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Dekret i M.ëkambësit, datë 4 Gusht 1939-XV II, s-. 100 

Humbje grade n' ushtri 

Na 
][ëkambësi i .Përgjithshëm i ltladhnis s·ë Tij 

VIKTOR EltlANUELIT III 
Për Birë të Zotit e Vullnet të Kombit 
BBKET I ITALIS DBE I SHQIPNIS 

PER'1.ND0R I ETIOPIS 

Ne virtyt t' Autoritetit që Na asht delegue; 
Mbassi u pae Vendimi i Këshillit dishipli 

nuer pranë Komandës së Mbrojtjes Kombëtare 
datë 6 Korrik 193g-XVII, me anën e të cilit 
Togeri i Plotsimit Adil Dervishi asht deklarue 
i pa dejë ma majtë gradën e oficeri ; 

Mbassi u panë nenet 5.s e 64 të ligjit mbi 
gjendjen e Oficeravet; 

Mbassi u pae kërkesa e Komandantit të 
Trupavet të Shqipnis; 

Mbi proponimin e Kryetarit të Këshillit të 
Ministravet; 

KEMI DEKRETUE DHE DEKRETOJMË: 

Togeri i Plotslmit Adil Dervishi, humbet 
gradën. 

Tiranë, me 4 Gusht 1939-XVII. 

Francesco .Jacomoni d. v. 
8'h. Vertaci d. v. 
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Dekret i Mi'kambësit datë 2!) Gusht 1939-XVII, Nr. 101 

Humbje grade n' ushtri 

Na 
Bëkambësi i Përg,iitbshëm i Jladhnls së Ti.i 

VIKTOR E]IANUELlT III 
Për Birë të ~otit e 1r ullnet të Kombit 
.BBKl.'l:T I ITALIS DHE l SHQIPNIS 

PJi)RANDOR I E'.flOPIS 

Në virtyt t' Autoritetit që Na asht clelegue; 
Mbasi u .p a Vendimi i Këshillit të Dish1pli 

nës për Oticerat e Ushtris Shqiptare, me datë 
8 Gusht 1939-XVII, me të cilin m .. .nkolonet 
Hysni Dema, që nuk ka bae betimin e besni 
këris Sovranit August t' Onë e gjiudet n'inter. 
nim, asht kenë gjithnji i deklaruërn i dejë me 
riaitë gradën e oficerit; 

Mbasi u pa mejtimi i shkoqitun, me datë 
9 Crusht 1939-X VIL, i Generalit Komandant i 
Mbrojtjes Toksore, i cili. përkundrazi, kujton 
se oficeri i naltpëi mendun, për sjedhjen e tij 
të keqe e për mungesë karakteri si edhe për 
ato masa të policia 4ë e kanë randuë, asht i 
pa dojë të marrë pjesë ndër rreshta t' Ushtris; 

Mbasi u pa raporti me 15 Gusht 1939-XVll 
i Generalit të shenuem t' Armatës, Komandant 
Epruer i Ushtrive në Shqipni, i cili ka vërtetue 
gjikimin e lë pa dëjshërn të shqiptuem prej Ko 
mandantit të Mbrojtjes Toksore; 

Tuj pa se prej aktevet rezulton në mënyrë 
të pa dyshimët e të provuëme se Nën-Kolonel 
Rysni Dema ka ba mungesa të randa dishi 
plinore e kundra nderit, për të cilat asht baë 
i pa dëjshërn me majtë gradën si Oficer i 
Ushtris ; 

Mbasi u panë nenet 61 e 62 të Ligjit mbi 
gjendjen. e Oficeravet e neni 18 i Rregullores 
për ndjekje pranë Këshillavet të Dishiplinës ; 
KEMI DEKRETUE DHE DEKRETOJMË 
Humbjen e gradës e Nën-Kolonel t' Ushtria 

Mbretnore Hysni Dema. 
Ky Dekret ka për t'u komunikue Këshillit 

Kontrolluos për regjistrimin e tij dhe ka për 
t'u botue në Fletoren Zyrtare. 

Tiranë, me 29 Gusht 1939-XVII. 
Francesco Jacomoni d, v. 

Sh. V erlaci d. v, 

Dekreti Mëk,,rn!Jësit datë U Slstatuer 1939-XJi li J.ir, 102 

Përjashtim nga garancia i Zyrë1 
Markoni-Romë 

Na 
ltlëkambësi i Përt,rjltbshëm i lUatllanls së Tij 

Vllt.1'01t ElUANUELIT III 
Për Hi1·ë të Zotit e \Tulluet të Kombit 
JIBRET I ITALIS DHE I SHQIPNIS 

PERANDOR I ETHIOPIS 

Në virtyt t Autoritetit qi NI asht delegue; 
MtHi'l:1i u n llgjue Kshill i Ministruer; 
Mbi pro.io.urni- e Kryeministrit e Zav. Ministrit 

Sekretar Shte ti per P. Boore, nji mendimi me 
Mini-trin Sekretar Sntetit për Financat; 

Mbassi u pa nvni 15 i Statutit; 

KEMI DEi(Rf<:TUE DHE DEKRETOJME: 

Neni l. 
Për fornizimin e m aterjaleve radio si dhe pjesve 

të ndryshme ndruese, të veglave, të aparatave, të 
valvolavs erj., të nevojshme për Stasjonin Radio, 
firma Ufficio M rrconi - Roma, përjashtohet për gjith 
mon nga depozj timi i garanciës të parapame prej 
dispozitave të nenit 18 të Ligjës mbi administrimin 
e pasunis dhe kontah.l.t-tit të Përgjithshëm të Shte 
tit dhe të neneve ~5, 20 dha 27 të rregullores së 
ksajë ligje. 

N,rni 2. 
Ky dekret hyn në fuqi ditën e shpalljes në 

Fletoren Zyrtare të Mbretnis. 
Ministri proponuës autorizohet me e paraqitë 

ketë dekret n3 Këshillin e Epërm Fashist Korpo 
rativ për t' 'u kthye në Ligjë. 

Urdhëriojmë që ky Dekret të botohet në Fleto 
ren Zyrtare të Mbretnisë, tue i dhanë mandat cilit 
do që i përket t ' a respektoja dhe të bajti që të res 
pektohet. 

Tiranë, me 6-IX-1989-XVIJ. 

1-,rancesco Jacomoni d. v. 
Sh. Verlaci d. v. F. Alizotti d. v. 
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Dekret i Mëkambësit datë 9 Shtatuer 1939-x VII, Nr •. 10!3 

Ndalim me hye në skelen P e r t o E d d a 

NA 
U:ëkambësi i Përgjithshëm i Uadhnis së Tij 

Viktor Emanuellt III 
Për Birë të Zotit e V ulin et të Kombit 
lUBRET I ITALI~ DHE I SHQIP:NIS 

PERANDOR I ETIOPIS 

Në virtyt t' Autoritetit që Na asht delegue ; 
Mba~si në rrjedhje me punime Hi ngutëshme, 

asht e nevojshme me ndalue hymjen në Porto Edda 
të anijeve e galegjantavet çfarëdo lloji për vepri 
me tregtar- o për qellim ahetije; 

Mbasi u pa Dekreti i Ynë me datë 28 Gusht 
19~9-XVII, Nr. 64; 

Mb asi u ndigjue Zyra e Shtatit Madhuer të Ma 
rinës Mbrs tnore dhe Komandanti i Kompartimentit 
detar të Shqipnis; 

Mbi propozimin e Ministrit Sekretar Shteti për 
Punët e Ybrendshme, nji mendimi me ~inistrin Sek 
retar Shteti për Punët Botore; 

KE\fl DEKRETUE DHE DEKRETOJMË 

Nen i Vetëm 

Që me datë të sotçme asht ndalue e byroja në 
Porto Edda e anijevet e galegjentavet përgjithësisht 
për veprime tregtare ose për qellim shëtitje. 

Dispozitat e nenevet 2, 3 e 4 të Dekretit t' Onë 
me 28 Gusht 1939-XVII Nr. 64, piir .sa ·i përket li· 
manevet të Durrësit e të Vlonës janë të zbatuesh 
me dhe për Porto Edda. 

Komandanti Kompartimentit detar të Shqipnis 
asht i ngarkuem me zbatue ket Dekret. 

Urdhënojmë që ky dekret të botohet në Fleto 
ren Zyrtare tue i dhanë mandat kujtdo që i përket 
me e respektue dhe me e ba që të respektohet. 

Tiranë, 9 Shtatuer 1939-XVIL 

Francesco Jacomoni d. v. 
Sh Verlaci d. v. M. Bushati d. v. 

Dekret i Mëkambësit datë 12 Shiaiuer 1939.XVII, Nr. 104 

Emnim Komisari të jashtzakonshëm 
në K. T. A. 1\1. 

NA 
ltlëkambësi i Pë1•gJithsl1ëm i :rtladhnis së Ti.j 

VIKTOR E1'11'Ni!ELIT III 
Për Rirë të Zotit e Vullnet të Rombit 
1UBRET I IT ALIS DHE I SHQIPNIS 

PJ;lRANDOR I ETIOPIS 

Në virtyt t' Autoritetit qi Na asht delegue; 
Tue parn nevojën me procedue n' emnimin 

e njij Komisarit të Jashtëzakonëshëm për rre 
gullimin e Administratr's së K. T. A. M.-it, e 
cila shpërndahet; 

Mbi propozimin e Kryetarit të Këshillit 
Ministruer. 

KEMI DEKRETUE DHE DEKHETOJMË 
Doktor Arturo Doriqo, asht emnue Komisar 

i .Jashtëzakonshëm i K.T.A.M.-it me të gjitha 
tuqit qi vetë Statuti i K.T.A.M.-it i jep Assem 
bles dhe Këshillit Administrativ, organe shoq 
nore qi ç' me datën e sotme shpërndahen. 

Tiranë, më 12 Shtatuer 1939-XVII. 
Francesco .Jacomoni d.v. ' 

Sh. Verlaci d. v. 

Dekret i .Lllëkambësit datë 21-IX-1939-XVII, Nr, 105 

Shpërblim vuejtje banimi për disa 
kategori puntorësh 

NA 
Jlëkambësi i Përgjithshëm i Itladhnis së Tl.i 

VIKTOR EHANUELIT lii 
Për Birë të Zotit e ,rullnet të Kombit 
MBRET I ITALIS DHE I SHQIPNIS 

PERANDOR I E'l'IOPIS 

Në virtyt t' Autoritetit që Na asht delegue ; 
Tue pamë nevojën e caktimit të nji shpër 

blimi vuejtje banimi për puntorët që nuk kanë 
vend-banimin e tyne në Shqipni ; 
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Nr. 90 FLRTORJA ZYRTARF. R TetuPT 1939-XVJI 4 ·----- - 
Tue pamë Dekretin e Mëk-ambesis me 

datë 2 Qershuer 1939-XVU, Nr. 2-1 ; 
Mbi proponimin e Kryetarit të K ëshillit t~ 

Ministravet e Zav. Ministër Sekretar Shteti për 
I 'unët Botore, 
KEMI DEKRETUE DIIE DEKRETO.JMË: 

Art. 1. 
Puntorëvet të çdo kategorie qi përmenden 

n' Art. l të Dekretit t' Onë me datë 2 Qershuer 
1939-XVII Nr. 24, të cilët nuk e kanë banimin 
e tyne në Shqipni, ka për t' i-u dhanë nji 
shpërblim dituer prej katër lekësh, përvec pa 
gesës qi parashef Artikulli i sipërm, por gjith 
monë kur ushtrojnë punimin e tyne ndër vise 
të nji naltësie ma t' ulët se 300 metro mbi 
livelin e detit, me përjashtim të qytetit të 
Tiranës. 

Art. 2. 
Ky Dekret hynë në fuqi ditën e shpalljes 

së tij. 
Urdhënojmë që ky Dekt et të botohet në 

Fletoren Zyrtare të Mbretnisë tue i dhanë 
mandat cilitdo që t'i përkasë me e respektua 
dhe me ba që të respektohet. 

Tiranë, me 2l-IX-Hl3~1-XVII. 
Francesco Jacomoni d, v. 

Sh. Verlaci <L v. 

Thirrje Asambleje 

Compagnia Industriale 1' Albania 
Shoqni Anonime. 

LAJMËRIM KONVOKIMI 
Ftohen aksionistët për m'u mbledh rr'asam. 

ble të [ashtëzakonëshrne ditën 15 të muejit 
Tetuer të vjetit udhtues n' orën 16 në Zyrën e 
Z. Jonuz Tutaj Noter Publik në Tiranë Pruga 
Mhretnesha Elena Nr. l(h me kët Urdhën dite. 

Shtimi i kapitalit shoqnuer nga fr. ari 
14.400. - në fr. ari 1-1-4.000. - (Njiqinedy 
zetekatërmij). 

Në rast qi në ditën e sipërtregueme nuk 
formohet numri i nevojshëm i aksionistavet në 

bazë të nenit IO të Statutit shoqnuer, asambleja 
konsiderohet e konvokuerne p::i ndonji tjGtër 
lajmërim për në ditën 17 të mnejit të sipërtre 
guern, po n' atë vend e orë dhe po me aw ur. 

dhën dite. 
Tiranë, me 25 -9-1039-XVII. 

Me urdhën W Kryetarit të 
Këshillit t' Administrës: 
(Av. Shelqet Çelkupa] 

Shp~llJe OJvq·1sh 
F t e a ë 

Thëritet i qujturi Myslim Musa Q raxhiu, hanu 
es mici parë në katundin Liras (Moglicll) tash me 
banim të paditun në Shqipni q~ rn prezantohet para 
kësaj Gjykate O. C. personalsht ose me anii për 
faq,•suesi mis dfltll 2 J J. 1930-"X VIT ditPn e Enjte 
rih~ ora 9 para dreke ku do të gjykohet padija e 
çkurorëzirnt hapur kundra tij prej bashkëshortes 
së rij Hava Ilysen Iljnzit (Dengu), banues në katun 
din Priftaj (Popçisht) për fajin e tij, mbasi e ka 
abandon ut> ligësisht tue mos , u kujdesue për të si 
dhe për djalin fl tij të vogël. 

Në rast të mos prezantimit tij ditën dhe orën 
e sipërshënuar, Gjyqi ka me vazhdue dhe përhin 
due në mungesën e tij. 

Botimi i kësaj ftese në Fletoren Zyrtare ka 
gjithë efektet e komunikimit konlormë neneve 26 
P. C. 502 të Sht, II. K. P. C. 

Korçë, më 12 Shtatuer 1939 
Kryetar' i Gjyqit Shk. I-rl! 

Rektifikim 

Në Konvencionin Minerarë me Shoqnin 
A. 11. M. I. botue në Fletoren Zyrtare Nr 71, 
d. HO Gusht 039-XVII, art. 7, ~ d), faqe 7 e 
Fletores, rreshti 2: Ijala ,, personale" rektifiko 
het ,,portuale". 
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THIRRJE 

Të quajtunit Sadri Rah Kurteshi e Mulo 
Tahiri, Arexhinj nga Shkodra e tash me ba 
nim të paditun no Shqipni, thiren të prezanto 
hen si të pandehur para Gjyqit Fillur t' Elba 
sanit më dato 6-X-939..,XVII ora 9 para dreke, 
në padinë penale të ngrehuri nga ana e Pro 
kurorisë së Shtetit koridra tyne, t' akuzuar se 
më datë 7-6-939 kanë rrahun Ankuësin Zak 
Vasil Tollumbin nga katundi Mbikusha (kara 
kullak) tue i shkaktu plagë të shërushme në 
10 dit. 

Shënohet se, në rast të mos prezantimit 
tyne në datën dhe në orën e sipërshënume, 
gjyqi ki m'u shiku në mungesë. 

Elbasan, më 16-9-039-XVIT. 
Nd. Gjyqtari Filluer 

THIRRJE 

Thirret me u prenz antuë para ksaj Gjykate 
me d. 30-Tetuer-939-XVJI, i quajturi Bezar 
Ramadani nga katundi A rezhdan i Dibrës dhe 
tashti me banim të pa diitur, i akuznëm ky 
pse tu qenë shërbëtor pranë ankuesit Imzot 
Visarjonit në Tiranë i ka dhanë ndihmë dho 
ka qenë bashk-vepruës i grabitësve të pa zbu 
luëm deri tashti në darn të ankuesit përmendur. 

Kjo thirrje e botueme në Fletoren Zyrtare 
zën vendin e komunikimit. 

Tiranë, me 25-9-1930-XVII. 
Gjyq. Hetuës 

Letër - Ft e ai 
Rida Veli Nikovici nga Jugosllavija me 

banim ma parë në Elbasan e tash me banim 
të padituri, thiret për t'u prezantue para Gjy 
qit Kolegjial t' Elbasanit për me d. 25-10-1939 
ora 9 para dreke, i pandehuri, për vrasjen 
Çokovic Ismailit po nga [ugosllavila. për të 
cilën kërkohet ekstradimi. 

Mos ardhja e jueJ në ditën e orën e cak 
tuem, shkakton vazhdimin e gjyqit në munges 
të tij. 
Elbasan, më 15-9-939 Nd. Gjyqtar Fillor 

FTES t 
Thirret me u prezantue para kësaj Gjykate 

me datë 13-10-1939-XVII ora 9 para dreke, i pan 
dehuni Jzet Asim MUÇA nga katundi Pagri i 
Përmetit, ma parë kry.epuntorë e banuës në 
Tiranë, tash me banim të paditura në Shqipnië, 
i cili akuzohet se ka pranue sende të vje dhuna. 

Kjo ftesR e botuërne në Fletoren-Zyrtare 
ze n vendin e komunikimit dhe në rast mos 
paraqitje ka me u vendos vazhdim' i gjykimit 
në mungesë. 

Tiranë, me 23-9-1939-XVII. 
Zav, Gj. Filluër : 

SHPALLJE 

Për plotësimin e vendeve vakantë të kësaj ad 

ministrate, me anë të kësaj shpalljeje u bahet me 

dijtë t' interesuernvet qi:i dështojnë rue u marrë në 

shërbim se deri me dt. 25-P-19R9-XVJI duhet t'i 
drejtohen kësaj Ministriie me lutje të posaçme. 

Kërkesës për nëpunësi duhet t'i bashkëngjisin 
titujt e studimit, certif.k atën e lindjes, certl1katën 

e penalitetlt, certifikatën e Zyrës së RPk1utimit 
mbi kryemjen e shërbimit ushtarak ose certifikatën 

mbi përjiishtimin nga ay rletyrim, raportin e 11:i 
shuëm prej dy mjekëve qeveritarë ose bashkijakë 

mbi gjendjen shndetsore dhe fizike si dhe cer tili 

katën e lëshueme prej Komunës ose Bashkis së 

Tend-qëndrimit mbi sjellje morale e politike. 
Sa për kandidatë që i janë drej+ue ç' me kohë 

kësaj \1inistrije, bahet me dijtë se mjsfton të para• 
qesin një lutje të dytë tue konfirmue kërkimin e 
maparëahëm për t' u marrë në shërbim të kësaj 

admirrietrat e. 

Tirani:!, 8-9-1930-XVII 
Nga Ministrija e Drejtësie 
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PARTE 
6 

SUPPLEMENT ARE 
TBADUZJONE DEJ DECBt.'11 LUOGOTFNENZIALI DAL TESTO ALBANESE 

Decreto Luoqoteneneiale, -i Aqosto 1939-XVll, Nr. 100 

Rimozione dal grado nel R. Esercito 

NOi 
Luogotenente (-.enerale di Sua l'tlat>sta 

VITTORIO El'tlANUfl1LE III 
per grazia di Dio e volonta della Nazione· 

R'11 D'ITALIA ED' Al,BANJA, 
UtIPERATOBE D' ETIOPIA. 

In virtu dell' autorita a Noi delegata; 
Vista la decisioue del Consiglio di disciplina 

presso ii Comando della Difesa Nazionale in 
data 6 Luglio 1939-XVII, con la quale il tenon 
te di complemento Adil Dervishi e stato dichia 
rato indegno di ri ves tire il grado d' Ufficiale; 

Visti gli articoli 38 e 04 della legge stdio 
stato degli Ufficiali; 

Vista Ia richiesta del Comandante le Trup 
pe di Albania; 

Su proposta del Presidente del Consiglio 
dei Ministri; 
ABBIAMO DRCRETATO E DBCRETIAMO: 

II Sottotenente di Complemento Adil Der 
vishi e rimosso dal grado. 

Tirana, li 4 Agosto 1939-XVII. 
f/to Francesco Jacomonl 

J{to Sh. Verlaci 

Decreto Luoqoteneneiale, 29 Agosto 1939-XVII, Nr. 101 

Rimozione dal grado oel R. Esercito 

Nol _ 
Luogotenente Generale di Sua Jlaesta 

. VITTORIO ED:ANUELE III 
Per Grazia di Dio e Volonta della Nazione 

. RE D'ITALIA E D'ALBANIA, 
IMPERATORE D' ETIOPIA 

In virtu dell' autorita a Noi delegata; 
Vista la deliberazione in data 8 agosto 

1939-XVII del Consiglio di disciplina per gli 
Ufficiali dell' Esercito Albanese, con la quale 
ii Tenente Colonnello Hysni Dema, ehe non 
ha prestato il giuramento di fetlelta al Nostro 
Sovrano e trovasi assegnato al confino di 
polizia, i.: stato dirhiarato ancora degno <li ri- 
vestire il grado di Ufficiale; 

Visto il dettagliato parere, in data 9 agosto 
1939-XVIT, del Generate Comandante la Difesa 
Territoriale il quale invece ritiene ehe il pre 
detto ufficiale, per la sua cattiva condotta e 
mancanza di carattere e per lo stesso provve. 
dimento di polizia ehe lo ha colpito, o indegno 
di far parte delle file dell' Eseroito ; 

Visto il rapporto in data 15 r.~osto 19~!9-XVII 
del Generate Designate d' Armata, Comandante 
Superiore delle Truppe in Albania, ii quale ha 
confermato i1 giudizio di indegnita espresso 
dal Oornandante la Difesa Territoriale; 

Ritenuto ehe dagli atti comunicati risulta in 
modo indubbio provato ehe ii Tenente Colon 
nello Hysni Dema ha commesso gravissime 
mancanze disciplinari e contro I' onore, per 
cui si e reso indegno di rivestire il grado di 
ufficiate dell' Esercito : 

Visti gli articoli 61 e 62 della Legge sullo 
stato degli Utticiali e l' art. 18 del Regolamento 
per la procedura innanzi ai Consigli di Di 
sciplina; 

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO: 

II Tenente Colonnello del Regio Esercito 
Hysni Dema e rimosso dal grado. 

II presente Decreto sara comunicato alla 
Corte dei- Conti per la regis.trazione e pubblicato 
nella Gazzetta Utticiale. 

Tirana, li 29 Agosto 1939·XVII. 
f/to Franceseo Jacomoni 

f/to Sh. V erlaci 
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Decreto Luogotenenziale, 6 Settembre 1939-XV 11, Nr . 102 

Esenzione dal deposito a garanzia per 
I' Ufficio Marconi - Roma 

N61 
J.,uogotenente Generate di Sua Uaesta 

VITTORIO EMANUEI,E III 
per Gi·azia di llio e Volontit della N azione 

BE D'ITAI.IA E D' AI.BANIA, 
IMPERATORE D' ETIOPIA 

In ~irtu d, 11' autoriia a Noi delegata; 
Sentito i1 C Jnsiglio dei Minist ri; 
Su propo sta del Presidente del Consiglio dei 

Ministri, Ministra Segretario di Stato per i LL PP. 
a. i., di concerto c rn il Ministra Segretario di Stuto 
per Je Fmanz-: 

Vis to I' art. l 5 dell o S tatuto; 

ABBL\MO DECRETATO E DRCRETIAMO: 

Art. 1. 
Per la fornitura <lei materiali radio e dei van 

pezzi di ricambio, attrezzi, apparecchi, valvole, cc., 
necessari per la Stazion- Radio, la Socleta M·0rcrni 
Utficio di Roma, viene delinitivarnente esenziata dal 
deposito a garanz+a pre visto dall' art. 18 della !Pgge 
sull' amministrazione dei beni e contabilita g.,nera 
le dello Stato, e dagli art. 25, 26 e '27 del rego 
lamento di detta legge. 

Art. z. 
II presente deer eto en tra in vigore ii giorno della 

sua pubblicazione nella Gazzetta Ulficiale del RPgno. 
II \finistro proponente e autorizzato a presenta 

re il pre s snte d icreto al Consiglio Supe-icre Cor 
porativo per la sua co nverai one in lt>Fge. 

Ordiniarno cho quante sopra Ria pubblicato nella 
Gazz-itta Illficial=, manrtando a chiut.que spetti di 
esservar!o e Iarlo osservar e. 

Tirana, li 6 Settembre 1939-XVII 

f/to F1•a11cesco Jacomoni 
f/to Sh. Verlaci f/to F. Alizotti 

Decreto Luoqoteneneiale, .9 Settembre 193.9-X VII, Nr. 103 

Divieto di approdo a Porto Edda 

NOi 
Luogoteoente f-.enerale di Sua Jlaesta 

VITTORIO EMANUELE III 
Per Grazia di Dio e Volonta della Nazione 

RE D' ITALIA E D' ALBANIA. 
IJIPERATOUE »· ETIOPIA 

In virtu dell' autori ta a Noi delegata; 
Poicne in dipendenza di urgenti lavori e neces 

sario vietare l' app ro do a Porto Edda di navi e 
ga'leggianti di qu alsiasi specie per operazioni di 
commei cio o a scopo di diporto; 

Visto il Nos 'ro decre to in data :~8 Agosto 1939- 
XVIJ, Nr. 64; 

Sentito l ' Ull.cio di S1'-1to Maggiore del1<1.Regia 
Muina e il Co uan dante del corupartirnentn marit 
timo dell' Albania; 

Sulla proposta del Ministra per I' Interno, di con· 
c-rto con ii Ministro per i Lavori Pubblici ; 

ABBIA\10 DECRETATO E DECRETIAMO 

Articolo unico. 
A datare da oggi i'> vietato l' approdo a Porto 

Edda di navi e galleggianti in genf'ffl per opera 
zioni di cornme rcio o a scopo di diporto. 

Le disp JRizioni degli articoli 2, 3 e 4 del No 
stro decreto 2~ Agosto 1939-XVIT, Nr. 64, pub 
blic ito nella Gazze1ta l fficiale n. 73 del 2-9. i 939, 
relative ai porti di Durazzo e Valona, sono appli 
cabili anche per Porto Edda. 

II Coruvndante del c )rnpartimento marittimo della 
Albania e incaricato dell' esecuzione del presents 
decreto. 

Ordiniamo ehe il presente decreto sia pubbli 
cato nalla Gazzetta Ulliciale, rnandando a chiunque 
spetti di osservarlo e Lulo osservr re. 

Tirana, li 9 setternbre 1939-XVII. 
f/to Francesco .Jacomoni 

f/to Sh. Verlaci f/to M. Bushati 

...• 

BKSH



Nr. 90 .FLETORJA ZYRT.AJrn 3 Tetuer 1989-XVH -- 
Decreto Luogotenenzialti, 12 Settembre 1939-XVII, Nr. 104 

Nomina di un Commisaari o atraordinario 
al K. T .A.M. 

NOi 
Luogotenente Generale di Sua Uaestit 

VITTORIO E1'1ANUJ.;L~ Ill 
Per Grazia di Dio e Volonta della N azione 

.RK D' l 'l'ALIA.. E D' ALBANIA, 
DIPERA'l'OllE D' E1.'JOPIA 

In viri u de 11' autorita a N oi delegata; 
Vista la necessita di procedere alla nomina 

dt un Commissano Straordinario, per la si 
sternazione dell' Amministrazione del K.T.A.M., 
la quale viene disciolta ; 

Su proposta del Presidente del Consiglio dei 
Ministri; 
ABBIAMO DEC RETA TU E DEGRE IIAMO: 

11 Dott, Arturo Dorigo e nominato Commis 
sario straordinario del K.T.A.M. con i pieni 
poteri ehe lo statute dello stesso K. T. A. M. 
conterisce all' Assemblea del Consiglio Ammi 
nistrativo, organo sociale ehe da oggi stesso 
viene disciolto. 

Tirana, li 12 Settembre Hl3tl-XV1I. 
f/to Francesco Jacomoni 

f/to Sh. V erlaci 

Decreto Luoqoteneneiale, 21 Settembre 1939-XVII, Nr, 105 

Indennita di disagiata residenza ad 
alcune categorie di operai 

NOi 
Lnogotenente Generale di Sua n:aestit 

VITTORIO EIIANUELE 1:11 
Per Grazia di Dio e Volonta della Nazione 

RE D' ITALIA. E D' ALBA.NIA.. 
IIIPEBA.TORE D' ETIOPIA. 

In viitu dell' Autorita a Noi delegata ; 
Ritenuta la necessita di stabilire una inden- 

8 

nita di disagiata residenza a favore di operai 
ehe non abbiano il loro domicino in Albania· 

' Vista il Decreto Luogotenenziale 2 giugno 
1939-XVII N. 24; 

Sulla proposta del Presidente del Consiglio 
dei Ministri, Ministro ad interim det LL.i-'JJ.; 

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO: 

Art. 1. 
Agli operai di qualunque categoria menzio. 

nati nell' art. 1 del Nostro Decretu in data 2 
giugno 19~39-XVll n. ~4, i quali non abbiano il 
loro domicilio in Albania, sara corrisposta, oltrs 
la paga di cui nel citate ai ticolo, una inden 
nita giornaliera di dtsagiata residenza di quattrn 
(4) lek, semprechc prestino la loro opera in 
localita situata ad una altitudine inferiore ai 
300 metri sul li vello del mare, esclusa la citta 
di Tirana. 

Art. ~- 
11 presents Decreto entra in vigore dalia 

data della sua pubblicazione. 
Onliniamo ehe i1 presents decreto sia 

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno 
mandando a chiunque spetti di osservarlo e 
farlo osservare. 

Tirana, 21 Setternbre 1939-X VII. 
f/to Francesco .Jacomoni 

f/to Sh. Verlaci 

Redaktor L.EF M. DAJÇI: 

Shtypshkroja "NIKAJ" 'I'iranë 
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VJETI I XVlll. Tiranë, e. Prende 6 Tetuer 1939-XVII Nr. 91 - 
M·is··R E T 'N 1. J A .S;1H!Q l?P TrA1R E 

ZYR·JA;RE 
Botohet prej Drejtoris se Pergjithshme te ~shtypit, Propagandas ·.e Turizmit. 

PERM BAJT JE: 
1) Rregjistrime Shtetsije 
2) Çrregjistrime 
3) Humbje Libreze 
4) Shitje të Dhetash 
5) Shpallje Gjyqesh 

f. l 
f. 3 
f. 4 
f. 4 
f. 4 

Bl'egjistl'ime Shtetsije 

Si mbas vendimit të Këshillit Ministruer Nr 
644 më 22-IX-1939. XVII, autorizohen zyrat 
kompetente me krye të gjitha veprimet e du 
huna për rregjistrimin e shtetsis Shqiptare e 
ffi quejtunit Jashar Sedllari, biri i Bejtulla dhe 
i Gjyle, i vejë lindun në Sedllore (Jugosllavi) 
me 1866, së bashku me djalin e tij të qujtun 
Fetah (ine mamësi Shaban) me d. 1. 1915 i 
pa martuem; banues në Durrës dhe ardhun 
në Shqipni qysh prej nji vjeti, mbassi ky tue 
qenë nga raca e gjuha Shqiptare i ka plotsue 
gjithë konditat e caktueme në paragrafin 5 
t' art. 7 të Kodit Ci vil; dhe betimin e nevoj 
shëm konform ndryshimit të parag. 1 t' Art. 
2. të Rregullores së shtetsis t' a bajë para 
Zyrës së Gjendjes Ci vile ku ka qendre sen e 
ku do te rregjistrohet. 

* * * 
Si mbas vendimit të Këshillit Ministruer 

Nr. 613 me 21-IX-l9J9 X VIC, autorizohen zy 
rat komptente me krye të gjitha veprimet e 

duhuna per rregjistrimin në shtetsin Shqiptare 
e të quejtunes Harnidije Rakipi Prapaniku, bi· 
ja e Abdurrahrnanit dhe e Xhemile, lindun në 
Dibër të Madhe (Jugosllavi) me 1877 e vejë, 
banuese në Tiranë dhe ardhun në Shqipni 
qysh prej dy vjetësh, mbassi kjo tue qenë 
nga raca e gjuha Shqiptare i ka plotsuem t~ 
gjithë konditat e caktuerne në paragrafin 5 
t' art. 7 të Kodit Ci vil dhe betimi nevojshem 
kon form ndryshimit të paragrafit I. t' A rt. 2 
të Rregullores së shtetsis t' a bajë para Zy· 
rës së Gjendjes Civile ku ka qendresen e ku 
do të rregjistrohet. 

* * * 
Si mbas vendimit të Këshillit Ministruer 

N'r. 64l më 22 IX. 1939 XVII, autorizohen 
zyrat kompetente me krye të gjitha veprimet 
e duhuna per rregjistrimin në shtetsin Shqip· 
tare e ti.i quejtunit Josef Fenyves, biri i An 
tonit dhe i Teriz as, lind un në N agiesakag (Ju 
gosllavi) me rno4 i pa ruartuern, banues në 
Tiranë, me racë e gjuhë Ungareze, dhe ar 
dhun në Shqipni nga Ungarija qysh prej 5 
vjetësh, mbassi ky i ka plotësuern konditat e 
caktueme në paragrafin 2 t' Art. 7 të Kodit 
Civil dhe betimin e nevojshëm konform ndry 
shimit të paragrafit I. t' Art 2 të Rregullores 
së shtetsis t' a bajë para Zyrës së Gjendjes 
Civile ku ka qendresen e ku do të Rregjis 
trohet. 
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Nr. 91 FLETO~JA ZYRTARE ti 'I'etuer 1939-XVIl 2 

Fletorja Zyrtare 
Pajtime: per nji mot Shqipni, Itali e A.O.I. fr. 12 

,, ,, ,, ,, Për [ashta . • 20 
Nji numer i Fletores . ,, 0.20 

,, ,, i vjetar . ,, 1 
Lajmërim . . . . fr. ari lO 
Shpallje . . . . • IO 
Shpallje ankandesh per nji kolonë . . ,, 5 
V. O. Çdo pagesë bahet tue derdhë të hollat n' Ar 
kat financiare të Shtetit e tue dergue doren e Fi· 
nancës Redaksia aë Fletores Zyrtare. 

Drejtimi: Drejtoris së Përgj. Shtypit, Pro 
pagandës e Tnrizmit 

(R e d a k s i s s ë F I e t o r e s Z y r t a r e) 
Tiranë 

Telefon automatik Nr. 255 
• gjindarm. • 14 

* * * 
Si mbas vendimit të Këshillit Ministruer 

Nr. 612 datë 21-9-1939-XVII, autorizohen zyrat 
kompetente me krye te gjitha veprimet e du 
huna per rregjistrimin në shtetsin Shqiptare e 
të quejtunit Gjon Luca i biri i Franos dhe i 
Leza, lin lun në Prizrend (Jugosllavi) me 1891 
i pa martuem banues në Tiranë e ardhuri në 
Shqipni qysh prej 10 vjetësh, mbasi ky tue 
qenë nga raca e gjuha Shqiptar i ka plotsue 
konditat e caktueme në paragrafin 5 t' Art. 
7 të Kodit Civil; dhe betimin e nevojshëm kon 
form ndryshimin e paragrafit I. t' Art 2 të 
Rregullores shtetsis, t' a bajë para Zyrës së 
Gjendjes Civile ku ka qendresen e ku do të 
rregjistroh et. 

* * * 
Si mbas vendimit të Këshillit Ministruer 

Nr. 642 me 22. IX 1939 XVII, autorizohen 
zyrat kompetente me krye të gjitha veprimet 
e duhuna per rregjistrimin në shtetsin Shqip 
tare e të quejtunit Selman Lashi, biri i Seli- 

mit dhe i Sherifes, lindun në Padolisht (Jugos 
llavi) me 1918 i pa martuem, së bashku me 
të fejuemen e tijë të qujtun Halima Proksn; 

' bija e Hairit dhe e Aishes lindun në Proteshe 
(Jugosllavi) me 1916; banues në Sukth të Dur 
sit dhe ardhun 11ë Shqipni qysh prej 5 vjetësh 

' mbasi ky tue qenë nga raca e gjuha Shqip. 
tar i ka plotsuem gjith konditat e caktueme 
në paragrafin 5 t' art 7 të Kodit Civil dhe be. 
timin e nevojshem konform ndryshimit para 
prafit I. t' Art. 2 të Rregullores shtetsis t' a 
bajë para Zyrës së Gjendjes Civile ku ka 
qendresen e ku do Lë rregjistrohet. 

* * * 
Vendim Nr. 643 më 22-IX-HJ39-XVII. 

Këshilli Ministruer në mbledhjen e tijë të 
sotëshme të mbajtun nen Kryesin e Z. Shef. 
qet Vërlaci, Kryesiinistër e Zav. Ministër Sek. 
retarë Shteti por Punët Botore, me antar z. 
Xhater Ypi, Ministër Sekretar Shteti për Drej 
tësin, Maliq Bushati, Ministër Sekretar Shte 
ti për Punët e Mbrëndëshme, Fejzi Alizotti, 
Ministër Sekretar Shteti për Financat, Ernest 
Koliqi, Ministër Sekretar Shteti për Arsimin 
e Zav. Ministër Sekretar i Partis Fashiste 
Shqiptare, Andon Beca, Ministër Sekretar Shte 
ti për Ekonomin Kombëtare, muer në bisedim 
shkresen Nr. 6176/H ex 38 datë 29. III. 1939 
të Ministris P. të ML>rëndshme, me të cilën 
tregon se i quejtuni Pandi Anastas Filipi, nga 
Korça, i natyralizuem kohë para shtetas Ame 
rikan, me anën e nji luleje qi i ka drejtue 
Prefekturës së Korçës, ka parashtrue se heqë 
dorë nga shtetsija Amerikane dhe kerkon të 
marri përsëri atë Shqiptare, me gjithë pjes 
tarët e familjes së tij. 

Mandej Ministrija në fjalë, tregon se si 
mbas hetimeve të zhvillueme dhe dokume n. 
tave përkatse, të paraqituna me të sipërmen, 
rezulton se i përmenduni ka katër vjet~ q i 
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asht këthye në Shqypni, ku ka qendrue vazh 
dimisht dhe tue qenë kështu, në bazë të kon 
ventës së shtetsis midis Shqipnis dhe Shtete 
ve të Bashkueme t' Amerikës, ka humbë shtet 
sin Amerikane, dhe se ka plotësue konditat 

0 caktueme në nenin 13 të Kodit Civil për të 
ri-marrë shtetsin Shqiptare, kërkon qi çeshtja 
ti parashtrohet këtij Këshilli për vendim mba 
ssi mbi çashtien asht marrë edhe mendimi 
favorabel i Këshillit Shtetit me vendimin e tij 
Nr. 76 datë 22. III. 19B9; 

Këshilli Ministruer, tue marrë parasysh sa 
ma sipër. 

Vendosi 
që, të naltëpermendunit t' i rikthehet shtetsija 
Shqiptare, me gjithë pjestarët e familjes së tij. 

* * * 
Vendim Nr. 653 me 22-IX-39-XVII. 

Këshilli Ministruer në mbledhjen e tij të 
sotëshme të mbajtun nën kryesin e Z. Shef qet 
Verlaci Kryeministër e Zav. Minister Sekretar 
Shteti për P. Botore. me antar Z. Z. Tefik 
Mborja, Ministër Sekretar i Partis Fashiste 
Shqiptare, Xhafer Ypi, Ministër Sekretar Shte 
ti për Drejtësin, Maliq Bushati, Ministër Sek 
retar Shteti per P. Mbrendëshme, Fejzi Alize 
tti, Ministër Sekretar Shteti per Financat, 
Ernest Koliqi, Minister Sekretar Shteti për Ar 
simin, Anton Beca Ministër Sekretar Shteti 
per Ekonomin Kombëtare, muer në bisedim 
shkresen 2896/I datë 29 3. 1939 të Ministris 
së P. të Mbrendëshme, me të cilen tregon se 
i quejtuni Llambi A. Philips, nga Korça, 
i natyrlUzuem kohë përpara shtetas Ame 
rikan, me anen e nji lutjeje qi i ka drej 
tue Prefekturës së Korçës, ka parashtrue se 
heqë dorë nga shtetsija Amerikane dhe kër 
kon të marri përsëri atë Shqiptare me gjith 
piestarët e familjes tijë. 

Mandej Ministrija në fjalë, tregon se si 
mbas hetimeve të zhvillueme dhe dokumen- 

tave përkatëse, të paraqituna me të sipërmen 
rezulton se i përmenduni ka katër vjetë qi 
asht këthye në Shqipni, ku ka qendrue vazh 
dimisht dhe tue qenë kështu, në bazë të Kon 
ventës së shtetsis midis Shqipnis dhe Shtete 
ve të Bashkueme t' Amerikës, ka humbë shtet 
sin Amerikane, dhe se ka plotsue konditat e 
caktueme në nenin l~l të Kodit Civil, për të 
rimarrë shtetsin Shqiptare, kërkon që çashtja 
t' i parashtrohet këtijë Këshilli për vendim 
mbasi mbi çashtjen asht marrë edhe mendimi 
favorabel i Këshillit të Shtetit me vendimin e 
tij Nr. 7 4 datë 22. III. l 939. 

Këshilli Ministruer, tue marrë parasyshë 
sa ma sipër. 

V e n d o s i: 
që të naltëpermendunit t'i rikthehet shtetsiia 
Shqiptare me gjith piestarët e familjes së tijë. 

Ç' rregjistrim Shtetsije 

Vendim Nr. 5'91 me 21. IX 93!) XVII; 
Këshilli Ministruer në mbledhjen e tiië të 

sotëshme të mbajturi nen Kryesin Z. Shef 
qet Verlaci. Kryeminister e Zav. Minister 
Sekretar Shteti per P. Botore, me antar Z. 
Tefik Mbarja, Minister Sekretar i Partis Fa 
shiste Shqiptare, Xhafer Ypi, Minister Sekre. 
tar Shteti per Drejtësin, Maliq Bushati, Minis 
ter Sekretar Shteti për P. të Mbrendëshme, 
Fejzi Alizotti, Minister Sekretar Shteti per Fi-· 
nancat, Ernest Koliqi, Minister Sekretar Shte 
ti për Arsimin, Andon Beca Minister Sekre 
tar Shteti për Ekonomin Kombtare, muer në 
bisedim shkresen Nr. 6777 /I datë o. 9. 939 
XVII. të Ministris së P. të Mbrendshme, me 
të cilën tregon se i quejtuni Jovan Itadiqi, 
nga Shkodra, lindun po n' atë qytet, prej ori 
giiae Malazi, dhe banues në Ulqin (Jugoslla 
vi) ka kerkue të çrregjistrohet nga shtetsija 
Shqiptare së bashku me të vllan të quejtun 
Savo Kadiq dhe me djalin e axhës Petro Ka- 
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diqin,. mbassi kanë marrë atë Jugosllave; dhe 
Muustriia në Ijalë tue tregua se i përmendu 
ni ka snkue në mergim dhe banon në Jugos 
llavi qysh në vitin 1930, 

Vendosi 
pranimin e këtij proponimi, dhe autorizon zy 
rat kompetente mo kryem veprimet e duhuna 
për çrregjistrimin e të naltë permendunit nga 
shtetsija Shqiptare së bashku me vëllan dhe 
djalin e axhës si ç' u treguen ma srper, 

•• konform paragrafit 2 t' Art. ll. të Kodit Civil, 
mbasi kanë marrë atë Jugosllave. 

Humbje Lib1•eze 

Të pensjonuemit civil Abdurrahirn Tepe 
lena i ka humbun libreza e pensjonit ~r. 77 
qi permbante 8 copë diftesa të pensionit që 
nga Gushti 1938 deri në fund të Marsit 1939, 
dhe kush t' a ketë gjetë asht i lutun me e 
dorëzue në Drejtorin e pensjoneve pranë ksaj 
Ministrije ose në Drejtorin e Financavet Durr 
sit ku i nalt perrnenduni paguhet. 
Tiranë me, 23. H. 19~-HJ. X\"Il. 

Nga Ministrija e Financavet. 

Shitje të Dhetash 

Në bazë të vendimit 1\'. 6. datë 19-9-939-XVII 
Këshillit Administrativ të Nenprefekturës Lesh, 
të nëxiret n' adjudikatë e dheta e ullijvet e 
gjithë qarkut, adjudikata provizore bahet, nga 
data 19. 9. 939 deri me 8. 10. 939, XVII dhe 
shitja definitive nga data 9. 10. 939-XVII. 

Axhent i Financavet Lesh. 

Shpallje Gjy·q~sh 
Shkurtim Shpallje Ankanti 

Nxiren n' ankand për të shitur pjesrisht 
nji pc.1lë shtëpi ndodhuri në lagjen Omerpasha 

4 

Beratit dy dhoma lart, sallë këtua, një dhomë 
të mbërdhesme e oborr me kutit specifikuara 
në ve nd.m shitjen pasuni e Myrtez a Karajt 
nga Berati, për sigurimm e pagimit shumës 
njëqint fr. ari kryegja tridhetë e ho fr. ar ka 
mat e pesdhet e pesë fr. ari shpenzime gjy 
kore e perrnbarimore që i detyrohet. Llambri 
ni Pap ajorgjit nga Berati. 

Ankandi tilloo tridhet ditë. nga botimi dyt 
të kësajë Shpalljeje, dhe mbaron në krye tEi 
dyzet e pesë ditëve. 

Kush dëshron blerjen të prezantohet për 
ofertim konform me dispozitat procedurjale. 
Berat, me 18. 9. 19:rn xvu 

Përmbaruesi. 

Leter Tl,ir,je 

Brenote Stavro Stavri nga Kavaja, tash 
me banim të pa ditun jashtë Shtetit, tbritet 
që të prezantohet para Gjykatës së Shk. Irë 
Durrësit për me u gjykue si e pandehur me 
me dete 21 Nanduer H)39- XVII. ora 9 para 
dreke ditën e Martë, përse i asht gjetun në 
valixhe nji revorver pesëshe me mulli i vogël 
dhe pesë copë Municione pa pasuri lejen e 
autoritetit kompetent Administrativ. 

Pra thritet për me u prezantue para Gjy 
qit diten dhs oren e sipër perrnendun dhe në 
rastë të mos prezantimit sajë Gjyqi ka me 
u shikue në mungesë. 

Kjo ftesë e shpallun në Fletoren Zyrtare 
zen vendin e komunikimit. 
Durrës, me 15. 9. 1939. XVII. 

Kryetari. 

* * 
Thritet i padituni Demir Mehmet, banues 

ma parë në katundin Kaduq të N/Preiekturës 
së Kolonjës dhe tash me banim të pa rlitun 
në Turqi, që të çtaqc t para Gjyqit të Paqit 
të Korçës, si· i paditun në. padijen e ngrehuri 
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prei paditësit Mustafa Ab lurrahman Selenica· 
Iidhun me vendimin e kë;sajë Gjykate 1080 
datë 29. 11. HnO dhe prishur prej Giyk atës 
së Diktimit me Nr. 522 datë. 14. Prill 932, 
për pagimin e shumës prej shtatë nap. ari, 
padija e cila asht përsëritur prej trashigimta 
rit të paditësit të ndyerit Mustafa Abdurrah 
man Selenica, Abdi Selenica, me datë rn 
Nendtor 039 elitën e Henë dhe ora 9 para 
dreke. 

Kjo ftesë për të xanë vendin e komuni 
kimit botohet në Fletoren Zyrtare Kryesisht 
mbasi kërkuesi gëzon beneficin e vobegësis 
dhe riji kopje tjetër t' afishohet në koridorin 
e gjyqit si mbas nenevet 51;2 e 511 të Sht. 
II. Pr. C. 

Nr. IH 

Korçë, me 18. 9. 1939 XVII. 
Gjyqtari 

* * * 
Kurt Shqyti nga Mati e tash me banim të 

pa dituri [asht Shtetit thritet që të prezanto 
het para Gjykatës së Shk. lrë Durrësit për 
me u giykue si i pandehur me datë 21 Nda 
nduer 1939-XVII, ora 9 p. d. dit en e Marte 
per akuzen se tue qenë Nenpunës i Shtetit 
ka pervetue një shumë prej fr. ari 400 (ka 
terqind) në damë të qujtunvet Halit Gegës, Izet 
Pitarkës, Selim Rodes dhe Jorgii Andrucit. 

Pra, thritet për me u prezantue para Gjy 
qit diten dhe oren e sipërshenuem dhe në rast 
të mos prezantimit tij Gjyqi ka me u shikue 
në mungesë. 

Kjo ftesë e shpallun në Fletoren Zyrtare 
zen vendin e komunikimit. 
Durrës, me 15. 9. 1939 XVII 

Kryetari. 

* * * 
Abaz Kupi nga Kruja e tash me banim 

të pa ditur [asht Shtetit, thritet të prezanto 
het para Gjykatës së Shk. Irë Durrësit për 
me u gjykue si i p and ehun me datë 21 Na- 

nduer l939 XVII ora 9 para dreke ditën e 
Martt', i akuzuern se pa p asun ndenji autori 
zim nga autoriteti Gjyqsuer ka guxue të le 
jojë tue dhanë urdhën organevet mvartëse të 
Gjindarmeris për të shkue në shtëpin e vetë 
i dënueri Halit Lila nga Ndroqi që ndodhej 
në Institutin Zooteknik të Xhaf7otajt. 

Pra thritet per me u prez autue ditën dhe 
oren e siper permeridun dhe në rast të mos 
prezantimit tij Gjyqi ka me u shikue në mu 
ngesë. 

Kj0 Itesë e shpallun në Fletoren Zyrtare 
zen vendin e Komunikimit. 
Durrës, me 15. 9. H>30. XVII. 

Kryetari. 

* * * 
Ismail Snfet Sakolli nga Gjinokastra tash 

me banim të pa ditun thritet të prezantohet 
para Gjykatës së Silk. Ire Durrësit për me u 
Gjykue si i pandehun me datë 24. 10. IH39 
xvn. ora 9 para dreke, për akuzen vjedhje 
të kryem me datë 15. I. 1939, në dam të 
Mustafa Ha '(hi Bardhit ban u i's në Durrës. 

Pra thritet me u prezantue para Gjyqit 
dit.en edhe oren e siperpermendun dhe në rast 
të mos prezantimit të tijë Gjyqi ka me u shi 
kue n@ mungesë. 

Kjo ftesë e shpallun në Fletoren Zyrtare 
zen vendin e komunikimit. 
Durrës, me 15. \-i. 193i:l XYII. 

Kryetari. 

* * * 
Thritet per me u prezantue para Gjyqit 

Shk, Irë. të Gjinokastres D. P. per me datën 
27-10-1939-XVII ora 9 në mëngjes, i qujturi Ali 

Cami ose Kosta Ali Cami nga Cameria me parë 
banues në katundin Finiq të Delvinës dhe tash 
me banim tëpa dituri, i pandehuri se: Në mua- 
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jin Fruer të vitit kaluar me bashkpunim dhe 
me Vangjel Licin nga Grepshi kanë vjedhun 
nji ka t' ankuesit Kris to Rapit nga Cuka e 
Komunes qendrës së Portit Edda (Sarandë). 

Kjo thirje e botuar në Fletoren Zyrtare 
zen vendin e komunikimit dhe në rast të mos 
prezantimit të të pandehurit parafolun në gjyq 
ka me u shikue në mungesën e tij. 
Gjinokastër, me 16. 9. 1939 XVII. 

Nd. Gjyqtar Filluer. 

* * * 
Ftohet për t' u prezantue para kësajë Gjy 

kate me datën 31 Tetuer 1939-XVII ora 9 para 
dreke si i paditun Thanas Bakulla nga katu 
ndi Glinë i N /Prefekturës Libohovës, i padi 
tun per njoftjen e zotnimit të nji arës prej 15 
streme të paditësit bashkpjestar Haxhi Tahir 
Bullaj nga Libohova, dhe me qenë se i padi 
tuni Thanas Bakulla si mbas dëshmis lëshue 
nga K/Pleqësija e katundit Glinë ndodhet me 
banim të pa ditun jasht Shtetit në Turqi. 

Pr.?.ndaj 
Botohet kjo f Lesë në Fletoren Zyrtare dhe 

zen vendin e komunikimit të leter thirjes, dhe 
në rast se i padituni nuk prezantohet ditën 
dhe oren e sipër shenueme per gjykim as vetë 
as me arien e ndonji perfaqsuesit të tijë atë 
herë ka me u vendosë gjykimi i çeshtjes si 
mbas ligjës. 
Libohovë, me 12. 9. 1939 XVII. 

Gjyq. Paqtues. 

* * I: 

Fid Mehmeti, Zenel Shaqiri nga katundi 
Grevë, Muharrem Sulejmani nga katundi Trepc 
dhe Balit Fetahi nga katundi Erebarë të Dib 
rës tash me banim të pa ditun në Shqipnië, 
thiren per me u prezantue para Gjykatës Paq 
tuese të Matit për me datë 16. 10. 1939 XVII 

ditën e Hanë ora 9 para dreke. për me u gjy. 
kue si të pandehun në padiën penale të ngre. 
hun prej Zyrës Pyjeve të Matit, perse kanë 
premun 80 kuintal dru lisi zjarmi në Pyllin 
Shtetnuer Qaf Shtambë pa pasun lejen e Zy. 
rës Pyjevet. 

Shënohet· se në rastë mos prezantimi në 
diten e oren e sipërshenueme, Gjyqi ka me 
u shikue në mungesen e tyre dhe kjo shpall 
je zen vendin e komunikimit to rregullt. 
Burrel, me 13. 9. 1939 XVII. 

Gjyqtari Paqtues. 

Vendim afati për t' aratisun 

Mbassi nuk asht zanë Xhemali Gjoka nga ka. 
tundi S'allman i Shijakut i cilli pandehet se me 
27. 5. 1939-XVII tue xanë pritë dhe në bashk 
punim me Abdullah Rushin nga Katundi Ka. 
mberas kan vra vdekun Xhafer Sinen Kryesi 
ja e Gjykatës Shk. Irë të Durrësit që prej da 
tës të shpalljes të këtij vendimi të pandehu 
nit të parafolun i nep 10 ditë afatë per t'u 
prezantua para Gjyqit, në qoftë se mbrenda 
këtij afati nuk paraqitet para gjyqit, verteto 
het se nuk don me ju bindë ligjës dhe kshtu 
ka me ju shikue gjyqi në mungesë, kanë me 
ju rrëxue të drejtat civile, ka me ju sikues 
true pasunia dhe me as nii menyrë nuk ka 
me pasë të drejtë ankimi mbi veprimet e ba 
muna. 

Të gjith Gjindarmët e policët janë të dety 
ruem me zanisn e tijë. Për plotësimin e vep 
rave të permenduna i asht shkrue Prokuro 
m Shtetit dhe në mbështetje të nenit 371 e 
372 të P. P. shpallet ky vendim. 
Durrës, me 14. 9. 1939. XVII. 

Kryetari. 

* * * 
Mbasi nuk janë xanun Pashk Mhill Pjetri 

e Frrok Mhill Pjetri nga katundi Zhej të Krujës 
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të cilët pandehen se, me IO. 4. 939, kan 
vram Dodë Pal Mhillin dhe me qellim vrasje 
kan qellue Kol Mhillin. 

Pra kryesija e Gjyqit Shk. lrë të Durrsit 
që prej datës së shpalljes të këtij vendimi, të 
pandehunvet të parafolun ju nep 10 ditë afat 
per t' u prezantue para Gjyqit në qoftë se mbre 
nda këtij afati nuk paraqiten në Gjyq, verte 
tohet se nuk don me ju bindë ligjëve dhe 
kështu ka me ju shikue Gjyqi në mungesë ka 
me ju rrëxue të ~ej tat Civile ka me ju sikues. 
true pasunija, dhe n' asnji mëndyrë nuk kanë 
me pasë të drejtë ankimi mbi veprimet e ba 
muna. 
Të gjith Gjendarmët e Policët janë të detyruem 
me xaojen e tyne. Për plotsimin e veprave 
të naltë permenduna i asht shkrue Prokuroris 
Shtetit dhe në mbështetje të nenevet 371 e 
372 të P. P. shpallet ky vendim. 
Durrës, me 14. 9. 1939. XVII. 

Kryetari. 

* * * 
Mbasi nuk asht zanë Abdullah Selim Hu. 

shi nga katundi Kamberas të Shijakut i cili 
pandehet se me datë 30. 4. 936 në bashkpu 
nim me të panclehunit Xhater Rushin e Xhe 
mal Mustafa Gjoken tue xanë pritë kau qellue 
me qellim vrasje 5, 6, herë, kundëra Hamit, 
Ali Selman Husuit që ishin tue punue në arë 
dhe se me datë 23. 7. 1939, me bashkpunim 
me të pandehunin Xhafer Rushin kanë zanë 
pritë dhe kanë vra vdekuri Ali Hushin të dy kta 
ngjarje për shkak anrniqsije, me datë l. 9. 936 
në kohen që ishte n' arratië në rastë që asht 
rrethue prej Patrollës Gjindarrneris, në pyllin 
e kat. Marqinet ka guxue me shtie kundra 
P atrollës në fjalë me qellim vrasje, me datë 
20-1-1938 tue zanë pritë ka vra Zyber Hushin 
nga katundi Kamberas, dhe me datë 20. 5. 
9391 në bashkpunim me Xhemal Gjoken dhe 
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tue qenë në pritë kanë vra vdekun Xhafer 
Sinen. Prandaj Kryesija e Gjyqit Silk. Irë të 
Durrsit që prej datës shpalljes të këtij vendi 
mi afati i të pandehunit permendun i nep 10 
ditë afat per t'u prezantua para Gjyqit, në 
qoft se mbrenda këtij afati nuk paraqitet ver 
tetohet se nuk don me ju bindë ligjës dhe 
kështu ka me u shikue gjyqi në mungesë kanë 
me ju rrëxue të drejtat Civile, ka me ju sikues 
true pasunija, dhe m' asnji mndyrë nuk ka me 
pasë të drejt ankimi mbi veprimet· e bamuna, 

Të gj,th Gjendarmët e Policët janë të de 
tyruem me xanjen ~ tijë. Per plotsim të 
veprave të naltë permenduna i asht shkrue 
Prokuroris së Shtetit dhe në mbështetje të 
neneve 371 e 372 të P. P. shpallet ky vendim. 
Durrës, me 14. 9. 193g, XVII. 

Kryetari. 

* * * 
Mbasi nuk asht xanun ose dorëzue Mu 

harrern Abdyli nga katundi K apinovë, qi 
pandehet se me datë 24. 7. 989 XVII, në 
bashkpunim me të pandehunin e rreshtuar Su 
lejman Dyrrnishin nga ai katund, kan vrarë me 
armë lufte që mbanin pa leje Agush Vejse 
lin, Kryesija e gjykatës Shk. Irë Beratit që 
prej datës shpalljes së këtij vendimi, të pan 
dehunit përmendun i r.ep dhet ditë afat për 
me u prezantue para Gjykatës. Në kjoftë se 
nuk i paraqitet gjykatës mbrenda këtij afati, 
vërtetohet se. nuk don me ju bindë ligjës dhe 
kështu ka me u shikue gjyqi në mungesë kanë, 
me ju rrëxue të drejtat civile, ka me ju sikves 
true pasunija dhe n' asnji mëndyrë nuk ka me 
pasë të drejt ankimi mbi veprimet e bamuna. 

Të gjithë gjind armët e policët janë të dety 
ruem me zanjën e tijë. 

Për plotësimin e vepravet, të përmendu. 
na i asht shkrue Prokuroria së Shtetit dhe në 
mbështetje të neneve 371 e 372 të P. I'. shpa 
llet ky vendim. 
Berat, me 28. 9. 939. XVII. 

Gjyqtari Filluer, 

~ •••. ' •• 1:7, ·.;·~ 

BKSH



Nr. 9l 

* * * 
Mbasf nuk asht xanun ose dorëzue llysen 

Zequa nga katundi Klos i Maltakastres, që 
pandehet se me datën 9 Prill H);l9 XY II, ka 
qi:illue me armë lufte që mbante pa leje dhe 
me qellim vrasje kund er Zade Hyseinit, A baz 
-Hysejnit dhe ka vrarë Hysni Abazin nga ay 
katund. Kryesija e Gjykatës së Shk. Ire ES 
Beratit që prej datës shpalljes së këtij vendi 
mi, të p.indehunit të permendun i nep dhetë 
ditë afat për me u prezantue para Gjykatës. 

Në kjoftë se nuk i paraqitet Gjykatës mbre 
këti afati, vertetohet se nuk don me ju bindë 
ligjës, dhe kshtu ka me u shikue gjyqi në 
mungesë, kanë me ju rëxue të drejtat Civile 
ka me ju sikuestrue p asunia dhe n' asnji meny 
rë nuk ka me pasë të drejtë ankimi mbi vep 
rimet e bamuna. 

Të gjith Gjindarmët e Policët janë të dety 
ruem me zanjen e tijë. 

Per plotsimin e veprave të naltëperrnendu 
na i asht shkrue Prokuroris Shtetit dhe në 
mbështetje të nenit :n1 e 872 të P. P. shpa 
llet ky vendim. 

Berat, me 28. IX. 939. XVII. 

Gjyqtari Filluer. 

Shpall.ie 

I quajtuni Shyqri Ramazani, i D. L. 1917 
nga katundi Ostren i Zerqanit, ushtar efektiv 
i Komandës Artileris Tiranë, i pandehur per 
Arrati e Jetersim. 

Mbasi i pandehuri ndodhet n' arratië, thri 
tet të prezantohet para Gjykatës Hetuese Ush 
tarake ne Tiranë me daten 2 Nendor 1939, 
XVII, në rast të kundërt do të veprohet si 
mbas ligjit. 
Tiranë1 26-9-1939-XVII. 

* * * 
I quajtuni Bib Ndrec Molla], i D. L. l9li 

) 

nga katundi Malaj i B1.11TP!it, ushtar df'ktiv i 
Komandës Artiloris Tiranë, i pandehur per 

Arrati]. 
Mbasi i pcrrncnduni ndodhet- i arratisur 

) 

thritet të .prezantohet para ti-jylrnitl'S notuese 
Ushtarake" në TiranË', medatcn 2 Nendor rn:rn, 
XVII. në rast të kundërt do të veprohet si 
mbas ligjit. 
Tirani.\ 2 G-9-193 s-xvn. 

* * * 
I quejtuni Teufik Emini, i O. L. HH 7, nga 

katundi (lagja) Topi o Shkodcrs, ushtar efek 
tiv i ish Kou andës Autorepartit tash n' elek. 
tiven e Komandës Baonit Korata, i pandehur 
per Arrati]. 

Mbasi i pandehuri ndodhet n' arratië, thri. 
tet të prezantohet para Gjykatës Hetuese Ush 
tarake në Tiranë me daten 2 ~ end or 1na. 
XVII. në raste t(3 kundërt do të veprohet si 
mbas ligjit. 
TiraMë, 26-9-1939-XVII. 

* * * 
I quejtuni Liem bo Spiro, i D. L. 1917, nga 

katundi Dhermi e Himarës, ushtar efektiv i 
ish Kom ...• ndës Autorep artit, tash n' efektiven 
e Baonit Komta, i pandehur per Arratij. 

Mbasi i pandehuri ndodhet ndodhet n' arra· 
tij, thritet të prezantohet para Gjykatës Hetu 
ese Ushtarake në Tiranë me daton 2 Nendor 
1939, XVII; në rast të kundërt do të vepro 
het si mbas Iigjit. 
Tiranë, me 26, 9. 1989 XVII. 

Zav. Gjyq, Hetues Ushtarak. 

Redaktor ZEF M. DAJÇl : 

Shtypshkroja "Nikaj, Tiranë 
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R. Eserciro p. 6 

5) D. L. 25 Settembre 1939-X VII, ~r. 110 
Uffic.ali consid-rati dimissionari p. 7 

6) JJ. L. 26 Settembre 1939-X VII, lvr. 111 
Modifica dell' Art. 14 del Regolame nto per 
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7) D. L. 26 Settembre 1939-XVII, Nr. 112 
Essnaione dalle tasse P. T. T. per l' A.S.A. 
e le O.P.A. p. 8 

Dekret i Mëkambësit datë 11 Shiatuer 1939-X VII, Nr. 10(j 

Emnim Nensekretarë të P. F. Sh. 

NA 
Jlëlmmbësi i Përgjithshëm i Hadhnis së Tij 

Viktor Emanuellt Ill 
Për Hlrë të Zotit e Vullnet të Kombit 
JIBRET I ITALI8 DHE I SHQIPNIS 

PER.\.NDOR I ETIOPIS 

Në virtut të Pushtetit që Na ashtë delegue; 
Mbi propozi nin e Ministrit Sekretar të 

P. F. Sh., Sekretar Shteti, 
KEM[ DBKRETUE DHE DEKRETOJMË: 

Ernnirnin e Z. V angjel Koça Nënsekretar 
i P. F. Sh. 
Tiranë, me ll-IX-1939-XVII. 

F.l"aneesco Jacomonl d. v. 
Tefik Mboria d. s, 

Dekret i 1'-1.ëkambësit datë 11 Shtatuer 1939-X VII, lvr. 107 

Emnim Nensekretar të P. F. Sh. 

Na 
llëkambëwi i Përgjithshëm i ltladhnis së Tij 

VIKTOR EUA.NUELIT III 
Vër Birë të Zotit e Vullnet të Kombit 
1'IBRET I ITALIS DBE I SHQIPNIS 

PERANDOR I ETIOPIS 

Në virtyt të Pushtetit që Na asht delegue; 
. Mbi propozimin e Ministrit-Sekretar të 

P. F. Sh., Sekretar Shteti, 
KEMI DEKRE IUE DHE DEKRETOJMË: 

Emnimin e Z. Kol Bibë Mirakaj Nënsekre 
tar i P. F. Sh. 

Tiranë, 11-IX-1939-XVU. 
Francesco J aeemenf d, v. 

Tefik Mboria d. v. 
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Dekret i J11i:k.,mbësit datë 14 Sliiatuer 19.'39-XT71, Kr. 108 

Dott. Prof. Salvatore Villari Konsulent 
pranë Ministria P. Mbrendëshme 

NA 
Jlëkambësi i Përgjitbshë111 i Jlad)rnis st! Ti.i 

VIKTOR EUANlJELIT lii 
Pë1• Rirë të .Zotit e ,rullnet të Kombit. 
ltlBRE'f I ITALIS DHE I SHQTPNTS 

PERANDOR I ETIOPIS 

Në virtyt të pushtetit që Na asht delegus ; 
Mbasi u pa nevoja me emnue- nji Konsulent për 

Administratën e Mbrendshme ; 
Mbi propozimin e Ministrit Sekretar Shteti për 

Punët e Mbrendëshme : 
KEMI DEKRETUE DHE DEKRETOJMË 

Datt. Prof. Saloaiore Villari asht emnue KonsH 
lent pranë Ministris së Punvet Mbrendshme. 

Urdhënojmë që ky Dekret të botohet në Fle 
toren Zyrtare të Mbretnis, tue i dhanë mandat cilit 
do që i përket t' a respektoj dhe të hajë që të res 
pektohet. 

Tiranë, me 14 Shtatuer 1939-XVII. 
Francesco Jacomoni d. v. 

M. Bushati d. v. 

Dekret i Mëkambësit datë 25-IX-1939-XVII, s« 109 

Shlymje nga kuadrot e disa oficerave t'uahtris 

NA 
l1lëkambësi i Përgjltbshëm i ltladlmls së Tij 

Vl.KTOR EIIANUELIT III 
Për Rirë të Zotit e Vullnet të Kombit 
JIBRET I ITALIS DHE I -SHQIPNIS 

PBBA:NDOR I ETIOPIS 

Në rirtyt t' Autoritetit që Na asht delegue; 
Mbassi u pa Dekreti Mëkambësuër me datë 10 

Maj 1939-XVII, Nr. 9. 
Mbassi e pa neni 64 i ligjit mbi gjendjen e oli 

cerave ; 
Mbassi që Oficerat e zhdukun, o që të ken rae 

në mungesa të randa disiplinore, binë në humbjen 
e gradës; 

Mbassi u lexne kërkesa e Komandës Trupave 
të Shqipnis ; 

Mbi proponimin e Kryetarit të Këshillit të Mi 
nistrave; 

KEMI DEKRETUE DHE DEKRETOJMË: 
Neni i vetem 

Oficerat të posht rradhuërn, që arbitrarisht [an 
larguë nga Shqipnia me datë 6 e 7 Prillë 1939-XVII, 
e që me datën e këtij Dekr- ti mos HJ kenë kthye 
në Mbretni, ndëshkohen me humbjen e gradës, me 
pasojë të shlymjes nga kuadrot e Oficeravet në 
shërbim aktiv W përhershëm ase të kategorinavet 
në lirim. 

Oficera Generala 

General Divizjoni Xhernal Araniti 

Ann u e Ha III bësorisë 

Kolonel Shefki Shat ku 
,, Ilysen Jlalil Selmani 

Nën Kolonel Ullagaj Kuçuk 
Kapiten K. I. Xhemat Herri 

,, ,, Duleman Qela 
,, Salih Doshishti " 

/I ,, 
" " 
" " Kapiten 

" 
" 
" 
" 
" 

Toger 

" ,, 
n 

" 
" 
" 
" 
11 

" Nëntoger 

Kapiten 

Ilysejn Doshishti 
Avni Ruzhdi 
Hamza Asllan Drini 
Orban Mehmet 
Zenel Shehi 
Abdullah Y mer Mersini 
Rasim Fetah Dulla 
Myslim Tushi Shehu 
Hasan Emrullah Kupi 
Liman Mersini 
Halil Isuf Branica 
Ramiz Nika 
Adem Ilysejn Shahi 
Emil Mistura 
Faik Elmaz 
Vasil Kosturi 
Sef edin Çalla ku 
Haj re din Ilallull i 
Jusuf Ali Begëja 
Nahot Zahit Kuçi 

Arma. e Artil; eris 
Gjergj Mosko 
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Toger 

" Nëntoger 

" 

Toger 

" 
Trupi i 

Major 
Kapiten 
Kapiten 

JI 

• 
Toger 

" 
)/ 

Nëntoger 

Kapiten 
Toger 

Nëntoger 

Nëntoger 

" 
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Ibrahim Farka 
Hasan Murat Kaf oshi 
Qamil Shehu 
Xhevdet Zeka 

Arma e Xhenios 
Dervish Doda 
Ramaaan Shpati 

Rojës Mbretnore të Kuf, init 
Sabri Xhejlani 

K. I. Rexhep Idriz Radomiri 
Haxhi Xhilagolli 
Kadri Rustem Bardulla 
Njazi Kore 
Sefedin Selman 
Ferik Mahmut Sata 
Mark Jaku 
Rexhep Mehmet Bajraktari 

Trupi i Shëndetsisë 

Shan Nush Gjoka 
N azmi Ramiz Shehu 

Trupi i Intendancës 
Murat Mehmet 

Trupi i Reknttimit 
Hilmi Hysejn Pustina 
Latif Dushi 

Marin u 

Togër i Portit Mihajl Anastas Prifti 
OFICERA NË SHËRBIM TË Pfi;RKOHSHËM 

Kolonel i Plotsimit Ali Riza 
Major 
Kapiten ,, 
Toger ,, 

JI Allaman Ismal Çupi 
Shaban Haxhi Tirana 
Shaqir Miluka 

JI 

" 
JI 

Urdhënojmë që ky Dekret të botohet në Fleto 
ren Zyrtare, tue i dhanë mandat cilitdo që i për 
ket me respektue dhe me baë që të respektohet. 

Tiranë, me 25-IX-1939-XVII. 
· l,raneesco Jacomonl d. v. 

Sh Verlaci d. v. 

· Dekret i Mëkambësit, datë 26 Shiatuer 1939-XV II, Nr. 110 

Oficera konsiderue dorë bjeksa 

Na 
1'Iëkambësi i Përgjithshëm i 1'1adhnis së Tij 

VIKTOR EMANU~JLIT III 
Pëi.• Birë të Zotit e Vullnet të Kombit 
llBBET I ITALIS DBE I SHQIPNIS 

PER.l.NDOR I ETIOPIS 

Në virtyt t' Autoritetit që Na asht deleguë; 
Mbassi u pa dekreti Mëkambësuer me datë 10 

Maj 1939 XVII. Nr. 9; 
Mbassi u ndigjue Komanda e Trupave Shqiptare; 
Mbi propozimin e Kryetarit të Këshillit të Mi 

nistrave; 
KE\H DEKRETUE DHE DEKRETOJMË: 

Neni i vetem 
Qysh prej datës 11 Maj H)39-XVII, janë të konsi 

deruem dorëhjekësa Oficerat e posht rradhuem që 
janë kthye në Mbretni mbas datës 10 Maj 1939 XVII 

Anna e Kambëeorisë 
Adem Nazif Kërluku, 
Kajmak Xhilaga. 
Adem Kaxhani. 
Mahmut Sali . 
Beqir Zejneli. 
Gani Shehi. 
Qemal Shtino. 
Bajram Hoxha. 

Kapiten 

" 
" 
• 

Toger 
1, 

" 
Nen toger 

Toger 
Anna e A.rtiljeriRë 

Xhahit Berisha. 
Trupi i Rojë~ Mbretnore së Kujinit. 

Ilamdi Dema. 
A vni Kryeziu. 
Mabmut Emrullah Xhilaga 

Trupi i Lntendancës. 
Bedri Mahmuti. 
Muhamet Iljaz. 

Arma e Kambësorisë 
Kolonel i Plotësimit Osman Gazepi. 

Kapiten ,, Haxhi Asllan Risvani. 
Urdhënojmë që ky Dekret të botohet në Fleto 

ren Zyrtare tue i dhanë mandat cilitdo që i përket 
rue e respektua dhe me bae që të respektohet, 
Dhanë në Tiranë, me 25. IX. 11)39 XVII. 

Kapiten 
Toger 
Nen toger 

Nen toger 
" 

l'rancesco Jacomoni d. v. 
Sh. Verlaci d. v . 
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Dekret i Mëlcambësit datë 2ri Slitaiuer 19.'JV-X V 11, s« 111 

Ndryshim i art 14. të Rregullores se 
Loteris K. K. 

Na 
Jlëkambësi i ;Përgjitl1shëm i Jladhnts së Tij 

VIKTOR ElUANUELIT III 
Për Rirë të Zotit e Vullnet të Kombit 
!IBRET I ITALIS DHE I SHQIPNIS 

PERANDOR I ETJOPIS 
Në virtyt t' Autoritetit qA Na asht delegu/i; 
Mbassi u pa rrr gullorja mbi lotertn e Kryqit të 

Kuq Shqiptar, aprovue me dekretin 28 Mars 1()88; 

Mbassi u ndigjue Këshilli i Ministrnvf'; 
Mbi proponimin e Minis1rit Sekretar Shteti për 

Punët e Mbrendësbme. 
KE~IDEKRETUE DHE DEKRETOJMË 

Neni 1. 
I pari kryeresht i nenit 14, permbajtun në paren 

tez, të Rregullores së Loteris së Kryq it të Kuq 
Shqiptar me datë 28 Mars 1938, ndryshohet në ket 
mëndyrë: 

"liMetat e loteris që muej per muej vehen në 
qarkullim (30.000) e që kanë rr betë pa u shitë 
mbrenda datës 14 (inklusiv) të se cilit rnuej ks në 
per t'u rradhue nga anë e Komisionit Administra 
tiv në nji proces verbal perkatës. Biletat epa shi 
tuna që eventualisht kanë per t'u nxjerrë kan me 
u anulue e per to ka për t' u mbajtë shënim në 
proçesin verbal të nxjerrjes së loterisë. 

Fitimet kanë për t' u ndaë vetëm biletavet të 
shituna dhe të nxjerruna ,; 

Neni 2. 
K) dekret hynë në fuqi që prej datës së boti 

mit tij në Fletoren Zyrtare. 
Urdhënojmë që se ma siper të botohet në Fle 

toren Zyrtare tue i dhanë mandat cilitdo që i per 
ket t' a respektoj dhe 1.ë bajë 4ë të respektohet. 
Tiranë, me 26 IX. 1939 XVII. 

Francesco Jacomoni d. v. 
Sh. Verlaci, d. v. Maliq Bushati d. v. 

Dela-et i Mëkambësit datë 2(J Slitatuer lV:.NJ.)i.'V II lvr. 11~ 

Përjashtim nga taksat P. T. T. të 
A. S. A. e O. P. A. 

Na 
)Iëknmbësi i Pë1·:ditl1sbëm i JladJrnls së Tij 

Vlli'l'OR EUANUEI.IT Ill 
Për Hirë të Zotit e Vullnet të Kombit 

MBRET I ITAI.IS UBE I SHQIPNIS 
PERANDOR I ETHIOPIS 

Në virtyt t' Autoritetit qi Na asht dele~ue; 
Mbasi u pa neni l5 i Statutit Themeltar të 

Mtretnis; 
Mbasi u ndigjue Këshilli Minislruer; 
Mhi proponimin e Kryetarit tf' K~shillit tA Mini 

s'rave e Zav. Ministër Sekretar Shteti për Punët 
Botore, nji mendimi me Ministrin Sekretar Shteti 
pPr Financat, 

KEMT DEKRETUE DITE DEKRETOJMit: 
Neni. 1. 

Entet ,, Azienda Stradale Albania (A. S. A.) dhe 
Opere Pubbliche Albania (O P. A.)" me qendër në 
Tiranë, si dhe degat e këtyne në Shqipni, përjash 
tohen nga taksat postare, telegrafike dhe telefonike të 
Mbrendshme si dhe nga pjesa Shqiptare e taksës së 
telegrameve të jashtëm si gjithë Zyrat tjera Shtetnore. 

Neni. 2. 
Dispozitat e nenit të sipërm zbatohen vetëm për 

korrespondencën postare, telegrafike dhe telefo 
nike që ka lidhje eksklusive me veprimet zyrtare të 
Enteve A. S. A. dhe O. P. A. 

Neni 3. 
Ky Dekret hynë në fuqi ditën e botimit të tij 

në Fletoren Zyrtare të Mbretnis. 
Ministri proponues do të kujdeset për paraqitjen 

e këtij Dekreti në Këshillin e Epërm Korporativ 
Fashist për këthimin e tij në Iigjë. 

Urdhënojmë që sa ma sipër të botohet në Fleto 
ren Zyrtare, tue i dhanë mandat cilitdo që t'i përkasë 
me respektue dhe me ba që të respektohet. 

Tiranë, me 26-IX-1939-XVII. 
.lfrancesco Jaeomoni d. v. 

Sh. Verlaci d. T. F. Alizotti d. v. 
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PARTE SUPPLEMENTARE 
TRADUZIONE JJEI DECRETI LUOGOTENENZIALI DAL TESTO ALBANESE 

Decreto Luogotenenziale, 11 Settenibre 1939-XVlI, Nr. 106 

l"omina di un Vice-Segretario del P. F. A. 

NOi 
Luogote.11e11te Generale di Sua lUaesta 

VITTORIO EMANUl<~LE 111 
1,er g1·azla di Dio e volonta della Nazione 

BE D' ITALIA E D' ALBANIA, 
11'IPEHATORE D' ETIOPIA, 

In virto dell' autorita a Noi delegata; 
Su proposta del Ministro-Segretaric del 

P. F. A., Segretario di Stato, 
ABBJAMO DECRET A TO E DECRETIAMO: 

Il Sig. Vangjel Koça o nominato Vice 
segretario del P. F. A. 
Tirana, li 11 Scttembre 19~W-XVIL 

f/to Fi•ancesco Jacomoni 
f/to Tefik Mboria 

Decreto Luoqot eneneiale, 11 Setteinbre 1939-X V 11, Ar. 107 

Nomina di un Vice-Segretario del P. FA. 

NOi 
Luogotenente Generate di Sua .1'Iaesta 

VITTORIO EJIANUELE III 
Per Grazia di Dio e Volontit della Nazione 

BE D' ITALIA E D' ALBANIA. 
Ill.PERATOBE D' ETIOPIA 

In virtu dell' autorita a Noi delegata; 
Su proposta del Ministro-Segretario del 

P. F. A., Segretario di Stato, 

ABBIAMO DECRETATO E}DECRETIAMO: 
11 Sig. Kol Dibë Mirakaj G nominato Vice 

segretario del P. F. A. 
Tirana, li 11 Settembre 1939-XVII. 

f/to 1~1·ancesco J'aco1noni 
f/to Tefik Mboria 

Decreto Luoqoteueneiale, 14 Settembre 1989-XVII, Nt·. 108 

Nomina del Consulente presso ii 
Ministero dell' Interno 

NOi 
Luogotenente Gene1•ale di Sua :naesta 

VITTORIO EMANUELE III 
Per Grazia di Dio e Volonta della Nazione 

BED' ITALIA. ED' ALBANIA, 
UIPERATORE D' ETIOPIA 

In virtu dell' autorita a Noi delegata; 
Ritenuta la necessita di provvedere alla nomina 

di un Consulente per l' Amministrazione dell' In 
terno; 

Sulla proposta del Ministra Segretario di State 
per l' Interno; 

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO: 

II Datt. Prof. Salvatore Villari e nominato Con 
sulente presso il Ministero dell' Interno. 

Ordiniamo ehe il presents deer eto sia pubbli 
cato nella Gazzetta Ufficiale del Regno, mandando 
a chiunque spatti di osservarlo e farlo osservare. 

Tirana, li 14 Settembre 1939-XVII 
f/to .F'raneesco Jaeomoni 

f/to M. Bushati 
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Decreiu Luoqotenenciale, es Settenibre 19.W-..,_\ vu, s». le>:! Capitano 

In virtu dell' autori th a Noi delegata : 
Visto il Decreto Luogotenenziale 10 maggio 

1§39-XVII n. 9; 
Visto l' art. 64 della Legge sullo stato degli 

uffioiali; 
Ritenuto ehe gli ufficiali scomparsi, o ehe abbiano 

commesso. gravi mancanze disciplinari, incorrono 
nella perdita del grado ; 

Inteso ii Comando Truppe d' Albania; 
Sulla proposta del Presidente del Consiglio doi 

Ministri; 
ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO: 

Articolo unico 
Ai sottoelenc i ti ufficiali, arbitrariamente allen 

tanatisi dall' Albania il 6 e 7 aprile l 939-XVII e 
ehe, alla data del presents decreto, non abbiano 
fatto ritorno nel Hegno, e inflitta la perdita, del 
grado, con la conseguente cancellazione dai quadri 
degli ulliciali in servizio permanente effettivo e 
delle categorie in congedo. 

" 

Abdulla Ymer Mersini 
Hasim Fetah Dulla 
Myslim Tushi Shehu 
Hasan Emrullah Kupi 
Liman Mersini 
Tialil Isuf Bu nica 
Hamiz Nika 
Adem Ilysejn Shehi 
Emil Mistura 
Faik Elmaz 
Vasil , Kost uri 
Sefedin' Çallaku 
Hajre din Hallulli 
Jusut Ali Begeja 
NahoLZahit Kuçi 

Cancellazione dai quadri 
di ufficiali del R. Esercito 

JI 

" 
" 

Tenen te 
NOi 

I...uogotenente Generate di Sun 1'Iae1!!ita 
VITTORIO E1'1.ANUELE III 

Per Grazia di Dio e l'olonta deliu. Nazlone 
BEJD' ITALI.A E D' .ALB.ANIA, 
JJIPERATOHJ{,D' ETIOPIA 

" 
,, 
I/ 

,, 

" 
,, 

,, 
Sotlotenente 

,, 

, I i·111a iii :I rtiyl ieria 

Gjergj Mosko 
Ibrahim Furka 
Hasan Murat Kaleshi 
Qamil Shehu 
Xhevdet Zeka 

Capitano 
Tenen te 

Sottotenents 
,, 

" 

. I rma del Genio . 
Dervish Doda 
Ramazan Shpati 

Tenen te 

Corpe ddla R. Guardia di Finanza 

Maggiore 
1. Capitano 

" 

Arma cli F anteria 
Shef ki Shatku 
Rysen Halil Selmani 
Ullagaj Kuçuk 
Xhemal Herri 
-Dulsman ,Çela 
Salih Doshishti 
Hysejn Doshishti 
Avni Ruzhdi 
Hamza Asllan Drini 
Orban Mehmet 
Zenel Shehi 

I/ 

Sabri Xhejlani 
Rexhep Idris Radomiri 
Haxhi Xhilagolli 
Kadri Rustem Bardulla 
Niazi Kore 
Sef edin Selman 
Ferik lifahmut Sata . 
Mark Jaku 
Rexhep Mehmet Bajraktari 

Corpo di Sanit<'t 
Shan Nush Gjoka 
Nazmi Ramis Shehu 

11 

JI 

U f ficial i general i· 
Generale di Dlvisione Xhemal Araniti 

" 
Tenen te 

" 

Colonnello Sottotenente 

I/ 

Ten. Col. 
I. Capitano Capitano 

Tenen te 
" 
,, 

Corpo d' Iniendenza 
Sottotenente ... MarattMehmet 

" 

JI 

Corpe di Recluiamento 
Capitano Sottotenente Hilmi Hysejn Pustina 

Latif Dushi ,, 
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Marina 
Ten. di Porto Mihail Anastas Prifti 
UFF[CTALI 1N 8ERVIZTO PROVVJSORIO 

Arma di Fanteria 

Colonnello di compl. Ali Riza 
Maggiore " " Allaman Ismail Çupi 
Capitano " " Shahan Haxhi Tirana 
Tenen te ,, ,, Shaqir Miluka 

Ordiniamo ehe il presente decreto sia puhbli 
cato nella Gazzetta Ufficiale, mandando a chiunque 
spetli di osservarlo e di farlo osservare 

Tirana, li 25 Settembre 1939-XVII. 
f/to F1•ancesco Jacomoui 

f/to Sh. Verlaci 

Decreto Luoqotenenciale, 2:i Seit embre 1fl8fi-XVIJ, Kr. 110 

Ufficiali conaiderati dimiaaionari 

NOi 
J.uoioteuente (;ene1•ale di Sua 1Uaei;1tit 

,r1TTORIO .ElUANUET,E Ill 
Per <••·azia (li Dlo, e - Volontit (leUa. N azione 

RR D' ITALI.i. E D' ALBANIA. 
UIPERATORE D' ETIOPIA 

In virtu dell' autoritu a Noi delegata ; 
Visto il Decreto Luogotenenziale 10 maggio 

19:l9-XVII, n. 9; 
Inteso il Comando Trupp= Albanesi; 
Sulla proposta del Pre sidente del Consiglio; 
ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO: 

Articolo unico. 
Dalla data dell' 11 maggiol939-XV[[ sono censi 

derati dimissionari i sottoelencanti ufliciali rientrati 
nel Regno dopo i1 10 maggio 1939-XVIT: 

.1lrma di Fanteria 
Capitano Adem Nazi! Kerluku 

Kajmak Xhilaga 
Adem Kaxhani 
Mahmut Sali 
Beqir Zejnel 
Gani Shehi 
Qemal Shtino 
Bajram Hoxha 

" 
" 
" Tenen te 

" ,, 
S. Tenente 

Teriente 
Arma di A rtiqlieria 

Xhahit Berisha 

Corpo delta R. Guardia di Finanea 
Capitano 
Tenen te 
S. Tenente 

Jiamdi Dema 
Avni Kryeziu 
Mahmnt Emrulla Xhilaga 

Corpe d' Intenden:a 
S. Tenente Bedri Mahmuti 

Muhamet Iljas 

Ar1J1a rli Fanteria 
,, n 

Colonn di compl. Osman Gazepi 
Haxhi Asslan Risranl Cap. " " 

Ocdiniamo ehe il presente decreto sia pusblica 
to nella Gazz etta Ufficiale, mandando a chiunque 
spetti di osservarlo e Iarlo osservare. 

Tirana, li 25 Settembre 1939-XVII. 
f/to .Francesco Jacomoni 

f/to Sh. Verlaci 

Decreto Luoqoteneneiale, 2fi Settenihrc 1,G!?FI-XT'Il, Nr. 111 

Modifica dell' Art. 14. del Regolamento 
per la Lotteria della. Croce Rossa 

NOi 
Lnogotenente Generate di Sua ltlaestit 

,rlTTORIO Ell·A'NUELE Ill 
Pei• Grazia• di ·Ulo· e ,rolontit· ,lella Nazione 

Rt~ D! ITAL JA E D'ALBANIA, 
Ul.PERA TORE D!"F,TIOPIA 

In virtu dell' Autorita a Noi delegata; 
Visto il regolamento sulla lotteria dells .Cro ce 

Rossa Albanese, approvato con de creto 28 Marzn 
1938; 

Udito il Consiglio dei Ministri; 
Sulla proposta del Ministra Segretario di Stato 

per gli Interni; 
ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO: 

Art. 1. 
Il primo capoverso dell' Articolo 14, contenuto 

in parentesi, del Regolamento della lotteria della 
Croce Rossa Albanese in data 28 Marzo 1938. viene 
cosl modificato: 
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"I biglietti della lotteria ehe mensilmente son o 
posti in eireolazione (30.0(10) e ehe siano rimasti in 
venduti entro la data del 14 (inclusive) di ogni mese, 
saranno elencati da parte della Commissions ammi 
nistrativa mediante un relative pr ocesso verbale. I 
higlietti invenduti ehe eventualmente saranno estrat 
ti verranno annullati e degli stessi sara tenuto nota 
nel processo verbale dell' estrazione della lotteria. 

Le vincite saranno devolute nnicamente ai bi 

glietti venduti ed estratti. 
Art. 2. 

11 presents decreto entra in vigore dalia data 
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficinle. 

Ordiniamo ehe ii pres ente decreto sia pubblicato 
nella Guzzetta Ulficiale, mandando a chiunque 
spetti di osservarlo e farlo osservare. 

Tirana, li ~6 Settembre Hl39-XVII 

f/to Francesco Jacomoni 
f/to Sh. Verlaei f/to M. Bushati 

Decreto Luoqotenensiale, 26 Settembre 19.'W-XT' JI, Kr. 112 

Esenzione daHe tasse P. T. T. 
per l' A. S. A. e le O. P.A. 

NOi 
Luogotenente Ge-nerale di Soa Maesta 

VITTORIO EJIANUELE Ill 
Per Grazia di Dio e Volonta della N azione 

RF D'ITALIA E D' ALBA.NIA, 
IJIPERATORE D' ETIOPI.A. 

In virtu dell' autorita a Noi delegata; 
Visto I' art. 15 dello Statuto Fondamentale del 

Regno; 
Sentito il Consiglio dei Ministri; 

Su proposta del Presidente del Comliglio dei 
Ministri, Segretario di State per i Lavori Pubhlici 
ad interim, cl, concerto con ii Ministro Segretario 
di Stato per le Finnnze, 

ABR1AMO DECHETATO E DECRETJAMO: 

Artieolo I. 
Gli enti Azienda Stradale Albania (A.S.A.) e 

Opero Pubbliche Albania (O.P.A.) con sede in Ti, 
rana, cosi pure le loro succursali in Albania, sono 
esentate dalle tasxe postali, telegrafiche e telefoni 
ehe interne e, per quello .che riguarda la parts 
albanese, la tassa telegraf ica per l' estero ne) sen so 
adottato per tutti gli altri Ull.ci dello Stato. 

Artieolo 2. 
Le disposizioni dell' artico!o di cui sopra ven. 

gono applicate solamente per la eorrispondenza 
postale, telegrafi ea e telefoni ca es clusivarm rit> 
attinen I e a gli a ff ari di c -rattere uffieiale deg li 
Enti A.S.A. e O.P.A. 

Articolo 3. 
Il presents decreto entra in vigore dalia data 

dells sua pubblicaz ione ne lia Guzzetta Uff .ciale del 

Regn o. 
ll Ministre proponente avra cura ehe ii presents 

decreto venga presentato al Consiglio Superiore 
Corporativo Fascists per la Rua convorsione in 

legge. 
Ordiniamo ehe il presente decreto sin pubblicato 

nalla Gazzetta Uf[iciale, m~ndando a chiunque spetti 
di osservarlo e farlo osservare. 

Tirana, li 26 settembre 1939-XVIJ. 
f/to F1•anceMco .Jacomoni 

[fto Sh. Verlaci f/to F.Alizotti 

Redaktor ZEF M. DAJÇI: 

Shtypshkroja ,.NIKAJ" Tiranë BKSH
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MBRETNI JA 

FLETORJA 
SHQIPTARE 

ZYRTARE 
Botohet prej Drejtoris se Pergjithshme te Shtypit, Propagandes e Turizmit. 

PERMBAJTJE: 
I) Rregjistrime Shtotslje 
2) Zbritje e tak sit ngarkim shkarkim 
~) Leje shtim fuqi motori 
4) Emnim e Shkarkim nga Detyra 
5) Shpallje An ka nti 
6) ;shpallje Gjyqesh 
7) Flet Shpallje e Bashkis Përparimit 

f. 1 
f. l 
f. 2 
f. 2 
f. 2 
f. 3 
f. 8 

Rregjistrhne Shtetsi,je 
Si mbas vendimit të. Këshillit Ministruer 

Nr. 586 më 2l IX. 1939 XVII, autorizohen 
zyrat kompetente me krye të gjitha veprimet 
e duhuna per rregjistrimin në shtetsin Shqip 
tare e të quejtunit Osman Pasholli biri i Nu 
hit dhe i Hamshes lindun në Kërçovë (Ju 
gosllavi) me 19ll i pa martuern, banues në 
Spatharë të Beratit dhe ardhun në Shqipni qysh 
prej 4 vjetësh, mbasi ky tue qenë nga raca e 
gjuha Shqiptar i ka plotsuem konditat e 
caktueme në paragrafin 5 t' Art. 7 të Kodit 
Civil dhe betimin e nevojshëm konform ndry 
shimit të paragrafit I. t' Art 2 të Rregullores 
së shtetsis t' a bajë para Zyrës së Gjendjes 
Civile ku ka qendresen e ku do lë Rregjis 
trohet. 

* * * 
Si mbas vendimit to Këshillit Ministruer 

Nr. 605 me, 21. 9. 939 X VU, autorizohen zy 
rat kompetente me krye të gjitha veprimet e 
duhuna për rregjistrimin në shtetsin shqiptare e 
të quejtunes Bahrije Kurttshi bija e Arif dhe 

e Safije, lindun në Prizrend (Jugosllavi) me 
1909, e vejë së bashkut me fëmijt e sajë të 
quejtun; 1) vajza Myrvedet, d. 1. 1926, 2) i biri 
Zeqir, d. 1. 1930, 3) i biri Sefedin, d. 1. 1933 
dhe 4) vajza Mizejet, e dat-lindjes 1936, (të 
gjithi! me atësi Kurtish); banuese në Tiranë 
dhe ardhun në Shqipni qysh prej tre vjetësh, 
mbasi ky tue qenë nga raca e gjuha Shqipta 
tare i ka plotsuern të gjitha konditat e cak 
tueme në paragrafin 5. t' Art. 7 të Ko dit Cl 
vil dhe betimin e nevojshëm konform ndryshi 
mit të paragrafit I; t' Artit 2 të Regullores 
së Shtetsis, t' a bajë para Zyrës së Gjendjes 
Civile ku ka qendresen e ku do të rregnstro 
het. 
~~~--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Zbritje e taksit ngarkim shkarkim 
Vendim Nr. 595 me 21. IX 939 XVII; 
R ëshilli Ministruer në mbledhjen e tijë të 

sotëshrne të mbajturi nen Kryesin e Z. Shefqet 
Verlaci, Kryeminister e Zav. Minister Sekretar 
Shteti për P. Botore, me antar Z.Z. Xhafer 
Ypi, Minister Sekretar Shteti per Drejtësiu, Ma 
liq Bushati, Ministër Sekretar Shteti por P. të 
Mbrendëshme, Fejzi Alizotti, Minister Sekretar 
Shteti per Financat, Ernest Ko liq i, Minister Sek 
retar Shteti për Arsimin, e Zav. Minister Sekre 
tar i Partis Fashiste Shqiptare, Andon Be ça Mi 
nister Sekretar Shteti për Ekonomin Kornbtare, 
mbi proponimin e b.irnun me shkresen Nr, 880/29 
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datë 4. IX 1039 X\ lL të Ministrls së P. të 
Mbreudëshme; 

\' e n d o s i. 
zbritjen C taksit të ngarkim Shkarkimit DO Jr3 
për materjalin qi sjellin nga jashtë Shoqëniët 
sipërmarrëse Giuseppe Caffulli dhe I'rovera e 
Carrassi, për punimet qi kanë marrë përsipër 
me krye në favor t' Aministratës ushtarake 
të2Xhenjos; mbassi materiali sillet për entet 
Shtetnore. 

LP,ie shtim fuqi motori 

Vendim Nr. 65, me 22-IX-30-XVII. 
Këshilli Ministruer në mbledhjen e tij të 

sotësbrne të mbajtun nën kryesine Z. Shefqet 
Verlaci Kryeministër e Zav . .Minister Sekretar 
Shteti për P. Botore, me antar Z. Z. Xhater 
Ypi, Ministër Sekretar Shteti por Drejtësin, 
Maliq Bushati, Ministër Sekretar Shteti per P. 
Mbrendeshme, Fejzi Alizotti, Ministër Sekretar 
Shteti per Financat, Ernest Koliqi, Minister 
Sekretar Shteti për Arsimin, Zav. Ministër Se 
kretar i Partis Fashiste Shqiptare, Anton Beça 
Ministër Sekretar Shteti per Ekonomin Kornbë, 
tare, mori në studim shkresen Nr. 5421/6 datë 
21 S.1939 XVII të Ministrts s' Ekonomis Komb 
tare, me të cilen percjellë lutjen e firmës Birra 
Korça" S. A. me anën e së cilës kerkon Ieie për 
të shtue fuqinë motorike të fabrikës s'akullit që 
zotnon në Durrës prej 24 HP. në 60. HP. 
dhe njikohësisht të ngrefë 6 depo frigoriferi 
për konservimin e sendeve ushqimore, si stud 
joj edhe mendimin e asaj Ministrije si edhe 
korispondencen e rrjedhun mbi këte ceshtie 
të cilat shfaqen në favor të dhanjes së lejes 
kërkueme, 

Vendosi 
t' autorizohet Ministrija e Ekonomis Kombtare 
me i dhanë lejen e duhun firmës "Birra Korça" 
S. A. me shtue fuqinë motorike të fabrikës 

s' akullit që ka në Durrës prej 24 llP. në 60 
HP. dhe me ngretë edhe 6 depo frigoriferi 
per konservimin e sendeve ushqimore. 

Flmnlm e Sltka1·khn nga Detyra 

Si mh rs shkresës Nr. 1H8l/1. datë 4. 939 
XVII, to Kryeministris njoftohet se Shum i 
Shkelqyeshmi Mëkambësi i Përgjith8shëm, pati 
mirsin me dekretua shkarkimin nga puna të 
Z. Qazim Kraja Kryesekretar i Shifrës pra 
në Ministris P. Mbr-sndshme dhe ernrimin në 
vend të tij të Z. Harito Harito. 
Tiranë, me 1-1-. 9. 939. XVII. 

Shpallje Ankantl 

Mo akt gjykimin Nr. nis dt. 12. 7. 1932 
të Gjyqit Paqit lokal asht vendosun shitja 
n' ankand gjyqësuer, të nji are me e mnin Bushe 
prej 1 dynymi me kufij L. J. Ymer Kalija, P. 
Boka e kuqe, dhe nga V. Përoj. Nji shtëpi 
prej dy dhomash nga të cilat njëra përJhese 
e tjetra pak e nallë tuo pasë nenë te burgun 
për kafshë kufizue me të katër anët me tokat 
e zotnëvet, të ndodhuna në katundin Fush 
Bulli dhe vlefta që ka me rezultue ~të pies 
tehet midis bashkë-pjestarëvet Aishe Deliqit 
dhe Osman e Selim Kalisë nga katundi Fush 
Bullit. 

Mbi kërkim të piestaras Aishe dhe në bazë 
të vendimit të Kryesisë Përmbarimit me datë 
4. 9. 1939-XVII kjo Zyrë i nxjer n' ankand për 
t' u shitun. 

Shitja e parë fillon mbas 30 ditëve që 
nga botimi per herën e dytë në Fletoren Zyr 
tare të Tiranës dhe merr fund në krye të 30 
ditëve, e shitja definitive nisë që nga e neser 
mja e shitjes parë dhe mer fund në krye të 
15 ditëve. 

Pra kushdo që dështon ti blejë të prezan 
tohet në Zyrën e Përmbarimit t' Elbasanit e 
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to ofertojë si mbas dispozitave to nenit 453 
të Sht. II. K. P. Civile. 
Elbasan, me 4. Shtatuer 1939. XVII. 

P ërmb aru mi. 

* * • 
Me qenë se debitorët Sadi Ismail Filja, 

dhe Sali Shaban Ndreu nga katundi Gurabardhë 
nuk paguen detën kreditorit Seit Musa Haxhi 
Ymerit nga Elbasani, napoloni ari 9 e gjysë 
kamaten që nga data 10-12. 1934 e spezat e 
e gjyqit e të përmbarimit Fr. ari 105.43.P Si 
mbas akt gjykimit Nr. 76 datë 3. 3. 1935 të 
gjyqit Paqit lokal, mbi kërkim të kreditorit 
dhe në bazë të vsndirnit lë kryesisë Përmba 
rimit me datë 2. IX. 1939, nxiren n' ankand 
për tu shitun nga an e kësaj Zyre 1/2 pjesë 
to nji kopshti që e zotnun Sall Shaban Ndreu 
no lagjen e Dylgjer Rysen të këtij qyteti me 
kufij L. Osman N dreu (sot trashëgimtarët e 
Hairiie Çiftes), P. Sulejman Mitare (sot Zara 
nika), J. Hasan Çifte (sot Sulejman Mitare), 
V. Zaranik a (sot Osman Ndreu); si dhe 1/10 
pjesë e nji arë të ndodhun në sinorin Kullas 
të zotnuem prej Sadi. Ismail Filjes, me kufij 
L. Rysen Labinoti, P. Zaranika; J. Osman Ndrou 
V. Hasan Ali Ho vha. 

Shitja e parë fillon mbas 30 ditëve që nga 
botimi për të dytën herë të kësaj shpallje në 
Fletoren Zyrtare tëTiranës dhe merr fund në 
krye të 30 ditëvet, rlhe shitja definitive nisë 
që nga e nesermja e shitjes parë merr fund 
në krye të 15 ditëvet. 

Pra kushdo QG dëshron ti blejë të prezan 
tohet në Zyrën e Përmbarimit t' Elbasanit e 
të oferojë rregullisht si mbas dispozitavet të 
nenit 453 të Sht. II. K. P. Civile. 
Elbasan me, 2 Shtat~er 1939 XVII. 

Përmbaruesi. 

"' "' "' 
Me qenë se debitori Osman Tola nga ka 

tundi Rrazë (Shushicë), nuk pagoj detën Jue 
ditorit Ismail Sulejman Bajramajt nga Elbasa 
ni, si mbas Akt gjykimit Nr. 411 D. 1. 12 936 
të Gjyqit Paqlt lokal, kryegia Fr. ari 700 shtat- 

qind kamaten e tyne 4°/9 që nga data 25· 4 
1036 dhe shpezat fr. ari 129.3901° Mbi kerkim 
të kreditorit dhe në bazë të vendimit të Krye 
sisë Përmbarimi me datë 8. 9. 1939-XVII nxiren 
n' ankand për tu shitnn nga kjo Zyrë këto 
pasuni: 1. Tokë ullish me ernnin bahçe me 
kufij L. Rrugë, P. Rema, J. Ismail Përihana e 
V. Beqir Hoxha e përmbamun 1/4 pënde dhe 
3 renjë ullinj: 

IL 1/2 pjesë të nji tokë ullish kufizua L. 
Sulejman Labinoti, P. Hendek, J. Ishmail Pe 
rihana V. Rrugë, prej nji pende dhe me 3 Rejë 
ullinj. 

III. 1/2 e arës katundi i vjetër me kufij 
L. Përroi: P. Nazede Mustafa Beu. J. Ilrugë, 
V. Praji: prej nji pënde dhe e gjitha. 

IV. 1/2 pjesë e arës Recoke me kufij. L. 
i zoti, P. Isufi Tola, J. Ismail Periliana, V. 
Rema e cila ka dhe 8 renjë ullinj. 

V. 1/2 pjesë luadh në Fangë kufizue L. 
Rrugë; P. V. J usuf Tola, J. Emin Efendi prej 
gjysmë pënde dhe. Këto pasuni ndodhen në 
Katundin Rrazë (Shushicë). 

Shitja o parë fillon mbas 30 ditëvo që nga 
botimi për të dytën herë të kësaj shpallje në 
Fletoren Zyrtare dhe merr fund në krye të 
30 ditëve dhe shitja definitive nisë qo nga e 
nesermja e shitjes parë dhe merr funt në krye 
lë 15 ditëvet. 

Pra kushdo që dëshron ti blejë të prezan 
tohet në Zyrën c Përmbarimit t' Elbasanit dhe 
t' ofertojë si mbas dispozitavet të nenit 453 
të Sht. IL K. P. Civile. 
Elbasan rue, 11 IX. 1939 XVII. 

Përmbaruesi. 

Dekret-Dënimi 
N' Emën të Madhnis së Tij 

VIKTOR EMANUEL III 
Per Hir~ të Zotit e Vullnet të Kom bit 

Mbret' i Italis dhe i Shqipërie, 
Perandor i Etiopis 

Emni, mbiemui, banimi, mjeshtëriju : Lle sh Ndo 
cl bir ' i Mark ut dhe i Prendes, vjeç 30 lindur dhe 
banues në katundin Fashas të Mkditës, ardhur për 
kohësisht ntl Tiranë. 

Fakti, rrethanat, titulli i fajit: Pasdes et se me 
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datë 10 Maj 1939, asht kapur tue pasë në kokë 
qeleshe të bardhë kurse ishte mvr shur me petka 
allafranga. 

Arësyenat, fakti dhe ligji: Nga proces-verbali 
me datë 10-4-1939 dhe nga deklaratat e të pande 
hurit të bëra në atë proces, rezulltou so i pande 
huri Llesh ~Luk Nucci, ka pas mbajeë në kokë 
qeleshe të bardhë kurse ishte i veshur me roba 
allafranga. 

Me qenë s I vepra e të pandehurit asht kontra 
vencjon q·i parashikohet prej nenit 1 ti-I L'gji"is mbi 
caktimin e llojit të mbulesës së krës të mushku] 
vet me datë 30. -1. Hl37; 

Prandaj 
Ng1 arsyet e slpërme dhe në b 1ZH të dispozitës 

ligjore të c ikruara ma lartë, ku thuhet: mbulesa o 
kresë dhe n.teshkimi asht i premë k undravajtës.t 
ndeshkohen me gjobë tti lehtë. 

U vendos 
Il.spozitivi: Ndëshkimi i të pandehurit Llesh Mark 

Ndocit, banues në katundin Fa=has të Mirditës, qe 
ndrues përkohësisht në Tiranë, me (5) fr. , ri gjobë 
të lehtë. 

Shpsnximet gjykore fr. ari (5) pesti i ngarko 
hen të dënuemit. 

Ky vendim asht i premë. 
Tiranë, me 'J9. Maj 1939. 

Protokolist. Nd. Gjyqtari Fillusr. 

Nga hetiuie t e bame, mbasi ka rezultue se i 
dënuemi ndodhet me banim të pa ditun, ky akt 
gjykim per JLe xanë vend.n e komunikimit boto 
het në Fletoren Zyrtare. 
Tiranë, me 16. 9. 1939. XVII. 

Kryesekretari. 

Letër- Thirje 

Të quejtunit Fiçor Zylal Rrapi, nga Tre 
vllazeri banues në Beshitë, dhe Shefqet Rus 
tern Muoo, nga Laba], pandehen se me dato 
29. V. 1939 nga kullotja kanë vjedhun nji ka 
t' ankuesit Selfo Rakipit, nga Mvllkeqi e ba 
nues në Vlonë. 

Me qenë se nga të pandehurit Shef qet Rus 
tern Muços tash nuk i dihet vend banimi thri 
tet me anen e Fletores Zyrtaro to prezanto- 

het para Gjykatës Kolegjalc të Vlonës me datë 
12. 10. 1939-XVII ora 9 paradite, në rastë mos 
prezantimit në ditën o orën e caktueme shkak 
ton vazhdimin e gjyqit 110 murges~,. 

Kjo thirrje në Fletoren Zyrtare xe n ve. 
ndin e komunikimit. 
Vlonë, me 23, Shtatuer rn:rn. XVII. 

Gjyqtari Filluer. 

* * * 
Ibrahim Selim Luzhi nga Gjakova ma parë 

banuës no katundin Arapaj të Durrësit dhe 
tash me banim të pa dituri, thrritet që të pre 
zantohet para Gjykatës së Shk. h ë Lurrësit 
për me u gjykue si i pandehur mo datë 25 
Nanduer 103D XVII, ora U para dreke, për aku. 
zën se me datë 2/VIIjDJD. XVII, ka rrahun 
ankuesin Myslim Abdullahun. 

Pra, thrritet për mo u prezantue para Gjy 
qit diton dhe orën e sipërshenuemo dho në 
rast tëi mos prezantimit tij Gjyqi ka me u 
shikue në mungesë. 

Kjo ftesë e shpallun në Fletoren Zyrtare 
zen vendin e komunikimit. 
Durrës, me 15. IX. fl39 XVU. 

Kryetar'! Gjyqit. 

* * * 
Atush Isa Paculi nga Pizrendi i Jugoslla. 

vis më parë banues në katundin Shenavlash 
të Durrësit dhe tash me banim të pa ditun 
thrritet që të prezantohet para Gjykatës së 
Shk. Irë Durrësit për me u gjykue si i pa 
ndehur me datë 25. Nanduer rnrrn. XVII ora 
9 i.ara dreke, për akuzën se me datë It 8. 
1D39 XVII. ka guxue të viedhi tre palë kpucë 
10 lek e nji çakmak nga dyqani i ankuesit 
Mustafa lsufit. 

Pra, thritet për me u prezantue para Gjy 
qit Shk. Irë të Durrësit diten dhe oren e si 
për shenuern dhe në rast të mos prezantimit 
tij Gjyqi ka me u shikue në mungesë. 

Kjo ftesë e shpallun në Fletoren Zyrtare 
zen vendin e komunikimit. 

Durrës, me 26 Shtatuer 1939 XVIT. 
Kryetar i Gjyqit. 
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Shpallje 

I quejtuni Gjergj Marku Rekrut i D. L. 
1918, nga katundi Kashnjet i Mirditës tash me 
banim jashtë shtetit, i pandehur për Mungesë 
thirrje nen armë. 

Thritet të prezantohet para Gjykatës He 
tuese Ushtarake në Tiranë me datën 27 Na 
nduer rn:rn. XVII. në rast të kundërte do të 
veprohet si mbas ligjit. 
Tiranë, me 3. I(). 939. XVII. 

* * * 
I quejtuni Preng N clue Mata Rekrut i D. L. 

19l8, nga katund Kacinar i Mir dit~s tash me 
banim jashtë shtetit, i pandehur per munzesë 
thirrje nen armë. 

Thrritet të prezantohet para Gjykatës He 
tuese Ushtarake në Tiranë me datë 27 Na 
nduer 1939. XVIJ1 në rast të kundërt do të 
veprohet si mbas ligjit. 
Tiranë, me 3. 10. 939. XVII. 

* * * 
I qujtuni Pjeter Marku Prendi, Rekrut i 

D. L. 1918, nga katundi Korth-Pule i Mirditës 
tash me banim jashtë shtetit, i pandehur për 
mungesë thirrje nen armë. 

Thrritet të prezantohet para Gjykatës He 
tuese Ushtarake në Tiranë me datën 27 Na 
nduer HJ;-19. XVII, në rast të kundërt do të 
veprohet si mbas li~jit. 
Tiranë, me 3. 10. 1939. XVII. 

* * * 
I quejtuni Nuri Osman Bica Rekrut i D. L. 

1917, nga Lagja Treg Ndroq i Durrësit tash 
me banim [asht ~:Metit, i pandehur për Mu 
ngesë thirrje nen armë. 

Thrritet të prezantohet para Gjykatës He 
tuese Ushtarake në Tiranë me daten 27 Na 
nduer 1039. XVII, në rastë to kundërtë do të 
veprohet si mbas ligjit. 
Tiranë, me 3. 10. 1939. XYII. 

Gjyqtari Hetues Ushtarak. 

* * * 
I qujtuni Ilo retro Ty tyni R( krut i D. L. 

1908. nga katundi Guracap-Bradvicë I Korçës 
tash 111e banim jashtë shtetit, i pandehur për 
mungesë thirrje nen armë. 

Thrritet të prezantohet para Gjykatës He 
tuese Ushtarake në Tiranë me datën 20 Na 
nduer 19B9. XVII në rastë të kundërtë do të 
veprohet si mbas ligjit. 
Tiran<i, me 30. 9. 839 XVII. 

* * * 
I quejtuni Nikolla P. Tytyni Rekrut i D. 

L. 1908, nga katundi Guracap Bradvicë i Kor 
cës tash me banim [ashtë Shtetit, i pandehur 
per mungesë thirrjes nen errnë. 

Thritet të prezantohet para Gjykatis He 
tuese Ushtarake në Tiranë më datën 20 Na 
nduer 19B9 XVII. në raste të kundërt do të 
veprohet si mbas ligjit. 
Tiranë, me 30. 9. 1939 XVII. 

* * * 
I quajtunl Ligor N. Gavalle Rekrut i D. L. 

190R, nga katundi Guracap-Bradvicë i Korçës 
tash me banim jashtë shtetit, i pandehur për 
mungesë të thirrjes nen armë. 

Thrritet të prezantohet para Gjykatës He 
tuese Ushtarake në Tiranë me datën 20 
Nanduer 939-XVII në rast të kundërt do të 
veprohet si mbas ligjit. 

Tiranë, me 30-9-1939-XVII. 

* * * 
I quejtuni Nevruz Teufiku Rekrut i D. L. 

1909, nga Lagja Sahat i Korçës tash me ba 
nim jashtë shtetit, i pandehur për mungesë 
thirrje nen armë. 

Thrritet të prezantohet para Gjykatës He 
tuese Ushtake në Tiranë me datën 20. Ka 
nduer 1939. XVII, në rast fo kundërt do të 
veprohet si mbas ligjit. 
Tiranë me 30. 9. 1939 XVII. 

* * * 
I quejtuni Pavlo I. Gllavina Rekrut i D. L. 

1909, nga katundi Qytezë i K 01 çës tash me 
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banim [asht shtetit per mungesë thirrje nën 
arn-ë. 

Thrritet të prezantohet para Gjykatës He 
tuese Ushtarake në Tiranë me datën 20. Na 
nduer 1939 XVII, në rast të kundërt do të 
veprohet si mbas ligjit. 
Tiranë, me 30 9 939. XVII. 

* • * 
I quejtuni Ilia Trifoni Rekrut i D. L- 1909 

nga katundi Bezmisht i Korçës tash me ba 
nim ja~htë shtetit, i pandehur për mungesë 
thirrje nen armë. 

Thn itet të prezantohet para Gjykatës He 
tuese Ushtarake në Tiranë me datën 20 Na. 
nduer rn:rn. XVII, no rast të kundërt do të 
veprohet si mbas ligjit. 
Tiranë, me 30. 9. 939. XVII. 

• * * 
I quejtuui Aleks A. At-Vasili Rekrut i D. 

L. 1910, nga Lagja Barçë i Korçës tash me 
banim jashtë shtetit, i pandehur per mungesë 
thirrje nen armë. 

Thrritet të prezantohet para Gjykatës He 
tuese Ushtarake në Tiranë me datën 20 Na 
nduer 1939 xvrr, në rastë të kundërt do të 
veprohet si mbas ligjit 
Tiranë\ me 30. 9. 939. XVII. 

* * * 
I quejtuni Minella A. Xhera Rekrut i D. 

L. 1910, nga Lagja Varosh i Korçës tash me 
banim jashtë shtetit, i pandehur për mungesë 
thirrje nen armë. 

Thrntet të prezantohet p ara Gjykatës He 
tuese Ushtarake iië Tiranë me datën 20 Xa 
nduer H)39-XYll në rast të kundërt do të 
veprohet si mbas ligjit. 

Tiranë, me 30. 9. 1939. XVII. 

* * * 
I quejtuni Myrteza Mehmeti Rekrut i D. L. 

19l0, nga katundi Sakth-Dersnik i Korçës tash 
ma banim jashtë shtetit, për mungesë thirrje 
nen armë. 

Thritet të prezantohet pare Gjykatës He. 
tuese Ushtarake në Tiranë me daten 20 Na. 
nduer 1939. XVII, në rastë të kundërt do të 
veprohet si mbas ligjit. 
Tiranë, me 30. 9. 1939. XVII. 

Zav. Gjyqtari Hetuf1s Ushtarak: 

Ftesë P~nale 
Thrritet per me u prezantue në sallën e 

kësajë gjykate si i pandehuri mo daten 7. 12. 
939 i qujtum Nikolla Dhi mo nga Katundi Pe 
p el, i pandehur, për zanie kazani rakije kon 
trabandë, 110 katundin Pepel. 

Kjo Shpallje zen vendin e komunikimit, 
dhe në raste të mos prezantimit tijë ditcn dhe 
orën e sipërshenjuorne ka me u vazhdue gjy 
kimi në mungesën e tijë konform nenit 21 të 
ligjit mi disa ndrime . 
Libhovë, me 28. 9. 939./XVII. 

Gjyqtari Paqtues. 

8hpallje 

Në një padije civile q' asht tue rrjedhuri 
në ketë Gjykatë midis paditses Harisi e sho 
qe Andon Saqillarit nga katundi Dibri (Dhivre) 
kundra Andon Saqillaritnga ay katund dhe tash 
me banim të padituri në Amerik të Veriut, 
ku i kërkon fr. arit 45 dyzet e pesë në muej si 
pension ushqimore që nga data 17-9-1939-XYII 
e vazhdimisht . 

Me qenë se i padituni Andon Saqillari 
ndodhet jashta Mbretnis Shqiptare në Amerik 
të Veriut, dhe dita e gjykimit asht caktuar 
për me dt. 19. 12. 939 ora 9 para dreke, pran 
daj kjo shpallje botohet në F letoren Zyrtare 
kështu porositet i përmenduri që të prezanto 
het para kësaj Gjykate me datën e sipërme, 
se për ndryshe do të vendoset si mbas ligjit. 

Delvlnë, me 1. 10. 1939-XVII 
Ci-j. Paqtues 
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* * * 
Me anën e kësaj shpallje që botohet dy 

herë me interval një muaj si në Fletoren Zyr 
tare ashtu edhe në fletoren "7 Pnll" mbi dek 
larimin A b s e n t të Tajar Xhevit Kullajit nga 
k,1tundi Vergo i Delvinës, i bahet e ditur çdo 
t' interesuemi në rast se ka ndo nji kundër 
shtim mbi deklarimin e të naltë përmendurit 
Tajar Kullajit Absent, ti drejtohet kësaj gjy 
kate brenda afatevet të sipërshënuara. 

Gjinokastër, 3 Tetuer 1939-XVIl 
Gjyqtari Filluer 

THIRJE 

Thirret me u prezantuo para Gjyqit Paqit 
Tiranës me datë 15 Nanduer l!:U9-XVII ora 
9 para dreke i quejtuni Xhelo Dibra me ba 
nim të pa dijtun n' Itali, me ju përgjegjun pa 
dies ngrehuri kundra tij prej Spiru e . vu.istasi 
adhl tregtar në Durrës për fr. ari 706.95 për 
bleme materj di tfi ndryshëm në magazinën e 
tyne. 

Tiranë, me 6. X. 1V39-XYII 
Gjyqtari Paq tuts. 

* * * 
Thritet per me u prezantue për gjykim si 

i pandehuri në sallën e kësaj gjykate, me datën 
10. XL 939 ora 9 p. d. i qujtuni Kosta Niko 
lia Pandazo nga katundi Sop dhe tash me 
banim të paditun në Greqi, i pandehun, pso 
ma datën 15 të muejit Qershuer 19::l9 ka ka 
lua kufinin tinzsht dhe pa pasaport. 

Kjo Ftesë zen vendin e komunikimit dhe 
mos prezantimi i tij ditën dhe orën e sipër 
shënueme ka me shkaktua vazhdimin e gjyqit 
no mungesë konform nenit 21 të ligjit mbi 
disa ndrime 

Libohovë, me 29. 9. 939·XVII 

* * * 
Thritet për me u prezantue në sallën e 

kësaj gjykate si i pandehur me datën 10. XI. 939 
ora 9 p. d. i qojtuni Jorgji PapaJhopulli nga 
katundi Ko sho vic, i p mdehur pse ka kalue 
kufinin për Greqi tinzishte dhe pa pasaporte 
dhe asht kthye rishtazi po në këte mënyrë; 

Tash me qenë se i pandehuni ndodhet 
jashtë Shtetit në Greqi me banim të paditur, 
kjo Ftesë.z en vendin e komoniklmit dhe në 
rast të mos prezantimit tij ditën dhe oren e 
slpërshenunuerne ka me u vazhdue gjykimi i 
çështjes në mungesën e tij konform nenit 21 
tA ligjit mbi disa ndrime. 
Libohovë, me 29. Y. 93 f)-XVII 

Gjyqtari Pnqtues 

Thlrje 
Shahin Fnzlli Mazari nga Struga e Jugos 

Havis qëndrues në Librazhd e tash me banim 
të pa dituri, thrritet to prezantohet si i pande. 
hun para Gjyqit Filluer t' Elbasanit me datë 
20. 10. l9J9 XVH, or.i 9 para drake, që aku 
zohet se me datë 12. 8. 1939, ka vjedhur nji 
shami në dyqan t' ankuesit Xhater Mirakut në 
kte qytet. 

Shënohet se në rastin e mos prezantimit 
tij në daton dhe orën e sipërshenueme, gjyqi 
ka m' u shik u në mungesën e tij. 
Elbasan me, 28. 9. 1939 XVII. 

Gjyqtari Filluer 

N' emen të Hadhnls së Tij 
Viktor Emanuel lii 

Per birin e Zotit e vullnetin e Kombit 
Mbret' i Italls e I Shqlpnls e 

Perandor i Ethiopis. 
Gjykata Paqtuese f1 Matit D. P. e formue 

me prej Gjyqtarit Paqtues Z. Xhaferr Qatro 
mit me asistencën e Protokolistit Isak Josifit 
sot me datë 29. V. 19.,9, botuisht ka dhanë 
këte: 
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Vendim 
Josif Petro Kovaçi nga, katundi Zhep i 

Kornunes Petranit e Taqo Mihali nga katundi 
Lëkurës (Strembec) të N/Prefekturë::- Përme 
tit, janë marrë nën proçes si të pandehur për 
se me datë 9. VII. 1938, k au premun dru pa 
lejo në Pyellin Shtetnuer Qafa e Shtamës, 

Në Gjyqin që rrodhi në prani të Zav. Kon 
trollorit të Pyjeve, dhe në mungesën e të 
pandehurvet, rrezulton se të pandehunit pa 
lejen e Zyrës së Pyjevet kanë premun (l~) dy 
mbëdhetë rranjë druë Ahu në Pyellin Shtetnor 
Qafë, Shtambës të N/Prefekturës Matit me 
Cirkofcrencat që tregohen në listën llO banë 
pjesë integrale të kësajë padije. 

Vepra e të pandehur vet në mëndyrën e 
naltë permendun provohet me procesin e 
rnbajtun nga Rojtari i Pyjevet dhe parashiko 
het prej nenit IGl të Ligjës së Pyjevet. 

Prandej Gjykata në bazë të nenit të naltë 
përmendun: 

Vendosi 
Ndëshkimin e të p andehurëvet m« Fr. ari 

(l34/95.P) nji qindetridhet e katër e nantduetë 
e pesë qindarka gjobë. 

Shpenzimet gjykore Fr. ari 10 së bashku 
me 0,50e/° të pullavet i ngarkohen të clënue 
mvet. 

Ky vendim u shqiptue botnisht dhe mundë 
të kundërshtohet e të diktimohet. 
Burrel, me 30. V. 191m 

Gjyqtari Paqtuës, 

Flet-Adjudikatë 

Si mbas Vendimit Nr. 129 datë 23 Shtator 
Hl39 XVIL të këshillit të Bashkis, së Për 
parimit (Pogradec) nxjerr në adjudikatë për 
të dhënë në sipërmarrje vjeljen e taksit të 
peshimit, matjes e okupimit të vendit në tre 
gun e drithit, veprimi i adjudikatës do të be 
het në Zyrën e kësajë Bashkije e përpara 
këshillit 21 ditë mbas shpalljes në Fletoren 
Zyrtare me konditat e poshtë shënueme: 

1) Adjudikata kryhet në bazën e ligjit dhe 
rregullores së kontabilitetit të përgjithshëm të 
~htetit me çmimin bazal fr. ari 3000 (trimijë). 

2) Sipfamarrësi ka të dn•jtë W vjeli tak 
sat si mbas tarifës të caktueme me vendimin 
e kët-ij këshilli dhe t' aprovuare me vendimin 
e ki shillit Administrativ Nr, 177 datë23.Xll.l988 -, 
për taksin e peshës dhe okupimit të vendit. 

8) Ofertat pranohen me zarta të mlryllun 
e të vulosuna me dyll W kuq, të cilat i drej. 
tohen icryesis Bashkiës. 

4) Çdo ofertë për të qenë e vlefshme du 
het të jetë e shoqnueme prej një garancia 100;0 

mbi çmimin bazal në të holla të clepozitueme 
n' arkën e Bashkis ose në Bankat e njoftuna 
prej Shtetit dhe 20u/0 me pasuni t' ipotokuflm. 

G) Ofertat me telegreme ose telefona nuk 
pranohen, ofertuesat qii ndodhen jashtë këitij 
qyteti mundë të dërgojnë ofertat e tyne tue 
i pasë të shoqnuem me garancit e naltëpër 
menduna dhe të vulosuna nën përgjegjësinë e 
tyne një ditë më parë nga data e adjudikatë::;. 

6) Pajtimi i kësajë sipërmarrje ësht përper 
[udhën 24 Shtator deri 31 Dhjetor 1939, dhe 
ofertuesi që del fituës i detyrohet to paguaj 
në arken e Bashkiës këstet që do t'i cakto 
hen në fund të (," do muaji. 

7) Sipërmarrësi detyrohet to nensbkrusj 
kontratën relative brenda një javë nga data 
e lëshimit të ankantit, në rast se kundershton 
ose nuk plotson këte konditë brenda keti] afa 
ti atëherë këshilli i Bashkiës vendosë anulli 
min e adjudikatës dhe në këtë rastë depozi 
ta e lenë me një herë rregjistrohet në favor 
të arkës Bashkiës dhe çdo dëm që mund ti 
vijë arkës Bashkiës ng.i sh.tja e dytë që even 
tualisht munt të bëjë këshilli i ngarkohen si 
përmarrësit që rrefuzon nënshkrimin e kontra 
tos. 

;:,) Kjo shpallje botohet në Fletoren Zyr 
tare dhe çdo shpenzim i rrjedhur nga adiu 
dikata si taks ka_sneci, lidhje kontratosh, shpen 
ximet e shpalljevet e çdo taksë tjetër ligjor 
janë në ngarkim të sipërmarrësit. 

9) Për çdo informatë tjetër klientët f i 
drejtohen Kryesisë së Bashkiës. 
Perparim, me 25. lX. 19fJl:I. XVII. 

Zav. Kryetar' i Bashkiës 
Redaktor ZEF M. DAJÇI: 

Shtypshkroja ,,NIKAJ" Tiran~ 
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VJETI I XVIII. Tiranë, e Shtunde 14 Tetuer 1939-XVII Nr. 94 - 
MBRETNIJA 

ftEIDRJ·A 
SH QI P'T· ARE 

ZYRTARE 
Botohet prej Drejtoris se Pergjithshme te Shtypit, Propagandas e Turizmit. 

PitR\1B\JTJE 
1) Leje instalim fabrikash f. l 
2) Çregjistrim Shtetsije f. 2 
3) !?regjistrim Shtetsije :r 2 
4) Humbje libreze Pensjoni f. 8 
5) Shpallje Gjyqesh f. 4 
6) Fletë Sh pallje e Drejtoria Spi to I l t Ci, ii f. 4 
7) Lajmrim Konvokimi f. 8 
8) Lista e Djelmoshave me banim 1ë pu diu.n f. 8 

Leje instalim fabrikash 
Vendim Nr. 7l7 datë 3-10-1939-XVII 

Ki>shilli Ministruer nii mbledhjen e tiJ të sotsh 
me të mbajtun nën kryesin e Z. Shdqet Vërlaci, 
Kryeministër e Zav. Ministër Se k r- tar Shteri për 
P. Botore, me antarë Z.Z. Tehk Mhor.a, Minisl/ir 
Sekretar i Partisë Fashiste Shqiptare, Xhafer Ypi, 
Ministër Sektretar Shteti për Drejtt'sin, Maliq Bu 
shati, Ministër Sekretar Shteti për P. e Mbre ndshme, 
Fejz! Alizotti, Ministër Sekretar Shteti për Fmancat, 
Ernest Koliq i, Ministër Sekretar Shteti për Arsimin, 
Anton Beça, tdinistër Sekretar Shteti p<>r Ekonomin 
Kombëtare, pati në bisedim shkresën Nr. GS!G d,M; 
29. 9. 1939-XVH të \iinistris s'Eko_nornis Kombëtare, 
me të cilën paraqit lutjen e firmës Anton Sopi, 
pron ar'I Fabrikës boje kfipuc·tsh "Diamant" në Tira 
në, me anën e së cilës kërkon leje për t'instalue 
ne fabrikën e tij maqinari me fuqi m otor i ke prej 8 
Kuajsh për të pr.:1g1titë kuti] l prej teneqeje hashk ë 

me lithografinë e tyne që i nevojiten indu-trisë sri 
tij, si sturljojë dhe mendmin Iavorabël t'asaj Mini 
strlje 

Vendosi: 
t'autorizohet Ministrija ne fjalë me i dhanë të sipër 
përmendunit lejen e nevojshme për instalimin në 

fabrikën e tij maqinari me fuqi motorike prej 1'3 

kuajsh, mbasi nji instalm kësodore perveç që nuk 
darnton asnji industri tjetër po ësht edhe e dob1j 
shern për ekonomin e vendit, tue qenë se kunjat 
kanë q-në sjellë nga jashtë. 

* * * 
Vendim Nr. 678 d stë 27. 9 1939 XVfI 

Këshilli Ministruer në mbledhjen e tij të sotsh 
me të mbajtun nën kryesin e Z. Shefqet Vërlaci, 
Kryeministër e Za v. Ministër Sekretar Shteti për 
P. Betere, rn e antarë Z. 7. Tefik Mborja, Ministër 
Sekret r Shteti i Partisë Fashiste Shqiptari", Xhafer 
Yp i, Ministër Sekretar Shteti për Dr eji ësin, Maliq 
Bushati, Ministër Sekretar Sht-t: për P. f> Mbr-nd 
shno, F~jzi Aliz otti, 'fiinistër Seki e tar ~htd, për 
Financat, Ernest Koliqi, Ministër Sekretar SM• ti 1,ër 
Arsimin, Anton Bvça Ministër Sekretar Shteti për 
Ekonomin Kombëtare, pati në hi sedim -hkresën 
Nr. 2118/8 daë 2l 6-1939-XVII të M1nistris s'Ek ono 
rnis Ko nhët u e, me të cilën paraqitë lu tj+n e firmës 
Evangjel Auastasiadh", fabrikant tuIas h në Durrës, 
me anën e së cilës ka kërkue 1.-.jP për të ngrehm 
në Ti anë nj1 f 1brikë tullash e tjegullash me derne 
me fc1qi motor.ke prej 50 60 kuajsh, bashkë me kori 
spondencën r e- lative e rre mendimin f' as. jë Minis· 
tri e, si studjojë edhe mendimin e Ministril:i në fjalr; 

Vendosi 

t ' autorizohet Ministi ija e Ekonorr.is Komi /ill-.tf' n El 

i dhanë firmës sipërpërmendur lejen e duhuri për 
të ngrehun në Tiranë nji fabrikë tullash e tj-gullash 
moderrne me fuqi motorike prej 50 GO kuajsh, mba 
si n hhet nevojë për nji të tillë Iabnkë. 
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. Fletorja Zyrtare 
A.OJ. fr. 12 

. " 20 

. ,, 0.20 
. " 1 

Pajtim 1: per nji mot Shqipni, Itali e 
,, ,, ,, " Për [ashte 

Nji nurner i Flc'tores 
,, ,, i vjet- r 
Lajmërim . fr. ari 10 
ShpJJlje w 10 
Shpallje ankan Jesh p.:ir nji kolon :I . ,, 5 
V. O. Çdo pagesë bahet tue derdhë të hollat n' Ar 
kat financiare të Shtetit e tue dergue dor e n e Fi 
nancës Redaksia së fle: ores Zyrtare. 

Drejtimi: D1•ejto1•is së Perg_i. Shtypit. Pro 
pagandës e 'J'nrizmlt. 

(R e d a k s i s s ë F I e t o r e s Z y r t a re) 
Tiranë 

Telefon automatik Nr. 255 
• .gjindarm. • 14 

Vendim Nr. G3S më 22-IX-19~9-XVII. 

Këshilli Ministruer në mbledhjen e tijë të 
sotëshme të mbajtun nen Kryesin e Z. Shef 
qet Vërlaci, Kryeministër e Zav. Ministër Sek 
retarë Shteti për Punët Botore, me antar Z. 
Xhafer Ypi, Ministër Sekretar Shteti për Drej 
tësin, Maliq Bushati, Ministër Sekretar Shte 
ti për Punët e Mbrëndëshme, Fejzi Alizotti, 
Ministër Sekretar Shteti për Financat, Ernest 
Koliqi, Ministër Sekretar Shteti për Arsimin 
e Zav. Ministër Sekretar i Partis Fashiste 
Shqiptare, Andon Beça, Ministër Sekretar Shte 
për Ekonomin Kombëtare, muer në bisedim 
shkresen Nr. 4414/3 datë 21. 8. 1939 XVII të 
Mlnistris s' Ekonornis Kombëtare, me të cilën 
përcjello lutjen bashkë me korispond en cen për 
katëse, të Z. Simon Cuku për t' i dhanë leje 
me ngrefë nji shtypshkrojë në Shodër, si stu 
djojë dhe mendimin Iavorabël të Ministris në 
fjalë; 

Y e n d o s i: 
t' autorizohet Ministrija e Ekonomis Kombë 
tare me i dhanë të sipër përmendunit lejen e 
duhun për të ngrehë në Shkodër nji shtypsh 
kronjë. 

Ç1'1'eg,jistl'im Shtetsi,je 

Vendim Nr. 660 me 22. IX 939 XVII· 
' Këshilli Ministruer në mbledhjen e tije të 

sotëshme të mbajturi nen Kryesin e Z. Shefqet 
Verlaci, Kryerninlster e Zav. Minister Sekretar 
Shteti për P. Botore, me antar Z.Z. Xhafer 
Ypi, Minister Sekret rr ~;hteti per Dreitësm, Ma 
liq Bushati, Ministër Sekretar Shteti për P. të 
Mbrendëshme, Fejzi Alizotti, Minister Sekretar 
S11te1i per Financat, Ernest Koliqi, Minister Sek 
retar Shteti për Arsimin, e Zav. Minister Sekre. 
tar i Partis Fashiste Shqiptare, Andon Beça Mi 
nister Sekretar Shteti për Ekonomin Komhtare 

' pati në bisedim shkresën Nr. 3\167 /I dato 25. 7. 
rn:rn-XYII t,~ Ministris së 1 'un. të Mbrendsl11ne 

' me të cilën tregon se, të quejtunit Teufik Ha- 
sim Shemsedini, Im.lun në katundin Borje të 
Kuksit dhe banues në Sarajevo, kanë kerkue 
të crregjistrohen nga Sht tsij.; Shqiptare mba 
si kanë marrë ate J ugosllave: dhe se Minis 
t rija në fjale tue tregue se to permenclunit 
kanë strkue ne mergim dhe b.inojne në Ju 
gosllavië qysh prej shumë vjetësh, 

\~ r n cl o s i 
Ç regjistrimin e të naltë permendunvet nga 
Shtetsija Shbiptare, konform paragrafit 2. t' 
Art. IL të Kodit Civil, mbasi kanë marrë ate 
Jugosllave. 

Rreg,iist1·im Shtetsije 

Si mbas vendimit të Këshillit Ministruer 
Nr. G28 datë 21-9-1939-XVII, autorizohen zyrat 
kompetente me krye te gjitha veprimet e du 
huna per rregjistrirnin në shtetsin Shqiptare e 
t,5 quejtunës Nazrnio Prapaniku, bija e Reshitit 
dhe e Ide lin iun në Dibër të Madhe (Jugosllavi) 
me 1917 epa martuerne banuese në Tiranë ear 
dhun në Shqipni qysh prej 5 vjetësh, mbasi kjo 
tue.qenë nga raca e gjuha Shqiptare i ka plot 
sue konditat e caktueme në paragrafin 5 t'Art. 
7 të Ko Iit Civil; dhe betimin e nevojshëm kon 
form ndryshimin e paragrafit I. t' Art 2 të 
Rregullores shtetsis, t' a bajë para Zyrës së 
Gjendjes Civile ku ka qendresen e ku do to 
rregjistro het. 
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Humbje Hbueze pensjoni 

Familjes të ndjerit Qemal Harshovës, i ka 
hutnbë libreza e pensjonit Nr. 176 qi permban 
10 copë diftesa mujore që nga Qershori l!l3D 
XVII. e deri në Mars 19-10 XVII, e kush t' a 
ket gjete asht i lutun për me e dorëzua në 
Drejtorin e Pensjonevet pranë kësajë Minis 
tri ose në Drejtorin e Financavet to Gjinokas 
trës ku familja në fjalë paguhet. 
Tiranë, me 5 11) 1U30 XVII. 

Ministri i Financavet. 

A.kt- Gjykim 

Në Emen të Madhnis së Tij 
VIKTOR EMANUEL J III 

Per Ilir të Zotit e Vullnet të Kombit 
Mbret' i Italis e Shqipnis, 

Perandor i Etiopi8 

Gjykata Paqtuese o Tiranës e 
prej: 

z. 
z. 

formueme 

Gjyqtarit Paqtuës Dhimitri Goda: 
Sekretarit Hilmi Kola: 

Në padijen civile të rregjistruemc në këte 
Gjykatë me Nr. 6S3 të librit themeltar, vjetit 
1939, ngrehun, 

P r e j 
Av. Qerim Çela pertaqsues i përgjithshëm 

i Banush Hamdi Begos me banim të njoftun 
në Tiranë. 

Kundra 
Dr. Oronofski ish Doktor në Spitalin e 

Shtetit dhe tash me banim të pa njoftun. 
Detyrimi i të paditunit me pagimin të fr. 

ari 500 (pesqind) dhe ligjorimi i sekvestros 
konservative. 

Sot me datë 3. H. 1930-X\'ll dha këte: 
Ve:1dim 

Paditësi Banush Hamdi Bego banues në 
Tiranë, tue qenë i perlaqsuem ligjorisht prej 
av. Z. Qerim Çelos me kërkesë padijen e tij 
të rregjistruar në këte Gjykatë me llatë 7. 7. 
930, ka ka paditë të qujturin Dr. Oronotski 
ish mjek no Spitalin e Shtetit ma parë ba 
nues në Tiranë dhe tash me banim të pa di- 

tun, cuke kerkuar detyrimin e tij që t' i pa. 
paguaj shumen prej fr. ari 500 me gjith akse 
sorët ligjore, të rrjedhuna si mbas nji kamb 
jali me datë emetimi 27 Prill 193D që padit 
si ishte ba dorëzanës tek kreditori Hasan Qo 
ku dhe të cillen në skadim t' afatit ky ja ka 
pague kreditorit këte shumë siç rezulton në 
shpinë të kambialit të sipërtreguar të qillen e 
ka· para qi tun dhe ndodhet midis t' aktevet. 
V€çanerisht per sigurimin e të drejtavet të tija 
paditësi ka kerkue dhe sekuestrimin konser 
vativ duke u llgjoruar në perfundim të gjy 
kimit kësajë padije të shumës prej fr. ari 320 
që janë dy rrogat e të paditunit dhe që ka 
per të marrë nga arka e pergjithshme e Shte 
tit, si edhe të disa sendeve të lueitëshme si 
karjolla, tavolina e · të tjera që zotnon i padi 
tuni në shtëpin e tij ku banonte. 

Në procedimin Gjyqsuer verbal të rrjedhun 
botënisht dhe në mungesën e të paditunit si 
u këndue kerkesë padija, perfaqsuesi i anës 
paditëse e përsëriti dhe kerkoj detyrimin e të 
paditunit si mbas padies. 

Gjykata si studjojë të gjitha aktet perkat 
se mori parasysh këto arsyena ligjore: 

Me qe-në se i padituni nga ora dhe dita e 
e gjyqit kishte dijeni të rregulltë sepse leter 
thirrja i asht komunikue me anen e fletores 
Fashizmi Nr. 4.2 datël 1.7. D30-XVII dhe sado që 
u thirrë nuk u prezantue as ,1ë l ajmroië për 
mos ardhjen e tijë, mbi kerkimin e anës pa 
ditëse dhe n~ bazë të nenit 531 të Sht. II. P. 
C. u vendos shikimi i gjyqit në mungesën e 
të paditunit, 

Me qenë se faktet e parashtrueme prej 
paditësit per provim të padijes së tijë nuk 
pergënjeshtrohen me prova të marruna që ma 
parë e në këte mënyrë konsiderohen si të 
pranueshem dhe justifikuese të paditësit. 

Me qenë se padija e paditësit justifikohet 
dhe me kambjalin e sipërtreguar që ndodhet 
midis aktevet dhe në shpinë të se cilit figu 
ron se shuma e pudituerne asht pague tek 
kreditori prej paditësit. 

Me qenë se, paditësi si në rastin konkret 
ze vendin e kreditorit per të gjitha efektet 
ligjore dhe kështu ka të drejtë për me ngreh- 
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[en e nji të tillë padie dhe per ribursirnin e 
shumës së paditueme. 

Me qenë se kur kreditori jnstifikon kredinë 
e tijë ka të drejtë të sekvestrojë dhe ç' do 
lloj pasuni të debitorit të tij konform dispozi 
tave ligjore. 

Prandaj 
Gjykata për këto arsyena dhe në bazë 

të nenevet 14ë, 254. 531, të Sht. II. P. C. të 
P. C, të nenevet 1852, 1853, 185G, Nr. 4 të 
K. C. si dhe të nenit 2DO e 138 të Pr. Civ. 

Vendosi 
l) Detyrimin e të paditunit Dr. Oronotski 

ish mjek në Spitalin e Shtetit ma parë banues 
në Tiranë dhe tash me banim të pa dijtun që 
t' i paguej paditësit Banush Harndi Bego ha 
nuës në Tiranë, shumën prej fr. ari 500 (pes 
qind) me gjithë karnaten e tyne ligjore që nga 
data e padijes 7. 7. D3D e deri në pagim, të 
rrjedhuna siç tregohet ma nalt. 

2) Ligjori mine sekvestrimit konsetv ativ të 
urdhnueme mo vendimin e kësajë Gjykate me 
datë 7. 7. 938 mbi shumen prej fr. ari 320 
(treqind e njizet) që i padituni ka për të marrë 
nga arka e pergjithëshme e Shtetit, si nëpunës 
që ka qenë asht dhe mbi sendet o lujtëshme 
që zotnon i paditunit të cillat pershkruhen në 
proces verbalin e permbaruesit të Tiranës me 
datë 8. 7. 1930-XVII. 

Shpenzimet e gjyqit si dhe 50/0 honorar 
avukatuer në favor të Av. Z. Qerim Çelos i 
i ngarkohen të paditunit. 

Ky vendim tue qenë i mundur për kundër 
shtim dhe diktimim mbrenda afatit Jigjuer u 
shpallë botënisht sot me datë 2 .O. 930 XVII 
Tiranë, me 2. 9. 939 XVII. 

Gjyqtari Paqtues: 
Vendim 

Me qenë se, i gjykuemi Dr. Oronofski ndo 
dhet me banim të pa njoftun jashtë shtetit, 
per të zanë vendin e komunikimit ky akt gjy 
kim i njoftohet me anë njoftimi publik tue u 
snpallë në fletoren, dhe i jepet nji muej afat 
për kundershtim dhe nji muej afat per diktim 
në konf ermit et të nenevet 502 e 511 të Slit. 
II Pr. Civ. 
Tiranë, me ~. 10 939. XVII. 

Gjyqtari Paqtues: 

l!' LET :E ·SH P-A LL JE 

Dr ejrori]a e Spitalit Përg], Civil Tiranë e La. 
boratuari Baktr riologjik i Shtetit Tirane, tue p,\së 
për bazë autorizimin Nr. 1910/I datë 12 8 989 XVII 
P T. Drojtcr is së Përgj. Hi Shëndetëeie, vë n' adju. 
dikatë publike, ble mjen e sendevet të voshtë-shë. 
nueme, për Iorniturën o ushqimeve e srndeve të 
tjera qi.i u nevoj'te n këtyne instituteve, pre] dalës 
sfi lëshimit definitiv deri me 30 Shtat uor 1940. 

l. Ofertat për marjen pjesë në këtë adjudik~të, 
do të pa-aqiten të 21-tiin (njëzet e njëtën) ditë 
mbas shpalljes në Fletoren Zyrtare, pa u përllogari 
tun dita e shpalljes, kn atë ditë bahet lëshimi d, Ii 
nit iv ni:i zyrat (' spitalit Përgj, Civil 'I'ir anë, o para 
komisionit W posaçëm t' adjudikatës, form mm nën 
kryesinë e Drejtorit Hi Spitalit Z. Dr. Sabri Telik u 
ose prnj të deleguemit prej tij, me antarë z z. Drej 
tor' i Laboratuarit, Drejtor' i Financës Th an fis, Dr. 
Stef .n Pano, Dr. Janko Theodhosi, Dr. Ismail Ta. 
tari, Dr. Spiro Treska, llogaritari i Drejtoris së Pfr. 
~j1thshme ti.1 Shëndetësis dhe llcgaritar' i spitalit 
Përgj. Civil Tiranë. 

2. Gjith' artikujt që vihen n' adjudikatë për t'u 
paksue, ndahen në gjashtë grupe që pas ojnë : 
Lloji i artikullit: por kgr. çmimi bazë 

ose colJë fr ari 
Grupi I-rë 

Bukë gruni mo miell Nr. (1) Kgr. 0.25 
Bukë hase me miell Xr. (O) 

" 0.32 

Grupi H-të 
Mish dashi 

" 1.10 
Mish viçi 

" 1.20 
Mish lope 

" 0.90 
Mish qengji 

" 1.10 
Peshk Qefull 

" 1.20 
Peshk Levrak ,, 1.20 
Mëlçi të zezë viçi 

" 1.20 
Tru palë 0.80 

Grupi III-të 
Makarona vëndi të dorës I. Kgr. 0.70 
Fidhe li na ose shehr ije 

" 0.'75 
Gjalpë i treturi e i thjeshtë ,, 3.20 
Oris vëndi i mirë " 0.45 
Oris i shkëlqyer Italie 

" 0.50 
Sheqer pluhun 

" 0.90 
Sheqer peta ,, 1.05 

BKSH



5 
FLETORJA ZYHTARE 14 Tetucr 1939-XVII Nr 94 

Miell roaqine vëndi Nr. // 

l{affe e pa pjekun e dorës l-rë " 
Gro~h o bardhë " 

Grupi ll[-të 

Olio Sasso 
Sapun duarsh vëndi i mirë ,, 
Sapun petka~h vëndi i mirë 1, 

Patate të mira vëndi ,, 
Vezë qind 
Çaj Evrope i dorës I. ,, 
Sale/i domate vëndi ,, 
Salcë domate Halie kuti 
Fshesa Shkodre me dru copë 
Pshesa të vogla pa bisht ,, 
Uthull rushi Kgr. 
Zoq pule krena (900 gr. ,, 
Pulë e pa therun kreni (11800) gr. ,, 
Djathë i kripun Gjinokastre ose Del vine ,, 
Kashkavall ,, 
Ir mik 
Spec i kuq 
Biber i zi 
Limontos 
Niseshte vendi 
Niseshte e jashtme 
Miel! orizi 
Karnfil 
Venë quanti të zezë 
Venë " të bardhë 
Kanellë 
Vaj ullini Vlone 
Sodë petkash 
Qimen to 
Gëlqere Gur 
Gëlqere pluhun 
Naft 
Flytox 
Bar të thatë 
Sanë (kashtë elbi) 
Tërshanë (tagji) 
Brusha për të larë drasa 
Thasë bosh kuintalësh 
Qershija për Kgr. 
Shefteli, Kajsi ose zerdeli 
Mollë të mira 

kuintal 

Kgr. 

kuintal 

copë 

Kgr. 

0.30 
3.50 
O 50 

" 

2.50 
1.- 
0 80 
0.20 
7.- 
10 . 
0.80 
1.- 
0.40 
O 30 
0.50 
1.60 
2.- 
1 50 
2.50 
O 80 
1.--10 
3.-- 
4.- 
1.- 
1.- 
0.80 

,, 
li 

" ,, 

" ,, 
)) o.- 

,, 
0.80 
1.- 
5.- 
1 60 
0.30 
6.50 
7.- 
5.- 
0.40 
2.50 
10.- 
6.- 
15.-- 
0 80 
1.- 
0.80 
0.80 
0.80 

" 

" 

,, 

" 

,, 

,, 

)) 

)) 

" 

Grupi Hi-të 
Kurnblla të mëdha e të njoma 
Dardha të mira e të mëdha 
Ftonj të mëdhenj o të mirë 
Fiq të njomë 
Fiq të thatë 
Shalqi 
Pjepër 
Rush të njomë 
Rush të thatë pl bërthamë 
Kuuibllu të thata e të z•za Kalifornie " 
Limona qind 
Porto bile H 

Mandarina 
Ara të çame e të qërueme 
Kakao 
Tapioka 
Marmallate 
Peksimet vën ii 
Peksimet Halie 
Kr ypa e bardhë monopol ,, 
Vaj guri 
Shkrepse 

Grupi IV-të 
Spinaq 
Lakër armeje 
Presh 
Qepë të thata 
Qepë të njoma 
Sallatë marule 
Kunguj mishi për të mbushur 

,, 

Grosh të njomë 
Bezels të njoma 
Bamje të njoma 
Patilxhane 
Rilka 
Spec për të mbushur 
Do mate të kuqe 
Hurdha 
Karro ta 
Karna bite 
Panxhar 
t,c,lino (Qereviz); 
Pazi 

Grupi V-të 
Qumësht lope pa ujë 
Kos tave pa ujë 

kgr. 

kuti 

kgr. 
copë 

Kgr. 

qind 
" 
Kgr 
qind 
Kgr. 
qind 
Kgr. 

" 0.60 
0.80 
0.30 
O 20 
l 
o.HO 
0.30 
0.75 
1.50 
1.- 
5.~ 
12.- 
1.- 
1.50 
3.- 
0.80 
1.- 
0 70 
0.12 

,, 
}/ 

" 
" 
" 

" 

n 

O.RO 
0.30 
0.15 
0.20 
0.15 
0.40 
0.20 
0.40 
0.50 
0.20 
5.- 
0.40 
1.- 
0.20 
3.- 
0.40 
0.50 
0.40 
0.40 
0.30 

" 
" 
" 

" 
)) 

" 

n 0.40 
0,45 » 
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,, 0.50 Kos në tas (250 gram) 
Tëlynë të freskët lope i ditës në 
paq=ta (100 grarnshe) 

Grupi VI-të 
Dru të preme dushku ose shkoze kuintal 3. 
Qymyr dushku ose shkoze i thau, 
dhe copë e pa pluhuri ,, 8. - 

3) Ofertat duhet të jepen ndamas për sejcilin 
grup ashtu dhe depozitat për garancit si vijon: 

paqeta O 50 

Për grupin e I-rë 
" " e II-të 
" " e III-të 

Ir.ari 700 

" 1000 
,, 1200 
,, 300 
,, 1000 
,, 350 

" ,, 
e IV-të 
e V-të 
e VI-të 

,, ,, 
,, ,, 

4) Garancit e nalt përrnenduna do W derdhen 
favor t' instituteve që u thanë ma nalt, ni:i çdoarkë 
financjare Ui Shtetit, ose në çdo qendër të Bankës 
Kombëtare të Shqipnis, Garancitë pranohen dhe në 
ipotekë me konditat e parapamë në nenin 2G të 
Rregullores mbi administrimin e pasunive dhe Kon 
tabilitetit të Përgjithsht>m të Shtetit, të cilat do 
t'i kthehen sipërmarrësvet por sa të marri; fund 
kontrata dhe atyne ofertueset dorheqës aty për aty. 

5) Olertuesit kan për të paraqitë ofertat e ty 
ne jo ma vonë se në ditën e orën 2 të mbas dre 
kës të njëzetenjëtën (21) dit~ mbas shpalljes në 
Fletoren Zyrtare, tue mos u përllogarit dita e shpa 
lljes, të mbylluna në zarfa të vulosun a me dyll të 
kuq, dhe të shoqnueme me letër garancit si ma 
sipër dhe me nga një certifikatë t' odës ekonomis 
mbi zotësinë tregëtare ti:i tyne , 

6) Çdo ofertues bashkë me paraqitjen e ofer 
tës duhet që në konformitet të nenit 33 pika ~jashtë 
të rregullores së kontabilitetit, të dëshmojë pranë 
komisionit, zotësinë e tija për sipërmarës. 

7) Nuk pranohen oferta rne telegrame ose 
telefon, as ato që përmbajnë qyshke e që kan 
shprehje të pa caktueme e t' errta, ose me referim 
të nji tjetrës ofertë të konkuruesit o të tjerëve. 

8) Ofertat duhet të shënojnë zbritjen përqin 
se që konkuruesit janë në gjendje të bajnë 
për edo grup veças, ose për të gjith grupet në 
bazë të tyne. 

9) Çelja e zarfavet bahet prejë Kryetarit të 
Komisionit të adjudikatës në prezencën e ofertue- 

save pikrlsht n' orën 5 mbas dite të datës në të 
cilen do të zhvillohet ankandi, dhe do të zbatohen 
konditat e parapamë në Nenin 38 të rregullores 
mbi zbatimin e Ligjës së Kontabilitetit të Pergjith. 
shem t;, Shtetit. for komisioni ashtë i autorizuem 
me ba lëshimin definitiv ofertuesit qci ka dhënë 
ofe rt" n më të mir.ë dhe që ashtë gjithmonë mure 
nda ose ma e ulët se skeda e mshettë, 

Kondita të Veçanta 

I) Buka duhet të jetë e mbrujturi dhe e ardhun 
miri.', e pjekun mirë, dhe e pa çame me brima ma 
të vogla e të ket elasticitet. e me erë të kandshms 
dhe jo e hidhun, gjithmoni' konform me numrin e 
millnavs që kërkohet në ket flet-shpallje. 

II) ~fishnat do të jenë Hi majme si nga ma i 
miri qi gjinde t në tr(>g mishi i dashit i pa tre 
dhun pranohet prej 1-2 vjeç, dhe i tredhuni deri 3 
vjeç, me peshë i pa tredhuni minimum IM 14 kg. 
theruri, dhe i tredhuni kg. 20 i therun ; ~jith ashtu 
mishi i qingjit nuk duhet tP jenë ma poshtë so 5 
kg. i therun W jetë i mirë, i majm dhe jo ma i 
madh se 6 muejsh. Mishi i viçit duhet të jet mo 
tak i majmë e me nji peshë kgr. 25-30 i therun. 

3) Gjalpi i tretun mirë, me c~ë e shije të ka 
ndëshme i pa përzje rë me asnjë send të huaj e jo 
shumë i kripun. 

4) Zoqtë e pulave të gjallë do të kenë një peshë 
600-000 iz:ram dhe pula e gjftllë 1000-1300 gram 
me kondita që të jenë të majme. 

5) Djathi i bardhë të jetë i mirë, jo shumë i 
kripun 6 me shije t/:i kandëshme. 

6) Qumështi duhet të jetë i pa ujë e pa ju 
ruarë gjalpi, me tensitet 1020-1032 tue mbajtë 
gjithmonë 3°/0 (tre përqind) tlynë. 

7) Kosi pa ujë jo i thartë e pa erë, i shijshëm 
dhe jo të jetë marë tëlv eni e i piksun në tasa 
prej 250 (dyqind e pesëdhjetë) gram. 

8) Orizi i mirë i pastër dhe i pa thyer. 
9) Groshët e mira dhe kokër madhe, të thata 

e një lloj, të pa përzieme dhe të jenë të korrës 
së fundit. 

10) Patatet të mira jo të prishuna e të vesh 
kuna, të mos kenë filiza (ranjë) e kur të zjejnë të 
bahen në formë mielli e jo si brumë. 

11) Salca a domates së vendit duhet të jetë e 
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konservueme nurë e jo me erë të keqe tue pasun 
një shijë të kandëshme. 

12) Pemët e njoma dhe barishtet duhet të jenë 
të ditës, të freskëta e jo të kalbëta. 

10. Sipërmauësi ashtë i detyruem me dorëzua 
gjithë forniturat që mer përsipër e që shënohen në 
këtë flet-shpallje në një sasi për agë kohë që do 
t'i shofij t' arësyeshme Drejtorija e Spitalit, për 
veç vezëve, kosit, qumështit, mishit, bukës barishta 
e pemë vet që kanë me u dorëzua dita e ditës. 

Gjithashtu ushqimet e sendet e tjera kanë me 
u dorëzua në depon e institutevet të nalt-përme 
nduna të mbuluerne mirë, të ruajtuna nga pluhuni 
e pc1 të drejtë shpërblimi për transportim. Sipër 
marësi ose i deleguemi prej tij çdo ditë n'ort'n 12 

të drekës ashtë i· detyruem me u paraqit para zy 
rës së magazinës për të marë listat dhe diftesat e 
ushqimeve të nevojshme për darkën e asaj dite dhe 
drekën e së nesërmes, tue i prue këto menjiherë 
në magazinën e spitalit, mbrenda orëve që kanë 
me ju caktua. 

11) Ushqimet që durojnë pa u prishur, si kolo 
niale e të tjera, duhet të jenë konformë me mostrat 
që do të gjinden të vulosuna prej palëve t kontrak 
tuesa pranë Drejtoria së spitalit dhe ushqimet e 
njoma e ato që nuk durojnë, d J të jenë nga ma 

të mirat që gjinden në treg e të freskëta. Kur si 
përmarësi nuk i dorëzon ushq met mbas mo stravet 
ose ato që prishen nga ma të mirat e jo të pëlqye 
me, Drejtorija e spitalit ka kompetencë t'i kthejë 
e sipërmarësi e ka për detyrë t' 1 z ëvëndësojë me 
të tjera të pëlqyeme mbrenda kohës që i cakt-het. 
Në rast të kund 'rt, Drejtorija e spitalit ashtë e lirë 
të blejë në treg në llogari të sipërm ar ësit i cili 
asht i detyruam të paguajë vleftën e.the sikur ma 
tepër të jt-ti:i, tue zbatue pikërisht nenin 15 të kë 
saj Ilet-shpallje. 

12) Ushqimet duhet të pëlqehen prej Drejtorit të 
spitalit i cili asht i vetmi ko npent për. refuzimin e 
tyne, pa pas sipërmarësi të drejtë të parashtrojë 
asnjë pretendim. Në qoftë se nga mos respektimi 
ose nga mos zbatimi i ndonjënës pikë të kësaj kontra. 
toje, nga ana e sipërmarësit, shkakëtohet anullimi 
i kontratës, garancija e depozitueme për këtë që 
llim, me parapëlqim të P. T. Këshillit të Shtetit, 
rregjistrohet e ardhun Shtetnore, dhe çdo dam që 
do t'i shkakëtohet administratës mbetet mbi kuri- 

zin e sipërmarësit që nuk ka respektua kontratën. 
13) Koha e fillimit të kësaj forniture hyn në fuqi 

qysh të nesërmen e ditës së dekretimit të kontratës 
pa marë parasysh plotësimin e formaliteteve të 
tjera dhe vazhdon deri më 80 Shtator 1940, por 
me gjithë këtë sipërmarësi asht i detyruam me 
fornizue çdo artikull që ka mbi vedi e që përmban 
kJO kontratë, edhe mbas datës 80 Shtatuer 1940, 
për deri në shitjen e kontratës së re, po me çmi 
met e kësaj kontratoje ct. m. th. Kontratos vazhduese. 

14) Kushtimi i forniturave që fornizohen nga 
sipërmarësi ka me ju pague në financën e vëndit 
tue lësnue mandat direkt prej seksionit Kontabël të 
Drejtorie së Përgj. të Snëndetsis në bazë të doku 
mentavet të vërtetueme rregullisht prej zyrës kom 
pente nte. 

ln) Sipërmarësi asht i detyruern të depozitojë 
n' arkën e spitalit 10°/0 nga shuma e çdo mandati 
e cila do të jetë në dispozicion absolut të Drejtoris 
së st'1talit për me ble me marëveshtje private ato 
ushqime që nuk janë të pëtqyeme prej administra 
tës e të pa zëvëndësueshme mbrenda kohës cak 
tuerne prej sipërmarësit, tue mos pasë të drejtë si 
përmurësi të pretendojë asgjë mbi çmimet e llojet 
e sendevet të bleme. 

Në këtë rast Drejtor.ja e spitalit asht e lirë të 
mos lejojë pagesën e shpenzimeve të një muaji të 
parë, pa u depozirue prej sipërmarësit, depozita e 
kërkuerne në këtë nen. 

lo) Për çdo shs ak qoftë në rast se financa vo 
non pagesën den në tre muaj, erpërmarësi nuk ka 
të drejtë të presij dhanjen e ushqimeve të tjera. 

l 7J Sip ër marësi nga data e komunikimit prej 
Drejtoris së spitalit mbrenda katër ditëvet asht i 
detyruem të nënshkruajë dhe të vërtetojë kontratën, 
pe r ndryshe adjudikata anullohet pa pasun sipër· 
marësi të drejtë t'i drejtohet gjyqit për çdo preten 
dim që mund Lë ketë. 

18) T' inter e suemit për çdo hollësi mund t'i dre]- 
tohen Drejtoris së spitalit në çdo ditë prej orës 
4 6 mbas dreke, gjithashtu n' atë zyrë mund të 
shilen dhe kampionet e ushqimeve. 

19) Kontrata lidhet në noteri, ndëmjet Drejtorie 
sa spitalit Përg]. Civil e Laboratuarit Bakteriologjik 
të Shtetit Tiranë, si dhe sipërmarësit që ka me 
rezultue. 

20) Gjithë shpenzimet noteriale, shpallje fletoresh, 
taksa bashkijake e çdo farë takse tjetër që i përket 
kësaj sipërmarjeje, janë në ngarkim të sipërmarësit. 

Nga Drejtorija e Spitalit Përgj. Civil 
Tiranë 
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LAJM RIM KONVOKIMI 
Sho qnia Industriale Bujqësore Shqiptare 

Tiranë 
Kapital Shnqënor fr. ari 50.000 krejtsisht 

d erdhun. 

Z. Z A ksio -ista thi i re n me marrë pjPs/l n1; A,:a 
mblen e J.1sl11ëz>1koniishme qi.i do të ml.lidhv t ni; T,. 
ranë, R,11µ:a 28 Nandor, ni, Zyrën L ... gale HI Z. Z. 
Av. Balsar Benussi e Av. Suad Ad mi, me l Nandor 
1839, lO p. d, pi'r të biseduar dtw pi'r t:, vende 
sur ml.i k ët-: 

f{ e n <i t ë d i t ;-; s 
a) N lryshim« per t'i sjPllë Stntuit ~ hoqnor: 
b) Dor~l1-1kj \ e Ki1s11illit t' Admi ,j~trati.ls dhe 

zgjedhja r Kësrullit t1i ii. 
c) Dorëhekji r Sindikëve dhe zgjedhja r sin di k 

ve të rinj. 
d) Të n drv shme. 
Për W "1 ar pjPsil nii Asamhlen Z Z. Ak sjonistat 

duhet të dt>pozitojnr aksjon e t e ty ne le pruesi 1/:1 

pakten pesë ditë para d uës së mbledhj- s ,ë Asam 
bles pranë Q-rndrt>s së Shoqër is. 

:Nga Këshilli i Administratës. 

AV VIS O DI CONVOCAZIONE 
Societa Industriale Agricola Albanese 

S. I. B. S. Tirana 
Capitale sociale fr. a. 50.000 int. versato 
I signori az io nisti sono c mvoc .ti in Assemblea 

straordinaria per ii giorno I novr mhre 19:-rn o e 
10 a. m. p e sso l ' Officio legale dr gli avv.ri Bal 
tasar Benussi e Suad Asllani, in Via 28 ~overnlire 
Tirana, per discu t- re e deliberare sul s"gurnh·: 

Ordine del Giorno 
a) Varianti allo Statuto sc c.als ; 
b) Dimission i dell' intero Consiglio d' ammini 

strazione e riel--z.one del nuovo Consiglio; 
c) Dimissioni del Collegio Sindacale, e sua rie le 

zione; 
d) Varie. 
Ptir intervenire all' assemblea i sigg. Azionisti 

dovranno depositare le proprie azioni al portatore 
almeno cinque gio.rni prima della data Irssata per 
l' assemblea stessa, presso la Sede sociale. 

Dal Consiglio d' Amministrazione. 

8 

1'Shp.tttljQ' GJvq·'sh 
l quajtuni I 'andr li TIJ. Ito RPkrut i D. L. 

HH1, nga katundi Qytezi, e Korçës i Korçës 
tash me Imnim jaslitëi sllt0Jit, i panc1eh1r ri r 
mungesë thirrje nen armë. 

'I'Iirritot ti, prcz antohet p ar a Gjykati'i:s ITc. 
tueso Ilshtar ak« në Tirani; me clatc:;n D. 
Nanrluer ÇJ3fJ-XYH në rast to kundërt do ti.i 
veprohet si mbas ligjit. 

Tiran<;, me 2G-11-19:l\-l-XYU. 

* * * 
I q iejtuni Trnjko Naun Janah Rekrut i D. L. 

UHl, nga kat. ~lli5npal 1>oste<:c' i Korçës tash mo 
Imnim jashtë shtetit, i pandehur për nmngesë 
thirrje nen armë. 

Thrritet W prezantohet para Gjykatës He 
tuese Ushtake ne, Tiranë mo datën u. Ka 
nduer ui:\9. X\~IT, në rast tt:i kundërt do të 
veprohet si mbas ligjit. 
Tiranë me 26. ::i. 1939 XY!L 

Zav. Gjygtari He: UPS l'shbir1,k 

Lista e Djelmosba,,e me banim të paditnn 

Djelmoshat e poshtë treguern qi; në kobën 
e kontrollin.it to klnsës së tync nuk u gJetc,n 
nder banimet e veta p er ket shkak hahet kjo 
shpallje dhe detyrohen për me i trcguc vend 
banimin e tashëm Zyrave të Rrekrutimil që 
poshtë rr.ss'itohen; për ndryshoj nuk k an me 
ju m 'irrë pare sysu asnji pretendim due kur 
doherë kanf me qenë të detyruern n e ha 
sherbimin ushtarak. 

Zyrës së Rrekrutirnlt ~IJkodrës 
I quajtuni Gjergj Gjon Darxgjati dat-Iind 

jes WIS nga Shkodra. 

Zyrës së Rrekrutimit Fierit. 
I quajtuni Llazi Tasi Bishtika dat Iin tios 

1918 nga katundi Vadhëza (Vazhize) i Fierit. 
Zyrës së Rrekrutimit Kavajës 

I qujtuni Azis Zyber Xheraj i cl. 1. 101b 
nga Kavaja. 

Redaktor ZEF M. DAJÇI: 

Shtypsbkroja "Nikaju Tiranë 
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MBRETNIJA 

FLETORJA 
SHQIPTARE 

ZYRTARE 
Botohet prej Drejtoris se Pergjithshme te Shtypit, Propagandes e Turizmit. 

PERMBAJTJE 

1) D. )1. 2 Slitatuer 1939-XVIJ, };r. 113 
Shperndamje e Këshillit të Bashkive f. 1 

2) D. Jl. 22 Slitatuer 1939-XVII, lvr. 114 
Shkarkim e Emni n Nenprefektash f. 1 

3) D. "11. 26 Shtatuer 1939-Xv 11, Nr. 11.5 
~foclifik:ime mbi tagrat Doganore per vojnat 
e kokos dhe të palmes f. 2 

4) D. J1. 26 Shtatuer 1939-XVII, Nr. 116 
Shlyemje e Shtrimje e së drejtës kërkimi 
xeherorësh nga ana e Shtetit f. 3 

5) D. J1. 26 Shtatuer 1939-XVlI, s« 117 
Shërbimet Aeronautike f. 3 

SOMMARIO 

1) JJ. L. 2 Settembre 1939-XVII, Nr. 113 
Scioglimento di Consigli Municipali p. 5 

2) D. L. 22 Settembre 1939-XV II, Nr. 114 
Nomine e dimmissioni di Sottoprefetti p. 5 

3) D. L. 26 Seitembre 1939-X V 11, lvr. 115 
Modit.che alle tarifle doganali per gli 
olii di cocco e di palma p. 6 

4) D. L. 2G Sett embre 1939-XVII, s-. 116 
Proroga ed estensione dei diritti di ricerca 
mineraria da parte dello Stato p. 6 

5) D. L. 26 Settembre 1939-XVII, Nr. 117 
Servitu aeronautica p. 7 

Dekret i Jlëkambësit datë 2 Slitatuer 1939-Xv II Ar. 113 

Shpe rndamje e Këshillit të Bashkive 

Na 
Uëkambësi i Përgjithshëm i lUadhnis së Tij 

VI I{ TOR EUA NUELIT III 
Për Birë të Zotit e Vullnet të Kombit 

MBRET I ITALIS DHE I SHQIPNIS 
PERANDOR I ETIOPIS 

Në virtyt t' Autoritetit qi Na asht delegue; 
Mbasi u pa neni 3a i lrgjës mbi Bashkit ; 
Mbasi u ndigjue Këshilli i Ministrave; 
Mbi proponimin e Ministris Sekretar Shteti për 

Punvet të Mbrën<lëshme. 
KEMI DEKRETUE DHE DEKRETOJMË: 

Këshillat e Bashkivet të Vlonës, Beratit, Gjino 
kastrës, Korçës, Durrësit e të Kosovës janë të 
shpërndame. 

Tiranë, më 2-IX-1939-XVII. 
Francesco Jacomoni d. v. 

M. Bushati d. v. 

Dekret i Jlëk.,mbësit datë 22 Slitatuer 1989-XVII, s-. 114 
Shkarkim e emnim N enpr efektash 

NA 
Uëkambësi i Përgjithshëm i Uadhnis së Tij 

VIKTOR E1'1.AN1JELIT III 
Për Birë të Zotit e Vullnet të Kombit 
MBRET I ITALIS DHE I SHQIPNIS 

PERANDOR I ETIOPIS 

Në virtyt t" Autoritetit që Ka asht de le gue ; 
Mbi proponimin e Ministrit Sekretar Shteti për 

Punët e Mbrëndshme, 
KEMI DEKRETUE DHE DEKRETOJMË: 

Shkarkimin nga detyra të Z. Z. 
I) Ibrahim Dibra Nënprefekt në Skrapar 
2) Sami Tërshana " ,, Kurvelesh 
3) Stavro Xhaho " 11 Përmet 
4) Kristo Koçi 11 ,, Gramsh 
5) Abidin Hoxha " ,, Pogradec 
6) Ismail Jakupi " ,, Lumë 
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7) Ab dyl Dil iveri 
8) llalit Sulejman 
9) Kurt Shqyti 

10) Hasan Alizotti 
11) Ramadan Minxalli 
12) Filip Çeka 
1:3) Riza Drini 
14) \Hna Grameno 

Nënprefekt në Trifushë 
,, n Dukagjin 
,, ,, Shijak 

" JI Artë 

" " Krnë 

" " Çamëri 

" " Kolonjë 

" )/ Leskovik. 

Lista e Nënprefektave të ri 

1. Andon Myzeqari Kl. I Lushnje 
2. Hasan Delvina " 

Fi, r 

3. Duro Tabaku Skrapar 
4. Rysni Lepenca " Mat 
5. Ferit Prenjasi " Kurvelesh 
6. Ndoc Preridushi " 

Përmet 
7. Ahmet Muhtari " Del vinë 
8. Sami Koprecka " Gramsh 
9. Ndoc Perdoda " 

Përparim 
18. Spiro Kosova " Lumë 
fl. Xhelal Sne npremtja " Tri fushë 
12. Zef Pep aj ,, Dukagjin 
13. Selim Jegeni " Lesh 
14. Tef Jak ova I) Mirditë 
15. Dimitër Jovani )/ Himarë 
16. Beqir Gjylbegaj ,, Shijak 
17 Jovan Dhimitresku Kl. II Peqin 
18. Zejnel Qerimi " Artë 
19. Mynir 'I'ërshana " Kruë 
20. Mehmet Qani " Kavajë 
21. Hidajet Lekdushi " Mallakastër 
22. Kristo Kirka " Bilisht 
23. Safet Libohova " Libohovë 
24. Nexhip Koka " Porto Edda 
25. Y mer Faslli ,, Tepelenë 
26. Ahmet Demi " Çamëri 
27. 'f eki Rusi n Kolonjë 
28. Nevzat Çami " Leskovik. 

Tiranë, më 22-IX-1939-XVII. 

F1•ancesco .Jacomoni d. ,,, 

Dekret i Mëkambësit datë 2(J Shtatuer 1939-XVJJ, N». 115 

Modifi~ime mbi tagrat Doganore për 
vojnat e kokos dhe të palmes 

Na 
Bëkambëai i Përgjithshëm i ltladhnis së Tij 

VIKTOR E:UANUELIT III 
Vër Birë të Zotit e Vullnet të n::omblt 
:UBRET I ITALIS DHE I SHQIPNIS 

PERANDOR I ETIOPIS 

Në virtyt t' Autoritetit që Na asht delegue i 
Tue pamë nevojen urzje nte me z'ir itë tagrin 

doganuer të vojit të koko-s dhe me e brogue atë 
të palmës ; 

Tue pamë Art. 15 të Statutit Themeltar të 
Mbretnis; 

Tue ndigjuem Këshillin Ministruer; 
Mbi proponirnin e \1inL,trit s ... kretar Shteti për 

Financat nji mejtirnit me Ministrin Sekretar Shteti 
për Ekonominë Kombëtare : 

KE\11 DEKRETUE one DEKRETOJM~: 

Neni 1. 
Tagri Doganuer i vojit të koko-s të zanit 123/c 

të Tarifës Doganore në fuqi prej. fr. ari Su zbritet 
në fr. ari 2 për kuintal. 

Neni 2. 

Voji i palmës i përmendun në zanin 123/c të 
Tarifës Doganore në fuqi përjashtohet nga tagri. 

Neni 3. 

Ky dekret hynë në fuqi prej datës së botimit 
të tij në Fletoren Zyrtare. 

Urdhënojmë që ky Dekret të botohet në Fle 
toren Zyrtare të Mbretnis, tue i dhanë mandat cilit 
do që i përket t' a respektoj dhe të bajë që të res 
pektohet. 

Tiranë, me 26. IX. 1939-XVII 
Francesco J'acomoni d. v. 

F. Alizotti d. v. A. Baça d. v. 
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J)ekret i Jl.ëkambësit datë 21-; Shiatuer 1939-XVII, s-. 116 

Shtymje e Shrimje e së drejtës kërkimi 
xeherorësh nga ana e Shtetit. 

Na 
J(ëkambësi i Përgjithshëm i :Uadhnis së Tij 

VIKTOR E:!IANUELIT III 
Për llirë të Zotit e Vullnet të Kombit 
JI.BRET I ITALIS DBE I SHQIPNIS 

PERANDOR I ETIOPIS 

Në virtyt t' Autoritetit qi Na asht delegue; 
Tue pamë nevojën e shtymjss s' afatit për nji 

vjetë, të vleftës së dekret ligjës cië 2. Tetuer 1938 
botue në Fletoren Zyrtare Nr. 80. t' atij vjeti, qi, 
i perket riservimit të çdo së drejte nga ana e Shte 
tit mbi kerkimin e mineralevet xeherorë; 

Mbi propozimin e Ministrit Sekretar Shteti për 
Ekonomin Kombëtare; 

KEMI DEKRETUE DHE DEKRETOJMË: 

Neni 1. 
Dispozitat qi p·'rmban dekret ligja më 2. Tetuer 

1938, qi i përkasin riservimit të së drejtave nga ana 
e Shtetit prr kërkimin e mirieralevet xeherorë, janë 
shlyem deri me t. Tetuer 1940-XVIIT, dhe shtrihen 
me kerkimet e kombustibilevet të ngurtë, likuid, 
gazoz, biiumoz dhe qymyr gurit. 

N,rni 2. 

Ministri i Ekonomis Kombëtare asht i ngarkuem 
për zbatimin e këtij Dekreti. 

Urdhënojmë që ky Dekret të botohet në Fleto 
ren Zyrtare, tue i dhanë mandat kuejt i përket me 
respektue e me ba qi të respektohet. 
Tiranë, me 26. Shtatuer. 1939. XVII. 

Francesco Jacomoni d. v. 
A. Bt>ça d. v. 

Dekret i Mëkambësit datë 2(J Shiatuer 1939-X VII, s-. 117 

Shërbimet Aeronautike 

Na 
Jlëkambësi i Përgjithshëm i !Iadhnls së Tij 

VIKTOR E:!IANUELIT III 
Pë•· Birë të Zotit e Vullnet të Kombit 
MBRET I ITALIS DHE I SHQIPNIS 

PERANDOR I ETJOPIS 

Në virtyt t' Autoritetit që Na asht delegue; 
Tue pamë nenin 15 të Statutit Themeltar 

të Mbretnis, 
Mb ass i u ndigjue Këshilli i Ministrave; 
Mbi proponimin e Kryetarit të Këshillit të 

Ministrave; nji mendimi me Ministrin Sekretar 
Shteti për Dreitësin, për Punët Botore, për Fi 
nancat e për Ekonominë Kombëtare; 

KEMI DEKRETUE DHE DEKRETOJMË 
Neni I. 

Aeroportat e të gjith kategorinavet dhe 
fushat ku aeroplanat shtërngohen me u ulë 
(campi di fortuna) janë të shtruëme shërbimeve 
të aeronautikës. 

Po këtij shërbimi janë të nenvuëme hapsi 
nat e tokavet që gjinden për qark të aeropor 
tavet clhe të fushavet ku aeroplanat janë të 
shtërnguërn me u ulë7 për nji haptësi që do 
të caktohet, në se të cilën raste, me dekret 
Mbretnuer, mbi proponimin e Kryetarit të 
Këshillit të Ministrave. 

Dekreti ka me ju njoftuë pronarve të to 
kave që i shtrohen servitudes, ka me u shpall 
në Fletoren Zyrtare, me u transkriptuë në 
Zyrën e Ipotekavet e me u afislmë pranë 
Bashkinavet o Komunevet. 

Gjith në atë mendyrë ka me u vepruë 
për paksimin, ndryshimin o të shuemit e ser 
vitudes në fjalë. 

Neni 2. 
Survitudi i aeronautikës sjell ndalimin ab- 

solut me çelë nër pasuni të pa tundëshme si 
mas nenit të ma parshërn, rruga, hendeqe, 
me baë gërmime o mushje tokash, me baë 
ndërtesa murit, metalit, drunit o prej materjalit 
tjetër ose me naltësue ato që gjinden, me baë 
gardhije <, trina, me instalue via elektrikut, 
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ajrore u Iilovie, me krijue depozita o me baë 
punime bujqësore ctaië do lloji e si do qoftë 
me ndryshue gjendjen e kenun në ditën e 
shpalljes së ktij dekreti a me baë çdo send 
tjetër që mas gjykimit të nji Komisionit, i për 
baem prej Kryetarit të Zyrës II të (Ekonomike) 
së Mëkambësis së Përgjithshme që e kryeson 
dhe prej dy oficerave t' Armës Aeronautike 
të shenuërn prej Komandantit të Aeronautikës 
në Shqipni, mund të pengoj nisjen ose zbritjen 
e aeroplanavet. 

Me gjith kët nër zona tokë të ndo dhuna 
në afërsina të aeroportovet e nër fushore ku 
aeroplanat shtërr.gohen me sbri.ë të deklaruë 
me servitude e aeronautikës, Kryetari i Këshi 
llit të Ministravet mundet të lejojnë ato lloj 
punimesh bujqësore që, si mbas gjykimit të 
pashqyrtueshëm të Komandantit të Aeronau 
tikës, nuk sjellin pengime lëv.zjeve t' aeropla 
na..-et. 

Neni 3. 

Renimet, veprat e shpërnguljet 4.ë Koman 
danti i Aeronautikës ka me i pa të nevojshme 
nër zonat që bahet fjalë në kryerreshtin e 
parë të nenit I, kan me u urdhnuë me dekret 
të kryetarit të Këshillit të Ministravet. 

Komanda e Aeronautikës ka me u kujde. 
sue drejt për drejt e me shpenzimet e veta 
me eksekutue punimet që janë urdhënue me 
dekret e për të cilin bahet fjalë ma nalt. 

Neni 4. 

Pronarvet të zonavet nër të cilat të jenë 
disponue nji prej vepravet qi bahet fjalë në 
nenin 3, o që të jenë impozue ndalimi i mjedh 
jes o të nji lloj mjedhje, për të cilën send 
ardhjet e pronës të jenë paksue për së teprit, 
ka me ju dhanë, prej buxhetit të Komandës 
së Aeronautikës, nji shpërblim i nji hershëm 
që ka me u caktue prej nji Komisjunit arbi- 

truer i emnuern prej Kryetarit të Këshillit të 
Ministra vet. 

Komisjoni arbitruer ka me u përbae prej 
nji Gjygjtarit të Diktimit i shenuem prej Mi 
nistris së Drejtësis, që e kryeson, prej nji 
oficeri inxhenjer i Xhenios së Aeronautikt'S i 
shenuem prej Komandantit t' Aeronautikës e 
prej nji inxhenjeri i sjellun prej palës t' intere 
sueme e, në mungesë emnimi, prej Kryetarit 
të Diktimit. 

Vendimet e Komisjonit arbitruer janë të 
preme. 

Neni G. 
Ku idr avaitësit e dispozitavet që përmend 

neni 2 kanë 1. ër t'u n leshkue, 6.iithnji kuer 
fakti nuk sjedh nji faj më të randë, me burgim 
prej tre mujve deri në dy vjet e me gjobë 
prej 200 deri në LOOO franga shqipnijet. Veprat 
e kryems kanë për t'u shpërngul me shpenzi 
met e kundravajtësit, i cili ka me qënë i de 
tyruem me shpërblye edhe damet që kanë 
mujt me sjellë. 

Keni G. 
Abrogohet çfarëdo dispozite në kundër 

shtim me këtë dekret që ka për të hi në fuqi 
ditën e botimit tij në Fletoren Zyrtare. 

Kryetari i Këshillit të Ministravet asht i 
autorizuem me paraqitë kët dekret Këshillit 
t' EpË1 Fashist Korporativ për këthimin e tij 
në ligjë. 

Urdhënojmë që ky Dekret të botohet në 
Fletoren Zyrtare të Mbretnis, 
mandat cilitdo që i përket t' a 
të baj që të respektohet. 

Tiranë, me 26-lX-1939-XVII. 

tue i dhanë 
respektoj dhe 

Francesco Jacomoni d. ,·. 
Sh. Verlaci d. v. Xh. Ypi d. v. 
F. Alizotti d. v. A. Beça d, v, 
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PARTE SUPPLEMENT ARE 
TRADUZIONE DEI DECRETI LUOGOTENENZIALI DAL TESTO ALBANESE 

Decreto Luoç;otenenziale, 2 Setteml.re 1989-XVII, Nr. 113 

Scioglimento di Consigli Municipali 

NOi 
Luogotenente Gene1.•ale di Sua ltlaesta 

l'ITTORIO EltlANUELE III 
Per Grazia di Dio e Volonta della Nazione 

Rt,~ D' ITALIA E D'ALBANIA, 
IMPERATORE D' ETIOPIA 

In virtu dell' autorira a Noi deleg-ta; 
Viste l' Art. 83 della legge sui Municipi; 
U dito il Consiglio dei Ministri; 
Su proposta del Ministra Segretario di Stato 

per gl' Interni, 

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO: 

I consigli municipali di Valona, Berati, Argiro 
castro, Koritza, Durazzo e di Cossova sorio sciolti. 

Tirana, li i settembrel9i39-XVII. 
f/to Francesco Jacomoni 

f/to M. Bu3hati 

Decreto Luoqotenenziale, 22 Settembre 1[13[}-XT'll, s-. 114 

Revoche e nomine di Sottoprefetti 

NOi 
Luogotenente Gene1•ale di Sua l'tlaesta 

VITTORIO E1tIANUELE III 
Pei• Grazia di Dlo e Volonta della Nazione 

BE D' ITALIA E D' ALBANIA, 
IJIPEBATOBE D' ETIOPIA 

In virtu dell' autorita a Noi delegata; 
Su proposta del Ministro Segretario di Stato 

per gl' Intern i ; 

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO: 

Cassano dalla carica i seguenti Sottoprefetti: 
1. Ibrahim Dibra Sottoprefetto a Skrapar 
2. Sami Tërshana ,, ,, Kurvelesh 
3. Stavro Xhaho " ,, Permet 
4. Kristo Koçi ,, " Gramsh 
5. Abidin Hoxha " ,, Pogradec 
6. Ismail Jakupi 
7. Abdyl Dilaveri 
8. nuu Sulejmanj 
9. Kurt Shqyti 

10. Haz in Alizotti 
11. Ramadan Minxalli 
12. Filip Çeka 
13. Riza Drini 
14. Mina Grarneno 

" ,, Lumë 
,, Trirushë 
,, Dukagjin 
,, Shijak 

11 Art/I 
,, Kruë 
,, Çamëri 
" Kolonjë 
,, Leskovik 

" 
" 
n 

)) 

)) 

)) 

11 

" 
Sono nomi-vati i seguenti Sottoprefetti': 

1. Andon Myzeqari Cl. I Lushnja 
2. Hasan Delvina " Fier 
3. Duro Tabaku " Skrapar 
4. Rysni Lepenica 

" Mat 
5. Farit Prenjasi 1) Kurvelesh 
6. Ndoc Prendushi n Përmet 
7. Ahmat Muhtari n Del vinë 
8. Sami Koprecka n Gramsh 
9. Ndoc Perdoda " Përparim 
10. Spiro Kosova ,, Lumë 
11. Xhelnl Shenpremptja n Trifushë 
12. Zef Pepaj " Dukagjin 
1~. Selim Jegeni " Lesh 
14. Tef Jakova " Mirditë 
15. Dimitër Jovani " Himarë 
16. Beqir Gjylbegaj 11 ~hi jak 
17. Jo van Dimitresku Cl. II Peqin 
18. Zejnel Qerimi " Artë 
19. Mynir Tërshana 

" Kruë 
20. Mehmet Qani 

" Kavajë 
21. IIidajet Lekdushi n Mallakastër 
22. Kristo Kirka " Bilisht 
23. Eafot Libohova 

" Libohovë 
24. Nexhip Koka " Porto Edda 
25. Y mer Faslli " Tepelenë 
26. Ahmet Demi " Çamëri 
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27. Teki Rusi Cl. II. Kolonjë 
Leskovik. 28. Nevzat Çami " 

Tirana, li 22-IX-1939-XVII. 
f/to F•·ancescoJacomoni 

f/to M. Bushati 

Decreto Luoqoteneneiale, 26 Settembre 1939-XVII, s-. 116 

Modifiche alle tariffe doganali per gli 
olii di cocco e di palma 

NOi 
Lnogotenente Generate di Sua :Uaesta 

VITTORIO EJIANUELE III 
Per Grazia di Dio e Volonta della Nazione 

BE D' ITALIA E D' ALBANIA.. 
IJIIPEBATOBE D' ETIOPIA 

In virtit dell' autorita a Noi delegata; 
Ritenuta la necessita urgente di ridurre il dazio 

doganale dell' olio di cocco e abolirlo per quello 
di palma; 

Vis to l' art. 15 de llo Stat u to Fond amen tale del 
Regno; 

Udito il Consiglio dei Ministri; 
Su proposta del Ministre Segretario di Stato per 

le Finanze di concerto col Ministro Segretario di 
Stato per l' Economia Nazionale; 

ABBIAMO DECRETATO R DECRETIAMO: 
Art. I. 

11 dazio doganale dell' olio di cocco della voce 
1~3/c della Tariffa Doganale in vigora, da fr.a. 30 
si riduce a fr.a. 2 al quintale. 

Art. 2. 
L' olio di palma nominato alla voce 123/c della 

Tariffa Doganale in vigore viene esentato dal dazio. 
Art. 3. 

Questo decreto entra in vigore dal giorno della 
sua pubblicazione. 

Ordiniamo ehe il pressnte decreto vanga pub 
blicato nalla Gazzetta Ufficiale mandando a chiun 
que spetti di osservai lo e di farlo osservare. 

Tirana, li 26 Settembre 1939,XVII 
f/to Francesco J1tcomoni 

f/to F. Alizotti f/to A. Beça 

Decreto Luoqoteneneiale, 21] Settembre 1939-XVII, llr.1JG 

Proroga ed esteneione dei diritti di ricerca 
mineraria da parte dello Stato 

NOi 
Lnogotenente Generate di Sua Maesta 

VITTORIO EMANUELE III 
Pe•· Grazia di Dio e Votonta della Nazione 

BE D' ITALIA E D' ALBANIA, 
UtlPERATOBE D' ETIOPIA 

In virtu dell' Autorit) a Noi delegata; 
Ritenuta Ja necsssita di prorogare di un anno Ja 

validiia del decreto legge 2 Ottohre 1938, pubb!ica 
to ne lla Guzzetta Ufficiale N •. 80 dello stesso anno, 
relativo alla r iserva da parte dell o Sta to di ogni di 
ritto di ricerca per i minerali metalliferi; 

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato 
per r Economia Nazionale ; 

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO: 

Art. 1. 

Le disposizioni contenute nel de ere to l- gge del 
2 Ottobre 1938, relative alla riserva da parte dello 
Stato del diritto di ricerca p~r i minerali metallife 
ri, sono prorogate a tutto il 1 Ottobre 1940/XVIII 
e estese alle ricerche di combustibili solidi, liquidi, 
gazosi, bitumi e cuboni fossili. 

Art. 2. 

II }finistro per l' Economia Nazionale e incarica 
to dell' esecuzione del presente decreto. 

Ordiniamo ehe il presente decreto sia pubblicato 
nella Gazzetta Ufficiale mandando a chiunque spetti 
di osservarlo e farlo osservare. 

Tirana, li 26 Settembre 1939-XVII. 
f/to Francesco Jacomoni 

f/to A. Beça j BKSH
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.Decreto Luogotenenziale, 26 Settembre 1939-X V 11, !Yr. 117 

Servitu aeronautica 

NOi 
Luogotenente Genei·ale di Sua lUaesta 

VITTORIO E!IANUELE III 
per Grazia di Dio e Volonta della Nazione 

BE D' ITALIA E D' ALBANIA, 
Ill.PERATORE D' ETIOPIA 

In virtu dell' autori ta a N oi delegata ; 
Visto 1' articolo 15 della Statuto fondamen 

tale del Regno; 
U dito il Consiglio dei Ministri ; 
Sulla proposta del Presidente del Consiglio 

. dei Ministri, di concerto con i Ministri per la 
Giustizia, per i Lavori Pubblici, per le Finanze 
e per 1' Econ omi a ~ azionale; 
ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO: 

Art. 1. 
Gli Aeroporti di tutte le categorie e i campi 

di fortuna sono soggetti a servltu aeronautica. 
Alla stessa servitn sono soggette le zone 

di terreno adiacenti agli aeroporti e ai eampi 
di Iortuna, per una estensione da determinarsi, 
caso per caso, con decreto reale, su proposta 
del Presidente del Consiglio dei Ministri. 

II deereto sara notifieato ai proprietari dei 
terreni sottoposti a servitu, pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale, traseritto nell' Ufficio delle 
lpoteehe e affisso all' albo del Munieipio o 
Comune. 

Nelle stesso modo sera provverluto alla 
riduzione, modifieazione o estensione delle 
servitu in parola. 

Art. 2. 
La servitu aeronautiea importa il divieto 

assoluto di aprire negli immobili di cui all' arti 
colo precedentë, strade e Iossi, farvi seavi o 
elevazioni di terreno, eostruirvi opere in mu 
ratura, metaHo, legno o altro materiale o 
sopraelevare quelle ehe vi si trovino, eseguirvi 
chiusure con siepi o steccati, impiantarvi linee 
elettriche, aeree o movie, stabilirvi depositi o 
coltivazioni di qualsiasi genera e di comunque 
alterare lo stato di tatto esistente al giorno 
della pubblicazione del presente decreto e di 

farvi altro ehe a giudizio di una Commissione, 
composta dal Capo · dell' Ufficio II. (Ecouo 
mieo) della Luogotenenza Generale, ehe la 
presiede, e di due uf'Iiciall dell' Aeronautica 
designati dal Comandante dell' Aeronautica 
in Albania, possa ostaeolare la partenza o 
l' atterraggio dei velivuli. 

Tuttavia, nelle zone di terreno adiacenti 
agli Aeroporti e ai eampi di fortuna dichiarate 
soggette a servitu aeronautiea, il Presidente 
del Consiglio dei Ministri potra eonsentire 
quelle specie di eoltivazioni ehe, a giudizio 
insindacabile del Comandante dell'Aeronautica, 
non siano pregiudizievoli alla sicurezza del 
movimento dei velivoli . 

Art. 3. 
Le demolizioni, opere e rimozioni ehe il 

Comandante dell' Aeronautica riterra neces 
sarie nelle zone di eui al primo comma dello 
art 1, saranno disposte con deereto del Pre 
sidente del Consiglio dei Ministri. 

11 Comando dell' Aeronautiea provvedera 
d' Ufficio e a sue spese all' cseeuzione dei 
lavori disposti col decreto di cui al comma 
precedents. 

Art. 4. 
Ai proprietari delle zone in cui sia dispo 

sta una delle opere di eui all' artieolo 3, o 
ai quali sia imposto il divieto di coltivazione 
o una specie di coltivazione, per la quale il 
reddito del fondo venga ad essere notevolmen 
te diminuito, sara corrisposta, dal Comando 
dell' Aeronautica, una indennita una volta tan 
to da determinarsi da una Giunta arbitrale 
nominata del Presidente del Consiglio dei Mi 
nistri. 

La Giunta Arbitrale sara eomposta da un 
magistrato delle Corte di Oassazione designa 
to dal Ministra per la Giustizia, ehe la presiede, 
da un ufficiale ingegnere del Genio Aeronau 
tico designato dal Comandante dell' Aeronau 
tiea e da un ingegnere seelto dalia parte in 
teressata o, in maneanza di nomina, dal Pre 
sidente della Corte di Cassazione. 

Le deeisioni della Giunta Arbitrale sono 
definitive. 
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Art. 5. 
I contravventori alle disposizioni di cui 

all' articolo 2 saranno puniti, sempreche il 
fatto non costituisca un reato piu grave, con 
I' arresto da tre mesi a due anni e con l' am 
menda da 200 a 1000 franchi albanesi. Le 
opere fatte saranno rimosse a spese dei con 
travventori, i quali saranno anche tenuti al risar 
cimento degli eventuali danni cagionati. 

Art. ti. 
E' abrogata ogni disposizione contraria al 

presente decreto ehe entrera in vigore i1 gior 
no stesso della sua pubblicazione nella Gaz 
zetta Ufficiale. 

II Presidente del Consiglio dei Ministri e 
autorizzato a presentare questo decreto al 
Cunsiglio Superiore Corporativo Fascista per 
la conversione in legge. 

Ordiniamo ehe i1 presente decreto sia pub 
blicato nella Gazzetta Ufficiale, mandando a 
chiunque spetti di osservarlo e farlo oservare. 

Tirana, 26 settembre 1939-XVII. 
f/to Francesco Jacomoni 

Sh. Verlaci - Xh. Ypi - F. Alizotti - A. Be ça 

8 

Fletorja Zyrtare 
Pajtime: per nji mot Shqipni, Itali e A.O.I. fr. 12 

11 11 11 11 Për jashta . . ,, 20 
Nji numer i Fletores . . ,, 0.20 

,, ,, i vjeter . ,, I 
Lajmërim . ·· . . fr. ari 10 
Shpallje . . . . • 10 
Shpallje ankandesh per nji kolonë . . . ,, 5 
V. O. Çdo pagesë bahet tue derdhë të hollat n' Ar· 
kat financiare të Shtetit e tue dergue doren e Fi 
nancës Redaksia aë Fletorea Zyrtare. 

- Drejtimi: Drejtoris së PërgJ. Shtypit, Pro. 
pagandës e Turizmit 

(R e d a k s i s s ë F 1 e t o r e s Z y r t a re) 
Tiranë 

Telefon automatik Nr. 255 
,, gjindarm. • 14 

Redaktor : ZEF M. DAJÇI 
Shtypshkroja ,,NJKAJ" Tiran/i 
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VJETI I XVIII. Tiranë, e Merkurre 18 Tetuer 1939-XVII Nr. 96 - 
MBRETNIJA 

FLETORJA 
SHQIPTARE 

ZYRTARE 
Botohet prej Drejtoris se Pergjithshme te Shtypit, Propagandes e Turizmit. 

1) D. At. zc Sluatuer 1939-XV II, s« 118. 
Marrje Personeli Teknik me Kontratë f. 1 

2) Shpallje e Drejtoris Përgj. Postelegratrs f. 2 
3) Shpallje Gjyqesh f. fi 
4) D. L. 2G Setiembre 1989-XVII, lv1·. 118. 

Assunzione di personale tecnico a contratto p. 7 

Dekret. i Mëkambësit, 2G Shtutuer 1989-XVJI, Sr. 11& 

Marrje Personeli Teknik me Kontratë 

NA 
Mëkambësi i Përgjithshëm i Jladhnis së Tij 

Viktor Emanuellt III 
Për Rirë të Zotit e Vullnet të Kombit 
MBRET I ITA.LI8 DHE I SHQlPN IS 

PER4.NDOB I ETIOPIS 

Në virtyt t' Autoritetit që Na asht delegue; 
Mbasi u pa nevoja e domosdoshme dhe uraente 

me dishiplinuë marrjen e personelit teknik të ne 
vojshëm per sherbimet e ndryshme të Administra 
tës; 

Mbasi u pa neni 15 i Statutit Themeltar të Mbret 
nis; 

Mbasi u n:iigjua Këshilli i Ministravet; 
Ml.Ji propozimin e Kryetarit të Këshillit të Mi 

nistravet, nji mendimi me Ministrin Sekretar Shteti 
per Financat; 

KEMI DEKRETUE DHE DEKRETOJMË: 
Neni 1. 

Asht në fakoltet të Qeveris Mbretnore me marrë 
me kontratë personel teknik të specializuëm që 
ng-1 anë e Ministrit kompetent të jet i r,muëm i 
domosdoshëm per funksionimin e sherbimevet për 
të cilat nuk asht t\ mundun me i bae ballë me 
personelin në shërbim aktiv. 

Neni 2. 
Kontrata mundet me vazhdua prej nji ose ma 

shumë vjetë dhe mundet me u zgjatë, në mbarimin 
e sajë, per nji perjudhë të njajtë ose ma të pakët 
se sa ka qenë origjinalisht. 

Personeli i marrun në kontratë nuk ka asnji të 
drejtë me kaluë në shkallzimin aktiv dhe me gëzue 
pagat e parnpame, ni., rasë pushimi, per nëpunë 
sat e Shtetit ose të entevet lokale. Kuër sherbimi 
i bamun të ketë k-përcye tri vjetë, nëpunësit me 
kontratë që ka me u pushuë nga detyra, kan për t'i 
u dhanë aq rroga mujore sa janë vjetët e sherbi 
mit deri në nji maksimum pes vjetësh. 

Neni 3. 
Në kontratë të marrjes në sherbim kan pert' u 

caktua rrogat fikse që i perkasin nëpunësit, shper 
blimet eventuale e detyrat e veçanta ql:i aj merr 
pers ypër ndaj Administratës.' 

D'rspoaitat dishiplinore që i perk asin nëpunë 
savet në sherbim aktiv, zbatohen edhe per nëpun 
sat e m srrun me kontratë. 

Neni 4. 
Personelit që ka krye universitetin i rnarrun në 

sherbim me kontratë dhe i ngarkuem me funk-jone 
u thzimi, jo ma të nalta se Drejtor i Përgjithëshëm 
ka per t' i u dhanë, nji rrogë mujore jo ma e naltë 
se 800 franga shqipnie dhe ka me mujtë me i u 
sntuë nji shperblim i veçantë për ngarkim detyre, 
që ka me u caktuë prej Ministrit kompetent, por 
së të cilës rasë, sa hsrë që ka per të kerkue nevo 
ja e sherbimit per Hi cilin nëpunësi pr epoz ohet. 

Per të njajtin personel që nuk ka Iunksjo ne 
udhzimi, të treguam në paragrafin e ma parshërn 
rroga mujore nuk ka me mujtë e me qenë ma e naltë 
se 600 franga shqipnie, 
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Neni 5. 
Personelit. të marrtin me kontra të që ka nji dip 

lomë të shkollës s ë mesme superiore nuk ka me 
mujtë me i u dhanë nji rrogë mujore ma e madhe 
se 300 frang 1 shqipnie, e cila ka me m ujtë e ms 
u naltësue në franga Shqipnie 4UO at ëher ë kuër 
nëpunësi të jenë ngark ue me Iunk sjone si kryetarë 
Zyrje, kryetarë Seksjon, kryetarë reparti e të tjera 
të këtilla. 

Neni 6. 
Për personelin e marrunme kontratë e qi.' të keni.' 

diplomën e shkollës së mesm •.• inferjore, rroga mu 
jore nuk mundë të kapërcejnë 200 franga Shqiptaro, 

Neni 7. 
Për personelin puntuër e per ate W sherbimit, 

shperblimi mujor nuk ka me mujtë e me kapërcye 
120 franga Shqipnie. 

Neni 8. 
Rrogat, ahperblimst ose alokacjonet prr të ci 

lat bahet fjalë në artikuj të ma par ëshëm, numro 
hen të thjeshta nga çfarëdo zbritje perqrndëje dhe 
kanë për t'u paguë edhe gjati'> perjudhr s së leJfis 
të pervjetëshme që i akordohet aty ne nëpunësa 
vet që të kenë nji kontratë per ma shum vje të e 
të kenë sherbye per dy vjetë. 

Neni 9. 
Kuër nëpunësi i marrun me kontratë të ketë nji 

alokacjon të caktuërn e që paguhet nga Shteti ose 
prej Entevet lokale, shuma e alokacjonit në fjalë 
ka me u paksue, në masën e dy të tretavet prej 
rrogës së caktueme në artikujt e ma parshem. 

Neni 10. 
Ky dekret hyn në fuqi po atë ditë që ka me 

u botue, dhe ka për t' u paraqitë, me kujdesjen e 
Ministrit të Financa vet, Këshillit t' Epërt Korpora 
tiv Fashist për këthimin në ligjë. 

Urdhënojmë që ky dekret të botohet në Fleto 
ren Zyrtare të Mbretnis, tue i dhanë mandat kujtdo 
që i përket me e respektue dhe me e ba që të 
respektohet. 

Tiranë, 26 Shtatuer 1939-XVII. 
FranceMco Jacomoni d, ,,. 

F. Alizotti d. v. Sh. V erlaci d. T. 

Shpallje - Ankandi 
Art. 1. 

Drejtorija e Përgj. e Postave, Telegrafave 
dhe Telefonave, ven n' ankand blerjen e ma 
terialit telefoni qi këtu pos ht vijon: 

l) 1500 metër kablo 50 + 2 ku- Fr. ari 4620. 
plash për fr. ar 3.08 metrën - 

2) 3000 metër kablo 20 + 1 ku- 
plash për fr. ar 1.408 metrën - 11 4224. 

3) 1000 metër kablo 10 + 1 ku- 
plash për fr. ar 0.77 metrën - 11 770. 

Shuma fr. ari 9614. 

2 

Art. 2. 
Kablot e nalt shenuerne duhen të kenë 

karakteristikat që vijojnë: 
a) Sejcilli konduktor do të jenë prt>j bak 

rit elektruliktik me diametër O.G m/rn. 
b) Sejcilli konduktor do të jenë i pshtje 

llun ja: 
1) me dy rrypa letre të parafinueme, të 

sjelluna në mëndyrë elikojdals me nje 
nën letër mi tjetrën në mendyrë qi 
gjithmonë konduktori W jonë i mluem 
mirë mo dy letra. Letra qi do të per 
doret do W [euo gjith kund me nji tra 
shësi të njinjishme e jo ma pak se 
U.06 111/111. mo nji kualitet të tillë qi 
mos to prishet me kohë, clhe 4i mos 
të damtojnë as fillin as plumin qi pshtjell 
kahlon. Sipri letrës do të pshtillet kon 
duktori me (,je pamuku t(i parafinuem. 

2) me nji rryp letër të parafinuorne të sje. 
llun në mëndyrë elikojdale ngusht në 
rnëndyrë qi vrijat e letrës të jenë njena 
mbi tjetrën për me mlue mirë gjithkund 
fillin. Ne kët rasë konduktori prej 0.6 
m/m djametër duhet me kenë i smaltuem. 
Letra duhet të jenë kualitetit si në pa 
ragrafin 1 të sipërm, kshtu edhe pshtjellja 
me pamuk të parafinuem të konduktorit. 

c) Dy nga dy konduktorat do të jenë 
të përdredhun me nji hap jo ma të madhe se 
160 m/m. Kuplat e formueme në kët mëndyrë 
do të përdridhen të gjitha rreth nji kuples 
qendrore, për t' evitue induksjonin në mes të 
tyne. 

d) Të gjitha kuplat do të jenë të pshtjelluna 
me nji pecë pambuku të parafinuem qi do të 
veshin tuben e kuplav e në mëndyrë elik ojdale. 

e) Të gjitha kuplat e pshtjelluna në ket 
mëndyrë do të }enë të shtime në nji gyp plumi 
me 2 '/o kallaj dhe me nji trashësi prej l.50 
m/m. Plumi do të kenë djamtër dhe trashsi 
të njinjishrne gjithkund, dhe nuk do të kenë 
pikje me kallaj o tjera to meta. 

f) Pambuku qi vëhet mi letrat qi pshtjellin 
konduktorin do të kenë bojna të ndrysnme 
për setcilten kupel, por nieni fill i setcilles 
kupe! do të jenë i bardh. 
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g) Izolimi i kablos do të japin nji rezistencë 
prej 100 Megaohm për nji kilometër gjatësi 
dhe 20~ C, tue matë nji fillë kundrejt të gjith 
fillave tjerë dhe knndrejtë plumit, me anë të 
nji tensjonit prej 100 deri 200 Volt. 

h) Vazhdimi i gjatësie so kaLlove duhet 
të jenë sa ma e gjatë, por kurr nen 250 m. 
gjatsi nji copet. 

i) Kablot duhen të jenë të pshtjelluna ndër 
rrotulla drunit adapte, të mbylluna për mproje 
nga ana e jashtme, dhe mbi to duhet të jenë 
shenueme tipi i kablos dhe gjatsija e ti qi 
përmbahet n' at rrotull. 

Art. 3. 
Shuma qi do të rezultojnë në përfundimin 

ankandit ka m'u përballue me anë të fondit 
përkatës të vitit financiar 1939-40. 

Art. 4. 
Ankandi ka m'u ba në Drejtorin e Përgj. 

P. T. T. pranë Komisjonit të formuëm nën 
kryesin e Drejtorit Përgjithëshem z. Ing. Ndoc 
Naraçi, në të 21 (Njizetenjiten) ditë mbas da 
tës së kësaj shpallje në Fletoren Zyrtare dhe 
ofertat kanë me u pranue prej orës 8.30 deri 
n' ora ll,30 p. d. Në qoftë se kjo ditë takon 
festë Zyrtare, ankandi ka m'u ba ditën e ne 
serme mbrënda orëve sipërmenduna. 

Art. 5. 
Giith ata që dishrojnë me marrë pjesë 

n' ankand duhet të prezantohen me kohë për 
me marrë njoftim mbi llojin dhe kualitetin e 
kablos tue nënshkrue mostrën e ti ose tue 
dhanë nii deklaratë se kanë marrë njoftim mbi 
llojin e mostrës dhe tipit përkatës. Po kje se 
nuk i u shtrohen konditavet ne fjalë dhe me 
giith këte, paraqesin ofertë, duhet të dekla. ojnë 
në ofertën e tyne se, kanë njoftin: të plotë 
mbi llojin dhe kualitetin e materialit të vuem 
n' ankand. 

Art. ti. 
Ofertat duhet të paraqiten në zarfa të mby 

lluna të vulosuna me dylltë kuq dhe W:sho 
qënueme me garancia fr. ari -150. (Katërqindë 
e pesdhetë) e cila shumë duhet të jenë e der 
dhun në të holla në ndonji nga arkat finanrjare 
të Shtetit ose në Bankën Kombëtare. 

Art. 7. 
Ofertat duhet të përmbajnë zbritjen për 

qindse mbi çmimin bazë të shumës së caktue 
me n' art. I të kësaj shpallje dhe kanë 111' u 
krahasue me skedën e msheftë. 

Ofertat qi janë mbi skedë përjashtohen. 
Art. 8. 

Përfaqësuesit e ofertuesvet, për me muejt 
me marrë pjesë n' ankand, duhet të prezanto 
hen me prokurë dhe ofertat e adjudikimit si 
dhe kontrata quhen të bamuna 11' emën dhe 
për llogari të prokurëdhanësit. 

Nuk pranohen oferta me kondita të ndry 
shme që nuk shenohen në kët flet-shpallje. 

Art. 9. 
Çmimi i ofertuem kuptohet për materjal 

të dorzuern në Ekonomatin e Drejtoriës së 
Përgjithshme P. T. T. në Tiranë. 

Art. 10. 
~· orën 11.30 ekzaktërisht Kryetari i Ko 

misionit në prani të Komisjonit t' ankandit dhe 
t' ofertuësve prezent, çel zarfat e ofertave të 
paraqituna mbrenda kësaj orë, i krahason ato 
me skedën e mshefët dhe, mbassi të jenë përja 
shtue nga ankandi ato oferta që do të rezultoj 
në me ç nime mbi skedën e rnsh: ftë, në bazë 
të nenit 38 të Rregullores të Kontabilitetit të 
Përgjithshëm të Shtetit, Komisioni i adjudikon 
sipërmarrjen of ertuësit ma të mirë. 

Konkurencë e hapët ndërmjet ofertuesave 
nuk bahet, përveç rasës kuër dy ose ma shu 
më ofertertuesa, të japin oferta me zbritje të 
njinjishme. 

Art. 11. 
Garaucija e përmenduri n' art. 6 të kësaj 

shpallje u kthehet atyne që nuk u ka mbetun 
fornitura, me përjashtim të garanciës s' ofer 
tuesit sipërmarrës. 

Garancija do të mbetet e depozitueme 
n' arkën o Dreitonës së IJërgjithshme P. T. T. 
për me sigurue mirë-zbatimin e konditave të 
kontratës qi ka m · u lidhë ndërmjet sajë dhe 
t ' ofertuesit sipërmarrës. 

~ \rt. 12. 
Sipërmarrësi detyrohet me nënshkrua kon 

tratën mbrenda 5 (pes) ditëve, mbas datës së 
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komunikimit Zyrtar që do t' i bahet nga ana 
e Drejtoris Përgjithshme P. T. T., ndryshe 
humb garancin, dhe të drejtën e sipërmarrjes. 

Art. 13. 
Të gjith materiali duhet të jetë i ri dhe 

pikërisht si mbas karakteristikave dhe tipit 
të përmenduna n' art. 2 të kësaj shpallje. 

Art. 1-!. 
Të gjith materiali i përmendun n' art. I to 

kësaj shpallje duhet të dorëzohet mbrenda 90 
(nandhetë) ditëve mbas datës s' autentikimit 
të kontratës te Noteri Publik. 

Në rast se to gjith materiali nuk ka m'u 
dorëzue mbrenda afatit të sipërcaktuem, Drej 
toriia e Përgj. rezervon të drejtën me anulue 
kontratën tue mbajt garancinë e cila shkon 
në dobi t' Arkës Shtetit, ose me zgjatue afatin 
tue i ngarkue sipërmarrësit nji penalitet prej 
gjysëm për qind mbi vleftjen e materialit j.ër 
çdo ditë vonesë. 

Në qoftë se nji pjesë e materialit nuk ka 
m'u dorëzue mbrenda afatit nalt-diftuem, si 
r-ërmarrësi detyrohet me i pague si penalitet 
Drejtoriës Përgjithshme P. T. T. për çdo ditë 
vonesë 1/2°/. (zjysërn përqind) mbi vleftën e 
materialit të pa-dorëzuern. 

Në kjoftë se vonesa e mos dorzimit të 
materialit ka me vaehdue ma shumë se 20 
(njizet) ditë mas afatit të sipërcaktuem, Drej 
toria e Përgjithshme P. T. T., ka me përdorue 
pjesën e materialit të dorzuern, tue pasë të 
drejtë o me vazhdue në ngarkim të penalitetit 
të përmendun ma nalt, për pjesën e materialit 
të mbetun në vonesë edhe për nji kohë qi ka 
m' u caktue prej Drejtoris së Përgjithshme 
P. T. T. ose me ftue persona të tjerë për 
me dhanë oferta mbi pjesën e materialit të 
pa-dorzuem, tue i ngarkue forniturën e ksajë 
pjesë, ati qi ka me dhanë ofertën ma të mirë, 
kurdoherë për llogari të sipërmarrësit të parë. 

Në kët rasë mbasi të jenë zbritë prej çmi 
mit t' ofertuem nga sipërmarrësi i parë, pena 
liteti i nalt-përrnendun si edhe shuma qi do 
t'i paguhet sipërmarrësit të dytë, resti që mund 
të mbetet do t'i paguhet sipërmarrësit të parë 
kundrejt pjesës së materialit të dorzuem prej tij. 

Në kët rast sipërmarrësi i parë, përveç 
pcnalitetit, humbet edhe garancin e cilla shkon 
në dolli t' arkës Shtetit. 

Art. 15. 
Përpara se materiali të merret në dorëzim 

ka m'u ba kolaudimi i tij nga ana e një Ko 
misioni, për t'u caktue prej Drejtorisë së Përg], 
P. T. T. Në qoftë se i gjith ose nji pjesë e 
materialit nuk i përgjigjet gjith konditave të 

kontratës, sipërmarrësi detyrohet të sjellë mbren. 
da 50 (Pesdhetë) ditëve material tjetër si mbas 
kondita ve të kontratës, përndryshe hyn në 
Iuqi dispozitat e caktueme n' art. 14 të kësa] 
shpallje. 

Art. 16. 
Drejtorija e Përgj., në kjottë so e shef 

t' arsyeshme mund t' a bajnë pagesën e ma 
terialit edhe pjesërisht si mbas sasiës së kablos 
që ka m' u dorzue, tue ndaluo si depozitë 
25°/. (~jizetepesë përqind) nga vleftja e kablos 
së dorëzucme, për me përballue penalitctet 
dhe damet që eventualisht kan me i u ngarkua 
sipërmarrësit. 

Në kët mënyrë, Drejtorija e Përgjithshme 
duhet të lëshojë mandatin përkatës mbasi të 
jenë krye formalitetet e marrjes në dorëzim 
të kablos si mbas art. 15 të kësaj shpallje. 

Art. 17. 
Përveç sa asht parapa n' art. 14 të kësaj 

flet-shpallje, por çdo shkak tjetër sipërmarrësi 
=ië qoftë se nuk plotson gjilh detyrimet, per 
veç torcës madhore të dokumentueme, Dre] 
torija e Përgj., rezervon të drejtën me anulue 
kontratën dhe me e mbajtë garancin në do 
biën e Arkës Shtetit. 

Art. 18. 
Përvetimi i garancis në favor t' Arkës së 

Shtetit përmendun ndër konditat e nalt tregue 
me, bahet mbas nji urdhni të dhanun prej 
Drejt. P. P. T. T. si mbas pëlqimit konform 
të Këshillit të Shtetit, pa pas nevojë për vendim 
të Gjyqit ose të pëlqimit t' anës s' interesueme. 

Art. 19. 
Të gjith shpenzimet e shpalljes s' ankandit 

në Fletoren Zyrtare si edhe n' ato të vendit, 
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shpenzimet e autentikimit të kontratës si edhe 
taksa kasnecit të Bashkiës 20/0 (dy përqind) 
mbi shumën e adjudikueme do të randojnë 
mbi sipërmarrësin 

Nga Drejtorija Përgjithshëm P. T. T. 

Shpiettf e Gfvqesh 

Vendim afati për t' aratisun 

Mbasi nuk asht zanun Taqi Jovani i biri 
Filipit banuës në Gjergjaj Levores qi pandehet 
se me d. 8 e 9 Prill 1030 ditën e Shtunë ka 
vjedhur disa sende të R. M. Kufinit Kompanisë 
Gjegucatit Kryetaria e Gjykatës së Shk. I. 
Gjirokastrës që prej datës shpalljes të këti 
vendimi, të pandehunit përmendun i nep dhetë 
ditë afat, për me u prezantuë para gjykatës. 
Në kjoftë se nuk i paraqitet gjykatës mbrenda 
këti afati vërtetohet se nuk don me ju bindë 
ligjës, dhe kështu ka me u shikuë gjyqi në 
mungesë, kat}. me ju rrëzue të drejtat civile, 
ka me ju sikvestruë pasunia dhe me as nji 
mënyrë nuk ka me pasë W drejtë ankimi 
mbi veprimet e bamuna 

Të gjith gjendarmët e policët janë të de 
tyruem me zanjen e tij. 

Për plotësimin e veprave të përmënduna 
i asht shkrue Prokuroriës Shtetit dhe në rnbë 
shtetje të nenit 371, 3 72 të procedurës penale 
shpallet ky vendim. 

Gjirokastre, më 11-9-939-XVII. 
lii 
Gjyqtar Filluer 

* * * 
Mbasi nuk asht zanun Qazim Hodua dhe 

Fehim Hyzniu banuës Cameri (Konispol) qi 
pandehen se me <1. 13-4-1939-XVII ditën e Enjte 
kanë tentue vrasin të qujtunit Xhafer, Shyqri 
e Isuf Sulon nga Konispoli Kryetaria e Gjy 
katës së Shk. I. Gjirokastrës që prej datës 
shpalljes të këti vendimi, të pandehunit për- 

mendun i nep dhetë ditë afat, për me u pre 
zantuë para gjykatës. Në kjoftë se nuk i pa 
raqitet gjykatës mbrenda këti afati vërtetohet 
se nuk don me ju bindë ligjës, dhe kështu ka 
me u shikuë gjyqi në mungesë, kan me ju 
rrëzue të drejtat civile, ka me ju sikvestruë 
pasunia dhe me as nji mënyrë nuk ka me 
pasë të drejtë ankimi mbi veprimet e bamuna. 

Të gjith giendarrnët e policët janë të de 
tyruem me zanjen e tij. 

Për plotësimin e veprave të përmënduna 
i asht shkrue Prokuroriës Shtetit dhe në mbë 
shtetje të nenit 3 71, 3 72 të procedurës penale 
shpallet ky vendim. 

Gjirokastre, më 28-D-W39-XVII. 
Nd. Gjyqtar Filluer 

* * * 

Mbasi nuk asht zanun Mehdi Karruci i biri 
Dalipit b.inuës në katundin Dardhë qi pande 
het se me d, 4-8-1939-XVII ditën e . . . ka 
vrarë Shaqir Rashën dhe ka plagosë Hakik 
e Bajram Rashën Kryetaria e Gjykatës së 
Shk. I. Dibrës që prej datës shpalljes të këti 
vendimi, të pandehun i nep dhetë ditë afat, 
për me u prezantuë para gjykatës. Në kjoftë 
se nuk i paraqitet gjykatës mbrenda këti 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 
sekvestruë pasunia dhe me as nji mënyrë nuk 
ka me pasë të drejtë ankimi mbi veprimet e 
bam un a. 

Të gjith gjëndarmët e policët janë të de 
tyruem me zanjen e tij. 

Për plotësimin e veprave të përmënduna 
i asht shkrue Prokuroriës Shtetit dhe në mbë 
shtetje të nenit 371, 372 të procedurës penale 
shpallet ky vendim. 

Peshkopie, më 20-9-1939-XVII 
Gjyqtari Filluer: 
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Akt Gjykim 

N' emën të Madhnisë së Tij 
VIKTOR EMA~ UEL III 

Per hirë të Zotit dhe V ullet të Kombit 
Mbrclt' i Italisë dhe i Shqipërisë, 

Perandor' i Etiopisë.- 

Gjykata Paqtuese në Tiranë e formueme prej 
Nd. Gjyqtarit Paqrues Z. Gjon Kovaçi i asistuem 
prej sekretarit Z. Hasan Kalaja, në padijen e ngre 
hun prej paditësit Gjon Laca, banues në Tiranë, 
kundra të paditunit z. Allaman Çupi, ish adjutant 
i ish Mbretit Zog me banim fë p, njolu.r-, për 
në xjerrjen e shumës fr. ari (296.50). 

Sot me datën 15 Korrik 1989-X V li dha këtë: 

VENDIM 
Paditësi Gjon Laca, rrobaqepës e banues në Ti 

ranë, me kerkesë padijen e tij të rregjistruerne në 
Kryesekretarin e kësajë Gjykate me datë 9. 6. 939- 
XVH ka ngrehë padije kundra të paditurit Allaman 
Çupit ish adjutant i Mbretit Zog me banim të pa njof 
tun duke kerkuar detyrimin e lijë me i pague shu 
men prej fr. ari 296.50 së bashkut me aksesorët 
ligjore të rrjedhuna nga rrobe të bame në dyqa 
nin e paditësit. 

Në procedimin gjyqsuer verbal të rrjedhun bot 
nisht dhe në mungesë të paditurit, u këndua ker 
kesa e padisë të cillen paditësi e përsëriti dhe 
kërkoj të vendoset detyrimi i të paditurit si mbas 
asaj, duke deklarue se uuk kishte tjetër per me 
shtua. 

Gjykata si studjoj të gjitha aktet perkatëse, 
mori parasyesh këto arsye ligjore: 

Me qenë se i padituri-duke pasur dijeni të plotë 
nga dita dhe ora e caktueme për gjykim, si mbas 
lajmërimit të bame me anen e fletores, e cila ligjo 
risht pranohet si komunikim i rregullt si në rastin 
konkret, nuk u prezantua as që lajmëroj shkakun 
e mos prezantimit, prandaj Gjykata mbi kërkimin 
e anës paditëse dhe në bazë të nenit 531 të Sht, IL 
Pr. Civile vendosi vazhdimin e gjykimit në munge 
sën e të paditurit. 

Me qenë se faktet e parashtrueme prej anës pa 
ditëse nuk u pergënjeshtruen me ndonji provë të 
marrua që ma parë e në këte mënyrë konsidero 
hen si justifikuese dhe provuese rn padijes së pa 
ditësit e në këte mëndyrë pranohen prej Gjykatës. 

Prandaj Gjykata per këto arsye dhe në bazë të 
neneve ~54 e 533 të Sht. II. K. Pr. Civile dhe 138 
të Pr. Civile. 

Vendosi 
Detyrimin e të paditurit Allaman Çupi ish adju 

tant i ish MLretit Zog, tash me banim të pa ditun 
jasht Shtetit, që t' i paguej paditësit Gjon Laca, 
rrobaqepës e banues në Tiranë, shumën prej fr. ari 
(206.50) dyqind' o nendjet' e gjasht e pes<lbjet qin. 
së bashku me kamaten e tyre ligjore që nga data 
e padijes 9. o. 9:39-XVII e deri në pagim të rrjedhun 
nga si u tregue ma sipër. 

Ng-irkohet i pa dituni me shpenzimet e gjyqit. 
Ky vendim duke qenë i mundun per kundersh 

tim e d krimin mbrenda afatit ligjuer u shpall bot 
nisht sot me datën l5-7-193D-XVII. 
Tiranë, me 15. 7. H)39. XVII. 

Sekretari: Nd. Gj. Paqtues: 

Vendim 
Me qenë se i gjykuemi Allaman Çupi ndodhet 

me banim të pa njoftun jashtë Shtetit, për të zanë 
vendin e komunikimit, 1' y akt gjykim uë be zë të 
neneve 502 e 511 të Sht. II. K. Pr. Civile, i komu 
nikohet me anë njoftimi pubhk tue u shpallë në fle 
tore dhe i jepet një muaj afat per kundurshtim dhe 
një muej afat per drktuuim. 
Tiranë, me 5. LU. 1939-XVIl.1 

Gjyqtari Paqtues; 

Shpallje 
I quejtuni Sadi Rapush Arapi Rekrut i D. L. 

1917, nga katundi Gose i Kavaiës tash me 
banim jashtë shtetit, i pandehur për Mungesë 
thirrje nen armë. 

Thritet të prezantohet para Gjykatës He 
tuese Ushtarake në Tiranë me datën 9 Na 
nduer 1939. X\~II. në rast të kundërte do të 
veprohet si mbas ligjit. 
Tiranë, me 26. 9. 939. XVII. 

* * * 
I quejtuni Tahir M. Hajdari Rekrut i D. L. 

1917, nga katund Gurakuq i Zerqanit tash me 
banim jashtë shtetit, i pandehur per mungesë 
thirrje nen armë. 

Thrritet të prezantohet para Gjykatës He 
tuese Ushtarake në Tiranë me datë 9 Na- 
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nduer 1939. XVII, në rast t8 kundërt do të 
veprohet si mbas ligjit. 
Tiranë, me 26. 9. 939. XVII. 

* * * 
I qujtuni Sotir I. Bogadini Rekrut i D. L. 

1911, nga Lagja e Re e Korçës tash me banim 
jashtë shtetit, i pandehur për mungesë thirrje 
nen armo. 

Thrritet të prezantohet para Gjykatës He 
tuese Ushtarake në Tiranë me datën 9 Na 
nduer 1989. XVII, në rast të kundërt do të 
veprohet si mbas ligjit. 
Tiranë, me 26. 9. 1939. XVII. 

* * * 
I quejtuni Vasil Xh. Mitrushi Rekrut i D. L. 

1911, nga Lagja e Re e Korçës tash me ba 
nim [asht Shtetit, i pandehur për Mungesë 
thirrje nen armë. 

Thrritet të prezantohet para Gjykatës He 
tuese Ushtarake në Tiranë me daten 9 Na 
nduer 1939. XVII, në rastë të kundërtë do të 
veprohet si mbas ligjit. 
Tiranë, me 26. !J. 1939. XYII. 

* * * 

I qujtuni Theodoraq K. Çami Rekrut i D. L. 
1912 nga Lagja e Re e Korçës tash me 
banim jashtë shtetit, i pandehur për mungesë 
thirrje nen armë. 

Thrritet të prezantohet para Gjykatës He 
tuese Ushtarake në Tiranë me daten 9. · Na 
nduer 1939. XVIT në rastë të kundërte do të 
veprohet si mbas ligjit. 
Tirani.i, me 26. 9. 839 XVII. 

* * * 

I quejtuni Theodor Dh. Damka Rekrut i D. 
L. l912, nga katundi Maneza Boboshticë i Kor 
çës tash me banim jashtë Shtetit, i pandehur 
per mungesë thirrje nen urnë. 

Thritet të prezantohet para Gjykatës He 
tuese Ushtarake në Tiranë më datën 9 Na 
nduer 1939 XYII. në raste të kundërt do të 
veprohet si mbas ligjit. 
Tiranë, me 2G. 9. 1939 XVII. 

Zav. Gjyqtari Hetues U~htarak. 

PARTE SUPPLEMENTARE 
TRADUZIONE DEI DECRETI LUOGOTENENZIALI DAL TESTO ALBANESE 

Decreto Luogotenenziale, 26 Settembre 19BA-X VII, Nr. 118 

Assunzione di personale tecnic o a contratto 

NOi 
Luogotenente Generale di Sua ltlaesta 

VITTORIO EHANUELE III 
Per Grazia di Dio e Volonta della Nazione 

BE D' ITALIA E D' ALBANIA, 
IltlPEBATORE D' ETIOPIA 

In virtu dell' Autorita a Noi delegata; 
Ritenuta la necessita assoluta ed urgente di di 

sciplinare 1' assunzione del personale tecnico occor 
rente per i vari servizi dell' Amministrazione; 

Visto l' articolo 15 dello Statuto Fondamentale 
del Ragno; 

U dito il Consiglio dei Ministri; 
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei 

Ministri, di concerto con il Ministro per le Finanze ; 
ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO: 

Art. 1. 
E' data Iacolta al Governo del Re d' assumere a 

contratto il personale tecnico specializzato ehe sia 
dal Ministro competente ritenuto indispensabile per 
l' avviamento e il funzionamento di servizi ai quali 
non e possibile provvedere con personale di ruolo. 

Art. 2. 
Il contratto puo avere la durata di uno o piu. 
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anni e puo essere prorogato, alla scadenz a, per 
un periode eguale o inferiore a quello originario. 

ll personale assunt.i con contralto non acquista 
alcun diritto al passaggio in ruolo ne al trattamento 
di quiescenza riservato agli impiegati dello Stat» o 
degli Enti locali. Qualora, per o, ii servizio prestato 
superi i tre anni, all' impiegato a contratto ehe 
cessera dall' impiego, saranno corrisposte tante 
mensilita quanti sono gli anni di servizio, sino a 
un massimo di cinque. 

Art. 3. 
Nel contratto di assunzione saranno determina- 

ti gli assegni Iissi spettanti all' impiegato, Je. inden 
nita eventuali e gli obblighi particolari ehe egli 
assume verso l' Amrninistrazione. 

Le disposizioni disciplinari riguardanti gli impie 
gati di ruolo, si applicano anche agli impiegati a 
contratto. 

Art. 4. 
Al personale laureate assunto a contratto e in- 

caricato di funzioni direttive non inferiori al grado 
di Direttore Generals, sara corrisposto uno stipen 
dio mensile non superiore a franchi albane si 800, 
al quale potra essere aggiunta una speciale inden 
nita di carica, da determinarsi dal Ministro compe 
tente caso per caso, ogni quat volta cio sia richie 
sto dall' entita del servizio cui l' impiegato viene 
pro posto. 

Per lo stesso personale non avente le funzioni 
direttive indicate nel comma ehe precede, lo stipen 
dio mensile non potra essere superiore a franchi 
albanesi 600. 

Art. 5 . 
.Al personale assunto a contratto, provvisto di li 

censa di scuola media superiore, non potra essere 
corrisposto uno stipendio mensile maggiore di 
fr. alb. 300, ehe patra essere elevate a fr. alb. 400 
qualora l' impiegato sia adibito a funzioni di capo 
eervizlo, capo sezione, capo reparto e simili. 

Art. G. 
Per ii personale assunto a contratto provvh,to 

di licenza di scuola media inferiore lo stipendio 
mensile non potra superare fr. alb. 200. 

Art. 7. 
Per il personale operaio e per quello di servi 

zio l' assegno mensile non potra eccedl"re 
fr. alb. 120. 

Art. 8. 
Gli stipendt, indennita o assegni di cui ai pre 

cedenti articoli, si intendono al netto di qualsiasi ri 
tenuta e sarannc corrisposti anche durante il perio. 
do di licenza annuale concessa a quegli impi(lgati 
ehe abbiano un contratto pluriennale e ahbiano pre 
stato servizio per un biennio. 

Art. 9. 
Qualora l' impiegato a contratto sia provvisto 

di un assegno Iisso a carico dello Stato o di Enti 
locali, I' ammontare del detto assegno sara derrat 
to, nella misura di due terzi, dallo stip endio stabi 
lito negli articoli precedenti. 

Art. 10. 
II presente decreto entra in vigore ii giorno 

stesso della sua pubblicazione e sara presentato a 
cura del Ministro per le Finanze, al Consiglio Supe· 
riore Corporalivo Fascista per la conversione in 

legge. 

Ordiniamo ehe ii presente decreto sia pubblicato 
nella Gazzetta Utliciale, rnandando a chiunque spetti 
di osservarlo e Iarlo osservare. 

Tirana, li 26 settemhre 1939-XVII. 
f/to F1•aneeseo Jaeomoni 

f/to Sh. Verlaci f/to F.Alizotti 

Redaktor ZEF M. DAJÇI : 

Shtypshkroja "Nikaj" Tiranë 

' ,, '" "· I,~ •• ~ • I ~ ' 
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MBRETNIJA 

FLETORJA 
SHQIPTARE 

ZYRTARE 
Botohet prej Drejtoris se Pergjithshme te Shtypit, Propagandes e Turizmit. 

PER\1BAJTJE 
I) D. M. 26 Shtatuer 1989-XV II, s« 119. 

Nor.na për orenditë e hot slevet f. 1 

SOMMAR IO 
1) D. L. 26 Settembre 1989-XVII, s-. 119. 
Norme relative all' attrezzatura alberghiera p. 5 

Dekret i Mëk.,rnbësit datë 26 Shtatuer 1989-XVIJ, Nr. 119 

Norma për orenditë e hotelevet 

NA 
Jiëkambësi i Përgjithshëm i lladlmis së Tij 

VIKTOR ElUANUELIT lii 
Pë1.· Rirë të .Zotit e Vullnet të Kombit 
lt1.BRET I ITALlS DHE I SHQIPNIS 

PEBi1NDOB I ETIOPIS 

Në virtyt t' Autoritetit që Na asht delegue ; 
Tue konsiderua nevojën e normave që të rre- 

gullojnë aktivitet.n e hoteleve, 
Mbasi u pa neni 15 i Statutit Themeltar të Mbret 

nisë; 
Mbasi u pa Dekreti i Ynë 10 Majë 1939 XVII. 

n. 5; 
Miasi u ndigjue Këshilli Ministruer; 
Mbi proponimin e Kryetarit të Këshillit të Minis 

trave e Zav. Minister Sekretar Shteti per P. Bo 
tore, njij mendimit me Ministrat të Drejtësia, Hi P. 
të Mbrendëshme, 

KEMI DEKRETUE DHE DEKRETOJMË 
Neni 1. 

Për efektet e këtij dekreti konsiderohen hotele 
dhe pensjone, ata ushtrime që kanë nji sasi nume 
rike për bujtje të udhëtarëve, jo ma pak: se nandë. 

Konsiderohen strehe, ushtrimet, të cilët sado që 
apln bujtje, nuk kanë sasinë numërike të odave të 
naltë shenueme, por zotnojnë kurdoherë lejen per 
ushtrimin e strehës e Iëshueme prej autoriteteve të 
sigurimit publik. 

Neni 2. 
Lejet per ushtrimin e hoteleve, pensioneve dhe 

të strehëve, lëshohen si mbas dispozitave të per 
mbajtuna në ligjën e sigurimit publik, mbas auto 
r zi mit preventil të Drejtorisë së Turizmit, (lër q-Ilim 
dekori, higjeni dhe shëridetsie publike, 

Për akordimin e këtij autorizimi t' interesuemit 
janë të detyruem me i dergue Drejtorisë së Turizmit: 

a) njoftimin e pajimit t' ushtrimit si mbas mo· 

detit A; 
b) projektin e ndertesave të ra të përdoruna si 

hotel ose pensjon, ose e transformimit eventual të 
lokaleve, pll nin e të gjitha lokaleve për t' u xanë, 
edhe kur mos të jetë nevoja që të bahen ndryshi 
me, rregullisht i vertetuem prej seksjonit teknik të 
Bashkisë. 

Neni 3. 
Hotelet duhet të gjinden mundësisht në vende 

t~ shndetëshme. 
Drejtorija e Turizmit, mbasi tli ketë ndigju« me- 

ndimin e Inspektorit sanitar, mundet, me ndermjet· 
sinë e Prefektave, t' urdhënoj mbylljen e atyne ho. 
televe, të cilët per vendin ku gjinden, për kondi 
tat intrinseke të lokaleve ose të mvarsive të tyne, 
të mobilave, t' orendive perkatr'se, gjykohen W pa 
shëndetëshme, dhe në se ushtruesi nuk mundë os e 
nuk dëshiron me i zbatue të gjitha punimet e ne· 
vojshëme për me i largue to F [itha sh kaq et e mu· 
ngesës së snëndetsisë ose të dekorit. 

Neni 4. 
Drejtorija e Turizmit në rastë mbylljeje per mos 
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zbatimin e punimeve të perrnenduna në nenin B, ka 
fakoltetin që t'i h ~soj(i personave të tretë, ushtrimin 
e hotelit ose Hi pensjo tit, në rast se për ar syena t'in 
teresit publik, nevojitet tti hapunit ose vazhdimi i tij. 

Neni 5. 
Kur nji hotel, ose pensjon, g1ir.det në nji z o nf 

malarike dhe për arës y ena t' interesit publik, nuk 
mund t' urdhënohet mbyllja e tij, duhet të merren 
për ate ushtrim, ~i mbas drejtimeve që kanë me u 
dhanë prej Inspektorit similar, masa të v lefshëme 
pur mbrojtje anti anofelike (mbrojtje OH kanike ni' 
portat dhe dritaret nepermjet aplikimit rjete sh, çla 
rosje të mushkonjave nPper lokalet etj.) bonifikim 
antimalarik rreth ndertesës dhe mvsrsive u, saja. 

Neni 6. 
Nder hotele q~ ngrihen rishtas, odat e Ijetj- s 

duhet të kenë të pakten nji vëllim prej 30 metra 
kub per personë. Të gjitha të ndarat e bam .. eme 
dhe të tjerat, që kanë nji sipërfaqe dy herneje ma 
të madhe se kater metra katrore, duhet W kenë 
dritë direkte dhe dritaret të kenë nji sipërfaqe të 
lirë të mjaftueshme për me sigurue nji ajrim të 
madh dhe tu jenë të pajosuna, njikohësisht, rre rje 
ta kundër mushkonjave. 

Dyshemet duhet të ndertohen me materjal im 
permeabel, lejohet gjith' ashtu perdorimi i dysheme 
ve të drunjta. 

Odat e fjetjes duhet, në kufit e mundësis, to 
jenë ekspozue kundrejtë drejtimit ma të ajruern 
dhe të rrahun prej djellit. Po këto oda duhet të jenë 
të vendosuna në mënyrë që të mbetet lark prej ty 
ne çdo gjë që mundet të përbajë shkak ose burim 
pa shndetësie. 

Neni 7. 
Tue mbetun në fuqi dispozitat e ligjëve shëndet- 

sore, dhe t' atyne që janë të përmbajtuna në rre 
gulloret e higjemt, nevojtoret, në nji numer jo ma 
pakë se nji për çdo kat, ose nji për çdo njizet 
persona duhet të jenë gjithnji me mbyllje ermetike 
dhe pa erë, dhe në vende ku ndodhen shperndam 
je të mbrendëshme uji neper shtëpijat, duhet të jenë 
me mbyllje idraulike dhe të pajosuna me depo uji 
për pastrim. 

Në vendet ku mungon kanalizimi me qarkullim 
të vazhdueshëm, duhet të përdoren per të mble 
dhunit dhe për zmaltimin e ujnave të fëlliquna të 
hotelit ato sisteme të kanalizimit statik, të cilët 
garantojnë lokalet e hotelit nga çdo kundërmim 
dhe nen dhenë e tyne prej çdo të fëlliq uni. Proj ek- 
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tet pert' n paraqitë kryPsisë së Bashkisë, si mbas 
dispozitnve të nenit 2 ti' ki:sajë rrflgullc,rje, duhet 
të përmbajnë gjithmoni-i n]i pershkrim me hullësi 
na dhe Hi illustruem ti; instalimeve per të mble. 
dhunit dhe zmaltimin e ujnave ti-i nallë shenueme. 

Nevojtoret duhet W jenë W ndri1;11eme dhe t' aj 
ruerne me dritare të jnshtërne, dhe duhet të kenë 
muret e ty ne, rreth e rrotnllë, W mveshun, deri në 
dy metra naltësi, prej njl'j materiali <]i' të lahet dhe 
impermeahel; preferohet mveshja me tulla të zm111. 
tuerne, me cipa midis anëve, dhe midis këtyne e 
dyshemeve të rrurnbullakta. 

Hotelet duhet të jenë ~jithë ashtu rn pajuem me 
banjo, në nji sasi e proporcjonueme me randi'sinë 
e tyne, si mbas kategorisë në të cilën janë klasi, 
Iiku=. Banjot duhet W kenë dyshernet impermaa. 
bel dhe muret e mbrendëshem të rnveshun në mny 
ren e tregucme ma nalt. 

Neni 8. 
Kuzhinat, qilan-t dhe sallat o ngrenies, duhet 

të jenë W ajruerne m rë dhe të kenë dritë direkte, 
Ato, duhet të mpr ohen, me mjete të afta nga 

mizat. Për këte qellim, kuzhinat dhe qilaat duhet 
të kenë portat dhe drit.rret e pajosuna me njetë 
metalike dhe të mbahen giithmoni.' lii pastra. 

Hotelet që zhvillonë sherbime restaurantt, dul et 
të jenë të pajosuna me qilare dhe me dollape ftoh 
tëse për me i ruejt u-hqimet që prishen shpf'jti•. 

Neni ·0 .. 
Uji i pishem, në nji sasi të mjxItueshme duhet 

të jetë i veçuem nga ay që përdoret për sherhimet e 
tjera, dhe, atje ku ndodhet uji që nuk pihet, mos 
llukët perkatës, duhet të përmbajnë nji tregim të 
posaçëm. 

Atje ku ndodhet nji kanalizim i rregullët uji, 
me shperndamje neper shpija, uji i pishem duhet 
të shperndahet prej njej moslluku që të jetë ngu 
lu n drejtë për drPjti~ në qyngjin që shpjen ujin në 
depozits t dhe jo në qyngjet që rrjedhin prej de 
pozitave. 

Ku mungon kanalizimi i sjelljes së ujit, depozi 
tat e ujit të pishern duhet të jenë të ndarne prej 
atyneve qii përmbajnë ujë për përdorime të tjera 
dhe të mbahen me të gjithë kujdesitë higjenike si 
për ruejtje n, ashtu e dho për përdorimin e ujit. 

Neni 10. 
T'ë gjitha teshat duhet t'i epen gjithmonë tr la· 

ra cilitdo klient të ri, dhe të ndrohen mbrenda nji 
kohe të shkurtën. 
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Duhet të vezhgohet që e Iamja e teshave të ba 

het me sistem higjenik, dhe, në rastë se hotelet 
zotnojoë vende lamjeje të tyne, këto duhet të fun 
ksionojnë në mënyrën ma të mirë për me sigurua 
pastrinë dhe sterelizimin e teshave. 

Teshat @ shtretenve duhet edhe ato të mbahen 
në gjendjen e pastërtisë ma të kujdesë-hme edhe pa 
parasita e insekte. 

Perdet, qilimat, mobiljet të mveshuna me stofë 
duhet të ç,lirohen prej pluhunit në periudha të 
shpeshta dhe në me~yrë higjenike. 

Neni 11. 
Hotelet që kanë nji numër shtretnish ma toper 

se njiqind, duhet të kenë si mbas kapacitetit të ty 
ne dhe si mbas dispozitave që në çdo rast, Ins 
pPktori sanitar ka me dhanë, nji ose ma teper lo 
kale HI ndamë, të pajosuna me konditat e posaç 
me higjenike për bujtjen e përkohësrmf' të smund 
ve si mbas paragrafit të parë të nenit 17 pasonjës, 
~iykohen të dyshimtë ose njifen si tr goditun prej 
sëmundjesh ngjitse, deri sa të laq~ohen. 

Për hotelet ma të mëdhaj, duhet të detyrohet 
që lokalet e permenduna ma nalt, u; perfshinë edhe 
nji odë për personelin ndihmës fidhe nji banjo, e 
vecueme pre] banjove që përdoren prej klientave 
të tjerë. 

Lokalet e naltë shenueme duhet të rezervohen 
ekskluzivisht për perdorimin që u tregua ma sipër. 

Hotelet duhet edhe të jenë të pajosun me do- 
llape që të përmbajnë hilaçet e doemosdoshme për 
raste ndihme të shpejtë, dhe, nepër zonat m alari 
ke, nji sasf të mjaftueshme kinini. 

Neni 12. 
Ahuret, kote.cat Pventnale të hoteleve, duhet të 

jenë të vendosun krejtësisht të vecueme pre] nder 
tesës së hotelit, dhe me nji largësi të mjaftueshme, 
për me garantue hotelin pre] hesdisë ose prej da 
mit që mundë të rrjedhi nga mbeturinat, ose prej 
erës që lëshojnë. Ahuret ose kotecat duhet të jenë 
Ui najosuna me dritare, ose me të çolun a, që të 
lejojnë nji ajrim dhe dritë të mjaftueshme. Duhet 
të kenë njëkohësisht muret dhe dyshemet, të nder 
tueme me nji material që të lejojë lamjen dhe di 
sinfektimin e tyne. Dyshemet duhet të jenë imper 
meable dhe të p ajosuna me vija per rjedhjon e lirë 
rn ujuave, të materialeve të disinfeksionit, kështu 
që të sigurohet zmaltimi i shpAjHi i plehrave. 

Vellimi i ahureve duhet të jetë jo ma pakë !!O 

HO metra kubë për çdo kafshë, dhe ambienti nji naltë 
si prej metra :J,50. 

Ahuret duhet të jene të pajosuna me vende të 
posaçme për plehnat të ndertueme me mure dhe 
dysheme imperrneabel. 

Plehnat duhet të hiqen çdo ditë. 
Neni 13. 

Drejtorët e hoteleve do të pretendojnë prej klien 
teve që zotnojnë qenë, që këta mos të dalin jashtë 
prej odave të tyne ve çse kur të jenë të pajosun 
me gnjza, ose të mbajturi me rrip. 

Neni 14. 
Në odat bujtjeje, në sallat e ndejtjes, në korri 

doret, në ven det e hyrnjes, në çardakët e shkalla 
ve dhe në ambjentet e tjera të banueshme, duhet 
të vohen pështytëse higjenike në nji numër të mjaf- 

tueshëm. 
Në hymjsn, nuk duhet të mungojnë fshisa këpu 

cësh. 
Neni 15. 

Per pajimin e orendive të hoteleve, ashte nda 
lueme blemja e teshave per fjetje dhe t' orendive 
personale të per<lorueme, veç atyneve ql:i vijnë prej 
ndenji hoteli tjetër që të ketë pushue ushtrimin. 

Kuer të vertetohe t se teshat e pordorueme nuk 
ishin të zotnueme pre] personash të goditun prej 
sëmundëjesh ngjitse, mund të lejohet blemja e tyne 
me ku sht që t'i shtrohen njej disinfektimi të mirë si 
mbas vertetimeve të Zyrës së Higjanit të Bashkisë. 

Orsndinat e kuzhinës dhe të tryezës, duhet të 
jenë pr!'j nji materiali të pa darnëshëm. 

Neni 16. 
Nuk mund të merret personel në sherbim të 

hoteleve v!'çse në rast vortotlmi, në hRzë deshmije 
mjeksore rregullisht të l1>galizu1>me, dhe me nji datë 
t' alert, që i interesuemi nuk asht i goditun prej 
njej sëmundje ngjitëse. 

Në rastë se personeli në sherbim ose p=rsonat 
që bashkë jetojnë me te u vjRnë nji sëmundje si 
ma sipër, duhet ti> largohen sa ma shpejtë 

Përjashtimi duhet të jetë definitiv kur persone 
li asht i goditun prej tuberkulozit. Për sëmundjet 
e tjera ripranimi në sherbim, mund të bahet në 
bazë të deshmisë së mjekut, e cila të vertetoj se 
i interesuemi asht she rue plotësisht dhe se smund 
ja që ka pasë nuk paraqet ma rrezik ngjitjeje. 

Kundraviijtësit kanë me u dënue si mbas dispo 
zitavA të permbajluna në ligjët shënd- tsore në fuqi. 

Drejtor ija e Turizmit dhe autoriteti sanitar i ve- 
ndit, munden kuer t' a shofin të nevojshëme me 
urdhënue vizitat dhe vertetimet mbi gjendjen shndet 
sore lo P s rsonelit të permendun ma naltë, si edhe 
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mbi funksionimin higjenik t' ushtrimit. Për qëllimet 
e naltë permenduna kan me u urdhënue edhe in 
spektime periodike nër hotelet. 

Neni 17. 
Drejtorët e hoteleve duhet t' i njoftojnë me nji 

herë Zyrës së higjenit të vendit, për vertetimin dhe 
masat e rastit, ç: Iardo sëmundje të klienteve dhe 
të personelit sherbyes, e cila mund t' api rr st dy 
shimi mbi natyrën ngjitëse të ssjë. 

Neni 18. 
Në ushtrimin e industris së bote leve, duhet të 

merret kujdesija kurdoherë per pastrinë ma të ma 
dhe dhe për disinfektimin si të mobiljeve ashtu 
edhe të lokaleve. 

Ushtrimi vetë i industrisë asht i detyruem për 
veç zha+lmit të pastertisë së pi:lrditlishme dhe perio 
dike të rregullta, edhe zbatimit W njei pe strije të 
përzjithëshme dhe rrenjësore ti:! përcjellun me nji 
disintektim të kujdesëshëm dhe çfarrsje të ir sek 
teve, per t'u ba së pakut nji herë në vjetë. 

Punimet e pastërtisë, të disinfektimit, dhe të 
çfarosjes së insekteve, i ë pi>rgjithfsr,me ose pjes 
tare, të përmenduna ma naltë, duhet edhe të zba 
tohen kurdoherë që të shitet nevoja. 

Neni 19. 
Drejtorisë së Përgjithëshme për Shtypin, Prop o 

gandën dhe Turizmin Drejtorisë për Turizmin, i je. 
pet fakolteti ma i gjanli, në marreveshtje me Pre 
fektin për me vezhgue mbi rrespektimin e dispozi 
tave tit kësajë rr=aulloreje dhe për me urdhënue 
ose shkaktua inspektimet që kanë me u gjykue të 
nevojshme, 

Neni 20. 
Dispozitat e permenduna kanë me u respektue 

dhe prej pensioneve, strehëve ose vendeve të tjera 
që përdoren per bujtje kolektive, me anë pagese, 
dhe p Irsa dispozitat mund të jenP t' aplikueshme 
pPr ta. 

Neni 21. 
Kundravajtësit dispozitave të kësaj rregullorja, 

kanë me u dënue me gjobë prejë fr. ari 20 deri në 
fr. ari 200. 

N~ni 22. 
Për kun dravajtjet e parashlkueme nA nejet 10-13- 

18, kundravaitësl mundet me ba kerkesë obligasio 
ni mbrenda 30 ditve prej njoftimit të verbalit të 
kundravajtjes, që ka me u ba përkujdesi të Zyrës 
prej së cilës mvaret agjenti zyrtarë që ka përpilue 
verbalin. 

Kerkesa mund t' i paraqitet Zyrës së tregueme, 
n~ paragrafin e ma parshem d·he t' i jetë drejtua 
Drejtoris së Përgjithëshme për Shtypin, Propoga 
ndën dhe Turizmin, Drejtoria për Turizmin, e cila. 
cakton diskrecjonalisht shumën për t' u pague, si 
titull obligacioni mbrenda kutive minimum dhe mak- 

simum të gjobës sfi caktueme prej ligjës, tue caktua 
edhe af .tin mbrenda të cilit duhet të bahet pagesa. 

Vendimi i Drejtorisë për Turizmin, i njoftohet 
kundravajtësit. 

Në r astë se kundravajtësi nuk paraqet kerkesen 
e obligacionit, mbrenda afatit të caktuem, ose nuk 
e banë pagesën e shumës së caktueme prej Dre] 
toris së Tur izmit, po mbrenda afatit, verbali i ku 
ndravajtjes i dergohet Gjyqit për ndjekjet penale. 

Paraqitja e kerkesës a'obligacjonit pezullon ndjek 
j+>n penale. 

Neni 23. 
V t>zhgimi mbi respektimin e dispozttava tll klltij 

d ..• kreti u=htrnhet prej Prefektave me ndermjet~inë 
e autor+tetit Hi sigurimit publik, dhe prej Drejto. 
risë si\ Përgjithëshme për Shtypin. Prop11grind/!n 
dhe Turizmin nëpërmjet të funksjonarve të Drejtoris 
për Turizmin. 

Shkeljet e normave të këtij dekreti, vertetohen 
prej zyrtarve dhe agjentave të fuqisë publike, si 
edhe prej fonksjooarëve të Drejtoria së Pergjithë 
me për Shtypin, Propop:andën dhe Turizmin Drejto. 
risë për Turizmin, n' ushtrimin A vezhgirnin që i u 
asht besue dhe të deleguam shprehimisht për ket 
qellim. 

Neni 24. 
Dispozita Transitore 

Mbren<la tre muejëve rn botimit të këtij dekreti 
në Fletoren Zyrtare të MbretnisP, konduktuesit e 
hoteleve duhet t'i paraqesin Drejtorisë së Përgji 
thëshme për Shtypin, Propogandën dhe Turizmin, nji 
projekt që të përmbajnë përmirësimet dhe ndryshi 
met per t' u ba lokaleve t' ushtruam prej tyne me 
qellim që të shqyrtohet nga ana e nji Komisjoni që 
ka me u emnue prej Drejtorisë së Përgjithëshme. 

Neni 25. 
Abrogohen dispozitat në kundërshtim me ato Hi 

këtij dekreti. 
Neni 26. 

Ky dekret hynë në fuqi me ditën e botimit të 
tij në Fletoren Zyrtare të Mbretnisë, dhe ka me ju 
p<tr11qitë Këshillit Epror Korporativ Fashist, për ndry 
shimin e tij në ligjë. 

Kryetar' i Këshillit Ministruer propozonjës au 
torizohet për paraqitjen e projekt ligjës përkatëse. 

Urdhflnojmë që ky Dekret të botohet në Fle 
toren Zyrtare të Mbretnis, tue i dhanë mandat cilit 
do që i përket t' a respektoj dhe të hajë që U! res 
pektohet. 

Tiran~, me 26. IX. 1939-XVII 
Francesco .Jaeomoni d. v. 

Sh. Verlaci d. v. 
Xh, Ypi d. v. M. Bushati d. v, 
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PARTE SUPPLEMENTARE 
TRADUZIONE DEI DECRETI LUOGOTENENZIALI DAL TESTO ALBANESE 

Decreto Luogotenenziale, 2li Settunbre 1!)39-.X.VII, Nr. Jl!J 

Norme relative all' attrezzatura alberghiera 

NOi 
Luogotenente Generate di Sua Jlaesta 

VITTORIO EltlANUELE III 
Per Grazia di Dio e Volonta della Nazione 

RR D' ITAl,IA E ])'ALBANIA, 
IMPERATORE D' ETJ OPIA 

In virtu dell' autorita a Noi delegata; 
Ritenuta Ja necessita di emanare norme ehe 

regfllino l ' attrezzatura alberghiMa; 
Visto I' articolo 15 dallo Statute Fondamentale 

del RPgno; 
Visto il Nostro Decreto 10 \1aggio 19BO-XVII n. 5; 
Udito il Consiglio dei Mi!'listri; 
Sulla proposta dol Presidente del Consiglio dei 

Ministri, Ministre ad interim per i Lavori Pubblici, di 
concerto con i Ministri per la Giustizia e per l' In 
t11rno; 

ABBIAMO DECRRTATO E DECRE'T'IAMO: 
Art. 1. 

Agli ~ffetti ctt'l prasente decreto sono considerati 
alberghi e pensioni quegli eserclzi ehe dispongono 
di un numsro di camere, per alloggio di viaggiatori, 
non interiore a nove. 

Sorto considerate locande gli esercizi ehe, pur 
tornen-lo allogzio, non abbiano tale requisite, sem 
prechë siano in possesso della Ilcanza di locanda 
dell' Autorita di Pubblica Sicurezza. 

Art. 2. 
Il rilascio della licenza per gli alberghi, pensioni 

e locande prescritta dalle disposiaioni contenute 
nella lege;e di pubblica sicurezsa, deve e ssere sog 
getta, ai fini di decoro, igiene e eanita pubblica, 
alla preventiva autorizzazione della Direaione del 
Turismo. 

Ai fini di tale autorizzazione e fatto obbligo 
agli interessati di trasmettere alla Direzione del 

Turismo: 
a) la denunzia dell' attrezzatura secondo i1 mo- 

dello A; 

b) il prngetto di nuove costruzioni adibite ad 
uso albergo o pensioni:', o della trasfcrmazione 
eventuale dei locali, ovvero la pianta di tutti i loca 
li da occupare anche quando non si debba sseguire 
alcuna trasformazione, dsbitamente vistato dalia 
Sezione Tecnica dalia Bashkia. 

Art. 3. 
Gli alberghi dovranno essere situati preferibil 

mente nei siti saluhrl. 
La Direzlone del Turismo, sentito l' Jspettore 

sanitario, a mezzo delle Preletture, potra ordinare 
111 chiusura di quegli alberghi, i quali per la ubi 
cazione, oppure per le condizioni intrinseche dei 
locali o delte loro dipe11denze e relativi impianti 
ed arredatnentl, siano giudicati insalubri, qualora 
l' esercente non possa o non voglia esPguire i lavori 
necessari per rimuovere le cause di insalubrita o 
di decoro. 

Art. 4. 
L~ Dlreztone del Turismo nei casi di chiusura 

per inadernpienza alla esecuz lone di lavori di cui 
all' articolo 3, ha Iacolta di affidare ad altri 1' eser 
cizio dell' albergo o pensione qualora per ragioni 
di interesse pubblico si renda necessaria l' apertura 
dell' esercizio. 

Art. 5. 
Quando un alb=rgo si trovi posto in zona ma- 

larica, e non sia opportune per ra~ioni di pubblico 
interesse, ordinarne la chiusura, dovranno adottar si 
per esso, secondo le prescrizioni da darsi dall' Ispet 
tore sanitario, misure efficaci di difesa antianofelica 
(protezione meccanica alle porte e finestre mercë 
applicazioni di reticelle, distruzione delle sanzare 
negli ambienti ece.) e di piccola bonifica antimala 
rica nell' ambito del Iabbricato e nalle sue dipen 
denze. 

Art. 6. 
Negli alberghi di nuo ra costruzlone Je camera 

da letto dovranno avere una cubatura di almeno 
30 metri cubi a persona. Tutti gli ambienti abitati 
e gli altri ehe abbiano una superficie di pavimento 
superiore ai 4 metri quadruti dovranno avere luce 
diretta e le finestre dovranno avere superficie libera 

BKSH



Nr. 97 FLETORJA ZYRTARE 20 Tetuer 1939-XVII 6 

sufficiente ad assicurare una buona aereazlone, e 
nel contempo es sere munite di reticelle antizanzariere. 

I pavimenti dovranno essere costruiti con mate 
riale impermsabile ; o, tuttavia, consentito I' uso dei 
pavimenti di legno. 

Per le camera da letto si cerchera di usufruire 
meglio ehe sia possibile delle esposizioni p 11 aereale 
e sologgiate e di disporlo in modo ehe ne resti 
lontano tutto eto ehe possa costituire fonte di 
insalubrita. 

Art. 7. 
Salva l' osservanza delle disposizioni delle leggi 

sanitarie e di quells contenute nei regolamenti 
locali d' igiene, J.., latrine, in numero non inferiore 
ad una per piano o ad una per ogni venti persona, 
dovranno essere sempre a chiusura ermetica ed 
inodore e, nei luoghi dove esiste distribuzione inter 
na di acqua nelle case, dovranno essero a chiusura 
idrauliea e con cassetla di lavagglo. 

Nelle localita ove manchi la fognatura a circola 
zione continua, dovranno essere adctlati, per la 
raccolta e lo smaltimento dells acque luride dello 
albergo, quei sistemi di fognatura statica ehe garan 
tlscano i locali dell' albergo da qualsiasi esalazione 
ed il sottosuolo da qualsiasi inquinamento. I progetti, 
da presentare al capo della Bashkia a norma dello 
art. 2 del presente regolamento, dovranno sempre 
contenere una descrizione dettagliata ed illustrata 
degli impianti di raccolta e smaltimento delle acque 
luride predette. 

Le latrine dovranno essere illuminate e ventilate 
con finestr a all' esterno, e dovranno a vere le pareti 
rivestite fino a due metri di altezea di materiale 
lavabile e impermeabile, preferibilmente di matto 
nalle smaltate, maiolicate, con gli angoli fra le pa 
reti, e fra queste e i pavimenti, arrotondati. 

Gli alberghi dovranno essere pure forniti di 
congrui gabinettida bagno in numero proporzionato 
all'importanza di essi, determinata dalia c:tegoria 
ove trovansi clas silicati. I camerini da bagno dovran 
no avere pavim snti impermeabili e pareti rivestite 
nel modo suindicato. 

Art. 8. 
Le cucine, le dispense e le sale da pranzo do 

vranno essere ben ventilate ed avere luce diretla. 
Esse dovranno essere protette con mezzi idonei 
dalia invasione delle mosche. 

A tat fine le cncine e le dispense dovranno 
avere porte e finestre munite di reticelle metalliche 

' da mantenersi sempre integre e pulite. 
Gli alberghi ehe fanno servizio di traltoria, do 

vrauno essere forniti di adatte cello o armadi fri 
goriferi per la coneervezione degli aliment] di facile 
alterazione. La capacita dei relativi impianti sara 
proporzionata al servizlo di cucina. 

Art. 9. 
L' acqua potabile, da accertarsi in quantita suffi 

ciente, dovra essere distinta da quella destinata ad 
altri servizi ; e dove esista acqua impotabile i rela 
tivi ruhinetti dovranno recarne speciale indicaziona. 

Dove esiste regolare acquedotto, con distribn. 
zione nelle case, 1' acqua potabile dovra essere 
erozata da ruhinetto attaccato alla condotta diretta 
ehe conduce l' acqua nei serbatoi, e non a quella 
deri vat a dai serbatoi stessi. 

Dove manca l' acquedotto i recipienti doll' acqua 
potabile dovranno essere separati da quelli conte 
nenti ac"!ua per altri usi e mantenuti con tutte le 
cautele igieniche per la pii'1 scrupolosa provvista, 
conservazione ed erogazione dell' acqua. 

Art. 10. 
La biancheria dovra essere fornita di bucato ad 

ogni nuovo ospite e venire ricamhiata a brevi 
period i. 

Si dovra vigilare perche il bucato venga eseguito 
con sistemi ig ienici e qualora ~li alberghi dispon 
gano di propria lavanderia, questa dovra funzionare 
nel modo ph\ atto 'ad assicurare perfetta ripulitura 
e sterilizzazione della biancheria. 

Gli effetti letterecci dovranno pure essere man 
tenuti nello stato della piLt scrupolosa pulizia ed 
esenti da parassiti animali. 

L'3 tende, i tappeti, i mobili ricoperti di stoffa 
e simili dovranno essere liberali dalla p olvere a 
periodi frequenti ed in modo igienico. 

Art. 11. 
Gli alberghi ehe dispongono di un numero di 

letti superiore a cento, dovranno avere, secondo la 
loro capacita e secondo quanto saru stahilito 
caso per caso dall' Ispettore sanitario, uno o piu 
ambienti appartati, rispondenti a speciali requisiti 
igienici, pel ricovero temporaneo di inlermi ehe, 
in base agli accertamenti di cui al 1 ° comma del 
successivo articolo 17, siano stati ritenuti sospetti 
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0 riconosciuti affetti da malattie contagiose, fino 
al loro allontanamento. 

Pei maggiori alberghi dovra essere prescritto 
ehe i detti ambienti comprendano anche un came 
rino per il personale di assistenza ed un bagno 
distinto dai bagni in us o per gli altri ospiti. 

I suindicati ambienti dovranno essere riservati 

03ctusivamente a tale destinazione. 
Gli alberghi dovranno essere pure forniti di cas 

sette contenenti cio ehe e piu indispensabile per 
eventuali soccorsi di urgenza, e nei siti malarici 
anche una congrua provvista di chinino di Stato. 

Art. 12. 
Le stalle e i pollai di cui gli alberghi Iossero 

eventualtnente provristi, dovranno essere situati in 
[ocalita isolate dali' edificio alberghiero e ad una 
distanza sulliciente a garantirlo dalia molestia o dal 
nocumento proveniente dsl materiale di rifmto o 
da esalaz ioni e dovrannc possedere , inoltre fine 
s tre od aperture ehe permettano una sufftciente 
aereazione ed illuminazione. Dovranno svere pareti 
e pavimenti costruiti con materiali ehe ne permet 
tano la lavatura e la disinfezione. lnoltre i pavimenti 
dovranno essere impermeabili, con scoli adatti e 
sullicienti al rapido smaltimento delle deizioni liquide 
delle acque di lavatura e dei materiali di disinfe 
zione. 

La cuhatura delle stalle dovra e ssere non infe 
riore a 30 metri cubi per ogni animate ricoverato, 
con un' altezza d i ambiente non iuferiore a metri 
3,50. 

Le stalle dovranno essere provviste di adatta 
concimaia costruita con pareti e pavimenti imper 
meabili. 

II concime dovra essere giornalmente asportato. 
Art. 13. 

I direttori di alberghi dovranno esigere dai 
passeggeri possessori di cani, ehe questi non vada 
no fuori dalie loro camere, se non muniti di muse 
ruola o tenuti al laccio. 

Art. 14. 
Nelle camere di alloggio, nelle sale di tratteni 

mente, nei corridoi, nei vestiboli, nei pianerottoli 
delle scale ed in altri ambienti abitabili, si dovranno 
porre sputacchiere igieniche in numero adeguato. 

Nei vestiboli non dovranno mancare i nettascarpe. 
Art. 15. 

Per l' arredamento degli alberghi e vietato l' ac- 
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quisto di effetti letterecci ed arredi d'uso personale 
giu usati, salvo quelli provenienti da altro albergo 
ehe abbia dismesso l' esercizro. In via di eccesione, 
quando possa escludersi in mouo sicuro ehe siano 
appartenuti a persone allette da malattie contagiose, 
sr pot.a cousentirne l' acquisto, purenë siano sotto 
posci ad etlicace ctisinfezione, ehe dovra risultare 
da apposrta dichiarazione deltulfrcio digiene locale. 

Le suppellettili di cucina e cta tavola dovranno 
essere di sostanza mnocua, 

Art. re. 
Non potra essere assunto personale in servizro 

negli alberghi, se non previo acce''hamento, in base 
a certicato medico debitamente Iegal.zzato, di data 
recente, ehe non sia affetto da malattia contagiosa. 

Sopravvenendo al personale in servizio o alle 
persons con esso conviventi una mtermita di tale 
genere, dovra essere allontanato al p1i'1 presto. 

L' esctusions sara defrniti va q uanuo trattisi di 
personale affetto da tubercolosi polmonare. Per le 
al tre m al attre la riammissione poti a a vvenire su cer 
titicato doll'ufltciale samtarto ehe assicuri non esservi 
pii'1 perrcol o ni con tagio. 

I trasgresson saranno puniu secondo le disposi- · 
zioni contenute nelle vigenti leggi sanitarie. 

La Direzrone del Tunsruo e l ' autorrta sanitaria 
tocale potranno disporro, quando ne rrconoscano il 
uisogno, visite ed accertamenu surle state sanitario 
di detto personale, come anche in genere sul fun 
zro narnento ig.enico dell' esercizro. A Irni suindicati 
Iarann o ancne eseguire ispezioni periodiche agli 
alberghi. 

Art. 17. 
I direttori di alberghi dovranno denunziare subito 

all' ufficio d' igiene locale, per gli accertamenti e i 
provvedimenti del caso, qualsiasi inlermita degli 
ospiti o del personale di servizio ehe dia luogo a 
sospetti circa la natura contagiosa. 

Art. 18. 
Nell' esercizio dell' industria alberghiera dovra 

essere curata in ogni tempo la massima pulizia e 
la disinfezione sia dei mobili ehe dei locali. 

L' esercisio dell' industria stsssa e vineolato, 
oltre she alla esecuaione delle ordinarie ripuliture 
quotidiane e periodiche, anche alla esecuzione di 
una ripulitura generals e radicals accompagnata da 

BKSH



Nr. 97 FL~tOHJA ZYRTAl~E 20 Tetuer 1939-XVll 

ace urata rlisinf ~zione e da lia distruzlone di insetti, 
da farsi almen o una volta all' armo. 

Le cennate opere di ripulitura, nonchë di disin 
fezione o di distruzione degli insetti, generali o 
parziali, dovranno altresl PSSPre es-guite ogni qual 
volta ne venga riconosciuta la necessita. 

Art. 19. 
Alla Direzione Generale per la Stampa, Propa 

ganda e Turism o, Direzione del Turisrno, t• data 
ampia Iacolta di vigilare, d' Intesa col Preletto, suli a 
osservanza delle pr-scrlzioni del presente regola 
mento e di disporre e promuo rere quelle ispezioni 
ehe riterra all' uopo opportune. 

Art. 20. 
Le dette prescrizioni si osserveranno anche re 

lativamente alle locande, alle pensioni ed :igli altri 
luoghi destinati ad alloggio collettivo per merceds, 
in q uanto riescano per essi applicahili. 

Art. 21. 
I contravventori alle prescrizioni del presente 

regolamento saranno puniti con l' ammenda da 
Fr. alb. 20 a Fr. alb. 200. 

Art. 22. 
Per le contravvenzioni prevedute negli articoli 

10, 13,18 ii contravventore e ammcsso a fare do 
manda di oblazione entro trenta giorni dalla notili 
cazione del verbale della contravvenzione, ehe gli 
verra Iatta a cura dell' Officio da cui dipende il 
pubblico ulliciale ehe ha redatto il verbale. 

La domanda e presentata uli' ull.cio di cui al 
comma precedentë ed e diretta alla Direzione Ge 
nerale per la Stampa, Propaganda e Turismo, Di 
rezione per il Turismo, la quale determina discre 
zionalmente la somma da pagarsi a titolo di obla 
zione, entro i limiti minima e massimo della pena 
stabilita dalia legge, Iissando i1 terminë entro il 
quale il pagamento dev' essere ellettuato. La deci 
sione della Direzione per i1 Turismo e notdicata 
al contravventore. 

Qualora il contravventore non faccia la domanda 
di oblazione nel terminë prescritto, ovvero non 
esegua il pagamento della somma determinate dalla 
Direzione del Turismo entro il termine dal mede 
sime stabilito, il verbale di contravvenzione e tra 
smesso al Tribunale per il procedimento penale. 

La presentaaione della domanda di oblazione 
sospende il corso della prescrizione del reato. 

Art. :28. 
La vigil mza suli' osservanz i dells disposizioni 

del pr esente rlecreto e esercitata dai Prefetti a mezzo 
dell' autorita di pubhlica sicurezz i e dalia Direzione 
Generate per la Stampa, Propaganda e Turismo a 
mezzo dei Iunzio iar i del!a Direz.ione Generale per 
il Turismo. 

Le infrazioni alle norme del presente decreto 
son o accertate dagl i ufficiali e agenti dell a forza 
pubhlica nonche dai funzionari della Direzione Ge 
nerale per la Stampa, Propaganda e Turismo, Di. 
rezione per il Turismo, nell' esercizio della vigilanza 
ad essi affidata ed a clo espressamente delegati. 

Art. 24. 

Disposizioni transitorie. 
Entro tre mesi dalia pubblicazione del presente 

Decreto nalla Gazzetta Ufficiale, i conduttori di 
alberghi, locande e pensloni dovranno presentare 
alla Direzione Generate per la Stampa, Propaganda 
e Turismo un progetto contenente le migliorie e 
le moditiche da apportarsi ai locali da loro geetitl, 
per l' esame da parte di una commissione ehe verra 
nominate dal Direttore Generate. 

Art. 25. 
Sono abrogate le disposizioni contrarie a quelle 

del presente decreto. 

Art. 26. 
ll presente decreto entra in vigore lo stesso 

giorno della sun pubblicazione nella Gazsetta lJffi. 
ciale del Regno e san\ presentato al Consiglio Su 
periore Corporative Fascista per essere convertito 
in legge. 

Jl Presidente del Consiglio dei Ministri propo 
nsnte, e autorizzato alla presentazione d- I relative 
disegno di legge. 

Ordiniamo ehe il presente decreto sia pubbli 
cato nella Gazz etta Ufficiale del Regno, mandando 
a chiunque sp etti di osservarlo e di Iarlo osservare. 

Tirana, ll: 26 settembre 1939-XVH. 

f/to Francesco .Jacomoni 
Xh. Ypi M. Bushati Sh. Verlaci 

Redaktor ZEF M. DAJÇI : 

Shtypshkroja ,, Nikajn Tiranë 
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MBRETNI JA 

FLETORJA 
SHQIPTARE 

ZYRTARE 
Botohet prej Drejtoris se Pergjithshme te Shtypit, Propagandas e Turizmit. 

PER'vfBAJTJE 
1) D. hi. 2G Shtatuer 1939-XV II, Nr. 120 

Norma për aktivitetin e hotele vet f. 1 

SOMMARIO 
1) D. L. 26 Settembre 1939-XVII, Nr. 120 
Norme relative all' attivita alberghiera p. 5 

Dekret i Miilc.,mbë.~it datë 26 Sktatuer 1939-XVII, Nr. 120 

Norma per aktivitetin e hotelevet 

NA 
Më,kambësi i Përgjithshëm i Madlrnis së Ti.i 

VIKTOR EUANlJEJ.IT 111 
Pë1• Rirë të Zotit e Vullnet të Kombit 
MBRET I ITA.LIS DHE 1 SHQIPNIS 

PERANDOR I FlTIOPIS 

Në virtyt t' Autoritetit që Na asht dPli>gue; 
Tue konsiderua nevojen e normave që të rre 

gulloj në aktivitetin e hoteleve; 
Mbassi u pa neni 15 i Statutit Themeltar të 

Mbretnisë; 
Mbasi u ndigjue Këshilli Ministruer; 
Mbi proponimin e Kryetarit të Këshillit W Mini 

strave e Zav. Minister Sekretar Shteti pPr P. Bo 
tore, njij mendimit me Ministrat Sekretarë Shteti 
për Drejtësinë, e për P. Mbrendëshme, 

KEMI DEKRETUE DHE DEKRETOJMH: 
Neni l. 

Konduktuesit e hoteleve, pensioneve ose të stre 
hëve, janë të detyruem t' i njoftojnë Prefektit të 
krahinës dhe Drejtorisë së Pergjithëshme të Shty 
pit, Propagandës dhe Turizmit Drejtorisë për Turiz 
min, mbrenda datës 15 Tetuer të çdo vjeti dhe 
per me pasë vleftje prej datës 1 Janar pasonjës deri 
me 31 Dhjetuer, si mbas modelit 

a) Çmimet minimum dhe maksimum të oda 
ve me nji shtrat pa banjo dhe me banjo private; 

b) Çmimet minimum dhe maksimum të odave 
m e dy shtreten me banjo edhe pa banjo private; 

c) Çmimet minimum dhe maksimum të pensio 
nit të plotë për çdo personë me odë pa hanjo dhe 
me banjo private, që do të munden t' aplikohen për 
nji perjudhë jo ma pakë se tri ditë; 

d) Çmimet e prema të ngrenjëve (cillë, drekë 
dhe darkë). 

Ko aduktuesit e hoteleve, pensioneve ose të stre 
hëve, mund të njoftojnë dy seri çmimesh per t'u 
aplikue në dy periudha të caktueme të vitit si mbas 
stinës. 

Çmimet e tregueme në njoftimet e sipërthanuna 
kanë për me i perfshi të gjitha shërbimet e za 
konëshme (dritë, ngrohëje, ujë rrjedhës, etj.) pa 
perfshi të drejtën e caktueme per sherbim, 

Çmimet e permenduna në germat c d, kupto- 
h en pa detyrimin e konduktuesit per dhanje n e pi 
jeve (venë, kafe, ujë mineral etj.). 

Hotelet @j_ë nuk kanë shërbim ristor anti, do të 
poshtë sheriojnë se ushtrojnë vetëm per fjPtje. 

Konduktuesit e hoteleve, pensjoneve ose të streh 
ve, janë të detyruem me paraqitë njoftime të veç.an- 
ta për shtëpinë kryesore dhe për mvarsinat, në 
rastë se ushtrimi asht i vendosun në dy ose ma 
tepër ndertesa, ose sado që gjinden me nji r dert e 
së, kanë hy nje të n dame ose paraqesin karak teris 
tika pajimi kryekëput të ndryshme. 

Neni 2. 
Konduktuesit e hoteleve, pensioneve ose të sti e- 

heve, duhet të lajmërojnë një kohë sisht me njofti 
min e çmimeve, tregtimet ekzakte mbi pajimin e 
ushtrimit përkatësisht me sherbimet; 
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a) sasinë numerike të odave per bujtje dhe 
numerimin e shtretenve që u perk asin; 

b) numërin tensor të banjove private dhe ba 
njove të përbaehkta; 

c) s.isinë numerike të odave me ujë rrjedhse 
të ftoftet; 

d) sasinë numrrk e të od •.. ve me ujë rjedhës 
të ngrohët dhe të ftohet; 

e) në se ushtrimi asht i pajosun me termosi 
fon ose ndonji tjerer sistem ngrohjeje, në odat per 
bujtje; 

f) në se ushtrimi asht i pajosun me te lefon ; 
g) sasinë numrrk e të odave me telefon të 

morendëshem ose të jashtëm; 
h) sasinë numerike të ashensorv e me të cilët 

asht i pajuam ushtrimi; 
i) në se ushtrimi asht i pajuem me nji garazhë 

mbrenda nderteses ose gjetiu; 
l) në se ushtrimi asht i pajosun me nji sher 

bim të rregullt të vetin per transportimin e k lie n 
tave prej aeroportit ose prej portit në hotel, dhe 
tarifën përkatëse për çdo personë; 

m) në se ushtrimi ka ndonji pajim sportiv, dhe 
nji kopsht të vedin; 

n) muejt gjatë të cilëve ushtrimi mbetet 
hapun; 

o) shënimet eventuale të tjera që Drejtorija e 
Përgjithëshme e Shtypit, Propagandës dhe e Turiz 
mit, Drejtorija për Turizmin, ka me gjykue të ne 
vojshme me pyet. 

Neni 3. 
Midis çmimeve minimum dhe 

gueme në germat a-!J, të nenit 
kreti, dhe të njoftueme per 

maksimum të tre 
të këtij de 

nji periudhe të 
vetme, nuk uo mundet të ketë nji ndryshim ma 
te per se .100°/cu dhe midis aty neve, të permendunanë 
germën c, nuk do mundet të këtë nji ndryshim ma 
tepër se 70°/0 gjithmonë po per njr periudhë të ve- 
tëm. 

Në rast se ndryshimi midis çmimeve minimum 
dhe maksimum i njoftuam kapercen o asën e per 
mendun, Drejtoria e Përgjithshme e Shtypit, Propa 
gandës dhe e Turizmit, Drejtoria për Turizmin, ka 
me caktue vetë çmimet maksimum tue shtue çmi 
meve minimum, si rizultojnë nga njoftimet, shumat 
në bazë të përqindjeve të tregueme ma sipër. Drej 
toria e Pergjithshëme e Shtypit, Propagandës dhe 

e Turizmit, Drejtoria per Turizmin, ka me i u njof. 
tue Prefektave, në krahinen e të cilëve gJindet ush. 
trimi si edhe konduk tue sit vetë, çmimet e caktue. 
me si ma sip er. 

Neni 4. 
Njoftimet e permenduna në nenin 1 dhe 2 të këtij 

dekreti, duhet të paraqiten në dy kopje të perpi 
luerue mbi modelin e caktuem prei Drejtorisë së 
Përgjitnëshme të Shtypit, l'ropagsndës dhe Turiz. 
mit, Drejtona· për Ttu izmin. 

Konuuktuesit e hoteleve, pension ere ose të stre 
heve, kanë me dergue vetëm nji hArë mbrenda 3l 
Tetorit, nj: kopje W njoftirmt, I'reIek tit rn krahinës 
edhe nJt tje ter Drejtorisë së Pi:irgjithl•shme të Shty 
pit, Pro pagundës dhe tii Turizmit, Drejt 01 i Ri\ për 
Tunzuiin. 

Njotumet ~ perpillueme në nji menyrë të pa 
rregullt, kanë me u konsiderue si W ptt bame për 
të gjitha. efektet. Mbetet kurdoherë në fakultetin e 
Drejtorrsë së PJrgjitlli'shme të Shtypit, Propagandës 
dhe të Tur.zuut, Drejtunu pëi Tunzmm, për me pra. 
nue njotumet pjesërisht të pa regullta tue pi'rdorue 
në interpretimin e ty ueve kriteret që pasojnë: 

a) s' ka me u m,,ri.i parasysh as ndenji sbenim 
i shtuam modelit, ose ndryshim pjesës së shty pun, 
me të cilën përpulonjesi të ketë pasun për qëllim 
të njoftoj diçka ose çmime ndryshe prej sa para 
shikon ky dekret; 

b) përgjegjet gjenerike ose të pa qarta kanë 
me u konsrderue ntgiitive; 

c) në rast në të cilat përpillojësi njofton ve 
tëm çmimet minimum ose maksimum, ose vetëm 
çmimet maksimum, çmimet e njoltueme kanë me u 
konsiderue si të vetmit për me pasë vleftë qolt si 
minimum, qoft si maksimum; 

d) në raste në të cilat përpillo njesi njolton 
njëkohësisht dy serina çmimesh për stinat, ka me 
u konsiderue e vlefshme vetëm seria e parë, 

Nem 5. 
KonJuk.tuesit e hoteleve, pensioneve ose· të stre 

hëve që hapen rishtas, duhet të plotsojnë detyrimin 
e njoftimit të përme ndun në art. 1 dhe 2 të këtij 
dekreti, mbrenua 30 ditve prej të ç-Iunit të ushtrimit. 

Në rast kalimi të njëj hoteli, pensioni ose stre 
he, konduktuesi që e merë në dorzim për me e 
ushtrua asht i detyruem me e ba njojtimin e për· 
mendun në art. l-2 të këtij dekreti, mbrenda HO 
ditve prej kalimit t' ushtrimit, në rast se konduk 
tuesi q~ pushon s'ka bërë njoftimin. 
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Në rast se konduktuesi që pushon kaba njofti 
min e rregullt të çmimeve, dhe, kalimi i ushtrimit 

. ka ndodhë mbas afatit të caktuem për njoftimin e 
dytë fako\tatif, konç=sionari asht i detyruem me 
respektue për gjithë vjetin çmimet e njoftueme si 
mbas ligjit, prej konduktuesit të par/i. 

Konduktuesit e hoteleve, pensioneve ose të stre 
have që hapen vetëm për· stinë dhe që marin kon 
duktimin e ushtrimit mbas datës 15 Tetor, munden 
me paraqitë njoftimin e përmenduri n/:i art 1-2 me 
një kohë me paraqitjen e lutjes për lejen e ushtri 
mit. 

Neni 6. 
Konfoktuesit e hoteleve, pensioneve dhe të strehë 

ve janë të detyruem me mbajtë t'ekspozuem, në nji 
vend që mund lehtësisht t/i shikohet nli zyrën e pritjes 
së udhëtarve ose ku paguhet llogaria, listën e plotë 
të ndave që ka ushtrimi me tregimin, plfr secilëndo 
odë të numerit të shtretenve dhe të çmimit që 
duhet përfshihet brenda kufive që rezultojnë në 
njoftimet e bame si mbas dispozits ve të maparshme. 

N~ rast se konduktuesi ka njoftue dy seri 
çmimesh, duhet t' eskpozojë dy lista të veçanta 
me tregimin e periudhave përkatëse në të cilat 
çmimet aplikohen. 

Neni 7. 
Kondoktuesit e hoteleve, pensioneve ose të 

strehëve janë t~ detyruem me i dorzue klientit, 
porsa kv të mbrijë, nji boletin qli duhet të përmbajë: 

a) emnin e hotelit; 
b) numërin e odës që i asht caktue; 
c) çmimin e përditshëm të odës ose të pen- 

sionit tue i përfshi të gjitha sherbimet e zakon 
shme; 

d) shsnimin se klienti duhet të paguej përveç 
çmimit të nalt-përmendun të drejtën e caktueme 
për shërbim·; 

e) lajmërimi se e drejta e caktueme për sher 
him zavendëson në çdo rastë bakshishin. 

Ky boletin do të jetë i nje] tipi Jë vetëm për 
tanë Mbrstninë, për të gjitha kategoritii e ushtrime 
ve, dhe, do caktohet prej Drejtorisë Rë Përgjithësh 
me të Shtypit, Propagandës dhe Turizmit, Drej 
torisë për Turizmin. 

Neni 8. 
Konduktuesit e hoteleve, pensioneve ose të 

strehëve nuk do të munden rue kërkue : 
a) çmime eprore ose nën atyneve të njoftue 

me si mbas kuptimit të nenit 1 ose të caktuerne 
prej Drejtorisë së Përgjithëshme të Shtypit, Propa 
gandës dite Turizmit, Drejtorisë për Turizmin si 
mbas nenit 3 dhe 4; 

b) çmime eprore atynëve të shenueme në lis 
Hin e odave të përmenduna në nenin 6; 

c) çmime eprore atyneve të tregueme në 
boletinin e përmenduri në nenin 7 . 

Neni 9. 
Konduktuesit e hoteleve, pensioneve dhe stre 

hëve kanë fakoltetin me aplikue çmime ma t' ulta 
se. çmimet minimum në rastet që pasojnë: 

1) për grupe t' organizueme, të përbame së 
pakut prej 10 vetash ; 

2) për persona të pensionueme për nji peri 
udhë qendrimi të vazhdueshëm ma tepër se 15 
ditë; 

3) për sanitarët që qëndrojnë në nji vend kure; 
4) për fëmijtë nga mosha ma pak se 6 vjeç; 
!ii) për korrierët dhe personeli shërbyes që 

ndjek udhëtarët ; 
6) plir pjesë-marsit të veçuem, ose në grnpe, 

no çfaqjet me interesë turistike ose kombëtare. 
Neni 10. 

Konduktuesit e hoteleve, pensioneve dhe të 
strehëve, që dëshirojnë me përdoru= fakoltetin që 
ju asht dhanë si mbas nenit të ma parshëm, 
jani:i të detyruam me njoftua në mënyret e caktue 
me në nenin 1, çmimet minimum p/ir t'u zbatue në 
rastet e nalt-përmenduna, këto duhet në cdo rast 
t' aprovohen prej Drejtorisë SA Përgjithëshme të 
të Shtypit, Propagandës dhe Turizmit, Drejtorisë 
për Turizmin. 

Neni 11. 
Drejtoria e. P1;>rgiHhëshme e Shtypit Propagan 

dës dhe Turizmit, Drejtoria për Turizmin, ka plir 
me plirpillue nji Vitore zyrtare e të i?iithll ushtri 
meve që konsiderohen me interesë turistik, e cila 
do W përmbajë tregimet mbi pajimin dhe çmimet, 
ose nji pjesë të tyne, rn njoftueme prej konduk 
tuesve të hoteleve, pensioneve ose të strehëve. 

Drejtoria e Përgjithëshme për Shtypin, Propa 
gandën dhe Turizmin, Drejtoria për Turizmin, ka 
Iakoltetin me botue nji ose ma shumë shtojca për 
azhurnimin e Vitores si edhe pjesa të nxjeruna 
ose broshura të ndame prej Vitores së përmendun, 
dhe që përmbajnë të gjitha ndryshimet të cilët si 
mbas gjykimit të Drejtorisë vetë, kishin me u pa 
të nevojshme për nji azhurnim ma të mirë të Vi 
tores. 

Konduktuesit e ushtrimeve të treguerne n~ Vi 
toren janë ti:i detyruara me ekzpozue, në menyrë 
që të mundet lehtësisht të shikohet prej udhëtarve 
nji kopje të edicjcnit ma të fundit të Vitores ose 
një pjesë të sajë që të përfshij vendin ku ndodhet 
ushtrimi. 

Neni 12. 
Entet, hotelxliitë, ose privatët, që dëshirojnë 

me botue ose autorizue botime, të cilët përmbajnë 
çmime ose tregime mbi hotele, pensione ose. strehë, 
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duhet të veprojnë si mbas tregimeve të përmlaj 
tuna në ket dekret dhe me shenirnet e periudhave 
të cilave u referohen çmimet, tua k ërkue, në çdo 
rast, për botimet e përmenduna, aprovimin e ma 
parshëm të Drejtorisë së Përgjithëshme të Shtypit, 
Propagandës dhe Turizmit, Drejtorisë për Turizmin. 

Neni 13. 
Kundrëvajtësit dispozitave të përmbajtuna në 

nejet 1-~ 5-6-7-10, në pjesën e fundit HI nejet 11, në 
Mjet 12 e 15 të këtij dekreti, dënohen me gjobë të 
lehtë prej fr.ari 20 deri me 200. 

Tue mbeturi në fuqi dispozitat e kry ereshtit t/:i 
ma parshërn, Drejtoria e Përgjithëshme e Shtypit, 
Propagandës dhe Turizmit, Drejtoria për Turizmin 
dhe Prefes ti, munden me urdhënue sekuestrimin e 
botimeve në kundrevajtje me dispozitat e r.enit 12 
të këtij dekreti. 

Kundrëvajtësit d1spozitave të pi-rmbajtuna në 
nenin 8 të këtij dekreti dënohr n rre gjoLë të lehtë 
prej fr.ari 100 deri në fr.ari 1000 

Neni 14. 
Për kundr ëvajtjet e parashikueme në nenin 13, 

kundrëvajtësi pranohet të bejë kërkesë oblacjoni, 
brenda 30 ditve prej njoftimit të verbalit tii kun 
drëvajtjes, njoftim që ka me ju ba për kujdesi të 
Zyrës prej të cilës mvaret agjenti zyrtar që ka 
redaktue verbalin. 

Kërkesa i paraqitet zyrës së përmendun ma 
sipër dhe duhet të jetë drejtue Drejtorisë së Për 
gjithëshme të Shtypit, Propagandës "dhe 'Turizmit, 
Drejtoris per Turizmin, e cila cakton diskrecjo 
nalisht shumën për t'u pague, si titull oblacioni, 
brenda kutive minimum dhe maksimum të gjobës 
së caktueme prej Iigjës, tue caktue afatin brenda 
të cilit pagesa duhet të bahet. Vendimi i Drejtorisë 
për Turizmin, i njoftohet kundrëvajtësit. 

Në 1 ast se kundrëvajtësi nuk paraqet kërkesën 
e oblacionit në afatin e përmendun ma naltë, ose 
në rast që nuk zbaton pagesën e shumës së cak 
tueme prej Drejtorisë së Turizmit, mbrenda afatit 
të caktuem prej saj, verbali i kundërvajtjes i dër 
gohet Gjvkatësit kompetent për ndjekje penale. 

Paraqitja e kërkesës s' oblacjonit, pezullon ndjek 
jen penale. 

Neni 15. 
Konduktuvsit e hoteleve, pensioneve ose të 

strehëve, janë të detyruem me ruejt për 6 muej 
kopjen e të gjitha llogarive të paraqituna perso 
nave që u bujtën ose provat e kontabilitetit prej 
të cilave rizultojnë tregimet e posht-shënuerne : 

a) emni e mbiemni i klientit; 
b) numëri i personave të bujtun për të cilat 

asht përpillue llogarija; 
c) numëri efektiv i odava të dhanuna ; 
cl) çmimi i përditshëm i odave dhe të ngre 

nieve ose të pensionit dhe të shërbimeve eventuale 
të jasht-zakonshme; 

e) të drejtën fikse për sherbim dhe taksën 
qendrimi ose kure ; 

/) ditën, muajin dhe vitin të cill5ve i refero. 
het llogarija. 

Këto dokumenta, duhet të paraqiten, porsa të 
kërkohen prej të ngarkuemve me vezhgimin e kë. 
tij dekreti si mbas nenit I G. 

Neni 16. 
Veshgirui mbi respektimin e dispozitavo të këtij 

dekreti ushtrohet prej Prefektave nëpërmjet t' auto 
ritetit të sigurimit publik dhe prej Drejtorisë së 
Përgjithëshme të Elitypit, Propagandes dhe Turizmit , 
Drejtorisë për Turizmin. 

Kundërvajtjet normave të këtij dekreti, v/irtetohen 
prej zyrtarve dhe agjentave të fuqisë publike, si 
edhe prej funksjonarve të Drejtorisë së Përgjithë1:1h 
me të Shtypit, Propagandës dhe Turizmit, Dr. jtorisë 
për Turizmin në ushtrimin e vezhgimit q~ u asht 
besue dhe të deleguem shprehimisht për kët qellim. 

Neni 17. 
Reklamat kundër konduktuesve të ushtrimeve 

që kanë shkelë dispozitat që u përkasin aplikimit 
të çmimeve, duhet të jenë detyrisht të dokumentua, 
me dhe të pariqiten mbrenda 60 ditve prej shkeljes, 
Drejtorisë së Përgjithëshme të Shtypit, Propaµ;andës 
dhe Turizmit, Drejtorisë për Turizmin, e cila mbasi 
ban/i vërtetimet e rastit, urdhënon masat për t'u 
marrë nëpërmjet të Pretektave. 

Neni 18. 
Qiradhanësit e odave janë përjashtua prej dety- 

rimeve të përmenduna në kët dekret, por nuk 
munden me dhanë bujtje p_ër nji periudhë ma pak 
so nji javë, veç se artis tave •dramatikë dhe lirikë, 
ose, pjestarve të tjerë në çfaqësinat. 

Përjashtimet e tjera mund të lejohen prej Pre 
Iektave ose prej Drejtorisë së Përgjithëshme të 
Shtypit, Propagandës dhe Turizmit, Drejtoria për 
Turizmin, në vendet ku gjinden hotele, pensione 
ose strehi, ose ku këto ushtrime janë ti3 pa mjaf. 
tueshme, në lidhje me· lëvizjen e udhëtarve. 

Neni 19. 
Abrogohen dispozitat ligjore në kundërshtim me 

ato të këtij dekreti. 
Ky dekret hynë në fuqi po atë ditë të botimit 

të tij në Fletoren Zyrtare të Mbretnisë, dhe ka me 
u paraqitë Këshillit Epror Fashist të Korporatave, 
për ndryshimin e tij në ligjë. 

Kryetar' i Këshillit Ministruer propozonjës auto 
rizohet për paraqitjen e projekt-ligjës përkatëse. 

U rdhënojmë që ky dekret të botohet në Flete 
toren Zyrtare të Mbretnisë tuo i' a dërgue kujtdo 
qo i përket me e respektua ose me detyrua res 
pektimin. 

Tiranë, më 26-9-1939-XVII. 
Francesco J acomoni d. v. 

Sh. Verlaci d.v. Xh. Ypi d.r. M. Bushati d.v. 
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PARTE SUPPLEMENTARE 
T'RADUZIONE DEI DECRETI LUOGOTENENZIALI DAL TESTO ALBANESE 

Decreto Luoqoteneneiole, 2U Settembre 1939-XVII, Nr. 120 

Norme relative all' attivita alberghiera 

NOi 
Luogotenente Generale di Sua ltluesta 

VITTORIO EMANUELE III 
Pei· Grazia tli Dio e Volonta della Nazione 

BE D'ITALIA ED' ALBANIA, 
IMPERATORE D' ETIOPIA.. 

Jn virtu doll' Autorit it a Noi delegata ; 
Ritenuta la necessita di emanate norme ehe re 

golino l' attivi+a alberghiera; 
Visto l' articolo 15 dello Statuto Fondamentale 

del Regn o; 
Visto i1 Nostro Deere to IO Maggio 1939-XVJI n. 5; 
U dito i1 Consiglio de i Ministri: 
Sulla prcposta del Presidente del Consiglio dei 

Ministri, Ministra ad interim per i Lavori Pubblici, 
di concerto con i Ministri per la Glustlzia, per I' In 
terno e per le Finanzo; 

ABBIAMO DECRETATO E DECRETJAMO: 
Art. 1. 

R' fatto obblizo ai conduttori di alberzhi, pen 
sioni o locande di denunciare al Prefetto della Pro 
vincia e alla Direzione Generate per Ja Stampa, 
Propaganda e Turismo, Direzione per il Turismo, 
entro il 15 ottobre di ogni anno, Pd a valere dal 
successlvo 1° gennaio al 31 dicemhre , come dal • modello apposito: · 

a) i prezzi, minimo e massimo, delle stanze a 
un letto senza bagno e con bagno privato; 

b) i prezzi, minime a massimo, d, Ile stanze a 
due letti senza bagno e con bagno privato; 

c) i prezzi, minime e masslmc, della pensione 
cornpleta per persona con la stanza senza bagno e 
con la stanza con bagno private, prezzt ehe potranno 
essere applicati per un periodo non inferiore a tre 
giorni : 

d) i pr8zzi fissi dei pasti (prima colazione, cola- 
zione e pranzo). · 

I conduttori di alberghi, pensioni o locande pos- 

sono denunciate due serie di prrzzi da applicarsi 
in due determinati periodi stagionali dell' ann o, 

I prezsi indicati nelle denuncie suddette clovranno 
comprendere tulte le prestazioni abituali (luce, ri 
scaldamento, acqua corre nte, e cc.) e non il diritto 
fisso per il servizio. 

I prezzi di cui alle lettere c) e d) s' intendono 
senza foroitura, da parte del conduttore dell' eser 
cizio, delle be van de ( vino, cafle, acqua m inerale, ece). 

Gli alberghi ehe non hanno servizio di ristorante, 
specificheranno ehe prestano soltanlo servisio di 
alloggio. 

E' fatto obbligo ai conduttori di alberghi, pensioni 
o locande di presentare denuncie separate per la 
casa principale e per le dipendenze, nei casi in cul 
l' esercizio sia collocato in due o piu Iabbricati 
op pure qu rndo, pur essendo in un uni co Iabbricato, 
abbiano un ingresso separato o presentino caratte 
ristiche di attrezz atui a nettamente diverse. 

Art. 2. 
I co rduttori di alberghi, pensioni o locande do- 

vranno comunicare, c )nteinporaneamente alla denun 
cia <lei prezzi, i dati esatti sull' attrezzatura dello 
esercizio relativi ai suoi principali servizi e pre ci 
samente : 

a) il numëro complessivo dells camere per gli 
ospiti e il corrisp ondente numero dei letti ; 

b) il numëro totale dei bagni privati e dei 
bagni com uni; 

c) il numëro delle camere con acqua cc rrente 
fredda; 

d) il numero delle camere con acqua corrente 
calda e fredda ; 

e) se l' esei cizio dis pone del termosifone o 
di altro sistema di riscaldaniento nalle camere per 
gli ospiti ; 

j) se l' esercizio dispone del telefono; 
g) il numero delle camere con telefono in 

terno o anche con telefono ut bano ; 
h) il numëro degli ascensori di cui dispone 

l' esercizio ; 
i) se I'ssercisio dispono di una autorimessa 

nel corpo dell' edificio o altrove ; 
l) se l' esercizio dispone di un pr opr io rego 

Jare servlzio di trasporto per gli ospiti, dall' aero 
porto, o approdo, all' albergo e la taritla relativa 
per persona; 

BKSH



Nr. 98 FLETORJA ZYRTARE 23 Tetuer 1939-XVII 6 

,m) se e di quale attrezzatura sportiva l'eser 
c1z10 e dotato e se dispone anche di un proprio 
giardino; 

n) mesi dur ante i quali l' albergo rimane 
aperto; 

o) eventuali altr] dati ehe la Direzione Gene- 
rale per la Stampa, Propaganda e Turismo, Dire 
zione per il Turismo, riterra opportune di richie 
dere. 

Art. 3. 
Tra i prezzi, minime e mass'mo, indicati alle 

letters a) e b) dell' art. I del prese.nte de ere to o 
denunciati per uno stesso periode, non vi potra 
essere uno scarto superiore al 100 O/o e per quelli 
di cui alla letters c\ non potra esservi uno scarto 
superiore al 70 0/0 sempM per uno stesso periode. 

Qualora la difterenza tra i prezsi minimi e mas- 
~i mi denunciati superl tale misura, la Direztone 
Generals per la Stampa, Propaganda e Turismo, 
Direzione per il Turismo, provve dera di autorita 
alla deterrninazrone dei prezzi massimi me diante 
aggiunta ai prezzi minimi, risultanti dalia denun 
cia, dell' importo corrispondente alle per centuali 
indicate nei comma precedenti. Di tali dehberasio 
ni la Direztone Generate per la Stampa, Propa 
ganda e Turismo, Direzi one per ii Turismo, dai a 
cotnunicazione al Prefetto della Provincia nella 
quale si trova I' esercizio ad al conduttore dell'eser 
cizio stesso. 

Art. 4. 
Le denuncie di cui agli articoli 1 e 2 del pre- 

sente decreto, dovranno essere pre sentate in du 
plice esem plare o compilate su apposite modulo 
predisposto dalla Direzione Generate per la Stam· 
pa, Propaganda e Turismo, Direzione per il Tu 
rismo. 

I conduttori d ' alberghi, pensioni o locande tra 
smetteranno, in una sola volta entro il 31 ottobre, 
un esemplare della denuncia al Prefetto della Pro 
vincia ed un altro alla Direzione Generale per la 
Stampa, Propaganda e Turismo, Direzione per i1 
Turismo. 

Le denuncie compilate irregolarmente saranno 
considerate nufle a tutti gli affetti. E' tuttavia in 
Iacolta della Direzione Generate per pa Stampa, 
Propaganda e Turismo, Direzione per il Turismo, 
di accettare denuncie parzialmente irregolari adet 
tando nell' interpretazione di esse i seguentl cri 
teri ; 

a) non verra tenuto conto di alcuna annota. 
zione apposta al modulo o mc dificazione apportata 
alla parte stampata di e sso con le quali il compi. 
latore abbia inteso di comunicare dati o prezz] 
diversi da quelli previsti dal presente decreto ; 

b) le risposte generiche o non chiare verran 
no considerate negative ; 

c) nei casi nei ·quali ii compilatore denuncias, 
se soltanto i prezzi minimi o soltanto i prezzi 
massimi, quelli deriunciati saranno considerati co 
me unici da valere sia come minimi ehe come 
msssimi ; 

d) nei casi in cui il compilatore donunciasse 
contetnporanearnente due serie di prezzi stagionalt, 
verra considera+a valevole soltanto la prima. 

Art. s. 
I conduttori di Rlheqzhi, pensioni 0 locande di 

rinova apertura devon o otternperare all' obbligo 
dells denuncia di cui agli artier li 1 e 2 del pre 
sent.~ di>creto Pntro 30 giorni daJJa data di aper 
tura dell' eserciz.io. 

In caso di CCIS~;onA di un alberzo, pensione o 
locanda, ii conduttore sulientrante o tennto fl prov 
vedere alla denuncia <li cui 11gli art. 1 ~ 2 <lei 
presente decreto, entro :m ~iorni dall' avvenuta 
cessione dell'esercizio, qualora ii conduttore uscente 
abhia omesso di pffpftuRrP la dermncia stessa. 

Sf\ il cedente ha. provvaduto alla rPgolare de 
nuncia dei prezzi, e la cessione e avvenuta dopo 
ii terrnino stabilito per la SPC'Onda nPnurcia Iacol 
tativa, ii concessionario r ti>nnto ad osservaro per 
tutto I' anno i prPzzi denunciati a norma di Jpgge 
dal con duttora codente. 

I condut+ori d' alherghi, pensioni o Iocande ad 
apsrtura stagicnale, ehe assumono la gestione clP]- 
1' esercizio dope ii 1 !5 ottobre, potranno presën 
tare la denuncta di cui agli articoli 1 e 2 contem 
noraneamente alla prese ntazio ne della dornanda 
di Iicenza, 

Art. 6. 
E' fatto obbligo ai conduttori di alberghi, pen- 

sioni o locande di tenere esposto in luogo wisibile, 
nell' ufficio di ricevimento dei viaggiatori o dove 
si paga ii corito, 1' elenco complete delle camere 
di cui l' esercizio dispone con l' indicazione, per 
ciascuna di esse, del numero dei letti e del prezso 
ehe dovra essere compreso entro i limiti di quelli 
risultanti d alla denuncia fatta a norma degli arti 
coli precedenti. 
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Nel caso ehe il conduttore avesse denunciate 
due serie di prezzi, dovra esporre due elenchi di 
stinti con l' indicazione dei rispettivi periodi di 
applicazione dei prezzi stessi. 

Art. 7. 
E' fatto obbligo ai conduttori di alberghi, pen 

sioni o locande di consegnare al viaggiatore, al 
l' atto dell' arri vo, un bollettino contenen te : 

a) il nome dell' albergo ; 
b) il numero della camera assegnata ; 
c) il prezzo giornaliero della camera o della 

pensione cornprensivo di tutte le prestazioni abi 
tuali ; 

d) l' indicazione ehe H viaggiatore sara ten u to 
a pagare, oltre al prezzo sopra esposto, il diritto 
fisso per il servizio ; 

e) l' avvertenza ehe il diritto fisso peril ser 
vizio sostituisce in ogni caso la mancia. 

'I'ale bollettino sara di tipo unico per tutto il 
R11gnQ e per tutte le categorie di esercizi e Iissato 
dalla Direzione Gener ale per la Stampa, Propagan 
da e Turlsmo, Direzione per il Turismo. 

Art. 8. 
I conduttori di alberghi, pensioni o locande 

non potranno es.gere : 
a) prezzi superiori o inferiori a quelli denun- 

ciati ai sensi dell' art. 1 o determinati dalia Dire 
zione '1,merale per la Stampa, Propaganda e Tu 
rismo, Direzione per il Turismo, a norma degli 
articoli 3 e 4 ; 

b) prezzi superiori a q uelli segnati nell' elenco 
completo delle camera di cui all' art. 6; 

c) prezzi superiori a q uelli indicati nel bol 
lettino di cui all' art. 7. 

Art. 9. 
I conduttori di alberghi, pensioni o locande 

hanno Iacolia di applieare prezzi infericri ai mi 
nimi nei seguenti casi : 

1) comitive organizzate composte di almeno 
dieci persone ; 

2) pensionanti per periodi di soggiorno con- 
tinuativo superiore ai quindici giorni; 

3) sanitari soggiornanti in urra stazione di cura; 
4) bambini al di sotto dei sei anni ; 
5) corrieri e personale di servizio al seguito 

dei clienti ; 
6) partecipanti isolati, o in comitive, a mani- 

festazioni di interesse turistico e naziouale. 
Art. 10. 

I conduttori di albergbi, pensioni o Iocands ehe 

intendano valersi della Iacolta concessa nell' arti 
colo precedente, hanno l' obbligo di denunziare 
con le modalita e nei termini stabiliti dall' art. 1, 
i prezzi minimi da praticare nella suddetta ipotesi, 
ehe pero dovranno essere approvati dalla Direzione 
Generals per la Stampa, Propaganda e Turismo, 
Direzione per il Turismo. 

Art. 11. 
La Direzione Generals per la Stampa, Propa- 

ganda e Turismo, Direzione per il Turismo, prov 
vedera alla com pilazione e pubblicazione di un 
Annuario ufficiale di tutti gli esercizi, ritenuti d' in 
teresse turistico, contenente i dati sull' attrezzatura 
e i prezzi, o parte di essi, denunciati dai condut 
tori di alberghi, pensioni e locande. 

E' in Iacolta della Drrezione Generale per la 
Stampa, Propaganda o Turismo, Direzione per il 
Turismo, di provvedere per Ja pubblicazione di 
uno o piu supplementi per l' aggiornamento dello 
Annuario come pure pt r la pubbhcazione di estratti 
o Iascicoli separati dell' Annuario predetto conte 
nenti tutte le variazioni ehe, a giudizic della Dire 
zione stessa, si rendessero opportune per un mi 
gliore aggiornamento della pubblicazione. 

E' fatto obbligo ai conduttori deglt eser cizi in 
dicati nell' Annuario di tenere esposta, in modo ehe 
possa Iacilmente essere consultata dai viaggiatori, 
una copia della piu recente edizione dell' Annuario 
o un estratto di esso comprendente la localua ova 
ha sede l' eseroiz io. 

Art. 12. 
Gli Enti, albergatori o privati, ehe intendessero 

pubblicare o autorizzare pubblicazioni contenenti 
prezzi e dati sull' attrezzatura di singoli alberghi, 
l?ensioni o locande o gruppi di essi, dovranno uni 
Iormarsi · ai dati denunciati ai sensi del presente 
decreto, con le indicazioni del perioda cui i prezzi 
stessi si riferiscono, chiedendo Ja preventiva appro 
vazione della Direzione Generals per la Stampa, 
Propaganda e Turismo, Diresione per il Turismo. 

Art. 18. 
I contravveutori alle disposisioni contenute · ne 

gli articoli 1, 2, 5, 6, 7, 10, nell ' ultimo comma 
dell' art. 11, negli art. 12 e 15 del presente decreto, 
sono puniti con li ammenda da Franchi albanesi 
20 a Fr. albanesi 200. 

Ferma la disposizione del comma precedentë, 
la Direzione Generals per la Stampa, Propaganda 
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e Turismo, Diresione per il Turismo P il Pre letto 
possono disporre ii se questro delle pul.blicazioni 
in contravvenzione ul disposto dell' art. 12 d- l 
presente Decreto. 

I eontravventori alle disposizioni contenute nel 
l'art. 8 del prese nte decreto sono pnniti con l'arn 
menda da Fr. alb. 100 a Fr. alb. 1000. 

Art. 14. 
Per le contravve nzioni prevedute nell'art. Hl ii 

contravrentore e ammesso a fare domanda di obla 
zione, entro trenta giorni dalia notificazione del 
verbale di contravvenzione, ehe gli verra fatta 
a cura dell' Ulficio da cui dipende ii puhblico uf 
Iiciale ehe ha redatto il verbale. 

La domanda e presentata all' ullicio di cui nl 
comma precedentë ed e diretta alls Direzione Ge 
nerale per la Stampa, Propaganda e Turismo, Di 
rezione per il Turismo, la quale determina discre 
zionalmente, la somma da pagarsi a titolo di obla 
zione, entro i limiti minimo e massimo della pena 
stabilita dalia legg~, fissando il terminë entro il 
quale il pagamento dev' essere effettuato. La deci 
sione della Direzione per il Turismo e notificata 
al contravventorn. 

Qualora il contravventore non faecia la domanda 
di oblazione nel termine prescritto, ovvero non 
esegua il pagamento della somma dete rrninata dalia 
Direzione del Turismo entro il terrnine stabilito dalla 
medesima, ii verbale di contravvenzione e tra 
smesso al Giudice competente per i1 procedimen1o 
penale. 

La presentazione della domanda di oblazione 
sospende ii corso dalia prescrizione del reato. 

Art. 15. 
I eonduttori di alberghi, pensioni o locande 

sono tenuti a conservare, per la durata di mesi 
sei, copia di tutti i conti rilasciati alle persona allog 
giate o le prove contabili da cui risultino i se 
guenti dati: 

a) nome e cognome del cliente ; 
b) numero delle persona alloggiate per le 

quali viene compilato il conto ; 
· c) numero effettivo delle camere assegnate ; 

d) prezzo giornaliero delle camere e dei pasti 
o della pensione e delle eventuali prestazioni stra 
ordinarie ; 

e) il diritto fisso per ii servizio e l' imposta 
di soggiorno o di cura ; 

/) giorno, mese ed anno ai quali si riferisee 
il eonto. 

Tali documenti devono essere esibiti a richie 
sta degli inearieati della vigilanza di eui all' arti 
colo 16 del presente decreto. 

Art. 16, 
La vigilanza suli' osservansa delle disposizioni 

del presente decreto i\ osercitata dai T'refetti a 
mezzn dell' autorit.t di pubhlica aicutezza e dalia 
Direzione Gerie rnle per la Stampa, l'ropaganda e 
Turrsmo, Direzione per ii Turisrno. 

Le inlrazioni alle norme del presente decreto 
sono I ccertate dagli ull.c.ali e agenti dr Ila forza 
pubblica nonche dai Iunz ionar i delta Dirf'zione 
Generale per la Stampa, Propaganda e Turismo, 
Diri-z ione per il Turismo, nell' esercizio della vi 
gilanza ad essi affidata ed a ciu espressarnents 
delegati. 

Art. 17. 
I reclami contro i conduttori di ssercizi, ehe 

harmo contrnvvenuto alle disposiz oni riguardanti 
I' applicaz ione dei pn zz i, dovranno essere dehi 
taruente documentari e presentati, entro GO giorni 
dali' inlruzione lamentata, alla Direzione Generale 
per la Stampa, Propaganda e Turismo, Direzione 
per il Turismo, ehe, fatti gli opportuni accerta- 
menti, provve dera a mezzo dei Prefetti, 

Art. 18. 
Gli alfitta-eamer e sono esclusi dagli obblighi 

di eui al presente decreto, ma non pos=ouo fornire 
alloggio per un periode inferiore ad una settimana, 
ad eccezione ehe ad artisti dr ammatici o lir.ci ad 
agli altri parteeipanti allo speuacolo. 

Altre deroghe potranno essere consentite dai 
Prefetti o dalia Direzione Gene rale per la Stampa, 
Popaganda e Turismo, Direzione per il Turismo, 
nalle localita dovo non esistono alber ,.,hi, pens oni 
e loeande o dove tall esereizi son o insullicien ti 
in relazione al movimento dei viaggiatori. 

Art. 19. 
Sono abrogate le disposizioni contrarie a quelle 

del presente deereto. 
11 presente decreto entra in vigore lo stesso 

giorno della sua pubblicasione n ella Gazzetta lJffi. 
ciale del Regno e sara presentato al Consiglio Su- . 
periore Corporative Fascista per essere convertito 
in legge. 

11 Presidente del Consiglio dei Ministri propo 
nsnte, e autorizzato alla presentazione del relative 
disegno di legge. 

Ordiniamo ehe il presents decreto sia pubbli 
cato nalla Gazz etta Ufficiale del Regno, mandando 
a chiunque spetti di osservarlo e di Iarlo osservare. 

Tirana, n 26 settembre 1939.XVJI. 
f/to Fl.'aneeseo Jaeomoni 
xs. Ypi M. Bushati Sh. Verlaei 

Redaktor :l.EF M. DAJÇI: 

Shtypshkroja ,,NIKAJ" Tirani§ 
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VJETI I XVIII. Tiranë, e Merk-urre 25 letuer 1939-XVII Nr. 99 - 
M B ·R E T ·N I J A 

FLETORJA 
SHQIPTARE 

ZYRTARE 
Botohet prej Drejtoris se Pergjithshme te Shtypit, Propagandas e Turizmit. 

PER MBAJTJE 
1) D. M. 21 Sht1Jtuer 1939-XV II, Nr. 121 

Norma perkatëse a lminlstrimit të pasunivet 
t' sekuestrueme gjytetarvet që kanë zhvillue 
nji aktivitet antikombëtar. f. 

2) JJ. 111.. 12 Tetuei· 1939-XVIl, Nr. 122 
Krijim i Zyrës Qendrore per ndërtimet dhe 
urbanistike. f. 2 

S0MMAR£0 
1) D. L. 21 Settembre 1939-XVII, s-. 121 

Norme relative ai beni se questr ati a 
cittadini d' attivit a antinazionale. p. 5 

2) D. L. 12 Ottobre 1939-XVII, Nr. 122 
Istituzione dell' Ufficio centrale per I'edilizia 
el' urbanis.ica ; agevolazioni tributarie per 
i fabbricati di nuova costruzione o migliorati p. 6 

Dekret i Mëlcambësit, datë 21-IX-1939-XVII, s-. 121 

Norma përkatëse administrimit të pa suni 
vet t' sekuestrueme gjytetarvet që kanë zhvi 

llue nji aktivitet antikombëtar. 

NA 
M:ëkambësi i Përgjithshëm i lladhnls së Tl.i 

VIii.TOR EUANUELlT lii 
Për Birë të Zotit e Vullnet të Kombit 
UBRET I ITALIS DBE I SHQIPNIS 

PERA.NDOR I ETIOPlS 

Në virtyt t' Autoritetit që Na asht delegue; 
Mbasi u panë nenet 4 e 9. të Dekretit të 

Mëkambësit me datë 2 Qershuer 1989-XVll, 
Nr. 14; 

Mbasi u ndigjue Këshilli i Ministravet: 
Mbi proponimin e Kryetarit të Këshillit të 

Ministravet; nji mendimi me Ministrin Sekretar 
Shteti per Financat; 
KEMI DEKRE rus DHE DEKRETOJMË: 
Asht krijue pranë Mini striës së Financa 

vet, nji Zyrë e perkohëshme e quejtun "Zyrë 
e pasunive të sokuestrueme e të konfiskueme", 
per administrimin e pasunive të paluejtëshme 
e të luejtëshme, për kredinat e të drejtat re 
ale, të sekuestrueme ose të kuntiskueme nen- 

shtetasvet që kanë shvillue nji aktivitet kon 
tra interesavet lë Shtetit. 

Neni 2. ; 
Mbikëqyrja e kontrollit mbi ,,Zyrën e pa 

suni vet të sekvestrueme e të konfiskueme" 
ka m' u ushtruë prej nji komisionit qendruër, 
që ka me paso qendrën pranë Ministris së Fi 
nancavet dhe ka me u perbaë prej Ministrit 
Sekretar Shteti për Financat, qe e thrret dhe 
e kryeson, prej Këshilltarvet të l 'erherëshe m 
pranë Ministris së Drejtësis, të Financavet, të 
Ekonomis Kombëtare, prej Komandantit të 
Rojës Mbretnore të Financës e prej nji per 
Iaqsuesi të P. F. Sh. i shenuem prej Minis 
trit Sekretar të Partis. 

Komisjoni Qendruer ka me vendue edhe 
mbi të gjitha çesbtjet që i perkasin përdori 
mit të pasunivet, çëmimin e qeranavet, mër.dy 
rën që me mveshë t' ardhunat dhe shitjen e 
pasunivet të luejtëshme, si mbas nenit 4 të 
Dekretit Mëkambësuer me 2 Qershuer 1939- 
XVII, Nr. 14. 

Neni B. 
Kryetari i Këshillit Ministruër mbasi të 

kenë ndigjue mendimin e komlsionit që për 
mend neni 1 i ma parshern, ka me mujtë me 
caktue, mbi kerkesën e t' interesuemve, që 
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perbaesat e familjevet to prekuna nga maim 
e sekvestrimit dhe të konfiskimit e që janë 
në gjendje nevoje, me dhanë nji shperblim 
ushqimuër që ka për t' u marrë prej shumës 
të ardhunavet të pasunivet W sekvestruerne ose 
të konfiskueme ose me i akordue përbaesa, 
vet të familjevet në fjaW të drejten me hanuë 
no nji pjesë to pasunis të palujtëshme të sek 
vestruëme o to kontiskuëme ose me i caktue 
nji tjeter banim, dhe ky i sekvestruëm o i 
konfiskuëm. 

Kryetari i Këshillit të Minist.ravet mundet, 
edhe, mbi rnendi.nin o Komisionit, me dispo 
nuë në dobi të perbasavct të farniljevet në fjalë 
që prej pasuni vet të sek vestrutme të jenë ve 
çuë ato per të cilët të qen.lroj nji provë që 
nuk rrjecJ.nin nga nji aktivitet antikombëtar o 
sidoqoft i pa lejushërn. 

Kontra vendimevet të Kryetarit U:i Këshi 
llit të Ministravet asht i lejuern vetem ankimi, 
që duhet të propozohet mbrenda 3U ditëvet 
nga njoftimi i masës, pranë Mëkamtiësit të 
Pergjithëshern të Madhnis Tij Mbretit Perandor 
i cili ka me urdhënue me dekret, mbasi të 
ndigjojnë Këshillin e Ministravet. 

Neni 4. 
Pranë të se cillës Prefekturë asht krijue nji 

Komision krahinuer, të cillit i takon me bae 
propozime komisionit qendruër ose Kryetarit 
të Këshillit të Ministravet, mbi çka përmendë 
neni 2 e 3. 

Komisioni përbahet nga Prefekti, që e krye 
son, nga Kryetari i Gjyqit, nga Drejtori i Finan 
ca vet, nga nji Oficer i Rojës Mbretnore të 
Financës me gradë jo nm t' ulët se Kapiten 
ose nga, sekretari Federal dhe, në rasë mu 
ngese ose ndalimi, nga Nensekretari i Fede 
ralit të P. F. Sh. 

Neni 5. 
Ky dekret hyn në fuqi qi) prej datës së bo 

timit tij në Fletoren Zyrtare të Mbretnis. 
Urdhënoimë që ky dekret të botohet në 

Fletoren Zyrtare të Mbretnis, tue i dhanë ma 
ndat cilitdo që i përket r' a rrespektoj dhe të 
bajë që të rrespek:tohet. 
Tiranë, me 2L IX. 1939. XVII. 

Francesco J acomoni d. v. 
Sh. Verlaci d. v. F. Alizotti d. v, 

Dekret i 111ëkambësit, 12 Tetu er 1939-XVII, Nr. 121 

Krijim i Zyrës Qendrore per nderlimet 
dhe urbanistike 

NA 
Më kam bësi i PërgJlthshëm I Jladhnis së Tij 

lriktor Ema1111ellt 111 
Pët· Hh-ë të Zotit e Vullnet të l{omblt 
lUHKE'I' I ITAL(\ DHt1 I SHQIP~IS 

PER.lNDOR I ETIOPI~· 

Në virtyt t' Autoritetit që Na asht delegue; 
Mbasi u pa neni 15 1 Statutit Themeltar të Mbret. 

nis, 
Mbussi u çrnue e ngutshme me dhanë urdh~na 

që r. egullojnë aktivitetin e ndërtimeve; 
Mbasi u ndigjue Këshilli i Ministrave; 
Mbi propozimin e Ministrit Sekretar Shteti per 

Punët tl .vllJrdnd::1hme, nj, mendimi me Ministrin Se 
kretar Shteti p:.'r Punët Botore, per Drejtësie e per 
Financat, 

K F,Ml DEKlm lTE DHE OEKlm ron1H : 
Ne ni l. 

Krijohet pranë Minbtns së P- të Mbrendshme 
nji Zyre Q-,ndrore për n ierttmet dhe urbanistiken, 
me qellim që të-sigurohet ma së miri dhen' armo 
ni ndërtimi i banimeve në Shqipni. 

Kjo Zyre asht vue nen drejtimin e Oji arkitek 
ti konsulent dhe ashte Iormueme prej tre arkite k 
tash, kater disenjatr rësh, tre ndimësa (assistenti), 
nji sekretar e nji ndimës ctaktilograf. 

Ky personel, në qoftë së nuk ka me mujtë me 
u nxjerrë nga të tjera degat' administratës, ka me 
u marrë, krejtësisht ose në pjesë, me nji kontratë 
per nji kohë të caktuëme. 

Neni 2. 
I përket Zyrës Qendrore per ndertimet dhe ur 

banistiken: 
a) me pregatir, shqyrtue e kompletue pllanet 

rregullue-sa ose rregulle ret urbanistike të edilicjes 
per gjyteti,t e Ti anës, Durrësit, Shkodrës, Elhasa. 
nit, Korçës, VI mës, Gjinokastrës, Beratit dhe e 
Porto Ed 1a-s e të tjera që eventualisht kan me qenë 
të deklarueme të interesës urban isl ike prej Kom j. 
ajonit per të cilin flitet në nenin 4; 

b) me dhanë pelqioin mbi kcrkesat per auto 
risimet e nevojshëme për ndertime o r indertime, te 
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pflrkohëshme e të perherëshme, që ente ose privat 
kan mendim me ngrehë në njenin nga gjytetrt e 
treguë1110 në ge1 mën a) ose në nji tjeter ~jytet, 
për të cilin të jAtë pregatitë dhe pranuë nji pllan 
rregullues; 

c) me dhanë mendimin, mbi kerkesën e t' in- 
teresuemit, mbi çdo ndertim ose transformim nder 
tesash që, [ashta qendrave për të cilat Lahet fjalë 
në germen e ma parshëme, privat ose ente kan 
menden me vue në veprim. 

NMi R. 
Pa autorizimin e Ministrit të P. të Mbrflndëshme 

që do të lëshohet në konformitet me mendimin e 
Komisjonit per të cilin hahet fjalë në nenin 4, as 
nji ndertesë, rindertese o translormim me karakter 
rn perherëshem o të perkohësbëm, s' ka me mujtë 
me u fillue ose me vazhdue dhP asnji udhë s' ka 
mujtë me u hapun në gjytetPt që bahet fjaW në 
germen a) të nenit të ma parëshërn ose në ato të 
tjerat gjytete ku ekslston nji pllan rregullur s. 

Në ndertimin, rindërtimin ese transformimin P 
ndertesavet, pronarët, ose përfaqsuësat e tyns, dhe 
teknikët janë rn de+yruem me u përrnbaj+ë në ek 
sekutimin e punimeve, projektit Ui pranuem prPj 
Komisjonit që bahet fjalë në nenin 4. Çff rdo ndry 
shimi shkoqltjf' per çka i perket arkitekturës du 
het Hi jet/:1 i !Pju!!m pri:-j arkitektit këshilltar. 

Kundravajtësit ~ dispozitave të kc!tij neni kan 
për t'u ndeshkuë mP nji gjobë prej 1000 deri në 
3000 franga shqipnie, e në rasë që këto j::inli shoq 
nina ose ent~ të tjera, ka me u aplikuë atij që e 
pertaqëson legitimisht. 

Ministri i P. t~ Mbrendsrmi>, në konformitet rre 
mendimin e K ornisjonit që hahet fjalo në nenin që 
vijon, me dekret të tij qA nuk mund til kundërshto 
het, mundet edhe me urdhënuë rreni min e veprs 
kundravajtëse me normat e dhanuns. 

Në të gjitha rastet, nder të cilat Ministri i P. 
të Mbrendshme nuk kam' u bashk uë me mendimet 
e Komisjonit, ka m'u vendosë me dekret të MëkamlJë 
sit, mbasi të jetë ndigjue Këshilli i Ministrave. 

Nini 4. 
Pranë Minisrris !-ë Punëvet Ml.rerdëshme asht 

krijuë nji Kotnisjon për edilicje n dhe urbanistiken 
i perbaëm: 

1) nga Klish i litari i Perherëshem pranë Krye- 
sis së Këshillit të Ministrave që e mbledhë dhe e 
kryëson; 
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2) nga këshilltari i perherëshem pranë Minis 
trisë së Punëvet të Mbrendshmf; 

3) nga këshilltari i përhershëm pranë Minis 
tris së P. Boton'; 

4) nga nji perlaqësues i P. F. Sh., ekspert në 
Iandë, që ka me u shenuë nga Sekretari i P. F. Sh, 

fi) nga Drejtori i Përgjithshëm per Shty pin, 
Propagandën dhe Turizmin; 

6) nga Drejtori i Pt1rgjithrm i Shnde tsisë: 
7) nga mbikëqyrsi për antikitetet dhe artet 

e bukura; 
8) nga drejtuësi i shërbimit të Veprave Pub 

like të Shqipnis (O. P. A.); 
9) nga arkitekti konsulent i Zyrës Qendro 

re për ndertimet dhe u-banisl ike n, relator. 
I perket Komisjonit me dhanë mendimin që i 

kerkohet prej neneve 2 o 3 mbi të gjitha landët si 
edhe mbi pllanet rre gulluëae të har tuëme nga Zy 
ra Qendrore e Edilicjes dhe e Urbanistikes ose nga 
ente publike a private, e mbi çdo send tje ter që 
intereson edilicj1 n dhe nrhanistiken të parashtruëme 
prej Ministris në konsideratë të rand+sisë ose të 
specialitetit të vepres o të vendit ku kjo do lë 
ndertohet, 

Neni 5. 
Pllan et rregulluësa reklar0hrn të ekseknluesh 

me dekret të Mëkambësit, mbi propozimin e Mini 
strit të. Punëvet të Mbrendëshme, mbasi të jet ndi 
gjue Këshilli i Ministrave. 

Neni 6. 
Përjashtohen nga taksat mbi nder tesa dhe prej 

çdo mbi t kset korrunale e krahinore, per nji kohë 
2!5 vjetësh, privatët, shoqninat dhe kooperativat, 
institutet dhe ente të tjerë që msrrin persyper 
ndertime shtëpijash për banime civile o popullore, 
per hotele, zyre, dyqan», nderit sa shkollcrr , k az« r 
ma, spitale, shtëpija s+erimi, streha, k olcnina k li 
materike, koleg]a, konvikte, streha foshnjore, strehë 
"vortëriore e të k~tilla, gjithmon kuer nder tesa të 
jetë krye mbrenda datës 28 T'etuer I 942-XX. 

Neni 7. 
Perjashtimi që bahet fjalë në nenin e ma pir 

shem i shtrihet edhe rindertin.eve, që k an për t' u 
ngrehë në hupsinat q~ rrjedhin nga nen imi inte 
grnl i shtëpijavo të dsklaruëmo të pa banueshme 
nga nji Komisjon i formuëm prej këshilltar it ! ë 
perhershem të Kryesis së Këshillit te Ministrave, 
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prej Këshilltart të perhershern të Minislris së P. 
Botore, prej Këshilltarit të Perbershëm të Ministris 
të P. Mbrendëshme e prej Drejtorit të P. të Shndet 
sis e prej Kshilltarit arkitekt 

Po aj perjashtim asht akorduë edhe per rin der 
timet e shtëpijave të baëme në rrjedhje me zbati 
min o pllaneve rregulluësa, me perjsshtim perk to 
të fundit, me i dhanë lehtësinat tributare ma Hi 
mdhaja që eventualisht munden me i perkit në vir 
tyt të dispozitave të veçanta të ligjit. 

Neni 8. 
Akordohet perjasbtlmi riga taksat e r ga mbi 

taksat përkatëse, per nji kohë 10 vjetësh, pert' ar 
dhunat ma të mdhaja që k-inë m« rrj;:idh11 prej ri 
ndertimesh q;:; nuk janë parap. e në nenin e ma 
parshem, per ndryshimet e perrnirës ime t me rand 
si, pergjitnësisht pn ndertesa që ndodheshin rra 
parë e që kan me u zbatu« mbre ida datës 28 Te 
tuer 1942- XX. 

Neni 9. 
Parjashtimi per të cilët bahet fjalë në ne net 6 e 

7, asht i nenvuem konditës që ndr rtmi, r.ndor ti 
mi ose ndryshimi, ku do që të eksekutohet, të jetë 
konform rue projektet e pranuem prej organeve 
kompetente. 

Neni 10. 
I ngarkohen enteve ose privatve shpenzimet e 

djetës për funkcjonarët e Zyrës Qendrore per Edi- 

licjen dhe Urbanistiken ose. të arkitf;ktitkonsule>nt 
per hetimet në vend, kurse të jenë kerkuo prej 
ty ne. 

Neni 11. 
Me dekret Mbretnuer kanë pert' u Lae ndryshi. 

met e kapitujve të buxhetit Hi Ministris së P. të 
Mbren dshrne, qii kanë me rrjedhë prej krijimit të 
Zyres Qendrore per ndertimet dhe urbanistikfn. 

Nji rregullore që ka per t ' u•pranue tr e dekret 
të Ministri t Sekretar Shteti per Punët e Mbrendshme, 
mbasi të ndigjohet Komisjoni që ban fjalë neni 41 

ka me caktua normat per funksionimin e Zyrës. 
Neni 12. 

Ky dekret ka për të hy në fuqi ditën e boti 
mit Hi tij dhe ka me u paraqitë ngn Ministri rro 
ponuss Këshillit t' Rpërt Korporativ Fashist pfr 
këthirnin e tijë n/:i Ligjë. 

llrdhnojmë që ky dekret të botohet në Fl..:itoren 
Zyrtare të Mbretr.is, tue i dhanë mandat cilitdo 
që i përket t' a respektoj dhe të bajë që të respek. 
to het. 

Tirani\ më 12-X-l9H9-XVIJ. 
-.'rancesco Jacomo11I d. v. 

Sh. Verlaci d. v. 
F. Alizotti d. v. 

Bushati d. v. 
Ypi. d. v. 
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PARTE SUPPLEMENTARE 
THADUZIONE DEI DECRETI LUOGOTE~ENZIALI DAL TESTO ALBANESE 

Decrefo Luoyoteneuziale, 21 Seitembre 193!)-X Vll, Nr. 121 

Norme relative ai beni sequestrati a 
cittadini d' attivita antinazionale. 

NOi 
Luogotenente (:ilenerule di Sua 1'laesta 

VITTORIO E1'1ANUFlLE Ill 
Per G1·azia di Dio e Volonta della Nazione 

JIE D' ITAI,JA E D' ALBANIA, 
11'IPFBATORE D' ETIOPIA 

In virtu dell' autorit a a N oi delegate; 
Visti gli articoli 4 e 9 del Decreto Luogo 

tenenziale 2 Giugno rn:rn-XVII, n. 14; 
U dito il Consiglio dei Ministri; 
Sulla proposta del Presidente del Consi 

glio dei Ministri, di concerto con il Ministro 
per le Finanze; 
ABBIAMO DECRETA TO E DECRETI \MO: 

Art. 1. 
E' istituitc, presso il Ministero delle Finan 

ze, un ufficio tcmporaneo denominate ,,Uffi 
cio beni sequestrati e confiscati", per l' arnrni 
nistrazione dei beni immobili e mobili, dei ere 
diti e dei diritti reali, sequestrati o confiscati 
ai cittadini ehe hanno svolta un'attivita contro 
gli interessi della Nazione. 

Art. 2. 
La sorveglianza e i1 controllo sull' ,, Uffi 

cio beni sequestrati e confiscati" sara eserci 
tata da una commissiune centrale, ehe avra 
sede presso il Ministero dolls Finanze e sara 
composta dal Ministro per le Finanze, ehe la 
con voca e presiede, dai Consiglieri Permanen 
ti presso i1 Ministero della Giustizia, delle Fi 
nanze e dell' Eco no mia N azionale, dal Coman 
dante dslla Regia Guardia di Finanza e da 

un rappresentante del P. F. A. designato dal 
Ministro Segretario del Partito. 

La commissione centrale, inoltre, decidera 
su tulte le questioni ehe riguardano l' impie 
go dei beni, I' ammontare dcgli affitti, ii mo 
do di investire le ren lite e la vendita dei beni 
mobili, giusto l' art. 4. del D. L. 2 Giugno 
1939-XVII, Nr. 14. 

Art. 3. 
II Presidente del Consiglio dei Ministri, 

sentito ii parere della Commisione di cul allo 
arti co lo precedente, potra stabilire, su dornan 
da degli interessati, ehe ai componenti le fa 
miglie dei colpiti dal provvedimento di seque 
stro o di contisca e ehe versino in istato di 
bisogno, sia corrisposto un assegno alimen 
tare, da prelevarsi dalla massa dei redditi 
dei beni sequestrati o confiscati, o accor 
dare ai componenti le dette Iamiglie ii diritto 
di abitazione in una parte dell' immobile se 
questrato o confiscato, o assegnare una abita 
zione in altro immobile, anch' esso sequestra 
to o confiscato. 

Potra, del pari, il Presidente del Cousiglio 
dei Ministri, previo parere della detta commie 
sione, disporre a favore dei componenti le 
menzionate famiglie, ehe dai beni sequestrati 
siano stralciati quelli per i quali sussista la 
prova ehe non provengono da attivita antina 
zionale o comunque illecita. 

Contro le decisioni del Presidente del Con 
siglio dei Ministri e ammesso soltanto i1 ricor 
so, da proporsi entro ~H) giorni dalia notifica 
zione del provvedimento, al Luogotenente Ge 
nerale di Sua xlaesta il Re Imperatore, ii qua 
le provvedera con decreto, sentito i1 Consi 
glio dei Ministri. 

Art. 4. 
Presso ogni Prefettura e istituita una com 

missione provinciale alla quale spetta di faro 
proposte alla commissione u ntra le o al Pre- 
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sidente del Consiglio dei Ministri sulle mate 
rie di cui agli art. 2 e 3. 
La commissione o composta dal Prefetto, ehe 

la convoca e presiede, dal Presidente del Tri 
bunale, dal Direttore di Finanza, da un uffi 
ciale della R. Guardia di Finanza, di grado 
non inferiore a Capitano e dal Segretario Fe 
derale o, in caso di assenza o di impedimen 
to, dal Vice-Segretario Federale del P. F. A. 

Art. 5. 
II presente decreto entra in vigore il gior 

no delta sua pubblicazione nella Gazzetta Uffi 
ciale del Regno. 

Ordiniamo ehe i1 presente decreto sia pub 
blicato nella Guzzetta Ufficiale, mandando a 
chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare. 

Tirana, 21 setternbre 1989-XVII. 
f/to Fl'ancesco Jucont0ni 

f/to Sh. Verlaci f/to F. Alizotti 

Deereto Luoqoteneneiale, 12 Ottobre 1[)39- .• \ VII, Nr. 122 

lstituzione dell' Uflicio central e per I' edilizia 
e l' urbaniatica ; agevolazioni tributarie 
per i fabbricati di nuova costruzione o 
migliorati 

NOi 
Luogotenente Generale di Sua Ua~at~ 

VITTOHIO EltlANUELE Ill 
Per G1·azia di Pio e VololJtit della Nazione 

Bf<~ D' ITALIA E D'ALBA~J~, 
IMPEBA.TOBE D' ETIOPIA 

In virtu dell' autoriia a Noi delegata; 
Visto l' art. 15 dello Statute Fondamentale del 

-Regno; 
Ritenuta l' urgenza di emanare norme ehe rego 

lino l' atti vita edilizia; 
U dito i1 Consiglio dei Ministri; 
Sulla proposta del Minish o per 1' Interno, di 

concerto con i Ministri per i Lavori Publ.licl, per 
la Gius tisia e per le Finanze ; 

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO: 
Art. t. 

E' istituito presso ii Minislero cell' Interno un 
Uff'clo Centrale per I' edilizia e 1' urbanistica allo 
scopo di assicurare la migliore e pi{, armonica edl. 
lizia in Albania. 

U ufficio e posto alle dipendenzo di un rrchi. 
tetto consulente e formato da 3 architetti, 4 dise. 
gnatori, 3 assistenti, un segretario e un dattiJo. 
grafo-aiuto. 

Tale personale, se non puo essere tratto da 
altri ruoli dell' Amministrazione, ~11ra assunto, in 
tutto o in parte, con contratti a tempo determinato. 

Art. 2. 
Spetta all' Ufficio Cvntrale per l' Pd•lizia e l'ur 

banistica: 

a) preparate, rive-lere e completars i plani 
rPgolatori, o i regolamenti urbanistici ed edilizi 
per le cittn di Tirana, Durazzo, Scutari, Elbasan, 
Coritz s, Valona, Argiroc1tstro, Berat e Port"o Edda 
e di quelle altre ehe aventualmente potranno essers 
dichiarats di interesse urbanistico dalla Commlssio. 
ne di cui all' articolo 4; 

b) dare il parers in ordine alle autorissazlonl 
nscessarie per le costruz ioni o ricostruzioni, tempo. 
ranee o nerrnanenti, ehe enti o privati lT1tPnclat10 
eseguire in una dells citta indicate nella lettera a) 
o in altra per cui sia state rrdatto fd approvato 
un piano rsgolatore ; 

r) dare parere, su rlchiesta dell' interessato, 11u 

qualunque costrustone o trasformazione di Iabbricati 
ehe, fuori dei centri indicati nella letters precedentë, 
privati o enti intendano eseguire. 

Art. 3. 
Senza l' autorizzazione del Ministro per l'Interno, 

da rilasciarsi su conforme parsre della Comrnissio 
ne di cui all' articolo 4, nessuna costrusione, rico 
struslone o trasiormazloae con carattere permanente 
o temporaneo, potra essere iniziafa o prosszuita e 
nessuna strada aperta nelle citta indicate nella let 
tera a) dell' articolo precedente o in quells altre in 
cui esista un piano regolatore. 

Nella costruzione, ricosfruzi one o tras'ormasione 
degJi edifici i proprietar i o i loro rsppresentanti e 
i tecnici sono obbligati 2d attenersi, 1;1'1111 esecuaione 
dei lavori, al progetto approvato dalla Commie- 
sione di cui all' articolo 4. Ogni variante di det- 
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taglio della parte archite tto n'ca rona ess ere cor 
sentita dall' architetto consulente, 

I contravventori alle dispos' z' oni del presente 
articolo saranno puniti con l' ammenda da mille 
a tremila franchi albanesi, ehe, in caso di soclera 

0 altri enti morali, sara applicata a carico di chi 

00 ha Ja legittima rappresentanza. 
Jl Ministro fer l' Interno, su parere conforme della 

Commissione di cui all' artlcolo seguents, con suo 
decreto non soggetfo a re clarno, p otra inoltre or 
dinare Ja demolizione dell' opera in contravvenzione 
alle norme prescritte. 

In tutti i casi nei quali il Ministro r.on intenda 
uniformarsi ai pareri della Commissione, san\ prov 
veduto con Decreto Luogotenensiale, udito ii Con 
siglio dei Ministri. 

Art. 4. 
Pcesso il Ministero dell' Interno e istituita uria 

Commissione dell' edilizia e urbanist c1.1 cornposta : 
l) dal Consigliere Permanente alla Presidenza 

del Consiglio, ehe la con voca e Ja presie de ; 
2) dal Consigliere Permanente presso 1\ Mi 

nistero dell' Interno; 
l:3) dal Consigl iere Permanente presso ii M. 

nistero dei Lavori Pub blici; 
4) da un rappressntante del P.F.A, esperto in 

materia, da designar si dal Se; retar io c'€1 F.F.A. ; 
5) dal Direttore Genera le df Ila Stampa, Pre. 

paganda e Turismo; 
6) dal Direttore Generale della Saniia Pub 

blica ; 
7) dal Sovraintendente alle Antichu a e Belle 

Arti i 
8) dal dirigente ii servizio dellti Opere PuL 

bliche Albania (O.P.A.); 
9) dall' Architetto Consulente dell' Uificio Cen 

trale dell' e Iihzia e urbanistica, relatorë. 
Spetta alla Commissione dar parere su tulte le 

materie per le qua li esso e rich i est o dagli arti coli 
2 e 3, nonche sui piani regolatori redatti dall' Uf. 
licio Centrale dell' edilizia e urbanistica o da enti 
pubblici o da privati e su ogni altra materia 
interessante l' edilizia e1 l' urbanistica sottopostale 
dal Ministero, in considerazione dell' entita o della 
specialita dell' opera o della localita ove essa dsv'es 
sere eseguita. 

Art. 5. 
I piani regolatori sono dichiarati e secutivi con 

Decreto Luogotenenziale su proi osla del Mini~tro 
per l' Interno, s- ntito ii Consiglio <'ti Mini~tii. 

Art. 6. 
E' co tcessa l' esenztone dali' imposta sui Iabbri 

cati e da ogni sovralmposta comunale o provinciale, 
per ii periode di 26 anni, ai privati, alle societa, 
anche cooperative, agli Istituti ed altr i er.ti ehe 
imprendooo la costruaic ne di case per abitazioni 
civili o popolari, per alberghi, pe r uffici, nrgozi, 
edifici scolasticl, caserme, ospe dali, case di cura, 
ricoveri, colonie climatiche, collegi, educandati, 
asili ir.lantili, orfanotrofi e simili, semprechë la 
costruzione sia condotta a tei mine entro il 28 
ottobre 1942-XX. 

Art. 7. 
L' esenzione di cui al precadente articolo e 

concessa anche alle ricostruzioni, ehe sorgeranno 
sulle aree risulte nti dalia integrale demolizione di 
case dichiaratë inabilabili da una commissione com 
posta dal Consigliere Permanente alla Presider.sa 
del Consiglio, dal Consigliere Permanente al Mi 
ni stero dei LL. PP., dal Consigliere Permanente 
al Ministero dell' Interno, dal Dire ttore Gc nerale 
di Sanita e dal Consulente architetto. 

La stessa esenzione e concessa per le ricostru 
zioni di case ellettuate in conseguenza dell' attua 
zione dei piani regolator+, salvo, per queste ulti 
me, le rnaggiori agevolazioni trilutarie ehe potes 
sero eventualmente spettare in virtu di speciali 
dispos zioni di legge. 

Art. 8. 
E' concessa l' esenz iorie dall' imposts e dalle re· 

lative sovraimposte, per la durata di 10 anni, del 
maggior re ddito derivante alle costruzioni non 
previste dall' articolo precsdente, alle translorma 
zioni e note voli migliorie, in gen ere di fabbrica ti 
preesistenti, ehe saranno eseguite entro ii 28 ot 
tobre 1942-XX. 

Art. 9. 
L' esenzione di cui agli arti coli 6 e 7 e subor 

di nata alla condizione ehe la costruaione, 1 ico 
struzione o trasformazione, ovunque eseguite, siano 
conforrni ai progetti approvati dagli organi comps 
ten ti. 

Art. lQ. 
Sono a carico degli Enti o dei privati le speae 
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per le trasle rte dei fnnzionari nddetti all' Ulf'cio 
Centrale per l' ertilieia e I' urhanistica o dell' Ar chi 
tetto consulente, per i sopralnoghi da essi richiesti. 

Art. li. 
Con Decreto Reale saranno apportate le variazlo 

ni <lei capitoli n e l Inlancio del Ministt•ro dell' Jnterro, 
dipsndenti dalia istituz ione dell' Ulfrcio centrale per 
l' cdiliz.ia e l ' urhanistica. 

Un regolamento da approvarsi con Deen-to del 
Mlnistro per l' Interno, sentita la cornmissiono di 
cui all' art. 4, stubi lir a le norme per ii funzionamento 
dell' TIficio. 

Art. 12. 
li presente decreto entrera in vigore ii giorno 

stesso <lolia sua pubblic zione e sai,'t presentato dal 
Ministro proponents al Consiglio Superiore Corpe 
rativo Fuscista per la conversions in )(lgge. 

Ordiniamo ehe il presente decrel o sia pubblica 
to nella Gazzetta l 'Il-ciale mandando a chiunque 
spetti di osservarlo e farlo osservare. 

Tirana, li 12 ottobre 1939-XVIJ. 

f/to Fl'aneesco .Jacomoni 
f/to Sh. V erlaci 
f/to F. Alizotti 

f/to Xh. Ypi 
f/to M. Bushati 

Fletorja Zyrtare 
Pajtime: pm nji mot Shqipni, Itali e A.O.I. fr. 12 

,, ,, ,, ,, Për jashta . . . . • 20 
Nji numër i Fletores . • 0.20 

,, 11 i vjeter . ff l 
Lajmërim . fr. ari 10 
Shpallje • 10 
Shpallje ankandesh per nji kolonë . . ,, 5 
V. O. Çdo pagesë bahet tue derdhë të hollat n' Ar 
kat financiare të Shtetit e tue dergue doren e Fi 
nancës Redaksia aë Fletores Zyrtare. 

---- --=:...=::.;:: 
Drejtimi: D1•ejto1·is së Përgj. ShtY})lt, Pr0• 

pagandës e Turizmit 
(R e d a k s i s s o F I e t o r e s Z y r t a r e) 

Tiranë 

Telefon automatik Nr. 265 
• gjindann. • 14 

Hedaktor ZEF M DAJÇI: 

Shtypshkroja ,, Nikaj" T'iranë 

BKSH



VJETI I XVIII. Tiranë, e Hane 30 Tetuer 1939-XVIII Nr. 100 - 
M ·B R E· ·T N I J A 

FLEJO·R~J·A 
s· H Q I .P T' A R E 

ZYR'TA,RE . . . . .. ,.., f 

Botohet prej Drejtoris se Pergjithshme te Shtypit, Propagandas e Turizmi-I. 
f'ERMBAJT JE: 

1) Rregjistrime Shtetsije f. 1 
2) Mbi transkriptimin e Shoqnis Anonime Adria 

tike shkembimesh tregtare e ihirun shk ur- 
timisht "ADRIA" f. 2 

3) Mbi transkriptimin e Shoqnis Anonime Comp 
gta.ia esecuzioni lavori pubblci in Albania qi 
shkurtimisht quhet "CELPA" f. 2 

3) Shpallje Gjyqesh f. 2 
4) Qarkore Shkollave tl5 Mesme f. 8 

Rregjistrim Shtetsi.Je 

Si mbas vendimit të Këshillit Ministruer 
Nr. 709 datë ll-X-1939-XVII, autorizohen zyrat 
kompetente me krye te gjitha veprimet e du 
huna per rregjistrimin në shtetsin Shqiptare e 
të quejtunit Agustin Muzhani, biri i Pj-trit dhe i 
Lezes linduri në Shkup (Jugosllavi) me l91J:l i 
pa martuem banuese në Tiranë dhe ardhuri në 
Shqipni qysh prej 1 vjeti mbasi ky tue qenë raca 
e gjuha Shqiptare i ka plotsue gjith konditat e 
caktuerne në paragrafin 5 t'Art. 7 të Kodit Civil; 
dhe betimis e nevojshëm konform ndryshimit të 
paragrafit I. t' Art 2 të Rregullores shtetsis, 
t' a bajë para Zyrës së Gjendjes Civile ku ka 
qendresen e ku do të rregjistrohet, 

* * * 
Si mbas vendimit të Këshillit Miuistruer 

Nr. 7R!-l më 12 X. 1939 XVII, autorizohen 
zyrat kompetente me krye të gjitha veprimet 
e duhuna per rregjistrimin në shtetski Shqip 
tare e të quejtunit N exhat Tahir Be go lii 
biri i Abdylit dhe i Azizes lindun në Pejë 
(Jugosllavi) ma 1923, banues në Tiranë dhe 
ardhun në Shqipni qysh prej 5 vjetësh, mba 
si ky tue qenë nga raca e gjuha Shqiptar i 

ka plotsuem gjithë konditat e caktuerne në para 
grafin 5 t' Art. 7 të Kodit Civil; dhe betimin 
e nevojshëm konform ndryshimit të paragrafit 
I. t' Art 2 të Rregullores së shtetsis t' a bajë 
para Zyrës së Gjendjes Civile ku ka qendre 
sen e ku do të Rregjistrohet. 

Vendim Nr. 720 me a-X-39-XVIL 

Këshilli Ministruvr në mbledhjen e tij të 
sotëshme të mbajtun nën kryesine Z. Shelqet 
Verlaci Kryeministër e Zav. Minister Sekretar 
Shtet-i JJër P. Botore: me antar Z. Z. Tehk 
Mnorja ~Ii nistor Sekretar i Partis Fashiste Shqip 
tare, Xhater Ypi, Ministër Sekretar Shteti për 
Drejtësin, Maliq Bushati, Minister Sekret qr Sht e 
ti per P. Mbrendësnme, Fejzi Alizotti, Ministër 
Sekretar Shteti per Fmar.cat, Ernest K oliqi, Mi 
nister Sekretar Shteti për Arsimin, Anton Bt'ça 
Ministër Sekretar Shtet. per Ekonomin Korube 
tare, mbi proponimin e bamun rue shkresën 
Nr. /jg:i5/l datë 2G. IX. 1939 XVH, të Minis 
tris së P. të Mnreudëshrne e në kontormitet 
me nenin 21 të Rregullores së I'. të Kont ahi 
litetit të P. të Shtetit, 

Vendosi 
t' autorizohet Ministrija në fjalë me i dhanë 
në s.perruarrje me marrëveshtje private puni 
met e shtresës së Parkut të Bashkis së Bu 
rrelit, mbasi trezo'iet se koha nuk peruieton 
4.ë të kryhen formalitetet e adjud.k atës µ, r 
arsye të stinave të këqija qi do të I.llojn« dhe 
aq ma tepër shuma e preventivit të këtyue 
pooimeve nuk arrin ma tepër së 1000 (njlmj) 
fr. ari. 
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Fletorja Zyrtare 
Pajtime: per nji mot Shqipni, Itali e A.O.I. fr. 12 

,, ,, ,, ,, Për jashta . . ,, 20 
Nji numer i Fletores . . . ,, 0.20 

,, ,, i vjeter . ,, 1 
Lajmërim . fr. ari It) 
Shpallje ,. 1 O 
Shpallje ankandesh per nji kolonë . ,, 5 
V. O. Çdo pagesë bahet tue derdhë të hollat n' Ar· 
kat financiare të Shtetit e tue dergue doren e Fi 
nancës Redaksia së Fletores Zyrtare. 
- 
Drejtimi: D1·•\itol'is s,; J•ërg,j. ShtyJlit, Pro- 

pagandës e Turiz1nit 
(Red aks is së Fletores Zyrtare) 

Tiranë 

Telefon automatik Nr. 255 
gjindarm. ,, 14 • 

Mbi transkriptimin e Shoqnis Anonime 
Adriatike shkembimesh tregtare e thirun 

shkurtimisht ,, A D k I A" 

Mbasi Sho qënija An. Adriatike Shkëmbi 
mesh Tregtare "ADRlA'' me kapital prej Fr. 
ari 5000 (pesëmii) ndamun në 15 (pesmbdhet) 
akcjone me Pr. ari 100 (njiqind) sëcili, rn= qe 
ndër në T'iranë, me kohë v ashdimi deri me 
d. 31 Dnetuer l95S dr.e qi k a si objekt 
tregtia e eksportimin, importimin. industr.n, 
pertaqësimin dhe përgjithësisht shirytsimin o 
aktiviteteve, tregëtare e industriale në çelu fushë; 

Ka krye të gjitha formalitetet e rlulmna 
prej Ligjit për konstituimin e nji shoqnije Ano 
nime dhe Statuti i sajë asht dekretua nga 
Mëkambësi i Përgjiuiëshëm i Madhenis së Tij 
Viktor Emanuel lll për birë të Zotit dhe 
vullnet të Kombit Mbret i Italis e i Shqipnis 
Perandor i Etiopis me datë 14 Gusht 1939- 
XVJI; u t· anskriptue në librin e 'Trai skrip 
timeve të kësa] Ode me datë 31). 9. 1939-XVII, 
nen Nr. 44 të Rregjistrit. 

Nga Oda e Tregtis. 

Mbi transkriptimin e Shoqnis Anonime 
Compgnia e secuzioni lavori pubblici in 
Albania qi shkurtimisht quhet "Cf.LPA" 
Mbasi Sho qënija Anonime Cornp aznia Ese. 

cuzioni Lavori Pubbliri in Albania ,, CE LP .A" 
në kapital prej Fr. ari 10 000 (dhvtrnij) të per. 
faqësuern pro] 10() (njiqind) akcjoricsh në Fr. 
ari 100 (njiqind) secili dho tue lanë shiek shti. 
mit ti"i kapitalit deri ni, 2f)0.000 (dyqindepes 
<lbetë mije) Fr. ari; e cilia ka si objekt pro 
jektimin dhe ezcgutimin purush b«dorr në to 
kën e Mbrernls ..;;h(Jipi rro, m i qendër ni; Ti. 
rant', me kohë vazhdimi deri m- :n Dhotuer 
l:' fi ( J. 

Ka krye U5 gjithi' Iormalitetct P duhuna 
prej Ligjit për konstituimin e nji Shoqënijs 
Anonime dhe Statuti i $<1jL' ka qenë dekretuo 
nga Mek ambësi i Pt,rg:1itllshi.'m i Madhënis së 
Tij Viktor Emanuel 111 per hirë ti~ Zorn dhe 
vullndet te Kom ,it, Mbret i ltalis dhe i Shqipnis 
Perandor i Etiopis me darn IG S11ta1 uer 1\139, 
u transkriptue në Librin e Transkriptimeve të 
të kësaj Ode me datL' 2. 10. l9:rn. XYII, nën 
Nr. 45 të Rregjistrit. 

X6a Oda e Tregtisë Sl~ Tiranës. 

Thi1•Je 

I qujturi Ilysni Rushit Dura], nga katundi 
Bence i Tepelenës, pandehet se me datë 20 
7. 1939, ka ha një vet gjyqësi në dem t' ankue 
s.t IIajro Mahilit, nga katundi Qishehardhe. 

Me qenë se të pandehurit I-Iysni nuk i di 
het vend banimi thirret me anen e Fletoren Zyr 
tare, të prezantohet para Gjykatës Fillore 
të Vlonës me datë 28. X. 1939, XVlI ora 9 
paradite, në rast mos prezantimi në ditën dhe 
orën e caktueme shkakton vazhdimin e gjyqit 
11ë mungesë. 

Kjo thirje në Fletore Zyrtare xen vendin 
e kominikimit. 
Vlonë, me 10. X. 1939 XVII. 

Gj. Filluor. 
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* * * 
Thëritet per me u prezentue para Gjy 

qit paqit Mallakastrës për me datë 15 Nandor 
193~, ora 9, para dreke i quejtuni Daut Qa 
tipi nga katund Hekal i Mallakastrës tash me 
banim të pa ditur në Shqipni, si ankues për 
rrafje. 

Mos prezantimi i tij në ditën dhe orën e 
sipër shenueme ka me u shikue gjyqi, n' emer 
të së drejtës botnore dhe kjo leter thirje e 
botuarë në Fletoren Zyrtare, zen vendin e ko 
munikimit. 
Ballsh, me 7. X. 193d. XVII. 

Gjyqtari Paqtuës 

* * * 

Thiret me u prezantuë para kësajë Gjy 
katë me d. 20 Tetuer 1939 XVII, ora 9 para 
dreke i quejturi Bardhok Gjergj Jaku nga ka 
tundi Rrshe i Komunes Përlatit Mat, dhe tash 
ti me banim të pa dijtur, i akuzuar ky pse 
ka mashtruë ankuesin Sheme Allkushën nga 
katundi Gllovë, i Tepelenës tue i marrë 39 
lekë me preteks se do ta fuste në punë e 
mandej do ti kthente dhe të hollat kurse këta 
i ka pervetuar. 

Kjo thirje e shpallur në Fletoren Zyrtare 
zen vendin e komunikimit. 

Gjyqtari Hetues. 

* * * 
Thiret Usta Kadriu nga katundi Panarit 

i Korçës që të prezantohet, në gjyqin' e Pa 
qit Kurveleshit dhe të pyetet si i pandehur 
për nji vjedhje me datën 12 Nanduer 1939, 
ora 9 para dreke. 

Me qenë se i perrnenduni tash ndodhet me 
banim të pa ditun, brenda tokës të Mbretnisë 
Shqiptare, per të zanë vendin e komunikimit 
kjo ftesë botohet në Fletoren Zyrtare të Ti 
ranës. 
Gjysmar, me 29. 9. 939. XVII. 

Gjyq. Paqtues. 

* * * 
Thrritet per t' u prezantua përpara Gjyka 

tës Paqtuese të Kavajës Dega Hetuëse, me 
datën 4 Nendor 1939 XVIII, ditën e Shtunë 
i pandehuni Skënder Tefik Belku, nga katu 
ndi lshërn i Lushnjës, banues ma parë në ka 
tundin Sfir të Mallakastrës dhe tash me ba 
nim të pa dijtun, per t'u marrë nën pyetje si i 
pandehuri, i akuzuern për fallsifikim e mashtrim. 

Në rastë se nuk prezantohet në datën dhe 
orën e sipër shenuar, ka me u vendosë si 
mbas ligjit. 

Kjo ftesë botohet në Fletoren Zyrtare, dhe 
zën vendin e komnnikimit. 
Kavajë, me D. X. 1939 XVII. 

Nd. Gjyqtari. 

* * * 
Të quajtunit Sadri Rah Kurteshi e Mulo 

Tahir Tahlri Arrëxhi nga Shkodra e tash me 
banim të pa ditun në Shqipëri, thiren të pre 
zantohen si të pandehun para Gjyqit Filluer t'El 
basanit më datë --L XI 1939 XVIII, ora D para 
dreke të cilët akuzohen se me datë 7. 6. 939- 
XVII kanë rrahun enkuesin Zak \' asil Toll um bin 
nga katundi Karakullak tue i shkaktua plagë të 
sherusheme në 10 ditë. 

Shënohet se në raste të mos prezëntimit 
tyne në datën dhe orën e sipërshenueme, gjy 
qi ka me u shikuë në mungesën e tyne. 
Elbasan, me 7. X. 1939. XVII. 

Gjyqtari Fillor. 

li 

* * 
Thriten per me u prezentue në sallen e 

ksajë gjykate si të pandehur me daten 17.XI. 
rn39, ora 9 p. d. të qujtunit Nikolla Vllaho 
dhe Thodhori Vllah o nga Katundi Rase, dhe 
tash me banim të pa ditun në Shqypni, të 
pandehur per vet gjyqsie. 

Kjo ftesë zen vendin e komunikimit dhe 
në rast të mos prezantimit, ditën dhe oren e 
sipfa-shenueme ka me u vendos vendimi i 
gjykimit në mungesën e tyne konform nenit 
21 të ligjit mbi disa ndrime. 
Libohovë, 6. X. rn:rn. XVII. 

Gjyqtar Paqtuese. 
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I quejtuni Ramadan Veseli Rekrut i D. L. 
1910, nga katundi Prigë-Prigë i Korçës tash 
me banim jashtë shtetit, i pandehur për mu 
ngesë thirje nen armë. 

Thritet të prezantohet para Gjykatës He 
tuese Ushtarake n@ Ttranë me datë;• I (i XL 
1939 XVIII, në rast të kunclert do të vepr ohe t si 
mbas ligjit. 
T~rant_:i, me 29. 9. 1039 XVII. 

* * * 
I quajtuni Jorgaq Loni Çok ani i D. L. rn12 

nga Lagja e Ree Korçës tash me banim jashtë 
shtetit) i pandehur për murgesë thirje nen 
armë. 

Thritet të prezantohet tiara Gjykatës He 
tuese U shtarat e në Tiranë me datën 16 Na 
nduer 1939 XVIII, në rast të kundërt do të vep 
rohet si mbas ligjit. 
Tiranë) me 29. 9. 1939 XVII. 

* * * 
I quajtuni Vangjel P. Dhimistokli Rekrut i 

D. L. 1912 nga katundi Maneza Uoboshticë i 
Korçës) tash me banim të pa clijtun jashtë 
Shtetit, i pandehur për mungesë thirje nen 
armë. 

Thritet të prezentohet para Gjykatës He 
tuese Ushtarake në Tiranë me datën 16 Na 
nduer rn:rn XVIII, në rast të kundërt do të 
veprohet si mbas ligjit. 
Tiranë, me 29. 9. 1939. XVII. 

* * * 

I quajtuni Koli Andrea Rapi Rekrut i D. 
L. 19.J.2 nga katundi Leshnjë Lajthizë i Korçës 
tash me banim të pa ditun jashtë shtetit, i 
pandehur per mungesë thirje nen armë. 

Thritet të prezantohet para Gjykatës He 
tuese Ushtarake në Tiranë me datën 16 Na 
nduer 19a9 XVIII, në rast të kundërt do të 
veprohet si mbas ligjit. 
Tiranë, me 29. 9. 1989. XVII. 

I quejtuni Safet Ramadani Rekrut i D. L. 
WW, nga katundi Qatron i Korçës tash me ba 
nim jashtë shtetit, për mungesë-i thirjo nen 
armë. 

Thritet të prezantohet para Gjykatës He 
tuese Ushtarake në Tiranë me datën 10 Na 
nduer 19:l9. XVIU) në raste to kundërt do të 
veprohet si mbas ligjit. 
Tiranë, me 29. 9. 19J9. XVII. 

* * * 
I quejtuni Abdyl Rushiti Rekrut i D. L. 

UHO, nga kat. Vushëz Vashtemi i Korçës tash 
me banim jashtë shtetit, i pandehur për munge 
së thirje nen armë. 

Tnr.tet to prezantohet para Gjykatës He 
tuese Ushtarake në Tiranë me datën lfi Na 
nduer 1939-XVIII në rast të kundërt do të 
veprohet si mbas ligjit. 

Tiranë, me 2G. 9. 1939. XVII. 

* * * 
I quejtu ii Fcti Maliqi Rekrut i D. L. 19l0, 

nga katundi Vashëzi V ashterni i Korçës tash me 
banim jashtë shtetit, i pandehur per mungesë 
thirje nen armë. 

Thritet të prezantohet para Gjykatës He 
tuese Ushtarake në Tiranë me datën Io Na 
nduer 19~rn XVIlI, në rastë të kundërt do të 
veprohet si mbas ligjit. 
Tiranë) me 29. 9. 939. XVII. 

* • * 
I quejtuni Teki Asllan Mete Rekrut 1 D'. L 

1910 katundi Roshaj-Rusha] i Korçës tash me 
banim jashtë shtetit, i pandehur për mungesë 
thirje nen armë. 

Thritet të prezantohet para Gjykatës He 
tuese Ushtarake në Tiranë me datën 16 Na 
nduer 1939. XVIII, në rast të kundërt do të 
veprohet si mbas ligjit. 
Tiranë, me 29. 9. 939. XVII. 

Zav. Gjyqtari Hetues Ushtarak. 
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Vendim afati për t' aratisun 

MiaSi nuk asht zanun Nikoll Elezi i biri 
Ndues banuës në kat, Zhej i Krusë qi pandehet 
se me d. 7. VI. 1939 ditën e . . . . ka 
plagosun të queitunin Ndue Preng Filen, nga 
kat. Perlat Kryetaria e Gjykatës së Shk. I. 
e Dibrës që prej datës shpalljes të këti 
vendimi, të pandehunit përmendun i nep dhetë 
ditë afat, për me u prezantuë para gjykatës. 
Në kjoftë se nuk i paraqitet gjykatës mbrenda 
këti afati vërtetohet se nuk don me ju bindë 
ligjës, dhe kështu ka me u shikuë gjyqi në 
mungesë, kan me ju rrëzue të drejtat civile, 
ka me ju sikvestruë pasunla dhe me as nii 
mënyrë nuk ka me pasë W drejtë ankimi 
mbi veprimet e bamuna 

Të gjith gjendarmët e policët janë të de 
tyruem me zanjen e tij. 

Për plotësimin e veprave të përmënduna 
i asht shkrue Prokuroriës Shtetit dhe në mbë 
shtetje të nenit 371, 372 të procedurës penale 
shpallet ky vendim. 

Peshkopi më 27-IX--939-XVII. 
Gjyqtar Filluer 

* * * 
Mbassi nuk asht zanun Mark Gj-0n Ndoji 

nga katundi Konaj i Mirditës, i ndodhuri n' ara 
tie, i akuzuem se me datë 1. 6. 1937, i pande 
huri pezulloj punen që ishte tue punue në 
Shoqnin "E. I. A. A." q' ishte tue korrun 
grunë dhe shkoj me pimun ujë nga shtama e 
tij, por pa se nuk kishte ujë kujtoj se ja kish 
te zbrazun Beqir Seferi, i drejtohet këtij dhe 
kerkon shpjegime, por tue · pa se Beqiri i ku 
ndershton tue i thanë se nuk ja kishte pirë 
ujët, hidhrohet nxierr thiken që.11 mbante me 
vedi dhe i drejtohet ankuesit me qellim që t' a 
therte, por me nderhymjen efektive të pun 
torëve të tjerë që u ndodhen gati guximtari 
nuk ka mujtun me ja mbrrijtun qëllimit se 
pse nderhyesat ju hodhen Markut dhe si e 
kapën ja muarën thikën. 

Kryesija e Gjykatës Shk. Irë Durrësit, që 
prej datës së shpalljes të këtij vendimi në 
Fletoren Zyrtare, të· pandehunit nalt perme- 

ndun i nep dhe të ditë af at per t' u prezantue 
para Gjyqit, në qoftë se mbrenda këtij afati 
nuk i prezantohet Gjyqit, vertetohet se nuk 
don me ju bindë ligjës dhe kështu ka me u 
shikue gjyqi në mungesën e tij, kan me ju rrë 
xue të drejtat civile ka me ju sikvestrue pasu 
nija dhe me as nji mënyrë nuk ka me pasë 
të drejtë ankimi mbi veprimet e barnuna. 

Të Gjith Karabinjerët janë të detyruem me 

xanjen e tij, 
Dhe në bazë të neneve 371, 372 të Pr. Pena- 

le shpallet ky vendim. 
Durrës, me 6. Tetuer 1939. XVII. 

Kryetar' i Gjyqit. 

* * * 

Mbasi nuk asht zanun Abdyl Beca i biri i 
Mustatës banues në katundln Brrakaj qi 
pandehet se me (1. 15 Gusht H)39- ditën e .... 
ka vrarë të qujtunin Bajram .Jollen nga ay 
katund. (katundi Brrakai) Kryetaria e Gjy 
katës së Shk. I. e Dibrës që prej datës 
shpalljes të këti vendimi, të pandehunit për 
mendun i nep dhetë ditë afat, për rne u pre 
zantuë para gjykatës. Në kjoftë se nuk i pa 
raqitet gjykatës mbreuda këti afati vërtetohet 
se nuk don me ju· bindë ·ligjës, dhe kështu ka 
me u sfiikuë gjyqi në mungesë, loan me ju 
rrëzue të drejtat civile, ka me ju sikvestruë 
pasunia dhe me as nji mënyrë nuk ka me 
pasë të drejtë ankimi mbi veprimet e bamuna. 

Të gjith gjendarmët e policët janë të de 
tyruem me zanjen e tij. 

Për plotësimin e veprave të përrnënduna 
i asht shkrue Prokuroriës Shtetit dhe në mbë 
shtetje të nenit 37l, 372 të procedurës penale 
shpallet ky vendim. 

Peshkopi, më 27-9-1939-XYII. 
Gjyqtar Filluer 
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* * * 
Mbasi nuk asht z anun Kadri Mezhika i biri 

Xhekës b.muës në ka tan din Lam i Math qi pan 
dehet se med. 3- 7-Hl~W-XVII ditën e Hanë ka 
vrarë të qujtunin Asllan M. Skurën nga 
ay katund Kryetaria e Gjykatës së Shk. I. Di 
brës që prej datës shpalljes të këti vendimi, të 

pandehunit përmendun i nep dhetë ditë afat, 
për me u prezantuë para gjykatës. Në kjottë 
se nuk i paraqitet gjykatës mbrenda këti afati 
vërtetohet se nuk don me ju binoë Jip?:jfsJ dhe 
kështu ka me u shikuë gjyqi në mungesë, 
.kanë me ju rrëzue të drejtat civile, ka me ju 
sekvestruë pasunia dhe me as nii mënyrë nuk 
ka me pasë të drejtë ankimi mbi veprimet e 
bamuna. 

Të gjith gjëndarmët e policët janë të de 
tyruem me zanjen e tij. 

Për plotësimin e veprave të përmënduna 
i asht shkrue Prokuroriës Shtetit dhe në mbë 
shtetje të nenit 371, 372 të procedurës penale 
sh pallet ky vendim. 

Peshkopie, më 27-9-1939-XVJI 
Gjyqtari Filluer: 

* * l: 

Mbasi nuk asht zanun Hasan Lata i biri 
i Mehmetit banuës në katundin Miro- h qi pan 
dehet se me d. 29 Maj 1939 ditën e ... ka 
tentuar të vrasë të quejtunit Lazim Ymer Ho 
xhen, nga ay katund Kryetarija e Gjykatës 
së Shk. ·I. Dibrës që prej datës shpalljes të 
këtij vendimi, të pandehunit përmendun i 
nep dhetë ditë afat, për me u prezatue para 
gjykatës. Në kjoftë se nuk i paraqitet ._gjyka 
tës mbrenda këtij afati vërtetohet se mik don 
me ju bindë ligjës, dhe kështu ka me u shi 
kue gjyqi në mungesë, kanë me ju rrëxue të 
drejtat Civile, ka me ju sikvestrue pasunija 
dhe me asnii mëndyrë nuk ka me pasë të 
drejtë ankimi mbi veprimet e bamuna. 

Të gjith gjendarmët e policët janë të de 
tyruem me zanien e tijë. 

Për plotësimin e veprave të përmenduna 
asht shhrue Prokuroriës Shtetit dhe në 

mbështetje të nenit 371, 372 të procedurës 
penale shpallet ky vendim .. 

Peshkopie, më 27. JX. 1D3!:l XVII. 

Gjyqtar Filluer 

THIBJE 
Me anën e kësaj thirje që po botohet në 

Fletoren Zyrtare në Tiranë, lajmërohen Shef 
ki Sharku dhe zonja e tij Myzejen Shatku që 
të dy ma para banues në Tiranë tash me 
banim W pa dijtun, për m' u prezentue para 
kësaj Gjykate me d. 25 XI 1930 ora D para 
dite për me ju përgjegjur padis së ngrehun 
prej Ramazan Sali Tola për pagimin e shu 
mës prej fr.ari 11-11.15 Në rast të kundert ka 
m' u vendosur si mbas dispozitavet ligjore. 

Tiranë, me 18. 10. 19:HJ-XVII 
Gjyqtari Paqtues 

* * * 
Thiret për rr.e u prezantue para Gjyka 

tës Kolegjale D. penale lë Tiranës për me 
datë 7. 12. 939 ora D par adre ke ditën e Ejte 
i qujtuni Osman Ali Ilysa nga katundi Libofsh 
i Jugosllavie e tash me banim të paditun [asht 
Shqipnis, për me u gjykue si i pandehun, 
sepse akuzehet se në Tetuer 938 duke qenë 
i bashkuam me nji person tjetër, ankusve 
Ahmet Nezirit e Kurt A Hamanit nga Miloti i 
Matit ka vjedh nji kalë, nji pelë e nji maze 
dhe ankuesit Osman Saliut nga katundi Kan 
der i Peshkopies i ka vjedh nji kalë. 

Në rast se nuk ka me u prezantue në di 
tën e orën e shenuem sipër ka me ju shikue 
gjyqi në munges. 

Kjo thlrje shpallet në Fletoren zyrtare 
zen vendin e komunikimit. 

Tiranë, me 21-X-1939.-XVII 
Zav. Kryetari 

* * * 
Mihal Kapa nga katundi Karroq, tash me 

banim të pa ditun [asht Shtetit në Greqi, thiret 
për t' u prezantuar në ketë gjykatë me d. 30- 
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:XI-1939-XVIII, ora 9 para dreke, i pandehur 
për kalim kufini tinzisht, mos prezantimi i tij 
ni.i ditën e shenueme ka për t' u vendos si 
mbas ligjës. 

Për të zënë vendin e komunikimit u vendos 
që kjo ftesë të shpallet në Fletoren Zyrtare. 

Konispol, me 12. X. 1939-XVII. 
Gjyqtari P aqtues. 

* * * 
Tii qujtunit Fiçor Zylal Rrapi, nga Trevllazeri, 

banues në Beshitë dhe Shefqet Rnstem Muço, nga 
Labaj, pandehen se me datë 29. V. 1939, nga ku 
llotja kanë vjedhun nji ka t' ankuesit Selfo Rakipit, 
nga Mallkeqi e banues në Vlonë. 

Ma qenë se nga të pandehurit Shelqet Rastem 
Muços tash nuk i dihet vend banimi ihiret me 
anën e Fletoren Zyrtare të prezantohet para Gjy 
kates Kolegjiale të Vionës me datë lG. XL 1939, 
ora 9 paradite, në rast mos prezantimi në ditën e 
orën a caktueme shkakton vazhdimin e gjyqit në 
mungesë. 

Kjo thirje në Fletoren Zyrtare xën vendin e 
komenikimit. 

Vionë, me 17. X. 1939-XVII. 
Gjyqtari F1lluer 

Leter-la,imim 

Z. Z. 1) Stavre; 2) Gurri dhe 3) Vasil, bijt e To 
li V asilit, banues dy të fundit në katundin Drenovë 
dhe i p u i m e binim të pa ditun ni.i Sht. e Bashk. 
të Amerikës Veriut. 

Ni b.1z'5 të akt-gjykimit me nr. 501 datë 30- VI- 
1932, të dhenë prej Gjyqit Paqit Korçës, ashtë 
vendosuri detyrimi juaj që t'i pagu mi gjyqfrtue 
sit Gaqi Kristo Belhes nga Korça, sumën prej nap. 
ari njëqint e njëzet e pesë (125) kamatën dhe spen 
zimet përkatëse. 

Që prej datës 29 Qershor dhe 29 Korrik 1937, 
jeni lajmëruar regullisht për pagimin e datës sipër 
me me rata gjashtë-mujore dhe me datë 22 3-939 
kini plguar vetëm raten e parë dhe kështu kini 
lenë pa paguar deri tash me shumë se tri rata të 

plota. 
Për këto dhe mbas kërkimit të kreditorit dhe 

në bazë të nenit 4 të Ligjit me datë 7 Maj 1937 
porositi qi) brenda në dy (2) muaj afat që nga 
komunikimi i këtij lajmërimi, ti.i prezantohi në këte 
Zyrë dhe të paguani të tri ratat e plota të prapa 
mbetura, përndryshe me kalimin e këtij afati deta 
do të behet e tëra me një herë e kërkueshme. 

Po të kini nonjë thenje mundeni me iu adresue 
kësaj Zyre brenda afatit të sipërme. 

Ky letër lajmim në bazë të nenit 502 dhe 511 
të Sht. u. të Pr. Civile, botohet një herë në Fleto 
ren Zyrtare dhe afishohet ne porta e jashtme ku 
ndodhen Zyrat e Drejtorisë dhe në ketë mënyrë 
ze vendin e komunikimit për Stavron që eshtë me 
banim të pa ditun, në Amerikë. 

Korçë me 12 Tetor 1939-XVII 
Përmbaruesi 

A.kt Gjykim 

N' emën të Madhnisë së Tij 
VIKTOR EMANUEL III 

Për hirë të Zotit dhe Vullet të Kombit 
Mbr st' i Italisë dhe i Shqipëris, 

Perandor' i Etiopis 

Gjyqi Kol •.. gjial i Elbasanit D. P. i formuem prej 
Gjyqtarit Fillor z. Kahreman Frashërit si Kryetar, 
Ndihmës Gjyqtarit Fillor Z. Shelqet Shkupit e Ndih 
mës Gjyqtarit Paqtues Z. Niko Zotos si antarë 
tue qenë gati dhe Prokurori i Shtetit Z. Andon 
Napuçe e Sekretari Z. Behexhet Demeti si Proto 
kollist për me kqyrë padin' e ngrefun prej Proku 
rorisë së Shtetit lokale n' emën të së drejtës bot 
nore kondra të pandehurit Hekuran Mehmet Ho 
xhës nga katundi Belësh i arratisur për shkak se 
me datë ~4.4.939 ditën i pandeheri në pritë e si 
për dhe me paramejtim ka qëlluar me armë lufte 
me qëllim vrasje ankuesin Sulejman Shaqir Vulla· 
rin nga katundi Xherije tue e goditur në dy ven 
de dhe përse ka mbajtur armë lufte pa leje të au 
toritetit të sigurimit publik, gjith ashtu përse në 
atë ditë me paramendim ka qëlluem e vramë Sha 
hin Haxhi Qepen nga katundi Balësh, në gj yqimin 
e rjedhur në mungesën e të pandehunit, sot me 
datë 2s.9.ç.i39.xvn botsisht ka gjykuem : 

Vendim 
Fajain' e të pandehurit të arratisun Hekuran 

Mehmet Hoxhës nga katundi Belësh si plagues me 
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qëllim vrasje t~ viktunës Selman Shaqir Bullarit 
nga katundi Xherije tue mbetur vepra në nisjativë 
te plotë ngJamun me datë 24-4-9i:)\:J. 

Gjith ashtu fajtorin e tij si vrasës në pritë dhe 
me paramendim të vixnmës Shahin Haxhi Çepes 
nga katundi .Uc,!ësh të ngjamun po me datën ti 

sipërme. 
Veprimturm' e tij për mbajtje armë lufte jasht 

banumt pa leJe, 
Në virtyt të .\enlt 405 Nr. 2 të K. Pena} përsa 

1 takon vrasjes dënimin e tlJ me vdekje. 
Përsa 1 takon plagesës me qëllim vrasJe në vir 

tyt të Nenit 4U5 Nr. :::! e oi të 1\.. 1'. uënumn e 
t1J me 15 vjet burgim të ranue. 

Për arme muujtje pa lt,Je në virtyt të nenit 5lo 
§ 1. të 1\.. t', me dnetë Fr.ari gjobë të lehtë. 

Afo qenë se ndeshkimi kryesuer asht vdekje 
nuk ngelet vend për uashkun Iajesh . 

chpenzunet e vendimit Fr.an bU e ato të në 
punsave kompetent q1 kt111ë snkue në vend të ngjar 
Jes 1 ngarkohen të dënuemit, 

A li'. s Y E N A 'l' 
Në gjyqimin e rjeunur rregulusht mbi Kornuru 

katën e .l:'rokurons së Shtetit 1'r. z I llatë 8-li-9Jll, 
faJet e të pandehurit Janë provumun rregulhsht me 
procesin e mbajtur preJ Komunës Belshu, me 
desnmin' e desnnut •• 1 vet. të notuem në procesin e 
Komunës s1 dhe të Gjyqit Hetues me arratisjen e 
te pandehurit me nj I herë pas ngjarjevet, me akt 
hetimet e Gjyqrt Hetues të mbajtuna në vend te 
ngjarjes, me raportin e Mjekut, me dekllaratat e 
të plaguemit të bamuna në procesin e Komunes 
si edhe me gjithë crrkostancat e rjedhimit të gjy 
qit. 

Pran~aj Trupi Gjykues konformë kërimit ië Pro 
kureries së Shtetit vendosi si ma sipër asht tregue. 

Ky vendim asht deklarue me 28-9-989-XVH. 
Elbasan me 28-9-193~-XVII. 

Kryesekretari Kryetar' i Gjy. Kolegjial 

Letër - Lajmërim 

Z. Abdurahman Mati, nga Mati tash me banim 
të padituri, jashtë Mbretnis Shqiptare; 

Si mbas letër gjykimit Nr. 77, datë, 14-7-1939- 
XVH, d. c. të kës a] Gjyk ite, botuam në Fletoren 
Zyrtare Nr. 68, dt. 24 Gusht 1939-XVII, dhe ma 
rrun formën e preme, me të cilen ashtë vendosun 

detyrimi i juaj për me i pague gjyq fituesit Tho. 
ma Josif Kumes nga Tepelena, banuës në lagjen 
Sallbeg të Kavajës, shumën e gjykuerne Napolona 
ari 2~ (njëzeteoy) së bashku me kamatën e tyRe 
ligjore tue Irllue nga data 01-o-19139-X VlJ, deri në 
pagim të plotë, si dhe me pagimin e ihpenz1mevtt 
gjykore fr.ari 13,19'/o për në favor të arkës së 
Shtetit bashkë.me ato të Përmbarimit Ir.ari, 1,55"/ •. 

Pra, porositeni që mbrenda në një muaj e tetë 
ditë afat qysh nga data e botimit të këtij lajmën 
mi në Fletoren Zyrtare, vetë ose me anë tl ndo 
një përfaqësuesi, me dorëzue në ketë Zyrë shumën 
e sipërme, se për ndryshe dhe mbas kalimit të 
këtij afati o o të veprohet si mbas hgjës . 

Kavajë me 8 Tetuer 1939,XVll. 
Kryesekretar' i Gjyqit 

Qarkore Sltkollave të l'tlesme 

Ju lajmojmë se në bazo të vendimit të 
Këshillit Ministruer Nr. 730 datë ~l. X. 1939- 
X\~II, pagesat për nxanësit privat të konvik 
teve të mesëm e fillorë të Shtetit për vieun 
shkolluer 1939-40 caktohet në masën që vi 
jon: 

1) Për konviktorët privat nder konviktet 
fillore Fr. ar 225. 

2) " 
3) " 

" '' Lice fr. ~00 " 
" " " Normale, 

Tregtare e Teknike. " 270 
4) " " » " Shkolla e 

punës "240 
Pagesa e konviktorëvet privat ndër kon 

viktet do të derdhet drejt për së drejtin' arkë 
të Financave të Shtetit, ndërsa pagesa e kon 
viktorëvet të Shkollave të Mesme ka me u 
inkasue prej Drejtorave të shkollave deri në 
nji urdhen të ri. 

Pagesa ka me u krye në tre kiste të niei 
të pa përjashtim, në fillim të çdo tremuejori. 
Tiranë, me 7. 10. 1939 XVII. 

Nga Ministrija Arsimit. 

Redaktor ZEF M. DAJÇI: 

Shtypshkroja ,,NIKAJ" TiranlJ 
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VJETI I XVIII. Tiranë, e Marte 31 Tetuer 1939-XVIII Nr. 101 - 
MBRETNIJA 

FLETORJA 
SHQIPTARE 

ZYRTARE 
Botohet prej Drejtoris se Pergjithsbme te Shtypit, Propagandas e Turizmit. 

PERMBAJTJE 
1) D. M. 12 Tetuer 1939-XVII, lvr. 123 

Ordinamenti i Ministris së Drejtësia f. 1 
2) D. 111.. 12 Tetuer 1939-XVII, llr. 124 

Norma të posaçme për marrjen në shër 
bim dhe gradimet e persone lit që mvan t pr.- j 
Ministris së Drejtësis f. 13 

3) D. M. 12 Tetuer 1939-XJi lI, Nr. U5 
Shtojcë nenit 6 të Dekret-Ligjit 2 Qershue r 
1939-XVllI, NT.15, që permban masa mbi 
disa kategorin a personash të rrezikshmë F ër 
sigurimin publik f. ii 

4) D. 11'1. 12 Tetuer 1939-XVII, s-. 126 
Norma të përkohëshme mbi konsulencën e 
kontrollimin e perdorimit të fondeve për Iur. 
ksjonimin e trupit t' armatosun ti:i Potic.s, të 
MilicjPs Fashiste Shqiptare e të Mrlicjes py- 
jore Fashiste Shqiptare f. 5 

5) D. M. 15 1~tuer 1939-XVlI, »« ter 
Shitje toke "Banco di Napoli,,-t në Shqipni f. 6 

6) Dekret i Ministrit t' Ekonomis Kombëtare f. 6 

SOMMARIO 
I) D. L. 12 Ottobre 1939-XVII, Nr. 123 

Ordinamento del Mmistero della Giustizia p. 7 
2) D. L. 12 Ottobre 1fJ39-XV II, 1Vr. 124 

Norme e cce aionali pH ii reclutamento P le 
protnoz loni del personale dipe nde nte dal Mi- 
nistere della Giusrizia p. 9 

3) D. L. 12 Oitobre 1939-X V it, l,r. 126 
Aggiunta all'art. 6 del D. L. Nr. 15, sui prov 
vedimenti a car ico di alcune categorie di per- 
sone per icol ose JilE>T la P. S. p. 10 

4) D. L. 12 Ottobre 19!39-XVII, s« 1:d6 
Norme provvisorie sulla gestione dei fondi 
per il Corpo armata di Pol zia, la Mihz ia Fa 
scisa Aibanese e la Mdiz1a Fore stale Fa- 
scista Albanese. p. 11 

5) D. L. 15 Ottobre 1!1!39-XVII, Nr. 127 
Cr-ssione di terrr no al Banco di N apoli in 
Albania p. 11 

6) Decreto del Ministro p-Economia Nazionale p. 12 

Dekret i Mëkambësit datë 12 Tetuer 1939-XVII, Nr. 123 

Ordinamenti i Ministria së Drejtëaiëa 

Na 
Këkambë•l i Përgjithshëm i Madhnis së Tij 

VIKTOR EMANUELIT Ill 
Vër Birë të Zotit e Vullnet të :Kombit 
MBRET I ITA.LIS DHE I SHQIPNIS 

PERANDOR I ETIOPIS 

Në virtyt t' Autoritetit që Na asht delegue ; 
Mbasi u pa neni 15 i Statutit Themeltar të Mbret 

nis; 
Moasi u ndigjue Këshilli Ministruer; 

Mbi proponimin e Ministrit Sekretar Shteti për 
Drejt=sin, në marrëve shtje me Ministrin Sekretar 
Shteti për Financat; 

KEM[ DEKRErUE DHE DEKRETOJMË: 
Neni 1. 

Ministrija e Drejtësiës ka mbarështrimin e punë- 
ve q:j i përkasin drejtësis civile e penale dhe plot· 
son detyrat që i ngarkohen me ligjë. 

Ajo përbahet prej arganëve qendrore t' ar mini 
stratës dhe prej atyne të rendit gjyq!lsuër që për 
shinë gjyqtarët e sekretarët të gjyqeve. 

Mvaren prej Ministris së Drejtësisiës edhe Ituë 
sat e personeli sherbyës. 

Neni 2. 
Ministri asht kryetari i administratës dhe ndih- 

mohet prej Këshilltarit të Përhershëm. 
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Neni 3. 
Ministrija e Drejtësiës përbuhet edhe prej: 
1) Një Sekretari të Përgjithshëm; 
2) Një Inspektori; 
3) tri Zyrave; 
a) e personelit dhe e punëve të përgjithëshme; 
b) e punëve civile dhe e profesioneve legale; 
c) e punëve penale, e faljeve dhe e gjendjes 

gjyqësore. 
4) Zyrës s' Arkivit dhe t' Ekonomatit; 
~) Zyrës së Kontabilitetit. 

Neni 4. 
Të gjithë funkcjonarët e Ministrifis së Drejtë 

sis zgjidhen midis gjyqtarëve e Sekretarëve të r e 
ndit gjyqësuer. Me dekret të Ministrit ngarkohen 
me ushtrue funksjonet administrative. 

Sekretari i Përgjithëshëm zgjidhet midis ~n1'1ar 
ve të Diktimit; 

Inspektori midis Kryetarëve të Gjykatave të 
Shk. së lrë ose të nji grade aq vleltëse e gjyqta 
rët e tjerë midis ndihmës Gjyqtarëvet Fillor të Kl. I. 

Neni 5. 
Sekretari i Pergjithëshëm ka dishiplinën e gjithë 

personelit që mvaret pre] Ministria së Drejtësiës e 
plotëson edhe detyrat tjera që i ngarkohen prPj 
Ministrit dhe prej Këshilltarit të Përherëshëm. 

Neni 6. 
Janë në kompetencë të Zyrës së Personelit e 

të punëve të Përgjithshme: 
Dhanje shenjash nderimi, legalizimet, shperbli 

met, për tr .msler ime e mi-jone për nëpunësat të 
rendit gjyqësuer, pe nsiom t, gjyqtarët, raportet me 
Këshillin e Epërm Gjyqësuer, konkurset, qsrq«t 
gjyqësore, ndihma e çmime mirë-shërbimi, sl ërbi 
met statistikore të personelit, rivistat e botimet që 
i p ërka sin preg rtitjes kulturore të gjyqtarëve, 
pjesmarrjet në kongrese, mbledhjet dhe elaborimi 
i statistikave dhe të legjislacjonit komparat, se 
kretarët e gjyqeve, gradime, inkuadrim, shpër 
blime të ndryshme, Ituesst, shërbëtorët, rekurset 
e Mëkambësit të Përgjithshëm rn M. së Tij Mbretit 
Perandor. 

Zyra e personelit dhe e punëve të përgjithë- 
shme përbahet prej: 

l) Sekretarit të Përgjithëshëm që ka drejtimin; 
2) Një Gjyqtari ; 
3) Dy Sekretarëve. 

Neni 7. 
Janë në kompetencë të Zyrës së punëve civile 

e të profesioneve legale: 
Çashtjet civile, çashtjet nder kombëtare në landë 

civile, konvencionet, mendimet në landë civile, treg 
tare e administrative, çashtjet e shtetsis, letër-poro. 
sinat e komunikimet e aktsvet gjyqësore [ash] 
Shtetit e prej Shteteve të huej, benehcet e vobek. 
sis, trashigirnet [asht Shtetit dhe ato të huejvet në 
Shqipni, gjPndja civile, Iegjitmet, ndryshimet 
dhe shtimet e emnave dhe e mbiemnave, lejet e 

martesave, leg,ilizimet noteriale, çashtjet që 
i përkasin aplikimit të ligjëve e të rugulloreve 
W Noteria, personeli i noterive, caktimi i qend 
rave noterjale me provim, lt·jet e prorogirnet, shk ar 
kim ... t nga detyra, emnime t e ndihmësai e, qarqet 
noter iale, rob këqyrjet e noterëve dhe akteve të 
ty ne. 

Dishiplinimi i profesioneve t' avokatit, perfaqësue- 
sit në gjyq1S, ingjinierit, arshitektit, J!jeomt-trit, tks 
pertit industrial, doktorit në shkencat e k onomik s 
e tregtare, raxhonierit, shimietit, doktorit e eks pr r 
tit në bujqësi, provimet e avokatit e të perfaqsue 
sit në gjyq, administratorët gjyqësorlf, revizorët e 
llogarive e mbikëqyrjen mbi sindikët e shoqnive 
tregtare, eksperta gjyqësorë në landë civile e treg 
tare, cashtjet që i përkasin shërbimit ipotekorë.k o. 
munikimet e akteve gjyqësore Ministrit të Drejtë 
sisë, arshivat noteriale dhe persone lin përkatës, 
shpenzttne t gjyqësore, shpenzimet e zyrës, shërbi 
met e zyrës, shërbimet e sekretaris. Mbikëqyrje e 
kontrollim për mbledhjen e gjobave dhe të shpenzi 
meve gjyqësore dhe për mbashhtimin e depozitave 
gjyqësore, autorizime për shpenzime gjyqësore të 
jashtëzakonëshme, rimbursimet e shpenzimeve gjyq· 
sore në landë penale jashtë Shtetit, rekurse për 
shkarkime nga shpenzimet gjyqësore, sendet faj 
torije, shërbimet e sekretarie e çashtjet përkatëse, 
procedimet për nxjerrjen e shumave të detyrueme 
prej funkcjonarëve të rendit gjyqësuër, shpenzime 
zyre, çashtjet në landë taksash të timbrave e tak 
sash gjyqësore e kontraktore të beneficit të vobek 
sisë, ndërtesat e gjyqeve e shërbimet e ftuesavet, 
botimin e ligjëve dhe dekreteve, bibliothekën, stu 
dimet mbi legjislacionin e mbi doktrinën. 

Zyra e punëve civile dhe e profesioneve lega 
le përbahet prej: 
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1) Drejtorit: 
2) dy sekretarëve- 

Neni 8. 
Janë në kompetencë të zyrës së punëve penale, 

fa Ije ve e gjendjes gjyqësore: 
Mbikëqyrja e admimistrimit të drejtësiës pena 

le, dikti::net e vendimeve në dobi të ligjës dhe për 
efektet e rishikimit, eksekutimet e vendimeve pena 
le, rekurset, mendimet mbi projektet e marrvesh 
tjeve me Shtetet e huej në landë penale dhe çash 
tjet përkatëse, letër-porosinat në çashtje penale, 
ekstradimet, thirjet gjyqsore në Shtetet e huej, 
aplikimi i ligjëve penale për shqiptarët në vend 
të hue] dhe për të huejtë në Shqipni, fajet e bame 
në vend të huej dhe ndjekjet në Mbretni, prero 
gativa konsullore, çashtjet që i përkasin juridik 
sionit t' ujnave tokësore, çashtjet rreth interpreti 
mit të kodeve, të ligjave e Hi rregulloreve të po 
saçme në landë penale, falje të Sovranit dhe revo 
kimet e masavet të sigurimit, instruksionet e ma 
sat të rendit të përgjithëshëm në landë amnistije, 
indulti e faljeje, gjendja gjyqsore qendrore, shkë 
mbimi ndërkombëtar i buletinave që u përkasin 
qytetarëve shqiptarë të dënuëm në vend të hue], 
kërkime të ndjekjeve penale në bazë të kopjeve të 
buletinave të ndodhuna në zyrën e gjendjes gjyqë 
sore dhe saktësin e emnave të gabueme ose të re 
me të personave të shenueme në 'to e k ë1 kimi për 
korregjimin e tyne, rendimi dhe ruejtja e buleti 
nave në skedar të përgjithëshëm, rishikimi e rendi 
mi i fletëve plotësuëse, çashtjet e rekurset që i 
përkasin përmbajtjes të dëshmive të gjendjes gjyq 
sore. 

Zyra e_ punëve penale, e faljeve dhe e gjend- 
jes gjyqësore përbahet prej: 

1) Drejtorit; 
2) tre sekretarve; 
3) dy protokolist-kopistave. 

Neni g. 
Zyra e arkivit dhe e ekonomatit kryen shërbi 

min e kopjimit, të protokollimit, të rregjistrimit 
e të ruajtjes s' akteve të zyrave të ndryshme të 
Ministris. 

Ajo ka në dorëzim mobiljet e vleftat që i 
përkasin Ministris ase që mbarështrohen prej saj. 

Zyra e arkivit dhe ekonomatit përbehet prej: 
1) nj ij sekretari; 

2) katër protokolist-kopistave. 
Neni 10. 

Ministri i Drejtësia ka fakultetin me mbajtë në 
shërbim personelin e tashëm të sajë, dhe në qoft 
se nuk gëzojnë cilësinat e parashikueme prej këtij 
dekreti. 

Neni 11. 
Kuadret organike të gjyqtarëve dhe të sekre 

tarëve të gjyqeve do Hi caktohen me ligjë të posaç 
me. 

Neni 12. 
Abrogohen të gjitha normat që janë të pa-paj 

tueshme ase në kundërshtim me këtë dekret. 
Neni 13. 

Ky dekret hynë në fuqi ditën e shpalljes së tij 
në Fletoren Zyrtare të Mbretni!". 

Urdhënojmë që sa ma sipër të botohet në Fleto 
ren Zyrtare, tue i dhanë mandat cilitdo që t'i përkasë 
me respektue dhe me ba që të respektohet. 

TiranP, me 12-X-1939-XVIL 

F.t·ancesco Jacomoni d. v, 
Xh. Ypi d. v. F. Alizotti d. v. Sh. VerIaci d.v. 

Dekret i J.l.lëkambësit, 12 Tetuet· 1939-XVII, Nr. 124 

Norma të posaçme për marrjen në shër 
bim dhe gradimet e personelit që mvaret 

prej Ministria së Drejtësie. 

NA 
Jlëkambësi i Përgjithshëm i ltladhnis së Tij 

Viktor Emanuellt III 
Për Rirë të Zotit e Vullnet të l{ombit 
IIBRET I ITALI8 DHE I SHqlPNIS 

PERA.NDOR I ETIOPIS 

Në virtyt t' Autoritetit që Na asht delegue; 
Mbassi u pa neni 15 i Statutit Themeltar të 

Mbretnis; 
Mbassi u ndigjuë Këshilli .Ministruer ; 
Mbi proponimin e Ministrit Sekretar Shteti për 

Drejtësin ; 
KEMI DEKRETUE DHE DEKRETOJMË: 

Neni 1. 
Deri sa të botohet ligja e re mbi ordinamentin 
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gjyqsuër marrja në shërbim i gjithë personeli! që 
mvaret prej Ministris së Drejtësis rregullohet prej 
dispozitave të caktuerne në nenet vijuese. 

Neni 2. 
Ministri për Drejtësin ka tagrin me shpall kon 

kurse botore në bazë titujsh në gradat fillestare të 
karjerave të gjyqtarit, të sekretarit të gjyqeve e 
të ftuësit. 

Çdo konkurs do të shpallet për një numur 
vëndesh që nuk mund të kalojë numrin e gjithë 
vendeve që ndodhen vakant n' atë kohë në sejcilën 
e kategori ve të sipër-tregueme. 

Neni 3. 

Shpalljet e konkursit të dallueme për çdo ka 
t~gori, do të botohen në Fletoren Zyrtare të Mbret 
nis dhe do të mvaren në portën e të gjitha zyrave 
gjyq sore. 

Neni 4. 
Ata që dështojnë t' emnohen Ndihmës-Gjyqtar 

Paqtuës duhet të kenë diplomën e fakultetit të Dre] 
tësis dhe të mos kenë kalue moshën 35 Tj~ç ditën 
e shpalljes së konkursit në Fletoren Zyrtare të 
Mbret nis. 

Kushti i moshës nuk kërkohet për ata që bajnë 
pjesë në administratat e Shtetit. 

Neni 5 
Shqyrtimi i titujve i ngarkohet një Komisioni 

të Posaçëm i përbamë prej Këshilltarit të Përher 
shëm, që e kryeson, prej Sekretarit të Përgjithshëm 
dhe prej një Antari të Diktimit, të zgjedhun prej 
Ministrit për Drejtësin. 

Neni 6. 
Komisioni i përmendun në nenin e ma sipërm 

vendos me shumicë votash pranimin e kandidatit 
dhe çdo pjestar i komisionit ka dhjetë nota për 
klasifikimin e meritës. 

Shkallëzimi i t' aftëve bahet në bazë të notës 
sij përgjithëshme të dhanun sejcilit kandidat dhe 
pëlqehet prej Ministrit për Drejtësia. 

Në rasë barasije të meritës do Hi parapëlqehen 
të martuemit simbas ,numrit të Iëmijve , në rasë 
barasije edhe një të tillë kushti, parapëlqimi cakto 
het nga mosha. 

Neni 7. 

Emnohen Ndihmës-Gjyqtar Paqtuës, me Dekret 
Mbretnuer ma të parët që klasifikohen t' aftë në 

radhë të shkallëzimit deri në konkurencë të vende 
ve vakante. 

Vëndet e atyne që deklarojnë se renoncojnë 
emnimin ose që nuk hyjnë në shërbim n' afatet e 
caktueme prej ligjës, u jepen kandidatëve të tjerë 
t' aftë aimb ss radhës së shkallëzimit. 

Mbi proponimin e Ministrit për Drejtësin me 
dekret Mëkamqësuer Ndihmës Gjyqtarët Paqtuësa 
mund të shënohen me drejtua një Gjykatë Paqtuëse 
ose me shërbye përkohësisht si Ndihmës-Gjyqtar 
Filluar ose si Prokuror Shteti pranë një gjykate 
të Shkallës së I. 

Neni 8. 
Protokolist-Kopistat e Ituësat emnohen me de. 

kret të Ministrit Sekretar Shteti në bazë të dispo 
zitave të caktueme në paragrafin e parë e të dytë të 
nenit të m! sipër, por kurdoherë tue respektua pro 
cedur 1 e ndjekuri në rastë ksodore për nëpunsat e 
Mbretnis. 

Neni 9. 
Gradimet në gradat e ndryshme të gjyqtaris 

dhe transferim vendesh të personelit përkatës ba 
hen me Dekret Mbretnuer mbi proponimin e Minis 
trit për Drejtësin. 

Gr idimet për Kryetar e Krye-Prokuror të dik 
timit bahen mbas vendimit të favorëshëm të Këshi 
llit Ministruer dhe gradimet për Antar Diktimi ose 
për gradat aq vl-Itëse bahen mbassi të mirret me 
ndimi i Këshillit t' Epërm Gjyqësuer. 

Neni. 10. 

Gradimet në gradat e ndryshme të kategorive 
të tjera të nëpunëseve, si dhe tranferim vëndesh 
të personelit përkatës bahen me dekret të Ministrit 
Sekretar Shteti për Drejtësin, tue u ndjekë po ajo 
procedurë tregue në parag. e fundit të Nenit 8. 

Neni 11. 
Mbi proponimin e Ministrit për Drejtësin, mbasi 

të jetë marrë mendimi i Këshillit t' Epërm Gjyqë 
suer, mund të merren në shërbim me Dekret Mbret 
nuer dhe drejtë-për-drejtë me gradë Gjyqtari Paqtuës 
ose Ndihmës-Gjyqtari Filluer funkcionarët e Minis 
tris së Punëve të Jashtëme të suprimueme e t' ad 
ministratave tjera, kur kanë cilësinat e lypuna. 

Neni 12. 
Çdo dispozitë që asht në kundërshtim ose e 

pa-pajtueshme me këtë Dekret, abrogohet. 
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Art. 10. 

Il \finistro per la Giustisia ha la Iacolta di trat 
tanere in se rviz.io il personale attualmente addetto, 
quand' anche non fornito dei requisiti previsti dal 

prasente decreto. 
Art. 11. 

Le piante organiche <lei magistrati e dei segre 
tari giudiziiri saranno stabilite con apposita legge. 

Art. 12. 
Sono abrogate tutte le norme contrarie al pre 

sente decreto e con esso incompatibili. 
Art. 13. 

II presente decreto entra in vigore dal giorno 
dalia sua pubblic11zione nella Gazzetta Ulficiale del 
Rt>gno. 

Ordiniamo ehe i1 presente decreto sia pubblicato 
nalla Gazzetta Ufficiale, mandando a chiunque 
spetti di osservarlo e farlo osservare. 

Tirana, li 12 Otto bre t 939-XVII 
f/to Francesco Jacomoni 

f/to Sh. Verlaci f/to Xh. Ypi 
f/to F. Alizotti 

Decreto Luogotenenziale, 12 Ottobre 1939-A VII, Nr. 12-1: 

Norme eccezionali per ii reclutamento e 
le promozioni del personale dipendente 

dal Mini1tero della Giustizia 

NOi 
Luogotenente Generale di Sua J!laestit 

VITTORIO EJ!IANUELE III 
Per Grazia di Bio e Volonta della Nazione 

BE D'ITALIA E D'ALBANIA, 
I!tl.PEBATOBE D' ETIOPIA 

In virtu dell' autorita a Noi delegata; 
Visto I' art. 15 dello Statuto Fondamentale del 

Hegno; 
Udito il Consiglio dei Ministri; 
Sulla proposta del Ministro Segretario di State 

per la Giustizia; 

ABBIA\10 DECRETATO E DECRETIAMO: 
Art. 1. 

Fino alla pubblicazione della nuova legge sullo 
ordinamento giudiziario i1 recluts mento di tutto il 
personale dipendente dal Ministero della Giusfizia 
e regolato dalle norme fissate negli art+coli seguen 
ti. 

Art. 2. 
Il Ministro per la Giustizia ha la Iacolia di ban 

dire pubblici concorsi per titoli nei gradi iniziali 
delle carriere di magistrate, di segretario giudizia 
rio e di usciere. 

Ogni concorso sara bandito per un numero di 
posti ehe non potr a oltrepassare quello delle vacan 
ze complessive in atto in ciascuna delle suddette 
categorie. 

Art. 3. 
I bandi di concorsi distinti per ciascuna catego 

ria, saranno pubblicati nella Gazzetta Uff ciale del 
Regno e affissi all' albo pretorio di tutti gli uffici 
giudiziari. 

Art. 4. 
Gli aspiranti alla nomina di vice-pretore devo 

no essere forniti della laurea in giurisprudenza e 
non avere oltrepassato l' eta di anoi 35 nel giorno 
della pubblicazione del bando nella Gazzetta Uffi 
ciale del Regno. 

Il requisite dell' eta non e richiesto per coloro 
ehe appartengono alle amministrazioni dello Stato. 

Art. 5. 
L' esame dei titoli e demandato ad un' apposita 

commissione composta dal consigliere permanente, 
cha la pre sisde, dal segretario generale e da un 
consigliere di cassazione scelto dal Ministro per la 
Giustizia. 

Art. 6. 
La commissione di cui all' articolo precedents 

delibera a maggioranza di voti sull'ammissione dei 
candid ati e ciascun membro dispone di dieci punti 
per la classitica di merito. 

La graduatoria degli idonei e forrnata in base 
al voto complessivo a ciascun candidato assagna 
to ad e approvata dal Ministro per la Giustizia. 

A parita di merito hanno la precedenza i coniu 
gati, con riguardo al numero dei figli, e a parita 
di tale requisite la precedenza ë determinata dalla 
eta. 
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Art. 7. 
Sono nominati vice-pretari con Decreto Reale 

i primi dichiarati idonei in ordine di graduatoria 
fino alla concorrenza dei posti disponibili, 

I posti spettanti a coloro ehe dichiarano di ri 
nunciare alla nomina o ehe non assumono servizo 
nei term'ni stabiliti sono attribuiti agli altri can di 
dati idonei in ordine di graduatoria. 

Su proposta del Ministra per la Giustizia, con de 
creto Luogotenenziale i vice-pretoi pc sson o es sere 
assegnati a reggere una pretura o a prestare tem 
poraneamente servizio presso un tribun ale in Iunz!o 
ne di giudice o di procuratore del Re. 

Art. 8. 
I protocollisti e gli uscieri sono nominati con 

decreto ministeriale in base alle stesse norme sta 
hilite nella prima e seconda parte dell' articolo pre 
cedente, stando in vigore la procedura applicata 
pM tutti gli impiegati del R"gno. 

Art. 9. 
Alle promozioni nei vari gradi della magistratura 

e ai trasterlmenti di sede del relative personale sara 
provveduto con Decreto Reale su proposta del 
Ministro per l '1. Giustizia. 

Per le promozioni a Presidente di cassazione e 
& Procuratore generate occorre la deliberazione fa 
vorevole del Consiglio dei ministri, e per quelle a 
Consigliere di cassazione o grado equipollente, sa 
ra ssntito il parere del Consiglio superiore della 
Magistratura. 

Art. 10. 
Alle promozioni nei vari gradi delle altre cate 

gorie di impisgati, nouchë ai tr as Ierime nti di sede 
del rispettivo personale sara prov\ eduto con de 

er eto del Ministra per la Giustizia, seguendo la pro 
cedura indicata nell ' Art. 8. 

Art. 11. 
Su proposta del ~ioistro per la Giustiza, senti 

to il parere del Consiglio superiore dulla Maglstra 
tura, potranno essere assunti con Decreto Reale e 
direttamente col grado di pre tore o di giudice di 
tribunale i funzionari de 1 soppresso Ministero degli 
Affari Esteri e delle altre amministrazioni, purche 
in possesso dei prese rit Li requisiti. 

Art. 12. 
E' abrogata ogni altra disposizione coutraria o 

incompatibile col presente decreto, 

Art. 13. 
I1 presente decreto entra in vigore dal giorno 

della sua pubblicasione nella Gazzetta Ufficiale del 
Regn o. 

Ordiniamo ehe il presents decreto sia pubblicato 
nella Gazzetta Ufficiale, mandando a chiunque spetti 
di osservarlo a f arlo osservare. 

Tirana, li 1'2 Ottobre 1939-XVII. 
f/to }'rancesco Jacomoni 

f/to Sh. Verlaci f/to Xh. Ypi 

Decreto Luoqotenensiale, 12 Oitobre 193!)-X V 11, l'v1·. 125 

Aggiunt~ all' art. 6 del D. L. n. 15 sui 
provvedimenti a carico di alcune categorie 

di persone pericelose per la P. S. 

NOi 
Luogotenente Generate di Sua 1tlaesta 

VITTORIO EDANUELE III 
Per Grazia di Dio e Volonta della Nazione 

BE D' ITALIA E D' A IJBANIA, 
IJI.PERATOBE D' ETIOPIA 

In virtu dell' auto rita a N oi de legata ; 
Visto il decreto Luogotenenziale 2 Giugno 

1939-XVII n. 15; 
Su proposta del Presidente del Consiglio 

dei Ministri, di concerto con i Ministri Segre 
tari di Stato per la Giustizia e per l' Interno ; 

ABBIAMO DECRET ATO E DECRETIAMO: 

Art. 1. 
All' articolo 6 del Decreto Luogotenenziale 

2 Giugno 1939-XVII n. 15, e aggiunto i1 se 
guente comma : 

,,Con decreto del Luogotenente Generate 
di Sua Maesta il Re Imperatore, su proposta 
del Presidente del Consiglio, potra sempre 
esssre ordinata la sospensione o la revoca 
del provvedimento di assegnazione al confino 
di polizia e, se gia eseguito, la liberazione 
del confinato con o senza condlzioniç. 
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Art. 2. 
n presente decreto entra in vigore il gior 

no della sua pubblicazione, 
Ordiniamo ehe il presente decreto sia 

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno 
mandando a chiunque spetti di osservarlo e 
rarto osservare. 

Tirana, 12 Otto bre 1939-X VII. 
f/to Francesco Jacomoni 

f/to Sh. Verlaci f/to Xh. Ypi 
f/to M. Bushati 

Decreto Luogotenenziale, 12 Ottobre 1939-XVlI, Nr. 126 

Norme provviaorie sulla geatione dei fondi 
per il Corpo armato di Polizia, la Milizia 

Faaciata Albanue e l a Milizia 
Foreatale Fascista Albanese 

NOi 
Lnogotenente Generale di Sua 1Uaesta 

VITTORIO EJIANUELE III 
Per grazia di Dlo e Volonta della Nazione 

BE D' ITALIA E D' ALBANIA, 
IHPERATORE D' ETIOPIA, 

In virtu dell' Autorita a Nol delegata ; 
Ri ten u ta la necessita di disciplinare la c onsulenza 

e il controllo pt:r la gestione dei Iondi assegnati 
al Corpe Armato di Polisia, alla Milizia Fascista 
albanese, e alla Milizia Forestale Fascista alba 
nese sino a quando non saranno emanate le 
nuove norme sulle attribuzioni e ii funzionamento 
del Consiglio di Stato; 

U dito il Consiglio dei Ministri; 
Sulla proposta del Ministro per le Finanze; 
ABBlAMO DECRETATO E DEClmTIAMO : 

Art. 1. 
In tutti i casi per i quali e prescritto dalia legge 

sull'amministrasione del patrimonio e sulla contabilita 
generate dello Stato il parers del Consiglio di Stato, 
questo e sostltuito, a tutti gli effetti, dal parere di 
un comitato composto del Consigliere Permanente 
presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ehe 
lo preaiede, del Presidente del Consiglio di Stato o 

di chi ne fa le veci e dol Consigliere di Polizia o 
del Console Generate della M. F. A. o del Console 
comandante la l1>gione de lla M. F. A. o la Mil.zia 
Forestale. Allorquando si tratti di affari interessanti 
la M1l,zia Forestale si ra chiamato a far parte del 
Comitato anche ii Consigliere Permanent- presso il 
Ministero dell' Economia Naaionale. 

Art. 2. 
II presents decreto entrara in vigore il giomo 

della sua pubblicaz.one della Gazzetta Ufficiale del 
Regno, restando, dallo stesso giorno, abrogate ogni 
disposizione contraria. 

Ordiniamo ehe il presente deer eto sia pubblica 
to nella Gazzetta Uff.ciale mandando a chiunque 
spetti di os ser varlo e farlo osservare. 

Tirana, li 12 ottobre 1939-XVII. 
f/to Fi.·ancesco Jacomoni 

f/to Sh. Verlaci f/to F. Alizotti 

Decreto Luoqoteneneiale, 15 Ottobre 1939-X VII, Nr. 127 

Ceuione di te rreno el Banco di Napoli 
in Albania 

NOi 
Luogotenente Generale di Sua Haesta 

VITTORIO EJIANUELE III 
Per Grazia di Dio e lrolonta della Nazione 

RE D' IT ALIA E D' ALBANIA., 
IJIPEBATOBE D' ETIOPIA 

In virtu dell' autori ta a N oi delegata ; 
Visto l' art. 15 dello Statuto Fondamentale 

del Regno; 
U dito il Consiglio dei Ministri ; 
Su proposta del Ministro Segretario di 

Stato per le Finanze; 
ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO: 

Art. 1. 
Dai terreni ehe, secondo il piano regola 

tore della Capitale, erano destinati per la co 
struzione del palazzo delle Poste, Telegrati e 
Telefoni, esprop ri ati di cui all' avviso pubbli 
cato nel Giornale Ufficiale Nr. 69 del 1931, 
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contrassegnati nel citato giornale e nella pla 
nimetria relativa alla espropriazione con Je 
sigle ed i numeri convenzionali : 5A, 5C, 12A, 
12B, 13, 14, 15, 16, 17 e 18, trascritti regolar. 
mente nei registri dei beni patrimoniali dello 
Stato, Il Ministro Segretario di Stato per le 
Finanze e autorizzato a vendere all' Istituto 
"Banco di Napoli "Albania,, per l' ammontare 
complessivo di Fr.alb. 65.000, una superfice di 
792,51 metri quadrati cosi confinante : ad est 
con i terreni dello Stato ; ad ovest col Viale 
Vittorio Emanuele III; a nord parzialmente 
con le proprieta dello Stato (parte della par 
cella Nr. 16) e parzialmente con gli appezza 
menti disponibili delle parcelle Nr. 12, 13, 14 
e 15, rispettivamente rimasti ai proprietari: 
eredi di Sali Karapici, Fadil Dheshi, Xhafor 
Petrela, Haxhi Pullumbi ; ed a sud con Ia 
Piazza Skanderbeg nonche con un appezza. 
mento della parcella Nr. 5A proprieta dello 
Stat o. 

Art. 2. 
11 Ministro proponente e incaricato di pre 

sentare questo decreto al Consiglio Superiore 
Corporativo Fascista per la conversione in 
legge. 

Ordiniamo ehe il presente decreto sia pub 
blicato nella Gazzetta Ufficiale, mandando a 
chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare. 

Tirana, li 15 Ottobre 1939-XVII. 
f/t.o Francesco Jacomoni 

f/to Sh. Verlaci f/to F. Alizotti 

II Ministro per I' Economia Nazionale 

Ritenuto ehe si sono raccolte prove sicure ehe 
la D tta Ekonom Vilazën, esercente un molino in 
Durazzo, non esplica la sua attivita in modo con. 
forme ai superiori interessi dell' economia nazionale. 

I 

Visti gli articoli 1 e seguenti del Decreto Luo- 
gotenenziale 2 Giugno 1939-XVII, n. 23 ehe isti. 
tuisce un sindacato governativo sulle ar.iende ehe 
esercitano servizi di pubblica utilita e necessita; 

DECRETA 

Il Sig. Capitano Berretti rag. Roberto e nominate 
Commissario governativo presso il molino gestito 
in Durazzo da Ekonom Vllazën, con la indennita 
giornaliera di Fr.alb. venticinque, per esercitarvi 
le attribuzioni di cui al Deere to Luogotenen zi ale 
citato nalla premessa. 

Il presente Decreto entra in vigore da oggi e 
sars pubblicato nella Gazzetta Ulhciale del RPgno. 

Tirana, li 27 Ottobre 192.:J-XVII. 
f/to A. Beça 

Redaktor ZEF M. DAJQI : 

Shtypshkroja ,, Nikaj" Tiranë 
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VJEtl I XVIII. Tiranë, e Prende 3 Nanduer 1939-XVIII Nr. 102 - • 
MBRETNIJA 

FLETORJA 
SHQIPTARE 

ZYRTARE 
Botohet prej Drejtoris se Pergjithshme te Shtypit, Pro pagan des e Turizmit. 

PERMBAJTJE 
J) Dekret i Ministrit tl Drejllsis d. r3 Tetuer 

r939,X'f/ll, Nr, 98 
Sekuestrimi i pasunis së pa-lujtëshme U! 

Dr. Stmon Simonidhit f. I 

SOMMA RIO 
I) Deere/o del Minislro per la Giustizla 

13 Otto/mt r939.XVII Nr. 98 
Sequestro dei beni immobili del 
Dotr. Simon Simonidhi p. 3 

Dekret i Ministrit I! Dreitësis d, r 3 1 etuer 
r939•XVII, Nr. 98 

Sekuestrimi i pasunis së pa-lujtëshme 
Dr. Simon Simonidhit 

Dekret 
Ministri Sekretar Shteti për Dreitësiën, 
Mbasst shqyrtoj proces.verbalin ~ Komisionit 

ti! posaçëm datë 6 Shtatuer 1939-XVII, me te cilin 
proponohet sekuestrimi i gjysmës së pasuois së 
pa-lujtëshme U! Dr. Simon Simooidhit, nga 
katandi Vuno i Himarës, tash me banim në Elba- 
san; 

Tue marrë parasysh se kookurojnl! të gjitha 
ekstremet e lppuna prej dekret ligiës me datë 2 
Qershuer 1939-XVll ; 

Në bazë të nenit 2 t' atij dekret ligji;· 
DEKRETON 

Sekuestrimin e gjysmës të pjesëve te pasuols 
së pa-Iujtëshme të Dr. Simon Slmooidhit, qi! ndo 
dhet në qarkon e Nënprefekturës së Detvtnes, ne 
katundin finiq, e qe slmbas Vërtetimit te lëshuem 
me datë 2-X-1939,XVII prej Zyrës lpothekavet të 

Delvlnës, përbahe t prej pjesëve U! shenuem në pro 
oat e ndërtesat e posht-rregueme : 

Njlzet e pesë pjesë of katërqind e tctdhjetë 
pjesë (25/460) në këto prona en tërtr sa; të rregjis 
truerne ne Vol. li Nr. 69 datë 3 Qershui r 1931 të 
Z,res Ipotbekavet pranë Gjykatës Paqit H' Delvi 
nës, të ndodhuna në Katundin Piniq të Delvlnës t 

1. Një arë me emën cGjonika, ose «Riza,, me 
sipërfaqe prej 9 (nandë) dynym, kufizue : Lindje, 
Bamiha. Perëndim, Pilati i Sbiis nit dhe Manjat. 
[ugr. Hendek. Veri. Vozma : 

2. Një are me emën cGjooika,, me si:,er faqe 
pre] 19 [nandëmbëdhjetë] dynym, kulizue : Ltndl- , 
Bamiha. Perëndim, Pilati i Shija nit dhe M 1njat,. 
Jugë, Hendek. v.n. Vozma; 

3. Nië arë me emën ,Gjoni ku me si per- h qe 
pre] lZ (dymbëdhjd!) dynym. A:uf1zue: Lincte. 
Bamiha. Perëndim. Pllati i Shijaait dhe Manja1. 
Jugë. Hendek. Veri. Vozma; 

4. Një ari! me emën .• Sbiqa• ose -Pllarolo 
firo-. me sipërfaqe prej 181/2 (retëmbëdhiet) dynym 
e gjysmës, kufizue: Lindje. Ara 0/onika. Perëndim. 
Çair e Shijanit dhe Koço Pingadholij 

S. Një are me emën «Pllatju. me sipër-faqe 
prej 119 (njiqiod e nandëmb!dhje'të) dpo-ym, kufi· 
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zue ; Lin tije. \I ozma, Perendim. Ara Mehmet Efen 
diut. Veri. Ara Pllatojofiro. Jugë. Ohendro; 

6. Një are me emën »Allqe« ose -Reshat«, 
me sipërfaqe io (njizet) dynym, kufizue : Lindje. 
Pilatja. Perendim. Ara Pllatojofiro. Jugë, Dhendro ; 

7. Nje arë me emën «Pagomen>, me sipër-faqe 
prej 61 (gJashldhjet e nji) dpnym, kufizue: Lindje. 
Abazaj. t-erendim, Lumi i Kalses. Veri. Abazaj. 
Jugë. Çuçe ; 

8. Nj! are me emëu ,Uhc.;dro>, me sipër-Isqe 
prej 8 (tete) dynym, t.ufizm:: Llndje. Koke. Perea 
d.m. Ara Pagush. Veri. Maroshane. Jugë. Lumi i 
Kalses ; 

9. Një arë me emeu »Hrlonoth-, im .• sipër 
faqe prej )4 t, pesdhiet e kater) dyoy,n, sul.zue : 
Littdje. Koç. Perendrm. Dhenuro, Veri. Ptlatja, Jugë. 
Lumi ; 

10. Një arë me emëc cÇoçe,, me sipër-faqe 
prej 58 (pescnet e tete) dynym, sulrzue : Ltncie. 
Dhendro. Perëndim. Lumi. Veri. ftra Bagamishit. 
Juge. Lumi; 

11. Një are me emen ,,KalLme", me sipër-faqe 
prej 275 (dyqind e stuatdnjet e pese) dpupm, kof1- 
zue: Lindje. Vozma. Perëndim. Koç. Veri. Bogaz. 
Jugë. Lumi; 

12. Një arë me emën «Haliqepullo>, me sipër 
faqe prej 2> (uhzer e pesë) dynym, kuf.zue : Lindje. 
Vozma. Perendim. Ara Ojonik. Verl. Bamiha. Jugë. 
Bogaz; 

13. Një arë me ernen cP1gadhul•, me sipër 
faqe prej 72 (stuatdnrer e dp) ctyoym, suhzue: Lindje, 
Pllatojuflro. Perendim. Koç. \I eri, Shij an. Juge. 
Dhen dr o; 

14. Një arë me emën «Haliqoputlo•, me sipër 
faqe prej 25 (njizet e pese) dynym, kuf1zue: Lindje. 
Kullota Llagat. Perenaim. Koç. Veri. Hendek. Koç; 

15. Nit arë me emëu cPotamo> ose cPalavli>, 
me sipër· faqe prej 30 (tridhjetë) dl'npm, kufizue: 
Lindje. Ara e Qishës. Perendtm. Koç. Veri. Udhë. 
Jugë, Hendek ; 

16. Një arë me emën nPotamo" ose »Llaqa«, 
me sipër-faqe prej 50 (pesdhjetë) d)'oym, kuf1zae : 
Lindje. Koç. Perendim. Arë e Qishës. Veri. Rrugë. 
Jugë, Hendek; 
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17. Një arë me emën <Gorics», me sipër·faqe 
prej 15 (pesëmbëdhjete) dynym, kuhzue : Undje. 
Arë e Qishës. Perendim. Prrojj Veri. Rrugf. Jugë. 
Snilan ; 

18. Një arë me emën «Gortca-, me sipër-faqe 
pre] 17 (shtarëmbëdhletë) dynym, kuf zue: Lindje e 
Perëndim. Prroii i Thellë, Veri. Udhë. Jugë. Hendek; 

19. Një arë me emën «Potamo> ose •Lethar>, 
kuf,zut: U ndje. Ara Borio. Pe rendim. Bamiha. Veri. 
Udhe. [ugë, Hen :tek, me si për· faqe prej 50 (p'. sdbj~të) 
avnym; 

20. Një arë me ëmën »Poramo« ose «Thela•, 
me stpër-Iaqe prej 50 (pesdhlete) dynym, kuf1zut: 
Lindje. Bamtha. Perendim. Pllako, Veri. Vija. Juge. 
Udh!'; 

21. NJe arë me eme n •• Gorica-, me sipër.faqe 
prej 13 1/2 (rrernbednietë e gjymes) dynym, kufizue: 
Lind]e e Perendirn, Llako, Ve ri, Shijan. Jugë. Udhë; 

22. N1ë arë me emën .• Vali tra" ose .• PlatoStan", 
me siper Iaqe prei 60 (gjashtuhlete) ciynvm, kuf zue : 
Linoje, Llake. Perendim c Veri. Snijan. Jugë. Udhe: 

2J. Një are me ernen «Ç1kopulla,, me sipt r 
faqe pre] 47 (dyzet e shtatë) dynym, auhzue : Un. 
dje, Perenuim e Veri. Ç1flt11:u i Shijanit, Juge. Udhë; 

24. Një arë me emën »Ponahika- ose •Nero 
turvias, me siper-Iaqe prej 15 (pesëmbëdhjete) 
dynym, kuf1zue: Lindje. Ara Çtkopullo, Perëndim. 
Llako, Veri e Jugë. Çif11ku Shijan ; 

25. Një are me emën »Banohika« ose <Neru 
turvla», me sipër-Iaqe prej 20 (njrzet) dynym, kufi· 
zue : Lindje. Llako. Perendlm, Veri e Juge. Çifliku; 

26. Një arë me emën »Gorica«, me aipër-Iaqe 
pre] 26 (nj1zet e gj •• shrë) dynym. kuf1zue: Lindje, 
Veri e Perendim. Ç1fhku Shijan. Jug~. Udhë i 

27. Nje are me em, n clefqe,, me sipër-faqe 
prej 25 (ojizet e pese) dynym, kufizu~: Lindje e 
Pe rendim. Pamiha. Veri. U Jhë. Jugt. Bami ha; 

28. NJë arë me emën .Q!ram1dhe-, me sipër 
f,iqe prej 32 (tridhjete dy) dynym, kufizue: Lindje. 
Bamlba, Perendim e Veri. Shijan. Juge. Hendek ; 

29. Një kullotje me e mën .Llagat-, me sipër 
faqe prej 900 (naodqind) dpoym, kuf,zue: Lindje. 
Statbat, Perendim, Musha i fshatit. Veri. Muratash. 
Jugë. Pyll; 

30. Një are me emën .DafiaC, me slpër·faqe 
prej 2340 (dymij e treqind e dyzet) dynym, kuffzue: 
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Lindje. Kullotja Llagat. Perendim. Kullotja Shijan. 
Veri Tahir Shumeti, Jugë. Musha i Fshatit; 

31, Një shtëpi bujku, kulizue i Djathtas. Bahçe 
e Koçit. Majtas. Kallapodh. Para. Rrugë. Mbrapa. 
Shkamb; 

32. Një shtëpi bujku, kufizue: Djathtas. Ka. 
Jtapodh. Majtas. Kula be. Udhë. Mbrapa. Shkamb; 

33. Një shtëpi bujku, kufizue: Djathtas. Koç. 
Majtas. Kallapodh. Para. Rrugë. Mbrapa. Rrugë; 

34. Një shtëpi bujku, kulizue : Djathtas. Shtë 
pit e Kallapodhit. Majtas e Mbrapa. Udhë. Para. 
J urte ; 

3.S. Një shtëpi, kufizue: Djathtas. t!dh~. Maj. 
tas. Gropë. Para. Bahçe. Mbrapa. Udhë; 

36. Një shtëpi, kufizue: Djathtas Llago, Maj, 
tas. Agrlla. Mbrapa. Shkamb. Para. Bahçe; 

37. Një shtëpi, kufizne e Dlathtas. Agrila. Maf 
tas. Udhë. Mbrapa. Udhë. Para. Bahçe; 

38. Një shtëpi bujku, kufizue: Djathtas. Udhë. 
Majta!". Bahçe. Mbrapa. Manjat. Para. Bahçe; 

39. Një shtëpi bujku, kufizue: Djathtas. Bah· 
Ç", Majtas e Para. Rrugë. Mbrapa. Manjat ; 

40. Një kasolle, kufizue: Djathtas. Llake. Maj. 
tas. Shtëpit e kallapodhit. Mbrapa. Udhë. Para. 
Bahçe: 

4 t. Një kasolle, kttfizue: Djathtas. Kallapodh. 
Majtas. Shkamb. Mbrapa. Udhë. Para. Shkamb. 

42. Një kasolle, kufizue: Djathtas. Koç. Maj. 
tas. Sbkimb. Mbrapa e Para. Rrugë ; 

43. Një kasolle, kufizue : Djathtas. Llake. 
Mbrapa e Para. Rrugë; 

44. Një kasolle, kofizue: Djathtas: Majtas e 
Mbrapa. Jurtet e çiflikut; 

.f.S. Një kasolle po me ato kufië ; 
46, Një koçek, kufizue t Dlathias. Ujët e She· 

hut. Majtas. Konak Katlapodh. Mbrapa. Udhë. Para. 
Bahçe; 

47. NJ~ konak, kufizue: Djathtas. Koçek. MaJ. 
tas. Mbrapa dhe Para. Rrugë; 

48. Katër rra ojë ullinj, kufizue: L.P.V.J. Ara 
e Çiflikut dhe rrugë ; 

49. Një bahçe, kufizue : Djathtas. Udhe. Maj. 
tas. Gropë. Mbrapa. Udhë. Para. Bahçe; 

50. Nfë bahç», kufizue: Djathtas. LI ago. Maj· 
tas. Agrila. Mbrapa. Shkamb. Para, Bahçe ; 

51. Një bahçe: Djathtas. Agrila. Majtas. Udhë. 

Mbrapa. Udhë. Para. Bahçe; 
52. Një bahçe, kufizue: Djathtas. Udhe. Majtas. 

Bahçe. Mbrapa Maujat. Para. Bahçe : 
53. Një bahçe, kufizue: Djathtas. Bahçe. Maj. 

tas. e Para. Rrugë. Mbrapa. Manjat; 
54. Nie bahçe. kufizue: Djathtas. Llako. Maj 

tas. Shtëpit e Kallapodhit; Mbrapa. Udhë. Para. 
Bahçe: 

55. Një bahçe, kufizue: Djathtas. Kallapodh. 
Majtas. Shkamb. Mbrapa. Udhë. Para. Shkamb; 

56. Një bahçe, kufizue: Djathtas. Koç. Majtas. 
Shkamb. l'vtbrapa. Para. Rrugë; 

57. Një bahçe, kafizue: Djathtas. Majtas e 
Para. Jurtet e çiflikut; Mbrapa. Po Jurtct e çifllkut; 

58. Një bahçe po me ato kufië; 
59. Një bahçe, kufizue: Djathtas, Udhës. Maj. 

tas Llalrn. Mbrapa. Para. Rragë; 
60. Nlë Pyll me emën ,, Vallto«, me sipër-faqe 

pref 204 dyn9m, kulizue : Lindje. Durvallekë. Perea 
dim. Bamiha. Veri. Mal. Jogë. Mali i Vrijonit; 

61. Një Pyll me emën ,,vatlto", mi sioër-Iaqe 
pre] 100 (njiqind) dynym, kufizue: Lindje. Durva 
llck:l!. Perendlm. Bamiha. Veri. Mal. Jugë. Mati i 
VrlJonit: 

6~. Një arë me emën cÇuço që ndodhet në 
Çiflikun Zylfikare me sipër- faqe prej 15 (pesëmbë 
dhjetë) dynym, kuffzue: lindje. Veledai. Perendim. 
Arat Rorshote e Veledaj. Veri e Iugë. Arat e Zotalve ; 

63. Nië arë me emën »Çuçe« që ndodhet në 
Çiflikun Zylfikare, me sipër-Iaqe prej 20 [nilzet) 
dynym, kuflzue: Lindje. Veledaj. Perendlm. Arat 
Bordhote e Veladal. Veri e Jugë. Arat e Zoraivet 

64, Një arë po me emën .Çuçe-, që ndodhet 
në Çiflikun Zylfikare, me sipër-faqe prej 15 (oesë • 
mbëdhjetë) dynym, kuflzue : Lindje. Veledaj. Pe. 
rendim. Arat Borshote e Veleda], Veri e Jugë. Arat 
e Zotaive ; 

65. Një arë me emën c8uk-Molb, që ndodhet 
në Çilllkun Zvlfikare, me sipër-Iaqe prej .30 (tridhietë) 
dynym, kufizue : Lindje. Shito Qendro. Perëndim. 
arat e Veledajve. Veri e Jugë. Lumi i Kalses e 
a rut e Veledajvet; 

66. Një arë po me emën 118uk-Motlu, që ndo 
dhet në Çillikun Zylfikart!, me slpër-faqe prej 20 
(njizet) dynym, kufizue: Lindje. Shito Qendro. Pe, 
rendim. Arat e Vtledajvc:. Veri e Jugë. Lumi i 
Kalses e arat e Veledaivet: 
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67. Një are me emën «Krevati>, që ndodhet 
në Çiflikun Zylfikare, me sipër-faqe prej II (nji 
mbëdhjete) d1nym. kufizue: Lindje. Arat Buk-Moll. 
Perendim e Veri. Shiro Qendro e Veledaf. Jugti. 
Lumi i Katses, arat e Veledajve e Palo Papa; 

68. Nfl' arë po me emën ,,l(revati,, që ndodhet 
në Çiflikun Zylfikare, me sipër-faqe pref 10 (dhjete] 
dynym, kufizue: Lindjet. Arat Buk-Moll. Perendim 
e Veri. Shito Qendre e Veleda]. Iugë, Lumi i Kal 
ses, arat e Veledajve e Palo Papa; 

Naodë pjesë në pesdhjet e pesë pjesë (9/SS) 
në pronat e posht-shenueme : 

69. Një arë me emën »Dushe», me sipër-faqe 
prej 64 (gjashtdhjet e katër] dynym, kufisue : Lin 
dje. Zonf a Nszime. Perendim. Lumi i Bistricës dhe 
Asim Beu. Veri. Zonja Nedime. Jugë, Asim Beu ; 

70. Një Pyll me emën »Dushe», me sipër-faqe 
prej .fO (dyzet) dynym, kufizue: Lindit· Zonja Na· 
sime, Perendira, Lumi i Bistricës dhe Asim Beu. 
Veri. Zonja Nedime. Jugë. Asim Beu; 

71. Një P1l1 me emën cBashtaz•, me sipër 
faqe prej 30 (tridhjete) dyn,m, kufizue: Lindje. 

Vrijoni. Perëndim. Shuqri Hila e VriJoni. Veri e 
Jugr. Sbyqri Hila; 

12. Një arë me emën «Dume,, me siplr,faqe 
prei 30 (tridhjetë] dynym, kullzue : Lindje, Shyqri 
Hila. Veri. Dini Kokali. Perendim e Jugë. ~huqri 
Hila. Te katër kto prona ndodhen ne Çiflikun Ça 
ush te Nënprefekturës Delvinës ; 

73. Një Kullotje me emën ,,LJagat,, mbrenda 
një are me sipër· faqe prej 1 (nil) dynymi, llufizue: 
Djathtas. Koç. Majtas. Kallapodh. Mbrapa e Para. 
Rrugë. 

Urdbënon Zyrën e Fioancavet të Delvinës, me 
vue dorë mbi gjysmën e plesëvet qe zotnon Dr. 
Simon Simooidhi ne pronat dhe ndërtesat e plr· 
shkrueme në këtë dekret, ashtu dhe Zyrën e Ipothe 
kavet pranë Gjykatës Paqit te Delvlnës, me trans, 
kriptue sek ut strlmio e bamë. 

Kv Dekret. për të gjitha efektet e liglës, do U! 
botohet ne Fletoren Zyrtare te Mbretnis. 

Tiranë, me 13 Tetuer 1939,XVII. 
Ministri i Dre] tësiës 

Xh. Ypi d. v, 
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PARTE SUPPLEMENTARE 
TRADUZIONE DEi DECRETI DEL MINISTRO PER LA GlUSTIZIA 

DAL TESTO ALBANESE 

Deere/o del Minist,o per la Giustista 
IJ Ottobre I939.XC.,JJ Nr. 98 

Seque stro dei beni immobili del 
uou, Simon Simonidhi 

DECRETO 
li Ministra Segretario di Stato per la Giustizla. 
Visto ii verbale dells Commissione speciale 6 

Settembre 1939-XVII, col qua le si r ropone ii seque 
stro de lla meta dei beoi immobili del Dott. Simon Si 
mooidhi, di Vuno i Hlmarës, attualmente domicl 
lfato a Elbasan; 

Considerato ehe ricorrooo tutti gli esirerni 
previsti dal decreto le gge; Vis to l' arti co lo 2 det 
suddetto deereto legge; 

DECRETA 

li sequestro 'detla meta del benl immobili del Dott, 
Simon Simonidhi, situatl nella ~ottoprrfetturs di 
Delvlns, nel villa,?gio Flniq, giusta ii certificato 
del 2. X. 1939-XVII rilasclato dall' Ufficio delte 
Ipotechë di Delvina, conslstente in: 

Venticinque parti io qusttrocentottanta parti 
(251480) in quest{ beni e fabbricati; iscritti nel li 
Volume Nr 69 in data 3 Oittgno 1931 all' Ufficio 
delle Ipoteche presso i1 Tribuoale di Pace di Del 
vina, situati net viltaggio di Detvina: 

1. Un camoo denominato •Gjonika" oppure 
u Riza" dell' estensione di nove dynJ1m, confinante: 
Est con Bamiha. Nord con Pilati i Shiianit e Ma 
nlat, Sud con ii Iossato. Nord coo Vozms; 

2. Un cameo denomioato "Ojonika•, dell' e 
stensione di diciaonove dynym conftnantc: fat coo 
Bamiha. Orest con Pilati i Shijaoit e Manjat. Sud 
con it fossato. Nord coo Vozma; 

3. Un c impo denomioao "Glonika«, dell' e. 
stensione di 12 dynym, coofinante: Est Bahima. Ovest 
con Pilati i Shijaoit e Maojat. Sud con ii fossato. 
Nor l co i Vozmsr 

4 Ua campo denomlna:o "Shiqa" oppure 
• Pllatojoforo ', dell' estensione di diciotto e m •. zzo 
dyovm, coofioaote: Est con ii campo u Gjon ika'. 
Ovest con Çair e Shlianit e Koço Pingadhoti; 

5. U11 campo deno ninatc ·Pllatajau, dell' ë 
steosione di centodiclannove dynym, conlinante: Est 
coo Vozma. Ovest con ii campo di Mehmet Effeo 
diu, Nord con it campo «Pllero'oforo. Sud coo 
Dheodro; 

6. Un eampo denomlcato uAliqea "oppure 
·Rushat•, dell' estenslone di ven ti dyoym, eonfinan 
te: Est coo Pllarla. Ovest con ii campo Pllatolofi 
ro. Sud con Dhendro; 

7. Un campo denominate «Pagomen«, deti' e 
stensione di sessantuno dynym confinante: Est con 
Abazaj. Ovest con it flume di Kalasas, Nord con 
A baza]. Sud con Çuçe. 

8. Un csmpo deaomlnato •obendro•, dell' e 
stensione di'ono drnym, continente: Est con Koke. 
Ovest con ii campo Pagush. Nord con Maroshane. 
Sud coo ii fiume di Kalu; 

9. Un cam po denominate "Hitomotb", della 
estensionedi cinquantaquattro dynym, confinante: 
Est con Koç. Ovest con Dhendro. Nord con Plla 
tja. Sud con ii Iiume; 

iO. Un campo denominate «Çoçe«. dell' esten 
siooe di clnquantotto dvnym, conftoante : Est con 
Dhendro. Ovest con ii flame. Nord coo it campo 
di Bsgamishi. Sud con ii flume. 

11. un campo denominato "Kallame", della 
estensione di duecemosettantacinque dynym, centi 
nante: Eat con Vozma. Ovest coo Koç. Nord con 
Bogaz. Sud con ii fiume; 

12. Un campo denominato -Hallçepullo ", del· 
l'estensione di venticioque dynym, co&finante: Est 
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coa Vozma. Ovest con ii campo Ofonika. Nord con 
Barniba. Sud c00 Bogaz; 

13. Un campo deneminato «Plgadhul« dell' e 
stensione di seuautadue dynym1 conftnante: Est con 
Pllatajoftro Ovest con Koç. Nord con Shijan. Sud 
con Dhendro; 

14. Un cam po denominato «Haliqopull", del 
l'estensiooe di venricincue dynym, conflnante: Est 
coo ii pascolo Llagat. Ovest con Koç. Nord con ii 
Iossato. Sud con Koç; 

IS. Un campo denominato 'Potamo ' oppure 
"Palavli-, dell' estensione di trenta dyn)'m. con· 
finante: Est con ii campo di Qisha. Ovest coo Koç. 
Nord con la atrada. Sud coo ii Iossato; 

16. Ua cam po denominate 'Po tame» oppure 
•L1aqa,,, dell'estensione di clncuanra dynym, confi 
nante: Est con Koç. Ovest con ii campo Qisha. 
Nord con la strsda. Sud con li fossato; 

17. Un esmpo denomioato "Gorica", dell' e 
steosione di quindici dynym, confinante: Est coo it 
campo Qisha. Ovest con ii torrente. Nord con la 
strada. Sud coo Shlian; 

18. Un campo denominate -Gorlcas , dell' e 
stensione di diciassette dynym, confinenre. Est ed 
Ovest Prroji i thellë (torrente profondo). Nord con 
la strada, Sud con ii fossato; 

19. Un carnpo denominato cPotamo> opoure 
c.Lethar,, ccnfleante: Est con ii campo Borio. Ovest 
con Bamihs. Nord coo ta strada. Sud coo it tossa 
to, dell' estensione di 50 dynym; 

20. Un carapo denominato -Potamos oppure 
«Thela,, delt'esteoslone di cinquanta dynym, cenh 
nante: Est con Bamiha. Ovest con Pllako. Nord 
con ii canate. Sud coo ta strada. 

21. Un campo denominatoc Gorica, dell' e 
stensione di dynt,m tredici e mezzo, coufinanre. Est 
ed Ovest con Pllake. Nord con Shijan. Sud con la 
strad,; 

22. Un campo dencmtnato cValitru oppure 
"Pilato Stan", dell' estenslone di sessanta dynym, 
confinante: Est coo Ltako, Ovest e Nord con Shi 
jao, Sud con la strada; 

23. Un campo denomiaato ,ÇikopuJJa,, della 
estanslone quarantasette dynym, confinante: Est, 
Ovest e Nord con ta tenuta di Shijao. Sud eon la 
strada; 

24. Un campo denomioato ·Pobanlku oppu- 

re cNeroturvia>, dell' estenslone di 15 dynym, con. 
finante: Est con ii campo Çikopullo. Ovest con 
Lisko. Nord e Slid con la tenuta Shijan; 

25. Un campo denominato "Bahcnika" oppu. 
re «Nerorurvla», dell' estensione di veoti dynym, 
conlinanter Est con Ltako. Ovesr, Nord e Sud coo 
la tenuta Shijan; 

26. Un campo denomlnato cOorica,, dell'esten. 
sione di ventlsei dynym, confinante: Est, Nord ed 
Ovest con la tenuta Shijan. Sud con la strada· , 

27. Un campo denomlnato "Lefqes dett'esten. 
slone di venticinque dyn,m, confinante: Est ed 
Ovest con Pamiha. Nord con Ja strada. Sud con 
Ba miha; 

28. Un can-po denominate •Qeramidhe• delta 
estenaione di trentadue d,,nym, confinante: Est con 
Bamihs. Ovest e Nord con Shlian, Sud con ii fos- 
sato; 

29. Uo pascolo denominato «Llagata, dell' e 
stensione di novecento dynym, confinnnte: Est con 
Stathat. Ovest con Mush, i Fshatit. Nord con 
Muratash. Sud con it bosco; 

30. Un campo denominato cDatin>, dell'esten. 
sione di duemilatreceotoquaranta dynym confinsn · 
te: Fst con it pascolo Llagat, Ovest con ii pasco. 
Jo Shiian. Nord con Tahir Shameti. Sud con Mu· 
sha i Fshatit; 

31. Una casa rurale, confinante: a destra con 
ii giardino di Koçi. A sinistra con Kallanodb. An, 
teriormente con ta strada. Posteriormente con 
Shkamb. 

32. Una casa rurale, confinante: a destrs Ka. 
llapodh. A sinietra con Kulube, Anteriormente con 
ta strada. Posteriorrnente con la roccia (Shhmb); 

33. Una ca-ia rurale. continante: a destra con 
Koç. A sinlstra con Kallonodh. Anteriormente e 
posterlormente con ta strada. 

34. Una casa rurale, confinante: a destra con 
le case di Kallonodhi, A ainistra e posteriormente 
con ta strada. Anteriormente con jurte; 

35. Una casa. confioante: a destra con lastra. 
da. A sinistra cen ii Iossate, Anteriormente con 
1' orto e posteriormente coo Ja strada. 

36. Una casa, coofioante: A destra coo Llago. 
A slnistra con Agrila. Posteriorm ente con la roe 
cia. Anteriormeote con I' orto; 
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37. Uaa casa, confinante: A destra con Agri 
Ja. A sinistra con la strada. Posteriormente pure 
con la strada. Antertormente con l' orto; 

38, Una casa rurale continante: a dtstra con 
la strada. A smistra con r orto. Posteriormenre oon 
Manjat. Anterlormente con l' orto ; 

}9. Una casa rurale contmante : a destra COD 

l' orto. A stntstra ed antertormente con la sirada. 
Posteriormeote con Maojat; 

40. Uoa casupola, conf.nante ~ a desira con 
Llako, A sinistra le case <11 Kallapoani. Posterior, 
mente con la sirada ed antertormente coo I' orto; 

41, Una casupola, coofinante : a destra con 
Kallapodh1. A sunsrra coo la roccia. Posteriermente 
con la strada ed anrertormente con la roccia ; 

42. Una casupola coatrnante: a destra coo 
Koç. A stnisitra coo la roccia. Postenormeute ed 
aoteriormeote coo la strada ; 

43. Una casupcla confinante : a destra coo la 
slrada. A siatstra coo Llako. Posterrormenre ed 
anterlormt:nte con la strada, 

44. U11a casupola contmante : a destra, a siui 
stra e posteriormente Iurret e Çrtlixut : 

4>. Una casupola coo i medesimi confini; 
46. U a granate, confioante: a desrra coo I' ac 

qua 01 Shehu. A sinistra con la casa cli Kallapo:1. 
Posteriormente con la strada ed anienormeme coc 
l' orto ; 

47. U aa casa confioante: a des tra coo 11 gra 
naio. A sinistra, posterk .• rmente ed antenormeute 
coo la strada; 

48. Quattro olivi, conhnanti : Est, Ovest, Nord 
e Sud con ii campo della tenuta e con la 11trada ; 

49. Un orto. confioante : a destra coo la stra 
da. A sintstra coo 11 Iossaro. Posteriormente coo 
la strada. Antenormt:nte con l' orto; 

50, Un orto confioante : a des tra con Lia go. 
A 1inistra con Agrila. Posteriormente con la roe 
era, Anterlormente con l' orto ; 

51. Un orto, continante ; a deatra con Agrila. 
A sioistra con la strada. Posteriormente coo la 
atrada ed anteriormente con l' orto ; 

52. U o orto confinante: a destra con ll strada. 
A sioistra con l' orto. Posterlormente con le Ma· 
ojat. Anteriormente con I' orto; 

53. Un orto confinante: a destra con I' orto. 
A sinistra ed anterlormeote coo la strada. Poste 
riormente con ManJat ; 

54. Ua orto conftnante: a destra coo Llako. 
A sinistra le case di Kollopodhi. Posteriormente 
con la strada ed aoteriormente con I' orto ; 

55. Un orto confinante: a destra con Kalla 
podhi. A sinistra coo la roccia. Postertormente 
co 1 la strada ed anterlormente con la roccia; 

)6. Un orto confrnante : a destra con Koç. A 
ainistra con la rocc.a, Postcriormente ed anterior· 
mente con la strada ; 

57. Un orto conflnaote a destra, a sinistra ed 
anteriormente [urtet e Çillikut, ed ancne posterior· 
mente ; 

58. Un orto con i medesimi confini; 
59. U o orto coofioante : a desrra coo la stra 

da. A sinlstra con Llako. Postertormente ed anterior. 
mente con la strada. 

60. Ua bosco denominato c.Vallto>, dell' esten 
sione di dueeentoquauro dynym, confloante : ~st 
con Durvalle ke , Ovesrcon Bamiha. Nord con ii 
moote. Sud con ii monte di Vriooi; 

61, U11 bosco denominato c.Vallto> dell' estcn· 
sione di cento dynym, coufinante : Est COD Durva 
lleke, Oves: coo Bamiha. Nord coo 11 mente. Sud 
coo 11 mente di Vrioni ; 

62. Un campo denominato •Çuçe• situata net. 
la tenuta Zylf 1Kare dell' estensioae di quindici dy. 
nym, conhname : Est Veledaj. Ovest con i campi 
Borshore e Yeleda]. Nord e Sud coo I campt ai 
Zotaj ; 

63. Un campo denominato c.Çuçe> situate nel 
la tenuta clylflkare> dell' estensrone '1i venti dy. 
nym, conhnante e Est con Yeledaj, Ovest coo i 
campi Bordhote e Veledaj. Nord e Sud coo i campi 
dei Zotaj; 

64. Ua campo pure deoomioato cÇuçe•, situa 
to nella tenuta cZylfikare> dell' esreaslone di quin 
dici dynym, contrnante : Bst Yeleda], Ovest con i 
campl Borshore e Veledaj. Nord e Sud con i campi 
dei Zotaj ; 

6S. Un campo denomioato cBuk-Molb, situa· 
to nella tenuta cZylfikare> dell' estensione di trenta 
d1n,m, confioanto: fist con Shito Qendro. Ovest 
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con i campi di Veledaj. Nord e Sud con it fiume 
di Kalsa e dei Veledaj; 

66. Un campo pure denominato cBuk-Molb, 
situa to nella tenuta cZylfikare>, dell' estensione di 
venti e:J9eym, conflnante : Est coo Shito Qlndro. 
Ovest con i aampi di Veltdaj. Nord e Sud con 11 
flume di Kalsa e con i campi di Veledaj; 

67. Un campo denominate -Krevaus siruato 
nella tenuta "Zylfikare" dell' estensione di undicl 
dynym, confinante: Est con i campt Buk,Moll. 
Ovest e Nord coo Shito Qendro e Veledaj. Sud 
coo ii fiume di Kalsa, i campi di Veledaj e con 
Palo Papa; 

66. Un campo pure denominato »Kr evat.» si 
tuato nella tenuta cZytfikare• dell' estensione di 
dleci dyn9m, confinante: Est con i cam pi Bus 
Moll, Ovest e Nord con Shito Qendro e Veledaj. 
Sud con ii fiume di Kalsa e coo i campi di Vele. 
daj nonchë con Palo Papa. 

Nove parti in cinquantacinque parti nei 
seguenti beni : 

69. Un campo denominato -Dushes, dell' e 
stensione di sessantaquattro dynvm, coofinante: Est 
con Signora Nazime. Ovest ii fiume di Bistrica e 
coo Asim Beu. Nord coo la signora Nedime. Sud 
con Aslm Beu ; 

70. Un bosco pare denornioato «Dushe,, della 
estenslone di quaranta dynym, confinante : Est con 
la signora Nszime. Ovest con ii fisme di Bistrica 
e con Astm B;u, Nord coo la srgnora Nedime. 
Sud coo Asim Beu ; 

71. Ua bosco deoominato cBashtaz>, dell' e· 
stensione di trenta d9nym1 coofinante; Est con Vrio 
ni. Ovest con Shuqri Hila e Vrioni. Nord e Sud 
con Shuqri Hila ; 

72. Un campo denominato «Dume> dell' esten 
sione di trenta dyn1m, confinante: Est con Shpqr! 

Hila. Nord Dini Kokali. Ovest e Sud coo Shuqr] 
Hila. Detit quattro beni sono situati nella tenuta 
Çaush delh Sottonretettura di Ddvina; 

73. Ua pascolo denominato cLlagab denrro 
un campo e dell' estensione di un dynpm, confi 
nante : a destra Koç. A sioistra Kallapodh, Poste. 
riormente ed anteriormente con la strada, 

Ordina alt' Ulhcto delle Ftnanze di Delvina, di 
immettersi nel possesso dei bent. e fabbricati dc: 
scritti oel presente decreto, nonchë all'Ufficio delle 
Ipoteche presso ii Tdbunale di Pace di Ddvina, da 
curare la trascrisione del sequestro effelluato. 

li presente decreto a tutti gli effetti di legge, 
sar a po bblicato nefi a Gaizdta Ulhciale, 

Tirana, li 13 Ouobre 1939,XVII 

11 Minis1ro 
f/to Xh, Ypi 

Fletorja Zyrtare 
Pajtime: per nji mot Shqipni, Itali e A.O.I. fr. 12 

,, ,, ,, ,, Për [ashta . . • 20 
Nji numer i Fletores . . . . . • 0.20 

,, ,, i vjeter . . . . ,, 1 
Lajmërim . . • . fr. ari 10 
Shpallje . . . . • 10 
Shpallje ankandesh per nji kolonë . . . " 5 
V. O. Çdo pagesë bahet tue derdhë të hollat n' Ar· 
kat financiare të Shtetit e tue dergue doren e Fi· 
nancëa Redaksia aë Fletores Zyrtare. 

Drejtimi: Drejtoris së Përgj. Shtypit, Pro• 
pagandës e Turizmit 

(R e d a k s i s s ë F l e t o r e s Z y r t a r e) 
Tiranë 

Telefon automatik Nr. 255 
• gJindarm. • 14 

Redaktor: ZEf M. DAJÇI 
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FLET;O.RJ.A. 
SHQIP.TARE 

ZY-RTARE 
Botohet prej Drejto ris se Pergjithshme te Shtypit, Propagandas e T uri~mlt. 

PERMBAJTJE 
l) Dekret i Ministrit fl Drejllsis d. rs Teluer 

r939.XVII, Nr. 99 
Sekuestrimi i pasunis s' r. leni Simonidhlt f. I 

2) Dekret i Ministrit tl Drejtësis d, 4 Guskt 
1939-XVII, Nr. 36 
Sekuestrim i pasunivet U! Abdurahmao 
Matit f. 6 

3) Dekret t Ministr-it tl Drejtlsis d. 4 Gus!,t 
r939.XVII, l'vr. 37 
Sekueatrim i pasunive t' Ahmet 
Zogollit f. 8 

SOMMA RIO 
I ) Deere/o del Ministro per la G{ustizla 

rs Ottobre r939.XV/I Nr. 99 
~- quesu o at, beui immobin di Eleni 
Simonidhl p. 9 

2) Deen/o del Ministro per la Gittstizia 
4 Agosto r939 xi, II lvr. 36 
Sequestro dt:i beni immobili di 
Abdurahman Mati p. 14 

3) Deere/o del Ministro per la Giustizia 
4 Agosto r939 XVII, l'vr. 37 
Sequestro dei beni immobili di 
Ahmet Zogolti p. 15 

Dekret i Ministrit fl Dreitst» d, r3 Tetuer 
r939.XYll Nr. 99 

Sekuestrimi i pasunis 
s' Eleni Simonidhit 

Dekret 
Ministri Sekretar Shteti për Dreltësln, 

Mbasi shqprtoJ proces-verbalin e Komisionit të 
posaçëm date 6 Shtatuer 1939-XVII,•me re citin 
proponohet sekuestrimi i gjpsmes te pasunis së pa· 
luitëshme te Dr. Simon Slmonidhi: dhe të familjes 
së tij, në katundi Vuno i Hlmarës, tash me banim 
në Elbasan; 

Tue marrë parasysh 1e konkurojnë të glitha 
ekstremet e tppuna prej dekret-liglës me date 2 
Qershu.er 19.39-XYII. 

Ne baze lë nenit 2 t' atij dekret-lig,Ji ; 
Dl!KRETON 

Sekuestrimin e gjpsmes të pjesëve U! pasuoi1 
së pa-lultësbme te Eteni Simoaidhit, bashkë-shorte 
c Dr. Simon Simonidbit qti e pt!rmeoduna zotooo 

ne qarkun e Nënprefekturës së Delvlnës, a që si •. 
mbas Vërtetimit të lësnuem me datë 2 Tetuer 
1939·XV11 prej Zyrës Ipotheeavet pranë Gjykatës 
Paqit të Delvinës, përbehet prej pjesëvet te 
tregueme në ndërtesat e pronat e posht-sheniueme, 
të rregjistrueme në Zyrën e lpothekavet me Nr. 2) 
datë 2J.2.l931, Nr. 132 datë 12.9.1936, Nr. 143 
datë 26.9.1936 e Nr. 24 dJ1të 23.~.1931: 

«Njizet e aandë presë në tridhjet e dy pjesë, 
(29/32) ahe veçanërisht ojë te tretën e dp të tridhfet 
e dyve (1/3 e 2/32) pjese të tjera ne sto prona: 

I. Një tregtore me dl' kate dhe me tri dhoma 
sipër, që ndodhet në lagjen Vare të Delvtnës, me 
sipër-Iaqe prej 49 (dpzet e uande) 7X7 metra kare 
kufizue: DJ ath tas. Tregtorja e tync. Ma,j tas e Para. 
Rruga e përgjithëshme. Mbrapa. AvlPia e tpne; 

2. Një tregtore me dy kate e me dy dhoma 
sipër, qe ndodhet në lagjen \'iare të Delvinës, me 
sipër-faqe prej 49 (dyzet e nandë) 7 X 7, metra 
kare, kufizue: Djathtas e Maj tas. Tregtoret e tyne. 
Para. Rruga e pergjhhëshme. Mbrape. Kopshti i 
tyne; 

J. Një tregtore me dy kate dhe me dp dho 
ma sipër, që ndodhet në lagjen Vare të Detvlaës, 
me sipër faqe prej 49 (dyzet e naodë) 1 X 1 metra 
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kare kufizue: Djathtas e MaJtu. Tregtoret e tpoe. 
Par~ Rruga e përgjithëshme. Mbrapa kopshti I 
tpoe. 

4. Një tregtore me dp kate dhe me dy dhema 
sipër, që ndodhet në lagjen Vare te Delvlnës, me 
sipër.faqe prej 64 (gjuht.lhjet e kater) 8 X 8 metra 
kare, kufizue: Djathtas e Maltas. Tregtoret e 19ne. 
Para. Rrugë e pergjitbëshme. Mbrapa. Koflshti i 
tpne ; 

!5. Njl tregtore që ndodhet po në lagjen Vare 
të Delvlnës. me sipër-faqe pre] 64 (gjashtdhiett' 
e katër) 8 X 8 metra ka,e. kufizue: Daltntas e 
Majtas. Tregtoret e ,yne. Para. Rruge e përgjithë. 
shme. Mbrapa. Kopshti i tpn~ ; 

6. Një ndërtesë e ndodhuo në Varosh të Del 
nës, kufizue: Lindje. uborrl i shtëpia të bijve të 
Ananost Bamihës. Veri. ·1 okë-ndërtesa e Kost Dhi· 
mitri Matos. Perendrm, Rrugë e përglitnëshme. Juge. 
Kroga e Lesos ; 

7. Nit! ndërtesë që ndodhet në lagjtn Varosh 
të Delvinës, e përbame pre] tri të ndame. me nJP 
slpër-taqs prej 640 (gjashtqind e dyzet) metra karcS, 
kuf1zue: Dlarhras. Rruga e përgjlrhëst.me. Maj1as 
o bori i tyne. Mbrapa. t<ruga përgjithësh me. Para. 
Obori i Jorgj Bamihës; 

Të rregilstruerne në Zjrën e lpothekavet pra 
n( GJ1katës Paqit t! Delvlnës me Nr. 24 datë 23. 
Fruer 1931, dy të tretat (2/3) e nJi të ojimbëdhjetës 
1/11) :'iese të nji të tetës (J/9) e nuame në aiimbë 
dhjetë (li) pjesë të pa-nds me në pro iat e posht 
shenjueme që ndodhen n~ katundis Finiq të Dvlvinësr 

8. Një arë e quejtun c Mandallo•, me sipër 
faqe prej 300 (treqind) dynpm, kufizue: Lindie. Z. 
Ali. Veri. Vrizi. Perendim. Oervelena. [ugë, Vehemi; 

9. Nj! arë e quejtun -Haliqe , me sipër-faqe 
prej 4 ·(kater) dpnym, kufizue: Lindje e Perëndim. 
Kaltapodbat. Veri. AbdJJI Beu. jugë. Arat e Mulla 
Mehmetit; 

10. Një arë e queitun -Pllatana», me sipër 
faqe prej 4 (katër) d1npm, kufizue: Lindje. Muha 
met Abllzi. Veri. Kostë Bamiha. Perendim. ZeqiriJa 
Mulla Mehmeti. Jugë. Bostanet; 

11. Një arë e quejtun cVristokrapulta,, me 
sipër-faqe pre] 3 (tre) strem, kuflzue : Lindje. Meh, 
met Aliu. Veri. Abdyl Beu. Perëndim. Rapush Ko 
ka, Jugë. Arat e Kosrë Bamihës ; 

12. Një are e queitun •Vrize,, me sipër-faqe 
prej I tuti) dyo.,m, kufi&UI: Liudje e Pereudim. 
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AbJul Beu, Vc:ri. Të zott. Jugë. Ara e Rizaj1; 
13. Një arë në venciu -Bostsne«, me sipl!r• 

faqe I (nil) dynym, kufizue: Lindie, Voema, Veri, 
Aral e Koslës. Perendin. Mehmet All. Juge. Vija; 

l,t, Një ar! në vendin .Goric", me slper-faqe 
prej I (ktl!) dynym, kufizue: Lindie e Perer.dfm. 
Arat e tpne; Veri. Abdyt Beu Jug·. Vija; 

15 Një arë në vendin «Çikopullu, mt: sipër 
faqe prej 1 (oji) dynym, kuf,zue: Lindje e Perea. 
dim. Katlavodhat. Veri. Knstë Bamiha. Jugë. Vija 
e IJJit. 

16. NJë are në vendin ,,Ltfkn", me E-iplr foqe 
pre] , (1dash1ë) dynym, kuf1zur.: Lindje e Pereodim. 
Te zott e tokavd. Veri. Vija e Ujit. Jugl!. Arat e 
Abdyl Beut; 

17. Një arë uë vendin «Mnlini>, rre sipër Lqe 
pre] 6 (gjashtë) 11:uf,zue : Lindje. Kostë 811miha. 
Veri, Kallapodhat. Perendim. Vija e Ujit. Juge. Arat 
e Hssen Agair ; 

18. Një arë në vendin «Oroza>, me sipër.Isqe 
prej 4 (k.atlr) dyr.yrr., kulizue : Lindie t: Perendim. 
Kallapodhar. Veri e Jugë. Arat e lë zot të tokës; 

19. Një arë po në vendin •• Groza«, me sipër. 
faqe prej 3 (tre) dynym, kufisue : Lindje e Pcreodlm. 
Arat e Mt.hmet Aliu]. Veri. Vija t> Ujit. lugë, Arat. 
e t1oe; 

Figuron pronare në dy u tretat (2/J) e nji ti! 
njim bëdhietës ( I /l) pjesë të alvsmës e ndame në 
ojtmbëdhje~ë ( 11 ) pjesë, në pronat e posht sh, njueme, 
qe ndodhen ne katund im fioiq të De lvinës : 

20. Një arë në vendin ~Lefkau, me slpërtaqe 
prej 1 (fljl) d9nym, kufizue, Lindje. Vija e Ujit. 
Veri. Arat e Koste Bamihës, Perendim e Jugë. Rru, 
ga e përgjithhhme; 

21. Një ar! në vendin «Agrila>, me sipër-faqe 
prej 3 (ir.) dyn,m. kufizue : Lindje e Perendim, 
Islam Kuci. Veri e Jugë. Kallapodhat; 

22. Një arë në vendin .Ç:kopolla9, me sipër 
faqe prej 1 (uji) dynym, kulizue : Lindje e Perea 
dim. Kosië Bami ha. Veri e Jugë. Kallapodhat; 

23. Një arë në vendin »Llaqa«, me sipër-fsqe 
prej 3 (tri) dynym, kufir.ue: Veri e Perëndim. Ju· 
gë e Lindie. Arat e të zou ; 

24. NJë arë në vendin »Qipo«, me sipër-Iaqe 
prej I (nil) dyo1ml, kufizue: Lindje e Pe rendim, 
Arat e Kostë Bamihes. Veri e Jual, kruga; 
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25. Një arë në vendin »Lelka-, me sipër-Iaqe 
pr,j 6 (g;a~hte) dynym, kufizue ~ Lrnë.e e Peren 
dim. Kostë Bamiha. Veri e Jugti. Potisu ; 

26. Nil' arë në vendin «Gura,, me sipër-Iaqe 
prej Z (dy) dpnym, kuf;zue: Lindje e Pere ndim. 
Arat e xostë Bamihr s. Veri e Juge. Potisti ; 

27. Nie arë në vendin -Voldarë», me sipër 
faqe prei 2 {ay) dynym, kuftzue : Lindie e Perendirn. 
Arat e Kostë Bamihes. Veri e Jugl'. Poristi ; 

28. Nië art në vendin •• Stinalarë«, me 1,ipër 
faqe prd 4 uynym. t..uf zui : Lindie e Pere ncrm. 
Koste Bamiha. Vt1i. Mehm.t zb zi Jugl'. Arat 
Potisti; 

29. Nfë are në vendin cRahi>, me sipër-I dqe 
pre] 1 (nil) dynpm, kufizue: Nga U! katër anet, 
Me tokat e ti! zott ; 

30. Një ar! o~ vendin .Kscrivozma 9, me 
siper-faqe prej .f {katër) dynym, kufizue: Lindje e 
Perendim. Vija e Ujit. Veri e ]ligi:'. Arat e Koste 
Blmihës ; 

. 31. Një arë në vendin «Lumi i Thate>, me 
sip!r-faqe pre] l (dy) dynym, kuf,zue1 Lindje e 
Pertndim. Mehmet Mane. Veri e Juge. Arat e Kostë 
Bamihës; 

32. Një arë ne vendin ., Çaire", me si për-faqe 
prej 4 (kater) cl}'nym, ku! .zue : Li ml Je e Pt ren 11m. 

Kostë Ba miha. V çfi e Juge. Arac e Muhlmtt Abatit; 
33. Një arë në vendin «Halqe•. me sipër 

faqe prej 4 (katër) dynym, kufizue : Lindje e Pe. 
rendim. Mehmet Aba&i. Veri. Kallapodhat. Juge. 
Arat e të sort të toka vet; 

34. Një arë në vendin ,,f qlne-, me sipër faqe 
prej I (oji) dpnym, kufizue: Lindje e Perendim. 
Mehmet Abazi. Veri. Kallapodhat. log~. Arat e të 

zolt të tokavet : 
35, Një arë në vendin «Maodalla•, me sipër· 

faqn prej 300 (treqlnd) dyoym, kufizue: Lindje. 
Vria-M'"mo. Per endim. Lagat. Vt:ri. Dushati. Jugë. 
Grikoka, në të cilën e përmenduna figuron pronare 
në dy tl tretat e nji të njimbëdhjetës (2/3 e 1/11) 
pjese tf ojl të gjashtës (l/6) e ndame ne njimbë 

dhjetë (II) piesë j 
Në pronat e posht-shenjueme Et -ni Simonidhi 

figuron pronare në dy te tretat e ojë të niimbë 
dbjetl'S (2/3 e' 1/11) pjesë të gfysmës (1/2) e ndame 

ne oiimb'.'dhletë (li) pje1ë: 

36. Një arë në vendin «Çitopulta•, mi sipër 
faqe prej 4 (.,a'.t1) dynym, kufizue: Lindje: e Peren 
dim. Vijlt e Uiir, Veri e Ujit, Veri e Juge. Arat e 
Mu staf A gaJ1 ; 

37. Një arë në vendin cÇ1kopulh•. me sipër 
faqe prej 1 (oji) 11,nvm. kutizue . Lindte. Mustafa 
Aga. Perëndim. Tefiz. Pere ndim. Kaso J «ge. Vija 
e Ujit; 

36 Një arë oë vendin ,,ç;1rnpulla", me sipër 
Iaqe pref 1 (nji) dynym. kufizu"': Lindje. Kallar.o 
dhi. Veri. M11sri,fa tg,J. P~rendim. Ab'.yl Sulejman. 
Jugë. Rruga e pl:'rgjitHshme; 

39. Një arë of! ve11:lin -Çikopulla>, me sipër 
faqe pref I ( ·ii) c1}'nym, kuf:zue: Lindje. Kallapo 
dhi. Veri. A bdyl Sul, iman Beu. Perendim. Tdiz. 
Jugë. Rruga e përgjimëssme ; 

40. Një arë në vendin .,Groza8, ml! sipër-faqe 
prej I (oji) clyJy.n, kut.zue : Lin tle. Mehmet Abazi. 
Vtri e Perendim. Z. Kaso. Jugë. Vija e Ujit; 

41. Nie are ne vendin cZivarJarb, me sipër 
hqe orei I [nli] dp::ym. 1rnt1zue: Lindje e Peren 
dim. Mehmet Abazi. Veri Arat e Z. Hyse alt. Ju1ë, 
Vija e Ujit; 

42. Një arë në vendin •Groza>, me sipër 
faqe prej 1 (nii) dynym, kufizue : Lisdie. Mehmet 
Abazi. Veri. Arat e Z. Kasos. Pereodim Z. Mustafa. 
Jugë. Vija e Ujit; 

43. Nlë arë në vendin c Lotodemar, Go, icë, 
Vizmia e Bajko• me slpër-Iaqe prej 1S (pesëmbë 
dhjetë) dynym, kufiz.un Lindje. M hmet Abr z], 
Veri e Jugë. Arat e Mushifajt. Pere ndim. Rupush 
Koka; 

44. Një tokë ne vendin tGervogorice•, me 
si~J/!r.faqe pr ai 30 (trldhjete] dynym, k ufuue : Lindje. 
e Perendim. Z. Kaso. Veri. Rapush Koka t Puristi. 
Vija e U1it; 

45. Një arë në vendin •. Goricës , me sipër 
f..lqe prei 2 (dy) dyr,p.n, kufizut: Lindje e Perëndim. 
Kuo. Vert. Z. Mustafa e 1oka e tyne. Jugë. Vila e 
Ujit; 

46. Njij arë në vendin • Lefka•, me sipër-faqe 
prej 4 (tater) dynym, sul.zue : Lindje e Pereud.m, 
Mehmet Abazi, Ye ri. Kaso e pasunia e tyoe. Jugë. 
Vija e Ujit; 

47. Nje are në vendin «Lefka>, me sipër faqe 
prej 4 (kater dynym, kufizue : Lindje, z. Kaso. Veri 
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e Perendim. Z, Mustafa. Jugë. Vija e UJit; 
48. Nje arë në vcodin «Linovisio». me sipër 

faqe prej I (nji) dynym, kufizue: Lindje e Pereodim. 
Rapush Koka. Veri. Prrue. Jugë. Rrugë e Perglith 
shme; 

49. Një arë në vendin .Mali •• me sipër-Iaqe 
prej 3 (rre) dynym. kufizae: Lindje" e Perendim. 
Kallapoabat. Veri. I<. Kat-o e pasunia e tyne. Jugë. 
Vija e Ujit; 

50 .• ~j.; arë në vendin ,,Sandri", me slpër.faqe 
prej 4 (katër) dynym, suhzue : Liud]e •••. Hasan, 
Perendim. t:<apu•bi. v,ri. Abdyl Btu. Juge. kruge ; 

5 I. NJë are ne vendin •Llaqa,, me ~iper Iaqe 
prej I (oji) dynym, kofizue: L&ndJe. Karlapodnat. 
Veri. z. Hjsen. Perendrm. Abdyl Btu. Juge. R,ugë; 

si. N1e are ne vendin cSneo-Thaoas», me 
1ip!!r-laqe prej I (oji) dynym, kllf1zue: Lindje. Z. 
Hy sen. Veri. V 1ja e U JII. Perend.m. 1<1 push Koka. 
Juge. Rru1a e Përglithëshme ; 

SJ. Një are ne vendin .Oure•, me slpër-Iaqe 
' prej 1 (nji) d)'nym, kuflzue: Liadje e Perendim. 

Mehmet Abaza e puuo1a e 19oe. Veri e Juge. V 11a 
e Ujit; 

53• Një are ne vendin • Palurla», me sipër 
faqe prej 3 tri dyn)'m, kufizue: Lindje. Rapushi e 
Z. Kaso, Veri e [uge, Aliu. Pereodim. fefus e arar 
e Kallapodhave; 

54, Nje are në vendin ,.Qurëze,,, me sipër 
faqe prej 2 (dy) dpoym, kufizue: Lindje e Pere. 
ndim. Vasil Bamiha. Veri, Ar:t e Abdul B:ut. Jugl. 
Arat e Mehmet Majnës ; 

Ne pronat e posht-sheuiueme, Eleni Simoni 
dhi, figuron pronare në d)' te tretat te oje të nrl 
mbedbjetes 2)3 e ~(1/11} plesë U! tri te njëzet e ka 
ter (3/24) p1eseve te ndame me nJlmbedhjet (li) 
pjese: 

S5). Nje are ne vendin »Pllako-johro», me 
siper-faqe prej 150 (oj1q1nd e pesdbJete) dynym, 
kufi&uo: J..indje. Vrizi. Veri. Kost Bamiha. Pere 
ndim, Abdul Beu. Jugë. Arat e H1seoit; 

S6. Nie are ne vendin ,.Pigall., me siptr·faqe 
prej 314 (treqind e katermbe6thjetë) dyn,m,'' kufi 
zue: Liaclje. Pllako Joliro. Veri. Mulliai i Poshtëm 
Pvellto. jugt. Lumi I Bi1trices; 

S7. NJe are ne vendin ,, \iulliri i Poshtëm«, 
me sip·5f.faqe pref 800 (tetqiad) d7npm, kufl~ue: 

Lindje. Kallapodh, Çuçen. Veri. Prroj Gryka. Pi:. 
rendim. Velim. Jugl', Pllatio; 

58. Nje are ne vendin -Çuçi», me si9E!r faqe 
pre] 33 (trtdhjet e tri) dynym, kufizue: Ltndje Ka. 
llapodhar. Vt ri. Mulliri i Posh tern. Pe rencim. Vozma 
Juge. Ibrahim Beu; 

59. Një kullotje ne vendin ,Llsga1,, me si. 
për-Iaqe prej !Ou 

0(njiqiou) 
dynym, kufizue: Lina1e 

Vija e Uj11 te Stathatit, Veri. Durvallës. Ptrtn'1im, 
Kallapocthi. Juge. Lumi i Bistrices; 

60. NJe suiloue ,ne venam •• Sullo-Shijan.,, 
me: siper faqe prej SO (µe~dnj~re) dynym, kuf1zue: 
Lindje. t-'011s1i. Verr, Rruga. Pererxnm. Shtepra e 
Mulla Isunt ane: e Mthmtl Ahut ; 

o,. 1~je are ne veuuin =Adorja», me siper· 
. t ' 

f.aqc pre] 20 (nj1zc:1) dy.,ym, kuf,zuc:: Lin.dje. Voz. 
m .•. Ver). i-onsu. Perenurm. Men met Ahu. Ju&t, 

. , I 

Kos, Bam,na ; 

Ne prouet e posh, ~.henjur~e, E~eni _Simoni• 
crn f1iiu1ou pronare ne ay re tretar te oJi te oji 
mbt·'1hj eies (/./ l e I/II) pJ1:~e aë g111meo e oja re 

I , I 

sarerree (1/4) c: udame Ow nj1mbl'1Dj«He (l I) pje&e 
• ~ 4 • I ' 

1e pa ncame, 
62. Nje are ne vendin «Palameth, me sipër 

faqe p,·ej IOU (njiqmd) dyopm, kafizae : Lindje: e 
•,} ' . 

Pereudim, Parapotamo. Vera. M;hmc:t Aliu, Juge . . ' 

Arat e Muaraf~jt ; 
6}. Nje are ne vendin "Ç1çe1•, m~ sipër, 

faqe prej 100 (nllqlnd) dpnym, 1uf1zu~ : Lindje e 
Perendim. Ibrahim Beu, Ver], Ll1ga1. Juge. Voz· 

r , l - 1· • 

ma e VJeter ; 
64. N1e are ne vendin cÇikopulla,,, me sipër 

faqe prej 24 (uj1zt:t e kater) dyoym:1 k~f1zue : 
Lmdie. Mus la~ J Dau li. , V eri. Porisu. Perendim, 
Tabre. J uie, Pot is ta ; 

65. NJe arë ne veodio uQframidhc;:, me si 
per·faqe prei 8, dynym, kaf1zue : LindJc e.Peresdlm- 

r • (I • . 

Sha~1r· M(hmet. V ~ri. Me~meti. Juge. Pori1U ; 
66. Nje are ne veodio «Qiramidhe>, me 11per • 

.;_ _ t , · I \..· 

faq.: prej \O dhje1te) ~yn~m, kufizue: Lindje. Meb· 
met. Veri. a<ap111h Koka, Perendim. Ymeri. Ju,e. 

I..\ j ' ' 

Kost Bamiha ; 
67. NJe are ne vendin •Qiramidhe.~,, .. ~e1 si· 

per-faqe prej ,~ (gjashte) ~1~1,m, kufi_zue ; ~iQdje 
' . 

e Perendf~· ~o~t- l;Jami~~ Verf., ,e, Jui~. Ar~\ , 
Ymeria. 
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68 Një arc: në vendin cQiramidhe>, me sipër 
faqe prej 6 (gjashtë) dynym, kufizue : Lindje e 
Perendim. Rapush Koka. Veri. Ymerl. Jugë. Arat 
e Kallapodhit ; 

69. Nië arë ni vendin «Birbib, me sipër-faqe 
prej 12 (dymbtidhjetë) kufizue : Lindje: Ymeri. 
Veri. Lumi. Perendlm. Potisti. JugP. Arat e z. 
1sufit : 

70. Një arë në vendin cPalarton>, me sipër- 
faqe prej 6 (gf ashtë) dynym, lrnfizue : Lindje e 
Perendim. Rar,ash Koka. Veri e JugP. Arat e Z. 
Hysef nit ; 

71. Nië arë në vendin d{rikovu. me siper 
faqe prej 12 (dymbëdhJetë) dynym, k'u~flzee : Lindje 
e Perendim. Rapush Kob. Veri e Jugë. Arat e 
Veleti Agajt; 

72. Një arë në vendin cÇiko·,u118", me siper 
faqe pref 6 (giashtë) dyn9m, kuflzue: Veri e Jugl'. 
Hjsen]. Perendim. Kost' Bamiha. Lindje, Veled 
Agait ; 

73. Njl! arë në' vendin cÇikopultu, më sf per 
faqe pref 6 (gia'shtl') d}'til'm, kufb:ue: Lindie e 
Perendim, Kallapodhl. Veri. Kost Bamiha. Jugë. 
Rapush Koh; 

14. Nf!! arë nl! vendin «Shën-Thanas>, me 
sinër-Iaqe prei lO (dhieië) dynym, kofizue: Lindie 
Kost Bamiha. Veri Perendim e [ugë. Arat e Rapush 
Kokës; 

75. Ni, arë në vendin cÇikoputla•, me sipër- 
faqe prej 14 (katermbëdhietë] dynym, kufizue: 

:i ~ - 1-' , 

Lindie e Perendim. Kost Bamiha. Veri. Arat e 
Hpselnit. Jugë. Rrugë! _ 

76. Nië arë në vendin "Pashqelevs», me sipër· 
' faqe prei ~ (tetë) dpnym, kufizue: Lindje. Ruge. 

Veri. Hvseln]. Jugë. Prrol ; 
77. Një arë në vedin •çikoputta,,, me sipër· ~ ,_. .. , .._, - 

faqe prei 12 (dvmbëdhietë) dynym, kufizue t Lindie 
e Perendim. Potisti, Veri. Kost Bamiha. Jugë. ...• 
Arat e Hysenit ; 

78. Një arë nl! vendin cAtlon;, me sipër-faqe 
_, ~ . - 

prei 1-4 (katërmbldhjet,) dynym, kufizue: Lindje 
• ~ v~ .: \ 

e Perendim. Potisti. Veri. Hpseni, Ju~ë. Mam 
Kuçi; 

I, __,• • \! \I. 1 

79. Nlë arë ol vendin cSlloqi,,,, me sipër· 
) I , __, _ _ l f' 

faqe prej 5 (peal) dvn1m, kuflzue ,: Lindje e Pe· 
• __ ,1 l _ • , \ ,l. j.., . u, Lt. 

rendim. Hpscni. Veri. Arat Katlapodhat. Jugë. 
Rrugë; 

80. Nië are në vendin «Pavli», me sipër-faqe 
prej 20 (nlizer) dynym, kufizue: Lindje. e Pere 
ndim. Rugë, Veri. Islam Kuçi. Jugë. Potisti ; 

81. Një arë në vendin «Spahi,,, me sipër-faqe 
prej 6 (gJashtë dynym, kufizue : Lindje e Perendim. 
Katlapoti. Veri. Hyseni. Jugë. Rapush Koka; 

82. Një arë në vendin •Spahf ,,. me aipër-faqe 
prei 104 (nltqlnd e kater) dynym, kufliue: Lindje. 
Perendlm. Kost B~miha. Veri. Rapush Koka. Jugë. 
Arat e Hjsealt ; 

' 83. Një kullotje në vendin -Datln» me sipër. ,, 
faqe prej 200 (dyqind) dynym, kufizue: Lindje. 
Murati. Perendim e Veri. Arat e Hysenlr. Jugë. 
Vagat; 

84. NJ! kullotle në vendin Spihi-Rahi, me 
sinër-b qe prej 80 (tetdhletë) dpn9m, kufizue: LI• 
ndle. Rapush Koka. Veri. Hyseni. Jugë. Arat e 
Y merit. Pe rendim. Rrugë ; 

• 
85. Një arë në vendin •zote>, me siper-Iaqe 

prej 4 dy,iym, kufizue: Lindje e perendim, Rapush 
Koka. Veri. Kost. Bamlha. Jugë. Arat e Hesenit; 

86. Një ar! në vendin -Llvadhi», me sipër 
faqe pref 8 (tetë) d9nym, kufizue : Lindie : Kaso 
Idrizi. Veri Islam Kuçi. Perendlm. Hrseni. Jugë. 
Arat Potisti ; 

87. Një arë "në vendin cQes1'8", me sipër- 
. . - 

faqe pref 3 (tri) dpnym, kufizue : Lindje. Kaso 
Idrizi. Veri Hpsenl. Perendim. Rapush Koka. 
Jog!. Arat Katlapodhe; 

88. Një arë në vendin ,,Goricë>, me sipër 
faqe prej 20 (of izet) dynym, kufizue: Lindje e 
Perendirn, Islam Kuçi. Veri Hyseni. Jugë. Arat 
Potisti ; ' . 

89. Nlë arë në vendin «Qeramldhas , me sipër- 
faqe prei 10 (dhletë) stremë, kuflzue: Lindje. Ka· 
llapodhi. Perendim. Z. Hysen. Veri. Islam Kuçi . 
Jugë: Arat Potisti ; 

90. Një arë në vendin c84ll., me sipër-Iaqe 
prei ,4 (katër) dpoym, kufizue: Lindje e Perëndim. 
z: Hpsen. Veri. Islam Kuçi. Jugë .' Potisti; 

91. Një arë në vendin •Boshari>, me sipër- 
." ' • J 

faqe prej 16 (gjashtëmbëdbletë) dynym, kufizue: 
Lindje. Perendim. Islam-Kuçi. Veri. Abdul Beu. Jugë. 
Arat Potisti ; 

92. Një arë në vendin -Seldl-Burdarb , me 
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sipër-Iaqe pre] 30 (tridhje U!) dynym, kofizue: Lin· 
dje e Perendim. Potisti. Veri. Islam Kuçi. jugë. 
Arat Kallapodh ! 

93. Një arë në vendin -Pripllas , me sipër 
faqe prei 20 [njizet] dynym, llufizue: Lindje. Po 
tisti. Veri. Kallapodhi. Perendim. Islam Kuçi. Jugë. 
Arat e Y merit; 

94. Një arë në vendin cOurvall~k•, me slpër 
faqe pre] 30 (tridhjete) dvoym, kuflzue: Lindje. 
Lnml. Veri. Ymeri. Pereodim. Potisli. Iugë. Arat 
Pato. Millo. 

Urdhëoon Zyrën e Fioaocavet të Delvlnës, me 
vae dorë mbi gjysmën e plesëvet që Eleni Simo· 
oidhi zotnon në pronat e ndërtesat e përshkrue me 
në kl!tli! dekret, dhe lyrën e Ipothekavet pranë 
Giy,a:ës P.:qit të Delvlcës, me transsriptue sekues 
trimin t' bamë. 

Ky Dekret. pl'r të gfith11 efektet e Hgjës, do t! 
botohet o! Fletoren Zprtsre ti! Mbretnis. 

Tiranë, me 13 Terser 1939-XVII. 
Mini11ri i Dreltësiës 

Xh. Ypi. d. V 

---------- -·---·-----·-------- 
Dekret i Ministrit tr! Dre;ttsis d, 4 Gusl,t 

I939,XVII, Nr. 36 

Sekuestrim i pasunivet të 
Abdurahman Matit 

Dekret 
Ministri Sekretar Shteti për Dreltëslën, 
Mbassi shqyrtoj proces-verbalin e Komisionit 

të posaçëm date I O Korrik 1939 XIJ, me të cilin 
proponohet sekuestrimi i nasunis së luitëshme e U! 
na-lueiiëshme te Abdurrahman Matit, i mbi-quejtun 
Krosi, nga Mati, tash me banim të pa· dij1un; 

Tue marr! parasysh se konkuroinë të gjitha 
ekstremet e lypooa prej dekret- llgjes me date 2 
Qersbuer 1939,XVII; 

Ne baze të nenit 2 t' atij dekret-ligji; 
DEKRETON 

Sekuestimio e pasunis së pa-Iueltëshme tt Abd~· 
rrahman Matit, qe ndodhet në qarkun e Nenprefek. 
turfl së Matit e qe simbaa Vertetimit · U! Iëshuem 

6 

me date 26 e 27 Korrik 1939· XVII prej Zyr~s loo 
thtkavet të Matit, përbehet prej pronave dhe ndër, 
tesave të posht-sbenlueme i 

I. Nji Arë buke pa ujë e queitan .Ara mbi gur 
te Dardha", me sipër-faqe prej klHër (4) dynym, 
rreglistrue në Zyrën e I pothekavet të Matit, kufizue: 
Me Hasan Huken nga Dazjani, Me Dyle Sal Cenio. 
Me Korijen e k.tundit Dazjani; 

li. Nji livadh me emën cTebana>, me sipër faqe 
pref 4 (katër) dyn1m, rreglistrue në Zprt'n e lpo. 
theka vet të Matit, kufizue: NU herë me Huan Uken. 
Tr! herë me Dyte Sal Cenin; 

Ill. Nii Kullë me dJ' kate e ndodhuri mbrenda 
ares ,,A.ra mbi gurr tek Dardha e Ali Stafl!su e 
rregiistrueme në Zyrën e laotheaavet të Matit; 

IV. Nii livadh me emën »Livadhi Lame Xhafer 
Dukës", me sipër- faqe prej dy dynymësh, rrtgjls. 
.-ue në Zvrën e lpothekavet të Matit, kuflzue: Me·, 
Syle Cenin nga Dazlan]. Tri anë me Dyle Sat 
Centn : 

V, Nji livadh me emën ,,LJnaz" i vogël, me sf. 
për-faqe prej 2 (dy) dynym, rregllstrue në ZJrëa 
e lpothekavet tf Matit, kuflzue: NJI anë me Dyte 
Sat Cenin. Tri anë Hasan Huka ; 

VI. Nii copë pyll me emën II Pylti ke Ojelc e 
Cun11-, me sipër-faqe pre] 20 (nllzet) d1n,m, rre· 
giisrrue ne z,rën e lpothekavet të Matit; kufizoe : 
Nji ants Adem Kurti. Nii anë Qazim Katavert. Nji 
ane py11i i kltundit Dazlan ; 

VII. Giithë plesën qe i takon shitësit Hasan Meh. 
met Dukës, proporcionalisht nll torifen e përbashkët 
të lagjes DerJan të Macukllit sf bashk-katundar ;, 

VII. Nji cope toke të dhuraeme pref Xhelat Zo 
golllt, qe përbehet pref are e livadh, me sipër-faqe 
12 (dymbëdhjetë) dynym, rregllstrue me Nr. 27 
date 14-IX-1930, kuflzue: Lindje. - Livadhi i 
Shabanit e toka e Ne] Ndreut, Veri. - Toka e 
Xhekës. Pereodim. - Prrue, Jugë. - Livadhi i 
Hysen Selmanit, e cila mban emnfn cBahçe Are 
dhe Trojet e Shabanite : (Akti-publik marrun pref 
noterit Dr. J. Tafaj me Nr. 31.fl/J:508 datë ts 
Ousht 930); 

IX. Tokat: a) Livadhi Jevgut; b) Livadhi I or,te,; 
e) Livadhi Shabanit, të përbame pref njl af per.faqe 
prej 24 (n)izet e katër) dynym, rregjistrue me Nr. 
3 date 8-2· 19J.f, kufizue : Lindje • Veri.-Me tokat e 
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Xhelal Zogollit. Berendim. - Rrugajlagjrs eperme. 
Ju~I!. - Rruga e katundit : 

Kto prona I ka ble prej Xhela! Zogollit, në ba. 
zi! të aktit të marrua me date 6 Fruer 193_. pref 
Ofyqtarit Paqtues U! Matit z. Zeqir Sami, me cilësi 
noteri; 

X. Nlë copë tokë e dhuraeme prej Ahmet Zo 
gollit, në bazë t' a!ttit ti marrua prei noterit Dr. 
J. Tlfajt me Nr. 11280/66S6 datë 12 Dbetuer 193S, 
qi! ndo.1het ne Burrel, me sipër-Iaqe prej 576 (pes 
qind e shtatdhlet e gjashtë) metro katrore, rregjis 
true me Nr. 3 datë 27-1-1936, kulrzue : Dy anë me 
tokën qe i mbetet disponibël Ahmet Zogollit. Dy 
ane me rrugë slmbas plaait rregullues tl! Qptetlt 
që kjo pjesë e dhurue me shenohet me vilë të kuqe; 

XI. Nii livadh që quhet »Shar-Thanë«, me aipër. 
faqe pre] 8 (tetë) dynj m, rregiistrue me Nr. 8 da 
U! 24-4-1936, Jrnfizue: Lindie. - Livadhi Kreka te 
Mal Pili. Perendim.-Mt:raja e Dszlanëvet. Veri. 
Livsdhi Shar 1 hanë i Zir Lekukes, Jugë. - Meraja 
e Dazl anëvet; 

XII. Nii copë tokë e queftun 11Ata Buza e Pan· 
gut" sipër kullotës Aziz Ibrahimit, me sipër-Iaqe 
prej 3 (tre) dynym, rregjistrue me Nr. 8 datë 
24-4,1936, kufizue: Lindje. - Livadhi i queitun 
ara e gjate e Zlr Likukes. Perëndim. e Jug. - Me· 
raja e katundi'. Veri. - Tokat e shitt.svet ; 

XIII. Njl copë tokë e quejtun »Hurdha« që gjin 
det pranë shtëpisë se shitësve, me sipër-Iaqe prej 
4 (katër) dynym, rregjistrue me Nr. 8 datë 24 4-1936, 
kufizue: Lindje e Veri. - - Livadh i Zir Lekukes, 
Juge e Perendlm. - Tokat e tyae. 

XIV. Nji copë tokë me emën cLivadh nën Kullës 
e punueme dhe e pa puneme, me sipër-Iaqe prej 
4 (katër) dynym, rregjistrue me Në. 8 datë 2• 4, 1936, 
kufizue ; Lindje e Jugë. - Mt: lokal e shitësve. 
Perendim. - Rragë e meraja e katundit. Veri. - 
Prrue dhe toka e lsuf Ukës. 

XV. Nj1 copë toke me emën «Dardha e Ali Sta 
Ies», me sipër-faqe prej 4 (katër) dynym, rregjis 
true me N r, 8 date 2•- •· I 936, k.ufizue: Lindje. - 
Shar-Thauë e Zlr Ltkures. Veri. - Livadhi i Dyle 
IUslaoil. jugë, - Livadhi i Zir Likurës, Perendlm. - 
Ara e Tryc Ukës ; 

XVI. N]i zabel që thrrltet me e mën • Dhazbull", 
me sipër-teqe pref 8 (tete) dynym, rregjisrrue me 
Nr. 8 date 2~ 4-19361 kuflzue: Lindje. - Dyle 
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Risvani. Pcrendim. - Livadhi i Gjyles. Iugë. - 
Toka e Zir Likure,. Veri. - Livadhi I Mal Pilit ; 

XVII. Nfi copë tokë me emën «Plaxben> në Ji. 
nast të vogël, me sf për-Iaqe prej 8 (tetë) dynym, 
rregjistrue me Nr. 8 datë 24-4,1936 kufizae: Lindje. 
- Mali I Shkerravet. Perendlm, - Livadhi i Kurt 
Totrakut. - Jugë. Livadhi i Zir Llkures. Veri. - 
Livadhi i Dyle Risvanit; 

XVIII. Nji shtëpi, që ndodhet midis të gjithë toka 
ve te shënueme prej Nr. 11 deri në 18 e përbame prej 
nji dhome naftë e njf poshtë, rrcglistrue me Nr. 8 
datë 24.4-1936, kufizue: Lindje. - Toka Hurdha. 
Perendim. - Livadhi të zotit shrëpis, Juge. - To 
ka e Buzës Fangut. Veri. - Kopsht' i shtëpia, pro 
na kto të cilat kanë dhe pjesë meraje si gjithë 
katundarët e tjerë të lagjes Dazian ; 

XIX. Nii copë tokë me e mën • Hurdha e Liku 
kes •, me sipër- faqe prej 6 (gjashte) dynym, rregjis 
true me Nr. 39 datë 28,Xll-1938, kufizue: Lindje. - 
True Uka. Perendim e Jugë. - Blerësi Abdurr~h 
man Mati. Veri. True Uka ; 

XX. NJi copë tokë me emën ,,Kryeka.-, me si 
për- faqe prej 8 (tet{') dynym, rregjistrue we N. 39 
datë 28 XII- 1936, lrnfizue: Lindje. - Blerl'si Abdu 
rrahman Mati. Perendim. - Korija e Katundit. 
Veri. - True Uka. Jugt'. Blerësi Abdurrahman 
Mati; 

XXI. Nii copë tokë me emën «Linsnzi Vogt-I>, 
fflP. sipër-Isqe prei 2 (dy) dynym, rreglistrue me Nr. 
39 date 28-Xll:1938. kufizue: Lindje. - Mal Pill. 
Perendim e Juge. - Blerësi Abdurrahman Mati. 
Veri. - Koriia e Lagies; 

XXII. Nji copë tokë me emën clugju Likukes>, 
me sipër-faqe pre] 7 (shtatë) dynym, rregjlstrue 
me Nr. 39 datë 28 XII· 1938, kufizue: Lindje. - 
Zenel Uka. Perendlm e Veri. - Korija e lagjes 
Dszjan. Jug!. - Blerësi Abdurahman Mati ; 

XXIII. Nii capë tokë me emën «Livadhi i Li 
kukes•, me sipër- faqe prej 5 (pesë) dynym, rregiis 
true me Nr. 39 date 28 Xll-1938, kufizuc : Lindje, 
Veri, Perendim. - Bleroi Abdurahmao Mati; Ju 
gë. Zenel Uka. 

XXIV. Nji pjesë toke me emnin »Zabeli ne 
Kras t@ Dszianit-, me sipër-faqe prej 20 (njizet) 
dpnptn, rregjistrue me Nr. 39 datë 28-XIl· 1938, ku 
fizue: Lindje, Veri. Perendtm e Ju1ë, - Blerësl 
Abdurrahman Mati ; 
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XXV. N,Ji cenë tokë me emën • 2'abel në Rraha>, 
me sipër-faqe prei 15 [pesëmbëdhjetë] dynym, rre 
glistrue me Nr. 39 date 28,XJl.J938, kufizue: Lin 
dje e Jugë. - Blerësi Abdurrahmao Mati. Peren 
dim. - Dali Xhyla. Veri. - Kurt Katrrasu. 

Urdhënon Zyrëo e finaocavet të Tiranës, me 
vue dorë mbi pronat e ndërtesat e përshkrueme 
në këtë dekret, dhe Zvrën e Ipotheksvet te Matit, 
me transkriptue sekuestrimin e bamë. 

Ky Dekret, për të gjitha efektet e liglës, do të 
botohet nl! Pletoren Zyrtare të Mbretnis. 

Tir~në, me 4 Gusht 1939,XVII. 
Ministri i Dreirësiës 
Xhafer Ypi d. v, 

Dekreti i Ministrit ll Dreitësi» 
'4 Gusl,.t r939-XVII, s« 37 

Sekuestrim i pasunive t' Ahmet Zogollit 

Dekret 
Ministri Sekretar Shteti për Dreitësiën, 
Mbassi shqyrtoj proces-verbalin e Komisionit 

të posaçëm datë 1 O Korrik 193 i XVII, me të cilin 
proponohet sekuestrimi i pasunis së lujtëshme dhe 
të pa-luitëshme të Ahmet Zogollit, liodun në Bur 
gajet, tash me banim të pa-diitun ; 

Tue marrë parasysh se kookurojoë te gjitha 

ekstremet e Jypuna pref dekret-llglës me datl! 2 
Qershuer 1939 -XVII ; 

Në bazë t! nenit 2 t' atij dekret- ligji; 
DEKRETON 

Sekuestrimin e pasunis së pa-tultëshme të Ahmet 
Zogolllt, që ndodhet në qarkun e Tiranës· e qi!, 
slmbas Vërtetimit ti lëshuem me Nr. 372 datl! 
29-7-1939,XVll prei Zyrës lpothekavet të Tiranes, 
dhe Dishmiës së Kr,epltqsiës së Lagies Xhami 
Sherif te Tiranës date I Gusht 1939-XVII, pl!rbahet 
pref ndërtesavet të posht-sbenlueme, por të pa-rre. 
gjistrueme në Zyrën e ,Jpotekavet; 

t. P1Jlati i ri I pa mbaruem i ngreh un mbi true. 
llln. e.rvet të btemun -pre] 1. H)'sril Mulletit, që për 
fshihet në Dekretin Nr. 4· datë 25 Korrik l939·XVII 
të ksaj Ministtije ; 

2: P.allati, i-,motravet të, Ahmet Zogollit, që asht 
rigoditun mbi ndërtesën e •ietër •Ul ish~ndl!rtesl!s 
së Qeveriës dhe të burgut, rregjfstrue mbi emën 
te Shtetit qpsh. në vjetld 1307 allaturka; 

3. Ndërtesa e destlnueme per U! .motrënse tij 
Senile Zogollit,_ që asht ngrehun mbi nlë odtrteat! 
të: vjetër e të djegme dhe ut~ kopshtit rreth e për 
q~rk të ish· plsuniës Esat.Toptllnit e tash paaunl 
Shteti. 

Urdhlnon Zyrën e Financavet të Tiranës, me 
vue dorë mbi Pallatet e përshkrueme në këtl dekret, 
dhe Zprën e Ipothekavet të Tiranës, me transkrip. 

\ 

tue sekuestrimin e bamë. 
K1 Dekret, për të gfitha efektet e ligjës, do ti! 

botohet ne fletoren Z1rtare£ të Mbretnis. 
Tirane, me .f_ Ousht 1939-XVll. 

Ministri i DrcjU!sits 
Xhafer Ypi d. v, BKSH
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PA RTE SUPPLEMENTARE 
TRADUZIONE DEi DECRETI DEL MINISTRO PER LA GJUSTIZIA 

DAL TESTO ALBANESE 

Decreto del Ministro f;er la Giustizia 
I 3 Ottobr« z939.Xv li, Nr. 99 

Sequestro dei beni Immobili di 
Eleni Simoaichi 

,D1Et"C R E T O 
II Ministro Se gre tario di Srato pz r la Giustizie, 
Visto ii verbale delta Commisslone speciale 

6 Sett. 1939-XVII, col quale si oropone i1 sequesrro 
delta meta dei beni immoblli del Dr. Simon Simoni· 
dhi nonchë de Ila sua famiglia, di Vuno i Hi mares, 
attualmente domiciliato ad Elbasan; 

Considerato ehe ricorrooo tutti gli estremi pre 
visti dal decreto legge in data 2 giugno 1939 XVII, 

Visto I' articolo 2 del suddetro decreto ; 

DEC RETA 
li sequestro della meta dei beni immobili di Ele 

ni Simooidhi, consorte del Dott. Simoni Simooidhi, 
situa ti nella .Sottoprefet tura di Delvin a, gius'a ii 
eertificato del 2 Ottobre 1939-XVII rilsscisto dal 
l'Ufficio delte Ipoteche presso il.Tribunale di Paci! 
delta Delvina, consisteuti oelle parti indicate nei 
seguenti beo-i e fabbricati, iscrltti all' Ufffcie delte 
Ipctecne col Nr. 23 in data 23. 2 .. 1931, Nr. 132 
del 12. 9. 1936, Nr. 143 del 26. 9. 1936 e Nr. 24 
del 23. 2. 1931: 

•ventlnove parti in trentadue parti (29/32) ed 
in particolare un terzo di due treotaduesimi (1/3 
di 2/32) altre parti in questi beoi: 

I) Un negozio con due pianl superiori e 
tre camere, situato net quartiere di Def vina, del 
l'estensione di quaraotanove m. q. eoofioante: a de 
stra coo ii toro negozlo. A sini1tra e anteriormen 
te con ta strada principate. Posteriormeure it loro 
cortile; 

2) Un negozlo con due plani superiori e due 

camer-, situato nel quartiere VStre di Detvina, det. 
I' estenslone di quarantanove m. q. confinanter a de 
stra ed a sinistra con i loro negozi. Anterformente 
con la strada prir-eipale. Posteriormente coo ii lo 
ro glardino; 

3. Un oegozio con due piaoi superiori e con 
due camcre, situato nel quartiere Vare di Delvina, 
dctl'estensione di quarantanove m.q, coofioante: A 
destra ed a sinistra con I tori negozi, Aoteriormente 
con la strada princtpste. Posteriormr nte con ii loro 
giardino; 

4. Un negosio con due plani superiori e con 
due camere situate net quartiere Vare di Delvina, 
dell' estensione di sessantaquattro m. q. , confinan 
te: a destra ed a sinistra i loro negczi. Anterior 
mente con la strada principate. Posteriormente coo 
it loro giardtno; 

s. Un negozio pure situate ntl quartiere Va 
re di Delvina, dell'estensione di sessantaquattt o 
m. q. confinaote: a destra ed a sinlstra con i loro 
negozi; 

6. Un Iabbricato situate net quartiere Varosh 
di De Ivins, conlinante: con ii cortile dells casa det. 
te figlie di· Ananost Ba miha. Nord con ii terren o 
di Kost Dhlmitri Malo. Ovest con la strada ptlnci• 
pale. Sud coo la strada di Lezos; 

7. Un Iabbricato situato net quartiere Varosh 
dells Delvina, costituito di tre compartimenti, det. 
l'estensione di seleentcqueranta m, q. confidante: a 
destra con la strada principate. A sinistra coo ii 
lore cnrtile. Posteriormente con la strad,- principa 
te. Anteriormente con ii cortile di Jorgj Bamiha. 

lscritti all' Ufficio delle lpoteche presso ii Tri 
bunale di Pace di Delvina col hr. 24 del 23 Feb 
braio 1931, due terzi (2/3) di un undicesimo (1/11) 
parti di un ottavo (1/8) divise in undici parti 
iodivise nei suddetti beoi situati nel villaggio Finiq 
di Delvioa: 
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8. Un campo nella localita 11Mand~tle«, de lla 

estensione di 300 dpnym, conlinante Est con ii Sig. 
Ali. Nord eon Vrizi. Ovest con Dervelena. Sud con 
Vrhenii; 

9. Un carnpo nella locallta «Haliq •. dell'esten 
sione di quartro d}'nym, confinante Est td Ovest 
coo Kallopodhat. Nord con AbJ}'I Beu Sud con i 
eampi di Mulla Mehmeti; 

10. Un esmno netla localita »Pllatana •• , dells 
estensione 4 d}'nym, coofinante: Est con Muha met 
Abazi. Nord con Kost Bamiha. Ovest con leqirja 
Mulla Mehmeti; 

11. Un campo nella locallra Vistokraputla, del· 
l'esteosione di 3 streme (misura speciale kcale) con. 
finaote: Est con Mehmet.Aliu. Nord coo Abd}'I Beu. 
O vest coo Rs push Kok a. Sud con i ca mpi di Kost 
Bamihs; 

12. Un campo nella localita «Vrize>, dell' e 
stensione di un dyoym, conlinante: c st ed Ovest 
con Abdul Beu. Nord con i proprit:tari. Sod con 
ii campo dl Riza]: 

13. Un campo nella tocalifa · Bostane 9, dell' e, 
stensione di un d9nym, conlinann • Est con Vozma. 
Nord coo i campi di Kot'a. Ovest cou Mehmet Ali. 
Sud con ii canale; 

14. Un csmpo nella locatl1a «Goric,,, dell' e 
stenslone di 8 dynym, confioaute: Est ed Ovest con i 
toro campi. Nord con Abdyl Beu. Sud con ii ca 
nak; 

15. Un campo netla locati'a "Çikopullu, del 
l'esrensione di un dyoym, confinante: Est con Kallo 
potlat. Nord con Kost Bamiha. Sud coo ii canale] 

16. Un campo nella lucali1A cLefka• dell' e 
stenstone di sei d}'nym, confinaut. ; Est td Ovest 
con I proprietari dei terrenl. Nord cou ii canale 
Sud coo t campi di Abdyl 81;u; 

17. Un campo nella locatila "MP.lint•. dell' e 
s.tensione di sei dynym, coofinaute: Est coo 
Kost Bsmiha. Nord con Kallapollat. Ovest 
con il canale. Sud con i campi di Hjseu 
Agaj; 

18. Un campo netla locallta <Groza«, dell' e 
stensiool! di quattro dyoym, confiJaolt: Est, Ovcst 
con i K: ltapodhat. Nord e Sud con i campi del 
proprietario del terrene; 

19. Un campo pure nella localita -Groze», 
d ell'eatensione di tre dynym, contiuanter Est ed 

te 

Ovest con i campi di Mehmet Aliu. Nord con ii 
canale. Sud con i lore campi. 

Rlsulta proprletaria in due terzi (2/3) di un undi 
cesimo (1/11) parti, nei seguenti beoi, situati ntl 
villaggio Finiq di Delvina: 

20. Un csmno nella tocalif a ,,Lefka», dell' e 
stensione di un d}'n}'m, confinante: Est con ii cau. 
le. Nord con i ca mpl di Kosto Bamlha. Ovest e 
Sud con la strsde principate; 

21. Un cam po nella localita "Agrilla>, dell',. 
srensione di tre d}'nym, confinantee Est ed Ovest 
con Islam Kuçi. Nord e Sud con Kallapodhat. 

22. Un cam po nella locatill cÇkopulla., de ll' e. 
stenslone di un dynvm, confioante: Est ed Ovest 
con Kost Bamiha. Nord e Sud con Kaltapedhat; 

23. Uc campo n,lla localira -Llaqas, dell' e 
stensione di tre d}'nym, confioante: Nord ed Ovesr, 
Sud ed Est con i campi del proprietario; 

24 Un campo nella localfta "Çlpo»,. dell' e. 
stensione di un djnym, confinante i Est ed Ovest 
con Kost Barn Iha. Nord e Sud con la strada; 

25. Un campo nella locatita ~cleftu, dell' e 
stensione di sei dynym, confinante: Est ed Ovest 
con Kost Bamiha. Nord e Sud con Potisti; 

26 U o cam po ne lia tocalila «Guru delt 'e 
stensione di due dynym, confinante: Est ed Ovest 
coo I campi di Kost Bamiha; Nord e Sud con Po 
tisti; 

27. Un cameo nella localita cVotdarl!., del. 
I'este'nsione di due dyoym, coofinante: Est ed Ovest 
con i cam pi di Kost Bamiha; Sud e Nord Potistl; 

2~ Uu campo nella localltl cStinalarh della 
estensione di quattro d}'nym, confinaote : Est e d 
Ovest con Kost Bamiha. Nord con Mehmet Abazi. 
Sud coo i campi di Potisti; 

29. Un eampo nella localill •Ra!ti>, dell' e 
stensione di quattro dynym, confinute: da quattro 
parti con i terreni del proprietsrio; 

30. Un campo nella locallra cKserivozmu, 
dell' estensione di quattro d)'nym, coofioaotf': Est 
ed Ovest con ii canate. Nord e Sud con i campi 
di Kost Barn lha; 

31. Un campo nella tocalitl «LLJmi i Thate,, 
dell' estensloue di due dynym, confirante: Est ed 
OVP.St coo Mehmet Mane. Nord e Sud con i cam. 
pi di Kost Bam .ha, 
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32. Un csmpo 01 lia localita •Çaire,, dell' e- 

1tensione di quau.o cly1 ym, conlinanter Es! ed Ovest 
Kost Bamlha- Nord e Sud con i campi Muhamet 
~bszi. 

33 Un campo nella locali'a cHal!qe,, detla 
esteosione di quattro d101m, conlinante: Est ed 
Ovest con Mehmet Abaz]. Nord con Kallapodhat. 
Sud con i camel del nroprietario del terreni; 

34. Un campo «I::qioe» dell' estensione di uo 
d1nvm, confinante: Est e d Ovest Mehmt:t Abazi. 
Sud Kallapodhi. Nord con i campi del erourletsrlo; 

35. un cameo nett, localita "Mandalla., della 
estensione di trecento dynym, confinante: Est con 
Vrlz ~emo. Ovest con Lagat. Nord con Dushati. 
Sud con Orikoka, ove risulra proprietaria la pre 
detta in due terzi di uoa undicesima parte di un 
sesto dlvlso in undicl quote. 

Nef seguenti benl Eleni Simonidhi risulta pro- 
prietaria in due terzi di u ndiet: sima pa rte dell a meti 
dlvisa in undici parti: 

36. Un campo nella localita. uÇikopulta,, del- 
l'estensione di qoattro dynvm eonllnante: ~st ed Q. 
vest con ii eanale. Nord e Sud con i campi di Mu. 
stafa Agaf; 

37. Un campo nelta locsth a Çlkopulla, de lla 
estensione di un dynvm. confinante: Est con Mu 
stafa A~a. Ovest coo Tehz e Kuo. Sud ii canale; 

38. Un camno oella locatitl "Çikopulla> del 
l'estensione di un d909m. confinantr: Est coo Kallo 
podhi. Nord con Mustafa Aga. Ovest con Abdyl 
Suleimani. Sud con la strada principate; 

39. Un campo nella locali1l cÇ•kopulla>. del· 
l'estensione di un dvnym, confinantec Est con Ka 
llooodbl. ~ord con Abdvt Suleiman Beu. Ovest con 
Te flz. Sud con la strada principate; 

40. Ua campo nella localita •(?roza,, dell' e- 
stensione di un 01nym, confinante: Est con Mehmet 
Abazi. Nord ed Ovest con Kaso. Sud con 11 ca 
aale; 

41. Un campo nella locatila cZivsrjari., della 
esrensione di un dynym, confioaote: Est cd Ovest 
con Mehmet Abazi. Nord con i campi di Hy. 
sen. Sud con il ca nate; 

42. Un cameo nella localila «Groza-, dell' e- 
stenslo tc di un dynym, conflnante: Est coo Mehmtt 
Abaz'. Nord con i campi di Kasa. Ovest con 
Mustah. Sud con ii canale; 

43. Un cam po nella localita "Lolodemats. Go- 
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rice, Vizmfa e Bajko, dell' estensione di undici dy· 
nyrn, conf,oante: Est coo Mehmet Abaz l. Nord e 
Sud coo i campi di Mustafaj. Ovest con Rapush 
Kob; 

44 Un terreno netts locali•a. "Oervogoricën, 
d- ll'e stensione di trenta dvnym, confinante: Est ed 
Ovest con Kaso. Nord con Rapush Koka e Po- 
tisti; 

45. Un campo nella loca1i1a "Goricë11, dell' e• 
stensione di due d}'n}'m conllnantr r Est ed Ovest 
con Mehmet A bazi. Nord con Kaso e la loro pro 
priet!. Sud con it canale; 

46. Un cam po ne Ila tocalita "Ldka., dell' e- 
stensione di quat.re dyoym, cot1finan1e: E.1t ed O 
vest con Mehmet Abazi. Nord coo Kaso e la loro 
proprieta Sud coo ii canale : 

47. Un campo nella locatita 14Ldka" dell' e 
stensione di quattro dynym, confinante: Est con 
Kaso. Nord cd Ovest con Mustafa.'.Sud con ii canalet 

48. U a cam po ne lia localiia cLinovisio, delta 
estensione di un dynym, confinante : Est ed Ovest 
con Rapash Kska. Nord con ii torreote. Sud con 
la strada principate; 

49. Un cam po nella locali•a. cMalb, dell' e- 
stensione di tre dynym, confinante , Est ed Ovrst 
con Kallacodhat. Nord coo Kaso e con la lo 
ro oroprtera. Sud con it canale ; 

50. Un campo nella localita •Bandri,, delta 
estensione di quattro dynym, conflnante : Est coo 
Hasan. Ovost coo Rapushi. Nord con Abdyl 
Beu. Sud con ta strada ; 

51. Un eampo nella loc21i11 •Llrqh, dell' e 
stens'one di un dynym, confinant= . Est con Kalla 
po dhat. Nord con Hpsen. Ovest con Abdyt Beu. 
Sud con lr. stradr ; 

5l. Un campo nella tocl'lita -Shen Thaoau, 
dell' estensione di un dynJ•m. coofinaote : Est con 
Hysen. Nord con it canale. Ovest con Rapush Ko. 
ka. Sud con la strada principate ; 

S3. Un cameo uella localiHt cGarë•, dell' e 
stensione di on dynym_. confinante: Est ed O vest 
coo Mehme: Abazi e coo la loro proprieia, Nord 
e Sud con il canale ; 

53a Un campo nellu locall:t cPalurja,, delfa 
estcnsione di tre dynym, confioante: Est con R•· 
pushi e Kaso. Nord e Sud con Aliu. Ovest con 
Te fus e con i cam pl Kallapodhat; 
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54. Un campo ne lla localira «Gureze>, della 
estenslone di due dynym, confinante Est ed Ovest 
con Vasil Bamiha. Nord con i campl di Abdul Beu. 
Sud con i campi di Mehmet M:ij0a 

Nei seguenti beni Eleni S!monidbi rfsulfa pro· 
prletaris in due terzi di una undicesima parte di 
tre ventiquattresime parti indivise, suddlvise in undi· 
ci quote: 

55. Un cameo nella loclitita cPllakoJofiro,, 
dell' estenslone di centocinquanta dynym, conflnan 
te : Est con Vrizi. Nord con Kost Bamiha. Ovest 
con Abdul Beu. Sud con i csmo! di Hpseni ; 

56. Un cam po ne lia 1ocalita «Pl gall>, dell a 
estensione di trecentoauattordici denvm, confinante: 
Est con Pllako- Iotlro. Nord coo it motino Inferio 
re Pvellto. Sud con 11 flume di Bistrica ; 

57. Un cnmno nella local!F1 «Molino Inferiore> 
dell' estens'nne di ottocento d}'nym, conffnaote: 
Est con l{'allapodh, Çuça. Nord con il to-rente 
GrJb. Ovsst con ii Vetim Sod con Pllstin : 

58. Un cameo netla localil:l ,Çuçi>, dell' e 
stensione cH trenhtrp dynym, conflnante : E11t con 
Kallopodhat. Nord con if Molino Irfniore. Ovest 
con Vozmti. Sud cos Ibrahim Beu; 

59. Un na-colo nefla localtta «Usgab, detla 
estensione di cen to dynpm, confioante: E~t con it 
eanale di Stathatl. Nord con Durvallek. Ovest con 
Kallapodhi Sud coo 11 fiume di Bistrica; 

60. Un pascolo nella locafita cSullo-Shitan>, 
dell' estensione di cinquanta dpnym, confinante: 
Est con Potisti. Nord con la ,;trada. Ovest con la 
casa di Mulla lsufi e di Mehmet Aliu; 

61. Un campo nella focalita cArdorJa>, della 
estenslone di ven ti denpm, confinante: Est con 
Vozma. Nord coo Potisti. Ovest con Mehmet Aliu. 
Sad con Kost Bamiha. 

Nel seguestl beni, Eleni Simonidhi rislflta pro 
prietarta in due terzi df una undicesima pirte nel 
la meta di ua quarto, suddivisa in undid parti 
iodivise: 

62. Un campo nella localita ePalarneta», della 
estensiooe di cento dpnpm, coutinante : Est ed 
Ovest con Parapotamo. Nord con Mehmet Aliu. 
Sud con i camp! di Mustafaj ; 

63. Un campo nella locatita cÇiçes>, delta 
estensione di cento dynym, confinante : Est ed 

Ovest con Ibrahim Beu. Nord con Llagat, Sud cen 
vozma vecchia ; 

64. Un campo nella localita «Çilopulla>, delta 
estensione di ventiquatrro dynym, confinante: Est 
con Mustafa Dautl, Nord con Poiistl. Ovest con 
Ta bie. Sud con Potisti; 

65. Un campo nella localita cQlramidhe•, 
dell' estensione di ouo dynpm. confir:ante : Est ed 
Ovest con Shaqlr Mehmeti. Nord con Mehmeti. 
Sud con Po'Istl ; 

66. Un campo ne lls loclllita 4Qiramidhe>, 
d~II' estenslone di dlecl dy~ym confinante: Est con 
Mehmeti. Nord con Rapush Koka. Ovest con Ym-rl, 
Sud con Kost Bamiha; 

67. Un camoo nella 1ocalila •Qiramidhu, 
dell' ts tensione di sel dl'n}'m, confinante : Est ed 
Ovesr con Kost Bamihs. Nord e Sud con i campi 
di Ymer; 

68. Un campo netla tocalita uQirami~he., 
dell' estensione di 'sel dyn~m. contlnante s Est ed 
Ovest con Rapush Koka. Nord co-i Ymeri. Sud con 
I camoi Kallspodhi ; 

69. Un cameo ne lln focafita «Blrbl1 •• , delle 
estensione di dodtcl dynpm. conflnanre : Est con 
Ymeri. Nord con ii flume. Ovesr con Potisti. Sud 
con i camel di Jsufi; 

70. Un can{oo nella Jocatita Pnlarton. delta 
estensionë di sei dpnym,'confinante: Est ed Ovei;:t 
con Rapush Koka. Nord e Suet con i carnpl di 
H9s!o; 

71. Un cameo ne lla localita cKrikovn, della 
estemione di dodici dvnrm. confinaote: Est ed . . •" 
Ovest con Rapush Kok~. Nord e Sud con i clmpi 
di Veled Aga; - " 

72. Uri camno nella tocalita •Cikoou1Ju, dells 
estenstoae di sei dynym. confinaote : Nord e Sud 
con Hpseni. Ovest coo Kost Bamiha. Sud con Ra. 
push Koka; 

73. Un campo nella tocalita •CikopulJa,,, della 
estenslone di sti dyn}'m, confinante: Est ed Ovest 
cen Kallapodhl. Nord con Kost Bamlha. Sud con 
Rapush Kota ; 

74. Un campo nella localita "Shen-Thanas», 
dell' estenslone di dieci dynym, conflnante: Est con 
Kost Bamiba. Nord, Ovest e Sud coo I campl di 
Rapush Koka ; 

75. Uo campo nena localita •ÇikopulJa,,, delll 
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estensione di quattordici dynym, conflnante : Est 
ed Ovest con Kost Bamiha. Nord con i campi di 
Hysejn. Sud con la strada ; 

76. Un campo nella locali1a -Pashqetevav, 
dell' esteosione di otto dynym contrnante r Est coo 
la strada. Nord coo Hysejni. Sud con ii torrente ; 

71. Un campo nella localua cÇikopulla,, delta 
estensione di dodici dynym, confmante : Est ed 
ovest coo Potisn. Nord con Kost Bamiha, Sud con 
i campi di Hyseo ; 

18. Un cam po nella localiia • Allon., dells 
estensione di quattordici dynym, confioante: Est 
ed Ovest con Potisti. Nord con Hyseni. Sud coo 
Islam Kuçi; 

79. Un campo oe~la tocatira "Sl1oqi11, delta 
esteosiooe di cinque dynym, coufrnante : Est cd 
Ovest con Hjseni. Nord con i campi di Kauapouni. 
Sud con la strada ; 

80, Un campo nella localira c?avli•, dell' e 
stensione di vemi dynym conftuauter bsl ed Ovest con 
la strada, Nord con Islam Kuçi. Sud coo r orisu ; 

81. Un campo nella localita -Spahi», della 
estensrone di sei dyaym, confroante : Es1 ed Ovest 
con Kallapoti. Nord con Hyseni, Sud con Rapu sh 
Koka ; 

82. Ua campo nella localitë «Spahi.,, dell' c 
stenslone di centcquattro dynym, conftnante : Est 
ed Ovest con Kost Bamiha. Nord COD &(apush Koka. 
Sud coo i campi di Hysejn ; 

83. Un pascolo nella Iocalita cDation delta 
estensione di duecento dynym ccnficante : Est coo 
Murati. Ovest e Nord con i campi di Hyseni. Sud 
con Vagat; 

84. Un pascolo nella localita Spahi-Rahl, della 
estensione di ottanta dynym confioante : Est con 
Rapush Koka. Nord COD Hpseni. Sud con i campi 
di Ymer, Ovest con la strada ; 

85. U o cam po nella lccalita «Zote», dell' esten. 
sione di quattro dyoym, confinante : Est ed Ovest 
coo Rapush Koka. Nord con Kost Bamiha. Sud 
con i campl di Hjsen ; 

86. Un campo aella localita «Livalli», della 
estensione di otto dynpm, confioaote : Est con Kuo 
Idrizi. Nord co a Islam t<uçi. Ovest coo Hyseni. 
Sud coo i campi Potiati ; 

87. U11 campo nella localita. «Qeska> della 
estensloae di tre dynpm, coaftnante : Est con Kaso 

Idrizi. Notd con [Hyseni. Ovest con Rapush 
Koka. Sud con i campi Kallapodhe; 

88. Un campo ne lla localita cOorice» dell'e 
stensione di venti dynym, conlinante: Est ed Ovest 
con islam Kuçi. Nord con Hyseal. Sud COD i csmpi 
Potisti; 

89. Un campo nella localita «Qeramidhe» 
dell' estensione di dieci streme confin.aote: E,t con 
Kallapodhi. Ovest cen Hysen. Nord con Islam Kuçi. 
Sud COQ Potisri ; 

90. Un campo nella tocalita «Bali>, dell' e 
stensione di quattro dpnym, confinaqte; Est ed Ovest 
con Hp1en. Nord con Islam Kuçi. Sud Potisti ; 

91. Un cam po nella local:1a cBoshari>, della 
esrensione di sedici dynym, confioaote : Est ed 
Ovest con Islam Kuçi. Nord coo Abdul Beu. Sud 
con i campi Potisti; 

92. Un campo nella localita »Seidi-Burdari., 
dell' estensione di trenta dynym, confinante : Est 
ed Ovest con Potisti. Nord con Islam Kuçi. Sud 
con i campi Kallapodhi ; 

93. Uo campo nella localua =Priplla», della 
estensione di venti d1n1m, confinante : Est con 
Potisti. Nord con Kallapodhi. Ovest con Islam 
Kuçi. Sud con i campl di Ymer; 

94. Ua campo nella loeallta '"Durvallek., della 
esteosione di trenta dyo,-m, confinante: Est con il 
flume. Nord coo Ymeri. Ovest con Potisti. Sud 
con i campi Palo-Millo, 

Ordina all' Ufficio delle Finanze di Delvina di 
immettersi oel possesso nella meta delle parti spet 
tanti a Eleni Simonidhi nei beoi e fabbricati de 
scritri oel presente decreto, nonchë all' Ufficio delle 
Ipotecae presso ii Tribunale di Pace di Del vina, 
di curare la trascrizlone del sequestro effettuato. 

li presente decreto, a tutti gli effetti di lcgge, 
sara pubblic.ato nella Gazzetta Ufficiale del Regno, 

Tirana, ,Ji U Ottobre 1939,XVll. 

f/to Xhafer Ypi BKSH



Decreto del ,Yin{slro /)rr la Giusliz{a 
4 Agos/0I939.XVII, Nr. 36 

Sequestro dei beni immobili di 
Abdurahman Mati 

DECRF.TO 
II Mioistro Segretnrio di Sraro per la Giustlzla. 
Vislo ii verbale dells Commlssione speclule 10 

Luglio 1939.x VII, col quale si propooe ii seque 
stro de! beni mobili ed lmmobili di Abdurahmao 
Mati sopraoominato Krosi, di Mati, attualmente di 
it,;noto domicilio; 

Coosiderato ehe ricorrono tutti gli estremi pre 
visti d.il decreto legge in data 2 glugno 1939-X VII; 

Vista l' arricolo 2 del suddens decreto l··gae; 
DECRETA 

li sequestro dei beoi immobili di Abdurnhmaa 
Mati, situati oella Sonoprefeuura di Mati e ehe 
giusto ii certilicato del 26 e 27 Luglio 1939-XVII 
rilasciito dali' Ufficio delle lpoteche di Mati, con 
sistooo nei seguenti beni e fabbricati : 

1. Ua campo coltivato senza acqua denomlnaro 
,,Ara mbi gur te Dardha" della estensiooe di 4 
d1n1m, registrato nell' Ufficlo delle Ipoteche di 
Mati confioante : con Hasan Huta di Dazlanl, Con 
Opie Sal Ceni. Col boschetto del vlllaggio Uazjan; 

2, Ua orate denominato «Tebaoa> delta esten 
sioae di 4 dpnpm, reglstrato iall' Ufficio delle lpo 
teche di Mati, coofioaote: Una volta coo Hdsan 
Uka, Tre volte con Dyle Sal Ceni; 

3. Ua Iienile <ti due piaoi sttuato nell' interno 
del Campo «Ara mbi gur tek Dardha e Ali States> 
registrato all' Uf1tc10 delle lporeche di Mati ; 

4. Un prate denominato "Livadhi Lame Xbafer 
Dukes11 della estensione di due dyopm, registrato 
all' Ufficio delle Ipoteche di Mati, coofmante : con 
S1le Ceoi di Dazjani. In tre parti con Dyle Sal 
Ceni; 

S. Un prato dal nome "Llnaz i vegël", de Ila 
esteosione di 2 dynym, regisrrato all' Uffi~io delle 
lpoteche di Mati, confioaote: in una parte con 
Dyle Sal Ceni. In tre parti Hasan Huka ; 

6. Un tratto lili bosco deoominato .Ppllike Gjele 
e Cunit-, della estooslone di 21 dyo}'m, rcgi1tr1te 

all' Ufficio dvlle lpoteche di Mati, confinante: da 
uoa parte Adem Kurti. Da uoa parte Qazim Kala, 
veri. Da una parie ii bosco dtl villaggio di DazJanl; 

7. Tutta la parte spetrsnte al venr:1itore Hasan 
Mehmet Duka, proparzionalmente nel boschetto 
comune del qaartiere Derian di Macuklli come 
compaesaoo; 

I. Un tratto di terreno donate da Xhelat Zogolli, 
costituito cli campo e prate, dells esteosione di 12 
dyoym, regisrrato col Nr. 27 da!a 14-IX 1930, con 
fina nte: Est ii pra to di Shaban ed ii terren o di 
Selman deoom!oato •Bahçe Are dhe Trojat e Sha 
bunits (Ai to pubblico rcdatto dal notato Dr. Joouz 
Tafaj col Nr. 3148/ i SO data 15 Agosto 1930); 

9.1 terreni: 2) Livadhi [vvgut ; b) Livadhi i Grp. 
kës ; c) Livadh i Shabantr de lia esteosione di 24 
dynym, registratf col Nr. 3 data 8 2 1934, conrt 
naoli: Est e Nord coi terreni di Xhelal Zo,zolll. 
Ovest Lt srrada del Quartirre supremo. Sud la strada 

. . del v1llagg10. 
Derti poderl acqulstat! da Xbeli!I Zogolli, ia 

base all' atto redatto in data 6 fcbbraio l 93 .f dal 
giudice di pace di Mati sl2, Ziqir Sami, con quall. 
fica di notaio; 

10. Un tratto di terrene donato d1 Ahmet ZogoJ. 
li, ia base ail' ano redatto dal Notaio Joooz Tala] 
col Nr. I 1280/6656 data 12 Oicembre 193S, sltuato 
a Burrel, della esrensione di 576 metri quadr&ti, 
registrato col Nr. 3 data 27-1 1936, coofinaote: da 
due parti col rerrer,o rimanente d!sponible act Ah. 
met Zogolli, Da due pani in base al piano regola 
tore della cit1a, dove questa parte donata viene coo. 
trassegoata 10 resso ; 

11. Ua prate denominato •Shar- Thani. della eaten. 
sionedi 8 dpnym, rr gistraro col N. 8 del 24 4·1936, 
coofinante ! Est ii pra to Krc.ka te Mal Pili. Ovest Me· 
raja Dazianevet, Nord ii Prato Shar Thane i Zir 
Lekukës. Sud Meraja e Daslanëver, 

12. Uo trarto di terrene deoomioato .,Ara Buza 
e Pa ngut" al disopra dt I pascolo Aziz Ibrahimi, 
delta esteosione 3 dynym reglstraro col Nr I 
data 24-4-1936, cooflnante: Est ii prato denomloato 
ii campo luogo di Zir Likuka. Ovest e Sud ii pa. 
scolo del villaggfo. Nord i terreni dei veoditori ; 

13. Un tratfo di terrene deoomioato ,,Hurdha'' 
sltuato presso la casa del venditori, della estënslone 
di 4 dpnpm, reglstrato col Nr. 8 data 24 4,1956, 
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confinante: Est e Ovest il prato di Ztr Lekuka. 
Sad e Ovest i loro te rrenl; 

14, Un tratto di terreno denominato ,,Livadh 
nen Kullë" coltivato cd incoltivato, della estensione 
di 4 dynym, registrato col Nr. I data Z4 •i-1936, 
confloante : Est e Sud col terreni del vendltorl. 
Ovest la 1trada e 11 pascolo del villaggio. Nord ii 
rorrente ed ii terrene 141 ls11f Uka ; 

U, Un trauo di terrene deoominato ,,Dardha e 
Ali Stafës", delta estensione di 4 dynycn, registrato 
col Nr. 8 d.ita 24,4-19J6, conlinante: Est Shar Tha· 
na e Zir Likura. Nord ii prate di Dyti: kisvani. 
Sud ii prato di Zlr Llkura. Oveat ii campo di Tryc 
Uka; 

li. Una selva denominata .,Dhazbull" della 
estensione di 8 dynym registrato col Nr. S data 
24-4-1936, coofinaote: Est Dyle Risvani. Ovest ii 
praio di Gjyle. Sud ii terreno di Zir Likura. Nord 
ii prato di Mal Pili ; 

17. Un terrene «Pllaxhe ne linast të vogel-, 
della estensione di 8 dynym, registrato eol Nr. a 
datu 24 4-1936: conflaantt:: Ls1 Mali i Shqerrave. 
O vest ll prato di Kurt 1 orrasu. Sud ii pra to di 
Zir Likuria. Nord ii prate di Opie Risvaui : 

18. Una casa, situata In mezzo a tutti i terreni 
descritti dal .vr, 11 lino a 18, cosuiulu dt una ca 
mera sopra, ed un' altra souo, n glstrata col Nr. 8 
data 24.4-1936, contiaante ; Est 11 terrene Ji Hur 
dha. Ovest ii praro del proprietario delte casa. Sud 
li terrene di Buzë , angu. Nord r orto della casa. 
Poderi questi anche con parte di pascolo come 
tutti g\i altri conta•:ni del quartlere di Deziaui ; 

19, U a tratto di terren o denominate »Hurdhe 
e Likukës», dvlla estensione d1 6 dynym, registrato 
col Nr, 39 data 28-Xll-1938. confinantc: f::l.~l True 
Uka. Ovest e Sud l' acqulrente Abdurahman Mati. 
Nord True Uka; 

20. Un tratto di terreno denominnto nKryeka" 
della estensione di 8 dynym reglstraro col Nr. 39 
data 28-Xll- 1938, conflnante : Est 1' acquirente 
Abdurahman Mati. Ovest it boscbetto del villaggio. 
Nord True Uu. Sud I' scquireate Abdorahmao Mati; 

2 l. Ua tratto di ter reno denominate •• Lioaozi 
Vogël", d11la estensione di due: d1np.o, registrato 
col Nr. 39 data l8 Xll,1938, contlnante . Est Mal 
Pili. Ovest e Sud I' acqulreme AbJu1abmao Mati, 
Nord ii bo1çhet1u del qaartiere , 

22, Un tralto di terreno denominate -Lugiu Li 
kuk!S" dells estensione di 7 dyopm, regiatrato col 
Nr. 39 data 28 Xll-1938, confinante: Est Zenel Uka. 
Ovesr e Nord it boschetto del quartiere Dazlan. 
Sud l' acquirente Abdurahmao Mati; 

23. Un tratto di terrene denomiuaro .ii prato 
di Likuka- della esn nsione di ~ dynym, registrato 
col Nr. 39 data 2S XII-1938, couhnante : Est, Nord, 
Ovest I' acqutrente AbJurahman Mati: Sud Zcoel 
Uka; 

24. Un tratto di terrene denominato «Zabeli oë 
Kras të Dazjanit ,, de lia estensione di 20 d1nym, 
registrato col Nr. 39 data 28 XII 1938, confinante: 
Est, Nord, O vest e Sud l' acquirente Abdurabman 
Mati; 

lS. Ua tratto di terrene denominato «Zabel në 
Rraha», della estenslone di 15 d.ynym, registrato 
col Nr. 39 data 28 XII 1938, confinante: Est e Sud 
l' sc quirente Abdurahman Mati. Ovest Dali Xhyta. 
Nord Kurt Katraku. 

Ord i na all' Uff cio delle Pinanee di Tirana, di 
imme ttersi net possesso de i beni e fabbricati descrttti 
net pres-me decreto, norehë all' Uff'cio drite Ipo 
te ehe di Mati, d(curare la trascr iztone del se questro 
effettuato 

11 presente decrcto a tutti gli effetti di legge, 
aa,a pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. 

Tirana, 4 Ago,to 1939 Xvll. 

f/10 Xh. ~pi 

Deere/o del Ministra per la Giuslizia 
,f. Agosto r939.XVII, Nr, 37 

Sequestro dei beni immobili di 
Ahmet Zogolli 

DECRETO 
ll Mtniatro Segretario di Stato per la Giustizia, 
Visto ii verbale della Commissiooe speciale lO 

Luglio 1939,XVll, col quale si propooe ii sequestro 
dei beoi mobili ed immobili di Ahmet Zogolli, nato 
a Burgaiet, attualmeate di ignoto domicllio i 
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Considerate ehe ricorrono tutti gli estremi pre 
vtstl dal de creto legge 2 giugoo 1939-XVJl; 

Yisto l' articolo 2 del suddetto decrcto-le gge; 

DEC RE-TA 

li sequestro dei beni immobili di Ahmet Zogolli, 
situari nel circoodario di Tirana e ehe giusto il 
certificzto del 29-7-1939-XVll Nr. 372 nlasciatn 
dalJ! Ufficlo delte lpoteche di Tirana, e 1' attesrato 
del Capoanzlano del quartiere Xhami Sherif di 
Tirana datato 1 Agosto 1939 XVll consistooo nei 
segueoti fabbricati ma non iscritti all' umcio delle 
Ipoteche e 

t. li ouovo patazzo Incomplete ere tto sol p10-. 

prio suolo acqutstaro dal Sig. Hysnl Mullt.ti, gia 
compreso net Deen to Nr, 4 data 25 Luglio 1939-XVll 
di quesio Mloistero; 

2. li palazzo delle sorelle di Ahmtt Zogolli, 
cbe ë rlcosrruito sul vecchio fabbricato dell' ex pa- 

lazzo governativo e de Ila pi igione, rt glstrat] al 
nome dello Stato fin dall' anno 1307 ua turca , 

3. li fabbricato desnnato per sua sorella Se 
nije Zogolli, eretto su un vecchio f&bbricato e bru, 
ciato e dell' orto tutto attorno dell'ex-propricta di 
Esat Topisni attualmente proprieta cJemaoiale. 

Ordina all' Utficio delli! t iaanze di Tirana, di 
immetrersi nel possesso de i beni descrltti ne! pre. 
sente decreto, nonchë all' Ufficio delle lpoteche cti 
Tirana, di curare la trascrizione del sequestro effet. 
tua to. 

11 presente dt creto a tutti gli effetti di leggr, 
sara pubblicato nella Oazzetta Ulliciale. 

Tirana, 4 Agosto 1939 XVII. 
f/to xn, Ypl 

Redaktor : ZEF M. DAJÇI 

ShtypshkroJa c Nikaj., Tiraaë 
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VJETI I XVIII. Tiranë, e, Marte 7 Nanduer1 1939-XVIII Nr. 104 - 
M,B,R.E.T'N.I JA 

ETOR i ) ..'. 1 . I ( f L · ·. : .. ··J,A. 
SHQIP T A·R E 

ZY'RTA'RE 
Botohet prej Drejtoris se Pergjithshme te Shtypit, Propagandes e Turizmit. 

PERMBAJTJE 
1) D. M. :2-i Shtatuer 1989-XVII, !vr. 128 

Em rim Kryetarësh Kom un eve 
2) D. Ai.. 12 Tetuer 1989-XVII, kr. 12fl 

Masa për Limanin P Durrrsit 
3) D. M. 12 Tetuer 1939-Xv JI, s-. 180 

Masa policie shëo de tësore kunrlër 101l1in it f. 4 
4) D. 1l'1. 12 Tetuer 193!J-XVII, Nr. 131 

Emnirn Inspektori në Ministri të I'. 
të Mbrendëshme 

f. 1 

f. 5 

SOMMARIO 
l) D. L. 24 Settembre 1939-XVII, s« 128 

Nomina dei capi di comune 
2) D. L. 12 Ottobre 1939-XJl II, s-. 129 

Provvedimenti per i1 Porto di Durazzo 
8) D. L. 12 Ottobre 1939-X.Jl lI, fir. 130 

Mist re sanitarie contro la rabbia 

P· 6 

p. 6 

p. 7 
4) D. L. 12 Ottobre 1939-XVII, Nr. 131 

Nomina di un Ispettore presso il Ministero 
dell' Interno p. 8 

Dekret i Mëkambësit datë 24 Shtatuer 1.9.W-X VI 1, N1·. 128 

Emnim Kryetarësh të Komuneve 

Na 
llëkambësi I Përg,jltl1sbëm I ltladhniM së Tij 

VIKTOR EMANUEl,IT Ill 
Për Birë të Zotit e Vullnet të Kombit 
JIBBET I IT.ALIS DBF, I SBQlPN'IS 

PERANDOR I ETI-OPIS 

Në virtyt t' Autorite tit q; Na asht dd, gut; 
Mbi proponimin e Ministrit Sekretar Shteti për 

Punët e Mbrendëshme. 
KEMI DEKRETUE DHE DEKli'ETOJ~t: 

Emnimin e Kryetarve të Komunev- Fi ndry 
shme të Mbretënis, si mbas listës së bashkangjltun 
k!Wj Dekreti, mbassi u pa prej M1nistr1t Sekretar 

Shteti per Punët e Mbrendëshme. 
Tiranë me 24. IX. 1989. XVH. 

Francesco .Ja'Com@nl d. , .• 
Sh. V erlaci d.v, M. Bushati d.v: 

Emnim Kryetarësh të Komuneve 

Njoftohet se Shumi; i Sh'këlqyeshmi Mëkamb 
st 1 P-ërgjithëshëm i Madhnis së Tij Mbretit Per a 
nduer më 24 Slitatuer 1939-XVJI, dekretoi emni 
min e Kryetarvs të Komunave të Mbretnis si vijon: 
Fuat Kikino Qendër Përmet. -0k Ndoj lshëm. Ba 
hir Resuli Fier. Namik L1:1lo Dishnicë. Irias Gila Ka 
vajë. ~uharrem Avari Cakran. H1k'i Blloshmi Belsb. 
Lame Noçka Bubullimë. Asllan Soro pull i Kovaçi- ht 
Fash Baki Vaj-Guras. Shefq~ Delialli8i Q,·ndtsr 
Dibër. Dhimosten Peti Mal q. Mark Daragjati, Levan 
Ali Shehu Qendër Burrel. Haki Shehu Trojak. 
Xoxi Lon Xoxi Fushë Kruë. Gjuro Peja Mamuras. 
Thoma Vasili Milot Kurbin. Nuh Kruja Darsi. Meh 
met Berisha Krasniqit Iljas Dibra Curra] (Tej Drin). 
Gjyl Oausholli Qendër Tiranë. Jani Thoma Librazhd. - Shemzi Hatipi Ballshë. Hamdi Deliallisi Rrogozhi- 
në. Hasan Gruda Qendër Berat. Hysejn Zy lf Zara 
nikë. ff_iliiiar Daka Shëngjergj. Islam Ndreu Zerqan. 
Ded Thani Roskovec. Gani Abaza] Sauqet. Daut Ele 
zi Qendër Elbaean. Hyssn] Halfulli · Shpat' i IIHh 
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Zejnel Benja Qendër Lushnjë. Ali Rama Qendër 

Libohovë. Hasan Brahalloku Ploshtan. Hamdi Haxhi 
Divjakë. Xhelal Ndreu Eabie. lhsan Bejleri 'l ërbun 

{l'rebinjë). Rysni Musaj Vrap. Mygni Haxhi Mu 

saj Mollas. Gani Alik-o Sinanaj. Ahmet Sadikaj Ha 

rizaj. Myftar Mezhgorani Krahas. Tahsin Elezi Jor 

gucat. Vasif Hesmini Y..£!.rë. Taho Sejko Pandelej 
mon. Pashke Jubani Shëngjin. Selim Sh.e._uza Prezë. 

Hasan Bajraktari Qendër Gusmar. Andrea Jank o 

Qendër Shijak. Qamil Luzha Bushat, Se.t Qesar aka 

Skrapar. Milo Varfi Nartë, Talat Ilamzaj Boztngrad. 

(Kryezotaj). Mustafa Natiku Saranuë, Mthmtt Paco 

miti Pogon. Y mer Hoxha Libofshë. Ne shat Bozgo 

Proptisnt, Mehmet Popa Qendër Bilisht. I'andeti ~llu 

Ila Pojan. Gabriel Peppe Progër. Nure k Cuk Kota 

Shën Mërtirë. Jakë Shllaku Shpat' i h ë. Muço Qesa 
raka Qendër Ersekë. Gaspër Qtifa V,thkuq. Syrja 
Rusi Qendër Pogradec. Gjon Snënkolh Qenuër Lesh. 
Vizhdan RtsiliJa M1fol. Rysen Xhomo Qendër Les 
kovik. Tajar Çarçani Zagonë. kamadan Muharremi 
Çerra vë. Qamil Quku Dardhë. Ilia Qirko Breg' i Ma 
tës. Mymtaz Kodra Dushar. Petro Cico Krumë. Os 
man Ilahti Gorrë. Fiqri Skenderi Tërkuzaj. Shaban 
Dervishi Klos. Jusuf Dida Maqellarë. Sulejman Te· 
pelena Ostren' i Madh. Ndrek Deda Gur' 1 Zi. Ymer 
Kumbaro Qendër Kosovë. Xheladm Merna Obot. 
Sami Babameto Kardhiq. Elez Kruja Vau i Dejës. 
Maliq Derguti Vërtop. Rexhep Morina Postrrrpë, 
Sherif Sevrani Brataj. Pjeter Rodovani Ndroq. Beh- - xhet Çaprati Qendër Himarë. Lee Çuni Shkrel. Meh- 
met Hoxha Voskopojë. Hodo Metaj Fratar. Lin De 
da Zadrimë. Myrteza Zylja Vas-as (Mal' i Z1). Ejup 
Gjyrezi Qendër Pukë. Jonel Sineari Iballë. Xhetan 
Ndreu Qendër Tropojë. Selman Ura Dush. Stavro 
Nasti M1llë. Myslim Çarçani Qendër Delvinë. Behar ~ 
Qerimi Rpdë . .Mark Perkolaj Romesh. Kosta Taqo 
Qendër Vlonë. Riza Kastrati Prelë. Mato Murati 
Drashovicë. Shaqir Kadija Kastrat. Mujo Roqi Kas 
triot. Leonidha Kume Vuno. 'I'ish Shala Treblovë. 
Thanas Rexha Shënavlash. Pavli Cimbi Tërbisht. 
Xhaier Zoto Petrelë. Vasil Zisi Frashër. Jovan Sha 
po Hoçisht. Vlash Boraci Graçan. Neshat Hydi Ku 
kur. Rakip Raça Qukës. Ferit Aliko Muhur. Hysejn 
Bilali Çepan, Sybhi Sulo Fan. Themistokli Kacila 
Shupal. Ludovik Banda Dukas. Ali Veterniku Gry 
kë. Y mer Gruda Benë. Qamil Dule Lurë. Perikli 
Dhame Selitë. Fuat Raifi Krahë. Agile Tiço Gurë. 

Skender Dume Markat. Rysni Gjonçaj Opar, Mu. 
harrem Selenica Potom. Hiflit Krajka Gura-Madhe. 
Pavlo Kukumarja Moçan. Vasil Koço Seman. Ymer 
Sykja Qendër Shkodër. Enver Bushati Xrbr ë. Riza 
Libohova Dhrovjan. Nexhmedin Shehi Reç. Spiro 
Xhufka Buzë. Iunz Lul, Kulumbrrë. Snyqn fhkrc,h 
krjollë. Bedri Kondi Therepel, Hasan 'I'ahir Bego 
lh Qendër Konispol. Llamln Kasapi Tomoricë. 
Ramadan Sula .Nrkaj Merruer. GjergJ Vara :Shllak. 
Zejnel Plasa Postec. Jahja Bace Qendër GJinukas 
tër. Petrrt Keka Piqeras. Hahl 'fuqi 1 etran .. Hahmi 
Kamberi Se vaster. Gaqi Grillo Vermosh. Llaqi 
Mandi Barmash. Abaa Shehu Shosh. Mustafa Mato 
nui. Dukat. Arsni Shehu Terpan, Ahmet Shehu, 
Kry evidn. Gjon Pergega, Qe1ndër Mmhtë. Ztf Snkuru 
Simon . chaqir Meta Drl.n. Pjetër Lleshi 1'ërh1t. 
Xnevdet Bektesm Shalë, Sami Baçe Kli syrë. Nazrt 
Toto Kuç. Demir Godelii Katund. Xnelal C11ru1 
Fier-chegan. Luigj Luli Qendër-Korçë. Osman Mi 
taku Bytyç. Munarrem Q,·nm Malok.u Tunjë. Salm 
Abasi Druvër. Aqile Zisi Qeudër-Gramsn. Mthmi,t 
Myftiu Qendër-Peqin. 'fefil. .. Lehja Puluj. Preng Deda 
Spaç. Abdurrahman Buza Qe111<.1ër Lumë. Mehdi Elez 
Isun Koplik. Neshat Leka Martanesh. 

Kryetarët që kanë qënë në shërbim dhe nuk figu 
rojnë në këtë listë konsideronen automatikisht të pu 
shuem për arësye të Nenit 6 të Dekretit të shpe llun r.ë 
Fletoren Zyrtare Nr. 44 datë 15 Qershuer 19i!:1-XVIJ, 
mbi mbajtjen në shërbim të Iunksjonarëvet uhe të 
Nëpunsavet Civilë të Sntetit. Lutemi urdhënoni me 
një herë që Kryetarët e pushuem si edhe ata të 
transferuam t'u a dorëzojnë Zyrat Sekretarë vet. 
Ato Komune që nuk ~kanë sot Sekretar duhet të 
presin prezantimin e Kryetarëvet të ri për të dor 
zue zyrën i pushuemi. Gjith-ashtu urdhënoni të 
prez sntohen sa ma parë në detyrat të ri-emnuemit, 
Lëvizjet e nëpunësaret duhet të kenë marrë fund 
deri më 15 Tetuer. Po me këtë datë nëpunsat 
që mbeten në shërbim do të presin marrëdhanjet 
kontabël. Kryetarët e Komuneve që deri tash kanë 
kenë zavëndësa, e me këtë urdhën bahen definitiv 
kanë me marrë rrogën si të tillë qysh më l Te· 
tuer 1939-XVII. Të riemnuemit që pa shkaqe të 
zhustrfrkueme nuk prezantohen ndër detyra· deri 
me 15 Tetuer quhen dorëheqsa. Të gjithë këta 
Kryetarë të përmenduri në këtë urdhën para se me 
fillue në detyrat e reja para Prefektit ose Nënpre- 
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fektit tek i cili do të varen do të betohen si mbas 
Nenit 7 të Rregullores mbi zbatimin e Dekretit 
mbi mbajtjen në shërbim të funksjonarëvet të Shte 
tit, Regullore këjo botue në Fletoren Zyrtare të 
sipër-përmend un. 

Ministri i P. të Mbrendëshme 

Dekret i Mëk...mbësit datë 12 Tetuer 1939-XVJI, Nr. 129 

Masa për Limanin e Durrësit 

NA 
Jlëkam bë•i i Përgjithshëm i Uadbnis së Tij 

VIHTOR EltlANIJELIT lii 
Për Birë të Zotit e Vullnet të Kombit 
ltIBBET I ITALIS DHE I SHQIPNIS 

PEB.ilNDOB I ETIOPIS 

Në virtyt t' Autoritetit që Na asht delegue, 
Tue marrë parasyshë nevojën për me dhanë nor 

ma dishiplinuese për mallnat e ndodhuna në vendet 
ku ndalen vaporet (calate), ose nder magazinat e 
doganës në Limanin e Durrësit; 

Mbasi u ndigjue Këshilli i Ministrave; 
Mbi proponimin e Ministrit Sekretar të Shtetit 

për Financat, nji mendimi me Ministrat e Drejtësis 
e të Punëvet të Mbrendshme; 

KEMI DEKRETUE DHE DEKRETOJMË: 

Neni. 1. 
E drejta e "entrepots" asht përkohësisht enda 

lueme. 

Neni. 2. 
Qendrimi i mallnavet ndër magazinat e ndër hap 

sinat e Doganës, në Limanin e Durrësit, nuk mund 
të kalojë të 20 ditët. 

Të zotët e mallnaret, që prej ma se 40 ditësh 
ç'pre] datës së këtij Dekreti, janë depozitua ndër 
magazinat e Doganës së limanit të naltëpërmendun, 
duhet të marrin masa, mbrenda afatit të premë prei 
20 ditësh, që fillon prej datës së përmendun, për 
shdoganimin e atij malli ose për eksportimin e tij 
përsëri. 

Por sa rn kalojë afati i premë prej 20 ditësh 
mallnat kanë me u konsiderua si të braktisuna dhe 

Dogana Mbretënore ka me marrë masa për shitjen 
e tyne pa paralajmërim. 

Neni. 3. 

Deklarata e importimit duhet t' i paraqitet Do 
ganës së Durrësit mbrenda 8 ditësh prej shkarki 
mit t' atyne mallnavet ose ç'prej datës së zbatimit 
të këtij Dekreti për mallnat e ndodhuna në maga 
zinë. Me kalimin e këtij afati ka me n zbatue për 
mbi mallnat nji e drejtë magazinazhi tre-fish me 
atë të zakonshëm. 

Neni. 4. 

Shitja e mallnavet te konsideruem si të brakti 
suna në vështrim të kryerreshtit të mramë të nenit 
2, ka me u bamun me ankand publik, jo ma parë 
se të kenë kalue 8 ditë ç' prej datës së lajmit për 
katës që ka me u botue në Gazetën "Fashizmi" enë 
rregjistrin e Doganës së Durrësit. 

Adjudikata e ma të madhit ofertues ka me u 
konsiderua definitive 8 ditë mbasi të jetë baë an 
kandi. Në kët perjudhë pranohen oferta të rea të 
shkrueme që shkrueme që do t' i paraqitën Drejto 
rit të Doganës së Durrësit, tue i shtue s' pakut 
të gjashtën pjesë të shumës së adjudikatës në 

ankand. 
Kur ofertat të jenë të barabarta, ka të drejtë 

preferimi i zoti i mallit. 
Shumat e nxjeruna nga shitja, mbasi t'u jenë 

zbritë shpenzimet e të drejtat që randojnë mbi mall 
nat, kanë me u depozitne në Bankën Kombëtare 
të Shqipnis mbi nji libret të mbishkruem në emën 
të të Zotit t' atyne mallnavet, në se njifet, ose të 
destinuemit ( des tina tari o). 

Neni 5. 

Drejtori i Doganës së Durresit asht i ngarkuem 
për marrjen e masavet të vendosuna me kët 
Dekret. 

Ministri i Financavet ka me caktue rregullat e 
mëndyrën e zbatimit të këtij Dekreti në lidhje me 
nevojën e Limanit të përmëndun, mbassi të kelë 
ndigjue dhe Komandantin e Rojes Mbretnore të Fi 
nancës në Shqipni, Komandantin e Limanit të Du 
rrësit e Kryeinspektorin e Doganës s'atij qyteti. 

Neni. 6. 

Ky Dekret hyn në fuqi qysh prej datës së 
shpalljes së tij në Fletoren Zyrtare. 
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Urdhnojmë që ky dekret të botohet nfi Fletoren 
Zyrtare të Mbretnis, tue i dhanë mandat cilitdo 
që i përket t' a respektojë dhe të bajë qi' të respek 
tohet. 

Tiranë, më 12-X-1939-XVIL 

Frn.neeseo .Jaeomonl d. v. 

Sh. Verlaci d. v. 
Ypi. d. v. 

F. Alizotti cl. v. 
Bushati d. v. 

Dekret i Mëkambësit, 12 Tetuer 1939-XV II, s». 1.'W 

Masa Policie shëndetësore kundër tërbimit 

NA 
Mëkambësi i Përgjithshëm I Jladhnis së Tij 

Viktor .t)u1anuellt lii 
Për Rirë të Zoilt e Vullnet të Rombit 
M-BRF.T I lTA·Litil :DBE I SBQIPNIS 

P·ER:\NDOB I ETIOPIS 

Në virtyt të Autoritetit që X a asht delegue; 
Tue marrë parasysh nevojën për me i 

dhanë të tanë Mbretnisë rregulla policie shënde 
tësore kundër tërbimit; 

Mbasi u ndigjue Këshilli Ministruer : 
Mbi propozimin e Ministrit Sekretar Shte 

ti për Punët e Mbrendshme; 
Nji mendimi me Ministrin Sekretar Shteti 

për Ekonomin Kombëtare, 

KHMI DEKRETUE DHE DEKRETOJMË: 

Neni I. 

Në të gjitha qendrat e banuëme asht i 
ndaluëm qarkullimi i qejve pa turizë (muse 
ruola) ose të pa-lidhun. 

Qejt e rojës e të barijve munden me u lanë 
të zgjidhun e pa turizë vetëm ndër vendet e 
rrethueme ose kur shoqnojnë bagtitë -në 
kullosë. 

Nenl 2. 
Qejt që gjinden tue qarkulluë në qendrat 

e banuëme ose ndër fusha në kundërshtim 
me sa disponohet në nenin e ma parshëm, 
do të vriten pa ·tjetër dhe të zotët e tyne do 

të ndëshkohen me nji gjobë prej franga Shqip. 
nie 5 deri në rm. 

Neni 3. 
Qfljt dhe shtazët e tjera (përtypse, to mdha. 

ja e të vogla, kuaj, derra) që japin sheja tor. 
bimi e që mos të kenë kafshuë nierz ose 
shtazë, do të vriten me nji heri; stërvina do 
të shtihet nën dhe, ose do të shqymet dhe 
vendi ku u gjindte do të dizinfektohet. 

Asht e ndalueme me shtië në punë në çdo 
mendyrë mishin e shtazve që përmenden dhe 
t' atyne që kan ngordhë tue dhanë sheja 
tërbimi, si edhe me i rjepë. 

Kundravajtësit e dispozitavet të këtij neni 
kanë për t' u ndeshkuë me nji gjobe} prej 
franga Shqipnie 10 deri në 100 e në rasa ma 
të randa, do të rreshtohen deri në tre rnuei, 

Neni 4. 
Qejt dhe shtazët e.tiera që do të kenë kafshue 

njerz, kan për t' u· zanë, por gjithëherë kur 
kjo të jetë e munclun pa damtuë nierzit, dhe 
do të mbahen nën vrejtjen për nji periudhë 
prej 15 ditësh nën vezhgimin e nji sanitari me 
qëllim që me zbuluë a janë a po jo të smuet 
nga tërbimi. 

Në rasë se këto shtazë vriten ose ngordhin, 
krenar e tyno kanë .me u dërguë sa ma parë 
në Institetin kundër tërbimit në Tiranë për me 
barnun zbulimet e duhuna. Gjithashtu Instituti 
i përmenduri duhet të vehet në dijeni mbi 
personat e kafshuëme. 

Neni 5. 
Qejt, për të cilët dyshohet se janë të tër 

buëm dhe që të kenë kafshue shtazë të tjera, 
duhet të vriten dhe kokat e tyne të dërgohen 
Institutit .kundra tërbimit për vërtetimet diag 
nostike. Gjithashtu duhet të vriten edhe shta 
zët e kafshuëme prej atyne të tjerave. që janë 
të dyshimshrne për tërbim ose që nuk njifen. 
Në qoft se asht fjala -për qe, buej, dele, dhi, 
derra e . kuaj, mishi i tyne ka me mujtë me 
u shti .në punë për, ushqim vetëm atëherë kuer 
të therunit të bahet pesë dite mbas kafshimit. 
Kuer të therunit të bahet mbas këtij afati zba 
tohen dispozitat e përmbajtuna në të dytin e 
në të. tretin kryerresht të nenit. 3. , . . 
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Neni 6. 
Kuer shtasët e kafshueme të kenë nji vlerë 

të madhe zooteknike, kan me mujtë me u 
mbajtë nën vrejtje, nën vezhgimin e nji veteri 
nari, për nji perjudhë jo ma të shkurtë se 
katër kuejshë dhe do t'i shtrohen eventualisht 
vaksinimit kundër tërbimi. 

Neni 7. 
Me urdhën të Ministris së P. të Mbrendë 

shme .ka me mujtë me u ndalue hymja në 
Mbretni e qejvet që vijnë prej shteteve të tjera 
në të cilët rezulton se asht përhapë smundja 
e tërbimit; kuptohet edhe e qejvet që shoq 
nojnë bagtit. 

Neni 8. 
Ky dekret hynë në fuqi qysh prej ditës 

se botimit të tij në Fletoren Zyrtare. 
Urdhënojrnë që ky dekret të botohet në 

Fletoren Zyrtare të Mbretnis, tue i dhanë ma 
ndat cilitdo që i përket t' a respektojë dhe të 
bajë që të respektohet. 
Tiranë, me 12-X-1939-XVII. 

Francesco Jaeo:J)loni d. v. 
Sh. Verlaci d. v. M. Bushati d. v. 

A. Beça d. v. 

Dekret i 111.ëkambësit, datë 12 Tetuer 1939-XVII, s-. 131 

Emnim Inspektori në Ministri të Mbrendëahme 

NA 
Bëkam bësl i · Përg,ilthshëm I l'tladhnis së Tij 

VIKTOR EJIANUELIT Ill 
Për Bh•ë të Zotit e Vullnet të Kombit 
JIRRET I lTALlS DHE I SHQ1PN18 

· PERANDOR I ETlOPlS 

Në virtyt t' Autoritetit që Na asht delegua; 
Tue pamë Vendimin e Këshillit të Ministrave; 
Mbi propozimin e Ministrit Sekretar Shteti për 

Punët e Mbrendëshme, 

KE~tl DEKRETUE DHE DEKRETOJMË: 

Emnimin e Z. Musa Puka si. Inspektor pranë 
Ministris së P. të Mbrendëshme. 

Tiranë, me 12-X-1939-XVII. 

Francesco ~acomeni d. v. 
M Bushati d. v. Sh. Verlaci d. v. 
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PARTE SUPPLEMENTARE 
TRADUZIONE DEi DECRETI LUOGOTENENZIALI DAL TESTO ALBANESE 

Decreto Luoqoteueneiale, 24 Settembre 193V-XV 11, Nr. 128 

Nomina dei ca pi di comune 

NOi 
Lnogotenente Generate di Sna lllaesta 

VITTORIO EIIANUELE III 
Per Grazia di Dio e Volonta della Nazione 

BE D' ITALI.i E D' ALBANIA, 
IlllPEBATOBE D' ETIOPIA 

In virtu dell' autorial a Noi delegata ; 
Su proposta del Ministro Segretario di Stato per 

gli Interni; 
ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO: 

. La nomina dei Capi dei vari Comuni del Rf· 
goo, giusta I'elenco allegato(*) al presents Dscreto, 
vistato dal Ministro Segretario di Stato per gli In. 
terni. 

f/to Francesco Jacomoni 
f/to Sh. Verlaci f/to M. Bushati 

("') Vedi testo in albanese. 

Decreto Luoqotenensiale, 12 Ottobre 1939-XVII, Jvr. 129 

Provvedimenti per ii Porto di Durazzo 

NOi 
Luogotenente Generate di Sua naesta 

VITTORIO EnANUELE Ill; 
Per Grazia di Dio e Volonta della N~zione 

BE D' ITALIA E D' ALBANIA.., 
IJIPEBATOBE D' ETIOPIA 

In virtu dell' autorita a Noi delegata; 
Ritenuta la necessita di emanare norme ehe disci 

plinano la giacenza delle merci sulle calate o nei 
magazzini doganali del porto di Durazzo; 

Udito il Consiglio dei Ministri; 

Su proposta del Ministra Segretario di State 
per le Finanse, di concerto con i Ministri per la 
Giustizia e per l' Interno; 

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO: 

Art. 1 
11 diritto di "entrepots" e temporaneamente 

abolito. 
Art. 2 

La sosta delle merci nei magazzini e negli spa 
zi doganali non puo superare, nel porto di Durazzo, 
il termine di giorni venti. 

I proprietari delle merci ehe da oltre quaranta 
giorni dalla data del presents decreto sono d'eposi 
tate nei magazzini doganali di detto porto dovran. 
no provvedere, entro i1 terminë perentorio di venti 
giorni - ehe decorre dalla data suddetta · allo sdo 
ganamento della merce medesima o alla sua rie 
sportazione. 

Scaduto il terminë perentorio di giorni venti di 
cui ai due comma precedenti, le merci saranno con 
siderate abbandonate e la Regia Dogana provvede 
ra alla loro alienasione, a norma di l@gge, senza 
preavviso. 

Art. 8 
La dichiarazione di importazione deve essere 

presentata alla Dogana di Durazzo entro otto gior 
ni dalia data di sbarco delle merci stesse o dalla 
data di applicazione del presente decreto per le 
merci giacenti in magazzino. 

Decorso tale terminë sulle merci sara applicato 
un diritto di magazzinaggio triplo di quello nor 
male. 

Art. 4 

La vendita delle merci considerate abbandona 
te a sensi dell'ultimo comma dell' articolo 2, si effet 
tusra per asta pubblica, non prima di otto giorni 
dalla data del relative avviso da pupplicarsi std gior 
nale "Fashizmi" e sull' albo della Dogana di Du· 
razz o. 

L' aggiudicazione al maggiore off erente sara con- 
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siderata definitiva dopo otto giorni dall ' avvenuta 
asta- In tale periode sono ammesse nuove offerte 
per iscritto, da presentarsi al Direttore della Do 
gana di Durazzo, con l' aumento di almeno un se 
sto della somma di aggiudicazione all' asta. 

A parita di offerta, ha diritto di prelazione ii 
proprietario della merce. 

Le som-ne provenienti dalia vendita, depurate 
dalle spese e dai diritti gravanti sulle merci, saran· 
no depo~itate alla Banca Nazionale di Albania su 
di un libretto intestato a nome del proprietario delle 
merci stesse, se noto, o del destinatario. 

Art. 5 
II Direttore della Dogana di Durazzo e incaricato 

dalia esecuzione dei provvedimenti sanciti dal pre 
sente decreto. 

11 Ministro per le Finanze stabilira le norme e le 
modalita di attuazione del decreto stesso in relazio 
ne alle necessita del citato porto, sentiti i1 Coman 
dante della H. Guardia di Fmanza in Albania, il 
Comandante del porto di Durazzo e l' Ispettore Ca 
po della Dogana di detta Citta 

Art. 6 
Il presente decreto entrera in vigore dalia da 

ta della sua pubhlicazione nella Gazzetta Ufficiale. 
Ordiniamo ehe il presente decreto sia pubblic tto 

nalla Gazzetta Uf[iciale mandando a chiunque spetti 
di osservarlo e fari o osservare. 
Tirana, li 12 Ottohre 1939-XVIT. 

f/to Francesco Jacomonl 
f/to F. Alizotti 
f/to M. Bushati 

f/to Sh. Verlaci 
f/to Xh. Ypi 

Decrefo Luoqotenenziale, 12 Ottobre JÇt89-J... Yll. Nr. 130 

Miaure aanitarie contro la rabbia 

NOi 
Luogotenente Generale di Sna Maesta 

VITTORIO EMANUELE III 
Per Grazia di Bio e Volonta della Nazlone 

BE D'ITALIA E D'ALBANIA, 
IDPEBATOBE D' ETIOPIA 

In virtu dell' Autorita a N oi delegata; 
Ritenuta la necessita di dettare per tutto 

il Regno norme di polizia sanitaria contro la 
rabbia; 

U dito ii Consiglio dei Ministri; 
Sulla proposta del Ministro Segretario di 

Stato per I' Interno, di concerto con ii Ministro 
Segretario di Stato per l' Econ omi a N azionale; 

ABBIAMO DECRET ATO E DECRETIAMO: 
Art. 1. 

In tutti i centri abitati e proibita la circo 
lazione dei cani senza museruola o ehe non 
siano tenuti al guinzaglio. 

I cani da guardia e da pastore potranno 
essere lasciati sciolti e privi di museruola 
soltanto nei recinti chiusi o quando accornpa 
gnano le greggi al pascolo. 

Art. 2. 
I cani trovati a circolare nei centri abi 

tati o nelle camp agne in contravvenzione al 
disposto dell' articolo precedente, saranno 
senz' altro abbattuti e i loro proprietari sa 
ranno puniti con l' arnmenda da 5 a 50 fr. alb. 

Art. 3. 
I cani ed altri animali (grandi e. piccoli 

ruminanti, equini, sulni, ece.) ehe presentino 
manifestazioni sospette di idrofobia e ehe non 
abbiano morsicato persone o animali, saranno 
immediatamente uccisi, le carogne sotterrate 
o distrutte e le localita dove si trovavano 
disinf ettate. 

E' vietato di comunque utilizzare le carni 
di detti animali e di quelli morti con mani 
festazioni di idrofobia e di procedere al loro 
scuoiamento. 
I contravventori alle disposizioni di quest'ar 

ticolo saranno puniti con l' ammenda da 10 a 
100 fr. alb., alla quale, nei casi piu gravi, po 
tra aggiungersi l' arresto sino a tre mesi. 

Art. 4. 
I cani ed altri animali ehe abbiano mor 

sicato l' uomo saranno catturati, sempre ehe 
cio sia possibile senza danno alle persons, 
e tonuti in osservazione, per un periodo di 
15 giorni, sotto la sorveglianza di un sanita 
rio, allo scopo di accertare se siano o meno 
affetti da rabbia. 

N el caso in cui detti animali si ano uccisl 
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o muoiano, le relative teste saranno imme 
diatamente inviate all' Istituto antirabbico di 
Tirana per le opportune ricerche. Allo stesso 
Istituto si dovra dare comunicazione delle per 
sone morsicate. 

Art. G. 
Gli animali sospetti di rabbia ehe abbiano 

morsicato soltanto altri animali saranno ab 
battuti e le loro teste inviate all' Istituto an 
tirabbico per gli accertamenti diagnostici. 

Parimenti saranno abbattuti gli animali 
morsicati da altri sospetti di idrofobia o 
sconosciuti. Se trattasi di bovini, butalini, ovi 
ni, caprini, suini ed equini, le loro carni po 
tranno essere utilizzate a scopo alimentare, 
sempre ehe la macellazione avvenga entro 
cinque giorni dalla morsicatura. Qualora la 
macellazione avvenga dopo detto terrnine, si 
applicano 1 ~ disposizioni contenute nel second o 
e terzo comma dell' articolo 3. 

Art. 6. 
Se gli animali morsicati siano di grande 

valore zootecnico, essi potranno essere tenuti 
in osservazione, sotto la sorveglianza di un 
veterinario, per un periodo non inferiore ai 
quattro mesi e sottoposti, eventualmente, alla 
vaccinazione antirabbica. 

Art. 7. 
Con ordinanza del Ministero dell' Interno 

potra essere vietata l' en trata nel Regn o di 
curri, compresi quelli ehe accompagnano le 
greggi, provenienti da altri Stati in cui risulti 
diffusa l' infezione rabbica. 

Art. 8. 
Il presente deereto entra in vigore dal gior 

no della sua pubblieazione. 
Ordiniamo ehe il presente decreto sia 

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno 
mandando a chiunque spetti di osservarlo e 
Iarlo osservare. 

Tirana, 12 Ottobre 1939-XVII. 
f/to Francesco Jacomonl 

f/to Sb. Verlaci f/to M. Bushati 
f/to A. Baça 

Decreto Luoqoteneneiale, 12 Ottobre 1939-XVII, Nr. 131 

Nomina di un lapottore preaso ii Miniatero 
dell' Interno 

NOi 
I,uogotenente Generale di Sua Uaesta 

VITTORIO EJIANUEI,E III 
Per Grazia di. Dlo e Volonta della Nazlone 

BF. D'ITALIA E D'ALBANIA, 
. IJIPERATOBF. D' ETIOPIA 

In virtu all' Autorlta a Noi delegata ; 
TJ dito il Consiglio dei Ministri ; 
Su proposta del Ministro Segretario di Stato 

per gli Interni; 

ABBIAMO ,[)ECRETATO R DECRETIAMO : 

La nomina del Sig. MusaPuka, Ispettore presso 
il Ministero degli Interni. 

Tirana, li t 2.X-1939-XVII. 
f/to France•co Jacomoui 

f/to Sh. Verlaci f/to M. Bushati 

Fletorja Zyr,tare 
Pajtime: per nji mot Shqipni, Itali e A.O.I. fr. 12 

• ,, ,, ,, Për jashta . • 20 
Nji numer i Fletores . • 0.20 
• ,, i vjeter . ,, 1 

Lajmërim . . . . fr. ari W 
Shpallje • 10 
Shpallje ankandesh per nji kolonë . . . ,, 5 
V. O. Çdo page1ë bahet tue derdhë të hollat n' Ar· 
kat financiare të Shtetit e tue dergue doren e Fi 
nancë. Redak1i1 1ë Fletore, Zyrtare. 

Drejtimi:_ Drejto ris së Përcj. Shtypit,. Pro• 
pagaadës e Turizmit 

(R e d a k s i s s ë F l e t o r e s Z y r t a r e) 
Tiranë 

Telefon automatik Nr. 266 
• gjindarm. • 14 

Redaktor !EF M. DAJÇI: 

Shtypabkroja ,.NIKA'J" Titan1.1 
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VJEf I I XVIII. Tiranë, e Merkure 8 Nanduer 1939-XVlli Nr. 105 -- 
M'B,RETNIJ·A 

FLETORJA. ZYRTARE 
Botohet prej Drettoris se Pergjithshme te Shtypit, Propagand9s e~ Turizmit. 

PER.MBAJTJE 
1) D. M . .'31 Tetuer 1939-XV III, Nr. 132 

Emnim Komisari të [ashtzakonsbëm 
për Limanin e Durrësit 

2) D. M. 21. Tetuer 1939-Jf.. VlI, Nr. 138 
Koncedtmi i publicitetit rruguer 

3) Shoqni për Financime të Jashtme Svea 
4) Shpallje Konkursi 
5) Shpallje per blemjen e (800) quintal bar 
6) Shpallje Gjyqesh 

f. 1 

f. 2 
f. 2 
f. 3 
f. 4 
f 5-6 

SOMMARlO 
1) D. L. 31 Ottobre 1939-XVIII, s-. 132 

Isutuaione di un Comroissario Straordi- 
nario per il Porto di Durazzo p. 7 

2) D. L. 24 Ottobre 1939-XVII, s-. 133 
Concessione per la pubbhcita stradale p. 8 

3) Secieta Finanziamenti Esteri Svea 
(E;itrazione di obbligazioni} p. 8 

Dekret i Mëk.,mbësit date 31 Teiuer 1939-XVII, Nr, 182 

Emnim Komisari të jashtzakonshëm 
për Limanin e Durrës; t 

NA 
ltlëkambësi i Përgjithsbëm i lladb-nis së Tij 

VIKTOR EUA.NlJELIT lii 
Për Birë të Zotit e Vullnet të Kombit 
MBRET I ITA.LIS DBE I SHQIPNIM' 

PERANDOR I ETIOPIS 

Në virtyt t' Autoritetit që Na asht del-gue ; 
Mbasi u pa ligji i datës 14 Marc 1936 qii krijon 

nji Drejtori të Përgjithshme të Limanit të Durrësit 
dhe cakton detyrat e saja; 

Tue marrë p arasyshë nevojën e domosdoshme 
dhe të ngutshme për masa që i përkasin nji dishi 
pline ma të mirë të Limanit të Durrësit; 

Mbasi u pa neni 15 i Statutit Themeltar të 
Mbretnis; 

Mbasi u ndigjue Këshilli i Ministrave; 
Mbi propozimin e Ministrit të Ekonomis Kombë 

tare, nji mendimi me Ministrat e Punve Botore e 
të Punvs të Mbrendshme ; 

KEMI DEKRETUE DHE DEKRETOJMË: 
Neni. 1. 

Deri sa mos të marren masa për riorganizimin 
e plotë të shërbimeve detare e të Limaneve të 
Mbretnis e deri sa mos të jenë urdhënue normat 
e reja që kanë me zavendësuë ato të përmbajtuna 
n!i ligjin 14 Marc 1936, mbi Limanin e Durrësit, de 
tyrat që i përkitëshin me ligjin e n altpërmendun 

Drejtorit të P~rgjithshëro të Limanit dhe Këshillit 
Administruës që gjindet pranë Drejroriës së Përgji 
tnëshme të Lun arut të Durrësit, i Janë ngarkuë njt 
Komisarit u, ja.shtzakonshëm per Limarun e Durrë 
sit, 1 crli ka me qënë i ndihmuëm prtiJ dy Nënko 
misarësh, njeni per sa i përket llogarrnave e tjetri 
për shërtnme t e Limanit. 

Neni 2. 
Generali Brigate i Xhenios Ushtarak, Dr. Ing. 

Giovanoattista Zanuccoh emnohet Komisar 1 Jasht 
zakonshërn 1 Lunarut të Durrësit. 

Zotnit Rag. U go Olmastroni e Major Scarpati 
Stefano Komandant II-të, Kapiten i f'ortl i Trupit 
të Limaneve, emnohen Nënkomisar, i pari për sa 
1 përket Uogarinave dhe admim:smmeve ehe i dyti 
për gjith çka ka të bajë me trafikun detar e per 
të gjitha shërbimet e limanit. 

Neni 3. 
Komandanti i Kompartimentit Detar të Shqipnis, 

mbasi- të ketë marrë pëlqimin e M1nistris së Ekono 
mis, asht i autorizuëm me dhanë urdhëna për di 
shiplinimin ~ shërbime ve të Limanit. 

Kundravajtësit kanë me u ndeshkuë me gjobë 
deri në dyqind franga sbqipnie ose me rreshtimin 
deri në njt muej. 

Neni 4. 
Ky Dekret hynë në fuqi ditën e botimit të tij 

në Fletoren Zyrtare. 
Urdhnojmë që ky dekret të botohet në Fletoren 

Zyrtare të Mbretnis, tue i dhanë mandat cilitdo që 
i përket t'a respektojë dhe të bajë që të respektohet. 

Tiranë, më 31-X-1939-XVlII. 
Francesco Jacomonl d. v. 

Sh. Verlaci d. v. F. Alizotti d. s . 
Beça d. v. Bushati d. v, 
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Dekreti Mëkambësit datë 24-X-1939-XVII, Nr. 133 

Koncedimi i publicitetit rruguer 

Na 
Bëkambësi i Përgjithshëm i 1'1adbnls së Tij 

VIKTOR EJIA.NUELI Ill 
Për Rirë të Zotit e Vullnetin e Kombit 
ItIBKET I l'.fA.LIS DHE 1 SHQIP.NIS 

PERANDOR I ETIOPIS 

Në virtyt të Autoritetit që na asht deregue; 
Mbasi u pa Dekreti i Ynë· !O Maj 1909. X Vll. 

N. 5; 
Mbasi u ndigjue Këshilli Ministruer; 
Mbi proponimin e Kryeministrit e Zav. Minis 

tri Sekretar Shteti për P. Botore, njij mendimi me 
Ministrat e P. të Mbrendshme ethe të Finar.cavet, 

KEMl DEKRETUE DHE DEK!lETOJMË: 
Neni l. 

I asht koncedue Shoqnis "Adria" Tiranë, ush 
trimi ekslusiv i publicitetit rruguer: 

a) Për të gjitha vijat e komunikacionit dhe 
në të gjttha Limanet e Mbretnis; 

b) Për të gjitha rrugat e qyteteve dhe të ka- 
tundeve. 

Neni 2. 
Koncesioni mbi sa flet neni I, ka nji vleftë 

pesë-vjeçare tue fillue qysh prej botimit të tij në 
Fletoren Zyrtare. 

Ushtrimi i Koncesionit të këtij Dekreti konsis 
ton n' instalimin ndër vendet e tregueme n' arti 
kullin I, tabela, kartela, sagoma, afishe të vogla, 
numera, mbishkrime në dru ose në metal, me dritë 
ose të rrdriçueme të mbajtuna prej shtyllash, të ngji 
tuna mbi mure, në qoshke ose të tjera të tilla pub 
liçitete rrugore qi pratikohen ndër rrugat ndër komb 
tare. 

Neni 4. 
Shoqnija ,,Adria" asht e detyrueme t' i nënsh 

trojë Drejtorie së Turizmit për aprovim. çdo pro 
jekt publiçiteti, tue shenue vendet ka kan me u 
vendosë shenjat si mbas nenit 3, për pëlqimin 
e nevojshëm. 

Neni 5. 
Shoqnija "Adria,, detyrohet me i pague çdo vit 

Arkës së Shtetit për shërbimet e Turizmit sa vijon: 

a) Fr. ari 1.25 per çdo mk. publiçiteti ndër 
vende si mbas germës a) të nenit I; 

b) Fr. ari 3 për çdo ruk. publiciteti të vendosun 
ndër vende si mbas g ermës b) t' artikullit I; 

Neni 0. 
Detyrimet e përsh kt ueme n' artikullin e ma 

parshëm nuk përmbledhin taksat e tjera eventuali. 
Neni 7. 

Janë në ngarkim W plotë të. Shoqnis "Adria11 

shpenzimet për fabrikimin dhe për instalimin e inpjan. 
ten publiçitare, pagi>sa e i ë drejtave të tokave pro 
narvet ku do të v •.. ndose n puhliçite ta, dhe çdo 
shpenzim tjetër që ka lidhje me aplikimin e kon- 

çesionit si edhe me mbajtjen e irnpjanteve. 
Neni 8. 

Ky Dekret hynë në fuqi qysh prej datës së 
shpalljes së t•j në Fletoren Zyrtare. 

Urdhnojmë qt ky dekret të botohet në Fletoren 
Zyrtare të Moretnis, tue i dhanë mandat cilitdo që i 
përket t' a respektojë dhe të bajë që të respektohet. 

Tiranë me 24-X-1939-XVJI. 
:i~ •. aucesco Jacomoni d. v, 

Sh. Verlaci d. v. M. Bushati d. v. 
F. Alizotti d. v. 

SHOQNI PER FINANCIME lË JASHTME 
,,SVEA" 

(njëkohësisht edhe Shoqni për zhvillimin Eko 
nomik të Shqipnis) 

QENDRA NË ROMË 
Hua për paaimet Botore të Shqipnis 7.5o~;. 1925 

Heqje Obligasjonesh 

Listë e obligasjoneve të hequna me short më 
15 Shtator 1939-XVII si mbas verbalit të depozi 
tuem pranë Noterit Mbretnor Dr. Giovanni Grassi, 
Romë. 

Obhgasjone në Franga Ari - seri e vetme 
Numrat e obligasioneve të nxjerruna : 
nga n. CU57.662 deri nën. 0.159.986 në tituj nga I obl· 
,, " 0.587.136 ,, ,, 0.589 465 ,, ,, 5 ,, 
,, ,, 0.99163G ,, ,, 0.993.975 ,, ,, 20 ,, 
Gjithësejt n. 6.995 obligasjone 
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Obligasjone në Lire Italiane - seri A. 
Numrat e oblgasjoneve të nxjerruna e 

nga n.1.195.391 deri nën. 1.195.486 në tituj nga 1 obl. 
" n 1.207.411 n 11 1.207.506 " " 4 " 
• • 1.23H.891 ,, ,, 1.233.920 " " 20 ,, 
Gjithësejt n. 292 obligasjone. 

Obligasjone në Lire Italiane - seri B. 

Numurat e obligasjoneve të nxjerruna: 
nga n. 1.254.615 deri nën. 1.254.916 në tituj nga 1 obl. 
,, ,, 1.319.356 " " 1.319.659 ,, ,, 4 ,, 
" " 1.362.464 " " 1.362.763 " " 20 ,, 
Gjithësejt n. 906 obligasjone. 

Romë, 15 Shtator 1939-XVII. 

SHPALLJE· KONKURSI 

Pranë Ministris së P. të Mbrendëshme çelet nji 
konkurs për 7 "attache , me rrogë muejore 200 fr.sh. 

Për të muejtë me marr pjesë në konkurs, çdo 
i interesuem duhet të ketë këto çilësina të doku 
mentueme: 

1) të jetë shtetas Shqiptar; 
2) të mos ketë pengim të shërbimit ushtarak; 
3) të jetë në moshë jo ma të vogël se 21 

vjeç e as ma të madhe se 35 ; 

4) t/:1 jetë i laureuem në jurispruder.cë ose 
në shkencat ekonomike e komerciale o në shken 
cat politike. 

5) të ketë nji konstruksjon fizik të shëndo 
shët a të fortë. 

6) të ketë nji Ui shkueme morale e politike 
të mirë ; 

7) të mos jetë i dënuem penalisht ose poli 
tikisht. 

Për me vërtetue cilsinat e kërkueme ma sipër, 
konkuruesi, bashkë me lutjen duhet t'i parashtrojë 
kësaj Ministrie edhe këto dokumenta: 

1) Letër njoftimin; 
2) Certifikatë lirimi nga detyrimi i shërbimit 

ushtarak; 
3) Lauren në jurisprudencë o në shkencat 

ekonomike e komerciale ose në shkencat politike; 
4) Raportin mjeksuer të lëshuem nga dy 

mjekë zyrtare, me të cilin të provohet konstruk 
cj oni fizik i shëndoshët e i fortë; 

5) certifikatë të lëshueme nga zyrat adminis- 
trative për vërtetimin e sjelljeve morale e politike ; 

6) certifikatë penaliteti lëshue nga Ministrija 
e Drejtësis. 

Nuk kanë për t'u pranue lutje të cilave t'u 
mungojnë qoftë edhe nji nga dokume ntat ose kon 
ditat e sipërshenueme. 

Porositen prandej t' interesuemit, me qëllim që 
t' evitojnë shpenzimet eventuale në pregatitjen e 
dokumentare që të mos bajnë drejtime të kota, në 
qoftë se nuk kanë mundësi me komplatue doku 
mentat e certifikatat e lypuna. 

Dokumentat duhet të paraqiten mbrenda datës 
30-XI- t 939-XVIII. 

Përveç dokumentave e cilsinave të lypuna ma 
sipër kanditatët do t'i shtrohen nji provimi si vi 
jon: 

1) provim me shkrim mbi të drejtën civile; 
2) provim me shkrim mbi të drejtën adminis 

trative; 
3) provim me za në landët e provimeve me 

shkrim si edhe në Kulturën e Përgjithëshme. 
Ka me qënë titull preferimi ditja e gjuhës italish- 

te. 
Data e provimeve ka me u caktue ma vonë. 
Në Komisjonin e provimit kanë me marrë pjesë 

Konsulenti i Ministris së P. të Mbrendfshme, Se 
kretari i Përgjithëshëm, nji antar i Këshillit të 
Shtetit i shënuem nga P. F. Sh. si edhe nji fun 
ksionar i Ministrie si Sekretar atache. 

SHENIM: Atachelë kanë të drejtë gradimi në 
rasë meritimi, nji vjetë mbas emnimit. 

(Nga Ministria e P. të Mbrendëshme) 

SHPALLJE KONKURSI 
Pranë Ministris së P. të Mbrendëshme çelet nji 

konkurs për "7 Sekretarë të 2-të11 me rrogë mu 
jore fr.shq. 250. 

PE>r të mujtë me marrë pjesë në konkurs, çdo 
i interesuem duhet të ketë këto cilësina të doku 
mentueme : 

1) të jetë Shtetas Shqiptar; 
2) të mos ketë pengime shërbimi ushtarak ; 
3) të jetë në moshë jo ma të vogël se 21 vjeç 

e as ma të madhe se 35 ; 
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4) të ketë mbarua nji shkollë të mesme su 
periore ; 

5) të ketë nji konstruksjon fizik të shëndoshët 
e t~ fortë; 

6) të ketë nji të shkueme morale e politike 
të mirë ; 

7) të mos jetë i dënuem penalisht ose poli- 
tikisht: 

Për me vërtetue cilsinat e kërku- me ma sipër: 
konkuruesi, bashkë me lutjen duhet t'i parashtrojë 
kësaj Ministrie edhe këto dokumenta: 

I) letër njoftimin i 
2) çertifikatë lirimi nga detyrimi i shërbimit 

ushtarak; 
3) dokumentin shkolluer për kryemjen e nji 

shkolle të mesme superiore; 
4) Raportin mjeksuer W lëshuem nga dy 

mjekë zyrtarë me të cilin të provohet konstruk 
sjoni fizik i shëndoshët e i Iortë ; 

5) certil.katë të lëshueme nga zyrat adminis 
trative për vërtetimin e sjelljeve morale e politik e ; 

6) certifikatë penaliteti lëshue nga Ministria 
e Drejtësis. 

"Nuk kanë për t'u pranue lutje të cilave t'u 
mungojnë qoftë edhe nji nga dokumentat ose kon 
ditat e sipërshenuemr-ç. 

Porositen pran dej t' interesuemit, me qëllim që 
t' evitojnë shpenzimet eventuale në pregatitjen e 
dokumentave, që të mos bajnë drejtime të kota, 
në qoftë se nuk kan mundësi me kompletua doku 
mentat e certifikatat e lypuna. 

Dokurnentat duhet t" paraqiten mbr enda datës 
20-Xf-1939-XVIH. 

Përveç dokumentave e cilësinave të lypuna ma 
sipër kanditatët do t'i shtrohen nji provimi si vi 
jon: 

1) provim me shkrim ip.çi.re.Qdimet adminis 
trative të shtetit; 

2) provim me za mbi landën e provimit me 
shkrim e mbi kulturën e përgjithëshme. 

"Ka me qenë titull preferimi ditja e gjuhës ita 
lishte,,. 

Data e provimeve ka me u caktua ma vonë. 
Në komisjonin e provimit kanë me marrë pjesë 

Konsulenti i Ministris së P. të Mbrendëshme, Se 
kretari i Përgjithëshëm, nji antar i Këshrllit të 
Shtetit i shënuam nga P. F. Sh., e nji funksionar 
i Ministris si sekretar. 

Nga Minisi.rija e P. të Mbrendëshme 

SHPALLJE 
për blemjen e (800) tetëqind quintal bar Per 
Institutin Kombtar Zootekni,k në . Xhafzot~j 

Art. 1. 
Ministrija e Ekonomisë Kombëtare ven n'ankand 

publik blemjen 'e (800) tetëqind quintal bar për ne. 
rojat e institutit Kombëtar Zooteknik Xhaizots], 

Art. 2. 
Bari që ~o të bl=het do të ketë kflto cilësina: 
1) të jetë i thatë dhe jo i djegun prej djellit; 
2) të përmbanjë farën, të mos jet i mykun e i 

laguri, rn mos htë gj~mha, fara e Hi tjera lëndë ti! 
këqija, të mos ket erëra të kirqija, por erën naty 
rale të barit, mund të perml.anjë barna të llojeve të 
ndryshem si trifil, jonxhë, rn jetë i Iidhun në de 
nga 30.50 kgr. 

Art. 3. 
Ministrija A Ekonomisë Kombëtare për këtë 

forniturë nuk cakton çmim bazë, tue u a lenë kon 
kuruesavet të drejtën me tregua ata vetë çmimin 
me të cilin pranojnë të bajnë fornizimin. Ky çmim 
ka per t'u krahasue me skeden sekrete, konform 
me dispozitat e art. 36 pika 1 rn regullores per 
zbatimin e li~}·s së Kontabilitetit të përgjithshëm 
të Shtetit. 

Art. 4. 
Ankandi për blemjen e Larit do të bahet në 

Prefekturën e Durrësit dhe para Komisjonit të for 
muem r.ën Krvesinë e Prefektit ose zavendësit të 
tij në të 21 (njëzet e njëtën) ditë nga data e shpa 
lljes në Fletoren Zyrtare; në ketë ditë ankandi 
mbetet i hapun prej orës 8.30 deri n' orën 11.30 
para mes-dite. 

Art. 5. 
Ofertat duhet të jenë në zarfa t~ mbylluna të 

vulosuna me dyll të kuq dhe do të jenë rn shoq 
nueme me g.ar~nci prej 10 O/o të shumës së për· 
gjithësh me të ofrueme e cila duhet të jetë. derdh un 
në të holla në një nga arkat financiare të Shtetit 
ose në një bankë të njohuri prej Shtetit. 

.Art. 6. 
Ofertuesit bashkë me ofertat do të paraqesin 

edhe 20 kg. bar për mostër. Mostrat e atij ofer 
tuesi që do t'i adjudikohst Iornizimi do t~ vulo 
sen prej Kornisjonit dhe ofertuesit dhe do të ruhen 
në Institutin Kombëtar Zooteknik Xhafz otaj, 
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Art. 7. 
Fornizimi do t'i ngeli ofertuesit ma të mire 

për arkën e Shtetit, mjafton që oferta P dhanun t'a 
ket arrijtun çmimin e kërkuern me skedën sekrete. 

Në rast se dy ose ma shumë ofertuesa rezul 
tojnë të kenë dhanë çmime të barabartë atëherë, 
konform nenit 41 .të rregullores mbi zbatimin e 
ligjës së Kontabilitetit tiii p~rgjithfishrm t~ Shtetit, 
verëru midis këtyne do të zhvilloh. t adjudik ata e 
hapët. 

Art. 8. 
Sipërmarr+si d-tyrohet m'u pire qitë për lidh 

jen e kontratës mhrerida tri ditëve ngn data e adju 
dikimit, përndryshe humbet, krejt garancinë e la 
nun. 

Art. 9- 
. Bari do të dorzohet do të peshohet dhe do · të 

kolaudohet në. depon e Institutit Kombëtar Zoo 
teknik në Xoalzotaj përpara një Komisjoni të for 
muem apostafat për këtë qëllim rr1>j M nistris Ek o 
nornis Kombëtare. Dorëzimi duhet të marrë fund 
mbrende 20 ditëve I ga data e autentikimit të kon 
tratës. 

Art. 10. 
Në rastë se sipërmarrësi mbrenda afatit të si- 

p1lr-shenuem nuk dorëzon kurgja, atëherë humbet 
krejt garancinë; në rast që nuk dorëzon një pjesë 
ose e dorëzon por nuk pranohet prej Komisjonit 
të kolaudimit, atëherë detyrohet të paguanjë një 
gjobë prej 3 O/o mbi vleftën e pjesës së pa dorë· 
zueuie ose të pa-pranueme. 

Art. 11. 
Për çdo shpjegim e hollësi ofertuesit mund të 

paraqiten në Drejtorin e Institutit Kombëtar Zoo 
teknik Xhalzotaj prej orës 11-12 para mes-dite të 
çdo dite. 

Art. 12. 
Pagesa e barit do të bahet nga Kapitulli 8 i 

budgetit të Ministris s'Ekonomis Kombëtare për 
ushtrimin 19:.19-40 me mandat direkt në një nga 
financat e Mbretnisë që do, të caktojë vet i inte 
resuemi. 

Art. 13. 
Gjithë shpenzimet e shpalljes s' ankandit në 

Fletoren Zyrtare, në një ndër fletoret e përditë 
shme të çdo Prefekture, shpenzimet e autentiki 
mit të kontratos si dhe taksa e kasnecit të Bashkisë 
randojnë mbi sipërmarrësin. 

Nga Ministria e Ekonomis Kombëtare 

SHPALLJE · ANKANDI 

Riza Islam Lama nga Kruja, në bazë të 
kambialit d . .35-11-1935, asht obligue me i pa 
gue kreditorit Z. Shaban Tahirit tregtar në 
Durrës shumën prej fr.ari 510 (pesqind e dhetë), 
kamatën 8 0/0 nga data 25-11-1935, shpenzi- 
met fr.ari 32.61 e taks eksekutimit e komunal 
1.10 0/0. 

Si mbas vendimit të Kryesiës Përmbarimit 
Durrësit asht vendosur shitja në ankande e 
nji shtëpie të sikuestrueme ma parë që sot 
o zotuojnë trashgimtarët e depitorit të quj- 
turit Xheladin Lama, Zenepe Lama e Feride 
Lama, i pari vlla, e dyta bashkshorte dhe e 
treta bija e dekujusit dhe e kufizueme L. 
Xhade e Burelit, V. S. Hamza, J. Hajdar Ali 
Lama e P. Kopshti i tij i ndodhur në lagjen 
Varosh të Krujës, e cila në ekspertimin e ba. 
mun asht çmue prej fr.ari (1400). 

Pra ato që dishrojnë blerjen e ksaj prone 
duhet të prezantohen përpara ksaj Zyre për 
ofrim mbrenda afatit te ankandit të posht 

shenuem: 
Ankandi i parë asht tridhet ditë nga data 

e shpalljes në Fletoren Zyrtare në Tiranë 
dhe ay definitiv fillon nga e nesërmja -,e 
ankandit të dytë dhe mbaron në orën 2 mbas 
mes-dite tue marrë fund definitivisht. 

Ofertusat që kan me u prezantua për 
ofrim për veç kreditorit kan me pas me veh 
te 1/10 e ~çmimit të sendit ofruem dhe shumën 
aproksimative të ankandit dhe të transkrip 
timit fr.ari 100. 
Krue, me 5-10-HJ39-XVII Përmbaruesi: 

SHPA,LLJE 

Në përfundim të procedimit penal të zhvi 
lluar mungimisht, të hapur prej Prokuroriës 
së Shtetit vepëruese n' emër të së drejtës 
botnore, kontra Neshat Dervish Bajazitit nga 
Veshala e Tetovës (Jugosllavi), Gjykata Kole 
gjale D. P. me vendimin ~Nr. 290 datë 14- 7- 
1939-XVII ka vendosur ekstradimin e të kër- 
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kuarit Nesh at Dervishit nga Vasela e Kornu 
nes së Selcës, Banovina e Vardarit (Jugosllavi) 
dhe dorëzimin e tij n' autoritetet Jugosllave, 
duke lenë vend për kundërshtim e diktim. 

Me qenë se banimi i të nalt-përmendurit 
nuk dihet, botohet kv shkurtim për të zenë 
vendin e komunikimit të vendimit. 

Gjinokastrë, 21-10-1939-XVII. 
Gjyqtari Filluer 

* * * 
Në gjyqin e bamun mungirnisht me dyer 

të hapura përpara gjykatës kolegiale D. P. 
të Gjinokastrës, mbi padien e ngrehur nga 
an' e Prokurories së Shtetit vepruese drejt për 
si, drejti n' emër të së drejtës Botnore, kun 
dra Ali Beqirit ose Kosta Çalit nga Çamëria, 
i pandehur për vjedhjen e një pele t' ankuesit 
Vangjel Kiços nga katundi Krane, gjykata 
në fjalë me vendimin Nr. 155 datë 1-4-1939 ka 
vendosur në bazë të nenit 448 Nr. 12 K. 
P. ndeshkimin e tij me tetëmbëdhet (18) muaj 
burgim të rendë, të cilin ndeshkim në bazë 
të nenevet I, 3 të Ligjës mbi kthimin e bur 
gimit të rëndë në burgim i a ka kthyer për 
aq kohë në burgim, i ka ngarkue dhet (10) 
fr.ari spenzime gjykore e tue lenë vend për 
kundërshtim e diktim. 

· Me qenë se nga hetimet e disponueme, 
eshtë berë e besueshme se i nalt-përmenduri 
Ali Beqiri ose Kosta Çali nga Çamëria, ndo 
dhet me banim të paditun, botohet kjo shpa 
llje në fletore për të zenë vendin e komuni 
kimit të sipërmë për të. 

Gjinokastre 31-7-19cl9-XVII 
Gjyqtari Filluer 

THIRJE 

I quajtuui Arqile Mitro Gjika, Shofer e 
banuës në Krujë dhe tash me banim të padi 
tun në Shqipni, thiret me anën e kësaj thirje 

të botume në Fletoren Zyrtare të prezanto. 
het si i pandehun para Gjyqit Filluer t'Elbasa 
nit me datë 18-XI-930-XVIII, ora 9 para dre 
ke në padinë e ngrehun nga ana e Prokuro. 
ris së sntetit r1ë pandehet se me datë 30-6- 
D39 ka rrahun ankuësin Dilaver Jevgun ba. 
nuës në Librazhd. 

Shënohet se në rast të mos prezantimit 
të tij:në!datën dhe orën e sipër-shënuems gjyqi 
ka m' u shikue në mungesë. 

Elbasan, më 20-X-1039-XVII 
Nd. Gjyqtari Filluer 
* * * Haxhi Asllan Rreçi, nga katundi Berzhdan 

i Peshkopisë e tash me banim të paditun në 
Shqypni, thiret të prezantohet para Gjyqit 
Filluer t' Elbasanit me datë 18-Xl-HJ39-XVII 
ora 9 para dreke për t'u gjykue si i pande 
hun që pandehet se me dt. 9-12-938 i ashtë 
zanun 1 kilo e 300 gram duhan kontrabandë. 

Shënohet se në rast të mos-prezantimit 
tij në datën dhe orën e sipër-shënume, gjyqi 
ka m' u shikue në mungesë. 

Elbasan, më 20-X-198H-XVII 
Nd. Gjyqtari Filluer 
* * * Arif Zymer Harja, nga Mitrovica e Jugos- 

llavisë, ma parë qëndruës n' Elbasan dhe tash 
me banim të paditun në Shqipni, thiret të µre 
zantohet para Gjyqit Filluer t' Elbasanit më 
datë 18-XI-1939-XVIII ora 9 para dreke për 
t'u gjykue si i pandehun në padinë penale të 
ngrehun nga ana e Prokuroris së Shtetit kon 
dra tij, që- pandehet se me dt. 2-9-939-XVII ka 
vjedhuri një sahat të Beqir Sefës nga Elba 
sani. 

Shënohet se në rast të mos-prezantimit 
tij në datën dhe orën e sipër-shënume, gjyqi 
ka m' u snikue në mungesë. 

Elbasan, më 20-X-1939-XVII 
Nd. Gjyqtari Fill u er 

NDREQJE: 
Në Dekretin e Mëkfirubësis Nr. 126 d. 12 Tetuer 

1989-XVIJ, botuar në Fletoren Zyrtare Nr. 101, d. 
31 'I'etuer 1939-XVIII, në faqen 6, shtyllë 1, në 
radhët 2 e B gërma P. zëvëndësohet me g. M. 
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PARTE SUPPLEMENT ARE 
TRADUZIONE DEI DECRETI LUOGOTENENZIALI DAL TESTO ALBANESE 

])ecreto Luo.r;otenenziale, st Ottobre 1989->.. VJJI, Nr. 132 
Istituzione di un Commiuario Straordinario 

per ii Porto di Durazzo 

NOi 
Luogotenente Gene1•ale cU Sua 1'1aesta 

VITTORIO EltlANUF.LF, 111 
Per Grazia di Dio e Volonta della Nazione 

Rt1 D' ITALIA E D'ALBANIA. 
lMPERATORE D'ETIOPIA 

In virtu dell' Autorita a Noi delegata; 
Visto la Legge 14 Marzo 19:36 ehe istituisce 

una Direzione Generals del Porto di Durazao ene 
fissa le attribuzioni; 

Rilenuta la necessita assoluta ed urgente di 
provvedere ad una migliore disciplina del Porto di 
Du razz o; 

Visto l' art. 15 dello Statute Fondamentale del 
Regn o; 

Udito il Consiglio dei Ministri; 
Sulla proposta del Ministro per l'Economia Na 

zionale, di concerto con i Ministri per i Lavori Pub 
blici e per l'Interno; 

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO: 

Art. I. 

Fino a quando non sara provveduto alla com 
pleta riorganizzazione dei servizt maritrirni e por 
tuari del Regno e non saranno dettate Je nuove 
norme ehe dovranno sostituire quelle contenute nel 
la Legge 14 Marzo 1936, sul Porto di Durazzo, le 
attribuzioni conferite dalia Legge suddetta al Diret 
tore Generate del Porto e al Consiglio di Ammi 
nistrazione esistente presso la Direzione Generale 
del Porto di Durazz o, sono devolute ad un Comrnis 
sario Straordinario per il Porto di Durazzo, il qua 
le sara coadiuvato da due sub-Commissari, uno per 
la materia contabile e l' altro per i servizi portuari. 

Art. 2. 
Il Generals di Brigata del Genio Militare, Dott. 

Ing. Giovambattista Zanttccoli e nominato Commis 
sario Straordinario del Porto di Durazzo. 

I Signori Rag. Ugo Olmastroni e Magg. Scar 
pati Stefano Comandante in II• Cap. di Porto uf - 
Iiciale del Corpo della Capitaneria di Porto, sono 
nominati Sub-Commissari, il primo per le materie 

contabili amministrative e il secondo per tutto 
quanto ha attinenza al traffico marittimo e a tutti 
servizi del Porto. 

Art. 3. 
Il Comandante del Compartimento Marittimo 

dell' Albania, previo assenso del Ministno dell'E 
conomia <\ autorizzato ad emanare ordinanze per 
la disciplina dei servizi portuari, 
I contravventori saran no puniti con l' ammenda 

fin o a duecento franchi al bar, esi o con l' arresto 
fino ad un mese. 

Art. 4. 
11 presente decreto entra in vigore il giorno della 

sua pubblicazione nella Gazzetta Ulliciale, 
Ordiniamo ehe il presente decreto sia pubbli 

cato nella Gazzetta Ufficiale, mandando a chiunque 
spetti di osservarlo e di farlo osservare. 

Tirana, li 81 Ottobre 19~9-XVUI. 
f/to Francesco Jacomooi 

Sh. V erlaci M. Bushati A. Beça 

Decreto Lnqoteneneiale, 24 Ottobre 1P.'r9-X Vll, Nr. 138 

Concessione per la pubblicita stradale 

NOi 
Luogotenente Gene1.·ale di Sua 1'1aesta 

VITTORIO EDANUEL~ lii 
Per Grazia di Dio e Volonta della Nazione 

BE D' IT.ALIA E D' ALBA.NIA, 
IBPERA'l'ORE D' ETIOPIA 

Jn virtu dell' autorita a Noi delegate; 
Viste il Nostro Decreto in data 10 .Maggio 

1939-X\711, N. 5; 
Udito il Consiglio dei .Ministri; 
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei 

Ministri, Ministro ad interim per i Lavori Pubblici, di 
concerto con i Ministri per l'Interno e per le Finanze; 

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO: 
Art. 1. 

E' concesso alla Societa "Adria", Tirana, l' e- 
serciz.io esclusivo della pubblicita stradale: 

a) per tutte le vie di comunicazione, ed in tut- 
ti i porti del Regno; 

b) per tutte le vie delle citta e dei paesi. 
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Art. 2. 
La conceasione di ·cui all' art. lj ha Ia dur ata 

di 5 anoi a decorrere dalia pubblicasione del presen 
te decreto nella Gaszetta Ufficiale del Rt>gno. 

Art. 3. 
L' esercizio dell a concessione di cui al presents 

decreto consiste nell' installazione nei luoghi in 
dicati nell' art. I, di t<1t>elle, c irtelli, sago me, locan 
dine, targhe, iscrisioni in legno o metallo, lumino 
st, illuminati, portati su pali, sostegni, muri, chio 
schi, o comunque simrh alla pubblicua stradale pra 
ticata sulle strade internazionali. 

Art. 4. 
E' fat to obbligo alla Societa "Adria" di sotto 

porre ogni progetto pubblic.tar io alla preven tiva 
approvazione della Direzione del Turismo, ed indi 
care le Iocaliia in cut veogono installati gli impian 
ti di cui all' art. ~ per 11 necessario be nestare. 

Art. 5. 
La Societa "Adria" e tenuta a corrispondere 

alla Direzione delTurrsmo i seguenti canooi annui: 
a) Fr. Alb. 1,25 per cgni: metro quadrato di 

pubblicita nei Iu ogni ui cui alla Iettera a) dell' a1 t. l ; 
b) Fr. Alb. 3 (tre) per ogni metro quadrato 

di pubblicita applicata nei luoghi di cui alla let. 
tera li) dc:,ll' art. 1. 

Art. 6. 
II can one di cui al precedentë- articolo non e 

comprensivo di eventuali altre tasse o imposte. 
Art. 7. 

Sono a carico esclusivo della Socieia "Adria" 
le spese per la Iabbr.c.iztone ed in -tallaz ione degli 
impianti pubblicitari, gli eventuali dirrtti da corri 
spondereai proprietan dei terreriit.ove verra cello 
cata la pubblicita ed ogni altra 'spesa inerente alla 
esplicasione della conc issione, nonchë la manuten 
zione degli impianti. 

11 presente Decreto entra.jn vigore dal giorno 
stesso della sua pubblicaaionenella Gazzetta Uficia- 
1&. 

Ordiniamo ehe il presente decreto sia pubblicato 
netta· Gazsetta' Ufficiale; mandando a chiunque 
spettl di osservarlo e farlo osservare. 

Tirana, li :.:!4 Ottobre 1939-XVII 
f/to Francesco Jacomoni 

f/to Sh. Verlaci f/to M.' Bushati 
f/to F. Alu.o tti 

SOCI E. TA' FINA"'ZIAMEN Tl ESTE RI 
S.VE.A 

(µ;iit Societa per lo Sviluppo Economico 
dell' Albania) 

~EDE IN ROMA 

Prestito per i LL. PP. d' Albania 7.G0°/o: 1!125 
Jitdrafzlo11e tli obbligazltml 

Elenco delle ohbligaaioni estratte il 1 fi 81:1ttornbre 
193D-X V li come ds vet hale depositato presso i I ]~·. 
Notaio Dott. Giovanni Grassi, di Roma. 

Obbligazioni in Franchi oro .- serie unica. 
Numeri delle obbligazioni eatratte: 

dal' in. O. Hi7.6G2 al' n. O. I 59.98G in titolida 11 obbl. 
n ., 0.587.136 ,, 0.580.4(1[) " fi ,, 
,, " O 991.G36 ,, O.P93.975 " ,, 20 " 
In totale n. G.995 ohbligazioni, 

Obbligazioni in Lire italiane - serie A. 
Numeri. delle obbligazieni estratte : 
dal n. l.195.3!H al n. 1.195.48(; in titoli 
" ~ 1.207.411 ,, 1.207'.Gpo 
" ,, 1.23H.891 ,, 1.23:urno 
In totale n. 292 obliligaztoni. 

da I ohbl. 
n 4 
.. 20 

Obbligazionl in Lire italiane serie B. 
Numeri delle obbligaz oni estratte: 

dal n. 1.254.615 al n. l.2f:i4.91fi in titoli' da 1 'obbl. 
n ,, 1.319.356 " I 310.659. " " 4 
,, " 1.362.464 ,, l.362 763 ,, ,, 20 " 
In totale n. 906 obbligazioni. 

Roma, 15 Sett=m bre 193fl- XV U. 
li Consigliere Segretario 

Redaktor : ZEF M. DAJÇI 
Shtypshkroja ,,NIKAJ" Tirani 
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YJETI I XVIII. Nr. 106 - Tiranë, e Ejte 9 Nanduer 1939-XVIII 

MBRETNIJA 

FLETORJA 
SHQIPTARE 

ZYRTARE 
Botohet prej Drejtoris se Pergjithshme te Shtypit, Propagandes e Turizmit. 

-·-- • - a"'·~·- 

PERMBAJTJE 
1) Rrogjlstrime Shtetsije f. l 
2) Fletë shpallje f. 1 
3) Fletë shpallje mbi Iorniturat e ushqimit 

e të sendeve të tjera që i nevojiten 
Konvikteve të Shtetit per vitin 
shkolluar 1939-40 f. 3 

Rregjist1•im Shtetsi,ie 

Si mbas vendimit to Këshillit Mirnstruer 
Nr. 7G5 datë ll-X-1939-XVII, autorizohen zyrat 
kompetente me krye të gjitha veprimet e du 
huna per rregjistrimin në shtetsin Shqiptare e 
të queitunës Hava Allagiqi, bija e Osmanit dhe e 
Ajshes, lindun në kat. Paçitel (Jugosllavi j më 
6.9.1911 e pa martuerne, banuese në kut. Kaso 
llaj dhe ardhun në Shqipni qysh prej 0 vjetësh, 
mbasi kjo tue qenë nga raca e gjuha Shqiptare 
i ka plotsue gjith konditat e caktueme në para 
grafin 5 t' Art. 7 të Kodit Civil; dhe betimin e 
nevojshëm konform ndryshimit të paragrafit I. 
t'Art 2 të Rregullores së Shtetsis, t'a bajë para 
Zyrës së Gjendjes Civile ku ka qendresën e 
ku do të rregjistrohet. 

* * * 
Si mbas vendimit të Këshillit Ministruer 

Nr. S01 më 12 X. 1939-XV II, autorizohen 
zyrat kompetente me krye të gjitha veprimet 
e duhuna për rregjistrimin në shtetsin Shqip 
tare e të quejtunit Asem Mehmeti, biri i Meh· 
metit dhe i Shahes, lindun në Rshaniç (Jugos 
llavi) me 1909, banues në kat. Gurres (Krujë) 

dhe ardhuri në Shqipni qysh prej S vjetësh) mba 
si ky tue qenP nga raca c gjuha Shqiptar i 
ka plotsuem gjithë konditat e caktueme në para 
grafin 5 t' Art. 7 të Ko dit Civil; dhe betimin 
o nevojshëm konform ndryshimit të paragrafit 
I. t' Art 2 to Rregullores së shtetsis t' a bajë 
para Zyrës së Gjendjes Civile ku ka qendre 
sën e ku do të rregjistrohet. 

* * * 
Si mbas vendimit të Krsbillit Ministruer 

Nr. ::50:\ me lG-X-~:HJ-XVll, autorizohen zyrat 
kompetente me krye të gjitha veprimet e du 
huna r,ër rregjistrimin në shtetsin Shqiptare e 
të quejtunit Halt Kukulla, biri i lbrahirnit dhe 
i Gjyles, lindun në Veksh (Jugosllavi) me 180G, 
banues në Krujë dhe ardhuri në Snqipni qysh 
prej tre vjetesli, mbasi ky tue qenë nga raca 
e gjuha Shqiptare i ka plotsue gjith konditat 
e caktuerne në paragrafin 5 t' Art. 7 ti\ Ko 
dit Civil; dhe betimin e nevojshëm konform 
ndryshimit të paragrafit I. t' Art. 2 të Rregu 
llores së Shtetsis, fa bajë para Zyrës së Gjen 
djes Civile ku ka qëndresën e ku do të rre 
gjistrohet. 

Flet Shpallje 
Komuna e Ca kranit nxjerr n'ankant te~ ërdhe nje 

të drejtën e lundrimit të lundrës (GjemisëjSehshn s 
mbi lumin Vijose. 

l. Koha e sipërmarrjes asht ptr 2 \Jt-1të di P 
fillon prej datës 5. XI. 1939 dhe mbaron G. XI 1941. 

2. Adjudikata ka me u zhvillue në Zyrën @ 
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Komunes së Cakranit, para Këshillit të perbashkët 
të Komunës së Cakranit dhe t' asaj të Kshtjellit 
(Gernecit) mbas 21 ditë të botimit të kësajë fletë 
adjudikate në Fletoren Zyrtare. 

3. Ankandi ka me u ba me oferta të fshehta 
si mbas dispozitave të parag. 2 të nenit 36 në lidh· 
je me parag. 2 t' art. 88 të rregullores mbi konta 
bilitetin e pergjithshëm të Shtetit. 

4. Ofertat dot' i drejtohen Komunës së Cakra 
nit (tue shenue ofertë për lundrën e Selishtës) të 
cilat do të paraqiten të vulosuna me nyll të kuq, 
dhe duhet të permbajnë shprehimisht pranimin e 
konditave të fletë adjudikatës dhe shtimin e per 
q mdjes t' ·oferuem; ofertat pranohen edhe me postë 
e me nërmjetësm e personave të tretë të besuem 
prej derguesit por nën përgjegjësinë e rrezikun e 
tiJ, mjaft që të mbrrijnë nji ditë para hapjes s' an 
kandit, personat që e ofrojnë n' ernën të tjetrit du 
het të kenë përfaqësimin legal, nuk pranohen ofer 
ta me telegram ose me telefon. 

5. Ankandi publik për këtë sipermarrje do të 
mbetet prej orës 8 deri 11 para dreke të datës cak 
tuam n' art. 2 të kësaj fletë adjudikate, tue patur 
në tryezë skeden e fshehtë ju njoftohet olertuesa 
ve objekti i ankantit dhe konduat e tjera; ankanti 
ka me ndejtun i hapun n' oren e sipërme të kësajë 
dite tue vazhdue pranimin e ofertave; ofertat e pa 
raqituna nuk mundet të tërhiqen por ofertuesi mu 
ndet të paraqesë të tjera perrmrësime në referim 
t' ofertës pare; mbas mbarimit t' orëve në prezen- 

cen e ofertuesve do të çilen ngs Kryetari ose i de 
leguemi tij zarfat e ofertave, dhe mbasi të kraha 
sohen ofertat me skedon e Ishe.itë, sipërmarrja ka 
rce JU lesnue ofertuesit që ka dhanë ofertën ma 
të mirë; në rast se dita e caktueme asht ndonji 
' ditë feste ankandi ka me u ba diten e neserme po 

n' atë orë. 

Ata që dëshërojnë të marrin pjesë në këtë 
ankand duhet të depozitojnë 100/' mbi shumen që 
ofrojnë të depozituem n' arkën e Komunes ose të 
paraqesin garanci të Bankave të Shtetit, ose në ipo 
tekë të rendit parë në favor të Komunës nji pasu 
ni të pa Iuejtëshme katër-Iishë ma tepër se garan 
cija e sipërme; garancija e atyneve që nuk fitojnë 
n' ankant ju këthehet mbas përfundimit t' adjudi 
katës; garantija e adjudikuesit që merr sipërmarr- 

jen mbetet e pengueme deri në mbarim të sipër 
marrjes, dhe në qoftë o clepozitueme në tti holla 
llogaritet në kistin e fundit pagesës; sipermarrësi 
që nuk paguen rregullisht n' afatet e caktueme në 
Kontraten Komunat kanë të drejtë që me nji ve 
ndim të Këshillit të tyne t' a deklarojnë kontratën 
t' anulueme pa qenë nevoja t'i adresohen Gjygjit 
dhe të marrin në dorëzim lundren në gjendjen e 
dorëzueme, dhe të nxjerrm përsëri n' adjudikatë, 
tue (tenë i detyruem srpermarrësi t' ju paguaj Ko 
muneve ç'do dam që mundet t'ju jetë shkaktua 
prej nxjerrjes së dytë n' adjudikatë, 

7. Çmimi bazë ka me qenë i viteve të kalu. m. 
prej Fr. ari. 

8. Sipërmarrësi nuk ka të drejtë për asndo- 
nji shkak duke mos perjashtuer forcen madhor" që 
të kërkojë zbritjen e çmimit të kësaj siperrm.rjs. 

9. Siperrnarrësi që ka me marr lundren në dor 
zim ka me e ba të re dhe ka me aigurue për miro 
Ionksjonimin e sajë me shpenzimet e tija pa patur 
të drejtë të kërkojë ndonji zbritje nga Komunat, 
sipermarsi asht i detyruam që të kujdesohet për të 
mos mbyllur komunikacioni per shkak të rjedhu 
na prei lundres. 

10. Sipermarrsi në mbarim t' afatit asht i de 
tyruem që lundrën të dorëzojnë në gjendje të mirë 
dhe ç'do shpenzime që ka me ba për mirëmbajt· 

' tjen e të tjera janë me· ngarkim të tij; siperman ë- 
sr asht i detyruam që në të dy anët e lumit rm 
ketë nga nji barangë per banimin e udhëtar ve, të 
cilat kanë me u ngritë me shpenximet e sipertnar 
sit, gjithashtu asht i detyruam që kur lundra nuk 
puqet me tokën të bajë ura për të mos u lagur 
udhëtari kur të hypë në lundër,' 

11. Sipërmarrësi asht idetyruem me marr tak- 
sat e posht-shenueme; 

a) Kamjon i ngarkuam 
b) Kamjon' i shkarkuam 
c) Vetura e ngarkueme 
ç) Vetura e shkarkueme 
d) sere ose kanice e ngarkueme 
dh) " " shkarkueme 
e) Nji kalë ose mushkë e ngarkue 

me ose jo. 
e) Gomar i ngarkuem ose jo 
/) Qe, kuaj, buaj, Iepë e mush 

ka lakuriq. 

Fr.ari 3. 

" " 1.50 
,, ,, 1.50 
,, ,, 1. 
,, ,, 0.40 
,, ,, 0.20 

" " 0-20 
,, ,, 0.20 

" ,, 0.20 

» 11 0.20 

BKSH



3 FLETORJA ZYRTARE 9 Nanduer 1939-XVIII Nr. 106 

,, 0.10 g) Derra, viça, mzate, per ç' do kokë ,, 
gj) Dhen, dhi, shqera, kacer, per 

ç'do kokë. 
h) për nji njeri 
i) Futa kokosha 5 kokë e lart për 

,, 0.05 " 
,, ,, 0.10 

kokë " ,, O 01 
i) Nji kuintal qymyr ose ç' do 

gja tjeter " ,, 0.05 
k) Nji tra " ,, 0.40 
l) për nji shtyllë " " 0.05 

12. Perjashtohen nga taksi i lundrës Ushta 
rët, Gjen darët, Oficerat kur shkojnë me shërbim, Tru 
pi i botores në shërbim, materiali ushtarakldhe i Shte 
tit destinue per nevojat shtetnore, i mirë-bërësve, 
dhe imigrandët.që janë per instalim, kripa që tran 
sporton direkt shoqnija Sita, Nëpunësit e Komu 
nes Cakran dhe Kshtjell, sa per sendet e tjera treg 
tare a private pasagjerët që mundet të ndodhen 
në automjetet i shtrohen taksës si mbas tarifës të 
sipërme. 

13. Sipermarësi asht i detyruem mbrerida 10 
ditëve nga data e aprovimit të kësaj sipërmarrje 
prej autoriteteve të naltë të nenshkruaj kontratën 
në noteri ; deri n'atë kohë letër-adjudikata ka me 
zen vendin e kontratës. 

14. Gjith shpenzimet e kësaj sipermarje; taksa 
shtetnore, para-shtetnore, kontrata, shpallje nder 
fletoret dhe g;ith taksat e tjera të caktueme me li 
gjë e rregullore janë në ngarkim të sipermarrësit. 
Cakran 29. 9. 1939. XVII. 

Kryetari i Komunes. 

FLETË-SHPALL.JE 

Mbi Iorniturat e ushqimit e të sendeve të 
tjera që i nevojiten Konvikteve të 
Shtetit për vitin Shkolluar 1939-40 

Neni l. 

Nxirren në paksim botuer forniturat e ushqimit 
e të sendeve të tjera që i nevojiten Konvikteve të 
Shtetit ti! përmendun këtu poshtë për vjetin shko 
lluer .1939-40. 

Konvikti i Liceut të Tiranës. 
,, i Institutit ,,Nana eSkenderbeut". 
,,. i Institutit Bujqësuer Kavajë. 

" i Normales Elbasan. 

" i Liceut Shkodër. 

" ,, Mirdita" Oro sh. 

)) ,, Kosova" Krumë. 

" 
,,Dibra" Peshkopi (Kastriot). 

" ,, Mati" Burrel. 

" 
i Liceut Kombtar Korçë. 

" 
i Institutit Teknik Industrial Korçë. 

" ,,Kolonja" Ersekë. 

" i Gji~azit Gjinokastër. 

" 
,,Qamërija" (Sarandë) Porti-Edda. 

" i Institutit Tregtar Vlonë. 

Neni 2. 

Ankandet do të shvillohen në Ministrin e A-si 
mit për të gjitha Konviktet e Shtetit përpara Ko 
m is jonit të posaçëm të kryesuem prej Ministrit 
t' Arsimit ase nji të deleguemit të tij, me antarët 
e KPshillit Qendruer të kësaj Ministrije që përmen 
den në nenin 9 të Ligjës mbi rregullimin e Zyrave 
t' administratës Qendrore të Ministris s' Arsimit, 
dhe Kryellogaritarit të këtij Dikasteri. 

Neni 3. 

Për Konviktin e Institutit ,, Nana e Skënderbeut" 
dhe të Liceut Tiranës ankandet 'do të hapen të 
njizeten ditë mbas datës së botimit të kësaj fletë 
shpallje në Fletoren Zyrtare, ri' orën 8 para dreke 
dhe do të zhvillohet njiherit. Ofertat do të paraqiten 
veç e veç për seicilin konvikt. Gjithashtu po me 
këte datë hapet ankandi për konvikte.t ,,Mat" të 
Burrelit, N ormales Elbasan, Institutit Bujqësuer 
Kavajë. 

Për Konviktin e Liceut të Shkodrës dhe ,, Mir 
dita" t'Oroshit, Konviktin ,,Kosova" Krumë dhe 
për Konviktin ,,Dibra" Peshkopi, ankandet do të 
hapen të njizeten ditë mbas datës së botimit tii 

kësaj fletë-shpallje në Fletoren Zyrtare n'orën 3 
mbas dite dhe do të shvillohen njiherit. Ofertat do 
të paraqiten veças për Konviktin ,,Kosova" të Kru 
mës, ,, Dibra", të Peshkopis dhe së bashku për 
Konviktin e Liceut të Shkodrës e ,, Mirdita" t' Oro 
rhit. Për kenviktin ,,~irdita" t'Oroshit pra asht i 
vlefshëm ankandi që do të hapet për Liceun e 
Shkodrës; sipërmarrësi i grupit I, II, V e VI i kë- 
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tij Konvikti asht i detyruem me Iornizue dhe au, ,,Mir 
dita" t' Oroshit me të njejtat çmime, tue pasë të 
drejtë me marrë nga Ministrija e Arsimit shpenzimet 
e transportit, simbas nji çertifikate që ka me iu 
lëshue prej Odës së Tregtie, sa për grupet III e 
IV sipërmarrësit nuk i paguhen shpenzime për 
tranaport. 

Për Konviktin e Liceut Kombtar Korçë, Institutit 
Teknik Industrial Korçë dhe ,,Kolonja" Ersekë 
ankandi do hapet W njiaetenjiten ditë mbas datës 
së botimit të krsaj fletë-shpallje në Fletoren Zyrtare 
n' orën 8 para dreke, ndërsa për konviktin e Insti 
tutit Tregtar të Vlonës, Gjimnazit të Gjinokastrës 
e Konviktit "Çamërija" Porti Edda, ankandi do të 
hapet n' orën 3 pas dite po Hi kësaj date. .Olsrtat 
do të paraqiten veç e veç për setëcilin konvikt. 

Neni 4. 

Në rasë se ankandi nuk mund tl:I hapet në ditën 
e caktueme në nenin e ma sipërm pl:ir shkak se 
bije në nji ditë rf'stimi zyrtarë, shtyhet për të ne 
sërmen ditë para dreke o mbas dreke si të jetë 
caktue ma parë, tue u shvillue bashkë me ankandet 
e tjera t' asaj dite. 

Neni 5. 

Ofertat paraqiten ditën e caktueme për ankand, 
para komlsjonit që do formohet si mbas nenit 2 të 
kësej fletë-shpallje. Duhet Ul përmbajnë shprehimisht 
pranimin e konditave të fletë-shpalljes dhe zbritjen 
përqindëse t' ofrueme për seicilin grup mbi çmimet 
bazë të shenueme për setcilin artikull në nji listë 
q~ i lidhet kësaj fletë-shpallje. Duhet të kenë nën 
shkrimin e kjartë t' ofruesit dhe garancin përkatëse, 
mbi të cilën ban fjalë neni 7 i kësaj fletë-shpallje. 
Mbi z arfat e mbvlluna dhe të vulosuua t' ofertave 
do tA shenohet kiartas se për cilin konvikt dhe 
për tP- citin grup bahet oferta. Pranohen dhe ofer 
tat e d/:lrgueme me amën e postës ose me ndër 
mjetsin e p srsonave tA tretë të besueme prej dër 
gm1sit, por nënpërgjegjsin e rrezikun e tij, mjaft 
që të mërriinë nji ditë para hapjes së ankandit në 
zyrën përkatëse. Personat që ofrojnë n' emnin e 
të tjerëvet duhet të kenë përfaqësim legal. Nuk 
pranohen oferta me telegrafë ose me telefon, gjith 
ashtu dhe ato që përmbajnë kushte ose shprehje 
të pacaktueme e të errëta e që i referohen ofertës 
së nji konkuruesi tjetër. 

Konkuruesat do t'i lidhin ofertave të tyne për 
ve(; garancis dhe nji çsrtiflketë të Odës së Tregtis 
Rë vendit ku ushtrojnë zPjen e tyne, me të cillën 
do të provojnë aftësia dhe sjelljen e mirë në punë. 
Ata sipërmarrës qi, kanë dhanë prova afësije dhe 
mirë-shërbimi në forniturat e bame administratave 
të ndryshme shtetnore përjashtohen nga ky detyrim. 

Neni 6. 

Ankandet do të zhvillohen në mënyrën e para 
pame prej paragraf t 2 të nenit 36 të Rre~ullores 
së Ko ntahilitetit d. m. th. me anë t' ofertave të 
m~shf'lft0, qA do HI krahasohen mandej me skedi:ln 
~ mësheftë të prezatitun ma parë prflj Ministrit 
s' Arsimit, ms të cilën shenohet përqindja minimale 
CJA mund ti' mërrijnë ofPTtat për secilin grup. N' o 
rën 8 para dreket MP n' orën 3 mbas dreke të 
ditës SP caktueme pl:ir ankand kryetari i K omisjo 
nit hap ankandin tue vua mbi tryPzë skfldlfn e 
m0sheWi. \fanr1Pj u njofton konkurruesave objektin 
A ankandit dhe konditat fl kontratës. Deri në tri orë 
mbas hapjPs ~P ankandi! vazhdohet OP pranimin e 
of =r+ave. Ofertat fl paraqituna nuk mund t/:l tërhiqen 
por vetë otertuesat mund të parr qisin po},f' ofPrta t/i 
tjMa përmirsnPsP para Re të fillohet <;fllja fl zartave. 
Mbas tri orëvP ni> pranin e kon kurruesave q/i ndo 
dhen prezent ~·AIPn zarfat dhe "mhassi tl:i jAnë kra 
hasue ofertat me Rlrnrlf'ln e m~!lheftl:i Komisioni i 
ankandit i adjudikon sipërmarrjen ofertuesit ma të 
mirë. 

Neni 7. 
Gsrancit A shenuerne në fund ti! kPsaj fletë 

shpallj« për seicilin konvikt A grup mund të derdhen 
n/i favor t/i 'diniRtris s' ArRimit e në çdo arkë finan 
ciare të Shtetit ose në çilo qe-ndër tle Bankës Komb 
tare. Ni:; përfundimin e ankandit zarancit fl depozi 
tueme u këthehen atyne ofer+uesave që nuk iu 
adjudikohst ndenji Iorniturë. Sipërmarrësve e mba 
het deri në shlvemjen e detyrimeve tP caktueme 
n~ konditat e kontratave që do të lidhen rue ta. 
Pranohen dhe garancit me pasuni të patundshme 
të pengueme n' Jpotekë të parë në favor të Thesa 
rit Shtetnuer me konditat e parapame në nenin 
26 të Rregullores së Kontabilitetit. 

Noni 8. 

Gjanat ushqimore dhe sendet e tjera që sheno 
hen ma poshtë sipërmarrësi asht i detyruem me i 
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dorëzue në konvikt, në vendin që do të tregojë 

Drejtori me shpenzimet e veta. Si sendet ushqimore. 
Si sendet ushqimore ashtu dhe gj:1nat e tjera duhet 
të jenë të kualitetit ma Hi mirë që ndodhet në tn•g. 
Konkuruesat që dishrojnë me marrë pjesë në këte 
ankand mund t'i drejtohen Drejtorive të Konvikteve 
p/JrkaWs për të vrejtë mostrat e gjanave ma kryesore 
që përshinë këjo fletë-shpallje. Këto mostra do të 
ruhen 1!iithnji në Drejtorin A I< onviktsve përhtPs 
për barazimin e kualitetit të mallit që fornizohet 
nga sipërmarrësi. 

Vetëm për Konviktin "Mirdita" t' Oro shit sipër 
miirrësi ka të drejtë me marrë shpenzimet e trans 
portit nga Ministrija e Arsimit, për artikujt e grupit 
T, IT, V e të VI, si u përmend në nenin 3 të kësaj 
fletë-shpallje. 

Neni 9. 

Sendet ushqimore rlhe gjanat tjera duhet të 
dorzohen në kohen e nP sasin që do të caktojë 
drejtori i Konviktit nji ditë mbas lajmërimit me 
shkresë <1ë do t'i bahet sipërmarrësit prej Drejtorit 
në fjaHt Sipërmarrësi në qoftë se i dorëzon të meta 
ose në kualitete të këqija, detyrohet me i zavendsue 
me tjera të kualitetit H~ mirë e të pelqyeshme 
mbrenda kohës. Në kjoftë se sipërmarrësi nuk i 
dorëzon në kohën e në sasin e caktuerne për çdc 
shkak kjoftë, ose nuk: blenë të tiera për me plotë 
sue të metat, Drejtori i Konviktit ka tager me i 
ble vetë në treg dhe sipërmarrësi në këte rasë de 
tyrohet me pazue vleftën e gjanave të hleme. Në 
kioftë se kundërshton pagimin e kësaj vleftë, Drej 
tori i konviktit e paguen prej garancis që ka në 
dispnzicjon Ministrija e Arsimit dhe prej shumës 
që ka për të marrë sipërmarrsi. Po kje se këto 
shrrezullime përsëriten dy herë në mënyrë që të 
damtoië zbatimin e kontratës, Drejtori ka tagër me 
e prishë kontratën, pa pasë të drejtë sipërmarrësi 
me kërkue damshpërblime dhe as me u drejtue në 
gjyq për këte qëllim. 

Neni 10. 
Konfliktet që mund të ngjasin në mes të Drej 

torit të Konviktit dhe të sipërmarrësit vetëm për 
shkak të kualitetit dhe të sasis së gjanavet të she 
nueme këtu poshtë, zgjidhen definitivisht me vendi 
min e Këshillit të Bashkis së vendit ose në mungesë 
të këtij të Kryetarit të Komunes. 

Neni 11. 
Në rasë të prishjes së kontratës për shkaqet e 

naltshenueme, sipërmarrësi e humbë garancin e ci 
lia rregjistrohet e ardhun në favor të Shtetit. 

Neni 12. 
Dhanëja P ushqimit e të sendeve të tjetra të 

shenueme në këte fletll-shpallje fillon pesë ditë 
mbas datës së lëshimit t' adjudikatës dhe vazhdon 
Jeri në mbylljen e vitit shkolluer 1939-40. Sipër 
marrësi asht i detyruam me vazhdua dhanjen e 
ushqimit edhe gjatë muejvet të pushimeve shkollore 
në rasë se konvikti mbahet çilë, po me çmimet e 

kontratës- 
Sipërmarrësi asht i detyruem me nenshkrue 

kontratën mbrenda l O ditëve mbas datës së lajmë 
rimit nga ana e Ministrie s' Arsimit. 

Neni 13. 
Drejtorija e Konviktit për çdo pje~ë të fornitu 

rave qfi do të dorëzojë sipërmerrësi, detyrohet me 
i dhanë këtij nA dorë nii diftesë. Në fund të çdo 
rnueji sipërmarrësi do të shikojë llogarit me Drej 
torin e Konviktit; i cilli do t/!i dergoji:l mandej për 
lëshimin e mandateve Ministrie s' Arsimit fakturat 
përkatëse. Vonesa A pagesës së të hollave deri në 
tre muej i jep të drejtë sipërmarrësit me anulue, 
me nji paralajmërim prej 20 ditësh, kontratën në 
mbarimin e afatit të tre muejvet. 

Neni 11. 
Shpenzime e kontratës ato të shpalljes në fleto 

ren zyrtare si edhe taksat tjera shletnore e bash 
kijake bashkë me shpenzimet noterjaJe janë mbi 

sipërmarrësin. BKSH
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oër nfl kilogram kulgtat..ose, c,opl 
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I <I o if.J El ·~ ~ ::.a ...:l~ j~ o o d rn rn -~ ..:i o ::.a ~ c.. - .s 
Grupi i Parë ... - 

1 Bukë gruni Nr. 2 Kr. 0.20 0.20 0.22 0.28 0.25 2.25 0.22 0.23 0.24 0.23 0.22 
2 Miell gruni Nr. 2 " - - O 25 0.32 0.30 0.30 - O 25 0.26 - - 
3 Bukë gruni vendit " - - ·- 0.25 0.23 0.23 - - - - - 
4 Miell grunit vendit " - - - 0.22 - - - - - - - 
5 Bukë misrit të bardhë " - - - 0.14 0.12 0.12 - - - - - 
6 Miell misrit të bardhë 

" - - - 0.17 0.15 0.15 - - - - •· 

Grupi i Dytë 
1 Mish Dashit " 1.00 1.00 1.00 1.00 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 1.00 
2 Mish Lopet )1 0.90 1.00 C.90 o.so 0.90 080· 0.90 0.90 o.so 0.90 0.90 
3 Mish Viçit " 1.10 1.00 1.00 1.00 0.90 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.10 
4 Mish Qingjit 1.00 0.80 1.00 1.00 0.90 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 " 
5 Kocka me palcë 0.60 0.40 0.40 0.40 - - 0.40 0.40 0.40 0.40 0.60 " 6 Peshk 1.40 - 1.30 - - - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.20 " .. ' 

Grupi i Tretë 
1 Qumësht delje ose lope pa ujë 0.30 0.40 0.40 0..10 0.25 ,0.40 0-30 0;30 0;30 0.30 - " 
~ Kos të mirë 0.35 0.40 0.40 0.40 0.30 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 - " 

C Grupi i Katërtë \ 

1 Dru dushkut ose shkozet të.preme 
për stufë _ Kv .. 1.80 2.00 3.50 1.80 1.00 1.20 2.20 1.50 2.00 1.80 1.80 

2 Qymyr drunit 
" -8.00 7.00 8.00 6.00 10.00 9.00 1000 10.00 9.00 8.00 8.00 - ' 

3 Qymyr gurit 4.00 - - - - - 2.50 - - - 7.00 ,, 
Grupi i· Pestë 

1 Tëlyen të pa tretun Kg. - 2.40 2.90 3.00 2.40 - 2.00 2.20 2.00 1.80 1.80 
2 Tëlyen të treturi " 3.00 3.00 2.80 2.80 2.90 2.80 2.80 2.60 2.60 3.00 8.00 
8 Vo] ullinit vendit ,, 1.60 1.40 1.50 1.90 1.60 1.70 1.60 1.90 1.60 1.30 1.60 - 

.4 Oris Elbasanit " 0.45 0.40 0.50 0.5G 0.50 0.50 0.40 0.50 0.50 0.45 0.45 
5 Oris i jashtëm ,, 0.50 0.50 0.50 0.56 0.60 q.60 0.50. 0.65 0.50 0.60 0.50 
6 Sheqer pluhun " 0.90 0.95 0.95 1.10 1.10 1.00 0.95_ 1.10 0.90 0.95 0.90 
7 Sheqer kokër ,, 0.95 1.00 1.00 1.20 1.15 1.10 1.10 1.20 0.95 1.05 0.95 
8 Piper të zi " 2.60 3.00 3.00 3.00 3.50 3.00 8.00 3.00 2.60 2.60 2.60 
9 Piper të kuq 

" 1.80 1.80 1.80 1.90 1.80 1.80 1.60 1.80 1.8('.) 1.80 1.90 
10 Nisheste vendit ,, 0.80 1.00 1.00 1.00 2.40 2.00 0.90 1.60 0.80 0.90 o.so 
11 Kakao ,, 2.00 2.20 2.20 2.50 2.50 2.50 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 
12 Çajë të jashtme të mirë ,, 8.00 10.00 10.00 10.00 10.00 8.00 8.00 10.00 8.00 8.00 8.00 
13 Sapun vendit për t' u la, kalitet I 1) 1.00 0.90 0.90 1.10 1.40 1.00 1.10 1.16 1.00 1.00 1.00 

BKSH
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14 Sapun vendit për rrobe kalitet l Kg. 1.00 0.80 \ 0.80 
15 Groshë të bardhë të gjatë " 0.60 0.50 0.50 
16 Qikra " 1 0.80 I 0.60 I 0.60 
17 Patate 
18 Djathë i bardhë i vendit 

19 Djathë k çkavall vendit 

20 Sodë për gjellë 

21 Sodë për rrobe 

22 Ufull 
23 Miell të mirë vendit Nr. O 
24 Miell Orizit 

25 Pemë të njoma 

26 Pemë të tha ta 

27 Grunë të shtypun 

28 Limantoz 
i29 Makarona vendit për supë 
30 Makarona vendit kalitet i parë 

81 Salcë vendit' 

32 Erna 

-- - 
LLOJI I SENDIT 

,;; 
z 

33 Limona 

34 Terhan-hallvë 

35 Kadaif 

Kokra 

Kg. 

36 I Fshesa me bisht të gjatë Copë 

371 Ten@qe boshe vojit-gurit 

88 Voe 

Grupi i Gjashtë 
1 Spinaq 

2 Purij (pa bishta) 

3 Lakra të bardha 

4 Kunguj të gjatë për mish 

5 Groshë të njomë 

6 Domate 

7 Patllixhana 

8 Mardanos 

9 Karro ta 

10 Qepë të thata 

Kokra 

Tufa 

Kg. 

1.00 1.40 1.00 O.SO 1.05 1.00 1.00 1.00 
0.60 0.40 0.60 0.40 0.60 0.60 0.60 0.60 
0.60 I 0.60 I - I 0.EO I 0.80 I 0.80 I 0.80 I 0.80 

" 
0.20 0.20 0.20 0.25 0.30 0.30 0.20 0.25 0.20 0.20 0.20 
1.60 1.40 1.40 1.40 1.00 1.60 1.20 1.10 1.40 1.20 1.60 
2.00 2.00 2.00 2.00 2.40 2.20 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 
O.SO 0.80 O.SO 0.90 1.00 - 0.60 0.80 O.SO O.SO O.SO 
0.40 0.40 0.40 0.50 0.50 0.50 0.40 0.60 0.40 0.60 0.40 
0.60 0.40 0.40 0.50 0.60 0.60 0.40 0.50 0.40 0.40 0.60 
0.32 0.40 8.40 0.43 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.32 
0.80 0.70 0.70 0.80 1.00 O.SO 0.80 - 0.70 0.80 0.80 
0.60 0.60 0.60 0.60 0.40 0.60 0.40 0.40 0.60 0.50 0.60 
1.40 1.40 1.40 1.40 1.40 1.40 0.95 1.80 1.40 1.40 1.40 
0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 - - - 0.40 
3.20 3.20 3.20 3.30 3.30 3.20 4.oo I 4.00 3.10 3.20 3.20 
0.65 0.70 0.60 0.70 1.00 0.65 0.70 0.75 0.60 0.70 0.65 
0.65 0.70 0.60 0.70 l.00 0.70 0.70 0.75 0.88 0.70 1.'.65 
O 80 0.80 O 80 0.85 O.SO O 80 0.6G 0.65 6.00 O.SO 0.80 
6.00 6.00 6 00 6.00 6.00 6.00 5.00 6.00- 6.00 6.00 - 6 00 
0.05 0.05 0.05 0.08 0.10 0,05 0.05 0.07 O.GJ5 0.05 O.OS 
l.60 2.00 2.00 2.00 2.00 1.60 2.00 2.00 2.00 2.00 1.60 
0.65 0.80 0.80 0.90 1.00 0.65 1.00 o.so o.so 0.80 0.65 
0.70 0.70 0.70 0.80 1.00 0.70 0.60 1.00 0.70 0.70 0.70 
1.00 1.00 1.00 i.GO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.50 1.00 
O.OS 0.08 0.08 0.08 0.06 O.OS 0.07 0.07 0.08 O.SO 0.08 

/) 

" 
/) 

» 

11 

" 

" 
" 
" 
" 
" 
/) 

» 

/) 

,, 

Kg. 0.20 o.zo 0.20 0.20 o.30 - o.so o.so o.30 o.30 
0.15 0,15 0.1-5 0.15 0.20 0.15 010 0.30 0.30 0.30 
0.25 0.20 0.20 0.25 0.20 0.25 0.20 0.25 0.25 0.25 
0.20 0.20 0.20 0.20 0.30 0.20 0.20 0.25 0.30 0.30 
0.20 0.20 0.20 0.20 0.30 0.20 0.20 0.10 0.30 0.30 
0.15 0.15 0.15 0.15 0.40 0.15 0.20 0.40 0.40 0.40 
0.10 0.10 0.10 0.10 0.40 0.10 0.15 0.40 0.40 0.40 
0.04 0.04 0.04 0.05 0.05 0.04. 0.05 0.10 0.10 0.10 
0.30 0.30 0.30 0.30 - 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 
O.IO 0.10 0.10 0.10 0.20 0,26 0.20 0.20 0.25 0.25 

" 
" 
" 
/) 

" 
" 

" 
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I I I I I I I 1 1 
11 Qepë Hi njoma Kg. 
12 Speca Copë 
1:l Turshi tranguj, speca e domate Kg. 

14 Turshi lakna të bardha e ulli] ,, 

15 Bamje të njoma 100 copë 
io Iludra Kokra 

17 Bathë Kg. 
18 Bizeli 

'O 
i:: 
~ I · LLOJI I SRNDIT 

" 

0.25 O 20 0.20 0.25 0.05 0.25 0.10 0.20 0.20 O 20 
0.01 0.01 0.01 o.o: 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 O 01 

I 
O.GO 0.80 0.80 O.SO 0.60 0.60 0.80 O.GO 0.80 0.80 
O 70 O 70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0-70 0.80 0.80 
o.ao o.so o.ao o.so 0.40 o so o.so o.30 o.40 uso 
0.02 0.02 0.02 0.02 0-03 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 
0.20 0.25 0.25 0.25 o.30 0.25 0.45 0.45 0.20 o.so 
0.45 0.45 0.45 0.45 0.30 0.45 0.45 0.45 0.5() 0.45 

Pasqyrza e Garanclvei : 
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I ~,-~-..!. ~ -- ~ t:i:: .=_ 
200 400 500 I GOO 700 200 200 250 400 150 200 200 200 200 
400 800 1000 800 550 150 200 iso 600 200 2:,0 150 250 aoo 
50 150 250 150 100 50 50 50 BOO 50 50 50 oO - 
100 100 300 300 100 50 ° 0U 100 100 50 50 30 50 100 
300 800 1200 800 700 250 250 200 350 500 : :360 ~lOO 500 300 
50 70 150 50 100 50 50 50 50 50 50 50 so - 

1100 2320 3400 2700 2250, 750 I 800 800 1800 1000 9:iO 780 1100 900 

GR UP I 

Për grupin e parë 

Për grupin e dytë 
Për grupin e tretë 
Për grupin e katërt 

Për grupin e pestë 

Për grupin e gjashtë 

Redaktor ZEF M. DAJÇ,I : 

Shtypshkroja ,, Nikaj" Tiranë BKSH
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MBRETNIJA 

FLETORJA 
SHQIP TA R.E 

ZYRTARE 
Botohet prej Drejtoris se Pergjithshme te Shtypit, Propagandes e Turizmit. 

PERMBAJTJE 
J) D. M. d. 12 Tetuer 1939-XVIl, Nr. 134 

Emniai përkthyesi pranë Drejtoris 
së P. të Shëndetësia 

2) D . .M. 12 Tetuer 1939-XVIl, Nr. 18/i 
Emnim Kimist-Farmaçisti pranë 
Drejtoria së P. të Shëndetësis 

3) D. Jl.t. 81 TetMer 1939-XVJII, Nr. 186 
Konventë me E.N.I.C. Kinematografie 

f. 1 

f. 1 

f. 2 

Dekret i Mëkambësit, datë 12-X-1939-XVII, Nr. 134 

Emnim përkthyesi pranë Drejtoria së P. 
të Shëndetësia 

NA 
Hëkan1bësi i Përgjithshëm i Hadhnis së Ti.i 

VIKTOR EIBA.NUELIT lii 
Për Birë të Zotit e Vullnet të Kombit 
MBRET I IT.A.LIS DBE I SHQIPNIS 

PERANDOR I ETIOPIS 

Në virtyt t' Autoritetit që Na asht delegue; 
Tue pamë vendimin e Këshillit Ministruer; 
Mbi propozimin e Ministrit Sekretar Shte- 

ti për Punët e Mbrendëshme, 
KEMI DEKRETUE DHE DEKRETOJMË: 

Emnimin e Z. Gaspër Mazi si përkthyes 
pranë Drejto ris së P. Shëndetësisë. 
Tiranë, me 12. X. 1939-XVII. 

. Francesco Jacomoni d. v. 
Sh. Verlaci d. v. M. Bushati .,d -. v. 

SOMMA RIO 
1) D. L. 12 Ottobr e 1939-XVII, Nr. 184 

Nomina di interprete pr1>sso la 
Il.resione Generals di Sanita 

2) D. L. 12 Otiobre 1939-XVII, Nr. iss 
Nomina di chimico-Iarmacista presso 
la Direzicne Generate di Sanita 

3) D. L. 31 Ottobre 1989-XVIII, Nr. 136 
C ,nvenzione con l' KN.LC. 

p. 5 

p. 5 

p. 5 

Dekret i Mëkambësit datë 12 Tetuer 1939-XVIJ, Nr. 135 

Emnim Kimist-Farmecisti pranë Drejtoria 
së P. të Shëndetësia 

Na 
Jlëkambë1d i Përgjithshëm .i Madhni~ së Tij 

VIKTOR EMANUELIT 111 
V.ër Birë të Zotit e Vullnet të Kombit 
JIBRET I ITALIS DBE I SBQIPNIS 

PERANDOR I ETIOPIS 

Në virtyt të pushtetit që Na asht delegue; 
T11e pamë Vendimin e Këshillit Ministruer; 

.. Mbi propozimin e Ministrit Sekretar Shte 
ti për punët f\ Mbrendëshme, 
KEMI DEKRETUE PHE DEKRETOJMË: 
Emnimin e Z. Dr. Moisi Popa si Kimist 

Farmacist, pranë Drejtoris së P. të Shëndetësis. 
Tiranë, me 12. X. 1939. XVII . 

Francesco Jacomoni d .. v 
Sh. Verlaci. d. v. M. Bushati d. v, 

BKSH



Dekret i Mëkambësit, datë 31 Teiuer 1939-XVIII, Nr. 13fJ 

Konventë më E.N.I.C. pËr Kinematogrefie 

NA 
Jlëkambësl i Përgjithshëm i Jladhnls së Tij 

VIKTOR EJIANUELIT III 
Për Birë të Zotit e Vullnet të Kombit 
l'tlBRET I ITALIS DBE I SBQIPNIS 

PERANDOR I ETIOPIS 

Në virtyt t' Autoritetit që Na asht uelegue ; 
Tue pasë ndigjue Këshillin Ministruer; 
Mbi proponimin e Kryetarit të Këshillit të Mi 

nistrave nji mendimi me Ministrat Sekretar Shte 
ti për P. e Mbrendshme e të Financavet, 

KEMI DEKRE fUE DHE DEKRETOJMË: 
Neni. 1. 

Dhanjen e ekzekutimit të plotë Konventës së li 
dhun ndermjet Qeveris Shqiptare dhe Entit Kombëtar 
të Industrive Kinematografike me qendër në Romë 
(E. N. I. C.), Konventë e cila i bashkangjitet këtij 
Dekreti. 

Neni 2. 
Ky Dekret hynë në fuqi prej ditës së botimit 

të tij. 
Urdhënojmë që ky Dekret të botohet në Fle 

toren Zyrtare, të Mbretnisë tue i dhanë mandat cilit. 
do që t' i përkasë me e respektua dhe me M që të 
respektohet. 

Tiranë, më 31-10-l939-XVIII. 
Francesco Jacomonl d, v. 

S:'-,. Verlaci d.v. M. Bushati d.v. 
F. Alizotti ;l. v. 

* * * 
Konventë ndërmjet Qeveria Mbretnore 

Shqiptare e të Entit Kombëtar të 
Industrive Kinematografike me 
qendër në Romë për organizimin 
e sherbimeve për përndamjen e 
projektimin e filmave kinemato- 

grafike në Shqipni 
Ndërmjet Qeveris Mbretnore Shqiptare e përfaq. 

sueme prej Shkëlqesis së Tij Shevket Verlaci, Krye 
tar i Këshillit Ministruer, dhe Entit Kombëtar të 

të Industrive Kinematografike me q~ndër në Romë 
i përfaqësuërn prej Drejtorit të Përgjithëshëm Com 

Ill. 
Armando Roncaglia përlaqësuës i vevantë i E. N. I. c 
si rezulton prej aktit Noterit Luigi Buzi Roma 
rep. n. 18091 d. 2 Tetuer 1939 XVII, që bashkali. 
dhet. 

Tue marrë parasysh nevojën që në klimën e gjallë 
të Rilindjes së vendosun në Shqipnl edhe në fushën 
cinematogralike duhet me u mbrrl me shpejtësi 
zhvillimin e dishruem për qëllime kulturore dhe edu. 
kati ve. 

Tue vue re, 
Që Enti Kombëtar i Industrive Kinematografike 

(që tash e tutje për shkurt,im ka me u thirrë 
E. N.I. C.) asht tregue i gatëshëm me marrë parasysh 
një dëshirë të tillë të Qeveris Shqiptare e .me marrë 
masat për përndamjen e Iilmevs kinematografike në 
Shqipni si edhe me themelue e me drejtue salla ki. 
nernatogratlke në Shqipni .si mbas rregullave ma 
poshtë e për kët qëllim ka paraqitë propozimet e 
nevojshme; 

Që nga ana e sajë Qeverija Mbretnore Shqipta, 
re ka gjykue këto propozime të dobijshme e të 
përshtatëshme me qellim që të sigurojë nji pajos 
je të shpejt e të plotë të sherbimeve kinematogra. 
fike në tokën Shqiptare, janë marrë vesht dhe kanë 
ndame lidhur shka vazhdon: 

Nimi 1. 
Parashtresat e sipërme përbajnë pjesë u; pa· 

ndame t~ kësajë konvente. 
Neni 2. 

,,E.N,I.C.,,merr përsipër me themelue në Tiranë 
nji degë të ~ajë, me detyrë që të sigurojë: 

a) Përndamjen e filmave spektakolare dhe t' 
atyne të fletoreve e të dokumentarve prej Institutit 
Kombëtar "LUCE,,. 

b) krijimin e drejtimin e sallave kinematogra 
fike. 

Dega e sipërthanun do të funJq;jon~jë nën emnin 
"Ente Nazionale .Industrie Cinematograliche Alba 
nia" (E. N. I. C. Albania) e do të [etë e ndihmue 
me në drejtimin e sajë prej nji komiteti tij përbamë 
prej Kryetarit t' "E. N. I. C." i cili e kryeson e 
nga katër këshilltarë, prej të cilvet dy të zgjedhun 
ngaKryetari i Këshillit Ministruer. Komiteti do 
të ketë Iunksjone këshillore, por sidomos për çka 
i përket f unksjonimit të sherbimit për qarkullimin 

BKSH



3 FLETORJA ZYRTARE 10 Nanduer 1939-XVIII Nr. 107 

e filmave dhe zgjedhjen e tyne, ka me pasë 
fakultetet me dhanë udhëzime përgjithësisht. 

Në lidhje me çka u tha ma sipër, Qeveri ja Shqip 
tare detyrohet me i lëshue Entit Kombëtar t' Indus 
trive Kinematografike në Shqipni ekskluzivitetin e 
blemjes, të importimit e të përndamjes së filmave 
në Shqipni për nji perjudhë pesë vjeçare. 

Neni 3. 

E. N. I. C. detyrohet me organizua nji përndara 
je filmash të përshtatshëm për cilësi e sasi të ne 
vojave të tregjevet Shqiptare. Lëshimi me qera i 
filmave do të rregullohet prej kushtesh të pajtuë 
shme me ato të kontratës kombëtare të lëshimit 
me· qeta që asht n' Itali e do të bahet me perqind 
je ose me çmim rn caktuëm në pjesë analoge me 
ato që praktikohen tashti në tregun Shqiptar. Si do 
q~ të jeUi, kushtet e lëshimit me qera do të jenë 
Ul tilla që të lejojnë mesatarisht në ushtrueset e 
kinemave nji gjestjon t~ dobjshëm në bazë të çmi 
meve të caktueme për publikun. Gazetat e doku 
mentarët "LUCE" do të lëshohen me qerasi mbas 
tarifës të lidhun ndërmjet Institutit Kombëtar "LUCE" 
e të Qeveris Shqiptare, e cila do të detyrojë të gji 
thë kinemat me çfaq këto gazeta dhe dokumentarë 
"LUCE". 

Neni 4· 

Qeverija Shqiptare tue njoftë nevojën me shtrim 
dhe me përmirësua pajosjen e sallave kinematogra 
fike që ekzistojnë rezervohet me shqyrtua e me 
njoftua "E. N. I. C."it brenda 30 Nanduer të këti 
vjeti, në se dhe në cilin prej këtyne vendeve: Ti 
ranë, Durrës, Korçë, Gjinokastër, Berat, Elbasan, 
Shkodër, e Vlonë, ajo shef rn nevojshëme krijimin 
e nji salle· kinetnatografike që t'i përgjigjet nevo 
jave të nji ndertimi Ul plotë e modern. Sa herë qi 
"E. N. V C. "nuk mundet me marrë përsipër drej 
timin e njanjës prej sa11ave që ndodhen, për me 
ruejtë parimin e shpetimit t' interesave të para 
qenuna, detyrohet me u kujdesë në vendet e shë 
nueme prej Qeveris Shqiptare për ndërtimin ex no 
vo të nji kinematografi me kriteret ndërtuëse e me 
mobilimin e përshkruem në fleten e bashkangjitun 
A) tus bamë gjithshka me shpenzimet e Teta; nga 
ana e sajë Qeverija Shqiptare merr për sipër me 
lëshue me kusht që:do të caktohen veçmas nji truell 
të përshtatëshëm për ndërtime kësi llojit •• E.N.I.C. 

detyrohet me paraqitë projektin relativ për pra 
nim t' autoriteteve kompetente branda dy muajsh 
prej datës së verbalit të dorëzimit të trojeve e me 
fillua punët mbrsnda nji muaji prej datës së prani 
mit të projektit. 

Neni 5. 

Tue konsiderua shpenzimet që "E. N. I. C. do 
të marrë për sipër për ndertimin e kinimave të 
reja, Qeverija Shqiptare detyrohet mos me lëshue 
për nji perjodë 5 vjetësh leje të reja krijimi kine 
mash në dobi personash të tretë në vendet ku do 
të funksjonojnë kinemat e "E. N. I. C." Albania", 
e me i dhanë kësajë nji të drejtë përparsije për 
hapjen e kinemave të reja në pjacat e tjera. 

Neni 6. 

"E. N. I. C." detyrohet që në zgjedhjen e p srso 
nelit për në kinema e në zyra me i dhanë prefe 
rencën qytetarve Shqiptarë po të kenë cilsinat e 
nevojshme. 

1foni 7. 

Për me lehtësue projektimin e filmave edhe në 
vende ku prej kësaj konvente nuk ashtë parapamë 
krijimi i kinemave, E. N. l. C. C:etyrohet me u ku] 
desë për hesapë të Qeveris Shqiptare për ushtrimin 
teknik të një shërbimi shëtitës për projektime. Au 
tokinemat e nevojshme për kët shërbim do të for 
nizohen prej Qeveris Shqiptare e cilla ngarkohet 
me shpenzimet e mirëmbajtjen e të ushtrimit tue 
përmbledhë edhe ato të personalit të guides (shofer) 
e të projektimit. "E. N. I. C." përkundrazi merr 
përsipër Iornizimin falas të programave kinemato 
grafike dhe përmbushjen për sa i përket mbikëqyr 
jes teknike të shërbimit. 

Neni 8. 

Kjo konventë si edhe aktet që rrjedhin prej 
sajë e kan lidhje me te përjashtohen prej taksave 
pullash e regjistri. 

Neni 9. 

Kjo Konventë do të hyjë n§ fuqi qysh prej 
datës së dekretit Mëkambësuer që do të kujdeset 
me e zbatua. Kjo ka fuqi për nji kohë prej 5 vje 
tësh tue fillue prej kësaj date e, konsiderohet e 
përsëritun edhe për aq kohë n' asht se nuk kërko- 
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het prishja me nji paralajmërim së paku nji vjet 
ma parë prej njanës nga palët kontraktuëse. 

Tiranë, 20 Tetor 1939-XVII. 
KRYEMINISTRI 

Sh. Verlaci d. v. 
Enti Kombëtar i Industrive 
Cinematografike - Romë 
Për prokurë të veçantë 
Drejtori i Përgjithshëm 

Comm. Armandc, Roncaglia d. v, 

* * * 
Aneks A. 

Përshkrime të përgjithë:sluue mbi mendimet ·e, 
ndërtimeve dhe të mobili111P1·~ për cinematoqraja 
që do të krijohen prej ,,E. A. I. C." 

Cinematografat do të ndërtohen mundësisht në 
pjesët e karabinavet me beton arme e me landë 
të lehtë për muret e ndarjet e mbrendëshme të 
sallës së projektimit. Landa e lehtë mund të jetë 
celebes, masonite, eraklite o këso llojit në gjendjen 
naturale e jo e lyeme me këlqere, e kjo për me 
sigurua nji thithje e nji tingëllinë të mirë të zanit. 

Pullazi do të bahet me trenë druni i mbëluem 
me eternit o landë e përgjasëshme, tavani i salla 
Tet të projektimit edhe aj ka për të qënë i bamë 
prej lande thithëse. 

Plani i sallës së projektimit do të jetë katërkan 
dësh ose në formë trapeci, si mbas mundësisë që 
të paraqesi trulli në dispozitë. 

Numuri i vendeve ndryshon si mbas nevojave 
të shumicës së popullit e do të mundë me qënë 
prej 400 deri në 600. Vëndet do të jenë të ndame 
në dy a tri rende ashtu si t' a tregojë nevoja. 

Cinematografet nuk do të kenë galerina, por ka 
me u parapa nji pjesë e sallës ma e naltësueme, 
në mënyrë që salla të jetë e ndarne në dy pjesë. 

Cinematografat, përposë lokalevet të tjera tij 
shërbimit do të kenë edhe nevojëtore të ndatne. 

Lokalet do të kenë nji hymje të hiesb1n·e ku 
ka për të qënë arka për shitjen e biletavet; nëpër. 
mjet të njij korridori publiku do të hyejë në salllln 
e projektimit, e posë këtij, ka për rn pasë edhe 
nji hyemje direkte. 

Kabina e projektimit do të jetë mundësisht në 
pjesën e naltë të sallës, sipër hymjes tue pasë hymje 
t~ veçantë, Dyshemeja e sallës do të jetë me cs. 
mento për pjesën e poshtme, kurse pjesa e naltë. 
sueme ka me qenë e ndërtueme me drasa mbi 
shtylla muri. Pjesa e shërbimit do të jetë me tulla 
csmentoje. Kambët e shkallës e eventualisht krye. 
shkallët do të jenë prej granilje cementeje. 

Instalimi i elektrikut do të bahet si mbas cakti 
mit që të bajë A. E. I. (Shoqata Elektroteknike 
Italiane) e ndër gypa Begman për pjesën që nuk 
hyn mbrenda e me gypa hekuri, type mobilje për 
pjesët tjera. 

Karrikat do të jenë druni të kompensuem si në 
vendin qfi rihet ashtu ku pështetet shpina. 

Për caktimin e vendeve dhe për masat e sigu 
rimit do të ndihen ato masa që janë në përdorim 
a'ItAJi. . 

Në kabine ka për t'u .instalue nji aparat projek. 
timi me za të veçantë, matkë italiane. 

Në qoftë se ndër vendet ku do t~ ngrihen cine, 
matografet nuk do të ketë në dispozitë fuqi elektri 
ke të nevojshme ose kjo fuqi të jetë e dhanun me 
intervale, cinematografat do të kenë nji grup elek 
trogeri për prodhimin e fuqis ose akumulatore për 
mbledhjen e fuqis. 

Ky pPrshkrim nuk i përket cinematografit që 
do të ndërtohet në Tiranë, për të cilin ka për t'u 
përdorue riji tip ndërtese ma i përshtatshëm, si 
mbas randësisë së kryeqytetit për sa i përket ndër 
tesës dhe dekorimit. 
Armando Roncaglia d.v. Sh. Verlaci d.v. BKSH
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·PARTE SUPPLEMENTARE 
TRADUZIONE DEi DECRETI LUOGOTENENZIALI DAL TESTO ALBANESE 

Decreio Luoqoteneneiale, 12 Ottobre 1939-X VII, Nr. 134 

- Nomina di interprete presso la Direzione 
Generale di Sanita' 

NOi 
Luogotenente Generale di Sua l'tlaesta 

VITTORIO El'tlANUELE lii 
Per Grazia di Dio e Volonta della Nazione 

RED' ITALIA ED' ALBANIA, 
ll'tIPERATORE D' ETIOPIA 

In virtë dell' autorita a Noi delegata ; 
Vista la deliberazione del Consiglio 

dei Ministri; 
Sulla proposta del Ministro Segretario 

di Stato per gli Interni; 
ABBIAMO DECRET ATO E DECRETIAMO: 

La nomina del Sig. Gasparo Mazi come in 
terprete presso la Direzione Generale di Sanita. 

Tirana, li 12. X. 1939-XVII. 
f/to Francesco Jacomonl 

f ;to Sh. Verlaci f/to M. Bushati 

Decreto Luoqoteneneiale, 12 Otiobre 1939-XVlI, Nr. 135 

Nomina di chimico-farmacista preaao la 
Direzione Generale di Sanita' 

NOi 
Luogotenente Generale di Sua l'tlaesta 

VITTORIO EUA.NUELE III 
Per grazla di Dlo e Volonta della Nazione 

BE D' ITALIA E D' ALBANIA, 
11'.lPEBATOBE D' ETIOPIA, 

In virtu dell' autorita a Noi delegata; 
Vista la deliberazione del Consiglio 

dei Ministri ; 

Sulla proposta del Ministro Segretario 
di Stato per gli Interni; 

ABBIAMO DECRETATO E DEC8ETIAMO: 
La nomina del Sig. Dr. Moisi Poppa come 

chimico-farmacista presso la-Direzione Gene 
rale di Sanita. 
Tirana, li 12. X. 1939-XVII. 

f/to Francesco Jaeomoni 
f/to Sh. Verlaci f;to M. Bushati 

Decreio Luoqoteneneicle, 31 Ottobre 1939-XVIll, Nr. 136 

Convenzione con I' E.N.I.C. per la 
cinematografia 

NOi 
Luogotenente Generale di Sua Jlaesta 

VITTORIO EJIANUELE III 
Per Grazia di Dio e Volonta della Nazione 

BED' ITA.LIA ED' ALBANIA., 
IltlPERATOBE D' ETIOPIA 

In virtit dell' autorita a Noi delegata; 
Sentito i1 Consiglio dei Ministri ; 
Sulla proposta del Presidente del Consiglio del 

Ministri di concerto con i1 Ministro Segretario di 
Stato per gli Interni e per le Finanze ; 

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO: 
Art. 1. 

E' data piena esecuzione alla Convenzione sti 
pulata fra i1 Governo albanese e 1' Ente Nazionale 
Industrie Cinematografiche (E.N.I.C.), conrenzione 
ehe si allega al presents dscreto. 

Art. 2. 
n presente decreto entra in vigore dal giorno 

della sua pubblicasione. 
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Ordiniamo ehe iI presente decreto sia pubblicato 
nella Gazzetta Ufficiale, mandando a chiurque 
spetti di osservarlo e farlo osservare. 

Tirana, li 31 Ottobre 1939-XVIII. 
f/to F1.•aacesco Jacomonl 

f/to Sh. Verlaci f/to M. Bushati 
f /to F. Alizotti 

* * * 
Convenzlon" fra U Governo Albanese e 
I' Ente Nazlonale Industrie Clnemate 
grafiche con sede in Boma per I' orga 
nizzazione del servlzi di distribuzione e 
proiezione delle pelltcole cinematogra- 

ftche nell' 'Albania 

Fra il R. Governo Albanese, rappresentato da 
S.E. Shevket Verlaci, Presidente del Consiglio dei 
Ministri, e l' Ente Nazionale Industrie Cinematogra 
fiche, con sede in Roma, rappresentato dal suo 
Direttore Generals, Comm. Armando Roncsglia, 
Procuratore Speciale dell' E.N.I.C., come da atto 
del notaio Luigi Buzi, Roma, repertorio N. 18091 
del 2 ottobre 1939-XVJI, ehe si allega; 

Considerata l' opportunita ehe, nel clima di fer. 
vida rinascita instaurato in Albania, anche nel set 
tore Cinsmatografico debba essere raggiunto rapi 
damente il desiderato sviluppo per Iinalita culturali 
ed educative ; 

Premesso: 
Che l' Ente Nazionale Industrie Cinematografiche 

(ehe per brevita, d' ora in avanti, sara denominato 
E.N J.C.) si e dichiarato disposto a nnire incontro 
a tale desiderio del Governo ..A.lbanese e a provve 
dere alla distribuzione delle pellicole cinematogra 
fiche in Albania, nonchë ad istituire e gestire sale 
cinematografiche in Albania con le modalita di cui 
in appresso e ehe a tale scopo ha presentato oppor 
tune proposte ; 

Che dal canto suo ii R. Governo Albanese ha 
ritenuto tali proposte utili e convenienti al fine di 
assicurare una rapida ed efficiente attrezzatura dei 
servizi cinematografici nel territorio dell' Albania; 

Si e convenuto e stipulato quanto appresso : 
Art. 1. 

Le precedenti premesse costituisceno parie in 
tegrante dells presente comenzione. 

Art. 2. 
L' E.N.J.C. assume l' obbligo di istituire a Ti 

rana una propria filiazione, con ii compito di prov 
vedere: 

a) alla distribuzione di pellicole spettacolari 
e a quella dei giornali e documentari dell' lstituto 
Nazionale Luce; 

b) alla ereazione e alla gestione di sale cine. 
matografich e. 

La predetta filiazione Iunzionera sotto il nome: 
"E11te Nazionale Industrie Cinematografiche . Alba 
nia,, (E.N.I.C .. Alblinia) e sara assistita nella sua 
gestione da un Comitato costituito dal Presidente 
dell' E.N.I.C. ehe lo presiede e da quattro Oonsl 
glieri, dei quali due designati dal Presidente del 
Consiglio dei Ministri. II Comitato avra funzioni 
consultive, ma, soprattutto per quel ehe si riferisce 
al funzionamento dei serrizl di circuito delle pelli 
cole e scelta di esse, avra Iacolta di dare delle di· 
rettive di massima. 

In corrispettivo di quante sopra, ii Governo 
al banese si obbliga a concsdere all' Ente Nazionale 
Industrie Cinematografiche .Albania, l' esclusivit a 
dell' acqulsto,: della importazione e della'distribusio 
M d~llë pellicole cinematcgraficbe dn Albania per 
ii periodo di 5 anni: 

Art." 3. 
L' E.N.J.C. assume 1' obbligo qi organizsare una 

distribuzione di pellicole, adeguata per qualitae quan- 
tita, alle esigenze del mercato albanese. I noleggi sa 
r anno regolati da condizioni eonformi a quelle del 
contratto nazionale di noleggio vigente in Italia e 
saranno effettuate a percentuale o a prezzo fisso 
con quotazioni analozhe e quells attualmente pra 
ticate sul msrcato albanese. Comunque Je condi 
zioni di noleggio dovranno essere tali da poter 
permettere in media agli esercenti dei cinema una 
utile gr,istione in base ai prezzi fissati per il pub 
blico. I giornali e i docu~~,ntari Luce saranno no· 
le~giati secondo Ja tarifni concordata tra l' Jsfittitd 
Nazionale Luce e ii Govetno Albanese, il quale 
emanera disposizionl per rëndere obbligatorla in 
tutti i cinematografi la proiesione dei giornall e 
documentari medesimi. • Art. 4. 

11 Governo Albanese, ravvisando l' opportunita 
di estendere e migliorare l' attrezzatura delle sale 
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cinematografiche asistenti, si riserva di esaminare 
e di notificare all' E.N.I.C. entro il 30 novembre p. v. 
se ed in quali delle seguenti localira : Tirana, 
Durazzo, Koritza, Argirocastro, Bernt, Elbasan, 
Scutari e Valona, esso ritenga opportuna la crea 
sione di una sala cinematografica rispondente a 
esigenze di moderna e perfetta agibilita. L ENlC, 
sempre ehe non possa trasformare ed assumer e in 
gestione una delle sale esistenti in ossequio al 
principio di salvaguardare gli interessi precostituiti, 
si obhliga a curare nelle localita designate dal 
Governo Albanese la costrusione ex novo di un 
cinematografo con i criteri costruttivi e di arreda 
mente descritti nell' allegato A, provvedendovi a tut 
te sue epese ; dal suo canto il Governo Albanese 
si impegna a cedere alle condizioni ehe saranno 
separatamente stabilite, un' area appropriata a co 
struzioni del g~nere. L' E.N.1.C. si impegna a pre 
sentare il relativo progetto all' approvazione delle 
competenti autorita entro due mesi dalia data del 
verbale di consegna dei terreni ed a dare inizie 
ai lavori entro un mese dalla data di approvazione 
del progetto. 

Art. 5. 
In considerazione dell' onere ehe l' E.N.I.C dovra 

assumersi per la costruzione dei nuovi cine mato 
~rafi, il Governo Albanese si impegna a non con 
cedere per un periode di _5 anoi nuove license di 
agibilita di cinematografi in favore di terzi nei 
luoghi dove Iunzioneranno cinema dell' E.N.l.C. - Al 
bania, e di accordare a questo un d11 itto di prio 
ri ta per l' apertura di nuovi cinematografi nelle 
altre piazze. 

Art. 6. 
L' E.N.I.C. si obbliga nella scelta del personale da 

adibirsi af cinematografi ed a_gli uffici, a dare la 
preferenza ai cittadini albanesi in quanto posse g 
gano i necessari requisiti, 

Art. 7. 
Per agevolare la proiezione di pellicols anche 

nalle localita dove non e prevista la creazione di 
cinematografi ai sensi della presente convenzione , 
l' E.N.I.C. s' impegna a curare, per conto del Go 
verno Albanese, la gestione tecnica di un servizio 
ambulante di proiezioni. Gli autoclnema occorrenti 
per tale servizio saranno forniti dal R. Governo 
Albanese, H quale sosterra le relative spese di 

manutenzlone e di esercisio, comprese quelle del 
personale addetto alla guida ed alla proiezlone. 
Per contro l' E.N.J.C assumera a proprio carico Ja 
Iornitura gratuita dei programmi cinematografici e 
l' adempimento di quanta si attiene alla sorveglianza 
tecnica del senizio. 

Art. 8. 
La presente convenzione e tutti gli atti ad essa 

conseguenti ed inerenti, sono esenti da tasse di 
hollo e di registro. 

Art. 9. 
La presente convenzione entrera in vigore dalla 

data del decreto Luogotenenziale ehe provveder a 
a renderla esecutiva. Essa avra la durata di 5 
anoi decorrenti dalla data stessa, e s' intenders 
rinnovata per altrettanto tempo qualora non sia 
intervenuta disdetta, con un preavviso di almeno 
un anno, da parte di uno dei contraenti. 

Tirana, 20 ottobre 19.:9-XVII. 
Il Presidente del Consiglio 

Sh. Verlaci 
Ente N azionale Industrie 
Cinematografiche - Roma 
p~r procura speciale : 
11 Direttore Generale 

A. Roncaglia 

* * * 
Allegato A. 

Descrizione di massima dei criteri di costruzione 
e di arredamento da adottarsi per· i cinemato 
grafi da istituirsi dall' ElvIC. 

I cinematcgrafi verranno costruiti possibilmente 
per le parti strutturali portanti in cemento armato 
e con materiale leggero per la formazion~ dçi tra 
mezzi per la chiusura dei vani tra i telai. Nella 
parte interna della sala di proiesione il ·~atuiale 
leggero potra essere celebes, masonite, ~rqcl\~ o 
similari allo stato naturale non intonacato, e cio 
per garantire un buon assorbimento ed una buona 
riproduzione sonora. 

Il tetto sara formato da capriate in legno e 
copertura in eternit o similari, la soffittatura della 
sala di proiezlcne sara pure essa in materiale as 
sorbents. 

La pianta della sala di proiezione sara rattan- 
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golare o trapezoidale a seconda delle possibilita 
presentate dall' area a disposision«. 

ll numero <lei posti varierit in accordo colle ne 
cessita e la densita dalia popolaaione e potra risul 
tare, in via indicativa, da 400 a 600. I posti stessi 
saranno divisi in due o tre ordini, a seconda ehe 
la pratica indichera. 

I cinematografi non saranno forniti di galleria, 
ma sara previsto il sopraelevamento di una parte 
della platea, in modo da suddividere la platea stes 
sa in due parti distinte. 

I cinematografi oltre ai locali di servizio saranno 
dotati di gabinetti di decenza con suddivisioni per 
uomini e donne. 

Si accedera nei locali a mezzo di un decoroso 
ingresso, nel quale trovera posto la cassa per la 
vendita dei biglietti; a mezzo di un corridoio il 
pubblico prendera posto nella sala di proiezione, 
oltre a potervi a vere accesso diretto dall' ingresso 
suddetto. 

La cabina di proiezione sara situata possibil 
mente nella parte alta della sala, al di sopra dello 
ingresso, ed avra un accesso indipendente. 11 pa 
rlmentc della sala sara in battuto di cemento per 
la parte bassa, mentre sara costruito in legno su 
incavallature o su pilastri in muratura per la parte 
rialzata. Quella dei servizi sara in marmette di ce 
menta. I gradini e i pianerottoli delle scale even 
tuali saranno in graniglia di cementa. 

L' smpianto elettrico sara eseguito secondo , le 
norme Iissate dalla A. E. I ( Associazione Elettro 
tecnica Italiana), e cioe in tubo Begmann per la 
parte non incassata o in tubo ferro tipo mobilio 
per le parti sotto traccia. 

Le sedie saranno in legno con sedile e sohie 
nale in compensate. 

Per le disposizioni dei posti e per le norme di 
sicurezza varranno quelle normalmente applicate 
in Italia. 

Nella cabina sata installato un apparecchio di 
proiezione senora singolo di mare a italian a. 

Qualora nelle localita dove sorgeranno i cins. 
matografi non vi sia disposizione d' energia elet. 
trica necess aria o questa venga fornita saltuaria 
mente, i cinematografi s sranno provvisti di un 
gruppo elettrogeno per la produzione della corrsn, 
te o di un impianto di accumulatori per il suo 
immagazzinamento. 

La presents descrizione con riguarda il cinema 
da co struirsi a Tirana, per il q uale si applicheran 
no un tipo costmttivo ed un criterio di inquMra 
mento e di descrizione conformi alla importanza 
della citta Capitale. 
Armando Roncaglia Sh, Verlaci 

Fletorja Zyrtare 
Pajtime: per nji mot Shqipni, Itali e A.O.I. fr. 12 

• ,, ,, ,, Për [ashta . • 20 
Nji numer i Fletores . • 0.20 
,, ,, i vjeter . ,, 1 
Lajmërim . . . . fr. ari 10 
Shpallje . . . . • 10 
Shpallje ankandesh per nji kolonë . . . ,, 5 
V. O. Çdo pagesë bahet tue derdhë të hollat n' Ar· 
kat financiare të Shtetit e tue dergue doren e Fi 
nancës Redaksia aë Fletores Zyrtare. 

Drejtimi: Drejtoris së Përgj. Shtypit, Pro 
pagandës e Turizmit 

(R e d a k s i s s ë F l e t o r e s Z y r t a r e) 
Tiranë 

Telefon automatik Nr. 255 
• gjindarm. • 14 

Redaktor ZEF M. DAJÇI: 
Shtypshkroja ,.NIKAJ" Tiran~ BKSH
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z·vRTARE 
Botohet prej Drejtoris se Pergjithshme te Shtypit, Propagandes e Turizmit. 

' t •••. 1 ~ ' 

PERMBAJTJE 
1) D. M. 12 Tet11er 1939-XVII, lYr. 13'7 

Vumje në disponibilitet e Ionksionarvo 
dhe nëpunsave të Shtetit në rasë supri- 
mimi zyrash o paksim kuadri f. 1 

2) Çrregjistrim e regjistrim Shtetsije f. 3 
!-!) Shitje të dhetash f. 4 
4) Shpallje Gjyqesh f. 5 

SOMMARIO 
1) D. L. 12 Ottobre 193.9-XVII, Nr. 13'! 

Collocamento in disponibilita di funzionari 
e impiegati statali per soppreseione di 
uffici o riduzione di quadri p. 7 

Dekret i Mëkambësit datë 12 Tet11er 1939-XJ II s« 13G 

Vumje në disponibilitet e fonksjonarëve 
dhe e Nëpunsave të Shtetit në rasesuprimimi 

Zyrash o paksim kuadri 

Na 
Jlëkambësi i Pë:r:g,jithshëm_ i Jtladhuis !iilë Tij 

VIKTOR EJtlANUELIT lii 
Për Birë të Zotit e Vullnet të .Kombit 

UBBET I ITALIS DHE I SHQIPNIS 
PERANDOR I ETIOPIS 

Në virtyt t' Autoritetit që Na asht delegue; 
Mbasi u pa neni 15 i Statutit Themeltar të 

Mbretni~ ; 
Mbi proponimin e Kryetarit të Këshillit të Mi 

nistrave; 
Mbasi u ndigjuë Këshilli i Ministrave, 

KEMI DEKRETUE DHE DEKRETOJMit: 
Neni 1. 

Funksjonarët dhe nenpunësat e Shtetit, tue u 
perfshi dhe magjistratët e rendit gjyqsuër, mund të 
vehen në disponibilitet për mbylljen e zyrave ose 
për pakësimin e kuadrove. 

Masa merret me Dekret Mbretnuer, mbi propo 
ztmi-. e Ministrit prej të cilit mvaret funksjonari o 
nëpunësi në marëveshtje me Ministr.n e Financa 
vet e mbasi të ndigjohet Këshilli Ministruer. 

Disponibiliteti nuk mundet me ngjat ma teper 
se dy vjet. 

Neni 2. 
Nëpunësi në disponibilitet thiret në shërbim, po 

në mëndyren e caktueme në të parin kryerresht 
të nenit ma parëshëro, kur mbrenda dy vjetve ç' prej 
datës që asht vue në disponibilitet bahet i lirë ndo 
nji vend i aq vlefshëm ose i pergjashëm, kjoft edhe 
për arsye naltësimit në gradë ma të naltë. 

Nëpunësi në disponibilitet mundet të thiret në 
shërbim prej Kryetarit të Këshillit të Ministrave mba 
si të ndigjohet Këshilli Ministruer në nji vend t' aq 
vleftëshëm ose të pergjasëshëm, me gradën që ka 
pasë e në shkallzim t' asaj kategori, në tjetër ad 
ministratë, gjithmonë kur mos të kenë në drspozi 
cjon nëpunësa t' atij shkallzimi e kur nëpunë 
si në disponibilitet të ketë titujt e cilsinat e lypu 
na për me nxanë atë vend. 

Nëpunësi i rirnarrun në shërbim, si mbas kupti- 
mit të parashtruem ma sipër, nxen vendin në shkall· 
zim që të jen thirrë me atë vjetersi që kapasë në 
datën që asht vue në disponibilitet e me rrogë që 
perket asaj vjetersie. 

Neni 3. 
Nëpunësi në disponibilitet rr.und të thirret nij 
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sherbim të jashtëzakonshem pranë çfardo admini 
strate tij Shtetit me Dekret të Kryetarit të Këshillit 
të Ministrave, mbas pelqimit të Ministrit të Finan 
cavet. Në ket rasë ka me i u dhanë nji shperblim i 
cili do të jetë jo ma i naltë se diferenza ndermjet 
së mbrames rrogë të shërbimit aktiv e t' asaj në 
diaponihilitet. 

Kur nëpunësi në disponibilitet, i thirrun në sher 
bim të perkohëshëm si mbas dispozitave të diltue 
me ma parë ose në administratë nga e cila vjen, 
mos të marrin sherbim në kohën që 1 asht caktue, 
vehet në pushim me ato të drejta që i perk.asin. 

Thirrja në shërbim të jashtëz akonëshëm nuk 
nderpret perjucthen maksimale të dy vjetëve të pa 
rapaeme për drspombilitet. 

Neni 4. 

Kuer të ketë kalue perjudha maksimale e dy 
vjetve e kur nëpunësi mos të jetë thirrë në sher 
him në ndenji vend të shkallzimit si mbas nenit 2 
të ma parshem, Tehet në pushim me ato të drejta 
që i perkasin. 

Në rasë që nëpunësi i vuem në pushim asht 
qenë thirrë ma parë me sherbye në ndonji admi 
nistratë të Shtetit e të qendrojnë n' at sherbim dhe 
mbasi të kenë kalue perjudha maksimale e dy vjet 
ve të parapamë per disponibilitet, ky mundet me 
zgjellë ndermjet rrogës së pensjonit e shërbimit të 
dhanun si mbas kuptimit të pjesës së parë të neait 3. 

Neni 5. 

Në qoftë se nëpunësi i vuem në disponibilitet 
ka pasë dhet vjet shërbim me datën 31 Mars 1939 
të vlefshem per pensjon, aJ ka të drejtë me gzue 
gjysen e rrogës që ka pasë, e të treten e rrogës 
të spërthanun, në qoftë se ka pasë, ma pak se 
dhet vjetë sherbim të nevojshëm për pensjon. 

Rroga e disponibilitetit asht e nenvuëme vetem 
përqindjes të pensionit. 

Neni 6. 

Në Dekretin e të vuemit në disponibilitetit du 
het të jenë shenue data, shkaku dhe shuma që 
përket nëpunësit. 

Neni 7. 
Nëpunësat në disponibilitet i shtrohen rregu-lla 

vet disiplinore të caktueme per ato që janë në sher 
bim aktiv, psrsa të jenë të zbatueshme. 

Ata lypet t' i njoftojnë Administratës së vet 

ose Kryesis së Këshillit Ministruer banimin e tyns 
e ndryshimet eventuale. 

Neni 8. 
Të gjitha dispozitat në kundërshtim me'kPt De. 

kret janë W abrogueme. 
Neni 9. 

Ky Dekret hynë në fuqi që prej datës së bo 
timit tij në Fletoren Zyrtare dhe ka me i u para 
qitë Këshillit Hi Eperm Korporativ Fashist, për 
këthimin e tij. në ligjë, prej Kryetarit të Këshillit 
të Ministrave. 

Urdhënojmë që sa ma sipër të botohet në Fleto 
ren Zyrtare, tue i dhanë mandat cilitdo që t'i përkasë 
me respektua dhe me ba që të respektohet. 

Tiranë, me 12-X-1939-XVII. 
Francesco .Jacomoni d. v. 

Sh. Verlaci d.v. 

Çrregjistrim Shtetsije 

Vendim Nr. 8/J2 me 16-X-1939-XVIL 
Këshilli Ministruer në mbledhjen e tij të 

sotëshme të mbajtun nen Kryesin e Z. Shef. 
qet Vërlaci, Kryeministër e Zav. Ministër Sek 
retarë Shteti për Punët Botore, me antar Z. 
Z. Teufik Mborja, Ministër Sekretar i Partis 
Fashiste Shqiptare, Xhater Ypi, Ministër 
Sekretar Shteti për Orejtësin, Maliq Bushati, 
Ministër Sekretar Shteti për Punët e Mbrëndë 
shme, Fejzi Alizotti, Ministër Sekretar Shteti 
për Financat, Ernest Koliqi, Ministër Sekretar 
Shteti për Arsimin, Andon Beca, Ministër Se 
kretar Shteti për Ekonomin Kombëtare, 
pati në bisedim shkresën Nr. 8237 /II datë 
6-X-1939-XVII të Ministris së P. të Mbrend 
shme, me të cilen tregon _se i quej 
tuni Danilo Djerdjeviç lindun në Shkodër 
dhe banues në Tiranë, ka kërkue të erre 
gjistrohet nga shtetsija Shqiptare, bashkë me 
gruen, djalin dhe bijën e vet, mbasi ka marrë 
shtetsinë Jugosllave; dhe se Ministrija në fjalë 
tue tregue se i përmenduni qysh prej vitit 
1922 qi asht në shërbim të Shtetit Jugosllav 
si nëpunës pranë Legatës Jugosllave këtu në 
Tiranë, 
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Vendosi: 
pranimin e këtij proponimi, dhe autorizon zy 
rat kompetente me kryem veprimet e duhu 
na për çrregjistrimin e të naltpërmendunit 
nga Shtetsija Shqiptare, së bashku me gruen, 
djalin dhe vajzen e tij, konformë Nenit 12 të 
Kodit Civil, mbasi ka marrë atë Jugosllave. 

* * * 

Vendim Nr. 866 me 26-X-39-XVII. 

Këshilli Ministruer në mbledhjen e tij të 
sotëshme të mbajtun nën kryesin e Z. Shefqet 
Verlaoi, Kryeministër e Zav. Minister Sekretar 
Shteti për P. Botore, me antar Z. Z. Tefik 
Mborja Ministër Sekretar i Partis Fashiste Shqip 
tare, Xhafer Ypi, Ministër Sekretar Shteti për 
Drejtësin, Maliq Bushati, Ministër Sekretar Shte 
ti per P. Mbrendëshme, Fejzi Alizotti, Ministër 
Sekretar Shteti per Financat, Ernest Koliqi, Mi 
nister Sekretar Shteti për Arsimin, Anton Beça 
Ministër Sekretar Shteti per Ekonomin Kombë 
tare, pati në bisedim shkresën Nr. 3998/1 
datë 13. 7.939-XVII, të Ministris së P. të Mbrend 
shme, me të cilën tregon se i quejtuni Y zeir 
Sherifi, lindun në katundin Cermoleve të Ko 
sovës dhe banues në Breçko të Jugosllavis, 
ka kërkue të çrregjistrohet nga shtetsija Shqip 
tare mbasi ka marrë atë Jugosllave dhe se 
Ministrija ni:i fjalë tue tregue se i përmenduni 
ka shkue në mërgim dhe banon në Jugosllavi 
qysh në vitin 1912, 

Vendosi: 
çrregjistrimin e të nalt-përrnendunit nga shtet 
sija shqiptare konformë paragrafit II t' art. 11 
të Kodit Civil, mbasi ka marrë atë Jugosllave. 

Rregjistrim Shtetsije 

Si mbas vendimit të Këshillit Ministruer 
Nr. 888 datë 30-X-1939-XVIII, autorizohen 

Nr. 108 

zyrat kompetente me krye të gjitha veprimet 
e duhuna për rregjistrimin në shtetsin Shqip 
tare e të quejtunit Rexhep Gorenca, biri i 
Behxhetit dhe i Emines, lindun në Kat. Go 
rencë të Dibrës, me 1909, i pa-martuem, ba 
nues në Tiranë dhe ardhun në Shqipni qysh 
prej tri vjetësh, mbasi ky tue qenë nga raca 
e gjuha Shqiptare i ka plotsue giith konditat 
e caktueme në paragrafin 5 t' Art. 7 të Ko 
dit Civil ; dhe betimin e nevojshëm konform 
ndryshimit të I. t' Art. 2 të Rregullores Shtet 
sis, t' a bajë para Zyrës së Gjendjes Civile 
ku ka qëndresën e ku do të rregjistrohet. 

* * * 

Si mbas vendim.: të Këshillit Ministruer 
Nr. 886 me 30-X-1939-XVIII, autorizohen ·?,r 
rat kompetente me krye të gjitha veprimet 
e duhuna për rregjistrimin !1ë shtetsin Shqip 
tare e të quejtunës Rabije Faslli Kameri, bija 
e Hasanit dhe e Safijes, lindun në Pejë (Ju 
gosllavi) me 1909, e martueme, banuese në 
Fllag-Shijak dhe ardhun në Shqipni qysh 
prej 11 vjetësh, mbasi kjo tue qenë nga raca 
e gjuha Shqiptare i ka plotsue gjith konditat 
e caktueme në paragrafin 5 t' Art. 7 të Ko 
dit Civil ; dhe betimin e nevojshëm konform 
ndryshimit të paragrafit I. t' Art. 2 të Rregu 
llores shtetsis, t' a bajë para Zyrës së Gjen 
djes Civile ku ka qendresën e ku do të rre 
gjistrohet. 

* * * 

~i mbas Vendimit të Këshillit Ministruer Nr. 
~ •.. 
I 84 7 me 26. 10. 1939 XVII, autorizohen Zyrat 

kompetente me krye të gjitha veprimet e du- 
i 

:i huna per rregjistrimin në shtetsin Shqiptare e 
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të quejtunes Maria Gjorgjeviq, bija e Petro 
dhe e Krisanthia lindur në Manastir (Jugos- , 
llavi) me 1900 e pa martuerne, banuese në 
Tiranë, me racë o gjuhë Jugosllave dhe ar 
dhun në Shqipni qysh prej 6 vjetësh, mbasi 
kjo i ka plotsue konditat e caktueme në para 
gratin 2 t' Art. 7 të Kodit Civil; dhe betimin e 
nevojshëm konform ndryshimit të paragrafit 
I. t' Art. 2 të Rregullores sfi Shtetsis, t' a bajë 
para Zyrës së Gjendjes Civilp ku ka qendre 
sën e ku do të rregjistrohet. 

Shitje të dhetaeh 

Me vendimin e Këshillit Administrativ 
nxiren në adjudikatë shitja e prodhimit t' ullinj 
ve të pasunis Shtetit që ndodhen në qarkun e 
kësaj Prefekture për nji periudhë B (pesë) vjeç 
tue caktue afatin e axhudikatës provizore nga 
2 Tetuer deri me 31 Tetuer 93H dhe ajo de 
finitivja nga 1-9 deri me 8-Xl-39. Nga 1-XI 
deri me 8-XI-939. Konditat e axhudikatës 
janë të hartueme me projektin e axhudikatës 
që ndodhet në ketë Drejtori. 

Np;a Drejtoria e Financ. Vlonë 

* * * 
Si mbas vendimit të Këshillit adm. Nr. 118 

Berat e Nr. 122 Fier, u shtye edhe 15 ditë afati 
tue tillue me 16-X-993-XVII shitjes së tretës 
duhanit të çifliqeve Shtetnore të qarkut Beratit 
e'Fierit. Gjith ashtu me vendimin Nr. 6 7 datë 
17 k. m. të Këshillit adm. u . vu në adjudikat 
shitja e së tretës duhanit çifliqeve Shtetnore 
qarkut Lushnjes, tuc fillue provizorja me 17-X- 
39-XVII deri me 5-xI-39-XVIII dhe definitivja 
prej G-XI-39 deri me 21-Xl-39-XVIII. 

Nga Drejtoria Financ. Lushnjë 

* * * 
Me vendimin e Këshillit Administrativ nxi 

ren në adjudikatë shitja e prodhimit të ullinj 
ve t~ p asunis Shtetit që ndodhen në qarkun e 
kësaj Prefekture për nji periudhë 5 (pesë) vjeç 
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tue caktue afatin e axhudikatës provizore 
nga 2 Tetuer deri me 31 Tetuer 930 dhe ajo 
definitivja nga 1-9 deri me S-Xl-939, nga 1-XI 
deri me 8-Xl-939; konditat e axhudikatës 
janë të hartuem e në projektin e axhudikatës 
që ndodhet në ketë Drejtori. 

Nga Drejtoria e Financ. Vlonë 

* * * 
Me vendimin Këshillit Adm. të Beratit Nr. 113 

datë 11 k. 01. kjo drejtori nxjerr në adjudikatë 
shitjen pi:ir vjelin 1939-XVIII kullotat dimnore të 
çitliqeve Shtetuore qarkut Beratit në pyllces Haj 
dar Bejas Kutalli Sqepur Konisbaltë Qelbësire dhe 
Hinges. Adjudikata provizore fillon prej datës 11 
deri me :..l l-X-::i9-XVllI dhe ajo definitivja prej 'da 
tës 1-Xl-938 deri me 15-XI-939-XVIII. 

Nga Drejtoria e Financ. Lushnjë 

* I: * 
Mc vendimin e Këshillit Administrativ nxiret 

n' adjudikatë e dheta e ullinjve të rrethit Nen 
prefekturës Perrnet: provizorja fillon me 19. X. 
1939 deri me 7. XI. 1D39 definitivja me 8.XI, 
19~-rn deri me 1$. XL 1939. XVIII. 

Nga Nendrejtoria e Financ. Përmet 

* * * 
Mbasi për blemjen e të dhetës ullinjve ktë 

vjetë katundarve Koshtar Duka] Turan Veliqat 
e Memaliaj nuk u çfaq ofertues, këshilli adm. 
vendosi zgjatimin e afatit deri me 15 Nanduer 
1939-XVIII. 

Nga agjenti i Financ. Tepelenë 

Zgjatim afati Adjudikate 
. • ,;J 

Mbas vendimit Kish. Adm. koha e adjudi 
katës definitive për të tretën e ullijve të Hun 
deçovës u-zgjat deri me 15-X1·39-XV1II. 

Nga Drejtoria Financ. Delvinë 

* * * 
Mbas vendimit Ksh. Adm. koha e adjudi 

katës definltive për shitje produkteve gështe 
njave u-zgjat deri me 15-XI-939-XVI!I. 

Nga Drejtoria Financ. Delvinë 
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S H·P AL .L JE * * * 
Me anën e kësaj shpallje që botohet dy herë 
me interval një muaj si në Fletoren Zyrtare 
ashtu edhe në fletoren "7 Pri1111 mbi deklla 
rimin absent të Tajar Xhevit Kullajit nga ka 
tundi Vergo i Delvinës, i bahet e ditur çdo 
t' i:1teresuemi në rast se ka ndo një kundër 
shtim mbi dekllarimin e të nalt përmendurit 
Tajar Kullajit Absent) ti drejtohet kësajë gjy. 
kate brenda afatevet të sipërshenuara. 

Gjinokastrë me 3 Tetuer 1939-XVII 
Gjyqtari Filluer 

T H·,I R JE 

Zonja Hajrije Rakip Muho ma parë ba. 
nuesë në katundin Çelhaka] të Peqinit dhe 
tash me banim të pa ditun, thërritet per t' 1l 
prezantuem para Kryesies së Gjyqit Shk. I. 
Beratit me dt. 17 Nanduer 1939-XVIII diten 
e premte dhe ora 9 parames-dite, per t' u 
procedue në këshillat e para, në padien e 
ngrehuri kundra sajë prej bashkëshortit Haxhi 
Rrapos banues në katundin Qerret të Lush 
njes. 

Kjo shpallje xen vendin e komunikimit. 
Berat) me 23-X-939-XVII. 

Nd. Gjyq. Filluer 

* * * 
Thirret me u prezantua para ksaj Gjykate 

me datë 4 Dhetuer 1939-XVIII ora 9 para 
dreke i quajturi Kamber Et-hemi nga katu 
ndi Pleçisht i Pogradecit dhe tash me banim 
të pa dijtur i cili asht marrë nen akuzë pse 
tue qenë shërbëtor pranë ankuesit Ingjiner 
Kosta Manit banuës në Tiranë rruga e Shin 
gjergjit i ka vjedhë një palë rroba veshje, nji 
palë këpucë, dhe veç kësaj ka shkuem tek 
tregtari Xhemat Sauku dhe ka marrë per 
llogarie të ankuesit 10 fr. ari të cilat i ka 
pervetuem. 

Kjo thirje e shpallur në Fletoren zyrtare 
zen vendin e komunikimit. 

Tiranë, me 2. IX. 1939-XVIII 
Gjyq. Hetues. 

Thritet per t' u prezantue para Gjykatës 
Paqtuese Himarës Dega Penale me datë 7 
Dhjetor 1939-XVIII ora 9 para dreke, i quj 
tuni Gaqe Pilo Vello nga katundi Vuno i Hi 
marës, per t' u gjykuar si i pandehur per fa 
jin e ofendimit. 

Me qenë se i pandehuni Gaqe Pilo Vello 
nga katundi Vuno si mbas vertetimit Krye 
pleqësie ndodhet me banim të pa ditun, pra 
ndaj kjo thirje per të zenë vendin e komu 
nikimit botohet në Fletoren Zyrtare në Tiranë. 

Himarë, me 21-X-939-XVIII. 
Gjyqtari Paqtues 

* * * 
I quajtuni Dhimitër Llambi nga Delvina 

ose nga katundet e Dropolit të Gjinokastrës 
pandehet se me datë 1-4-1939-XVII natën, 
nga tregtorja e ankuesit Kil Ceces nga Vlona 
i ka vjedhur disa sende. 

Me qenë se tash të pandehunit nuk i di 
het vend banimi, me anën e Fletores Zyrtare 
ftohet për m' u prezantuë. p..ra Gjyqit Hetues 
të Vlonës për me datë 25-11-1939-XVIII. ora 
9 p. d. 

Në rastë se nuk prezentohet ditën e orën 
e caktuem kanë me u përfundue hetimet në 
mungesën e tij si mbas ligjit. 

Vlonë, me 26-10-1939-XVII 
Gj. Hetues 

* * * 
Veli Dollani nga Elbasani, ma parë qën 

druës në Qukës e tash me banim të paditun 
në Shqipëri, thiret të prezantohet para Gjyqit 
Kolegjial të Elbasanit D. P. më datë 30 Nan. 
dur 1939 ora 9 para dreke) për t' u gjykue 
si i pandehun në padinë penale që pandehet 
se ka keq-përdorue besimin e askuesit Niko 
Panajotit banuës në Qukës tue i marë disa 
sende tregtare për shitje me vleftë 60 fr.ari 
dhe nuk i ka kthye vleftën. 
Shënohet se në rastin e mos-prezantimit tij 
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në daten dhe orën e sipër-shënume gjyqi ka 
m' u shikue në mungesën e tij. 

Elbasan, më 25-X-1939-XVII 
Gjyqtari Filluer 

* * * 
Ganë Ibrahim Jaho nga Gjinokastra, sho 

fer dhe tash me banim të pa dijtur brenda 
Mbretënis Shqiptare, thirret me anën e kësajë 
shpalljeje për t' u prezantue para kësajë Gjy 
kate si i pandehur me datë 27-XI-939-XVIII 
ora 9 para dreke ; i akuzuar se pse me datë 
29- 7-939 për nji kontravencion nuk asht bin 
dur për të procedue para Komandës Kara 
binjeris së qytetit Delvinës. 

Kjo thirje për të zenë vendin e komuni 
kimit u vendos të shpallet në Fletoren Zyrta 
re, dhe mos prezantimi i tij ka m' u shikue 
në vazhdimin e gjyqit në mungesën e tij. 

Delvinë, me 26-X-939-XVII 
Gjyqtar Paqtues 

* * * 
Qamilja, bija e të ndyerit Selo Buroniqit, 

banuese në lagjen Tophanë të Shkodrës, ka 
ngrehë padij para kësajë Gjykatë kundra 
bashk-shortit vet Zylfo Hysejnë Abdylit, prej 
Kolonjet, banuesë në lagjen Rus të këtij Qy. 
teti e sot me banim të pa-dijtun tue kërkue, 
zgidbjen e martesës, që ekziston midis tyne, 
me fajin e të paditunit, përse ky herë pas 
beret ka mbajtë sjellje të këqija kundrejtë 
sajë dhe ka guzue me e rrahë, në mndyrë 
sa që jetesa e perbashkët midis tyne asht 
tronditun aq thellë sa që logjikisht nuk mund 
t' i imponohet vazhdimi i sajë. 

Me qenë se të paditunit nuk i dihet ba 
nimi me anën e kësajë shpallje i bahet e 
dijtun se për shikiimin e vazhdimin e padisë 
asht caktue data me 27-XI-1939-XVIII, n' ora 
9 p. d. 

Prandej, me anën e kësajë shpallje i njof 
tohet, se në kjoftë që në ditën dhe n' orën 
e sipër-shenjueme nuk paraqitet vetë ose nuk 
dërgon përfaqsues ose Gjykatën nuk e njof- 

ton për ndonjë mungesë t' arsyeshme, si mbas 
Jigjës padija ka m'u shikjue në mungesën e 
tij. 

Shkodër, me 2G Tetuei 1939-XVII. 
Gjyqtari Filluer 

* * * 
I quajtuni Marash Pal Nika nga katundi 

Levrushk i Pukës e tash me banim të pa 
diturë, me vendimin Nr. 38 d. 9-10-10~39 eshtë 
dënuarë nga kjo Gjykatë në bazë të § II të 
nenit 381 K. P. me CT muaj burgim duke ju 
ngarkuare dhe shpenzimet e Gjyqit Fr.ari 10, 
pse me datën 27-11-1938, me qëllim martese 
ka rrëmbyerë vajzën e quajture Leze, bija e 
Mark Temës nga katundi Barcolle, e Sbllakut. 
Por me qenë se faji i tij është kryer para 
datës 7 Prill 1039, si mbas nenit 1 të Dekretit 
Mbretnuer t' amnistis datë 22 Qershuer 193~ 
i falet si ndesbkimi ziobuer ashtu edhe shpen 
zimet e gjyqit. Botimi i këtij shkurtim vendi 
mi në Fletoren Zyrtare, zen vendin e komu 
nikimit. 

Dukagjin, me 9-10-1939-XVII 
Gj. Paqtues 

SHPALL.JE 

Bahet e dijtun se si mbas shkresës me 
Nr. 15/67 datë 10--X-1939-XVII të Drejtoris së 
Financavet të Durrësit mandat disekt pagesa 
e lëshueme nga Seksioni Kontabël i Ministris 
së P. Mbrendëshme me Nr. 65 datë 15-6-39- 
XVII kap. 10, të budgetit saj për kompetencë 
të vitit 1939-40, o për fr.ari 91.80 të Nostro 
mos Kapitanaris Portit Durrësit Z. Beqir Mujo 
Golemit i ka humbun. 

Lutet kush e ka gjetun t' a dorëzojë në 
Zyrën lëshuese ose në Financën e nalt.për 
mendun. 

Nga Ministria e P. të Mbrendëshme 
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Shpallje 

Zoj Polikseni, bashkshorte e Nikolla Ga 
çit nga katundi Raso (Çatiste) i Pogonit, me 
Jrnrkesën që i ka paraqitur kësaië gjykata 
mbasi pretendon se bashkshorti i sajë i per 
menduri Nikolia Gaçi nga katundi në fjalë, prej 
një kohe ma se 15 vjet që ësht larguare nga 
banesa e tij e m brame për n' Amerikë, nuk 
ka korispondue me t' afermit e tij, nuk dihet 
ku ndodhet dhe në rron ose ka vdekun, ka 
kërkuar që të deklarohet absent. 

Kjo gjykatë, mbasi ka pranuar kërkesën 
në fjalë, ka urdhënuar që të bëhen hetime dhe 
të merren informata mbi absentin e prezumuem 
dhe shpalljen e kësaj ma se dy herë në Flete 
ren Zyrtare dhe në fletoren "Demokratia", me 
interval një muaj botimi i dytë nga i pari, 
ngjitjen e saj në portën e banesës së mbra 
me t' absentit dhe se ç' do i interesuem në 
qoftë se ka ndonji kundershtim mbi dekllari 
min të nalt permendunit absent, ësht i lirë që 
ti drejtohet kësaj gjykate brenda afateve të 
sipërshen u ara. 
Gjinokastër, me 16. 3. rn:rn. 

Gjyqtari Filluer, 

* * * Thiret për tu prezantue si i pandehur në 
ketë Gjykatë i quajtuni Preng Mirdita ose 
Preng Marku prej Katundit Spaç të Mirditës, 
i akuzuem përse ka pranue dhe ble sende 
tue qenë të vjedhuna. 

Me qenë se të pandehurit në fjalë deri 
me sot sa do q' asht kërkue nuk asht gjet 
banimi i tij, prandaj me botim publik thiret 
për t' u prezantuem para kësaj Gjykate 
st 1 pandehur për me u paraqitë datën 
8-XII-939-XVIII ora 9 p. d. se përndryshe ka 
me u veprue simbas ligjës. 

Kjo thirje ze vendin e komunikimit. 
Gjyqtari P aqtues 

* * * I quajtuni Zeqir Arapi nga Lushnja pan- 
dehet se tue qenë në sherbirnin o ankuesit 
av. Z. Sezaj Qemalit banues në Vlonë i ka 
vjedhur nga obori i shpiës me datë 7-11-1939- 
XVII lO shishe me konserva. 

Me qenë se të pandehunit tash nuk i di 
het vend banimi ftohet me anën e Fletores 
Zyrtare të prezantohet para Gjyqit Hetues të 
Vlonës me datë ~0-11-1939-XYIII ora 9. 

Në rastë se nuk presentohet ditën dhe 
orën e caktuem kanë me u përfundue heti 
met në munge :ën e tij si mbas ligjit. 

Vlonë me 3-ll-1939-XVIII 
Gj. Hetues 

PARTE SUPPLEMENTARE 
TRADUZIONE DEI DECRETI LUOGOTENENZIALI DAL TESTO ALBANESE 

Deereto Luoçoteneneiale, 12 Ottobre W8/"J-XVII, Nr. 137 

Collocamento in disponibilita' di funzionari 
e impiegati statali per soppressione 

di uffici o riduzione di quadri. 

NOi 
Luo,:otenente Generate di Sua naesta 

VITTORIO EMANUELE III 
Per Grazia di Dio e Volonta della Nazione 

BE D' ITALIA E D' ALBANIA, 
IMPERATORE D'ETIOPI~ 

In virtu dell' autorita a Noi delegate; 
Visto l' art. 15 dello Statuto fondamentale del 

Regn o; 

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei 
Ministri; 

Udito il Consiglio dei Ministri; 

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO: 

Art. 1. 
( funzionari e impiegati dello Stato, compresi 

i magistrati dell' ordine giudiziario, possono essere 
collocati in disponibilita per soppressione di uffici 
o per riduzione di ruoli organici. 

Il provvedimento e adottato con decreto Reale, 
su proposta del Ministro da cui dipende il Iunsio 
nario o impiegato, di concerto con il Ministro per 
le Ftnanze e sentito il Consiglio dei Ministri. 

La dispcnibilita non puë durare piu di due anni, 
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Art. 2. 
L' impiegato in disponibilita e richiamato in ser 

vizio, con le stesse forme stabilile nel 1 ° capover 
so dell' articolo precedente, quando, entro 1 due 
anni dalla data del collocamento in dispombilita, 
abbia luogo la vacanza dt un posto equivalents o 
simitare, ancne in conseguenza rn prornozione nei 
gradi superiori. 

Puo ancne i' unpiegato in disponibrlitn essere 
assunto dal Presidente del Consiglio dei Ministri, 
sentiio 11 Consiglio stesso, ad un posto equivalents 
o sinulare a quello da lui rrvestrro, in un ruolo 
apparttinentt, ad altra Amm inistr aaioue, sempre 
q uando non esistano unpiegau m disponilnln a }JI o 
venienti dal ruolo medesimo e 1' impiegato m di 
sponibilita sia m possesso der tuoli e requisti richie 
sti per coprrre 11 nuovo posto. 

L' impiegato riassunto 111 servizio ai sensi dei 
precedenti commi, prende posto nel ruolo in cut 
sia rictuamato con l' anzraruta ehe aveva all a data 
del collocamento in disporubrlita e con lo stipendro 
mërente all' anz iarnta meuesuna. 

Art. 3. 
L' impiegato iu disporubxna puo essere chiama- 

to con decreto del Presidente del Consrgho dei Mi 
nistri, previo consenso del Ministro p13r le Finanze, 
a prestare servizio srraordinario presso qualsiasi 
Amminietrazione dello State. ln tal caso gli sara 
corrisposta una retribuzione non superiore alla drl 
ferenza Ira l' ultimo strperidic di servizto atuve e 
l' assegno di disponitnlua. 

Quawra l'imptegato m disponibihta, chiamato a 
prestare temporaneamente servizio ai sensi del pre 

cedente comma o nell.' ammimstraz ione da cui pro 
viene, non io assuma nel termme pretrssogli, e col 
locato a nposo ed armnesso al trattamento di 
quiescenza cui absia drritto. 

11 ricruarno in servizio straordinario non interrom 
pe il decorso del periodo massim-o di due anni pre 
visto per la dispombilita. 

Art. 4. 
Quando sia decorso il periodo massimo di due 

anni, senza ehe avvenga il richiamo in servizio a 
posti di ruolo ai sensi del precedents articolo 2, 
l' impiegato in disponihilita e collocato a riposo e 
ammesso al trattamento di quiescenza cui abbia di- 

. ritto. 

Nel oaso ehe I' impiegato collocato a riposo sia 
stato precedentemente chiamato a prestare tempora 
neamente servizio in qualche Amministrazione d1>llo 
Stato e vi permanga anche dopo decorso ii perio. 
do massimo di due anni previsto per la disponihi 
lita, esso puo optare fra l'assegno di pensione e la 
retribuzione corrispoatagli a termini del l" comma 
dell' articolo precedentë. 

Art. 5. 
All' impiegato in disponibilita ti concesso un asse. 

gno pari alla meta dello stipendio goduto al 31 mar 
zo 193\J, se contava almeno dieci anni di servizio 
utile per la pensione, e al terzo dallo stipendio sud 
detto, se contava meno di dieci anni di servizio 
utile per la pensione. 

L' assegno di dispcnibilita e sottoposto alla sola 
ritenuta della pensione. 

Art. 6. 
N1'i decreti di collocamento in disponibilita deb 

bono essere indicati la decorrenza, la causa e 1 as 
segno spettante all' icnpiegato. 

Art. 7. 
Gli impiegati in disponibilita sono soggetti alle 

norme disciplinan stabilite per quelli in attrvita di 
servizio, in quanto siano applicabili. 

Essi devono comunicare alla propria Amrnini 
strazione o alla Presidenza del Consiglio la loro re 
sidenza e gli eventuali cambiamenti. 

Art· 8. 
Tutte le disposizioni contrarie al presente De 

creto sono abrogate. 
Art. 9. 

Il presente Decreto entrain vigore dalla data 
dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e sa 
ra presentato al Consiglio Superiore Corporativo 
Fascista per la sua con versione in legge, a cura 
del Presidente del Consiglio dei Ministri. 

Ordiniamo ehe il presente decreto sia pubblica 
to nella Guzzetta Ufficiale mandando a chiunque 
spetti di osservarlo e farlo osservare. 

Tirana, li 12 ottobre 1939-XVII. 
f/to F1•aneeseo Jaeomoni 

f/to Sh. Verlaci f /to M. Bushati 

Redaktor : ZEF M. DAJÇI 
Shtypshkroja ,,NIKAJ 11 Tirani 
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ZYRJ:ARE 
Botohet prej Drejtoris se Pergjithshme te Shtypit, Propagandes e Turizmit. 

PERMBAJTJE 
1) Dek,et i Ministrit tl Drefllsis d, 4 Gusht 

I939.XVIJ, Nr, 38 
StkUt>Strimi i pasunis Abdura.hman Dibres f. I 

2) Dekret i Minif[rit tl Dreitësis d. 9 Gusht 
1939-XVII, Nr, 39 
Sekuestrim i pasunis të Koço Kotës f. 2 

3) Dekret i Ministrit u Dreitësis d. 9 Gusht 
z939.XVII, s« 40 
Sekuestrtm i pasunis të Koço (Kosrsq) 
Kouës f. 3 

4) Dekret i Ministrit tl Drejtësis d, 9 Gusht 
I939 XVII, Nr. 4I 
Sekuestrim i pasunis së bilës 
Koço Kottë's f. 7 

SOMMA RIO 
I) Decreto del Ministro per la Giustieia 

4 Agosto z939.XVII Nr. 38 
:St questi o del bent immobili di 
Abdurabman Dibra 

2) Decreto del Ministro per la Giustizia 
9 Agosto I939.Xvll Nr, 39 
Sequesiro dt:i beat immobili di 
Koço Ko11a 

3) Decreta del Ministro per la Giustizia 
9 Agosto I9.S9 XVII, lvr. 40 
Sequestro dei beni immobut di 
Koço Kotta 

4) Deere/o del Ministto per la Glustizia 
9 Agosto I939-Xvl/ Nr. 4I 
sequestro det beni immob.lr della 
figlia Ttfta di Koço Kotta 

p. 9 

p. 9 

r. 11 

p. \2 

Dekret i Mi11istrit tl Dreitësis 
4 Guskl z939 XVII, Nr. 38 

Sekuestrim i pasunis 
Abdurahman Dibrës 

D e k r e,..t 
Ministri Sekretar Shteti për Dr- irësiën, 
Mbatssi shqyrtoj proces-verbalin e Komisionit 

të posaçëm date 10 '<orrik 1939-XVII, me të cilin 
presohet sekuestrimi i pasuois së lueltëshme e të 
pa-Iuejtëshme të Abdurahman Dibrës, !iodur në 
Dibër, tash me banim lë pa- dinun ; 

Tue marrë parasysh se konkurojoë te gtiiha 
ekstremet e lypuo• prej dekret- llgJes me datë 2 
Qershuer 1939-XVll ; 

Në baze të nenit 2 t' atii dekret-ligji ; 
DEKRETON 

Sokueatrimia e pasuais se pa,.luejt11, me te 

Abdur.ahman Dibrës, që ndodnet në qarkun e Nën 
prefettures së Burrelit (Matit), në Qaf-Shtambë, 
e që si mbas veneumn te It shuem me date 
z7 .• 7.19J8.XVll prej Zyrës tpetnoxevet te Matit, për 
bahet prej: 

Një copë toke me sipër-taqe prej ZOO (Jyq10d) 
metra kauore. rregjtstrue me Nr, U date 2-Xl,19.36, 
kufii.ue: Lindie, - Prrae (rrëke) Vert. - Udhë e 
Përgjirhëshme. Juge Perendlm, - Toka vakante 
Shtetnore, si dhe ndërtesa e ngrehun mbi atë roaë 
qi! përbahet prej dy oda, nj1 gtelltore e oji korridor 
poshtë, dhe njt ode e nji sallon (çardak) nalte, 

Urdnëuon Zprëo e Pinancavct te Tiranës, me 
vue dori! mbi token dhe ndertesen e persharueme 
ne ketë dej.ret, dhe Zyrën e Ipornekavet të M~lit, 
me transariptue sekuestrimrn e bamë. 

Ky Dekret, per U! gjitha tLktei e ligjë,;, do të 
botohet në Fletoren Zyrtare te Mbretnis. 

Tirane, me 4 Gusht l939 XVll. 
Ministri i Drejtësiës 
Xnaler Ypi d. v~ 
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Dekret I Minlslrft ti Drejt!sis d. 
9 Guskt r939•XVII, Nr. 39 

Sekuestrim i pasunis Koço të Kottës 

Dekret 
Ministri Sekretar Shteti për Dreltësiën, 
Mbassi shqyrtoj proces-verbalin e Komisionit të 

posaçëm datë 10 Korrik 1939-XVII, me të ciltn 
proponohet sekuestrimi i pasunis së luitëshme e të 
pa-lujtëshme të Koço Kollës, nga Korça. me banim 
të pa· dijtun; 

Toe marrë parasysh se konku1 ojnë të gjitha 
ekstremet e lypuna prej desret-Iigjës me datë 2 
Qersh11er 1939-XVll ; 

Në bazë U! nenit 2 t' atij dekret-ligji; 

DEKRETON 
Sekuestrimin e pasunis së pa-Iu] reshme it: Koço 

Kones, që ndodhet ne qarkun e Korçës. e qe si. 
mbas V ertetimit të lëshuern me datë ZO Korrik 1939 
prei Zyri!s se" lpothekavet t' ati.shme, përbehet prej 
ndërtesave dhe pronave të posht-shenjueme : 

I. Një shte pi e ndodh un në Lagjen Qiro te 
Korçës, e përbame prej pesë dhoma, sallon, guzhi· 
në, obor, plevicë dhe pus, rregiisirue me Nr. Ren 
doer 3 datë Naaduer J9l3, kulrzue : Djathtas. - 
Morabu1i dhe Babali. Majtai;. - Rezm e Vaskë 
Kota. Para. - Rrugice dhe Kristaq e Iha Kolla. 
Mbrapa. - Thiml Buzo, Gaqi Ciko, Kristo Dogani, 
Lenke Kalani dhe Kristo Shamolli. 

lil':>reoda kutive të sntëpis nalt-përmendun e ri 
ngrehua, përfshihen edhe rrue110t dhe shrëpit të 
zomueme prei Koço t<o1·e1 qe snenohen në utujt e 
zotnimit: Nr. Renduer 287 date Shkurt 19.Z6, Nr. 
Renduer 238/1 datë 21-9 1929,· Nr. Renduer '4S4/IO 
datë 19 Gusht 1936 dhe Nr. Renduer 393/10 e date 
3 Korrik 1936, truelle dhe shtëpi të cilat përbaiaë 
pjese të kopshtit t' asaj shtëpile ; 

2. Një Kercunj-vneshu, që ndodhet në katuodin 
Vinçan të Korçës, me siper-faqe prej 1 1/1 (nji e 
gjysëm) dynym, rregjistrue me Nr. Renduer 188 e 
datë Shkurt 1926, kufizue: Lindje. - Kahreman 
Dervishi. Perendim. - Sabri Ati. Veri. - Koci 
Cicko. Joie. - Ilo Face ; 

3. Po në katundin Vinçan të Korçës dhe me ato 
kullë, ojë Veod•Vneshte në kasollet, e përbame prei 

2 (dy) kosore, rregiistrue mt Nr. Renduer 289 datë 
Shkurt 1926; 

-4. Një Arë e ndodliun ne Sinorin e Korçes, me 
sipër-faqe prej 3 (tre) dynym, rreglistrue me Nr. 
Reoduer 292 date Shkurt 1926, kufizue : Lindje. - 
Vaskë Kota. Perëndim. - Pando Rodhe. Veri. - 
Thim i freska Jugë. Udhe; 

5 Një Vend-vneshte, i ndodhun në Sinorin e 
Ko, çës, me sipër-faqe prej l (nji) d1nym, rregjicitrue 
me Nr. Renduer 291 date Shkurt 1926, kllf11ut:, 
Djathtas. - Thoma Kota. Majtas. - Veil. S1a1hl. 
Para. dhe: Mbrapa. - Udhë; 

6. Një Voeshtë tjetër e ndodhun në Sinorin e 
Ko,çes, rregjistrae me Nr. Renduer 290 datë Shkurt 
1926, kufizue: Djathtas. - ·1 homa Kota. Majtas. - 
Vdl. Stathi, Para e Mbrapa. - U dhes; 

7. Nië arë e ndodhuo në :<atundin Pënda] (Pen, 
davtnj), me sipër-faqe prej nji dynym të vjrtër d. 
m. th. nandë mares, uandëmoëchlete kut katrore, 
rregtistrue me Nr. Renduer 260/13 datë 2 Nandor 
1938, kuf,zue: Lindje. - Kos ra Angjeliu. Perendim. 
Mano Jovan. - Vt.ri. - Sart Sal1tck (Shen-Nauni), 
Jug~. - Udhë ma part! dhe tash arë pre] -4 dynym 
ne vendi udha Malit, ndodhun në Katundin Pëncai 
(Pendavml), xufrzue : L, Krista~ Naum Kona. Pe· 
rendim, - trasutgumarer e loysu Manos. Vu i. - 
Ara e Shen-Nao mit. Juge. - Udhë; 

8. Një arë ne veuoi •. Setishre> te katundit Pën 
da] (Pëndavinl}, me sipër· faqe prej 6 (gjashte) 
dpnym. rregjrstrueme N,. Renduer 371/13 date 3U 
Dhetuer 1938, kufrzue ; Lindje. - Kristaq Kotts. 
Llazar Nasi V. Kostaq KottaPreudim Jugë. - So. 
ti: Koci; 

9. Nje are në vendi cSelic;htë• po te katundit 
Peuda], me sipër-faqe pret 4 (katër) dynym, rregiis 
true me Nr. Renduer 371/13 datë të 30 Dhetuer 
1938, kufizue: Lindje. - Udhë. Perendim e Veri. 
dhe Jugë. - Kristaq Kotta ; 

10. Tridhjete dy pjesë në dyqind e naodëdhjetë 
e nantë pjesë të pa-ndame (32/299) U! oje kiles, të 
oje sallonit dhe të më cinema, të ododhuna në tre 
gun e Korçës, te kuf 1rz:ueme: Lindje. - Pali Lu bon· 
ja. - Juge. - Llambl Kajno. Pereodim dhe Veri. - 
Rruge publike dhe U! quejtun cMAJfSTIK•, U! ct 
lat prona [anë goditun ne truellin dhe ne shtëpinë, 
që shenonen në titujt e zotnimit Nr, 89 e datë Ko· 
rrik 19Z7, Nr. 90 e date Korrik 19l7 dhe Nr. 19 2/5 

BKSH



:.1 ~. ) 
Nr. 109 

dhe datë 20 Shtator 1932, tituj të cilët janë n' emen 
të Shoqëois Anonime Cicemstro që ka për kapital 
të tri godinat e sipëshenueme, që ndahet në 299 
aksione me vleftë 500 fr. ari seicili dhe nga kto 
aksione 32 janë n' emën tia Koço Kouës] 

Urdhënoft Zyren e Pinaocavet te Korçës, me 
vue dorë mbi ndërtesat dhe pronat e përshkrueme 
në kW! dekret, si dhe Zpren e Ipoihekave Korçës, 
me transkriptue sekuestrimin e bamë. 

Ky dekret, për të gjitha efektet e lgiës, do të 
botohet në Fletoren Zyrtare të Mbretnis. 

Tiranë. me 9 Gusht 1939-XVII 
1\1.inistri i l)rejtesis 
Xhafer Ypi d, v. 

Dekret i Ministrit U Dre;tlsis d, 9 Gusht 
r939 XVII, Nr, 40 

Sekuestrim i pasunis së pa-lujtësh me 
të Koço (Kostaq) Kottës 

Dek,.-et 
Mioistri Sekretar Shteti për Dreltësiën, 
Mbassi shqyrtoj proces-verbalin e Komisionit 

të posaçëm datë 10 Korrik 1939-XVII, me të cilin 
proponohet sekuestrimi i pasunls së luejrëshme e 
të pa-luejtëshme të Koça (l<ostrq) Ko-tës, nga Kor 
ça, tash me banim te pa-diirun; 

Tue marrë parasysh se konkurojoë të gjitha 
ekstremet e lypuna prej dekret-ltgiës me datë 2 
Qershuer 19J9-XVII; 

Ne bazë të nenit 2 t' atij dekret· Ugf i; 
DEKRETON 

Sekuestrimin e pasunis së pa-lujtëshme të Koto 
(Kostaq) Kottës, që ndodhet në qarkun e Korçës 
në Katundin Pënds] (Pëadavinl e që st mbas vër· 
tetimit të lëshuem me date 20 Korrik 1939 prej 
Zpr!s lpotekavet tl! Korçës, përbabet prej pronave 
të pesht-shenjueme : 

I. Një arë selishtë, me slpër-Iaqe prej 5 (pesë) 
dynym, rreglistrue me Nr. Rendur 357/11 datë 17 
Prill 1937, kufizue: Lindje. - Krisraq Kotts. Pere· 
ndim. - Ibrahim Plasa. Veri. - Ligor Koci. Juge. - 
Nikollaq Mano; 

II. Një ar! terthore selishtë, me siper-Iaqe prej 

4 (kater) dynpm, rregiistrue me Nr. Renduer 2S7]II 
datu 17 Prill l 937, kufizue Lindje. Kristaq Kona. 
Veri Llazar e Nasi. Jugë. Nikolia Llambi; 

Ill Një arë ne ven :!ID «Shkurta.,, me si per-faqe 
prej 4 (katër) dynpm, rreglistrue me Nr. t<1.nduer 
357[11 date 17 Pnll 1937, 1tuf1zue: Lindje. lbrah1ah 
Plasa- Pereodim. Krisraq Kotta. Vert. Hpsen Kuçt. 
Jugë. Udhë. 

IV. Një arë në vendin «Hajmalia. me stpër-Isqe 
prej z (dy) dynym, rregjistrue me Nr. xenduer 
357(11 date 17 Prill I 937. kef1zut: Lindje. Udhe. 
Pereodim. Hyseu Kuç,. Vc:ri. Ibrahim Plasa. Juge. 
Uuhe; 

v, Një arë, në vendin «Kolonjarka, me sipër-ta- 
qe prej 6 (1ij11shtë) dynym, rregjistrue me Nr. Re· 
nduer 357(11 datë 17 Prill 1937, kufizue: Lindje. 
Llazar Nasi, Perendim. Sotir Koci. Veri. Ho Koci. 
Jagë. Kristaq Kona; 

VI, Një are, në vendin «~Uogu i gjate., me si· 
për-Iaqe prej 6 (gjashte) dyopm, rregjistrue me Nr. 
Renduer 357]11 dalë 17 Prill 1937, kufazue: Lindje. 
Nikollaq Maoo. Perendim. Nani Miti, Veri. Kris 
taq Koita, Juge. Trashlgimtaret e Koste An1Jeliut; 

Yll, Një arë, në vendin cDuçe>, me siper-Ieqe 
prej 4 (satër) dpnyme, rregjisirue me Nr. t<enduer 
3.S7]II datë 17 Prill I 937, kuf1zue: Lindie, Trashi· 
gim1..re1 e kos,e AagJehu,. Perendim, Nikollaq 
Mano. Veri Hanko Gjplo. Jugë. Krlsiaq Kolla; 

VIII. Një arë, ne vendin •Shpendra,, me sipër 
fade prej 3 (tre) dyaym, rregilstrue me Nr. Rend 
uer 357[ll datë 17 Prill I 937, kufizue : Lindje, Kri• 
staq Kotta, Perendim. llo Koci.jugë, Sami Snaba· 
ni. V ert, Kristaq Kotta; 

IX. Nje arë, në vendin «Plepi>, me sipër-faqe 
prej 3 (tre) dynym, rregjistrue me ru. Kenduer 
357[11 date 17 Prill 1937, kufizue: Lindje e Juge. 
Sami Shabani. Perendim. Trashigimtaret e Koste 
Aogjeliut. Veri. Ligor Koci. 

X. Një arë, ne vendio «Plepi> në udha, me 1i· 
për· faqe prej 6 (gjashte) dynpm, rregtistrue me 
Nr. kenduer 357(11 datë 17 Prill 1937, kufizue: Li, 
ndje. Udha e Plepit. Perendtm, Jadni Opan, Veri 
e Juge. Oaço Ballahuri; 

XI. Një are, në vendio «Uthsa», me slpër-Iaqe 
2 (dp) dynym, rreglistrue me .Nr. 357[11 datë 17 
Prill 1917, kuflzue: Lindje. Nasi Prifli. Perendim, 
Kristaq Kotta. Veri. Honko Ojplo. Jugë. Udhë, 
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XII. Një are, në vendin "Plepi Terthore», me 
slpërsfaqe prej 3 Crt) d9nym, rregjistrue me Nr. 
357/11 date 17 Prill 1937, kufizue: Lindje, Veli, 
Jugë. Sami Babani, Perendim. Nasi Prifth 

XIII. Nje are, në vendin • Shkurta» udhë e Re- 
mbesit, me siperfaqe prej pese (S) d9nym, rregjis 
true me Nr. Renduer dH/ll da1e 17 Prill ,937, ku· 
nzue. Lindje. Kristaq Kolla. Perendim. Trashigim 
tare, e t<osce Aogj~ll,H, Veri. Sami Babani. Jugë. 
Niaollaq Mano; 

XlV. NJë are. ne vendin "UJh' e Rrembe cit», me 
siperIaqe prej 4 (karer) d9oym, rregttsirue me- Nr. 
357/11 date 17 Pr1l 19,7, kutizue : Lindje e Vtri. 
Udne. Pereodim. Onço Ballahurr, Juge. h.ris1aq 
Kona; 

XV. Nië are, ne vendin •Pund uuhë e Shen- Ko 
llit>, me· sipërfaqe prej 4 (katër) dynym, rregjis 
true me Nr. Renduer 357)11 date 17 r'rrtlë 1937, 
tulizue: Lindje. Ara.e Snen-Naunit. Perendrm. Spi· 
lo Çaushi. Veri. Nasi Prrtu. jug ', Jadh1 Pnfn; 

XVI. NJe are, në vendin -Prcllogjer», me sipër 
faqe prej 31/2 (tre' e gjysëm) dynym, rregltstrue me 
Nr. 35'7/ll· '1a1e 17 Prill 1937, kuf1iue: 1..111dje. Ni 
kollaq Mano. Perendlm. Nasr Prifu. Veri. Jaelhi 
Oparl. Juge. Sami Shabani; 

XVU. ~Je arë, ne ven1110 •Rogozhisla>, me si- 
t. për-faqe prej 4 (katër) d1npm, rrei•isteue me NF. 
357/11 date 17 Prill 1937, kufizue: Lindje Ligor 
Koci. Perenaim. Kris1aq Kotta. Veri. Nasi Vaoi. 
Juge. Sami Bat>ani. 

XVUI. Një are, në vendin •suogu' i &iati,, udn' 
e Pojanit, me siper-faqe prej 3 (tre) dpnpm, rre 
gjtstrue me NC, l(enduer 357 Ill date 17 Prill 1937, 
kuf1zuc: Lindje. Vasil Spire. Perendim. Hendeku i 
ma.a, Veri. Onço Ballanun. Jugë. Todi Cili. 

XIX. NJë are, ne vendin «U,•ti' e Pojanit., me 
sipër- faqe prej 3 (tre) ctpopm, rregjtstrue me Nr. 
Rendur 357 /lI datë 17 Prill 1937, kuf 1zue: Lindje. 
Udhë. Perendlm. Sami Shabaoi. Veri, Ligor Koci. 
Jugë. Arë e Snen-Nauoi1; 

XX. Një are, në vencin cPlloçan, me sipër-faqe 
prej 10 (dhjet) dynym, rregjistrue me Nr. Rend 
uer 357]ll dare 17 Prill 1937, kufizue: Lindje,- Lumi 
Percndim. Udhë. Veri. Kristaq Kolla. Jugë. Udhë; 

XXI. Një livadh' me sipër-Iaqe prej 2 (dy) dy 
nym, rregiistrue me Nr. 357 /li datë t 7 Prill 1917 
kufizue: Lindje, Veri, J agë. Kristaq Ko Ua. Pere 
ndlm, Udhe; 

XXII. Një arë, me sipër-faqe prej 3 (tre) dynym 
rregjiatrue me Nr. Renduer 357/11 date 17 Prill 
1937. kuflzue: Lindje, Udhë. Perendim, Suli Doko 
Veri. Zeqir Sheri] Plasa Juge. Hendeku. 

XXlll. Nje are, ne vendin «Lopatkat», me sipër 
faqe prei 2 (dy) dynym, rregiistrue me Nr. t<e.nd 
uer 357(11 date 17 Pl'.ill 1937, kufizue: Lindje H,. 
sen Kuçt. Perendlm. Udhë. Veri. Tafll Plasa. Juge. 
Suli D01to, xro pronat e fundil ndodhen ne kufi 1e 
katundit Plasa e Posh1me. 

Urdnënon Zyren e financave& te Korçes, me 
vue dorë mbi pronat e përshkrue me ne Ute de 
kret, dhe Zyreo e Ipoihekavet te Korçës me m,os. 
krtptue sekuestrlmin e bame. 

Ky Dekret, për U! gntna efektet e llglës, do 
te babel ne F retoren Zyrtare të Mbretnis. 

Tirane, me 9 Gushi 1939·XVll 
Ministri ! Drejtësiës 

Xhafer Ypi 

Dekret i Minis/rit t~ Drejt!sis 
9 Gusltt r939 XVII, Fir. 4r 

Sekuestrim i pasuois bijes Koço 
(Kostaq) Kottës 

D ·e k r e t 
Ministri Sekutar Shteti për Drejtësiën, 
Mbassi shqyrtoj proces- verbalin e Komisionit 

ti posaçëm date 10 Korrik 193J·XVll, me te cilin 
proponohet sekuesuim! i pasunis se luj1esame dhe 
të pa-luitëshme 1e piestarëve te fa miljes se K.oço 
(ICostaq) Kotte,, aga Korça, tash me banim 11 pa. 
dijtuo ; 

Tue marrë parasysh ae konkurojoë te gjitha 
ekstremet e lypena prej dckret,ligjes me datë 
2 Qershuer 1939,XVII; 

Në bazë te nenit 2 t' atij dekret-ligji ; 
DEKRETON 

Sekuestrimin e pasuois së pa-lu] tëlhme ti! bij es 
,e Koço (Kostaq) Korrës, e queitun Tefta, qe ndo 
dhet në qarkun e Korçës e që simbas Vërtetimit 
te Iëshuem me datë 20 Korrik 1939 pret Zyrës 
Ipothesavet të Korçl!s, ti! rregitstrceme o' ate zprl! 
me Nr. Renduer <f20, Volum 24 date 10 Gusht 1934, 
përbahet prej pronave dite ndërtesave U! posht- 
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shenjueme, një plesë në dy pjesë ti:! pa-ndame ne 
61 coeë ara. në 8 copë kullotje të vogla dhe në 3 
shtëpi bujqish: 

I. Një arë, ne vendi "Plloça,, me sipër faqe 
prej 14 (katërmbëdhjetë) dyn9m, kuffzue: Liodfe, 
Pere Çerzlzi, dhe tash GJeti Vani, Perendim, Veri 
e Juge Udha; 

2. Nfë are, ne vendi »Udha e Lopëvet», me 
sipër-faqe prej 5 (pese) d9nym, kufizue: Lindje, 
llo Koci Vani. Perendim, ma parë Koci Nasl, tash 
Arqite Koli. Veri e JugE. Udhë. 

3. Një arë, ne vendi ,, Luadhi i Of,shit ose 
Shkurt.,, ke udha e malit, me sioër.taqe prei 11 
(ofimbëdhfetl!) d)'nym, kufizce: Lindje, r,,a parë 
Osmani, tash Hvsen, Sadik dhe Fehim, bi)t' e 
Mehmet Kuçit. Perendim, ma pare Ramadani, tash 
Koci Thanas. Veri, trashiglmtarët e Hymet Ku 
llës. Jugë, Udhë; 

4. Një arë, ne. vendi »Udhë e Lopëvet ose 
udhë e Terovës» me sinër- faqe prei 7 (shtat) dy. 
nem, kuf!zue: Lindie, ma par• Mano Jovani, tash 
trashigimtsrët e tif. Pereodim dhe Veri Udhe. Ju. 
gë. Thomf Gaqi ; 

s. Nff Arë e ndame ne vendi »Kallmishta», 
me slnër-Iaqe prei 6 (gjashtë) dynym, kufizue: 
Lindie, ma parë Nikolia dhe Emina, tash Pandi 
Jorgji dhe truhigimtarët e Emin Mero Babanit, 
Perendim. Ma oarë At· Vasili. tash trashigimtarët 
e Kostë An~ieliut. Veri, trashigimtarët e Man 
Jovan it dhe nga Jullu, Udhë; 

6. Nfë arë, ne vendi 11Udh' e Rembeclt», me 
sfpër.f11qe pref 7 (shtat) d1n,m; 1rnfizue: Lindie. 
trashig!mtarët e M::ino Jovanit. Perendim, ma pa· 
rë Istre] Ref. tash Ito Tlli. Veri trashigfmtarët e 
Mano Jovanlt. Jugë, Udhë; 

7. Nfë arë, ne vendim »Selishta-, me sipër.faqe 
pref 16 (irashU!mbl.'dhfetf!) dyn}'m, kufizut: Llnëie, 
ma oarl! Ko11të Angielf dhe Mustafa Rahmi, tash 
Vasil Snllo dhe truhigf mtarët e H1met Kullës. 
Perëndim. Udhë. Veri, ma par! Mustafa Rahml, 
tub Vllazënla Hvsen Mehmet Kuçi dhe trashigim- 
tarit e H1met Kollës. Jugë, Udhë; ' - 

8. Uvadh, ne vendi ,,or..,, me sipfrf!qe pref 
9 (oandë) dynym, katlzue : Lindie. Arë e Shent 
Naumft • Yan,fet -Uambi. Perendlm, Udhë. Veri, 
ma Plrë Kristo Liam bl 'tash Tbomo Gaqf. Jugë, 
Udhë: ' ' 

9. Hit! arë, ne vendin cSeli1htu, me 1iper.faqe 
pref 5 (pesë] d9apm;' kafi1ue : Lilldie.- · Udhë dhe 
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trasblgimtarët e Hjmet Kullës Perendim. Bljt' e 
Mehmet Kuçit. Veri, ma parë Koci Jani dhe Mus· 
ts fa Efendi, tash trashlgimtarë! e Hpmet Kullës. 
Jugl!, Udhë; 

10. Një arë, ne vendin •Ura dhe udhë e Zem- 
btakut», me sipër-faqe prej 4 (katër) dJoym, ku 
fizue: Lindie. ma parë Thanas, tash Koço Thanas. 
Perendim, Lumi dhe trashlglmtarët e H1met Ku 
llës. Veri, mli parë All Efendi, tash Nisi Ristodhe. 
Jugë, Udhë dhe Ligor Koci ; 

11. Ni! arë, ne vendin ,,Terthorfa.,, me sipër- 
faqe prej 3 {tre) dpnym, kufizue: Lindfe dhe Pe 
rendim. rrashlglmtarët e Emf n Mero Babanit. 
Veri, trasbiglmtarët e At- Vasilit Jugë. Udhë; 

12. Nië art>, ne vendin cUdh' e Rembeclts , me 
s1per,faqe pref 3 (tre) dynym, kufizue : Lindje, 
Dillce Nako1eci. Perendim, ma parë Kosta Angfeli 
tash Miti Tlli. Veri, ma parë Viske· Karapanço, 
tash Dhosl Korçari, Jugë, Udhë; 

13. Një ari', rie vendin cOuce>,i me siptlr,faqe 
prej 3 (tre) dynym, !7~.:Jzue • Liadle.: Kristo Kosta 
Perendim. Udha,Verl, ma parë Mane Jovani •"~h 
trashigimtarlt e Mehmet Kuçit. Jugë, Arë e Shen 
Naumit; 

14. Livadh, në vendn cVar~t dhe Lumb , me 
sipër faqe pref 4 (katër] d1nvm, kufizue : Lindje, 
Lumi, Perendim, ma pari'• Ml'ro Babanf, tash tra· 
thf,imtarët e ti], Veri. trashhlimtarët e Mano Jo. 
,vinit dhe Arqite Thsnas, Jugë Udhë; 

15. · NfH arë, ne vendin .,Kolonjarkatt, me· sipër 
faqe pref ,; (gjashtë) d}'nym. lrufizue; Lindie. ma 
parë Ali Mero Babsni. tash Hpsen Mehmet Kuçi 
dhe Ltaz rr]. Perendim, udhë, Veti, ml' parë Salih 
Plasa, tuh Hysen Mehmet Kuçi, Jugë. ma parë, 
Koçi. tash Miti Tili ; 

16. Nil! arë, ne cUdh' e Remb!cib ose cShhrtat> 
me sipër-faqe prej 7 (shtat) d1nym, kufizue: Lin 
dje, ma narë Mustafa Rf endi dhe Emin · Mero Ba. 
bani, tash trasbiglmterl!t e Emio Mero Babanit 
dhe trashigimtarët e Hymel Kullës. Veri, ma parë 
Mano Jovane, tash Kosta Angfelinf! dhe trasbiaim, 
tarët e Emln Mero Babanft. J ugë, Udhë ; ' ·. 

" 17 Nil! arë, nen vendin »Plenl» me sipërfaqe 
pref zt/2 (dy e Jtf9sëm) dpnym, kufizue : Lindje, 
Dilke Nakolecl. Perendim, Udhë, Veri, trashigim- 

' ' tarët e Emio Mero Babanit, Jugë, ma parë Mano 
Jovani, tash Nasi Risto Pendavlnli; 

18. NII! livadh f ndare; ne vendin cSelisbta~. 
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me slpër-Iaqe prej 9 (nandë) d)'n)'m, kufizue: Lin 
die, ma parë udhë dhe Kost! Aogjeli. rash Vasil 
~pilo dhe udhë, Perendim, ma parë Muslnfa Rah. 
mi, tash trashia-imtsrl't e Mehmet Kuçit. Veri, 
Udhë dhe At- Llsmbl. Jugll, trashigtmtarët e Hy 
met Ku1Ws; 

19. Nië arti, n@ vendin .,Shent- Kolik me siptir. 
hqe pre] 3 (tre) d9nl'm, kuf'zue ; Lindie, ma parë 
Mustafa Efendi dhe Ito Tili, tash trashiglmtarët e 
Hpmet Kullës dhe Jlo TiF, Perendlm, trashtglm 
tarët e Emin MPro Babsnit. V,~ri. arë e Sheut- Na· 
umit. Jue-il, Udhë ; 

20. NH~ arë. në vendin •• Udh' e Teroves •• , me 
sipl'r,fsoe oref 7 (shtstfl) cfynvm, 1rnflzue: UrHffi>. 
Udh". Pnt-ndi1t1. ""' psrl:I Muiitsfa Rllhml Piluri 
toh Dilh Nnkofeci. Vt>ri ms oilrltM,no Iovsn, tr4::h 
trashi~imtsrët dh,. .A rone f<oli. JugF.. Udha dhe 
truhie-lmt,irllt ,. Mann _Jov::init ~ 

21. NIii A.r~. ne vendi «Motta ose Briri> me 
sfn{lr.faoP nr,.f 13 (trPmbMhf,tl') denem. kufizue: 
Lindie, tr11111hi2'imtbrët e Ko111tl' AneMfut dhe ara 
e Shent- N'aumit. Perendlm. Trashie:1mtar~t e M11nn 
Jovsnit d1'e udhë. Veri. Trsshigimtsir#lt e Hyt11Pt 
K •• 1U!11 dhe truhie-imtarët e Mar,o Jnnnl•. Jugl'. 
Udhl!: 

22. ,..,fë arl'. nll vendin «Udh' e Rembecib , me 
sipër-faqe oref 4 (katër) dvnvm. ~ufizue: Lindie. 
ma oarë At-Vasili, tash trsshf gimtarl.'t e Meh1t>et 
Kuçit, Perendlm. -mike Nakoleei dhe trashigimtarët 
e Emfn Mero Bsbsntt. Veri. Dilke Nakoleci. Jugë 
Udh" ~ 

21. Nil§ arl>, nil vendin «Udh' e Terovess , me 
1ipër·faQe oref 21/2 (di, e e:i)'svm) denem, kufizue: 
Lindie. ma parë Rfdo Shamolli. tash trashigimtsrflt 
e Emin Mero B11ha ,it. Veri, Udhë. Jngë, trs~hi- 
21mt1rl't e Mero Bsbanlt : 

24. Ntë ar•\ ,,11 ve111iit1 ,,Ur'1", n,e sfplrfaqe 
prPf 21/2 (cf1' e ei1'.::ëm) d)'n}'m, kufiztte: Lindje, 
Dalikn Hasan. Perendim. J)ilke Nakoleci. Veri, 
Udh~. Jueë. Vakëf i Pendaviniit ; 

25. Nlë livadh. në vendin «Ura>, me slpërfaqe 
prei 3 (tre) dJ'nvm. kufizue: Lindie. Ara e Shent 
Naumit. Perendlm, Udhë. Veri, Lumi. Jurë, Thoma 
OaQi: 

26. Nië arë në vendin .Guri9, me sipër-faqe 
prei 4 (katër) dJ'Dl'ffl, kufizue: Lindie, trashigim 
tarët e Mano Jovanit dhe Sheut- ~aumi. Perendim, 
Dhosi Korçari. Veri, Avrim Sovjani. Juge. Udhe; 

'27. Një arë, në vend.n ., Shpendra", me sipër 
faqe prei 5 (pesë] dvnpm, kufizue: Lindje, Kristo 
dhe Vangiel Llambi Pendavlnii. Perëndim, trashi. 
glmtarët e Mthmet Kuçit. Veri, trashiglmtarëj e 
e Hymer Kullës. Jugë, Udhë; 

28. Nfë ar!',· në vendin »Shpcndra», me siper- 
fsae prej 2 (dy) dynym, kufizue: Lindie, trashi· 
gtmtarët e Hvmer Ko lle s. Veri, trashigimtarët e 
M11no jove nit, Jugë trashlgimtarët e Mehmet K11çit; 

29. f'lfjë arr, në v.ndln • Plepi" me sfpl'r-faqe 
pr,j 5 (p•ttll) dpnym, kufizue: L'ndle, Arqite Ni. 
lrolla, Perendim. Udhë, Veri. Dhesi Korçar'. Jugë, 
Perfkll Thimi; 

30. fllfë arë. në vendin cPleph, me sipërfaqe 
or,f 21 / 1 ( dy e gfyqym) d9,,pm. kufiiue : Lindie, 
arë e S"e"t· Naumit, Perendlm. Udhë. Veri. Th11. 
nas Bllo Trova, Jugë, Hesnl Selenica; 

31 Nil! ari:'. në vendin cUdh' e Rrembeeib , me 
me sipër- hQe nrti 5 (oesP) d9npm. kufizue : Lindie 
Udhë. Perendlm, ma parë Mano Jnvsn tash Onco 
Rt>llahuri dhP Vllhfi. Veri, truhi~Jmtsrët e Mtb 
met Knelt, Jusrl!. DiJke Nakoleci; 

32. Nill arë. në vendin Udh' e Rrembecitn, me 
sinër- ha"' ore! 3./2 (tre e lliJsëm) d}'n)'m, knfizue: 
Lindie, Van! Pano. Perendfm. ·rrashigimtaret e 
Mano JovAnit : Veri Udhë, Jugë, trashigimtarët e 
Mano Jovanit; 

33. N!ë arë, në vendin •.•..•. , ffll! sipër- 
faqe prej 6 (gluhtë) dvnym. kufizue: Liodir, tra. 
shfgimtarët e Kostë Angfeliut, Perendlm, Udhë. 

~~Veri. 'Kostë Uambi. Jugë, trashiglmtarët e Mano 
Jovanit : 

H Nlë rtrP. "e vendi -Udh' e Rrembecit ••. me 
siol!r./aQe nrr i 2 (d1') dvnvm, kufizue : Lindie. 
trashigimtarl't e M1no [ovanit. Perendlm. S0tir11q 
Nikolla Zoe:rafi. Veri. Dhosl Korçari. Juge, Udhë; 

35. Nië arë, 11~ vendin .,Udh' e Teroves-. me 
sinfr-hqe orel 6 (giuhtë) n,nym, kufiztte: Lindie. 
Udhë. Perendim, Netoni Koci. Veri, Sotiraq Niko. 
lia Zografi. I 1.1gë, trashiaimtarët e Hemet Kullës; 

36. Nië arë ne vendi cKishu me sipër-faqe 
prei 2 (dv) dynvm. kufizue: Lindie, Ofeli Vanf. 
Perëndim, trashigimtarët e Emin Babanft. Veri, 
Udhë. Juell. Ar' e Shent-Naumtt : 

37, Nlë arë, ne vendi cUdh' e Shent-Kollit~, 
me sipër-faqe nre] 3 (tre) dynym, kufizue: Lindie 
Udhë. Perendim, trashigimtatët e Kostë Angjeliut. 
Veri, Udhë. Jugë, Dhost Korçari; 
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38. Një are, ne »Udh' e Shent- Kollite, me si 
për-faqe pref 11 (njimbëdnietë) dynym, kufizue: 
Lindje, Nasi Risto. Perendlm, trashigtmtarët e 
Emin Miro Babani, Veri, Miti Tili dhe arë e 
Silent- Neumit. Jugë, Udhë : 

39. Nië arë, ne vendi cKishu. me siprrfaqe 
pref 4 (htër) dpoym, kufizue: Lindje, Dilke Na 
koteci, Perendlm, trashigimtarët e Emin Mero 
Baba nit. Veri. Udhë. Jugë, Ltazo Nasi; 

40. Një arë, ne «Udh' e Lopëvets, me sipër- 
faqe prej 3 (tre) dynym, kufizue: Ltndle, trashi 
itmtarl.lt e KoGtë Angfetiut. Perëndim. Thoml Gaql, 
Veri, Vangfel Llsmbi. Ji.,gë. Udhë; 

41. Një arë, ne vendi •• Udh' e Lopëvet», me 
sipër-hiqe, nre] 3 (tre) 'dynym, kufizue : Lindie, 
tra.;;higimtarët e Mano Jovanit. Perëndim. trashi 
g1mtarët e Hemet Kullës. Veri, Thoma Oaqi, Jullë, 
Udt,ë; 

42. Nfë arë, ne vendi cShelgiet e Vanit», me 
~lo~r.feqP, nrn] 16 (gjashtëmbëdhjetë) dynym, ku 
Iizue : Lindie, Hendeku, Perendim, trashigimtuët 
e Mano Iovsnit. Veri, Udhë. Hendeku dhe Ojeli 
Var,i ; 

43. "Jj~ arë, ne vandi cVafo, me sipër-faqe 
ore! I (o!i) dpl"}'ffl. kufizue: Lindie, Ligor Koci. 
Perendim, Pandi Iorgll. Veri, Udhë. Jug•\ M.iti 
OjeH; 

44. Nill arë. ne vendi ., Vr,ia, me sipër faqe 
or~i 2 (dv) denvm, kufizue: Lindie. trashizimts 
r•t e Mano J•vllnit. Perendim. Lumi. Veri. Udhë, 
Jttg". trao:;higim'arët e Emin Mero Shsbanit : 

45. Nfl' arë. ne vendin «Udh' e Lonëveb , me 
sip•r f,iqe nrei 2 (dp) dpl'lym, kufizue: Lindje, 
Hi>nitelrn. Perendirn, Udhë, Veri, trashigimtarët e 
Ma!!o Jov11l'lit. Jugë, Arë e Shent-Naumit ; 

46. Nili arë, ne vendi •Briri•. me slpër-Iaqe 
pref 1 t (11iimbëdh!etë) dynpm, kufizue : Lindje, 
Truhillfmtarët e Kostë 4ngieliut. Perendirn, Tra· 
Rhie-imtarët e Emin Mero Babanit, Veri, ara e 
Silent Naumit. Jugt>. Udhë; 

47. Nië arë, ne vendin •• Briri •• , me sinër faqe 
prei 3 (tre) dpnrm. kulieue : Lindje, Lumi. Peren 
dim, trashlgtmtarët e Kostë Angieliut. Veri, Udhë, 
Jug11. Vangiel Perdavinil ; 

48. Një arë, ne vendi • Korije •• , me slpër-Iaqe 
prei 4 (kAU!r) dynym kuifzue : Lindie, Arë e Sheut 
Naumit. Perendim, trasbigimtarët e 'Mano Jovaoit. 
Veri. VA~il Spilo, Jugë, Udhë ; 

-49. NJë shtepi e ndodhun në fshat, e perbame 

pre] pesë dhomavet, dy sallavet, një plevice, një 
koshere. një ahurl dhe pre! nje kopshti me sipër. 
fa qe prej 3 (tre) dynym si dhe prej d1 lemenlve, 
kufizue : Dlatt. tas, Shrëpiia bujqësore e trashlgim 
tarëvet të Mano Jovanit. Majtas, ma parë shtf!plfa 
e Petro Kocit dhe udha, tash tue hy shtëpia e 
Kocit përmbrenda, kuflni i shtëpis me rrugën, 
Përpare, ma parë me lemenltë, tash tue hy lemenitë 
nërmbeenda kufirit të shtëpts dhe me udhën. 
Mbraoa, Gjeli Van! Nasi; 

SO. N [ë shtëpi të nda me në fshat, godia a për. 
bam un prei tre dhomavet, një salle, një ahur, dy 
lemen] dhe obor, lcufizue: Djathtas, Udhe. Majtas, 
Zonja Dino Vefiko dhe Ligor Koci. Përpara. Rru 
ga. Mbraoa, trashi~imtarët e Hpmet Kullës ; 

5 J. N!ë shtëpi përdhe st>, e përbame pref tri 
dhomave. obor dhe aksesuaret e tjera, kufizue: 
Lindje, Udha publike. Perer,dim, Risto Till, Veri, 
Udhll dhe Koti Risto Jugë, Hesen Koci dhe Vë 
Ilazëzls dhe udha publike. 

Giirhë proof at e slpër-shenueme, ndodhen ne 
Juridiksionin e katundit Pendavin]. 

52. Ni~ arë. ne VP"~i • Mor•ca • afër udhës Pen. 
davir.jft, me sinër-Iaqe prei 5 (pesë) dynym, kufi. 
zue : Lindje. Udha. Perendim, Arif dhe Myrt.!za 
Selenica. Veri. Vangiel Llambi. Jugë, ma parë 
Emtn 8 •. i. tash trashig1m::::;:!t e tij Ali Emini; 

53. Nill arë, ne vendi • Lopatkas , udhi! e Pasarlt", 
me sipër Iaqe prej 3 (tre) dvcym, kufizue : Lindie, 
Udha. Perendim, Udha, Veri, ma parë Xhaferi 
tash Dilke Nakoleci. Jugl, ma parë Islami, tash 
Qamil Beqlr Plasa ; pronja kto, të ndodhuna të 
dyja në kufi të katundit Plue; 

54. Një arë. ne vesdi eSllogu i glatë>, simbas 
titrë1 me sioër faqe prei katër dynym dhe simbas 
gienc1ie"' sotme pref nil sipër· faoe 6 (gjisbtll) d1· 
nprn, kufizue : Lindie, Hsxhi Muharrem dhe Van 
glel Llamql. Perendlm, Osman Plasa. Veri dhe 
Jugi-. Udhë; 

55. Nië arë. ne vendi .,shel~fet e Maliqit», me 
sipërfaqe simbas titrës prej dy dynym dhe slmbas 
glendjes së sotme prej 4 (kater) dyn9m, kufizue: 
Lindle, Male Zake. Perendim, Tafil Abidlo. Veri, 
Vangiel Llambi. [ugë, Dlemt e Heskë Vranishtit; 

!56. Nië arë, ne vendi -Struga». simbas titras 
me sipër hiqe uji dynym dhe 11imbas gjendjes së 
sotme prei 3 (tre) di,nvm, kufizue : Lind] e dhe 
Jugë, Struga. Perendim. Tafit Abidin. Veri, Rruga, 
tt! trija kto prona të ndodhuna ne kufi të katundit 
Plase.; 
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57. Një arë, ne vendi eUdhë Kryq me izurë,, 

me stdër-Isqe simbas titrës prej J (nli] dynym 
dhe simbas gjendits sotme prej 6 (gfashtë) dvnym, 
kufizue : Lindie, Thimi Miho dhe Ramadan Kuçi. 
Perendlm, Thoml Glell dhe trashizimtarët e Mano 
Iovanit dhe udhs : 

58. Nlë arë, ne vendi ,,Haimall udhë e Teroves", 
simdas titres ma ~;p;;r.faqe orti 3 (tr2) dynpm dhe 
shnbPS 11Jt-ndles sli sotme prei 6 (~Jashtë) dvnym, 
kufizue : Lindie, Ndooi Koço, Thomo dhe Shent 
Nsuml, Perendlm dhe Veri, Udha e Teroves. Jugë, 
1rashi~irt1t9rl't e Emin Mno Bsbantt : 

59. Nill srl\ ne. Udha Haimall", udh' t! Tetovës, 
n,p siollr.fPQe simh,s titrlls prrj 3 (tre) dpnym. 
dhe slmbss giend!l'S së sotme, nrei 6 (~Jashtë) 
dvnvm. knflz1119: Lindie. dh,i, trPshigimtarët e HJ'· 
me,t Kul!ll11. Perendlm. me She nt-Naumtn dhe Thi. 
mi -,.ohon. Veri, tra~h!glmtarët e Hvmet Kullës. 
Jul!ll. Udha; 

60. Ni, arfl, i,e ven rt i •. Terthoret ne Plepat •• , 
mP ~id!lr hQ"' prei 1 (nff) dvnym si mbas tltrës 
dhe si"1h9s giendf e~ sic sotme ore i 3 (fre) r1ynym, 
kufizue : Lindie. trashiglmtarët e Mano Iovanlt, 
Pi>rendim, trashlgimtar't e Emin Mer'J Babanit. 
VPri. ~hent- N'11umi dhe trashi~fmtarët e Tflit dhe 
Kosta A2iefi Jugë. N9~i ~isto dhe u thë ; 

61. NH! arë, ne vendi .,ProtloizP .• , me sipër.faere 
simbas titrllc; ord 1 (nii) d9nym dhe simbas izieo. 
dles së ~otrne flrti 21/2 (dv e gi\'sem) clpnpm, ltu. 
fiztie: Unc1iP, N'ac;i Risto dhe udhë. Perendim, dhe 
VPri. traqhigimtsrët e Mai,o Jovanit. Jug,, tra 
shieimt,;ari5t e Emin Mno Babanit; 

,2. NI• arë. ne vendi • Priiihre•, me sinër-Iaqe 
11imbao:; titres prei J (nif) dl)npm dhe simbas gfen· 
'1iPs së sotme nrei ~ (fre) d9nym, kufitue : Lindie, 
dhe J11gll, trashif?imtar!lt e Mano Jovanit. Perea 
dim. l\1eloomeni Zografi. Veri, Udha; 

63. Nië arë. ne vendi "Kallm•shtat ProHogu", 
me sipër.faqe stmbas titrës prei 1 (oii) dpnvm 
dhe simbas glendles së sotme prei 3 (tre) dynym, 
lrnfizue: Lindie. trashlglmtarët e Kostë Angieliut. 
Perendim, Thomi Gleli. Veri, Vani Pano. Jugë, 
Ramadan Kuçi dhe udha ; 

64. Një arë, ne vendi «Shelgjet e Vanit•. me 
sii,ër. faqe si mbas titres pref 2 (dy) dynym dhe 
simbas gjendjes së sotme prej 6 (gjashte) 1dl'DYm, 

kuflzue : Lindle, trashigimtarët e Hymet Kttlll!s. 
Perendi, treshlgtmtarët e Jovan Man.:,, dhe tra 
glshimtarë: e Emln Mero Babanit. Veri, G!eti Vani. 
Jogë, Llazar Nasi dhe udha ; 

65. Nlë arl',. pas udhës «Malit Terovëss, me 
sloër-Isqe prei 1 (nii) dynym slmbss titres dhe 
3 (tre) ,iynym simbu 1:?:iendjes së sotme, kufizue: 
Lindje, Koci Nasi. Perëndim, truhlgimtarët e 
Kcstë Angieliut, Veri, Me1pomenf Zografi. Juge. 
Udhë; 

66. Nf@ arë, ne vendi «Shtegu Shkurtat», me 
sipfr-f JQe si mbas titres pre] 2 (dy) dyn,m dhe 
slrnbas e:iendles së sotme prei S (pesll) dy-npm, 
kufizue: Llndle. Koci Nui, Uazar Na!'i, dhe tra. 
shiglmtarl't e Tilit. Veri, trashlgtmttN!t e Rmin 
Mero Bsbsnlt. Ju11l', trashigltntarët e Hymet Ku. 
Iles dhe të Mehmet '<ucit; 

67. Nlë arë, ne vendi •• Terthorfa,,, me sipPr. 
Iaoe ~im'bas titre!II nrel 1 (nfi) dynym dhe slmbas 
gfendfes 11ë sotme orei 3 (tre) dl)nym, kuflzue: 
Lindie. trashhzimtarl!t e Mano Iovanlt dhe udhë. 
Perendim. Llszar Nisi dhe trashialmtarë! e Tilit, 
Thomi Gaq! dhe dlemtë. Veri, trashlgtmtarët e 
H\'met Kullës. Jug!, trashigimtsrët e Emln Mero 
Babanit; 

68. NH livadh, ne vendi cBrirb, me tiper.faqe 
simbss titrës orPf 1 (nii) d\'lnpm dhe simbas gien· 
dies së sotme prei 2 MJ') d,n,m, kt1fizue : Llndfe 
tra~hi2imtar11t e Tilit. Thomi Gs<ti. dhe diemtl!. 
Perëndim. Avram Sovtanf. Veri, trashhrimtsm!t e 
M11no Jovanit. jg1?ë, Udhe ; 

69. Nii 1i1111dh nër mbi «Urb, me sinf!r~ratte 
nrei 1 (.,,fi) d;""m simba-s titrl!s dhe simbis tfen· 
dies !;1 sotme pref 2 (dy) d\'ln\?m, ttiffzue: Llndle, 
ttaithfgimtar~t ,. Tilit, 1'homi Gnql dhe dlemtë. 
Perendlm, trashJ,:.?imtaret e Thanu Pendavfnfit. 
Veri, lumi i Devollit, dhe udha. Ju,:.?ë. Var,gfet 
Llambi; 

70. Nii livadh, me sip!lr.faqe af mbas tftrn orel 
1 (nfi) dpnpm dhe simbas llfendies se sotme pref 
2 (dp) dynJ'm, kuflzue: Lin-die. Netoni Koça Tha 
ns~i. Perendim. Lum! DevolHt dhe trdtia. 'Teri, 
Nast Rf sto dhe lu'mi. Jugë, traslllglmfarl!t e HJ· 
met KuHes; 

71. Nii livadh ne »Shuret n' uthka», me stpër 
faqe simbas titrea prej 1 (oji) dynym dhe simbas 
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~fettdfes së soffne 'prej 2 ·(d}') d}mym, \ufizue : 
Lindie, treshiglmtatët e Koste Angfeliut dhe Van 
•gfel Llambi. Perëndim, Udha. Veri, trashiglmtarët 
e Hvmet Kultes. Jugë, Thlmi Naum; 

72. Një arë, ne cTerlhoret ne Guri», me sipër. 
ta·qe sitnbas titres pref 1 (nli) dynym dhe simbu 
gl~ndfes së sotme pref 7 (shtat) dvnym, kufrzue: 
I;ittdfe, Thiml 'Miho. Perendlm, Thomi Gieli. Veri. 
Ramadan Kuçi dhe trashiglmtarët e Mano Jovanit 
dhe udha. Këto 16 copo pronla ndodhen në sinor 
të katundit Pendavin]. 

Urdhënon Zyrën e ,Pioaocavet të Korçës, me 
vue dorë mbi nfi pjesë në dy pjesë. të pronavet 
dhe ndcrtesavet të përshkrueme në këtë dekret të 
zotnueme pref bijës së Kcço (Kostaq) Kottës të 
quejtun Tefta, dhe Zyrën e lpothekavet të Korçës 
me transkriptue sekuestrimin e bamë. 

K9 Dekret, për të gjitha efektet e llgiës, do të 
botohet në fletoren Zyrtare të Mbretnis. 

Tiranë, me 9 Gusht 1939-XVII. 
Ministri i Drejtësië1 

Xh. Ypi d, v. 

P A,R-TE S U P P L E M E N T A 'R·, E 
TRADUZIONE DEi DECRETI DEL MINISTRO PER LA GIUSTIZIA 

DAL TESTO ALBANESE 

Deere/o riti Mlte{slro /Jtr la Giusiizia 
4 'Agosto z939-XVII Nr. 38 

Sequestro dei beni di 
Abdurahman Dibra 

D.ErC R-E ,TO 
li Minhtro Srj!retario di Stato per ta Glustizia, 
Vfeto ii verbale delia Commissione speciale 10 

Lu~Ho 1939-XVII, col quale si pronone li sequestro 
del beni mobffl ed immobill di Abdurahman Dibra, 
nato a Dibra, attua1menfe di lgnoto domicilio; 

Consldersto ehe ricorroro tutti ~ti estremi 
prrvlRti dal decrero tegge in di1ta 2 ~iugoo 1'939· 
XVII; 

Vlsto rarticoto 2 del suddetto decrero ; 
DECRETA 

II sequestro dei ben! immobffl di Abdurahman 
Dibra. shuati nella Sottoprefettura di Bu r r e 1 
(\1ati), a Q,f-Shtamba, e ~Justo it eertlficato del 
27 7- 1939 XVII ril ssclato da'I' Ufficfo de lle lpoteche 
di Mati, consistent! in : 

Un tratte di terreno della estensione di 200 metri 
quadrat], registrato col Nr. 22 data 2-XI 1936, con· 
flnante: Est it torrente. Nord Via Generate. Sud 
Ovcst ii terrene vacante demaniale, nonchë li tab 
brfcato eretto su quel • terreno costitaito di due ca- 

mere, una cucina ed un corridoio sot:o, e di una 
camera ed una anticamera sopra. 

Ordlna all' Ufffcio de lle Pinanze di Tirana, di 
imrnettersi ne l possesso det terrene e del fabbrictto 
de!!critti ne! presente decreto, noncbë till' Ufflcio 
detle Iooteche c!i Mati di curare fa treserizione del 
se questro t ff~ttu.1to. 

II pre sen te de ere to a tu tri gli effetti di legge, 
sara pubblicsto ne lla Ogzzetta Ulf'ciale. 

Tiraor, 4 Agosto 1939 XVJI. 
f/to xs. Ypi 

Detreto del Minisiro /)er la Gii.siizia 
9 Agosto r939 XVII, Nr. 39 

Sequestro dei beni di Koço Kotta 

D /IJ ·CR ET O 
li Ministro Segretario di Stato per la Giustlzia, 
Visto ii verbale dells Commissione speciale 10 

tuglio 1939-XVII, col quale si propone it sequestro 
dei beni mobili ed immobiti di Koço Kona, di Korit 
za, di ignoro domlcilio; 

Considerate ehe rlcorrono tutti gli estremi pre· 
visti d:11 decreto legge in data Z giugno 1939-XVII; 

Vis to l' articole 2 dd suddetto deçreto tegge; 
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DECRETA 
It sequestro dei reni immoblli di Koço Ko.ta, 

situari net clrcondaro di Kor in a, e gtusta ii certi 
f,caio d I 20 lugtio 1939. : un ctaro dall' Ulficio 
delte Ipore che di detra cit a. consistent! nei sguenti 
terreni e fabbricati : 

I. Una ca sa situata nel Quartiere Qiro di Korit· 
za, cosutuira jj 5 cam ere, anucarm ra, cuclo a, fienile 
e pozzo, re_zi!,trata col !\r. progresstvo 3 ds ta . . 
Novembre 1923, cc1:ifio~nle: a· d estr a Mora buti e 
B·,1b::1!i. A sinisrra Rezm e Vaskë Kota. Davsnti 
viuzzs e ,risl!!Q e d Ilia Kolla. Di-tr o Thimi Buza, 
G11 ;I C ~o. Kristo Dogum, Lenke K •. lani t Krisro 
Shamolli. 

Dentro i confini dells suddeua casa rlcostrulta, 
sono eornorese anche le aree e Je case possedute 
da Koç, Kotts g·a descritri nei titoli di posses-loner 
Nr, Progressivo 28'/ de ta ,; 1926, Nr. Progr- svivo 
238/1 data 21 9-19~9. Nr. Proaressivo 454/10 data 
H Agosto 1936 e Nr. Progressive 393/l O data 
3 Luglo 1936, aree e case Iscenti parte dell' orto 
di de na cam; 

2. Vigna a vite, situata net vlllagg+o Vinçan di 
Koritza, dells estenstnne di 1 1/2 dynym, registrata 
col Nr. p.ogr ear ivo 288 e ~a'a ... Pebbraio 1926, 
confinante s Est Kar.re man Dervishi. Ovest Se bri 
All. Nord Koci Cicko, Sod llo Face; 

3. Pure ne l villagglo Vtnçan di Korirza con i 
medesimi cor fini, un rratto di vigm: e casupole 
costituito di 2 kosore (miaura special-), regis traro 
col Nr. progressivo 289 del Ieboraio 192'1; 

4. Un campo situato si confine di Korttza, della 
estensione di 3 dynym, re gistraro col Nr. Progr. 
292 dala Setternbre i 916, confinante : Est Vaskë 
Kotts. Ovest Pando Ro rhe . .Nord Thimi Treska. 
Sud 1 ..• stradaj 

5. Un tratto di vigoa, situaro at confine di Korlt 
zs, della estensione di 1 dynym, registrsto con Nr. 
Progr. 291 data Scttembre 1926, confinante : a 
destra Thoma Kota. A sinistra Frarellt Stathi, Davanti 
e dietro la strada ; 

6. Un' ahra vigni situata al confine di Korilza, 
reglstrata con Nr. progressive 290 data Settembre 
1926, ccnflnantc : a destra Thoma Kota. A 8ioistra 
f',.atelli Stathi. Davanti e diet.e strada, 

7. Un campo situata nel \iiltaggro Penda] (Pen· 
dsvinj), della estensione di un d101m antico cioë 
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nave misure, diciu1 nove braccie quadrate; registra. 
to col Nr. progressive 260/13 data 2 Novembre 
1938. co•1fioaf!te: Est Kosta Angleliu. Ovest Mano 
Jovan. Nord Sari Salltek (Shen N;iuml). Sud prima 
strada ed ora campo d-lla estensione di 4 dynym 
vhuato allll via del Monte, sito nel vilbggio Pen. 
daj (Pendavini] coofirant,.: Ef t Kristaq Naum Kotta. 
Ovest ~li eredl di Jovan Manos. Nord ii Campo 
di Shen Naum], Sud la strada ; 

8. Un camoo situate a eSeliahtes del villaggio 
Pendai [Pendavini) della estensione di 6 dynym, 
re gistraro col Nr. orogr. 371/13 data 30 Dicembre 
1938, confinante: Est Krlstaq Kolla. Ovest Llazar 
Nasi. Nord Kristaq Kotts. Sud Sotir Koci; 

9. Un csmno sitoato a Selishte pure del villa~glo 
di Pends]. della estensione di 4 dynpm, rt>gistrato 
col Nr. orozr, 371/13 data 30 Dicembre 1938, con. 
finante: f st Strada, O vest, Nord e Sud Kristan 
Kotra ; 

1 O. Trentsdue oar ti su duf centonovantsnove parti 
(32·299) di on caff~. di una salone e di un Cine 
ma. situa ti netla piazza di K orlrzs. confinanti: 
Es I P: li It l'M ;,, . Sud Llambi l<llfr,o. Ovest e 
Nord la strada pubhlica denominata cMaie· 
stiks , ehe sono eretti sul suolo e nella casa de 
scritta nei titoli di possedimenro Nr. 89 data •.. 
lugJio 1927, Nr. 90 e data ... Luzllo 1927, nonehë 
Nr. 192/S in dsta 20 Setten,bre 1932. tftoti intestati 
alls Societa Aoonims #Cinematestro> essendo ii 
canltale dei tre fabbricati suddetti suddiviso in 299 
azioni valutste ognuna SOO fr. 11lb. (oro) e tra 
queste 32 rtsultano intestate a Koço Kotts. 

Ordina all' Ufficio delte Finanee di Koritss, di 
imme ttersi net nossesso del beni e Iabbricaf! de 
scrittl ne! nresente decreto, noncbë ati' Ufficfo delle 
lpoteehe di Koritza. di curare 1a trascrtzlone del 
sequestro effettuatu, 

11 preseote dt creto a tutti gli effetti di legge, 
Sitt a pubblicato nella Gazzetta Ufficlale. 

Tir110a, 9 Agosto 1939-XVII. 

f/to Xh. Ypi 
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Deere/o tie! Ministro /)er la Giustizia 
9 Agosto r939•XVII, Nr, 40 

Sequestro dei beni immobili di 
Koço Kotta 

DECRETO 
li Ministro Segretario dl Stato per la Oiustizli, 
Visto it verbale delta Commissione speciale to 

luglio 1939·XVII, col quale si propone ii sequestro 
dei beoi mobili ed immobili di Koço (Kostaq) Kotta 
di Koritza, attuaJmente di ignoto domiciJio; 

Considerato ehe r'corrono tutti 11li estrerni pre 
visti dal decreto, legge in data 2 giugno 1939-XVII; 

Visto I' articolo 2 det suddetto decreto; 
DECRETA 

II sequestro dei benj immobili di Koço (xostsc) 
Kolla, situati nel clrcondario di Koritza nel villag• 
1?:io Pendaj (Pendsvlnl) , iiusta ii certificate det 
20 Lugllo t 939 ritasciato dali' Ufflcio delle Ipote 
ehe di Kori'za, eensistenti in: 

I. Un campo (orto) Selishte. delta estensione 
di 5 d9nym, rPgiiltrato cot Nr. Progr 357/11 data 
17 •Aprfle 1937, confinante: Est Kristaq Kotts. 
Ovest Ibrahim Plasa. Nord L'gor Koci. Sud Niko• 
llaq Mano: 

II. Un cameo i orto dlagonale (terthore selishtë), 
della estensiooe di 4 dynym. reglstrato col Nr. 
Progr. 3~7/II data 17 Aprife confinante: Est Kri· 
staq Kotts. Nord Uazar e Nasi. Sud Nikolla Llambi; 

III. Un campo a «Shkurta,, dtfla estensione di 
4 dynym, registrato col Nr. nrozr. '357 /li data 17 
Aprife 1937, confinante: Est Ibrahim Plasa. Ovest 
Kristaq Kotta. Nord Hysen Kuçi. Sud Strada; 

IV. Un campo a ,,Hajmalij• della estensione di 
2 dynym, reglstrato col Nr. progr. 257/11 data 17 
Aprile 1937, confinante: Est strada, Ovest Hysen 
Kuçi. Nord Ibrahim Plasa. Sud strada; 

V. Un camoo situato a •Kolonjarku delta e 
stensione di 6 dvnym, registrato col Nr. progr. 
357/11 data 17 Aprile 1937, coofinante: Est Llazar 
Nasi, Ovesf Sotir Koci. Nord Ito Koci. Sud Kri• 
staq Kotts, 

VI. U o cam po a -Sllogu i gjatë>, della esten- 
aione di 6 d1nym, reglsrrato col Nr. progr • .3&7/II 
data 17 Aprile 1937, cdnfinante: Est Nikollaq Mano. 

Ovest Mani Miti. Nord KristaQ Kotfa. Sad gli 
eredf di Kosto; 

VII. Un campo, a -Duçe» detla estensione di 
4 dynym, registrato col Nr. progr. 357 /II data 17 
Aprile 1937, confinante: Est gli eredl di Kost An 
glellu. Ovest Nikotlaq Mano. Nord Hanko Gfyto. 
Sud Krlstsq Kotts; 

vm. Un camno ~ cShpendru. della estensione 
di 3 d1'nvm. registrato col Nr. nrozr. 357/11 data 
17 Aprite 1937, confinante: Est Kristllq Kotta. 
Ovest Ito Koçi. Sud Sami Shaban]. Nord Kristaq 
Kotta; 

IX. Un campo a •Ptepi,,, della estenslone di 
3 dvnvm. rPgi~trato co1 IIYr. f\ro!!r. 357 /IT data 17 
Aorite 1937. conllnanre : Est P Sud S9mi Sh,bani. 
Ovest gli eredi di Kost Angietiu. Nord Ligor Koçi. 

X· Un C11"'00 a .,Plenh 11!1m,to solla via def. 
'" ~c:ten~ione di 6 d,-,nym, registrato col Nr. 357/11 
data t 7 Aprife 1937, conflnante e Est (1a via del 
Ptopno) via «Pleph. Ovesr Jadhi Oosrl. Nord e 
Sud Onco Ballahuri ; 

XI. Un camno a «Uthka», de lla estenslone 
di 2 dynvm, ree:is1rato col Nr. 357 /li data t 7 A. 
prite 1937. cMfinante: Pst Nasi Prifti. Ovest Kri· 
1t11q ll'ott::i. Nord Hanko Giylo. Sud strada ; 

XII Un csmno a -Pleni Terthore>, de lla e 
stenfione di 3 dvnvm, registrato cot Nr 357.'II da 
ta 17 A.orite 1937, confinante: fat, Nord, Sud 
Sami Bah~ni Ovest Nasi Prifti; 

XITJ. Un csmpo li •~hku,ta •• via di Rembecl 
de11a ~i;tenc:ione dt 5 dyn1m. regi~trato col Nr. 
nroe:r. 3~7/IT data 17 Ar,ri1e 19~7 confinante: Est 
Krlstaq Kotta, Ovest 2:li eredi di Kosto Angfeliu. 
Nord ~ami Shabani. Sud Nitro1taQ Mano. 

X1V. Un csmpo, a «Udhë e Rembecb delta 
estPn111iOfle di 4 t1v'lvm. regic:tra•o cot Nr. 357/11 
data 17 Aorile 1937. confinante: Est e Nord Stra 
da. Ovest Onço 8allahuri. Sud K rists q Kotta : 

XV. Un camoo situ~'o :i "Fund U lh~ e Shen- 
ko111t •• della estensione di 4 dvnym. registrato cot 
Nr. 3S7/ll data 17 Aprlle 1937, confinante: Est ii 
Campo di Shen Naumi. Ovest solto Çaushi. Nord 
Nasi Prifti. Sud Jadhi Prifti; 

XVI. Un eampo situato a -Prollogieb della 
estensione di 31 1/2 dvn,m, registrato col Nr. 
357/11 data 17 Aorile 1937, confinante: Est Niko· 
llaq Mano. Ovest Nasi Prifti. Nord Jadhi Opari. 
Sud Sami Shabani; 
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XVII. Un eampo situato a 11Rogozhista• ddla 

estenslone di 4 dvnym. regL,trato col Nr. 357/II 
data 17 Aprile 1937, confrnante : Est Llgor Koci. 
Ovesr Kristaq Kotta, Nord Nasi Vani, Sud Sami 
Babani; 

XVIII. Un campo situato a «Sllogu i gjatë» 
di Pojan, delta estensione di 3 dynym, registrato 
cot Nr. prozr. 3S7/II data 17 Aprile 1937, confr 
nante : Est V.asil Spilo. Ovest Hendeku i math 
(Gran Fossato). N.ord Onço Ballahuri. Sud Todi 
Cili; 

XIX. Un csmoc situate a «Udhë e P.oJanit,, 
della estensione di 3 dpoym, registralo col l'<cr. 
357/ll data 17 i\prile 1937. conflnante: Est stra 
da. Ovest Sami Shabani. Nord Ligor Koci. Sud 
Arë e Shen-Naumit; 

XX. Un campo situato a «Plloça>, de lla e 
stensione di 10 dynym. registrato col Nr. 357 /li 
data 17 Aprile 1937. confinante : Est ii Plume, 
Ovest strada. Nord Kristnq Kotte, Sud. strsda; 

XXI. Un prato delta estensione di .2 dynym, 
registrato col Nr. 357/11 data 17 Aprile 1937 con 
flnante: Est, Nord, Sud Kristaq Kotts. Ovest stra 
ds; 

XXtl. Un c unpo, della estensione di 3 dy 
nym, registrato col Nr. 357 /li data 17 A prite 1937 
confin •. nte : Est strada. Ovest Suli Doko. Nord Ze 
qtr Sharif Plasa. Sud Hendeku; 

XXIH. ua· cameo, situato a ,,Lopatlwtt..,,, dtlta 
esteasicne di 2 dynym, registrato cot Nr. 357/II 
data l7 April:: 1.9-3-7, corfioaote: Est Hysen Kuçi. 
O vest sn ada. Nord Ta fil Plasa. Sud Suli Dok o. 
Questi ultimi poderi soco situati net villaggio Pla$a 
e Poshtme (Meridiooal~). 

Ordina all' Ufficio delle Finanze di Korhza, di 
immettersi ael possesso dei beoi deserttti nel pre 
sente decreto, nonchë alt' Ufficio delte lpoteche di 
Koritza di curare la trascrizicne de] sequestre elfet 
tua to. 

11 presente. decreta a tutti gli dfettl di legge, 
sera pubblicato nells Gaszerta Ufliciale. 

Tirana, 9 agosto 19.39·XVII. 

f/te xs. Ypi 
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Deere/o del Mln{stro per la Glultisla 
9 Agosto z9,39,X'f/ li, Nr. 4r 

Sequestro dei beni immobili della 
figlia Tefta di Koço Kotta 

DE ,C ·R ·E :fiO 
li Mioistro Segretarlo di Stato per ta Giustizia, 
Visto ii verbale delta Commissione speciale 

10 luglro 939-XVII, col quale si propone ii sequestro 
dei beni mobili ed immobfti del eomponenti la fa 
rnlglja di Koço KottA, di Kcritza, attuatmente di 
igooto domicl!io; 

Considerate ehe ricorrono tutti gli estremi pre 
visti dal decreto legge in data 2 giugno 1939 XVII, 

Visto I' articolo 2 det suddetto decreto legge; 
DECRETA 

II seuuestro del beni immoblli della figlia di 
Koço Kolla (Kostaq] di nome Tefta, siruatl net cir. 
coudario di Koritza e glusto fl certifleato del 20 
luglto 19 39 rtlascls to dali' officio delle ipoteche di 
Koritza, registrato in detto Ufficio col Nr. -420 
Volume 2-t data 10 Agosto 1934. conslstenti nef 
seguenti beni e fabbricati: una parte in due parti 
indivisibili, di 61 campi, 8 pascoll piccoli e 3 
case di coloni : 

I. un csmpo situa to a • 'lllloça, delta estenaione 
di 14 -d-ynvm, confinente : · Est Pere Çerçiz], attual 
mente Gjeli Vani. Ovesr, Nord e Sud strada; 

2. Un campo sittalto • "Udha e Lopvet», 
della -estensione di 5 d1oym, eoefinante : Est Jlo 
Koci Vani. Ovest prima K-oci Nasi, attus.lmente 
Arqite Koli. Nerd e Sud strada; 

3. Un caeipo situa to a ··Luadhi i· Oirshit ose 
Shkurta. sulla via del monte, de lla esteasione di 
11 dyn1m, confinante: Est prima Osmani, attual· 
mente Hysen Sadik e Fehim, i figU di Mehmet 
Kuc:i. Ovest prima Ramadani, att.ualmente Koci 
Thanas. Nord Rli eredi di Hjqmet Kulla. SIJd stra 
da; 

4. Un campo, sttu,to a •Udhë e Lopëvet ose 
udhë e Terevëss, ~ della estenslone di 7 1Syopm, 
confinante: fat prima Mano jovanl, attueknente i 
suoi eredi. Ovest e Nord strada. Sud e ~Nord 
8'tada. Sud rThomi Gaqi ; 

5. Un campo situato"a ,•K•llami1&1u, (leUa 
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estensione di 6 dynym, coofinaote: Est prima Ni. 
kolla ed Emina, attualmente Paodi Iorgf e gli ere. 
di di ~min Mere Rabani. Ovest prima At-Vasili 
attuatmeote gli eredi di Kosto Aogjetlu. Nord gli 
eredi di Man Jovan i e Sud strada; 

6. Uo campo slruato a cUdbë e Rembecits 
della estensiooe di 7 dynym. coofinante: Est git 
eredi di Mano Jovani. Ovest prima Estref Be], at 
tuatmeote Ilo Ttti. Nord gti eredl dt Mano Iovsni, 
Sud strada ; 

7. Un cameo situate a •Sdishta>, delta esten 
sione di 19 dynym, confinante : Est prima Kost 
Angjelt e Mustafa ffahmi, attualmente Vasil Spilo 
e gli eredi di Hymer Kulla. Ovest git eredi 611 
Hpmet Kutia. Sud strads; 

8. Un prato situato a -Ura» della estensione 
di 9 dy I.lym coofinaote: Est Arë e Sheol- Nau mi e 
Vaogjel Llambi. Ovest strada. Nord prima Kristo 
Llambi attualmeote Thoma Gaqi, Sud srrada: 

9. Un campo situato a uSeJisht1., della e 
stensione di S dynym, continante : Est strada e gli 
eredi dt Hy met Kulla. O, est i f1gli di Mehmet Ku· 
çi, Nord prima Koçi J •Di e Mustafa .tfeodi, anual 
mente gli eredi di Hymet Kulla. Sud strada ; 

JO. Ua campo, situato a «Ura dhe Udhë e 
Zemblakut», detla estensione dr 4 dynym, couli 
oaote : Est prima Thanas, attualmeote Koço Tha 
nas. Ovest it fiume e gli eredi di Hymer Kulla. 
Nord prima Alf Efendi, attualmeote Nisi Rlstodhe. 
Sud U Jhë dhe Ligor Koci ; 

11. Ua campo, situaro a ·rhtriorja,, delta 
estensione di 3 dynym. confrnante : E~t ec Ovesr 
gli eredi di Emin Mero Babani. Nord gli eredi di 
At· Vasili. Sud strada; 

12, Ua Campo, situate a eUdhë e Rembecit», 
ddla estensione dt 3 dynym, conhnante : Est Dilke 
Nakoleei •• Ovest prima Kosta Angjrti attualmente Miti 
Ttlt. Nord prima Viske Karapanço, attualmente 
Dhesi Korçari. Sud strada; 

13. Un campo, situate a "Duçe» della esten 
sione di 3 dynym, coofioaote: Est Kristo Ko,ta. 
Ovest straJa. Nord prima Nano Jovani attualmeote 
gli eredi di Mehmet Kuçi. Sud Are e Shen 
Nlum; 

14. Un prato, sltaato a cVaret e Lumi«, della 
estenslone di 4 d101m .c,>0fioa111e : Est ii fium e. 
Or¢tt prim1 M::ro I 1b1oi, attualmente i auoi eredi. 

Nord gli eredi di Mano Jovaoi e Arqile Thanasi, 
Sud strada ; 

15. Un cam po situa to a "KolonJarka.,, de Ila 
estensiooe di 6 dyoym, confioaote : Est prima Ali 
Mero Babani, attualmeote Hpsen Mehmet Kuçi. 
Sud prima Koçi attualmeote Miti Tili ; 

16. Un campo, situato sulla via di "Rembe ei" 
oppure «Shkurta> della estensione di 7 d1nym, 
conflnaote: Est prima Mustafa Efendi ed Bmtn Me· 
ro Babaoi, attualmeote gli eredl Emin Mero Baba· 
ni e di Hymet Kulla. No,d prima Mano Jovane, 
attualmente Kosta Angjelio e gli eredi di Emia 
Mero Babani. Sod strada ; 

17. Un prato, situato a «Plepi• della esten 
siooe di 21 1/l dynym, confmaote: Est Dilte Na. 
koleci. Ovest strada, Nord gli eredi Emin Mero 
Babaol. Sud prima Mano jovani, attualmente Na.i 
Ri1to Pendavinj ; 

J8. Uo prato diviso, situato a <Selishtë» 
della estensione di 9 dynym, conftnaote ; Est pri 
ma strada e Kost Angieli, attualmente Vasil Spilo 
e strada, Ovest prima Mu1tafa Rahmi, e gli eredi 
di Muhamet Kuçi. Nord strada e At Ltambi. Sud 
gli eredi di Hymel Kulla; 

19. Un campo, situate a ·sheot-Kolli •• , dttla 
este nsione di 3 dynym, confinan te : t st prima Mu• 
staf a Effendi e llo Tili, attualmente gli ere.di di 
Hymel Kulla e Jlo T11i. Ovest gli eredi di Emin 
Mero Babani. Nord Are e Sheut Naum11. Sud 
strada; 

20. Un campo situate a cUdh' e Terovëss 
della estensione di 7 dyopm, conhnante s Est stra 
da, Ovest prima Mus1afa Ranmi Piluri attualment.c 
Dilks Nd.oleci. Nord prima Mano Jovan, auul 
mente gli eredi di Arqlle Koli, Sud la straµa e 
gli eredi di Mano Jovani ; 

Zl. Un campo, situate a •Molla,, oppure •sri- 
ri• delta eetenstone di 13 dynym, confioante: Est 
gli eredi di Kosto Angjeliu ed 11 eampo di Sheol, 
Naumi. Ovesr gli eredi di Mano Jovaoi e sirada.· 
Nord gli eredi di Hymel Kulla e gli eredi di Ma· 
no Jovaoi. Suri straela ; 

22 Un campo, siu1ato a "Udhë e Rembecu, 
delta estenslcne di 4 dynym, conflaaote : Est pri• 
ma At Vasili, attualmente gli eredi di Mehmet K-., 
çt. Ovest Dilke Nakoleci e gli eredi di !lmin Me 
ro Babaai. Nord Dil,e Nuoleel. Sud strada,; 
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23. Un campo, situato a cUdhë e Terovës», 
dell» estensione cli 2 i 12 dynym , conhna ,te : Est 
prima Risto Shamolti, attualmente gli eredl di 
Hymet Kutia. Ovesr gli eredi di cmrn Mero Ba. 
bani. Nord strada. Sud gli eredi di Mero Babaoi; 

24. Un campo, situate a •Ura,, de lla esien 
stone d1 2 1/ !. dynym, contmante : Est Oaiiko Hasan, 
Ovest D,lkc Nakoleci. Nord strada. Sud Vaktft i 
Pendaviulru 

25. Un prato, suuaio a •Ura•, de lla estensio 
ne di J dynym, conlinaute : Est Ara e Suen Nau 
mit. Ovest strada. Nord il Fiume. Sud 1 homa 
Gaqi; 

26. Un campo, situaro a •Gnri•, della esten- 
si one di 4 d9ny m, cont.uante : L:.St gli ere ai dt 
Mano jovam e di Snem-Naumi. Oves: Dhesi Kor 
çari. Nord Avram .)OVjao1. Sud stra ra ; 

27. Un campo, snuato a »Shpendra», de Ila 
esteuuone di 5 dyoym, conftnante : Est Kristo t! 

Vangjel Llambi Pendaviaii. O« ... st gh eredi di 
Mehmet Kuçi. Nord gli ere ~i di Hy met Kurla, Sud 
Strada; 

28. Un campo, situate a .,Shplndra., de+la 
estensione di 2 oyoym, conhuanre : Est gh ereui 
Hpmet Kulla. Nord gli ereui di ~2.no Iovanr, Sud 
gli eredi dt M.1no [ovaul. ::iuj gli eredt dt Mth· 

met Kuçi; 
29. Un campo, situate a "Plepin delta cattn· 

sione di 5 dynym, coufinante : Es, Arqlle Ntkol 
la. Ovesr Strada. Nord Daosi Korçar i. Sud Pc 
rikli Th imi; 

30. Un campo. situate a ,,~1ep1 •• , delta esten 
sione di 2 1/2 dynym, contrnante : Est Arë e Shen 
Naumir. Ovest strada, Nord Thanas Bilo Trova. 
Sud Hysni Selenica ; 

31. Ua campo, siruato a •Udhë e R..:111btci1,. 
della estensione di 5 dynym confmante : Est stra 
da. Ovtst prima Mano Jovani auualmente Onço 
Ballahuri e Vakëfi (proi)ric1a ecclesiastica). Noni 
gli eredi di Mehmet Koçi. Sud Ditke Nisoleci ; 

32. Uo cam po, situate a • Udnë e Rembecir-, 
della estenslone di 3 I/ 2. dynym, coof mante : fat 
Vani Pano. Ovest gli eredi di }\ano jovani. Nord 
strada. Sud gli eredi di Mano jovani, Nord strada, 
Sud gli eredi di .Mano Jovan, ; 

3J. Un campo, situate a .•.• della estenslo 
ne di 6 dynym, confinante : gli eredi di Kosto 

Angil liu. Ovest strada, NorJ Kosto Llambi. Sud 
gli credi di Mano jovani ; 

34, Un campo, situato a «UJhë e Rembeclu 
I 

della estensione di 2 dynym, confinante: l:st gli 
eredi ~i Mano Jovani. Ovest Soriraq Nikolia Zo 
grafi. Nord Dnosi Korçari. Sud strada: 

35. Un campo, situato a "Udhë e Ternvës., 
I 

detla esteusione di 6 d1nym, conftuante : Est stra- 
da. Ovest xdoni Koci. Nord Sotiraq Nikolia Zo 
grah. Sud gli aedi di Hpmet Kulla ; 

36. U,1 campo sltuato a "Kisha» della esren 
sione di 2 dynpm, co nltnante s Est Gjeli Vaoi. 
Ovest gli eredi di Emlo Babani. Nord strads. Sud 
Ar' e Shen Naomtt ; 

37. Un campo, situate a "Udhë e Shent-Kolli:., 
dells estensione di 3 dyaym, conlinante : Est strada. 
Ovest gli eredi di Kosto Aogjetiu. Nord e rrada. 
Sud Dhosi Korçari ; 

38. U 1 campo, situato a ,,UJh' e Sbënt-Ko 
llrt .• , dells estensione di 11 dynym, confmante: LSI 

Nasi Risto. Ovest gli cr,di di Ernin Mero Babani. 
Nord Mili Titi e ii campo di San Naumi. Sud strs 
da; 

39. Uo cameo, sirur.ro a «Kisha>, della estea 
sio re di 4 ctpny,n. conl.nante : Est Ditke Nakcle 
ci. Oves! git t red i di Emio Mero Ba bani. Nord 
strada. Sud Llazo Nasi ; 

40. Ua campo. situata a "Udhë e Lopevet», 
della r steosione dt 3 dynym, conhnante ; Est gli 
eredi di Kosto An~jdi. Ovesr l homt Gaqi. Nord 
Van2jel Llambi. Sud strada; 

4t. Un campo, situate a -Udnë e Lopëvet», 
dell a estensione di 3 dpnym, conf man te : Est gli 
eredi di Mano Jovani. Ovest gli eredi di Hymel 
Kulla. Nord Thoma Gaqt. Sud strada ; 

42. Ua campo, situato a •Shelqet e Vanib , 
della estensione di 16 dynym, confioante: Est li 
fossato (hendeku). O vest gli eredi di Mano Jovani. 
Nord strada. Sud H .ndeku e Gjeli V an i ; 

43. U'l esmpo, s'tuato a cVaJa•, della es'en 
sione di 1 dynym, eonhuante s Est Ligor Koci. 
Ovest Pand1 Jorgji. Nord strad a. Sud Miti Gjeli; 

44. Un campo, situate a "Vaja., delta esten 
sione di 2 dynym, ccnllnaate : Est gli eredl di 
Mano [ovani. Ovest ii fiume, Nord sirada. Sud gli 
eredi di Emto Mero Shabani ; 

45. Ua campo, situato a «Udhe e Lopëvet», 

BKSH



JS PLETORJ,\ ZYRTARE _16_ Naoduer _1939-XVIII --------------------------- Nr. 109 _ 

della esteosione di 2 dyopm, confinante : Est it 
fossato. Ovest strada. Nord gli eredi di Mano Jo 
vaoi. Sud il campo di Sa11 Naumi (Arë e Shent 
Naum I); 

46. Un campo, situate a «Brirt», dells esteo 
sione di 11 dpopm, cooflnante : Est gli eredi di 
Kosto Angjeliu. Ovest Kli eredi di Emin Mtro 
5abani. Nord Ara e Shent-Naumit, Sud srrada; 

47. U 1 campo, situato a "Briri", della esten 
sione di 3 dpnym, coofloante: Est ii ftume, Ovest 
gli eredi di Kosto Angjetiu. Nord strada. Sud 
Vaogjel Perdavinli ; 

48. Un campo, situate a «Korije>, della esten 

sioae di 4 dpuym, confioante : Est Arë e Shenr 
Naumit. Ovest gli eredi di Mano Jovani. Nord 
Vasil Spilo. Sud strada ; 

-49. Una casa, situata m l villaggio, costituita 
di 5 camere, 2 sale, I casupola, granaio, 1 atrio 
e I orto della esteusione di 3 dpnym nonchë due 
aie pe, grano, conhnante : a destra la casa rurale 
degli eredt di Mano Jovani. A sinisn a prima la 
casa di Petro Koci e la strada, attualmente all' in· 
gresso dentro la casa di Koci, ii confine dclla ca· 
sa con la strada, Davariti prin.a con le aie, attual 
mente all' ingresso le aie nell' iareruo della casa e 
coo la sirada. Dieiro Gjeli Vani Nasi ; 

50. Uaa ca •. a divisa nel villaggto, costituita 
di 1 carnere, 1 sala, un atrio, 2 ail! e cornle, coo 
Imante : :1 destra strada, A sinistra I.i signora 
Dino Vd1ko e L!gor Koci. Davanti la s.rada. Die 
tro git eredi di Hymet Kulla; 

51. Una casa a pian t-rreno, costttuita cu 3 
camere, cortile ed allri accessori, confiuante : Est 
la Via Pubbl,c;1. Ov..:st Risto 'r.u e Miii Tili, 
Nord la v,a e Koli Risto. Sud Hpsen Koci e Fra 
telli nonche la via pubblica. 

·1 urn 1 beni suddeui, esrstouc nella grurisdi 
ziooe del villaggio Pendavinj. 

52. Un cam po, situa to a • Morica. vici no alla 
via di Peodavioj, della estensione di 5 dynpm, 
coofinaote : Est la strada, Ovest Arif e Myrh::za 
Selenica. Nord Vangfel Llambi. Sud prima tmin 
Be], attualrnente i suoi eredi Ali Emioi; 

H. Ua campo, situaro a «Lopatka udhë e 
Pazarit», detla estensione di 3 dynym, confinaote: 
Est e Ovest la via. Nord prima Xllaferi attualmeote 

Dilke Nakolr cl. Sud prima Islami, attualmente Qa• 
mil Beqir Plasa; poderi questi situati ambedue net 
confine del villaggio Plasa ; 

5-4. Un crmpo, situato a -Stlogo», a sccondo 
ii titolo, della estensione di 4 dynym ed in base 
dells situazione oderna della estensione di 6 dy 
nym, conlinanre : Est Haxhi Muharrem e Vangjel 
Llambi. A vest Osman Plasa. Nord e Sud strada ; 

55. U.1 campo situate a cSoelgjet e Maliqit>, 
della estensione di 2 d)'npm, e In base alla situa· 
zlone orlierna di 4 dynym. confmante: Est Male 
Zake. Ovest Tafil Abedin. Nord Vaogjel Llambi, 
Sud i figli di Hyske V ranishta ; 

56. Un campo, siruato a »Struga , in base 
al rirolo delta estensione di un dynym e d in base 
alla situuaione odierna di 3 dpnym, confmante: 
Est e Sud Struga. Ovest Tafrl Abedin- Nord la 
stradae tutti quesri tre poderi situati &1 confine 
del villaggio di Plasa ; 

S7. Un campo, situate a "Udhë Krpq me 
gurë-, della estensione di I dynym in base al ti 
tolo e in base atla situazione odterna di 6 dynym, 
conlinante : Est Thimi Miho e Ramadan Kuçi. 
Ovest 1 homi Gjt li e gli crcdi dt Mano Jovani e 
la stra.la ; 

58. Un campo sltuato a cHalmali udhë e Te- 
rovës-, in brse al titolo de lla estensione t1i 3 dy 
nym ed ia base alla situ zione o dierna di 6 dy 
nym, co-ihnante : ~se Ndoni Koço. Thomi e Sheut 
Nau ni, Ovest e Nord la via di Terova. Sud gli 
eredi di Emin Mero Bab ani ; 

59. Un campo, situate a "Udha Hajmalie, 
via di Terova, in base al ritolo della estensione 
di 3 dynym, ed in base alla situarionc odierna 
6 dynpm continante ; Est strada e gli ere di di H1· 
met Kulla. Gvest con Shent-Naumi e Thimi Mohon. 
Nord gli e red i di Hy met Kulla. Sud la via ; 

60, Ua campo, situato a «Thertoret në Ple 
pat>, In base al titolo della esrens'one di 1 dynpm 
rd in base alla situazion e odierna di 3 dpnym, 
conflnante : Est gli eredi di Mano Jovaoi. Ovest 
gli eredl di Emin Mero Babani. Nord Shent-Nau 
mi e gli eredi di Tili e Kosta Angtet]. Sud Nui 
Risto e strada ; 

61. Un campo, sltuato a "Protroge, in base 
al titolo della estensione di I dynpm ed in base 
alla situazione odiema 2 I /2 dpnym, conlmente 
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Est Nasi Risto e strada. Ovest e Nord gli eredi 
di Mano jovani. Sud gli eredi di Emra Me10 Ba 
bant; 

62. Un campo, situate a «Prishge>, in base 
al moto detla esrensione di I dynym td in base 
alla situazione odrerna di 3 dyopm, conhnante : 
Est e Suu gli eredi ai NlaClO [ovani, Ovest Mel 
pomeui Zografi. Nord la strada ; 

63. Ua1 campo, situaro a «Kallamish1aJ Pro 
llogu>, in base ~• titolo della estensione d1 l ClJ7· 
oym ed .n base alla suuazrone odieroa d1 3 dy 
n1m, coohoaote: bs1 gli eredi d1 Kos Angjeuu. 
uvest 1 nomi Gjel], Nora Vana Pano. Sud "ama 
dan Kuç, c: la straaa ; 

64. Un c •• mpo, suuato a -Saetgjer e Vanil ., 
ia bale al utolo Clelia estenstone d1 2 dj nj-m ed 
in base: alla suuaz.one ouierna di 6 dynym, con 
lioante: Est gli ereai di Hymer Kulla. vvest gli 
eredi di Jovan Maoo t. git ere di di Emio Mero 
aabaoi. Nard OJt:h ¥ani. Sud Llazar Nasi e la 
srrada ; 

65, Un campo, di.rro Ja strada situate a ,,Mali 
Terova>, in base al utoto della esrer.sione d1 I dy 
nym ed in base alla suuazrone odierna di 3 dy. 
nym, eonfrnante e Est Koc, Nast. Ovesr gli eredi 
ai Koat Angjcliu. Nord Mdi:>omtni .lograf1. Sud 
strada t 

6,. Ua campo, situa to a «Shtegu Shkurtat., 
in base al moto Clelia estensione di 2 dynym, pre· 
sentemeute ai 5 dyoym, eoufrnanres Est Koci Nasi, 
Llazar Nasi e gli eredi <li Tili. Nord gli eredt di 
Em10 Mtro Babani. ~ud gli eredi di Hy-met Kulla 
e di Mehmet Kuçi ; 

67. Un campo, situate a •Thertorja,, In base 
al titoto della esteusione di 1 dynym ed in base 
alla situaztone odierna di 3 dyoym, conftnante i 
Est gli eredi di Mano Jovani- e strada. Ovest 
Llazar Nisi e gli eredi di Tili, Thoma Gaq! e fi 
gli. Nord gli eredi di Hpmet Kulla. Sud gli ercdi 
cti Emio Mero Sa!Jaoi i 

68· Ua prate, situate a •Briri., i_n. base.a• tl• 
tolo della esteusione di I dyo)>m ed in base alla 
situazione odieroa di 2 dynym, confinante : Est 

•... .,, 

gli eredi di Tili, Thomi Gaqi e figli. Ovest AVIam 
Sovjaoi. Nord gli eredi di Mano Jovani. Sua s1ra,., 
<la ; 

69. Un prato, suuaro a -Ura», In base, al u 
lolo della estensione di 1 dynym td 111 base alla 
suuaaione odierna dt 2 dynym, conftname : Est 
gh erect dt Till, Tnoma Gaqa e f111li. 0Yest. 1H 
ercdi di Tnanas Pendavtnit. Nord 11 Iiume D,voali 
e la straaa. Sud Vaogjtl Llambi; 

70. Un prate, IL base al titolo della esl,osio, 
ne di 1 dynym~ ed ia base alla snuasiune odic:rna 
i, 2 dynym, conl Inante : Est Ndeni Koço Thaoai,i. 
Ovesr ii Iiume Devolli e la via. Nord Nasi RiilO 

ed ii Irume. Sud gli eredr <11 Himet Kulla; 
7 J.. Un praio, aicuato a cShurc:t n' ut11.1a•, io 

base at titolo della esteusioae di l dynym ea au 
base alla suuaz one odierua cu 2 dyopm, conh 
nante : Est gli eredr dl Kost Aogjellu e Vaogjel 
Llambi. Oveat la sirada. NorJ gh er~Cli d1 Hjmet 
Kulla. Sud fhimi Naum; 

12. Un csmps, suuaio a ,, t erthoret ne Guri», 
ia base , I 1h0Jo dells esteasione di 1 dyoym cd 
in base alla suuazrone odierna di 7 dynym, cont« 
name : Est Ynimi M1ho. Ovesr Tho.1,i Gjch. Nord 
.t<amadan Kuçi e gli eredi di Mano Jovani e la 
strada. Quesu 16 poderi sono situati al confine 
del villaggio di Peodavtnj. 

Ordina all' Ufftcio delle Fioaoze di Tirana di 
immettersi nel posseso di meta dei i beni di pro, 
prie1a detla figlia ( refta) di Koço Ketra detcritti 
nel presente deereto, aonchë all' Ufficio delle lpo 
teche di Corirza di curare la trascnzlone del se 
questro etlettuato. 

It presente deerero a tutti gli effc:tti di legge, 
sara pubblicato nella Oazzetta Ullieiale. 

Tirana, 9 Agosto 1939-X Yll. 

f/ro xn, Ypi 

Redaktor: ZEF M. DAJÇl 
Shtypshkroja c Nika]» Tir111ë 
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MBRETNIJA 

FLETORJA 
SHQIPTARE 

ZYRTARE 
Botohet prej Drejtoris se Pergjithshme te Shtypit, Propagandes e Turizmit. 

PERMBA.Tl E: 
!) Rregjistrime Shtetsije 
2) Flf'të shpallje e Spitalit Shtetit Korçë 
8) Proces Verbal 
4) Shpallje Gjyqesh 
5) Sh;,nl!jP A ~finistris Drejtës is 
6) Ferro Albania S. A. (Ferralba) 

f. l 
f. 2 
f. 5 
f. 6 
f. 8 
f. 8 

Rregjistrime Shtetsije 

Si mbas vendimit të Këshillit Ministruer 
Nr. SS7 me 30-X-1939-XVIII, autorizohen 
zyrat kompetente me krye to gjitha veprimet 
e duhuna për rregjistrimin në Shtetsin Shqip 
tare e të qujtunës Amedie Korumi bija e Ja 
sharit dhe e Urijes, linduri në Dibër (Jugos 
llavi) me 1912 e pn-rnartueme, banuese në Di 
bër dhe ardhuri në Shqipni qysh prej nji vjeti, 
mbasi kjo tue qenë nga raca e gjuha Shqip 
tare i ka plotsue gjith konditat e caktueme 
në paragrafin 5 t' Art. 7 të Kodit 'Civil ; dhe 
hetimin e nevojshëm konform ndryshimit të 
paragrafit I. t' Art 2 të Rregullores të shtetsis, 
t' a bajë para Zyrës së Gjendjes Civile ku 
ka qëndresën e ku do të rregjistrohet. 

* * * 

Si mbas vendimit të Këshillit Ministruer 
Nr. 757 me ll-X-1939-X\~II, autorizohen zyrat 
kompetente me krye të gjitha veprimet e du- 

huna per rregjistrimin në Shtetsin Shqiptare 
e të quejtunit Kadri Salihi, biri i Abdylit dhe 
i Kadimes, liridun në Zerbiç (Jugosllavi) me 
5- 7-18.'34, së bashku me pjestarët e familjes 
së tij qi tregohen këtu poshtë: 

1) E shoqja N aile, bija e Shabanit dhe e 
Hylles d. I. ~-V-18!!-1. 

2) E shoqja Airriane, bija e Fazliut dhe 
e Halimes d. l. ll-2-1898. 

3) Vajza Hajrije, bija e Kadriut dhe e Nai 
les d. I. 4.G.192l. 

4) I biri Ramadan biri Kadriut dhe e Nai 
les d. I. 5.8.1~)24. 

5) I biri Abdulla biri Kadriut dhe i Nai 
les d. I. fi.2.1920. 

G) I biri Lali biri Kadriut dhe i Nailes 
d. 1. 5...!.1;)39. 

7) E bija Hamide bija Kadriut dhe o Nai 
les d. I. 7.4.1920. 

8) E bija Vahide bija Kadriut dhe Ajma 
nes u. I. 2.6.1924. 

9) I biri Sali biri Kadriut dhe Ajmanes 
d. I. 8.i.1932 banues në lagjen Tophanë të 
Shkodrës dhe ardhun në Shqipni qysh prej 
1 vjeti, mbasi ky tue qenë nga raca e gjuha 
Shqiptare i ka plotsue gjith konditat e cak 
tueme në paragrafin 5 t' Art. 7 të Kodit Civil ; 
dhe betimin e nevojshëm konform ndryshimit 
të paragrafit I. t' Art 2 të Rregullores shtetsis, 
t' a bajë para Zyrës së Gjendjes Civile ku ka 
qëndresën e ku do të rregjistrohet. 
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FLETË-SHPALLJE 
Në bazë t'autorizimit me telin Nr. 1910 datë 

10-VII-1939-XVII të P.T. Drejtorie së Përgjithëshme 
të Shënd etsis, Drejtorija e Spitalit të Shtetit në 
Korçë, nxjer n' Adjudikatë pakësimi publik Iorni 
-zimin e sendevet ushqimore e të tjera për nevojat 
e të sëmurëvet, dhe në bazë të shkresës Nr. 2090-1 
datë 20-IX-1939.XVII, për Qendrën Hygjenike për 
grupin B dytë dhe të pestë për periudhën l Tetor 
1939.XVII deri më 30 Shtator 1940, në grupe të 
veçanta si ma poshtë pasojnë: 

Grup' i 1-rë. 
Bukë gruni tip. l-rë mjelli A. A. 

" " " " C. 
Grup' i H-të. 

Qumësht lope pa ujë 
,, dele ,. 

Kos tave ,, 
Grup' i III-të. 

Mish ehqere të mirë 

,. 
" 

" dashi 
Viçi ,, 

JI " 
,. 

Kokë shqere ,, ,, 
Peshk-koran të Pozradecit 
Peshk krap të mirë 
Zog pule i pa therun prej 900 gr. 
Pulë e majme prej 1,300 gr. të pa-therun 
Sallo deri të freskët 

Grup' i IV-të. 
Qymyr druri prej dushku 

,, guri të malit të mborjes 
Dru dushku të thata 

,, ,, ,, njoma 
Grup. i V-të. 

Gjalpë të pa tretun të mirë 
,, ,, pa tretun ,, ,, 

Vaj ullini të Vlorës në kuti 
Konjak vëndi të mirë në botile 
Oris vëndi të mirë t' Elbasanit 
,, karoline Amerikane 
,, Italie kl. I-rë 

Niseshte të mirë të jashtëme 
Mjeli Irmiku të mirë 

,, orizi të mirë 
Sheqer pluhun të mirë ,, 
Sapun vëndi kl. l-rë Markë ,, D jelli & Çatalli" ,, 
Sapun me erë për duart 

kgr. Fr. ari 

" 0,35 

" 0,27 

" 0,30 
0,30 
0,60 

0,8() 

" o.so 
JI 0,80 

copë 0,40 
kgr. 2,CO 

11 0,80 
copë 1,00 

,, 1,40 
kgr. 1,50 

Kuint. 8,50 
,, 2,20 

JI 2,40 

" 2,00 

Kgr. 2,40 

" 

2,00 
1,80 
1,60 
0,4[- 
0)55 
0,50 
1,60 
0,50 
0,90 
1,00 
1,10 
2,00 

n 

" 
n 

JI 

" 
" 
" 

J) 

Makarona van 1i marka ,,Këndes" 
Makarona Italie Kl. rë 
Firlhe tii vëndit të kl. I-rë 
Ethka të vëndit 
Çaj të mirë tl:l j<tshtrmA 
Kafe të blojtun të mirë 
Fasule të thata tQ mira 
Piper të zië 

,, ,, kuq 
Pishë të mirë 
Kaka u 
Djethë të Imtë të kripur 
Kackavall k .cher t8 midi 
Kuti sole për miza 
Sodhë petkash 
lTthull rushi 
Salcë domate të mirë të konservuar në 

kuti Italiane 
Salçë domate të mirë të konservuar në 

kuti Vëndi 
K'lne!IP të k/:!ni!Pshme kl. J rë 
K,.rrf.(,-. të u.i r., 
L.montu:,. 
Rushka të thata pa fara 
Kumbulla të thata të jashtëme 
Ara (kaçka) të mira 
Hallvë susami të mirë 
Djathë të njoma të pa kripur 
Kadaif të mirë 
Ullinj të mirë 
Gëlqere të pa shuar 
~lkool pur 95 deghree 
Alcool de naturee 
Vezë të freskëta 
Qirinj sparmacetta 
Fshesa të mira me bisht (dru) 
Akull kallëpi 
Hudhëra të thata 
Mjell vëndi të mirë kl. I AA. 
Naft të mirë 
Fiq të mirë të thatë 

2 

kgr. 0,70 

" 0,70 
0,70 

,, 0,70 

" 8,50 
3,8C 

,, 0,45 
,, 3,00 

" t.eo 
" 0,20 
JI 1.60 

1,20 

" ~,00 
100 copë 2,10 

kgr. 0,30 

" 0,40 

0,60 

" o,ro 
4,00 

,, 6,GO 
,, 4,00 

" 1 ,20 
,, 1,60 

n O,oO 
n 2,00 
,, 1,00 

" 1,00 

" 1,00 
kuint. 3,00 
kgr. 4,20 

" 1,80 
100 copë 5.00 

" 1,30 
nji ,, 0,80 

" 0,60 
100 J) 2,00 

kgr. 0)17 

n 0,30 

" 0,90 
Kripë të bardhë çmimi bazë monopoli 
Benzinë ,, ,, 
Shkrepësa ,, ,, 

" 
" Vaj guri 

Nallana druni 
Grup' i VI-të 

Qershi të vëndit të 
Fiq të njomë 

n •• 

Qarkut Korçë 

" 
" 

kuti 
kgr. 0,50 
palë 0.50 

kgr. 0,50 

" 0,30 
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Rush të njomë të mirë 
Sheftali ose kajsi të mira 

Mollë të mira 
Portokaj të mirë 

Ftonj të mirë 
Limonj të mirë 

Dardha të mirë 
Sharqin ose pjepër 

Kumbulla të njoma 
Grup' i VII-të. 

Q~pë të thata 
Kungulleshka të mira 

Patate të mira 
Patlixhane të mira 
Bamje të njoma të mira 

Speca për të mbushur 

Domate të mira të kuqe 

Lule lakre 
Panxhar të mirë 

Mëraj të mira 

Bezele 
Fasule të njoma 

Qepë të njoma 
Sallatë marule 

Karotta 
Batha të njoma 

Kgr. 0,60 
,, 0,60 
,, 0,80 

100 c~pë 7,50 
kgr. 0,60 

100 copë 7,50 
kgr. 0,60 

" 0,15 
0,40 n 

" 0,15 
0,20 
0,25 
0,15 

0,20 

" 
" 

copë 

100 ,, 
kgr. 0,30 
,, 0,15 

copë 0,30 
kgr. 0,20 

pesë tufa 0,20 
kgr. 0,30 

}/ 0,20 
0,00 
0,70 
0,20 
0,60 

n 

,, 

" ,, 
Presh të mirë ,, 0,2El 

Spinaq të njomë ,, 0,30 
Lakër të bardhë armeje ,, 0,30 
Tranguj (kastravec) copë O, 10 

Art. 1) Ofertat duhet të jepen damas për secilin 

do grup ashtu dhe garancitë si vijon: 
Për grupin e I. Fr. ari 300 (treqind) 
" ,, ,, II. ,, ,, 150 (njëqindepesëdhjetë) 
,, ,, ,, Ill. ,, ,, 400 {katërqind) 
,, ,, ,, IV. " ,, 200 (dyqind} 
,, ,, ,, V. ,, ,, 600 (gjashtëqind) 
,, ,, ,, VI. ,, " 50 (pesëdhjetë) 
,, ,, ,, VII. ,, ,, 100 (njëqind) 

Shuma gjithsej. » ,, 1800 (njëmijë e tetëqind). 

Art. 2) Garancitë e nalt-përmëndura do të der 

dhen në të holla në favor t'lnstitutit të nalt-për 

mëndun në ç' do arkë Financiare të Shtetit ose në 
ç'do qendër të Bankës Kombëtare të Shqipërisë, 
të cilat do t'u kthehen sipërmarësve por sa të 
marë fund kontrata, ndërsa për ofertuësat dorë- 

• heqës aty-për-aty. 

Art. 3) Adjudikaja do të zhvillohet 21 (njëzet 
e një) ditë mbas shpalljes në Fletoren Zyrtare, pa 

u përllogaritun dita e shpalljes, para Komisionit të 
posaçëm të formuam nën Kryesinë e Prefektit me 

anëtarë: Drejtorin e Financave, Drejtorin e Spitalit 

të Shtetit, Kryetarin e Odës së Tregëtis, Krye 

Sekretarin e Prefekturë!", dhe Sek-Llogaritar' i Spi 
talit të Shtetit prej 9 deri 12 para dreke në sallën 

e Prefekturës. 
Art. 4) Olertuësat kanë për të pan qitun ofertat 

e tyne jo ma vonë se në ditën e orën e caktueme 

n' artin 3 të kësaj fletë-shpallje, në të cilën do të 
bëhet ankandi, tue i mbyllun nil zarfa të vulosuna 
me dyllë të kuq e tue qënfi të shcqënueme me 

letër garancitë n' artin l. 
Art. 5) Çdo ofertuës bashkë me paraqitjen e 

ofertës <luhet t~ sjellë nji ç=rtifikatë të vërtetueme 

nga Oda e 'fr<>gëtisë mbi fuqinë tregëtare të tija 
që të jetë i afti~ për sipërmarës (Neni 33 pika 6 e 
Rregullores së Kontabilitetit ). 

Art. 6) Nuk pranohen Olerta me telegram, me 
telefon ose përmbajnë qysh ke t' PTëta që kan~ 

shprehje të pa caktueme, ose me referim Hi nji 
tjetër ofertë të konkuruësit e të tjerëve. 

Art. 7) Ofertat duhet të shënojnë zbritjen për 

qindëse (0/,) që konkuruësit janë në gjëndje të bëj 

në pl!r c' <lo grup veças, ose piir të gjitha grupet 

në bazë të tyne. 
Art. 8) Çelja e Zarfavet bëhet prej Kryetarit të 

Ko'11isionit t' Adiudikatës n/i prPzPncl!n t' ofertuësa 

vet pikërisht në orën 12 para dreke në të cilën 
do të zhvillohet ankandi, dhe do të zbatohen kon 
ditat e parapamë në Nenin 38 të regullores mbi 

zbatimin e Ligjës së Kontabilitetit të Përgjithëshme 

të Shtetit. 
Art. 9) Do të pranohen vetëm ato oferta që në 

krahës'm me skedën e msheftë janë të njëjta ose 
ma të mira, dhe do të refuzohen ato oferta që nuk 
janë në krahësim me skedën e msheftë. 

"KONDITA TË VEÇANTA" 

1) Buka duhet të jetë e mbrujtun dhe e ardhun 
mirë, e pjekur mirë dhe pa çarë me brima ma të 
vogla, dhe të ketë elasticitet, me erë të këndëshme 

dhe jo e hidhun, dhe konformë me numurin e mjell 
nave që kërkohet në këtë fletë-shpallje. 

2) Mishërat do të jenë të majme si nga i miri 
që gjëndet në pjacë, mishi i dashit do të jetë i 
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pa tredhuri pranohet 1-2 vjeç, dhe i tredhuni mini 
mum në 14 kgr. i therun, dhe i tre dhuni kgr. 20 i 
therun; gji th ashtu mishi i qengjit nuk duhet të 
jetë ma poshtë se 5 kgr. i therun të jetë i mirë 
dhe i majmë dhe jo ma i math se b muajsh. Mishi 
i viçit duhet të jetë motak dhe i majmë, i therun 
në kgr. 25-30. 

3) Zogjt e pula ve të gjalla do të kenë peshën 
prej 900 gr. dhe pulat në 1,300 gram të majme. 

4) Gjalpë i treturi dhe i pa tretuni do të jetë 
ma i miri, me erë e shijë të këndëshme, të pa 
përzime me ndonji send të hu=j. 

5) Djathi i bardhë do W jetë i mirë, jo shumë 
i kripur, të mos ketë hirë dhe të jetë i freskët. 

6) Fasulet do të jenë të mira e kokër-madhe, 
të thata e të nji llojëshme e të pa-përzieme, të reja 
d. m. thënë të kohës së fundit. 

7) Patst et do të jenë të mira, jo i.ë prishura, 
të mos kenë filiza (rënjë) e kur të zienjë të bëhen 
në formë mjelli e jo si brumë. 

8) Salça e domates së vëndit on t/i jetë e kon 
servuar mirë dhe jo me Prë të kt>q", por të jet(' e 
shijëshme dhe e këndëshme. 

9) Orizi i vëndit do të jetë i Elbasanit, i mirë 
i pa-thyer dhe i qiruar. Makaronat do të jenë të 
markës ,, KËNDES" të mira të shijëshme dhe jo të 
thyera, Iidhet të kësaj marke dhe kondite. Klitharaqi 
i vëndit do të jetë i mirë; pa erë të keqe, të klasit 
të parë dhe pa bojë. 

10) Qumështi si ay i lopës dhe i deles do të 
jetë pa ujë dhe pa ju marë gjalpi, me tensitë 1019- 
1032 e 'd'/0 përqind tëlynë. Kosi duhet të jetë pa 
ujë, jo i thartë e pa erë, të jetë i shijëshëm pa i 
mirë gjalpin dhe të jetë në tasa prej 640 gram 
netto. 

11) Pemët e njoma dhe të thata do të jenë të 
freskëta dhe jo të kalbuna, gjithë-ashtu dhe zarza 
vatet të freskëta dhe të mira. 

12) Sipërmarësit janë të detyruem të dorëzojnë 
gjënat kolloniale të shënueme në këtë fletë-shpallje 
për një muej, vezët në krye të ç'do jave, Kosin 
qumështin, bukën, barishtat e pemët dit-për dit në 
ditën e orën e caktueme prej Drejtoris së Spitalit, 
gjith-ashtu ushqimet e sendet e tjera kanë me u 
dorëzue në depon e Institutit të nalt-përmendun, të 
mbulueme mirë, të ruajtuna nga pluhni, e pa të 
drejtë shpërblimi për transportimin e tyne, ku në 

mbritjen e tyne në makazinë do të ndodhen prezent. 
nënpunësi magaziner' i Spitalit, Krye-Infermieri, një 
nga mjekët e Spitalit dhe Kuzlnert i Spitalit, të 
cilët kanë për t' i kontrollue e peshue nji-nga-nji 
gjithë s "16ina e llojnat ushqimore e të tjera që do 
të jenë kontormë me përmbajtjen e dëftesave të 
Drejtorie së Spitalit të paraqituna sip srmarësit, ose 
jo këta kanë për të rap ortue Drejtorin që kjo do 
të zbatojë kushtet në konditën e ma poshtëme (13). 
Sipërtnarësi ose i deleguemi i tij, ç'do ditën' orën 
12 të drekës është i detyruar me u paraqit para • 
Zyrës së Ltozaris për t0 marë dëftesat e ushqime- 
ve ta nevojëshme për darkën e saj dite dhe drekën 
e së sesërmes, tue prurë këto me nji herë në ma 
kazinën e Spitalit të të tjerave brënda orës që ka 
me u caktue. 

1~) Ushqimet qi durojnë pa u prishun si kolo- 
niale e të tjera duhet to jenë konformë nm mostrat 
që do të gjënden t~ vulosuna prej palëve kontrak 
tuëse pranë makazinës së Sp-t vlit, e ushqimet e 
nj omn dhe atn q;, nuk durojnë dctë jenë nga m'i 
të mirat e të fr, skëta që gjënden në treg. Kur si 
përmarësi nuk dorëzon ushqimet konformë simbas 
mostrave, ose ato qi prishen nga më të mirat, e 
jo të pëlqyeme, Drejtorija e Spitalit ka kunpetencë 
t'i kthejë, dhe nji kohësisht sipërmarësi e ka për 
detyrë t'i zëvëndësoje më të tjera të pëlqyera mbre 
nda kohës qi caktohet nga Administrata; në rast të 
kundërt Drsjtorija e Spitalit ësht e lirë të blerë në 
llogari me të hollat e sipërmarësit, i cili është i 
detyruem të paguajë vleftën si kur dhe më tepër 
të jetë. 

14) Për konfliktet eventuale që mund të ngja 
sin midis dy palëvet, për shkak kualiteti ose kan 
titeti të gjanave ushqimore e të tjera, çështja i re 
ferohet nji komisioni ekspertash të zgjedhun nga 
Bashkija ose nga Oda e Tregëtis, ky vendim i Ko 
misionit është i premë. Në qoftë se nga mos respek 
timi ose mos zbatimi i ndonjërit kusht të kësaj 
kontrate nga ana e sipërmarësit, shkakëtohet anu 
llimi i kontratës, ~dhe garancia e lanun me parapël 
qim të këshillit të shtetit, regjistrohet si e ardhun 
Shtetnore, tue i lënë të drejtën sipërmarësit t'i 
drejtohet Gjyqit kopetent për ç'do pretendim që 
mund të ketë. 

15) Për të plotësu sa ma lehtë kundërshtimet 
që shkakëtohen nga sipërmarësi që përmënden në 
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pikën 12 e 13 konditat në këtë fletë-shpallje, sipër 
roarësi është i detyruem qi në r;' do fund të muajit, 
dhe në bazë të shumës që përmban fatura duhet 
të depozitojë n' arkën e Spitalit 1 O °lo ( dhjetë për 
qind) fr. ari tue tërhequn i,ërqindjen që ka depozi 
tuar për muajin e parë, të depozitojë po atë për 
qindje për muajin e ardliëshme, ose përkundrazi 
fatura i mbetet pa ju liquidue. 

16) Koha e fillimit të kësaj forniture hyn në fuqi 
që prej ditës në të;cilën sipërmarësit do t'i njoftohet 
aprovimi i kontratës dhe vazhdon deri më 30 Shta 
tor 1940, por me gjithë këtë sipërmarës i është i 
detyruem me i Iornizue ç'do artikull që do të ma 
rij me ve hte dhe mbas datës 30 Shtator 1940 për 
deri në shitjen e aprovimin të kontratës së re, po 
me çmimet e kësaj kontrate. 

17) Çmimet e sendevet të sipër-tregueme do t'i 
paguhen sipërmarësit në Financën e vëndit me 
mandat direkt të lëshueme prej seksionit kontabël 
të Drejtoris së Përgjithëshme të ShPndet/.lsis në ba 
zë të dokumentave të vërtetueme regnllisht prej 
Zyrës Kopetente. 

18) Të interesuemit për ç'do hollësi mund t'i 
drejtohen Drejtoria së Spitalit 11A r;' do ditë prej 
orës 10-12 para dreke, gjith-ashtu në atë Zyrë 
mund të shihen kampjonet e ushqimevet. 

19) Për ç'do shkak qoftë në rast se Financa 
vonon pagesën deri më tre muaj, sipërmarësi nuk 
ka të drejtë të presë ushqimet e sendet e tjera. 

20) Kontrata lidhet midis Drejtorit të Spitalit të 
Shtetit dhe sipërmarësit që ka me rezultue, në 
Zyrat Noteriale publike brënda IO ditëve prej ko 
munikimit t' aprovimit të kontratës. 

21) Gjithë spenzimet Noteriale, shpallje fletores, 
taksë bashkijake, dhe ç'do farë taksi tjetër që i 
përket kësaj sipërmarje, janë në ngarkim të sipër 
marësit. 

Nga Drejtorija e Spitalit të Shtetit Korçë 

Proces-Verbal 
Sot më datë 21-X-930-XVII, ditën e Shtu 

në në Zyrën e Nënprefekturës Mallakastrës 
u mblodh Komisjoni i posaçëm i përbërë prej 
Z. Hidajet Lekdushit Nënprefekt i Mallakastrës 
si Kryetar i Komisjonit dhe Thoma 'I'homo 
Gjyqtar Paqtues, Toger Riza Çaçi Komandant'! 

Tenenzës KK. MM., Ferit Klosi Agjent' i Fi 
nancës, si Antar, dhe mori në bisedim çeshtjen 
e kryemjes to formalitei.eve për shitjen në 
akand publik të pjesës së pasunis së pa lujtë 
shme qe i takun Kriminelit të arratisunit Daut 
Qatip Agajt nga katundi Hekal. 

Komisjoni i nalt-përrnëndun pasi shqyrtoj 
gjith aktet dhe Vendimet e maruna prej këtij 
Komisioni ma parë, pasi shqyrtoj dekllaratën 
e lëshuerne prej Kryepleqësis së katundit He 
kal datë 18-9-939 ku tregohet në mënyrë të 
shprehun pjesa e pasunis të pa lujtëshme që 
i takon kriminelit t' aratisun të nalt përmëndun 
Daut Qatip Agajt dhe që ndodhet në atë ka 
tund, pasi studioj vendimin e dhënun prej 
këtij Komisjoni datë 22-9-939 me anën e së 
cilit është vendosun sekvestrimi i pasuris të 
lujtëshme dhe së pa lujtëshme të kriminelit në 
fjalë, pasi shqyrtoj proces-verbalin e mbajtun 
në vëndë prej Kryetarit K omunes Kl. I. të 
Ballshit d~.t8 2:i-n-u:rn ku tregohet çmimi i 
pj csës së pas un së së pa lujtëshme i kriminelit 
në fjalë dhe vlefta parcjale dhe totale e pjesës 
së pasunis në fjalë i dhën në bazë të çmuësve. 

Pasi bisedoj çështjen giërë e gjatë; 
Tue marrë parasysh se konformë vendimit 

të këti komisjoni datë 22-9-39 dhe në bazë 
të nenit I të Dekret ligjës datës 29 Gusht 
1930, mbi internimin e fëmijvet, sekvestrimin 
e pasunis dhe djegien e shtëpive të aratisunve 
kriminelë ashtë vendosur sekvrstrirni dhe shitja 
në ankand e pasurisë të lujtëshme dhe të pa 

" lujtëshme të kriminelit të aratisun Daut Qatip 
Agajt nga katundi Hekal dhe që shënohet 
gjërë e gjatë në atë vendim si dhe në deklla 
ratën e dhënë prej Kryepleqsis katundit Hekal 
më datë 18-9-939. . 

Tue marrë parasysh se në bazë të Proces 
verbalit mbajturi në vënt prej Kryetarit Ko 
munes dhe në bazë të dekllaratavet të çmuës 
vet është caktuar vlefta parcjale dhe totale e 
pjesës së pasunis së pa lujtëshme të kriminelit 
t' aratisun të naltë shënuem, tue marrë para 
sysh se pjesa e pasuris të pa lujtëshme e 
kriminelit të naltë shënuem dhe e sekvestrume 
prej këtij komisjoni si mbas vendimit të tij 
<letë 22-9-989, duhet të ndjekë gjithë forma, 
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litetet e shitjes në ankand publik të pasunse 
së pa lujtëshme të sekvestrume në favor të 
arkës së Shtetit konformë dispozitavet ligjore 
të konsakrume për ankanta publike, 

P r a 11 d aj, 

Komisjoni i formuem në mënyrë të nalt 
shënuem dhe në bazë të nenit një të dekret 
ligjës mbi internimin e fëmijve, sikuestrimin 
e pasuris dhe djegien e shtëpisë t' aratisurve 
kriminelë; 

VENDOSI; 
Shitjen e pasuris së lujtëshme të poshtë 

shënueme për sa i përket pjesës që takon 
kriminelit të aratisur Daut Qatipit; 

1) Nji e treta pjesë e pa ndar-s e arës 
me emër Sythezë, ndodhur no katundin Heka}, 
dhe qi e gjithë ara përbëhet prej pesë dynymë 
dhe që kufizohet, L. rugë. P.V. Sadik Hasimi 
dhe J, Ali Muhamet e punuarë dhe me vleftë 
kjo e treta pjesë fr. ari (l3:l ;35°/,); 

2) Nji e treta pjesë e p a ndare P arës 
me ernërin Sheshi i ullinjve e përberë e gjithë 
ara prej tre dynymësh dhe e kufizuarë L. V. J. 
Maliq Kloshi dhe P. udha, ndodhur në Hek al 
dhe qi kjo nji e treta pjesë ka vleftë fr. ari 
(66 ;65°/~); 

3) Nji e treta pjesë e pa ndarë e arës 
me emërin ara e Xhelalit e përbërë e gjithë 
ara prej katër dynymësh dhe a kufizuarë L, 
Ruga, P. Dalip Hane. V- J. Sadik Asimi ndo 
dhur në Hekal dhe qi vlefta e kësaj te tretë 
pjesë është fr. ari 33;35°/.); 

4) Dy rënjë ullinj mbi gjashtë rënjë ullinj 
të ndodhura në katundin Hekal dhe të kufi 
zuara të gjitha L. i zoti, P. ruga dhe Sadik 
Asimi,- V. J. Ali Muhameti dhe qi vlefta e kë 
tyre dy rënjë ullinjvet është fr. ari (53;20 /0); 

5) Nji e treta pjesë mbi një të katërtën 
pjesë të pa ndarë të një kullotjes me emër 
Faqja e Gradilishtës e përbërë aproksimati 
visht e gjith kullotja prej pesëmbëdhjetë dyny 
mësh dhe e kufizuar L. V. Ali Muhamet, P. 
udha e Sadik Asimi dhe J, kullotja e lagjes 
ndodhur në katundin Hekal dhe qi kjo pjesë 
nji e treta mbi një to katërtën pjesë ka vleftë 
fr. ari (66;65°/o;) 

6) ~ji e treta pjesë mbi një të katërtën 
pjesë të pa ndarë të një kullotjes ndodhur në 
vëndin Gropez e madhe (faqe Gradishtes) në 
katundin Heka! dhe e përbërë e tërë kullotja 
prej tetë dynymësh dhe kufizuaa L. V. Sadik 
Asimi, P. Ali Muharneti, J, Izoti dhe qi k.o 
nji e treta pjesë mbi një të katërtën pjesë ka 
vie ft fr, ?. ri (17) ; 

7) ~Ji e treta pjesë e pa nclarë mbi dy 
renjë fiq, ndodhur në Lemin e lagjës A.1 apaj 
të Hekalit, kufizuem nga të katër anët Ali 
Muhamet dhe qi vlen kjo nji e treta pjesë fr, 
ari shtatë; 

8) :Kji e treta pjesë e pa ndarë e uji 
vreshti prej dynymë, ndodhur në k atundin 
Heka! dhe kuhzue L. Y. izoti, P. Dalip Hane, 
J. Zake Frasneri dhe qi kjo nii e tn:La 1,>jesl' 
ka vl-Itë fr, ari (33;35 / . .); 

Ankandi parë pro vizar fillon nga data e 
nesërme e botimit të këtij proces-verbali llt' 

Fletoren Zyrt.ire të Tiranës dhe zgjat për :10· 
tridhjet dite rjesht dhe ankandi definitiv fillon 
nga mbarimi i këtyre tridhjet ditevet ti=i Hnk:-in 
dit provizor rlho mbaron në krye u_; pesornhë 
dhjetë diiëvet dhe në orën katër pas drt-k e. 
~ji kopje e këtij procesi ka me ju dl;rgue 
drejtoris Fletores Zyrtare Tiranë për ta botue 
dy herë radhazi në atë fletore, një do të varet 
në banimin e kriminelit e një do të afishohet 
në j.ortën e komunes Qendrës; 

Ballsh_. më 21-X-193D,XVII. 
Agjenti Financave 

Reth-komandanti 
~ enpreteku 

Vendim afati për t' aratisun 

Mbasi nuk asht zanun Abdulla Kafexhiu i bi 
ri i Destanit banues në T i r a n ë qi pande 
het se me <1. 24 Dhetuer 1038- ditën e Martë 
ka tentue të çnderoj të qujtunin Hifzi Sapunxhiu 
nga Peja, Kryetaria e Gjykatës së Shk. I. e Tira- 
nës që prej datës shpalljes të këti vendimi, të pa 
ndehunit përmenduni nep dhetë ditë afat, për me 
u prezantuë para gjykatës. Në kjoftë se nuk i 
paraqitet gjykatës mbrenda këti afati vërtetohet' 
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se nuk don me ju bindë ligjës, dhe kështu ka 
me u shikuë gjyqi në mungesë, kan me ju 
rrëzue të drejtat civile, ka me ju sikvestruë 
pasunia dhe me as nji mënyrë nuk ka me 
pasë të drejtë ankimi mbi veprimet e barnuna. 

Të gjith giendarrnët e policët janë të de 
tyruem me zanjen e tij. 

Për plotësimin e veprave të përrnënduna 
i asht shkrue Prokuroriës Shtetit dhe në mbë 
shtetje të nenit 371, 872 të procedurës penale 
shpallet ky vendim. 

Tiranë, më 2l-10-19fW-XVII. 
Zav. Gjyqtar Filluer 

* * * 
Mbasi nuk asht zanun Shkurte Biçakja bija 

,Brahimit banuës L l u g o j qi pandehet se 
me ct. 12. VI. 1939 ditën e . . . . ka vram 
vdekuri të quejtunin Isuf Sadikun nga katundi 
L l u g o j Kryetaria e _Gjykatës së SJ1k. I. 
.e Kosovës që prej datës shpalljes të këti 
vendimi, të pandehunit përmendun i nep dhetë 
ditë afat, për me u prezantuë para gjykatës. 
Në kjoftë se nuk i paraqitet gjykatës mbrenda 
këti afati vërtetohet se nuk don me ju bindë 

· ligjës, dhe kështu ka me u shikuë gjyqi në 
mungesë, kan me ju rrëzue të drejtat civile, 

, ka me ju sikvestruë pasunia dhe me as nji 
mënyrë nuk ka me pasë fo drejtë ankimi 

· mbi veprimet e bamuna. 
Të gjith gjendarmët e policët janë të de 

. tyruem me zanjen e tij. 
Për plotësimin e veprave të përrnënduna 

· i asht shkrua Prokuroriës Shtetit dhe në rnbë- 
· shtetje të nenit 871, 872 të procedurës penale 
. shpallet ky vendim. 

Kukës, më 16-X--939-XVII. 
Gjyqtar Filluer 

SHPALLJE 

Ftohet për t' u prezantuë para Gjykatës 
.Paqit Durrës më 18 Dhjetor 1939 X\-III ditën 
e Renë dhe më ora 9 para dreke i padituni 
Xhemal Ferra nga Kruja më parë banues në 
Durrës dhe tash me banim të mos ditur në 

Itali, për t' u gjykuar si i padituri në padinë 
e ngrehur kundër tij prej paditësvet Spiru & 
Anastasiadhi tregëtarë dhe banuës në Durrës 
për pagimin e shumës fr.ari 2939,D5 (dymijë 
nëntëqind e tridhjet e nëntë e 95 0/0) të rrje 
dhuna nga blemja e materjalit të ndryshme 
që ka ba në tregëtoren e tyre si mbas 13 
faturave trngëtare me firmën e tij. 

Këjo letër ftesë si mbas nenit 502 dhe 
511 të Sh. IT. P. C. zën vëndin e komunikimit, 
dhe në rast se i padituni nuk prezantohet në 
gjyq ditën e caktueme ka m'u shikuë dhe 
përfunduë padija si mbas ligjës. 

Durrës, më 16-X-1939-XVII. 
Gjyqtari P aqtuës 

* * * 
I qujtuni Leonidha P. Bibli Rekrut i D. L. 

1917, nga Lagja e R6 e Korçës tash me banim 
jashtë shtetit, i pandehur për mungesë thirrje 
nën ;;r,11ë. 

Tnrrit-; Hi 1 -rez antohet para Gjykatës He 
tuese Ushtarake në Tiranë me datën 15 Dhe 
tuer 19~9. XVIII, në rast të kundërt do të 
veprohet si mbas ligjit. 
Tiranë, me 36. X. 1939. XVII. 

* * * 
I quejtuni Kost Josif Vasili Rekrut i D. L. 

1917, nga Lagja e Re e Korçës tash me ba 
nim [asht Shtetit, i pandehur për mungesë 
thirrje nën armë. 

Thrritet të prezantohet para Gjykatës He- 
tuese Ushtarake në Tiranë me daten 15 Dhe 
tuer 1939. XVIII, në rastë të kundërtë do të 
veprohet si mbas ligjit. 
Tiranë, me 26. X. 1939. XVII. 

* * * 
I qujtuni Kristo K. Viskos Rekrut i D. L. 

1917 nga Lagja e Re e Korçës tash me 
banim jashtë shtetit, i pandehur për mungesë 
thirrje nën armë. 

Thrritet të prezantohet para Gjykatës He- 
tuese Ushtare •. ke në Tiranë me daten 15. Dhe 
tuer 1939. XVIII në rastë të kundërte do të 
veprohet si mbas ligjit. 
Tirani\ me 26. X. 939 XVII. 
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* * * 
I quejtuni Vasil S. Koroveshi, Rekrut i D. 

L. 1918, nga Lagja Re Korçës tash me banim 
jashtë Shtetit, i pandehur per mungesë thirrje 
nën irmë. 

Thritet të prezantohet para Gjykatës He 
tuese Ushtarake në Tiranë më datën 15 Dhe 
tuer 1939 XVIII. në rastë të kundërt do të 
veprohet si mbas ligjit. 
Tiranë, me 26. X. 1939 XVII. 

Zav. Gjyqtari Hetues Ushtarak. 

L e t ë :i·-1? t e s ë 

Thirret m'u prezantue bara kësaj Gjykate 
me datën --1.Dhjetor-1939,-XVlII ora 9 para dreke 
i qujturi Ibrahi n Hajredini hir' i Hajredinit dhe 
i Sulltanes, vjeç 54, Iindun në katundin Kajac 
të Permetit, banues më parë në Tiranë, sot 
me banim të pa ditun në Shqipni, per t'u gjy 
kue si kontravajtes i nenit 154 të Ligjes Py 
jevet sepse pa marrë lejen e Zyres Pyjeve 
ka guxue me prerë 50 barrë dru prej llojit 
shqopë e mare. 

Këjo shpallje e botueme ne Fletoren. Zyr 
tare, zen vendin e komunikimit. 
Tiranë, më 31-X-939-XVIII 

Zav. Gjyqtar Filhier 

SHPALLJE 

Në bazë të propozimit të Kësa; Ministrije të ba 
mun me shkresën Nr. 2245/3, dt. 29-7-1939-XVII 
dhe simbas shkresës me Nr. 1202/I, d. 31-8 1939 të 
P. T. Kryeministris, Shum i Shkëlqyeshmi Mëka 
mbësi i Përgjithëshëm i M. së T. Mbretit Perandor 
në Shqlpni, ka pasë mirësin me dekretue eroni 
min e Z. Vasil Kostandin Zerri, si Noter-Publik në 
Gjinokastër, i cili, simbas shkresës Nr. 1847/5, dt. 

25-X-1939-XVII të Prokuroris së Shtetit në Gjino 
kastër, me datë 18 t' a. m. ka fillue nga ushtrimi 
i funksioneve noteriale. 

Ng s Ministrija. e Drejtësis 

FERRO ALBANIA S. A. (FERRALBA) 

Aksionistat thirren të marrin pjesën' Asamblen 
e përgjithshme të jashtëzakonshme që do të mbli 
dhet në të paren thirrje n' orën 15 të dat Ps 30 
Nandor udhtues dhe në të dytën thirrje n' orlin 15 
të datës 6 Dhjetor të vitit udhtues pranë selis 
shoqërore në Tiranë, për të diskutuar mbi këtë 
urdhër të ditës: 

Mod.Irkirm eventual i art. 20 të ststuut. Emë 
rim Administratorash. Kompetenca. 

Do të munden te marrin pjesë aksionistat që 
do të kenë ,I.,pozituar _aksionet pranë selis shoqë 
rore pes~ di•,• piirpara ml-Iedhjes 

Kryetari: 

FERRO ALBANIA S. A. (FERRA LB A) 

Gli azionisti son o in vita ti ad intervenir e al 
I'assemble a generate straordinaria ehe si riunira in 
prima convccazione alle ere 15 del giorno 30 No 
vembre p. v. ed in seconda convccazione alle ore 
15 del giorno 6 Dicembre p. v. presso la sede so 
ciale in Tirana, per discutere il seguente ordrne 
del giorno: 

Eventuale modifica art. 20 statuto. Nomina am 
ministratori. Coropetenze. 

Potranno interve nire gli azionisti ehe avrann o 
depositato le azioni presso la sede sociale cinque 
giorni prima della riunione. 

I 1 P r e s i d e n te . 

Redaktor ZEF M. DAJÇI: 
Shtypsbkroja ,.NIKAJ" Tiran{$ 
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YJETI I XVIII. Tiranë, e Shtunde 18 Nanduar 1939-XVIII Nr, 111 - 
MBRETNIJA 

FlETO·RJA 
SHQIPTAR:E 

ZYRTARE 
Botohet prej Drejtoris se Pergjithshme te Shtypit, Propagandas e Turizmit. 

PERMBAJTJE 
1) Mallna të ndalume per eksportim 
2) Sh,:iallje konkursi 

f. 1 
f. 8 

SOMMA RIO 
1) Merci di vie tata esportazione p. 10 

Malina të ndalueme për eksportim 
TABELE 

e Mallnave të ndalueme me u eksportua 

MIN13TRI I FINANCAVET 

nji mendimi me Ministrin e Ekonomie Kombtare 

Kuaj 
Mushka 
Gomarë 

mbasi u pa Dekreti Mëkambësuër Nr. 98, datë 
21 Shtatuer 1939 XVII, botua në Fletoren Zyrtare 
Nr. 88, datë 29 Shtatuer 1939 XVII, 

Qe 
Mzata 
Lopë 
Mu shqerra 
Viça DEKRETON 

Neni I. 
Lista e "mallnave të ndalueme me u eksportua, 

bashkanjitë me Dekretin Mëkambësor Nr. 98 datë 
21 Shtatuer 1939 XVII, botue në Fletoren Zyrtare 
Nr. 88 datë 29 Shtatuer 1939 XVII, zavendsohet 
me listën qi i bashkanjitet këtij Dekreti. 

Neni 2. 

Ky dekret hynë në fuqi prej ditës së botimit 
të tij në Fletoren Zyrtare. 
Tiranë, me 2ci Tetuer 1939 XVII. 

Ministri i Financavet: 
Fejai Alizotti d. v, 

Ministri i Ekonomis Kombtare 
A. Beça d. v. 

Sntazë dhensh 
Dhish 

Derra 
Shpend 
Putlumba 
Lspura të butë 
Kafshë të theruna 
Mishna jo të pregatituna (përveç ato shpendsh] e]. 
Mishna të pregatitur.a 
Ekstrate mishi e langje mishi të kondensuerne 
Ko ndlmenta për lang mishi dhe për minestrat etj. 
Min&stra të prt>gatituna etj. 
V ezë shpendësh 
Të verdhë voesh të thamë ose tang 
Qumësht 
Miell qumështi që përmban she qer 
Sheqer qumështi 
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Gjalpë qumështi 
Djathë 
Kasei në 
Peshqë të freskët edhe të kongjeluem. 
Peshqë të pregatitun 
Kafe 
Çikore dhe çdo tjetër landë që përdoret me za- 

vendsue kafen 
Sheqer 
Glukoze 
Melasë 
Mjaltë të çdo lloji 
Biskota 
Kakao 
Çokolatë 
Byber i zi ose i bardhë dhe by ber i përziem me 

karafil. 
Çaj e mathë 
Grunë 
Thekën 
Elb 
Misër 
Oriz 
Drithna të pa përmenduna 
Miellna etj. 
Griz 
Brumna gruni 
Bukë dhe galeta 
Zepse t8 thata 
Miell zebsesh 
Patate 
Agrime (limona, portokala, qitra) 
Gështenja 
M all gështenjash 
Qeqibojnuz 
Fiq të thatë 
Baja ma 

. Lajthija 
Arra 
Fistikë 
Pis tak 
Konserve domatesh 
Birrë 
Vena në fuçi ose në vagona të posaçme 
Alkool etilik 
Duhan gjeth 
Lang duhani 
Fama të vojshme 

Ulli të njomë 
Kopër 
Pemë të vojshme 8 të pa-përrnenduna 
Miellna prej farnash të vojshme e jo të përmenduna 
Kulacë prej farnash të vojshme e prej tjera landësh 

të vojshme 
Bersi ullijsh 
Vojna shtazësh 
Vojna bimësh (përveç vojnave konkrete) 
Vojna t' oksidueme ose të ngrime çfarëdo lloji 
Savo shtazësh 
Vojmargarine 
Dhjamë derri (ushuj) 
Lard 
Gjalpë artificial 
Degras edhe artifificial që nuk përmban vojna mi- 

neral as vazelinë 
Gjalpë të kakaos 
Voj koku, illipeji dhe palmishtesh 
Voj palme 
Sevo bimësh 
Dhjamna të pa-përmenduna 
Spermaçetë 
Dy ell 
Kanap natural e i krahun 
Shtupë kanapi 
Lij 
Shtupë lini 
Jute 
Sparto 
Krin vegjetal edhe i përdredhuri 
Bimë që bajnë fije të pa-përmenduna 
Konopi, litarë e spaga, qoft dhe të katramueme etj. 
Kordo na dhe kordoncina të përdrëdhuna dhe stafor- 

zini. 
Pejna prej kokos, sparto, blini e similare prej dy 

fijesh 
Litarë prej koko, sparti, blini e similare 
Fije lini të thjeshtë 
Fije kanapi të thjeshtë 
Fije lini dhe kanapi të dredsun 
Fije jute 
Fije dhe spagë letre 
Fije të thjeshta lini dhe kanapi me fije të gjata etj. 
Fije lini dhe kanapi për me qepë, në masurë etj. 
Rrjete kanapi, lini etj. 
Pëlhura kanapi 

n jute 
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Pelhura fijesh prej letre 
Gjana tjera prej fijesh letre 
Rrypa dhe gypa lini e kanapi jo të ngjyem në 

ro] e tjera 
Pëlhura lini e kanapi 
Çorapë kanapi, lini, jute e vegjetalesh tj ... ra Iilamen- 

toze përveç pambukut 

Doreza, kanapi, lini, jute etj. 
Fanela të pa-përmenduna kanapi, lini, jute etj. 
Pambuk 
Kaskame pambuku të çdo lloji naturale e të ngjy eme 
Fije pambuku të thjeshtë, jo të merçerizuerne 
Fije pambuku të dredhun jo të merçerizuem 
Fije pambuku të merçertzueme 
Sinxhirë pambuku të induna (warps) 
Fije pambuku në shkula në lamsha, mbi rroketa 

etj. ose si do tij pregatituna për shitje në pakicë 

Konop, litarë e spaga pambuku 
Rrjeta pambuku 
Pëlhura pambuku jo të merçerizueme ose të barnun 

me Iije jo të u.erçerizueme 

Pëlhura pambuku të merçerizueme ose të bamun 
me fije të merçerizueme 

Gaza e pelhurna pambuku hidrofile etj. 
Pëlhura pambuku të ngjyeme me katram, me voj 

e similare 
Pelhura pambuku të dyllosun 

" per aplikim të zmeriljos dhe pël- " 
hurna të zmeriljueme 

Rrypa dhe gypa pambuku 
Çorape pambuku 
Dorëza pambuku 
Fanela pambuku të pa-përmenduna 
Pëlhura pambuku të përzieme me lesh, me mndafsh 

ose me fibre artificiale 
Lesh na 
Kaskame e toje leshi 
Krinë shtazësh 
Qyme natyrale e me ngjyrë 
Qyme derri 
Fije leshi të thjeshtë mohair 
Fije leshi tjera 
Pelhura leshi 

" fijesh leshi të shtypun në rryp 

Pëlhura të përzieme leshi e landësh tekstile vegje 
tale nder të cilat leshi hynë në masen jo ma pak 
se 15 e jo ma shumë se 500/° 

Feltra pëlhure pllr fab.rikimin e pastës së drunit 
dhe kashtës të çelulozës e të letrës 

Felt ra 
M.lmlesa leshi dhe prej tojes së leshit 
Kadife leshi 
Kadife të përzieme leshi dhe landësh tekstile vegje 

tale në të cilët leshi hyen në masën jo ma pak 
se 150/' e jo ma shum se 50°/0• 

Çarape leshi 
Doreza leshi 
Fanella të pa-përmenduna 1, shi 
Çarape të përz.eme leshi e landësh tekstile vegje 

tale e tjera 
Dorëza të përzieme leshi e landësh tekstile vegje 

tale e tjera 
Fanella të pa-përmendu na të p erz ie me leshi e la 

ndësh vegjetale t- kstile etj. 
Pëlhura krini 
Pëlhura të trasha prej qimesh pPrveç. atyne prej 

qymesh të deves që peshojnë ma shumë se 1600 
gram për metër katrore 

Pëlhura për pressa leshi ose qym •.• sh deveje e tjera 
Rrypa transmisjoni prej qymesh deveje ose çdo la 

nde tjetër të përzreme me qyme deveje në çfarë 
do proporcioni 

Punime të trasha prej krini 
Fshika 
Mëndafshi i shkulun 
Kaskame mëndafshi 
F,je k askamesh mëndafshi (schiap e) etj. 
Fije mbeturinash krahni e tojesh (bourette) etj. 
Fije mënde Ishi për me qdpë në shkula, në lamsha 

mbi rokela e similare, ose si do qoftë të prega- 
tituna për shitjen me pakicë 

Fibra artificiale 
Kaskame fibrash artificiale 
Fije për me qepë prej fibrash artificiale në shkula 

e në lamsha etj. 
Pëlhura mëndafshi 
Pëlhura Iibr ash artificiale 
Pëlhura tll përzieme me majë krejt prej mflndafshi 

dhe indin krejtë ose pj~slln ma Hi madhe prPj 
të tjera landësh te kstile në të cilët mëndafshi 
hynë në masën e 6 ose ma tepër por ma pak 
se 120/o 

Pëlhura të pë,zieme me m-jën krejt prej librash arti 
Iiciale etj. 

Pëlhura të përz ieme, në të cilat mëndafshi, hyn në 
mas jo ura pak se 12 e jo ma shumë s1: 500/0 
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Pëlhura të përzisme etj. në të cilat fibrat artificia 
le hyejnë në masë jo ma pak se 12 e jo ma 
shumë se 500/0 

Pelhura ordinare prej kaskamesh mëndafshi, Që pe 
shojnë ma shumë se 200 gr. për meter katror e 
në të cilat kaskamet e mëndafshit hyejnë në 
masë jo ma pakë se 120/0 

Pelhura ordinere kaskamesh fibrash artificiale që 
peshojnë ma shumë se 200 gr. për meter kat 
ror e në të cilët kaskamet e fibrave artificiale 
hyejnë në masë jo ma të paktë se 120/0 

Pëlhura mëndafshi të dyllosuna 
Pëlhura fibrash artificiale të dy llosuna 
Panela mëndafshi 

" fibrash artificiale 
,, mëndafshi të përzieme, përveç çarapët etj. 
" të përzieme fibrash artificiale përveç çarapët 
etj. 

Krepë mëndafshi ose të përziem me mëndafsh në 
çlardo proporcioni 

Krepë fibrash artificiale ose të përzieme me fibra 
artificiale në çfardo proporcioni 

Objekte të qepun prej kanapi, lini, jute e prej tje 
ra fijesh vegjetale përveç pambukut 

Objekte të qepun pambuku 
" " ,. leshi, krini e qymesh 
,, 11 ,, mëndafshi 

Minerale metalike 
Hina piritesh të hekurit 

,, të xingut 
Mbeturina që vijnë nga shkrimja ose nga sterholli 

m, i metaleve ose produkteve metalike 
Copa (të thyeme) hekuri os s çu,ku 

,; " gize e kaskame prej punimit të 11 

gizës 
Gizë për shkrimje ose stërhollim të pa-punueme 
Lega hekuri metalik të pa-punueme 
Metale për lega hekur metalike, kromë, manganez, 

molibdeno, siliç, titanic, tungsten dhe vanadio 
me ma shumë se 900/0 

Hekur të pa punuem qylçe 
Çelikna në lingota 
Çelikna të zakonshme në bloms dhe bidona 
Hekura dhe çelikna të zakonshme të laminuem me 

ngrohje, në thupra të pa punueme 
Çelikna specjale të laminueme me ngrohje në barra 

ose thupra të pa punueme 

Hekura dhe çelikna në barra ose thupra të trafi. 
lueme ose të laminueme, Hi ftofta, jo të punua, 
me ndryshe, përveç ato që do të klasifikohen, 
simbas dimensjoneve W tyne, si sherita ose tela. 

Hekura dhe çelikna të rrafun në barra, me sek- 
cjon të njejtë, jo të punueme ndryshe 

Hekura dhe eelikna në barra ose thupra Hi punuems 
Sherita hekuri ose çeliku të laminuem të ftoftë 
Tela hekuri ose çeliku me sekcjon të rrumbullakët 

ose katrorë 

Tela hekuri ose çeliku me sekcjon ndryshe nga e 
rrumbullakta ose nga katroreja 

Tela e konope me gjëmba hekuri ose çeliku 
Kablo e konopi prej teli, hekuri ose çeliku edhe 

të m vesh un etj. 
Rrjeta e pëlhur teli prej hekuri ose çeliku 
Hekura e çelike të zakonshëm të laminuem me 

ngrohje në lamarina dyze edhe të zieme rishtas 
lii 

të pa punueme ose t' acidulueme 

Çelikë të veçantë të laminuem me ngrohje në la 
marina dyze, edhe të zieme rishtas të pa pu 
nueme 

Llamarina dyze hekuri ose çeliku të laminueme të 
ftofta, edhe të zbardhuna por jo ma tutje të 
punueme 

Llamarina hekuri ose çeliku të punusme 
Gjypa hekuri ose çeliku me sekcjon të rrumbu 

llakët ose aral të pa punuam 
Gjypa hekuri ose çeliku me sekcjon të ndryshme 

nga e rrumbullakta ose nga ovalia, të pa punuem 
Gjypa hekuri ose çeliku të punuem 
Rakorde për gypa hekuri ose çeliku sido që t' jenë 

nxjerrë 
Vija hekuri për hekurudha ose për tramvia, hekuri 

ose çeliku 
Traversa hekuri ose çeliku të mbaruam për hekur 

udha edhe portative dhe për tramrie 
Binsrë të montueme 

Steka hekuri ose çeliku për bashkim të vijave për 
hekurudha dhe tramvie 

Materjale fikse për hekur-udha dhe tramvia të pa 
përmenduna, përveç atyne elektrike 

Gypa gize 

Gizë jo maleabël në derdhje t~ pa përmenduna 
Gizë maleabël në derdhje të pa përmenduna 
Çelikë në derdhje të pa përmsnduna 

BKSH



Nr. 111 5 FLETORJA ZYRTARE 18 Nanduer 1939-XVIII 

Hekura edhe çelikë në copa të punueme në Iark 
tari ese të shtypuna me ngrohje të pa për 
menduna 

Hekur dhe çelikë në derdhje ose në copë të pu 
nueme në farkëtari ose të shtypuna me ngrohje 
të pa përmenduna etj. 

Bulona (vida) hekuri ose çeliku me ose pa samun 
dhe samuna për bulona 

Rubineta, valvola, qepena e pjesët e tyne prej gize, 
hekuri ose çeliku 

Sinxhirë, sinxhire të vegjël e pjesët e tyne hekuri 
ose çeliku 

Fuçija prej llamarine hekuri ose çeliku edhe të 
plumbosuna, të xinkueme, të kallajisuna ose me 
pjesë prej lande tjetër 

Enë hekuri ose çeliku për gazë të komprimueme 
ose të bamuna lang 

Punime të bame kryesisht me litarë prej teli të 
hekurt ose çeliku 

Punime u, bame kryesisht me rjet ose pëlhurë prej 
teli të hekurt ose çeliku qoftë edhe të përziem 
me landë të tjera 

Punime të pa përmenduna të bamuna kryesisht 
me llsmarin hekuri ose çeliku 

Punime të pa-përmenduna të bamuna kryesisht me 
gypa hekuri ose çeliku 

Bakër dhe legat e tija kylçe dhe në copa 
Thupra gjithfarësh bakëri e të legave të tija 
Fletë ose llamarina bakëri e të legave të tija 

Llastra bakëri e të legave të tija për oxhaqe ka- 
zanash e tjera 

Tela bakëri e të legave të tija 
Kablo e litarë prej teli bakëri e t~ legave të tija 
Gypa bakëri e të legave të tija të pa-punuam 
Gypa bakëri e të legave të tija të shkëlqyem, të 

verniçuem ose të nikeluam 
Gypa bakëri e të legave të tija të lame n' ar ose 

n'argjend 
Derdhje të pa-punueme bakëri dhe të legave të tija 
Qilindra dhe shtampa bakëri e të legave të tija 

t' iniciduem për shtypshkrim 
Vidha gjithfarësh bakëri e të legave të tija 
Thumba ose "ribadini; bakëri e të legave të tija 
Gozhda, "bullete" bakëri e të legave të tija 
Rubineta, valvola. qepena e pjesët e tyne bakëri e 

U! legave të tija 
Rrjeta e pëlhura telash bakëri • të legave të tija 

Punime rrjetash e pelhurash prej telash bakëri e 
të legave të tija 

Monedha bakëri e të lidhjeve të tija 
Punime·bakëri e të lidhjeve të tija të pa-përmenduri 
Aluminium e legat e tija etjera 
Litarë e kablo prej telash aluminiumi e të legave 

të tija 
Punime aluminiumi e të legave të tija të pa-për- 

men duna 
Antimon në gjendje metalike 
Arsenik në gjendje metalike 
Merkur 
Nikel e legat e tija 
Punime nikeli e të legave të tija të pa-përmenduna 
Plumb e legat e tija 
Punime plumbi e të legave të tija të pa-përmenduna 
Kallaj e legat e tija 
Punime kallaji e të legave të tija të pa-përmenduna 
Zingo e legat e tija 
Metale e lega metalike të pa-përmenduna 
Makina motriçe 
Lokomobile 
Kazana gjeneratriçe të avullit 
Makina-utensile 
Presa, shtrydhësa hidraulike për çdo përdorim in 

dustrial, përveç atyne për farna dhe pemë e 
cilindra dhe stantufa hid.aulixe 

Lamimuse, "mangani" e "calandre,, për çdo për 
dorim (përveç mullinjve me cilindër) 

Makina dhe aparate për me ngrofë, me ftofë, me 
distilue, me koncetrue e similare 

Alberi e gomita 
Pushkë 
Pjesë pushkësh 
Pistola e revolvers 
Pjesë pistolesh dhe revolverash 
Materjale artilierije, gjyle topash e pjesët e tyne 
ti-zhyta (kile) për fushekë pushke, pistolash dhe 

revolverash 
Pluhura pirike 
Produkte eksplozive të pa-përmenduna 
Kapsulla eksplozive 
Fushekë të mbushun 
Fitila për minatorë 
Autovehikule me ose pa karoceri të lëvizun prej 

çfarëdo motori 
Karocerina për automobila e pjesët e tyne 
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Motora me kombustjon të mbrendëshëm për auto 
vehikule 

Pjesë të ndama auto-vehikulesh të pa-përmenduna 
Karburatora e pjesët e tyne për motora me ko- 

mbustjon të mbrendshëm auto-vehikulesh 
Motoçikleta 
Pjesë të ndame dhe aksesore motoçikletash 
Lokomotiva 
Tender 
Vehikule për hekur-udha 
Vagonçina për hekur-udha portative dhe ajrore 
Vehikule tramviare 
Akse të montueme për vehikule që lëvizin mbi 

rota je 
Rathë për rrota për vehikule që lëvizin mbi rotaje 
Diske për rrota prej çeliku të laminuern 
Aeroplana e pjesët e tyne 
Hidrovolanta e pjesët e tyne 
Balona 
Anije 
Ramorkiatora me urë 
Barka të perkulshme 
Remorkiatora pa mbulesë dhe galegjanta për nav 

llimin me tërheqje ose për shërbimin e mbren 
shërn të limaneve, të skelave, të liqeneve, të 
gjoleve, të lumenjve, kanaleve e gropave të 
mavllueshme 

Draga 
Kaolin 
Miell foksi! 
Squfur të pa-punuem dhe të rafinuam e lule squ 

furi 
Bitume solide 
Qymyr guri dhe të tjera landë djegëse foksile na 

turale 
Qymyr kokë 
Gurë, dhena e minerale JO metalike të pa-përmen- 

duna 
Produkte prej balte të pjekun (laterizi) 
Materjal refraktar 
Gëlqere 
Çem en to 
Gibs 
Amiant të pa-punuem edhe pluhun 
Pej dhe litarë prej amianti 
Kartuça prej amianti 
Llastra prej anianti të përzieme me çemento 

Pëlhurë prej amianti 
Punime prej pëlhurash amianti të pa-përmendun 

qofshin edhe to bashkueme me landë të tjera 
Punime amianti të përzieme me çemerito 
Grafitë 
Punime grafiti 
Mika 
Dru 
Dru ziarmi 
Qymyr druni 
Dru të blueme përveç atyne për ngjyrë a për 

regjie dhe ato medicinals 
Lesh druni 
Degë për Iuçija 
Shtylla 
Fuçija të reja ose të vjetra 
Drrasa dhe katrorë druni për dysheme 
Dru të lehtë 
Punime të barnuna me grimca druni të lehtë U! 

bashkuam edhe me shtypje të thjeshtë 
Linoleum, korioleum e similare 
Kallamba, zunktha dhe shelqe 
Brina, eshtna dhe tjera landë që kanë afinitet 
Koroxo dhe farë të palmes dum etj. 
Voj nga vojguri, vojna që rjedhin prej punimit ti! 

katrameve me parafinë, të lignitit, të torbës, tl! 
skisteve e të similareve • 

Esencë terbentine 
Vojna rezine të pa-përmenduna 
Katran të qymyrit të gurit 
Vojna të pa-punusme tij katranit 
Benzol, toluol e xilol 
Parafinë solide 
Çerezinë 
Vazelinë 
Katran vegjetal 
Goma 
Rezina 
Gomë-rezina dhe balsame 
Vojna esencjale dhe esenca 
Sapun 
Klora lang 
Brom 
Jodio 
Fosfor të bardhë, të verdhë e të kuq e solfure tij 

fosforit 
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Acide: kloridrik, nitrik e solforik 
Potasë kaustike 
Sodë kaustike 
Amoniak 
Ujna smoniakale të koncentrueme të rrjedhuna 

?rej distilimit të qymyrit të gurit për produk 
timin e gaz-it 

Oksid i aluminiumit 
Karbonata të potasit e të sodiumit 

Hina vegjetale 
Të krypun panxharesh 
Klorur i kalciumit (ipokloritë) 
Klorata e perklorata 
Nitrata t' amoniumit të potasit, të sodiumit 
SolfaHI bakëri 
Karburë të kalciumit 
Plshna kimike 
Plehna organike e tjera 
Acide të dhjamta etjera 
Alkool metilik 
Gliçerinë 
Aceton 
Piro-lignite të calciumit (acetate di calcio im puro) 
Citrat të kalciumit 
Nitro benzol 
Anilinë e toluidinë të papunueme etj. 
Kloridratë aniline 
Krypna aniline të pa-përmenduna 
Derivate t' anilinës të pa-përmenduna 
Naftalinë 
Derivate të naftalinës të pa-përmenduna 
Anthracene 
Benzidinë 
Tolidinë, dianisidinë, orto dhe paratoluidinë 
Xilidinë 
Fenilendiaminë, fenetidinë dhe anisidinë 

Derivate të benzidinës, të toluidinës, të tolidinës, 
të dianisidinës, të xilidinës, të fenilendiaminës, 
të fenetidinës e të anisidinës të pa-përmenduna 

Antrakinon 
Naftol (Alfa e Beta) 
Derivate të nattolit e të naftilaminës të pa-për 

menduna 
Derivate t' acidit fenik të pa-përraenduna 
Benzaldiendë e derivatet 

•• Produkte sintetik për fotografi (idrokinon, ikono- 

gjen, metol, metilamidolenol, etilamidofenol e 
similare) 

Derivate të benzolit, të toluolit e të xilolit të pa 
përmenduna 

Druj për ngjyrë e për regje 
Rrajë, lëvore dhe pemë për ngjyrë e për regje 
Somak 
Fletë, likene, lule, bimë dhe pjesë të tjera bimësh 

për ngjyrë e për regje të pa-përmenduna 
Ekstrate tanike për regje 
Ngjyrna organike sintetike 
Të zezë e tjera 
Tutkall 
Lëkura që nuk vlejnë për ~zof, ti pa-punueme, të 

njoma e tjera, të thata ose të marinusme (pic 
kled) 

Lëkura për gzof të pa-punueme të njoma ose të 
thata 

Mishnt, copa e kaskame të tjera lëkurash 
Lëkura të regjuna me qyme, të përfshiem bishtat 

naturale të regjun 

Lëkura të regjuna pa qyme, të mbarueme ose jo, 
përveç atyne të pergamenueme 

Lëkura të pergamenueme 
Lëkura të preme 
Mbeturina të premjes së lëkurave në gropona 
Të çame ll'kurash (koje) të çdo lloji 
Shuell falso 
Shala 
Takame kafshës për tërheqje, rrypa, litarë dhe pu- 

nime të tjera saraçësh lëkure ose sholli 
Gomë elastike 
Mbeturina, coptime, teprica ose copa eboniti, e tjera 
Fletë e pllaka gome elastike 
R1Hhë e breza prej gome elastike për mbules rro 

tash vehikulesh 

Pneumatike e kamere d' aria për rrota vehikulesh 
qofshin edhe të përzieme me pëlhura 

Brumë për fabrikimin e letrës mekanike e kimike 
(celulosë) 

Ançe, zane, mernbrama e pjesë të tyne të ndame 
për fizarmonika 

Platin J:1ë thupra, qylçe, pluhun dhe mbeturina 
Ar' e platin në lamarina, tela e fletë 
Argjend në thupra, qylçe, pluhun dhe mbeturina; 

llamarinë, tel dhe të rrahun në fletë 
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Xhevahire ari, platini e argjendi 
Pjata, sahana, lugë, piruj, thika ari, platini dhe 

argjendi 
Punime për përdorime industriale ose të laborato 

rit dhe utensile për artiz anate (ari. platini e 
argjendi) 

Ar e platin në punime të pa-përmsnduna 
Argjend në punime të pa-përmenduna, qofshin dhe 

të lam n' ar 

Kollçi 
Këpucë burrash 
Kapela 
Tershanë 
Fe kola 
Amidon 
Destrinë, buzzime dhe kole në bazë Iekoleeh dhe 

amidon esh 
Farna që nuk qesin voj 
Krunde 
Sanë 
Lu polo 
Prodhime vegjetale të pa-përmenduna 
Thalpta (pellette e caglioli) 
Shqil 
Zorrë 
Frlme (pelhcole) për fotografi të pa-impresionuems 
Filme (pellicole) për cinematografi të pa-impresjo- 

nueme 
Lecka të çdo lloji 
Ar 
Argjend në monedha etjera 

SHPALLJE KONKURSI 
Për 

Ndihmës-Gjyqtar Paqtues 

Ministri Sekretar Shteti për Dre jtësin, 
Mbassi pa nenet 2 E' 3 të Dekretit Hi Mëkambë 

sit dt. 12-X-1939-XVII; 
Me qenë se asht nevojë e marrjes në shërbim 

të personelit të ri për plotësimin e vendeve të 
ngeluna vakant në klasën e gjyqtarisë; 

DEKRETON: 
Neni 1. -- Çelet konkurs në bazë titujsh për 

Nr. 23 vende Ndihmës-Gjy.qtari Paqtuës. 
Neni 2. Kandidatët, për t'u pranue në konkurs, 

8 

duhet të jenë të pajisuri me këto cilësi: 
a) me qenë nënshtetas shqiptar dhe me gë 

gue të drejtat politike; 
b) me pasë mbushë, në datën e këtij Dekreti 

' moshën 23 vjeç dhe me mos pasë kalue atë :35 vi·er · 
'' c) me pasë ruejtë gjithënjë mirë-sjellje civile, 

morale e politike; 
d) me pasë diplomë në Drejtësi, të legalizua. 

me rregullisht konform dispozitave ligjore; 
e) me pasf konstitucjon fizik të shëndoshtë e 

të fortë dhe pa të mbeta e gjymtime qo influencojnë 
në përmbushjen e mirë të detyrës. 

Përjashtohen nga cilësija e përmenduri në ger 
mën b) ata persona që bajnë pjesë në ndonjë nga 
Administratat shtetnor e. 

Neni 3. - Kandidatët, lutjet e tyne duhet t'·i a 
drejtojnë Ministris së Drejtësia brenda tridhjet ditë 
ve qysh nga data e shpalljes së këtij Dekreti në 
Fletoren Zyrtare. 

Neni 4. - Lutjeve duhet t'u bashkohen këto 
dokumenta : 

1) certifikatë lindjeje të lëshueme nga Zyra 
e gjendjes civile; 

2) çsrtifika te shtetsije të Iëshueme po nga 
ajo z yrë ; 

3) certifikatë penale; 
-!) certifikatë mirë-sjelljeje të lëshueme nga 

Prefektura a N/Prefoktura ku kandidati ka banes/In 
e tij; 

5) diplomë në Drejtësi të Iegalizueme rregu 
llisht si mbas dispozitave ligjore; 

6) çertifikatë mjeksore të lëshueme nga mjeku 
qeveritar ase nga ay i Bashkis , 

Për sigurim mi të madh rreth gjendjes shëndet 
sore rn kandidatëve, këta mund t'i shtrohen dhe 
një vizite kontrollimi t' urdhënueme nga an' e 
Ministrisë. 

7) tituj eventual mirë-meritimi ase aft~sije rn 
posaçme në Iandë juridike. 

Lutja dhe të gjithë dokumentat duhet të jenë 
në rregull mt: timbrat simbas ligjëve në fuqi. 

Do kumen tat e përmendun në numurat .2, 3, 4 e 6 
duhet të përmbajnë një datë jo të më-parëshme 
se tre muej tue fillue nga data e shpalljes së këtij 
Dekreti. 

Neni 5. - Ata që kanë paraqitë lutje në Ministri 
të Drejtësisë për t'u marrë në shërbim si Ndihmës- 
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Gjyqtarë Paqtuës, nuk duhet t'i përsërisin, por 
duhet të paraqesin dokumentat që u përmenden në 
nenin e ma-sipërm, në rast që nuk i kanë paraqitë 
ose në rast që, për shkak të kalimit të kohës, këta 
kanë humbë vleftën e tyne. 

Neni 6. - Në fornizimin e shkallëzimit t' aftëve, 
në rasë lrarasij« merite. kanë me u preferua të 
martuemit, tue u pasë parasysh numri i fëmijve, e, 
në ras barasije dhe të këtij kushti, preferimi cak 
tohet nga mosha. 

Neni 7. - Kandidatët e aftë të klasifikuem tej 
numurit të vendove disponibël, nuk kanë për të 
fitue asndonjë të drejtë për vendet që mund të li 
rohen ma. vonë. 

Me gjithë këtë, kandidatët në fjalë tue u ndjekë 
rendi i shkallzimit, mundet t' emnohen në vendet 
që kanë me mbetë vakant brenda tre muejve qysh 
nga aprovimi i atij shkallëzimi. 

Neni 8. - Ky Dekret, do të shpallet në Fleto 
ren Zyrtare, dhe do të afishohet tek portat e të 
gjitha zyrave gjyqësore të Mbretnisë. 

Ministri 
Xhafer Ypi d. v. 

5HP ALLJE KONKURSI 
PER 

Protekelist- Kcpist 

Ministri Sekretar Shteti për Drejtësin, 
Mbassi pa nenet 2 e 3 të Dekretit të Më 

-kambësit dt. 12. X. 1939-XVII; 
Me qenë se asht nevojë e marrjes në shër 

bim të personelit të ri për plotësimin e vende 
ve të ngeluna vakant në klasën e sekretarëve; 

DEKRETON 
Neni 1. -Çelet konkurs në bazë titujsh për 

nr. 20 vende Protokolist-Kopist. 
Neni 2 - Kandidatët, për t'u pranue në 

konkurs, duhet të jenë të pajisun me këto cilësi: 
a) me qenë nënshtetas shqiptar dhe me 

gëzue të drejtat politike; 
b) me pasë mbushë, në datën e këtij 

Dekreti,. moshën 20 vjeç dhe me mos pasë 
kalue atë 30 vjeç; 

c) me pasë ruejtë gjithënjë mirë-sjellje 
civile, morale e politike; 

d) me pasë krye kursin e ulët të nji 
shkolle të mesme; 

e) me pasë konstitucjon fizik të shëndosht 
e të fortë dhe pa të mbeta e gjymtime që 
influencojnë në përmbushjen e mirë të dety 
rës. 

Përjashtohen nga cilësija e përmenduri në 
germën b) ata persona që bajnë pjesë ·në 
ndonji nga Administratat shtetnore. 

Neni 3 -. Kanidatët, lutjet e tyne duhet t' i 
a drejtojnë Ministrie së Drejtësisë brenda tri 
dhjet ditëve qysh nga data e shpalljes së ktij 
Dekreti në Fletoren Zyrtare. 

Neni 4. - Lutjeve duhet t7 u bashkohen 
këto dokumenta : 

1) çertifikatë lindjeje të lëshueme nga 
Zyra e gjendjes civile ; 

2) certifikatë shtetsije të lëshueme po 
nga aj o zyrë ; 

3) certifikatë penale ; 
4) certifikatë mirë-sjelljeje të Iëshueme 

nga Prefektura a N /Prefektura ku kandidati 
ka banesën e tij ; 

5) titullin e semimaturës ose titull aq 
vleftëse; 

6) certifikatë mjek sore të lëshueme nga 
mjeku qeveritar ese nga ay i Bashkisë; 

Për "Sigurim ma të madh rreth gjendjes 
shëndetsore të kandidatëve, këta mund t'i 
shtrohen dhe një vizite kontrollimi t' urdhënue 
me nga an' e Ministrisë. 

7) tituj eventual mirë-meritimi ase aftë 
sije të posaçme në landë juridike. 

Lutja dhe të gjithë dokumentat duhet të 
· jenë në rregull me timbrat simbas ligjeve në 
fuqi. 

Dokumentat e përmenduri në numrat 2, 
3, 4 e 6 duhet të përmbajnë një datë jo të 
ma parëshme se tre muej tue fillue nga data 
e shpalljes së këtij Dekreti. 

Neni 5. - Ata që kanë paraqitë lutje në 
Ministri të Drejtësisë për t'u marrë në shër- 
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bim si Protokolist - Kopist, nuk duhet t' i 
përsërisin, por duhet të paraqesin dokumen 
tat që u përmenden në nenin e ma-sipërm, 
në rast që nuk i kanë paraqitë ose në rast 
që, për shkak të kalimit të kohës, këta kanë 
humbë vleftën e tyne. 

Neni 6. - Në formimin e shkallëzimit të 
t' aftëve, në rasë barasije merite, kanë me u 
preferue të martuemit, tue u pasë parasysh 
numri i fëmijve, e, në ras barasije dhe të kë 
tij kushti, preferimi caktohet nga mosha. 

Neni 7. - Kandidatët e aftë të klasifikuem 
tej numurit të vendeve disponibël, nuk kanë 

për të fitue asndonjë të drejtë për vendet që 
mund të lirohen ma. vonë. 

Me gjithë këtë, kandidatët në fjalë, tue u 
ndjekë rendi i shkallzimit, mundet t' emnohen 
në vendet që kanë me mbetë vakant brenda 
tre muejve qysh nga aprovimi i atij shkallzi- 
mi. 

Neni 8. - Ky Dekret, do të shpallet në 
Fletoren Zyrtare, dhe do të afishohet tek 
portat e të gjitha zyrave gjyqësore të Mbret- 
nisë. 

Ministri 
Xhafer Ypi d. v. 

PARTE SUPPLEMENTARE 
TRADUZIONE DEI DECRETI DAL TESTO ALBANESE 

Merci di vietata esportazione 

IL MINISTRO PER LH FIN ANZE 

di concerto col 
MINISTRO PERL' ECONOMIA NAZIONALE 

Visto i1 Decreto Luogotenenziale Nr. 98 del 21 
settembre 1939-XVIJ, pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale Nr. 88 del 29 settsmbre 1939-XVII; 

DECRETA: 

Art. 1. 
La tabella delle:/(Merci di vietata esportasione , 

annessa al Decreto Luogotenenziale 21 settembre 
1939-XVII Nr. 98, pubblicato nalla Gazzetta Ufficiale 
Nr. 88, del 29 settembre 1939, e sostituita dalla ta 
bella allegata al presente decreto. 

Art. 2. 
11 presents Decrsto ha vigore dal giorno della 

sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. 
Tirana, addi 23 ottobre 1939-XVII 
f/to A. Beça f/to F. Alizotti 

TABELLA 
delle merci di oietata esportazione 

Cavalli 
Muli 
A sini 
Bovi 
Tori 
Vacche 
Giovenchi e torelli 
Vitelli 
Bestiame ovino 
Bestiame caprino 
Porci 
Pell ame 
Piccioni 
Conigli 
Animali morti 
Carni non preparate (escluse quells di pollame, ece.) 
Carni preparate 
Estratti di earns e brodi condensati 
Condimenti per brodi e per ministre, ece. 
Minestre preparate, ece. 
Uora di pollame 
Giallo d' ucra disseccato o Ilquido 
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Latte 
Farina Iattea, contenente zucchero 
Zucchero di latte 
Burro di latte 
Formaggio 
Casein a 
Pesci Ireschi, anche cor gelati 
Pesci preparati 
Caffe 
Cicoria ed ogni altra sostanza da sostituirsi al caffe 
Zucchero 
Glucosio 
Melazzo 
Miele di ogni sorta 
Biscotti 
Cacao 
Cioccolata 
Pepe nero e bianco e pepe garofanato 
Te e mate 
Frum en to 
Segala 
Orzo 
Granturco 
Riso 
Granaglie non nominate 
Farine, ece. 
Semo lino 
Paste di frumento 

Pane e biscotto di mare 
Legumi secchi 
Farina di 1 sgumi 
Patate 
Agrumi 
Castagne 
Farina di castagne 
Carrube 
Fichi secchi 
Mandorle 
Nocciole 
Noci 
Pignoli 
Pistacchi 
Conserve di pomodoro 
Birra 
Vini in fusti o in vagoni cisterna 
Aleool etilieo 
Tabacchi 

Sugo di tabacco 
Semi oleosi 
Olive fresche 
Copra 
Frutti oleosi non nominali 
Farine di semi oleosi non nominate 
Panelli di semi oleosi e di altre materie oleose 
Sansa di olive 
Oli animali 
Oli vegetali (esclusi gli oli concreti) 
Oli ossidati o soffiati di qualsiasi specie 
Sevo animale 
Oleomargarina 
Grasso di maiale (strutto) 
Lard o 
Burro artificiale 

Degras, anche artificiale non eontenente oli mine- 
rali ne vaselina 

Burro di cacao 
Olio di eocco, illipë o palmisti 
Olio di palma 
Sevo vegetale 
Grassi non nominati 
Spermaceti 
Cera 
Canapa greggia e pettinata 
Stoppa di canapa 
Lino 
Stoppa di lino 
Juta 
Spart o 
Crino vegetale, anche arricciato 
Vegetali filamentosi, non nominali 
Cordami, cordicelle e spago, anche incatramati, ece. 
Cordoni e cordoncini intrecciati, ece, e straforzini 
Filetti di cocco, sparto, tiglio e simili a due capi 
Cordami di cocco, sparto, tiglio e simili 
Filati di lino, semplici 
Filati di canapa, ssmplici 
Filati di lino e di canapa, ritorti 
Filati di juta 
Filati e spago di carta 
Filati semplici di lino e di ca napa, a lungo tiglio, ece. 
Fila ti di lino e di canapa, da cucire, in matassine, ece. 
Rsti di canapa, di lino ece. 
Tessuti di canapa 
Tessuti di juta 
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Tsssuti di Iilati di carta 
Altri manufatti di filati di carta 
Cinghie e tubi di lino e di canapa, non imbevuti 

di olio ece. 
Tele di lino e di canapa 
Calze di canapa, di lino, di juta e di altri vegetali 

filamentosi escluso ii cotone 

Guanti di canapa, di lino, di juta, ece. 
Maglie non nominate di canapa, di lino, di juta, ece. 
Coto ne 

Cascami di cotone di ogni sorta, greggi e tinti 
Filati di cotone semplici non mercerizzati 
Filati di cotorie ritorti non mercerizzati 
Filati di cotone mercerizsati 
Catene di cotone ordite (warps) 
Fila ti di co tone in matassine, in gomitoli, su rocchetti 

e simili o comunque preparati per la vsndita 
al minuto 

Corde, cordicelle e cordami di cotone 
Reti di cotone 
Tessuti di cotone non mercerizzati o fatti con fili 

non mercerizzati 
Tessuti di cotone mercerizzati o fatti con fili mer- 

cerixzati 
Garze e tessuti di cotone, idrofili. ece. 
Tessuti di cotone incatramati, oliati e simili 
Tessuti di cotone incerati 
'I'sssuti di cotone per applicazione smeriglio e tes- 

suti smerigliati 
Cinghie e tubi di cotone 
Calze e calzini di cotone 
Guanti di cotone 
Maglie di cotone non nominate 
Tessuti di cotone misti con lana, con seta o con 

fibre artificiali 

Lane 
Cascami e horra di lana 
Crino animale 
Pelo greggio e tinto 
Seto le 
Filati di pura lana mohair 
Filati di lana, altri 
Tessuti di lana 
Tessuti di fili di lana stampati in nastro 
Tessuti misti di lana e di materie tessili regeta. 

li nei quali la lana entra nella misura di non 
meno di 15, ma non piu di 50 o/o 

Feltrl tsssuti per la fabbricazione della pasta 'di 
legno e di paglia, della cellulosa e della earta 

Feltri 
Coperte di lana e di horra di lana 
Velluti di lana 
Velluti misti di lana e di materie tessili ngetali, 

nei quali la lana entra nella misura di non me 
no di 15 ma non piu di 50 °10 

Calze di lana 
Guanti di lana 
Maglie non nominate di lana 

Calze mists di lana e di materie tessili vegetali 
nelle quali la lana entra nella misura di non 
meno di 15, ma non piu di 50 °/o 

Guanti misti di lana e di materie tessili vegetali, ece. 
Maglie non nominate miste di lana. e di materie 

tessili vege tali, ece. 
Tessuti di crino 
Tessuti grossolani di pelo, esclusi quelli di pelo 

di cammello, pesanti piu di 1600 gr. per mq. 
Tessuti per presse di lana o di pelo di cammello, ece. 
Cinghie per trasmissions di pelo di cammello o 

di qualsiasi altra materia mista a pelo di-cam 
mello in qualsiasi proporzione 

Lavori grossolani di crino 
Bozzoli 
Seta tratta 
Cascami di seta 
Filati di cascami di seta (schapps), ece. 
Filati di pettenuzzo e roccadino (bourette), ece. 
Fili di seta da cucire in matassine.Iin gomitoli, su 

rocchetti e simili o comunque preparati per la 
vendita al minuto 

Fibre artificiali 
Cascami di fibre artificiali 

Fili da cucire di fibre artificiali, in matassine, in 
gomitoli, ece. 

Tessuti di seta 
Tessuti di fibre artificiali 
Tessuti misti con catena interamente di seta e tra 

ma in tutto o in massima parte di altre mate 
rie tessili, nei quali la seta entra in misura di 
6 o piu, ma meno di 12°/0 

Tessuti misti con catena interamente di fibre arti 
ficiali, ece. 

Tessuti misti, nei quali la seta entra iR misura di 
non meno di 12, ma non piu di 50 o/o 
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Tessuti misti ece. nei quali le fibre artificiali en 
trano in misura di non meno ,di 12, ma non 

piu di 50 °/o 
Tessuti ordinari di cascami di seta, pesanti piu di 

200 gr. per mq. e nei quali i cascami di seta 
entrano in misura di non meno di 12 °/o 

Tessuti ordinari di cascami di fibre artificiali, pe 
santi piu di 200 gr. per mq. e nei quali i ca 
scami di fibre artificiali entrano in misura di non 

meno di 12 °/o 
Tessuti di sata incerati 
Tessuti di fibre artificiali incerati 
Maglie di seta 
Maglie di fibre artificiali 
Maglie di seta miste, escluse le· calze, ece. 
Maglie miste di fibre artificiali, escluse le calze, ece. 
Crespi di sata o misti con seta in qualsiasi pro· 

porzione 

Crespi di fibre artificiali o misti con fibre artifi 
ciali, in qualsiasi proporzione 

Oggetti cuciti di canapa, di lino, di juta, e di al- 
tri vegetali Iilamentosi, escluso il cotone 

Oggetti cuciti di cotone 
Oggetti cuciti di lana, crino e peli 
Oggetti cuciti di seta 
Minerali metallici 
Ceneri di piriti di ferro 
Ceneri di zinco 

Scorie provenienti da fusione o da affinazione di 
metalli o prodotti metallici 

Rottami di ferro e di acciaio 
Rottami di ghisa e cascami della lavorazione della 

ghisa 
Ghisa da fusione o da affinazione, allo stato greg 

gio 

Leghe ferrometalliche, allo stato greggio 
Metalli per leghe ferrometalliche (cromo, manga 

nese, molibdeno, silicio, titanic, tungsteno e 
vanadio) al tenore di piu di 90 o/ 0 

Ferro greggio in masselli 
Acciai in lingotti 
Acciai comuni in blooms e bidoni 
Ferri e acciai comuni, laminati a caldo, in barre o 

verghe greggie 
Acciai speciali laminati a caldo, in barre o vergha, 

gr@ggie 

Nr. 111 

Ferri e acciai in barre o verghe, trafilate o lamina 
te a freddo, non altrimenti lavorate, escluse quel 
le da classificare per le loro dimensioni, come 
nastri o fili 

Ferri e acciai, battuti in barre a sezione costante, 
non altrimenti lavorate 

Ferri a acciai in barre o verghe, lavorate 
Nastri in ferro o di acciaio, iaminati a Ireddo 
Fili di ferro o di accraio di sezione tonda o quadrata 
Fili di ferro o di acciaio, di seztone diversa dalia 

tunda o dalla quadrata 

Fili e corde, spinosi, di ferro o di acciaio 
Cavi e corde dr Illo di ferro o di acciaio, anche. 

rivestiti, ece. 
Reti e tele, di filo di ferro o di acciaio 
Ferri e acciai comuni, laminati a caldo in lamiere 

piane, anche ncotte, greggie o acidulate 
Acciai speciali laminati a caldo, in lamiere piane, 

anche ricotte, greggie 
Lamiere piane di ferro o di acciaio, laminate a 

freddo, anche imbianchite, ma non ultsricrmente 
lavorate 

Lamiere di ferro o di acciaio lavorate 
Tubi di ferro o di acciaio, di sezione circolare ou 

ovale, greggi 
Tubi dr ferro o di acciaio, di sesione diversa dalia 

circolare od ovale, greggi 
Tubi di ferro o di acciaio lavorati 
Raccordi per tubi, di ferro o di acciaio, comunque 

ottenuti 

Rotaie per ferro vie o tram vie, di ferro o di acciaio 
Traverstne di ferro o di acciaio finite, per ferrovia 

anche portatili e per tramvie 
Binari montati 

Stecche di ferro o di acciaio, per congiunzione de Ile 
rotaie per ferrovie e per tramvie 

MateriaH fissi per ferrovie e per tramvie non no- 
min ati esclus! quelli elettrici 

Tubi di ghisa 
Ghisa non malleabile in getti non nominati 
Ghisa malleabile in getti non nominati 
Acciai in getti non nominati 
Ferri e acciai, in pezzi fucinati o stampati a caldo, 

non nominati 
Ferri e acciai in getti o in pezzi Iucinati o stampa 

ti a caldo, non nominati, ece. 
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Bulloni di ferro o di acciaio, con o senza dado, c 
dadi per bulloni 

Rubinetti, valvole, saracinesche e loro parti, di 
ghisa, di ferro o di acciaio 

Catene, cstenelle e loro parti, di ferro o di acciaio 
Botti di lamiera di ferro o di acciaio, anche piom 

bate, zincate, stagnate o con acclssori di altre 
materie 

Recipienti di ferro o di acciaio per gas compressi 
o liquetatti 

Lavori fatti prevalsntemente con corde di fili di 
ferro o di acciaio 

Lavori Iatti prevalentemente con rete o con tela, 
di fili dr ferro ~ di acciaio,""'anche commisti'con 
altre materie 

Lavori non nominati fatti prevalentemente con la 
miere di ferro o di aociaio 

Lavori non nominati Iatti prevalentements con tubi 
di ferro o di acciaio 

Rame e sue leghe, in pani e in rottami 
Verghe o spranghe, di rame e sue leghe 
Fogli o lamiere, di rame e sue leghe 
Lastre di rame e sue Ieghs, per focolari di caldaie, 

ece. 
Fili di rame e sue leghe 
Cavi e corde, di fili di rame e sue leghe 
Tubi di rame e sue leghe, gr~ggi 
Tubi di rame e sue leghe, lucidati, verniciati o 

niche la ti 

Tubi di rame e sue leghe, dorati o argentati 
Getti greggi di rame e sue leghe 
Cilindri e stampi di rame e sue leghe, incisi per 

la stampa 

Vrti e chiavarde di rame e sue leghe 
Pernotti o ribadini di rame e sue leghe 
Chiodi e bullette di rame e sue leghe 
Rubinetti, valvole, saracinesche e loro parti, di ra- 

me e sue leghe 

Reti e tele di fili di rame e sue leghe 
Lavori di reti e di tels, di fili di rame e sue leghe 
Moneta di rame e sue leghe 
Lavori di rame e sue leghe, non nominati 
Alluminio e sue leghe, ece. 
Corde e cavi di fili di alluminio e sue leghe 
Lavori di alluminio e sue leghe, non norninati 
Antimonio allo stato metallico 

Arsenico allo stato metallico 
Mercurio 
Nichelio e sue leghe 
Lavori di nichelio e sue leghe, non nominati 
Piombo e sue leghe 
Lavori di piombo e sue loghe, non nominati 
Stagno e sue leghe 
Lavori di stagno e sue leghe, non nominati 
Zinco e sue leghe 
Metalli e leghe metalliche non nominate 
Macchine motrici 
Locomobili 
Oaldaie generatrici di vapore 
Macchine . utensili 

<, Presse, torchi e strettoi idraulici per qualsiasi uso 
industriale (esclusi quelli per semi e frutti) e 
cilindri e stantutfi idraulici 

Laminatoi, mangani e calandre per qualsiasi uso 
(esclusi i mtilini a cilindro) 

Macchine ed apparecchi per piscaldare, raffreddare, 
distillare, concentrare e simjli 

Alberi a gomito 
Fucili 

Parti di fucili 
Pistole e rivoltelle 
Parti di pistole e di rivoltelle 
Materiali di artiglieria, proiettili da cannone e loro 

parti 

Bossoli per cartucce da Iucili, da pistole e da ri- 
voltelle 

Polveri piriche 
Prodotti esplodenti non nominati 
Capsule esplcdanti 
Cartucce cariche 
Miece da minatori 

Autoveicoli con o senza carrosseria da qualunque 
motore azionati 

Carrozzerie per automobili e loro parti 
. Motori a combustione interna per auto reicoli 
Parti staccate di autoveicoli, non nominate 
Carburatori e loro parti per motori a combustione 

interna di autoveicoli 
Motocicli 

Parti staccate e accessori di motocicli 
Locomotive 
Tender 
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Veicoli per ferrovia 
Vagoncini per Ierrorie portatili ed aeree 
Veicoli tramviari 
Assi montati per reicoli scorrenti su rotaie 
Cerchiorii da ructe per veicoli scorrenti su rotaie 
Dischi per ruote di acciaio laminato 
Aeroplani e loro parti 
Idrovo lan ti e loro parti 
Palloni 
Navi 
Rimorchiatori pontati 
Barche pieghevcli 
Rimorc;hiatori .senza coperta e galleggianti per la 

navigazione a rimorchio o par il servizio inter 
no dei porti, delle rade, dei laghi, delle lagune, ~ 
dei Iiumi, canali e fossi navigabili 

Drag he 
Caolino 
.Farina fossile ,- 
Zolfo greggio, e · rafJinato e fiore di zolf o 
Bitumi solidi 
Carbon fossile ed · al tri combustibili fosslli naturali 
Carbon coke 
Pietre, terre e minerali non metallici, non nominati 
Laterizi 
Materiale refrattario 
Calce J 

Cementi 
Gess o 

' ' 
Amianto greggio, anche in polvere 
Fili e cordami di amianto 
Cartoni di amianto 
Lastre di amianto misto con cemento 
Tessuti di amianto • 
Lavori di tessuti di amlanto, no n nom inati, anche 

in unione con altre materie 

Lavori di amianto misto con cem ento 
Grafite 
Lavori di grafitë 
Mica 
Legno 
Legna da fuoco 
Carbone di legna 

Lsgni macinati, esclusi quelli per tinta e per con 
cia e quelli medicinal! 

Lana di legno 

Doghe per botti 
Pali 
Botti nuove o vecchie 
Tavole e quadrelli di legno per pavimento 
Sughero 

Lavori fatti con tritumi di sughero agglomerati 
anche p\'r semplice compressione 

Linoleum, corioleum e simili 
Canoe, giunchi e vimini 
Corna, ossa e altre materie affini 
Corozo e semi di palma dum, ece._ 

O lii di petrolio, o lii provenienti dali a lavorazione 
dai catrami paraffinici di lignite, di torba, di 
schisti e simili 

Essenza di trementina 
Olii di resina, non nominati 
Catrame del carbon fo ssile 

Olii greggi di catrame 
Benzolo, toluolo e xilolo 
·Paraffina solida 
Cerasi na 
Vaselina 
Catrame vegetate 
Gomme 
Re sine 

Gomme-resine e balsam i 
Olii essenziali ed essenz e 
Sa pone 
Cloro liquido 
Brom o 
Iodio 

, I 

Fosforo bianco, giallo e rosso e solluri di fosforo 
Acidi: cloridrico, nitrico e solforico 
Potassa caustica 
Soda caustica 
Ammoniaca 

Acq ue ammoniacali concentrate provenienti dalla 
distillazione del carbon Iossile per la produzio 
ne del gas 

Ossidc di alluminio 
Carbonati di potassio e di sodio 

. Ceneri vegetali 
Salino di barbabietole 

Cloruro di calce (ipoclorito) 
Clorati e perclorati 
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Nitrati di ammonio, di potassio, di sodio 
Solfato di rame 
Carburo di calcio 
Concimi chimici 
Concimi organici, ece. 
Acidi grassi, ece. 
Alcool metilico 
Glicerina 
Acetone 
Piroligniti di calcio (acetate di calce impuro) 
Citrato di calcio 
Nitrobeuzolo 
Anilina e toluidina greggia, ece. 
Cloridrato di anilina 
Sali di anilina non nominali 
Derivati dall' anilina non nominali 
Naftalina 
Derivati dalla naftalina non nomir ati 
Anlracene 
Benzidina 
Tolidina, dianisidina, orto e paratoluidina 
Xilidina 
Fenilendiamina, fenetidina e anisidina 
Derivati dalla benzidina, dalla toluidina, dalia to 

lidina, dalla dianisidina, dalla xilidina, dalla 
Ienilendiamina, dalla Ienetidina e dalla anisidina, 
non nominati 

Antrachinone 
Naftolo (alfa e beta) 
Derivati dal naftolo e della naltilamina, non nomi- 

nati 
Derivati dall' acido fenico, non nominali 
Benzaldeide e derivati 
Prodotti sintetici per fotografia (idrochinone, icono 

geno, metolo, metilamidofenolo, etilamidofenolo 
e simili) 

Derivati dal benzolo, dal toluolo e dallo xilolo, 
non nominati 

Lagni per tinta e per concia 
Radiche, cortecce e frutti per tinta e per concia 
Sommacco 
Faglie, licheni, Iiori, piante ed altri parti di plante, 

per tlnta e per concia, non nominate 
Estratto tannici per concia 
Colori organici sintatici 
Nero, ece. 
Colla 
Pelli non buone da pellicceria, crude, fresche ecc., 

secche o marinate (pickled) 
Pelli da pellicceria, crude, fresche o secche 
Carniccio, ritagli e altri cascami di pelli 
Pelli conciate col pelo, comprese le code naturali 

conciate 

16· 

Pelli conciate senza pelo, rilinite o non, escluse le 
pergamena te 

Pelli pergamenate 
Pelli tagliate 
Residui del taglio delle palli in gropponi 
Spaccature di p elli (croste) di ogni sorta 
Cuoio fatso 
Selle 
Flnimenti da tiro, corregge, corde ed altri lavori 

da sellaio o da correggiaio, di pelle o di cuoio 
Gomma elastica 
Avanzi, Irantumi, residui o ritagli di ebanite, ece. 
Fogli e piastre di gomma elastica ' 
Cerchi e Iasce di gamma elastica per coperture di 

ruote da veicoli 
Pneumatiche e camera d' aria per mote da veicoli, 

anche miste a tessuti 
Pasta per la fabLricazione della carta, rneccanica e 

chimica ( cellulosa) 
Ance, voci, membrane e loro parti staccate, per 

fisarmoniche 
Platino in verghe, in pani, in polvere e in rottami 
Oro e platino in lamiere, fili e fogli 
Argento in verghe, in pani, in polvere e in rotta 
- mi, in lamina, in fili e battuto in Iogli 
Gioielli d' oro, di platino e di argento 
Vasellame e posaterie d' oro, di platino 0 d' argento 
Lavori per usi industriali o di laboratorio e uten- 

sili per arti e mestieri (d' oro, di platino e d' ar 
gento) 

Oro e platino in Iavori non nominali 
Argento in lavori non nominali anche dorati 
Stivali 
Stivaletti per uomo 
Cappelli 
Avena 
Fecole 
Amid o 
Destrina, bozzime e colle a base di Iecole e di amidi 
Semi non oleosi 
Cruse a 
Fie no 
Luppolo 
Prodotti vegetali non 
Pellette e caglioli 
Presame 
Budella 
Pellicole per fotografia non lmpressionate 
Pellicole per cinematografia non impressionate 
Stracci di ogni sorta 
Oro, argento in monete, ese. 

nomin ati 

Redaktor : ZEF M. DAJÇI 

Sbtypshkroja ,,NIKAJ" TiranU 
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VJETI I XVIII. Tiranë, e Hane 20 Nanduer 1939-XVIII - 
M"BRETNIJA 

FLETORJA 

Nr. 112 

SHQIPTARE 

ZYRTARE 
Botohet prej Drejtoris se Pergjithshme te Shtypit, Propagandas e Turizmit. 

PFR\1B.U fJE: 
1) Rregjistrim Shtetsije f. l 
2) Fletë-Shpallje Drejtoria Spitalit Gjinok astër f. 1 
8) Zgjidhje e Shcqr is Kolektive nAdric,tik" f. f> 
4) Shkurtim i aktit k onstitues së Shcqnis Ko- 

mandite së thjeshtë SAL'D- Adriat k f. 5 
5) Zgjidhja e Shoqnis Kolektive ,,SArD" f. 6 
6) Snpallje Bashkis Vlonë f. 6 
7) Shpallje Gjyqesh f. 7 

Rregjistrime Shtetsije 

Si mbas vendimit të Këshillit Ministruer Nr. 920 
më 7. XI. 1939-XVIIT, autorizohen zyrat kompe 
tente me krye të gjitha veprimet e duhuna për 
rregjistrimin në Shtetsin Shqiptare e të quejiunit 
Mustafd Shaplaka, i biri i Hyserut dhe i Hakes, 
lindun në Ulqin (Jugosllavi) me I. X 1908, së ba 
shku me pjestarët e familjes së tij të cilët janë: 
Gru-ja e quejtun Bije, bija e Et-hemit dhe e Fa 
times, d. l. 1909, djemt të quejtun Hodo e Sha 
ban, i pari me d. I. 1934, dhe i dyti më d. l. 1938, 
dhe prej të nipit të quejtun Hasan, biri i Aliut 
dhe i Sulltanes, me d. I. 1929, banues në Shkodër 
dhe ardhun në Shqipni qysh prej 2 vjetësh mbasi 
ky tue qenë nga raca e gjuha Shqiptare i ka plo 
tësuern gjithë konditat e caktueme në pragrafin 5 
t' Art. 7 të Kodit Civil; dhe betimin e nevojshem 
konform ndryshimit të paragrafit I. t' Art. 2 të 
Rregullores së Shtetsis, t' a bajë para Zyrës së 
Gjendjes Civile ku ka qendresën e ku do të rre. 
gjistrohet. 

F L E T -· S H P A L L J E 
Kë bazë të ur dhnit me telin Nr. 1910 datë 

10.s 39, të Dr ejtoris së Përgjithëshme të Shëndetë 
siës, Drejtorij s e Spitalit të Shtetit në Gjinokastrë 
nxj ..• rë në adjudikatë pakësimi fornizirnin e sende 
vet të ndryshme, për ushqimin e të sërnurve të tij, 
që këtu poshtë për periodhën I Tetor 1939, deri 
me 30 Shtator 1910, tfi ndarne në grupet cië vijon: 

Grupi I. 
Bukë Gruni (Hase) Nr. O 

" 1 " 
" 

,, 
" " " 2 

Grupi II. 
Mish Dashi 

,, Qengji 

)) 

" 

Viçi 
Del~ 
Cjapi 

~Iëlçi viçi 
Splina (shpne tk a), për një copë 
Pula 
Zok Pule 
Gj •. J Deti 
Dhjam Dashi e Lope 

Grupi IIT. 
Qumësht Lope 

Dele ,, 
)) Dhi je 

Djathë të njomë 
Kosë të freskët 
Dhallë të freskët 

Grupi IV. 
Akull Sarande (Porti Edda) 

kgr. Fr. ari 
" 0.32 
., 0.26 
,, o.~-1 

" 1.00 

" 1.00 

" I.CO 
,, 0.90 

" 0.90 
)) 1.60 

Copë 0.80 

" 1.40 

" 1.00 
,, 4.CO 

Kgr. 1.50 

" 0.45 

" 0.B5 

" O 25 

" 0.80 

" 
0.70 

J> 0.15 

kallëp 2.60 - 
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" 2 10 
n 280 

Copë 1.00 

" 0.50 
Kgr. UJO 

" O.GO 

" 0.5u 
11 0.60 
,, 0.30 

" 0.35 

" o.so 
11 1.20 

" 3.00 

" I.GO 

" O 25 
11 C'.nO 

Kutia 0.80 
Kgr. 2 00 

Person 0.~5 
Kgr. 0.':0 

" O 10 
Copa 0.40 

" O 25 
Kg•. 1.20 

" 3.80 

n 0.70 

" 0.75 

" 1.30 

" 1.20 
Kutia 0.10 
Kgr. 0.40 

" l.G5 
Arka 16.00 
Kgr. 3.00 

" 0.45 
Copë 0.07 

" 1.00 
Kgr. Monop. 

" " 
" 4.20 

11 2.40 

" 030 

• 0.25 

" 0.35 

" 0.30 

" 0.35 

Fletorja Zyrtare 
Pajtime: per nji mot Shqipni, Itali e A.O.I. fr. 12 

,, ,, ,, ,, Për [ashta . • 20 
Nji numer i Fletores . ,, 0.20 

,, ,, i vjetër . ,, 1 
Lajmërim . . . . . fr. ari 10 
Shp ,llje . . . . • 1 O 
Shpallje ankandesh per nji kolonë . . ,, 5 
V. O. Çdo pagesë bahet tue derdhë të hollat n' Ar 
kat financiare të Shtetit e tue dergue doren e Fi 
nancës Redaksia së Fletores Zyrtare. 

Drejtimi: Drejtoris së Përgj. Shtypit, Pro 
pagandës e Turizmit 

(R e dak sis së Fletores Zyrtare) 
Tiranë 

Telefon automatik Nr. 255 
• gjindarm. ,. 14 

Fr. a. 
Akull Kerce kallëp 1 40 
Barrë Barrë 3 00 
Bajame të pa \; ua ti:> thata Kgr. 0.50 
Ara të thata të pa çara " O 40 
Bamje të thata ,, 0.80 
Bathë të thata 

" 0.60 
Bezels të thata " 0.80 
Çajë i huej " 7.00 
Çajë mali Tufë 0.25 
Djathë të thatë Gjinokastre Kgr. 1.10 
Elpka (Kritharaq) 

" 0.75 
Thier 

" O.GO 
Ir mik 

" 1.00 
Groshë të thata të mira të Korçës ,, 0.55 
Groshë të thata të vendit 

" 0.35 
Kafe Nr. 1 ,, 3.00 
Gelqere 

" O 10 
Kaçkavall ,, 2.80 
Kakao ,, 3.00 
Kumbulla ti! thata ,, 1.60 
Kripë e bardhë 

" 0.15 
Kripë e zezë n 0.15 
Limontos 

" 4.00 
Makarona të huaja ,, 0.75 
Makarona të vendit Nr. 1. n 0.75 
Miell Amerikan 

" 1.40 
Miell Gruni Nr. O. 

" 0.40 
Miell Misri 

" 0.25 
Mi altë 

" l.!50 

Gjalpë i p r tretur (Këlcyre) 
Gjalp i tretur i vendit 
Fshesa të Shkodrës 

" të Vendit 
Ni sheste 
Oris GL..i~e 
Oris Burma 
Oris vendi 
Patate Kores 
Patate vendi 
Peshk Lumi 
P~shk Deti. 
Piper të zi 
Piper të kuq 
Qepë të thata 
Qiqera të thata 
Qumësht Kutije 
Rushë të thatë 
Roje (piir një person) 
Sale vendi 
Sale kutije 100 xx të huaj 
Sapun dorësh i huej 
S spun dorësh i Shkodrës 
Sapun petkash Sarande (Porti Edda) 
Sinap 
Sodë petkash 
Sheri je 
Sheq-r Peta 
Sheqer Pluhur 
Shkrepse 
Uthull Rushi 
Vaje ullini 
Vaj-guri 
Fdrë lini 
Venë 
Vezë 
Thasë boshe 
Naftë 
Benzinë 
Alcoi.l pur 
t\.lcool ordiner 
Pishë druni 

Grupi V. 
Bamëje të njoma 
Bezele të njoma 
Domate të njoma 
Lakën 
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Lule laknë 
Limon 
Karota 
Kunguj të njomë 
Marule të njoma 
Meraje 
Paterxhane 
Presh 
Piperka të njoma 
Selino 
Spinaq 
Qepë të njoma 
Tranguj {jeshile) 
RtJpa-::e 
Barbunja të njoma 

Grupi VI. 
Rush të freskët 
Dardha 
Mollë 
Qershi 
Pjeshkë 
Kumbulla të njoma 
Fiqë të freskët 
Zerdeli 
Portokale 
Pjepër 
Sharqi 

Grupi VII. 
Dru Dushku të thata 
Qymyr Ylqeshe 

" 0.60 
Copë O 08 
Kgr. O 60 

" O 30 
Tufa 0.10 

" 0.10 
Copë 0.05 

" 0.06 
Kgr. 0.30 
Tufa 0.30 
Kgr. 0.20 
Tufa 0.30 
Copa 0.05 

" 0.10 
Kgr. 0.35 

" 0.40 

" 0.50 

" 0.70 

" 0.50 

" 0.40 

" 0.30 

" 0.30 

" 0.60 
Copa 0.15 
Kgr. 0.25 

,, 0.30 

Kw. 2.80 

" 10.00 
Neni I. 

Ofertat duhet të j-p en ndamas për secilin Grup, 
ashtu dhe depozitat për garancin si vijon: 

Për Grupin e Parë Fr. ari 300 
,, ,, ,, Dytë ,, ,, 400 

" ,, ,, Tretë " JI 150 

" JI ,, Katërt " " 600 

" JI ,, Pestë " " 100 

" " " Gjashtë ,, " 50 

" " 
,, Shtatë ,, JI 200 

Neni 2. 
Garancit e nalt-përmenduna do të derdhen në 

lavor t' institutit përmendun në çdo arkë Financjare 
të Shtetit, ose në çdo qendër të Bankës Kombtare 
t~ Shqipniës. Garancija pranohet edhe n' ipote k 
me konditat e parapame në N~nin 26 të Rt1gullores 
mbi Administrimin e pasuniës dhe të Kontabilitetit të 

Përgjithëshëm të Shtetit, dhe do t'u këthehet 
sipërmarësve përsa të marë fund kondrata, në sa 
për otertuesat dor-heqes aty për aty. 

Neni 3. 
Adjudikat s do të zhvillohet në 21 (njëz« t e njëj- 

tën ditë) mbas shpalljes në Fletoren Zyrtare, pa u 
llogarit dita e shpalljes, para komisjonit të posa 
çëm të form u em nën Kryesin e Prefektit me an tarë: 

Drejtor' i Financa vet, Drejtor 'i Spitalit të Shtetit, 
Kryetar'i Odës Tregtie, Kryesekretar'i Prefekturës, 
dhe Sek Llogaritar' i Spi.alit të Sht-tit, në sallën 
e Prefekturës prej orës ~ deri në orën 5, mbas 
dite. 

Neni 4. 
Ofertuesat kanë me paraqit of. rtat e tyne jo 

ma vonë se në ditën e orën në të cilën do bahet 
ankan Ji, tue i mbyllë në zar la të vulosuoa me dyll 
të kuq e tue qenë të shoqënuem me letër-gararcit 
si ma sipër. 

Neni 5. 
Çdo ofertues bashkë me paraqitjen e ofertës 

duhet të sjellë një çertifikat të vërtetueme nga 
OJa e Tregëtis mbi fuqinë tregtare të tijë që të 
jetë i aftë për sipërmarës (Neni 30, pika 6 i rregu 
llores së Kontab.litetit). 

Neni 6. 
Nuk pranohen oferta me telegrame ose me tele 

fon, as ato që përmbaju qyshke e që kanë shpreh 
je të pa-caktueme e t' erëta, ose me referim të 
një. tjeti ë ofertë të konkuruesit e të tjerve. 

Neni 7. 
Ofertat duhet të shenojnë zbritjen përqindëse 

që konkuruesit janë në gjendje që të bajnë në çdo 
grup veças ose për të gjitha grupet në bazë të 
tyne. 

Neni 8. 
Çelja e zarfavet bahet prej Kryetarit të Komi 

sjo nit t' adjudik atës në prezencën e ofertuesve 
pikërishtë në orën 5 mbas dite të datës në të ci 
lën d o të zhvillohet ankandi, dhe do të zbatohen 
konditat e parapamë në nenin 38 të Regullores mbi 
zbatimin e ligjës së Kontabilitetit të Përgj.thëshërn 
të Shtetit. 

Neni 9. 
Do të pranohen vetëm ato oferta që në kraha- 

sim me skendën e mësheftë janë të njejta ose ma 
të mira, edhe do të refuzohen ato oferta që nuk 
janë në krahasim me skendën e mësheltë, 
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Kondita të ,- eçanta 
I) Buka duhet të jetë e mbryjtun dhe e ardhur 

mirë, pjekur mirë dhe e pa çarë, me vrima ma të 
vogëla e të ketë elasticitet, me e1 ë të këndëshrne 
dhe jo e hidhur, do të konformohet me Nr- e m;e1l 
navet që kërkohet në këtë fletë shpallje. 

2) Mishnat do të jenë të msjëm nga ma i miri 
që gjendet në pjacë, mishi i dashit të pa tredhun 
pranohet prej një deri me dy vjeçë dhe i tredhuni 
deri në tre vje çë, i pa tredhuni r ë peshë duhet të 
vijë në 14 kgr. minimum i theruri, dhe i tredhuni 
në 20 kgr. i therun ; Gjithashtu mishi i qengjit nuk 
duhet të jetë ma poshtë se 5 kgr. i therun i majëm 
dhe i mirë dhe jo ma i math se 6 muajësh. Mishi 
i viçit duhet të jetë motak dhe i majërn, i the ur 
në 25 deri 30 kgr. 

3) Zoqtë e pulavet do të kenë peshën prej GOO 
deri 900 gr. dhe pulat prej 1. kgr. deri në 1.300 
kgr. të jenë të majme dhe pa ndor ji të metë. 

4) Gjalpi i tretur dhe i pa tretur do të jenë r.ga 
ma të mirët me erë e shije t1i kandëshme dhe të 
pa përzieme me ndenji send tjetër. 

5) Djathi i bardhë të jetë i mirë, jo shumë i 
kripur me shië të kandëshme, gjithashtu dhe dja 
thi i pa kr.ipur të mos ke të birë, të jetë i freskët 
dhe i ambël 

6) Qumështi do të jetë pa ujë e pa i marë gjal 
pin, me tencitet 102P deri 1032 e me tre përqind 
ta lyme. 

7) Kosi duhet të jetë pa ujë, jo i thartë i shij 
shëm pa i marë glalpin në tasa prej një kgr. 

8) Orizërat të jenë të pastër jo kokër thyer dhe 
në kualitet që tregohen në fletë-shpalljen e sipër 
me. 

9) Fasulet do të jenë të mira dhe kokëra ma 
dhe, të thata; të njëllojësbms e jo të përzieme, të 
freskëta d. m. th. të korës së fundit. 

10) Patatet duhet të jenë të mira, jo të prishura 
dhe të xhveshkura, të mos kenë filiza (rënja) e 
kur të sj=jnë të bëhen në formë mielli e jo si brumë. 

11) Salca e. domates të jetë e konservueme 
mirë dhe jo me erë të keqe me erë të kandëshme 
dhe e pa përzieme. 

12) Pemët e njoma dhe barishtet duhet të jenë 
të ditës, të freskëta dhe jo të kalbuna. 

13) Makaronat e vendit duhet të jenë të kuali 
tetit të l-rë jo të vjetra e të mykura. 

14) Gjithë sendet e tjera që tregc hen në grupi1 
e V. t~ kësaj Iletë-shr allje do t~ jenë të pëlqyera 
nga ana o Spitalit para se me i dorrzue sipërmarë. 
si nt' m·igazin e Institutit në fjalë. 

Nt>ni 10. 
Sipërmarë sit janë të detyrue m me dorëzue gia· 

nat k ol mj iule për një muai, vezët në krye lë cdo 
jave, kosin qumështin, mishin bukën, barishtet e 
pemët, ditë për ditë në orën e caktueme nga Dre]. 
torija e Spitalit, gjithashtu ushqimet e sendet e 
tjera kanë me u dorëzua në depon e Institutit të 
nalt përmendun, ti5 mbuluerne mirë, to ruajtura 
nga pluhuri, e pa të drejtë shperblimi për trans 
portim. Sipërrnarësi ose i deleguemi i tij çdo ditë 
m' orën 13 të drekës ashtë i detyr ue m me u para 
c{t para zyrës së sekretariës p"'r të marë list-t 
dhe dëftesat e ushqimevet të nevojëshme për dar 
kën e asaj dite dh« pi:!r drekën e së nesërmes, 
tus i pruo këta me një herë në magaz in e Spitalit 
(' të tjerve brenda orës që ka me i caktua. 

Art. 11. 
Ushqtme t që durojnë pa u prishun s i artikujtë 

kolo-itale e të tj-ra duhet të jenë konformë me 
mostrat që do të gjPnden të vulosura 1,rPj palëve 
kontr sktuese pran Drejtoriës së Spit:ilit dhe ushqi 
met e njoma dhe ato që nuk durojnë do të jen 
nga më të mirat që gjenden në treg, Kur sipër 
marësi nuk i dorëzon ushqimet si mbas mostravet, 
ose ato që prishen nga më të mirat e jo të pël 
qyeshme Drejtorij- e Spitalit ka konpetencë t'ja kë 
thejë, dhe sipërmarësi e ka për detyrë ti zëvendë 
sojë me të tjera të pëlqyeshme brenda kohës që 
caktohet nga administrata; r.ë rast të kundërtë 
Drejtorlja e Spitalit është e lirë të blejë në treg 
në llogari të sipërmarësit i cili i është i dety ruetn 
ti paguaj vleftën qoft ë sikurse edhe ma tepër të 
jenë për konfliktet eventuale që mundë të ndodhin 
midis palëvet për shkak kualiteti ose kuatiteti të 
gjanavet ushqimore e të sendevet të tjera të ndrysh 
me, c eshtja i referohet një komisjonit ekspertesh 
të zgjedhur nga Bashkija ose nga Oda e Tregëtis; 
ky vendim i këtij komisjoni ashtë i premë. Në 
qoftë se nga mos-respektimi ose mos-mirë-zbatimi 
i ndonjenit kushti të kësaj kontrate nga ana e 
sipërmarësit shkaktohet anullimi i kësaj kondrate, 
dhe garancija e lanun, me parapëlqim të Këshillit 
Shtetit regjistrohet e ardhurë Shtetënore, tue i lanë 
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të drejtë sipërmarësit t'i drejtohet gjyqit kompe 
tent për ç do pretendim që mund rn ketë. 

Art. 12. 
Koha e fillimit të kësaj forniture hynë në fuqi 

që prej datës në të c lën sipërmarësit do t'i njof 
tohet aprovimi i kontratës dhe vazhdon deri me 
00 ~htatuer 19-10, por me gjithë këtë sipërmarësi 
është i detyruam me i fornizue çdo artikull që do 
të marë mbi vete edhe mbas datës 30 Shtatuer 
1940 për deri në shitjen e aprovimin e kontratës 
së re po me çmimin e kësaj kontrate. 

Neni 13. 
T' interesuemit për çdo hollësi mund t'i drej 

tohen Drejtories së Spitalit në çdo ditë mbas dite, 
ku atje mund të shifon dhe kampjonet e ushqi 
mevet. 

Neni 14. 
Çmimi i s andevet të sipër-treguem do t'i pa 

guhet sipërmarësit në Einanct'n e vendit me man 
dat direkt të lëshuerne prej Seksi or it Kontabël të 
Drejtories së Përgjithëshme të Shëndetësies në 
bazë të dokumentavet të vërtetuerne prej zyrës 
kompetente. 

Neni 15. 
Për çdo shkak qoftë në rastë se finar.ca vonon 

,pagesën deri në tre muaj sipërmarësi nuk ka të 
.drejtë të presin ushqimet e tjera. 

Neni 16. 
Ko ndrata lidhet ndërmjet Drejtories së Spitalit 

-të Shtetit e sipërmarësit në Zyrën Noteriale brenda 
10 ditë ret prej datës së njoftimit t' aprovimit të 
.kondratës prej Drejtories s' institutit në fjalë. 

Neni 17. 
Gjithë shpenximet Noteriali>, shpallje fletoresh, 

·taksa bashkiake, si dhe çdo taks tjetër që i përket 
kësaj sip ërmarjeje, janë në ngarkim të sipërmarësit. 

Nga Drejtorija e Spitalit të Shtetit 
në Gjinokastrë 

Zgjidhje e Shoqnisë Kolektive 
"ADRIATIK,, 

Si mbas aktit publik Nr. 6459 Rf•port, datë 15 
Mars 1939-XVII, i redaktuem prej Noterit të këtu 
shëm Z. Zeqir Isaku, pjsstarët e Shoqnisë Kolektive 
_,, Adriabk,,, me qendër në Durrës dhe e konstituen,e 

ligjorisht me aktet publik Nr. 5603 Report. datë 29. 
12. 1937, Nr. 5699 datë 24. 2. 1938 po prej Note 
rit të naltëpermendur, deklarue unanimisht të zgji 
dhur shoqninë në fjalë qysh prPj datës 15.3.1939 
XVII. 

Likuidatori i Shoqnisë Z. Sofokli Dhimitriadhi, 
banues në Durrës, konstatoi se Shoqnia në fjalë ka 
nji aktiv prej Fr. ari 20.231 dhe nji pasiv prej 
Fr. ari 16.361 ,65, duke procedua kështu në pjesti 
min efektiv, të cilën e kanë pranua të gjithë sho 
kët. 

Në mbështetje me aktin Nr. 1792 datë 21. 10. 
J939. XVII, të Gjykatës së Shkallës së Irë të Dur 
sit, u muar shënim zgjidhja e Shoqnis "Adriatik, 
në Rregjistrin Amëz të Transkriptimeve të kësajë 
Ode. 
Durrës mt>, 24. 10. 1939-XVII. 

Nga Oda e Tregtis në Durrës 

Shkurtim i aktit konatitues së Shoqënis 
Komandite së thjeshtë SA VD-Adriatik. 

Si mbas aktit publik Nr. 6460 report. datë 15. 
Mars 1939. XVIJ, i redaktuem prej Noterit të Durr 
sit Z Zeqir Isaku, u themelua midis Zotnive Ilija 
Llalla, Mihal Gjata, Anastas Leka, Vasil Bitri, Pet 
ro Huta, Leonidha Nushi, Jusuf Kollaku, Qaz im Mi 
çia, Adem Bulku, Abdulla Rexha, Bahtjar Gjergji, 
Dhimitri Lara, Panajot Luli, që të gjithë banuës në 
Durrës dhe Z. z. Ragip Gashi dhe Rysni Dedja, të 
dy banuesa në Shijak, nji shoqni komandite ethje 
shtë me emnin "Saud-Adriatik, dhe e cila do të ket 
për objekt transportimin e pasagjerve dhe të mall 
nave të ndryshme në gjithë Shqipninë me anën e 
automobilave. 

Qendra e shoqnisë do të jetë në Durrës, duke 
patur dhe nji përfaqësi në Tiranë. 

Shoqënija do të vazhdojë për tre vjetë, duke fi 
llua prej datës 15 Mars 1939 dhe mbaron me 14. 
Mars 1942. 

Kapitali i shcqnisë përbahet prej fr. ari 54138 
(pesdhetekatërmijë e njiqind e tridhet e tetë) të der 
dhuna në të holla prej sejcilit shok dhe në pjesë të 

ndryshme. 
Me administrimin 6 shoqnisë ngarkohen shokët 

komanditarë Z. Z. Anastas Leka dhe Qazim Miçia 
dhe të cilët kanë të drejtë të nënshkruajnë për 
shoqënin së bashku e jo veç e veç. 

BKSH



Nr. 112 FLETORJA ZYRTARE 20 Nanduer 1939-XVIII 6 

Në fundë të çdo viti d. m th. në muajin Mars 
fitimet e realizuara ose damet eventuale do të nda 
hen midis shokëvet proporsionalisht simbas kapita 
lit të derdhun. 

Në mbështetje me aktin Nr. 1893 datë 21. 10. 
1939 XVII. të Gjykatës së Shkallës së Irë të Durr 
sit, u ba transkriptimi në Rregjistrin A mëz të Tran 
skriptimeve t' Odës së Tregëtis në Dnrrës nën 

Nr. 356. 
Durrës me, 24. 10. 1939. XVII. 

Nga Oda e Tregëtts në Durrës. 

Zgjidhj a e Shoqnis Kolektive «SAUD,1 
Si mbas aktit publik Nr. 6458 Report. datë 15 

Mars t 939 XVII, i redaktuem prej Noterit të këtu 
shëm Z. Zeqir Isi ku, pjestarët e Shoq nisë Kolek 
tive "Saud,,, me qendër në Durrës dhe e kostitue 
me ligjorisht me aktin publik Nr. 6153 Report. datë 
31 Tetuer 1938 po prej Noh rit të naltë-perme ndun 
dekllaruan unanimisht të zgjidhur She qrnin në fjalë 
qysh prej datës 15. 3. 1939. 

Likuidatori i Shoqnisë Z. Jorgo Maksakuli, be- 
nues në Durrës, konstatoi se Shoqnija 11ë fjalë ka 
nji aktiv prej Fr. ari 31.400 dhe nji pas'v pej Fr. 
ari 9530, duke procedua kështu në pjestimin efek 
tiv, të c'Iin e kanë pranue të gjithë shokët. 

Në mbështetje me aktin Nr. 1893 datë 21. 10. 
1939 XVII, të Gjykatës së Shkallës së Irë të Durr 
sit, u muar shënim zgjidhja e Shoqërie "Saud" në 
Rregjistrin Amëz të Transkriptimeve të kësajë Ode. 
Durrës me, 24. 10. 1939 XVII. 

Nga Oda e Tregtis në Dunës. 

SHPALLJE 

Bashkia e Vlorës në bazë të vendimit Nr. 
54/299 datë 3 xI-1939-XVIII të Këshillit sajë, 
nxjerrë në adjudikatë lëshimin në sipërmarrje 
për vitin 1940 (që 1/1-31-XU-1940-XIX) këto 
taksa së bashku në një letër-adjudikatë në 
bazë të dispozitave të ligjës së Bashkivet: 

a) taksin e shit-blerjes së kafshëvet dhe 
të bagëtivet në bazë të nenit 88 të ligjës së 
Bashkivet. 

b) taksin e therjes së kafshëvet dhe të· 
bagëtivet në abatuarë dhe e konsumit në bazë 
të nenit 87. 

c) taksin e peshimit botor dhe të matjes 
mbas nenit 90. 

ç) taksin e okupimit të vendit j.ublik në 
bazë të nenit 91 të ligjës së Bashkivet dhe 
të tarifës përkatëse të aprovuarë nga Këshi 
lli Administrativ i Prefekturës. 

Ofertat do të bahen të hapta tue nën 
shkrue në letrë-adjudikatën. Ofertuesi detyro. 
het të japi një garanci me pasuni të pa tundë 
shme prej fr.ari 20,000 (njëzetmijë) të pël 
qyerë prej Këshil.it të Bashkisë; ose një garan 
ci bankare ose depozitë në Arkën e Bashkis 
prej fr.ari 10,000 (dhetëmijë). 

Garancit Ipotekore duhet të paraqiten 24 
orë përpara datës së ankandit ose të dhënjes 
të ofertës. 

Ofertat me telegramë nuk pranohen por 
pranohen ato me prokurë të rregulltë. 

Koha e adjudikatës fillon që prej datës 
15 Nëntor 193!:> deri me 5 Dhetor 1939 ditën 
e Martë ora 9-12 më mzd. dhe ajo e shitjes 
fillon që nga ajo datë (5 Dhetor 1939 dhe 
mer funt më 13 Dhetor 1939 ditën e Mërkurë 
që ora 9-12 në mzd. në qoftë se çmimet e 
ofrueme do të shiten të arësyshme prej Këshi 
llit të Bashkis. Brënda afatit të shitjes (5 deri 
më 13 Dhetar 1939) po të ofrohen çmime të 
pëlqyshrne prej Këshillit bahet adjudikata pro 
vizore mbi ofertuësin mt) të mirë dhe ajo de 
finitiv ja do të bahet 7 (shtatë) ditë pas adju 
dikatës provizore tue marrë dhe aprovimin 
e P.T. Prefekturës në bazë të nenit 138 të 
ligjës së Bashkivet. 

Të interesuemit për çdo informatë duhet 
t'i drejtohen kësaj Bashkie. 
Vlorë, me 6-XI-1939-XVIIJ. 

Kryetari i Bashkis 
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Letër-Ftesë 

Thirret për t'u prezantue para kësaj Gjy 
kate me datën 14-12-1939, ora H para mes 
dite, i qujtuni Ramazan Sadik Ahrneti, nga 
Shkodra, ish i burgosun, tash n' aratië me 
banim të pa dituri, i akuzuem per shkak se 
me data të ndryshme ka mashtrue ankuesin 
Bajram Lik Çiprin, nga kat. Gropaj i Tira 
nës, tue i marrë 45 lekë me preteks se kishte 
per t' i pregatitun një ilaçë për reumatizëm, 
nga e cila ankuesi vuente, dhe naten në ba 
shkëbanim ankuesit në fjalë i ka viedhun dhe 
një revolver sistem nagantë; gjithashtu ka keq 
përdorue besimin e ankuesit Ramazan Muha 
rremit nga kat. Picallë, tue i përvetuam një 
çiftë gjuetie, që e kish marrë me konditë 
kthimi. 

Në qoflë se i përmenduni nuk ka me u 
prezantue ditën dhe orën e gjykimit, ka me 
u shikue gjyqi në mungesë të tij. 

Kjo ftesë e shpalluri në ,,Fletoren Zyrtare" 
zen vendin e komunikimit. 
Tiranë, 7-11-1939-XVIII Nd. (rj. Filluer: 

* * * 
Të quajturit Sadri Rah Kurteshi e Mulo 

Tahir Tahiri Arëxhi nga Shkodra e tash me 
banim të pa dilun në Shqipëri, thireu të pre 
zantohen si të pandehun para Gjyqit Filluer 
t' Elbasanit më dt. 9-12-939-XVIJI ditën e 
Shtunë ora 9 para dreke, q' akuzohen se më 
dt. 7-G-1939 kanë rrahun ankuësin Zak Vasil 
Tollumbin nga katundi Kasakullak tue i shkak 
tue lezione të shërushme në 10 ditë. 

Shënohet so në rast të mos prezantimit 
tyne në datën dhe orën e sipër-shënueme, 
gjyqi ka m'u shikue në mungesën e tyre. 
Elbasan, më G-XI-rn39-XVII. 

Gj. Filluer 

* * * 
I quajtuni Mit Koç Bulaj nga katundi Se 

lenicë pandehet së me data të ndryshme ka 
vjedhur nji kal të Xhelal bej Radostines nga 
Radostina e Fierit, nji pelë to Sabri Muço 
Bunit nga Rërësi i Fierit, nji gomar në rru- 

gën Kreshpan të Mallakastrës dhe nji pelë që 
ndodhet në dorë të Ballto Shllakut banues 
në Selenicë. 

Me qenë se të pandehunit tash nuk i di 
het vend banimi ftohet me anen e Fletores 
Zyrtare të prezantohet para Gjyqit Hetues të 
Vlonës per me datë 5-12-1939-XVIIl ora 9 
para dreke. 

Në rastë se nuk prezantohet diten dhe 
oren e caktueme kanë me u perfundue heti 
met në mungesen e tij si mbas ligjit. 

Vlonë, 7-11-1939-XVIII. 
Gj. Hetues 

SHPALLJE 

I quajtuni Vasil Vani Simo Rekrut i D.L. 
1915 nga Lagja Bare i Korçës tash me banim 
iasbtë shtetit, i pandehur për mungesë thirrje; 

Thrritet të prezantohet para Gjykatës He 
tuese Ushtarake në Tiranë me datën 5-XJI- 
39-XVJII; në rast të kundërte do të veprohet 
mbas ligjit. 

Tiranë, më 25-X-39-XVIII 

* ~: * 
I quajtuni Thanas S. Fila Rekrut i D.L. 

1915 nga katundi Ajtezë i Korçës tash me 
banim jashtë shtetit, i pandehur për mungesë 
thirrje. 

Thrritet të prezantohet para Gjykatës He 
tuese Ushtarake në Tiranë me datën 5-XII- 
39-XVIII; në rast të kundërte do të veprohet 
si mbas ligjit. 

Tiranë, më 25-X-39-XVIII 

* * * 
I quajtuni Dhimitri LL Tanko Rekrut i 

D.L. 1915 nga katundi Mallëz (Siniçë) i Kor 
çës tash me banim jashtë shtetit, i pandehur 
për mungesë thirrje 

Thrritet të prezantohet para Gjykatës He 
tuese Ushtarake në Tiranë me datë 5-XH- 
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93-XVIII; në rast të kundërte do të veprohet 
sr mbas ligjit. 

Tiranë, më 23-X-39-XVII 

* * * 
I quajtuni Viktor A. Greku Rekrut i D.L. 

1915 nga katundi Maneza-Boboshtice i Korçës 
tash me banim jashtë shtetit, i pandehur për 
mungesë thirrje 

Thrritet të prezantohet para Gjykatës He 
tuese Ushtarake në Tiranë me datën 5-XII- 
39-XVIII; në rast të kundërtë do të veprohet 
si mbas ligjit. 

Tiranë më 25-X-39-XVII 

* * * 
I quajtuni Nikolia M. Lubanja Rekrut i 

D.L. 1915 nga Lagja Penço i Korçës tash me 
banim jashtë shtetit, i pandehur për mungesë 
thirrje, 

Thrritet të prezantohet para Gjykatës He 
tuese Ushtarake në Tiranë me datën 5-XII- 
39-XVIII; në rast të kundërtë do të veprohet 
si mbas ligjit. 

Tiranë, më 25-X-39-XVII 

* * * 

I quajtuni Spiro A. At-Vasili Rekrut i D. L. 
1915, nga Lagja e Bare o Korçës tash me banim 
jashtë shtetit, i pandehur për mungesë thirrje 
nën armë. 

Thrritet të prezantohet para Gjykatës He 
tuese Ushtarake në Tiranë me datën 5-XII- 
39-XVIII; në rast të kundërt do të veprohet 
si mbas ligjit. 
Tiranë, me :35. X. 1939. XVII. 

* * * 
I quejtuni Llazo Nuci Magari Rekrut i D.L. 

1915, nga Lagja Qiro e Korçës tash me ba 
nim jasht Shtetit, i pandehur për mungesë 
thirrje nën armë, 

Thrritet të prezantohet para Gjykatës He 
tuese Ushtarake në Tiranë me datën 5-XII 
:39-XVIII; në raste to kundërte do të veprohet 
si mbas ligjit. 
Tiranë, me 25. X. rn:rn. XVII. 

THIRJE 

I qujturi Rysni Rushit Dura], nga katundi Ben 
çë e Tepelenës, pandehet se me datë 20-7-1987, ka 
ba një vet-gjyqësi në dëm t' ankuesit Hajro Ilahi 
lit, nga katundi Qishbardhë. 

Me qenë se të pandehurit Hysni nuk i dihet 
vend banimi thirret me anën e Fletores Zyrtar e 
të prezantohet para Gjykatës Fillore tA Vl o nës me 
datë 20-11-1939-XVIf, ora 9 paradite, në rast mos 
prezantimi në ditën dhe orën e caktueme shkakton 
vazhdmin e gjyqit në mungesë. 

Kjo lhirje në Fletore Zyrtare xen vendin e 
komunikimit. 

Vloni\ me 4-XI-l039-XVIr. 
Gj. Filluer 

Letër - Thirje 

Thëriten për m' u prezantue para gjyqit 
paqtuës të Mallakastrës dega penale të quaj 
turit Zene Sherifi nga. Luftinja e Tepelenës 
dhe Hysenj Fetaliu nga Luftinja e Tepelenës 
të dy ma parë banuesa në Fier dhe tash me 
banim të paditur në Shqipni, prej atyre e pa 
ra në cilësin e ankueses dhe i dyti si i pan 
dehur, për rafje, të ngjarë me Dt. 16-8-9;{9- 
XVU, për në ditën e gjyqit me 25-XI-1939- 
XVIll, ora 9, para dreke; 

Mos prezantimi i tyre n<3 ditën e nalt-shë 
nueme ka me u shikue gjyqi në mungesë si 
mbas ligjit ; 

Kjo letër-thirje e botueme në Fletoren Zyr 
tare zen vendin e komunikimit ; 

Ballsh, me 5-XI-1939-XVIII,. 
Gjyqtari Paqtuës 

Redaktor ZEF M. DAJÇI: 
Shtypshkroja ,,NTK.AJ" Tinn~ 
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p. lO 

r. 11 

p. t2 

Dekret i Ministrit U Dreitësis d. 9 Gus!,.t 
I939-XVII, Nr. 42 

Sekuestrim i pasunis së Koço 
(Kostaq) Kottës 

Dekret 
Mioistr i Sekretar Shteti për Dreltësiën, 
Mbassi shqprto] proces-verballn e Komisionit 

të posaçëm date 10 Korrik 1919 Xll, me U! cilin 
proponohet sekuestrimi i pasunis së lultëshme e të 
pa-lueltëshme te Koço (kostaq) Kottës, nga Korça 
tash me banim të pa-dlltue ; 

Tue marr! parasysh se konkuroinë të gjitha 
ekstremet e lppuna prej dekret-Ilgiës me datë 2 
Qersbuer 1939,XVII; 

Ne bazë të nenit 2 t' atij dekret-ligji; 
DEKRETON 

Sukutstrimin e pasuais sa pa· lujtëshme te Koço 

(Kostaq) Kottës, që ndodhet në qarkun e Beratit 
e që simbae vërtetimit të lëshuem me datë 19.7.1939 
pref Zprës lpothekavet të Beratit, përbaher prej 
pronave të posht shenneme s 

1. Nji bahçe, me I 10 (njiqiod e dhjetë) drurë 
u11lnj me ç'ka përmban mbr-nda pem H! buta dhe 
t' egra, me fruta e pa fruta dhe me sipër-faqe prej 
3 (tre) dynpm tokë, e ndodhun në vendin Garice 
të Beratit, rregjistrue në Vol. I. Nr. 30 datë Gusht 
1929 kufizue : Lindje, Bahçefa e Josif Seramjes 
dhe Sotir L ftes, Perendim, Bshçeja e Tas Çukur. 
Veri, Bahçe]a. Tas Çuirnt dhe e Haxhi Nau.mit. Jugë, 
Bahçeia Lil Then-cites dhe udha ; 

2. Nii bahçe, me 40 (dyzet) drurë uliini dhe 
me ç'ka përmban mbrenda pemë të buta dhe t' 
egra, me fruia dhe pa fruta dhe me sipër-Iaqe ~ 
(pese) dynym tokë, e ndodh un në vendin Gr rtca 
Kruja të Beratit, rregllstrue në Vol I. Nr. 30 datë 
Gusht 1929, kufizue: Lindje, Josif Skramja. Veri, 
Haxhi Naumi. Perendim, Sule Hoxha e Esqiu, 
Juge, Vil Therecka i 
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3. Nji bahç«, me 36 (tridhjetë e gjashtë) drurë 

ullin] e ndodhun tanësisht në vendin Gerice të 
Beratit, rregjistrue në Vol. I. Nr. -15 datë Shtator 
1929, kufizue ; Nji ant, Andrtçka Kedhi. Nji anë, 
Vasil Çakeri. Nji anë, !.!dha. Nji anë, 1 od Kici; 

4. Nii bahçe, me sipër-faqe prej 3 (tre) dynym, 
tanësisht e ndedhun në vendin Gerica të Beratit, 
rregjistruu në Vol. I Nr. 45 datë Shtator 1929, 
kufizue: Nii anë, Andreçka Kedhi. Nii anë, Vasil 
Çekeri. Nji anë, Udha dhe l OJ K1c1; 

5. NJi bahçe, me 303 (treqind e tre ) drurë ullinj 
dhe me sipër-faqe 27 (ojizet e s hratë) Jy{Jym tokë, 
e ndocnun në vendin Qafa Bregasit dhe e piestu 
eme mbi 96/192 pjesa, rregjistrue ne Zyrën e lpo 
thekavet të Beratit ( Nr. nuk. shenonet), dhe kuhzue • 
Lindje, Vllazënija Lon e Krisraq Sallaba+da, Taq 
Pelivani dhe Mitrush Giata, Perëndim, Udha e 
përglithëshme. Veri, Pylli i Përmetit. Juge, Bushi, 
ara e Setcdinit dhe Vllaznija Myzeqari; 

6, Njt bançe, me 258 (dyq1oa c pesdniet e 1ete) 
ërure ul11ni dhe me: sioer. faqe 3l {,r,Jhjet e dy) 
dyny111 tok.~, e arkdLIJ.il u.: vendio Geraan H! Ba 
shki~s së Beratit, rue · rlogarnua mbi 96/ 196 pjesa, 
rregiistrue ne Zyrën e Ipothekavet të Beratit (Nr. 
nuk sheno. et), kutizue : Lindie, Jheh Sefëdin' dhe 
udhë- Perëndim, Trasnigimtarët e Lluk B~rio~s 
dhe Lon e Krtstaq Sallabandes. Veri, Mehmet Azbi 
Myftiu. j11gë, Pilo Kollog1en • 

Nga ddi.larataJ e bame ne baze të proces- ver- 
bali. t~ mb.;;;tu11 para Prokuroris së Shtetit të 

Beratit me datë 20 e 21 Korrik 19.39, prej Krye 
Rojtësit dhe Rojtësit të Shoqëais Korpo.ative të 
ullinjve të Zonës Gerice, Bifte dne Shear- Thanas, 
ani: Kryetarit të t<o.nuaës Peshranit, re zuhon se 
Koço Kort. .• , në veudin Gerice, ka pesë bahçet e 
rregiistrueme si ma oall në Zyrën e I;othekavet 
të Beratit, me nji sasi pre] 1375 [niimi] e treqind 
e shtarcthjet e pese) copë rranië ullinj të vegicl e 
t! mbëdhe]. 

Urdnënon Zyrën e Financavet të Beratit, me 
vue dorë mbi pronat me sasia e drurëve të um. 
njit dhe me çka përmbajnë U! pershkraeme ne 
kl!të dekret, dhe Zyrën e Ipothekavet U! Beratit 
me transkriptue sekuestrimin a: bamë. 

Ky dekret, per të ~jitha e~ektl'r e tigjës, do të 

botohet ne Fletoren Zvrtare të Mbretnis. 
Tiranë, me 9 Gusht IJ.J -.<V1J. 

Ministri i Drejtësiës 
Xh, Ypi d. v. 

Dekret i Ministrit I! Dreitsis d, I I Gusht 
z939.XVII Nr. 43 

Sekuestrimi i pasunis së 
Xhemat Aranitit 

Dekret 
Mioistri Sekretar Shteti për Dreltësin, 

Mbasi shqjrto] proces-verbalin e Komisionit të 
possçëm date IO Korrik 1939-XVII, me te cilin 
proponohet sekuestrimi i pasunis së luitëshme e të 
pa luitëshme re Xhemat Aranitit, nga Araniti. tash 
me banim të pa-ditun ; 

Tue marrë parasysh se konkurojne të glitha 
ekstremet e lypuna prej dekret-Iigiës me date 2 
Qershuer 1939,XVII; 

Në bazë të nenit .2 t' atij dekret-ligji ; 
DEKRETON 

Sekuestrimin e p asunis së pa-Iuitëshme të Xhe. 
mal Arautut, që ndodhet në qarkun e Beratit dhe 
të Mallakastres e që si mbas Vërtetimit U! teahoetr 
me datë 19.7.1939 prej Zyrës lpothekavet të Beratit 
dhe me darë 22.7.1939 prej Zyrës Ipothekavet ti! 
Mallakastrës (Ballshit), oerbahet prej pronave dhe 
ndërtesave të postit sheniueme : 

Në qarkun e Beratit: 
1. Nil shtëpi se bashku me një bahçe e ndo 

dbun në lagjen e Re te Beratit, rregjistrue me Nr. 
220 datë Tetor 1917, kufizue: Djathtas. Shtëpija 
dhe bahçeie e Rexhep Bullarit. Majtas. Rema e Mu· 
Jtioit. Mbrapa. Bahç ja e Haidar Tabakut. Përpara. 
Udha dne bahçeja e Rrexhep Mullarit; 

2. Nii pal shtëpi me tri dhoma të mbërëhes 
me, me obor, ere g,ysmë bahçe dhe me gjysmë 
porte, rregiistrue me Nr. 125 datë Shkurt 1925, 
kufizue : Djathtas. Abedin Mullaj. Majtas. Xhemat 
Beu. Mbrapa. B•hçeja e Hajdaj Tabakut. Përpara. 
Udhë; 

3, NJi bahçe e adodhun në lagjen e Re te 
Beratit, me nji ulli, dy fiq dhe me ç' përmban, 
rregjistrue me Nr. 183 datë Mara 1929, kufizue: 
Lindje. Seiti. Perëndim e Veri. Udha. Jugë. Skenderi; 
e zotnueme mbi d1 pjesë, uji pjesë prej Xhemat 
Ara tit; me sipër-faqe oji vreten; 

4. Nii bahçe me tre drurë ullinj, me slpër 
faqe pre] 3 (tre) dyo1m toU, që ndodhet në vendin 
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Berdullias ti! Beratit, rregllstrue me Nr. 166,167 
datë Mars 1918, kufizue: Lindje. Vneshti i Luko 
Kadushes. Perëndim. Hysref Be Proropona. Veri. 
Hysref Be e Dervish Alushi. Jugë, Udhë ; 

5. Nji bahçe me 9 (nandë) drurë ullinj e ndo 
dhun në vrndin Burdullias, rreglistrue me Nr. 168 
datë Mars 1918, kufizue: Me të katër anët i zoti 
Xhemat Araniti ; 

6. Një arë e quejtun -Çarke«, me sipër-Iaqe 
prej 10 (dhJet) dynym, e ndodhun në katundin Mo 
ravë të Beratit e kufizueme: Lindie. Rema, Veri. 
Dervish Ismail e arat e Dine Palkes, Per, ndim. 
Ara e Dervish Smaitit. Jugr. Arat e V;.ngjel Ha, 
xhistasës, e zotnueme tanësisht nën Nr. 50,S2 datë 
Prill 1917, Nr. 8? datë Janar 1919 dhe Nr. 141 datë 
Tetor 1928; 

Në qarkun e Mallakastrës (Ballshit) 
7. Një arë e queitun cAra e Metes•, me sipër 

faqe prej 3 (tre) dynvm, e ndodhun në kufin e 
katundit Aranitas, rregllsrrue me Nr. 4datë 14 2-1933, 
kufizae: Lindje. Prrue. Perendim. feçor Asimi. 
Veri, Demo Rushiti. Jugë. Rrugë; 

8. Nii arë e quejtun i:Ara e Metes'-, me sipër 
faqe prej J (dynvm), e ndodbun në kufin e katun 
dit Aranitas, rregjtstrue me Nr. S · date 1-4.2.1933, 
kufizue: Lindie. Ibrahim Dajlan. Perendim. Pajo 
Suto. Veri. Xhemat Aranitasi. Juge. Rrugë , 

9. Nji arë e quejtun cL1:1adhe,, me sipër-faqe 
prej 3 (tre) dpoym, e ndodhuo ne katundin Arani· 
tas, rregfistrue me Nr. f> datë 14.2.19J3, kufizue: 
Lindje. Prrue, Veri e Perendlm. Xhemal Aranitasi. 
Joge. Demo r-.ystemi; 

10. Nii are e queiiun cGor'cë Siofl!•, me sipër, 
faqe prej 4 (katër) vretenë, e ndodhun në Aranitas, 
rreglistrue me Nr. 7 datë 15.2 1933, kufizue: Lindje, 
Xhemat Aranitasi. Perendim. Rrugë e bregut. Veri 
Rrugë. Jugë. Ibrahim Oajlaai; 

11. Nii arë e quejiun «Blerim•, me sipër· faqe 
prej 4 (katër) vretenë, e ndodhun në katundin Ka 
lenlë, rregjistrue mt Nr. 8 datë 1 S.2.1933, kufizue: 
Lindje. Prroj i Malit. Perendirn. V de Abedini. Veri. 
Velo e Prrua. Juge. B;!ktuh Zejnd1; 

ll, Nji arë e queliun cRapishte,, me sipër· faqe 
prej 3 [tre) vretenë, e ndodhun në katundin Kalenjë, 
rregjistrue me Nr. 9 datë IS.2.1933. kufizue: Jugë. 
I zoti. Perendljr. Prruë. Lindje. Hasbi Veli. Veri. 
Rrugë; 

13. Nii arë e quejtun «Sheshe•, me sipër-Iaqe 
prej JO (dhjetë) vretenë, e ndodhun në katundin 
Aranitas, rreglistrue me Nr. 10 datë 15.2.1933, ku 
fizue: Lindjt: e Veri. Riz~ Rt xhepi, Perendim. Te 
zotet. Jugë. Rapo Tahir dhe të zotët; 

14. Nii atë e quejtun tO!ole•, me sipër.faqe 
prej 30 (tridhjetë) stremë, e ndodhun në katundin 
Panahor, rre gji strue me Nr. 21 datë 14.4.1933, leu, 
Iizue : Lindje. Xhemal Cane dhe Lumë. Veri. Mtno 
Ismaili. Pe rendim. Prroj i Backës. Jugë. Lumi; 

15. Nii arë e qu-Ituo »Ripe- me sipër faqe prej 
25 (njizet e pesë) stremë, e ndodhun në katundin 
Panahor, rregiisrrue me Nr. 21 datë 14.4.1933, ku 
fizue: Lindje. Prroi' i Backt s, Veri. Udha e madhe. 
Penn lim. Prroj pranë vorreve. Juge. Lumë i 

16. Nji arë e quejtun «Bregu", me sipër-faqe 
pr. I 6 (gjsshtë) streme, e ndonhun ne katundin 
Aranitas, rregi'strue me Nr. 2l datë 14.4. l933, ku 
ftzue: Lindje. Xhemat Aranitas], Perendim e Veri. 
Rrugë. Jugë. Pajo Lule e Xnemal Aranitasi. 

Kryepleqsia e ka·undit Aranitas, dhe adminis 
truesi t pasuniës se Xnemal Aranitit, Çizo Isuli 
nga katandi Aranitas, me datën ll.7.1939 dhe në 
bazë të proc :s· verbalit të mbsltun, kanë deklarue 
para Gjyia1es Paqu të Mdllatastrës se pasunlja e 
pa-lujrëshme e Xhe mal Aranitit, pre] të ctlës, nii 
sasi e konsiderueshme f1auron e rregjistrneme në 
Iporheke n' e mën te ti], të grues aë tij dhe: të d, 
djernv, t simbas vërtetimit datë 22.7.1939 të Z)'rës 
lpothekavet lë ,\hllakastri·s dhe nji pjeaë e vogël 
e pa.rregjisuu-me per gjirhëslsht- përbehet prej: 

a) Ullinj të Vlgjël tre-vlrçarë e kater vjeçare 
1500 (oj1mije e pesqi. d) rranjë të ndo ihuna në 
katundet: Aran has, Kale ojë, e Panah or; 

b) rose të punueme e të pa-punueme 1000 
(njimije) jynym, të ndo Ihuna në katundet Atanitu, 
Kalenjë t: Panahor : 

&) Nji shtëpi me dhjete të ndame, tetë dhoma 
e dy sallone, e nctodhun ne katundin Aranitas. 

ç) Nii stuëpirjetër për pritje, me p- se te nda· 
me, kater dhoma e një sallon e u rodhuu po në 
s atundin Aranitas; 

d) NJ1 r~briKe blu se mielli, dy stalla bfst.hh 
të ndodnuna në Aranitas, nji stall i ndodhuo ne 
katundin Kalenjë ; 

ah) Nji vneshrë rrushi pre] 7 (shtat) dyn1m 
ne katund10 Panahor, një tj1:1tr nji dynym ne Ka• 
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tenjë dhe një vneshtë tjetër në Aranitas prej 4 (ka 
tër) dynym. 

Urdhënon Zyrën e Financavet të Beratit me vue 
dorë mbi pronat dhe ndërtesat e përshkrueme në Utë 
dekret, dhe Lyrën e Ipothekavet U! Beratit e të Ma· 
llakastrës, me transkriptue sekuestrimin e bamë. 

Ky Dekret, për të gjitha efektet e ligiës, do të 
botohet në Fletoren Zyrtare të Mbretnis. 

Tiranë, me 11 Ousbt 1939-XVII. 
Ministri i Dreltësis 
Xhafer Ypi d. v. 

Dekret { Ministrll U Dre;usis d, I I Gusht 
z939~XVII Nr. 44 

Sekuestrimim e pasunis se pa-luej 
tëshme të djelmve të Xhemat 

Aranitit 

Dekret 
Ministri Sekretar Shteti per Drejtësiën, 

Mbassi shqyrtoj proces-verbalin e Komisionit 
U! posaçëm datë 10 Korrik 1939-XVII, me të cilin 
proponohet sekuestrimi i pasunis së lultëshme e U: 
pa-lultëehme të pjestarëve të familjes së Xhemat 
Aranitit, nga Araniti, ta:'- :-"' banim të pe· ihtuo; 

Tue marrë parasyshë se konkurojoë të gj1tha 
ekstremet e lypuna prej dekret-ligjës me datë 2 
Qer1u,UP.r ! 939-X Yll ; 

Në bazë të nenit ~ të c. :; ~ •• ..:ret-Ligji ; 
DEKRETON 

Sek.uestrimin e pasunis së pa· lujU!shmL' të 
djemve të Xhemat Arani1it, të quejtun Ejap e Naz 
mi, U! rregjistrueme o' emen të tyoe dhe që ndo 
dhet në qarkun e Mallakaatres, e cila, simbas Vër· 
tetimit të lëshuem me datë 22. 7. 1939 prej Zyrës 
lpotekavet të Mallakastrë, përbehet prej pronjave 
U! pcshtë-shenlueme : 

I. Nji bahçe me ullinj e ododhun në katu 
odin Panshor, me emën "Saat., me tetë drurë u 
llinj, rregiistrue me Nr. 13 datë 8. 7. 930 kuflzue : 
Lindje. Vom:t e rrugë. Perëndim Voeshti i File e 

Llame Shuaipit. Veri. Tahir Puçe e Dervish Rapo. 
Juië, file e Llame Shuaipi ; 

2, Nji bahçe me ullinj, e ndodhun në katu 
ndin Panahor, me emën cSaat>, me dyzet e nande 
drurë ullinj, rregjisLrue me Nr. 14 datë .S. 7. 930 

' kufizue: Lindje. Verret e rruge. Pe rendim. V ne- 
shti i Files e Lame Shuaipi. Veri. 'I ahir Puçe e 
Dervish Rapo. Juge. t'ile e Lame Shuaipi : 

3. Në lagjen Qyçen e ne vendin "Kopsht i 
Seferit, nll!! ulli që kufizohet : Lindje e Perëndim. 
Rruge. Veri e Jugë. Sefer Beqir ; 

4, Ne lagjen Qyçen ne vendin • Murishte e 
Llanes», uji ulli që kufizohet : Lindje, Veri e Juge. 
Llano Salo. Perëndim. Rrugë; 

5. Po në lagjeo Qvçeo në vendi cMarishte, 
I 

ojë ulli, kulrsue : Nga te kat.er auët me Liane Su. 
Ion; 

6. Po në lagien Qyç<!n ne vendi • [urti Lla 
nes., një ulli kufizue: Lindje, Udhë. Perendim, 
Veri e J ugë. Llano Suto ; 

7. Nji bahçe me emën "Saal., me tetë drur~ 
allin], kufizae : Lindje. Vorret e rrugë. Perendim. 
V oeshtl i Files e Lame Shuaipit. Veri. Tahir Puçe 
e Dervish Rapo. Jugë. File e Lame Shuaipl ; 

8. Një ulli, ne vendin ,Murishte të Llaness, 
kufizue: Lindje. U dhe. Perëndim, Veri e Jag!. 
Lame Sul ua; 

9. Ne lagjen po Qyçen në vendin «Bregu, 
tre rraojë ulllJ, kufizue: Lindje e Pereodim Udhë, 
Veri Lame Sulua. Juge Peçor Nure; të gjitha kto 
ahtat copë prona, Jane rregllstrue me Nr. 18 date 
11. 8. 1930. 

Urdhënon Zyrën e Financavet të Beratit. me 
vue dorë mbi pronat e përshkrueme në këtë de 
kret, dhe Zprën e lpotekavet në Mallakastër, me 
transsrlptue sekuestrimin e bamë. 

K1 Dekret, për të gjitha efektet e Ugjës, do ti! 
botohet në Fletoren Zyrtare te Mbretnis. 

Tiranë, me 11 Ousht 1939-XVII. 
Ministri i Drejtësia 

Xhafer Ypl 
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Dekret i Ministrit It Drejtlsit d. I I Gus!zt 
I<;39.XVII Nr. 45 

Sekuestrim i pasunis së 
Ifet Aranitit 

n· e k re t 
Ministri Sekretar Shteti për Drejtësiën. 
Mbassi shqyrtoj proces-verbalin e Komisionit 

ti! posaçëm datë 10 Korrik 1939,XVII, me të cilin 
proponohet sekuestrimi i pasunis si! lueltëshme e 
ti! pa-lujtëshme të plestarëve të familjes së Xhemat 
Aranitit, nga Araniti, tash me banim të oa-diitun ; 

Toe marrë parasysh se konkurolnë të gjitha 
ekstremet e lypuna pref dekret-ligjit me datë 2 
Qershuer t 939-XVJJ; 

Në bazë të nenit 2 t' atij dekret-llgli r 

DEKRETON 
Sekuestrimin e pltsunis së pa· lultëshme të lfet 

Aranitit, bashk&horte e Xhemat Aranitit, që 
ndodhet në qarkun e Beratit dhe të Ma- 
11akastrl!s (Ballshit) e që stmbas vërtetimit U! 
Iëshuem me datë 19,7-t939 prei Zyrës Ipothekavet 
të Reratit dhe me datë 22,7-1939 prej Zyre& Jpo 
thekavet të Mallalrastrës, përbehet prej pronave 
dhe ndërtesave t@ pusht-sheniueme : 

Në qarkun e Beratit ka kto prona: 

I. Nil! arë e queltun cAra Burdullias>, me 
sipër-faqe prei 3 (tre) d9nym, rregjlstrue me Nr. 
296 date Janar 1917 kufizue : Lindje, Udha. Pe 
rendim, Salih Dhegsi. Veri, Udha. Jugë, Veshti 
Rexhep Çaços ; 

2. Nii shtëpi e ndodhun në lagjen Goricë të 
Beratit, e përbame me katër dhoma nallë e me 
sallon dhe me dy dhoma të nërdhesme, rreglis 
true në Vol. li Nr. 234 datë 27 Gusht 1938, to· 
fizue: Djathtas, Mbrapa e Përpara, Udhë. Majtas, 
Shtëpila e Tonç Siverit ; 

3. Nfë arë e queftun «Gropa>, me sipër-faqe 
pref 18 (tetëmbëdhjetë) dynym e ndodhun në ka 
tundie Dyshnik të Komunës Qendrës së Beratit, 
rreglistrue në Vol. 8 Nr. 191 datë 5 Korrik 1938, 
kufizue: Lindje, Udha. Vt:ri, Ndin Shpofi. Peren 
dim, Suto Kuptiu. Jugë, Udha ; 

Në qarkun e l\Cnllakastrës (Ballshit) 
ka kto prcia : 

4. Nfë shtëpi me nil! dhP"tlë të naltë dhe me 
nil mbërdheske e veçantë bashkë me nji! tokë me 
sipër- faqe prei -4 (katër) dynym, rregiistrue me 
Nr. 12 datë 21·5-1932, kufizue: Lindje, Udha. Pe. 
rendim, Hekuran Xhelat. Veri, Kamber Nurë e 
Zeqo Arifi. Jugë, Hekurin Xhefali; e cita ndo 
dhet në katundin Aranitlfs; 

5. Nië batiçe ku ndodhet dhe një çesme me 
giith çka përmban, me sipërfaqe prei 4 (katër) 
d]'ni,m toki!, e ndodbun ne katundin Aranitas, 
rreglistrue me Nr. 12 datë U.S.1932, k111izue: 
Lindie. TPlha Rapu!lhi. Perendlm, Udhë. Veri, Vetë. 
Jugë, Het-uran Xhehili ; 

6. Nii shtëpi me tri dhoma te nalta e ndodhun 
në katundin Aranitas, rregilstrue me !'Jr. 13, c1tl! 
26.S. 1932, trufizue: L. P. V. J. Të zotët; 

7. Ara -Luadhe» me gjithi! pemë qi ka mbren 
ds, me sipër.Iaue prej 20 (olizet) dyo7ri, e ndo- 

. dhun në katundin •.. ra .. tas, ,regiistrue me Nr. 13 
datë 26.5.1932, e cila përmbar edhe gjashtë r ;! 
ultini, kufizohet: Lindie, Fesor Aslmi e Demo 
Rustemi. Perëndim, Musa Dauti. Veri, MvsHm Su 
lo e Mas!l Dauti, JugP, Eek:U;JD Xhela! e Pajo Lulo; 

8. Nii arë me emën »Fushë», me sioër-Iaqe 
prej 30 (tridhlerë) dynym, e ndodhun në katundin 
Kalenië, rreglistrue me Nr. 3 datë 30.1.1934, ku. 
fizue: Lindfe, Rrugë. Perendim e Veri, lumi. Jugë, 
Sheme Fero; 

9. NH arë e queitun cFusht>, me sinër-Iaqe 
pref 36 [tridhiet e gjashtë) dynym. e ndodhun në 
katundin Panahor, rreglistrue me Nr. 4 datë 30.1. 
1934, kufizue : Lindje e Jugë, Lumë. Perendim, 
Ibrahimi. Veri, Rrugë ; 

10. Nji arë me emën cGrykl! e Gllavëss , me 
sipër- faqe prej 8 ( tetë) dynym, rre glistrue me N r. 
5 datë 30.1.1934, kufizue: Lindje, Rrugë e Prolr, 
Perendlm, Aziz Sellmi. Veri, Xhemat Ibrahim Ara. 
nitasl. Ju11:ë, Aziz Selimi, dhe e cita ndodhet në 
katundin Kalenjë ; 

1 t. Nii arë me emën «Ooricb, me sipër-faqe 
prej 15 (pesëmbëdhjetë) dynym, e ndodhun në 
katundin Kalenjë, rregllstrue me Nr. 9 datë 30.1. 
1934, kufizue : Perendim e Jugë, Nazlf Sheme. . 
Veri, Xhemat Ibrahimi ; 
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12. Nji are me emën c Vil!!>, me sipër· faqe prej 
4 (katër) dynym e ndodhuo në katundin Aranitas, 
rregjistrue me Nr. 11 datë 20.11.1934, kul.zue : 
Lindje, Riza Osman. Perendim e Jug~, Rrugë. Ve 
ri, Lendluë ; 

13. Nji shtëpi me një dhomë përdheske, e ndo, 
dhuo në katundin Aranit11s, rrsgiistrue me Nr. It 
date 20-2,1934, kufizue: Lindje, Zeinel Ali. Perea. 
dim, Kamber Nure. Verl, të zotët. Jugë, Xhemat 
Ibrahimi; 

l.f, OJysma e një arës së quelun «Reth», me 
sioër-Iaqe 4 (katër} dynym e ndodhun në ka•un 
din Aranitas, rrezllstrue me Nr. 11 datë 20 2. 1934, 
kuflzue: Lindie, Zejne! Ali. Per endim, Xbemal lbra 
himi, Veri, Lum. Ju~ë. Rrug~; 

IS. G!ysma e një 11r~ e qurjtun •• Shltatl1',,, me 
sipër-Isqe prej dy dynym e ndodhuri në !ta tundin 
Aranitit, rrPglistrue me Nr. 11 datë 20.2.1934, ku· 
f1zue: Lindje. Xbemal Ibrahim. Perendim, H ~trnrao 
Xhelat. Veri e Jugë. Rrugë; 

16. Nii arë e quejtun «Ara Fushë», me sipër- 
faqe pref 8 (tetë] stremë, e ndodhun në katundin 
Kalenië, rregllstrue me Nr" 43 datë 21 8.1934, ku· 
fizue: Lindie Shyqri MysHm Panahori, Per-ndim, 
Islam Shaqir Panahcri, Jugë, lum; 

17. Nii arë e queirun cFushë•. me si:,l'r-faqe 
:;,, 

prej 8 (tetë) stramë, e n1o [hun në katundin Kate- 
nië, rregllstrue me Nr. 43 datë 21.8 1934, kufiiue: 
lindje, Islam Shaqiri. Perëndim, tum. Veri e ]ligë 
Islam Shaqiri ; 

18. NI~ arë tjetër e queitun «Fushh, me si 
për-Iaqe prej 4 (katër) stremë e ndodhun po në 
katundin Kalenjë, rreslistrue me Nr. 43 datë 21.8. 
19H, kufizue: lindje •.! Jugë, Islam Shaqirl. Pe 
reodim e Veri, Lami; 

19. Nji arë me emën «Kume•, me slpër-Isqe 
prei 4 (katër) dpnym, e ndodhun në katundin Pa 
nahor, rregjistrue me Nr. 44 datë 21 8 1934, kufi- 
zue: Lindie, Rrugë e Lum. Perendim, Meto Rakipi, 
V~ri. Shem o Fero. Jugë, Shem o Pero e Has bi Haxhi; 

. Të rregfjstrueme me Nr. S5 datë 9.11.1934. në 
katundin Kalenië, ndodhe-o kto prona; 

20. Njl shtëpt me nli dhomë ti! naltë e një 
dhome tjetër përdheske, ojë katua dhe avlli dhe 
katër drurë u'linl, kuflzae: Lindie, vet. Perëndim, 
Rrugë e lagies. Veri, Sheme Fero, Seit Pasho e 
Azis Selirni ; 

21. Yrti i Darkës, me sipër-faqe prej J (dy) 
dyoym tokë, kufizue: Lindie, Meto Raklpi. Peren 
dim e Jugë, Rrugë. Veri, Azis Stlimi; 

6 

22. Ara «Shqepuri i Ramos>, me sipër-faqe 
prej 5 (pesë] vretenë dhe me 16 peme të ndrysh 
me, kuf,zue: Lindje e Perendim, Udhë. Veri, Shemo 
Pero e Azis Seli mi. Jugti, A 1im Muço, Shem o Fe. 
ro e udhë; 

23. ,ra e l.emila-, me sipër· faqe prf'j 8 (tetë) 
d:poym dhe nil drue ulllni e nji fik, kufizue: Lin. 
dje, Lumi e Asim Muço. Perendim, Udhë. Veri, 
Seit Pasho. Jugë, Hasbi Haxhi, Sheme Pero ë Udha; 

2.f. Ara •Shkarpa e lemiies-, me sipër-Iaqe 
prei 2 (dy) dvoym, kufizue : Lindje, Udhë. Peren, 
dim e Veri, Asim Muço e udhë. Jugë, Meto R,kfpl; 

25. Ara ,:;besh! r ' udhë», me sipërfaqe pref 
2 (dy} dyoym, kuflZU"': Lindje e Perëndim, Sheme 
Fero. Veri, Asim Muço. Jugë, Sheme Fero; 

26, Ara »Glembëz» me glhhë shkarpe», me 
sipër faqe pr-] 8 (tt-të) dynym, k1:1f1zue: Lindje e 
Perendim, Hasbl H axhi. Veri, Prroli. Jugë, Sheme 
l'ero ; 

27. Ara nOkrishte», me sipër-Iaqe prei I (oji) 
dynym, kufizue: Lindje, Udhë. Perëndim, Udhe e 
ulllojt. Veri, UJhë. Jugë, Prroli: 

28. /\ra »Shkarpa te Kadhderemt», me sipër 
faqt prej 10 (dhjetë) dynym, kufizue: Lindje, Prro, 
ji. Perendim, Udhë. Veri, Lagliia. Jugë, Sheme Fero; 

'29. Ara cGroi,ë e Shkarpë•, me sipër-faqe 
prej 2 (dy) dyn)'m, kufizue: Lindje, Bektash Ze] 
nel. Perendlm, Hasbi Haxhi, Veri, Lumi. Jugë, 
Sheme Fero e Azis Setimi ; 

30. Te vneshti I vogël gjashtë rranië ullinj, me 
gjithë tokë, kufizue: Lindje. Udhë. Perëndim, 
Udhë. Veri, Azi& Seliml. Jugë, Udhë; 

3 t. Te vneshti i math, tetë drurë ullinj me 
gjithë tokën e ullinjvet, kufizoe: Lindje, Sheme Pe 
ro. Perendim, Azis Seliml. Veri, Seit Pasho. Jugl, 
Hasbi Haxhi ; 

32. Në breg t' ullinivet, katër drurë ullinj, ku- 
f•zue: Lindje, UdM. Perëndim, Ullinit e çeriles, 
Veri, Hasbi Haxhi. Jugë, Sheme Fero; 

33. Ne uilinjU! e Shanos, d}' ullioJ, kufizue: 
Lindje, Shemo Fero. Perendim, Hasbi Haxhi. Veri, 
Ali Perahu. Jugë, Asim Muço ; 

34. N! Qafën e nishanit. një rranië ullinj, ku- 
Iizue : Lindje e Perëndim, Sheme Pero. Veri, Rru 
gë, Jugë, Hasbi Haxhi ; 

3S. Në vneshtin «Plak>, dy rranië ullinj, kufizue: 
Lindje, Perendim e Veri, Hasbi Haxhi. Jugf, Asim 
Muço; 
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36, Nii arë me emën «Ara Rezt> me ç'ka bren 

da, me sloër-Iaqe ?rej 10 (dhjetë) dynym, e ndo 
dhun në katundin Kalenië, rreglistrue me Nr. 37 
datë 22 3.1935, kufizue : Lindje e Veri, Xhemat 
Aranitasi. Perendim, Teflk Pa po. Ju~ë, Mali Gorlcës; 

37, Nil arë me emën .Rapishte•. me sipër· faqe 
prei j (pesë) dpnym, £ ndodhnn në katundin Ka 
lenië. rregjistrue me Nr. 37 datë 22.3.1935, kufl 
zue : Lindie e Juië, Xhemat Araoi•aai. Perendlm. 
Haxhi Satih. Veri, Rrugë ; 

38. Nf i arë me emën ,,GjemMza,,, me sipër- 
f~qe prei 6 (gfashU!) dynym, me ç'përmban pemë 
të fryt!.lshme e të pa,frytëFhme, e ndodhun në ka. 
tundin Kalenjë, rregjistrue me Nr. 38 datë 22.3.1935, 
kufizue : Lindje, Ifef Xhemat Aranltssi. e rrëkela, 
Perendlm, Rrugë. Veri, Prrue, Jugë Vl>të e Asim 

Muço; 
39.Nji arë me emën cGure>, me sipër-faqe prei 

6 (gjashtë) dynom, e ndodhun në katundin Kalenlë, 
rregjistrue me Nr. 38 datë 22.3.1935, kufizne: Lin 
die, Udha e prroji. Perendim, Meto Rakipl. Veri, 
Sheme Pero e udhë; 

40. Nj! arë me emën cMoçat Salih- Hamidib , 
me sinër faqe pref I (giashtë) d}'n)'m, rregjistrue 
me Nr. 39 date 22-3-1935, kufizue: Lindje, Shyqri 
Mystimi. Perendim, Ibrahim j aupi. Veri, Zeqo Me• 
to. Jugë, Rrugë, ndodhun në katundin Panahor ; 

41. Nii arë me ernën ,,A.ra Gropë e Yrt• me 
e' përmban mbrenda, me slpër.Iaq e nre] 20 (ojlzet) 
dynpm, e ndo ëhun në katundin Aranitas, rregiis 
true me Nr. 63 datë 26.Xl.1935, kufizue : Lindje e 
Jugë, Rrugë. Perendim, Zejnel Ali, i zoti dhe vo 
rret. Viri, Oaz1m Hsiro ; 

42. Nfl lirë mt emën • Reze", me sipër-faqe 
aoroksimative nre] -40 (dyzet} d1nym, e ndodhun 
"l" katundin Kalenië, rregiistrue me Nr. 2 datë 
2S.t J.t937, kufizue: Lindje e Veri, Rrugë. Perendim 
e Jugë, Tafif Rapo; 

43. Ni! arë me emën cDrizë• me sipër-faqe 
nrei 2 (dy) dynym, e ndodhun në klltundin Pana 
bor, rrezllstrue me Nr, 22 datë 7.8 1937, \:ufizue: 
Lindje, Pereodim. Jugë, Het Xhemat Araaitasi. 
Veri, Rapo Yzeir; 

44. Nji ar! me emën «Ara e Xhaterlt», me sipër 
faqe aproksimative prej 15 (oesëmbëdhietë) d1nym, 
e ndo lhun në katund!n Panahor, rree;list,.u~ me 
Nr. 23 datë 7.8.1937. kuflzue: Lindie. Xhe,11at 
Ibrahimi. Perendim, Ismail Jaapi e prroli. Veri, 
Sade Muharremi. Jugë, Rruga e përgjithëshme; 

45. NJI .arë me emën • Barthsçe a, me sipër faqe 
prej 8 (tetë) dynym, e aJodhu11 në katundin Kale- 

ojë, rregjistrue me Nr. 32 datë 13.12.1937, sulizue : 
Lindje e Perendim, Vrlo Abedln. Veri, Haxhi 
Sati e Tafil Rapo. Jugë, Haxhi Sali ; 

46. Nji arë me emën -Vretenë-, me sipërfaqe 
prei nji dynym e glpmës, e ndodhun në katundin 
Kalenlë, rreglistrue me Nr. 32 datë 13.12.1937, 
kufi:iue: Lindje, Velo Abedin. Perëndim, Tafil Ra• 
po. Veri, Lumi Jugë. Rruge; 

47. Nii arë me emën »Fushë e Hancos-. me 
sirër-f.iqe prei 2 (1v) "'vnpm e ndodhun në katut:J, 
din Kaler= , rregiistrt« NI'! Nr 32 datë 13.12.1937, 
kufizue: Lindiet SeHo Suio. f erendlm, Lumi. Veri 
e juzë. Trlo Abed' ; 

48. Nii Hë me emën ,,Pi 'shte.,.:rne sipër-faqe 
pref 10 (dhjetë) dynym, e ndodhun në katundin 
Kalen!~. rrrgjis( ue me Nr. 3Z datë 13.12.1937, ku 
Iizue : Lindie e Veri, Lumi. Perendim, Velo Abe· 
din. Jugë. Vija e molllnlt : 

49. Nfi arf e queitun tPush!'>, me aipër-faqe 
prei 4 (katlfr) dynym, e ndo thun në katundin 
Kalenjë, rreg'istrue me ~r. 31 datë 13.12.1917, 
kufizue: Li11dJe, Vija e mulli nit e udha. Perendi!t', 
GJanica e mullinit me udhën. Verl, lfer Xhemat 
~raniti dhe rnullini. Jugë, tfer Xhemal Arnrdtf; 

50 Nii arë me emën cKuqoline>, me sip!r.faqe 
prej 20 (njlzet) dJJ"Ym, e fld(ldbun në katundin 
Kal-nië, rregjiatrue me N:-. 33 datë 13.12.1937. leu· 
fiz11P: Lindie. B<>ktgsh Zelnell me pjtstar~. Pcren 
dim, Talit Rapo, prrol e "rugq, Veri, ~rftr c;:;uto e 
Haxhi gall Jug/$, Velo Abedin e N11zif Sheme; 

51. Nii srë me emën .Eshtra", me sipër-faqe 
pref 8 (tetë) dvnyli., _ odol.ihun në katundin Ka 
l-nië. rrtigtistrue me Nr. 33 -iatë 1'3.12.193; It-u. 

fizue: Lindie, Prrue. Vert. Rrug~. Perendim, Bes 
tash Zeineli e plestarë. Jugë, Bektash Zelne! e 
prrue ; 

52. Pusha, me sipërIaqe prei 12 (dymbt!dhJet~) 
dvnym e ndodhuo në katundin Kalenjë. rreglistrue 
me Nr, 33 datë 13.12.1937, kufizue: Lindie, vija 
e mullinit e rrugë. .Perendim. Udhë e mullinit e 
Gjanica. Jugë, Sefer Seto. Veri, Tahir Abedin e 
Glanicn : 

53. Nii copë tokë me emën c Drizë>, me si për 
faq ~ pre] 3i/, (tre e gl1stm) dynym, e ndodhun 
në kshtndin Kalenië. rregllstrue me Nr. 12 datl! 
28.3.1938, kufizue: Lindie e Perëndim, Ilet Araniti. 
Veri, Muharem Haruni. Jugë, Rrugë; 

Të rregjistrueme me N t. 27 date .f .X.1938, në 
katundia Aranitas, ndodhen kto prona: 
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54. Nii arë me emën cYrt•, me sipër faqe prej 

16 (gjashtëmbëdhjetë) dynym, kufizue : Lindje, 
Prrue. Perëndim, Riza Osmani. Veri, i zoti. Jugë, 
Lumi; 

5S. Nii arë me emën • Vidhe Selajet" me gjithë 
brinjën e madhe, me sipërfaqe prej 30 (trtdhlei) 
dynym, me ç'ka përmban, kufizue : Lindje, Muha 
rrem Bajrami. Veri, Rrugë. Jug.,., Lumi. Perendlm, 
Prrue ; 

56. Nii arë me emën •Fera e Dokoss , me 
sipër-faqe prej nji dynym me ç'ka përmban, kufi. 
zue r Lindje e Jugl', PrruePerendim e Veri, Z.-jnel 
Ali; 

S7. Nji arë me emën ., Vidhi më 9, me sipërfaqe 
pre] 2 d9nym, kufizue: Lindje ~ Vëri. Ztjnel All. 
Perendim, Çizo Isuf e Zejnel All. Jugë, Lumi; 

S8. Nii aië me emën «Lëndinl •, me sipër-faqe 
prej 2 (dy) dynym, kuffzue: Lindje, Riza Osman 
e HaJredin Arif. Perendtm, Prrue. Ver], Riza Os 
man. Jugë, Lumi; 

59. Nii arë • Voeshti te Korila ", me sipër-faqe 
prej 20 (nlizer) dynym, kufizue: Lindje, Muharrem 
Bajram e Sadik Shaban. Perëndim, Riza Osmani. 
Veri, Sadik Sbabani. Jugë, Voret e Riza Osmanit 
me ç'ka përmban mbrenda; 

60. Nji arë »Gropa e Lisit», me sipër-faqe prej 
3 (tre) dynym, kufizue: Lindje. Sadik Shabani, 
Perendim e Jugë, Riza Osmani. Veri, Haki Sall; 

61. Ara cBahçe>, me sipër faqe prej 4 (katër) 
dynym. mbi të cilën asht ngrehuo nji shtëpi mbër 
dhese me mur e me ojë dhomë, gjith·ashtu edhe 
uji shtëpi me gardh e me dy dhoma mbërdhese 
(I' ulta), kuf.zue Lindje e Perëndim, Prrue. Veri, 
i zoti. Jugë, Riza Osmani ; 

62. Ara .Xaoea, me sipër· faqe 2S (njizet e pesë) 
dyn9m, kufizue: Lindie, Riza Osmani. Perendim, 
Telha Rapushi me niesrarë. Veri, Rrugë. Jugë, 
i zoti me tre reze ulli oj ; 

63. Ara «Vilu, me slpër-Iaqe prej 2 (dy) dy. 
nvm, kufizue : Lindje, Muharrem Bajrami. Peren 
dim, i zoti. Veri, Riza Osmani, Jugë, Qazim Ha 
sani e rrugë ; 

64. Njt arë me emën • Ara Pusha Malt qir', me 
sipër-faqe prej 4 (katër) dynym, e ndodhen në ka 
tundin Aranitaa, rreailstrue me Nr. 4 datë 28.1. 
1939, kufiz.ue : Lindje, Haris Haxbtu. Perëndim, 
Zejnel Ali e Gani Mu~o. Veri, Sa.dik Shabani. 
Jugë. Zejnel Ali e Haris Haxhi; 

6S. Nii arë me emën ,,Ara Lisi», me slper.faqe 
prej 3 {tre) dynym e ndodhun në kato·ndin Arani 
tas, rregtistrue me Nr. 5 datë 28':f.1939, kufiz.ue: 
Lindje, M'1harrem Bajram. Perendim, Lumi. V eri, 
lfet Araniti. Jugë, Bazo Xhelo ; 

Të rregjistrueme me Nr. 6 datë 10.2.1919, dhe 

të ndodhnna n~ katundin Aranitas, këto prona: 
66. 2/3 (dv të treta) pjesë të arës «Vreteni Xhe, 

los-, me sipër-faqe 2 (dy) dynym, kufizue: Lindje, 
lfet Araniti. Perendim, Vija e mutlinit. Veri, lë zotet. 
Jug!, vila e mullinit e lfet Araniti; 

67. 2/3 (dy të treta) pjesë të arës «Gropa e 
Çomanit», me sipër,faqe nji dynym, kufizue: Lin 
dje, Lumi. Perendim, Veri e Jugë, lfet Araniti; 

68 2/3 {dy të treta) pjesë të ares cMoçati Iur 
dib, me sipër-faqe pref 4 (katër) dynym, kufizue: 
Lindie, Meçan Hajdëri, Perendim, lfet Araniti. Vert, 
Çizo Isuf, Jugë, Brahim Senka ; 

69. 2/j (dy të treta) pjesë të arës • Kumbull e 
Zeze", me sipër faqe prej dy dynym, kufizue: 
Lindje e Perendlrn, Çizo lsuf. Veri, Ilet Araniti. 
Jugë. të zotët ; 

70. Në katër piesë, dy pjesë të pa-ndame mbi 
nje bahçe të mullinit të prishnn, kuflzue : Lindie, 
Ilet Araniti. Perendim, Sade Elmas me vëltazën. 
Veri, Lumi. Jugë e Veri, Vija e mulliait; 

71. Nji bahçe me emën «Bahçe e Shtëplss, me 
sipër-faqe prej 3 (tre) dyn)'m, rregjistrue me Nr. 7 
datë 17.2.1939, e ndodhun në Aranitas, kulizue : 
Lindie, Petah Arif. Perendim e Jug,, Kamber 
Nure. Veri. i zoti, mbi të cilën bahçe asht ngre 
hun një shtëpl me gar e me dy dhoma t' ulta ; 

72 Ara me emën ,,Jurd,,; me sipër· faqe pref 
pesë dynym, rre gjistrue me Nr. 7 datë 17.2.1939, 
e ndodhun në katundin Aranitas, kuftzue: Jugë, 
Lindje e Pc rendim, Kamber Nure. Veri, Prrue ; 

73. Ara me emën cBahçe>, me slpër-Iaqe 6 
(gjashte) dynym e ndodbun në katundin Aranitas, 
rregilstrue me Nr- 7 datë 17.2.1919, kuf1zue: 
Lindie e Jugë, Nure. Perendim, Hekuran Xhelati; 

74. Ara me emën •• Bostan", me sipër. faqe prej 
11/2 (nji e gjymës) dvnym, e ndodhun në Aranitas, 
rreglistrue me Nr. 7 datë 17.2.1939, kufizue : 
Lindje e Jttgë, Kamber Nore. Perëndim, Shkolla e 
e Katundit. Veri, Prrue ; 

75. Ara me emën ,,Fushe•, me sipër- faqe prej 
8 (retë) dynym, me ç' ka përmban, e ndodhun ne 
katundin Aranitas, rregjistrue me Nr. 8 datë 
17.2.1939, kuflzue: Lindje, lfet Araniti e Qa;im 
Hasan i. Perendim, Lumi. Veri, Rrugë e 1ft t Ara 
niti. Jugë, Lumi. 

Urdhënon Zyrën e finaocavet të Beratit, me 
vue dorë mbi pronat e ndërtesat e përshkrueme 
në këtë dekret, dhe Zyrën e lpothekavet te Beratit 
dhe të Maltakastrës, me transkriptue sekuestrimin 
e bame. 

Ky Dekret, për të gjitha efektet e liglës, do të 
botohet ne Fletoren Zyrtare të llbretnis. 

Tirane, me 11 Gusht 1939-XVII. 
Ministri i l)rejttsiës 
Xhafer Ypi d. v. 
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PARTE SUPPLEMENTARE 
TRADUZIONE DEi DECRETI DEL MINISTRO PER LA GIUSTIZIA 

DAL TESTO ALBANESE 

Deere/o del Ministro per la Giusliaia 
9 Agosto z939.XVL1 Nr. 42 

Sequestro dei beni immobili di 
Koço (Kostaq) Kotta 

DECRl!TO 
li Ministro Segretarlo di Sta•o per la Otustizia, 
visto it verbale dells Commissione speciale 10 

Luztio 1939-XVII, col quale si propone if sequesrro 
def beni immobili di Koco (Kosraq) Kotta, di Ko. 
ritza. attualmente di ignoto domicilio; 

Considerato ehe ricorrono tu1ti gli estremi pre· 
visti dal decreto-Iegge in data 2 lliugno 1939-XVII; 

Visto I' articolo 2 de I suddeto decreto Jegge ; 

DECRETA 
11 sequestro dei beni immobiti di Koço (Kostaq) 

Kotts, situati nel oircondario di ~trat e ehe in 
base al certificato del 19.7. t 939,XVII ritasciato 
dali' Ufflcio delle Ipoteche di Berat, consistooo 
nef seguentl beni : 

I. Un frutteto con I 10 olivi e frutta casalloghe 
e selvatiche con tutto ii contenuto, dells estenslone 
di 3 d}'n}'m, situato a Goric di Berati, reglstrato 
nel primo Vol. Nr. 30 in data Agosto 1929, confl. 
nante : Est l' orto di Joslf Skrarnja e di Sotir Letta, 
Ovest l' orto di Tas Cull:u. Nerd l' orto di Tas 
Kuçu e di Haxhi Nau mi. Sud I' orto di Lil Te. 
resca e la strada : 

2. Un frutteto con 40 olivi con tutto ii conte- 
nuto delle frutta casalinghe e selvatiche, detla 
esteosione di S dynym. situata a Gerica-Kruja di 
Berat, registrato nel primo Volume Nr. 30 in data 
Agosto 1929. confinaote: Est Joslf 'ikramja. Nord 
Haxhi Naomi. Ovest Sute Hoxha e Esqiu. Sud 
VIJ Therecka ; 

3. Un frutteto con 36 olivi, situato integral. 
mente a Gerlce di Berat," registrato net primo vo- 

lume Nr. 4S data settembre 1!29. confioante: una 
par:e Andreçka Kedhi. Una parte Vasil Çakeri, 
U na pa rte la strada. tr na parte Tod Kiçi ; 

4. Un giardino della estensione di 3 dynym, 
i,tegralmtnte situate a Oerica di Berat, reglstrato 
nel prime Volume Nr. 45 data Settembre 1929, 
confinante : una pa rte A ndreçka Kt dhi. Una parte 
Vasil Çekerl' UAa partë la via di Tod Kiçi; 

S. Un orta con 303 olivi della esteasione di 
27 dynym, situato a Qafa di Bregasi e diviso in 
96/192 quote, registrato all' Ufficlo delle Ipoteche 
di Berat (.'~r. manca). e confioaote: Est Pratetli 
Loni e Kristaq Sallabanda, Taq Pelivaoi e Mitrush 
Giata. Ovest ta via prleclpate. Nord it bosco di 
Permeti. Sud Bµshi, it campo di Sefedini e fra• 
telli Ml'zeqari; 

6. Un orto con 258 olivi dells estensione di 
32 dynym, situato a Gerdan del Municlpio di Be· 
rat. computando su 96/196 quote, regtstrato alto 
Officio delte Ipoteche di Berati [Nr. manca), conll- 
nante : Est Sheh Sefedini e la strada, Ovest gli 
eredi Lluk Bende e di Loo e Kristaq Sallabaoda. 
Nord Meh~et Azbi Mpfciu. Sud Pillo Kollogferi. 

Dalie dichiarazioni fatte in base al verbale 
redatto dal Procuratore del Re di Berat in data 
20 e 2 l Luzlie 1939. dal capo guardiaoo e dal 
guardlaao della Societa Corporativa de1 li otivi 
delta Zona di Oerice, Bifte e Shent-Thanas, e dal 
capo Comune di Peshiani. risulta ehe Koço Kolla 
a Gerke, nossiede 5 frutteti registrati di cui sopra 
all' Officio delle lpoteche di Berat, con 1375 olivi 
piccoli e grandi. 

Ordioa all' Ufficio delle Pioanze di Berat, di 
immettersi net possesso dei beni, oliveti e di tutto ii 
contenuto, descritti nel presente decreto, nonchë 
all' Ufficio delte Ipoteche di Berati di curare la tra· 
scrizlone del sequestro effettuato. 

li presente decreto a tutti gli effetti di legge, 
aara pubblicato oelta Gazzetta Ulficlale. 

Tirana, 9 Agoato 1939,XVlt. 
f/to Xh. Ypi 
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Deere/o del Minfstro pe,· la Giustizia 

I I Agosto z939-XVII, Nr. 43 

Sequestro dei beni di Xhemat Araniti 

DECRETO 
II Ministro Segretario di Stato per la Glustleia, 
Visto ii verbale delta Commissione speciale in 

data 10 lugllo1939,XVII. col Quale si propone 11 
sequestrn dei beni mobili ed ims-obili di Xhemat 
Araniti, di Araniti, attualmente di ignoto domtcillo , 

Considerato ehe rlcorrono tutti ~li estremi pre. 
visti dsla tegge in data 2 giuJ,?:no 19.19-XVll: 

Vlsto I' articolo 2 di suddetto decreto legge; 
DECRETA 

II sequestro dei beni immobili di Xhernal Araniti, 
situari nei circondarl di Berat e di ;Jlsllalt&strs, e 
gtusto it certificate del 19.7.1939 rilasciato dallo 
Ufficio de lle lpoteche di Berat nonchë det 22.7. t 939 
rilasciaro datl' Ufficio delte Ipoteche dr .'\1allakastra 
(Ballshi) consistenti nei seguenti benl e fabbricati: 

Nel circondario di Berat: 
1. Una casa assleme ad un orte situato nel 

quartiere Lagja e Re di Berat, reglstrata col nr. 
220 data Ottobre 1917, confinante : a destra la casa 
e l' orto di Rexhep Bullari. A slnistrs Rema e Mu. 
llinit. Dietro l' orto di Hatdar Tabaku. Davanti 
strada e I' orto di Rexhea Mullari ; 

2. Una casa con tre stanze a plan erreno, con 
cortile e con la meta delfs norta e la meta dell' orto, 
registrata col N". 125 data f~bbraio 192';. confioante: 
a destra Abedin Mullai, A sinlstr a Xhemal Beu. 
Dietro I' orto di Haldar Tabaku. Davanti strada; 

3. Un orto situtto nel nuovo ouartlere di Berat, 
con un ollvo, due f chi e con tutto it contenute, 
registrato cot Nr. 183 data marzo 1929, confinante: 
est Seiti, Ovest e Nord strada, Sud Skender! do. 
minsto in due narti, una oarte da Xhemat Araniti i 
delta estensione di un vreten (misura locale); 

4. Un orto con 3 olivi, della estensione di 3 
dynym, situata u Burdulllas di Berat, registrato col 
Nr. 166 117 data Marzo 1918, confinante: Est la 
vigna di Loso Kadushe. Ovest Hysref Be Protopopa. 
Nord Hysref be e Dervish Alushi. Sud strada; 

S. Ua orto coo 9 olivi situata a Burdullias, 
registrato col Nr. 168 data Marzo 1918, confinante: 
in qaattro parti ii proprietario Xhemat Araniti. 

6. Un campo denomlnato -Çarke«, detla esten, 
sione di to dynym, situato ne l villsggio Moravë 
di Berat confinnnte s Est Rema. Nord Dervl,h 
Ismail ed i camp! di Dino Palka. 0Vf'St ii camno 
di Dervish Ismaili. Sud it campo di Vanglel Ha. 
xhistasa dominate intfgralmente col l'llr. 50,52 data 
Aprile 1917, Nr. 8~ data Gennaio 1919 e cot Nr. 
141 data Ottohr,. 1928. 

Nel ctrcondarto dt Mallakastra (Ballsh): 
7. Un csmno dPnominato "'Ara e Metes«, det. 

la estensione di 3 dpnym, situate sul confine del 
vlll\1gglo Aranitss, reglttrato cot Nr. 4 (lata 14.2 1933 
~onfi112n•e· Est 11 torrente. Ovest Feçor Asimi. Nord 
Demo Rr•shitf. Sud strada ; 

8. Un csmno denomlnsto ,,11 camno di Meta> 
dell' l'Stensio11e di tre dynym situate al confine 
d~I villagg'o Aranita"!, Iscrlrro col N. 5 in data 
14 2 1933 confinant,.: Est con Ibrahim Dajlan. Ovest 
con Paio Solo. Nore con Xhemal Aranitasi. Sud 
con lsa ~trad~ ; 

9. Un esmno deno-elnato cluadhe• dells esten. 
~io11e di 3 d'11t}'m. sltusto net villaggio Aranitas, 
registrato col Nr. 6 data 14.2.1933, confinante: Est 
H torrente. No.-d e Ove st Xbemat Aranitasi. Sud 
Demo Rvstemi : 

10. Un campo denominato .Oorice Slnlë". dells 
estensione di 4 vretenë ( mis11ra specia te locale), 
situate nel vitlaggio Aranitasi, re1,:istr:.ito col Nr, 
7 dat11 1 i; 2 1933. confinante: E,;t Xhemat Aranitasi. 
Ovest la stradv della riva. Nord strada. Sud lbrs 
him Ollihini: 

11. Un cameo denomlnato cBtertm,, detla 
estensione di 4 vretenë (mlsura locale) situate nel 
vlllagg•o Kat nlë. rf'gistra•o col Nr. da\11 15.2.1913, 
confinant": Pst 11 torrente del mente- Ovest Velo 
.\bed in i. Nord Velo e Prrua. Sud Bektash Zeinell; 

12 U11 cameo denominato cRaPi~htP> della 
,sten~ione di 3 vretenë (misura locale). situato net 
villsggfo 'Kalenië. registrato cot Nr. 9 data 15.2.1933, 
confinante: Sud ii oroprietario. Ovest it rorrente. 
Est Hasbi Veti. Nord strada; 

13. Un csmpo deno:ninato ,,Sheshe", dtlla 
estenstone di to vretenë (misura locale) situata nel 
vltlagz!o ~rsnit11si. re~istrato cot Nr. 10 data 
t S.2. 1933, conftnante: Est e Nord Riu Rexhepi. 
Ovest i oroorietari. ~ad Rapo Tahir e i proorietari; 

14. Un campo denominato «Gjole> delli, esten 
sione di 30 streme (mii,ura speciale locale) situato 
ael vlllaggjo Paaahor, reglstrato cot Nr. 21 data 
14.4.33 confioante: Est Xhemat Cane ed ii flume. 
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Nord Mino Ismaili, Ovest it torrente di Backa. 
Sud li Iiume ; 

JS. Un cam po deoominato , Ripe" di 25 streme 
(misura speciale tocat-), situa·o net villaggio 
Pauhor. reiistrato col Nr. 21 data 14.4.1933, con. 
fioaote i ii torreote di Backa. Nord ta via principate. 
Ovest ii torrente presso ii cfmitero. Sud ii Iiume ; 

16. Un cempo denominato .Bre gu" dells 
estensione di 6 streme [misura speciale locale), si. 
tuato nel v.ltaggio Arani1asi, registrato col Nr. 22 
d:ata 14 4.1933, conflnante i Est Xhe mal Aranitasi. 
Ovrst e Nord strada. Sud Pajo Lule e Xhemat 
Aranitasi. 

I capi anziaoi del villsggio di Aranitasi e 
I' am ministra torr def beril di Xne mal A.raoiti, Clzo 
Isufl di Aranitas, hanno dichiarato davanti al Tri. 
bun ale di Pace di Mallakastra in data ~2.7. 1939 
in base al arecesso verbale imphiritato ch- : dei 
beni immobill di Xhemat Araniti una considerevole 

~ quantita ri suits reglstrsta nell' lnoteca al suo nome, 
sua moglie ed al nome dei due fi,ti, in base al cer 
rific~to del 22.7 1939 rilasctato dali' Utficio delte 
Ipoteche di Mallakastra ed un' altra piccota psrte 
total mente inscritta conslstente in: 

a) 1500 plccoll olfvi di tre · e quattro anoi 
situati nei vitlaggi .\r .• nitas, Kalenie e Paoahor; 

6) Terreni colrivatl e ineoltivatl. situati nei 
villaggi Aranitas, Kalenle e Panahor ; 

c) Una casa con dieci sco epartlmentl, costiruita 
di 8 stanze e di 2 salonl, situata nel villaggio 
Aranitas; 

f) Un' iltra casa da rlcevimento con clnque 
scompsrtimenti, quattro camere ed una aoticamer,, 
situ-ata ne! viltaggio Aranitas; 

d) UnJ tabbrica per farina e maeinaziooe, 
due scuderie situate net villsggio di Aranitas ed 
una scuderia situata ne! villaggio di Kalenie; 

dn) Una vigna di 7 dynym situata nel villaggio 
di Pfloahor, un' altra di un dynym a Kalenjë ed 
un'altra vigna a Aranitas di 4 dynym. 

Ordlna atl'Ufficlo delte d! Plnanze Berati di im 
mettersi in possesso dei beoi e fabbricati descritti nel 
presente decreto, nonche all'Ufficio delle Ipoteche 
di Berat e di Mallakastra, di curare it sequestro 
effettua to. 

II preseute decreto a tutti gll effetti di legge, 
sara pubblicato oella Gazzetta Ufficiale. 

Tirana, li 11 Agosto 1939·XVII; 
f/to Xh. Ypi 

Decreto del i11tnisfro prr la Giustiz{a 
II Agosto I939,XVII, Nr, 44 

Sequestro dei beni immobili dei 
fig li di Xhem al Araniti 

DECRETO 
li Ministro Segretario di S'ato per la Giustizla, 
Vi'-"!o ii verbale della Commissiooe spec'ale 10 

Luglio 1939-X vil, cot quale si propone ii sr que 
stro de i beni mobili ed tmmobill dei compouenti 
la famiglia di Xhem sl Araniti, di l\r,miti, attual 
mente di Ignore domlcllio ; 

Considerato ehe ricorrono tutti gli estremi pre. 
vistl dal decreto lr-gge in data 2 glugno 1939-X Vil; 

Vlsto 1' articolo 2 del suddette decreto legge : 
DECRETA 

li se quesiro dfl beni immobili de i figli di 
Xhe nal Araniti, Eiup e Nazmf, reg/strati al toro 
no me e siruati nel cireondario di Mallakastra, e 
giusto ll certllicato d-I 22. 7. 939 rilasciato dallo 
umc:o delle Ipoteche di Mallakastra co nsistcnti 
ne l se guenti beni: 

I. U.i orto con olivi situate net villaggio 
Pao •. hor, denomlnato • Saat,,, con quarantanove oli 
vi, registrato col Nr. 1 data 5 7. 930, confinante: 
Est ii cimitero e la strada. Ovest la vigna di Pila 
e Lame Shuaipi, Nord Tahir Puçe e Dervish 
Repo. Sud File e Lame ~huaipi; 

2. Un orto coo olivl, siruato net villaggio Pana 
hor detto «Saat- coo quuantanove olivi. registrato 
con Nr. 14 data 5.7.93(), confloaote : Est ii cimitero 
e strada, Ovest ta vigna di Pila e Lame Shuaipi. 
Nord Tahir Puçe e Dervish Raco. Sud File e La· 
me Shuaipi; 

3. Nel qvarti-re Qyqe e in localita »Kopsht 
i S ferit> un olivo confinante: Est e Ovest strada, 
Nord e Sud Sefer Beqiri ; 

4 Net quartiere Q9qe in localita ,,Murishta 
e Llanes •• un olive confinante s Est, Nord e Sud 
Llano Suto. Gvest strada; 

5. Netto stesso quartiere in tocslita cMuri 
shtes un ollvo, confinante : da quattro parti con 
Liane Suto; 
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6. Netto stesso quartlere Qyqe in localiia 

cf urti Llanes», un olive crnfinante: Est strada. 
Ovest, Nord e Sud Lisne Suln; 

7. Un orto denominate "Saab, con otto otivi 
confioante: Est ii ctmite-o e strads. Ovest la vi· 
gna di Fila e Lame Shualp], Nord Sabir Puçe e 
Dervish Rapo. Sud File e Lame Shusipl ; 

8. Un olive sltuaro a •Murishte të Lsn~s• 
CODfioaote : Est strada. Ovest. Nord e Sud Llame 
Sulus ; 

Q. Nelle sresso qusrtiere di Qvqe a •Bregu, 
tre olivl, confinPnti: Est e Ovest strada. Nord 
Lame Sulna. Sud Pecor Nure. Tutti quest! sefte 
beni sono ngistrati col Nr. 18 data I l. 8. 1930. 

Ordlna all' Ufficio de lle Pinanze di Berat di 
f mmetrersl net possesso dei beni deseritti net pre 
sente decreto, nonche all' Ufficio delle Ipoteche di 
Mallakastra di curare la trascrizlone del seque 
stro effettuato. 

11 pre sente decreto, a tutti j?li effetti di lej?R;t', 
sara nubblicato nella Gszzetta Ufficiale del Regno. 

Tirana, 1i t 1 Agosto 1939,XVII. 

f/to Xhafer Ypi 

Dure/o del Mlnislro pe, la Giustizia 
II Agosto z939 XVII Nr, 45 

Sequestro dei bëni Immoblti di 
Jfet mogtie di Xhemat Araniti 

DECRETO 
It Minfstro Segretario di Stato per la Ofu1tizia, 
Visto ii verbale della Coinissiooe speciale 10 

Lugtio 1939-XVII, col quale si propone ii sequestro 
dei beni mobili ed immobiti di tutti i componenti 
la famiglia di Xhemal .\raoiti, di Araniti, attual 
mente di igooto domicilio ; 

Considerato ehe ricorrono tutti gli estremi pre· 
visti dal decreto legge in data 2 giugno 1939-XVII; 

Vlsto t' articolo 2 del suddetto decreto legge; 
DECRETA 

II sequestro dei beni immobili di Jfet Araniti, 

consorte di Xhemsl Araniti. siruati nei circondari 
di Berat e di Mallakastra (Bailsht) ehe giusto ii 
cerut'cato del 19. 7. 1939 rilasclsto dalt' Ufflclo 
delle Inoteche di Berati, nonchë del 22. 7. 1939 
rilasciato dali' Ufflcto delle lnoteche di Maliska. 
stra, consistono nel seguentl benl e fabbricati: 

Nei c1rcondario di Berat : 
1. Un cam po de nomin ato • Ara Burdulllas.. 

delta ester sione di 3 d)'nym. regtstrato col Nr. 296 
data gennsio 1917, confinante: Est la strata. Ovest 
Satih Dhegsl. Nord ta strada. Sud Veshti Re 
xhep Çscos ; 

2. Una casa situata net quartlere Coric~ di 
Berat, costltelta di 4 vani sopra e di salone con 
due camere a nlsnterreno, rPR;istrato net Vol. : 1 Nr. 
234 data 27 Agoc;fo 1938. conflnante: a destra. die 
tro e davanti strada. A. sintstra la casa di Tone 
Sivprl; 

3 Un cameo denominato "Oroos., delta esten 
~ionP di 18 dvn)'m slfuqto net villagglo 0)'shnik 
del Comune Centrale di Bernt, regtsrrsto net Vol. 
8 Nr. 191 c1sts 5 fu1ZF0 1«)38. co,.finante: Est la 
~trada Nord Ndin Shpofi e Vello. Ovest Sulu Ku. 
ptiu. Sud ta strada. 

Nel circondario di Mallakastra (Ballshi) : 

<t. Una cas:1 con una camera e con un elan 
t-rreno " nsrte n~sieme a un terreno dells esten 
~ione cH 4 d9nvm, r,gidrsta cot Nr. 12 data 
21 -5 19~2. confinante: Est ta strsda. Ovest Heku 
ran Xhe1al. Nord Kamber Nuro e Zeqo Adfi Sud 
He1ruren Xhelal ; ehe ë situata nel vitlaggio Ara 
nitas: 

~- Un giardino dove ë situata una fon• 
tana con tutto it cootenuto, della estensione di 4 
d9nYm. situate net vi11ae;gio Aranitas, reglstrato 
col Nr. 12 data 21. 5. 19J2 confinante : Est Tetha 
Rapushi. Ovest strada. Nord tul stesso. Sud He· 
kuran Xhelati; 

S. Una case con tre camere di sopra situata nel 
vittage;io Aranita~. ree:istrata col Nr.•n d. 28,5·32. 
confinante N. S. E. O. i proprletarl ; 

7. li camno ,Luadhe> con tutti gli alberi ehe 
vi sooo dentro, della estenstone di 20 d1n1m, 
sltullto net villaggio Aranitas, registrato col Nr, 
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13 data 26·5-1932, conteneote pure 5 olivi, conli 
nante : fht Feçor Asimi e Demo Rusremi. uvest 
Musa Dauti, Nord Myslim Sulo e Musa Dauti. Sud 
Hekuran Xhelat e Pajo Lulo; 

8. Un cam po denominato «Fushe, delta estee 
stone di 30 dynym, suuaro nel villaggio Kalenjë 
registrato col Nr. 3 data 30. I, 934, confioante: 
t.st suada, Ovest e Nord ii Irume. Sud Sheme Fe- 
ro; 

9. Un campo denominate "Fushë. della esten 
stone di 36 dynym, sttuaro nel villaggio Pana 
nor, registrato col Nr. 4 data 30. I. 19.34, conti 
nante : .t:st e Sud 11 nume. Ovesr Ibratnrm. ~ord 
srrada. 

10. Uo campo denominato •Grykë e Gllavëss 
delta estensrone di 8 dynym, regtsuato col Nr. S 
ctata 30, I. 934, conftnante: Est la strada Qel tor 
rente. Ovesr Aziz Selrmi, Nord Xhemat lbrahur, 
Aritnttas1. Sud Aziz Setimi; ene ë situaro nel vrl 
laggio Kallenjë ; 

11. U a cam po denommato cGoricë> qella 
estensione di 15 dynym, sttuato nel villaggio Ka, 
tenje, regrstraro col Nr. 9 data 30. I. 1934, confi 
nante: O vest e Sud Nazif Sheme, Nord Xemal 
Ibrahimi; 

12. Un campo denomioato "V Illë», della es ten. 
sione di 4 dynym, situate ael villaggio Aranitas, 
registrato col Nr. 11 data 20. 11, 19J4, confinante: 
tst Kiza Osman. Ovest e Sud strada, Nord pra. 
teria ; 

13. Una casa con uoa camera a pianterreno 
situato nel villaggio Aranitas registrata col Nr. 11 
data .ZO. 2. 19.34, confinante s Est Zejnel Ali. Ovest 

••• 
Kamber Nure. Nord i preprietari, Sud-Xnemal lbra- 
himi ; 

14. La meta di un campo denominato «Reth•, 
dells estensioce di 4 dynym situata nel villaggio 
Aranitas, registrato col Nr. 11 daca 20. 2. 1934, 
confinante: Est ZeJnel Ali. Ovost Xhemat Ibrahimi 
Nord Fiume. Sud la strada ; 

U. La meta di un campo denomloato «Shka 
llë• della esteosione di 2 dynym, situato net vil 
laigio Aranitas, registrato col Nr. 11 data 20 2.34 
confioante: Est Xhemat Ibrahim. O vest Heku ran 
Xhelat. Nard e Sud strada ; 

16. U a cam po denominato «Ara fashë> delta 
estenaione di 8 streme (mi,ura locale) si,uato nel 
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villaggio Kalenle, registrato col Nr. 43 d. 21 8,34, 
confinante : Est Shyqvri Myslim Panahori. Ovest 
Islam Shaqis Panahori. Sud ii fiume; 

17. Un campo denominato «Fushë>, della 
esrensione di 8 streme situato net villaggio Ka 
lenJe, regisuaro col Nr. 43 data 2f ,8,l934, eonli 
naote: Est Islam Shaqiri. ovest i1 flume. Nord e 
Sud Islam Snaqiri. 

18. Un campo denominato «Fushë> di 4 stre 
me situate pure nel villiggio Kalenjë, registrato 
col Nr. 43 data 21. 8. 1934, confinante: Est e Sud 
Islam Shaqin. Ovest e Nord ii fiume; 

19. Ua campo denominato «Kume>, della 
estensione di 4 d9nym, situate net villaggio Pa 
nanor, regrstrato col Nr. 44 data ii. 8. 1934, con 
Imanre : !£st la strada e il Iiume, Ovest Meto 
Ralupi, Nord Sheme Veri. Sud Shemo Fero e Ha· 
sbr Haxhi. 

souo regtstrati eol Nr. 55 data 9. 11. 1934, 
i seguenu beni sltuati net villaggio Kalenjë : 

20, Una casa con una camera sopra ed uoa 
alrra a pranterreno, una scuderia, un cortile e quat 
rro otivr, ccnhnante : Est essa stessa. O te~ t la via 
del quartiere, Nord Snemo Fero, Seit Pasho e Aziz 
Selami; 

21. 11 terrene d1 Yrti i Dursës, della estensione 
di 2, dyaym, confioante: Est Meto Rakipi. Ovest e 
~ua srraua. Nord Aziz Selimi ; 

22. Ii campo -Shqepurl i Ramos> della esten 
stone di S vretene e con 16 alberi vari, coufinan 
te : Est e Ovest strada. Nord Shemo Fero e Azis 
Selim, Sud ."sim Muço, Shemo Fero e strada; 

2.3. 11 campo cLemije> delli estensione di 8 
dynym, un olive ed ua fico, confinante: Est Lemi 
e ASim Muço. Ovest strada, Nord Seit Pasho. Sud 
Hasbi Haxhi, Sheme Fero e la ,trada ; 

24. li campo "Shkarpa e Iemiies», della esten 
sione di 2 dyoym, cooflnante: Est srrada. Ovest 
e Nord Asim Muço e strada. Sud Meto Rakipi ; 

2S. ii campo "Shshi n' udhë •• , della estensione 
di 2 dynym, confinante: Est ed Ovest Shema Fero. 
Nord Veri Asim Muço. Su j Sheme Pero ; 

26. ll cam po cGjembëza me gjithë shkarpe•, 
delta estensione di 8 dynym, confinaote : Est e 
Ovest. Hasbi Haxhi. Nord ii Torrente (Prroji), 
Sud Sheme Fero ; 
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27. It cam po «Okrlsbtc», della ester sione di 
1 dynym, cenfinante : Est strada. Ovest ta via delto 
olive. Nord strada. Sud ii lorrente ; 

28. li campo ,,shkarpa te kalldreml», dells 
esteosiooe di 10 dy.;y.n. eonl.nacte: Est li torrente, 
Ovest strada. Nord ii quartiere. Sud Sheme Fero; 

29. rt csmpo «Gropë e Shkarpës, dells esten 
sione di 2 dynym, continante : Est Br ktash ZeJ· 
nel. Ovest Hasni Haxhi. Nord ii Iiume, Sud Shemo 
F~ro e Azis Selimi ; 

30. Presso la nlccola vigna sei olivi, assieme 
al terreno, conflnanre : Est strada, Ov~st strada. 
Nord Azis Se limi. Sud strada, 

31. Presso la grande vigna, 8 olivi con tutto 
li terreno e gli olivi, confinaote: E·H Sheme Pero. 
O vest Azis Selim i. Norë Sei j Pasho. Sud Haabi 
Hrxhi; 

32, In riva degli olivi, 4 olivl, corfiaante: 
Est gli olivi di Çerile. l\'ord Hasbi Haxhi. Sud 
Sheme f ero ; · 

33. Negti olivi di Shano, due olivl, confinan 
ti: Est Shemo Pero. Ovest Hasbi Haxhi. Nord 
Ali Fetaho. ~iud Asim Muço ; 

34. Sul colle di Nishani (medaglia) un olivo, 
confinante: Est e Ovest Sheme Pero. Nord strada. 
Sud Hasbi Haxhi ; 

35. Nella vigaa • Plake, due olivl, confinanti: 
Est, Ovest o Nord Hasbi Haxhi. Sud Asim Muço. 

36. Un campo deoomioato "Ara e Zezë. coo 
tutto ii contenuto della estensione di 10 dynym, 
situate nel villaggio Kalenjë, registraro col Nr. 37 
data 22. 3. 1935, conflnante : Est e Nord Xhemal 
Aranitasi. Ovest Teftk Rapo. Sud Mali i Goricës 
(ii mente di Gorica); 

37. Un campo denominato «Rapishte> della 
estensione di 5 dynym, situato net villaggio Ka. 
tenjë, registrato col Nr. 37 data 22. 3. 935 confi 
name : Est e Sud Xhemat Aranitasi. Ovest Haxhi 
Salih. Nord strada ; 

38. Ua campo denominato »Giembëza», della 
estensione di 6 dynym e con totto it contenuto 
degli alberi fruttiferi, situato nel villaggio Kaleolë 
registra.to col Nr. 38 data 23, 3. 1935, conflnante: 
Est lfet Xhemat Aranitasi e ii rescello. Ovest stra 
da. Nord ii torrente. Sud lui stesso e Asim Muço ; 

39. Un campo denominate cGurë> dells esten 
slcne di 6 dynym, situato net villaggio Kaleofë, 

registrato col Nr, JS data 22. 3. 1935, confinante; 
Est la via del torrente. Ovest Meto Rakipi. Nord 
Sheme Pero e strada ; 

40, Un campo denominato •Moçal Satih Ha 
mldin, della es·ensione di 6 dy!lym. registrato col 
Nr 39 data 22. 3. 1935, confinante: Est Shyqri 
Muslimi. Ovest ·Ibrahim jaupi. Nord Zeqo Meto. 
Sud strada, situate D<'l vll'agglo Panahor; 

41. Un carnpo denominato «Ara e Gropë e 
Yrh, con tutto it contenuto deti.i e stenslo-re di 20 
dynym, situato nel villa~gio a.ranitas, regic:;trato 
col Nr. 63 data 26. 11 193S, eonflnante: Est e 
Sad strada. Ovest Zejnel Ali, it proprietarfo e ii 
cimitero. Nord Qazim Hajro: 

42. Un cam po denominato "Reze» delta esten 
stone approssimativa di 41 dynvm, situato net 
villaggio Kalenië, reglstrato cot Nr. 2 d. 25-2,937 
confioante : est e Nord strada, Ovest e Sud Taf1l 
Rapo; 

43. Un campo denominate cOrJze, della esten 
sione di 2 dynym, situato net villsggfo Panahor 
registrato col Nr. 22 data 6 7. 937, confinante: 
Est, O vest e Sud lfet Xhemat A raoiti. Nord Rapo 
Yzer; 

44, Un cam po deoomioato "Ata e Xhsferlt», 
della sstensione approssimativa di JS dynym, situa. 
to oel villaggio Panahor, registrato col Nr. 23 
data 1 6. 1937, confinante: Est Xhemat Ibrahimi. 
Ovest Ismail Jaupi e Prroli (fl torrente), Nord Sade 
Muharremi. Sud la' via principate ; 

45. Un campo denominato uBarthaçe,, della 
estensione di 8 dynym, situato net vitlaggfo Ka 
lenjë, registrato col Nr. 32 data 13. 12. 1937, coo 
finante: Est ed Ovest Velo Abedin. Nord Haxhi 
Sati e Tahl Rapo. Sud Haxhi Sali ; 

46. Un campo denominsto cVretene, della 
estensione di 1 1/ l dynym, situa to nell villaggio 
Kalenjë reglstrato col Nr. 32 data 13. 12. 1937, 
confinaote: Est Velo Abedin. Ovest Tafll Rapo. 
Nord ii fiume. Sud strada; 

47. Un campo deoomioato cFushë e Hançoss, 
della estensione di 2 d,n,m situato net villaggio 
Kalenlë, reglstrato col Nr . .32 data 13. 12. 1937, 
conf tnante : Est Selfo Suto. O vest it fiume. Nord 
e Sud Teto Abedin ; 

48. Un campo denominato «Pleplshte» delta e 
stenelone dl 4 dpn,m, situa to net villagglo Kat,nfe, 
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registrato col Nr. 32 data 13. l2. 1937, confinante; 
Est e Nord ii Iiume. Ovest Velo Abedi o. Sud ii 
canale del molioo ; 

-19. Un csmpo denomlnato "Pushë,, della esten 
sione di -i dyo1m, siiuato nel villaggio Kaleojë, 
registrato col Nr. 33 data 13. U. 1937, conhnante: 
es1 ii canale del molioo. e li strada, Uvest Oja 
nica del molino con la strxda, Nord lfer Xhe mal 
Araniti ed ii mollno. Sud Her· Xhemat Araniti ; 

SO. Un campo denominato cKuqolinh ddla 
estenaione dt 20 dyoym, situate nel villagglo Ka 
lc:një, ngis1ralo col Nr. 33 data 13. 12. 937, confi. 
nan te : Est Bek tash lejo di coo gli eredi. O v( at 
Tatil t<apo ii torrente e la strada. Nord Scfer Sulo 
e Haxhi Sall. Sud Vtlo e Abedio e Naz.f Sheme; 

51. Un campo deno nlasro cEshtra• delta 
estensione di 8 dynym. sltuaro nel villaggio Ka 
lenjë, registrato col Nr. 33 d •. ,a 13 12. 937, cocft 
naote: Est ton ente. Nord s.rada, Ovest Bsktash 
Z.eJoeh e git ere di. Sud Beli.tash Zejnelt e 11 tor 
rente ; 

S2. La piaoura dtlla estensione di 12 dy,1ym, 
situ .t ~ nel vil12ggio Kale një, registrata col Nr. 33 
data l.3. 12. 937, conflnsn ·e: t. st 11 csnale dd mo 
lino e la strada. Ovest la via del molino e la Gia 
nica. Sud Sefer Suto, Nord Tahir Ab~din e la Gia 
nica : 

S3. Un appezzamento di terrer o «Drlz-», del. 
h estensione di 3 I /2 dynym. situate net villaggio 
Kalenjë, rcgistrato col Nr. 12 data 28. 3, 93~, con 
fiaaoh.: Est e1 Ovest Het Arantt,. Nord Muha· 
rem Hamn. Sud strada. 

Son o situa.i uel vlllaggio Aran i ras i segucnti 
bsni regtstrstl col Nr. 27 data 4. X. rn38: 

5.f Un campo deoominato ,Yrt•, della esten 
sione di 16 dyc.ym, co tlinante : Est ii torrent-, 
Ove ;t Riza Osmani. Nord ii proprietario. Sod ii 
Iiume , 

5S. Un ca npo denomtna:o cVidhe Selajet», con 
tulta la falda grande, ddh esteosiooe di 30 dp 
nym, con tutto ii contecuto, confinante: Est Mu· 
harrem Bajrami. Nord strada. Sud il flume. Ovest 
il torrente ; 

56. Un campo Jenomioato "Fero e Dokes», 
della estensione di I dynym, con tutto il coatenu 
to, conflnaute : Est e Sud ii torrente. O veste Nord 
Zejoel All; 

57. Un campo denomlnato «Vidhimë•, delta 
esteusione dt 2 dynym coulinarte : .tst e Nord 
Zejnel Ali. Ovest Çizo lsuf e Zejoel Ali. Sud ii 
fiume; 

58 Un campo denominato »Lendinë«, della 
e stensione di 2 dynym, conffnante: Est Riza Osman 
e Hajredin Arif. Uvest it to-rente. Nord Riza 01- 
man. Sud ii Irume : 

59. Ua campo denominato »Voeshti te Koriia", 
dclla estensione dt 20 drnym, confrnante : Est Mu 
harem Bajram e Sadih Shaban. Ovest Riza Osmani, 
Nord Sadik Shabani, Sud ti cimitero di Riu Osmani 
coo tutto ii conrenuto ; 

60. U iJ campo cGropa e Lisin, della estensio 
ne di 3 dynym, conhnenre : bst Sadik Shabani, 
Ovest e Sud Riza Osmani. Nord Hak1 Sali; 

61. li campo .Bahçe", della estensione di 4 
dynym, su cui t eretta una casa a plan terrene 
con muro di cinta, costituita di una camera, nonche 
una casa a steccato e con due camere piamerrene, 
conhnaute ; Est ed O vest ii torreute. Nord li pro. 
prlerano. Sud Riza Osmani ; 

62. 11 carnpo «Xane>, della estensioue di 2S 
dynym, confloante: Es, Riza Osmani. Ovest Telna 
Rapusbi coo git eredi. Nord Strada. Sud ii propne 
tario; coo tre hlar! di olivi; 

63. li cam po "Vila", dells estei.sione di 2 
dynym, conth.aute : Est Mu harem Bajrami. Ovest 
ii proprietano. t'i/ora Riza O .mani. Sud Qizim 
Hasan. t strada ; 

64. Ua campo denominate ,Ara Fu~ha e Ma, 
I qit>, delta esrenslone di 4 dynym situate oel vil 
lagg10 Aranitas, rtg1.s1rato col Nr. 4 date 28.1.39, 
contmaue s Est Haris Haxhiu. Ovest Zejoeli Ali e 
O ani Muço. ~o, d Sadik Shabrni, Sud Zejnel All e 
Haris Haxhi ; 

65. Ua campo denomioato cArll Lisis, lilella 
estenstone di 3 dynym, situato nel villaggio Ara. 
nit as, registra o col Nr. S data 28.1.939, confinante c 
Est Muharem Bairam. Ovest ii fiume Nord lfet 
Araniti. f ud Bazo Xhelo . 

Sono situat! nel villaggio A ranita i seguentl 
beni regtstrrti col Nr. 6 data 10.2 1939: 

66. 2/3 di quota ne l campo cVreteni Xhelo1•, 
dell a estensione di 2 dynym, confinante: Est lfet 
ranlti. Ovcst ii canale del MoHuo. Norrl i proprie 

tari. Sud il canale del moli no c lfet Araniti; 
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67. 2/3 di quota nel «Gropa e Çomanlt», della 
estensione di I dynym, confinante: Est ii fiume. 
O vest, Nord, e Sud lfet Araniti; 

68. 2/3 di quota ne! cam po "Moçali Jardit", 
della estensione di 4 dynym, confinante: Est Me çan 
Hajdarl. Ovest lfet Araniti. Nord Çtzo lsuf. Sud 
Brahim Seo ka: 

69. 2/3 di quota net campo .,Kumbull e Zezë" 
della esteosione di 2 dynym, confinaote: Est ed 
O vest Çiao Isuf. Nord Het Aran i. Sud i proprietari; 

70. In quattro parti, due parti inseparablll 
di un orto net moli o o rovlnato, confinaote: Est 
lfet Araniti. Ovest Sade Elmaz con i fratclli. Nord 
ii fiume. Sod e Nord ii canale del molino; 

71. Un orto denominato "Bahçe e Stepis«, del. 
la estensione di 3 dynym, registrato col Nr. 7 
data 17.2.1939, sltuato net villaggio Aranitas, coo 
floante: Bst fletah Arif. Ovest e Sud ream ber Nure. 
Nord ii proprierario; sul quale fu eretta una casa di 
pietra con 2 camere a piaoterreno ; 

72, It cam po denomioato ,. J urd« dells esten 
sione di 5 dynym, registrato col Nr. 7 data I 7.2.1939, 
situato nel vilJaggio Aranitas, conhnanre : Sud, Est 
e Ovest Kamber Nore. xord ii torreote; 

73. li cam po deoominato .,Bahçe•, delta esten 
sione di 6 dynym situato oel villaggio Aranitas, 

reglstrato col Nr. 7 data 17.2.1939, conf iD1ote: 
Est e Sud Nure; ovest Hekuran Xhelali ; 

74. li cam po denominato •• Bostan" della esten, 
sione di I 1/2 dynym, situato nel villaggio Aranitas 

I 

regtstrato col Nr. 7 data 17.2.39 confinante : Est 
e Sud Kamber ~ure. Ovest la scuola del villaggio. 
Nord ii torrente, 

75. li campo deoominato cfulihë> della esten 
sione di 8 dynym, con tutto ii cooteouto, situato 
net villaggio Aranitas, registrato col Nr. 8 data 
17.2 1939, confinante: Est lfet Araniti e Qazim 
Hasani. Ovest ii flume. Nord strada e lfet Aran.ti. 
Sud ii fiume. 

Ordina all' Ufficio delle Pinanze di Berat di 
immenersl ne! poss, sso dei beni e fabbricati descritj] 
nel presente decreto, nonchë all' Ufflcio delle Ip@, 
teche di B~rat e di Mallakas1ra1 di curare la tra. 
scrizione del sequestro etleuuato. 

li presente decreto a tuni gli effetti di legge 
sara pubbllcato oella Gazzetta Ulficiale, 

Tirana, 11 Agosto 1939 · XVII. 

f/to xs. Ypi 

Redaktor : ZEF M. D AJÇI 
ShtypshkroJa c Nikaj,, Tiraaë 
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VJETI I XVIII. Tiranë, e Merkure 22 Nanduer 1939-XVIII Nr. 114 - 
MBRETNIJA 

FLETORJ 
SHQIPTARE 

Botohet prej Drejtoris se Pargjithshme te Shtypit, Propagandas e Tmizmit. 
PERMBAJTJE 

1) JJ. 111. 10 Nanduer 193D-XVII1, Nr. 188 
Disiplinimi i shitjes së duhane vet të hueja 
të punueme f. I 

2) D. ~r1. 10 Yctncluer 1939-XVIII, s-. 189 
Ndryshim Ligjit 3 Korrik 1933 mbi Taksat 
kontraktuale, gjyq:;;ore dhe ekzekutuese f 4 

Dekret i .Jlëkambësit1 10 Nanduer 1939-XVII, Nr. 138 

Disiplinimi i shitjes së duhanevet të 
hueja të punueme 

NA 
llëkam bësi i Përgjithshëm i Madh nis së Tij 

Viktor Emannellt Ill 
Për Hh-ë të Zotit e Vullnet të Kombit 
MBRET I IT ALIS DHE I SHQIPNIS 

PERANDOR I ETIOl'IS 

Në virtyt t' Autoritetit që Na asht delegue; 
Mbasi u pa neni 5 i ligjit datë 16.4 1933 mbi 

taksimin e duhanit ; 
Tue u marrë parasysh oportuniteti me disipli 

nue tregëtin dhe konsumin e disa gjanave të mo 
nopolizuëme; 

SOM MARIO 

1) D. L. 10 Novembre 1.939-XVIII, s-. 138 
Discipline di v endita <lei tabacchi lavorati 
Psteri p. 5 

2) D. L. 10 Novembre 1939-XVIII1 Nr. 13V. 
Modifica alla legge 3 luzlio 1933 sulle tasse 
contrattuali, ~iudizirriP e di esecuzione p. 'J 

Mbassi u ndigjue Këshilli i Ministrave; 
Mbi propozimin e Ministrit Sekretar Shtetit 

për Financat, nji mendimi me Ministrin e Drejtësia 
e t' Ekonomie Kombëtare, 

KE\11 DEKRETUE DHE DEKRETOJMË 

Neni 1. 
Importimi dhe shitja e duhaneve të hueja të pu 

nuëme, në të gjith tokën e Shqipnis i rizervohen 
Shtetit. 

Neni 2. 
Asht e ndalueme me shit publikut duhane të 

punuëme të hueja pa pasë lejen e Administratës së 
Shtetit dhe me e ble prej atij qi mos të jetë i au 
torizueme për shitje. 

Duhanet e hueja të punuëme duhet të merren 
eksluzivisht pranë Organeve të Shtetit të caktuem 
për perdamjen e tyne dhe duhen Hi shiten në kon- 

BKSH



Nr. 114 FLETORJA ZYRTARE 22 Nanduer 1939-XVlll 6 

dia di Finanza). La distribuzione avviene mediante 
pagamento anticipato del prezzo dei tabacchi da 
prelevare depurato dall'aggio, con versz.me nto po 
stale a favore dello Stato. 

Gli acquisti di tabacco all' ingrosso per i1 riter 
nimento del deposito vengono fatti dal Ministero 
delle Finanze, servizio Mon o poli. 

Art. 6. 
I tabacchi lavorati esteri saranno posti in di- 

stribuzione dopo ehe presso ii predetto deposito 
ciascun involucro (bustine, scatole ece.) sia stato 
assicurato con una speciale Iasc-tta di chiusurs dei 
condizionamenti, le cui caratteristiche saranno de 
terminate con Decreto Ministeriale. 

Art. 7. 
In deroga al divieto di cui all' articolo 1 della 

presents legge e consentiia previo pagamento dei 
diritti di monopolio maggiorati del 200 o/o la im 
portazione di tabacchi lavorati esteri fino a 1 (uno) 
Kg. semprechë servano al consumo personale dello 
importatore. I tabacchi cosi importati saranno mu 
niti, a cura delle Dogane, nei singoli involucri 
(bustine, scatole ece.), delle speciali Iascette di chiu 
sura di cui al precedente articolo 6 (sei). 

Art. 8. 
La specie dei tabacchi da importare per la ven 

dita al pubblico ed i relativi prezzi di rivendita al 
pubblico sono stabiliti con Decreto del Ministro 
per le Finanze. 11 prezzo di vendita al pubblico 
sara comprensivo del diritto di monopolio, della 
quota spese di esercizio e di uria piccola quota di 
profitto per 1' Amministrazione statale. 

Art. 9. 
Il rivenditore non sufficientemente fornito in 

\base alla tabella minima fissatagli nella licenza, di 
tabacchi lavorati esteri, e punito con l'ammsnda da 
5 a 30 Fr. oro. 

Chiunque vende tabacchi la vorati es teri senza 
Iicenza e punito con l' ammenda da fr. oro 30 a 
fr. OTO 100. 

Chiunque compera tabacchi lavorati esteri da 
persona non autorizzata alla vendita e punito con 
l' ammenda da Fr. oro 10 a Fr. OTO 30. 

Nei casi previsti dal secondo e terzo comma 
del presente articolo la merce a cui si riferisce Ja 
contravveneione sara confiscata. 

Art. 10. 
Commette contrabbando : 

1) chiunque importa tabacchi lavorati esteri, 

senza ii pagamento dei relativi diritti di monopo 
lio; 

2) chiunque detenga, trasporti od abbia in de 
posito tabacchi larorati esteri ehe non siano ven 
duti dal monopolio, ovvero non condizionati se. 
condo le prescrizioni di cui all' art. 6 delta p:rie 
sente legge. 

Art. 11. 
11 contrabbando dei tabacchi lavorati e sempre· 

punito: 
1) con la multa fissa di Fr. Alb. 50; 
2) con la multa proporzionale alle quantita dei 

generi nalla misura da 10 a 30 Fr. alb. per ogni 
chilogrammo o frazione di e sso; 

3) con la confisca dei generi di contrabtando, 
degli utensili, degli animali, de i veicoli, delle 
barche, e di qualunque altro mezzo apposita. 
mente adoperato per commettere il contrabbando 
e trasportare il tabacco Javorato estero di con 
trabbando. 

La confisca ha Juogo anche quando dette cose 
appartengono a persone estranee al reato. 

Art. 12. 
Le pene pecuniarie previste nei precedenti ar 

ticoli sono raddoppiate se il contravventore 0 stato 
gia altra volta punito per la medesima trasgres 
sione. 

Oltre alle pene pecuniarie ed alla confisca pre. 
vista nei precedenti articoli e applicata la reclu 
aione sino a sei mesi al recidivo. 

E' recidi vo colui ehe, a Ye ndo ri porta to condanna 
per un contrabbando con sentenza dell' Autorita 
Giudiziaria divenuta definitive, oppure ehe abbia 
commesso due contrabbandi definiti con decisione 

· amministrativa, commetta un nuovo contrabbando. 
Per st .bilire la recidiva non ha influenza il 

tempo trascorso Ira i diversi contrabbaadi. 
!rt. 13. 

11 contrabbando commesse da un solo contrab-· 
bandiere, abitualmente dedito al contrabbando, 
senza concerto con altri, e punito secondo le cir 
costanze del fatto e la importanza del contrab 
bando con la reclusione sino a due anni e con la 
vigilanza speciale dell' Autorita di Pubblica Sicu 
rezza da uno a tre anni, oltre le pene pecuniarie 
e la confisca, 

Si reputa come abitualmeate dedito al contrab 
bande l' individuo ehe sia stato condannato per 
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tre di questi reati anche se la condanna risulti da 
,unica sentenza. 

Per stabilire I' abitualita non ha influenza B 
tempo trascorso Ira i diver si contrabbandi. 

Art. 14. 
L' accertamento delle violazioni alle norme sta 

bilite con la presente legge spetta agli ufficiali, sot 
tutliciali ed ai mili tari della R. Guardia di Finanza. 

Gli altri ufficiali ed agenti di Polizia Giudizia 
ria provvederanno ai necessari accertamenti e ri 
lievi in caso di flagranza dandcne immediata no 
tizia ai compete nti Comandi della R. Guardia di 
.Finanza per lo sviluppo degli ulter iori accertamenti 
ed indagini. Alla R. Guardia di Finanza comuni 
cheranno anche le notizie di cui verranno in pos 
sesso nel loro normale servizio in materia di vio 
lazioni alla presente legge. 

Art. 15. 

La cognizione dei reati previsti dalla presents 
legge spetta: 

1) al Ministero del le Finanze per le trasgressioni 
punite con pena pecuniaria ; 
2) all' Auto rita Giudiziaria in tutti gli altri casi. 

Art. 16. 
E' abrogata ogni disp oaizione relative all' im 

portazione ed al commercio dei tabacchi lavorati 
esteri ehe contrasti con le norme del presents 
Deere to. 

Art. 17. 
Il presents decreto entra in vigore il giorno 

delta sua pubblicazione nella Gazzetta Tfficiale e 
•• sara presentat o, a cura del Ministre proponente, 

al Consiglio Superiore Corporative Fascista per la 
conversione in legge. 

Ordiniamo ehe il presents decreto sia pubblica 
to nella Gazzetta Ufficiale mandando a chiunque 
spetti di osservarlo e farlo osservare. 

Tirana, li 10 Novembre 1939-XVIII. 

f/to F1.•ancesco Jacomoni 

f/to Sh. Verlaci 
.f/to A Beça 

f/to F. Alizotti 
f/to Xh. Ypi 

Decreto Luoqoteneneiale, 10 Novembre 1939-XVllI, N. 139 

Modifica alla legge 3 luglio 1933 sulle tasse 
contrattuali, giudiziarie e di esecuzione 

NOi 
Luogotene:nte Generale di Sua Jlaesta 

VITTORIO EJIANUELE III 
·Per g1.·azia di Dio e Volonta della Nazione 

RE D' ITALIA E D' ALBANIA, 
UtlPERATOBE D' ETIOPIA, 

In virtu dell' autorita a Noi delegata; 
Ritenuta la necessita urgente ed assoluta 

di apportare alcune modifiche alla tariffa A), 
allegata alla legge 3 luglio 1933 sulle tasse 
contrattuali, giudiziarie e di esecuzione; 

Visto l' articolo 15 dello Statuto fondamen- 
tale del Regn o; 

Vista la legge 3 luglio 1933; 
U dito il Consiglio dei Ministri; 
Sulla proposta del Ministro per le Finanze, 

di concerto con quell o per la Giustizia ; 
ABBL\.MO DECRETATO E DECRETIAMO: 

Art. l. 
Le percentuali stabilite nei paragrafi a) e 

b) del n. l della tariffa A, allegata alla legge 
3 luglio 1933 sulle tasse contrattuali, giudizia 
rie e di esecuzione, sono sostituite dalle se 
guenti: 

2u/o (due per cento) per i trasferimenti 
il cui valore non supera i fr.alb. diecimila 
(10.000); 

4 ~/. (quattro per cento) per i trasferimenti 
il cui valore e compreso fra i fr. alb. dieci 
mila (10.000) e fr. alb. cinquantamila (50.000) ; 

50 / ~ (sei per cen to) per i trasferimrnti i1 
cui valore supera i fr.alb. cinquantamila 
(50.000). 

Art. 2. 
Le tasse di cui al precedente articolo so 

no a carico dell' acquirente. 
Le sovratasse comunali e della pubblica 

istruzione attualmente vigenti si applicheranno 
sulle nuove percentuali della tassa contrnttuale. 

Art. 3. 
Nulla e variato quanto alle modalita di . 

liquidazione, accertamento, riscossione e ver- 
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Dekret i 1lJ.ëkambësit, datë 10 Nanduer 1939-XVIII, Nr. 139 

Ndryshim ligjit 3 Korrik 1933 mbi Taksat 
kontraktuale, gjyqsore dhe ekzekutuese 

NA 
Jlëkambësi i Përg,iitluihëm i Uadlmis së Ti.i 

VIKTOR EHANUELlT III 
Pë1.• Birë të Zotit e Vullnet të l{ombit 
MBRET I ITALI§ DHE I SHQIPNI!ii 

PERANDOR I 1!1TIOPIS 

Në virtyt t' Autoritetit që Na asht delegue ; 
Mbasi u pa nevoja e shpejtë dhe e domosdo 

shme me bae disa ndrvshime tarifës A) bashkari 
gjitun ligjit 3 Korrik 1933 mbi taksat kontraktuale, 
gjyqsore dhe ekz etuese ; 

Mbasi u pa neni 15 i Shtatutit Themeltar të 
Mbretnis; 

Mbasi u pa Ligji 3 Korrik 1933; 
Mbasi u ndigjue Këshilli i Ministrave ; 
Mbi propozimin e Ministrlt S k r tar Shteti për 

Financat, nji mendimi me Ministr>H Se\- re tar Shteti 
për Drejtësin, 

KEMI DEKRETUE DHE DEKRETOJ1aË : 
Neni l. 

Përqindjet e caktueme në paragrafet a) e u) në 
numrin 1 të tarifës .A), bashkangjituri ligjit 3 Ko 
rrik 1933 mbi taksat kontraktuale, gjyqsore dhe 
ekzekutuese, zavendëzohen prej këtyne që vijojnë: 

2 o/o (dy për qindë) për transferime, vlefta e 
të cilave nuk kapërcen Franga Shqipnie 10.000 
( dhetëmijë); 

4°/0 (katër për qindë) për transferime, vlefta 
e të cilave qendrori ndermjet franga Shqipnije 
10.000 (dhetmij) e franga Shqipnie 50.000 (pesdhjet 
mii); 

6°/o (gj ashtë për qindë) për transferime, vleftja 
e të cilave kapërcen franga Shqlpnije 50.000 (pes 
dhjetmij). 

Neni 2. 
Taksat për të cilat ban Ijalë neni i ma-parshëm 

i ngarkohen blesit. 
Mbi-taksat komunale dhe arsimore që sot gji 

nden në fuqi kau për t' u aplikue mbi përqindjet 
6 rea për taksa kontraktuale. 

Neni 3. 
Asgja nuk asht ndryshue në modalitetit e li 

kuidimit, të vërtetimit, të nxjerrjes e të derdhjes 
të taksit që bahet fjalë në kët Dekret, të cilat re. 

gullohen ng1 dispozitat e Ligjës B Korrik l9:l3 të 
përrne ndun ma dpër. 

Neni 4. 
C •.• rlim et pro soluto dhe «to pro sol vendo si 

edhe kushtetimet me pee~e të kredinavet ndaj 
Shtetit, 13ashkivet .e ndaj Kom un eve dhe aziendava 
q' u mvaren, të rrjedhuna nga punime ose Iorni 
tura të çdo lloji, të kryeme nga aipermarrje ose 
shtëpia tregtare dhe industriale r;ë favor të ban 
kave e asiendave të tjera o se ente krediti, në 
relacjon me paradhanje shumash e financime për 
~jithësisht të konceduerne nga Bankat e thanuna, 
aziendat, ose entet e kreditit, i shtrohen taksës 
proporcionale ti:i rregjistnt prej franga shqiptare 
O.tO (dhjetë të qinta të frangut shqiptar ose frank. 
siene Hi nji qind Irangave shqiptare. 

Veprimet e p ermenrluna për par adb anje shu 
mash ose të financimeve i shtrohen taksës propor 
cionale të m,•gjistrit prej franga Shqiptare O,HO 
(tridhet të qindta Hi frangut Shqiptar) për çdo nji-· 
qind franga Shqiptare ose Ir anksjon të njiqind Ira 
ng wet Shqiptare, p;•rveç kur veprimet v<>tP. janë 
vue në qënie me ksmbjalo. 

Neni 5. 
V,•prim: për tr cilin bahet fj}lli-i ni~ nenin e ma 

p arëshërn i aplikohet edhe cenimeve, kushtetirc e 
vet p,-r penge, paradhanjeve a~e Iinar-cimeve të 
parapame po n' atë ne n, relativisht për kre dina që 
rrjedhin ng1 Iornizme, soministrime dhe shitje 
mallnash, ase nga shërbime q1l të kenë për cedue 
sin nji karakter tn·gtar, tue perfshi në çdo rasë 
kre iinat qi:i rrjedhin, sido qoftë, nga veprime ek- . 
sporti mi. 

Neni 6. 
Lajmërimi i veprimeve të cedimit ese të kush 

tetimit në peng, në rastet e tregueme në nenin 5 
të maparshme mund t' i bahet debitorit me Jeter 
të porositun me diltesë këthimi. 

Lajmërimi duhet W permbajë tregrimet e ne· 
nevojshme për me identifikue kredin e çedueme. 

Ned 7. 
Ky Dekret ka për të hy në fuqi ditën e botimit 

tij në Fletoren Zyrtare dhe ka me iu paraqitë 
Këshillit të Epërt Korporativ Fashist, nga Ministri 
propozues, për kthimin e tij në ligjë. 

Urdhënojmë që ky Dekret të botohet në Fle 
toren Zyrtaren, të Mbretnisë, tue i dhanë mandat cilit 
do që t' i përkasë me e respektue dhe me ba që të 
respektohet. 

Tiranë, më 10-XI-1939.XV!II. 
Francesco Jacomoni d. v. 

Sh. Verlaci d.v. F. Alizotti d.v Xh. Ypi d.v. 
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PARTE SUPPLEMENT ARE 
TRADUZIONE DEI DECRETI LUOGOTENENZIALI DAL TESTO ALBANESE 

Decreto Lnogotenenziale, 10 norenibre 1939-A VIII, N. 138 

Disciplina di vendita dei tabacchi Iavcrati esteri 

NOi 
Luogotenente Generale di Sua lUaesta 

VITTORIO ElJIANUELE III 
Per Grazia di Dio e Volonta della Nazione 

BE D' ITALIA E D'ALBANIA, 
lltlPERATOBE D' ETIOPIA 

In virtu dell' Autori ta a N oi delegata; 
Visto l' articolo 5 de lla le~ge ~6-4-1933 sulla 

tassazione de 1 tabacco; 
Ritenuta l' opportunita di disciplinare il com 

mercio ed il consumo di alcuni generi <li mono 

polio; 
U dito il Consiglio dei Ministri; 
Su proposta del Ministre Segretario di Stato 

per le Finanze, di concerto con i Ministri per 
la Giustizia e per l' Economia Nazionale; 

ABBIA\-10 DECRETATO E DECRETIAMO: 

Art. l. 
La importazione e la vendita dei tabacchi lave 

rati esteri in tutto il territorio del Regno sono ri 

servate allo Stato. 
Art. 2. 

E' proibito vendore al pubblico tabacchi lavo 
rati es teri senza Iicenza dell' Amministrazione dello 
Stato ed acquistarli presso chi non sia autorizza 
to alla vendita. 

I tabacchi lavorati esteri debbono essere pre 
levati esclusivamente presso i prescritti organi di 
distribuzione dello Stato e debbono essere venduti 
nelle condizioni nelle quali vengono distribuiti 
dall' Amministrazione, senza alterazione e senza me 
scolanza di qualita, al prezzo stabilito cialla tariffa 
di vendita al pubblico. 

Art. 3. 
La vendita dei tabacchi di cui al precedentë 

articolo 1, si esercita a mezzo di rivendite, con 
.venlentemente distanziate tra loro ed in ragione 

di non piu di una ogni cinquemila abitanti: potran 
no pero essere concessi patentini ad enti o per 
sone ehe diano garanzia di serieta commerciale, 
quando cio riguarda 1' interesse pubblico. 

Chiunque interide gestire una rivendita deve 
Iarne domantla in carta bollata da Fr. Alb. 1 (uno) 
al Ministero delle Finanze, Servizio Monopoli di 
Stato. Tale domanda, tra l' altro, deve contenere 
tutte le indicazioni relative al locale ove il richie 
dente intende istituire la rivendita. 

11 Ministra per le Finanze, accertato a mezzo 
della R Guardia di Finanza I' idoneita morale, po 
litica e la capacita tecnics ed economica del richie 
dente, concede la licer z a rli eserdzio della riven 
dita di Tabacchi Lnoorati Esteri. 

La licenza puo essere revocata in ogni momente 
su decision e inaindacabile del Ministero delle Fi 
nanze, su proposta o se ntito i1 parere della R. 
Guardia di Frnanz a, quando il titolare di essa non 
disimpegni con cura il particolsre servizio di ven 
dita dei tabacchi in questione, o quando sia ve 
nuto meno qualche slemento necessario alla con- 

cessione. 
Art. 4. 

La cessione della licenza e vietata. 
Per il servizio di vendita dei tabacchi lavorati 

esteri al pubblico, i rivenditori sono retribuiti ad 
aggio, nella misura del l 0° / 0 sul prezzo di tariffa 
di vendita al pubblico dei me desimi tabscchi. Per 
le spese di trasporto da Durazzo viene attribuita 
una indennita Iissa del 0,25 °/o per le Prefetture 
di Tirana, Sc u tari, Elbasan, del 0,50 °, o per le Pre 
Ietture di Valona e Berat, del 0,75 o/o per le Pre 
fetture di Korça ed Argirocastro, dell' 1,00°/0 per le 
Prefetture di Dibra e Kossov. 

Art. 5. 

Per la distribuzione ai rivenditori, e istituito a 
Durazzo un deposito di tabacchi lavorati esteri ge 
stito da un funzionario dell' Amministrazione dello 
Stato (ehe pu6 sssere un sottufficiale della R. Guar- 
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d.të në tfi cilat këto përdahen nga Administrata, 

pa i bae ndryshim dhe pa përzi kualitetet, me çmi 
min e caktuem të tarifës për shitjen në publik. 

Neni 3. 
Shitja e duhaneve që përmend neni nji i ma 

parshëm, ushtrohet nepër mjet të rishitjeve, duhu 
risht të largueme njena prej tj-trës n'arsye për jo 
ma shum se nji për pesmij banorë : por kan me 
mujtë e me u lesbuë patente enteve ose personave 
që japin garaccij serjoz+tetit tre?tar, kurse çeshtja 
të jetë në interesë të publikut. 

Cilido që dishron me u-htrue riji rishitje duhani 
duhet të drejtoj lutje me letër në të cilën të apli 
koj pulla prej franga Shqipn ie I. (oji) Ministris së 
Financave, Shërbim i Monopolit të Shtetit. 

Kjo lutje, në mes të tjerave, duhet të përmbajë 
të gjitha shenimet relative të lokalit në të cilin 
lutsi mendon ma krijue rishitjen. 

Ministri i Financave, mbasi të htë pasë saktë 
sin prej Rojes Mbretnore të Fmancave mbi aftësin 
e cilësin morale e politike e zo:11sin teknike dhe 
ekonomike të kerkuësit, jep lejen rr.e ushtrue rishi 
tjen e "Duhaneve të hueja të punuerre»- 

Leja ka me mujtë e me u tërhjek në cfarëdo 
çasti mbi vendimin e pakundërshtueshëm të Minis 
tris së Financave, mbi propozimin o mbasi t/i ketë 
ndigjuë mendimin e Rojes Mbretnore të Financës 
kuër titullari i saj mos të zbatoj me kujdes sher 
bunin e veçantë të shitjes së duhanevet në fjalë, 
ose kuer t' i ken ardhë mangut ndenji elementi 
të nevojshëm të konçesjonit. 

Neni 4. 
Cedim i lejes asht i ndaluem. 
Për sherbimin e shitjes së duhaneve të hueja të 

punueme publikut, shitësat kan për t' u shpërblyë 
mjaftësisht, në masë 10°/. mbi çmimin e tarifës 
për shitjen në puplik të duhaneve në fjalë. Për 
shpenzimet e transportit nga Durrësi caktohet nji 
shperblim fiks në masë 0,25°/o për Prefekturat e 
Tiranës, Shkodrës e t' Elbasanit; 0,50°/0 për Pre 
fekturat e Vlonës dhe të Beratit, 0,75°/0 për Pre 
fekturat e Korçë-s dhe të Gjinokastrës e l,OO°lo 
për Prefekturat e Dibrës e të Kosovës. 

Neni 5. 
Për përndamjen risbitsavet, asht krijua në Durrës 

nji depozitë duhanesh të hueja të punueme e ush 
truëme nga ana e nji Iunksjonari të Administratës 

të Shtetit (që mundet me qenë nji nënoficer i Ro 
jës Mbretnore të Financës). 

Perndamja bahet me pagesë paradhanje për du. 
hanet që merren tue u zbritë Iitesa, me derdhje të 
hollash me anë post= në favor të Shtetit. 

Blemjet e duhaneve me shumicë për fornizimin 
e depozitës bahen nga ana e Ministris së Financu 
ve, Shërbim i ·Monnpoleve. 

Neni O. 
Duhanet e hueja të punueme kan me u vue në 

përndamje mbasi që pranë depozitës në fjalë se e 
cila përmbajtëse (paqeta, kutia etj.) të jenë qenë 
e sigurueme mu nji shorit të posaçëm si mbas 
konditave, karakteristikat e të cilave k an me u 
caktue me Dekret Ministruer. 

Neni 7. 

Me përjashtim të ndalimit që ban fjalë neni I. 
i kësaj ligje, asht i lejuam, mbasi të paguhen të 
drejtat e Monopolit në masë 200,/9, importimi i 
duhaneve rn hue ja të punueme deri në (oji) I. Kg. 
gjithmon k ur se kë to t/i jt>në destinue pl>r përdori 
min personal t' importuësit. Duhanet që në kët 
mendyrë kan me u importuë kan me qenë të pa 
josuna, me kujdes të doganave, në u.bështjelljet 
e tyne (paqeta, kutia etj.) me shirita të posaçme 
mbulesa për të cilat flet neni 6 (gjasht). 

Neni 8. 
Llojet e duhaneve që do t' importohen për shit 

jet në publik: dhe çmimet përkatëse për rishitjen 
caktohen me Dekret të Ministrit të Financave. 
Çmimi i shitjes në publik ka me pershi të drejtën 
e Monopolit, pjesën e shpenzimeve të ushtrimit dhe 
nji pjesë të vogël perfitimi për Administratën Shtet 
nore. 

Neni 9. 
Rishitësi që mos të ketë nji fornizim të mjaf 

tueshëm në bazë të listës minimume që i asht cak 
tue në leje, për duhanet e hueja të punueme, nde 
shkohet me gjobë prej 5 deri 30 franga Shqipnie. 

Cilido që shet duhane të hueja të punueme, 
ndeshkohet me gjobë prej i:>O deri në 100 franga 
Shqipnie. 

Cilido që blenë duhanë të hueja të punueme, 
prej personash që nuk j~në të autorizuëme për 
shitjen e tyne, ndeshkohet me gjobë prej 10 deri 
në 30 franga Shqipnie . 

• 
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Në raset e parapaeme nga i dyti kryerresht i 
këtij neni, malli që bjen në kundravajtje ka për 
t'u konfiskue. 

Neni 10. 
Ban kontrabandë : 
1. Kushdo që importon duhane të hueja të pu 

nueme, pa pagimin e të drejtave përkatse të Mo- 
nopolit; 

2. Kushdo që të mbajë, të transportojë ose të 
ketë në depozitë duhane të hueja të punueme që 
mos të jen shitun prej Monopolit, ose që mos t'u 
jenë përmbajtun përshkrimeve për të cilat flitet në 
nenin 6 (gjashtë) të këtij Ligji. 

Neni 11. 
Kontrabanda e duhaneve të punueme asht gjith- 

mon e ndeshkueme : 
I. me gjobën e caktueme prej 50 franga Shqip- 

nie ; 
2. me gjobën proporcjonale me sasinat e gjana- 

ve në nji masë prej 10 deri në 30 franga Shqipnie 
për çdo Kilogram o fraksjon të tij; 

3. me konfiskimin e gjanave të kontrabandës, 
të orendive, të mjeteve bartëse për tokë, të barka 
ve, të shtazve e të çdo mjeti tjetër posaçërish të 
përdorun për me ba kontrabanda e me transportue 
duhanin e huej të punuem kontrabandë. 

Konfiskimi ka vend edhe kur sendet e ma-si 
përme t'u përkasin personave që s'kan të bajnë me 
fajin. 

Neni 12. 
Ndeshkimet me të holla, të parapaeme në nenet 

e ma-parshme, janë të dyfishueme në qoft se kun 
dravajtësi ka qenë edhe tjetër herë i ndëshkuem 
për të njajtën shkelja ligje. 

Për veç ndeshkimeve me të holla dhe konfis- 
kimit të parapaem në nenet e ma-pat shëm, zba 
tohet burgimi i.eri në gjasht muej fajtorit persëri 
tës. 

Asht Iajtu=r persëritës aj që, tus pas qenë i 
dënuem për kontrabandë me vendim t' Autoritetit 
Gjyqësuer, që ka marrë formë të preme, ose që 
të ket bamun dy kontrabanda të caktueme me 
vendim administrativ, të baj nji kontrabandë të re. 

Për me caktue ramjen rishtas në faj nuk ka 
influencë koha që ka kaluë ndërmjet kontrabandave 
të ndryshme. 

Neni 13. 
Kontrabanda e baeme prej nji kontrabandisti të 

vetëm, zakonisht i marrun me kontrabandë, pa 
pasë marrëveshtje me të. tjerë, asht e ndeshkueme 

si mbas rrethanave të faktit dhe randësis së kon 
trabandës me burgim deri në dy vjet e me vrejtje 
të posaçme t' Autoritetit të Sigurimit Publik prej 
nji deri në tri vjet, për veç ndeshkimeve me të 
holla e konfiskimit. 

Quhet si i marrun zakonisht me kontrabandë, 
njeriu që të jet kenë i dënuem për tre kësi fajesh 
edhe po kje se dënimi rezulton prej nji vendimi 
të vetëm. 

Për me caktue zakonshmenin nuk ka influencë 
koha që ka blue ndërmjet kontrabandave të ndry 
shme. 

Neni 14. 
Vërtetimi i shkeljes të normave t~ caktueme 

me kët ligjë, i përket ofic-rave, nenoficerave e 
ushtarve të Rojes Mbretnore të Financës. 

Oficerat të tjer dhe axhentat e Policis Gjyqësore 
km për të marrë masa për -çërtetimet e zbulimet 
në rasë flagrance tue i dhanë me shpejtësi lajmin 
pjestarve të komandës së Rojos Mbretnore të Fi 
nancës për shvillimin e vërtetimeve dhe të hetime 
ve dhe të hetimeve ma të fundme. Rojes Mbretnore 
të Financës kan për t'iu komunikue edhe lajmet 
që kan me marrë në sherbimin e tyne të rregull 
shem për çka i përket shkeljeve të këtij ligji. 

Neni 15. 
Vërtetimi i fajeve të parashikueme prej këtij 

ligji i përket: 
1. Ministris së Financave për shkelje ligji të 

ndeshkuëme me nenin me të holla; 
2. Autoritetit Gjyqësuer në të gjitha rastet tjera. 

Neni 16. 
Asht abrogue çdo dispozitë përkatëse me impor 

timin e me III tregëtin • duhaneve të punueme të 
hueja, që asht në kundërshtim ms normat e këtij 
Dekreti. 

Neni 17. 
Ky Dekret hyn në fuqi dit •• e botimit të .tij në 

Fletoren Zyrtare e ka me qenë i paraqitun me 
kujdesin e Ministrit propozues, Këshillit të Nalt 
Korporativ Fashist për këthimin e tij në ligjë. 

Urdhënojmë që ky Dekret të botohet në Fleto 
ren Zyrtare të Mbretnis, tue i dhanë mandat cilitdo 
që i përket t'a respektojë dhe të bajë që të respek 
tohet. 

Tiranë, me 10-XI-1939-XVIIJ. 
Francesco Jacomoni d. v. 

Xh. Ypi d. v. 
A. Beça d. v. 

Sh, Verlaci d.v. 
F. Alizoti d. v. 
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samento della tassa di cui al presente decreto, 
ehe restano regolate dalle disposizioni della 
legge 3 luglio 1938 innanzi richiamata. 

Art. 4. 
Le cessioni pro soluto e quelle pro solvendo 

e le costituzioni in pegno di crediti verso lo 
Stato, i Municipi e i Comuni e,l Aziende di 
pendenti, dipendenti da lavori o forniture di 
qualsiasi genere, effettuate da imprese o ditte 
commerciali ed industriali a favore di banche 
o altre aziende o enti di credito, in relazione 
ad anticipazioni di somme e finanziamenti in 
genere concessi dalle ditte, banche o aziende 
e enti di credito, sano soggette alla tassa pro 
porzionale di registro di fr. alb. 0,10 (dieci 
centesimi di fr. alb.) per ogni 100 (cento) fr. 
alb. o frazione di cento fr. alb. 

Le accennate operazioni di anticipazioni 
di somme o di finanziamento sono soggette. 
alla tassa proporzionale di registro di Fr. alb. 
0,30 (centesimi trenta di Fr. alb.) per ogni 
cento franchi albanesi o frazione di 100 franchi 
albanesi, salvo ehe le operazioni stesse siano 
poste in essere con cambiali. 

Art. 3. 
11 trattamento di cui all' articolo precedente 

si applica anche alle eessioni, costituzioni in 
pegno, anticipazioni e finanziamenti nello 
stesso articolo contemplati, relativi a crediti 
derivanti da forniture, somministrazioni e ven- 
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dite di merci o da servizi ehe abbiano per i1 
cedente carattere commerciale, comprest in 
ogni caso i crediti comunque derivanti da 
affari di c sportazione. 

Art. 6. 
La notificazione al debitorë delle opera 

zioni di cessione o di costituzione in pegno, 
nei casi indicati nel precedents articolo 5, puo 
essere fatta anche a mezzo di lettera racco, 
mandata con ricevuta di ritorno. 

La notificazione deve contenere le indica 
zioni necessarie per identificare il credito 
ceduto. 

Art. 7. 
II presents Decreto cntrera in vigore il 

giorno clella sua pubblicazione nella Gazzetta 
Ufficiale e sar a presentato al Consiglio Su 
periore Corporativo Fascista, dal Ministre 
proponents, per la conversione in Iegge. 

Ordiniamo ehe il presente decreto sia pub 
blicato nella Gazzetta Ufficiale, mandando a 
chiunque spetti di osservarlo e Iarlo osservare. 

Tirana, li 10 novembre 1989-XVIII. 
f /fo Ji.,rancesco Jacomoni . 

f/to F. Alizotti f/to Sh. Verlaci 
f/to Xhafer Ypi 

Redaktor : ZEF M. DAJÇI 

Shtypshkroja .,NlKAJ" Tiranë BKSH



YJETI I XVIII. Tiranë, e Ejte 23 Nanduer 1939-XVIII Nr. 115 - 
MBRETNIJA 

FLETORJA 
SHQIPTARE 

ZYRTARE 
Botohet prej Drejtoris se Pergjithshme te Shtypit, Propagandes e Turizmit. 

PERMBAJTJE 
1) D . .ili1. D. 16 Gushi 1939-XVII, Nr. 46 

Sekuestrim i pasunis së Adile Zogollit f. 2 
2) D. M. D. 16 Gusht 1939-XVII, Nr. 47 

Sekuestrim i pasunis së Xhelal Zogollit f. 3 
3) D. M. D. 16 Gusht 1939-XVII, lvr. 48 

Sekuestrim i pasunis së Abdurrahman Mati f. 4 
4) D .. M. D. 16 Gusht 1939-XVIJ, s». 49 

Sekuestrim i pasunis së Sadete Jukës f. 5 · i11 5) D. M. D. 16 Gusht 1939-XVII, Nr. 50 
1 Sekuestrim i pasuois së Inajet Delvinës f. 5 

6) D. M. D. 16 Gusht 1939-XVII, s-. 51 
Sekuestrim i pasunis së Vasilika K otta f. 6 

7) D. M. D. 16 Gusht 1939-XVII, Nr. 52 
- Sekuestrim i pasunis i:ë Xhelo Selim Dibra f. 7 
8) D. Jl,1. D. 21 Gusht 1939-XVlI, u« 53 

Sekuestrim i pasunis së pa-luejtëshme 
- të Xhev ahi re Radoveshit f. 8 
9) D. M. D. 21 Gusht 1939-XVII s« 54 

Sekuestrim i pas unis Veli Abedin Vasjarit f. 8 
10) D. J1. D. 21 Gusht 1939-XVII Nr. 55 

Sekuestrim i pasunis sl:.l Hava Vasjarit f. 9 
11) D. 111. D. 21 Gusht 1939-XFII Kr. 56 

Sekuestrim i pasunis ~ ë Ali Rexhep Rizajt f. 9 
12) D .. ill. D. 22 Gusht 1939-XVJI Nr 57 

Sekuestrim i pasunis së Faik Shatkut f. 10 
13) D. M. D. 22 (}usht 1939-XVII s-. 58 

Sekuestrim i pasunis së Sotir Martinit f. 10 
14) D. ~"11.. D. 22 Gusht 1939-XVII i«. 59 

Sekuestrim i pasunis së Allaman Çupit f. 11 
15) D. x. D. 22 Gusht 1939-XV u s-. 60 

Sekuestrim i pasunis së Rysen Selmanit f. 11 
16) D. M. D. 22 Gusht 1939-XVII s« 61 

Seku~strim i pasunis së Salih Sulejman 
Vuçiternit f. 12 

17) D. M. D. 22 Gusht 1939-XV II "Nr. 62 
Sekuestrim i pasuns së Dr. Qemal Jusufatit f. 13 

18) D. M. D. 29 Gusht 1939-XVII Nr. 63 
Sekuestrim i pasunis së Musa Jukës f. 13 

19) D. M. D. 29 Gusht 1939-XVJI s« 64 
Sekuestrim i pasunis së Musa Jukës f. 15 

20) D. N. D. 29 Gusht 1939-XVII Nr. 65 
Sekuestrim i pasunis SP. Musa Jukës f. 18 

21) D. J1. D. 6 Shtatuer 1939-XVII s». 6/l 
Sekuestrim i pasunis sii Ahmet Zogollit f. 19 

22) D. Jl. D. 6 Slitaiuer 1939-XVII lh·. 67 
Sekuestrim i pasunis së Ahmet Zogollit f. 20 

SOMMA RIO 
I) D. del J.11. G., 16 Agosto 1939-XVII, Nr. 46 

Sequestro dei beni di Adile Zogolli p. 35 
2) D. del 1l1. G., 16 Agosto 1939-XVII, Nr. 47 

~. questro dei beni di Xhelal Zogolli p. 37 
3) D. del 1ll. G.1 1U Agosto 1939-XVII, Nr. 48 

Sequestro dei beni di Abdurahman Mati p. 37 
4) D. del ...11. G., 16 Agosto 1939-XVII, s« 49 

Sequestro <lei bent di Sadete Juka p. 38 
5) D. del N. G., 16 Agosto 1939-XVII, N1·. 50 

;::::. Sequestro dei beni di Inajet Delvina p. 38 
6) D. del .JI. G., 16 Agosto 1939-XVII, s.. 51 

Se questro dei beni di Vasilika Kotta p. 39 
7) D. del 111. G., 16 Agosto 1939-XVII, Nr. 52 
- Sequestro dei beni di Xhelo Selim Dibra P: 39 
8) D. del .M. G., 21 Agosto 1939-XVIl, Nr. 53 
- s .. questr o dei beni di Xhevahire 

Ractoveshi p. 41 
9) D. del Jl. <J., 21 Agosto 1939-XV II, Nr. 54 

Sequestro dei beni di Veli Abedin Vasjari p. 41 
10) D. del .• V. G., 21 Agosto 1939-XVII, Nr. 55 

Sequestro dei 'beni di Hava Vasjari p. 42 
11) D. del Ji. G., 21 Agosto 1939-XVII, s-. 56 

Sequestro dei beni di Ali Rexhep h'.izaj p. 42 
12) D. del JI. G., 22 Agosto 1939-XVII, s-. 57 

Ssquestro dei beni di Faik Shatku p. 43 
13) D. del .M. G., 22 Agosto 1939-XVII, J.ir. 58 

Sequestro dei beni di Sotir Martini p. 43 
14} D. del .Jl. G., 22 Agosto 1939-XVII, Nr. 59 

Sequestro dei beni di Allaman Çupi p. 44 
15) D. del ]1. G., 22 Agosto 1939-XVII, s« 60 

Sequestro dei beni di Rysen Selmani p. 44 
te) JJ. del ~V. G., 22 Agosto 1939-XVJJ, s-. 61 

Sequestro dei berri di Salih Sulejman 
V uçiterni p. 45 

17) JJ. clel ill. G., 22 Agosto 1939-XVIJ lvr. 62 
Sequestro dei beni del Dr. Qemal Jusufati p. 45 

18) D. del M. G., 29 Agosto 19.'JY-XVlI, s-. 63 
Sequestro dei beni di Musa Juka p. 46 

19) D. del M. G., 29 Agosto 1939-XVIi, s-. 64 
Sequestro dei beni di Musa Juka p. 48 

20} JJ. del M. G., 29 Agosto 1939-XVJJ, Sr. 65 
Sequestro dei beni di Musa Juka p. 51 

21) D. del JI. G., 6 Settembre 1939-XVII, "Nr. 66 
Sequestro dei beni di Ahmet Zogolli p. 52 

22) D. del JI. G., 6 Settembre 1939-XVII, 1''t. 67 
Ssquestro dei beni di Ahmet Zogolli p .. 52 

BKSH



Nr. ! 15 
..............••••••••••••••••••••••.•••••••.........•.•...•.•.................................... ~~--------~~~~, 

____________ P_L_t:T_ORJA l\RfARE 23 Naoduer 1939 XVlU 2 

23) D .. M. D. 6 Shiatuer 1939-XVIl fer. 68 
Sekuestrim i pasunis së Sadije Zogollit f. 22 

24) D. Ji. D. (i Slitatuer 1.<J3D-XT'1I J,,r, 6.<1 
Sekuestrim i pasunis së Abdurrahman Matit f. 22 

25) D. JI. D. (i Shtatuer 1fJ39-XVII Xr. 70 
Sekuestrim i pasunis së Xhelal Zogollit f. 28 

26) D. 111. D. 7 Shiatuer 1939-XVIT J..r. 71 
Sekuestrim i pasunis Nurije ShabanLundres f. ~9 

27) D. JI. D. 7 Slitatuer W3D-XrrII Ji'r. 72 
Sekuestrim i pasunis Ramit e Njazi Matit f. 30 

28) JJ . .111. D. 7 Shiatuer 1.113.<J-XVIl Jvr. 73 
Sekuestrim i pasunis së Musa Jukës f. 31 

29) D . u. D. 7 Slitatuer W39-XV II Nr. 74 
Sekuestrim i pasunis së Inajet Delvinës f. 31 

30) D. u. D. '7 Slitatuer 193!1-XVJI J..T. 75 
Sekuestrim i pasunis së Abas Kupjt f. 32 

~~~~~~~~~~~~~~~~~_.::__~~-=-~ 

23) ]). det 111. G., (j Settembr» 1.<J;J9-XV1J, 1-.r. ce 
Sequestro de i bani di Sa dije Zogolli p. 54 

24) ]), del Ji. G., c Settentbre 1939-XVII, s« (j,9 
Sequestro dei be ni dt Abdurahruan Mati p. 54 

25) D. del .111. G., G Setteiubre 1.1139-}{TJI, J,,r. '70 
Se questro dei beni di Xhelat Zogolli p. 61 

26) D. del Jl. G., 7 Settembre 1fJ3:J-XVll, 1\1·. 71 
Seque s+ro dei bani di Nurij= Shaban Lundra p. 61 

27) D. del s: O., 'l Setteiubre l.<J:J.9-.,\T JI, s-. 7~ 
Se questro dei beni di Hxrnit •.• Nj"z' Mati p. 62 

28) ]), del JI. G., 7 Settembre 1!18.9-XVJJ, J,,•1·. 73 
Sequestro rlPi 'beni di Mu-:H Juka p. 63 

}{ 29) n. del Jl. G., 7 Setlembre 1!J:JrJ-XVJJ, s-. 74 
Sequestro ilei bPni di Inaiet l)elvina p. G3 

30) D. del 111. a., 7 Settembre U/89-XVII, J,,1·. '75 
Sequestro <lei beni di Abas Kupi p. 64 

Dekret i Ministrit t~ Drejtësis d. 
I6 Gusht I939-XVII, Nr. 46 

Sekuestrim i pasunis së Adile Zogollit 

Dekret 
Ministri Sekretar Shteti për Drejtësiën, 
Mbassi shqprtoi proces-verbalin e Komisionit të 

posaçëm datë 10 Korrik 1939-XVII, me të citin 
proponohet sekuestrimi i pasunis së luitëshme , të 
palultësbme të piestarëve pa.përiashtirn të families 
s!! Ahme! Zogotlit, llndun në Burga'et, tash me 
banim të pa-dlitun ; 

Tue marrë parasysh se konkurolnë të glitha 
ekstremet e lypuna prei dekret- ltglës me datë 2 
Qershuer 1939-XVII; 

Në bazë të nenit 2 t' atij dekrer-Iigji ; 
DEKRETON 

Sekuestrimin e pasunis së pa-luitëshrne të Adtle 
Zogollit, motra e Ahmet Zogollit, që ndodhet në 
qarkun e Dibrës e që simbas Vërtetimit të lëshuem 
me datë 20.7.1939 prei Zyrës lpothekavet të Dibrës, 
përbahet prej ndërtesës dhe pronave tii posht 
sheniueme, të cilat ndodhen në katundin Kiçulinë 
(Pollozhan) të Dibrës dhe f1gurojoë të rregii 
strueme nën Nr. 8/1datë IO.XI.1930 të Rradhorit 
të Zyres lpothekavet: 

I. Nii shtëpie ndame më dysh, me sipër-faqe prej 
860 metra katrore, kufizue: Lindje, malli i shtrësver, 
Perendtm, Veri e Jugë, malli i shitësvet dhe rruge; 

2. Tok! në »Ograde", me sipër-Iaqe prej 6 
(gjashtë) d}'nym, kufizue : Lindje, Rrugë. Perendim, 
Vija. Veri, Kati Uka. Jugë, malli i shitësvet; 

3. Tokë në • Troie", me slpër-Iaqe prej 3 (tre) 
d.vnvm, kufizue: Lindje, Rrugë. Perëndim, I mer 
[akupi, Veri, A~llan Ahmeti. Jogë. Qerim Sherifi; 

,t, Kodra, me sipër-faqe prej 3 (tre) dynym, 
kulizue : Lindje, Rruge. Perëndim, toka e shitës 
vet. Veri e Jugë, Qeri-m Sherifi : 

5. Udha, me sipërfaqe pre) 21/2 (dy e glvmës) 
dynym, kufizue : Lindje, ara e shitësvet, Perëndim, 
Rrushit Hasaoi. Veri. Imer Jakupi e Rizs Zejneli. 
Jugë, Rrugë e Qerim Sherifi; 

6. Arnlcë, me slpër-Iaqe prej 1 I l (gjymës) d}'· 

nymi, kufizoe: Lindie, Kazi Uka e Irner Jakupi. 
Perendim, Abas Polici. Jugi\ Kazi Uka. Veri, Rah 
man Prethi; 

7. Toka me emën •Ç~sta,, me siptr faqe prej 
1/2 (qiymë,) dvnvmi, kulizue : Lindje, Ba tram 
Vlshka e Kazi Uka. Pere ndim, Rrugë. Veri, Rrah 
m i n Prethi. Jug', Kazi Uka ; 

8. Tole a me ernën ,, '(gJldrëmë", me sipër faqe 
prej l 1/2 (nf1 e gfpmës) dynym. kufizue: Lindie, 
Rrugë. Perendim, Kazi Uka. Veri, Haldar Seiti. 
Jugi:i. malli i shitësvet : 

9 To'<a me ernën eKalldrëmë>, me sipër-Iaqe 
prej 3 (tre) Jpnym. kuttzue : Lindie, Rrugë. Peren-: 
dim, Kazi Uka. Veri e Jugë, malli i shlrësvet : 

10 Toka me emën . Kslldrëmë", me sipër faqe 
prej 3 (tre) dp npm, kufizue : Lindie, Rrugë. Perea. 
dim e Veri malli i shitësve: Jugë, Qerim Sherifi; 

11. Toka no »Urdha», me sipërIaqe prei 41/2 

(katër e gipmës) dpnpm, kufizae: Lindie, Veri e 
Peren fim, malli i shitësve. Jugë, Kazi Usa , 

12 Toka në cdvadhe•. me sipër faqe l (nji) 
dynym; kufisue • Lindje, Abaz Polici. Perëndim, 
Banush Elmazi Veri, lmer Jakupi. Jugë, Kazi Uka; 

13. Toka në •• Pocele», me sipër faqe prej 21/2 (dy 
e giymë,) dynym, kufizu«: Lindje e }ltgë, Kazi Uka. 
Perendim, Laze Ollomaoi. Veri, Baoush t lmaz : 

14. Toka në «Pocele>, me sipërIaqe prei 41/2 

(katër e gjymës) dynym, kufizue : Lindje. Kazi Uka. 
Perendim, Rrugicë. Veri, Seifulla Halili e Ibrahim 
MuharrPmi. Jugi\ Vij!'; 

15. Tokë në »Krenjë», me sipër faqe pre] 3/4 
(tri të katërta) dynymi, kufizue : Lindje e Veri, 
Imer Jakupi. Perendim, Kazi Uka. Jug~. pasunija 
e shitësve; 

16. Tok!I në »Krenjë», me sipër-faqe prei 3/4 
(tri të kat,rta) dvnvmi, kuf zue s Lindje. lmer Jaku. 
pi. Perendim, Kazi Uka. Veri, toka e shitësve. 
Jugë. toka e shire sve ; 

17. Toka në-Urdhë», me sipër-faqe nre] 3 (tre) 
dpnym, kufizue ; Lindje, Imer [rkupi, Rustae Ka 
driu e Selfullah Bajrami. Pereodim e Veri, toka e 
shitësve. Jugë, toka e shitësve ; 

18. Tokë në «Luge•. me sipër.Iaqe prej 21/2 
(dp e gjpmës) dynym, kcfizue: Lindje. toka e shi 
tësve. Perendim e Veri, Kazi Uka. Jugë, Qfrim 
Sherifi, Rustem Kadriu e Sejlullah Bairami : 
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19, Tokë në .Kaprece•, me sipër faqe pre] I 1/2 
dynym, kufizue : Lindje. Banush Elmazi. Perendlm, 
toka e shitësve. Veri, Banush Elmmazi, jugë, 
Rru1ic!; 

. 20. Tokë në cKaprece>, me slpër-Iaqe 1/4 (nji 
të katërtë] dynymi, kufizue: Lindje, toka e shitës 
ve. Perendim, Salih Abdullahu. Veri. Asllan Ah. 
meti. Jugë, Kroje; 

21. Toaë në cKrene•, me sipër-faqe prej 41/2 

(katër e gjyml!s) dynym, kufizue : Lindje, Rrugë. 
Perëndim, Qerim Snerlh. Veri, Abaz Polici. Jugë. 
Rrugicë; 

22. Tokë ne • Kreoe" mi: aiptr-tsqe prej 11/2 
(njl e gjymi,) dynymi, kufizue : Lindie, Selman 
.leqiri. Pereudlm, Stiman l.eqiri. Veri, Sejfullah 
Zeqiri e Kazi Uka. Juge, Rrugë ; 

2J. Tokë në 11Lu1r.e,,, me slper faqe prej l1/2 
(dy e gjpmes dynpm), kufizue: Lindje, Qerim She 
rifi. Perendim, Banush Elmazi, Veri, Trapi. Jugë, 
Asllan Snkurti ; 

24. foke në cPoc.:le•, me sipër-Iaqe pr~; 3/4 
(tri të katërta) dynymi, kuflzue: Lindje, Rrugë, 
Perendim, Ibrahim Muharremi. Veri, Rrugë. Jugë, 
S1:jfullah Hahh ; 

25. fokë ,,Pole,,, me sipër-faqe prej 2.1/2 (Jy e 
gjpmës) dynpm, kuf1zui= : Lindje, Kazi Uka. Perea 
dim, Sejfull.1h Halili. V eri, Rrugë. Juge, toka e 
shirëeve : 

26. 1 olë në cPole•, me stpër-Isqe pref 21/4 
(dy e oji të katërt) dynym, kuf,zue : Liadje, Kazi 
Uu. Perendlm. Sejfullah Halili, Veri, toka e shi, 
tesve. Juge, Aqif Sherifi; 

27. Tokë ne »Ceste», me sipër-Iaqe prej 21/4 
(dp e oji te katl!rt) dynpm, kufizue: Lindje, Rrugë, 
Perëndim, Kazi Uka. vert e Jugë, Banusb Elmazi; 

28. Ara, me emën cCeoi•, me sipër-taqe prej 
41/2 (katër e gjpmes) dynp 1, kuf1zu~ : Lindje, 
Haidar Seiti, Pereudim, Rrugë. Veri, Kazi Uka 
e Zeqir Uka. Ju1l, Aqif Sherifi; 

29, Ara në •Kere•, me sipër faqe prej 41/2 
{katër e gjymës) dpnym, kuflzue: Lindje, Vorrezë, 
Perendlm, Vije. Veri, Rrugë. Jugë, Imer Haxhia; 

30. Tokë në .Pote•, me sipër faqe prej 3 (tre) 
dpr1ym, kuflzu~ : Lindje, Aqif Sherifi. Perendim, 
Jonuz Selmanl. Veri e Jugë, Rrugicë ; 

31. Toil ne «vea.eshtë•, me sipër-faqe prej 

1 /4 ( oj I të katërtë) dynymi, kuflzue : Lindje, Jo· 
naz Selmani. Perendlm, V!neshtë e Smanes. Veri, 
Rrugë. Jugë, Beqlr Uka ; 

32. Tokë në ,o,rade>, me sipër-faqe pref 3/4 
(tri të katërta) dynymi, kufizue: Lindje e Jugë, 
Vija, Perendim, Rahman Ramadan Prethi. Veri, 
Olloman Osmani e Hajdar Seiti ; 

31. Tokë në »Evdice», me slpër-Iaqe prej 1 
(nli) dynym, kufizue : Lindje, Sejfullah Kadriu. 
Perendim, Imer [skup]. Veri e Jugë, Rustan Ka· 
dria e Sejfullah Kvdriu; 

34. Tokë në «Ozhavë>, me sipër-faqe prej 1 
(nji) dynpm, k·if1zue: Lindje, Rustan Kadriu e 
Stjfutlah Bajrami. Jugë, Rrugë. Veri, pasunfJa e 
shitësve; 

3S. Tokë në ,,Qzhavë.,, me sipër-faqe prej I 
(nji) dpnym, kufizue: Lindje, Abdullah Kadriu. 
Pereodim, O iman Desha ti. Veri, Rruge. Jui", Vija 
e Cetushit ; 

36. Tokë në .sade", me slpër-Iaqe prej l (nil) 
dynym. kufizae: Lindje, Qerim Sherifi. Perendim, 
Satih Abdullahu. Veri. Xhil Dani. Jugë, Rrugë; 

37. rokë në , Venfshth, me sipër· faqe prei 
s/4 (tri të katërta) dpnymi, kufizue: Lindje, Salih 
Abdullahu. Perendim, Rrugë, Veri, f'iqri Agushi. 
JuRf:I, Kazi Uka. 

Urdhënon Zyrën e Finaocavet të Peshkopisë me 
vue dore mbi ndertesën dhe pronat e përshkrueme në 
këtë dekret, dhe Zp1ën e lpotekavet t@I Peshkopisë, 
me tram,kriptue sekuestrimin e bamë, 

Ky Dekret, për të gjitha efektet e ligjes, do të 
botohet në Fletoren Zyrtare të Mbretnis. 

Tiran@,. me 16 Gusht 1939-XVII. 
Ministri i Drejtësis 
Xhafer Y pi d. v. 

Dekret i Minis/rit U Dre;usfs d, I6 Gusht 
r939 XVII, Nr. 47 

Sekuestrim i pasunis së pa-lue] 
tësbme te Xhelal Zogollit. 

Dekr.et 
Mioistri Sekretar Shteti për Drejtëslën, 

Mbassi shqyrtoj proces-verbalin e Komisionit 
te posaçëm date 10 Korrik 1939-X V'll, me te ci~i~ 
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prcponchet sekuestrimi i pasanis së lueltëshme e 
U! pa-lu-itëshme të Xhelat Zogollit, vlla i Ahmet 
Zogotlit,_ lindun në Burgalet, tash me banim t! 
pa-dl] tun; 

Tue marrë parasysh se konkurolnë të gjirha 
ekstremet e lypuna prej dekret,ligjts me datë 2 
Qershuer 19J9,XVII; 

Në bazë të nenit 2 t' atij dekret-Ilali: 

DEKRETON 
Sekuestrimin e pasunls të pa-lueitëshme të Xhe 

lat Zogollit, që ndodhet në Nënprefekturën e Pori 
Edda (Sarande) e që simbas Vërtetimit lë lëshuem 
me datë 24. 7. l 939, prej Zyrës Ipotekavet të Oft. 
vinës, përbahet prej ndërtesave te posh t- she nj u, me; 

I. Nii shtfpi e if qi asht në plesën e sipër 
me të Port-Bdda-s (Sarandës) në murin e Kalas 
me dy hyrje e ndame në dy pjesë, se e cila pjesë 
ka dy kale me nga tri dhoma, banjo, gjelttore e 
depo, me sipër-tsqe prej I 12 metra kare dhe me 
sipër- faqe prej S80 metra kare oborr oërpara ksaj 
shrëpiie, rregtistrue me Nr. 38 datë I Mars 1937, 
kuf:::'.1e : Më If ka•ër '.r~~ -i:: rrugë siç c'I'ësohet 
nga oji skicë planimetrik të bame prej lngj. R. 
Kaiser; 

.~bre11da auflve t! truellir permendun në Nr. 
I. !)erfs?lihen edhe ke·, k ·"~ 1-pe ndërtesa, që 
ndodhen të rregjistrueme po ne Nr. 38/I datë 30 
Mars 1937 të Zyrës Ipothekavet Detvlnës : 

2, Me Nr. 22-4 të godinës, një shtëpl guri, me 
slpër.Iaqe prej 19.20 metro bre, kufizue me kufi 
kadastrore: Djathtad.~Shtëpia Nr. 71. Majtas~ Para 
e Mbrapa. Truell Shtetit; 

3. Me Nr. 226 t~ godinës një sht,pi guri, me 
sipër faqe prej 34 . .SO metra kare, me kuU kadas 
trore: Djathtas, Para e Mbrapa. Truell Shteti. Maj 
tas. Godina Nr. 70; 

4. Me Nr. 228-230 U! godinës, ojë shtëpi prej 
_iimento, me slpër-Iaqe prej 56.20 metra kare, me 
kufi kadastrore : Djathtas, MajU1s, Para e Mbrapa. 
Truell Shteti ; 

5. Me Nr. I 10 tl' godinës, në shtëpi pre] guri 
me oborr kaHr stremë, me sipër-Iaqe prej 29,60 
metra kare, me kufi fi'.1ciastrore: Dlathtas, Majtas, 
Para e Mbrapa. True!l Shteti, 

Urdhëoon Zyrën e 1' mencave. l'.' Del vinës, me 
vee dorë mbi ndertesst e t'arshkrueml;' në kete 

dekret, dhe Zyrën e Ipoth-kavet të Delvloës 
I 

me transkriptue sekucstrlmln t: bamë. 
Ky Dekret, pl'r të gf itha efektet e liglës, do te 

botohet n~ Fletoren Zyrtare te Mbretnis. 
Tiranë, me _16 Gusht 1939-XVII. 

Miniatri i Oreftësiës 
xs, Ypi. d. V 

Dekret i Minis/rit U DrtjUsis 
r6 Guskl r939 XVII, lvr. 48 

Sekuestrim i pasunis 
Abdurrahman Mati 

Dekret 
Ministri Sekretar Shteti për Drejrësiën, 
Mbassi shqyrtoi proces- verbalin e Komisionit 

te posaçëm datë 10 Korrik 1939 xvu, me të cilin 
prononohet sekuestrimi i pasunis së lultëshme dhe 
e pa-laj1ësh!lle të Abdurrahman Mati i mbi-queltun 
Krosi nga Mati, tash me banim U! padiJtun; 

Tue marrë pa,asy .h se kon kurojnë të gjith2 
ekstremet e typuoa prej dekret-Hgjës me datë 
2 Qershuer 1939 XVII; 

Në bazë të nenit 2 t' atif dekret-ligji ; 
DEKRETON 

Sekuestrimin e pasunis së pa-lueitëshrne t@ Abdu, 
rrabman Matit, qe ndodhet në qarkun e Nëoprefek, 
turës Port- Edda (Sarandë) e që si mbas vërtetimit 
të lëshuem me datë 24. 7. 19.39 prej Zyres Ipothe 
k.av-et të Delvinës përb ihet prej: 

I. 1 re copë troje, parcelat Nr. 4S, '46 e 55, 
të cilat tue qene puqe ojana me ttetren formojnë 
nië pronë prej 626 (gf asht qind e 0Ji1et e gjashti!) 
Metra katrore, rregjistrue me Nr. 47 datë 8 Mars 
1939, kufizlieme: Lindje. Nii ballë prej 16 metra 
me truellin dhe barakën pasunl iah Mbretoorr. 
Perëndim. Nji ball prej 2G metra me shkollën e re, 
V eri, Nji ball pr, j 32 metra me rrugën Kastrioti. 
Jugi. Nji ball prej 32 metra me trullin pasuni i1h 
Mbretnore, 1i(f eilësohet dhe nga skica planimetri 
ke bamun pref logj. R. Kaiser, tue u përfsh] mbre. 
nda trojevet në fjale dhe ojt han i vleter, të cilin 
han sot e mban Zoti Jaoi Rexhopulla, me qira. 
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U,dhënon Z9r_ën e Financavet të Delviaës, me 
vue dorë mbi pronat e përshkrueme në këtë dekret 
dhe Z9r!n e lpoihckavet të Delvinës me transkrip 
tue sekuestrimin e bame. 

K9 Dekret, për te gjitha efektet e ligjës, do të 
botohet në Fletoren Zyrtare të Mbretënis. 
Tirane, me 16 Gusht 1939. XVII. 

Ministri i Dreltësiës. 
Xhafer Ypi d. v. 

Dekret i Ministri! li Drejtnt» d, I6 Gusht 
I939.XYI,. 49 

Sekuestrim i pasunis së pa 
luejtëshme të Sadete Jukës 

Dekret 
Ministri Sekretar Shteti për Dreltësiën, 
Mbusi sh1,r oj preces-verballn e Komisionit 

It! oosaçem datl 10 Korrik 1939-XVII, me ti! cilin 
proponohet sekuestrimi I pasunls së lultëshme 
e të pa-lultëshme të krejt piestarëve të familjes 
së Musa Jukës, nga Shkodra, tash me banim të 
pa-diitun ; 

Tue marrë parasysh se konkurojnë të gjitha 
ekstremet e lypuna prej dekret-Hgiës me datë 2 
Qershuer 1939,XVII; 

Në basë te nenit 2 t' atij dekret- ligji ; 
OEKRbTON 

Sekuestrimin e pasunis së pa-Iueltësnme të Sa 
dete Jukës, bashkë-shorte e Musa Jukes, që ndo 
dhet në vendin Lëkurës në katundin Çuke të N. 
Prefekturës Port-Edda (Sarandës) e që si mbas 
Vertetimit të leshuem me date 24. 7. 1939 pre] 
Zyrës Ioorekavet te Delvlaës përbehet prej pro 
nave te posht sheniueme ; 630/U.O (gjash1qiod e 
tridhjetë) pjese mbi stuatqiuu e niizet pjese të pa 
ndame si vijon : 

I. .Nji parcellë të shenceme me Nr. 19 të 
planit posaçëm, rre1Jistrue me Nr, 13 date 2-i--1-39 
kuf .zu«; Lia dje. Rruge. Pereodim. Pa rcella N r. 28. 
Veri, Rrugë. Jugë, Parcells Nr. 20, me n)i sipër 
faqt prej 710 metra katrore, 

2 Nfë p arcellë të sheoueme me Nr. 20 të 
planit 1ë posaçëm, rregllstrue me Nr. 13 dalë 
Z4. I. 939. kufizue Lindie. Rrugë. Perendlm. Par 
cclla Nr. 27. Veti. Parcclla Nr. 19 Jugë. Pareetla 
Nr. 21, me tJji sipërfaqe prej 420 metra katrore; 

3. Nji parcellë te shenueme me Nr. 28 te 
planit të poseçëm, rregistrue me Nr. 13 datë 2.f·l-39 
kulrzue : Lindje, Parcells Nr. 19 Perendim. Rru 
ga e Butrintos. Veri. Rrugë. Juge. Parcells Nr. 17 
me nlë sipërfsqe prej 460 metra katrore ; 

4. Një parcellë U! shenueme me Nr. 21 të 
planit të pusaçëm, rregttstrue me Nr. 13 datë 
24. I. 1939, kuf1zu"': Lindje. Parcells Nr. 20. Pe· 
rena.m. i(ruga e liut,iatos. V erl. Parcella Nr. 28. 
Juge Parrella Nr. 26 me nj1 sipër faqe pref 420 
metra katro1e, d. m. th, te kater parcellat përbahen 
me ojë sipë: faqt dre] 2030 (dymij e trldhute) me 
tra katrore, .e cilat formojnë pjesë të k.ullotjes 
Lekures me kufit e përgjithëshme : Lindje. Det. 
Perendim, Bregu i Manastirit U! vjetu. Veri. Ku 
llof e Maoas1irit U! vjetër. Juge. Kisha e Port-Ed 
da-s. 

Urdhtnon lyren e Pmaucaver të Dvlvlnës me 
vue dore mbi pronat e përshkrueme ne kete dearer, 
dhe Zyr, n e lpolhtkave1 le Del vines, me trahkrip 
rue sexuestri.nln e bame. 

Ky Dekret, per të gjitha efc:ktet e l1gjts, do të 
botohet në Fletoren Zprtare re Mbrctois. 

Tiranë. me 16 Gueht 1939-XVII. 
Ministri i Dreltësiës 
Xhafa Ypi d. v. 

Dekret i Mi,tistrit tl Dr-e,'llsis 
I6 Guskt I939 XVII, Nr , 50 

Sekuestrim i pasunis së 
Familjes së Hlqmet Delvinës 

Dekret 
Ministri Sekreur Shteti për Drejtësiën, 
Mb~ss! shqpno] proces- verbalin e Komisionit 

të posaçëm date 10 l(orrik 1939,XVII, me H! cilin 
preponohet sekue strim i i pas u nis së lueitëshme e të 
pa- luejiësnme 1e piestarë ve të familj .s te Hiq met r ga 
Del vinë, tash me banim të pa- Qij tun i 
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Tue marrë parasysh se kenkurojoë të glitha 

ekstremet e lypuna prej dekret- Hglts me datë 2 
Q!r&huer 1939-XVII; 

Në bazë të nenit 2 t' atij dekret- llgji; 

DEKRETON 
Sekuestrimin e pasuois së pa-Iuejtëshme te 

lnajet Delviaa, bashkshorte e Hiqmet Delvinës, që 
ndodhët në Nënprefekturën e Delvlnës, e që si mbas 
Vërtetimit të lëshaem me date 24. 7. 1939 pre] Zy. 
rës lpothekavet të Dëlvinës, r1 zulton se si mbas 
rradhorëve Kadastriale dhe atij të Transkrlptimcve 
ti ndodhun n' atë zyrë, me Nr. 23, 26 datë Gusht 
1925, Nr. 21. 24 date Prill 1927 e Nr. 163 datë 12 
Tetor 1931, në favor të saj Iiguroinë të rregiistrue 
me 14/32 pjesë dhe veçanërisht pjesa e pa shenne 
nueme e trashigimtarëve të të ndyerlt Qemal Selim 
Beut nga Delvins, të btemuna prej të naltë- pë1 me· 
ndunës Ioajet mbi pronën QP. vijon: 

1. Një shtëpi mbrenda në lagjen Papuci të 
Delvinës, kufizue: Djathtas, Shtëpija e tyne. Majtas e 
Mbrapa, Tokat e tpne. Përpara, Sh.ëpija e Hyscn 
Ademit; 

2, Një selamllëk (konak) me kufiët e tre guem 
në Nr. I.; 

3. NU! tokë (bahçe) me sipërfaqe prej 5 1.'2 
(pesë e gfymrs) stremë, knf1zue: Linole. Rrugë. Veri. 
Mati. Perez.nm. Sulej man Halili. jugë.Te zotët dhe 
rrugë; 

4. Dhjete rran)ë ullr] po n' atë bahçe dhe me 
ato kulijë. 

Urdhënoa Zyrën e Ftnancavet të Delvinës, me 
vue dorë mbi pjesët q• zotnon In ajet De [vina të 
psrshsrueme në këtë dekret, ashtu dhe Zyrën c Ipo. 
thekavet të Delvinës, me transkriptue sekuestrimin 
e bamë. 

Ky Dekret, për të gjitha efektet e ligiës, do të 
botohet në fieroren Zyrtare U! Mbretnis. 

Tiranë, me 16 Gusht 1939,XVII. 
Ministri i Drejtësiës 

Xh. Ypi d. v. 

Deknt i Ministrit le Drëitësts d, r6 Gusht 
r939,XViI Nr, Sr 

Sekuestrim i pasunis të Vasilika 
bashkë-shorte e Koço (Kostaq) Kotës 

Dekret 
Ministri Sekretar Shteti për Dreltësiën, 
Mbassi shqerre] p.oces-verballn e Komisionit te ' 

posaçëm datë 10 Korrik 19)9,XVII, me të cilin 
proponohet sekuestrimi i nasunls së lujtlshme ete 
pa-lultëshme të pjestarëve të familjes se Koçe (Kos, 
taq) Kottes, nga Korça, tash me banim të pa-dijrun i 

Tue marrë parasyah se konkurolnë të gjilha 
ekstremet e lppuna pre] dekret- ltglës me date 2 
Qershuer 1939-XVII ; 

Ne baze të nenit 2 t' atij dekret-llg] i; 
DEKRETON 

Sekuestrimin e pasunis së pa-lultëshme të Vasi, 
lika, bashkë-shorte e Koço (Kostaq) Kottës, që 
ndodhet në Korçë, e që simbas njoftimit U! Proru 
roriës së Shtetit në Korçë të bamun mt shkresën 
Nr. 35 Res. datë 25 Korrik 1939, figuron e pa. 
rreglistrueme dhe përbahet prej : 

Dyzet e nandë pjesë në dyqind e nandëdhletë 
e naodë pjese te pa-ndame (49/299), në kafen, ne 
sallonin dhe në cinema, të ndodhun në tregun e 
Korçës, të kufizaeme: Lindje. Pali Lu bonja. Jugë. 

Llambi Kaino. Perenslm dhe Veri. Rruaë publike dhe 
te quejtuna cMAJES TIK>, të cilat prona Janë go· 
ditun në truellio dhe of! shtëpin që shenohen ne 
titujt e zotnimit Nr. 89 datë Korrik 1927, Nr. 90 
date l{orrik 1927 dhe Nr. 192/5 dhe datë 20 Shta, 
tuer 1932, tituj të citet [anë n' emsn të Shoqënis 
Anonime «Ctaematro> që ka për kapital te tre go. 
dinat e sipër shenueme, që ndahet në 299 aksione 
me vk ftë SOO fr. ari seiclli dhe nga kto aksione 
49 janë o' emën të Vasitika Koço Kotta. 

Urdhëoon Zpreo e Pioancavet të Korçës, me 
vue dorë mbi dyzet e nandë pjesë në dyqind e 
nandëdhjetë e naodë pjesë të përmendunës Vasillka 
që përshkruhen në këte dekret, dhe Zyrën e lpo 
tnesavet te Korçis, me transkriptue sekuestrimin 
e bamë. 

Ky Dekret, për të gjitha efektet e ligje,i, do te 
botohet ne Fletoren Zyrtare të Mbretnis. 

Tiranë, me 16 Gusht 19J9·XVII, 
Ministri I DreJtë1ië1 
Xhaf er Ypl d, v. 
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Nr. 11S 

Dekret i Ministrit ll Dreiusis ti. 
r6 Gusht r939 XVII, Nr, 52 

Sekuestrim i pasunis së 
Xhelo Selim Dibra 

Dekret 
Ministri Sl kretar Shteti për Drejtësiëo, 
Mbusi shqprtoj proces·verbalin e Komisionit 

të posaçëm datë 17 Korrik 1939·XVII, me të cilin 
proponohet sekuestrimi i pasuals së lultëshme e 
të pa-lujU!shme të Xhelo Selim Dibra ose kadeve 
shi, dhe tli! pjestarëve U! familjes se tij, nga Dibra, 
tash me banim të pa- dilrun; 

Tue marrë ·paraspsh se konkurofoë të gllthl 
ekstremet e lypuna prej dekret-ligjës me datë 2 
Qer1huer 1939 XVIJ; 

Ne bazë të nenit 2 t' atit deltret-ligli; 
DEKRETON 

Sekuestrimin e pasunis së pa·!uelH!shme të Xhelo 
Selim Dibra ose Radoves~i. që ndodhet n~ qarkun 
e Tiranës e që si mbas Vërtetimit të lëshuem me 
Nr. 381 datë 5 Gusht 1939-XVII prd Zyrës lpo · 
thekavct të Tiranës, përbehet pref pronave dhe 
ndërtei:;ave të poshtshenJuemt; 

t. Nji tokë në laJ?fen e Re të Tiraoëfl, sinur 
L11orake, me nli sipër faQe erel 200 (dyqind) dpn- 
1m, rregllstrue me Nr. 64 datë 27.2.1930. kutizue: 
Lindi P. Rruga P vietër e Durrësit e plesërisht 
kol)sf-ti i Qaniie Libohovës. Perl'ndim. Ymer Por· 
tuzi. Veri. Lumi i Kuqanu. Jugë. Rruga private 
e kopshtit të Qanif e Llbohevës 'e tok~ e Baoush 
Hamdfut; 

2. Nii truell, në lagien Suleiman Pashe U! Ti 
ranes, me nfi sioër-faqe pref 1500 (nfimif e nesqlnd) 
metra katrore, tre~Jistrue me Nr. 154 datë 23.3 1931, 
kufizue: Lindie. Rrug!! t,a krye. Perendim. Vorrez!!t 
e Pashës, destlnue më u ba Park. Veri. Rruga 
Hoxha Tahs!n. Jugë. Rruga e Pishës, si dhe dy 
ndërtesat e ri· godltuna mbi kët@ truell. 

a) NH ndërtesë e përbarne prej katër kstësh, 
kati f parë t,!!rdheske me 5 kthina e 1 nevojtore, 
kati i dytë pref 5 odash e nfi sallon, kati I tretë 

, r prej 6 ocl&1h e 1 1allon e kati I katërt pref 8 o· 
J, 

~ d11h e 1 nevojtore, ojl sallon, 1/2 pusi e I maga- 

zinë, kufizue: Rruga e Pishës. Rruga e Vorrezavet. 
Shtëpila tjetër e tij e rrugë pa krye; 

b) Nji shtëpi e pl!rbame prei tre katl!sh, kati I 
parë me S oda, 1 nev-i'tore, nli sallon e t/2 pusi, 
kati i dyk prei 4 oda, 1 nevoitore, t sallon e i 
treti me 4 oda, t •. 111100, 1 banjë e 1 nevojtore, 
kufizue: Rruga e Pishës, rrugë pa krye (tash me 
krye) e dy ane shtëpia tjetër e tii; 

8. NJI kopsht në lagjen Suleiman Pashë të 
Tiranës, me slnër-Iaqe prei 5385.50 (pesmffa e tre 
qind e tetdhjetë e pesë e 50) metra katrore, rre 
gllstrue me Nr. 71 datë 27.1.1938, kufizue: Lana, 
kopshti i trashlgtmtarëvet të Maliq Beut, shtëpirf e 
vet e me kopshtin e vet; 

4. Nfi shtëpi në lagjen Suleiman Pashi! të Ti· 
ranës e nërbame nre] 9 oda nalt e 2 oda poshtë, 
1 qner e 4 banlo, rregllstrue me Nr 73 datë 27.11938, 
kullzue: Kopshti nrlvst i vet. Trashigimtarët e Msliq 
Beut. Rruga e Pishës. me nlë sipër· faqe pre] 611. 
50 (giashtqind e niimbëdhetë e 50) metra ltsltr(')rt; 

5. Nfë tokë e t,Prbame prei 36 e 3/4 [tridhiet 
e gjashtë e tri të katërt11) dynJ'm1, e ndodhun ne 
lagien Seleiman Pashi' të Tlranës, rregliserue me 
Nr. 671 datë 15.9.1918. kufizue: Lindie. Toh e 
r!arittn Pici e i\bdu••,• Hut!" Perendim. Dr. Sabri 
Tefik11 e Sinan Kruetani. Veri. Rrug~ e B,mit. j'•'Yl'. 
Prroll Që ndan me Sheh Kasem Tabakon, ~asttkë 
me ojë shtëpi të ngrehun mbi këtë tokë e përbame 
prej 5 ode ·!1 doltmsllrle • •. 1!Jn e 1 ·,all; • 

6. Një kopsht ,i dhe nfe shtëpi ti! ngrehun mbi 
këtë lfopsht i ndodhun në t,gien Abdullah _BeJ ti' 
Tiranës, rregilstrue me Nr. 1291 datë 8.XI. f 928, 
vuflzue: Lindje. Truhigimtarl!t e Kasem Hsllullit. 
Perendim. Ibrahim Hallulli e vlls. Veri. Ad:m Di 
bra. Jugë. Rrugë pa krye; 

1 Simbas vërtetimit të lëahuem me datë 12 
Gusht 1939-XVII prej Kryeplakut të lagies Suleiman 
Pashf të Tlranëa, Xhelo Dibra (Radoveshl) zotnoo 
edhe: 

a) Katër copë dpqane o' atë legje me gjithë 
ndërtesën sipër tyne, të cilat dyqane i ka me qira 
Dogana e Tiranës dhe ndërtesën e Drejtoria e P!!rgj. 
e Post. Tele gra fa vet; 

b) Katër copë dyqane të tjera dhe godina 
sipër tpne ku janë lnstalue zyrat e Dreitoriës së 
Përg], ti! Post·Telegrafave, U! cilat nuk janë të rre 
gllstrueme al! Zpreo e lpolhekavct të Tirantis. 
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u,dhënoa z,rën e Pina:-cavet të Tiranës, me 
VU! dorë mbi pronat dhe ndertesal e përshkrueme 
në këtë dekret, si dhe Zp1ën e lpothekav e Tiranës, 
me !ranskrlptue sekuestrimin e bamë. 

Kp dekret, për te gjitha efektet e I'glës, do të 
bctoaet në Fletoren Zprtare U! Mbretnis. 

Tiranë, me 16 Gusht 1939-XVII 
ld.lnistri i l)rejtësis 
Xhafer Ypi d. v. 

Delerel i Ministrit It Dreitësi« 
z r Gusl,i z939 XVII Nr. 53 

Sekuestrim i pasunis së pa-luej 
tëshme të Xhevahire Radoveshit 

Dokrot 
Minister Sekretar Shteti per Dreltëslnë • 

Mbasi shqyrtoj proces-verbalin e Komisionit të 
posaçëm datë 17 Korrik 1939-XVII, me të cilin 
proponohet sekuestrimi i pasunis së Iuejtëshme e 
të pa lueitëshme të plestarëve 1( fan,iljts t.ë Xne 
lo Selim Dibra o •• e Radoveshi, nga Dibra, tash me 
banim t! pa.dijtun ; 

Tue marrë paraspshë se konkurojnë U! gjitha 
ekstremet e l9puna prej Dekrtl-Ligies me datl 2 
Qershuer 1939-XVII; 

Në bazë të nenit l fatit Dekret Ligli ; 
DEKRETON 

Sekuestrimin e pasunis së pa luejtëshme të Xhe 
vahire Radoveshit, bashkë-shorte e Xhelo Selim 
Dibrës ose Radoveshi, që ndodhet në qarkun e 
Tiranes e qi! simbu Vlrtetimit ti! lëshuem me Nr. 
381 I dalë 5. 8. 1939 XVII, pre] Z1:ës l,)othekavet 
të Tiranës, përbahet prej pronës së posht-shenju 
eme; 

Nji tokë e ndodhuo në 1agfën e Re të Ti 
ranës, sinori Lrprake, me nji sipër-faqe prei 147 
(cjiqiod e dpzet e shtatë) dyopm, rregistrue me 
Nr. 232 datë 19. 6. 1930, kufizue : Lindje. 
Ismail '1emneri. Perendim Shteti e Martoni. ;", 

Veri Hendeku q' e ndanë tokën e Ismail De. 
mnerit e Xhelo Dibrës. Jugë. Xhade e Durrësit, 

bashkë me të gjitha godinat e pemët e drujt që 
ndodhen në këtë tokë, prej të cilës në Vfetin 1935 
ka shiton nlë copë pref 1000 (nlim!fë) metra ka 
trore bsshkë me nil ndërtesë që ndodhet e rre• 
gfistrueme me Nr. 305 datë 12 4. 1935 në eml!n 
ti! Sha ban Bulk ut. 

Urdhëron Zyrën e Financavet të Tlrsnës, me 
vue dore mbi pronat e ndërtesat qi! përfshlën ajo te 
nërshkrueme në kl't~ dekret, dhe Zyrën e Ipotbe 

kavet të Tlranës me transkrfptue 1ekuestriml11 e bame. 
K'9 dekret, për te gfitha efektet e llgfës, do të 

botohet në fletoren Zyrtare të Mbretnls. 
Tiranë, me 2 I Ousht 1939.XVII. 

Ministri i Dref tësls 
Xh. Ypi d. v. 

Dekret i Ministrit fl Dreitlsls 
e r Guslit z939 XVII Nr. 54 

Sekuestrim i pasunis së 
Veli Abedin Vasjarit 

D It KR E-T 
Ministri Sekr. tar Shteti për Dreltëstën 
Mba$i shqyrtoi proçes-verbalin e Komisionit të 

posaçëm datë 17 Korrik 1939,XVII, me të citën 
proponohet sekuestrimi i pasunis ,I! lufjtPshme e 
të pa-luejtëshme të Veli Abedia VasJarit, nga Kor 
ça, tub me banim të pa dijtun; 

Tue marrë paras,sh ,e konkuroinë të gfitha 
ekstremet e t1puna pref dekret liglës me datë 2 
Qershuer 1639 XVII; 

Në bazë t! nenit 2 t' atij dtkret ligji; 
DEKRETON 

Sekuestrimin e pasunis së na-lueitëshme të Veti 
Abedln Vasfarit, që ndodhet n~ Tiranë e që slmbu 
Vërtetimit të lëshuem me Nr. 381 /ll datë ,. 8. 939 
XVII, prei Zyrës lpothekavet ti Tiranes, përbehet 
prej pronës së poshtë-shenluemes 

,,Nji truell i ndodhu o në lagjen Tirana e Fe 
me sipërfaqe prej 1100 (olimiJ e njlqind) metra kat• 
rore, rregiistrue me Nr. 161 datë 7. J. 1939, kull• 
zue: Liadle. Me Nr. 329-1, Perenclm. Me Nr, 327 
3. Veri, Me Park, Jogë. Rru&ë,, 
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Urdhënon Zyren e Financavet lë Tiranës, me 
vue dori mbi pronën e p ershkrueme në Utë de· 
kret, dhe Zyren e Ipothekave të Tiranës me trans· 
trlptue sekuestrimin e bamë. 

Ky Dekret, për te gjitha efektet e liglës, do të 
botohet në Fletoren Zyrtare tij Mbretnls. 

Tiranë, me 21 Gusht 1939 XVII 
~inistri I Dreftësis 
Xhaler Vpi d. v. 

Dekret i Minis/rit li Drejtlsis 
u Gusltt I9.n-XVII, .hr. 55 

Sekuestrim i pasunis së 
Hava Vasjarit 

Dekret 
Ministri Sekretar Shteti për Dretësiën, 
Mbassi shqjrto] proces-verbalin e Komisionit 

të f!OS:içëm datë 17 Korrik 1939·XVII, me të cilin 
proponohet sekuestrimi i pasunls së lujtëshme e 
të pl luitëshme të piestarrve të families së Veli 
Abrdin Vssf ul, nga Korça, tash me banim të 
pa-dlltun ; 

Tue marrë parasysh se konkurojnë t@ gjitha 
ekstremet e tvpuna prej dekret ligjës me datë 
2 Qershuer 1939-XVII; 

Ne bazë te nenit 2 t' atij dekret.ligji; 
DEKRETON 

Sekuestrimin e pssunls st' p11-lu;tllshme të Hava 
Vaslarit, bashkë-shorte e V,eli Abedin Vasja•it, qe 
ndodhet në qarkun e Tiranës e që simbas Vf:rte. 
timit ,lë lëshuem me Nr. 381/111 datë S.8.1939 XVII 
prej Zrrë• _Ipothekavet të Tiranës, përbehet prej: 

«Një shtëpi e ndodh un në lag] e n AbJulla 
Bej të Tiranës, e përbame prej dy oda oalt, nll 
koridor, oj~ &Jelltore, oborr e pjesë pusi, rreglis 
tru'! me Nr. 214 datë 1.4.1932, kufizue: Lindje, 
o)I ball to metra me rrugë. Perendim, me dy ball 
na of J ni prej 2.30 metra e tjetri 7 .70 metra, me 
trashigimtaret e Hrsen Kukalea"il. Veri, me cji 
ball prej 1!5-16 metra me Hamid Koçi. Jogë, dy 
balin I njani pre] 3.6S metra me trasbigimtarët e 
Hysen e · Ali Ku kaleshi, me të dreJt¥ me mbushë 

··- 
ujë në pusin e Aishe Palma Kukaleshit.> 

Urdhënoa Zyrën e Pinancavet të Tiranës, me 
vue dore 'mbl tokën dhe ndërtesën e përshkrueme 
në këtë dekret, dhe Zyrën e lpotbekavet të Tiranës 
me transkriptue sekuestrimin e bamë. 

Ky Dekret, per të gjitha efc:ktet e tlgtës, do të 
botohet në fletoren Zyrtare të Mbretnls. 

Tiranë, me 21 Gusl1t 1939-XVII. 
Ministri i Dreltëslës 
Xhafer Ypi d. v, 

De~ret t Ministrit U Drejt/sis 
2I Guski z939.XvII Nr, 56 

Sekuestrim i pasunis së pa-luej 
tëshme të l\li Rexhep Riza:jt 

Dekret 
Ministri Sekretar Shteti për Dretësinë, 

Mbasi shqj rto] proces-verbalin e Komlsjonit të 
posaçëm datë 17 Korrik 1939-XVII, më të ~Hid 
proponohet sekuestrimi i pasunisë së luejt.ësh,me e 
të pa-tuejtëshme të- Ali Rexh~p i~izaJt, nga Ko 
sova e tash me banim të pa-dijtan ; 

Tue marrë parr ; ë g • \onkurojoë të gjitha 
ekstremet e typuna prej dekret-tigjës me d •p 2 
Qershuer 1939 XVII; 

Në bazë të nenit 2 t' atij dekret-li gji ; 
DEK~.FTvt" 

Sekuestrimin e pasuais si! pa-luejU!shme t! Ali 
Rexhep Rizajit që ndodhet në qarkun e Tiranës 
e që simbas V~r,etlmil të lëshuem me Nr. 381-IV 
datë 5- 8 1939-XVII prej Zyrës lpothi:kavet të Tl 
ranës, për bahet prej pronave të posbt-sher Jue me. 

1. Nii tru ell i ndodh un në Lagjën Tit ana e 
Re, me sipërfaqe prej 800 (tetqhtd) metra katrore, 
regllstrue me Nr. 6S datë 16. 9. 193~, kufizue: 
Lindje, Kol Dhimilri. Perendlm, Rrugë, Veri. Qazim 
Zyma. [ugë, Hysen Selmani, si edhe ndertesa e 
ngrehuo mbi at truell që vërtetohet me Desla 
ratën e lëshueme prej KryeJ)l.ikat të lagjes së Re 
datë 8. a. 193), por që nuk asht e rregjistrueme 
në z.yrën e lpotekavet ; 
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2. Një tokë e ndodhun në katundin Saud 
(Tirana e Rd) me sipër- faqe prej 7351.SO (shtat 
ml] e treqind e pesdhjet e n!i e SO OJo ) metra 
katrore, rregJistrue me Nr. 374 dalë 7. 8· 1936, 
kufizue: Lindje, Leonidha Nishku. Veri, Rruga e 
Mullinit. Jugë, Muhamet Pelniku; 

3 Një tokë e ndodhun po oë lagjen Tirana 
e Rë, me sipërfaqe prej 2500 (dymif e pesqind) 
metra katrore në formë tri kandëshl, rregjistrue me 
Nr. 716 datë 17. XI. 1937, kufizue: LindJe, Marija 
Gjoni, Seihat Lumanl e Ali Rizaj. Vet'i, Rrugë. Jugë, 
Mahmud Pelniko, 

Urdhënon Zprën e Pinancavet të Tiranes me 
vue dorë mbi pronat e ndërtesën e përshkrueme 
në këtl dekret, si dhe z·yrio "e lpothekavet të 
të Tiranës, me .transkriptue sekuestrimin e bamë, 

Ky Dekret, për të gjitha efektet e llglës, do të 
botohet në fletoren Zyrtare të Mbretois. 

Tiranë, me 21 Gusht 1939-XVII. 
Ministri i Drejtësiës 

Xh. Ypi d, v. 

Dekrei i Mtn{slrit tl Drejtlsis d, 22 Gitsl,t 
z939.XVII Nr. 57 

Sekuestrim i pasunis së . 
Faik Sbatkut 

Dekret 
Ministri Sekretar Shteti për Drejtfsiën, 
Mbassi shqyrtoj proces-verbalin e Komisionit 

të posaçëm datë 17 Korrik 1939-XVII. me të cilin 
proponohet sekuestrimi i pasunfs së lulrëshmë e 
të pa-lujtëshme të Paik Sharkut, nga Dibra, tash 
me banim të pa-dijtun; 

Tue marrë parasysh se konkeroinë të gjitha 
ekstremet e ·1,puna prej dekret-Iiglës me datë 
2 Qershuer 1939-XVII; 

Në bazë të nenit 2 t' atij dekret-ligji; 
DEKRETON 

Sekuestrimin e pasuni, së pa-lultëshme U! Paik 
Shatkut, që ndodhet në qarkun e Tiranës e që 
simbas Vtrtetimit të lëshuem me Nr. 381/V dalë 

.S.8.1939-XVII pre] Zyrës lpothekilvet të Tiranës, 
përbahet prej pronave të posht-shenlueme s 

1. Një tokë e ododhun në lagjen Ttrana e Re, 
me sipër-faqe prej 1 JCO (njlmij e njiqiad) metra 
katrore, me Nr. 129 të planit, rregjistrue me Nr. 
I 102/110 datë 28.9.1928; kuflzue . Lindie, Rruga 
XII. Perëndim, Nr. 131. Jugë, Rruga XXV; 

2. Nfë truell 110 në tagfen Tirana e Re, me 
rirër faqe pref 163.75 (ojlod e gjashtdhlet e tri 
e 75) metra katrore, rreg)istrue me Nr. 687 datë 
22.9.1938 lrufizue: Me qi asht ngjltun me true 
ttin e shennem në Nr. I, me Nr. 175 e 129 tP 
planit, me bulevard Telini. 

Urdhënon Z\'rPn e Pinnnoavet të Tiranës, me 
vue dorë mbi pronat e pëuhkrueme në këtë de 
kret, dhe Zvrën e loothekavet të Tiranës me trs ns 
krlptue sekuestrimin e bamë. 

Ky Dekret, për të gtltna efektet e liglës, do 
të botohet n! Fletoren Zyrtare të Mbretnis. 

Tiranfl, me 22 Gusht 1939-XVll 
Ministri ! Dreitëslës 

Xhafer Ypi d, v, 

Dekret i Ministrit U Drejthis d. 22 Gus!,t 
z939 XVII, Nr. 58 

Sekuestrim i pasunis së 
Sotir Martinit 

Dekret 
Ministri Sekretar Shteti për Dreltëslën. 
Mbassi shqertol proces-verbalin e Komisionit 

të posaçëm datë 10 Korrik 1919-XVll,:me, të citin 
proponohet sekuestrimi I pasunis së luf tëshme e U! 
ea-lueitëshme tl! Sotir Martinit nga Korça tash me 
banim të pa-dlltun ; 

Tue marre parasysh se konlturoinë të glltha 
ekstremet e lppnna prej dekret-llgjës me datë 2 
Qershuer 1939-XVII ,· 

Në bazë të nenit 2 t'atl] dekret-Ilgli; 

DEKRETON 
Sekuestrimin e pssunis së pa-luejtësbma të So 

tir Martinit, që ndodhet në qarkun e Tiraols e që 
simbas vtrtetimit të Iësbuem me Nr. 381- VI datë 
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5, s. 1939,XVII pref Z)'rës lpothekavet të Tirlnës 
përbahe t pref pr •. na vet të posht-shenlueme i 

I. Nlë copë tokë ndertimi, rregjistrue me 
Nr. 151 datë 20, S 1933 e ndodhun në laglën Ab. 
duirah Bej të Tiranës, kuflzue: Majtas Murat A. 
Murati. Djathtas Shaban Vathi. Para Rrugë. Mbra 
pa Shaban Pago i 

2. Nji truell, po a' atë lagfe, me sipër-faqe 
prej 180 (nllqlnd e terdhetë) metra katrore gjatë 
e 14 (katlrmbëdhfetë) metra e gjanë, rregllstrue 
me Nr. 322 da'ë 31. 7. 1933, kuflzue Spitali Ush 
tarak, toka e vet (Sotir ~artin!_.) sbitPsi Shaban 
Vathi e Xhade, pref tre e gfys-. pjesëve dy pjesë i 

3. NJë ndërtesë U! ri- ngreh un mbl ato prona 
e cila vërterohor me deklaratën e lësbueme me 
date 8. 8. 1939, prei Rryepleqësis së lagfea Abdu· 
llah Bej të Tiranës, por q~ nuk asht e rregilstrue 
me në zyrën e f pothekavet U! Tiranës. 

Urdhënon Zvrën e Pinancavet të Tiranës me 
vue dorë mbi pronat dhe ndërtesën përshkrueme 
në këtë dekret, dhe Z1rën e lpotekavet në Tirane 
me transkriptue sekuestrimin e bamë. 

K)' Dekret, për të gjitha efektet e llglës, do të 
botohet në Fletoren Zprtare te Mbretnis. 

Tiranë, "me 22 Ousht 1939,XVlf, 
Mioistri i Dreitësls 

Xhafer Ypl d. v, 

Dekret I Ministrit U Dre;tlsis d. 22 Gusl,t 
r939.XVII Nr. 59 

Sekuestrim i pasunis së 
Allaman Çupit 

Dekret 
Ministri Sekretar Shteti për Dreltësiën. 
Mbassi shqertol proces-verbalin e Komisionit 

të posaç@m datë 10 Korrik 1939-XVII, me të cilin 
proponobet sekuestrimi i pasunis s@ lue] rëshme e 
të pa-lultëshme U! Allamau Çupit, nga Mati, tash me 
banim të pa-diitun : 

Tue marrë paras.rah se konkurojnë të gjitha 
ekslremet e lypuoa pref dekret-ligjit me datë 2 
Qershuer 1939-XVII; 

Në bazë të nenit 2 t' atij dekret-ligfi; 

DEKRETON 
Sekuestrimin e pssunis së pa lue] rëshme te 

All a man Çupit, Që ndodhet në qarkun e Tiranës e 
që slmbas Vtrtetirnit të lëshuem me Nr. 361 · VII 
datë 5. 8. 1939 XVII pr-] Zyrës lpothekavet të Ti· 
ranës, përbehet prej pronavet të posht shenl ueme ; 

1. Nii copë truell, i ndodhun në lagjen Tirana 
e Re, me sioër-faqe pr-] 1100 (njtmlf e nliqind) 
metra katror, me Nr. 117, të planit rregjistrue me 
Nr. 315 datë 18. 3. 19!9, kufizue: Lindje Nr. 236 
Perendim, Rrugë. Veri, Nr. 118, Jugë, Nr. 116; 

2. Nii truell, i ndodhun në lagjen Xhami të 
Tiranës, me sipërfaqe pre] 4704.40 (katër mijë e 
shtatdtriet e katër e 40 cm.) metra katrore, kufizue 
Lindje. t.href Frashëri. Pcrtndim, Rruga e 1::lba 
sanit e isb legata Çekosllovake. Jugë, Ramazan 
Ati Maloku, Zia Toptan! e Lluka Xhumarri ; rre 
glistrue me Nr. 94 datë 15. 2. 1939 i 

3. NJ~ shtëpl me gllthë tre copë dyqane të 
ndodhun në lagjen Suleiman Pashë të Tiranës, që 
vërtetohet me -Vërtetimin e lfsbuem me dalë 12 
Gusht 1939-XVII prej krpeplakut t' asa)ë lagje, 
por që nuk lanë të rregfistrueme në Zyrën e Ipo 
thekavet të Tiranës. 

Urdhënoo Zyrën e Financave! të Tiranës për 
me vue dorë mbi ndërtesat e pronat e përshkrueme 
në këtë dekret, dhe Zpreo e Ipotbekavet në Tirane 
me transkriptua sekuestrimin e bame. 

Ky Dekret, për të giirha efektet e liglës, do të 
botohet në Fletoren Zyrtare lë Mbretnis. 

Tiranë, me 22 Gusht 1939-XVII. 
Ministri I Dreftësiës 
Xhafer Ypi d. v. 

-~ 

Dekret I Ministrit U Dreillsls d. 22 Gus!zt 
I939-XVfl~ Nr. ~60 

Sekuestrim i pasunis së 
Hysen Selmanit 

Dekret 
Ministri Sekretar Shteti per Drejtësiën, 

Mbassi shqyrtof_ proces· verbalin e Komisionit 
të posaçëm date 17 Korrik 1939-XVII, me të çilin· 
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proponohet sekuestrimi i pasunis së lultëshme e të 
pa-Iuitëshme U! Hjsen Selmanit nga Mati, tar.b 
me b .nlm të pa· '4ijtun ; 

Tue marrë paraspshë se konkurolnë ,e gjitha 
ekstremet e lppuna prej dekret-ligjrs me datë 2 
Qershuer 1939-XVII ; 

Në baz! të nenit 2 t' atij dekret-Ltsli ] 
DEKRBTON 

Sekuestrimin e pasunis së pa-lujtëshme të HJ'· 
sen Setmaait, që ndodhet në qarkun e Tiranës 
e që simbas vërtetimit të lëshuem me Nr. 381/Vlll 
prej Zyrës Ipothekave! të Tiranës, përbehet prej 
pronave të posht-shenjueme : 

1. Një copë truell në lagjen Tirana e Re te 
Tiranës, me slpërIaqe prej 1100 (njim]] e nltqlnd) 
m •. tra katrore, rregllstrue me Nr. 640/431 datë 
30.3.1929, kufizue: Liodjt', Nr. 108. Perendim, 
Rrugë. Veri Nr. 232. jugë, Rrugë; 

2. Një copë truell në lagjen Xhami t! Tiranës, 
rregjistrue me Nr. 960/53 datë 22.XI.t927, t. uftzue : 
NJi anë tokat e Ibrahim Beja e Faja Xhanrs. Dy 
anë rrugë, 

Urdhënon Zyrlln e Financavet te Tiranës, me 
vue dore mbi. pronat e përshkrueme në këtë de 
kret, dhe Zyrën e l)oth~kavet I~ Tiranës me trans 
kriptue sekuestrimin e bamë. 

Kp Dekret, për të gjitha efektet e ligjës, do te 
botohet në fletoren Zprtare të Mbretnis. 

Ttranë, me 22 Gusht 1939-XVII. 
l\1inistri i Drejtës1ës 
Xhater Ypi d. v. 

Dekret i Min~strit U Dreitësts d. 22 Gu1kt 

z939,XVII Nr, 6r. 

Sekuestrim i pasunis së 
Salih Suleiman Vuçiternit 

Dekret 
Ministri Sekretar Shteti për Dreltësiën, 
Mbassi shqyrtoj proces verbalin e Komisionit 

të posaçëm datë 17 Koriik 1939-XVII, me të citin 

proponohet sekuestrimi i pasunis së lultëshme e 
të pa lultëshme të sam, Sulejmnn Vuçiternit, oga 
Vvçiterni i Kosovës, tash me banim të P•·dfitun i 

Tue murë parasysh se konkurojoë të gjitha 
ekstremet e l9puna pre] d!kret-lfgfës me datë 
17 Korrik 1939-XVII: 

Në bazë te nenit 2 t' atif dekret-If gli ; 
DHKRETON 

Sekuestrimin e pasunis së pa-lultëshme të Sallh 
Sulelman Vuçiternit, që ndodhet nP qarkun e li 
ranës e që slmbas vërt-tlmit të lëshuem me Nr. 
381/IX datë 5 Gusht 1939-XVII, pre] Zyrës lpothe. 
Uvet të Tiranës përbehet prej ndërtesave dhe 
pronave të i-osht-shenfueme: 

1. Një shtëpi e përbame pret dy katesh, nii 
odë, një gletltore, nli qiler e pjesë pusi, si 
dhe një kopsht me giatësi prei (ofizet e nandë) 
metra e gj\'mës e gtanësil! prel dëmbëdh]et metra 
d. m. th. me slpër-Iaqe pref 354 metra katrore, të 
ndodhun në la~jen Sulejman Pashë të Tiraaës, 
rregilstrue me Nr, 87 datf! 12.7.1929, kulizue: Nii 
anë, sbtëplta e Hafiz Is111ai1 Zorbëe. Nji anë, koe 
shti vet. Nii ane. Shaqir Guxha. NH anë, Sul Krueja; 

2. Një kopsht po në lagien Suleiman Pashë H! 
Tiranës, rregjistrue me Nr. 160 datë 4.9.1929, ku• 
fizue : Lindje, Shyqri Guxha. Perendim, rruga e 
Kadiut. Veri, rruga private e shitësit e të Caa 
Y merit. Jugfl, vetë ; 

3. Një truell i ndodhun po në lagjen Suleiman 
Pashë, me sipër· faqe prej 384 (treqind e tetdhjet 
e katër) metra katrore, rregllstrue me Nr. 139 ds 
të 9.3.1937, kufaue: Veri-Lindje, me nli balt prej 
7.95 metra me Hasan Karan. Jugë· Lindje, nli ball 
pre] 20.60 metra me rrugën Hoxha Tahsin. Veri, 
nii bill prej 29.96 metra me bieait. Perendim, nil 
ball prej 17,80 metra me rrugën Hoxh Vokri; 

4. Një kopsht i ndodhun në lagjen Suleiman 
Pashë të Tiranës, me njizet e nandë metra e gjy. 
mës gjatl!sl dhe nlizet e nji meti a gjanl!si sidhe 
nji shtëui e rt.goditen mbi këtë truell e përbame 
prei 4 oda, nlë sallon e kopsht, rreglistrue me Nr. 
1008/12 datë 3.XI.1921 e Nr. 274/4S datë 27.4.1927, 
k Jfizue: D9 anë, kopshti i Hafizit. Nii anë, xhade. 
Nji anë, kopshti Dyl i{arajt; 

5. Një copë truell ne lagjen Tirana e It~. me 
sipër-faqe prej 1100 (njlmif e of Iqind) metra katro· 
re, me Nr. 82 te planit, rreajiitrue me Nr. 620/6 
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dill! 3.8.1918, kufizue: Lindie, rruga Nr. VI. Pe· 
rendim Nr. 83. Veri, Nr. 84. Jugë, Nr. 80. 

6. NU! shtëpi tletër e ndodhun në _lagjen Su- 
lelm~n Pashë të Tiranës, qi! vërtetohet me_ vërte 
tlmin e teshuem me datë 12 Gusht 1939,XVII prej 
Kryeplakut të lsgies Suleiman Pashë të Tiranës, 
por që nuk a,ht e rregllsrrueme në Zyrl!n. e Ipo 
theka vet të T Iranës, 

Urdhënoo zvrl!n e Pinancavet të Tiranës, me vue 
dorë mbi pronat dhe ndërtesat e përshkrueme në kUë 
dekret, dhe Lyrën e Ipethekavet të Tiranës, me tran 
skriptue sekuestrimin e bamë. 

Ky Dekret, për të gfitha efektet e ligjës, do të 
botohet në Fletoren Zyrtare të Mbretnis. 

Tiranë, me 22 Ousbt 1939·XVII. 
Mlniatri i Dre] tësls 
Xhafer Ypi d. v. 

Dekret i Ministrit I! Drejllsis d. 22 Gusht 
z939.XPII Nr. 62 

Sekuestrim i pasunis së 
Dr. Qemal Jusufatit 

D- e k re t 
Ministri Sekretar Shteti për Dreltësin, 

Mbasi shqvrtoi procf'1,verba)in e Komisionit të 
posëçëm datë 17 Korrik 1939-XVII, me ti! cilin 
proponohet sr'rnestrlml i pasuris së tujtësbme e të 
ne-lultëshme të Or. Qema1 Naflz Dervishi 01e 

Jusuhtf, nga Libohova. tash me banim të pa-dltun ; 
Tue marrë parasJ)sh se kottkurojnl! të glitha 

ekstremet e lvpuna prej dekret-Hgiës me datë 2 
Qershuer 1939-XVII; 

Në bazë ti! nenit 2 t' atiJ dekret-tigli ; 
Of!KRF.TON 

Sekuestrimin e p isunls së pa lultëshme të Dr. 
Qemat Oervlahlt ose jusufa+it, që ndodhet në qar. 
kun e Tiranës e që si mbas Vërtetimit të lëshuem 
me Nr. 381/X datë 5.8.1939-XVII prej Zyrës lpo. 
thekavet të Tiranës, përbehet prej pronave dhe 
ndërtesave të posht.shenjurme: 

1, Nji cope truell i ndodhun në lagjen e R~ të 

Tiranës, rn glistrue me Nr. 164 datë 1.S.~930 e me 
Nr. SS datë 20.S.932, kufizue: Lindje. Nii ball prej 
36 30 metra me Selami Tiranen. Percncim. Nji ball 
prej 33 metra me Jusof Beshirio e vilazën. Veri. 
Nii ball pre] 14 metra me Mid,hal LlagAmln. Jugë. 
f\lf!! ball pr. j 22 metra me rrugën Princ Umberto; 
dhe, 

2, Një shtëpi e rl-goditun me ktW· truell e për- 
bame prei dy bodrumeve nën tokë, katër oda në 
katin e dheut, 6 oda në katin e pari! e 6- oda në 
katin e dytë. 

Urdnënon Zyrën e Pinancavet të Tiranës, me 
vue dore mbi pronën e ndërtesën e përshkrueme 
në këtë dekret, dhe Zyrën e 1.•othekavet të Tiranes 
me transkriptue sekuesfrimin e bamë. 

Ky dekret, për të gji1ha efektet e ligjës, do të 
botohet në Pleruren Zyrtart: të Mbretnis. 

Tiranë, me 22 Ousht 1939-XVJI. 
Ministri i Drejtësiës 
xs. Ypi d. v. 

De!erel i Ministrit U Drejl~sis d. 29 Gusht 
z939.XVII, s-, 63 

Sekuestrim i pasunis së Musa Jukës 

n e k r e t 
Ministri Sekretar Shteti për Drejtëslen, 
MbassL shqyrtoj proces verbalin e Komisionit te 

posaçëm datë 10 Korrik 1939-XVII, me të cilia pro· 
pouohet sekuestrimi i pasunis së lujtl!shme e të 
pa-tujrëshme të Musa Jukës r ga Shkodra, tash me 
banim të pa-dijtun; 

Tue marrë parasysh se konkorojnë U! gjitha 
ekstremet e l)'pul'ia_prt'j dr kret-liglrs me dates 2 
Qushuer 1939 XVII; 

Në bazë të nenit 2 t' atij dekret-ligji; 
DEKRETON 

Sekuestrimin· e pasunrs së pa-lultëshme të Musa 
Jukës, qe ndodhet në qarkun e Shkodrës e që si· 
mbas Verretimit t¥ Iësbuem me Nr. 13/1 res. datë 
25.7.1939 prej Zyrës lpothekavet ti! Shkodrës, për 
bahet prej pronave të posht,11Jheojuernt; 
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l, Mbi 80 (tetdhietë) pjesë, 14 (kattirmbëdhji-të) 
pjesë në një dyqan të ncochue në lsgfen Parrucë 
të Shkodrës, me sipër bqe prej 15 (oesëmbëdhletë) 
metra katrore, rregjistrue me Nr. 147 datë 9. Pruer, 
1326 në rregiistrimet e vietra kadastrore t~ nasu 
nlve (Tahriri Emlaq), kufizue: Djathtas. Rrugë. 
Majtas. Dpqanet e veta me pjestarët tjerë. Mbrapa. 
Shtëpija e vet me plestarët tferP; 

2. Mbi 60 (tetJhjet~) pjesë, 14 [katërmbëdhletë] 
pjesë në një dyqan të ndodhun në lsR"ffn Parrucë 
të Shkodrës, me sioër.Iaqe pref 19 (nandl>'mbëdhlelll) 
metra katrore, rreglistrue me Nr. 148 daft' 9 Fruer 
1326 në rregjlstrirnet e vjetra kadastrore t! pasu, 
nive (Tahrir! Emlsq), kufizue: DJathtas e Maltas, 
Dyqanet e veta me pje starë tjerë, Mbrapa, Shtt'pifa 
e vet me plestarët tjerë; 

3. Mb! SO (tetdhletë) piesë, 14 (katërmbëdhle të) 
pjesë në një dpqan të ododhun në lagjen Parrucë 
të Shkodrës, me sipër- feqe pre] 32 (trfdhjet e de) 
metra katrore, rree;Hstrue me Nr. 149 darë 9 Pruer 
1326 n~ rrel!lfstrf met e vletra kadastrore të pasuntve 
(Tahriri Emlaq), kufizae: DJAthtas e Msitas. Dyqa. 
net e veta me plestarët tjerë. Mbrapa. Shtëpifa e 
vet me niestsrët tjerë ; 

4. Mbi 80 (tetëdhjetë) pjesë. 14 (katërmbëdhletë) 
plesë në një dpqan të ndodhun në lagien Parrucë 
të Shkodrës, me sfr,.ir faqe nre] 34 (tridhietë e ka 
tër) metra htrorP, rrezjistrue me Nr. 1 SO datë 9 
Pruer 1326 në rrezilstrlmet e vfetra kadastrore të 
pasun've (Taflriri Emlaq], 'lruflzue: Oia•htas P Maj,. 
tas. Deqanet e veta me pj0stsrët tjerë. M~r,pa. 
Shtëpila e vet me nlestsrët tier~; 

5. Mbi 80 (tetëdhjetë) pjesë, 14 (karërmbëdhletë) 
plesë në nië dyqan t1: nc'odhu 1 r.ë Jv.i'en Psrrucë 
të Shkedrës, me slnërIaqe prej 36 (tridhjet e $!fa. 
shtë) metra katror,., rre£iistroe me Nr. 1 S 1 dllU! 9 
Fruer 1326 në rrtgjistrimet e vietrs kad,strore të 
pasunlve (Tahriri Emlao), kuflzue,.: Diathtas e Maj. 
tas, Dvqanet e veta me plestarët tlerë, Mbrapa. 
Shtënila e vet m e piestarët tjerë; 

6. Mbi 80 (tetdhietë) pjesë, 14 (katërmbëdhjetë) 
pjesë në një dyqan të ododhun ne lagjen Parrucë 
të Shkodrës, ane sipër· faqe pref 24 (nflzet e ki tër) 
metra katrore, rreglistrue me Nr. 152 datë 9 Pruer 
1326 në rregjistrimet e vjetra kadastrore te pasu 
nive (Tahrirl Emlaq), kufizue: Djathtas e Majtas. 

Dpqanet e veta me plestarë, Mbrapa. Shtllpija e 
vet me piestarët tjerë; 

7. Mbi 80 (tetëdhjetë) pjesë, 14 (katërmbëdhiett) 
piesë në njl! Hotel të ndodhun në lagjen Parrueë 
të Shkodrës, i përbamë prei S oda nalr, I ahër e 
2 puss dhe oborr, me sipërfaqe ore! 458 (katërqlnd 
e nesdhlet' e tetë) metra rregiistrue me Nr. 1 SS 
datë 9 Pruer 1326 në rregllstrlmet e vletrs kad11s 
trore rn pasunive (Tahrlri Emlaq), kufizue: Dlathtas. 
Hoteli e shpija e vet. Mej•as. Dpqanl l Fatimes e 
Bedriies e shtëpiia e Molli Fszlis, ~htllpija e tra- 

shijtfmtarl'Vf' tll Hs xhi Zvber Juki:rs; 
8. Mbi 80 (tetdhf Ptll) nlesë, 14 [katërmbëdhjetë) 

pfesll në nië Hotel U! ndo fhun po ne la,rien Parrucë 
tll Shkodrës. i nërbamë nrel S oda nalt e J guzhl 
në, me sinër-Isqe pre] 139 [nliqind e tridhj~t' e 
nandë] metra lrstrore. rre,zffstrue me Nr. 153 datë 
9 Pruer 1326 në rregllstrtrnet e vjetra kadastrore 
të O!ISUnfve (Tshrlrl Emlsq), kufizue: Djatht11. 
Rruzë. Miita~. Hoteli vet me piestarët tjerë, Mbra. 
ps Shrëplla e vet me nlestarët tinë; 

9. Mbl 80 (t<'td1'!etil) pie së, 14 (katl:lrmbëdhjetë) 
piesë nil nil! d"q1n tlf ndodbun në lsgfen Parrucë 
fl.I Shkodri!F, me sipër-Iaqe prei 115 (njfqlnd e pesë. 
mbël'fhfEt/J) metrs katrorP, rregllstrue me Nr. 154 
datë 9 Fruer 1326 në rreJ;?:iistrimet e vjetra kadas 
trore ti! pasunlve (Tahriri Emlso). kufizue: Djathtas. 
Hoteli vet me piestarët tl-rë. Maitu. Hoteli vet me 
pf"starët tlerë, Mbraps. Shtëniia e vet me nlestarët 
tf~rë; 

10. Mbi 80 [tetëdhietë) plesë, 14 (lrllU!rmbëdhf erë) 
pie~II në nil! dyqan të ndodhun në Jagfen Psrrucë, 
ti:! ~hkodrë,, me sir,Pr.faqe prei 18 (tetëmbëi:thfeH!) 
metra katrore, rrezilstrue me Nr. 156 datë 9 Pruer 
1326 në rre glistrime! e vjetra bdastrore të pasu 
nive (Tahrirl Emlso), kuflzue : Dlathtss. Hot-Il vet 
me f'iestarët tjerP, Maitas. Dyqani i Bedriles. Mbra. 
pa. Hoteli vet me pfestarët tlerë ; 

11, Mbi 80 (tetdhletë) pies!', 14 (11:atërmb~dhfetl!) 
pf esë në një dyqan të ndodhun ne laj?fen Parrucë, 
rr11ga Osmanlli] të Shkodrës, me slpër-Iaqe pref 
18 (tetëmbëdhletë) metra katror~, rregilstrue me Nr. ,. 
234 datë 9 Frues 1326 në rregi{strimet e vfetra 
kadastrore të pasunlve (Tahrlr Emlaq), kufizue: . 
Djathtas, Maltas e Mbrapa. Shtëplja e vet me pfes- · 
larët tjer((; 
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12. Mbi 80 (retdhletë) pjesë, 14 (katërmbëdhlei) 
pjesë, ne ojë shtëptë e ododhun në lagjen Parrucë, 
rruga Osmanllij te Shkodrës, e përbame prej dp 
katesh me 4 oda naltë, 1 ode poshtë, 1 guzhinë e 
I ahër, kopsht, me sipër-faqe prej 857 metra katrore 
si dhe oborr me slpër-taqe prej 478 metra katrore, 
I kulle kashtet, I odë e puse, rregiistrue me Nr. 
2.JS date 9 Fruer 1326 ne rregjistrimet e vjetra ka· 
dastrore të pasunive (Tahrlri Emlaq), kufizue: Djath 
tas, Seid Rama e trashlglmtarët e Osman Bebezlqit 
me shtëpija. ~ajtas. Hoteli vet me pjestarët tjerë 
e shtëpiia e trashigimtarëve të Haxhi Brahim Jukes; 
Mbrapa. Hoteli vet me pjestarët tjerë; 

13. Mbi 80 (retdhletë) pjese, 14 (katërmbëdhjete) 
pjesë në nte dpqan të ndodhun ne lagjen Parrucë, 
rraga Osmanllij të Shkodrës, me stpër-Iaqe prej 
48 (dyzet e tete) metra katrore, rregjistrue me Nr. 
2.)6 datë 9 Fruer 1326 ne rregiistnmer e vjetra 
kadastrore te pasunive ( l'ahriri Emlaq), kufizue: 
Djathtas. Kopshti vet me piestarët tjerë. Majtas. 
Oborri vet me pjestarët tjerë. Mbrapa. Kopshti 
vet me piestarët tjerë; 

14. · Mbi 80 (retdhietë) pjesë, 14 (katërmbëdhjet) 
pjese në ojë dyqan me odë, të ododhun ne lagjen 
Pazar" i Madh, sinori Teqe të Shkodrës, me sipër· 
faqe prej 52 (pesdhjet e dy) metra katrore, rregiis 
true mt Nr. 760 date S Prill 1327 në rregtistrtmet 
e vjetra kadastrore të pasunive (fahriri Emlaq), 
kufizua: Djathtas. Dyqanet e Selim Agës. Majtas. 
Halil VasiJa e dyqani Vak.fit; 

IS, Mbi 4 (katër) pjesë, l (oji) pjesë në oje to• 
kë ti! ndodhuo ne katundin Vrakë, sinori Bcriç, 
me sipër faqe prej 7 (shtat} dynym, rregllstrue me 
Nr. 1568/5S date 13 Prill 1918, kufiztte: Lindje. 
Birtë e H•xoi Nog Drishnt. Perëndim. Hyseln 
Hoxhë Dibra. Veri. Btrtë e Haxhi Nog Drishtit me 
livadhe. Jug@. Vijë ; 

16. Mbi 3 (tre) pjesë, l (nji) pjesë në një tokë 
buke e ndodhun në katundin [ubicë, sinori Kambe 
ra, me sipër-Iaqe prej IS (pesëmbëdhjetë) dpnpm, 
rreglistrue me Nr. 476/55 date 26 Tetor 1924, ku. 
fizue: Lindje, Myrto Ltazaoi. Pereodim. Prek Smajli 
me tokë. Veri e J u1e, Rrugë ; 

17. Mbi 3 (tre) pjesë, ! (uli) pjesë në një Livadh 
që ndodhet ne katundin Trush, sioore Dardhll, me 
sipër-faqe prej 9 (nandl!) dpnpm, rregjistrue me 
Nr. 1730/l.8 datë 19 Maj 19ll, kufizae: Lindje. 

Nr. l rs 

Bakoja e Peridja, bija e Haxhi Oacit. Perea dim. 
Snaqtr Sokoli. Veri. Vija e Zant's. Jugë, Hajrije bija 
e Dul Gacit; 

18. Mbi 3 (tre) pjesë, I (nh) pjesë ne një Livaah 
qe ndodhet në katundin Ju bice, sinori Livadhi Qe• 
madhe, me sipër-faqe I re] 4 1/a (katër e gjyme4i) 
aynym, rregllstrue me Nr. 119/46 datë 25 Mars 
1924, kuflzue : I. Harap Meti me tokë. 2 e 3. Tra 
shrgtmrarët e Mustafa Pashës. 4. Reshn Begu me 
tokë; 

19. Mbi 3 (tre) pjese, I (nii 'piesë) në një Li- 
vaun qe ndoahet në katundin Trush, sinori Dardha, 
me sipër Iaqe prej 3 C ir.] dyopm, rregjistrue me 
N, . U4/89 datë 2 Mars lfi.21, kuhzue: Lindje, Hamza 
Iuka e vllazën. Perëndim. Trashigimrarët e Shaqir 
Sokolit. Ven. Vija e Zanës. Juge. Trashlgimrarët e 
::,haqir Sosolu, Veri. Vija e Zanes. Juge. I rashi 
gimtarët e Mustafa Pashës. 

Urdhënon Zpren e Hnancavet të Shkodrës, me 
vue dorë mbi pjese, e Musa J ukas që zotnon hë 
dyqanet, nde, resat e pronat e përshsrueme ne ketë 
dekret, dhe l.yr!n i. Ipothekavet të Shkodrës me 
transkriptue sekuestrtmin e bame. 

Ky dekret, per te gjitha efektet e ligjës, do të 
botohet ne Fletorea L.yrtl>re lë Mbretnis. 

Tiranë, me 29 Gusht 1939.XVll. 
l\iioistri i Drejt!sis 

Xhafer Ypi d, v. 

Dekret i J.l!.inistrit U Drejtësis 
29 Guskl z939-XVII Nr. 64- 

Sekuestrim i pasunis së 
Musa Jukës 

Dekret 
Mioistri Sekretar Shteti për Dreltësln, 

Mbasi shqyrto] proces- verbalin e Kooisjooit te 
posaçëm datë 10 Korrik 1939-XVII, me të cilin 
proponohet sekuestrimi i pasunis së lueltësbme e 
të pa-tuejtëshme të Musa I ukël, të plesiarëve të 
familjes së tij dhe të plestarëve të familjeve të 
vëtlazënve të tij, Df!.1 Shkodra, tash me banim 
Ul pa-dijtun ; 
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Tue marrë parasj shë se konkurrojnë të gjitha 
ekstremet e lypuna prejë dekret liglës me datë 2 
Q<!rshuer 1939-XVII; 

Në baz~ të nenit 2 t' atij dekret-Ilgll 
DEKRETON 

Sekuestrimin i pasucls së pa-luejtëshme të Mu 
sa Jukë,, dhe vllaeënve Hamr.a dhe Sulejman (Man} 
Juke,, që ndodhet në qarsun e Shkodrës e 'të si 
mbas Vërtetimit të lëshuem me Nr. 13 res. datë 
29 Korrik 1939, prej Zyres Ipotheravet të Shko 
.dres. nërbahet prej pronavet te posht·shenueme, 
q ~ i b&1bkë· sotnoinë : 

I. Një tokë buket, e ndodhun në katundin Stejka, 
sinori Ballçlna, me sipërfaqe prej 18 (retmbëdhetë) 
dynym, rre glistrue me Nr. 215/26 datë 2 Q,rshuer 
1926, kuf1zue: Lindje. Ndreka e • Gjin Tome, Pe. 
rendim. Shtlefen Marku. Veri. Gjok Simoni e toka 
e Kisnës. Jugë. Shtjefen Marku e trash'gtmtarët e 
Filip Ndokes me tokë; 

2. Nlë tokë buket, e ododhuo në katundin 
Stajka, sinori Zalle, me sipërfaqe prej 220 (dyqind 
e njizet dpnpm, prej të cilës kanë shitë 3/4 (tri të 
katërta) dpny,n, dhe kanë mbete 219. t/4 (d1qiod 
e nanaëmbëdhjetë e oje të katë: t) dynymi, rreglls 
true me Nr. 216/27!,datë 2 Qershuer 1926, kuhzue ; 
Lindje. Drini dhe toka që thirret Tahir Agë. Pe 
rendim, Rruga e madhe ndërmjet lcsaj toke e të 
tokës Gaspër Ndocit të Beilerve, Veri. Zd Kola, 
Kin Gega e Simcn Praoj.i. Jug!. Drini; 

3. Nji tokë buket, e udodhan në katundin 
Stajka, me sipër-faqe prej 3 (rre) dyoym, rregii 
strue me Nr. 217/2.8 datë 2 Qershuer 9.:?6, kutrzue: 
Lindje. Veziri (vete). Perëndim e Vc:ri. Frane Rro 
ku. Jugë. Mehmet ~egu, Ali Begu, Mark Matlja e 
Maliq Begu me tokë ; 

4. Një tokë buket, e ododhun në katundin 
S1ajka, me sipër faqe prej 6 {gjashlt) d1nym, rre 
gjistrae me Nr. 218/;?9 datë 2 Q.:rshuer 1926, ku. 
f1sue: Lind]«, V c.Zid ( vete). Perëndim, Mçhmet Be. 
gut. Veri. Gjin Filipi e Filip Shtj •. flli. Jugë M .• l.q 
Begu e M.ark Mati Sh1jc.fni ; 

5. Një toke buket, e udodhun në katundin 
Stajka, mi: 1iper.f•qe pre] 15 [pesëmbëdhjetë) dy· 
nym, rregj11true me Nr. 219/30 datë 2 Qershuer 
1956, kufizue : Lindje. Maliq Begu, PerenJim. 
Gjok Jaku e Gjin Filipi. Vtri. Slltëpija e tyne. 
Ju&ë· Mi1liq 6çiU e M.:hmet Be&u Ali Begut; 
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6- Një tokë buket, e ododhun në katundin 
Stajka, me sipër-Iaqe pr, I 3 (tre) dynym, rre1ji. 
strue me Nr. 220131 date 2 Qershuer 1926, kufi 
zue : Lindje. Mehmet Begu Ali Begut. Perendi11, 
Rruga e madhe. Veri. Mehmet Alt Begut. Juge 
Gjin Pllipi e Zef Gj'Jni ; 

7. Një livall, i ndodhun o~ katundin Trush, 
sinori Mazija, me sipërfaqe pref 300 (treqind) d9. 
oym, rregtisrrue me Nr. 261/8 datë 10 Korrik 1926 
kufizue I Lindje. Trashëglmtarët e S11ih Begut, 
Visho B. Mehmet Begu, toka Vezirit që thirret 
Dervish Bege), Livadhi Nush Kinit, rruge, Baraka 
e Haxhi Begut, e shsqja e Zt:f Simonit, trashi 
gimtarët e Oso Abedi n Begut e livadhi i Mehmet 
Shaba.iit, Perendim. Livadhi i bukur e toka e Ve 
slrlt që ka puaue Keqao:nhiri e vija L Pengsemit. 
Veri Trashigimta;·et e Mc.to Bej Kadrls, Toni G,on 
Ndreka], Shaqtr Velo Suma. Juge. Livadhi Vezirit 
(Unit}, livadhi Vezirit me emën Rexhep Alija, 
Pletër Toma, ShtJdco Pletër Marku, Shao Ndoka, 
livadhi Mllakuqe i vezirit e vija e Goge, vija e 
re, Hendeku i Martin Smajlit e livadhi i Cat He· 
tës ; 

8. Një tokë baket, e • ndouhun ne: bluodln . 
Stajka, 11100<1 Z1111i Kuliz1t, me 11perfaqe prej 6 
(gjash1) dpopan, rregjistrue me: Nr. 27J/ L.0 datë 15 
Korrik 1926, kufizue : Lindje. Bec Filipi, Perendim, 
Rruga e madhe. Veri, Sntjefen .~111ri.u. Juge. Simon 
Ndoci; 

9. N;ë kul!o:t!, e n:!o~b:10 nt katu::dfn Yell 
poje, me sipër-faqe prej 4S0 (katërqind e pes1hjete) 
dyoym, rregjistrue me Nr. 277/24 date 16 Korrik 
1926, sutizue : Lindje. Buna. Perendim. Rruga Re 
qit. Veri. Kol Zef Pretër Gfoka e Vat Martini. Juge. 
Tomi Bisharqioi; 

10. Një kullotë e ndodh un në katundin Reç' i 
Poshtëm, sinori Brenga, me sf per-faqe prej 9 
(nandë) dpoym, rregjiatrue me Nr. 279/26 date! 16 
Korrik 1926, kufizue: Lindje e Perendim Rruga e 
madhe. Veri e Jugë. 81111,1 , 

li. Njl! toU buke e ndodhun oi! katundin 
Reç', Poshtëm, sinoti Urzë, me sipër-faqe prej 1 1/2 
(nji e gjyst:m) d1nym, rregltstrue me Nr. 216/33 
datë 16 Korrik 19?6, kufizue: Lindje. Rruga e 
maJhe. Perendim. Ojoo Nu.;hi. Veri e Jugë. Tokat 
e LI.zër Ojo.lit ; 
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12. Një copë tokë, e ndo1hun në katundin 

Reç' I Poshtëm, sinori Livadhi Peme, me sipër-faqe 
J/2 (gjymës) d1oymi, rreghstrue me Nr. 287/34 
datë 16 Korrik 1926, kufizue: Lindje. Rruga e 
madhe. Perendim. Lazer Gjoni. Veri. Gjon Nushl. 
Ju1t', Rrugs e Madht; 

13. Nje tokë buket, e ndodhu a në katundin 
R:ç' i Poshtëm, sinori Sh)'lsa, me sipër- faqe prtj 
1 1/2 (ojl e gjymes) dynymi, rregjistrue me Nr. 
294/41 date 16 Korrik 1926, kuflzue: Lindje. Baj. 
ram Oso Huan AliJa. Perendlm. Shtiefen Ndoci. 
Veri. Bajram Oso Huan Allja, Jugë. Toka Gjon 
Nusbit; 

14, Nië toxë buket, e ndodhua në katundin 
Reç' i Poshtëm, sinori Qarse, me sipër-faqe prej 
1 (nji) dyovm, rregrlstrue me Nr. 297/14 datë 16 
Korrik 1926, kufizue: Lindie e Perendim- Rruga 
e Madhe. V.:.ri. Kol Pashkla. Jugë. Mark Zefi; 

as. Nji tokë buset, e ndodhun në katunJio 
Reç' i Poshtëm, sinori Qarze, me sipër-faqe 1/2 
(gjysëm) ëynyml, rregitsrrue me Nr. 299/46 dr.te 
16 Korrie 1926, kufizut: Lindie. Kolë Jaku. Pere 
ndim. Kolë Gurasht. Veri. Kisha. J"gë. Ymer Oso 
HaSiiD Alija ; 

16. Toll.ë "Ograjë», e ndodnun në katundin 
Reç' i Poshtëm, sinori Shpore, me sipër- faqe prej 
10 1/Z (dhjtte • gjymE!s) dpaym) dynym, rregiis 
true me Nr. 313/60 datë 16 Korrik 1926, kuf1zue : 
Liud]e. Kaeia. Perendim. Rruga e madhe. V eri, Tra· 
shlgimtarët e Kole Ojinii ; 

17. Një cope tokë, e ndodhun në katuodlo 
Reç' i Poshtëm, sinori frashne, me sipër-faqe prej 
1/2 (gjymëit) dynymi,. rr-egjistrui me !'4r, 31o/6S 
16 Korrik 1926, kuhzue: Lindje. Ymcr Oso Hasan 
Alija. Perendun. Kol Pierrl. Veri e Jugë. Rruga e 
madne; 

18. Një tokë, ograjë e kullotë, e ododhuo në 
katundin Pulaj, sinori Sykat e Vezirit, Mal, i Bill· 
zës me këneta ti! veta me siperfaqe pre] 66S (gjasht) 
qind e giashtëdhetë e pese dynym, rregllstrue me 
Nr. 328/7S, datë 16 Korrik 1926 e ltuf,zue : Lind je. 
Liqeni. Perendim Kneta e Çasit. Veri e Jugë. Viza; 

19. Nji kullotë e ndodnun ne katundin Pulaj, 
sioori Koda e Çasit, me siperfaqe prej 450 (katër· 
qind e pe,sdhfeU!) dpoym, rreglistrue me Nr. 329/76 
date 16 Korrik 1926, kufizu~: Lindje. Myrlelizis. 

Perendlm e Veri. Myrtelizia. Jug!. Mati Bajzës ~ 
Sapardheti; 

20. Tokë buket, Livadh, Proshëm e Kullcrë, 
Sukat' e ShperJhetir e rranxa e Malir, të ndodhuna 
ne katuodin Mali i Reçit, slcori Luarze, me sipër 
faqe prej 182 1/2 (ojiqin .J e tetdhjet' e dy e gjy 
mës) dynym, rregiistrue me Nr. 3 18/24 datë 2.2 Qer 
shuer 1927, kuhzue. I. Elez Zeqiri, Fatime e Besh· 
ka të vejat e Brsho Osmanit 2. Luka e Buna. III. 
Kneta e Saperdhetit. IV. Rruga e Madhe; 

21. Tokë, Ograje e Livadh, Sinor! Mali Ojo. 
ne], me sipërfaqe prej 762 (sbtatbie,f e gjashtdhje t 
e dy) dyt1p111. rregfistrue me Nr. 334/81 datë 16 
Korrie i9d.6, kuf1zuc: Lindje. C11f Gavada e Mungi 
la, e në pus U! Luc Lesës, Perendrm, Mur1eleza. Ve 
ri, Sakalla e trinave e vi;a e Gjon Lulit, Ton 
Ndolla e qafa e Sertignes], 

22. Një tokë buket, Prozhëm e Kullotë, e ndo· 
dhun në Suka e Vezirit Pulaf, sinori Rrethi i Su 
kave V c zirit, me slpër faqe pre] III (njiqiod' e 
nirmbdhjet dynym, rregilstrue me Nr. 33S/S2 
date 16 Korrik 19.26, lufizue: Lindje. Qafa Suke. 
Pereudim, Lagjet në Lug të madh. Vi: ri. Liqeni. 
Jugë. Vorri Prek lsufit; 

23. Toke, Livadh, Ograje e Pyll, të ndodhu 
na aë Suka e Vezirit, Pula], sinori Shpllani, për 
fund Mal11 Hua nit, me sipërfaqe prej 26S (dyqind 
e gj.1shtëdt:1jet e pesë) dynpm, rregjistrue me Nr. 
.336/8.J datë 16 Korrik 1926, kufizue: Lindje. Koe. 
ta nën Suxe. Perendim. Liqeni i S1:1kë1. Veri. Mali 
Hasanit. Jugë. Rruga Buz Suke; 

24. To •. e Ograje e Pyll, e ndodhun në Suka 
e Vczirh Pula], amori .1111th Hasauit, me sipërfaqe 
r,rcj 110 (ajiqind e dhelë) dynym rregjistrue me 
Nr. 337/84 date 16 Korrik 1926, kufizue: Lindje. 
Qafa e Shtigjoes. Perendrm, Liqeni Veri. Liqeni. 
J11gë. Arat e livadhet e veta; 

25. Një tok , livadh e Ograje, e ndoahuu në 
katundin Pulaj Suka e Vezirit, me sipl:!rfaqe prej 
9.J (ndandednet e tri) dynym, rregjistrue me Nr, 
338/SS datë 16 Kome 1926, kuf1zu1t: Lindje, Kne 
ta e Gramit. Perendlm. Rruga e te Zott, Jugë. Rruge; 

26, Toke; Livadh, Ograjë e Pyll, të ndodhun 
ne katuadiLJ Velipojë, sinori Bakes e Gadue, me 
siperfaqe prej 114 (nliqind e katermbëchiet) dpnym 
rregllstrue me Nr. 339/86 date 16 Korrik 1926; ku· 

BKSH



Nr. l lS PLETORJ.A ZYRTARE 23 Naoduer 19J9-XVIII 18 _,,.......--------·~--~ 
fizue: Lindje. Dac Gjeta, Zt f Leka. Pere o dim. Rru 
ga e Kodrës Kuqe deri në rranzë lë V eztrft. Veri. 
Qafa e Gaducit e Tom Ndoka, Jugë. Koets e Vih- 
mit; 

27. NJi Pyll, i ndodhun ne katundin Pulaj, 
Sutat e Vezirit, sinori Grathe e Stani i Draçir, me 
sipërfaqe prej 162 (njiqind e glashtëdhjetë e dy) 
rtyoym, rregjistrue me Nr. 340/87, date 16 Korrik 
1926, kuftzue: Lindle. 1 om 1'idoka. Perendim. Koe· 
ta. Veri. Vc:te (blesh); 

28, Kullote e ododhun në katundin Pulaj si- 
nori Qppçive të Sukave, me sipërfaqe pre] 150 (oji 
qind e pesdnetë) dpnym, rregjlsirue me Nr. 341/88 
datë l 6 Korrik 19Z6, suhzue: Lindje. Stani i Draçit. 
Perëndim. Livadhi madh i V ezint: V eri, Suka e 
e tyne (blerësvet.) Juge. Fiket e Vezirit; 

29. Ograje e Pyll të ndodhun në katundin 
Pula] Sukat e Vezirit, me sipërfaqe prej 300 (tre 
qind) dynym, rregjistrue me Nr. 342/89 datë 16 
Korrik 1926, kuf,zue: Lindje. Lug Çuli (Veziri). 
Perendim. Ograja e Bajraktarit. Veri. Mali Reçit i 
Vezirit (meseve). Jugë. Rruga Madhe; 

30. 1 oke, Livadhe, Ograjë e Pyll, te ndodh un 
ne katundin Pulaj Sukat e v~zirit, smort Pusi Rra 
jës, Tomi Zd Uj&ës, Grathë, Kashta Kuqe e Kod 
ra e Kuqe, të gjitha me sipërfaqe pre] 198 (njlqind 
e nandëdnietë ~ tetë), rregjistrue me Nr. 344/91 datë 
16 Ko,rik 1926, kufizue: Lindje. Rruga Madhe. Pe• 
rendim. Prei Zeh me Sapie. Veri Rruga e madhe 
vorri Prei hufi,. Juge. Çerdhe Plakut, Buni Bore, 
ulët e rrledhun, Tom Ndoka, rruga e Madhe e Gra. 
thia; 

31. Toke e Ppll, të ndoshun ne katuudin si- 
nori 'vilunl, me slpërfaqe prej 943 (aaadrqiad' e 
dyzet e tri) dyt1)"11}, rregllstrue me Nr. 381/52 date 
16 Gusht 1927, kufizuea Lindje. Cul Zenelia e Gu 
rri i Çam!. Perendim. Vija e Rumuzlt e uji i lund 
rës. Veri, Nderat e Baksit. Jugë. Deti; 

32. Një livadh, i ododhun në katundin Trush, 
sinori Dardha, me sipërfaqe prej 6 (gjashtë) dynym 
rregllstrue me Nr. 501-/SO datë 30 Dhetuer 191S, 
kufizue: Lindje. Feridja e Haxhi Aliës. Perendim. 
Ham, Juka e vilazën. v~ri. Ymer Daoja, Juge Sha 
qtr Sokoli. 

33. Një shtepi, e ndodhun në katundin StaJ 
ka të Shkodrës, e përbame, prei 3 oda perdhese, 
oborr, pus etiera, rregjistrue me Nr. 10 l datë 12 
Prill 1933, kufizue: Djathtas e Mbrapa. Tokat e 

Hamz jukës me vllszën. Perendlm, Rruga që shkon 
ndër tokët e Ha mz J ukës e vilazën; 

34. Një shtëpi po në katundin StaJka, përdhe, 
se me I od!, oborr e bahçe për rreth, me sipl!rfa, 
qe 1 1/2 (njl e gjymes) dynym, rregiistrue me Nr, 
113 date 20 Prill 19J5, kufizue: Lindje. Hamzi me 
vllazën Muia e Suleiman Juka me toke. Juge. t<ru. 
gica. V eri. Hamz J uka me vilazën e Bahçe; 

35. Një to~ë buke, e ndodhen në katundin 
Stajka, me sipër faqe prej 6 (gjashtë) dynym, rre 
glistrue me Nr. 164 datë 27 Prill 19)6, kuf1zue: 
Dy ane. Hamz Juka e vllazën. Nji anë. Zd Kola. 
Nji anë. Pllip Kol .ëjllio; 

36. Një tokë buke, e ndodhun në katundin 
Stajke, me sipërfaqe prej 6 (gjashte) dynym, rre 
gjistrue me N r. I 64 datë 27 Prill 1936, kufizuu 
Njl anë. Rruga e madhe. Nji anë Hamz Ja11.a e vilu· 
zën. Nji anë. Filip Ndolta. Nli anë. Shpt Gjoni dhe 
Hys Metani. 

Uruhenon Zyrën e Fioaacavet të Shkodrës 
me vue dorë mbi pronat e përsnkrueme në ketë 
dekret, dhe Zyrën e Ipothekav Jt në Shkodër, me 
tran~kriptue sekuestrimin e bame. 

Ky Dekret, per të gjitha efektet e ligjës, do 
të botohet në Plerorën Zyr1are të Mbretnis. 
Tiranë, me 29 Gusht 1939 XVII. 

Ministri i Dreltësie 
Xhafer Y pi d. v, 

Dekret i Ministrit U Drejt!sis d. 29 Gus~t 
r939.XV/I Nr, 65 

Sekuestrim i pasunls së Musa Jukës 
dhe pjestarëve të familjes së tij 
dhe familjeve të vllazënve të tij 

Dekret 
Ministri Sekretar Shteti p~r Dreltësiën, 
Mbassi Shqyrtoj proces verbalin e Ko misionit 

të poaa6ëm datë 10 Korrik 1939-XVII, me të citin 
proponohet sekuestrjml i pasunis së lujtëshme të 
Musa J 11Us, plestarëve të familfes së tij dhe pjes· 
tarëve U! f rmilleve të vltasëuve t! tij1 n1ta Shkodra, 
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tash~me banim U! pa-ditun ; 
Tue marre parasysh se konkurolnë të gjitha 

ekstremet e lypuna prej dekret· ligj!s me datë 
2 Qershuer 1939 XVII ; 

Në bazë te nenit 2 t' atij dekret-ligji; 
DEKRE-TON 

Sekuestrimin e pasunls së pa- lujtëshrne të 
Musa Jukës, dhe vllazënve Hames dhe Suleiman 
(Man Jukes) birt' e Zyber Jukës, që ndodhet ne 
qarkun e Shkodrës e që simbas vërtetimit te te 
snuem me date 25.7.1939 prej Kryepleqsis se ka 
tundit Luarz, Komuna Pula], përbahet prej pro 
nave të pesht-shenjueme, te pa-rregiistrueme në 
lyrën e lpothekavet te Shkodrës: 

I. Toke buke, livadhe· dhe 200 (dyqind) copë 
filiza ullij te mbjelun, të ndodhun ne katundin 
Luarz, smon Suka e Sokolavet, me sipër-faqe prej 
50 (pesuhletë) dynym, kuf1zue: Kater anët me 
rruge; 

:.i. Livadh e pyll dhe 100 (ojiqiod) filiza ulli] 
të mbielluna, të ndodhun në ka·undln Luarz, ~i 
nori Livadhi te Kol Ujka, me sipër-faqe prej 15 
(pesëmbëdhjete) dynym, kuf1zue: Lindje, Nik Gjer, 
gji. Perendim, Liqeni, Veri, Martin Preka. Jugt', 
Nik Gjergji ; 

J, N1e Knetë, e ndodhuri ne katundin Luarz, 
sinori Kneta e Suka vet, me sipër-I sqe prej 50 
(pesdnietë) dynym, 1tufizue: Lindje, Mali. Peren 
utm. Ara Brahimn, Veri, Ara e Zeqmt, Jugë, 
Droçi ; 

4. foke buke e hv adhe, te ndodh un në katun 
din Luarz, sinori Gjergj Koles, me sipërfaqe prej 
15 (pesëmbëëhtetë) dynym, kufizue: Lindje, Rrugë. 
Pereudim, Rrugë. Veri, Rrugë, Jagë, Varret; 

j, Livadhe, të ndoclhuoa ne katundln Luara, 
sinori Q;ja, me sipër-faqe prej 20 (njtzet) dynym, 
kuflzue: Lindje, Rruga e madhe. Perendim, Sait 
Ost, Veri, Rruga. Juge, Sait Osi; 

6. Livadhe, të ododhuoa ne katundin Luarz, 
aiaori Kullia. me sipër-faqe prej 15 (pesëmbëdhjete) 
dynym, kuf rzue : Lina je, Rrugë. Perendim, Rruge. 
Veri. Buna. [agë, Rruge; 

7. Një tokë buket, e ndodhen ne katundin 
Luarz, sinori Kopshti Nelit, me slpër-Iaqe prej 3 
(tre) dynym, kufizue: Lindje, Mustafa Dull, Pe 
rendim, Buna. Veri, Bahçia. Jugë, Rrugë ; 

8. Një kopsht me fiq, kumblla e rrush, i ndo 
dhun ne katundin L111rz. sinori Bahçia, me sipër- 

f•qe prei 10 (dhjetë] dyoym, kufizue: Lindje, Rru 
gë, Perendim, Buaa. Veri, Sait Osi, Jugë, Rrugë; 

9. Një tokë krejt shkamb, e ndodhun në katun 
din Luarz, sinori Shullani, me sipër-faqe prej 10 
(shtatdhle t] dynpm, kufizue: Bashka.Jsht me ba 
norët; 

10. Një to'<I! krejt prozhëm, e ododhun në ka 
tundin Luan, 1lnori Shpardheti, me sipër-Iaqe prej 
70 [shtatdhietë] dynym, kufizue bashkarisht me 
banorët; 

11. Shtatqind (700) f ,liza ull,J të mbjelluoa ne 
Pyllin e Prozhëm të zotnueme prej Musa J ukës e 
vllaaën, që ndodhen të rreglistrueme me Nr. 330/77 
datë 16 Korrik 1926 .ë Zprës Ipothekavet te Shko, 
drës ; 

12. Ne bazë të Vërtetimit të lëshuem me Nr. 31 
res. datë 26 Korrik 1939 prej K~munës Pulat, qar. 
ku Shkodrës, në katundin Molikolaft, një Knetë 
me emën »Giana», me sipër faqe prej SOO (pesqind) 
dyo1m, kutizue : Lindje, Rruga. Perendim, M1rte· 
liza. Veri, Myrteliza. Jogë. Mali Zeqlr Oylit. Gjatë 
stinës Verës kullosin bag1it e banorvet re ndry 
shëm shume herë me pagesë në favor të zotouesit 
të tashëm Sulejmsn jukës, e cila nuk ndodhet e 
rregristrueme ne Zy:eo e Ipothekavet t@ Shkodrës. 

Urdhënon Zyrën e flnancavet të Shkodrës, me 
vue dore mbi pronat e ullijt e përshkrueme në 
këtë dekret, dhe Zpren e Ipothekavet të Shkodrës, 
me transkriptue sekuestrimin e bamë. 

Ky D kret, për të gjitha efektet e liglës, do të 
botohet ne Fletoren Zyrtare të Mbretnis. 

Tirane. me 29 Ousht 1939-X VII. 
Ministri i Dreitësiës 
Xhafer Ypi d. v. 

Dekret i Ministrlf tl Dreitëst« ti, 6 Slitatuer 
I939-XVII Nr, 66 

Sekvestrim i pasunis se 
Ahmet Zogollit 

·Dekret 
Ministri Sekretar Shteti për Dreltësiën, 
Mbassi shqyrtoj proces-verbalin e Komisionit 

të ponçëm date 10 Korrik 1939 XVII, me të cilin 
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propcnohet sekuestrimi i pasunis së Jujtëshme e 
U! pa-Iuitëshme të Ahme! .legollit e krejt pjesta 
rëve pa përJashtim U! familjes së tij, lledun në 
Burgajet, tash me tao1m U: pa-diirun ; 

Tue marrë paraaysh se konkurolnë të gjitha 
ekstremet e 11puna prej dekret· llglës me dat! 
2 Qershuer 1939 XVII ; 

Ne bad te Jenit 2 t' atij dekret-ligji ; 
DEKRETON 

Sekuestrimin ~ ~~l.unls së pa· lultëshme te Ah· 
met .Lugolhr, qe ucodher ne qarkun e Prefc:k 
tures se Durrestt e qe simoas V ërreumu te tesnu 
em me datë 26.7.1939,XVU prej lyres tpotnekavet 
të Durrësit dhe Ak1-Njof1uo1es te lësnue me me 
Nr. S6 date 4.8.1939 prej Gjykatës Paqu të 
Durrësit, përbahet prej prones dhe ndërtesave të 
pesht·shcnjueme : 

1. NJe toke e ndodhun në Spital te Durrësit, 
me srpër-taqe preJ 2.124.250 (dy miljoo e njfqiad 
e njizet e sarërrm] e dyqind e pesdhjetë) metra 
kare, rregusirue në Rregj1s1rlo K11das1ror, Libri U, 
faqe 76, N,. Rencuer . I0.3.;/6 datë 2.Xll.19l6, ku· 
fizue: Lindje, uji 1 Gjolit, oxnaser e Krypes, rruga 
qe shkon nga arat e Hafiz f arrarit doc oxhaset 
e ttrypës. Perendrm, Rruge e perg1ithe1hme. Veri 
o Jugë, Përrue ; 

2. Tete (8) cope sbtepija e oje godine e ve 
çantë, te oci.odhuna ne Banjat Mbretoore te katun 
clll Snsaltnduer, te '!estinueme, të parat për bani 
min veror të An.,« Zogoltit e te plesrarëve të 
familjes si uj dhe e Iundrt per i:,n.Gi.,·den Mbret• 
oore, vërtetue me At n], f,unien Nr. 56 datë 
4.8.1939 XVII të lij1u,es Paqn te Durrëstr, kufi 
zue: Lindje, Rruga e Përgutnësnme. r'erenurm, 
Den. V erl, Prroj' i Vidhi I, J uie, Varosh I katuoctit 
Shkallodaer; 

J, .Nje ndërtese e madhe e përbame pre] 20 
(ojizet) dhomasn e 3 (tee) salloae, c ododbun në 
Durrës dhe e uesunueme per Vtlle Mbrerngre, vër 
tetue me Akt•ojoftuoieo Nr. S6 date 4.8.1939-XVII 
te Gjykatëi, t>aqit të Durrësit, kufizac: : Lindje, Pe 
rëadrm, V eri e Juge, me told! Shtetoore. Ndër te· 
sat e shenueme ne Nr. Renduer 2 e 3 të k1ij de· 
kreti, nuk [ane te rregJistrueme në z,ren e Ipothe 
kavet te Durrësit, 

Urdbëoon z,ren e Piaancavet U! Durrësit, me 
vue dore mbi prooen dhe nelerte1at e përshkrueme 

në këtë dekret, dhe Zy; ën e Ipothe kavet të Durre. 
sit me transkriprue sesuestrlmia e bimë; 

Ky Dekret, për të &Jltha efektet e ligfës, do 
te botohet ne Plereren Zyrtare te Mbretnies. 

'firane, me 6 Shtatuer 1939,X~ll. 
Ministri I Orejtësies 

Xhafcr Ypi d, v. 

Dekret i Ministrit Jl Drejllsis 
6 .S!,taluer I939-XVII Nr. 67, 

Mbi sekuestrimin e pasunis 
së Ahme t Zogollit 

Dekret 
Miaistri Sekretar shreti për Dreltëstn, 
Mbasi shqyrtoj proces-verbalin e Komislooit te 

posaçëm d1&te 10 Korrik 1939-XVII, me H! cilin 
propononer sekuesmmi I ilasun1s se lueitësnme e 
te pa luejtëshme te Ahmet Zogollu e krejt pjes 
tareve pa perJashttm te faaulJt:s se tiJ, hnduo ne 
Uurgajet, tash me banim re pa·d1jtuo; 

. . 
Tue marre parasysne se konkurroJue re gjitha 

ekstremet e lypuoa prej tlelret•ll&iU me dare 2 
Qershuer 19~9-XV II ; 

t"4e baze re nenit 2 t' atij dearet-lig]] ; 
DEK86TON 

Sekuc:strimin e pasunis se pa•luejU!shme te Ah. 
met Zogo1lit, e krc:j1 pjestarëve te familjei. se tij, 
qe nuoaner ne q11rkuo e Ntoprefiktures se Kryee, 
ne ut11ncl10 Laruank, rrajoni i Komune, fushë 
Kruë e qe stmoas Akt·Njohuni1 aë lëshueme me 
Mr, 2, d1ue 29. 7, 1939-XVU, prei Ojpkates Paqlt 
te Krues, perbahet pre] pronave te peshtë-sbe 
niueme te basnk-zornueme dhe te rrjedhuoa tra· 
1nigimisht; 

I. Nji tokë b,uet, me emën cElcxhije• e nod 
dh1.10 ae katundin Larashk, me aiper.faqe prei 16 
(gj11htembëdbjett) d1n,m. kufizue: Lindje, Pere 
ndim e Veri. Rr111a e katundit, Jugë. Haxhi Deliu; 

2. Një toke buket, e ododhan ne ka tundin 
Larushk, me slpt!rfaqe prej .30 (tridhjett) dp.a,m, 
kufizue: Lindje, Veri e Jugë. Rr11ga e katundit, 
Percodim. I zoti ; 
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J. Një tokë buket, e ndodhun në btundin 

Larushk, me sipër- faqe prej 30 (,tri dhetë) dynym, 
kufizuc: Lindje, Perendim e Veti. i zoti. Juge. 
Rruga e katundit ; 

••. Një tokë buket, e ndodhun në katundin 
Larushk, me sipër-I •• qe prej 85 (tetdhjet' e pesë) 
kufizue: Lindje. Rruga e përgjithëshme. Perendim, 
Xnemal! Asllan Xhixha. [ugë. Haki Delia. Veri, 
Rruga e katundit ; 

S. Nil tokë buket, e ndodhun në katundin 
Larushk, me sipërfaqe prej 40 (d,zt1) dynym, ku 
hzue : Lindje. I zoti. Juge. Rruga e katundit, Veri. 
e Perëndim, Rruga e katundit, 

6. Një tokë buket, e ndodhnn ne katundit. 
1.arushk, me: sipër-faqe prei 30 (tndhletë] dyn9m, 
kuf1zue: Lindje, Perendim e Juge. I zoti. Veri. 
Malhi Toptani ; 

1. NJë toxë buket, e ndodhun në Katundin 
Larushk, me sipër-Iaqe prej 30 (tridhjetë) dyn1m, 
kuf1zue: Lindje Perëndim. Rruga e katundit. 
Veri. Maliq Toptani ; 

8. i~jë tokë buket, e ndodhun në katundin 
Larushh, me sipër- faqe prej 40 (dyze1) dynym, 
kufizue: Lindje. Rruga c:: katuod1t. P,rcndim, Ve. 
ri, e Jugë, i zoti ; 

9. Nje toke buket, e ododhun në katundin 
Larushk, me sipër-faqe prej 40 (apzet) dynym, 
kufrsue : Llnaje. Rruga e katundit. Pereudim, Veri 
e Juge. I zoti ; 

10. Një toke baker, e ndodhun në katundin 
Laruehk, me sipër-faqe 30 (trtchiete] dpnym, kuf,. 
zue : Lindje e Juge, Rruga e katuudir. Perendim 
e Veri, I zoti; 

11. NJe tokë buset, e adodnun ne katundin 
Larushk, me sipër-faqe prej 60 (gtasmëahjetë] dY· 
npm, kufizue : Lindie, Pereudim e I ugë, 1 zoti. 
Veri, Maliq Toptanl ; 

12. Një toke buket, e ndodhun ne katundin 
Larushk, me sipër-Iaqe pref 35 (1ridhje1ë e pesë) 
dynym, kufizue: Lindje, Rruga e katundit. Pere 
ndim, Brah im Xneka. Veri e Juge, i zoti ; 

13. Nje to~ë buket, e ndodhun në katundin 
Larushk, me sipër-Iaqe prej 30 (tridhjetë) dpnpm, 
kufizue: Lindje, Rruga e katundit. Perendim, Bra· 
him Xhekll. Veri e Juge, i zoti ; 

14. Një tokë baket, e ndodnun ne katundin 
Larushk, me sf per- faqe 50. (pesdhjete) dynym, ku, 

fizue : Lhtdje e I ugë, Rruga e katundit. Perendim 
e Veri, I zoti : 

15. Nii tokë buket, e ododhuo në katundin 
Larushk, me slnër-Iaqe 20 (njizet) dyn}'m kufizue: 
Lindje, Veri e Jugë, i zoti. Perendim. Brasim Xhe 
ka; 

16. Një tokë buket, e ndodhuo o~ katundin 
Larushk, me stpër-Ieqe pre] 40 (dyzet) dynym, 
kufizue; Lindje e J ugë, Rruga e katundit. Veri, i 
zoti. Perendim, Rruga e katundit ; 

17. Një tokë buket, e ndodhun oë katundin 
Larushk, me sipër-Iaqe prej 90 (nandherë) dynym, 
kufizue: Lindje, Perendim, Veri e Juae, i zoti i 

18. Një tokë buket, e ndodhun ne katundin 
Larushk, me sipër-faqe prej 30 (tridhjetë) dyupm, 
kuftzue: Lindje, Veri e Perendim, i zoti : 

19. Një tokë buket, e ndodhun ne katoodin 
Larushk, me sipër-faqe prej 30 (tridhjetë) dpnym, 
kufizue : Lindje Perendim, Veri e Jugë, I zoti ; 

20. Një toke buket, e ndodoun ne katundin 
Larushk, me sipërfaqe prej 1 O (dhjetë) dynym, 
kufizue: Lindje, Perendlm, Veri e Juge, Rruga e 
katundit; 

21. Livadhe të ndodhuna në katundin Larushk, 
me sipër-Iaqe prej 100 (njiqind) dynym, kufizue: 
UndJe, i zoti. Perendim, Rruga e përgjithshme e 
Xhafer Taga. Veri, Maliq Toptani. Jugë, Abaz 
Kupi; 

Të gjitha nronst e përshkrueme ma sipër, 
nuk janë të rregilstrueme në Zyrën e Ipothekavet 
të Krues. 

Urdhënon Zprën e Piaancavet te Korçës, me 
vue dore mbi pronat e përshkrueme në këtfl dekret, 
dhe Zyrën e lpothekavet të Krues me transkriptue 
sekuestrimin e bamë. 

Ky Dekret, për të gjitha efektet e ligjës, do te 
botohet në Fletoren z,r,are të Mbretnis. 

Tiranë, me 6 Shrstuer 1939 XVII. 
Ministri i Drejtësiës 
Xht<fer Ypi d. v. BKSH



Nr 115 FLETORJA ~YRTARE 23 Nanduer 1939-XVIII 22 
Dekret i Mtnistr£t t! Drejt!sis 
6 .Slztatuer z939 XVII, Nr, 68 

Mbi sekuestrimin e pasunis së 
Sadije Zogollit 

Dekret 
Ministri Sekretar Shteti për Drejtësiën; 
Mbasi shqyrtoj proces verbalin e Komisionit 

të posaçëm datë 10 Korrik 1939 XVII, me te cilin 
proponohet sekuestrimi i pasunis së lujtt shme e të 
pa luejtëshme rë kcejfr familjes pa perjashtim të 
Abmet Zogollit, lindun në Burgaiet, tash me banim 
të pa-ditun; 

Tue marrë parasycsh se kookurojnë të gji1ha 
ekstremet e lypuna prej dekret Ligiës me datë 2 
Qershuer 1939 XVII; 

Në bazë të nenit 2 t' atij dekret ligli; 
DE.KRElON 

Sekuestrimin e pasunis së pa-Iuejtëshme të 
Sadile Zogotrit, oana e vdekun e Ahmet Zogollit. 
që ndodhet në qarkun e Nënprefekture& së Krues, 
si mbas vertetimit te lëshuem me datë 22. 7. 939. 
XVII. prei Zyrës Ipothekave të Kruës, përbahet prej 
pronave të posht-shcoueme: 

I. Një han i ndodhun në katundin Larushk, 
rra joni Komuncs Fushë- Kruë i përbarnë prej shtat 
dhomash, rregjistrue me Nr. J. datë 31 Dhetuer 
J93Z të Zyrës Ipothekavet të Krues, kufizi:-;: Lindje. 
Rruga e PërgiHhëshme. Jugë. Vija e mullinit. Pe-. 
renu~,,., Mullini i Haxni Tuçit. V~ri. Rrugë, me gjithi 
nJi tel.ri! me sipëif!lqt 2 (dy) 1?ny:n; 

z. Një .~të e ndodhun uë katundin Zez, me 
sipërfaqe pre] 2 (dy) dpnpnt, regiistrue me Nr. I darë 
31 Uh-LU.!r 1932 H! Zprës Ipothekavet t! Krues, ku· 
fiz11.~: Lindje. Toka Zejnel Agës. Percndim. Rrugë. 
Veri. Toli''i\ e xhamiës. Jugii. Rrugë. 

Urdhëoon Zyrën e Financavet të Durrësit 
me vue dorë mbi pronat e përshkrueme në këtë 
dekret dhe Zprën e lpothekavet të Krues me trau- 
skrlptue sekuestrimin e bamë, 

Ky Dekret, për të gjitha efektet e Iigjës, do 
të botohet në fletoren Zyrtare të Mbretniës. 
Tiranë, me 6 Shtatuer 1939 XVII. 

Ministri i Drejtësiës 
Xhaf er Ypi d. v, 

Dekret i Ministrit t! Dnjl!sis d. I I Guskt 
z939,XVII Nr, 69 

Sekuestrim i pasunis së 
Abdurrahman Matit 

Dekret 
Ministri Sekretar Shteti për Drejtësiën, 
Mbassi shqyrto] proces- verbalin e Komisionit 

të posaçëm datë 10 Korrik 1939-XVII, me të cilin 
proponohet sekuesttimi i pasunis së lujtëshme e 
paIuejtëshme të Abdurrahman Matit, i mbi-quelrun 
Krosi, nga Mati, tuh me banim të pa-ditua ; 

Tue marrë parssysh se konkureinë të gjitha 
ekstremet e lppuoa prej dekret-Iigjës me datl! 2 
Q~rshuer 1939-XVJI; 

Nt baze te nenit 2 t' atij dekret-Iigji ; 
OE KR ETON 

Sekuestrlmin e pasunis se pa· luejtëshme të Ab· 
durrahman Matit, i mbi qojtun Krosi, që ndodhet 
në qarkun e Prefekturës së Durrësit e që simbas 
Vërtetimit të leshuem me date 26.7.1939-XVJI prej 
Zyres lpothekavet të Durrësit, përbsner prej pro, 
nave dhe ndërtesave të poshr- sheniueme që quhet 
sot Ç1fliku i Abdurrahman Krosit e që përgjlthësrsh: 
kufizohet: Lindje. Gjoli. Percndlm. Kallmi. Veri. 
Haxhi Driza, Thoma ziu, Man Topi, Ibrahim Uk 
Alushi e Shteti. Jugë. Osman Kthupi ahe vete: 

1. Të rregjistruem ne Librin kadastror 13 faqe 
262 Nr. Rend. 116/32 e 118/.H datë 9 . .S.19.Z.S: 

a) Tri të katërta pjesë të ojë are qa sot giinëet 
çajre (uvadn), e ndodnun ne Spitali te Durrëslt, 
me sipër faqe: prej ; (pese) dyaym, kutrzue ; Lindje 
e Jugë. Uj: i Giolu. Veri. Rruga e përguthësnme 
dhe Z.di Franës, Perendrm, Themi Ziu, Hysen 
Ekndi Mutp1xluri dhe Ztf~ .Franës ; 

b) Një are e ndodhuo në katuadm Arape) të 
Durrësit, vendi ~Çc:sme", me aipër-Iaqe prej IO 
[dhjetë) dyoym, kuhzue: Lindje, Perendim, Veri 
dt:le Juge. Rruga e katundit; 

2. N1ë are e ncoanun në klluodin Arapej të 
Durrësit, vendi «Zabel>, me sipër-Iaqe prej 80 (tet 
dhjetë) dyapm, rregjistrue ne librin kadastror 14 
faqe 4 Nr. Rend. 247/9 date 9.8,1925, kufi1ue: Lin• 
dje. Rruga e përgjith, Pereadrm, Rruga e katundit, 
Veri. Toka , Shtetit. Juge. Toka e Sul Nrafakut; 
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3. Një arë e ndodhun në katundin Arapej të 
Ourrfsit, vendi »Frashnjetau, me sipër-faqe prej 10 
(dhietë) dyr,ym, rreziistrue në librin kadastror 14 
faqe 10 Nr. Rend. 270/32 datë 16.8.1925, kufizue: 
Lindje. Përpara toka e Ismail Damit, tash rrugë. 
Perendim. Përpara toka Shtetit, tash Abdurrahman 
Krosi. Veri, dhe Jugë. Rrugë; 

4. Të rre1jistrueme në librin kadastror 15, faqe 
3, Nr. Rend. 2.J, e 4 datë 2.7.1926: 

a) Prej kat~r plesës! , dy pjesë, në ojë shtëpi 
me gjithë vjeksa, e ndodhuo në katundin Spitali 
të Durrësit, vendi «P!toke•, kuftzue: Majtas, Oja th· 
tas e Mbrapa. Toka e të zot. Përpara. Rrugë e 
veçantë; 

6) Pref katër pJesl'sb, dy pjesë, 11ë një shtëpi 
mt gjithë vleksa, e ndodhun në katundin Spitali 
Durrësit, vendi »PiiJke«, kufizue: Djathtas, 
Maltas e Mbrapa. Toka e të zott. Përpara. Rruga 
e veçantë; 

,) Prej d9 plesësh, nië pjesë, në një shtëpi 
me gjithë vlekss, e ndodhun në katundin Spitali të 
të Durrësit, vendi .Pitok·~·. kuflzue: Diarhtas, 
Maf tas e Mbrapa. Toka e të zott. Përpara, Rruga 
e veçantë ; 

~. Te rregiistrueme në librin kadastror 15. faqe 
'17'e 78, Nr. Rend. 1037/10 e 1039111 datë 2.12.1926: 

a) Nje copë tokë e ndodhun ne katundin 
Spitall të Durrësit. me sipër.faqi> pref 11.800. (Nli 
mbëdhiermilë e tetqlnd) metra kare. kufizue : Lindfe. 
Rrugë. Perendim. Ara e Mustafa Kacanit. Juge. 
Përroi. Veri. Rruga që ahli:oo ke arat e Ali Ko 
koma nit: 

6) Nfë copë tokë e ndodhun në, katundin Spi- 
tall ti Durrësit. vendi .Bellik", me sipër 
faqe pref 70.144. (Shtatdhietmijë e nliqindedp 
zet e katër) metra hre, kufizue: Lindit. Rrugë. 
Perendim. Arne Adem Satës. ZoJ. Hafzie, Vllashve, 
Abdurrahman dhe Et-hem effendi Tirana. Veri e 
Jurë. Rrugë ; 

6. Të rreglistrueme në librin kadastror 15, faqe 
123 e 124, Nr. Rend. 201/17,202[18 205,21 date 
5.5.1927: 

4) Nfë tokë në katundin Spitali të Durrësit, 
vendi ,,pJto'iteu, me elpër-faqe prei 16 (11iashtëmbt 
dhletë] d1n1m, kufizue: Lindje. Ara e Gjergj Lug 
Vllashit. Perëndim. Toka, e Hvsen Dakolit. Veri e 
Jugë. Rruga e madhe ; 

6) Një shtëpi bujku e ndodhun në katundin 

! : 
' I I 
I 

' I ' : 
I 
I 
I 

l 
I 

I 
l 
' 1 I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

' I I 
I 
I 

Spitali të Durrësit, vendt »Pitoke", kufizue: Kater 
anët toka e ..•• t; 

c) Me giith~ ltopsht oj~~-· ·:ëpi bujku përdhese 
me një glelliore e ;ijë msgaze e ob arr, e ndodhuo 
në katundin Spitali, vendi ,,p. )ke", me _sipër.faqe 
prej 2 (dy) d1n1m, kufizue: Lindje e Jugë. )Prrue. 
Perendim e Veri. Tokat e veta; 

7. T~ rregfistrueme në Jlbrin kadastror 17, faqe 
145 dhe 146, Nr. Rend. 21 e 23 datë 10.10.1928: 

a) Një e katërta e shtëpis st bashku me vJek· 
sate safë cMu~htemilat•. e ndodhun nt katundin Spi. 
toll të Durrësit, vend]' cPitoke>, me sipër·faqe I 
(oji) d1nym. kufizue: Djathtas, Majttts e Mbrapa. 
Toka e vet. Përpara. Rrugë e veeantë : 

b) Nië e katërta plesë e një shtëplie e r.dodhun 
në btundio Spitali t! Durrësit. vendi ,,pjtoke«, ku. 
fizue: Dlathtas, Maltas e Mbrapa. I zoti. Përpara. 
I zoti. Përparr, Rrugë e veçante; 

8. Një tokë, ojë pje!>P e punueme dhe një pjesë 
e madhe kultotfe. e ndodhun n!! katund'n S?)itatl 
të Durrësit, vendi »Pltoke«, me sipër-faqe prej 
3313 (tremli' e tr~qind e trembëdhrerë) d\'nymë, 
rreglistru« në L'brin T"'i.dastw, :,. facp 1 7:, Nr. 
Rend. 13 datë 20.12.1928. kufizue: Lindie. RrtJ~ë 
e përejithëshme e bejliknt. Perf'n1:H,ii. Nii pjesë e 
vogël në fund të ballit n~a an' e verlut me arën e 
Sadik Dakolit, të Hatës Tartarit, me tokën e Pietër 
Thanasit dhe prej ksaj are me krenin e malit Kan. 
mit dhe pjesërisht me kullotjen e Kol Kasapit dhe 
rrugë, dhe në fund nga an' e jugut me arën e 
Abdullah MuJerrizit. Veri. Rrugë e veçantë, me 
arën e Hafëz Tartarit, të Sadik Dakolit, me to 
kën o Pletër Thaoasit, të Kristo Petro Asllanit, të 

Pashie Drlzes, të Mustafa Kacanit, U! Et-hem Gru 
dës, me rrugë dhe me kullotjen e Taq Shkurtit e 
të Pat Kokës. Jugë. Toka që kl në përdorim Va 
sil Kuqi, Hysen Kokon,ani, Sadik Dakoli, Dferri 
Pat Lue; Vltasbit dhe ara e Abdullah Mudcrrizit; 

9. Në Rregiistrat e reja të Zyrës Ipothekavet te 
Durrësit mbi emrin e tij figuroinë pronat e posht 
sbeniueme të rregjistrueme në Vot. IV Nr. 400 d,. 
të 29.10.1932: 

a) Një tokë e shenueme ne germën cB• e 
ndcdhun në katundin Spita11 te Durrësit, me sipër 
faqe pref 287 1/2 (dyqind e tetdhfet e shtitë e gjy. 
mës) dpnym, oga të cilat 150 d1n1m fanë ara dhe 
137 1/z dyo1m, Janë kullota, kufizue: Lindie, Rru- 
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ga e përglithëshme e Bellikut, Perendim. Njl pjesë 
e vogël në fund të ballit nga ana e verlat me arën 
e Sadik Dakolit, me token e Hafiz Tartarit, me to 
kën e Pletër Thanasit. me tokën e Kristo Petro 
Asllanit, me tokën e Pashkl! Drizes e me tokën 
e Mustafa Kacanit. Jugë. Me pjesën cA, të ve. 
çueme U! të zotit e pjesërisht me tokën e pjesës 
cC• të te zotit ; 

b) Nil! arë e shenueme në germën cA, e ndo. 
dhun në katandln Spitali të Durrësit, me sipër-faqe 
prej 100 (ojiqind) dynym, kufizue: Lindje. Rruga e 
përglithëshme e BeJlikut. Perëndim. Pjesërisht toka 
e Abdullsh Myderrizit, toka e Pal lug Vllishit, 
pjesërisht tok" e Sadit Dakolit; 

e) Nf ë tokë e cila asht krejt kullotje, shenue 
në germën "C» e adodhun në katundin Spita11 të 
Durrësit, me sipl'r-faqe prej 100 [nilqind] d)'o}'m, kufi 
zue: Lindje. Pjesa cA• e veçueme e të zott e elesërisht 
me pjesën • B • e veçueme po e te zotit. Perendim. 
Toka qe Ira ne përdorim Vasil Kuqi e pjesërisht 
rruga e kullota e Kol Kasapit e krahi i malit U! 
Kallmit. VP.ri. Toki shenue në pjesën ,,D" e ve 
çueme e të zotit e pjesërisht pjesa «lh e veçueme 
po e të zotit. Jugë. Kullota e Kol Kasapit, rrugë, 
toka q~ lea në përdorim Vasil Kuqi, tok.a e Hvsen 
Kokomanit e pjasërfsllt toka e Sadik Dakolit; 

10. Nj(! vend për banja në Pllazhin e Durrësit, 
parcela Nr. 28, me sinër-taqe prej 500 (pesqfnd) 
metra kllre, rregllstrue në Vol. S Nr. 323 date 20 
Korrik 1933, kufizue: Nii anë. Parcela Nr. 27 e 
Verit Vokopola. Nji anë. Parcela Nr. 29 e Shyqri 
Xhejlanl. Nga ojë anë. Buzë deti; 

1 t. Një vend për banja në Plazhin e Durrësit, 
parcela Nr. 78, rregllstrue në Vol. 5 Nr. 420 datë 
15 Shtator 1933, kufiët nuk tregohen; 

12. Një arë, e ododhuo në katundin Spitali të 
Durrësit, siouri cKe Mulllob, me sipër-faqe pref 9 
(naodë) d1nym, rregiistrue në Vol. 7 Nr. 381 datë 
3 Shtatuer 193.f, kufizue: Lindje. Kullota e Bejlikul; 
Perendim e Juaë, Ara e Hafiz Tartarit. Veri. Rruga 
e përglirhëshme: 

13. Një arë (përveç nlesëvet të pakta që kupto 
het prei aktit se kanë mbetë [ashtë kësaj blerjeje) 
e ndodhuo në Sinurin »Kazana« Durrës, me sipër 
faqe pref 1S (pesëmbëdhjetë) dJm9m, rregiistrue në 
Vol. 8 Nr. 253 datë 23.7.1935, kufizue: Lindje. Ara 
e Hyseo Dakolit e Hafiz Tartarit. Perendim. Ara e 
Kol Drlzes, Veri, Rruga e madhe e toka e Ibrahim 
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Topallit. Jugë. Toka e Haxhi Mehmetit ; 
f 4. ·1 ë rreglistrueme në Vol. 8 Nr, 309 datë 9 

Shtatuer 193! të Zyrës Ioothekavet U! Durrësit: 
a) Një Knetë e përmlrësueme. e ndodhuo në 

katundin Arapaj tH Durrësit, ma sipër.faqe pref -10 
(d}'zet) dynym. ku fine: LiadJe. Livadhi i jetlmevet 
U! Ymer Myemlrit. Perendim. Livadhi i Osman 
MusU!s. Veri. Toka , vet e rrugë. Jugë, LivAdhi 
i Mustafa Danit e Osman Mu!tl!s; 

b) Nië tokë e queftun cKodra e Knetës> e ndo. 
dhun në katundin Araoaf, RrashbuJJ t~ Durrësit, me 
sioër-Isue nrel 1!0 (niiqind e pesdhletë) stremë, 
kuflzue: Lindie. Toka Ismail Damit, Mustafa Ati 
Ibrahimit e Suleiman Ndroqit. Perendim e Jugë. 
Rruga e përglithëshme dhe toka Nil Kasapit. Veri. 
Toka Osman Shehut, ma pari! foka e Shtetit; 

e) Një tokë e ndodbun në katundin Arap11J të 
Durrësit, me sipër- faqe pref 30 (trldhletë) dynJm, 
kuflzue: Lindie, I zoti, ma psrë Abdullah Zejneli, 
Persndtm. Ç:tfrfa e Shtetit. Veri. I zoti, ma pari! 
çajrfa e Shtetit e kneta, lolitë. Rrugë; 

;) Nië arë, e ndodhun në katundin ArlpaJ ti! 
Durrësit, me sipër.Iaqe pref 4 (lratl'r) d)'n)'m, sinori 
»Zabel] Shahi tu, kufizue: Llndfe. Rruga e katundit. 
Perendim e Veri. 1 zoti, ma parë ara e Hllxhi Ah· 
metit. Juri!. I Zoti d. m. th, Abdurrahman Krossi: 

d) NU! arë e ndodhun në katundin Arapaf ti! 
Durrhit, sinurt ,,Kneta e Durrësit", me sipër-Iaqe 
prei 24 (oifzet e katf'r) dynym. hfizue: Lindie. 
Koeta e A bdurrshmso Matit. Perendlm. Ara e 
Abdurrah1111an Me•ft. Veri. Rruga e katundit. Ju1f. 
Ara e Ismail Damlt : 

dn) NJë arë, e ndodhun në katundin Spitali 
të Durrësit, si nuri ,, Pi toke re, me aioi!r- faqe prei 18 
(tetëmbëdhletë) dyo,m, kufizue: Lindie, Rruga e 
madhe. Pereodim. Toka e Ali Kakamaoit. Veri e 
Jugë. Rruga e përfiithlfshme; 

e) Tri të katërtat alesë U! ojë are e ndodbun 
në katundin Arapaf të Durrësit, sinurf ,,Zabeli Sha, 
hit", me sipër.faqe prej 70 (1htatlldhjetl) dyaym, 
kufizue: Lindje. Pëmiët e Nil Kasapit. Veri. Esat 
Pasha e Demit Pasha. Pe rendim e J agë. Rrugë; 

.!) Tri të katërtit eiesë të nlë are, e ndodhun 
në katundin Arapaf të Durrësit, sinori •Zabeli Sha 
hit", me sipër-faqe prej 60 (e:fashtl!dhf etë] d9nym, 
k.ufizue: Lindje. Djali Sul Naof akut. Perendim e 
Veri. Rruga. Juge. Esat Pasha; 
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I) Tri U! katlrtlt Pi~•l! tl! nië are, e ndodhun 

ne katundin Arapaf të Durrësit, me sipfr faqe prej 
25 {nlizet e pesë) dynym, kafizue: Lindie. Esad 
Pasha. Perendfm. Rrugë. Veri. Hysen Tivari. Jugë. 
Rruge; 

g) Pesë te glashtat plesë te nlë toke, e nde. 
dhun në katundin Arapaf te Durr ëslt, me sipër-Iaqe 
prei 7 (shtatë) dynym, kufizue: Lindfe. Rruge, ma 
pare toka e Shtetit. Perendlm, Ara Abdurrahman 
Matit. Veri e Jugë. Rruga P- katur dit; 

.f;) PfSfl të gfsshtat plesë të nil! toke e ndo· 
dhun nfl katundin Arapsf U! Durrësit, me sioër-Iaqe 
pr,t 13 (trembëdhletë) dynym, kufizut: Lindte. Raz 
Nanfaku. Perendim e Veri. Esad PHha. Juge. Rru 
ge; 

I 5. Tl:! rreilfstrueme në Vol. 8. Nr. '402 datl! 
10 Dhletor 1935 U! Zvrirs lpothekavet U! Durrëslt : 

a) Mfë ar! me 7 (shtatë) rranfë ultil, e ndo· 
dhen «Ke Muftfnl i ~htetft »Durrës, me 1ipPr.faae 
pref 9 (~andë) d1nrm, kufizue: NH anë. Spielman 
Oalrnli. Nit anP. Ara e Vakfit. Nff anfl. Pasunifa e-, 
Shtetit. Nii anP, Rrugë; 

~) Nf ë të katërU!n pfesë të nf¥ are, e ndodh un 
në vendin «Kua ne, U! ka tan dit Sr,it111l, kufizue : 
Lindie. J(ullota e Bellfltut. Pererdim e Juri!. Ara e 
Haxhi Ablflet ~gl!!;. Veri. Ara e tresruerne n! para, 
grlfin a) mit •foër; 

18 Nill nrl' e n1odhttn nP. htnr,dfn Spits11 të 
Ourrf!i:;lt, slnur! cR'nzanh, me 11lnër-fsqe prei 1 O 
tdhie'P) d•n,m, •. ,e~i11true o~ Vol. 8 Nr. Y02 datfl 
6 Prill 1936, kufhmer Llndfe. ArA e ndame e Jan 
Drlees. Perendlm. '1a narë toh e Haxhi Ahmetlt, 
sot rru~a që h y,as! lanë Haxhi A.hrneti me shkue 
RI! toht e vets. Vl'ri. Pl'rrue, Jugll. Toki e Haxhi 
Sylelmanit e f'IPstare ; 

17. Nil! ue e ndodhun në katundin ~pftatl të 
Durresit, sinur! .,Kazane•, me siof!r-faqe nre] 10 
(dhfetël, d""'"'· rreglf1true në Vol. 8 Nr. 102 datë 6 
Pritt 19~6. kuflzue: Lindie. Mustafa Aiaf. Per,ndim. 
Arat e Merieme Xhaharif dhe toka e vet, Vrri. To 
ka e Ali Perhatit. Jug!. Përrue ; 

18, Nil! art! e ndodhun rë Katundin Snltall të 
Durrësit, si nuri • teazsne., me slpër-Isqe prei ZO 
(nfizet) dynym, rregilstrue në Vot. 8 Nr, 102 date 
6 Prill 1936, kufizue: Lindie, Ara e Merfeme Xha 
barit. Perendirn. Aj1heja. Yerl. Shteti. Juge. Përrue 
dhe ara· e vet:; 

19. Një arë e ndodhun po në katundtn Spitali 
të Durrësit, sinarl cKazane,, me sipër-Iaqe prei 
10 (dhlerë) dynym, rregilstrue në Yol, 9 Nr. ,430 
datë 8 Dhletuer 1936, kufizue: Lindfe. Ma pirë 
Sule] man dhe Ramazan Cerlo], sot asht Jot Thana si 
me nlesrarë. Perendlm. Ara e ndarne e Pashk Drl 
zës. Veri. Përrue. Jugl'. Toka e Haxhi Sulejmanlt; 

20. Pjesa • 8 • e nlë copë toke e ndodh un ne 
katundin Spitali të Durrësit. me aip@r.fsqe pre j 300 
(treqind) metra kare, rreg1f1true·në Vol. 10 Nr. 237 
datë t 4 Gusht t 937, kuffzue: Lindie. Rruga e për 
gflthëshme Durrës-Spiral]. Perendim e Veri. Pjesa 
cA> e të sott d, m. th. Abdurrahman Matit. Jug!. 
Përro] i Beflikut; 

21. TP rre,rilstrueme në Vol. li Nr. 168 datë 
26 Mal 1938 të Z~rës lpotheksvet të Durrt'sit: 

a) Nië sht!lpl bufku me vleksat e s9j8, e ndo 
dhun n" tta•undir, Soit11t të Durrl'sft, me siof!r.bqe 
prei 1/2 (itfyml:ls) dyn,m. kufizur: NP të katër anit 
me tokën e të zotvet d. m. th. Riza Hamdi Beut: 

b) Nfë arë e ndodhen në katundin Spitali të 

Durr!c:ft, me 1loër.faqe nre] 119 (nJiqind e nandë 
mbëdhletë) ct,nvmi, kufizue: Ltndle. Rrue:n e për 
gilthëshmt>. Perendim. A •q t "~niamin Nocit dhe 
rruga I!! i,ër,rHthl!sh, "· Ver:. Ara,. 0t- hem Grudës 
dhe e Veniamin Nor 1. Jueë. Rruga" rërgiith!!shrne; 

c) Nlë arë e ndodhun në k' undin Spitali të 
Durrësit, me stpër-faqe prel t 35 (niici•nd .., trldhfet 
e p-së) dynJ)m, kufizue : Llndfe. Ulët e Ofollt e 

livadhi Vuko Gflrashkovlait me pjestarl'. Perendlm. 
Rruga e Përglithëshme, Veri. Rruj?a qe shkon në 
srlol e livadhi Pat Navllanlt. Jugl', Ara e V1*o 
GJlrashkovlqit; 

22. TS rrtgfistrueme ne Vol. 11 Nr. 23' datë 12 
Ou1ht 1938 të Zprl!s lpothekavet të Durrëslts 

a) Nit! ari e ndodhan në katundin Spitllll te 
Durrësit. me sipër-faqe prej .f (katër) dynym, ka· 
fizue: Lind fe. Stani I Çakallit. Perendim. Toka e 
Zef Franos. Veri. Abas Sadi Rashbulli, Jugë. Rrugf; 

6) Një ari! e ndodhun nt! katundin Spitali të 
Durrësit, me sipl!r,faeae pref 20 (nllzet) dynym, ku• 
flzue: Lindie e Jugë. Rruge. Perendlm. Toka e 
Zef Francs. Veri. Ara e Abaz Sadi Rashbulllt; 

23. NI! ('48/'47) (dyzet e tetë) pjesë, dyzet t 
shtatë pjesë te nlë copë toke (Perisht Klas I lii) e 
ndodhua në katundin Spltall të Diurëslt, me sipër 
faqe prej 101 (ojlqfnd e nfl) dynym e nfe evlek, 
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rrr gilstrue në Vol. X!. Nr. 235 datë 12 Gusht 1938 
kufizue: Dy anë. Rrugë. NJe Ane Mihal Kapldani. 
Imam Hesen Efendi Haxhi Mehmet Efendi ; 

24). Tri t@ katërtat pi-së U! një vendi (vijë 
mullini e vend muttini) te ndodhun në katundin 
Spitali të Durrësit, vendi 'Qerre sane e Kazane,,, 
me sipërfaqe prej I 100 64 (njimij e nllqind) metra 
kare e 64 cm., rregjistrue nl! Vol. XI. Nr. 240 datë 
16 Gusht 1928, kufizue; Lindje, Rruga e katundit, 
Perendim, Vendi ku bashkohen dy ufnat dhe ara 
e Hjsen Kokomanit. Veri, Ara e Pal Kokës, Jugë, 
Rruga e katundit dhe pjesa "B" e tok ls së Vt çue 
me; 

2S). Të rregiistrueme ne Vol. XI. Nr. 281 datë 
1 Tetuer 1938 t~ Z1rës lporhekavet të Durrësit: 

a) D}' U! tretat piesë në nfi toke U! ndodhun në 
katundin Spitali të Durrësit, me sipërfaqe preJ 2 t/4 
(d9) dyopm enjë U! katërt dpa}'rni (çerek), kufizue: 
Një anë. Prroj i Qeresanes. Nië Anë. Hafiz Tarta· 
ri. Nlë Anë. Rrogë e Ve çantë. Një anë. Rrugë e 
veçantl'; 

6) Op U! tretat pjesë në nfi tokë të ndodbun në 
katundin SpitaJI lë Durrësit, me si për faqe prei 60 
(glashtëdhjeU!) d10J'm, (nlizet dynpm tokë dhe dp· 
zet dpnym Ierrishtë), ~ufizue: Nji Hë. Shteti Nji 
anë. Tahir Aga Podgorica. Një anë. Petro Glirash 
k,oviqi (tash Abdurrahmao Mati); 

,) Dp U! tretat pjesë në nil tokë të ndodhun 
në katundin Stiitall të Durrësit, me sipër-Iaqe prej 
7 1/2 (shtatë e giysëm) dyovm. kufizue: Dy anë, 
Petro G!irashkeviql (tash Abdurrahman Mati); 
Një anë Rrugë. Një anë. Adem Efendi Hoxholli ; 

ç) Dy të tretat 1)j( 5:~ ojë ferrishte të ndodh un 
në katundin 'Spits;ll të Durrësit, me sipër-faqe pref 
•• o (d,zet) d}'nym, kufizue : Dy enë Rrugë. Op 
anë. Mihal 6Hrashkoviqi (tash Abdurrahman Mati) 

d) Dy të tretat pjesë në një ferrishtë, të ndo 
dhun në katundin Spitali të Durrësit, me sipërfa 
qe prej 84 (tetdhietë e katër) dpnym, (njizet e shtatë 
d}'nym tokë dhe pesdhie te shtatë dynym ferrishte), 
kufizue: Nfë anë. Shteti. NH! anë. Petro Giirashko• 
viqi (tash Abdurrahman Mati). Një ane. krugë. Një 
ane Pal Koka dhe Mihal Giirashkovlqi (taah Ab 
durrahman Mati.) Këto prona ndodhen në vendin 
«Qerresane», 

Nga të glitha kl!to toka Që perme nden sipër 
të rregilstrueme në Nr. Re;'id. ZS. prej piesëvet të 
tija ka shkëputë dp dpnpm e nil ut" katërtd9npmi 
toki!, me kufi: Përroi i Qerresanës e Vasil Vava, 
nji anë Vasil Vava e dy ane rrug! dhe i ka shitun; 

26) Të rre1jis1rueme në Vol. XI, Nr. 284 datë 

5 Tetuer 1938 të Zyrës Ipothekavet të Durrësit: 
a) Një arë e ndodhun në katundin Spitali të 

Durrësit, sinuri cQeresaoe>, me aipërfaqe prej 8 
(tetë) dynym, kufizue: Nfë anë. Rrugë e përgjithë. 
shme. Një ani. Pal _Muthini e Kapiten Sava e arat 
e Rexhepit (kufitë e sotme: Nfe anë. Rrugë e per. 
glithëshme. Op anë- Abdurtahman Mati. Një anP. 
Arat e Rexhit (Vasil Kasapit}; 

b) Nj/1 arë e ndodhun në katundin Spit,tt të 
te Durrësit, vendi ,,Qerresane., me sipërfaqe prej 
4 (katër) dynym, kufizue: Nië anë. Jaho Rrash bu· 
lll. Një atë. Pal Molisni Një anë. Rrugë e truell, 
(Kufiët e sotëme: Tri anë pronat e Abdurrahmin 
Matit. Nfë anë. Rrugë dhe Abdurrahman Mati); 

27) Nlë conë tok! e ndodhun në katundin Spi· 
tall rn Durrësit, vendi «Qeresanes. me sipl!rfsqe 
nref 14 (kstërmbëdhletë] dyn,m, rregilstrue në vol. 
XI. Nr. 299 datë 2.f Tetuer 1938, kufizue: Lindie, 
Rru~a e arsvet, Per endim. Ari e Rom:iun Elms zit. 
Veri, Rrul?a e aravet. Jue-~. Ara e Hafiz Tartarit. 
(Kuflët e sotm-: Lindie, Rru~a e ara vet, Perendlm 
Ara e Ramazan Elmazit, Ju11ë Abdurrahman Mati. 
Vf'rl, Rruiz11 e srsvets : 

28) Një arë e ndodhun në katundin Spitali të 
Durrësit, ven dl «Xhe mails. me sipërfllqe prej 40 
(dyzet) d9nym, kufizue: Lindie, Rruga e madhe. Pe 
rendim, ara e Miriës. Veri, Ar, e Themi Ziut, Jugë, 
Arat e Petro Glirashkovlott e Mihal Kapidanit: 
rrezllstrue në vol. XI. Nr. 346 datë 30 Nanduer 
1938; 

29) Nlë conë tokë e ndodhun nl! katundin Spi 
tall të Durrëslt, me siol.lrfsQe pref 90 (nandëdhietë) 
dfn"m. rrezjistrue në Vol. XI. Nr. 5 derë 7 Janar 
1~39. kuflzue: Lindie. Toka e Kristaq Vullkanit, 
Veri. Rruga e katundit. Jugë ToU e Adem Hoxho 
llit me plestarë. Perendim, Toka e Vuko Glirash 
kovlqit dhe e Krist•q Vullkanit. (Kufiët e .~otcm~: 
Lind.je e Perendlm, Tokat e Abdurrahman Malit. 
Veri, Rrugë, Jugë, Toka e Adem Hoxhollit me pjes 
tarP); 

30) Nfë arë e ndodhuo në katuadin Spitali të 
Durrësit, vendi «Xhemall-, me sipërfaqe prej 50 
(pesdhletë) dl'nJm, rrealistrue në vol. XI. fir. 70 
datë 24 Shkurt 1939, kufizue: Lindje. Ara e Andon 
Jeslakovlt dhe Ksanthipi fan Zak Piles. Perëndim, 
Ara e Mustafa Ali Ibrahimit. Juge e Ve.ri, Rr_uga e 
Madhe; 
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31) Tr+dhje të copë ara dhe nfë damë të bash 
kueme, të ndodhuna në katundin Spitall të Durrë 
sit, me sipërfaqe totale, si mbas tapive të vjetra 
turqisht, prej 865 (1e1qind e glashtëdhietë e pesë) 
dynym t~ vjetër (374 dynym, 202 evl-k, 1229, lcut) 
të rregiistrueme në Vol. XII. Nr. 161 datë 9 Mars 
1939. kufizue të giitha aktualisht si mbas një ski 
ce: Një anë. Me tokat e Ibrahim Effendiut, Man To. 
pit, kodrat e shegut, m;i parë kanë qenë tokat e 
Etëhem Efendiut e të Hamdl Begut e sot janë të 
Abdurrahman Matit. Nlë soir. M~ knetë, Nië anë, 
Me toht e Osman Kthunit, Vssil Vavës, Abdurrah 
man MP tit, të Shtetit, tl! Margsrit Kristan Shkurtit 
të Palë Kotës e të Abdurrahman Matit. Një anë. 
Me tokën e Shtetit. Sul Ksdiur, Dull Rexhen, Ha• 
xhi Portuzin e Vasil Paparanin. 

32) Nlë tokë buke e ndodhun r.l' katundin She 
navlash të Durrëslt, me sioërft-Qe pref 10 (dhjetë) 
dvnym. vërtetue me aktnjoftunian Nr. 58 datë 4. 8. 
1939 XVII të Gfykatës Panit të Durrësit, kufizue: 
Lindie, Rru11ll, Perendim, I ivsdhi Dimes, Ve-ri, To 
ltë Shteti, Jugë. Idriz Mets; e cila punohet prej 
bafll:ut Shaban Dub; 

33) Nie shtër,i e destinueme për b1r,im privat, 
e ndodhun në katundin Snitall të Durrësit me 2:lithë 
vleksat, e pPrbame pref dy katësh dhe e kufizue 
me të katër anët tokën e vetë, vërtetueme me Akt 
nfof!onlën Nr. !57 datë 4 Gusht 1939 XVII të Gfy· 
katës Paqit ti' Durrësit dhe e 02:rehun mbi tokPn 
e rrPgfi~truP.me në not, tr anskr intimin e Zprës tpo 
theksvet të Durrësit dt. 26. 7. 933; 

34) Nlë shtëpt e ndodhun në Plazhin e Durrë 
sit (banlat ponullore] e ngrehun mbi tokën erre- 
11iistrueme në Vol. V. Nr. 323 datë 20. 7. 1933 të 
Zvrës loothekavet u~· Durrësit, e përbame pref 6 
<e:iashU!) dhomash, vërtetue me als;t-njoftunU!n Nr. 
57. datë 4 Gusht 1939 XVII. të Gfykatës së Paqft 
të Durrësit, kufizue: Lindie, Thoma Telia dhe Arif 
Hiqmeti. Perendim. Rruga e Për1,?;fithëshme. Veri, 
Kaoiten Haxhi Llani. Ju~I!, Vilazën Dovana; 

3~) Nië shtëpi e ndodhun në Pllazhin e Durrë 
sit (B10fat Popullore), e ngrehun mbi torën e rre- 
2:listrueme në Vol. S. Nr. 420 date is. 2. 1933 të 
Zyrës Jpothekavet të Durrësit, e përbaeme pref 4 
(katër) dhomash, vPrtetue me aktnloftuuiën Nr. 57 
datë .if Gusht 1939 XVII te OjykaU!s Paqit të Durrë 
alt, kufizue: Lindje, Major Sut Kurti. Perendim, 

Rrugë e përgiithëshme. Veri. Arif Xhelali. Jugë, 
Gen. Z•f Strrgji; 

T~ verterueme me akt Njoftuniën Nr, 5S ditë 1 
Gusht 1919 XVII të Gjykatës Paqlt të Durrësit Ab 
durrahman M~ ti, ka nën zotnimin e tifë shtPpijat 
e posh U!- sbenf ueme të ndodhu na në katundin Spi 
tall të Durrësin 

16. Nië shtëpi përdhese me tri dhoms, në të cl 
lën banon bujku Teki Ymeri, kufizue: Në katër anët. 
Me tokat e Abdurrahman Matit; 

37. Një shtëpi me tri dhoma, në të cilën bsnon 
bujku Kadri Aidini, kufizue: Ne të katër anët. Me 
tokat e Abdurrahman Matif; 

3R Një shtëpi përdhese me katër dhoms, në te 
cilën banon bujku Shaqir Shabr 3 kufizue: Në katl!r 
anët Me tokat e Abdurrahman Matit; 

39. Një shtëpi përdhese me tri dhoma, në të 
cilën banon bujku Ali Seferi, ltufizue me kufiët e 
tokës si! shenuerne në Nr. Renduer 8 të këtij dek• 
reti; 

40. Një shtëpi përdhese me tri dhoma.' në të ci 
lën b11pon bujku Ahmef Rorçs, 1rnf1zue me kufil!t 
e tokës së shenueme në Nr, Reoduer 8 të k@tij dek 
reti; 

41. Nië sh tënl përdhese me katër dhoma. në të 
cilën- banon buiku Dem Xheka, l(ufizue me kufiët 
e tokils së shenueme në Nr. Penduer 8 të këtij dek• 
reti; 

~2. Ni~ shtëpi me 2:iashtë dhoma. në të cilën 
banojnë bulqlt Nas e Thoma Laçi. kufizue me ku 
fiët e tokës së shenueme n~ Nr. Renduer: i të ktij 
dekreti; 

43) Nië shtëoiëme ·katër dhoma, ·nl! tf. citën 
banon bulku Jonuz Istref]. '<ufi.zue me kufiët e 
tokës si' shenueme në Nr. Rt ndner r 8 të ktil de 
kreti ; 

44. Nfë shtllpi me dy dhoma, me nië und@rma 
e ojl! burg. në' të cilin banon bujku Gatino Anto 
nio; kufizue me kutlët e tokës së sheourme në Nr. 
Rend. S të këtif Dekreti; . 

4S~ Njl! shtëni përdhese me dv ods e nil! gu 
zhinë, në të etilin banon buflru Ali Hoxha, kufizue 
me kuliët ~ tokës së shenaeme në Nr. Rend. 8 të 
ktif - dekreti; 

46. Një shtëpi përdhese me dl' dhoma, në të ci 
lën banon bujku Ali Ne zlrt, lcufizue me kumt e 
tokës së sheoueme në Nr. Renduer 6 të lcëtii dekreti; 

47. Nië kasotlto me kashtë. me nlë dhomë, n!! 
U! cilën banon bulka Mersin Nuredini k uft1ue me 
kufit!t e tokës se shenueme në Nr. Renduer 81ë 
këtij dekreti: 
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dy dhoma poshtë e ojë burg, në të cilën banon buj. 
ku Br-him Eleei, kufizoe me kufU!t e tokës së she 
nueme ne Nr· Renduen 8 të këtij dekreti! 

49, Nfë shtëpi përdhese me katër dhoma, nl të 
cil Po banon bulku Sha bir Keçi, kufizue me kufil!t 
e tokës si! shenuëme në Nr. Renduer 8 të këtif de· 
kreti; 

50. Nit! shtëpi përdhese me d1 dhoma, në të 
cilën banon butku Vasil Korea, kufizue me kufiët 
e tokës së shenueme në Nr. Renduër 8 të ktij 
dekreti s 

51. N1ë shtëni përdhese me tri dhoma, nl! të 
banon buf ku Zpfnel Uh, kuflzue: U ndie, Ulët e 
Ojo1Jt e rruga. Perendlm, Kallmi. Veri, Shteti. 
Ju11ë. Rrugë : 

52. Një ,:ihU1oi r,ërc1hPse me tri dhoma, në· të 
cilën banon bulku VPII Xhsfs,, kufbue: Lindie, 
Uiët e Glnlit e rruga. Perendlm, Kallml, Veri, Shte 
ti. Ju~:;. Rrugë; 

5J. Nil! ks~olle kashte me d• dhoma. në të ci 
lën banon bufh Zan 11::trefi, kufizue: Lindie, 
Rr11g-ë bae-•fsh. Perendim e Veri. Rrugë. [ugë, 
Prroi e rrugl! ; 

54. 'Nië n 1@rtes~ e destlnuem e për mulli, e 
nosedueme i,rej bufkut Ismall Kostaxhlkut. knftzue: 
Llridft>, Rrnell e katundit. 'Perendfm, Vendi oë 
bashkehen cly uinat dhe 11ra e Hesen Kolromanlt. 
Vt>rf. •ra e Pal Ko\'l's. Jue:ë, Qrutt• e katundit 
dh~ ofes~ •B• e tok:lls rrenueme ; 

55. Nfll ka1101le kashtet, r,f të të cilën banon 
bujku Latif SUnderi. kufizu": Në të katër anët, 
ma tokat e veft ; 

S6. Nil! shtëpi o,rdhe me tri dhoma, n! të cf. 
lën banon buiku Mihal Bani, kufizue : Lindie, 
Rru2a e madhe. Perendim, Ara e Miri,. Veri. Ara 
e Themi Ziut. Jui!!, Ara e Petro Gjerashkoviqlt 
ë Mihal Kapedanit; 

57. Nfl! shtëpi përdhese me dy oda e një hajat, 
në të citën banon bulku Qazim Sh~shi, kufizue : 
Lindie, toka e Kristas Vuko Gjerasbkoviqft. Jugë, 
toka e Adem Hoxhollit, me piestarë, Perendim, 
i zoti ; 

!58. Në shtëpi përdhe me tri dhoma, në të cilëe 
banon bujku Ramazan Hakani, kufizue : me ku· 
fU!t e tokave ti! shenueme ne Nr. Renduer 31 ti 
ktiJ dekreti ; 

S9. Një shtëpi përdhese me tri dhoma, në të 
cilën banon bujku Vasil Kondakçlu, kufizue me 
kufU!t e tokave të shenueme ne Nr. Renduer 
31 të ktii dekreti ; 

60. Nf ë shtëp! përdhese me tri dhoma, në të 
cilën banon buiku Jot Pasko, kufizue me kutil't e 
tokavet të shenueme në Nr. Reoduer 31 te ktij 
dekreti; 

61. Nfë sbtl!pi kashtet me d}' dhoma, në të 
cilën banon buik:u Pasie: Gërmuça, ltufizue me ku 
flët e tokave të shenueme në Nr. Renduer: JI 

t@ ktii dekreti ; 
62. Nië shtPpl përdhese me tri dhoma, në te 

cilën bsnoe bujku Xhep Ajupi, kuflzue me kulli!t 
e tokave të shenueme n~ Nr. Renduer 31 të ktlf 
dekreti; 

6J. Nië shtëpi !'l!rdhe•e m11 tri dhoma, në U! 
cilën banon bujku Harnid M11ç1, kufizue me ku 
fizue me kufil!t e totavet të sheaueme në Nr. Ren 
duer 3 I të ttif dekreti. 

Urdh!!non Z,:,rën e Plnsncavet të Durrësit me 
vue dorë mbi pronat dhe ndërtesën U! përshkrueme 
në këtë dekret, dhe Zprën e lpotekavet ti! Durrësit, 
me transkriptue sekuestrimin e bamë. 

K1 Dekret për të ,rlitha efektet e Ugiës, do ti! 
botohet në Fletoren Z1rt1re tP Mbretnis. 

Tiranë, me 6 Shtatuer 1930·XVII, 
Miolstrl f f>rejtfsis 

Xhafer Ypl d. v, 

Dekret i Mltelstrit I! Dreillsls ti. 6 Sl,/aluer 
z939.XVI/ Ivr, 70 

Sekuestrim i pasunis së 
Xhelat Zogollit 

Dekret 
Ministri Sekretar Shteti për Dreitëstn, 
Mbassi shqyrtoj proces-verbalin e Komisionit 

posaçëm datë 10 Korrik 1939,XVll, me të cilin 
proponohet sekuratrimi I pasunls se lujU!shme e 
ti pa,lujU!shme të tr,:f t famlt1e• pg pf!rf ash tim të 
Ahmet Zogolllt, lindun në Burgajet, tash me ba· 
nim te pa-dlJtun; 

Tue marre paras,sb se koakurojne te gjitha 
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ekstremet e lypuna prej dekret- ligfës me datë 
2 Qershuer 1939 XVII; 

Në bazë të nenit 2 t' atij dekret-llglt ; 
DEKRETON 

Sekuestrimin e pasunis s~ pa-lujtësbme të Xhe 
lat Zozolllt, që ndodhet në qarkun e Durrësit e 
që simba« Vi!rtetlmit të lëshuem me datë 26.7. 
1939-XVII prej Zyrës Ipoihekavet ti! Durrësit p!!r• 
bahet pref o-onës së posht shenjueme : 

Një copë tokë buke e ndodhun në vendin ,,Ner. 
tha nss» Varrosh të Durrësit, me ~f për- faqe prei 
7 (shtatë) dy11ym e 2 (dy) evlëk. rregilstrue në 
Vol. IX. Nr. 364 datë 27.X.1936 të Z1rës lpothe 
kavet të Durrësit, ~ufizue: Lindje, Ullishta e Mus 
taf11 M,shbtës e lfopshti i Mit Franos. Perendim, 
Veri. Jugë. Rruga e përgjlthëshme. 

Urdhënon Zyrën e Financavet të Durrësit, me 
vue dorë mbi pronën e përshkrueme në këtë dr 
kret, dhe Z\'rën e lpoihekavet të Durrësit, me 
transkriptue sekuestrimin e bamë. 

Ky, Dekret, për të glitba efektet e ligjës, do të 
botohet në Fletoren Zyrtare te Mbretnies. 

Tiranë, me 6 Shtatuer 1939-XVII. 
Ministri i Dreitësiës 

Xhafer Ypi d. v. 

Dekret i Mlnfslrit le Drtilisls d, 7 Shfaluer 

z939.XV,I s« 7z 

Sekuestrim i pasunis të Nurije 
Shaban Lundrës, bashkë-shorte e 

A bdurrahman Matit 

Dekret 
Mioi1tri Sekretar Shteti për Drejtësiën, 
Mbassi shqsrte] proces-verbalin e Komisionit U! 

posaçëm date JO Korrik 1939-XVII, me të cilin pro 
penohet sekuestrimi i oasunis ae lujtëshme e te 
pa-lujtëshme te gjith pjutarëve të familjes se Ab 
d urrahmao Matit, i mbl-queitun Krosi, nga Mati, 
tash me banim te pa,dfjtun ; 

Tue marre par1111h ae konkurojne të gjilha 

ekstremet e l}'puna pref dekret· ligjes me date 2 
Qershuer 1939-XVII ; 

Ne bazë të nenit 2 t' atif dekret-ligji; 
DEKRETON 

Sekuestrimin e pasunis së pa-lufttshme të Nu· 
rije Shsben Lundrës, bashkë-shorte e Abdurrah· 
man Matit. që ndodhet në qarkun e Prefekture, 
së Durrl'sit, e qe slmbas Vërtetimit të Iëshuem 
me datë 267.t939XVII prej Zyrës Ipcthekavet të 
Durrësit, përbehet pref pronave të oesht-shenlue 
me. të cilst, simbas v,rtetimit të Prokuroris se 
Shtetit të Durrësit. sot ndodhen të bashkuetre me 
pronat ,,. bashkë-shortit të ~aj që iso~ formue nfë 
bllok e që Quhet Çiflill:u I Abdurrahmao Krosit : 

t. PJesë tl! oa-caktueme të nfë arë që ndodbet 
në vendin .,Pfto1te" të katundit Spitali të Durrësit, 
mP sioër.faoe prei ~ I ("iizet e nf') dyn,m, rre 
gilstrue n!I Vol. lii. Nr. 345 datë 3.X.1932 të ts 
rës loothehvet të Durrësit, kuflzue : Lindje, Arat 
e Vlai:hit dhe Et-hem Effendiu (sot Abdurrahman 
Mati e niestsrë), Per,.,,din.,, Rru,ta e aravet, Veri, 
Rrugë. JuJ?'l\ ha e Ismail Efendiut e ofest~re; 

2. Pf~së të na-caktueme të nil! are qP ndodhet 
ne vendin cPitoh•. të katundit Spitall të Durrësit, 
me slpër-Iaqe pre] 6 (gfashtr) dynym, rrf'glistrue 
në Vol. III Nr. 345 datë 3.X.1932 të Zyrës loo 
thekavet të Durrësit, kuflzue: Lindie, Ara e Oloo 
Luk Vlashit e niestarë. Perendim, Rr11~2 e madhe. 
Veri e Jugë, Ara ,. vet dhe P. bm11II Effendiut: 

1. Piesë të pa-caktueme të një are, që ndodhet 
në vendin «Pitokr, të katundit Soitall U! Durrësit, 
me sipër-Isqe or~f 3 (tre) d,nvm, rregfistrue në 
Vol. IH. Nr. 345 dat~ 3.X.1932 të Z1rës Ipotbeka 
vet të Durrësit të Durrësit, kuffzue : Lindie, Perea 
dim e Juttë. 4ra e EffPndiut. Veri, Prrue; 

4. Plesë të oa- caktueme të nlë are, Që ndodhet 
ne vendin 11Pito1te., të katundit Spltall ti! Durrë1ft, 
me 1ipër,faqe pre] 8 (tetë) rf)'nym, rregiistrue në 
Vol. tV. Nr. 42C, datë 26.Xl.1932 të të z,res lpo· 
thekavet të Durrësit, kufizue : Në tri anët, Ara e 
vet. Nlë anë, Rrusra e madhe; 

5. Pfesë të oa-caktueme të nf ë are prei d)' 
pjesësh, një pjesë qi nHfea nflzet e tete plesë, që 
ndodhet në vendin .,Pitoke •• t~ katundit Spitall U! 
Durrësit, me sipër-faqe ere] l 1/Z (dy e gfyml!s) 
dynym, rregjfstrue në Vol. IV. Nr. 4ZO datl 26.XI. 
19J2 U! Z)'rës lpothekavet U! Durrësit, kutizue: 
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Lindj~, e Perendim e Veri, Tokat e Haxhi Sulej 
manit me plestarë, Jugë, Rruga e madhe; 

6. Plesë të pa- caktueme të nil! are që ndodhet 
ne vendin «Pitokea të katundit Spitall të Durrësit, 
me slpër-Iaqe pre] 16 (gfashH!mbëdhfetë) dynym, 
rregjistrue në Vol. IV. Nr. '420 tiatë 26 Xl.1932 të 
Zyrës Ipothekavet të Durrësit, kufizue: Lindje e 
Veri, Përrua dhe ara e Ali Kokomanit. Perëndim, 
Ara e Osman Murles. Jugë, Rrugë e madhe; 

7. Pjesa «D,, e një kullote, që ndodhet në 
vendin cPiloke> të katundit Spitali të Durrësit, 
me slpër-Iaqe pref 200 (dyqint1) dynym, rregjistrue 
në Vol. IV, Nr. 399 datë 29.X.1932 të Zyrës Ipo 
thekavet të Durrës, kuflzue : Lindie, Pjesa «B• e 
tokës të zotit. Perendlm, Krahu i kalimit d. m. th. 
kurrizi (simbas notës së depozitueme) I malit që 
pleston Kallmin. Veri, tokat e Pal Kokës, Taq 
Shkurti, rrugë e toka Et- hem Grudës. Jugë, Pjesa 
«C• e tokës të zotit; 

8. Pfesë 1, pa-eaktueme të nfë are, që ndodhet 
në vendin »Pitoke» t@ katundit Spitali të Darrësit, 
me sipërfafle prej 8 (tetë) dyn}'m, rregllstrue në 
Vol. V. Nr. 95 datë 1.4.1933 të Zyrës Jpothekavet 
te Durrësit, kufizue: Tri anët, Ara e vet. Një ane, 
Rruga e madhe ; 

9. Plese U! pa-caktuerne të një are, që ndodhet 
ne vendin cPitoke• U! katundit Spitali të Durrësit, 
me sipër.Irqe prei 2 1/2 (dye giymës) dynym, rre. 
gjistrue në Vol. V. Nr. 95, date I .f.!933 të Zyrës 
Ipothekavet të Durrësit, kufizue: Lindje, Peren 
dim e Veri, tokat e Haxhi Sulelmanit me pfestar!. 
Jugë, 1'ruga e madhe ; 

· 10. Pjesë të pa-caktueme U! ojë are, që ndo 
dhet në vendin ,, Pit oke» të katundit S ,11111 t! Du. 
rrësit, me sipër faqe pre] 16 (gjashtëmbëdhjetë) 
dynym, rre giistrue a, Vol. V. Nr. 9S datë 1.4.193.3 
të Zyrës Jpothekavet të Durrësit, kufizue: Lindje 
e Veri, Prrue dhe ara e Ali Kokomanit. Pe 
rendim, Ara e Osman Mustë,. JuJ{ë, Rruga e ma 
dhe dhe arat në germat «B> e •C• ; 

11. NJë arë e ndodh un në sinorin «N erjalli> 
Varrosh-Durrës, me siptr faqe prej 3 (tre) dynym, 
rreglistrue në Vol. V. Nr. 230 datë J.6.1933 të 
Zpres Ipothekavet të Durrësit, kuf!zue: Lindje, 
Meraja e Bejlikut. Perendim e Veri, Ara e Ismail 
Elfeodiut, tash e Nurije Matit. 

Urdhënon Zyrlo e Plnancavet të Durrësit, me 
vue dorë mbi pronat e përshkrueme në këtë de 
kret, dhe Zvrën e Ipothekavet të Durrësit me trans 
krlptue sekuestrlmln e bamë. 

Ky Dekret, për të glitha efektet e ligJës, do 
të botohet ol! Fletoren Zyrtare të Mbretnis. 

Tlranë, me 7 Shtatuer 1939·XVII 
Ministri ! Dre] tëslës 

Xhafer Ypi d.v. 

Dekret i Ministrit u Dre;tlsls d, 7 Shlatuer 
r939 XV/I, Nr, 7-:. 

Sekuestrim i pasunis së pa-luej 
tëshme të Hamit e Niazi Matit 

Dek~et 
Ministri Sekretar Shteti për Drejtëslën, 

Mbassi shqyrtoi proces-verbalin e Komisionit 
të possçëm dat@ 10 Korrik 1939,XVII, me të cilin 
propo-iohet sekuestrimi i nasunls ,! lueltëshme e 
të pa-lueltëshme të glith piestarëve të familjes s! 
Abdurrahman M.ttit, I mbiqultnn Krosi, oga Mati, 
tash me banim të pa- dii tun ; 

Tue marri! psrasyshë se konkurrojnë të giitha 
ekstremet e lvpuna pref d~kret.Jiizfë• datë 2 Qer 
sheer 1939-XVll; 

Në bazë të ner:it 2 t' atij dekret· ligli ; 
DEKRETON 

Sekuestrimin e pssunis së pa-luejtëshme të 
Hamtt dhe Niez! Matit, bijt e Abdurrahman Matit 
që ndodhet në qarkon e Prefekturës sit Durrësit e 
që si mbas vërtetimit te lëshuem me datl 267,939. 
XVII, prej Zyres Inothekavet U! Durrësit, përbehet 
prej prooavet të posht-sheniueme, të cilat, simbas 
Vërtetimit të Proturoris së Shtetit të Durrësit, sot 
ndodhen të bashkuemr me pronat e atit të lyne, 
Abdurrahman Matit që Janë formue një bllok e që 
quhet ·Çifliku i Abdurrahman Krosit. : 

1. Nje livadh, qe ndodhet në katundin Arapaj 
të Durrësit, sinori 'Knets«, me sipërfaqe 26 (nji 
Z;!I) dynym, rregiistrue në Vol. JI, Nr. 321 datë 
13. XII. 1931 të Zyrës lpothekavet të Durrësit, 
kufizue: U ndje, Rraga e katundit. Perendlm. Li 
vadt.i i Shtetit ti! e ka Murat Domi. Veri, Rruga 
e katundit. Jugë, livadhi i Ymcr M1emiait; 
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2. Nlë arë, që ndodhet në katundin Spitali të 
Durrëait, sinori cXhemalle>, me sipërtt qe pre] 30 
(trldhletë) dynym, rregllstrue me Vol, VIII. Nr. 104 
datë 6. 4. I 93i të Zyrës lpothekavet të Durrësit, 
kufizue: Lindje e Perendim, Rruga e madhe. ·Veri, 
Ara e vet. Jugë, Hendeku i multintt, 

Urdhënon Zyrën e financavet të Durrësit, me 
vue dore mbi pronat e përshkrueme në këtë de 
kret, dhe zyrën e Ipothekavet të Durrësit me tran 
skrlptue sekuestrimin e bamë. 

Ky Dekret, për të gjitha efektet e ligjës, do të 
botohet në fletoren Zyrtare U! Mbretnis. 

Tirane, me 7 Shtatuer 1939· XVII. 
l\ilinistri i Drejtësiës 
Xhafer Ypi d. v. 

Dekret i Ministrit fl DrejUsis d, 7 Sfztatuer 
r939.XVII Nr. 7 3 

Sekuestrim i pasunis së 
Musa Jukës 

Dekret 
Ministri Sekretar Shteti për Dreitësiën, 
Mbassi shqyrtoj nroces-verballn e Komisionit 

të posaçëm datë 17 Korrik 1939-XVII, me të cilin 
proponohet sekuestrimi i pasunis së lujtëshmë e 
të pa-lultëshme te Musa Jukës, oga Shkodra, tash 
me banim të pa-dijtuo; 

Tue marre parasysh se kookorojoë të gjitha 
ekstremet e lypuna prej dekret-Iigiës me datë 
2 Q~rshuer 1939 XVII; 

Ne baze U! nenit 2 t' atij dekret-ligji ; 
DEKRETON 

Sekuestrimin e pasunis së pa-Iuejtëshme te Mu· 
sa Julcës, që ndodhet oë qarkun e Prefekturës së 
Durrësit, e që si mbas vertetimit të lëshuem me 
date 26. 7. 1939-XVII prej Zprë1 Ipotekavet të 
Durrësit, përbahet prej pronës së posht-shenjueme: 

1. Nje toke, Parçela Nr. 73, e ndodhun në 
Plazhin e Darresit (Banjat Popullore), me sipër 
faqe prei 500 [pesqind) metra karf, rregjistrue në 
Vol, V, Nr. 428 datë 15 Shtatuer 1933 te Zyres 
se Ipothekavet te Durrësit, kufizue: Nji ane, Deti. 

NJi anë, Parcela Nr. 72. Nji ane, Parcela Nr. 74. 
Nii ane, Rrugë. 

Urdhënon Zyrën e Finaucavet të Durrësit, 
me vue dorë mbi pronat e përshkrueme në këtë 
dekret, dhe Zyrën e Ipothekavet në Durrësit, me 
transkriptue sekuestrimin e bamë. 

Ky Dekret, per të gjitha ef .:ktd e ligjës. do 
U! botohet në Fletoren Zyrtare të Mbretois. 
Tiranë, me 7 Shtatuer 1939 XVII. 

Ministri i Dreltësis 
Xhafer Ypi d. v, 

Dekret i Ministrit tl Drejt!sis d. 
't Sktaluer r939,XVIJ, Nr, 74 

Sekuestrim i pasunis së 
lnajet Uelvinës 

Dekret 
Ministri s~kretar Shteti për Drejtësiën, 
Mbusi shqyrto] preëes-verbalin e Komisionit 

të posaçëm datë 17 Korrik I 939·XVII, me të cilin 
proponohet sekuestrimi i pasuois së lujtëshme e 
të pa- luitëshme të pjestarëve të familje, së Hiqmet 
Delvinës, nga Delvioa, tash me banim të pa-dii 
tun; 

Tue marrë parasysh se konkurojuë të gjitha 
ekstremet o lypu na pre] dekre t- ligjës me date 2 
Qershuer 1939 XVII: 

Ne bazë të oeoit 2 t' atij dekret-ligji; 
DEKRETON 

'J 
Sekuestrimin e pasanis së pa-lulëtëshme të 

Inajet Delvinës, bashkë-sharte • Hiqmet Delvinës, 
qe ndodhet në qark110 e Prefekturës se Durrësit e 
që simbas Vërtetimit te lëshuem me datë 26.7.939- 
XVII, prej zpres Ipothekavet të Durrësit, përbehet 
prej pronave të poshr-shenjueme ; 

Të rregjistrueme me Vol. VII. Nr. Renduer 
26 datl! z. 2. 1935 të Zyrë~ Ipothekavet te Durrësit: 

I. Nje dyqan i ndodhun në tregun «Varrosh> 
te Durrësit, me sipër-faqe prej ZOO (dyqind) kute, 
kuf1zue: Pereadim • Veri, Rrugë e perg1ithë1bmç 
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Lindie, Vit. Beshiri ose oborri I magazes së Besim 
Agës. Juge, Pasuoija e vet; 

2. NJë dyqan i ndodhun ol! tregun «Varosh>, 
tl! Durrësit, me sipër-faqe prej 200 (dyqind) kurë, 
kufizue: Lindje, Vil. Beshiri. Perendim, Rruge e 
përgllthëshme, Veri e Juge, Zonja e vet; 

3. Nil! dyqBo i ndodhun në tregun «Varrosh> 
të Durrësit, me sipër· faqe prej 200 (dyqind) kote, 
kuf1zue : Lindje, Vll. Beshiri. Perendim. Rruga e 
pergiithëshme. V. e Jugë, Pasunija e vet; 

4· Një dyqan i ndodhun në tregun «Varosh> 
të Durrësit, me sipër•faqe pref 200 (dpqind) kutë, 
kufizue: Lindje, Vil. Besh iri. Pereodim, Rruge e 
përgjithëshme. Veri e Jugë, Pasunija e vet ; 

S. Një dyqan i ndamun më dysh te clllët sfe• 
llin po oje lloj kufi, qe ndodhet ne tregun •va 
rrosh> U! Durrësit, me slpër-Iaqe prej ZOO (dyqind) 
kute, kufizue: Lindje Vil. Beshiri. Perendim. Rruge 
e pl!rgjitbeshnie. Veri e Jugë, Pasunlja e vet; 

6. Një dpqan I ndodbuo në tregun cVarro,h> 
tl! Durrësit, me sipër-fa411e pref 50 (pesdhjete) kutl!, 
kufizue: Lindje, VII. Beshiri. Pereodim, Rruge e 
pl!rgjithë1hme. Veri e J age, Pasuoija e vet ; 

7. Nje dyqao I ododhuo në tregun «Varosh» 
te Durrësit, me sipër-faqe prej 50 (pesdhiete) kute, 
i nuamun në dyshë dhe secila pjese sjellë kufit e 
tletrës, lcoflzue: Lindje, VII. Beshiri. Perendlm. 
Rruge e pergjithshme. Veri , Juge. Vetë zonja ; 

8. Nje furrë e ododhun ne tregun "Varrosh,, 
U! Durrësit, me sipërfaqe prej 50 (pesdlletë) kute, 
kufizue : Lindje, Vll. Beshiri. Perendim, Rrugë e 
pl!rgJithshme. Veri e Jugë, Vetë e Zonia ; 

9. Një truell, mbi të cilin asht qene ngrehë 
ojë hotel me 7 dhoma nallë e ojë sallon poshtë, 
sot i shembun, qe ndodhet nt tregun •varrosh,, të 
Durrësit, kufizue : Liodje e Veri, Dyqani Myslym 
A,;ë Beshlrtt, Jugl, Rrugicë. Perendim Rru1e e 
përgfith1hme; 

Nga kte prona ka shkëputuo dy pjesat të 
shenueme ne Nr, reoduer I dhe 3 te këtij dekreti 
me sipër.faqe prej dyqind o naod metra kare te 
dpja dhe i a ka lëshue Bashkise se Durrësit, per 
dobie publike per zgjaoimin e Bulevardit pjesa 
Varrosh, dhe al! menyre sbkl!mbimi ka marre prej 
S11hkU!1 si Durrësit kt!tl! pronë ; 

10. Një pjese teprice rruge te shenueme ne 
ctrmen ·D,, te planit, me sipër-faqe prei HO (dp· 

qind' e pesdhletë) metra kare e 654 cm. rregiis 
true ne Vol. XI. Nr. Kenduer 369 datë 23, XII. 38 
të z,rës lpothetavet të Durrësit, lrufizue: Lindje, 
pjesë e tepricë rruge. Pereodtm, Sheshi i Liria. 
Veri, Pfesa cB• e Zojf!s loaf et Delvina. Juge, Rru 
ga e planit. 

Urdhënon Zyren e Fioancavet U! Durrëslr, me 
vue dori mbi pronat e përshkrueme në këU~ de 
kret, dhe Zyrën· e Iporhekavet te Durrëslt me trans 
kriptue sekuestrimin e bami. 

Ky Dekret, për te gf Itha efektet e ligje,, do te 
botohet ne fletoren Zyrtare të Mbretnis. 

Tirane, me 7 Shtatuer 1939-XVII. 
Mioi1tri i Dreltëslës 
Xhafer Ypi d. v. 

Deltrd i Mi1dslrit I! Dr-eills{s 

7 Gus'/,./ I939,XvII Nr. 75 

Sekuestrim i pasunis së pa-luej 
tëshme të Abaz Kupit 

Dekret 
Ministri Sekretar Shteti per Dretëslaë, 

Mbaai shqprtoj proces-verbalin e Komlsjonlt të 
posaçëm date 10 Korrik 1939-XVll, me të cilin 
propooohet sekuestrimi i pasuoisl së luefU!shme e 
te pa-luejtëshme te Abaz Kapit, i mbi-que [tun 
Bazi i Canes, nga e tash me banim të pa-dijtao; 

Tue marrë paraspshë se konkarojoe U! gjitha 
ekstremet e lypuoa prej dekret-liglës me datë 2 
Qershuer 1939-XVII ; 

Ne t>aze te nenit 2 t' atij dekret-If gji ; 
DEKRETON 

Sekue1trimto e pasuois së pa-Iuitëshme të Abaz 
Kuplt, i mbi· quejtun Bazi i Canës, qe ndodhet në 
qarkun e Nënprefekturës se Krues e qe simbas 
Vertetimit te lëshuem me date 22.1.1939.xvu prei 
Zyre, Ipothekavet pranë GJpkates se Paqit ti 
Krals, perbahet prei pronave e ndërtesave U! po 
shtë-shen] ueme s 

I, Nji Ulli1htë e ndodbun ol! lagfën Kala, si· 
nori ,,Perlataj,, te Kr•Je11 me sipër.faqe prej I 1/2 
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(nji e gi,ml!I) dynym, rregjistrue ne Rregjlstrin 
Kadaatrlal Nr. 17 date 10.8.19ti, kufi1ue: Lindje, 
Rru1e e përgjlthlshme. Veri, shtepija dhe kopshti 
i Abaz Kupit. Perendlm, Rruga e shtëptës Mulla 
Aliut. Juge, Kopshti i Mulla Hysenlt ; 

2. Nie Ullishtë e ndodhun ne la&len Varosh, 
siaori cKar1gjyz,, te Krulë•, me slpër-Iaqe prej , 
(gjashtë) dynym, rregjlstrue ne Rregjistrln Kadas 
trial Nr. 6 date .f.~.1919, kufizue: Lindje, Ullishta 
e Aqaz Kupit. Veri, UHishta e Mustafa lsmailas. 
Perendim, Ullishta e Ram Rap Tafes. Juge, Ulli 
shta e H11eJo Sulejman Abdullaj1; 

J. Mbi dy pjesë, një pjeall, ne oje tokë buket 
që ndodhcr ne katuAdin Larushk U! krujes, me si 
per-faqe prej 300 (tre{(ind) dynym, rregjistrue aë 
Kreglfstria KadastrJal Nr. S67 dare viti 1919, ku 
flzae: Lindje, Toka e Adem llyrtezajt. Veri, Toka 
e financës dhe e Maliq Beut. Perendim, Toka e 
Sbabaa Myrrcs e fusha e Ag1j1, Juge, Kroce e 
plrgjithhhme. 

4, Mbi dp pjesë, nil pjesë, ne një bahçe ullisht, 
qe ndodhet ne lagjen Varesh, sinori «Karagfy1• 
të Krujës, me si per -Iaqe pre] 3 (Ire) dynym, n e 
gjistrue ne Rregjistrin Kadastrjal Nr. 558 date 6. 
4. 1919, kuf1zue: Lindje, Shtëpija e Mus1afa Sadik 
Dalës. Vc:ri, Ullishta e Ali Ramazan Dares. Pere• 
ndlm e Juge, Ullishta e bleui,; 

s. Mbi dy piesë, një pjese, ne oje shtepi qe 
ndodhe& ne lagji!o Varosh, sinort cPerlataj> të 
Krujes, e pe, bame prej kater dhomash me gji the 
aje kope.hr, me slper·hqe prej I (of i) dyoym, rre 
gjistrue ne Rregjlstrio Kadas1rjal Nr. 570, data viti 
1919 kuf,zue: Djath111, drejt derës ullishta e Mu· 
Ila Hy.jenit. Majtas e Mbrapa, Rrugë e pl!rajitbe 
shme. Para, shtëpija e Sadik Xhafer Abdullajt; 

6. Mbi dy plesë, nfe pf esë, në oje Ulli1ht, qe 
ndodhet ne lagjen V .-rosb, sinori «Karagjpz,,, me 
siper.faqe pref .f (katër) dyo1m, 1<re1jis1rue.ne t<re• 
gjisrrtn Kadastrjal Nr. 571 datë 6 . .f.1919, kuflzue: 
Lindje e Veri, Ullishta e Abaz Hasan ~yst,mit. Pe 
rendim, Ullishta e All HaJdarit. Juge, Ulliahta e 
H11eo Sulejmao Abdullajt. 

7. Nje kulle e ndodhuo ne la&jen varosh, sinori 
cc>erla11j• me &lithe kopesh1 me siptr.faqe prej 1 
(ajl) d1oym, rre&iistrue ne Rreilistrio Kadastrjal 
Nr. S7J date 6.4.1~19, kufizue: Djathtill, drejt de 
r~s Ullishta e Mulla Hjsenit. Majtas, Rruga e për· 

gtlthëshme, Mbrapa, ahtëpija e bl-rrsave. Pari, 
Kruce e lagjes; 

8. Mbi dy pjeae, oje pjese, në nji!_toU qe ado· 
dhet ne katundin Larushk te Krujes, me aiper-faqe 
prej 7S (11htatdhjete e pesë) dynym, rregjistrue ae 
Rregjistriu Kadastrjal Nr. 131 date 9.6.1919, kufi 
zue Lindje, Toka e blerësave. Veri, Toka e blerë 
eave. dhe e Maliq Beut. Pereadim, toka e Shaban 
Effeodlut dhe Fusha e AgaJt. Juge, Rruga e per. 
gjlthtahme ; 

9. Mbi dy pjese, ojë pjesë, ne një toke qe ado 
dhet ne katundin Laru,nk te Kruje,, me sipërfaqe 
prej JS (rridhjet e pese) dyaym, rre1jist1 ue ne 
1<rc:1itstrlo Kadastr1al Nr. 731. date 9.fi.1919, ku 
hzue: Lindje, Rruga e katundil, Veri, Kullota e 
karandh. P~re1Ht1m .: Ju1e, tolat e limrullallab 
dhe Abu Kupil ; 

10. Nje trueu 'të ndodhet ne tre1un e Krujl!s, 
me siper-1.aqc pre] UaO (<l1q10J e g1aslmlhje1e) me 
tra kare, rregusrru« me: N,. :18 dare 16.6.1914 ti! 
.t.yres lpothc:kaver re uu1es, luftzue a Lindje, Pe· 
rendim e Veri, Rruge. Jugc:, Kafeja Skc:ndt:r Bej ; 

11. Ne baz, të 001 traasanptimit Nr. 116 date 
...9.19J •• zo1000 ne la1jen Kala, dega ,,Perlataj,,,., 
re Kruës, re drejt sanm uju me vtd,e fr. ari 400 
(ka1erqio<J), kul ,zoe i Linaie, Rruge _ pri vare. Perea· 
aim, Rruge e pë.-iillheshmc:, Juge, Rru1a e Tames. 
Vc:r,, 8.-hç~ja c R1:ia Kamberu r 

12 • .Nje mulli drum qe ndodhet nu vendin 
nKodra" Luz te KruJes, me sipër-Iaqe prei 60 
(gjashrdt1je1e) metra kare, rregjistrue me Nr. 1'40 
da1e 5.Xl.l9J4 te Zyre:; li:>othekavet te Krujës, 
kuf12.ue : Lindje, t>en:nalm, V c:ri e Ju1e, toka e 
~nrerit ; 

u. Nje rose butte, e nd0Jh11!l_ne katundin Luzi! 
te Krujes, me siper-taqe prej 300 (treqind) dynym 
rregjisrrue me Nr. 144 datë 19.Xl.1934 te Zyres 
Ipomekavet te KruJes, kuflzue: Lindie, topooe 
d. m. 1b. 101e e pa-panueme e b11jku1 pasunies 
Shtetit Ojon Pren C1pi1. Juge, Maz Baz Çipi, ara 
Gjon Çypil e livadhet e Shreut. Perendim, tokë e 
bujkul te Snteut Ojon Prend Luka. Veri, duko 
ndjeke dushkun e SbutRrive e deri te livadhi i 
bujkut 1e Sh1~tit kalu 1dit D.:rvan Pieter Çypit ; 

14. Gjashtëmbl!dhjet cope toka buke, ti ndo• 
dhuna ne kaaundin fusbë·KraJe, ojana ne sinorin 
»Ura e Z;zë,, me sipër-Iaqe prej I IOIO (nllmbe- 
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dhletmijë) metra kare, kufizue : Lindje, Deli Ziri. 
Veri. t<rugë e përgtlthëshme. Perendtm, Lumi i 
Zezës. Juge, Hpsen Miri dhe ZeJnel Rama, dhe 
te tjerat t! ododhuna ne sinorin ,Magazi• të ka 
tundit Fushë-Krujë, me sipër-faqe prej 93000 
(naodëdhje1' e tremiië) metra kare, kuf1zue : Lindje, 
Rruge e katundit qi! odj1.:kë burdharin. Yed, t<ruge 
e Bregut Bardnarlr. Perendim, xrugë e katundH, 
Juge, Xhade, të rregjistrueme kto prona ne 1'1r. 
221 datë 16.8.103.S te L.prës Ipothekavet lë Krujës ; 

JS. Servitud kalim uji ne Kruje me vlefte fr. 
ari JOO (nllqiud) ndepër pronat e Mustafa Hoxhës 
me pjestar, rregltstrue me Nr. 193 datë 7.1.1936 të 
Zpres Ipothekavel te Krujës; 

16, Te rregllstrueme me Nr. 3 datë 19.1.1933 
ne z,ren e lpothekavet te Krujës, oj! tokë me 
gjithi ojë sntëp! mbrenda dhe oje kullotë, te ndo· 
dhuna në vendin afër Dushkut U! Dervaait të Kru 
jes, me si për-Iaqe prej 65 (gjashtdbjet' e pese) dpnym, 
kufizue: Lindje. Rruga e katundit. veri e Perëndim. 
Toka e Emrullah Kupit. Jugë. Toka e Shutit që 
rrio bolka Asllan Baku si dhe oje kullote e pyll, 
me sipër-faqe prej 100 (ojiqiod) dynym, kuf1zue: 
Rraga e Kabashes. Veri. Kruga që ndan Dushkun 
e Dervenit. Perendim. Rrugë. Jugë. Toka e Bmru 
llah Kapit; 

17. Në baze! t' akt-Nioftuniës të Gjykates Paqit 
të Krujës me Nr. 9 datë 20.2.1939 Abas Kupi zor. 
non kto prona të ndodhuna në vendin Push-Krues 
(te Ura e Zeze): 

a) Në godinë e përbame prej 9 (nandë] dhoma 
dhe e odame ne dy pjesë, kufi1ue: Veri. Rruge e 
përglithëshme. Në tri anët e tjera i zoti; 

b) Një Hotel me 9 (uandë) dhoma dhe në ka· 
tine poshtëm ojë dyqan, oje kafene e ojë furrë, 
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kuf1zue: Veri. Rruga e përgjtrhësnme. Ne tri anët 
e tjtra i zoti; 

c) Nje godinë me katër dhoma, kuf1zue: Veri. 
Rruge e përgjimëshme, Në tri anet t tjera i ,01i; 

18. Nje shtëpi u ndodhun ne ka1aodin Laze re 
Krujës, e përbame prej dy dhoma nalle e dy dho 
ma poshtë, Vër1etue me akt·ojofu.mien Nr. 27 Ja1e 
29.7.1939 te" G1pkatea Paqil te Kruies, kafizue: 
Lindje, Perendim, Veri e Juge. I zoti; 

19. Një Magaze misri perdheske, e ododhuo në 
katundin Luzë të Krujës, Vërtetut: me akt•UJof .uniën 
Nr. 27 date 29.7.1939 të Cj1.kates Paqit re Krujës, 
kuf.zut: Lindje, Perend.m, Veri e Juge, I zoti; 

20. Një livalilh, i ndodhuo në katundin Lusë te 
Kru1es, me stpër-Iaqe prej 25 (ojizet e pesë) dpopm, 
vërtetue me ak1·.1Jof .uaiën Nr. 1.7 date .29.7, 1939 
te Gjpka,es t>aqil të Krujes, ku Irzue s Lindje. xru 
gc1. Veri. Livaahi i Kiahes. Jugë. t(ruga e ka,uodir. 
Perendim, I zoti; 

21. .Nje Magaze përdheske, e ndodhuo ne katun 
d10 Fusn-Kruë, e ngrehun në torën e vet qe .ka 
të rregiisrrueme ne Not-Transkriptimin Nr. Ul 
date 16.6.1935, vërtetue me akt njof1uoiëo Nr. 27 
datë 29.7.1939 te Gjykatës Paqll të Krujës, kufizue 
me kuftt e sheoueme në Nr. Reoduer 14 të ktij 
dekreti. 

Urdhënon Zyrën e Financavet të Durrësit, me 
vue dore mbi pronat dhe ndërtesat e përshkrueme 
në këtë dekret, dhe Zyreo e Ipomekavet të Krujës, 
me transkriptue sekuestrimin e bamë, 

Kp Dekret, për te gjitha efektet e llgjës, da të 
botohet në Fieroren Zprtare te Mbretenis. 
Tirane, me 7 Shtatuer 1939. XVII. 

Ministri i Dref U!siës. 
Xhafer Ypi d. v. BKSH
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Nr. 11S 

PARTE SUPPLEMENTARE 
TRADUZIONE DEi DECRETI DEL MINISTRO PER LA GlUSTIZIA 

DAL TESTO ALBANESE 

Deere/o del Minis/ro per la Giustlei« 
16 Agosto r939 XVII, Nr. 46 

Sequestro dei beni immobili di 
Adile Zogolli 

DECRETO 
11 Ministro St gretario di Sta to per la Oiustizia, 
Visto ii verbale delta Commissiooe speciale 10 

lugtio 1939 XVII, col quale si p-opone ii sequestro 
dei beni mobili ed immobili indistintsmente dei 
componeoti la famlglta di Ahmet Zogolli, oato a 
Burgajet, attualmente di ignoto domicilto; 

Conslderato ehe rlcorrono tutti gli estrem i pre· 
vlsti dal decreto legge in data 2 giugoo 193!:1-XVll; 

Visto I' articolo 2 del suddetto decreto legge; 

DECRETA 
li sequestro del beni immobili di Adile Zogol!i, 

situati net clrcondario di Dlbra ehe giusto ii cerrili 
cato del 20.7.1939 rilasclato dall' Uff cio delte I po· 
teche di Dibra, consistono nei seguenti br ni 
e f abbricatl situatl ne l villaggio di Kaçu 
lini (Pollozhan) di Dibra. registrar! col Nr. 8/1 
data 10.Xl.1910 net Registro dell' Ulteto delte 
Ipctecne : 

1, Una casa divisa per mera. delta estensione 
di 860 m. q. coafinante: Est ii b-ne del vendltori. 
O vest, Nord e Sud ti bene dei vendi tori e strada ; 

2. Terrene in cO irade•, ddla es tensione di 
6 dynym, confl'tante : tst strada. Ovest ii canale. 
Nord Kazi Uka. Sud ii bene dei venditori; 

3. Terrene a «Troje> dells esrenslone di 3 d)'• 
ny n, coettnaure : Est strada. Ovcst lmer Jakupi. 
Nord Asllan Ahmeti. Sud Qerim Sherifi ; 

4. La collina, d,lla e1•ensione di J dynym, 
conttnante : Est strada. Ove st ii terreno dei vendi· 
tori. Nord e Sud Qerim Sherifi; 

S. L1 strada, della estenslone di i 1/2 dynym, 
conlinante : Est li campo dei vendi-tori. Oveat 
Rrushit Hasanl. Nord lmer Jalcupi e Riza Zejnell. 
Su4 Q,rlm Sherrfr. 

6. L' c_Arnicë•. dell a es tensione di I /2 dynym, 
confinante : Est Kari Uka e I mer J 1kopi. Ovest 
Abfz Polici. Sud Kazi Uka. Nord Rahman Prethi; 

7. li terreno denominate .,cest,,,, della esten 
siooe di 1 /2 dynym, cooffnante : Est Bajram Vish· 
ka e Kazi Uka, Ovest strada. Nord Rahman Prethi, 
Sud Kazi Uka ; 

8. li terreno d. no mina to II Kalledermë.,, delta 
estenslone di 1 l/Z d1oym, confinante: Est strada, 
Ovest Kazi Uka Nord Haidar Seliti. Sud li bene 
dei vendttori ; 

9. 11 terrene denomlna'o • Kalledermë •, delta 
estensione di 3 dynym, conhnante : Est strads. 
O vest Kazi Uta. Nord e Sud ii bene del venditori; 

10. II terrene denomioato ,,Katit dermë» delta 
estensfone di 3 dynym, cor linsnte : Est strada. 
Ovest it bene dei vendltsrl. Sud Qerim Sherifi; 

11. li terrene a strada, della estenslone di 
4 1/Z dy11pm, conlrtante : Est, Nord e Ovest it 
beae dei venditori. Sud K-zi Uk.a ; 

12. It terreno a »Livadhe», della estensione 
di I dynym, eonflnante s Est Ab:az Polici. Ovest 
Banush Elmazi. Nord I mer Ja kapi. Sud Kazi Uka; 

13. Terrene a • Pocele •, delta estensione di 
21/? dvnvm, conlln mte : Est e Su1 Kazi Uka. 
Ovest Llaze Ollomani. vord Banu h Elmaz ; 

14. li terreuo a .,Pocete.,, dells estensione 
di 41/2 dyDym, eonf'nante: Est Ki zi Uka. Ovest 
viuzza. Nord Se;futla H~lili e Ibrahim Muharremi, 
Sud it canale ; 

15. Terrene a II Krenie», dtlla estensione di 
3/4 dynym, co.Jmann : fst e Nord lmer Jakupl. 
Orest Kazi Uka. Sud la proprieia del veuditori ; 

16. Terreno a cKreoje• detla estenslone di 
3/4 dynym, confioaote : Est lmer Jakupi. Ovest 
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Kazi Uka. Nord it terrene dei venditorl- Sud ii 
terrene dei veoditori ; 

17. li terreno a «Urdhl!• delle estenslone di 
3 dynym, confinante : Est lmer Jakupi, kustan 
Kadriu e Sejfullah Bajrami. Ov. st e Nord ii terre 
oo dei venditorl- Sud ii terrene dei venditorl; 

18. Terre co a ,, L..ugë >, delta estensione di 
2 1/2 dynym, eontinante : Est ii terrene dei vendi 
rori, Ovest e Nord Kazi Uka, Sud Q~rim Sherifi, 
Rustem Kadrtu e Stjfullah Bajrami; 

19. Terreno a .Kai,rece ·, della estenslone di 
1 1/2 c!yrurn, contmante : Est Banush Blmaz]. 
Ovest ii terrene dei venditori, Nord Banush El· 
mazi. Sud viuzza ; 

20. Terrene a 11Kaprece111 della estensione di 
1/4 dynym, conhnante s Est i1 terrene dei vendi. 
tori. O vest Salih Abdullah u. Nord Asllan Ahmt. ti. 
Sud sorgeoti ; 

21. Terreno a ,,Krene•, della estensione di 
4 1/2 dynym, confmante : Est 11ra ia. O vest Qerim 
Sherifi. Nord Abaz Pollet. Sud viuzza ; 

H. ·1 erreao a «Krenë•, del la estensione di 
I I/!. dynym, conhnante : fat Selmau Zeqrri, Ovest 
Selman Zeqiri. Nord Sejfullah Zeqiri e Kazi U~a. 
Sud strada; 

23, Terreno a »Lugë», della estensione di 
2 1/2 dynym, coofioante: !!st Qerim Sherifi, Ovest 
Banuab Elmazi. Nord Trapi. Sud Asllan Shkurti; 

l4. Terreno a »Pccele», delta esteusioae di 
3/4 dyopm, coofinante: Est strada. Ovest lorahim 
Muharemt. N0.,j srrada, Sud Sc:jfullah H11lili ; 

2S. Terren o a rlolë ·, dell a estenst o ne di 
2 1/2 dyoym, conf.nanre : Est Kkzt Uxa. Ovest 
Sejfullah Halili. No"J str11da. Sud tl terrene dei 
veuditori ; 

26. Terrene a 11Pok,,, dldla estensicne di 
2 1/4 dyn1m, conhnanre : Est Kazi U1a. 0Vc'St 

Sejfullab Halili, Nord li terrene dei vendirorl. 
Sud Aqif Sherifi ; 

Z7. Terrene a •Ceste•, della estenslone di 
2 1/4 dynym, coJfinanle : fat strada. Ovest Kazi 
Uka. NorJ e Sud Banash Elmazi ; 

28. II campo deno:nioato «Ceni•, della esten 
sione di 4 1/2 dynym, coahnante . E.st Hajdar Se· 
iti. Ovest strada. Nord Kazi Uka e Z1qir Uka, 
Sud Aqif Sherifi ; 

l9. 11 campo a .Krere9, della estensione di 

41/2 dpnym, coehnant« Est cimltero. Ovest ruscel 
lo. Nord strada. Sud lmer Hsxnla ; 

30. Terrene a «Pole•, della estensione di 3 
dynym, c mhnanre : Est Aqif Sherifi. Ovest Jonuz 
Sc:lmani. Nord e Sud viuzza ; 

31. Terrene a ,veoesbtë> della estensione 
di 1/4 dynym, continante : fat Jonuz Selmaoi. 
Ovest la vigna .ti Smana, Nord strada. Sud Beqir 
Uka; 

32. Terrene a •. Ograde», della esteusione di 
3/4 dpoym, c11ofrnao1e: es, e Sud ii ruscello. OveS1 
Rahman t<amadao Preun, Nord Ollcman Osmani 
e Hajdar Seili ; 

33. Terrene a «Edvlce•, della esteuslone di 
I dynym, conhuante : Est S1.1tulla "adriu. Ovest 
I mer Jou pi. Nord e Sud ~us tan Kadri u e Se] • 
fullah Kadr1u ; 

34. Terreno a eOshave>, della eslensione di 
I dynym, caahnante : Eal Rustan Kadriu e Sejfu 
llah B •i rami. Sud strada. Nord la proprtera dei 
veodilori; 

35. Terrene a »Oshavë», della estensione di 
l dynym. confioaote : ~st Abdullah Kadriu. Ovest 
Osman Desnait. Nord strada. Sud 11 rurcello di 
Cetusnl ; 

36. Terreno a «Sade>, della estensione di 
t dynym, conhnante : fat Qerim Sherifi. Ovest 
Sahh Abdullah a. Nord Xhil Daul. Sud strida; 

37. Tem100 a cV~ni!shtë>, dells estensicne 
di 3/4 dynym, confmantes ~st Salib Abdullahu. 
Ovest strada. Nord Piqr! Agushi. Sud Kazi Uia. 

o~'4foa di' Ufficio delle !'inanze di Peshkopeia di 
immeuersl nel possesso de i beni e fabbricatl descritti 
net presente decrero, nonchë all' Ufficio delle lpote 
ehe di Peshkopeia, di curare ii sequestro etfettuato. 

11 presente decrero a tutti gli effetti di leg1@1, 
sarl pubblrcato oeJla Oazzetta Ufficiale. 

Tirana, 16 Agosto 1939.XVII. 

f/to Xh. Ypl BKSH
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Deerëto del MiMisiro per la Giuslizia 

I6 Agosto I939-XVII Nr. 47 

Sequestro dei beni immobili 
di Xhelal Zogolli 

DECRETO 
li \\inistro Segretario di Sta10 per la Giustizia, 
Vl1to ii verbale delis Commissione spc ciale 10 

Luglio 1939 XVII, col quale si propone ll sequestro 
dei beni mobili ed immobilt di Xhelal Zogolli, I.a 
tello di Ahmet Zogolli, nato a Burgajet, attualmente 
di ignoto domicilio ; 

Considerato ehe ricorrono tutti gli estremi 
prevlstl dal decrero !egge in data 2 g.ugco 19.19 
XVll; 

Vis to l' arricoto 2 del suddet:o decreto-le gge; 
D E C R E T A 

li sequestro dei beni immobili di Xhelat Zogol 
li, situatl nella Sottoprelettura di Porto Edda 
(Santiquaunta) e glus.o it certihcato del 24.7.939 
rilasciato dali' Ufhcio dvlte ipotecne di Delvina, 
consietenri nei seguenti fabbricati : 

I. U oa nuova casa situata nella parte superio 
re di Porto-Bdca (Santiquaranta) al muro della 
Icrtezza, a dopplo ingresso divisa in due parti, cia 
scuna parte ha due piaai coo tre camere, bagno, 
cucina e deposito, della estensione di 112 m1.tri 
q.ti e per l'esteosione di 580 metri qusdrati cortile 
davanti quests casa, registrata col Nr. 38 data l 
Marzo 1937, conhnanre : da quattro parti con la 
strada seconco la qualifica ehe viene fatta in uno 
scbizze ptanimetrico progettato dal Sig, Ing. 
R, Kaistr, 

Dentro i coofioi del suolo citato nel Nr. I, 
sono compresi aoche questi quattro fabbricati gia 
registrati pure col Nr. 38/1 data 30 Marzo 1937, 
dali' Utflcio delle Ipotecee di Dclv lna : 

2. Col Nr. 224 una c~sa di pietra, della 
esteosione di 19,20 m. q. conl.nante : a destra 
e davanti coi terreni catastrall e dietro col suolo 
demaniale; 

3, Col t-.r. 2l6 una casa di pietra, delta 
estensione di 34.50 m. q. coofioao te coi terreni 
catastali a destra e davanti, e dietro col suolo 
demaniale. A siolstra ii fabbricato Nr. 70 ; 

4. Col Nr. 228-230 uoa casa di cemento, 
delta este nsione di 56 20 m. q, con terreni cata 
stall a destrs, a sinistra e davanti, e dietro 
suolo demaniale ; 

5. Col Nr. 110 una casa di pietra con cortile 
di quattro streme (misura speciale locale), della 
estensione di 29.60 metri q. coofioante a destra, 
sinistra, davaotl e dietro col suolo dem-nlale. 

Or dina all' Ufficio delle Finanze di Delvioa di 
im.nettersl net possesso dei terreni e del tabbrtcatl 
descritti net presente decr~to, nonchë all' Ulhcio 
delle lpoteche di Dzlvina di curare la traserlztoue 
del seque stro tffettuato. 

II presente decreio a tutti gli eff~tti di legate, 
sara pubblicato ne Ila Oazzetta Uff .clale, 

Tirana, 16 Agosto 1939-XVII. 
f/10 xn. Ypi 

Dure/o del Ministra per la Giuslizia 
I6 Agosto I939.XVII, Nr. 48 

Sequestro dei beni immobili di 
Abdurahman Mati 

DECRETO 
li M fli ,1ro Segretario di Stato per la Giusriaia, 
Vista ii verbale ddla Commissione speciale 10 

Luglio 1939-XVII, col quale si propone ii sequestro 
dej benl mobili ed immoblli di Abdurahm an Mati 
sopranominato Krosi, di Mati, attualmente di ignore 
domlc.lio; 
_ Considerate ehe rtcorrono tutti gli estremi pre 
visti dal decre to legge In data 2 giugno 11:139 XVll; 

Vis to l' at ticolu 2 del suddet.o decreto legge, 
DECRETA 

li sequestro d e i beni immoblli di Abdurahman 
Mati, situati oella Sotreprcteuuta di Porto i!dda 
(Saotiquaraota) e glusto ii certiftcato del 24.7. i 9J9, 
ddl' Ufficio dtlh: Ipotecse di Delvine, eonsistenti 
nei seguenti beol: 

1. Tre terreni (parcelle Nr, 45, 46 e S5) ehe 
uniti insieme termano un podere di 626 m. q., re- 
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gistrato col Nr. 47, 8 Matzo 1939, confinaote: Est 
per 16 metri col suolo e In baraccn c x-propriera 
reale. Ovest per 20 m. con ta nuova scuota. Nord 
pet' 32 metri con la strada Kast, ioti. Sud per 32 
m. col suolo secondo la qualifica apportata nello 
schizzo planimetrlco eseguiro dali' Ing R. Kaiser, 
comprendendo entro dettl terreni anche una vecchia 
scuderia, sffittata attuatmente al Sig Jani Rexho 
pulla. 

Ordlna at,' Ufficio delle Flnanze di Delvina, di 
immettersi nel possesso del suddetti bent de 
scrltti net presente decreto, noncr ë a ll'Ufficio de lle 
Jpot. ehe di Ddvina di curare la trascriaione dd 
sequestro dfettuato. 

li presente deereto a tutti gli efletti di kgge, 
sara pnbblicato oella Gaiz.tta Uthciale. 

Tirana, li 16 Agosto 1939·XVII 

f/to Xh. Ypi 

Deere/o del Minislro per la Git.sJfzia 
r6 Agosto z939 XVII, Nr, 49 

Sequestro dei beni immobili 
di Sadete Juka 

DECRETO 
li Mfnistro Segretario di Stato per ta Giustlzla, 
Visto ii verbale dclla Commissiooe speciale in 

data 10 "Lugtio 1939 XVil, col quale si propone ii 
sequestro dei beni mobili ed rmmubili di tutti i 
componeati la famiglia di Muse Juk11, situatl a 
Lëkurës oel vJllaggio Çukë detla Sonopretettura 
di Porto-Bdda (Santiquar•!tHa) ehe gLsta ii certi 
ficato del 24. 7. 1939 rila:.ciato dali' Ufficio delte 
lpoteche di Delvioa coosistono nei seguenri beoi 
630/720 parti indlvisibili: 

1. Uaa parcella segoata col Nr. 19 nella plan 
ta speciale, registrata col Nr. 13 data 24. I. 939, 
confinanre: Est strada. Ove st Parcella Nr. 28. Nord 
strada. Sud Parcella Nr. 20, della estenstone di 
710m.q.: 

2. Uoa pareella segoata col Nr. 20 nella pian 
ta speciale, reiistrata col Nr. 13 data 24·1· 1939, 

coofinante: Est strada. Ovest Parcelia Nr. 27. Nord 
Parcella Nr. 19. Sud Parcella Nr. 21, delta eaten 
sione di 710 m. q. ; 

3. Una parcetla seanata col Nr. 28 nella plan 
t.a speciale, regtstrata col Nr. 13 data 24. 1. 1939, 
confinante: l!st Parcells Nr. 19, Ovest ta via di 
Butrinto, Nord strada, Sud Pare ·lia Nr. 27, della 
estensione di 460 m. q. ; 

4. Una pareella segnata col Nr. 27 nelfa plan• 
ta speciale, registra ta col Nr. 13 data 24. 1. 1939, 
confinante: Est Parceila Nr. 20. Ovi st la via di 
Butriuto. No.d P •• rcdla Nr. 28. Sud Parcdla Nr. 
26, dc:lla estensione di 420 m. q, clcë le quattro 
parcelle cosutuiscono una esrensione di l030 m. q. 
formanti parte del pascolo dl L:-kura confinante : 
Est mare. Ove,t la sponda del vecchio Mooastero. 
Nord ii pascolo dd vecciio Monastero. Sud la 
chiesa di Porto-Edda. 

Ordina all' uffic:lo delte Pinanze di Delvlna di 
immettersi oel possesso dei beni descritti nel pre 
sente deereto. non ehe all' Ufficio de lle Ipoteche di 
Delvlna di curare la irascrlzlone del sequestro cf 
Iettuato. 

li presente d.creio a talli gli tffolti di legge 
sara pubblicato nella Gazzelta U ff,clale. 

Tirana, 16 agosto 19J9-XVII 

f/to xn, Ypi 

Deere/o del ll.1£nfstro f>tr la Giustiata 
r6 Agosto I939 XV!I, i'vr. 50 

Sequestro dei beni immobili 
di Inajet Delvina 

DECRETO 
II Ministro Segretario di State per la Oiuatizia. 
Visto ii verbale delta Commissiooe speciale 10 

luglio 1939 XVII, col qus le si propone ii seque 
stro del beoi mobili ed immobili dei componenti la 
famiglia di Hiqmet Delvina, di Delvioa, attoalmen 
te d'igooto domicilio; 

Considerato ehe rlcorrono tutti gli estremi pre. 
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visti dal decreto legge in data 2 Giugno 1939 XVII; 
Visto I' artlcolo 2 dd suddetto decreto legge; 

DHCRETA 
11 sequestro del beni immobili di lnajet Drlvlna 

consorte di Hiqmet Delvina. sltuati nelta Sottopre 
fettur, di Oelvina, ehe ,iiusta ii certlficato del 24. 7. 
1939 rilasciato dall' Uffiçio ddle lpoteche di Delvi 
na risultaoo registrati in base ai re gist ri cat astati 
nonchë alle traacrizlooi figuranti in deuo Ullicie, 
col N<. 23-26 data Agosto 1925, Nr. 21-24 data 
Aprile 1927 e Nr, 163 data 12 Ottobre 1931, 
intestate a suo favore per 14/32 parti ed In 
partico1are la pute indescritta degl! eredi e del 
defunto Qc:mal Selim Beu di Delvina, acquistata 
dalia suddetta Inaiet delte segaentl proprieta: 

t. Una casa situata net quartiere Papcçl di 
Delvloa, confioaolt: a des tra la loro casa. A sini· 
stra e dietro I lore poderl. Davanti la casa tJi Hy· 
sen Ademi; 

2. Una casa di abitazione col confini indicati 
at Nr. I; 

3. Un terreno (orto), dells estensione di 5 1/2 
streme, confinante: Est strada. Nord ii monte. Ovest 
Suleiman Halili. Sud i proprlstar! e stradst 

4. D'eoi olivi pure in quell'o.to econ gli stessi 
coo fini. 

Ordina all' Ufficio detle Finanze di Oelvina di 
Im nettersi net possesso delle parti pessedute da 
InaJet Del vina dercritte -nel presente decreto, aonchë 
all' Uffic!o delte Pi nanze di Delvina di curare ta 
trascrizloae del sequestro ettettuato. 

II presente decreto a tutti gli eff etti di tegge, 
sara pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. 

Tirana, 16 Agosto 1939-XVII. 
f/co Xh. Ypi 

Deere/o del Minislro per la Giusliaia 
I6 Agosto z939,XVII, Nr, F 

Sequestro dei beni Immobili di 
Vasilika Kotta 

DECR'ETO 
li Ministro Segretario di Stato per la Olustizia; 
Visto it processo verbale della Commiaslone 

speciale lo data 10 Lu,lio 1939· XVII, col qua te si 

pr opone ii sequestro del beni mobili ed immoblli 
dei componeoti la famiglia di Koço Kotta, di Korit 
za, attuatmente di fgooto domicilio; 

Conslderato ehe ricorrono tutti gli estreml pre 
visti dal decreto-Iegge in data 2 Giugno l939·XVII; 

In base all'articoto 2 det suddetto decretto-legge; 
DECRETA 

li sequestro dei beni immobili di Vasilika con 
serte di Koço (Kostaq) Kotts, situati a Korça, ehe 
giusto la comunicazione del Procurator e del Re 
a Korça fatta col fogllo Nr. 36 Ris. in data 25 
Lu gli o 1939, risuJtano in : 

49. parti su 299 puti indivisibili (49/299), 
di un callë, una sals e un cinematografo, situato 
nelta piazza di Koritza, conflnante: Est Pali Lubo 
nja. Sud Llambi Kajoo. Ovest e Nord strada pub 
bllca denominata cMajestik>, i coi stabili sooo 
costruiti nel suolo e nelta casa descritta nei titoll 
di proprieta Nr. s, da·a Lugtio 1927, Nr, 90 
data Lugl!o 1927 e Nr. 192/5 e in quelti 20 
Sette mbre 1932, intestati al nome della So 
cleta Anonima «Cinemateatro• aveate per capitale 
i tre suddetti fabbrlcat]. in 299 uloni ogouoa 
d • un valore di 500 F. A., tra cui 49 sono inte 
state a Vasilika Koço Koua. 

Ordina all' ufflcio delte Fioanze di Korilza, di 
lmmettersl net possesso delle 49 parti (su 299 parti) 
dells predetta Vasilika, descritte net preseote deere 
to, nonchë all' Ufficio dt lie Ipoteche di Korilza, di 
curare ta trascrizione del seque1tro effettuato. 

11 presente Decreto, a tutti gli effettl di legge, 
sara pubblic+to nella Gazzetta Ufficiale. 

·firana, 16 Agosto 1939 XVII. 
f/to Xh. Ypl 

Decreto del ,lfinistro Jer la Giustizia 
I6 Agosto I939 XVII, Nr, 52 

Sequestro dei beni immobili di 
Xhelo Selim Dibra 

DECRETO 
li Ministra Segretario di Sta to per la Oiustizia; 
Visto ii verbale della Commlssione speciale del 

17 Luglio 1939,XVll, col quale si propane it seque 
stro dei beni mobili ed immobili di Xheto Selim 
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Dibra oppure Rr dovi shi, e dd compom nti ta sua 
famigli,, di Dibra, attualmeole di ignoto do· 
micilio; 

Conslderaro ehe rtcorrono tutti gli esrremi pre· 
visti dal decreto lrgge in data 2 Oiugno 1939XVII; 

Vista I' artfcolo 2 del suddetto decreto te.,ge; 

DECRETA 

li secuestro del beni immobill di Xhelo Selim 
Dibra oppure Radoveshi, situati nel circonderio di 
Tirana e gtu,tll ii certificato del 5 Agosto 1939 XVII 
Nr. 381 rilasclato dali' Ufffcio delle Ipoteche di 
Tirana. cooslstenti nei seguenti terreni e fabbricati: 

1. Un terrene nel nuovo quartiere di Tirana, 
localita Lsprske de lla estens'one di 200 dynym, 
registrato col Nr. 64 data 27 2 1930, confinante: 
Est la strada veccbla di Durazzo e oanialmfnte 
ii aiardiro di Qllnife Libohova. O,·Ec;t Ymer Fortu 
zf. Nord ii fiume di Kuçana. Sud la strada privata 
del giardi no di Qani] e Libohova ed ii terren o di 
Banush Hamdlu; 

2. Un terrene, net nuartiere di Sulefman Pasha 
di Tirana, de lla estenslone di 1500 metri quadrati, 
regJstra'o col Nr. 1H data 23.3 1931, canfinante t 

Est vlclllo. Ovest ii cimitero di Pasha, destinate 
ad uso OB'CO. Nord 11 strada Hoxha Tahsim. Sud 
la strada di Pisha, eonchë due febbricati ricostruitl 
su questo suoto: 

a) Un fabbricato di 4 pianj, li primo piano 
pianterreno con S vat1i e t latrina, ii secondo piano 
di S vani e di una sala, i1 terso piano di 6 camere 
e di 1 111a e ii qusrto niano di 8 camere, I la 
trina e una ssla, con metll oozzo f'd un magazzi110, 
conffnante: la strada di Pisha, ta strada del ciml 
tero, I' altra sua casa e vlcolo i 

6) Un ca• di 3 piui, ii prlmo piano df ; 
vani, 1 latrina, I sala, ii piano secondo di .f ca 
mere, 1 latrina, un salone, ed ii terzo piano di 4 
van i, 1 slla, un bagno e 1 latrioa, continante: la 
strada di Pisha, ora vicolo cieco e f o due parti 
I' altra sua casa: 

3. Uo giardioo net uuartlere di Suhfman Puha 
di Tirana, dells estensione di 5385,SO m.q., registrato 
col Nr. 72 data 27.1.1938, confinante: Lana, ii giar. 
dino degli eredi Maliq Beu, la sua easa ed ii pro 
prio gfardino; 

4. Una casa net quartiëre Suleiman Pasha di 

Tirane composts di 9 camere sopra e 11 sotto, 
atrio e '4 bagni, rr gistrata col Nr. 73 date 27.1.1938, 
confinante: ii suo giardino prlvato. Gli eredi di 
Maliq Btu. La strada di Pisha. di una superficie 
di 611.50 m. q. 

S. Un terrene delta estenslone di 36 e 3/4 
dyn1m, situaro ne! quartiere di Sulelman Pasha di 
Tirana, reglstrato col l'lr. 671 data 15.9.1938. con• 
Iinante : Est Tova e Marika Piel e Abdulhh Huta. 
Ovest Dr. Sabri Tc fiku e Sinan Krueta nl. Nord la 
strada di Bami. Sud ii torrente ehe sersra con Sheh 
Kasem Tabaku, con una cssa eretta su questo terreno 
costitulta di S camere planterreno, 1 sata ed 1 stalla; 

6 Un giardino nonct ë una cssa costruita su 
Questa gtardlno situato net quartiere Abdullah BeJ 
di Tirana, re glstrato col Nr. 1291 data 8.XI.1928, 
confinante: Est gli errdl di Kasem Halell, Ovest 
ll\rahlm Haluli e fratello. Nord Adem Dibra. Sud 
strada senza usclta ; 

7 In baee al certillc-to dd 12 A~osto 1939,XVII 
rilasclato dal Cspo-anzlano del quartiere di Sulef· 
man Pasha di Tirane, Xhelo Dibra (Rsdoveshi] 
posslede anche: 

a) Quattro bo•tej?ht gla affittate ntla Dogana 
in quel qutrtiere, con 1utto il Iabbricato soorsstsnte 
dl'lta Dlrezlone Grnerlle dell, rosle e Telegrafi : 

6) Aftre quattro bo'tegbe e ii Iabbrtcato soprs 
stante ove sono i moiantatl git uffici dell a Direzlone 
delle Poste Telegrafi, non reglstrate all' Ufflcio 
delte J ,otPche di Tirana. 

Ordina all' Uffcio delle Finanze di Tirana, 
di immettersi nel nossesso del beni e Isbbrl 
cati descritti nel presente decreto, nonehë all' Uffi 
clo delle lpoteche di Tirana di curare la trascrlzione 
del sequestro effettuato. 

li presente decreto, a tutti gli effetti di legge, 
sara pubblicato nella Oazzetta Ufficiate. 

Tirana, ti 16 Agosto 1939-XVJI. 

f/to Xhafer Ypi BKSH
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Deere/o del Minislro per la Glustiaia, 
z r Azoslo r939.X1' II Ar. 53 

Sequestro dei beni Immoblli di 
Xhevahire Rado veshi 

li Ministro Segretario di Stato per la Giustlzla; 
V,sto it verbale delta Commlssione speciale In 

data 17 Luglio 1939 XVII. col Quale si nronone it 
sequestro del bent mobili ed f rnmobill def compo. 
nenti la famiglia di Xhelo Selim Dibra ovvero 
Radoveshi, di Dibra, attualmente di ignoto domi 
ciHo; 

Consldersro ehe ricorrono tutti eli ei;trPmi nre 
visti dal decreto-lrgj!'e in data 2 Ofufno 1939-XVIJ; 

Visto 1' artJcofo ? det suddetto decreto-Jegge; 
OECRET~ 

li sequestro def beni Immobtll di Xhevahire 
Rsdovttshi, consor+e di Xheln Selim Dibra ovvero 
Radoveiihi. ~itu11ti nP1 drcond11rio di Tirsmi e e:iu 
sta ii cert1flcgto-cM 5. 8. 1P3C) XVII Nr. 381·1 rila. 
11ci1to dPlt' Uffic;o delle Inoteche di TJran,, consl 
stenti in : 

Un terreno Rftusto pef quartlere Tirana 
Nuovt lnc11fitl1 L,inra1i:P, d' una estensione di 147 
""""m, regfcitrato col Nr. 212 data 19. 6. 1930. 
conf!riante : E~t Jc:maif Dem"eri. Ovest lo Stato 
ed it Mllrcone. Nord i! fostnto ehe 11eoarn ii ter 
reno df Jcmail Oem11eri e Xhelo Dibrs. Sud ta 
str11 d11 di Dura zu,. Con tutti I f11bhr!cati e gli al 
beri esistenti if'! detto terrenn. dal Quale ha ven 
duto un trstro df l.000 m. q. nel 1935. con un 
fabbricato R"ia reglstrsto cot Nr. Jf)5 data 12·.f,93!5 
intestato a Shsban 13utku. 

Ord iu alt' Ufficio delte Pina,,ze di Tl rans, di 
lntm~tterd nel oo,sesRo dells proprieta descritta net 
nresente decretn, nonchë all' Uff!cio delte Ipoteche 
di Tirana di curare la trascrfzione del sequestro et 
Iettuato. 

It presente decreto a tutti gli effetti di tegge, 
sara pabbticato netla Gazzetta Ufficiale. 

Tirana, 21 Agosto 1939,XVII 
f/to xn, Ypf 

Deere/o del Minisfro per la Giustizia 
z r Agosto r939 XVII, s« 54 

Sequestro dei beni immobili 
di Veli Abedin Vas jari 

Dl!CRETO 
11 Mlnistro Segretarlo di Stato per ta Glustizhi; 
Vlsto ii verbale dells Commlsslone speciale in 

data 17 Luglio 1939 XVII, co' quale si propone 1' 
sequestro dei'beoi mob'Ii ed irnmobili di Veli Abe 
dln Vssjarf, di Korça, attualmente di Ignoto dorni 
cllio, 

Considerato ehe ricorrono tutti gli estreml 
prevlstl dal decreio legge in data 2 Oiugno 1939 

XVIJ; 
In base all' artleolo 2 del snddetto decreto leggP; 

DECRETA 
li sequestro del bem immebili di Veli Abedin Vaw 

sJarf, situa'.' a ..., rana ehe giu,ta ii certlftcato det 
5.8. 1939 XVII, Nr. 381/11, ri' .. cfato dall ' Ufficio 
delte Ipoteche di Tirana, conststono in : 

"Un suole situato net quartiere di Tirana Nuo 
va, delta esrensione di 1100 m. q., registrato col 
Nr. 161 in data 7. 3, 1939, confinante: Est col Nr. 
329 I, Ovest col Nr. 32713. Nord con pareo. Sud 
strada,. 

Ordlns ati' Ufficio delte Finanze di Tirana, di 
Immettersl net ,oasesso detta;proprie1a descritta net 
presente decreto, nonchë rail' Ufficlo delle lpotsche 
di Tirana, di curare ta trascrizione del sequestro 
effettuato. 

It presente Decreto, a tutti gli effetti di tegge, 
sara pubbllcs to nella Gszzetta Ufficiale. 
Tirana, n 21 Agosto 1939 XVII 

f/to xn. Ypi BKSH
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Decreto del Minislro per la Giustiaia 
2I Agosto I939•Xlf Nr, 55 

Sequestro dei beni immobili di 
Hava Vasjari 

DECRETO 
Il Ministro Segretario di Stato per la Giustizl», 
Vis to li verba le dells Com missione spf clale in 

data 17 Lugllo 1939-XVII, col quale si propone 
ii sequestro dei beni mobili e d immcbili dei compo 
nënti la famiglia di Veli Ab~dio Vasjari, di Koritza, 
attuslmente di ignoto domicilio; 

Considerato ehe ricorrono tutti gli estremi pre 
vlsti dal de creto ltgge in data 2 Oiugoo 1939-XVII; 

Visto l' articolo 2 del suddetto decreto legge; 

DECRETA 
11 sequestro del beni immobili di Hava Vasjari, 

consorte di Veli Abedin Vasiari, situarl net cir 
condario di Tirana ehe giusta ii ccrtificato dt.1 
5.8.1939 XVII Nr. 38 I /lii rllasciato dall' Ufficio 
delte Iporeche di Tirana consisrono ia: 

•Una casa situata nel quartiere Abdulla Bej 
di Tirana, costltuua di due vaoi sopra, un corri 
dolo, una cuclna, cortile e parie di poz eo, registrata 
col Nr. 214 data 1.4.1932, confioant-e: Est una 
fronte di 10 m. strada, Ovest con due fronti I' una 
di m. 2,30 e l' altra di m, 7,70 coo gli eredi Hy 
sen Kukale$hi. Nord eon una fronte di 15, 16 m. 
con Hamid Koci. Sud due fronti di m. 3 65 
coo git eredl di Hysen e AH Kukalesbl, coo 
dtritto di attiogere acqua nel pozzo di Aishe 
Fatma Kukaleshb , 

Ordioa all' Uff icio delte Finaoze di Tira o a, di 
immettersi net possesso del fabbricato descritto nel 
preseote decreto, nonchë all' Utficio delte Icoteche 
di Tirana di curare la trascrlalone del sequesiro 
elftt1uato. 

U presente decreto a tutti ali effetti di legge, 
sara pubblicato nella Gazzetta Ufflciale. 

Tira11a, 21 Agosto 1939,XVII. 

f/to Xh. Ypi 

Deere/o del Minlslro pe,· la Giustiaia 
2I Agosto z939 XVII, Nr, 56 

Sequestro dei beni immobili di 
Ali Rexhep Rizaj 

DECRETO 
li Ministro Segretario di Stato per la Oiustizia, 
Visto ii verbale delta Commissiooe speciale in 

data 17 luglio 1939,XVII, col qua1e si propooe ii 
sequestro dei beni mobili ed imsiobiti di Ali Re 
xhep Rizal, di Kosova, auualmente di igooto 
domicilio; 

Considerato ehe rlcorrooo tutti gli estremi pre- 
visti dal.a legge in data 2 giugno 1939-XVII; 

Vis to I' articolo 2 d I sudde Ito decrsro legge; 
DECRETA 

JI sequestro del beoi lmmobill di Ali Rexhep 
Rizaft, sltuat! n I clrcondario di Tirana ehe giusta 
ii certlllcsto de l S 8.1939-XVll Nr. 381/IV rllasclrto 
dill' Ufficlo delte lpoteche di Tirana, eonsistono 
in : 

I. Un suolo situate net quartiere Tirana Nuo 
va, de lla esrensione di 8QO m. Cl., registrato col Nr. 
6S da a 16. 9. 1932. coofinaote: Est Kol Dhimltrl. 
Ovest strada. Nord Q•zlm Z)'ma. Sud Hvsen Sel 
mani. nenc+ë ii fabbricato e retto su quel suolo di 
eui st certifieato dell' 8. 8. 1939 rilasciato dal Capo 
anzlano del quartiere Nuevo. ma ehe non ë 

iscritto nell' Uff c'o delle lcotecher 
2. Un terreuo situate ael villaggio Sauk (Ti• 

raoa Nuova) d, lla estensione di 7351,5o m. q. re 
gistraro col Nr. 374 data 7. 8. 1936, conlinante 1 
Est Leonidha Nishku. Ovest Leoni dha Nishku. Nord 
Ja Via· del Molino. Sud Muhamet Pelniku; 

3. Un terrene sttuuo nt'I quartiere Tirana Nuo 
va, della estensione di 2500 m. q. a guisa di un 
trlangolo. registrato col Nr. 716 data 16. XI. 1937, 
contlnsntes Ett Maria Gloni, Selhat Lumani e Ali 
Rizal. Nord str ada. Sud Mahmud Pelniku. 

Ordina all' Ufficio delle Pinanee di Tirana di 
immettersi nel possesso dei beni e dei fabbricati 
descriut oel presente decreto, nenehë all' Ufficio 
delle lpotcche di Tirana di curare la traacrizione 
del sequestro effettuato. 

ll presente decrcto a tutti gli effetti di legge, 
aara pubblicato nella Gazzetta Ufficiale; 

Tirana, 21 Agoato 1939,XVII, 
f/to Xh. Ypi 
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Deere/o del Minislro per la Giusti.zia 
. 22 Agosto I939 XVII Nr, 57 

Sequestro dei beni immobili di 
Faik Shatku 

DECRETO 
li \1inlstro Segretario di Stato per la Oluatizia, 
Visto ii verbale della Commissione speciale 17 

Luglio 1939.XVII, cot quale si propone ii sequestro 
dei beni mobili ed lmmobili di Faik Sharku, di 
Dibra, atualmente di ignoto domicilio; 

Considerate ehe ricorrono tutti gli estremi pre· 
visti dal dt creto legge in data 2 giugno 1939-XVII; 

Vfsto l' articolo 2 del suddetto decreto legge j 

DECRETA 
II sequestro dei beni immobili di Paik Shatku, 

situati nel circondario di Tirana e glusta it cer 
tificato del S.8.1939-XVII Nr. 381 rilasciato dall' Uf 
ficio delte Ipote che di t'irana, consisten ti in: 

1. Un terrene situate net ~ quartiere Tirana 
Nuova, de lia estensione di 1. JOO m.q., col Nr. 129 
detla pianta, regtsrrato col Nr. 1102/III data 28 9. 
1928, confioante : Est strada XII. Ovest Nr. 256. 
Nord Nr. 131. Snd ts strada XXV; 

2 Ua terreno pure nel quartiere Tirana Nuova 
della estenslone di 163.75 m.q., registra•o col Nr. 
687 data U.9.1938, cof'lfiunte: da una parte it 
terrene di cui al Nr. 1 (Nr. 175 e 129 della plants) 
e con ii Boulevard Telini. 

Ordina all' Ufficlo delle Pinuze di Tirana, di 
imme ttersl net possesso dei oeni e fabbricati descritti 
net presente decreto, nonchë all' Uff!cio delle Ipe 
teshe di Tirana di curarela irascrizlone det seque 
stro effettuato. 

li presente decrero a tutti gli effetti di Iegge 
sara pubblicato nella Gazzetti Ufflclale. 

Tirana, 22 Agosto 1939-XVII. 
f/to Xh.p Ypi 

Deere/o del Minislro prr la Giusliaia 
22 Agosto z939.XVII, Nr. 58 

Sequestro dei beni immobili di 
Sotir Martini 

DECRETO 
li Ministro Segretario di S•ato per la Giustiz11; 
Visto ii verbale delta Commissione spec'ale 10 

Lugtlo 1939,Xvll. cot quale si propose it seque 
stro dei beni mobili ed lmrrobiti di Serir Martini 
di Koritza. atrualmente di ignoto domlcll'o; 

Considera!o ehe ricorrono tutti gli estremi pre· 
visii dal decre to lrgge in da•a 2 Olugno 1939; 

Vino t' A t. 2 det suddetto decreto l"gll"; 
DECRETA 

li sequestro del beni immobili di Sotir Martini, 
situa ti nel circondario di Tirana ehe giueta ii certifi 
cato d0l 5.8.1939 XVII Nr. 381/VIII rlasciato dallo 
Ufflclo delte Ipoteche di Ttra ia, cens's'ono in: 

J. U11 sppezzamente di terrene edilizio, re 
J?;hitrato col Nr. 1 S 1 dllta 20 5. 1933 situa to nel quar· 
tlere Abdulh Bel di Tirani!.. conlinanrer a slnistra 
Murat Murali. A destra Shaban Vathi. Davanti 

. strad-. Dl-tro Shaban Pagu; 
2. Un suelo pure nello s'esso quarriere, detla 

estensione di 180 m.a. tun go e 14 m. larao, registrato 
cot Nr. 322 data 31.7.1933, conllnsnter 1' Ospedale 
Militari-, it suo terrene (Sotir Martini), ii vendito- 
re Shaban Vathi e strada, da tre parti e mezza 
due parti; 

3. Un fabbricato rlcostrulto su detti poderi di 
cui al certiflcato dell' 8. 8. 1939 rmscia10 dal capo 
anziano del quartiere Ab.fatia Bej di Tirana, ma ehe 
non rlsulta registrato oe11' ufffclo delle lpoteche di 
Tirilna. 

Ordtna all'Uttic'o delte Plnanse di Tirana di im 
mettersl in possesso del beni e fabbricati descritti net 
presente deereto, nonchë all'Ufficlo delte lpotecbe 
di Tirana, di curare it sequestro effettuato. 

11 presente decreto a tutti gli effetli di legge, 
sara pubblicato nelta Gazzetta Ufficiate. 

Tirana, li 22 Agosto t939·XVII. 
f/to Xh. Ypi 
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Deere/o del M 'nistr» per la Gtustfai11 

22 Agosto z939 XVII, Nr. 59 

Sequestro dei beni immohili di 
.l\llaman Çupi 

DecrefO 
II Ministro Segretario di Stato per la Oiustizis; 
Vlsto 11 verbale dr lls Commlsslonespeclale in 

dAta 17 Luztio 1939 XVII, cot qnale si propone 11 
sequestro del benl mobili ed immobiti di Allaman 
Çil pi, di Matf. attualmenre di ignoto domiclllo; 

Considerate ehe rtccrrono tutti gli estreml 
previsti dal decrero-legge in data 2 Givg110 1939· 
XVII; 

Vfsto I' arttcolo 2 det suddetto d-creto tPgge ; 
DECRETA 

II sequestro dr i beri lmmobiti di Alta•' ,n 
Çupi, sltuati nel etreo •. dario di Tirana e gfusta it 
certif'cato del S. 8, 1939-XVII "'r. 381/VII r ila 
sciato d.etl' Ufficio rh·lh• lpoteche di Tirana, censi 
stenti nef srguerti benl : 

1. Un sppezzamento di suolo, slruato net 
quntiPre di Tf•ans Nnovs. <Mia estensione di 1100 
m. q. col Nr. 1 f7 dells piantn, r•glstrato col Nr- 
315 in data 18 3. 19!9, cenflnante s E~t. Nr. 236. 
Oves t, strads. Nord. Nr. J 18. ~ud. Nr. 116; 

2' Va suolo situatn nd quartlere di Xhami e 
Tirant'1, della estenslone df m, q, 4074,N co"fi 
nnnte: Est. Eshre] Frashër]. Ovest, la strada di 
Elbasan ed PX.LPJ?llzionf' Cecoslovaees. Sud Rama 
zan Ali M:>totn. Zi~ Tor,ti1ni e llub Xhumllri; 
rtgistrsto col Nr. 94 in data 15. 2. 1939; 

3. Una casa CO" trf' hott· gb" sltu•:ita nel quar- 
tlere di Suleiman Pasha df Tir•na, df cut al cer 
tificllo det 12 Agosto 1939 XVII rilascieto dal 
Capo-anzlsno di detto quartiere. ma ehe non ri 
sultano iscrltte 11l'Uf'1cio delle Inoteche di Tirana. 

Ordlna all' Ufficio delle Pinanze di Tirana 
di f m mettersi ne] possesso dei beni e fabbrlcati 
descritti oel presente Deereto, nonchë ati' Ufffcfo 
delle lpoteche di curare la trascrizfone det seque 
stro effettua to. 

li presente Deereto, a tutti gli effetti di legge, 
sara. pubblicato neila Oazzetta Ufficiale. 

Tirana, li 22 Agosto 1939.XVIJ. 
f/to:xh. Ypt 

Dure/o del Mlnislro per la Gfustiala 
22 Agosto r939 XVII Rr, 60 

Sequestro dei beni immobili di 
Hysen Selmani 

DECRETO 
11 Ministra Segretarle di Sta•o per la Otustizis, 
Vis to ii Vt rb1le della Commissiooe speclale 17 

Luglio 1939·XVII, cot quale si propone ii sequestro 
det beni mobili ed immobili di Hysen Selmani di 
Mati, auualmente di ignoto domicilio ; 

Considerato ehe ricorrono tutti gli estremi pre· 
visti dal decreto ltgge in data 2 ,ifugno 1939-XVll; 

Viste I' articolo 2 d I suddeto decreto-Iegge ; 

O E C R E T A. 

li sequestro de] bëni lmtr.obfli di Hysen Set· 
mani, situttl net ctrenndarlo di Tirana e ehe In 
bvse at certlflcato del !5.8. 1919 XVII Nr. 381 /Vlll 
rifascfato dali' Ufflcio delle lpoteche di Tirana, 
consistono In : 

t. U '1 tratto di suolo net quartiere Tirana e Rf 
di Tirsnll. dells estensione di 1100 m.q. registrito 
col Nr. 640/411 data 30.3.1929. confinante t Est 
Nr. 108. Ovest strada. Nord Nr. 2J2. Sud strade : 

2. Un tratto di suolo al quartiere XhDflli dl 
Tir11ns. re~istrato col Nr. 960/53 data 22 XI.1927. 
conftnante : una narte i terreni df Ibrahim Bela e 
Paia Xhemes, Oue t,arti stnda. 

Ordina ati' Ufflc'o delle Pinanze df Tirana, di 
fmmettersi net possesso d-I benl descrlttl net pre 
sente decrero. norcbë 111' Ufffcio detle Ipoteche 
df Tirana di curare la trascrlelone det sequestro 
effettuato. 

li nresente deereto. a tutti gli effetti di Jegge, 
sara pubblicato nella Gazzetta Uffleiale. 

Tir1oa, 22 Agosto 1939.x,11 
f/to Xb. Ypi 
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Dea eto del Mtnfstro per la Gi,1stizia 
·22 Agosto z939.XVII Nr, or, 

Sequestro dei beni immobili di 
Salih Sulelman Vuçiterni 

DECRETO 
II Ministro Segretario di Stato oer la Gfostizia; 
Vi•to li verbale dells Commlssione speciale in 

dat11 17 Lugllo 1939 XVII, col quale st pronone 11 
sequ-stro del beni mobili e d immobiti cti Satit. Su. 
lelmsn Vuçlte rn], di Vuçiterni (Kosove), attualmente 
di hrnotL' domle'Ito ; 

Con=lderato ehe ,1corrono tulti gli estreml pre 
vistf dal de ereto lege:r in rlata 17 luglio 1939 XVII; 

Visto r artlcolo 2 del st-ddetro decrero legge; 
OECRETA 

li se questro dei benl immobili di Salih SuH 
m11n Vuclt.rrl, cit11sti rel elrcondario di Ttrana e 
J!i11,ta ii cntiflctto det S Ae;osto 1939-XVII Nr. 
38' /IX rllasctato dali' Ufficio delle Ipoteche di 
Tirana conslstentl nef sezuenf heni e hbbricati: 

1. Una Cl'1& di due !'isnf, una camera, una 
c11c11111, uns cantlna ed una "art" di f'OZZO, noncbë 
", e:isr<fino lunS!o 29.SO m. e Iarzo 12 m., delta 
estens'one di 354 m Q., situata ne l quartiere di 
~11ldnun Pa!lha df Tirane, registrata col Nr. 87 
r1"f'l 12.7.11)29. cM1finan1~: una pirie ht C8Sa di 
H11fiz fi;mai1 Zorha. U •n narte it <;UO e:iardfno. 
Un11 narte ~haQir Guxba. Una parte Sul KrueJa; 

2. Un ~iardlno nure n- l quartiere di Suleiman 
Poha rti Tirana, ree;htrato C()I Nr. 160 data 4.9. 
1929. confinsntP.: Est %vqri Guxha. Ovest la 
!ltr11da '11 Kadiu. Nord la strada nrivata del vendi 
fore P di Can Vmeri. Sud. lut stesso; 

3. U11 ,11010 pure sltnato net qusrttere di 
Su1dman Pasha. d011A estensione di 384 m.u, 
registrato col Nr. 139 data 9.3 1937. coofinaote: 
Nord Est coo uoa fronte di m. 7.95 coo Hasan 
Kara. Sud- Est una fronte di 20.60 m. coo la stra 
da Hoxha Tahsim. Nord una fronte di 29.96 m. 
eon gli acquireoti. Ovest una fronte di I 7.80 m. 
con la ltrada Hoxh Vokri ; 

.f, Un giardino sifu11to net f!Uartiere Suhjman 
Pasha di Tirana, luogo 29,SO m, e largo 21 m., 

Nr 115 

noncrë una casa ricostruit, su detto suolo coatituita 
di 4 camere. una sata e giardfno, r,·gfstrata col 
Nr, 1006/12 data 3.Xl.1921 e Nr. 274/45 data 
27.4.1927, conl'nanre . due pert! ii giardioo di 
Hsflzi. Una r-arte la strada, Una 'parte ii giardino 
di Dyl J<arai ; 

5. Un tratto di suolo net qnartlere Tirana 
Nuova, dells es'ens'one di 1100 m.q., col Nr. 82 
delta nian+s , rf'ghtra<o col Nr. 620/6 data 3.8.928 
ccnl'nante : Pst la strsda Nr. VI. Ovest Nr. 83. 
Nord Nr 84 Sud Nr. 80: 

6 U"' a1tr11 cnsa situata net qusrtlere Sulel 
man Pac:ha di Tiriina. g!usta li certif1c11to del 
12 Agoc:to 1939XV11 rllac:iciato dal Cano-anztano 
del quarti•re c1i Sulelman Pasha di Ti rans, ma 
ehe non risulta '"gi•trsta all' Uff'cfo delle Ino 
tcche cti Tirana. 

Ordina alt' Uffic•o '1Pl1e Plnanze di Tiran•, di 
immettersl nel nossesso df'i b-nl e fabbrfcsti de 
,crlttti net presente d-crero, noncbë alP Ufffclo 
delte lootPcbe. dl curare la trascrizicne del seque 
stro effrttua to. 

11 presente Decreto a tutti J?li effetti di legge, 
sara nubbl'csto nella Osiz,.tta Ufflciale. 

TiranSJ, ti 22 .Agosto 1939·XVIT 
f/to Xh. Ypi 

Dure/o del Minisfro per la Giuslizia 
22 Agosft1 z939-XVII, Nr. 62 

Sequestro dei beni immobili del 
Dr. Qemal Dervishi (Jusufati) 

Deere to 
JI Mioistro Segrctado di Stato per la Oiastizia; 
Visto ii verbale della Commissione speciale la 

data 17 Luglio 1939 XVII, co1 quale si propone 
ii sequestro dei beni mobili ed immoblli del Dr. Qe· 
mal N~zif Dervishi detto Jnsufatf, di Libohova, 
attualmente di ignoto domicilio; 

Coosiderato ehe ricorrono tutti gli estreml 
prevlsti dal decreto legge in dala. 2 Giug110 1939 
XVII; 
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Visto l' art'colo 2 del suddetto decreto l,ggt; 
DECRETA 

li sequestro del beni immobili del Dr. Qemal 
Dervishi detto [usulatl, situati net circoodario di 
Tirana ehe giusta ii certif.cato del 5.8 1939 XVII, 
Nr. 381/X rilasciato dali' Officio delle Ipote che di 
Tirana, conslsrons nef segue ntl beni e fabbricat1: 

1. Uo terreno situato nel quartlere di TirAna 
Naova rf'g1strato col Nr. 164 data 1.S.1930 e col 
Nr. 55 data 20 .5. 1932, confinanter Est per 36,30 
m. con Selami Tirane, Ovest per 33 m. con Jusuf 
Beshirl e fratelti. Nord per 14 metri con Mid· Hat 
Llagami, Sud per 22 m. con Ill strada Princlpe Um 
berto; 

2. Una casa ricostruita su questo terreno, CO· 

stltuita: due sottosuoti e quattro camere a· planterre 
no, 6 ca mere al pri mo piano e 6 came re si Sf condo 
piano. 

Ordina all' ufficio de lie Finar ze di Tirane, 
di lmmettersl nel possesso del benl e del fabbrica. 
ti de scrlu! nel presente decreto, nonch ë all' Offi 
cio delte lpnteche di Tirana, di curare la trascri 
zlone del sequestro effettuato. 

It presente Decrero, a tutti gli dfetti di ltgge, 
1ara pubblicato nella Gszzdta Ufflc!ale. 
Tirana, 22 Agosto 1939 XVII. 

f/to Xh. Ypi 

Dëëreto del Miriistro per la Giustizia 
29 Agosto I939-XVII. Nr. 63 

Sequestro dei beni immobili 
di Musa Juka 

Deer.eto 
li Mioistro Segretar.o di Staie per la Giustlzia; 
Visto ii verbale ddla Commissione speciale in 

data 10 Luglio 1939 XVII, col quale si propone 
ii sequestro dei beni immobili e mobili di Musa 
J11'.ta, di Scutarl, auualmente d' ignoto domicilio; 

Coosiderato ehe ricorrono tutti gli estremi 
previsti dal decreto legge in data 2 Oiug1 o 1939 
XVII; 

Visto I' articolo 2 del suddetto decreto h gge; 
DEC RETA 

II sequestro dei beni immobili di Musa Juka, si 
tuati net circondario di Scutari e glusta ii certtll 
cato del 2:5. 7. 1939 Nr. 13/1 ris. rllasciato dal· 
l' Ufficio delte Ipoteche di Scutari, consistenti In: 

1. Su 80 parti, 14 di una bottega situata net 
quartiere di Parruca a Scutarl, detla estensione di 
1 S m. q. registrata col Nr. 147 data 9 Pebbrrio 
1326 (tureo) nelle vecchie iscrizioni catastal! del be 
ni (Ti,hriri Emlaq), confinsnte; a destra strada A 
sin!stra le proprie bott- ghe con gli altri ercdi. Die· 
tro la propria casa con gli altrl eredi; 

2. Su 80 puti, 14 parti di una bottega situa· 
ta ne l quartiere di Psrruca a Scutari. dtlla esten 
sione di 19 m. q., rtgistrata col Nr. 148 data O 
Pebbr aio 1326 o clle vecchie iscrlrloni catastali del 
beni (Tahriri Emlaq), confinante: a destra ed a si 
nistra le proprie borteghe con gli altrl eredf. Die 
tro la propria casa con gli altrl eredh 

3. Su 80 parti, 14 parti di una bottega situa. 
ta net quartiere di Parroca a Scutarl, delta esten 
sione di 3Z m. q., reglstrah cot Nr. 1 .• 9 data 9 
Febbraio 1326 nelle vecchie iscrizioni cates•ali dtl 
benl (Tahrirl Etmaq) conf!nante: a dr stra ed a si 
nistra le nroprie botteghe con ~li altri eredi. Die 
tro la orooria casa coo fli altri eredi; 

4. Sit 80 parti, 14 parti di una botte 
ga situata net qusrtiere di Parruca a Scutar], delta 
estensione di 34 m. q., registrata col Nr. 150 data 
9 Febbralo 1326 nelle vecchie iscrizioni catsstall 
del beni (Tahriri Elmaq] confin,ntr: a destra ed 
a slnistra le p-r-prle botteghë. Dietro ta proprla ca· 
sa con gli altri eredi; 

5. Su 80 parti, 14 parti di una bottega situa. 
ta net quartic re di P arruea ii Scntarl, delta es ten 
sione di 36 m. q., reglstrata cot Nr. 151 data 9 
Pebbraio 1326 ntlle veeehie ltcrizloni catastali def 
beoi (Tabriri Etmaq) confinsntet a destra ed a 
sinistra le proprie botteghe con gli altri eredi; 

6. Su 80 parti, 14 parti di uoa bottega situa 
ta net quartiere di Parruca di Scutar]. detla esten 
sione di :?4 m. q., registrata cot Nr. 152 data 9 
Febbraio 1326 nelle vecchie lacdzioni eatastst! dei 
beni (Tahriri Elmaq), confinante: a destra e a sl 
nistra le proprle botteghe coo gli altri eredi, Die 
tro la propria casa çon gli altrl eredi; 

BKSH



47 FLETORJA ZYR rARE 23 Naoduer 1939-XVlll ~~~~~~~~~~- Nr. t ts 

7. Su 80 parti, 14 parti di an alberg.> sltua:o 
net quartiere di Parruca di Scutari, costituito di 
5 vani rialzati, un atrio e due pozzi con cortile, 
della esenslone di 4S8 m. q., registrata col Nr. 
155 dala 9 Pebbraio 13l6 nelle vecchie iscrizioni 
catastali dei beni (Tahrlri Emlaq), continanto a 
destra ii suo albergo e la sua caaa. A slnlstra la 
bottega di Fatime e di Bedrije e la casa di Molla 
Pazli. Dietro la casa degli eredi di Haxhi Zyber 
Jaka; 

8. Su 80 parti, 14 parti di un albergo situa. 
to pure net quartiere di Parruca a Scutarl, costi 
tuito di S camere rialzate e di l cucina, dells esten 
sione di 139 m. q,, reglstrato col Nr. 153 data 9 
Peboraio 1326 nelle vecchie iscriztoni catastali del 
beni (Tahriri Etmaq), co rlicante. a destra strada; a 
siuistra ii suo albergo con gli altri ere dt; uietro la 
sua 'casa con gli eredt; 

9. Su 80 parti, 14 parti di una bouega situa 
ta oel quartiere di Parruca a Scutari, della esten 
sione di 115 m. q., registrara col Nr. 154 data 9 
Pebbraio 1326 nelle vecchie lsertsioni catastali dei 
beni ( I'ahriri Blmaq] cenhnantes a destra ii suo al ber· 
go con gli altri er edl, A sinlat,a ii suo albergo con 
gli ahri eredi, Dietro la sua czsa con gli altri ere- 
dii 

10. Su 80 parti, 14 parti dt una bettega si 
tuata nel quaruere di Parruca, a Scutari, de lla e 
stensicne di 18 m. q., regrstrata col Nr. ,;6 dala 9 
Febt>ralo 13l6 nelle v .ccnte iscrtzioai cstasral: I.lei 
beni ( rahriri Etmaq), conhnaute: a de stra ii suo 
albergo coo gli altrl eredi. A. sinlstra Lj bouega 
di Beartle. Dietro ii suo aibergo coo gli altrt ereui; 

1 I. Su 80 parti, 14 parti di uua bottega situa 
ta oel quartiere di Parruca di Scutari nella via Os 
manllij, della estensioae di 18 m. q., regrstrata col 
Nr. 234 data 9 f~bt>ralo 1326 netle veccnie iscrizto 
ni catastali del benl ( fahir El.naq), conhnanter a 
destra, a sioistra e dletro la sua casa coo gli altrl 
eredl; 

12. Su SO parti, 14 parti di una casa situata 
nel quarriere di Parruca, a Scutari ne Ila via O ima o· 
llii, costituita di due plani con 4 vani sopra, I ca· 
mera sotto, I cucioa, un atrlo e giardino, della 
estensicne di 857 m. q, noncbë cortile della eaten, 
stone di 478 111, q., ua tientle, I camere e pozzo, 

registrati col Nr. 235 data 9 Febbraio 1326 ne lle 
vecchie iscristonl catastali dei beni (Tahriri Emta. 
qi) confinante : a des tra Seid Rama e gli eredl di 
Osman Bebeziqi con le case. A sinistra ii suo si· 
bergo con gli altri eredi e la casa deglt eredi di 
Haxhi Branim Juka. Dietro 11 suo albergo con gli 
altri eredl; 

13. Su SO parti, 14 parti di una bottega si 
tuata net quartiere di Parruca, nells via Osmanllij 
di Scutari, della estensione di 48 m. q., registrata 
col Nr. 236 data 9 febbraio 1326 nelle vecchie 
iscrizioni catastali del beni (Tahiti Emlaq), conli 
nante: a destra 11 suo giardtno con gli altri eredi, 
A sinistra ii suo cortile con ~li altrt eredi. Dietro 
ii suo giardino con gli altri eredi; 

14. Su 80 parti, 14 parti di una bottega con 
camera, situata ntl quartiere Pazari' I Madh, ioea 
llta Teqe di Scutari, della estensione di 52 m. q., 
registrata cul Nr, 760 d,ta .5 Aprile 1.327 ndie 
vecchte iscdzioai catastali dei treni (Tahiri ëlmaq), 
conflnante : a destra le: noueghe di Selim Aga. A 
stnistra Halil Vasija e ta bottega dei Vakfi; 

1.5. Su 4 parti, l parte di un terrene situato 
nel villagjio di Vraka localua Boriç, della esten 
sione di 7 dynym, regtetraro col Nr. 1568/;s da 
ta 13 Apnle 19!8, conhnai.te : Est i figli di Haxhi 
No~ Drishti. Ovest Hysejn Hoxhë Dibra. Nord i 
I.glt di Haxhi Nog Drishti con pratt. Sud ii ca 
nale ; 

16. Su 3 pani, I parie di un ter reno colt i· 
varo, situato ml villaggio Iubtca, loc.ihta Kambe0 

ra, della estensione di 15 Jy11ym, registrato col 
Nr. 476/S.5 data 26 O.tobre 19Z4, confinante: Est 
Myrto Llazanl. Ovest Prek Smaili con terrene, 
Nord e Sud strada; 

17. Su 3 parti, I parie di un prate sltuato 
uel villaggto Trush, localua Dard aa, della estensio 
ne Ji 9 dyny.n, registrato col Nr. t7J0/28 data 
19 Maggio 1921, confiaaete : Est BakoJa e Feridja, 
la f;gtia di Haxhi Oaci. Ovest Shsqlr Sokoli. Nord 
ii canale di Zana. Sud Hajrlje la figlia di Dul 
Oaci: 

li. Su 3 parti, l parie di un prato sifuato 
net villaggio Ju bica, presso ii prato Qemadhe, delta 
estensione di 4 l/2 dynym. registrato col Nr. 119/46 
data 2S Marzo 1924, coafiaante : Est Harap Meti 
eon terrene, Ovest e Nord gli eredl di Mustafa 
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Pasha. Sud Resh it Begu con terreno , 
19. Su J pani, I parte di un prato nel vil 

Jaggio Trush, loc il11a Dardha, della estensione di 
3 dynpm, reglsuato col ~r. 224189 data Z Marzo 
192}, conlrnaute s .t.i:;t Hamz Jutta e Fratelli, Ovest 
gli eredi di Shaqtr Sokoli. Nord U Canale di lana. 
Sud gli eredi di Mustllfa Pasha. 

OrJlna all' Ufficio delle Finanze di Scutari di 
immeuersi nel possesso delle parti di boueghe di 
propriela di Mu'>a Juka nonc.,ë doli fabbrkali e be 
ni descritti nel presente decreto, come pure ill' Uf. 
f,cio delte Ipoteche di Scutari, di curare la tra 
scrlsione del sequesiro etleuuaio. 

li presente decreto, a tutti gli dfottl di legge, 
sara pubbllcato nella Gazz,1ta Uff.ciale. 

Tirana, 29 Agosto 1939-XVll 

f/10 xe. Ypl 

Deere/o del Ministro per la Giustizia 
29 Agosto I939.XYII Nr , 64 

Sequestro dei beni di Musa Juka 

DECRETO 
li Ministro Segretario di Stato per la Giustizia; 
V11,o ii verbale dells Commissione speciale in 

data 10 Lugtio 1939-XVII, col quale si propooe 
ii sequestrc dei beni mobili ed immobili di Musa 
Juka, d ~i componenti la sua famiglia e dei com po. 
nenti delte famiglie del suoi Iratelli, dt Scutari, 

· attualmenie d' ignore domicilio ; 
Co.rslderato ehe ricorrooo tutti gli estremi pre 

visti dal decreto-Iegge in data 2 Gruano 1939 XVU; 
Vista I' articolo Z del suddetto decreto-Iegge ; 

DECRETA 
li sequestro dei boni immobili di Musa Iuka, 

e dei fratelli Hamza e Suh:jman (Man) J11k1, figli 
di Zyber J uka, situa ii oel circondarlo di Sc11 tari 
e aiusta ii certificato del Z9 Luglio 1939 Nr. 13 
rls., rilasciato dali' Ufficio delle lpotecne di Seu. 
tari, co11sistenti nei seguenti beai e ccndomlnt : 

I. Un terrcno coltivato, situato net villaggio 
Stajka, loc.dita Brllçina, della estenslone di 18 d}'· 
dpm, registrato col Nr. 215/26 data 2 Giugno 1926, 
conflnante: Est Ndreka e Gjin Toma .• Ovest Shtie 
fen Marku. Nord Gjok Simoni ed ii terreno della 
Chiesa. Sud Sntiefen Mark.u e gli eredi di Fillppa 
Ndoxa coo terreoo ; 

2. Ua terrene coltivato, situata nel villaggio 
Stajsa, loc,lita lallë, della estensione di 220 dy 
nym, di cui hanno venduto 3/4 di dynym, rimsnendo 
cosi 219. 1/4 Jynym, registrato col Nr. 216/~7 data 
2 Grugno Hfl6, coofmaote: Ese il Orio ed ii ter. 
reno denomiaato Tahir Age. Ovest la strada prin 
cipale tra questo terreoo ed 11 terreoo di Gasper 
.Ndoci Bejlerve, Nord Zef Kola, Kio Gega e Simon 
Franja. Sud Drini ; 

3. Ua terrene cultrvato, situate nel villaggio 
Stajka, della esrenstone di 3 dyopm, reglstrato col 
Nr. 217/lS data Z U1u_gno 19l61 confioaote: csr 
Ve,irl (lui sresso), Ovest e Nora Frane Rroku. 
Sud Menmet Begu All Begut e Marl Matija e 
Maliq B :gu con terreno ; 

4. U 11 terrene cotuvato, suuaro net vHlaggio 
S1a11ta, de.Ha estensione d1 6 dyaym, regtstrato col 
Nr, 216/t.'j d11a 2 Grugno 19.Zti, conlmarte . bst 
Veein (lut sresso). Ove:11 Nlc:hmel B,gu Ali Begu, 
Nord UJin f111p1 e r,Hp S111}efa1. Sud,Maliq Beau 
e 1'1arK .~au ~hljc:feoi ; 

5. Un terreno coluvato, suuaro nel villaggio 
Staju, dell& esrenstoue di 15 dynpm, regisiraio 
col Nr, 219/ JO Ja1a 2 Giugno 19.?6, conhuaute ; 
Est Maliq Bc:ga. Ovest GJO&: Jaku e Ojto Filipi. 
Nord la ioro casa. Sud iVlal1q Begu e Mehmet 
Begu Ali B~gu ; 

6. Ua terreuo coldvaro, sltuato nel villaggio 
di 3tajka, delta esrensione Ji .3 dynym, registrato 
col Nr. 220/31 dala Z G1ug110 1916, eonf,oaote : 
list Mehmet Begu Ali Begu, Ovest la strada prin· 
cipale. Nord Menml::l Begu Ali Begu. Sud Ojin 
Filtpl e Zt.f Gjoni; 

7. Ua prato situate nel villagglo Trush, 
locali1a MJzija, deHa esteusione .di 300 dynym, 
regisi:ato col .Nr. 261/S data 1 J Lugtio 1926, conlr 
nante : !!It gli ered; di Salin Begu, Visho B. 
Mehmi:t Begu, il terrene di Vc:zir denominate 
Dervlsn Bagej, il prato di Nush Kini, strada, la 
barracca di H~xhi Begu, la moglie di Zd Simoni, 
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gli eredi di Oso Abedio Begu ed ii prato di 
Mehmet Shabaol. Ovest it b.d prate e ii terrene 
di Vtzir coltivato da K1.qan Tahiri nonchë ii canale 
di Peng ieml, NorJ gli eredi di Mdo Bej Kadri, 
Toni Gjon Ndrekaj, Shaqir Vt:lo Suma. Sud ii 
prato di Vc.:zirl [Kan]e), ii prate di Vezir denomi 
o ato Rexhep A lija, Pieter To .na, Shtj .f, o Pieter 
M~rku, Shan Ndoka, ii prato Mlakuq.: di Vezir 
ed ii caoale Goge, it nuovo canale, ii fossato di 
Mutin Smajli ed ii prate di Caf Heta ; 

6, Un terreoo colttvato, situato net villaggio 
Stajka, localt:a Zallt Kullzlr, della esteosione di 
6 dpn1m, regtstrate col Nr. 273/20 data 15 Luglio 
1926, coalinaote: Est Bre f'iltpi. Ovest la strada 
prin cipale. Nord Sntlefen Marka. Sud Simon Ndocl; 

9. Un pascolo, situato nel v1llaigio Vellpoja, 
della estcoslooe d1 -450 dyaym, regisrrato col Nr. 
277/l.4 data 16 Lualao 1926, confioaote: Est Boja. 
na. Ovc:st ia 11ra.Ja di Reçr, Nord Koh: Zef l-'jeler 
Gjoka e Vat tVlaruU1. Sud fomi B.sharqtm ; 

10. Un pascolo situato nel villa1gio Reç' i 
Poshtëm (rnrenore) localua Bregca, della estensto 
ne '1i 9 dynym, regrsrraro col ~r. 279/26 data 16 
Luguo 1926, coofloante : b.;t ed O vest la stra 
'1a prt.icrpale. Nord e Sud la Bojaoa; 

11. Uo terrene coiuvaro, srtusto net villagglo 
Mc:ç' i Posntëm, localita Urza, d,lla estensione di 
I 1/2 dynym, regisrrato col Nr. 266/13 data 16 
Lagllo 19i6, contmante : fat la strada princtpate. 
Ovest Gjon N11shi. Noro e Sud i terreni dt Ltazer 
Gjoni; 

Ll. Ua appezzamento di terreao, situate oel 
v1llaggio t<rç' i Poshtëm presso 11 praro t<eme, 
della estsnsione di 1/2 dyn1m, regiscrato col Nr. 
287/34 data .!6 Luglto 19/.6, confloante: Est la 
1trada principate. Ovesi Lazer Gjoni. Nord GJoO 
Nushi. Sud la strdda prtuctpal- ; 

13. Ua terrene cotuvaro, situato nel villaggio 
Reç' j Poshtem loc•lita Shylsa, della estensiooe di 
I 1/2 dpnym, regtstraro col Nr. 29•/.f t data 16 
Lug1io 1926, confioaote: Est Bajram Oso Hasan 
Allja. Ovest Slttjefl!O Ndoci. :-forJ BJjram O,;o 
Hasan Ali!a. Sud ii terreoo di Ojon Nu.shi ; 

14. U a terreoo coltl vato, situato ad villaggio 
Reç' i Poshtëm, localita Qlru, della estensloae di 
1 dynym, reilatralo eel Nr. 291 /44 data 16 Luglio 
19l6, co afiuante: B;t ed Ovest h strad , prlnctpale, 

Nord Kolë Pdshkia. Sud Mar.< Zefi ; 
15. Ua terrene coltivato, situata ml viHaggio 

Reç· i Poshtëm loc,1lita Qarze, della I snnsione di 
1/l dyo1m, registrato col Nr. 2Ç9/46 data 16 Luguo 
19l6, cocfinaote : E,;1 Kole J.1ku. Ovest Kolë Gu. 
rasni, Nord la Cniesa. Sud Yiner Oso Hasao Aliia; 

16. Terrene incolto ,,Agrajë,,, situato net vil 
laggio Rt.ç'i Poshtëm locc11i.a Shpore, dells estensio 
ne di 10 1/2 dynym, r egtstrato col Nr. 313/60 
data 16 Luglio 1926, conlmante i Est la paluce. 
Ovest la strad , priucipale. Nord ga eredi di Kole 
Pjetn. Sud gli eredi dt Kolë Gjini; 

17. Ua trauo di terrene, situate od villaggio 
Reç' 1 Poshtëm, locdila Frasnne, della estensione 
di 1/l. dynym, regtstrato col Nr. 318/6S data 16 
Luglio 1926, couhuanre : bst Ymer Oso Hasan 
Alija. Ovesr Kole l:'j.:iri. .'iorJ c: SuJ la strada 
prrncipsle ; 

,8. Ua rerreno lncolto e a pascolo, situate oel 
villagglo Pula], loc.&1i1a Sykat e Vezirit presso ii 
moute Bajza CIJD le sue paluci, della esteuslone di 
665 dpoym, regts.raro col Nr. 328/75 data 16 
Luglio 1926, coulm rure : E,t ii Iago. Ovest la 
palude d1 Ç11si. Nord e Sur.i Viza; 

19. U o pascolo slruato oel vill.-g&io Pula], 
presso la paluae di Çssr, ctdL, estensione ch 4SO 
'1}'uym, registrato col Nr. 31.9/76 d"1a 16 Luglio 
19..:!6, co ahuanre : Est Nlyncl.zia. Ovest e Nord 
Myrieli,ia. Sud li mente d. Bajza e Sapardheti ; 

20. Terreni coluvati (prsu, boscague e pascoli) 
tra le collioe di Shpardhe ii e la lalda del mon 
te, suuau ad villagg,o Mill i Reçit, locat.ta 
Luarze, d:lla estensioue di 18l 1/J. dyaym, regi 
strati col Nr. J7o/24 data 22 Giueno 192 7, contt 
nanu : I. tie~ Zeqirl, Pallme e B.:shka. le: vedove 
di Bisho O,mao1. li. Luu e la Bolaua. Ill. la 
palude di Saper rneu. IV. l.1 straua principate; 

21. I'erreno incolto e pratl, presso ii monte 
Glone], della cs.ensione di 762 dyaym, registrati 
col Nr. 3Hi81 data 16 Lugl10 1926, c.Jnfiaanle : 
Est Caf G.i vada e Mungila, e col pozeo di Luc 
Leka. Ovest Murteleza. NorJ Sakalla e trluave ed 
ii canare di Gjoo Luti, Toa NJoka e ii glogo di 
Sertigue : 

2l, Terrene colrivato (bo ,cJglia e pas colo) 
situa to sulle colline di Veziri, della e, renslone di 
111 Jpa1m, ri:gistrato col Nr. 335/81 data lij 
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Lugtlo 1926, conlinante: Est ii gfogo Suke. O vest 
le Villi uelta grande valle, Nord ii Iago. Sud la 
tomba di Prek lsuf,; 

23, I' erreno (prato, cam po iacoltivato e bosco) 
situato ndie cotliue di Veziri Puta], Iocatna Sny 
llani alla Ialda del 010111e Hasni, dells estensiooe 
26S dyaym, regtstrato col Nr. 336/SJ data 16 Lu - 
glio 1926, continante : Est la palode sotto la col 
lioa. Ovest i1 Lago di Suka. NorJ ii moute di 
Hasani. Sad la strada Buz Suke; 

Z4. Terreoo (campo incoltivato e bosco) si 
tuato a Suka di Veztr], Pula], presso ii mente di 
Huani, della esteusrone di 110 dynym, regisrrato 
col Nr. 3)7/84 dat" 16 Luglio 1926, contmante r 
Eat ii giogo di Shtigjtna. Ovest 11 Iago. Nord ii la· 
go. Sod i campi e i suoi prati; 

25. Un terreno (prate e campi incoliivan) si 
tuato nel v1llaggio Pula] Suka e Vezirit, della 
estensione di 9.3 dynym, registrato col Nr. 338/oS 
data 16 l..oglio 1926, conhnante s Est la palude di 
Grath], Ovest la strada del proanerario. Sud stra 
da; 

26, Terrene (prate, campo iocoltivato e bo 
sco) sltuato nel villaggio Velipojë, locatita Bakes 
e Gadue, dell a estensione di 114 oyaym, re gist ra. 
to col Nr. 339/86 dala 16 Lugho 19.26, conhname . 
Est Dsc Gjeta, Zd Leka. Ovest la via della collr 
na rossa fioo alla fllda di Veziri. Nord ii glogo 
di Gaduci e fom Ndoka. Sud Ja paluJe d: V1hmi; 

27. Un bosco, situate a Pula], Sukat e Yezl, 
rit, locahta Graihe e Stani i Draçir, della estensio 
ne di 162 dpopm, regtsrraro col Nr. 340/87 data 
16 Luglio 1926, coofioante: t.st Tom Ndeka, Ov est 
la palude. Nord I' acquirente stesso; 

28. Un pascolo situato nel villaggio Pulaj, 
locah a Qppçlve të Sukave, della estensiooe di ISO 
dpoym, registrato col Nr • .341/~8 data 16 Lugllo 
1926, confinaote: Est Stani i Draçlr. Ovest ii gran 
prato di Vezir. Nord la loro collina (d~gli acqui 
renu), Sud fiket e Vezirit ; 

29. Campo iocotivato e bosco, situato oel vtl 
laggio Pula], Sukat e Vi:zirit, della estensione di 
300 dyoym, registrato col Nr. 342/89 data 16 Lu 
&lio 1926, confnaote: Est Lag Çuti (Veziri). Ovest 
ii campo incoltivato. Nord ii monte di Reçi di Ve 
zir (degll acqulrenti). Sud la strada priocipale; 

30. Terrene (prati e bosco) situate nel vilh·g· 
g.o Puhl Surat e Vezirit, presso ii pozzo di Hra 
ja, Tomi Zcf Ujka, Grathe, Ksshta Kuqe tutto della 
estensione di 198 dynym registrato col Nr . .344/91 
daca 16 Luglio 1926, conf!nante : Est la snada 
priacipale. Ovest Prei Zef1 con Siple. Nord la stra 
da princlpale, la tomba di Pre l lsufi, Sud Çerdhe 
Plakutt Buni Bore (ii corso d • acqua), Tom Ndo· 
ka, la s1rac:1a principate e Grathja ; 

31. Terrene e bosco, situati nel villaggio Ve. 
li poja, localira Vilunl, de lia estensir ne di 90 d1- 
nym, registratl col Nr. 381152 data 16 Agosto 927, 
confinaote: Est Cul Zenelia e Ourri i Çamë, Ovest 
ii canale di Remuzi e uji I lundrës. Nord Nderat 
e Baksit. Sud li mare ; 

32. U a pr ato, situa to sel villa&gio rrush, 
locaf a JJardha, delta estensione di 6 Clyoym, rc 
gistrato col Nr. SOI/SO data 30 D.cembre 1928, 
confiuante: Est P,rJclJa e H .• xlli Altes. Ovest Hamz 
Juka e frattlli. Nord Ymer Danja, Sud Shaqir So 
koli ; 

3J. U Ja casa situata nel villaggio S1ajka di 
Scutari, cosuuuta J1 3 sranze a pienterreuo, corti 
le pozzo ece. regisrrara.col Nr. IOJ data ll A 
prile 1933, conhn •• nte; a destra, a sinistra ·e dietro 
i terr-nl di Hamz Juk.a coi fratellt. Ovest la stra 
da ehe conduce ai terreni di Hamz J uka e fratelli; 

34. Una ca.a pure net vill.1ggio Stajka, plan 
terrene coo ana camera, cortile e glardioo artor 
ao, ddla estensione di 1 1/2 dy.lym, registrata col 
Nr. 113 dala 20 Aprilc: 1935, conlinante s Est Hamai 
coi fr.altlU Mu.a e Sulejmau Juka con terreni. 
Sud la viuzza. Nord Hamz Juxa eci fratelli e giar 
dino ; 

35. Ua terreoo coltivato, situato net villag 
gio St.ajka, della estenstone di 6 dynym, registrato 
col Nr. 164 data Z7 Aprile 19.36, coofinante: due 
parti Hamz J uka e fratelli. U na pa rte Zef Kola. 
Una parie Filip Kol EHii ; 

.36. Ua terreno coluvato, situato net villaggio 
Stajka, dclla estensiooe di 6 dynym, registrato col 
Nr. 164 data 27 Aprile 1936, confioantu uaa parte 
la strada princ!pale. Una parte Hanaz Juka e fra. 
tel11. Una parte Pilip Ndoka. Una parte Shyt Gjoni 
e Hys M~taol. 
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Ordina a1l' Uffleio delte finanze di Scutari di 

immettersi net possesso dei beni descritti m l pre 
sente Deer ero, nonehë all' U fficio delle I pc'e ehe 
di Scutari, di curare ii sequestro etlettuato. 

II presento decreto, a tutti gli effetti di lellgr, 
sara pubbticato nella Gazzetta Ulficiale 

Tirana, 29 Agosto 2939-XVll 
f/to Xh. Ypi 

Deere/o del Ministro per la Giustizia 
29 Agosto r939 XVII Nr, 65 

Sequestro dei beni immobili di 
Musa Juka 

DECRETO 
li Ministro Segretario di Sta to per la Giustisla : 
Vrsto ii verbale delta Commissione speciale in 

data 10 Luglio 1939-XVII, col quale si propone ii 
sequestro dei beni mobili ed immobili di Musu 
juka, def componenti la sua famiglia nonchë dei 
componeoti te famiglie dei suoi fratelli, di Scurart, 
anualmente di ignoto domi cili o; 

Conslderato ehe ricorrono tutti gli estremi pre 
visti dal decreto-legge in data 2 Giugno 1939 XVII; 

Visto 1' articolo 2 del suddetto decreto-leggej 
DECRETA 

li saquestro del beni immobili di Muba Juka e 
dei fratdll H1mza e Suleiman (Man Juka), f,gli di 
Zyber J uka, situa ti oel cit co nda ri o di Seu tari e 
e giusta il certihcato del 25.7.1939 rilascaro dal 
Capoaoziano del villaggia di Luarz«, Comune Pu· 
laj, co rslstenti nei seguenti beni, indescritti all'Ufh 
eto delle Ipoteche di Scutari : 

I. Terreno coltivato, prati e 200 piantine di 
olivl, situate nel villaggio Luarz. locali·a Suka e 
Sotolavet, della estensione di SO dyn1m, confinenje . 
quattro parti con strada; 

2. Prato e bosco e 100 piantine di olivi, situati 
net vlllag~io Learz, localiia Livadhi të Kol U] ra 
della estens ione di lS dynym, conlinante I fat Nik 
Gjergji, Ovest ii Iago. Nord Mariia Preka. Sud Nik 
Gjergji; 

3. Una palude situata net villaggio Luarz, tocalita 
Kneta e Sukavet, della estensione di .SO dy11ym, 
conflnante: Est 11 Monte. Ovest ii cam po di Brah i• 
mi. Nord ii campo di z~kiri. Sud Droçl ; 

4. Terreno coltivato e prati, situati net villsggio 
Luarz, localita Gjergj Kola, detla estenslcue di 1 S 
dynym, confinaote: Est strada- Ovest strada. Nord 
strada. Sud ii cimitero; 

5. Prati situat! ne l vitlaggio Luarza, loc9lita Q .• 
ja, dtlla estensione di 20 dynym, confioante: Est 
la strada principate. Ovest Salt Osl. Nord ta strada, 
Sud Sait o», 

6 Prati, situati net villaggio di Luarza. localita 
K~ll a, della esienslone di IS dynym, conJinante: 
Est strada. O vest strada. Nord la Bujana. Sud strada; 

7. Un terreno colrivato, aituaro ne! villaggio 
di Luarz s, locali.a giardino di Ntli, ddla estenstune 
di 3 dvnym, confinante: tst Mustafa Duli. O vest 
la Bojana. Nord ii giardloo. Sud la strada ; 

8 Uo giardino con Irchi, susine ed uva, situato 
net v11lag2:10 d1 Luarza, localua Bahçia d. Ila esten 
sione di 10 dynym, confinaate s Est strada. Ovest 
la Bojana. Nord Said 1.;si. Sud strada ; 

9. Un terreno roccloso, situate net villaggio 
Luarzs, locdl11a Shullani, delta estensione di 70 
dynym, in comune con gli ablranti ; 

10 Un terrene a b oscaglia, situate nel villaggio 
Luarza, locali1a Shpardheri, de lla estensione di 70 
i!yoym, in comune con gli abltanti; 

11· Sette ceuto (700) piantine .olivl ne l bosco e 
nella boscaglta, di propriera di Musa Juk.a e Iratelli, 
g;a registrati col Nr. 330/77 dara 16 Luglio l!J26 
neil' Utfrcio d, Ile lpoteehe di Seu i ari; 

12. la base al certit.cato d1 I 26 Luglio 1919 
Nr. 11 ris, rtls sciaro dal Co mune di Pula], ne l err 
condario di Scutari, in loc~li·a \1ol1kolajt, uoa palude 
dc:nominata-,iGj~na«, della estensione di 500 dynym, 
confioaote: Est la strada. O vest Mprtd1z11. Nord 
Myrteliza. Sud Mali z~qir Dytit. Durante ta stagione 
estiva vi p iseotano le greggi dei vari abltanti, sp,esso 
a pagamento, a favore dell' attuale pr opietario Su 
lejman J uk,, indescritre all' Ulficlo de lie Icotcche 
di Scu.arl. 

Ordina all' Utf cio dëlle Pioanze di Seuari, di 
imm-tterei net possesso dei beni e deg•i oliv! de· 
scrltt! nel presente decreio, none: e all' Ulflc!o delle 
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Ipoteche di Scutari, di curare la trascriztone del 
sequestro effettuato. 

li presente decreto, a tutti gli effr.tti di legge, 
sara pubblic-ro neJla G::zze1ta Ullici .le. 

Tirana, 29 Agosto 1939 XVII. 
f/to Xh. Ypi 

Deere/o de! Ministro për la (Hustieia 
6 Settemore I939 XVII, Nr. 66 

Sequestro del beni im mobili. di 
Ahmet Zogollt 

DECRETO 
II Ministro Segretario di State per It> Giusrizie: 
Visto li processo verbale de lla Commissione 

speciale in data JO. 7. 1939 XVII, col quale si pro 
pone ii sequestro dei beni mobili ed irnmobili di 
Ahmet Zogolli, uato a Burg aiet, atrualrneute di do. 
micilio ignoto e di tutti i componenti la sua Iami 
glia, indisti o tamente; 

Conslderato ehe ricorrono tutti gli estremi 
previsti dal decreto legg~ ;J ua:a 2 giugoo 1939 
XVII; 

Visto l' articolo 2 del suddetto decreto legge; 
DECRETA 

JI sequestro dei benl immoblli di Ah met Zogo 
lli, situati net clrcondarlo di Durazzo, iiusta ii cer 
~iflcato del 26. 7. 1939 XVII, rilasciato dali' Ufficio 
delle lpoteche di Duraszo e l'atto di riconoscimento 
rilasclato lo data 4. S. 1939 XVII, Nr. S6 dal Tri 
bunale di Pace di Durszzo, consisteoti net seguen 
ti beni e fabbricati: 

1. Uo terreoo situato net villaggio Spirall, della 
eateosione di 2.124.2SO m. q., isc.luo ne l Registro 
catastale, Libre 1 S paglna 76, Nr. 1033/6 in data 
2. 12. 1926; coofioante ad Est con la Palude (Uji 
i Gjolit), gli impianti della Salina, la via ehe coo. 
duce ai campi di Hafiz Tartari e ancora la salina, 
ad Ovest la strada maestra, a Nord e Sud un ru 
scello; 

z. Otto case ed un tabbrtcato a se staote, si- 

tuate ai Bagni Reali del villagglo di Shkallnduer, 
le prime adibite a dimora rstiva di Abmet Zogo 
lli e famigliari e l'ultimo per I' ex Guardia Reale, 
confermati coll' Atto di riconoscimento Nr. S6 in 
data .f. 8. 1939 XVII, del Tribunalë di Pace di Du· 
razeo: cor,f,nanre ad Est colla strada maestra, ad 
Ovest col mare, a Nord ii torrente Vidhi, a Sud sob. 
borgo di Shkallnduer. 

3. Un ·gra ide f rbbricato costftuito da 20 ca 
mere e 3 sal ·. situate a Darazzo e adiblto a Villa 
Reale, coafermato coll' Atto di riconoscimento Nr. 
56 in data 4. 8. 1939 XVII, del Tribunale di Pace 
di Durazzo, confrnante ad Est, Ovest, Nord e Sud 
con (erreni dernenlali. I fabbricati contrassegnari ai 
uumerl 2 e 3 del presente decreto non sono Iscrit 
ti all' Uff,cio derle lporeche di Durazzo. 

Ordina all' Ulficio delle Ftnanze di Durazzo di 
immettersi ne l possesso dei beni descrini nel pre 
sen te decreto, none! ë all' Ufficlo delte lpoteche di 
Durazzo di curare la trascrlztone del scquestro effet 
tuato. 

II presente decreto a tutti gli etletti di legge 
sara pubbllcato oella Gazzetta Ufficlale. 
Tirana, 6 settembre 1939 XVII. 

f/to Xh. Ypi 

Deere/o del Ministro per la Giustizia 
6 Settembre I939-XVI!, N, 67 

Sequestro dei beni immobili di 
Ahmet Zogolli 

DECRETO 
Visto ii verbale delta Commissione speciale in 

data 19 luglio 1939 XVII col quale si propone ii 
sequestro dei beni mobili ed immobili di Ahmet 
Zogolli, nato a Burgajet, attualmente di aomicilio 
igooto, e di tutti i beni dei componenti la sua fa· 
miglla, iodistintamente; 

Considerato ehe ricorrono tutti gli estreml pre 
visti dal decreto ·legge in data 2 giungo 1939,XVIJ; 

Viato l' Art. 2 del suddetto decreto-legge; 
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DECRETA 
li seqaestro dei beni immobili di Ahmet Zogo 

lli e di tutti i componenti la sua famiglia, situati 
nel circondario di Kruja, nel Vlllaggio Larushk in 
comune di Fushë Krue, giusta I' a110 di ricoaosci 
mcoto del 27.7.1939 XVll N. 26 rilasciato dal Tri 
banale di Pace di Kruja (Crota), consistenti net 
seguentt beni e condomioi eredua ti: 

1. Un terreno coltivato deoominato uElexhijc,, 
situate nel villaggio Larushk, dell' estensione di 
16 dynym, confinaote ad Est, Ovest e Nord con 
la atrada del villaggio ed a Sud con Haxhi Del.u. 

2. Un terrene coltivato nel villaggio 1..aru,hk, 
dell' estensione di 30 dynym, coutinanre ad Est, 
Nord, Sud con la strada del villaggio ed a Ovest 
ii proprietario. 

3. Un terrene coltivaio, situato nel villaggio 
Larushk, dell' estensione di 30 dyn1m, confmante 
ad Est, Ovest e Nord col proprietario ed a Sud 
la strada del villaggio. 

4. Un terreoo coltivato, situato nel villaggio 
Laruabk, dell' estensione di 85 dynym, confmante 
ad Est colla strada maestra, ad Ovest coo Xnemsh 
Asllan Xhixha, a Sud con Haiti Deliu ed a Nord 
corla strada del villaggio. 

3. U o terreoo coltivato, situa to nel villagglo 
Larushk, dell' estensione di 40 dynym, confinante 
ad Est coo ii propriererlo, a Sud, a !'.'lord e ad 
Ovest cotla strada del villaggio. 

6. Ua terreno coltivato, situate nel villagg:o 
Larushk, dell' estensione di 30 dynym ; confrnante 
ad Est, uvest e Sud con ii proprietario ed a Nord 
con Maliq Topram. 

7. Un terrene coltivaro, sltuato net villaggio 
Larushk, dell' estensiene di 30 dynym, confinante 
ad l!st e Ovest colla strada del villaggto ed a 
Nord con Maltq Toptani. 

8. U a terrene collivato, situato ne! villaggio 
Larushe, dell' estensione di 40 dynym, conflnaote 
ad Est colla strada del vilh,ggio, ed a Ovest, Nord 
e Sud col proprietarlo. 

9. U o terrreno coltivato, situato net villaggio 
Larushk, dell' estensione di 40 _dynym, confiuante 
ad Est c.11la strada del vlllaggio ed a Ovest, Nord 
e Sud coo ii proprietario. 

10, Un terreno coltivato, situato nel villagglo 
Larushk, dell' estensiooe di 30 dynym, confinante 

ad Est e Sud colla strada del villaggio t ad Ovest 
e Nord col proprietario. 

11. Ua terreno coltivato, situate ocl villaggio 
Larushk, dell' estensione di 60 dynym, coofioante 
ad ~si, Ovest e Sud col proprietario ed a Nord 
con Maliq Tcptani. 

12. Ua terreoo collivato, situato net villaggio 
Larushk, dell' esreusione di 3.5 dynym, conftnante 
ad t::st calla str!lda del villaggio, ad Ovest con 
Brahim Xneka, ed a Nord e Sud col proprletarlo. 

13. Un terrene coluvato, situato nel villaggio 
Larushk, dell' cstensione di 30 dynym, coofinante 
ad Est cotla strana del villaggio, ad Ovest coo 
Brahim Xheka ed a Nord e Sud col proprietario. 

14. Un terrene coltivato, suuato net villaggio 
Larushk, dell' estenslone di 50 1dynym, confioaote 
ad Est e :Sud colla srrada del villaggio ca a Ovest 
e Nord con ii propnetario. 

15. Un terrene cotnvato, situate net villaggio 
Larushk, dell' esrensioce d1 50 dpoym, confinaote 
ad t!st, Nord e eud col pruprierario ut a Ovest 
coo Branim Xneka, 

W. Ua terrene coltivato, situate net villaggio 
Larushk, dell' estensione di 40 dynym, confioante ad 
Est e Sud colla stradi. del villaggio, a Nord coo 11 
proprietauo ed a Ove t colla strada del villaggio. 

17. UJ terrene colrivato, situato net villaggio 
Latusha, cell' estensione dt 40 _dynym, coof nante 
ad Es11 Ovest, Nord, e Sud col proprierario. 

18. Un terrene coltivato, situa to nel villaggio 
Larushk, ildl' esiensroae di 30 dyn1m. conhnsnre 
ad Ear, Nord e Ovest col proprietario. 

19. Un terrene coltivato, situate nel villaggio 
Larushk, dell' estensione di 30 dynym, conhnante 
ad Est, Ovest, Nord e Sud con il proprtetario. 

20. U o terreoo coltivato, siiuato net vlllaggio 
Larushk, dell' estenstone di 10 dynym, confinante 
ad Est, Ovest, Nord e Sud colla strada dd villag 
gio. 

21. Prati sltuati nel villaggio Larushk, dtlla 
estensione di 100 iynym, coutmann ad Est col 
proprietario, ad Ovest colla strada maestra e Xna 
fer Taga, a Nord coo Maliq Top:ani ed a Sud con 
Aqaz Kupl. 

Tutti i beni sopra descrltti non sono iscritti 
nell' Ufficio delle Ipoteche di Kroja, 
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Ordina all' Ulliclo delle finanze di Durazzo di 
immettersi net possesso dei beni descrittl nel pre sente 
dccreto nonchë all' Ufficio delte lpote che di Kroja 
di curare la trascrizione del sequestro tffettuato. 

11 prese nte decrero, a tutti gli etfctti di legge, 
sara pubbllca.o ne lla Gazzetta Utficiale. 

Tirana. 1i 1 seu. mbre 1939 XVII. 
f/10 Xh. Y1)i 

Dure.lo del Ministro per la Giusfizia 
6 Settembre 1939 XVII, Nr. 68 

Sequestro dei beni immobili di 
Sadije Zogolli 

DE CR ETO 
li Mloistro S· gretario di Sta to per la Glosrlzla; 
Visto ii verbale della com nissione speciale in 

data JO Juglio 1939 XVII, col quale si propone ii 
sequestro dtl beni mobili ed !mmobill indistinta 
meote di tutti i membri della famiglia di Ahmet 
Zogolli, nato a Bargajet, attualmente di dom lcilio 
ignoto; 

Considerato ehe rlcorrono tutti gli estremi pre· 
~-isti dal de creto legge in data 2 giugno 1939 XVIJ; 

Visto l' Art. 2 del suddetto decreto legge; 
DECRETA 

II sequestro dei benl immobili di Sadije Zoge 
Ill, dt fun ta madre di Ah met Zogolli, situa ti ne Ila 
Sottoprefettura di Krue, giusta ii certiflcato del n 
7. 1939 XVII, rilasciato dali' Ufflclo delle Ipoteche 
di Krue, coosistentl in : 

1. Ua albergo situato nel vlllaggio Larushk, 
in comune di Fushë Krue, costitutto di 1 camere, 
registrato col Nr, I in data 31.12.1932 all'Ufflcio delle 
Ipoteche di Krue, confinante ad Est con la strada 
maestra, it Sud con ii canale del mollno, ad Ovest 
con it molino di Hashi Tuçi, a Nord la strada id 
un terreno; dell' estensione di 2 dyovm; 

2. Un terreno situato net vitlaggio Zez, della 
esteosione di 2 dynym, registrate col Nr. 1 in da 
ta 31. 12. 1932 all' Ufflcio delle Ipoteebe di Krue, 

confinante ad Est con ll terrene di Zelnel Aga, ad 
Ovest la strada, a Nord ii terreno della moschea 
ed a Sud ancora la strada. 

Ordina all' Ufftcio delle Finanze di Durazzo di 
immeuersi net possesso del beni descritti net pre 
se nte decreto, nonchë all' Ufficio delle Ipoteche di 
Krue di curare la trescrtzione effettuata. 

11 presenre decreto, a tutti gli effdtl di legge, 
sari pubblicaro nella Gazzetta Ufficiale. 
Ttrana, 6 settembre 1939 XVII. 

fl to Xh. Ypi 

Drcreta del Jl.1i1listro per la Gimtisfa 
6 Settembre I939 XVII, s« 69 

Sequestro beni immobili di 
Abdurahman Mati 

DEC R. ET O 
li Mioistro Segretario di Stato per la Giustizia, 
Visto it verbale della Commisslooe speclale 

In data 10 luglio 19}9.XVII, col quale si propone 
il seque stro dei beoi mobili ed immobili di Abda 
rahmsn Mati, denominato Krosi, di Mati, attual 
mente di '1omicilio ignoto ; 

Considerate ehe ricorrono tutti gli estremi 
previstl dal decreto-legge in dala 2 giugno I 939 
·XVII; 

VlshJ l' artlcolo 2 del suddetto decreto- legge, 
DEC RETA 

ll scquestro dei beoi immobili di Abdurabmao 
Mati, denominate Krosi, situati nel circoodario di 
Durazzo e giusta it certificate det 26.7.1939.XVJI 
rilasclato dall' Ufficio delle lpotecbe di Durazzo, 
consistenri nei segueoti beoi e fabbrlcati flttuAl 
mente noti sotto la denominazione »La Tenuta» 
di Abdurabman Krosi e ehe in generate confina : 
Est coo la Palude. Ovest Kallmi. Nord Haxhi 
Driza. Thoma Ziu, Mao Topi, Uk Atush e un 
terreno demaoiale ed a Sud Osman Kthupi o hti 
stesso : 
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I. lscritti net Registro cataatale 13, pagina 262 
Pr. 116/32 e 118/34 in data 9.5 I 925 : 

a) Tre quarti di un campo attualrnente incolto, 
situate In localVii Spitali presso Durszzo, dell' e. 
stensione d,i 5 dynym,· confinante : a Est e Sud 
con la palude, a Nord con ta strada maestra e 
Zefi Prsnes, ad Ovest con Thomi Ziu e Hysen 
Effendi Muhsxhiri e Zefi Franes; 

b) Un campo situato nel villaggio Arape) 
presso Durazzo, in tocalia »Çesme» (sorgente), 
dell' estensione di 10 d,n,m, confinante ad Est, 
Ovest. Nord e Sud con la strada del villaggio. 

2. Un camno situato net villaggio Arape], pres. 
so Durazzo, in loc1tila »Zsbel», dell' estensione 
di 80 d1nym, inscritto net libro catastale 14, pa 
gina 4, Pr. 147/9 in data 9.8.1925, conflnante: ad 
Est la "trada princlpale, ad Ovest la strada del 
villaggio, a Nord ii terreno demaniale, a Sud ii 
terreno di Sul Nrajaku. 

3. U11 cameo situate nel villaggio Arapef, pres. 
so Durazzo, localfta ,,TrashrfetSM, dell' estensione 
di 10 d1'npm, reglstrato net Libro catastale 14, 
pilgina 10, Pr. 270/32 in datl 16.8.1925, confinante: 
sd Est ii terrene di Ismail Dami, attualmente stra 
da, davanti ii terreno demaniale, attualmente di 
Abdurahman Krosi, a Nord e a Sud strada. 

4. Iscritt] nel Libre catastale IS, pagioa 3, Pr. 
2, 3 e 4. data 2 7.19261 

a) La meta di una casa con aec-ssorl. situe 
ta net vlllagglo Spitali nresso Durazzo, loealira 
«Pitoke•, conflnante a sinistra, a desrrs e dietro 
con It terrene del proprietarie. Davanti con una 
strada soeclate ; 

b) La meta di una cuat con accessorl, situata 
net villaggio Spital! presso Durazzo. in localit a 
«Pltoke>, conf!nante a destra, a sinistra e :dletro 
con 11 terrene del proorletario. Davanti la strada 
princi pale; 

c) La meta di una casa, con accessori, situata 
net vlllaggfo Spitall preseo Durazzo, in locatila 
«Pltoke>, confinante a destra, 1 sinistra e dietro 
con U terreno del proprietario e davanti colla stra, 
da nrlnelpale, 

~. Registrati nel Llbro catastale IS, Pagine 77 
e 78, Pr. 1017/IO e 1039/11 in data 2.12.1926: 

a) U11 tratto di terreno net vlllagglo Spitali, 

presso Durazzo, dell' estenstoae di 11.800 mq., 
confinante ad Est con la strada, ad Ovest con ii 
campo di M;~stafa Tacani, a sud ii torrente ed a 
Nord con la strada ehe conduce ai campi di Ali 
Kokornani; 

b) Ua tratto di terrene situato nel villagglo 
Spitali, presso Durazze, in lo-aliia "Bejlik,,, del 
l' estensione di 70.144 mq., coofinante ad Est con 
h strada, ad Ovest con ii terrene di Adem Sula, 
Signora Hafzie, Vllasbi, Abdurahman e Ethem Ef. 
fendi Tirana ; a Nord ed a Sud con la strada. 

6 Reglstrati nel libro catastale 15. Paglna 123 
e 124. N. Pr. 201/17 202/18 e 205/21 in data 
5.S.1927: 

a) Un terrene nel viltaggio Spitali presso 
Durazzo, in locallta Pltoke, dell' estensfone di 16 
dynpm, confinante ad est con ii campo di Ojergi 
Lug Vllashi, ad Ovest con ii terreno di Hysen 
Dokoll, • Nord e Sud con la strada prlnclpale ; 

b) Una cas rustica situata net villagaio Spi 
tall presse Durazzo, in localita Pitoke, confinante 
di quattro parti con ii §UO terreno ; 

c) Una casa rustics, pianterreno con una 
cucins, un magazzino, cortile e giardtno, nel vtllag. 
gio Spitall in loclllita Pitoke, dell' estenslone di 
2 dynl'm, confioante ad Est e Sad con ii torreote 
ed a Ovest e Nord con i suoi terreni. 

7. Iscritti nel Libro catastale 17, pag. 145 e 
146, N. Pr. 21 e 23, in data 10.10.1928: 

a) Un quarto dells casa ed sccessorl com 
nreai (Mushtemilat) net village:io Spitall presso 
Duraszo in localita Pitoke, dell' estenslone di 1 
dynym, confinante a destra, sinistra e dietro con 
ii suo terreno e davanti con una strada; 

b) Una qaarta parie di una casa situata in 
Spitali presso Durazzo in localila Pitoke confinante 
a destra, sin!stra e dietro con ii proprietario e 
davaoti con la strada. 

8. U o terrene, in parie coltivato ma in gran 
parie a pascoto, situAto in Spitali presso Durazzo 
Iocallta Pitoke dell' estensione di 3313 dpoym, 
Iscritto nel Libre catastale 17, pagloa 171, Pr. 1J 
in data 20.12, 1928 confinan te ad Est colli strada 
principate di Belliku, ad Ovest una piccola parie 
(in fondo alla fronte in senso orientale) coo i1 
campo di Sadik Dakoli, con Hafes Tartari, con 
ii terrene di Pietro Thanasi e da questo campo 
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colla crests del monte Kallmi e parstalmente col 
nsscolo di Kol Kasapi e la strada, verso Sud col 
campo di Abdullah Muderrizi, a Nord con una 
strada, col cam po di Hvfes Tartari,. Sadik Dakolll, 
col terrene di Pietro Thanas], di Kristo Petroni, 
di Ethem Grada, coo una strllda e con i pascoli di 
Taq'Shkurti e Paolo Koka; a Sud con un terrene 
presenteme nte in uso a Vasil Ku~i. Hvsen Koko. 
man], Sadik Dacoll, Dferri di Pal Log Vll .sh! e fl 
csmpo di Abdulla Myderrizi. 

9. Nef nuovl Registri df 11' Ufffclo de lle Ipo 
teche dl Durazzo sono Intesrati a suo nome i se 
guenti b~111, Inscritt! nel Vol. IV al Nr. 400 fn 
data 9. 10 1932: 

s) Un terrene contrassegnato con letters 
•B• situate ne l villsggio Spitali di Durszzo, 
dells este nsione 287 J /2 dvnym, tra eui 150 dy 
n9m, consistono in cam pi e 137 1 /2 dynym censi 
steno rin nascoll, cooffnante: Est la stra da prin 
cipale dl 8ejljlqJ. Ovest una n'ccota partë in fon 
do sita fronte verso Nord col campo di Sadik Da 
koll, col terrens di Kristo ftetro Aslbni, col ter 
reno di HBfiz Tartari, col terrene c.ii Petro AsUaof, 
col terrene di Peshk Drize e col terrene di Mu 
stafa KscPoi. Sud con U quota «A> sppartata del 
proprietario e oarzialmente eol' terrene de lla quota 
•c,, del oroprietario; 

b) Un camno eontr essegnato con letters uAw 
situate nel villaggio Spitali di Durazzo, dells esten 
stone .ti JOO dynym, confinante : Est la strada 
prlnclnale di Beiliku. Ovest narzialmente ii terreno 
di Abdu1Iah Myderizi, ii terrene di Pal Lug Vila. 
shl, parzlatmente ii terreno di Sadik Dakolti; 

c) Un terreno csnslstente totalmente in 
pascolo contrassegnato con la lettera cC• situato 
nel villaggio Spitali di Durazzo dell:i estenslone 
di 100 dynvm, coefinsntë : Est la parte uA,, ap. 
partata del proprietario e parzialmente con la par. 
te cB, appartata pure del proprterarto. Ovest ii 
terrene in aso di Vasil Kuqi e parzialmente la stra 
da ed ii pascolo di Kol Kasapi e la falda del moo. 
te Kallmi. Nord il terreno contrassegnato nella 
carte •o,, apoartata del proprletarlo e parzialmen 
te la parte •B., appartata pure del proprietario. 
Sud it pascolo di Kol Kasapi, strada ii terreoo in 
uso di Vasil Kuqi, ii terreoo di Hysen Kakamani 
e parzialmente it terrene di Sadik Dakoli ; 

10. Una localita per bagni situata alla 
splsggla di Durazeo, parcella Nr. 28 dells eaten. 
sione di 500 m. q. iscritta ntl volume Nr. 323 
in data 20 Luglio 1933, confinaole: Una parie 
Parcdla Nr. 27 e Perid Vokopola. Una carte Nr. 
29 e Shyqrl Xhellanl. Da una parte la sponda ma• 
rina. 

11. Una locali a per bagnl situata alla splag 
gia di Durarzo parcella Nr, 76 iscritta net Vol. 
5 Nr. 420 data 15 Swembre 1933, I coofini noo 
11000 indicatl ; 

12. Un camoo situate nel villsggio Spital! 
di Durazzo, confine : "Ke ultlni- dell a estenslcne 
di 9 dynym. Iserltto nel Vol. VII. Nr. 381 in data 
3 Sette mbre 1934. confinante: Est ii pascolo di Bej. 
'ilru. Ovest e Sud ii campo di Hafiz Tartari. Nord 
ta strads nrlnclpale. 

13. Un cameo (ad eccezlone di poche parti 
ehe· si supnonaono essere si ate omesse in questo 
acouisro] situsto nella zona cKazaoa> Durazzo, 
della esteosione di 15 dl'n1'm, iscritto nel Vol. VIII 
Nr. 2S3 in data 23. 7. 193!. confinante : Est ii 
carnpo di Hesen Dakoli e di Hafiz Tartari. Ovest 
ii campo di Kol Orizi· Nord la strada maestra e 
ii terrene di Ibrahim Topalli. Sud ii terreno di 
Hsxhi Mehmeti. 

14. lscrittl nel Vol. VIII Nr. 309 in data 9 
Setrembre 1935 all' Ufficio delte lpoteche di Du 
razzo : 

a) U na pal u de bonlficata, situata nel vlllag 
gio Arapaj di Dorazzo, delta estensione df 40 
dynym, coofinante. Est ii prato degli orfani di 
Ymer Myemiri. Ovest ii prato di Osman Musta. 
Nord ii suo terreno e strada. Sud ii prato di Mu 
stafa Dani e Osman Masts ; 

b) Un terreno denominato «Kodra e Kneth> 
situate nel villaggio Arapaj, Rashbull di Durszzo, 
della estensione df 1~0 strem, confinante: Est ii 
terreno di Isrnar! Dani, Mustafa Ali Ibrahimi e 
Suleiman Ndroqi. Ovest e Sud la srrada principate 
,d il terreno di Nil Kasapi. Nord i1 terreno di Os· 
man Shehu, prima terrene demaniale ; 

c) Un terrene sltuato nel villagglo Arllpaf df 
Durazzo. de lla esteosione di 30 dynym, conffnaote: 
Est il proprietario prima Abdullah Zfjneli. Ovest 
la pianura demaniale, Nord 11 proprletario, gia 
pianura demaniale e la palude. Sud strada: 
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ç) Un campo situate nel villaggio Arapaj di 
Durazzo detla estenslone di 4 dynym, zona «Za 
beli Shahin> confinante: Est la strsda del villaggio; 
Ovest e Nord ii proprtetarlo, prima Haxhi Ahmeti; 
Sud ii proprietario cieë Abdurrahman Krosi; 

d) un campe situato nel vlllaggio Arapaj di 
Durazzo, zoos •Kneta e Durrësit» ddla estensione 
di 24 dyn,m, confloante : Est la palude di Abdu 
rahman Mati. Ovest ii campo del medesimo. Nord 
la strada del vilh1ggio, Sud ii campo di Ismail 
Dani; 

dh) Un campo, situate nel vlllaggio Spitali 
di Durazzo, zona cPitoke• della estenslone di 
18 dvnvm, confinante: Est la strada maestra. 
Ovest il terreno di Ali Kakamani. Nord e Sud la 
strada principale ; 

e) Tre qaarti di un campo situata net villag 
gio Arapaj di Durazso, zona •Zabr li Shshl» della 
estensione di 70 dynym, confinante: Est i figli di 
Nil Kasapi. NordBeat Pasha e Demir Pasha. Ovest 
e Sud strada ; 

l!) Tre quarti (parti) di un cameo, sltuate nel 
vilhlggio Arapaf di Durazzo, zona •Zabeli Sha 
hit•, dells estensione di 60 d,n,m, confinante: 
Est ii figlio di Sul Nanjaku, Ovest e Nord la stra 
da, Sud Ei.at Pasha ; 

f) Tre quarti di un campo, sttuato net villag 
glo Arapaj di Durazzo, della eatensione di 25 dy. 
npm, confinante: Est Esat Pasha. Ovest strada. 
Nord Hpsen Tivari. Sud strada ; 

g) Cinque sesti di uo terreno sltuato nel vil 
laggio Arapaj di Durazzo. della estensione di 7 
dyn~m, confinante: Est atrada, prima terrene de 
maniale. Ovest ii campo di Abdurrahman Mati. 
Nord e Sud ta strada del villaggio; 

gi) Cinque sesti di un terreno situate net vil• 
laggio Arapaj di Durazzo, della estensione di 13 
dynym, coofioante : Est Baz Nanjoku, Ovest e 
Nord Esad Pasha. Sud strada. 

IS. lscritti net Vol. VIII Nr. 402 d. 10 Di 
cembre 1935 dell' Ufficlo de lle Ipoteche di Du· 
razzo: 

a) Un campo con 7 olivt situato Ke Mulli· 
ni i Shtetit Duraszo, della esteosione di 9 dy 
nym, cooflnante: Una parie Sulej man Dokolli. Una 
parte i1 campo di Vakfi. Una parte la proprieta 
demaniale. Una parte strada ; 

b) Un quarto di un campo, situato nella lo 
ca1i1a «Kazanë» del villaggio Spitali confinante: 
Est U pascolo di Builiku. Ovest e Sud il cameo 
di Haxhi Ahmet Aga. Nord il catrpo indicato nel 
suddetto paragrafo. 

16. Un csmpo situato nel vill,"'_gio Spitali di 
Ourazzo zona «Kazane., de:.a estensione di 10 dy· 
nym, iscritto nel Vol VIT! Nr. 1c-i hi ~ata 6 Apri· 
te 1936 continante r Est it csmpo separato di 
Jan Driza. Ovest prima il terrene di Haxhi Ahme· 
ti attualmente la strada ehe aveva lasciato Haxhi 
Ahmeti per andare nei suoi terreni (per dare se 
cesso ai suoi terreni). Nord il torrente, Sud il terte 
no di Haxhi Sulejmani e gli eredi. 

17. Un campo situate nel villaggio Spitall di 
Durazzo, zona «Kazanti•, delta estensione 10 dynym 
registrato net Vol. VIII. Nr. 102 in data 6 Aprite 
1936, confioante: Est Mustafa AgaJ. Ovest i campi 
di Merjeme Xhabari e il suo terrene. Nord ii ter. 
reno di Ali Perhatl, Sud torrente. 

18. Un campo situat& nel villagglo Spltall di 
Duraszo, zona • Kazanë" de lia estensione di 20 
d,n,m, registrato net Vol. VIII. Nr. 102 in data 
6 Aprile 1936, confinante: Es~ u campo di Mer 
jeme Xhabari. Ovest Afshe. Nord lo s•ato. Sud ii 
torrente e il suo campe. 

19. Un campo situato pure nel vlltaggio Spl 
tall di Durazzo, zona cKazane• della estensione 
d~ 10 dynym, i,cr!t!o re! Ve!. IX. Nr. 430 data 8 
Dlcembre 1936, confiuante : Est prima Sutejmr., e 
Ramazan Cerbal, attuatmente Jot Thanasi con gli 
eredi. Ov est it campo di Pashke Driza. Nord tor 
rente. Sud i1 terrene di Haxl:ti S ilelmani. 

20 La parte »B», un tratto di terrene situato 
net villaggio Spita!l di Durazzo, della estensione 
di 200 m. q. iscritto nel Vol. X. N!'. 237 in data 
14 Agosto 1937, coofinaote: Est la strada princi 
pate Durazzo Spitali. Ovest e Nord ta parte «A> 
del proprietario elcë di Abdurrabman Mati. Sud ii 
torreate di Bejliku. 

21. Registrati net Vol. XI Nr. 168 data 26 Mag 
gio 1938 dell' Ufficio delle Ipoteche di Durazzo: 

a) Una casa rustics col rlspettivi accessori, 
situata net villagglo Spitall di Durazzo della e 
srensione di 1 /2 dynym, coofioante : datle quattro 
parti col terreno dei proprietari cloë Riza Hamdi 
Beu; 
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b) Un c-mpo situato nel villaggio Spitali di 
Durazzo, de Ua esrensione di 119 dyoym, coofinante: 
Est la ~trada principate. Ovest ii csmpo di Venia· 
min Noel e la strada principate. Nord ii campo di 
Ethem Gruda e Veniamin Ndoci. Sud la strada 
principate ; 

c) Un campo situate nel vitlaggio Spitall di 
Durazzo, della esteosione di 135 dynym, conhaan 
te: Est Ujët e Gloltt (t' acqaa della palude) e ii 
pr ato di · Vuko Of iraskov · qi con gli ere~i. Ov, st 
la strada nrlncipare. Nord la strada ehe conduce 
alla oalude td al prato di Pavt Novlani. Sud it 
cameo di Vuka Gjiroskaviql. 

22. Registrati nel Vol. XI Nr. 234 in data 
12 Agosto 1936 dett' Ufficio delle lpeteche di Du, 
razzo: 

a) U11 'campo situato net villaggio Spitall di 
Durszzo, della e stensione di 4 dynym conflnante: 
Est Stani I Çakallit, Ovest it terrene di Zef Prano. 
Nord Abas Sadi Rashbulli. Sud straca; 

b) U I campo si-uato nel v:lbggio Spitali di 
Durazzo, delta estensione di 20 dpnym, conflnaote: 
Est e Sud strada. Ove st i1 terren o di Zef Prano. 
Nord ii campo di Abaz Sadi Rrashbulli; 

23, In 48/47 parti di un terren o (Fertsht JII classe) 
situato nel villaggio Spitali di Durazzo d- lla e 
stensione di 101 dynym. registrato ne l Vol XI. Nr. 
235 in data 12 Agosto 1938, confinante: due par. 
ti strada, uoa parte Mihal Kapidani, uoa parie 
Imam Hpsen Efendi, Haxhi Mehmet Effendi. 

24. Tre quani di uoa locatita (canale di molino 
e locale di molirio) situatl net villaggio Spltatl di 
Durazzo. zona •Q .resa ne e Kazanes, delta esten 
sione di 1100 m. q., e 64 cei., registrar] net Vol. 
XI. Nr. 240 in data 16 Agoito 1938, confinaate : 
Est la strada del villagglo. Ovest la localif a della 
confluenza di due acque ed ii cam-po di H vsen Ko- 

# 
komani. Nord ii terreoo di Pal Koka. Sud la stra 
da del villaggio e le partë «B,, del terreno ap 
partate, 

25. Registrati nel Vol. XI. Nr. 281 in data 1 
Ottobre 1938 ddl' Officio delte Ipoteche di Ou- 
razzo: 

a) Due terzi di un terrene situato net villsggio 
Spitali di Durazzo, delta estensione di 2 1/4 dynym, 
confiaante: una parte ii torrente di Qeresaoa, da 
una parie Hdiz Tartari, dall' altra strada speciale; 

b) Due terzi di an terreno situato nel villaggio 
Spitall di Durazzo, della estensione di 60 dynym, 
20 dynym t· rrene e 40 dynym roveto, confinante 
da una parie lo Srato, da una parte Tahir Aga 
Podgorica, da una park Petro Gjiraskoviqi (suual 
mente Abdurahman Mati); 

c) Due terzi di un terrene situate net villag 
gio Spitali di Uurazzo, delta estensione di 7 1/2 
dy1ym, conf nante : da due parti Petro Glirasko 
viql (attualmente Abdurahman Mati), da aea parte 
strada, e dali' al tra parte Adem Effendi Haxholli; 

ç) Due terzi di un roveto situata oel villag 
aio Spitali di Durazzo, delta estensione di 40 dy 
oym, confloante : da due parti strada. Da due altre 
parti "ihal Gjiraskoviqi (attualmente Abdurahmao 
Mati); 

d) Due terzi di un roveto, situata net vil 
laggio S~itall di Durazzo, della estensiene di 84 
dynym (27 d}'nym t-rreno e 57 dynym roveto), 
confloante: da una parte terrene de naniale, da una 
altra parte Petro Gjiraskoviqi (attualmente Abdu 
ranman Mati), da una parte strada, e dall' altra 
parre Ps l Koka e Mihal Gjiraskoviqi (atrualmçnte 
Abdurabmaa Mati). Delli poder! sono situati oella 
tocali1a cQeresane,. 

Oa tutti i surriferiti terreni iscritti nel Nr. 25. ha 
cedu·o 2 1/4 dynym di terreno, confioante: ii ter 
rente di Qeresane e Vasil Vav,, upa parte Vasil 
Vava e due parti srrade. 

26. lscritti net Vol. XI Nr. 284 data S Ottobre 
1938 dell' Officio delle Ipoteche di Durazzo: 

s ) Ua cam po situate net villaggio Spitali di 
Durazzo zona cQ .resaue» de lia estensione di 8 
dynym confinante: da una parte strads prlneipale, 
dali' altra parie Pal Mullani e Kapiten Sava e i 
cam pi di R· xhep attualmente confinaote: da una 
parie strada principate, e da due parti Abdurrah 
man Mati e i camp! di Rexhl (Vasil Kasapi) ; 

b) Uo campo situato ml viltaggio Spitali di 
Durazzo lcealira, cQeresane> dell' estensione di 4' 
dynym, coofinante : di ana parie Jaho Rashbulli, 
dall' altra coo Pal Mullani, da uoa parte strada e 
terreno edillzio attualmeote coofioante: da tre par 
ti i podeei di Abdurahmao Mati, da una parte stra 
da e Abdurahman Mati ; 

27. Uoa parcella di terreno &i tua to nel vlll11- 

BKSH



S9 PLETORJA ZYRTARE 23 Nanduer 1939·X::.V..:...:.:.III=------------- Nr 115 

gio Spitali in locali1a cQeresane• della estensione 
di 14 dynym, iscritta nel Vol. XI. Nr. 299 in .tata 
24 Ottobre 1938 confinante: Est la strada dei cam 
pi. Ovest ii campo di Ramazan Elmazi, Nord la 
strada dei carnpi. Sod li cameo di Hdfiz Tartari, 
(attualmentr) confinante: Est la strada dei csmpi. 
Ovest i1 campo di Ramazan Elmazi. Sud Abdu 
rahmsn Mati. Nord la strada dei cam pi; 

28. Un campo situate nel villaggio Spitali di 
Durazzo, localita «Xhemall- de lla estensicne di 40 
dpnpm, con Iinante : Est la strada ma es tra, Ovest 
ii campo di Miri. Nord i1 campo di Themi Ziu. 
Sud i campi di Petro Gjiraakoviqi e Mihal Kapi· 
dani. 

I-crlno nel Vol, XI Nr. 346 data 30 Novem- 
bre 1918: 

29 'Una parceMa di terreoo situata nel villag- 
gio Spitali di Durazzo, delta estenslone di 90 dy- 
11ym, iscritta nel vol. XI. Nr. 5 in data 7 Oennaio 
1939. conflnante: Est i1 terreno di Kristaq Vullka. 
ni, Nord la srrada del villaggio, Sud ii terreoo 
di Adem Hoxholli con gli ere di. Ove s: li terrene 
di Vuko GJirashkoviq e Kristaq Vullkani (anuat 
mente) confinante: Est ed Ovest I terreni di Abdu 
rahman Mati, Nord strada, Sud ii terreno di Adem 
Haxholti con gli eredi. 

30. Un campo situato nel villaggio Spitall di 
Durnzo locallta cXhemalb1 della estensione di 50 
d vnym, iscritto nel vol. XL Nr 70 data 24 Pebbra 
io 1939, confinante: Est li campo di Andon [esla 
kovi Ksao1hipi Fan Zak Pitts, Ovest ii campo di 
Mustafa Oli Ibrahim. Sud e Nord la strada mae 
stra; 

31. Trentll campi adiacenti e uno separate, si· 
tuatl net viltaggio Spitali di Durazzo, dell' esten 
sione totale, giusta i Vecchi atti catastali turchi, 
di 865 dpnym antfco (374 dynym, 202 evJek !2:?) 
braceia] iscritti ne l vol. Nr. 161 ia data 9 Marzo 
1939, conftnaoti auuarmentes (tutti in base a uno 
schizzo) da una parte con i terreni di Ibrahim Ete 
ndiu, Man Topi, con te colline di Shej?;u, gia ter 
reni di Etëhem Eff~ndiu e di Hamdi Begu, attual 
mente di Abdurrabman Mati, e dell' altre con i te· 
reni di Osman Kthupi, Vasil Vavës, Abdurr!lhman 
Mati, con terreni demaoiali di M1rgarit Kristaq 
Shkurti, di Pat Koka e di Abdurrabman Mati. Uoa 
altra parte con terreno demaniale, Sul Kadiu Dall 

R, xha, H•xhi Forruzi e Vasil Paparanin. 
32. Un terrene coltivato situa to ne! vilh1ggio She 

navlash di Durazzo, della estensione di 10 dynpm, 
co.nprovato con l' auo di riconoscimento Nr. 58 
dara 4. 8. 1939 XVII det Tribunate di Pace di Du· 
razzo, confinante: Est strada, Ovest ii prato Dimos, 
Nord terreno deminate, Sud Idriz Mets; in corso 
di coltivaztone dal colono Shaban Duka. 

33. Una casa adibita ad uso abitazione privats, 
situata net villaggio Spitali di Durazzo con tutti 
gli accessori, costltuita di due pani confioaote da 
quatrro parti col proprio suolo. riconosciuta con 
r atto Nr. 57 data 4 Agosto 1939 XVII del tribu 
nale di Pace di Ourazzo; eretta sul terrene iscrlt 
to netla nota di trascriz:o'le dell' Ufficio delle Ipo 
teche di Durazzo in data 26. 7. 1933. 

34 Una casa situata suita spiaggia di Du_razzo 
(bagni pubblicl) eretta sul terreno iscritto nel vol. 
S. Nr. 323 data 20 7. 1933 dell' Ufficio dellc loo· 
teche di Durazzo, costituita di sei ca mere, g· a ri 
conoscluta con l' atto Nr. 57 in data 4 Agosto 939 
XVII. del Tribunale di Pace di Dur,zzo: Eit Tho· 
ma Telja e Arif Hikmeti, Ovest la strada prineipa 
le, Nord Ka olten H 1xhi Llani. Sud vllazen Do vilna. 

35. U11a cast situata sulla spiaggla di Duraszo 
(bagni pubblici) eretta sul terreno iscritro net vol. 
5. Nr. 420 data ts. 2. 1933 deti' Ufficio delle Ipo 
ehe di Durazzo. costttui'a di 4 vaoi riconosciuta 
con 1' atbo Nr. S7 data 4 Agosto 1939 XV'I del 
Tribunale di Pace di Durazzo, confinante: Est Mag 
iziore Sul Kurti, Ovest strada rrincipale, Nord 
Arif Xhemali, Sud Gen. Zef Seregii. 

Rtconosciute con l' atto Nr. S5 data 1 Agosto 
1939 XVII del Trlbunale di Pace di Dura,zo, a 
Abdarrahman Mati le seguenti case situate net vil- 
lae;gio Spitall di Durazzo: 

36 U-1a casa, pianterreoo con tre vani, ove 
abita il colooo Teki Ymeri, confinante: dalle quattro 
parti c m i terreni di Abdurrahmao Mati; 

37. Una casa, pianterreno con tre vani, ove 
abita Kadri Ajdini, confinante dalie quattro puti 
con i terreni di Abdurrahman Mati; 

38. Una casa, pianterreno con quattro vani, ove 
ablta il colono Shaqir Shaba, confloaote dalle quat 
tro parti con i terreni di Abdurrahman Mati~ 

39. Una casa, piaoterreno coo tre camere, ove 
abita il colono Ali Seferi, confinaotc con u terre- 
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no contrassegoato nel Nr. 8 del presente decretoj 

40. Una casa, pianterreno con tre eamere, ove 
abita 11 colono Ahmet Korça, confinante con i1 ter 
reno contrassegnato ne l Nr. 8 dd presente de crt*'; 

41. Una casa, pianterreno con quattro camere, 
ove abita ii colono Dem Xheka, coofinaote con ii 
terrene contrassegnato net Nr. 8 del pre sente de 
creto; 

42. Una casa con sel csmere, ove abitano i co- 
toni N1s e Thoma L11çi. confinante: con ii terreno 
contrsssegnato ntl Nr. 8 del presente dc-eto: 

43. Una casa con quattro csmere, ove abita 11 
colono Jonuz Istreft, conllnan-r: con ii terreno con. 
trasse gnato rel Nr. 8 del presente de creto: 

44. Uns cssa con due cs mere, ala e scuderia, 
ove abita ii colono Gslioa Antonia; confinante: con 
ii terrene centrasse gnato col Nr. 8 nel oresente de· 
ere tr<; 

45. Una csss, pianterreno con due stanze e 
una cuclna, ove ablta ii colono Ali Hoxha, confi 
nante: con ii terrene contrasse~oato orl Nr. 8 
del nresente decreto : 

46. uni casa, nianterreno con due camere, ove 
abita ii colono AH Neziri. confioante: con ii terre 
no contruc:Pgna'o net N «, 8 det nresente dr creto; 

47. Una cssuoota di oagllft con on Iocale. 
abitatn dal colono Mersln Nuredinl, cot1finante col 
terrene segnato al Nr. 8 del nresenre dr creto : 

48. Una cssa di due plani, con due stanze 
suneriorl, due inferiori e una centina, ove ablta it 
colono Bra him Elezi. coofinante: con ii terrene con 
trasseznato at Nr. 8 del nresente decreto; 

49. Una casa, nianterrenn con quattro sranze, 
ove abita it colono Shaqir Keçi, confinanre: con ii 

lii 

terrene contrassegnato al Nr. 8 de! presente decre- 
to; 

SO. Una cua, nianterreno con due camere, ove 
abita ii colono Vastl'Kore«. confinante: con li terre 
no co11trasc:;e~nato al Nr. 8 det nresente deereto; 

51. Una casa, pianterreno con tre camere, ove 
abita it colono Zeinel Lika, confinante: Est la pa 
Jude e la strada, Ovest Kallmi, Nord terrene dema 
niale, Sud strada; 

S2. Una casa, pfanterreno con tre camere, ove 
ablta it colono Veli Xhata. confinante: Est la naln 
de e la strada, Ove,t Kallmi, Nord ii terreno de 
maniale, Sud strada; 

H. Una casupola di pagtia coo due camere, 
ove abita ii colooo Zan lstrefi, confioante: Est stra- 
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da del bestiame, Ovest e Nord strada, Sud ii terren 
te e strada; 

54. Un fabbricato adibito a molino, oossedato 
dal colono Ismail Kostaxhiku, confinante: Est la stra 
da det viltaggio, Ovest ta locallt a dells conlluen 
zJ e ii campo di Hpsen Kokamani, Nord ii campo 
di Pal Koka, Sud la strada del villaggio e la pa,rte 
~B• del terreno sbbandonato ; 

5S. Una casupota di oaglie, ove abifa ii CO· 

tono Latif Skender], confiuante: dalie Quattro parti 
con i oroori terreni ; 

S6, Una cssa, oianterreno con tre eamere, ove 
shita u colono Mih,il Bani confinnnte: Pst la stra 
da maestra, Ov est ii csmpc di Miri, Ovest 11 campo 
di Themi Ziu, Sud ii campo di Petro Gjir~shkoviqi 
e Mihal Kapedani; 

57. Una casa, plan+erreno con due camere e 
un atrlo, ove abita It colono Qazim Sheshi, confl 
oant,: Est ii terreno di Kristsq Vuka Gierashkovi 
qi. Sud li terreno di Adem Hoxholli (con g1i ere· 
di), Ovest 11 pronrletarlo; 

!58. Una casa, nlanterrene con tre camere, eve 
abita ii colono Ramszan Halrsni, confinante: con i 
terreni contrassegnati at Nr. 31 del presente decreto; 

S9 Una cas«. oi;int,rreno con tre camere, ove 
abita ii colono Vasil KondaJrçiu, confinante con 
i terreni contrassegnati al N. 31 del presente 
decre tor 

60. Una cssa. niante rreno con tre camere, ove 
abita ii colono Jot Pasko, confinante: con I terreni 
contrsisse~r,ati al Nr. 3 I del presente decreto; 

61. Una casupola di psglia con due stanze, 
ove abita 11 colon o Pask GL rmuca, confinante: coi 
terreni co-urassegnati at Nr. 31 del presente decreto; 

62. Una cesa planterreno con tre camere, ave 
abita ii colono Xhen Aiuoi, confinante con i terre 
ni contras1~g11ati al Nr. 31 del nresente d •. creto ; 

63. Una casa, nianterreno con tre camere, ove 
abita ii colono Hamid Muça, conffnante: con i ter. 
reni contrassej?'nati st Nr. 31 del pressnte decreto. 

Ordina alt' Ufficio delle Pinar,ze di Durazzo, di 
immettersi net possesso dei heni e fsbbricati descritti 
nel presente decreto, nonchë all' Ufflcio delte IP•· 
teehe di Durazzo di curare la traserizione del seque 
stro effettuato. 

li presente decreto a tutti $!li effetti di legge 
sara pubblicato nella Gazzetta Ufticlale, 

Tirana, 6 settembre 1939·XVII. 
f /to~ Xh, Y pi 
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Deere/o del Minist,-o per la Giustiafa, 

6 Setiemore I939-XVII Nr, 70 

Sequestro dei beni immobili 
di Xhelal Zogolli 

DEC R ·ET O 
li Ministro Sf gretario di Stat o per la Oiustizia; 
Visto ii verbale de lla Commisslone speciale in 

data IO Luglio 1939 XVII. col qua le si propone ii 
sequestro def beni mobili ed [mmobill indistlnta 
mente di tulta la Iamlgtla di Ahmet 'Zogolli, nato 
a Burgaiet, attualmente d' lgnoto domicilio; 

Considerate ehe rlcorrono tutti f?li estremi pre· 
visti dal decreto Jesrge In data 2 Giugno 1939-XVII; 

Visto l' articolo 2 d,t ,uddetto decrero-legge; 

DECRETA 

li sequestro della proprieta immobile di Xhelat 
Zogoll}, situata net clrcondario di Durazzo, giu,ta 
ti certiflceto det 26.7.1939-XVII rltasciato datl'Uf· 
flc'o delte Ipote che di Duraezo, consisteere In: 

Un tratto di terreno coltlvato siiuato nells lo 
cali•a ccNerthanas• Varosh di Durazzo. dell' esten 
sione di 7 dynym e 2 evlek. lscritto nel Vol- IX 
N. 364 in data 17 X.1936 dell' Ufflcio delte lpoteche 
di Durazzo, cenfinante: Est I' otiveto di Mustafa 
Myshketi ed it giardfno di Mit Frano; Ovest, 
Nord e Sud la strada principale, 

Ordina all' Ufficio delte Pinanze df Durazzo di 
lmmettersi net possesso delta propriela descritta 
nel presente deereto, nonchë •. all' Ufflclo delle Ipo 
teche di Durszzo di curare la trascrlzione del se 
questro effetuato. 

11 presente Decreto, a tutti ~li ëffetti di legge, 
sara pubblieato ne lla Oazzetta Ufficiale. 

Tirana, li 6 Settembre 1939·XVII. 
f/to Xh. Ypi 

Deer eto del Minis tr o per la Giuslizia 
7 .Settem6re I939,X~II Nr. 7I 

Sequestro dei beni immobili 
di Nurije Shaban Lundra 

DECRETO 
li Minlstro Segretario di Sta to per 1~ Giustizia; 
Visto ii verbale della Commissloce speciale in 

data IO Luglio 1939,XVII. col quale si propone ii 
se questro dei be ni mobili e d immobili di tutti i 
componenti la Iamiglia di Abdurahman Mati, deno 
minare Krosi, di Mati, attualmente d' ignoto domi 
cilio; 

Considerate ehe ricorrono tutti gli estreml pre 
visti dal decretole gge in data 2 Giug110 1939,XVII; 

Vlsto t' articolo 2 del suddeto decreto-le gge ; 
DECRETA. 

II sequestro dei beni immobili di Nuriie Shaban 
Lundra. consorte di Ahdurahman Mati, siruati net 
clrconëarln di nurazzo. ehe glusta ii certif:cato del 
26-7-1,39-XVII rila!<ciato dr ll' Ufflclo d-Il e l~otrche 
di Durszzo, e vedficll esef?uita ds l Prccuratore de l 
lo Srato <li Durazzo, ri,uttano In condominto deno 
minato cÇ•fFku I Abdurahmlln Krosit,. c,nslstente in: 

1. Parti non stabilite ctl un csmoo "'ituato ne lla 
zona «Pltofce> del v;ll::ive-io ~pit:,11 cH Durazzo, 
d- ll' estensione di 21 dvo\'m, rrgic:trato nel lii. VO• 

lume, Nr. 345. data 3 X. 1932 ddt' Uffrc10 delle Ioo 
t,che di Dnrszzo, conflrante: Est i campi di Vl!lshi 
e di Ethem Fffendiu [attualme nte Abdurshman Ma 
ti e gli eredi). Ovest la straoi del csmpi, Nord 
strads, Sud ii cameo di Ismail Effendiu e 2:li eredi; 

2. Parti non stab'Iite di un campo situato nella 
locali'a -Pitoke«. del vitlaggfo Spits ll di Durazzo, 
,Mt' estensione di 6 dynym, iscr+tto ne l Vol. lii. Nr. 
34S data 3. X 1932 dell ' Ufficio delle lnoteche 
di Duraezo, cooflnante: Est ll cam po di Gjon Lok 
Vlashi e gli eredi, Ovest ta strada rnaestra Nord 
e Sud it suo cam po e Ismail Effeodiu; 

3. Parti non stablllte di un campo, situato oella 
locallta »Pitoke« del vlllagglo Spitall di Durazzo, 
dell' estenslone di 3 dynym. iscritto net Vol. III, Nr. 
345, data 3.10.1932 dell' Ufficio de lle Ipctrche di 
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Durazzo, contlnante : Est, Ovest e Sud ii campol 
di Ismail Effendiu, Nord torrente ; 

4. Parti non stabilite di un cam po situa to llf Ila 
localita cPitoke, del v:llallgio Snitall di Durazzo. 
dell' estenslone di 8 d9npm, iscrinn net Vol. IV, 
N. 420, in data 26.XI.1932 dell' Ufficio de lle Ipo 
teche di Durszzo, confinante: netle tre parti ii 
suo cameo, da uoa parte la strada maestra ; 

5. Parti (di 2 quote una quota) non stabillte 
di un campo (riconosciute 28 parti) situate nella 
localita •• Pitokë» det villaggio SpiUII di Durazzo, 
dell' estensione di 2 1/2 dpn9m, iscritte nel Vol. 
IV. Nr. 420 data 26.Xl.1932 dell' Ufficio delle lpo. 
teche di Durazzo, confinanti: Est, Ovest e Nord 
i terreni di Haxhi Suleiman! coo gli eredl, Sud 
la strsda maestra ; 

6. Parti non stabilite di un campo situato 
ne Ila locallra ,, Pitoke» del vlllaggio Spi tall di 
Durszzo, deJt' estensione di 16 dpn,m, iseritto 
net Vol. IV. Nr. 420 in data 26.Xl.1932 dell' Uf. 
ficio delte lpotecbe di Duraszo, conflnente : Est e 
Mord torrente. ed ii camno di Ali Kokomaoi, 
Ovest ii campo di Osman Murta, Sud strada 
msestra ; 

7. La partë -D» di un pascolo, situate nella 
locallra cPitoke, d~l vlllaggio Sp;tall di Darszzo, 
dell' estensione di 200 dpoym, iscritto net Vol. 
IV. Nr. 399 data 29.X.1932 dell' Ufficio delle Ipo 
tr ehe di Durazzo, cenlinante : Est h parte ,,a,, 
det terreoo del prcprietarlo, Ovest la falda det 
moote Kallmi (in base alla nota denosltata). 
Nord i terreni di Pal Koka, Taq Shkurti, strada 
e ii terreoo di Ethem Gruda, Sud la parte ,,c., 
del terreno del proprietario ; 

8. Parti di un campo, situato nella lvcalita 
t Pitoku del villag11io Spitali di Durazzo, dells 
estenslone di 8 dynym, iscritto net Vol. V. N. ,s 
in data J .4. t 933 dell' Ufficio delle lpoteche di 
Durazzo, coofinante: da tre parti coo ii suo 
terrene, e da11' altra con la strada ; 

9. Parti non stabitite di un campo, situato 
netla loealita ,,Pitoken det villaggio Spitali di 
Durazzo, deti' estensione di 2 t /1 d9nym, iscritto 
net Vol. V. N. 95 in data t.4.19.JJ dell' Ufficio 
delte lpoteche di Durazzo, confinante: Est, Ovest 
e Nord i terreni di Haxhi Sulejmao con gli eredi, 
Sud la strada maestra ; 

1 O. Parti non stabilite di an cam po situa to 
nelta locall1il cPitoke> del villaggio Spitali di 
Daraezo, dell' estensione di 16 dynym, iscritto net 
Vol. V. Nr. 95 in data 1.4.1933 deti' Ufrlcio delle 
Jpote che di Duraszo, confinante: Est e Nord tor 
rente e it campo di All Kokomani, Ovest it campo 
di Osman Musta, Sud la strada mantra e i campi 
nelle lettere .B• e .C'; 

11. Un campo situato nelta zona cNerjalli» 
Varosh Durazzo, dell' estensione di 3 dynym, 
iscritro ne I Vol V. Nr. 230 io data $.6.1933 del· 
I' Ufficio dt lie Ipoteche di Durszzo, cenfinante : 
Est terrene demsniale. Ovest e Nord 11 campo dt 
Ismail Effendi, attualmente di Nurije Mati. 

Ordina all' ufficio delle Finanze di Durszzo 
di immettersi nel possesso del beni e del fabbrica 
tf descritti net presents decreto, nonchë all' Uffi 
clo delle lpoteche di Durazzo di curare ta trascri 
zione det sequestro effettuato. 

II nresente Decrero. a tutti J?:li effetti di legge, 
aara pubblicato nella Oazzf'tta Ufficfate. 
Tirana, 7 Settembre 1939-XVII. 

f/to Xh. Ypi 

Dëcreto del Minislr11 /)er la Giusliaia 
7 Seltembre z939~XVII1 Nr. 72 

Sequestro dei beni immobili 
di Hamit e Njazi Mati 

Decrefo 
11 Ministro Segretarlo di Stato per ta Oiustlzla; 
Vlste'Il verbale della Commisslone speciale io 

data 10 Luglio 1939 XVII, col quale si propane 
it sequestro dei beni mobili ed immobili di tutti i 
comncnentl ta famiglia di Abdurr::hman Mati, dene 
minato Kro,, di Mati, attuatmente d' igooto do 
micillo; 

Considerato ehe ricorrono tutti gli estremi 
nrevisti dal decreto Jegge in data 2 Ofugoo 1939 
XVII; 

Visto 1' articolo 2 det suddetto decreto legge; 
DECRfTA 

11 sequestro dei bcni immol>ili di Hamit e Niazi 
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Mati, figli di Abdurrahman Mati, situati net circon 
dario di Durazzo, ehe giusta il certificato del 26. 
7. 1939. XVII, rilasciato dali' Ufficio delle Ipotecne 
di Durazzo, e ta verilica del Procuratore delle Sta 
to di Durazzo, attualmente risultano in un blocco 
di eondomiato, denominato tenuta cÇtfliku i Ab 
durahman Krosit». coosistentl in: 

I. Un prato situata nel villaggio Arapaj di 
Durazzo. zona «Kneta» (palude) dell' estenstoue 
di 20 dynym, iscritto oel Vol. li. Nr. 32 l in data 
13. 12. 1931 dell' Ulheto delle Ipoteche di Dnrazzo, 
coatinantet Est la strada del villaggio, Ovest it 
prato demaniale di Murat Domi, Nord la strada del 
v11laggio, Sud il prato di Ymer Myemini; 

2. Un campo situato nel vlllaggio Spitall di 
di Durazzo, zona «Xnemal», dell' estensione di 30 
dpnym, iscritto oel vol. VIII Nr. 10 data 6. 4. 1936 
dell' Utflcio delle lpotecbe di Durazzo, conhnante: 
E.1t e Ovest la strade maestra, Nord ii proprio 
campo, Sud il foasato del molino. 

Ordina all' Ufficio delte Finanze di Durazzo, di 
immettersi net possesso dei beni descritti nel 
presente decreto, nonchë all' Ufficio dene lpoteche 
di Durazzo di curare la rrascrlzlone del sequestro 
elfrtluato. 

It presente decreto a tutti gli effetti di tegge, 
sara pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. 

Tirana, 7 Settembre 1939-XVII. 
f/to Xh. Ypi 

Deere/o del Ministro per la Giuslfzia 
7 Sel/embre r939 XVII Nr, 73 

Sequestro dei beni immohili 
di Musa Juka 

DECRET,0 
II Ministra Segretario di Stato per ta Oiustizia, 
Visto ii verbale della Commissione speciale in 

data 10 Luglio 1939-XVII, cot qaale si propone 
it seqsestro dei beoi mobili ed immobili di Musa 

Juka, di Scutarl, attualmente di ignoto domicilio; 
Consideraro ehe ricorrono tutti gli estremi pre 

vl1ti dal decretoIegge in data 20iugno 19.39.XVII; 
Visto l' articolo 2 del suddetto decretc-legge : 

DECRETA 
li sequestro dei beni lmmobili di Musa Juka, 

situatl nel circoodario di Durazzo e giusta ii cer 
tificato del 26.7.1939-XVII dell' Ufflcio delte lpote 
ehe di Durazzo, consistenti in : 

cUn terreno, parcella Nr. 73 situata sulla spiag 
gia di Durazzo (Bagni pubbl'ci) dell' estensione 
di SOO m.q., iocritto nel Vol. V. N ••• 28 data 15 
Settembre 1933 dell' Ufficio delte Ipoteche di Du 
razao, conhnante i da una parte ii mare, dell' altra 
la parcella Nr. 72, quiodi la parcella Nr. 74 e uoa 
stradas. 

Ordioa alla Direzione delle Finanze di Durazzo 
di immettersl nel possesso del benl descritti net 
presente decrero, nonchë all' Ufficio delle I ioteehe 
di Durazzo di curare ii sequestro effetloato. 

11 presente decrero, a tutti gli e ffetti di leggP, 
911,a pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. 

Tirana, 11 7 Settembre 1939-XVII 

f/to Xb, Ypi 

Deere/o del Minislro prr la Giustfzia 
7 Settembre r939.XVJI, Nr. 74 

Sequestro dei beni immobili di 
Ina jet Del vina 

DECRETO 
It Ministra Segretario di Stato per la Giustizla; 
Visto ii verbale della Commissione speciale 10 

Luglio 1939,X VII. cot quale si propone it seque 
stro dei beni mobili ed lmmobili del componenti 
la famigli di Hiq met Det vina, originario di Del 
vlna, attualmente di ignoto domicilio; 

Coasiderato ehe ricorrono tutti gli estreml pre· 
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visti dal decreto legge in data 2 Oiugno 1939 ; 
Vista 1' Art. 2 del suddetto decreto kgg( ; 

DECRETA 
li sequestro dei beni immobill di Inajet Delvi 

na, consorre di Hiq net Delvina, situati nel circon 
darlo di Durazeo, ehe giusta ii cernflcato del 
26.7.1939 XVII, ritasclaro dali' Ufficio delle lpotcche 
di Duraseo, consistono in: 

Iscritte nel Vol. VII. Nr. Progr, 26 dala 2. l I. 
193> dell' Officio delle 1,Joteche di Durazso : 

J. Una bottega situata nella piazza. Varosh" 
di Durazzo, dell' esrenslone di 200 braccia, conh 
nante : Ovest e Nord strada principate, Est Prattll1 
Beshirl ossia ii corttle de l magazzioo di Besrm 
Aga, Sud la sua propriera ; 

2. U a bottega situata nella piaz,a ,, Varosh» 
di Durazzo, dell' estensione di 200 braccia, coch 
nnte: Est fratelli Beshiri, Ovest strada princi 
pale, Nord e Sud la proprletarla stessa ; 

3. Una bottega situata nella piazza ,,v;ilrosh., 
di Durazzo, dell' estensione di 200 braccia, conlr 
nante : Est Fratelh Beshiri, Ovest la strada prin 
cipate, Nord e Sud la sua proprreta ; 

4. U 1a bottega situata nelta piazza • Vuosh • 
di Durazzo, dell' estensioue di 200 brace.a, confi 
oante: EH F ra relli Besh iri, O 1e$t strada princi 
pate, Nord e Sud la sua propriera ; 

5. Una ootrega divisa per meta, avente gli 
stessl contun, suusta nella piazza ,, V "'' osh» di 
Durazzo, c1dl' esreusione di 200 braccla, eonlmau 
te: i:st f ratelli Besmri, Ovest strada princrpale, 
Nord e Sud la sua propneia : 

6. U Ja bo.rega situata nella piazza • Varosh• 
di Durazzo, delr estensione di SO braccia, coo ft. 
nante: Est Fratell: Beshirl, Ovest strada priocipale, 
Nord e Sud Ia sua proprieia r 

7. Una bouega situata nella piazza «Varosh> 
ai Durazzo, dell' esrensione di SO braccia, divisa 
per merë, av ente gli stessi cooflni: Est Fratelli 
Beshiri, Ovest strada princidale, Nord e Sud la 
proprieraria stessa ; 

8. Un forno slmsto nella piazza «Varosh> 
di Durazzo, dell' estensione di 50 braccla, conti 
nante : Est fratelli Beshiri, Ovest la strada prin 
ci pale, Nord e Sud la proprletaria stessa; 

9. U a suolo, su cai e stato erette un albergo 

di 7 carnere sopra, e sotto una sala, attualmente 
demoliro, ne Ila piazza • Varosh" di Durazzo, cont . 
nante: Est e Nord la bottegn di Mpsl1m Aga Be 
shiri, SuJ viuzza, Ovest strada prineipale. 

Da questi beni ha c -duto due parti contrasse 
gnare col Nr, 1 e 3 ne l prese nte cecrero, de ll' e 
srensione di 209 metri quadrati, entrambe alfrttate 
al Municipio · di Durazzo, per utilifa pubblica, pir 
allargare ii Bouleverd cV:uosh,, avendo in cambio 
ii M1.1n1cipio avuto I segu n ti be ni : 

10. U ca parie di strada contrassegnaia coll a 
leuera »D» nella pianta, dell' estensione d1 250 m.q, 
c: 654 crn., Iscrluo nel Vol XI. Nr. 369 data 21.Xll. 
1938 d!II' Ufficlo delle Ipoteche di Durazzo. confi 
nante: Est la strada, uvest h piazza ddla Liberia, 
Nord la parie .B· della moglie Ioajet Delvina, 
Sud la strada segnata nella pianta. 

Ordina ati' Ufficlo delte Finanze di Durszzo di 
immettersi net possesso del bent descritti net pre 
sente decrero, nonchë all' Ufficlo delte Ipote c'ie di 
Duraszo dt curare la trascrlaione del sequestro 
effettuato 

li presente decreto a tutti gli effetti di legge, 
sara pabblicato nella Gazzdta Ufficiale. 

Tirana, li 7 Settembre I939·XVII 
f/10 Xh. Ypi 

Dure/o del JJ,finislro per la Gtustiafa 
7 Settembre z939 XVII NY. 75 

Sequestro dei beni immobili 
di Abaz Kupi 

DECRETO 
li Ministro Segretario di Stato per la Oluatizia, 
Visto ii verbale della Commissione speciale in 

data 10 Luglio 1939-XVII, col quale si propone ii 
sequestro dei beni mobili ed immobili di Abaz 
Kupi, denominato .Bazi i Canes", di Kruja, attual 
mente di ignoto domicilio ; 

Considerato ehe ricorrono tutti gli estreml pre· 
visti dal decreto legge in data 2 giugoo 1939-XVII; 

Vtsto 1' arucoto 2 del suddetto decreto legge ; 
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DEC RETA 

11 sequestro dei beni immobili di Abaz Kupi, 
denominate Bazi i Canes, suuati nella glurisdizione 
di Kruja e gtusta u certiticato del 2l·7-1939·XVII 
rilasciato dall' Ufficlo delle Ipoteche del Tribunale 
di Pace d I Kruja, co nslstenu in: 

1. Un ouveio situate net quartiere Kala, zona 
-Perlataj», di Kruja, dell' estensione di l 1 /2 dynym, 
reglstro catastale Nr. 17 data 10,8.1919, confmante : 
Est strada principale, Nord la casa e 11 giardino 
di Aba& Kupi, Ovest la srrada uella casa c.it Mulla 
Aliu, Sua l' orto <ti Malla Hpseoi; 

2. Un otrveto siiuato net quaruere Varo.n, zona 
,,KaragjyZ" di Kruja, dell' estensione di b dpaym, 
iscriuo ad registro catastale Nr, 6 data 4 .S.1919, 
confinante : Est l' oh veto di nbu Kupi, Nora I' olt 
veto di Mustafa hmailas, Uvest l' olivero di Ram 
Rap Tafa, Sud I' oliveto Hysejn Sulelman Abdullaj ; 

3. Su due parti, una parte di un terreno colu 
vato, situate ncl Vlliaggio Larushk di Kruja, detla 
estensione di JOO dynym, Iscrino nel registro cata 
stalc Nr. 567 cla1a anno 1919, confrnante: Es1 ii te rre 
no di Adem MyrtezaJ, Nord ii terrene delle Fraanze 
e di Maliq Beg, Ovest ii terrene di Shaban Myrta 
e la pianura di Agaj, Sud la strada prtnclpale ; 

4. Su due parti, una partë di un orto e ollveto, 
situato nel quartiere Varosh, zona d{ar.gjyz>, d1 
Kruja, dell' estensione cJi 3 dynym, iscrluo ael re 
gistro catastale Nr. 556 data 6.4.1919, confmante: 
Est la casa di Mustafa Sadik: Daja, Nord l' oliveto 
di Ali Ramazan Dara, Ovest e Sud I' oltveto dello 
acquireote; 

5. Su due parti, una parie di uoa casa situata 
nel quartiere Varosh, a cPerlataj> di Kruja, 
coo quattro stanze e un orto, dell' estenslone di 
1 dpo.)1m, iscrltto net Regtstro Ca.asta le Nr, 570, 
data l'aano 19i9, confioanle: a desrra in sen so det. 
la porta I' oliveto di Mulla Hj se ni, A sinistra e 
dietrc strada principate, davanti la casa di Sadik 
Xnaler A bel allaj ; 

6, Su due parti, uoa parre di olivero, situato nel 
quartiere Varosh, zona cKaragjyz• dell'esteosione di 
4 dyn1m, iscritto nel registro catastale Nr. 571 data 
6.4.1919 coofinante: Est e Nord I' olive to di Abaz 
Rpstem], O vest l' oliveto di Ali Hajdarl, Sud I' oli 
veto di Hysen Sulejman Abdullai; 

7. Un flenile situate net quartiere Varosh, sona 
»Pertatai« con un orte dell' estenslone di 1 d)'npm, 

iscritto net registro catastale Nr. 572 data 6.4.1919 
confinante: a destra In seoso della porta I' oliveto 
di Mulla Hvsenl, a sinistra la strada principate, 
dietro la casa degli acqutrenn, davanti strada di 
quartierej 

8. Sa due parti, una parie di un terrene situate 
net villaggto Larushk di Kruja, dell' esteusione di 
75 dpnym, iscrino net registro catastale Nr. 731 
data 9.6.19 i 9, conftnao te : Ese ii terren o de gli acqui 
renti. Norct ii terrene degli acquirenti e di Maliq 
Beu, Ovest ii terreno dt Shaban Effendiu e la pia 
nura di Agaj, Sud la strada prrncipale ; 

9. Su due parti, una parte di un terrene sirusro 
oel v.tlaggto Larushk di Kruja, dtll' esre nsione di 
3; d_poym, iscritto nel regisiro catastale Nr, 732 
data 9.6.1919, conhuante: Est la strada del villagglo, 
Nord 11 pascolo del villaggto, Ovest e Sud i terreni 
di Emrullah ed Abaz Kupi ; 

10. Un suolo situata sulla piazza di Kruja, 
dell'esteusione di .260 m. q. iscrlno col Nr. 98 data 
16.6 1934 dell' Ufficio delle Ipote che di Kruja, con· 
Iinaate Hsc, Ovest e Nord strada, Sud il c-iffe Sken 
der 13ej ; 

11. In base -alla nota di erascrizlone Nr. 116 in 
data 4.9.1934 possiede nel quartiere Kala, zona 
uPerlataj« di Kruja, un diritto d'acqus di fr.A. 400 per 
irrigazione, confmante: Est strada private, Ovest 
strada principale, Sud ta strada di Tama, Nord ii 
giardino di R1z11 Kamberi; 

12. Un molino per cereali suuaro nella localira 
»Kodra- Luz di Kruja, dell' estenslone di 60 rn. q., 
iscritto col Nr. 140 dat •• 5. ii. t934 dell' Ufficio delle 
Ipoteche di Kruja, confinaote: Eat, O vest. Nord e 
Sud con it terrene demanlale ; 

l.i. Ua terrene colrivato situato net vlllagglo 
Luz di Krul, confinanre : Est terreno incelu vato det 
colono demaoiale Gjon Pren Çypi, Sud Maz Baz 
Çipi, ii campo di Gjon Çypi e i prati demaoiali, 
Ovest il terrene del colono demaniale Gjon Pren 
Luka. Proseguendo Dushku e Shumriva lino al 
prato del colono demaniale del villaggio Dervao 
Pjetër Çupi ; 

14. Sedici terreni coltivati, situati nel villaggio 
Fushë-Kruje, ano nella zona "Ura e Zezë, (ii ponte 
nero) dell' estensione di 11000 m. q., cc nfioante: 
Est Deli Ztri, Nord strada princlpale, Ovest ii hu 
me di Zeza, Sud Hj sen Miri e Zejoel Rama, e ii 
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resto situati netla zona «Magub del viJlsggio di 
,ushe Kruje dell' es tens! one di 93000 m. q , conli 
nan.ti: Est strada del vtllaggio conducente a Bur 
dhari, Nord la strada della falda Burdhari, Ovest 
Strada del villaggio, Sod Strada principate. 

Iscrhti al Nr. 221 in data 16 8, 1935 dell' Uffi• 
eto de lie I pote ehe di Krttja : 

15. Concessione d' acqua per P.A. 100 pel beni 
di Mustafa Hoxha ed eredi, iscritta al Nr. 193 in 
data 7.1.1936 ddl' Ufficio dtlle Ipoteche di Kruje. 

16. Iscritti al Nr. 3 in data 19.1.1933 nell' Uffi· 
clo delle Ipoteche di Kruja: un terrene, compress 
una casa con un pascolo, sitoato nef pressi della 
localHt di Dushku di Derveni (Kruja}, dell' esren 
aione di 65 dpo9m, coofinante : Est la strada del 
vlllaggia. Nord ed Ovest ii terrene di Emrullah 
Kupi, Sud ii terrene demaniale del colono Asllan 
Baku ; nonchë un pascolo e un bosco, dell' esteasio 
ne di 100 dynym, coofinante : Est la strada di 
Kabash, Nord la strada separante Dushku e Der 
vani, Ovest strada, Sud ii terrene di Emrutlan Kupi. 

17. In base all' atto di riconoscimeoto del tribu 
nal~ di Pace di Kruja cot Nr. 9 in data 20 2.1939 
Abaz Kupi possiede i seguenti beni situati nella 
locallra Fush-Krue (te Ura e Zez~) presso ii Ponte 
Nero: 

a) U 1 fabbricato costitulto di 9 camere, di. 
viso per meta confinante : Nord atrada princlpale, 
e dalle allre parti il proprietario ; 

6) U o atbergo di 9 camere e, nel piano inferlo 
re, un locale adiblto a caffe e panlfleio, confinaote: 
Nord con la strada prlnclpale, e per le altre tre 
parti, con ii proprietarto ; 

c) Ua fabbricato con quattro vani, confinante: 
Nord strada arlnclpale. e le altre tre parti, con ii 
proprtetsrto ; 

18. Uoa casa situata nel vlllaggio Luz di Kruja, 
costituira di 2 camere ne! piano superiore e di 
altre in quello inferiore, in base all' atto di rlcono, 
sclmento Nr. 27 io data 29 7.1939 del Tribuoale 
di Pace di Kruja, confinante ; Est, Ovest Nord e 
Sud con li proprietario ; 

19. Un magazzfno per granturco, a pianterreno, 
sitaato oel villaggio Luze di Kruja, riconosciuto 
con I' ano rispettivo Nr. 27 in data 29 7-19J3 del 
Tribuoale di Pace di Kruja, confrnante : Est, Ovest, 
Nord e Sud con ii proprtetarte ; 

20. U o pra to situ ato nel villaggio Luze di Kru. 
ja, dell' esrensione Ji 25 dynym, riconosciuto con 
l' atto rispetnvc Nr, 27 in data 29.7.1939 del Tri 
bunale di Pace dt Kruja, confinante: Est la strada, 
Nord il prato delta Chiesa, Sud la 1trada del villag- 
1io, Ovest it proprietario; 

21. Un magazztnc a plaaterreno, suuato net 
villa~gio Fushë· Kroje, coo ii proprio terreno, 
Iscrluo nella nota di trascrizione Nr. 221 data 
16.6.1935. rlconoscluto con l' ano Nr. 27, data 29, 
7-1939, del Tribunale di Pace di Kruja, confinante: 
Secondo i limiti indicsti al Nr, 14 del presente de. 
ere to. 

Ordina all' Uff .clo delle Ploanee di Durazzo di 
immettersi nel possesso dei beni e dei fabbricati 
descritti nel presente decreto, nouchë all' Uffacio 
delle Ipoteche di Kruja, di curare la trsecrizlone 
del sequestro elletteato 

li presente decreto a tutti gli effetti di legge, 
1&! a pubbtlcato nella Guzttta Ufficiale. 

Tirana, 11 7 Settembre 1939-XYll, 

f/to Xh. Ypi 

Redaktor : ZEP M. D AJÇ I 
Shtypshkrola <Nikaj., Tir111ë BKSH



•• 
VJETI I XVIII. Tiranë~ e Shtunde 25 Nandue'f 19 39-XVII! Nr. 116 - 

SHQIPTARE 

Botohet prej Drejtoris se Pergjith.shme te SMypit, Propagandes e T urizrnit.. 
~ __ L..,..!!2! -· !2L a 

PElt\1 B \JT J :: 
l) D. M. 20 Korri!, 1939 .X vu, s. UO 

z !;.j~tim ~fati i am ristis d. 2~ Q -rshu r ,n 
I93t1-XV1I. f.l.l) 

2) D. J-1. 28 Shiotuer 1939-XVII, »r. l-1:1 
. Srenat dhe vulxt e Snt •. t t f. 2 

3) D. M dalë 28 Shtatuer 1939 XVII, br 142 
Flamuri Kom.ëtsr i ~l.>rt.>ln1-li · hq pt are f. 2 

4) D. M d-itë 10 l\anduer 1989-.Y.. Vili, Ar. 148 
Pajvni i Io ndeve të tilicj0:i F1~h st S;1q p· 
tare A Milicj ·'S Fashiste P ,· 11H... f. 4 

S) D. _,.'\1, datë U Nlln·luer 1939 XVJil, s». 144 
Rrogë jetike ' f. 4 

SO vt Y AI?.10 
I) D. R. 20 Luyl,o 1939-XVJI, Fr. UO 

Pror oga ,i,..l ter.uiie di cu i ,..11' art t\ d. Ila 
»nmrsria c ,nce~Ra in d ta :C-2 u 193\.l-X\ II p. 5 

2i D R. 28 S, tt.mbre D/39-XJi n, Nr 141 
Grin 'E:1 t> piccolo 1'tflrn 1,1 es gill1 d Ilo Eta tr p. 5 

:l) u. R. ee Srttembre 1939-XVJJ, fvr. U2 
Ban-Ii-r a n z.on.ue del l{,gno d.' AlL n i a I G 

-!) D. L 1U .vore111hre 1989-XV ut, l',r 148 
:.;om,llin,str z.io n« di [.,n i alla .\-J.liz a F, sci-ta 
Al,,n s·, •.. Ila 'v11lzaF,~c ta F,re>-ne p. 7 

!\) U. L 14 Nvc mbre 1939-XTIU, Ar. 1.J.i 
Ass~gqu vital zio p 8 

Dekret 1\1.br'etnner datë 20 Ko-rik 1.lJ.'JfJ XI' II, Nr. 140 

Zgjatim afati i amnistia d. 22 Qeuhuer 
193'9.XVU. 

VlliTOR EMANt·t:J, III 
Për Birë të Zotit e Vullnet të Kombit 
DBOET I ITA l,IS J\HE I "'HQIPIHS 

PERA.NDOR I E'flOl~IS 

Mb assi u pati neni lS i St atu.it Tl! ruclrar 
të Muretnis s' One të Shqipn.se ; 

Mbassi u p aë neni 6 i Dv-kretit t' One me 
datë~ Qershuer 1939-XVII, me të cilin je, shim 
amnisti dhe falje për f Jje të bame në Sliqipni 
deri më 7 Prill 1939-XVII; 

Mbassi u ndigjue Këshill' i Mrnisrruvr-t të 
Shqipnis ; 

\il>i pruponnuin e Kry euunisu it, i uii mej 

timit me vliuistrin e Dre.tësiso ; 

hEMI DE-'HETUE DHE DEKRETOJMË: 

Af .ti i nji mur'jit qi, ban fj,dë neni G i 
Dokn·tit t'On<' me d,,H; 22" Qcrs huer 1(•39-XYll 

si· t yhet. pir të gjitha c Iek tvt dni më JU. Gu, ht 
1U:l9-X\'11. 

Ur llllH•jn,e qi ky Dr-kr. t. i p ajosun me 

vulën e Shtetit, Lë shtihet nt; k oleksinnin zyrtar 
të Lizicv- t dhe 10 Dekr-tevr t të Mhretnise 
S 1qipun>, tus nz arkue kujt i pr;r\..d r.1e e 
r~:3p··ktt1t' e Ille ua qi të respektohet. 

Du.mun në S. Anna di \-aldirri mo 20 
Korrik 1039-XY 11. 

VITTOl.110 r M AKrELE d. v. 
:3!i. Vëri c d. v Xhat-r Y µi d. v. 
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Dekret Mbretnuer datë 28-IX-193 9-XVII, Nr. 141 

Stemat dhe vulat e Shtetit 

VIKTOR EMANUEL III 
Për Birë të Zetlt e Vullnet të Kombit 
li.BRET I ITALIS DHE I SHQIPNIS 

PER.I.NDOR I ETIOPIS 

Mbasi u pa neni 15 i Statutit Themeltar të Mbre 
tnisë ; 

Mbassi u ndigjue Këshilli i Ministrant; 
Mbi proponimin e Kryeministr t i nji mejtimit 

me Ministrin Sekretar Shteti për I'unët e Ml>rend 
shme dhe me Ministrin Sekretar Shteti për Dr ej 
tësinë ; 

KEMI DEKRETUE DHB ~EKRETOH1Ë: 
Neni 1. 

Stema e madhe e · Shtetit ashtë e formueme 
prej nji dhumeri (scud o) në ngjyrë të kuqe dhe 
me shqypen dy krençe të zezë e kunorzueme 
prej helmit të Skanderbeut. 

Bajtsa : dy Fashe Liktor të pshtetun me pref 
catt e sopatare përjashta dhe t~ lidhun me rrypa 
sholli, të bashkanjitun, nalt, prej nyjave të Savojës 
dhe, poshtë, prej nji sheriti në trajtë kartuçi me 
ngjyrë të kaltërt dhe i foderuem me ar dhe ngar 
kuem me fjalën ,,Fert" e persrltun tri hers. E të 
gjithf5 këto e vuemun nën nji shtroje prej mndaf 
shi të kuq i rrethuam prej nji sherifi dhe i thu 
run prej ari, i mveshun me ermelin, i kryesuem 
prej Kunorës Mbretnore të Savojës. 

Neni 2. 
Stema e vogël e Shtetit asht e Iormueme prej 

nji dhumeri (scudo) me ngjyrë të kuqe dhe me 
shqypen dy krençe të zezë e kunorzueme prej 
helmit ""të Skanderbeut. 

Bajtsa: dy Fashe Liktor të pshtetun me prefcat 
e sopatave përjashta, të lidhun me rrypa sholli, 
të bashkanjitun nalt prej nyjeve të Savojës, e 
poshtë prej nji sherifi, me trajtë të nji kartuçi me 
ngjyrë të kaltërt, i mveshun në ar, i ngarkuam me 
fjalën ,,Fert" e përsritun tri h rit Dhumeri krye 
sohet prej Kunorës Mbretnore të Savojës. 

Neni 3. 
Trajtat e ndryeshme të ktyne stemavet janë të 

përfytyrueme ndër tabelat e bashkangjituna me 

kët dekret,· të cillat do të nënshkruan, mbas ur. 
dhënit t' Onë, prej Kryetarit të Këshillit të Minis- 
tra vet. 

Neni 4. 
Stema e 11,tdhe përdoret : në vulën e madhe 

të Shtetit, në raste solert ne dhe në dekorime mo 
numentale. 

Ari ninistratst e Shtetit plrJorin stemën e vogël. 
Neni 5. 

Vula e madhe e Shtetit mban të stampuems 
st· mëo e madhe rreth të cilës asht e shkruems le 
g n.l a : (enmi i .M. Tif .Mbretit Peranduer) për Hirë 
të Zori; e për Vullnet të Kombit Mbret i Italia dhe 
i Shqipnis ë, Peranduer i Ethiopia, në gj} sën erre 
thit kah e djathta në gjuhën Shqipe e në gjysën 
e rreth.t, në H§ rrmajtën, në gjuhën Italisht. 

Neni 6. 
Vulat e administratavet shtetnore përmbajnë 

stemën e vog l dhe tregimin e zyrës përkatse. 
Neni 7. 

Ashtë e abrogueme çdo dispozitë tjet~r ose në 
kundiirshtim me kët dekret i cili do të hyjë në 
fuqië ditën e shpalljes së tij në Fletoren Z) rtare. 

Kryeministri ka për t'u kujdesua për paraqit 
j ..• n A ktij dekreti para Këshillit t' Epërt Korpora 
tiv Fashist për kthimin e tij në ligjë. 

Ur Ihënojmë q~ ky Dekret ti botohet në Fletoren 
Zyrtare të Mbretnis, tue i dhanë mandat cilitdo që 
i përket t'a respektojë dhe të bajë që U§ respektohet. 
Dhanun nij San Rossore, 28.JX-1989-XVII. 

VITTORIO EMANUEL& 
Sh. Verlaci d. v. M. Bushati d. v. 

Xh. Ypi d. v. 

Dekret Mt,retnuer, datë 28 Shtatuer 1939-XVII, s-. 142 

Flamuri Kombtar i Mbretnisë Shqiptare 

VIKTOR EMANUELIT III 
rër Rirë të Zotit e Vullnet të Kombit 
DBRET I ITA.LIS DHE I SHQIPNIS 

PERA.NDOR I ETIOPIS 

Mbasi u paë neni 1~ i Statutit Themeltar të 
Mbretnis!5 ; 

Mbasi u ndigjne IUshill' i Miaistravet ; 
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Mbi proponimin @ Kr) eministrit i nji mejtimi 
me &Uni~trin e Punëvet të Mbrendshme d•e me atë 
të Drejtësisë ; 

KE'.11 n°EKRE fUE DHE DiKRETOJMË: 
Neni 1. 

Flamuri Kombtar i Mbretnisë Shqiptare ashtë i 
formuam prej nji cohe në trajtl:I kandiidrt>jtë, i naltë 
dy të tretat e gjatsis s' tij, me ngjyrii ti bqt>, i 
ngarkuem në midis me nji dhumsrë (scudo) të kuq 
me shqypen dy krençe tQ zezr, i .kunorzuem prej 
helmit U! Skanderbeut me ngjyrë. të zeztt 

Bajtsa : Dy Fashe Liktor të zezë të pshtstun, 
me sopatat përjashta, të lidhun njeni me tjetrin, 
nalt, pr-] nvjsvet të Savojës në ngjyrë të zezë dhe, 
poshtë, prej nji rrypi në trajtë kartuçi U! zi, i ngar 
kuem me fjalën ,,Fert", përsritun tri herë me ngjyra 
të kuqe. 

Nimi 2. 
Flamuri i Shtetit qi ka me u përdorë në bane 

sat e Sovranve dhe të pjestarvet rn Familjes Mbret 
nore, në Selinë e Kshillit t' Epërm Fashist Korpcra 
tiv dhe në Zyrat Qeveritare, sternën e ka të krye 
sueme prej Kunorës Mbretnore të Savojës. 

Neni 3. 
Entet botore vëndore munden me përdorë fla 

murin kombtar, vessilla dhe gonfalona të cilvet u 
ashtë e njoftun e drejta e përdorimit me dekretin 
Mbretnuer të posaçëm, por duhet të jenë të shoq 
nuem prej flamurit kombtar i cili dot ketë per 
herë vendin e nderit, në krahin e djathtë ose nalt. 

Neni 4. 
Askush nuk mundet të përdori, ose të nxjerri 

përjashta. flamurin kombëtar përve ç i.:ë raste të 
parapame shprehimisht prej ligjës. 

Autoriteti Qeveritar vendosë rastet në të cilat 
godinat Q.:veritare, ato t' Enteve publike lokale si 
dhe. t' Enteve të njoftun ose të mbikqyrun prej 
Shtetit duhet të nxjerrin flamurin Kombtar, si dhe 
do t'u caktojnë rastet në rn cilat Entet private 
dhe qytetarët munden tij përdorin po kët flamur. 

Përdorimi i flamurit kombtar prej anës së Fuqi· 
ve t' Armatosuna dhe të Marinës tregtare ka për 
t'u dishiplinue me dekrete ti pastajshëm të Minis 
tra vet kompeten!a. 

Neni 6. 
Në kremtime dhe në Iuncione publike flamuri 

kombtar duhet të ketë paraprimjr n mbi të gjitha 
symbolet e tjer.:i civile. 

Neni 6. 
Në she] zije flamujt duhet të ngrehen deri në 

gjysë të shtizës dhe munden mi pas dy kordela 
veli të zi të vendosuna në cipin ma të naltë rn 
shtz=s. Të tilla kordela prej nli të zi janë të de. 
tyrueshme për flamujt qi mbahen ndër ceremonina 
zije publike. 

Neni 7. 
Tue qëndrue normat dhe zakonet e të drejtës 

ndërkombëtare të pa ndryeshueshrne për përdori 
min e Ilamu-jvet nga ana e përfaqsinavet diploma 
tike e konsullore të huaja, askush, qoftë nënshte 
tas ose i huej, nuk mundet në Mbretnin me ng,eh 
flamuj të Shteteve tjera pa qënë të shoqnue m pre] 
flamurit kombtar i cili dot zajë gjithmrnë vendin 
e nderit, në krah të djathtë, ose në midis në gof ë 

se flamujt e hue] janë ma shum se nji. 
Neni 8. 

Në rasë mo s-respektimi të normave të theksue 
me ma n slt autoriteti i Sigurimit Publik ka për 
të marrë masa për uljen e msnjihershme të flamu 
rit ose të Ilamujvet dhe fajtorët dot gjobiten prej 
franga Shqiptare 200 deri 1000 në qoftë se fakti 
nuk përmban faj ma të randë. 

Neni 9. 
Asht ~ abrogueme çdo dispozitë tjetër ose në 

kundërshtim me kët dekret i cili do të hyjë në 
fuqi po ditën e shpalljes s' tij në Fletoren Zyrtare. 

Kryeministri ka për t'u kujdesua për paraqitjen 
e këtij dekreti në Këshillin e Epërm Korporativ 
Fashist për kthimn e tij në ligjë. 

Urdhënojmë që ky Dekret të botohet në Fleto 
ren Zyrtare, tue i ngarkua kuejt i përket me respek 
tue e me b~ që të respektohet. 
Dhanun në San Rossore, më 28-IX-939-XVII. 

VITTORIO EMANUELE 
Sh. Vërlaci d. v: Maliq Bushati d. v. 

Xhater Ypi d. v. BKSH
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Pajimi i fondeve të Milicjea Fashiste 
Shqiptare e Milicjes Fashiste Pyjore 

Na 
'ltn·kambësi i Përgjitl1shëm i Dadhnis së Tij 

VIii.TOR E1'IANUELIT lii 
Për Birë të Zotit e Vullnet të Kombit 

JIBUET I Il'ALIS DHE I SHQIPNIS 
PERANDOR I ETIOPIS 

Në virtyt t' Autoritetit që Na asht delegue; 
Tue manë parasysh se për me mujtë me 

vue no gjendje Milicjen Fashiste Shqiptare e 
Muicicn Fashiste Pyjore, për me barnun në 
mëndyrën ma të levizshrne e veprimtare shpen. 
zi.not qo i pork asin shërbime ve të tyne, asht 
nevoja me u përkujdesuri për pajimin periodik 
të fondeve te nevojshme për at qëllim; 

Tue pa nenin 7 të Dekretit të Mëkambësit 
me datë 18 Snt atuer 939-X Yll, Nr. 91, mbi 
krijimin e Milicjes Fashiste Shqiptare e nenin 
6 u.i Dekretit të Mëkarnbësit me datë 14 Gusht 
10~39-XVII, Nr. 5J, mbi krijimin e Milicjes Fa 
shis;e Pyjore ; 

Mbassi u ndigjue Këshilli i Ministrave ; 
Mbi pi opozlrnin e Ministrit Sekretar Shte 

ti për Financat, nji mendimi me Ministrin e 
Ekonornis Kombëtare; 
KE.\Il DEKRETUE DIIE DEKRETOJMË: 

Neni 1. 
Tue f1lluë prej ushtrimit financjar 1930-40 

Ministria e financave dhe ajo e Ekonomis 
Kombëtare autorizohen me dhanë paradhanje 
mbi fondet e caktueme në budget si në favor 
të Komandës së Mtlicjes Fashiste Shqiptare 
ashtu edhe to Komandës së Milicjes Fashiste 
Pyjore, me anë mandatesh për çelje kredije 
për t' u lëshue mbi Arkën e Qendrës të cilat, 
mbas kërkese së Komandave të sipërtreguëme, 
do të lëshohen për pagesën e shpenzimeve që 
i përkasin shërbimeve t' enteve të sipërfoluna 
dhe rër të cilat nuk asht e mundun me u 
përkujdesue me m sndate direk te. 

Mandat-pagesat e sipërpermenduna kanë 
me u rregjirtrue në dalje definitive pre] L1rej 
roris së Thesarit, së cilës nuk dO t'i kornuni- 

kohen dokument at justilikuse të shpenzime,·e 
kurse këto, nga ana tjetër, duhe n të dc>rgohen 
pi•r kontrollim, me anën e Ministrive t' int, re. 
su •. mo. Ki;sllill.L Kontroljut s. 

Neni 2. 
Për sa i përket pengimit, likuidimit dhe 

pagesës së snpenzimeve si dhe paraqitje s s.o 
llov;rtri vet, zbatohen edhe për entet e tn:gUfme 
në nenin e ma sipërm, dispozttat e ligjfis dhe 
të rregullorr-s 1,t,r administrimin e pasunis e të 
Koutar.il-tetit to Përgjithshëm të Shtetit. 

Neni 3. 
Ky Dcil,.ret hyn në fuqi ditën e botimit të 

tij në Fletoren Zyrtare. 
Ur.tnënojmë që ky Dvkret të botohet në 

Ft-itoren Zyrt ar e të Mbretnis, tue i dhanë 
RF1.11,1at cilitdo që i përket t'a respektojë dhe 
të bajë që të respektohet, 

Tit anë, me 10-Xf-l939.XVIII. 
F'eaneesee .Jacomoni d. v. 

S'I. V t>rl .ci d v . A. Beca d. v. 
F. Alizotti d. v. 

Dekret i .Vrkamhhit datë 14 i\and1tet· 1939-XVIII, Nr. 142 

F rogë jetike 

NA 
llëkambësi i Përgjithshëm i Jladhnis 8ë Tij .. 

Viktor Emanuellt lii 
n.. Birë të Zotit e Voll™'t të Kombit 
!.fBRET I ITALIA DBE I SHQIP~IS 

PER \NDOR I ETIOPl8 

Në virtyt r' A1. h ritet it qi Na asht delsgue ; 
Mbasi u p<1. neni 15 i Statut.t Themeltar Ui 

Mbretn.s ; 
Mua-,i a ndigjue Këshilli i Mmistravt t; 
MLi proponiroin e Kryetarit të Këshillit U! Minis• 

travel e Zav--ndës Ministër Sekretar St teti për P, 
Botore, nj·j meud'rni me Ministrin Sekretar Shteti 
për Fin, neat, 

KEMI DEKl?ETUE DHE DEI<Ri!TOJMË 
Neni 1. 

At Gj<•rgj F,shtës i lidhet nji rrogë jetike pej 
Fr. Sh. 400 (katërq'nd) në mue]. 
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'Neni 2 
Hroga jetike e lidhun me nenin 1 të këtij De 

k reti, l shtrohet ndalesave të jashtz ak on- hme në 
f.:qi dhe dispoz tave të nenit 2 të Dekret-Ligjës dt. 
80 Korrik HJ34 mbi mo dd.kimin e ligjëvet mbi 
frO~>lt -etik e 0 shpërblimet patriot k.P, bctue në 
Fl •.. torvn Zyrtare Nr. 46 datë l L Gusht 1984. 

Neni 3. 

Ky D -kret hyni\ nil fuqi qq prej datës së boti 
mit të tij në Fletoren. Zyrtare të Mbretns dhs ka 

me i-u paraqit Këshillit Ei.,rn.• r Fas hst ë Kor pr - 
ratave për ndryshimin e tij , ë ligji'. 

Urdhëuojmë që ky dekret të botohet në Fle 
toren Zyrtare të Yll.m,tni-. tue i dhanë mandat cilit 
do q~ i përket t' a respektojë dhe të bajë që të. 
respekt ob-t. 

Ti.ranë, me 14. XI. lP40-XVlll 
Francesco Jacomoni d. v. 

Sh. Vi>rlaci d. v. Fe jzi Alizotti d. v. 

iPA·RTE S U P P L E M E N T A R ,E 
TilADUZIONE DEI DECRETI DAL TESTO ALBANESE 

Decreto Reale, 20 lugli'> 1939-XP II, Nr. 140 

Proroga del termine di cui all' art 6 della 
amnistia concessa in data 22. Vl.39-XVU 

VITTOBIO EMANUELE III 
P.-r grazla di Dlo e Volonta della Nazi.one 

JBE D' I A LIA E D' ALBANIA, 
IMPERATORE D' ETIOPIA, 

Visto l' art. 18 dello Statute fondamentale 
del N ostro Regn o d' Albania ; 

Visto I' art. 6 del '\ ostro Decreto in data 
22 giugno 1939-XVII, col quale concedevamo 
amnistia e indulto per reati cornmessi in Alba 
nia slno al 7 aprile 1939-XVII; 

Sentito il Consiglio dei MinJstri d' Albania; 
Sulla proposta del Presidente del Consiglio 

dei Ministri, di concerto col Ministro per la 
Giustizia ; 
ABBIAMO DECRETATO E DECRETJAMO: 

Il termine di un mese di cui all' art. 6 
del Nostro Decreto 22 giugno 1939-XVII e 
prorogato, a tutti gli effetti, al 31 agosto 
1939-XVII. 

Ordiniamo ehe il presents decreto, munito 
del Sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta 
ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno 

d' Alnania, rn andando a chiunque spetti di 
osservarlo e di farlo osservare. 

Dato a S. Anna di ValdiNi, Ii 20 luglio 
1939-XVII. 

VITTORIO E\1A~UELE 
f/tJ Sh. Verlaci 

Decreto Reale, 28 settembre 1939-XPII, N. 141 

Grande e piccolo atemma e 11igilli 
deUo Stato 

V11'TOBIO ED.ANUELE III 
Per C,,-azia di Dlo e Volonta llella Na:done 

/BED' ITALIA E D'AliBANIA, 
IMPERATO KE D' ETIOPIA 

Visto l' art. 15 dello Statute fondamentale del 
Regno ; 

Udito ii Consiglio dei Ministri; 
Sulla pro posta del Pres· den te del Consiglio, di 

concerto con i Ministri per l' Interno e per la 
Giustizia ; • 

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO: 
IL grande stemma dallo Stato e formato di uno 

scudo di rosso all' aquila bicipide di nero coronate 
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dal casco di' Scanderbeg. Sostegni : due fasci littori 
addossati, con l' ascla all' intuori, legati eon striscie 
di cuoio, c.mguntt in alto <la nodt di Savoia e 
sotto da uia lista accartocciata, di aazurro, Ioder •• ta 
d' oro ~ caricata del motto ,, Fert" tre volte ripetuto. 
11 tut to posto sot to un padigliore o i por pota l N· 
dat J di un gallone e frangiato d' oro, soppannato 
d' ermelliuo, cirn..to dalia Corona R1-ale di Savoia. 

Art. 2. 

Jl piccolo st -rnma dello St8tO 8 formato di uno 
scudo di rosso alt' aquila bicipide di nero coronata 
dal casco di Scanderbeg, 

·Sostegni: due Ls c. littor i addossati con I' as cia 
all' esterno, legati da striscie di cuoio, congiunti in 
alto da nodi di Savoja e sot:o da una lista accartoc 
ciata, di azz urro, fod .... rata d' 010, caricata del motto 
,,Fert" tre volte ripetuto. Le scudo cimato dalla 
Corona Reale di Savoia. 

Art. 3. 

Le varie foggie di questi stemmi s -no effigiate 
nelle tavole unite al pres1 nte de ere to, le quali sa 
ranno Irrmate, d' ordine Nostro, d. l Preside nte de l 
Consiglio dei Ministri. 

Art. 4. 
li grande stemma si usa : nel Grande Sigillo 

(Jello State, in occasioni solenni e nelle d-cor azioni 
monumente li. 

L~ Amministrnzioni dello Stato si si rvono del 
piccolo sternma. 

Art. 5. 
IL grande sigillo d-Ilo Stato porta impresso il 

grande stemma con la leggenda in giro : (nome di 
S. M. il Re Imperatore) per grazia di Dio e per vo 
lonta della Nazione Re d' Italia e d' Albania, Impe 
ratore d'Etiopia, sul semicerchio a destr a in lingua 
albanese e sul semicerchio sinistro in lingua 
italian a- 

Art. 6. 
I sigitli delte amministraz ioni dello Stato rappre 

sentano il piccolo stemma e I' indicazione dell' ulli 
cio in leggenda. 

Art. 7. 
E' abrogata ogni disposizione dive rsa o contraria 

al presents decreto ehe entrera in vigore il giorno 
stesso della sua pubblicasione nella Gazsetta Uffi 
c ial '3. 

11 Presidente del Consiglio provvedera alla pre 
sentazione di questo decreto al Consiglio Superiore 
Corporative Fascista pt r la conversione in le~ge. 

Ordiniamo ehe il pre sen te dee, eto sia pubbli 
cato nella Grlzzetta Uf[iciale mandando a chiunque 
spotti di osservarlo e farlo osservare. 

Dato a San Rossere, ll 28 settembre 1939-XVU. 
VlTTORJO EMANUELE 

f/to Sh. V erlaci f/to M. Bushati 
f/to Xh. Ypi 

Dscreto Real~, 28 settembre 1939-XVll, 1v. 142 

Bandiera nazionale del Regno d' Albania 

VITTORIO EMANUELE III 
Per Grazia di Dio e Volonta della Nazlone 

BE D' ITALIA E D' ALB.ANIA, 
IBPEBATOBE D' ETIOPIA 

Viste l' art. 15 dello Statuto fondamentale del 
Rsgno : 

U dito il Consiglio dei Min is tri; 
Sulla proposta del Presidente del Consiglio, di 

concerto con i Ministri per l' Interno e per la Giu 
stizia : 

ABBI AMO DECRETA TO E DECRETIAMO: 

Art. 1. 
La bandiera nazionale del Regno d' Albania e 

Iormata da un drappo di forma r ettangolare alto 
due terzi della sua lungheaza, di colore rosso; cari 
cato al centro da uno scudo di r osso, all' aquila 
bicipide di nero, coronata dal casco di Scsnderbeg 
di nero, Sostegoi : due Fasci littori di nero, addos 
sati, con I' aseia in fuori, congit.tnti in alto da nodi 
di Savoia di nero e sotto da una lista accartoccia 
ta, di nero, caricata de 1 motto ,, Fe t" in roS1'0 tre 
volte ri petuto. 

Art. 2. 

La bandiera di Stato, da usarsi soltanto nelle 
residenze dei Sovrani e dei componenti la Reale 
Famiglia, nella se de del Consiglio Superiore Fa 
scista Corporativo e negH uffici governativi, ha lo 
stemma sormontato dalla Corona Reale di Savoia. 
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Art. 3. 
Gli Enti Pubblici locali possono fare uso clt-lla 

bandiera nasionale e dai Vt' ssilli e gonfaloni_ di cui 
sia ad essi riconosciuto ii diritro d' uso con appo 
s to Dec-eto Rea'e, purche siano r ccompagnati dalia 
handiera nazionale ehe avra srmpre il posto d' o 
riore, a d-stra o in alto. 

Art 4. 
Nessuno puo fare us J o esporre l,1 bandiera 

nazinnale se non nei casi espressamente previsti 
dalla legge. 

L' autorita g,,vernativa stabilisce in quali caei 
i pubblici edilici cegli Enti pubblici Jocali e degli 
Enti riconosciuti o v:gilati dello Stare, debbano 
esporre l 1 bandiera naz onale, come IJUfe stabilisce 
in quali casi gli enti privati e d i c ttadrni po~s1:1no 
Iare u-o della bandiira stessa, 

L' us i delta b rndi •.. ra nasione le da pa1 te delle 
Forse Armate 6 della Marina Me1cunt1ltJ Sora disci 
plmata co u succes-i ri d- creu dei Miuistd compe 
tenti. 

Art. 5. 
Nei f<'Stl'ggi, m-nti e 11eJJt, pul.ln.ch e fur z ic ni 

la bandi-ra nasronale deve avere la precedenza 
sopra tutti gli altr] ernl.l-rni civili. 

Art. o. 
In segr,o di lut.o le bandrere sar •.• nno te nure a 

mezz ' asta; potranno anche avt re due striscie di 
vele nero adattate all' estrern 1a st P' r.or« dell' is 
Ieritura. 

Tali s.riscie di ve lo ne o seno cl.bligatcrie P' r 
le ba.rdrere ehe, V< ngono porn.te m Ile pul.Lliche 
cerimonie Iuaebri. 

Art. 7. 
Ferme rm mendo le norme P consuetudini di 

ill 

di.itto inter asi onale per l' uso d- lle bandi-r e cla 
p .rte delle r appr esen-anse diplomatiche e ct nso 
lari e iter s, nessuno, cit a tho t' strani-ro, potra nel 
Regno sspcrre bandiere di al ri St ,ti se non ac 
e impugn 1t1 dala bandera nazlonale ehe occupera 
sempre ii posto d' on ore, a de vra, o in mezzo se 
Ie ban diere stranier e sono p u di una. 

Art. 8 
In c iso di t-asgre~sione dells precedenti nor 

me r autorita di P. S. provvede ra alla immediata 
rlmoztone della o delle bandiere ed i colpevoli sa 
ranno puniti con multa da Iranchi albanesi 200 a 
1.000, se il fatto non costitulsce reato maggiore. 

Art. 9. 
E' abrogata ogni disposizione div, rsa o con tr a 

ria al pr esente deer- to ehe -ntrera in vigore il 
giorno stesso d-Ila sua pnbblicazione nella Gazzetta 
Uff ci le. 

li presidente del Consiglio pr< vv der a alla pre 
s -ntsz-one .d.i questo deer-to al Consiglio Supe 
riore Corporativo Fas c.sta per la conv-i sione in 
legge. 

Ord iniamo ehe il presente decreto sia pubblica 
to nella Gazzetta Uff ci.ile aiandando a chiunque 
spetti di osser rerlo e farlo osservare. 

Dato a San Rossore, li 28 settembre 1939-XV II. 
VITTORIO EMANTJELE. 

f/to Sh. Verlaci f/to Xh. Ypi 
fito M. Bushati 

Decreto Luoqoteneneiale, 10 Novembre 19!39-XVIll, Nr. 143 

Somministrazione d1 fondi alla Milizia Fascista 
Albanese e alla Milizia Fascista Forestal e 

NOi 
Luogotenente Generate di Sn.a Kaesta 

VITTORIO EHANUELE Ill'. 
Per Grazln di Dio e Volonta della Nazione 

KE D' IT,lLIA. E D' ALB l~IA., 
IllPERA.. TOB1t1 D' 1<:TIOPIA 

.n virtu dell' autorita a Noi delegata; 
Considerata la necessita ehe, per mettere 

in grado la Milizia Fascista Albanese e la 
Miliz.a Fascista Fon.stale di eseguire nel mo 
do piu sollecito ed efficace le spese afferenti 

•• ai propri servizi, occorre provvedere alla sommi- 
nistrazione periodica dei fondi au· uopo occor 
renti; 

Viste I' art. 7 del Decreto Luogotenenziale 
18 Settembre 1939 n. 9 l sull' lstituzione della 
Milizia Fascista Albanese e I' art. G del Decreto 
Luogotenenziale 14 Agosto 19~{9 n. 54 sulla 
istituzione dell a Milizia Fascist a Fon stale ; 

Sentito il Consiglio dei Ministri ; 
Su proposta del Ministro per le Finanze, di 

concerto con il Ministre per l' Economia Na 
zionale; 
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ABBIAMO DECRET A TO E DECRETIAMO : 

Art. l. 

A partire dall' esercizio Iin anzf ario 1939-40 
il Ministero delle Finanze e quello dell' Econo 
mia l\' azionale son o autorizz ati a dis porre 
anticipazioni suite somme stanziate in bilancio 
rispettivamente ii favore del Co111a11do della 
Milizia Fascista Albanese e del Cornanr'o delta 
Milizia Fascista Forestale, mediante mandati 
dl apertura di credito da ernettere sulla Cassa 
Centrale su richiesta dei Comandi suddetti, 
per il pagamento delle spese pfftrenti i servizi 
degti Enti suddetti e alle quali non sia possibile 
provvedere con rnand-ti diretti. 

. I mandati di cui sop ra saranno portali in 
uscita definitiva dalia Direzione del Tesoro 
alla quale non debbono essere comunicati i 
documenti giustificativi delle spese ehe vcrranno, 
invece, rimessl per mezzo dai Minister! interes 
sati alla Corte dei Conti per il controllo di 
sua competenza. 

. \.rt. 2. 

Per quanto riguarda l' impr gno, la liquida 
zione ed il pagamento delle spese, nouche la 
resa delte contabilita si applicano alla gesrione 
d "'gli Enti di cul all' arti co lo precedents, Je dis 
posiztoni della legge e del regolamento per 
l'arn minlstrazione del patrimonio e la contabi 
lita generale dello Stato. 

Art. 3. 
11 presente decreto entra in vigore dalla 

data della sua. pubblicazione. 
Ordiniamo ehe il presente decreto sla 

pubblicato nella Gazzetta Ufficale del Regno 
rnandando a chiunque spetti di osservarlo e 
farlo osserv are. 

Tirana, 10 Novembre 1939-XVIII. 

t/to Sh. Verlaci 
f/to Francesco Jacomonl 

f/10 F. Alizotti 

f/to A. Beça 

.•..•. , . 

IJecreto Luoqoteneneiole, 14 Novembre 1939-XVIII, Nr. 144 

Auegno vitalizio 

NOi 
Luogotenente Generale di Sua Mnesta 

\.ITTOHIO EYIANUEl,t: lii 
Per Grazia di Dio e 1'olonta della Nazfone 

BE D'. ITAl,IA E D' ALBANIA, 
lllPERATORE D' ETIOI•JA 

In vir u del!' ,rnt0ritc\ a ~oi d•·l..-g,tfa; 

Visto l' u, t. 15 dell o Statuto F·0uJ1,ru1·nLI, t'( I 
Rl'gno; 

Udito ii c_.,n:,gl o dei Ministri i 
Su prop sra d- l Presidente dei Ministri, Min stro 

Segre tario di Ste to 11.d interim pe r i LL. PP., di 
cone rto col Mtnistro S,·gr ·h-rio cli Si ato pr r le 
Ftnanz» i 

ABBIAMO DhC!?hTATO E DECimnAMO: 
Art. 1• 

A Padre Giorg-o Fisht t vien • accord ato un 
assegrio a vita n e lla misura di 400 (quatrr ce r.to) 
fr. alb. mensil i . 

Art 2. 
L' as;4>gno a Tita di cui al precedents I rtcc lo, 

e soggetto allti tra t nu-e str aor drru rt in vigors 
eJ all e dis.ioe.iz oni dell ' art 2 del D cr e to-L: gge 

in da a 30 luglio 1934 concernente la IIH,difica 
d -Ile l··gg suglt assegni a v.ta e sulle cor.cessione 
di indenniia per meriti patrictt.ci, pubblicato nr l 

Giornale Ut ciale Nr. 46 in data l 1 Agosto 1934. 

At. 3. 
Il presente decreto entr a in vigore dalla data 

della sua pubblicaz ione nel Giornale Utliciale del 

Ragno e sara presentato, d..11 Presidente pror onr n 
te, al Consiglio Superiore Corpora th o Fascist a 
per la conversions in legg~. 

Ordiniamo ehe ti presente deer eto sia pubblicato 
nalla G 1zzettc1 Utticiale, ma ndan do <i chiunque spetti 
di osservarlo e Iarlo osservar e. 

Tirana, li 14 Novembre 1939-XVlII. 

f/to Francesco Jacomoui 
f/to Sh. Verlaci f/to F. Alizotti 

Redaktor : ZEF M. DAJQI 
Shtypshkroja ,,NIKAJ" Tiranë 
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MBRETNIJA 

FLETORJA 
SHQIPTARE 

ZYRTARE 
Botohet prej Drejtoris se Pergjithshme te Shtypit, Propagandes e Turizmit. 

PERMBAJTJE 
1) JJ. J1. u Nanduer 198.<J-XVIII, Yr. 1-1.-; 

Emetim i nji monedhe të re prPj dy lekësh f. 1 
2) D. J,1. 14 Nanduer 1939-XVIIJ, Sr. 11:IJ 

M!:Ji ndalimin e eksportimit të kt.Iles r,g,1 
toka e Ml,rt'tnis I. 2 

3) Leje për ngrefjen e disa uzina karccerinash f. 2 
4) Leje instalimi frigor fari me erë f. 3 
5) ,, transferimi të nji Mullini f. 3 
6) Kdrrigjim Vendimi f. 3 
7) Leje për ngrefje nji fonderie f. 3 
8) LAje për ngrefj=n e nji Fabrike Akulli f 4 
9) Lajmrim i Shcqnis Vincenzo Rocco f. 5 

10) Shitje të dhetash f. 5 
11) Shpallje e Bashkis Beratit f. 5 
12) Shpallje Ankandi f. 5 
13 Shkurtim i Shoqnisë Ymer Shtraza & Shokë f. 6 

SOMMA RIO 
1) JJ. L. 14 Nocembre 1989-XVIIJ, .... Yr. 11::; 

Emissione di una nuova moneta da 2 lek p. 7 
2) D. L. u Xovembre 1939-XVIII, Sr. u« 

Divieto di e sportaaior e del calf<, dal terri- 
torio del Regno p. 7 

3) 'I'ar.Ile imbarco e sb arco a Durazzo p. 8 
-1) Convocazione della S. A. Vincenzo Rocco p. 8 

Dekreti Mëkambësit datë 14-Xl-1fW9-.X.VIII, Nr. 143 

Emetim i nji monedhe të re prej 2 lekësh 

Na 
D:ëkambësi i Përg,iithshëm i Uadhnls së Ti.i 

VIKTOR Elt.lANUELI III 
Për Rirë të Zotit e Vullnetin e Kombit 
.llBRET I ITALIS DHE I SHQIPNIS 

PERANDOR I ETIOPIS 

Në virtut të Autoritetit që Na asht delegue; 
Mbasi u pa neni 15 i Statutit Themeltar të 

Mbretnis; 

1fbasi u pa ligji mhi rregullimin e monedhës 
shpallun në Fletoren Zyrtare Nr. ,!O datë 31 Ko 
rrik I 025; 

Mbasi u pa Jigjt organik ~;ër JJankën KomLP 
t o rcl të Shqipn.s, Seksioni Ill, neni 15; 

Mbasi u pa kon vencior.i ndërmjet Qeveris Shqip 
tare e Bankës Kombëtare të Shqipnis, shpallun në 
Fletoren Zyrtare Nr. 40 datë 31 Korrik rn25; 

Mbasi u ndigjue Këshilli Ministruer; 
Mbi pro po nimin e \-linistnt Sekretar Shteti për 

Financat; 

KEMI uEKHt:<,1 CE DHE DEKHETOH1Ë: 

Ne ni l. 
Md ndryshimin pjesërisht të ligjit rubi rregulli 

mm monetar, botue në Fleto.en Zyrtare Nr. 40 
datë 31 Korrik 1925, Banka Komb/Hare e Shqipnis 
Autorizohet me emetue nji monedhë të re prej 2 
lel..ë"h baras mu Irat ga 0,40. 

~eni 2. 
Monedha e re prej 2 lekësh ka me u konjue 

me çelnik tii posaçëm acrnonital e ka me pasë 
ke re k teristikvt vijuese : rli1imetrr prej mm. 29,6; 
peshë legale gramë 10 me nji tolerancë ma tepër 
ose ma pak prej 20 të mijta të gramit. 

Monedha e re prej 2 lekësh sjell: 
rga e mbara: Efigjin e M. T. Mbretit Peranduer 

kthye nga e majta, qarkue prej legjendës me shkro 
nja lapidare romane VITT. EM. III RE E IMP. 

MBRET e Per.; 
nga e mbrapmja : Stemën e Shtetit me dy van- 

dakë Liktorl për anësh; sipër fjalën ''Shqipni"' 
poshtë vleftën e mom dhës "3 lek,, e ma poshtë 

akoma fjalën "Albana, ehe gcrmëi. "li\ (Rona); 

në ti' majtë e në të djathtë, nden vandaket Liktori, 

datën e konjimit të shprehun respektivisht me vje 
tin e Erës Krishtenë i> me vjelin e Erlis Fashiste. 

Neni 3. 
Sasija e monedhave të reja prej acnionital cak- 
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tohet në numër 1.000.000 (nji miljon} copë për r ji 
vleftë nominale prej Irar gash 400.00J (k atërqnd 
mijë}. 

Neni 4. 
Shpenzimet për kcnj'min 11 monedhave të reja 

kanë me qenë në ngarkim të fondit rezvrv '' Mone 

dh 1 acmo nital , që do të formohet me krijimin e 
monedhave të reja pranë Bankës Kombëtare të 
Shqlpnis ashtu edhe në ngarkim të shumave të 

derdhuna Qeveris Shqiptare ml' titull pjesii fitimi. 

Neni ![>. 
Ky dekret hyn në fuqi që prej datës së botimit 

të tij në Fletoren Zyrtare të Mbretnisë. 
Urdhnojmë qi ky dekret të botohet në Fletoren 

Zyrtare të Mbretnis, tue i dhanë mandat cilitdo që i 
përket t' a respektojë dhe të bajë që të respektohet. 

Tiranë me 14-XI-1939-XVIII. 
Ji~1·aucesco .Jacomoni d. v. 

Sh. V erlaci d. v. F. Alizotti cl. v. 

Dekret i 1Wëkambësit datë U ~Ya11d11er 1.<18.9-XfIII Ar. 144 

Mbi ndalimin e eksportimit të kafes nga 
toka e Mbretnis 

Na 
ltlëkambësi i Pë1•gjithshëm i llladlmis së Ti.i 

VIii.TOR EUANUELIT lii 
Për Birë të Zotit e Vullnet të Kombit 

UBRET I ITALIS DBE I SBQIPNIS 
PERANDOR I ETIOPIS 

Në virtut të Pushtetit që Na asht delegue; 

Mbasi u pa nevoja me rregullua konsumimin e 
kafes në Shqipni : 

Mbasi u ndigjue Këshilli Mioistrun; 
Mbi proponimin e Ministrit Sekretar Shteti për 

Financat, nji mendimi me Ministrin Sekretar Shteti 
për Ekonomin Kombëtare, 

KEMI DEKRETUE DHE DEKRETOJMË: 
Nelli 1. 

Eksportimi i kafes nga toka e Mbretns asht i 
ndaluam krejtësisht. 

2 

Neni 2. 
Kun dravajtësi ' d ënohe n si mbas dispoztave që 

ndëshkojnë kondrabandën. 
Neni 3. 

Ky Dekret hynë në fuqi ditën e shpalljes së 
tij në Fletoren Zyrtare të Mbretnis. 

Urdhënojmë q.:i se ma sipër të botohet në Flf' 

toren Zyrtare tue i dhanë mandat cilitdo që i per 
ket t' a respektoj dhe ,ë hajë qi:i të respektohet. 

Tirani\ me 14. XI. 19B9-XVIII. 

Fi·ancesco Jacoiuoni d. ,·. 
Sh. Verlacl. d. v. F. Alizotti d. v. 

Leje për ngrefjen e disa uzinave karocarinash 
Vendim Nr. 715 cl. 3 10-1939-XVII 

Këshilli Ministruer , ë mbledhjen e tij të sot 
shme të mb vjtu n nën kryesin e z. Shelqet Vërlac', 
Kr yerninatrr e Znv. Ministër Sekretar-Shtetit për 

P. I'otor , 'I'efik Mborja, Ministër Sekretar' i Partis 
Fa shiste Shqiptare, Xhufer Ypi, Ministër Sekretar 

Shteti për Drejtësiën, Maliq Bushati, Ministër Se 

kretar Shteti për P. e Mbrer.dshmEI, Ernest Koliqi, 

Ministër Sekretar Shteti për A rs.min, Anton Beca, 
Ministër Sekretar Shteti për Ekonomin Kombëtare, 
pati në bisedim shkresën Nr. 615/3 datë 29.9.1939- 
XVH të Ministris s' Ekonomis Kombëtare me të 
cilën paraqit lutjet e Z.Z. Lato Emiri, Vangjel Zi.m 
baku, Spiro Disho dhe Vilazën Tafalica për ngrefje 
fabrikash (uzina) karocarinash në Durrës dhe në Ti 
ranë, si studjoj gjithë aktet e rrjedbuna mbi këto, 
si edhe mendimin favorabël të Ministris së sipër 
përmenduri. 

Vendosi 
t' autorizohet Ministria e Ekonomis Kombëtare n.e 
i dhanë të naltpërmendurve lejen e duhun për 
ngretjen e uzinave karrocarinash si ma poshtë : 

l} Lato Emiri në Durrës, me fuqi kuajsh 5 (pesë). 
2} Vangjel Zambaku në Durrës, me fuqi kuaj 3, 

që të punojë dhe dyer e penxhere. 

3) Spiro Disho në Tiranë, me 10 (dhjet} kuaj 
fuqi. 

4} Vilazën Tafilica në Tiranë, me fuqi kuaj 4 1/2 
(katër e gjysëm). 
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Leje instalimi frigoriferi me erë 
Vendim Nr. 837 datë 26.10.1909-XVII 

Kshilli i Ministravet në mbledhjen e ti] të sot 
shme të mbajtun nën kryesine 7. Sh-vqet Vërlaci, 
Kryeministër e Zav. Ministër Sekretar Shteti për 
P. Botore, me antarë Z.Z. Tefik Mborja, Ministër 
Sekretar' i Partis Fashiste Shqiptare, Xhafer Ypi, 
Ministër Sekretar Shteti për Drejtësin, Maliq Bushati 
Ministër Sekretar Shteti për P. e Mbrendshme, 
Fejzi Alizotti, Ministër Sekretar Shteti për Financat, 
Ernest Koliq i, Ministër Sekretar Shteti për Arsimin, 
Anton Beça, Ministër Sekretar Shteti për Ekono 
min Kombëtare, tue marë parasysh lutjen e Soc. 
Anon. Egidio Galbani, me qendër Melzo (Milano) 
paraqit me shkresën Nr. 5320 d. 25.8.1939-XVII të 
Ministris s Ekonomis Kombëtare, 

Si studjoj edhe mendimin Iavor a'iël të Minis 
tris në fjalë, 

Vendosi 
t' autorizohet Ministrija e sipër-thanun me i dhanë 
Shoqnisë sipër-përtnendun lejen e kërkueme për 
t' instalue në qytetet e Tiranës, Vlonës e Dur rës.t 
ng i nji depozi · ë të pajosun me instalim frigcriferi 
me erë me motor eletr.k prej 30 kuajsh sejcila, 
për të preservuem artikujt që do të shiten prej 
asaj Shoqnije, si djathë, gjalpë, dhe sallameri (mish 
na të krypuna) që këto depozita me frigorifer t'i 
përdori eksklusivisht vetëm për mbajtjen e produk 
teve të veta, tue mos pranue për depozitim arti 
kujt të firmave të tjera, dhe të mos shesi , kull në 
tregun t' onë. 

Leje transferimi të nji Mullini 

Këshilli i Ministravet në mbledhjen e Tij Hl 
sotshme të mbajtun nën kryesin e z. Shevqet Vër 
laci, Kryeministër e Zav. Ministër Sekretar Shteti 
për P. Botore, me antarë Z.Z. Tefik Mborja, Minis 
tër Sekretar' i Partisë Fashiste Shqiptare, Xb afer 
Ypi, Ministër Sekretar Shteti për Drejtësin, Maliq 
Bushati, Ministër Sekretar Shteti r ër P. e Mbrend 
shme, Fejsi Alizotti, Ministër f ekretar Shteti për 
Financat, Ernest Koliqi, Ministër Sekretar Shteti 
për Arsimin, Anton Beça, Ministër Sekretar Shteti 
për Ekonomin Kombëtare, muer në bisedm shkre 
sën Nr. 6i7W/2 datë 19.10.1939-XVII të Ministrisë 
s' Ekonomia Kombëtare, me të cilën së bashku me 

aktet tjera relative, paraqit lutjen e Z. Jusuf Tel 
ha Goskova, nga Korça me anën e së cilës kërkon 
leje për të transferue mullinin e tij me ujë, për të 
nxjerrë voj nga suswmi, prej katundit Mhorje në 
qytetin e Korçës, tue instalue një motor me fuqi 
motori ke prej I O kuajsh. 

Si studjojë edhe mendimin favorabël të Minis 
tris s' Ekonomis Kombëtare, 

Vendosi 
t' autorizohet Ministrija në .fjalë me i dhanë z. Ju 
suf Telha Goskova l-j-n e kërkueme 1-ër të trans 
ferue mullinin e tij të naltpërmendur prej katundit 
Mborje në qytetin e Korçës dhe me instalue njl 
motor prej 10 kuajsh fuqi 

Korigjim Vendimi 
Vendim Nr. 758 d. ll.X.1939-XVII 

Këshillit Ministruer r:ë mbledhjen e tij të sot 
shme të mbajtun nën kryesin ei Z. Shefqet Vërlaci, 
Kryeministër e Zav. Ministër Sekretar Shteti për 
P. Botore, me an tarë Z.Z. 'T efik Mborja, Ministër 
Sekretar i Partis Fashiste Shqiptare, Xhafer Ypi, 
'1inist·•r Sekretar Shteti për Drejtësia, Maliq Bushati, 
Ministër Sekretar Shteti për P. e Mbrend-hme, 
Fejzi Alizotti, Ministër Sekretar Shteti për Finan 
cat, Ernest Koliqi, Ministër Sekretar Shteti për 
Arsimin, Anton Beça, Ministër Sskre+ar Shteti për 
Ekonomin Kombëtare, mbi proponimln e bamun 
me shkresen Nr. 615/1 datë 8.J0.1G39-XVII të Minis 
tris s' Ekonomis Kombëtare e në vijim të Vendimit 
të tij .Nr. 715 d. 3-X-1930-XVII. 

Vendosi 
qi, V eudimi i sipër-shenue m i këtij Këshilli, të 
korigjohet si ma poshtë: 

Në vend tii Spiro Dishes, të shënohet Niko Di 
sho, d. m. th. se leja do t'i nepet Niko Dishos e 
jo të parit qi ka q~n11 shenue gabimisht me pro 
ponimin e parë. 

Leje për ngrefjen e një Fonderie 

Vendim Nr. 783 me 12-10-39-XVII. 
Këshilli Ministruer në mbledhjen e tij të 

sotëshme të mbajtun nën kryesin e Z. Shefqet 
Verlaci, Kryeministër e Zav. Minister Sekretar 
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Shteti për P. Botore, me antarë Z. Z. Tefik 
Mborja, Ministër Sekretar i Partis Fashiste Shqip 
tare, Xhafer Ypi, Ministër Sekretar Shteti për 
Drejtësin, Maliq Bushati, Mi nistor Sekretar Shte 
ti për P. Mbrendëshme, Fejzi Alizotti, Minlstër 
Sekretar Shteti për Finar cat, Ernest Koliqi, Mi 
nister Sekretar Shteti për Arsimin, Anton Beça 
Ministër Sekretar Shtet: për Ekonomin Kombë 
tare, me të cillën përcjellë lutjen e Z. Spiro 
Proflri, Industrial në Korçë, me anën e së 
cilës ka kërkue leje për të ngrehë në Korçë 
një fonderi rr.e fuqi motorike prej l 1/2 kali; 
si studjoj edhe mendimin favorabël të Minis 
tris në fjalë, 

Veni:!osi: 
t' autorizohet Ministrija e Ekonomis Kombë 
tare me i dhanë të sipërpërmendunit leje11 e 
duhun për ngrehjen e nji fondorije në Korçë 
me fuqi motorike si ma sipër. 

Leje për ngrefjen e nji F -brike ~kulli 
Vendim Nr. 81)4 me IG-X-1939-XVII. 
Këshilli Ministruer në mbledhjen e tij të 

sotëshme të mbajtun nën Kryesin e Z. Shef 
qet Vërlaci, Kryeministër e Zav. Ministër Sek 
retarë Shteti për Punët Botore, me antarë Z. 
Z. Teufik Mbarja, Ministër Sekretar i Partis 
Fashiste Shqiptare, Xhater Ypi, Ministër 
Sekretar Shteti për Orejtësin, Maliq Bushati, 
Ministër Sekretar Shteti për Punët e Mbrëndë 
shme, Fejzi Alizotti, Ministër Sekretar Shteti 
për Financat, Ernest Koliqi, Ministër Sekretar 
Shteti për Arsimin, Andon Beca, Ministër Se 
kretar Shteti për Ekonomin Kombëtare, 
me të cilën së bashku me aktet tjera përkat 
se, paraqit nji lutje të Shoqnis "Birra Korça" 
për ngrefjen dhe tunkciontmln në Tiranë të 
nji fabrike akulli për të prodhue 150 kuintal 
akull në ditë si dhe tetë magazinë frigoriferike. 

Si studjoj edhe mendimin favorabël të 
Ministris s' Ekonomis Kombëtare, 

Vendosi: 
t' autorizohet Ministrija në fjalë me i dhanë 
Shoqnis "Birra Korça" lejen e kërkueme për 
të ngrehë në Tiranë fabrikën dhe tet frigori 
f eret që u tregu en sipër. 

KOMP AR TIMENTI DET AR I SHQIP NIS 
KAP. fA~ERIA E P -.)RTIT DURRËS 

O R D O N A N C t N. 3 

Komandanti i Kompartimentit Detar të Shqiimis; 

Pc1111un nevoja me dishiplinue tarifat e ngarkira 
shkarkimit në Portin e Durrësit, në mvarësi të 

rregulirnit të ri portual i csktuem me Dekret Mi:ka 
mbësuer m e datën 31 Tetu. r k. v., botue në Fle 
toren Zyrt are Nr. 10:S datë 8 k. m; 

P .imun propozimet e parashtrueme prej Komi 
s u ja tit të Jashtzak onshëm pl\r Portin e Durrësit 
Mi uistrls Ek:onomis KomLët ire e prej kësajë apro 
vue; 

M rrrun akordet me Doganen e Durrës it; 
Pamun artikulli 3 i Dekretit Mëkambësuër të 

naltëpërmendun, 
URDHNON 

Art. l. Deri me d.sp oz.ita ti:'I rej», per veprimet 
e ngarkim-shkarkimit në postin e Durrësit, kan 
m' u apl iku ... 111rifat e poshtshenueme per çdo mallë 
e <; lo de sti nal ar: 

a) Ngarkimi e shkarkimi me ani t.' afiankne 
me në bankinë o me anë kiatesh (rnarrun prej auto 
p'!ranco ngarkue ml.i automjet- të sypern-arrjeve 
ngarkim-shkarkimi e transporti në rrethimet (recin 
t.) doganore shkarkim e vendosje (appilaggio) ose 
depozitim i perkohëshëm në vendet e shenueme në 
bankinë e ringarkim), për kuintal Fr. Shq. 0,672. 

b) Ng arkirn e shkarkim sottoparanco përshi 
mun shkarkimi o ngarkimi prej o ndër mjete tras 
portit të marrësit, për kuintal Fr. Shq. O,R2. 

Art. 2. Me masë t~ m .vo nshme ka me u cak 
tue tarifa relative e mineraleve i,ër t'u eksportua, 
e gjithashtu edhe shtimi qi ka per t'iu vue tarifës 
së zakonshme për shkarkimin e materialit eksplo 
zlv me ai· të kiateve. 

Art. 3. Kurse eksigjenca portuale të veçanta 
t' a kerkojnë, Kapitanerija e Portit Ubretnor, mbas 
gjykimit të sajë, ka me muejtë me ur.lhënue puni 
min e jashtë-zakonëshëm të ditës e të natës, pa 
pasë të drejtë Sipër.i.arrjet me marrë shpërblim 
tjetër. Porse kuer punimi i jashtëzakonshëm i di 
tës e i natës të jenë i kerkuern prej anijes o prej 
marrsëvet të kargut, Kapitanerija e Portit ka me u 
caktue herë pas heret shtesën qi kn për t' u vue 
tarilëve, me shpenxim t' atij qi ka ba kërkesën. 
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Art. 4. Firmat syp ërmarrëse të veprimeve të 
ngarkim:t e shkarkimit kan me marrë drejtë prej 
destinitarëvet shumën e të drejtave për ngarkimin 
e shkarkimin, të llogaritun në bazë të tarifave të 
naltë-përmenduna. 

Art. 5. Me kujdes të Doganës Mbretnore të 
Durrësif, në ngarkim t' interresue mve për mallna 
ka me u marrë edhe Fr. Shq. O, 15 për kuintal, qi 
ka m e u derdhë Komisarjatit të [ashtëzakonshëm 
për Portin. 

Prej shtesës së tillë janë të përjashtueme ve 
tëm materjalet e përdorimit direkt e konsum të Fu 
q ive Armate të Shqip nis (materjale armatimi muni 
cjonesh-ekuipagjiroi-ushqimi-të pajisjes, etj). 

Art. 6. Për zbatimin e tarifës së sottoparanco 
qi flitet në germen b) të art. I kon me u ndjekë 
këto rregulla: 

a) përjashtim i tarifës vetë për postalin ; 
b) zbatim i sajë në çdo rasë për veljerat. 

Porse veljerat dhe mbi-ujsat të çdo llojit jn ma të 
mdhaj se 20 ton. të stacës lorde nuk e k an t1i de 
tyrshme m'u shërbye prej veprës së- Sn-ërn arrjeve 

të ngarkimit e shkarkimit. 
c) kufizim i sajë - për anijat ~ kargut - pjPRve 

të m allnave jo ma të ulta se 50 tonelatë, 
Art. ,. Kjo Ordinancë hye n r.ë fuqi ç' pre] 

ditës së sotrr e. 
Durrës. me 4 Nanduer 1939-YYIII. 

Nenkolonel' i Portit 
Kornand. Kompar. Detar të Shqipnis 

SA ,~ERIO srnr 

LAJM ER IM 
Mbledhje Asambleje të Pergjithëshme të 

Jashtzakonshme e Shoq .. \.nonime Vincenzo 
Rocco-Tregtare Industriale Shqiptare Italiane 

DCRRËS 

Aksionistët janë të thirrun me marrë pJese në 
Asamblen e Pergjithshme të Jashtzak onshme që 
ka me u mbledhë në mbledhjen e parë në oren 15 
të ditës 30 Dhetuer k. v, dhe në mbledhjen e dytë 
në oren 15 të ditës 16 Kallnduer 1940 pranë Selis 
Shoqnore në Durrës për me bisedue mbi ktë ur 
dhën dite: 

Prorogim i afatit të Shcqnis - Emnim i Këshi 
llit Hi ri të Administratës - Të ndryshme. 

Munden me marrë pjesë aksionistat që kanë de 
pozitue aksionet pranë Selis Shcqnore pes ditë 
perpl:ira mbledhjes. 

Presidenti: 
(Vincenzo Rocco) 

Shitje të dherash 

Mbasi për të treten e ullinjëve të katundit 
Hund Çove nuk u çfaqën klientë Këshilli Ad 
ministrativ, në mbshtetie të nenit 39 të ligjës 
të dhetave vendosi të mbahet në ekonomi në 
rast se edhe mbrenda 10 ditve nuk çfaqen 
klientë. 
Delvinë, so-xusns-vru. 

Zav. Ir. Financës 

SHPALLJE 
Bashkia e Beratit në Laaë të nenit 32 të Iigjës 

të kontabilitetit përgjiihëshëm të Shtetit, nxier në 
axhudikatë publike për vjetin 1940, taksat e poshtë 
shenuara: 

1) Aba tu ar e konsum ; 
2) Okupim vendi e shitje ekspozicioni; 
3) Peshë e matje; 
4) Shit-blerje e gjës së gjallë. 
Dëshiruesit për ofertim për sipërmarjen e këty 

re taksave do të paraqiten para Bashkis Beratit, 
njizet dit~ mbas shpalljes në Fletoren Zyrtare për 
të marrë njoftimet e duhura. 

Berat, me 8-XI-92-9-XVIII 
Bashkia e Beratit 

SHPALLJE - ANKAN1 I 

Mbassi Zotni Ali Arbana me banim në Shijak 
sipërmarrës i të dhetës së ullinit të qarkut Shija 
kut për ushtrimin Financiar 1937-38 asht debitor i 
arkës kësaj Finance për shumën fr.ari 1433,37 
(Njimijekatërqind e tridhjete tre e 371100) për veç 
kamatave ligjore. 
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Komisjoni i formuem në bazë të nenit 30 të 
Ligjës mbi nxjerrjen e t' ardhunave Shtetnore kish 
vendosuri sekuestrimin e pasunies së patundëshme 
të garantit tij Zotni Tahir Shqytit, me vendimin 
Nr. 12 datë 9.9.1938; dhe, si kreu të gjitha vepri 
met e përmsnduna n' art. 31 e 37 të Ligjës nalt 
përmendun, konform me art. 34 po to kësaj ligje, 
përpiloj ket shpallje për shitjen e pasuniës së pa 
tundshme në mënyrë qi këtu posht tregohet: 

Nji copë arë e ndodhun në katundin Arapej të 
Durrësit me nji sipërfaqe aproksimative prej 200 
dënymësh e kufizueme: Lindje Rruga, Perëndim 
rruga e Kavajës, Veri Rruga dhe çezmja qi pinë 
ujë lopët d. m. th. rruga qi ndan pronjat e bashk 
zotnueme në mest, Jugë Nil Kasapi pjesërisht toka 
e Esat Hasanit. 

Prej kësaj are shiten aproks'mativisht 30 dynym 
e cilla me anë t' eksperteve asht çrnue dënymi 
fr.ari 100 (njiqind). 

Adjudikata do të zhvillohet në Dnjtoriën e Fi 
nancavet të Durrësit para Komisionit të formuem 
si mbas nenit 87 tJ Ligjës mbi nxjerjen e t' ardhu 
nave Shtetnore. 

Adjudikata Iillon qi nga dita e botimit të k,·r rij 
shpallje në Fletoren Zyrtare dhe merr fund në 
mbarim të BO ditve mbas shpalljes e në orën 5. 

Ofertuesat kanë me u pranue mbassi të para 
qesin komisionit nji garanci në të holla jo ma pak 
se 101/0 nga sasia e ofrueme. Adjudikata do të 
zhv.Ilohet Si mbas procedurës të përshkrueme në 
Ligjën e Rregulloren e Kontabilitetit. 

Si të marri fund adjudikata ofertuesi i fundit 
dekllarohet blerës dhe detyrohet me një herë me 
dorëzue n' arkën e Shtetit çmimin e blerjes dhe në 
rast të kundërt apl koket kundrejt tij art. 44 i li 
gjës mbi nxjerrjen e t' ardhunave Shtetnore. 

Oferta e parë e caktueme nga Financa si kre 
ditorë ndjekse asht Ir.ari 80 (tetdhet) për dynym, 
konterm nenit -17 të ligjës relative. 

Për informata në çdo dit ofertuesit mund të 
paraqiten në Drejtorien e Financavet të Durrësit, 

Drejtor' i Financavet : 

Shkurtim' i Aktit konatitues të Shoqnisë 
Kolektive Tregtare «Ymer Shtraza & Shokë» 

Simbas aktit publik Nr. (3656 Report. datë 13-7. 
1939-XVII-të Noterit Z. Zeqir Isaku në Durrës, 
u-themelue midis Zonjës Mahmudije Shtraze, n' e 
mër të të miturive të saj, dhe Z Z. Zeqir ohe Ymer 
Shtraza një .shoqni kolektive tregtare m' ernnin 
"Yrner Shtraza & Shokt;,,, me qendër në Shijak 
dhe e cila do të ketë për objekt ushtrimin e treg 
tis së gjanave t' ushqimit, koloniale e manitatui ë, 

Shcqnija do rn vazhdojë për katër vjet, duke 
Iillue prej datës 13.7.193!:}-XVH dhe mbaron më 
12.7.194::J. 

Kapitali i shcqnisë përbehet prej fr.ari 1428,55 
(njëmijë e katërqind e njëzetetetë e 55°/0), derdhun 
tanësisht në të holla dhe në pjesa të ndryshme 
prej s,..jcilit shok. 

Me administrimin e sho qnisë ngarkohet shoku 
z. Y mer Shtraza dhe \ etëm ky ka të drejtë nën 
::ihkrimi për shoqnin ë. 

Në fund të vitit fitimet e realtzueme ose darnet 
eventua'e do të ndahen sin.bas kapit= lit të derdhun 
prej sejc;lit shok. . 

Në mbështetje me ak tin N•. 1913 d. 26.10.1839- 
XVIJ të Gjykatës sfl Shkallës SP I të Durrësit, 
u-ha tr anskrtptirni nP Ii'rq:ijisttin Amfz t/:i Trans 
kripfimeve rn kil1'aj Ode niin Nr. 358. 

Durrës, më 29.10.1C39-XYJII 
Nga Oda e Tregtie uë Durris 

Lista e D_jelmosha"e me banim të 1•aditun 
Djelmoshat e poshtë-treguem që në kohën 

e kontrollimit të klasës së tyne nuk u gjeten 
nder banimet e veta, per ket shkak bahet kjo 
shpallje dhe detyrohen për me i tregtie vend 
banimin e tashëm Zyrave të Rrekrutirnit që 
poshtë-rreshtohen; për ndryshe] nuk kan me 
iu marrë para sysh asnji pretendim dhe kur 
doherë kanë me qenë të detyruem me ba 
shërbimin ushtarak. 

Zyra e Rrekrutimit të Perpartmio 
l) Ajdin Jashar Jashari 1919 Lagja Zalo 

Prodani Perparim (Pogradec), rrezultue me 
banim të pa di tun brend 1 Shtetit. 

2) Nikolla Simon Gërxhalll 1919, Kat. Ni 
kaj (~içë) Përparim (Pograde. L rrezultue me 
banim të pa dituri [asht Shtetit. 
Përparim me, 19. IX. 1939. XVII. 

Zyra e Rrekrutimit Elbasan 
1. Shaip Emrulla Hasa 1918 Xhami-Mbret 

(Xhami-Oebiri), Bashki Elbasan. 
2. Vesel Reshit Azizi 1919 Dautaj (Daut-Bej), 

Bashki Elbasan. 
Elbasan, me 12-VIII-39.XVII. K.F. 
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PARTE SUPPLEMENTARE 
TRADUZIONE DEi DECRETI DAL TESTO ALBANESE 

Deer eto Luqoteneneiate, 14 Novembre 1939-X VIII, J\ r. 145 

Emissione di una nuova moneta da 2 lek 

NOi 
Luogotenente Gene1.·ale di Sua Jtlaesta 

YI'l'TOBIO EDANUELE III 
Pei.• Grazia di Dio e Volonta della Nazione 

BED' ITALIA ED' ALBANIA! 
ID.PERA TORE D' ETIOPIA 

In virtu dell' autorita a Noi delegata; 
Visto l' art. 15 dello Statuto fondamentale del 

Regno : 
Vista la legge sull' ordinamento monetario pub 

blicata nella Gazzetta Ufficiale Nr. 40 cl 1 31 Lu 
gJ .o 1925; 

Vista la legge organica per la Banca Naz ronale 
d' Albania, sezione IlI art. 15; 

Vista la convenzione fra ii Governo Albanese 
e la Banca Naz ionale d' Albania, publ.l cata nella 
Gazzetta Ufficiale Nr. 40 del 31 Luglio l 921:i ; 

Sentito il Consiglio dei Ministri ; 
Su proposta del Ministra Segretario di Stato 

per le Finanze ; 
ABBIAMO DECRET A TO E DECRETIAMO: 

Art. 1. 
A parziale modifica della legge sull' ordinamento 

monetario, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale Nr. 40 
del 31 Luglio 1925, la Banca Nazionale d' Albania 
B autorizzata a provve dere all' emissione di una 
nuova moneta da 2 lek equivalents a Iranchi 0,40. 

Art. 2. 
La nuova moneta da 2 l=k sara coniata in ac 

ciaio speciale acmonital ed avra le seguenti carat 
teristiche : diametro di mm. 29,6; peso legale gram 
mi 10 co n una tolleranza in piu od in meno di 
20 millesimi di grammo. 

La nuova moneta da 2 lek porta: 
nel diritto: l' efiigie di S. M. ii Re Imperatore 

volta a sinistra circondata dalia leggenda in carat 
teri lapidari romani ,,Vitt. Em IU He e Imp. Mbret 
e Per."; 

nel rovescio : lo stemma dello Stato affiancato 
da due Fasci L'ttori ; in alto la parola "Shqipni ,, 
in basso il valore della moneta "2 lek , e piu in 
basso ancora la parola "Albani», e la lettera "F» 
(Roma); a sinistra ed a destra, sotto i Fasci Litto 
ri, la data di coniazione espressa rispettivamente 
con il millesimo dell' Era cristiana e con l' anno 
dell' Era fascista. 

Art. 8. 
Il contingente delle nuove monete di acmonital 

viene determinate in numero di 1.000.000 (un mi 
Iione) di pezzi per un valore nominale di franchi 
400.000 (quattrocentomila). 

Art. 4. 
Le spese per la coniazione delle nuove monete 

saran no a carico del fondo di riserva "Mon ete di 
Acmonital,, ehe. risultera costituito, con la creaaione 
delte n11<Wf' m orie t "', press o la Banca Nazi on ale 
d' Albania nor.ehe a carico delle somme versate al 
Governo Albanese a titolo di quota utili. 

Art. 5. 
Il Ministra per le Finanze e incaricato della ese 

cuzione del presente de creto, ehe entra in vigore 
nalla data della sua pubblicazione. 

Ordiniamo ehe il presents decreto venga pub 
blicato nalla Gazzetta Ufficiale mandando a chiun 
que spetti di osservarlo e di farlo osservare, 

Tirana, 14. XC. 1939-XVIIJ. 
f /to Francesco Jacomoni 

f/to Sh. Verlaci f/to F. Alizotti 

Decreto Luogofonenziale, 14 Novembre 1939-XVIII, ~r.116 

Divieto di esport&zione del caffe dal terri· 
torio del Regno 

NOi 
Luogotenente Gf'nerale di Sua :Uaest8 

VITTORIO EMANUELE III 
Per Grazia di Dio e Volonta della Nazione 

RE D' ITALIA E D' ALBANIA, 
IMPERATORE D' ETIOPIA 

In virtu dell' autorita a Noi delegata; 
Ritenuta la necesslta di regolare i1 consumo del 

caffe in Albania ; 
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U dito il Consiglio dei Ministri; 
Su proposta del Ministro Segretario di Stato 

per le Finanza, di concerto col Ministro Segretario 
di Stato per l' Economia Nazionale ; 

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO: 
Art. 1. 

E' vietata l' esportazione del cam, dal territorio 
del Regno. 

Art. 2. 
I contravventori sono puniti in base alle dispo 

sizioni ehe reprimono il contrabbando. 
Art. 3. 

11 presents decreto entra in vigore ii giorno della 
sua pubblicazione nel Giornale Ufficiale del Regno. 

Ordiniamo ehe il presente dccreto venga pub 
blicato nella Gazz atta Ufficiale, mandando a chiun 
que spetti di osservarlo e di farlo osservare 

Tirana, li 14 Novembre 1939-XVflI. 
f/to Francesco Jacomoni 

f/to Sh. Verlaci f/to Beca f/to F. Alizotti 

COMPARTIMENTO MARITTJMO D'ALBANIA 
R. CAPITANERIA DI PORTO - DURAZZO 

O R D I N A N Z A N. 3 
ll Comaudante del coinpartimento niaritiimo cl' Albania: 

Vista la nec=ssita di dieciplinare le tatitfe di 
i nbar co e sbarco ncl Porto di Durazz o, in dipend= n 
za del nuovo ordiname nto p or tuale stal ili!o cal[, - 
cr sto Luo ;otenl'nzde N. 132 in data 31 ottobre u i-, 
pubblicato nella Gs szetta Ufficiale J\'. 105 dell' 8 c.m; 

Viste le proposte pr e sent-te d- l Comrnissario 
Straordins r.o per il Porto di Durazz o al MinisteTo 
dell' Economia N . zionale e da questi approvate ; 

Pre si accordi con la Dogana di Durazzo ; 
Vis to I' art. 3 del predetto Decreto Luogotenen 

zHe; 
DIS P ON F: 

Art. 1 - Fino a nuove disposiz oni, per Je opera 
zioni d' imbarco e sbarco nel porte di Durazzo, 
saranno applicate le seguenti tariffe uniche per 
qualnnque mer ce e qualunque destinatario : 

a) Imbarco e sbarco con nave affiancata a 
banchina o a mezzo chiatte (presa da sottoparanco, 
carico su automezzo dells Im prese imbarchi e sbarcbi 
e trasporto nei recinti doganali (scarico e appilaggio) 
ovvero deposito temporaneo nei posti indicati in 
banchina e ric irlca): 

per quintale Fr. Alb. 0,672 
b) Imbarco e sb rrco sottoparanco, compreso 

sc srico e carico dal o nel mezzo di trasporto del 
rice vitore: 

per q uin tale Fr. Alb. 0,32 
Art. 2. - Con successivo provvedimento sara sta 

bilita la tariffa relativa ai minerali da esportare, e 
cofi pure la maggiorazione da apportare alla tariffa 
ordinaria per lo scarico del materiale esplosivo a 
mezzo chiatte. 

.Art. 3.- Ove particolari esigenze pc rrut.li lo 
richiedano, la R. Capitaneria di Porto, a suo giudi 
zie, potru ordinare il lavore straordinario diurno e 
notturno, senza ehe per questo competa alle Impress 
ulteriore ccmpenso. Quando invece il lavoro straor 
dinario diurno o nottu.no fosse richie sto dalia nave 
o dai ricevitori d-I carico, la Capitaneria <li Porto 
fisserh ell volta in volta la maggiorazione da appli 
carsi alle tariff", a spese di chi ne ha fal to richiesta. 

Art 4.- Le Dit te assuntrici del!e operazioni di 
imbarco e sbarco rise rotera mo direttameu te dai 
destinatari I'jmporto d ei diritti per l' irnbarco e lo 
sbarco, calcol sti in base alle sopraindicate tariffe. 

Art. 5.- A cura della R. Dogana di Durazz o verru 
inoltre riscossa a carico degli interessati alle merci 
un'acldizionale di Fr. Alb. 0115 per qui o tale, ehe sarh 
v-rsata al Commissariato Straordinario per il Prrto. 

Da tale addiz.ionale sono esenti solo i materiali 
di dir e tto impiego e c Jn· u:..:10 delle Forze A rm ate 
dell' Albania (m~te1:ai; di a. mauieuto, u.unizio na 
mento, vetto ragliamento, di dotazione, ece.). 

Art. 6. - Per l' ap plic.iz one della tariff,; di solto 
p:>ranco di cui alla let tera h) dell'art. J. si osserve 
ranno le seguenti norme: 

a) «sclusione dell a tar iffa st-ssa per ii postale ; 
b) applic sbilita di e ssa in ogni Cd!'IO per j V6• 

lieri. I velier i, pero e i na+anti di qualsasi sprcie 
non superior! a '.?O te ne. di stczz ; lorda nen hanrio 
obbligo di servirs] r!A.11' op<> a rlPl!e lmpr!>se di 
imbarchi e sbarchi; 

c) Iimltazione di essa - per le navi da carico - 
alle partitë di merci ..on inferiori a 50 tcn nellate. 

Art. 7.- La presente Ordinanza e ntra in vig ore 
da nggi. 

Durazzo, li .J novembre 1939 XVIII. 
11 1 Hll. Colonnello di Porto 

Comandante del 
Compartimento Mar lttimo d' Albania 

S.AVERIO SIMI 

AVVISO 
di Convocazione di Assernblea Generale 

straordinaria della Soc. Anonirna Vincenzo 
Rocco . Commerciale Industriale Albanese 

Italiana - Durazzo 
Gli az.io nisti sono invitati ad inter ve nirr all' As 

semblsa Generale Straordinaria ehe si riunira in 
prima convc caz ione alle ore 15 del 1?iorno 80 Di 
cembre p. v. ed in seconda convocazions alle ore 
15 del giorno 16 gennaio 1940 presso la Sede So 
ciale in Durazzo per discutere il seguente ordine 
del giorno: 

Proroga della dur ata della Sccie ta . Nomina 
del nuovo Consiglio di Ammintstrazione - Vario. 

Potranno intervenire izli azlonis+i ehe avranno 
depositato le azioni presso la Sede Sociale cinque 
giorni prima della riunione. 

II Presldente : 
V. ROCCO 

Redaktor : ZEF M. DAJÇI 
9htypshkroja ,,NJKAJ" Tiranë 
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YJETI I XVIII. Tiranë, e Merkure 29 Nanduer 1939-XVIII Nr. 118 
MBRETNIJA 

FLETORJA· 
SHQIPTARE 

ZYRTARE 
Botohet prej Drejtoris se Pergjithshme te Shtypit, Propagandes e Turizmit. 

PER, B AJTJE: 
1) Rrt>gjistriwe Sm etsije 
2) Shpallje B shkis Dur, ësit 
3) ,, " Fier t 
4) Shpallje Gjyqesh 

f. 1 
f ') . .., 

f. 2 
f. 3 

Rregjistrim Shtetsije 

Si mbas vendimit të Këshillit Ministruer 
Nr. 950 me 15.Xl.1939-XVIII autorizohen zy 
rat kompetente me krye të gjitha veprimet 
e duhuna për rregjistrimin në shtetsin shqip 
tare e të qujtunit Alush Zeqiri, biri i Shaqirit 
dhe i Hyrishes, lindun në Prishtinë (Jugosllavi) 
me 1912, së bashku me gruen të qujtun Hati 
xhe, bija e A bdylit dhe e Mihanes, d. I. 1910 
dhe djalin të qujtun Skender, me d. I. 193~ ; 
banues në Tiranë dhe ardhun në Shqypni qysh 
prej nji vieti, mbasi ky tue qenë nga raca e 
gjuha Shqiptar i ka plotsue gjith konditat e 
caktueme në paragrafin 3 t' Art. 7 të Kodit 
Civil; dhe betimin e nevojshëm konform ndry 
shimit të paragrafit 1. t ' Art 2 të Rregullores 
Shtetsis, t'a bajë para Zyrës së Gjendjes Ci 
vile ku ka qendresën e ku do të rregjistrohet. 

* * 
Si mbas vendimit të Këshillit Ministruer 

Nr. 951 me i5.XLl839-XVIII autorizohen zyrat 
kompetente me krye të gjitha veprimet e du 
huna për rregjistrimin në shie tsin shqiptare 
e të quejtunit Bajram Rexha, biri i Rexhepit 
dhe i Sehauetit, lindun në Dibër të Madhe 
me 1871, së bashku me familjen e tij të për 
bame prej: grues të qutun Junije, bija e Ju 
sulit dhe e Auiles, d. I. 18t38, dhe prej bijave 
të qujtuna Naxhije dhe Meseret, e para me 
d. 1. 1907 e drvorcuerne dhe e dyta me d. I. 
1921 e pa-rnartue.n e, banuese në Peshkopi 
due ardhuri ne Shqipni qysh prej katër vjetësh, 
mbasi ky tue qenë nga raca e gjuha Shqiptar 
ka plotsue gjith konditat e caktueme në para 
grafin 5 t' Art, 7 të Kodit Civil; dhe betimin 
e nevojshëm konform ndryshimit të paragra 
fit I. t' Art 2 të Rregullores Shtetsis, t' a bajë 
para Zyrës së Gjendjes Civile ku ka qendre 
sën e Im do të rregjistrohet. 

* * * 

Si mbas vendimit të Këshillit Ministruer 
Nr. 94 7 me 16.Xl.1939-XVHI, autorizohen zy 
rat kompetente me krye të gjitha veprimet 
e duhuna per rregiistrirnin në Shtetsin Shqip 
tare e të quejtunit Halil Daci, biri i Arifit dhe 
i Fatimes, lindun në Baçaj (.Jugosllavi) me 
1S98, së bashku me familjen e tij të përbame 
prej : grues të qujtun Dinore, bija e Ibrahimit 
dhe e Dudijes, d. I. 190-1 dhe prej vajzave të 
qujtuna Shkurte dhe Ajshe, e para me d. I. 
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Fletorja Zyrtare 
P1itim,~: per nji mot Shqipni, Itali ~ A.O.I. fr. 12 

,, ,, • ,. Për [ashta . ,. 20 
N11 nurner i Fletores . ~ 0.20 

,, 
11 

i vjetër . ,, 1 
Lajmërim . fr. ari 11) 

Shp- llje ,. I O 
Shpallje ankandesh p-r 11j1 kolon= . " 5 
V. O. Çdo pagesë bahet tue derdhë të hollat n' Ar 
kat financiare të Shtetit e tue dergue doren e Fi 
nancës Redaksia së Fletores Zyrtare. 

Drejtimi: Drejtoris së Përgj. Shtypit, Pro 
pagandë§ e Turizmit 

(R e r1 a k s i s s (i F 1 El t o r es Z y r t ~ r e) 
Tiranë 

'rl'llPfon autom11hk Nr. 255 
ll;Jtndarm. • U " 

192~ dhe e dyta me ct. I. 19Bl, banues në 
katundin Shenavlash, dhe ardhuri në Shqipni 
qysh prej 9 vjetësh, mbasi ky tue qenë nga 
raca e gjuha Shqiptar i ka plotsue gjith kon 
ditat e caktueme në paragrafin f5 t' Arr. 7 të 
Kodit Civil; dhe betimin e nevojshëm kon 
form ndryshimit të paragrafit I. t' Art 2 të 
Rregullores shtetsis, t' a bajë para Zyrës së 
Gjfmdjes Civile ku ka qendresën e ku do të 
rregjistrobet. 

SHPALLJE 

Bashkija e Durrësit nxjerrën' ankant dha 
nijen në sipërmarje të fornizimit të bukës për 
të vobektit për vitin 1940-XVIII. 

Ankanti publik do të bahet 20 ditë mbas 
shpalljes në Fletoren Zyrtare, tue pranue 
oferta të mbylluna prej orës 81/2 e deri me 
orën 11,1/2 para dreke. Në rast se dita e fun 
dit e ankantit takon të jetë dit pushimi Zyr 
tar, ankanti shtyhet të nesërmen e pushimit 
po n' orët e sipërme. Dishruesat mund të drej 
tohen në kët Bashkie mbrenda këtij afati. 

Durrës, më 18-Xl-1929-XVIII 
Kryetar' i Bashkies 

* * * 
Bashkija e Durrësit nxj-rr n' ank ant pub 

lik dhanijen në sipërmarje për vitin 1940- 
X\TIII të taksave Bashkjake : Abatuar-konsum 
Vend, shitja e gjas së gjr1llë, Peshim-matje, 
si dl:e të dyqaneve etj. 

Adjudikata provizore vazhdon dert me 
13-12-193 s-xvru 

Dishiruesat për instruksione mbrenda këtij 
afati mund të drejtohen në Zyrën e Financës 
të kësajë Bashkije. 

Durrës, me l~-X:l-Hi3~J-XVIII. 
Kryetar' i Bashkies 

* * * 
Bashkija e Fierit, simbas vendimit të Kë 

shillit të saj bazue Nenit 132 të ligjës Bashki 
ve, nxjerrë në adjudikatë shit.en e taksave 
të ndryshme të juridiksionit Bashkijak për 
vjetin 1840 (l.I.l 9-W-3 l.XII.1040) në menytë që 
vijon: 

1) Taksin e Abatuarit dhe atë të konsu- 
mit të mishit në bazë të Nenit ~ 7 të ligjës 
Bashkive me çmim bazë Fr.Ari 8000 (tetmij). 

2) Taksin mbi shit-blemjet e gjës së gjallë 
në bazë të Nenit 8:::, të ligjës Bashkive me 
çmim bazë Fr.Ari 7500 {shtatmij e pesqind). 

3) Taksin e Peshimit botuer dhe atë të 
Matjes në themel të Nenit 90 po të ligjës 
sipër-thanun me çmim bazë Fr.Ari 6500 
(gjashtëmij e pesqind). 

4) Taksin e okupimit të vendit publik dhe 
shitjen e ekspozicioneve konformë Nenit 91 
të ligjës në fjalë sidhe tarifës përkatse pre 
gaditun për çdo artikull prej Këshillit Basbki 
jak dhe aprovue prej atij të administratës lo 
kale me çmim bazë Fr.Ari 17000 (shtatë 
m.lhjetmij). 

5) Taksin e depos së sendeve ndezëse si 
mbas Nenit 1ll po të ligjës në fjalë, me çmimin 
Fr. ari 2000 (dymij). Formalitetet e shitjes 
dotë beben tue respektue dispozitat e për 
menduna në ligjën e të Dhjetave. 

Adjudikata provizore fillon prej datës 22- 
XI-1939 dhe mbaron me datën 12-XII-1939 
dhe ajo definitivja fillon prej datës 13-XII- 
1939 dhe mbaron me datën 22-XIJ.1939. Mbren- 
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da periodës s' adjudikatës definitive dotë bë 
het varja dhe dorëzimi definitiv në rastë se 
kanë me u ofrue çmime të pëlqyshme prej 
këshillit Bashkijak. 

Për informata të tjf ra t' interesuernit t' i 
drejtohen Bashkis. 

Fier, me 20-XJ.1939-XVIII. 
Nga Bashkiia e Fierit 

E treta e Ullinjve të katundit Hundicove u varr 
për fr.ari 40 dhe më 2\l-X-39-XVIII dorëzohet defi 
Lin iv i- ht. 

Delvin", 25 Nëntor 1939-XVIll 
Zav. Drej. Financave 

SHPALLJE - A SKA ND1 

Gjyqbjenësi Rysen Kalaja nga Kruja me akt 
gjykimin e Gjyqit të Paqit ki:itushmë nr. 70 e d. 
137/9:-39 asht gjykue me i pague gjyqfitue~it Dr. 
Abdulla Mehmetit banues në ktë Qytet shumën 
prej fr.ari 300 (treqindë) bashk me kamatën ligjore 
8°/0 nga data 15.5.39 e deri në pagim dhe shpen 
zimet gjyqsore. . 

Si mbas vendimit të Kryesies Përmbarimit këtu- 
shmë asht vendosur shitja në ankandë e nji copë 
toke e ndodhur në katundin Fush-Kruje e kulizue 
me nga L. rrugë, P. Burdhari, V. Toka Hasan Ka 
lasë e nga Jugu Lumi i Burdharit me sipërfaqe 
aproksimativisht prej 15 dynymësh. 

Pra ato që dështojnë blemjen e ksaj prone du 
het të prezantohet përpara ksaj Zyre për olr.m 
mbrenda afatit të ankandit të pos ht shenjuem: 

Ankanda e para asht tridhet ditë nga data e 
shpalljes në Gazetën Zyrtare në Tiranë dhe ajo 
definitive fillon nga e nesërmja e ankandit të dytë 
dhe mbaron në orën pesë mbas mes-dite tue marrë 
fundë definitivisht. 

Olertuesat që kan me u preaantue për ofrim 
për nç kreditorit kan me pas me vehte 1/10 e 

çmim t të sendit olruem cihA sbumën aproksima 
tive të ankandit ehe të transkriptimit shumën fr. 
an 100 (njiqinrl). 

Krue, me 3010-19B9XVII. 

Thirrje 

Ftohet m' u prezentue para kësaj Gjykate 
Z. Shef ki Shatku dhe Zonj 1 e tij Myzejen 
Shatku, që të dy ITI3 para banuese në Tiranë 
e tash me banim të pa dijtun, për me datën 
30.12.1939 ora 9 para dite për me ju përgjegjë 
padis së ngrehuri para kësaj Gjykate prej 
Ramazan Toles për shumën fr.ari 1141.JB. Në 
rast të kundërt do të veprohet si mbas dis 
poz.tavet ligjore. 

Tiranë, me 25-11-939-XVlll 
Gjyqtar Paqtues . 

Letër-Thirje 

I qojturi Tefik Aliu, nga lënneti <lile 
tash me banim të pa-dijtun akuzohet për 
shkak se, me datë 18 Maj 1939 së bashkut 
dhe me të qojturin Selfo Ismail Toskën, nga 
katundi Malsllovë e Përmetit, ka mashtrue 
ankuesin Sabri Rexhepin, nga katundi Paras 
por i Beratit, tue i rnarë 80 Lt ka me pre 
tekst se do të blinin raki dhe ta shisnin tue 
ndarë fitimin, kur se në realitet as raki kanë 
ble as edhe të hollat i kanë k:ëthye ankuesit 
në fjalë. Prandaj thërrtet për t'u prezantue 
para gjykatës Hetuese t' Elbasanit mbrenda 
nji muaji që nga data e shpalljes të kësaj 
leter-thirje në Fletoren Zyrtare. Në rast të 
kundërtë ka me u ve. rue sirnbas Jigjës. 

Elbasan, me 31-10-1939-XVII. 
Gj. Hetues 

I qojtut i Gani Ibrahim K urti, nga lagja 
Rus i Vogël i Shkodrës, shofer, dhe tash me 
banim të pa-dijtun, akuzohet për shkak se, 
me datë 4 Qershuer 1939 aksider.tal.sht ka 
rëzuem nga kali viktimën Qazim Fetah Uzu- 
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nin, nga katundi Sk. uskë, i cili 111a von ka 
vdekuri, me automobilin që dirizhonte. Pran 
daj thëritet si i p andehuu per t'u prez antue 
flQ Gjyqin Hetues t' Elbasanit rnbrenda nji 
muaji që nga data e shpaltjes të kcisaj Jeter 
thirje në Fletoren Zyrtare, në raste të kundertë 
ka me u veprue si rub as liµ-j1t. 

Elbasan, me 30-10-9:iP-XV II 
C'rJ. Hetues 

* * ::~ 
Abdyrrahman Maksudi nga katundi Lirnjan 

i Peshkopiës dhe tash me banim të pa ditun 
thërritet për t'u prez antuë para Gjykatës Shk. 
I. Durrësit si i pandehur mi: datën 20 DIH- 
tuër 1939-XVIII, ora 9 para dite, për t' u 
gjykuar për akuzën që i bëhet se më datë 
G-I-1939 me ells Iallce ka hyrë r ë sobën e 
shtëpiës Mustafa Gjekalit dhe ka vjedhë te 
sha me vleftë fr.ari 100 (njiqind). 

Prandej me ditën dhe orën e sipërme 
thërritet që të prezantohet, për ndryshe, gjyqi 
ka me u shikuë në mungesë. 

Kjo ftesë e shpallun në Fletoren Zyrtare, 
zen vendin e komunikimit. 

Durrës, më 4-XI-1939-XVIIJ. 
Kryetari 

* * * 

Ali Sulejman Tivari, nga Shkodra, ma 
parë banuës në Durrës dhe tash me banim 
të pa ditun, thërritet për t'u prezantuë para 
Gjykatës Shk. I. Durrësit më datën 14 Dhe 
tuer 1939-XVIII, ora 9 para dreke, për t ' u 
gjykuë si i pandehur se më Dt. 13-9-19~81 

ka hyrë tinsisht dhe natën në dhomën e fjej 
ties së gruas publike Xhemile Kasemit në 
Durrës dhe nga portofoli që i:Shte~ vendosur 
mbi tavolinë ka marrë Fr. ari 30 (tridhjetë). 

Prandej në rast mos prezantimi në ditën 
dhe orën e sipër-cituerne, Gjykata konformë 
dispozitave ligjore ka me vendos vazhdimin 
e gjyqit në mungesën e tijë. 

Kjo ftesë e shpallun në Fletoren Zyrtare 
zen vendin e komunikimit. 

Durrës, më 4-XI-1939-XVIII. 
Kryetari 

THIRJE 
Thirret me u prez . rntue par.1 kësaj Gjy 

kate mt datë S.I.l940-X\'HI ora 9 para dre 
ke, i pandehuni Sulejman .M yrte z a Kruja Iin 
dun në l(ruë, më parë banues 11ë 'I iranë e 
tasn me banim të pa ditun në Shqipnië, 
i cili akuzohet se ka zbrazë armë me qëllim 
clëfrin1i. · 

Kjo ftesËi e I.Jotuëme në Fletoren-Zyrtare 
zen ven 'in e komunikimit ehe në rast mos 
paraqitje ka me u vendos vazhdim' i gjykimit 
nii m ungesë. 

Tiranë, më 2tl.X:L9~9-XYIII 
%ar. Gj. Filluer : 

* ... .. ,~ * 
Kristo Kulu nga katundi Tregjishti i Vlorës, 

ma parë banues në katundin Kolonjë e Lush 
njes dhe tash me banim të i1a di tun, thërritet 
për me u prezantuem para Gjykatës Silk. 1. 
Beratit D.P. me Dt. 1:-i Dhetuer 1939 ora !) 
para dreke, për me u giykuern si i pandehuri 
për shkak se, bashkë me nji shok tjetër ka 
vjedhuri nji sasi misër dhe pak duhan ankue 
sit Loni Bozos nga katundi Kolonke e Lush 
njes. 

Mos prezantimi në ditën e orën e s1per 
shenueme shkakton vazhdimin e gjyqit ne 
mungesë. Kjo shpallje në Fletoren Zyrtare xen 
vendin e komunikimit. 

Berat, me 15 11.939-XYIII. 
Gjyqtari Filluer 

* * * 
Në padien civile të ngrehur prej paditëses 

Emine .Adern Jusufit e shoqe Fazlli Hazirit, 
sod banuese në Shkodër, kundra bashkëshor 
tit saj të qojtunit Fa, lii Hazirit emigrandë 
Kosovar, më parë banues në katundin e Ri 
Nr. 1 të Jubës dhe sod me banim të pa ditun, 
për ckunorëzim, prandaj thritet i padituni 
Fazlli Haziri emigrand Kosovar, për me u pre 
zantue para Gjykatës së Shk. Irë Durrësit 
me datë 18 Dhietuer 1939-XVIII dhe në rast 
të mos prezantimit tij Gjyqi ka me u shikue 
në mungesë. 

Durrës, me 6-XVJII 
Kryetar 
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* * * 
Thirret me u prezantue para kësaj Gjy 

kate mo datë 8.1.1940-XYIII ora 9 para dre 
ke, i pandehuni Simon J\' doci nga katundi 
Gur' i Zi i Shkodrës, më parë banuës në Ti 
ranë, tash me b anim të pacaktuëm në Shqip 
nië, i akuzuërn për faj friksimi. 

Kjo ftesë e botuëme në Fletoren-Zyrtare 
zen vendin e komunikimit dhe në rast mos 

. paraqitje Im me u vendos vazhdim' i gjykimit 
në mungesë. 

Tiranë, më 20.Xll93(l-XYlll 
7,av. Gj. Filluër: 

* * * 
Tnritet për m'u prezantue në Gjyqin e 

Shk. Irë Gj.nokastrë me datë 20-12-1939 ora 
9 në mëngjes i quajturi Nazif Shefik Sadikaj 
nga katundi Matohasanaj, sot me banim të 
pa ditur në Shqypëri, si i pandehuri për Yje 
dhjen e rjë cjapi të Nazo Hysejnit nga ay 
katund. 

Gjyqtar Filluer 

* I: * 
Thritet për 1:1' u prezantue në Gjyqin e 

: Shk. Irë Gjinokastrës me datë 27-12-1939- 
XVIII ora 9 në mëngjes i quajturi Kostandin 
Beneku, nënshtetas Grek dhe sot me banim 
të pa ditur në Greqi, si i pandelmn se më 
18-5-1939 në zyrën e Doganës Kakavjesë i janë 
zenë disa pirunë e luga e tjera kontrabandë. 

Gjyqtar Filluer 

SHPALLJE 

I quajtuni Viktor Zikos, Rekrut i D. L. 
1916 nga Lagja e Re i Korçës tash me banim 
jashtë shtetit, i pandehur për mungesë thirrjes 
nen armë, 

Thrritet të prezantohet para Gjykatës He- 
tuese Ushtarake në Tiranë me datën 11-XII- 
39-XVIII, në rast të kundërte do të veprohet 
mbas ligjit. 

Tiranë, më 2--1-X-39-XVIII 

* * * 
I quajtuni Vangjel V. Peros, Rekrut i D.L. 

1917 nga lagja e Re e Korçës tash me ba 
nim jashtë shtetit, i pandehur për mungesë 
thirrjes nen armë, 

Thrritet të prezantohet para Gjykatës He 
tuese Ushtarake në Tiranë me dalën Il-Xl l- 
39-XVIII, në rast të kundërte do të veprohet 
si mbas ligjit. 

Tiranë, më 24-X-39-XVIII 

* * * 
I quajtuni Tasi P. Grameno, Rekrut i 

D. L. 1917 nga lagja Manto i Korçës tash 
me banim jashtë shtetit, i pandehur për mun 
gesë thirrjes nen armë, 

Thrritet të prezantohet para Gjykatës He 
tuese Ushtarake në Tiranë me datë ll-XII- 
93-XVIIl, në rast të kundërte do të veprohet 
si mbas ligjit. 

Tiranë, më 24-X-39-XVII 

* * * 
I quajtuni Kristo K. Treska, Rekrut i D.L. 

1917 nga lagja Barçe i Korçës, tash me ba- 
nim jashtë shtetit, i pandehur për mungesë 
thirrjes nen armë. 

Thrritet të prezantohet para Gjykatës He 
tuese Ushtarake në Tiranë me datën ll-XII- 
39-XVIII, në rast të kundërtë do të veprohet 
si mbas ligjit. 

Tiranë më 24-X-39-XVII 

* * * 
I quajtuni !kolla A. Buzi, Rekrut i D.L. 

1917 nga Lagja Barçe i Korçës tash me 
banim jashtë shtetit, i pandehur për mungesë 
thirrjes nen armë, 

Thrritet të prezantohet para Gjykatës He 
tuese Ushtarake në Tiranë me datën 11-XII- 
39-XVIII, në rast të kundërte do të veprohet 
si mbas ligjit. 

Tiranë, më 24-X-39-XVII 
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Letrë-Lajmimi 

Z. Sefeclin Karafili nga Kat. Çaushaj i Korçës 
tash me banim të paditun në Ankara të Republikës 

Turke. 
Simbas aktit Publik me Nr. 797/1159 D. 13·1- 

930, detyroheni me ju pague trashigimtarëve të 
kreditorit të ndyerit Rakip Leskovikut Z.Z. Izet, 
Xhemal, Faik, Ballkeze, Sheime dhe Nadire Lesko 
vikut, Fr. Shqiptare 820, kamatën 15°/0 nga d. 
13-1-931, deri med. 11-3-935, dhe 6°/ .. nga d. 12 3- 
935 deri në pagim. 

Simbas neneve I e 2 të ligjës mbi disa lehtë- 
sina në pa~imin e obligimeve të lindura para d. 
12-3-935, shumen e nalt përmendur, detyroheni me 
e p:-igue në 9 (nendë) rata gjashtëmujore, nga të 
cilat tetë ratat e para nga fr. ari 82 dhe rata e 
fundit fr. ari 164. 

Pagimi i ratës parë fillon mbas katër muejvet 
ng ~ njoftimi i këtij letër lajmimit, s ë basbku me 
ç'do rate, keni me pagua edhe kamatën 6'/, nga 
d. 12.3-935, kurse kamatat e detyruem deri m' atë 
datë keni me i pague bashkë me ratën e fnndit. 

Pr ndaj lajmëroheni që të prezantoheni në ketë 
Zyrë në afatet e skadimit të çdo rate dhe të pa 
guni detën me aksesorët, mbasi në rast Hi kundertë 
ka me u veprue simbas ligjës. 

Tiranë me 23-10-1939-XVIT. 
Përmbaruesi: 

* * * 
z. Gaqi \farga, bir i Vasili, nga katundi Bobosh 

ticë dhe tash me banim të pa ditun në Sht. e Bash 
kuara t' Amerikës Veriut. 

Në bazë të akt-gjykimit me nr. 426/117 datë 
21-III-1938, të dhënë prej Gjyqit Paqit Korçës, është 
vendosun detyrimi i juaj që t' u paguani gjyqfi 
tuesvet Marija Jorgji Grecos së shoqes të 
Llambi Koli Furxhiut dhe Ligor Jorgji Grecos, 
punëtor banues e para në Korçë dhe i dyti në 
Amerikë, me kalitetin e tyre si trashëgimtarë të 
motrës tyre Lisaveta Jorgji Greco, sumën prej fr. 
ari njimijë e dyqint e gjashtëdhjet e gjashtë e 
0,60 (1266,60) kamatë ligjore që nga data 14-12- 
1937 deri në ditën e pagimit bashkë me spenzimet 
e Gjyqit dhe ato të Përmbarimit si dhe 20 fr.ari 
shpërblim avukatuer në favor të Av. Thanas Andreas, 

për sigurimin e së cilës detë, gjyqfituesit kërkojnë 
sekuestrimin eksekutivi- at të pronavet t' uaja të 
poshtë-shënuara të ndodhura në katundin Bot osh 
ticë që janë: 1) Arë ne vendi "Plocina,, prej 3 
dynym me kufi L. Manastiri Shenkoll, P. Udha, V. 
Meraja e katundit dhe J. Udha 2) NjP srë ne vendi 
Metoq prej dy dynym e gjysmë (21/2) me kuft L. 
T'dha dhe Thanas Gjanci, P. Sotir Lako, V. Ru. a 
dhe J. Mihal Kuneca dhe 3) NJë të tret/in (1.3) pjes 
të pa ndarë rn një shtr'pije me kufi L. Ligot X uf 
kari, P. Josif Dhembi, V. Sterjo Postol dhe J. Udha. 

Me qenë se obligimi i sipërmë, eshtë i ndryshëm 
nga ato të përmenduna në ne nin 2 ts Ligjës me 
datë 7 Maj 1937, pra në bazë të nenit 7 po P kë 
tij Ligji, sumën e sipërme bashkë me aksesuarër, 
porositi që t' a paguani t r-rida në gjashtë (6) muaj 
afat që nga botimi i kftiJ Iajnië rirm në "Fletor en 
Z) rtare , përndryshe me kalimin e këtij afati do W 
vep·ovet mbas Lig.ës. 

Po të kini nonjë th1' nj« mundeni me iu adresue 
kësaj Zyre brer da afatit të sipër më v, htë ose me 
anë përfaqësuesi. 

S1-!ENIM: Në bazë të nenit 502 dhe 511 të Sht. 
U të Pr. C., ky letër.lajmim botohet një herë në 
Fletoren Zyrtare dhe afishohet ne por ta e jashtme 
ku nIodhe n Zyrat e Drejtorisë dhe në ketë mënyrë 
ze vendin e komunikimit për gjyqbjerës!n, 

Kon;" me 18 Tetor 19a0 x. II 
Përmb sruesi : 

* * * 
z. Rafail Stefani nga Rada e Leskovikut e sot 

me banim të paditun, si mbas Akt Gjykimit me 
:t\r. G2 e <lat. 12-5-939-XVH, dhanë prej Gjykatës 

Paqtuse të Matit, jeni Gjykue me pague fr.ari 18 
(Tetëmbëdhetë) gjobë bashkë me shpenximet e 
Gjyqit fr.ari 10,50°1<; të holat e nalt-përmenduna 
duhet t'i pagueni në 8 ditë afat prej datës komu 
nikimit ktij letër lajmrirni, tyke i dorzuar kto të 
holla në Zyrën e Përmbarimit ktushme, për ndry 
she dot veprohet si n.bas ligjit, mbasi botimi i ktij 
tetër lajmrimi në Fletoren Zyrtare zen vendin e 
Komunikimit. 

Burel me 22.XI-939-XVIII 
Përmbaruesi: 
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* * * 
Thirret me u prez antue para ksaj Gjykate me 

d. 29 Oh etu er 1939-XVIIl ora 9 para dreke i quej 
turi Abdullah Saler Meçja nga katundi Shkozë i 
Tiranës, ma parë furrxhi dhe hanuës në ketë qy 
tet e tashti me banim të padijtur, i akuzuëm pse 
në hashkpunim me të p andehunin e tjetër Abdyl 
Tahirin nga katundi Bathore e Tiranës kanë hyrë 
në shte piën e ankuesit Ibrahim Man Tresës nga 
katundi Bath O re dhe kanë vjedhur nji sasie tesha 
shtëpijake. 

Kjo thirrje e shpallur në Fletoren Zyrtare zen 
vendin e komunikimit. 

Tiranë me 22-Xl-939-XVfH. 

SHPALLJE 

I quajtuni Kristo J. Stefka, Rekrut i IJ. L. 
19l3 nga katundi Bezmisht i Korçës tash me 
banim jashtë Shtetit, i pandehur për Mungesë 
thirje nen armë, 

Thrritet të prezantohet para Gjykatës He 
tuese Ushtarake në Tiranë me datën 5. XII 
1939 XVII, në rast të kundërt do të vepro 
het si mbas ligjit. 
Tiranë me, 25. X. 1939 XVII 

* * * 
I quajtuni Andon Nuçi Magari, Rekrut i D. 

L. 1913 nga Lagja Qiro i· Korçës, tash me ba 
nim jashtë Shtet, i pandehur për mungesë thir 
je nen armë, 

Thritet të prezantohet para Gjykatës He 
tuese Ushtarake në Tiranë me datën 5 XII, 
në rastë të kundërtë do të veprohet si mbas 
ligjit. 
Tiranë me, 25. X. 1939 

* * 
I quejtuni Sotiraq Th. Sterja, Rekrut i D. 

, L. 1913 nga Lagja Manco i Korçës, tash mo 

banim jashtë Shtetit, i pandehur per mungesë 
thirje nen armë 

Thrritet të prezantohet para Gjykatës He 
tuese Ushtarake në Tiranë me datën 5-Xll, 
939-VXIII, në raste 'të kundërtë do të vepro 

het si mbas ligjit. 
Tiranë me, 25. X. 1939 XVII 

* * * 
I quajtuni Gaqo I. Lubanja, Rekrut i D. L. 

1939 nga Lagja e Re i Korçës, tash me ba 
nim jashtë Shtetit, i pandehur për mungesë thi 
rrje nen armë, 

Thrritet të prezantohet para Gjykatës He 
tuese Ushtarake në Tiranë me datën 5. XII. 
1939 XVII, në rast të kundërtë do të vepro 
het si mbas ligjit. 
firanë me, 25. X. 1939 XVII. 

* * * 
I quejtuni Thanas K. Shtika Rekrut, i D. 

L. 1913 nga Lagja Barçë i Korçes, tash me ba 
nim jashtë Shtetit, i pandehur për mungesë 
thirrje nen armë, 

Thrritet të prezantohet para Gjykatës He 
tuese Ushtarake në Tiranë me datën 5. XII. 
1939 XVII, në rast të kundërtë do të vepro 
het si mbas ligjit. 
I 
Tiranë me, 25 XII. 1939 XVII. 

* * * 
I quajtuni Karol A. An doni, Rekrut i D. L. 

1917, nga kat. Bezmisht i Korçës, tash me banim 
jashtë shtetit, i pandehur për mungesë thirrjes 
nën armë, 

Thrritet të prezantohet para Gjykatës He 
tuese Ushtarake në Tiranë me datën ll-XII- 
39-XVIII, në rast të kundërt do të veprohet 
si mbas ligjit. 
Tiranë, me 24. X. 1939. XVII. 
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* * * * * * 
I quejtuni Nikolla S. Katundi, Rekrut i D.L. 

1908, nga Lagja Qiro e Korçës tash me ba 
nim jasht Slitetit, i pandehur për mungesë 
thirrje nën armë, 

Thrritet të prezantohet para Gjykatës He 
tuese Ushtarake në Tiranë me datën 11-XII- 
39-XVIII, në rastë të kundërtë do të veprohet 
si mbas ligjit. 
Tirane, me 24. X. 1939. XVII. 

* * * 
I quajtuni Jani Llazo Misho, Rekrut i D. 

L. 19lJ, nga Lagja e Re e Korçës, tash me 
banim jashtë Shtetit, i pandehur per mungesë 
thirrje nen armë, 

Thrritet të prezantohet para Gjykatës He 
tuese Ushtarake në Tiranë me datën 5. XII. 
1939 XVII, në rast të kundërt do të veprohet 
si mbas ligjit. 
Tiranë me, 25. X. 1939. XVII. 

* * * 
I quajtuni Hilmi S. Leshnica, Rekrut i D. 

L. 1916, ngs katundi Nizaj i Korçës, tash me 
banim [ashti' Shtetit, i pandehur për mungesë 
thirrje nen armë, 

Thrritet të prezantohet para Gjykatës He 
tuese Ushtarake në Tiranë me datën 5. XII. 
939. XVII, në rastë të kundërt do të vepro 
het si "mbas ligjit. 
Tiranë me, 25. X. 1939 XII. 

* * • 
I quajtuni Nazmi Q. Mulla, Rekrut i D. L. 

mm nga katundi Vinjoll i Korçës, tash me 
banim jashtë chtetit, i pandehur për mungesë 
thirrje nën armë. 

Thrritet të prezantohet para Gjykatës He 
tuese Ushtarake në Tiranë me datën 5-XII- 
1939-XVIU, në rastë të kundërtë do të vepro 
het si mbas ligjit. 
Tiranii, me 25. X. 939 XVII. 

I quajtuni Izet Qazim Galek a, Rekrut i 
D.L. HH3 nga katundi Mborje i Korçës, tash 
me banim jashtë Shtetit, i pandehur për mun. 
gesë thirrje, 

Thrritet të prezantohet para Gjykatës He 
tuese Ushtarake në Tiranë me datën o-XII- 
39-XVIII, në rast të kundërte do të veprohet 
si mbas ligjit. 

Tiranë, më 23-X-8:)-XVII 

* * * 
I quajtuni Haxhi Hambeli, Re krut i D.L. 

1913 nga katundi Mulb as i Korçës, tash me 
banim jashtë Shtetit, i pandehur për munge së 
thirrje, 

Thrritet të prezantohet para Gjykatës He 
tues- Ushtarake në Tiranë me datën 3-Xll- 
39-X\-llI, në rast të kundërte do të veprohet 
si mbas ligjit. 

Tim ne, më 23-X-:l0-X \ 1I 

* * * 
I quajtuni Thanas Th. Miçani Rekrut i D. 

L. 191.3 nga katundi Guracapi-Bradvice i Kor 
çë, stash me banim jashtë Shtetit, i pande hur 
për mungesë thirrje, 

Tnrritet të prezantohet para Gjykatës He 
tuese Ushtarake në Tiranë me datën 3-Xll- 
39-XVIII, në rast të kundërte do të veprohet 
si mbas ligjt. 

Tiranë, më i3-X-39-X'\.II 

•• 
* * 

I quajtuni A.roll A. Furrxhi, Rekrut i D.L. 
1915 nga Lagja e Re e Korçës, tash me ba 
nim jashtë Shtetit, i pandehur për mungesë 
thirrje, 

Thrritet të prezantohet para Gjykatës He 
tuese Ushtarake në Tiranë me datën 5-XII- 
39-XVIII, në rast të kundërte do të veprohet 
si mbas ligjit. 

Tiranë, më 25-X-39-X\'Ir 
Redaktor : ZEF M. DAJÇI 

Shtypshkroja ,,NJKAJ" Tiranë 
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MBRETNIJA 
' 

FLETORJA 
SHQIPTARE 

ZYRTARE 
Botohet prej Drejtoris se Pergjithshme te Shtypit, Propagandes ·e Turizmit. 

PERM BAJT JE 

lJ D. ~U. :20 Slitatuer 1.939-Ji. vu, ~Ar. 147 
Ngarkim me funksjone Këshilltari të Përher- 
shëm pranë Ministris P. të Mbrendshme f. 1 

2) JJ. 111. U Nanduer 1.939-XVIII, Nr. 148 
Zav. Këshilltari të Përhershëm f. 2 

3) D. ll.1. 9 Nanduer 1939-X VIII, Nr. 149 
Formim i një Komisjoni f. 2 

4) D. M. 10 Nanduer 1939-XVIlI, Jvr. 150 
Oficera të konsiderue m dorëheqës f. 3 

5) D. JJ,J. 10 Nauduer 1.939-XVIII, Jvr. 151 
Nen/Oficera rn konsideruem dorëheqës f. 3 

6) JJ . .Ill. 10 Nanduer 1939-XVIII, lvr. 152 
Neri/Oficera të ndeshkuem me humbje grace f. 4 

7) D. J1. 14 Nanduer 1939-XVIII, Nr. 153 
Shtim' i një pj-stari Koroisjonit Qe ndrue r 
për Edilicjen e Urbanistikën f. 4 

SOM MARIO 
1) IJ. L. :JO Settembre 1939-XVlI, Nr. 147 

Incarico con funzioni di Consigliere Perma- 
nente al Ministt-ro degli Interni p. 5 

2) D. L. 6 -'-Yovembre 1939-XVIJI, Nr. 148 
Comp os.zione della Commissions per I'epura 
zione del personale del Mini:!'tero Interni p. 5 

3) D. L. 9 ~\ovembre 1939-X VIII, lvr. 149 
Nomina di Commissions pH i danni cagionati 
da alluvioni p. 6 

4) D. L. 10 Sooembre 1939-XVIII, s». 150 
Rettifica di motivazione e dimissioni di uffi- 
ciali dall' Esercito p. 6 

5) D. L. 10 Nooembre 1939-XVlil, Jvr. 151 
Sottufficiali considerati dimissionari p. 7 

G) D. L. 10 b ooembre 1939-XV Ill, Nr. 1.52 
Perdita del grado per alcuni Sottufficiali con- 
siderati scomparsi p. 7 

7) D. L. 14 Nooembre 1.939-XV III, Nr. 153 
Aggiunta di un membro nella Commissione 
centrale per l' edilizia e l' urbanistica P: & 

Dekret i J.11.ëkambësit datë 20-IX-1939-XVII, s-. 147 

Ngarkim me funksjone ·Këshilltari të 
Perhershëm pranë Ministris P. të Mbrendshme 

Na 
Jlëkambësi I Pergjithshëm l 1U.1ulhnis së Tij 

VIKTOR EHANUELIT III 
Pë1• Birë të Zotit e Vullnet të Kombit 
MBRET I ITALIS DHE I SHQIPNIS 

PERA:NDOR I ETIOPIS 

Në virtyt t' Autoritetit që Na asht delegue; 
Mbassi u panë Dekretet t' Ona 2 Qershuer 

1939-XVII, Nr. 17; 2 e 18 Shtatuer 1939-XVII, 
Nr. 76 e 9-1; 

Mbas si u ndigjue Këshilli i Ministrave; 
Mbi propozimin e Kr) etarit të Këshillit të Mi- 

nistrave, nji mendimi me Ministrin Sekretar të 
Shtetit për Punët e Mbrendshme; 

KEMI DEKRETUE DHE DEKRETOJMË: 
Of. i Madh Fiero Parini, Këshilltar i Përhershëm 

në Kryesin e Këshillit të Ministravet, asht i ngar 
kuam, që prej ditës që ka marrë përsipër atë detyrë, 
me ushtruë edhe Iunksjcnet e Këshilltarit të Për 
hershem pran Ministris së Pun ve të Mbrendshme. 

Urdhnojmë që ky Dekret t'i komunikohet Kë 
shillit Kontrollues dhe të botohet në Fletoren 
Zyrtare të Mbretnis. 

Tiranë, me 20-IX-1939-XVIIf; 
F1·ancesco Jacomoni d. v. 

Sh. V erlaci d. v. M. Bushati d. v. 
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Dekret i Mël~ambii,~it datë 6 .,a11d1w 19.'JY-XV III, }tr. 148 

Zav. Këshilltari të Përhershëm 

Na 
ltlëkambër§i i PërgJithëshëm i .lladhnis së Tl.i 

VIK'l'OH EllA.NUELIT lii 
Për Hirë të Zotit e "\rullnet të Ii:on1bit 
:U:BB.ET I ITALIS DBE I SHQIPNIS 

PERANDOR I ETIOPIS 

Në virtyt t' Autoritetit që Na asht delegue; 
Mbasi u panë Dekretet t' Onë më 3 Q ...• rshuer 

i939 XVII, Nr. 26 e 27, me Rregulloren relative, 
dhe 27 Komk 1939 XVII, Nr. 49; 

Mbasi Komisioni për shqyrtimin e personelit 
të Mmistds së Punëvet të Mbrendshme nuk mund të 
Iunksionojë par mungesën e ndonjanit nga antarët; 

Tue pa urgjencën dhe nevojën e perkujdesi- 
mit; 

Mbi propozimin e Ministrit Sekretar Shteti 
për P. e Mbrendshme, 

K&MI DEKRETUR DHE DE~RETOJMj~: 

~ eni. 1. 
Në zavendsim të Comm. Giuseppe Guelit, Këshi 

lltar i Policis, asht i thirrun me bae pjesë në Ko 
misionin Qendruer të shqyrtimit të personelit të 
Ministris së P. të Mbrendëshme, Këshilltari i P2r 
hershëm i Kryeministris Grand' Ull, P ARINI PIERO 
o, në vend të tij, Prof. VILLARI SALVA TORE, 
pranë Ministris së P. të Mbrendshme. 

Neni. 2. 
Kuër Komisioni shqyrton pozitën e personelit 

të Drejtoris së Përgjithshme ta Shën detsis Publike 
do të thirret me marrë pjesë, me votë konsultive, 
Comm. CALIFANO SIMMACO, që gjindet pranë Drej 
toris në fjalë. 

Urdhënojmë që ky Dekret të botohet në Fle 
toren Zyrtaren të Mbretnisë, tue i dhanë mandat cilit. 
do që t'i përkasë me e respektue dhe me ba që të 
respektohet. 

Tiranë, më 6 -XI-1939-XVJII. 
Francesco Jacomoni d. v. 

M. Bushati d.v. 

Dekret i Mëkambësit datë fJ Nanduer 193FI-XrrJII, J.w.149 

formim i një Komisioni 

Na 
llëkambë11i i Përg,jithshëm i Uadltnis së Tij 

VIKTOR EJIANUEl,IT III 
f'ëJ' Birë të Zotit e Vullnet të .Kombit 
ltIBRJi~T I IT.ALIS DHE I SBQIPNIS 

PERANDOR I ETIOPIS 

NJ virtyt t' Autoritetit që Na asht delegue; 
Tue marrë parasyshë nevojën që për me u 

ardhë në ndihmë popullsive t~ damtueme prej inon 
datavet që kan ndodhë në ditët e fondit të Tetorit 
e ditët fl para Hi Nandorit të këtij vjeti ; 

Mbi propozimin e Ministrit të Punëvet të Mbrend 
shme, nji mendimi me Ministrin e Financavet ; 

KE\11 DEKRETUE DHE DEKRETOJMH: 
Nflni 1. 

Formohet nji Komision për Hi 1'1hqyrtu€1 sasiën 
e damave të shkaktueme prej inondatave, që kan 
ndodhë në ditët e fundit të Tetorit e në ditët e 
para të Nandorit të këtij vjeti në krahinat e Za 
drimës, Bregut të Bunës, Perlaj, Bregut të Drinit 
e të Gjandrit, në Mirditë e në pesë Bajrakët e Le 
shit. 

Komisioni ka me ba propozimet e rastit për 
çka i përket mëndyrës për me u ardhë në ndihmë 
popullsinave të damtueme. 

Neni 2. 
Komisjoni për të cilin flitet F.ë nenin e sipërm 

ka me u formue prej Senatorit Mustafa Merlika, 
Kruja, prej Nën-Sekretarit të Partis Fashiste Shqip 
tare ose pri>j nji personës tjetër të shenuem nga 
P.F.SH. prej Gjon Marka Gjon Markaj i Kapi· 
danit prej Majorit Angeloni Alfredo e prej Cav. 
Uff. Antonio Sheldia. . 

Për vërtetimet teknike asht i ngarkuem Këshill 
tari i Përhershëm pranë Ministris së P. Botore ose 
nji inxhinjer i deleguem prej tij. 

Urdhënojmë që ky Dekret të botohet në Fle 
toren Zyrtare të Mbretnis, tue i dhanë mandat cilit 
do që i përket t'a respektojë dhe të bajë që të res 
pektohet. 

Tiranë, me 9 Nanduer 1939-XVIII 
Francesco Jacomoni d. -.-, 

M. Bushati d. v. F. Alizotti d. v. 
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Dekret i Jlëkarnbësit, 10 Nanduer 1939-XVIJI, Nr. 160 

Oficera të konsideruem dorëheqës 

NA 
:Mëkambësi i Përgjithshëm i Jladhnis së Tij 

Viktor Emannellt lii 
Për Birë të Zotit e Vullnet të Kombit 
JIBRET I ITALI8 DHE I SHQIPIUS 

PERANDOR I ETIOPIS 

Në virtyt t' Autoritetit që Na asht delegue; 
Mbasi u panë Dekretet t' Ona me datë 25 Shta 

tuer 1939-XVIT, Nr. 109 e 110; 
Mbasi u lexue raporti i Komandës së Mbrojtjes 

Toksore të Shqipnis Nr. 00/1296 P. I., me anë të 
cilit deuncjohet që g<1birnisht kje vue në dekretin 
Nr. 109, ndërmjet të shlyemve nga kuadrot, Nen 
toged i Intendancës Qerim Murat Mehmet, i cili, 
për kundraz", me qenë se u këthye në Shqipni me 
datë 30 Gusht 19rn-XVII, do t'u përshinte me 
oficeret e konsideruam dorheqsa si mbas dekretit 
Nr. 110; 

Mbasi që Komanda në fjalë njofton se edhe ka 
piteni i Kambësoris Mehmet Jakup i duhet të dekla 
rohet dorëheqës; 

Mbi propozimin e Kryetarit të Këshillit të Minis 
trave; 

KEMI DEKRETUE DHE DEKRETOJMË: 

Qysh prej datës 11 Maj 1939-XVII, konsidero 
hen dorheqsa, për efektet e Dekretit Mëkambësuer 
IO Maj 1939-XVII, Nr. 9, olicerat që ma poshtë 
shënohen e që janë këthye në Mbretni mbas datës 
10 Maj i939-XVII: 

Kapiteni i Kambësoris Mehme1 Jakupi; 
Nentoger i Jntendancës Qerim Murat Mehmet, 

i cili shuhet prej Dekretit Nr. 109, datë 25 Shta 
tuer 1939-XVil. 

Ky Dekret ka për t'u botue në Fletoren Zyr 
tare dhe komunikua Këshillit Kontrollues për rre 
gjistrim. 

Tiranë, me 10-Xl-1939-XVIIl. 
Francesco Jacomoni d. v. 

Sh. Verlaci d. v. 

Dekret i Mëkambësi; datë 10 Nanduer 1.989-XVIII, s-. 1.51 

Nën/Oficera të konsideruem dorëheqës 

Na 
Jlëkambësi i Përgjithshëm i Uadhnis së Tij 

VIKTOR EJIANUELIT III 
Për Birë të Zotit e Vullnet të Kombit 
JIBRET I ITALIS DHE I SBQIPNIS 

PERANDOR I ETIOPIS 

Në virtyt t' Autoritetit që Na asht de legue ; 
Mbasi u pa Dekreti i Me kambësu me datë 10 

Maj 1939-XVJI, Nr. 9; 
Mbasi u pa raporti i Korne ndës Eprore të Tru 

pan në Shqipni datë 7 Nanduer Hl39-XYIII, Nr. 
992 A. L.; 

Mbi proponimin e Kryetarit t~ Këshillit të Mi- 
nistravet ; 

KEl.11 DEKRETUE DHE DEKRETOJ\1Ë: 

Q' prej datës 11 Maj 1939-XVII, janë të kcnsi 
deruem dorëheqsa e të dërguem në lirim, nenofi 
cerat e posht-shenuem të Trupit të Gjinrlarmeris, 
të Financës e të Shëndetsis, të cilët jan këthye në 
Mbretni m bas datës 1 O Maj 193@-XVII: 

1) Kapter i K. I. i Gjindarmeris Myrte aa Çela; 
2) Kapter i K. I. i Gjindsrmeris Isuf Fejzo; 
3) Rreshter i Gjindarmeris Abaz Dule ; 
4) Rreshter i Gjindarmeris Hamit Uka; 
5) Kapter i Financës Taro Mtovlasu Islami; 
6), Kapter i Financës Xhelal Mero Gumeni; 
7) Rreshter i Fmancës Aziz Dine Begaj; 
s; Kapter i Shëndetsis Zoto Hamdi Hodo. 
Ky Dekret ka për t' u botue në Fletoren Zyr 

tare dhe me u komunikua Këshillit Kontrollues pëir 
rregjistrim. 

Tiranë, me 10 Nanduer 1939-XVIIL 
Franeesco Jacomonl d , v. 

Sh. Verlaci d. v. 
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Dekret i Mëkambësit datë 10 Xa11d11el' 1fJiWXT' III J',,1·. 152 

Nen/Oficera të ndeshkuem me humbje grade 

Na 

Uëkambësi i Pë1·gjithsbëm i lUadlmis së Ti,j 
VIKTOR EUANUELIT lii 

Për Rirë të Zotit e Vullnet të Kombit 
n:BBET I rrALIS DHE I SHQIPNIS 

PERANDOR I ETIOPIS 

Në virtyt të Autoritetit që Na asht delegue; 
Mbassi u pa neni 43 i lir,rjit 19 Maj Hl37 mbi 

gjendjen juridike të nenoficerave t' Ushtris që nde 
shkon me humbjen e gradës nenoficerat që janë 

shdukun; 
Mbassi u pa raporti i Komandës Eprore të Tru 

pave në Shqipni, datë 7 Nanduer 1939-XVIII, Nr. 

992 A.L. 
Mbi propozimin e Kryetarit të Këshillit të Minis- 

travet; 

KEMI DEKRETUE DHE DEKRETOJMË: 

Nënoficerat e posht-shenuem t' Ushtris, që janë 
shdukun përse para datës 7 Prill 1939 janë largua 
nga Shqipnia, të cilët, ni. datën e këtij Dekreti, 
nuk janë këthye, ndeshkohen me humbjen e gradës : 

l ) Kapter i Kambësoris Shaqir Bajram Lleshi; 
2) Kapter i Kambësoris Ramazan Zenel Biha. 
Ky Dekret ka me u botue në Fletoren Zyrtare 

dhe ka m'u komunikuë Këshillit Kontrolluës për 
regjistrim. 

Tiranë, me 10 Nanduer 1939-XVIII 

Francese& Jaeomoni d. v. 
Sh. Verlaci d. v. 

Dekret i Mëkambësit datë 14 Nanduer JfJ8fJ-XVIII, Kr.153 

Shtim' nji pjestari K omisjonit 
Qe ndruer për Edilicjen e Urbanistikën 

Na 

1'Iëka1nbësi_ i Përg,iithshëm i 1'Iadl10is së TI.i 
Vili.TOR E1'IANUELIT III 

Për Hfrë të Zotit e Vullnet të Kombit 
llBRET I ITALIS DBE I SHQIPNIS 

PERANDOR I ETIOPIS 

Në virtyt t' Autoritetit qi Na asht delegue; 
Mbasi u pa Dekreti i Mëkambëslt me datë 12 

Tetuer 1939-XVIf, Nr. 122, në lidhje me krijimin 
e Zyrës Qendrore për Edilicjen e Urbanistikën ; 

Tue marr/i parasyesh oportunitetin për me thirrë 
me ba pjesë në Komisjonin e Edilicjes e Urbanis 
tikës pranë Ministria së Punvet U• Mbrenrlshme, 
edhe Këshilltarin e Përhershëm pranë Ministrie së 
Ekonomie Kombëtare; 

Mbassi u ndigjue Këshilli i Ministrave; 
Mbi propozimin e Ministrit të Punvet të Mbrend 

shme, nji mendimi me Ministrin e Ekonomie Kom 
bëtare; 

KEMI DEKRETUE DHE DEKRETOJMË: 
Neni i vetëm 

Këshilltari i Përhershëm pranë Ministris së 
Ekonomis Kombëtare asht thirrë me bae pjesë në 
Komisjonin për të cilin flitet në nenin 4 të De 
kretit të Mëkambësit me datë 12 Tetuer 1939-XVII 
Nr. 122. 

U rdhëriojmë që ky dekret të botohet në Fleto- 
ren Zyrtare të Mbretnis, tue i dhanë mandat cilit 
do që i përket t' a respektojë dha të baj që të res 
pektohet. 

Tiranë, me 14-Xl-1939-XVIII 

Francesco Jaeomonl d. v. 
Sh. Verlaci d.v. M. Bushati d.v. A. Beça d.v. BKSH
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PARTE SUPPLEMENT ARE 
TRADUZIONE DBI DECRETI DAL TESTO ALBANESE 

Decreio Luoooteneueiale, 20 setiembre 191J9-XV11, N. 147 

lncarico con funzioni di Consigliere 
Permanente al Ministero deg li In terni 

NOi 
Luogotenente Gene1•ale di Sua 1'1aesta 

VITTORIO E1'IANUELE III 
Per grazia di Dio e V olonta della N azione 

RE D' ITALIA E D' ALBANIA, 
llUPERATOBE D'ETIOPIA~ 

In virtu dell' autorit a a N oi delegata; 
Vis ti i N ostri de ere ti 2 Giugno 1 \.l39-XVII n 17, 

2 e 18 Settembre 1939-XVII nume ri 76 e 94; 
Udito il Consiglio dei Ministri; 
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei 

Ministri di concerto con il Ministro Segretario di 
Stato per l' Interno ; 

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO: 

11 Gr. Uff. Piero Parini, consigliere permanente 
alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, e inca 
ricato, dal giorno in cui ha assunto la detta carica, 
di esercitare anche le furizioni di consigliere per 
manente presso il Ministero dell'Interno. 

Ordiniamo ehe il preseate decreto sia comuni 
cato alla Corte dei Conti e pubblicato nella Gaz 
zetta Ufficiale del Regno. 

Tirana, 20-IX-1939-XVII. 

f/to Fvaneesce J acomoni 
f/to Sh. \T erlaci f/to M. Bushati 

Decreto Luogotenenziale, 6 novembre 1939-XV III, N. 148 

Composizione della Commissione per l'epura 
zione del personale del Ministero lnterni 

Nol 
Luogotenente Generale di Sua lUaesta 

VITTORIO ElUANUELE III 
Per (-;h-azia di Dio e Volonta della Nazione 

RE D' ITALIA E D'ALBANIA, 
IMPERATORE D'ETIOPIA 

In virtu dell' autorita a Noi delegata ; 
Visti i nostri decreti 3 giugno 1939 N.ri 26 e 

27 col relativo regolamento, e 27 luglio 1939 XVU 
No. 4?; 

Poichë la Commissione per l' epurazione del 
personale del Ministero dell' Interno non puo fun 
zionare per l' assenza di uno dei membri; 

Ritenuta l' urgenza e la necessita di provve 
dere; 

Su proposta del Ministro Segretario di Stato 
per gli Affari Interni ; 

ABBIAMO 15ECRETA'f0 E DECRETIAMO: 

Art. 1. 
In sostituzlone del Comm. Giuseppe Gue li, Con 

sigliere di Polizia, ë chiamato a far parte della Com 
missione Centrale per l' epurasione del persona 
le del Ministero dell' Interno, il Consigliere Perma 
nente della Presidenza del Consiglio Gr. Uff. Pari 
ni Piero o, in sua vece, il Prof. Villari Salvatore, 
addetto al Ministero dell' Interno. 

Art. 2. 
Quando la Commissione esamina la posizrone 

del personale della Direzione Generale dslla Sanita 
Pubblica, sara chiamato a fame parte, con voto 
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consultivo, l' addetto alla Direzione stessa, Comm. 
Califano Simm. co. 

Il presente decreto sara pubblicato nell a Gazzet 
ta Ufficiale e comunicato alla Corte dei Conti per 
la registrazione. 
Tirana, 6 Novembre 1939-XVIII. 

f/to Francesco Jacomoni 
f/to Bushati 

Decreto Luoqotenenziale, .9 nooembre 1939-XVIll, -Xr. 119 

Nomina di Commissione per i danni 
cagionati da alluvioni 

NOi 
Luogotenente Generate di Sua :Uaesta 

VITTORIO EMANUELE III 
Per Grazia di Dio e Volonta della Nazione 

RED' ITALIA ED' ALBA.NIA., 
IMPERATORE D' ETIOPIA 

In virtu dell' autorita a Noi delegata; 
Ritenuto la necessita di venire in aiuto delle 

popolazioni danneggiate dalle alluvicni verificatesi 
dagli ulticni giorni di Ottobre ai primi di Novembre 
del corrente anno ; 

Sulla proposta del Ministra per l'lnterno di con 
certo con il Ministro per IE, Finanze ; 

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO: 

Art. 1. 
E' istituita una Commissione per esaminare l' en 

tita dei danni cagionati dalie alluvioni verificatssi, 
dagli ultimi di Ottobre ai primi di Novembre del 
corrente armo, nelle regioni di Zadrima, corso 
della Bojana, Perla], corso del Drin e del Giadri, 
Mirdizia e delle cinque Bandiere di Alessio. 

La Commissione fara le proposte del caso cir 
ca il modo di venite incontro alle popolazioni dan 
neggiate. 

Art. 2. 
La Commissione di cui all' articolo precedente 

sara composta dal Senatore Mustafa Merlika Kruja, 

Presidente, dal Vici Segretario del Partito Fascista 
.Albanese o da altra persona designata dal P.F A., 
dal Sig. Gjon Marka Gjon Markai de' Capitani, dal 
maggiore Angeloni Alfredo e dal Cav. Antonio 
Sceldia. Per gli accertamenti tecnici <\ aggregato 
il consigliere permanente al Ministero dei L.L P.P. 
o un ingegnere da Jui delegate. 

Ordiniamo ehe il presente decreto sia pubbli 
cato n ella G izz etta Ufficiale del Regno, mandando 
a chiunque sp erti di os servarlo e di Iarlo osservare. 

Tirana, li 9 Novembre 1939-XVIII. 
f/to Fl'aneesco Jaeomoni 

f/t0 B. Bushati f/to F. Alizotti 

Decreio Lnoçotencneiale, 10 notembre 1/J:JD-XV 111, Nr. 150 

Rettifica di motivazione e dimissioni 
di ufficiali dali' [ sercito 

NOi 
Luogotenente Gene••ale di Sua llaesta 

VITTORIO EJIANUELE III 
Per f.-razia di Dio e Volonta dells Nazione· 

BE D' IT.ALIA E D' ALB.ANIA, 
UIPERATORE D' ETIOPIA 

In virtu dell' autorita a noi delegata; 
Visti i Nostri Decreti del 25 Settembre 1939- 

XVIJ, Nr. 109 e 110; 
Inteso il rapporto del Comando della Difesa 

Territoriale d' Albania Nr. 00/1296 P. I. con cui 
viene riferito ehe erroneamente venne inserito nel 
Decreto Nr. 109, fra le eliminazioni dai quadri, il 
Sottotenente dell' Intendenza Qerim Murat Mehmet, 
il quale invece essendo rientrato In Albania in 
data 30 Agosto 1939-XVJI, do reva essere compreso 
fra gli ufficiali considerati dimissionari in base al 
decreto Nr. 110 ; 

Dato ehe il Comando in oggetto fa presente 
ehe anche il capitano di Fanteria Mehmet Jakupi 
deve considerarsi dimissionario; 
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Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei 
Ministri; 

ABBIAMO DECRWI'ATO E DECRRTIA\10: 

A parti re dalia data 11 Maggio J 939-XVH, son o 
considerati dimissionari, per gli effetti del Decreto 
Luogotenenziale del 10 maggio 1939.XVII, Nr. 9, 
i sottoelencati ufficiali ehe sono rientrati nel Regno 
dopo Ja data 10 Maggio 1939-XVII: 

capitano di Fanteria Mehmet Jakupi ; 
sottotenente di Intendenza Qerim Murati Meh 

met, il qual« viene cost escluso <fal Decreto Nr. 
109, data 25 Settembre 1939-XVJJ. 

II presente Decreto verra pubblicato nella Gaz 
zetta Ufficiale e cornunicato alla Corte dei Conti 
per la registrazione. 

Tirana, n 10.XI.1939-XVTII. 
f/to Francesco .Jacomoni 

f/to Sh. Verhci 

Decreto Luoqoteneneiale, 10 b orembre lfl!;iP-XVIII, l\r.151 

Sottufficiali considerati dimissionari 

XOI 
Luogotenente Generate di Sua M:aesta 

l'ITTOBIO EllAXUELE III 
1"Per Grazia di Dio e Volonta della Xazione 

BE D' ITALIA E D" ALBANIA~ 
IMPERATORE D' ETIOPIA 

In virtu dell' autorita a Koi delegata; 
Visto ii Decreto LuogotenenziaJe del 10 Maggio 

1939-XYH, Nr. 9; 
Viste il rapporto del Comando Supremo delle 

Truppe in Albania del 7 Novembre 1939-XVIII, 
Nr. 992 A.L. ; 

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei 
c:Ministri; 

ABBIA~O DECRETATO E DECRETlAMO: 

A decorrere dalia data 11 Maggio 1939-XVII, 

sono considerati dimissionari e collocati in congedo 
i sottoelencati Sottufficiali del Corpo della Gen 
darmeria, delle Finanze e dells Sanita, ehe sono 
rientrati nel kegno dopo la data IO Maggio 1939- 
XVII: 

1) Kapter di I cl. della Ge ndarmeria Myrteza 
Çela; 

2) Kapter di I cl. della Gendarmeria Isuf Fejzo; 
3) Rreshter della Gendarmeria Abaz Dule; 
4) Rreshter della Gendarmeria Ramit Uka; 
5) Kapter di Finanza Taro Mevlasa Islami; 
6) Kapter di Finanza Xhela! Mero Gumeni; 
7) Rreshter di Finanza Aziz Dine Begaj; 
8) Kapter di Sanita Zoto Hamdi Hodo. 
Il presente Decreto verra pubblicato nella Gaz 

setra Uff'ciale e comunicato aJJa Corte dei Conti 
per Ja registrazione. 

Tirana, H 10 Novembre 1939-XVIII. 
f/to Francesco .Jacomoni 

f/to Sh. Verlaci 

Decreto Luqotenenziale, to Xoeembre 19!J9-X VIII, s». 152 

Perdita del grado per alcuni sottufficiali 
considerati scomparsi 

NOi 
Luogotenente Generale di Sua ltlaesta 

VITTORIO EDANUELE III 
Per Grazia di Dio e Volonta della Nazione 

BE D' ITALIA E D' ALBANIA, 
I.D.PERATORE D' ETIOPIA 

In virtu dell' autorita a Noi delegata; 
Visto l' art. 43 della Legge del 19 Maggio 1937 

sullo state giuridico dei sottufficiali dell' Esercito 
ehe prevede la perdita del grado per i sottufficiali 
scomparsi; 

Visto ii rapporto del Comando Supremo delle 
Truppe in Albania del 7 Novembre 1939-XVIII, 
Nr. g92 A.L; 

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei 
Ministri; 
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ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO: 
I sottoelencati sottulficiali dell' Esercito, scorn 

parsi perchë prima del 7 A prile 1939 si son o allon 
tanati dall' Albania, non essendo rien tra ti alla data 
del presente Decreto, vengono puniti con la per 
dita del grado : 

1) Kapter di Fanteria Shaq'r Bajram Lleshi ; 
2) Kapter di Fanteria Ramazan Zen@l B1ha. 
11 presente Decreto verra pubblicato nella Gaz 

zetta Ufficiale e comunicato alla Corte dei Conti 
per la registrazione. 

Tirana, li 10 Novembre 1939-XVIH 
f/to Francesco Jacomoni 

f/to Sh. Verlaci 

Decreto Luoqoteneneiale, u Xooembre 1939-X VlII, s-. 163 
Aggiunta di un membro nella Commissione 

centrale per I' edilizia e I' urbanistica 

NOi 
Luogotenente Generale di Sua Uaesta 

vrrTORIO EUANUELE III 
Per Grazia di Dio e Volonta della Nazione 

BE D' ITALIA. E D' ALBA.NIA, 
DIPERA.TORE D' ETIOPIA. 

In virtu dell' autorita a N oi delegata ; 
Visto i1 Decreto Luogotenenziale 12 Ottobre 

1939-XVII. Nr. 122, relative alla istituzione dell'Uf. 
ficio centrale per l' edilizia e l' urbanistica ; 

Ritenuta l' opportunita di chiamare a far parte 
della Commissione dell' edilizia e urbanistica presso 
il Ministero dell' Interno, anche il Consigliere per- 

manente presso il Ministero dell' Economia Nazio- · 
nale; 

Udito il Consiglio dei Ministri; 
Su proposta del Ministro per 1' Interno, di con 

certo con ii Ministro per l' Economia Nazionale ; 
ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO : 

· Articolo unico. 
11 Consigliere Permanente presso il Ministero 

dell' Economia Nazionale e chiamato a far parte 
della Commissioue di cui all' art. 4 del Decreto 
Luogotenenziale 12 Ottobre 1939-XVII Nr. 122. 

Ordiniamo ehe i1 presente decreto sia pubblica 
to nella Gazzetta Uff.ciale mandando a chiunque 
spetti di osservarlo e farlo osservare. 

Tirana, li u Novembre 1939-XVIII. 

f/to Francesco Jacomoni 
fito ~L Bushati f/to A. Be ça 

Fletorja Zyrtare 
Pajtime: per nji mot Shqipni, Itali e A.O.I. fr. 12 

,, ,, ,, ,, Për [ashta . ,. 20 
Nji numer i Fletores . • 0.20 

,, ,, i vjeter . n 1 
Lajmërim . . . . fr. ari 1ll 
Shpallje . . . . • 10 
Shpallje ankandesh per nji kolonë . . . " 5 
V. O. Çdo pagesë bahet tue derdhë të hollat n' Ar· 
kat financiare të Shtetit e tue dergue doren e Fi 
nancës Redaksia së Fletores Zyrtare. 

Drejtimi: Drejtoris së Përgj. Shtypit, Pro• 
pagandës e Turizmit 

(R e d a k s i s s ë F I e t o r e s Z y r t a re) 
Tiranë 

Telefon automatik Nr. 255 
,, gjindarm. •. 14 

Redaktor ZEF M. DAJÇI: 

Shtypshkroja ,.NTK.AJ" Tirani$ BKSH
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MBRETNIJA 

FLETORJA 
SHQIPTARE 

ZYRTARE 
Botohet prej Drejtoris se Pergjithshme te Shtypit, Propagandes e Turizmit. 

PER'.1BAJTJE 
1) IJ ... M. 2 Dlietuer 1939-.Ll VlII, ~\r. 154 

Autorizim i veçantë për udhtime kamjona sh f. 
2) IJ. 111. 26 Gusht 1939-XVII, Nr. 155 

Emnim 2 Ohcerat në Trupit Shëndetsuer f. 2 
3) JJ. JJ,i. 31 Tetuer WB!J-X VIII, Nr. 15(j 

Nxjerrje Ofic-rësh në lirim për pa-aftësi f. 2 
4) JJ. 111.. 10 Nanduer 1939-XVIII, Fir. 157 

Oficera të Trupit të Gjindartneries konsi- 
deruem dorëheksa f. 3 

5) IJ .. M. 10 Nanduer 1.9.'JfJ-XVIIl, 1.\'r. 158 
Shlymje nga kuadrot e oficeravet të Trupit 
të Gjindarmeris f. 3 

6) Fletë Shpallje ~ Spitalit të Vlonës f. 4 

SO\'IMARJO 
1) JJ. L. ;J Dicembre 1939-XVIll, Nr. 154 

Autorizzazione speciale per gli autom- zzi p. 6 
2) D. L. 26 Açosto 19B9-XVIJ, s.. 15.5 

· Nomina di 2 uffrcial. nel Corpo Sanitario p. 6 
3) D. L. 31 Ottobre iese-s VIII, J,.r. 156 

Congedo di uff.ciale per mab. permanente p. 7 
4) D. L. 10 Socembre 1939-XVlll, s-. 157 

Ufficiali del Corpo della Gendarrneria con- 
siderati dimissionari p. 7 

5) IJ. L. 10 Novembre 1939-XVIII, N1·. 158 
Cancellazione dai quadri di ufficiali del Corpo 
della Gendarmeria p. 8 

Dekret i ~Mëkantbësit datë 2-XII-1939-XVIII, Nr. 154 

Autorizim i veçantë për udhtime 
kamjonash. 

Na 
Jlëkambësi i Pergjithshëm i M!i.dhnis së Tij 

VIKTOR EMA..NUELIT III 
Pë1• Birë të Zotit e Vullnet të Kombit 
MBRET I IT.A.LIS DBE :l SBQIPNIS 

PERA.NDOR I ETIOPIS 

Në virtyt t' Autoritetit që Na asht delegue; 
Tue pamë nevojën me dishiplinue industrin e 

auto-transportevet të gjanavet; 
Mbi propozimin e Ministrit t' Ekonomie Kombë 

tare, nji mendimit me Ministrin e Mbrëndëshëm dhe 
të Drejtësia, 

KEMI DEKRETUE DHE DEKRETOJ MË: 

Neni 1. 
Qyshë prej m-snatet të 15 Dhetorit 1939-XVIII, 

ndalohet çdo aktivitet i auto-mjetevet qi merren 
me transportin e gjanavtt, po s patën nji autorizim 
të veçantë prej Ministris s' Ek oi.omis Kombëtare. 

Neni 2. 
Pronarët e auto-mjetevet qi merren me trans 

portim gjanash, qofshin privat ose sipërmarrje të 
r;' fardo pune tue u përfshiem edhe ata të ndër 
timevet, agjentë në punën e vet ose për llogari 
t' Entevet civie o ushtarake, lypsen mbrenda tetë 
ditvet nga data e botimit të këtij Dekreti, me bamë 
kërkesën si mbas modelit të pregatitun, Qendrës 
së K.T.A.M-it në Tiranë (Klubit Turistik Automo 
bilistik Mbretnuer) , kërkesë e cila duhet të jetë e 
pajosun me shënimet e duhuna mbi numrin e ma- 
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trikullit dhe të fuqis së motorit, mbi karburantin 
që përdoron, mbi numrin e tabellës dhe të shtra 
tit (telaio) si ~dhe me shënimet e lihrezës së qar 

kullimit. 
Lypsen të saënohen gjithashtu edhe rimorket 

qi zotnon me numr •. t e matrikullavet dhe të shtre 
tënvet t~ ty ne. 

Me kujderimin e K. T. A. M-it ka piir t' u dor 
zus autorizi-ni qi përmendet në nenin e sipërm. 

Neni 3. 
Kundërvajtësit e dispozitavet të këtij Dekreti 

kanë për t'u ndëshkuam prej 100 deri 600 franga 
shqiptare gJobë përveç masavet policore të rastit. 

Neni 4. 
Ky Dekret hynë në fuqi ditën e shpalljes së 

tij. 
Urdhënojcnë që sa ma sipër të botohet në Fle 

toren Zyrtare, tue i dhanë mandat cilit-do që t'i 
përkasë me e respektua dhe me e bamë që të res 

pektohet. 
Tiranë, 2 Dhetuer 1939-XV III. 

Francesco .Jacomoni d, v. 
A. Beç.a d. v. Xh. Ypi d. V. 

M. Bushati d. v. 

Dekrtt i Mëkambësit datë 26- VIII-1989-XVll, s« I56 

Emnim 2 oficerash në Trupin Shëndehuer 

Na 
Bëkambë&i i Përgjithshëm i Jladhnis së Tij 

VIKTOR EMA..NUELIT III 
Për Birë të Zotit e Vullnetin e Kombit 
IIBRF.T I IT.A.LIS DHE I SHQIPNIS 

PERANDOR I ETIOPJS 

Në virtyt Hi Autoritetit që Na asht delegue; 
Ybasi u pa ligji mbi rekrutimin e Oficerave 

(Trupi i Shëndetsis) t' Ushtris Shqiptare, neni 2, 
kaptinë 2-të ; 

Mbasi u pa deklarata e Shkollës Mbretnore e 
Aplikimit të Shëndetsis Ushtarake të Eirenze-s, pe 
të cilës rizulton që mjekët në medicinë e kirurgji 
Muhamed Agolli e Sherif Klosi kan ndjekë rregu 
llisht, si nzansa Ofic-ra mjekë, kurset e pilrshkrue 

me dhe kan marrë me datë 14 Gusht 1939-XVII 
deklaratën e aftësis ; 

Mbasi u pa rapo ti Nr. 800 i Komandës Eprore 
të Trupave në Shqip ni ; 

Mbi propozimin e Kryetarit të Këshillit të Minis 
trave; 

KE\11 DEKRETUE DHE DEKRETOJMË: 
Ol.c erat Mjekë të poshtë-shenuem të deklarue'm 

të aft/:i nga Shkolla Ushtarake e Shëndetsis së Fi 
renze-s : 

1) Dr. Mohamed Agolli 

3) Dr. Sherif Klosi 

Janë të emnuem në shërbim të përhershëm aktiv 
në Trupin Shëndetësuer, me vjetërsi absolute 1 
(riji) Nanduer 1936, dhe relative si ma nalt e cak 

tueme, tue fillue nga rroga prej datës I (nji) Shta 
tuer 1989-XVII. 

Ky dekret ka për t'u komunikua Këshillit Kon 

trollues për rregjistrimin e duhun, 

Tiranë, me 26 Gusht 1939-XVII. 
Francesco Jacomoni d. v. 

Sh. V erlacl d. v. 

Dehet i Mëkambësit datë 81 Tetuer 193.9-XVIII, N,·. 156 

Nxjerrje Oficerësh në lirim për pa-aftësi 
të përherëshme 

Na 
lllëkambësi i Përgjithshëm i Itladhnis së Ti.i 

VIKTOR EMANUELIT III 
Për Birë të Zotit e Vullnet të Kombit 
llBBET I IT.A.LIS DBE I SHQIPNIS 

PERANDOR I ETIOPIS 

Në virtyt t' Autoritetit qi Na asht df-legue; 
Mbassi u pa se Kapiteni i KL l. i Karabinjerve 

Mbretnorë, Zef Prendushi, që vj-n nga Trupi i Gjen 
darrneris e që edhe nuk asht betue, në bazë të 
vërtetimeve shëndetësore të bame rizulton i pa 
aftë i përhershëm për shërbimin ushtarak, përse i 
prekun nga paralizi i përgjithshëm progresiv dhe 
çmendunie; 

Mbassi 1:1 panë nenet B5 e 36 të ligjit mbi gjen 
djen juridike të oficerave t' Ushtris Shqiptare ; 

Mbi propozimin e Kryetarit të Këfb'llit të Minis 
trave; 
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KE~I DEKl}ETUE DHE DEKRETOJMË 
Kapiteni i Kl. I. i Karabinjerve Mbretnorë, Zef 

Prendushi, i cili vjen nga Trupi i Gjindarmeris, 
asht, që prej datës së këtij Dekreti, i qitun në li 
rim të përhershëm për smundje që nuk rrjedhin 
nga shkaqe shërbimi, që e bajnë të pa - aftë të për 
hershëm për shërbimin ushtarak, dhe i asht pranue 
që të kërkoj të drejtat e pensjonimit ose të shpër 
blimit që eventualisht mund t'i përkasi. 

Tiranë, me 81-X-1939-XVIII 
F•·ancesco Jacomoni d. ,,. 

Sh. Verlaci d. v. 

Dekret i 11'lëkambësit datë 10 Nanduer 1939-XV III Nr. 157 

Oficera të Trupit të Gjindarmeris të 
konsideruem dorëheksa 

Na 
ltlëkambësi i Përgjithshëm i lladhnis së Tij 

VIKTOR EUA.NUELIT lii 
Për Birë të Zotit e Vullnet të Kombit 

UBRET I ITA.LIS DHE I SHQIPNIS 
PERA.NDOR I ETIOPIS 

Në virtyt të Autoritetit që Na asht delegue; 
Mbasi u pa Dekreti i Mëkambësit me datë 10 

Maj 1939-XVll Nr. 9; 
Mbasi u pa raporti Nr 992 A. M. datë 7 Na 

nduer 1939-XVlll i Komandës Eprore tti Trupave 
në Shqipni ; 

Mbi propozimin e Kryetarit të Këshillit të Mi- 
nistravet; 

KEMI DEKRKTU& DHE DEKRETOJMË: 
Neni i vetëm 

Që prej de tës 11 Maj 1939-XVll, janë të kon 
sideruem dorëheksa dhe të vuem n ë lirim Oficerat 
e posht-shenutm tfi 'I'rupit të Gjindarmeris të cilët 
janë këthye në Mbretni mbas datës 10 Maj 1939-XVll: 

Kapiteni i kl. 11. në sherbim aktiv të përhershëm 
Lutfi Batku; 

Kapiteni i kl. II. në sherbim aktiv t§ përhershëm 
Fiqri Uruqi; 

Nentoger i plotësimit Mohamed Luzati, 
Urdhënojmë që ky Dekret t'i komunikohet 

Këshillit Kontrollues e të botohet në Fletoren Zyr 
tare të Mbretnis. 

Tiranë, me 10 Nanduer 1939-XVIII. 
Francesco Jacomoni d, v. 

Sh. Verlaci d. v. 

Dekret i Jlëkambësit datë 10 "}..anclue,.1989-XVIII, Nr. 158 

Shlymie nga kuadrot e oficeravet të Trupit 
:ë Gjindarmeris 

Na 
llëkambësi i Përgjithëshëm i Uadhnis së Tij 

VIKTOR EUA.NUELIT III 
.Për Birë të Zotit e Vullnet të Kombit 
lIBRET I IT.A.LIS DHE I SHQIPNIS 

PERANDOR I ETIOPJS 

Në virtyt t' Autoritetit që Na asht delegue; 
Mbasi u pa Dekreti i Mëkambësit datë 10 Maj 

1939-XVII Nr. 9; 
Mbasi u pa neni tH i Ligjës mbi gjendjen e 

Olicerave ; 
Mbasi oficerat e shdukun o që kan bae mung('sa 

të randa disiplinore bie në humbjen e grad/ls; 
Mbasi u pa raporti Nr. 99~ A.L. datë 7 Nanduer 

1939-XVIII i Komandës Eprore të Trupave në 
Shqipni ; 

Mbi propozimin e Kryetarit të Këshillit të Minis 
travet; 

KEMI DEKRETUE DHE DEKRETOJMË: 
Neni i vetëm 

Ofic-rat e poshtë-shenuern të Trupit Gjindar 
meris, që arbitrarisht janë largue nga Shqipnija 
para 7 Prillit 1G39-XVII e që nuk janë këthye në 
Mbretni në datën e këtij Dekreti, ndeshkohen me 
humbjen e gradës me pasojë të shlymjes nga kua 
drot e oficerave në sherbim aktiv të përhershëm 
e të kategorive në lirim: 

Oticera në shërbim aktiv të përhershëm 
Major Murat Rasha 
Kapiten i K. II Shyqri Bafrjari 
Kapiten i K. II Elmaz Selimi 
Toger Sulejman Hafizi 

Oficera Plotësimi 
Major Abaz K upi 
Kapiten i K. II Sali Asllani 
Urdhënojmë që ky Dekret -t.' i komunikohet 

Këshillit Kontrollues e të botohet në Fletoren Zyr 
tare të Mbretnis. 

Tiranë, me 10 Nanduer 1939-XVIII. 
Francesco Jacomoni d. v. 

Sh. Verlaci d. v. 
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FLETË - SHPALLJE 
Drejtoria e Spitalit të Shtetit dhe Nevro 

psiqiarrik të Shtetit Vlonë 

Drejtoria e Spitalit dhe Nevropsiqiatrik të Shte 
tit Vlonës, në bazë të autorizimit Nr. 2004/V datë 
24-X-1939-XVII tfi P. T. Drejtorisë Përgjith ëshme 
të Shëudetësisë vën nJ «djudikatë publike paksimin 
e Iornizinut të sendeve të nevojëshme për ushqi 
min ti ti' sëmurëve R tjera që shënohen kMB poshtë 
prej 1 Tetor 1939 derr më 30 Shtator 1940-XV 1II 
të ndame në dy grupe që vijojnë. 
Emni i sendeve Çmimi bazë Fr.ari 

Grupi IV. 
Dru dushku ose shkoze 
Qymyr druni prej dushku ose shkoze 

Grupi V. 

kumt. 3.CJO 
10 00 " 

Makaruna Italie kuat. I. Kg. O 70 
Makaruna ,. " IL ,. 0.65 
Shëbrije " I. ,, 0.70 
Shehrije " ,, II. 0.65 
Gjalpë i tretun ,. 3.08 
Oris i jashtëm kual I. " 0.45 

" " " II. 0.40 
Sheqer pluhun )) 0.90 
Sheqer peta kuadrati 1.10 
Kaffe i, pa pjekun kual I. 

J) 3.40 
Fasule të thata ,, 0.60 
Bathë të thata r 0.25 
Frorëza ,, 0.50 
Qiqëra të thata n 0.60 
Djathë i bardhë i butë 

" 1.20 
Djathë kaçkavall i vëndit 

" 2.20 
Djathë kaçkavall Italian ,. 2.50 
Patate 

" 0.20 
Çaj _i jashtëm ,, 10.00 
Sapun durësh kual. i mire 

" 1.20 
Sapun pektash kual I. ,, 0.90 
Miell orizi ,, O 85 
lrmik ~ 0.90 
Miell vëndi Nr. O 

" 0.40 
Miell vëndi Nr. I 

" 0.35 
Miell vëndit Nr. IL 

" 0.30 
Vezë 3 Kokëra 0.20 
Voj guri 1 Arkë 13.00 
Benzinë 1 Arkë 17.00 . 
Naft (Gaseil) 1 Kuintal 22.00 
Krypë e bardhë Kg. 0.20 
Shkrepëse l Kuti O.IO 
Letër cingaresh 1 Defter 0.05 
Pulë 1 Krenë 2.00 
Zog pule I r 1.30 

Ni sheste 
Voj ullin i Kual. f. 
Voj ullini ,, li. 
T'thull rushi 
Bezvlo të thata 

4 

Kg. 1.00 
l litër l 50 

" I.HO 
1 " 0.40 
Kg. 0.60 

Neni I. 
Ot-r+at duhen Hi j=pen damns për SA cilin grup, 

ashtu dhe depozitat për garancin/i si vijon; 
Për grupin e katërtë Fr.ari 200 

,, 500 e p estë 
Neni 11. 

G-arnnciL e n dt-përmvnduna do tii derdhen në 
favor të dy Instituteve në çdo arkë Finaucjare të 
Shtetit, ose në çdo qendër W Brnkës Kornbtare 
tl:i Shqipniës. Gar ancija pranohet edhe n' ipotekë 
roe konditat e par aparne në Nenin :W të R"'gullores 
mbi Admi nistrirnin e pasuniës dhe të Kontabilitetit të 
Përgjithëshëm të Shtetit, dhe të cilat do ti këthehet 
sipër marë-we por sa mer fund kondrata, dhe ofer 
tuesavet rlorë-heql>s aty për aty. 

i\'eni III. 

" 

Adjndikata do të zhvillohet nli 21 ditë mbas 
shpalljes në Fletoren Zyrtare, pa u llogarit dita e 
shpalljes, para komisjonit të posaçëm t1i formuem 
nën Kryesin e Zav. Drejtorit Spitalit me antar 
Drejtor i Financavet, Drejtor i Spitalit Nevropsi 
q atrik Administrator i Odës Tregëtisë, antarë i Kë 
shillit Administrat.] dhe Sek. Llog. i Spitalit dhe i 
Institutit Nevropsiqiatr ik, në zyrën e Drejtorisë Spi 
talit prej orës 9 deri n fl 12 para dreke. 

Neni IV. 
Ofertuesat kanë me paraqit ofertat e tyne jo 

ma vonë se në ditën e orën në të cilën do bahet 
ankandi, tue i mbyllë në zarfa të vulosuna me dyll 
të kuq e tue qenë të shoqënuem me Ietër-garancit 
si ma sipër. 

Neni V. 
Çdo ofertues bashkë me paraqitjen e ofertës 

duhet të sjellë një certifikatë të vërtetueme nga 
Oda e Tregëtis mbi fuqinë tregtare të tijë që të 
Jetë i aftë për sipërmarës (Neni 3B, pika 6 i Rregu 
llores së Kontabilitetit). 

Neni VI. 
Nuk pranohen oferta me telegrame ose me tele 

fon, as ato që përmbajn qyshke e që kanë shpreh 
je të pa-caktueme e t' erëta, ose me referim të 
një tjetrës ofertë të konkuruesit e të tjerëve. 

Neni VII. 
Ofertat duhet të shënojnë zbritjen përqindëse 

që konkuruesit janë në gjendje që të bajnë në çdo 
grup veças ose pl.ir të gjitha grupPt në hazë të 
tyne. 
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Neni VIII. 
Çelja e zarfavet bahet prej Kryetarit të Komi 

sjonit t' adju dikatës në prezencën e ofertuesve 
pikërisht r.ë orën 1~ para dreke të ditës në të ci 
lën do të zhvillohet ankandi, dhe do të zbatohen 
konditat e parapamë në nenin 38 të Regullores mbi 
zbatimin e ligjës të Kontabilitetit të Përgjithëshëm 
të Shtetit. 

Keni [X. 
Do të pranohen vetëm ato oferta që në kraha 

sim me skedën e mëshettë që janë të njejta ose ma 
të mira, edhe do të refuzohen ato oferta që nuk 
janë në krahasim me skedën e msheftë. 

Neni X. 
Kontrata noteriale lidhet ndërmjet Drejtorisë 

Spitalit të Shtetit dhe Institutit ni>vropsiqiatrik në 
Vlonë mbrenda JO ditve nga data e njoftimit e 
aprovimit të adjudikatës prej Drnjtoril'e të Institu 
teve të nalt-përmenduna. 

Kondita të \' ecanta 
A. Zoqtë e pulavet do të kenë peshën prej GOO 

deri 900 gr. dhe pulat prej l. kgr. deri në 1.300 
-kgr. dhe të jenë tfi majme. 

B. Gjalpi i tretur dhe i pa tretur do Hi jenë nga 
ma të mirët me erë e shije ti'i kandëshrne dhe të 
pa përzieme me ndonji send tjetër. 

C. Djathi i bardhë të jetë i mirë, jo shumë i 
kripur, me shije të kandëshme, gjithashtu dhe dja 
·thi i pa kripur të mos ketë hirë dhe të jetë i freskët. 

D. Orizi i mirë, i pastërtë dhe i pa thyer, i kua 
litetit të treguam në fletë-shpalljen e sipërme. 

E. Fasulet do të jen1' Hi mira dhe kokëra-ma 
dhe, të. thata, të njëtlojësbme e jo të përzieme, të 
freskëta d. m. th. të korës së fundit. 

F. Patatet jo të prishura, mos të kenë filiza dhe 
kur të zihen të bahen në formë mielli e jo si brumë. 

Neni XI. 
Sipërmarësit janë të detyruern me dorëzue gja 

nat koloniale të shënueme në. këtë fletë-shpallje, 
për nje muaj, dhe vezët në çdo javë, në orën e 
caktueme nga të dr Drejtoritë ; gjithashtu kanë 
me u dorëzue në depon e Instituteve të mbulue 
me mirë, dhe të rujtun nga pluhuni dhe pa të drejtë 
shperblimi, për transport; sip ërmarëai ose i dele 
guemi i tij në çdo ditë në orën 12 të drekës ashtë 
i detyruem me u paraqit para zyrës magazinës 
pi;r me marë listat e nevojëshme për darkën e asaj 
dite dhe drekën e së nesërme tue i prumë r.ë orën 
që ka me ju caktue. 

Neni XU. 
Ushqimet që durojnë pa u prishun, si artikujtë 

koloniale e të tjera, duhet të jenë konformë me 
mostrat që do të gjenden të vulosura prej Drej 
toriës Spitalit; kur sipërmarësi nuk i dorëzon ushqi 
met si mbas mostrave ose nga ato që prishen nga 

më IA mirat e jo të pëlqyshme, Drejtoritë në fjalë 
kanë konpetencë me i kthye, dhe sipërmarësi e 
ka për detyrë ti zëvëndësojë me të tjera të pël 
qyera rnbrënda kohës që caktohet nga administra 
ta, në rast të kundërtë Drejtor.të janë të lirë me 
i ule në treg për llogari të sipërmarësit, i cili ashtë 
i detyruem të paguaj vleftën si kur edhe ma tepër 
të jenë; për konfliktet eventuale q1i mund të ndo 
dhin midis palëvet për shkak kualiteti ose kuali 
teti të gjanavet ushqimore e të tjera çeshtja i refe 
rohet një komisjoni ekspertesh të zgjedhur nga 
Bashkija e vendit ose nga O'ta e Tregëtis; ky ven 
dim i komisjonit ashtë i premë; në qoftë se nga 
mos-resp ektuni ose mos-mirë-zbatimi i ndo nji 
kushti i kësaj kontrate nga ana e sipërmarësit, 
shkaktohet anullimi i kësaj kondrate dhe garancija 
që ka lanë me parapëlqim të Këshillit Shtetit regjis 
trohet e ardhun Shtetnc re tue i lanë të drejtë sipër 
m arësit me ju drejtue gjyqit kompetent për çdo 
pretendim që mund të kem. 

Neni XIII. 
Në rast se nji prej sipërrnarësve do të lërë p1ir- 

faqësuës me prokurë të posaçme, përfaqësuesi do 
të jetë një tregëtar i njohur dhe të ketë aftësi me 
i plotësua konditat e nalt përmënduna; sipërmarësi 
nuk ka të drejtë të emnojë përfaqësuës pa marë 
pëlqimin e të dy Drejtorive 

Neni XIV. 
Koha e fillimit të kësaj Iorniture hynë në fuqi 

që prej ditës në të cilën sipërmarësit do t' i njof 
tohet aprovimi i kontratës dhe vazhdon deri me 
:-10 Shtatuer 1940-XVIII, por me gjithë këtë sipër 
marësi ashtë i detyruam me i fornizue ç' do arti 
kull që do të rnarij mbi vedi dhe mbas datës 30 
Shtatuer 1940-XVIII deri në tre muaj maksimum 
po me çmimet e kësaj kontrate. 

Neni XV. 
Çmimi i sendevet të sipër-tregueme do t'i pa 

guhet sipërmarësit në Financën e vendit me man 
dat direkt të lëshuem prej Seksionit Kontabël të 
P.T. Drejtories Përgjithëshme të Shëndetësis në 
bazë të dokumentaret të vërtetueme regullisht 
prej zyrës kompetente. 

Neni XVI. 
Të interesuemit për çdo hollësi mund ti drej 

tohen Drejtorisë Spitalit nP çdo ditë në orarin zyr 
tar, gjithashtu në atë zyrë mund të sh'Ien dhe 
kampjonet e ushqimevet. 

Neni XVII. 
Për çdo shkak qoftë në rast se Financa vonon 

pagesën deri në tre muaj sipërmarësi nuk ka të 
drejtë tE' presin ushqimet e tjera. 

Neni XVIII. 
Gjithë shpenzimet Noteriale, shpallje fletoresh, 

taksa Bashkiake, si dhe çdo taks tjetër që i përket 
kësaj sipërmarjeje, janë në ngarkim Ul sipërmarësit. 

Zëv. Drejtor' i Spitalit 
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P~~RTE SUPPLEMENTARE 
TRADUZIONE DEi DECRETI DAL TESTO .ALBA1'E~:rn 

Decreto Luoqoteneneiale, 2 Dicembre 1939-XV III, N. 16:i- 

Autorizzazione speciale per la circolazione 
degli automezzi adibiti a trasporto di 
cose. entro ii giorno 15 corrente. 

NOi 
Luogotenente Gene1·ale di Sua Jlaesta 

VITTOJUO EMANUELE III 
Per t-.razia di Dio e Volo11ta della Nazione 

B•J D' ITALIA E D'A.LBANIA, 
UIPEBATOBE D'ETIOPL-1. 

In virtu dell' autorita a Noi delegata ; 
Ritenuta la ne cessita di disciplin are lIndustria 

degli autotrasporti di cose ; 
Su proposta del Ministra per l' Economia Na 

zionale, di concerto con i Ministri per l' Interno e 
per la Giustizia; 

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO: 
Art. 1. 

A decorrere dalia mezzanotte del 15 dicernbre 
1939-XVIII, e vietata ogni attivita con automezzi 
adibiti a trasporto di cose, senza una speciale ai: 
terizsazione del Ministra per l' Economia Nazionale. 

Art. 2. 
I possessori di automezzi adibiti a trasporto di 

cose, siano essi privati o impress di qualunque ge 
nera, compress quelle edili, agenti in proprio o 
per conto di enti civili o militari, dovranno, entro 
otto giorni dalla pubblicazione del presents Decreto, 
presentare domanda su apposito modello, alla sede 
di Tirana del K. T. A. M. (Reale Club Turistico 
Automobilistico ), corredata dalle notizie necessarie 
sul numero di matricola e potenza del motorë, sul 
combustiaile adoperato, sul numero di targa e del 
telaio e le indicazioni del libretto di circolazione. 

Dovranno, altresi, essere denunsiati i rimorchi 
posseduti, con i relativi numeri di matricoladei 
telai. 

A cura dello stesso K. T. A. M. sara consegnata 
l' autorizzazione di cui all' articolo precedente, 

Art. 3. 
I contravventori alle disposizioni del presente 

Decreto saranno puniti con l' ammenda da 100 a 
600 franchi albanesi, Iatte salve It> misure di polizia 
del caso. 

Art. 4. 
II presents Decreto entra in vigore dal giorno 

della sua pubblicazione. 

Ordiniamo ehe il presente decreto sia pubblica 
to nella Gazzetta Dficiale mandando a chiunque 
spetti di osservarlo e Iarlo osservare. 

Tirana, li 2 Dicernbre 1939-XVJIT. 

f/to F1·ancesco Jacomoni 
f:to ~f. Bushati f/to A. Be ça 

f/to Xh. Ypi 

Decreto Luoqotenenziale, 2fi .lgosto W.'39-XVll , Nr. 15fi 

Nomina di 2 ufficiali nel Corpo Sanitario 

~01 
Lnogotenente G.-nerale di Sna n.aesta 

VITTORIO EMANUELE Ill 
Per Grazia di Dio e Volonta della Nazione· 

BE D'ITALIA ED' ALBANIA, 
IMPERATORE D'ETIOPIA 

In virtu dell' autorita a Koi delegata; 
Vista la legge sul reclutamento degli uificiali 

(Corpo Sanitario) dell' Esercito Albanese, art. 2t. 
capitolo secondo ; 

Vista la dichiarazione della Scuola Reale di 
Applicazione della Sanita Militare di Firenze, dalia 
quale risulta ehe i laureati in medicina e chirur- · 
gia Agolli Muhamet e Klosi Sherif hanno seguito 
regolarmente, come allievi ufficiali medici, i corsi 
prescritti e in data 14 Agosto 1939-XVII hanno 
otenuto la dichiarazione di abilitazione; 

Visto il rapporto Nr. 800 del Comando Supremo 
della Truppe in Albania ; 
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Sulla proposta d-I Presidente del Consiglio de i 
Ministri; 

ABBJA\10 DECRETATO E DECRETIAMO: 
I sotoelencati ufficiali me dici, dichiarati ido ne i 

dalla Scuola "dil,tare di Sanii a a Firenze : 
I) Dr. Agolli Muhamed 
2) Dr. Klosi Sherif 

sono nomna ti in servizio permanente attivo 
nel Corpo Sanitario, con anzianita assoluta I No 
vembre 1936, e relative di cui sopra, con decorren 
za dello stipendio dal l O Settembre 1939-XVII. 

Il presents D ecr eto ven a ccmunicato all a Corte 
dei Conti per la registrazione. 

Tirana, n 26 Agosto 1939-XVIL 
f/to Francesco J"acomoni 

f/to Sh. Verlaci 

.Decreto Luoqoteneueiale, 31 Ottobre 1939-XYllI, N. 166 

Congedo di ufficiale per inab ilita' 
permanente 

XOI 
Luogotenente Generale di Sua Uaesta 

VITTORIO ElIANUELE III 
t,Per grazia di Dio e Y olonta della N azione 

BE D'ITALIA E D'ALBANIA, 
IJIPE RATO RE D' ETIOPIA~ 

In virtu dell' auto rita a Noi delegata; 
Visto ehe il Capitano di I. cl. dei Reali Cara 

binieri Zef Prendushi, proveniente dal Corpo della 
Gendarmeria e ehe ancora non ha prestato giura 
merito, in base agli aocertamenti sanitari effettuati 
risulta inabile permanente al servizio militate, 
perchë affetto da paralisi progressiva generics e 
da demenza; 

Visti gli art. 35 e 36 della Legga sullo stato 
, giuridico degli Ulhciali dell' Esercito Albanese; 

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei 
Ministri; 

ABBIAMO DECR&TATO E DECRETIA"MO: 
Il Capitano di I. cl. dei Reali Carabinieri Zef 

Prendushi, proveniente dal Oorp o della Gsndarmeria, 

e collocato in congedo permanente dalla data del 
presente Decreto, per inabilira perman e nte al SM· 

vizio militate, non dipendente da causa di servizio, 
ed e stato ammesso al diritto a pensione o all' in 
denniia ehe eventualmente potra competergli. 

Tiran», Ji 31-X-1939-XVIII 
f/to Francesco Jacomonl 

f/to Sh. Verlaci 

Decreto Luoqoteneneiale, 10 Novembre 1939-XVIII, Nr.157 

Ufficiali del Corpo della Gendarmeria 
considerati dimissionari 

NOi 
Luogotenente {Jenerale di Sua 1'1aesta 

VITTORIO E1'IANUELE III 
Per Grazia di Dio e '\Tolonta della Nazione 

BE D' IT A.LIA E D' ALBANIA, 
DIPEBATORE D' ETIOPIA 

In virtu dell' autorita a Noi delegat/i; 
Visto il Decreto Luog otenenziale del 10 Maggio 

1939-XVII Nr. 9; 
Visto il rapp orto Nr. 992 A. M. data 7 Novem 

bre 1939 XVIIT, del Cornando Supremo delle Trup pe 
in Albania: 

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei 
Ministri; 

ABB!A.MO DECRETATO E DECRETIAMO: 
Articolo unico 

A partire dalla data 11 magaio lÇ39-XVll, sono 
considerati dimissicnari e collr cati in congedo gli 
ufficiali sottoelencati del Corpo della Gendarmeria 
ehe sono rientrati nel Regno dopo il 10 Maggio 
1939-XVll: 

capitano di II. cl. in serv'sio attivo pnma 
nente Lutfi Batku; 

capitano di II. cl. in servizio attivo perma 
nente Fiqri Uruçi; 

sottotenente di complemento Muhamed Luzati, 
Ordiniamo ehe il prs sente Decreto VE nga co 

municato alla Corte dei Conti e pubblicato nella 
Gazz.etta Ufficiale del Regno. 

Tirana, li 10 Novembre 1939-XVIII. 
f/to F1·ancesco Jaeomoni 

f/to Sh. Verlaci 
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Deer/do Luoqoteneneiale, 10 Nooembre 19j9-X VIII, s. 1.58 
Cancellazione dai quadri di ufficiali del 

Corpo della Gendarmeria 

NOi 
Lnogotenente Gene1·ale di Sna Jlaesta 

VITTORIO EBA.NUELE Ill 
Pei• Grazia di Dio e Volonta della Nazfone 

RED' ITALIA. E D' ALBANIA, 
IllPERATORE D' ETIOPI.-l 

In virtu dell' autorita a Noi d·'lPgata; 
Vieto il Dscreto Luogotene nz iale del 10 Maggio 

1939-XVII Nr. 9; 
Vis to 1' arti co lo 6-1 della Legge sullo sta to de gli 

ufficiali ; 
Visto ehe gli ufficiali scomp arsi o ehe harmo 

commesso gra vi reati disci plinari son o soggetti all a 
perdita del grado; 

Visto il rapporto Nr. 992 A.L. del 7 Novembre 
1939-XVlll del Comando Supremo dt.>lle Truppe in 
Albania; 

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei 
Ministri; 

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO : 
Articolo unico 

Gli ulliciali sottoelencati del Corpo della Gen 
darmeria, ehe arbitrariamente si sono allontanati 
dall' Albania prima del 7 Aprile 1939-XVlJ e ehe 
non sono rientrati nel Regno alla data del presente 
Decreto, sono puniti con la perdita del grado e 
conseguente eliminazione dai quadri degli ufficiali 
in serviz io attivo permanente e delle categorie in 
congedo: 

Ufficiali in seruisio aitioo perman eule : 
Maggiore Murat Rasha 
Capitano di II cl. Shyqri Baltjari 

,, ,, ,, ., Elmaz Selitni 
Tenente Sulejman Hafizi 

Utticiol; di complemento : 
Maggiore Abaz Kupi 
Capitano di II cl. Sali Asllani. 
Ordiniamo ehe il presente Decreto venga comu 

nicato alla Corte <lei Conti e pubLlicato nella Gaz 
zetta T'Ificiale del Regn o. 

Tirana, H 10 Novembre 19:i9.XVlll 
f/to Francesco Jacomoni 

f/to Sh. Verlaci 

Fletorja Zyrtare 
Pajtime: per nji mot Shqipni, Itali e A.O.I. fr. 12 

,, ,, ,, ,, Për jashta . ., 20 
Nji nurne r I Flt>tore~ . • 0.20 

,, • i vje ter . ., 1 
Lajmërim . fr. ari to 
Shpallje • 1 O 
Shpallje ankandesh per nji kolenë . ,, 5 
V. O. Çdo pagesë bahet tue derdhë të hollat n' Ar 
kat financiare të Shtetit e tue dergue doren e Fi 
nancës Redaksia së Fletores Zyrtare. 

Drejtimi: Drejtoris së Përgj. Shtypit, Pro 
pagandës e Turizmit 

(R e d a k s i s s ë F I e t o r e s Z y r t a r e) 
Tiranë 

Telefon automatik Nr. 255 
.• ~jindarm. .• 14 

Redaktor ZEF M. DAJÇI: 
~htyp~hboja ~NTK AJ" Tiranll BKSH
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MBRETNIJA SHQIPTARE 

ZYRTARE 
Botohet prej Drejtoris se Pergjithshme te Shtypit, Propagandas e Turizmit. 

PERMBAJTJE 

1) JJ. M. 10 Nanduer 1939-A VlII, J.ir. 159 
Norma për zbatimin e Dekretit të 
\fëkambësit me datë 2 Shtaruer 1939-XVIJ, 
Nr. 75, në lidhje me kufizimin e perdori- 
mit të Benzinës f. 1 

2) D. Jl. 27 Nanduer 1939-XVIII, Nr. 160 
Çmimi i bukës dhe i miellnavet f. 4 

SOM MARIO 

1) JJ. L. 10 nooemboe 1939-XVIIJ, Nr. 159 
Norme d' attuazione del D. L. 2 nove mbre 

39-XVH, N. 75 sulla llmitazlone del!' uso 

della benzina p. 5 

2) D. L. 27 noocmbre 1939-X VIII, Nr. 1(]0 
Prezzo del pane e de lia farina p. 7 

Dekret i .•. llëkambësit, d.)O Nanduer 1939-XVIJI, Nr. 60 

Norma për zbatimin e Dekretit të Mëkambë 
ait me datë 2 Shtatuer 1939-XVII, Nr. 75, 
në lidhje me kufizimin e përdorimit të 

Benzinës 

NA 
Jlëkambësi i Përgjithshëm i Jladhnis së Tij 

Viktor Emanuellt III 
Për Birë të Zotit e Vullnet të Kombit 
JIBBET I IT.A.LUI DBE I SBQIPNIS 

PEBA.NDOB I ETIOPIS 

Në virtyt t' Autoritetit që Na asht delegue; 

Tue marë parasysh nevojën për me dhanë nor 

ma për zbatimin e Dekretit t' Onë me datë 2 Shta 

tuer 1939-XVU, Nr. 75, në lidhje me kufizimin e 

konsumit të karburantave ; 
Mbi propozimin e Ministrit t' Ekonomis Kombë- 

tare, nji mendimi me Mini~trat e Drejtësie e të 
Punve të Mbrendshme, 

KEMI DEKRETUE DHE DEKRETOJMË : 

KAPTINË I. 
Norma për qar kullimin e automjeteve 

Neni l. 

Deri sa të vijojë ndalimi i qarkullimit të auto 

mjeteve të çfarëdo fuqie, të aksjonume me karbu 
ranta të langëta e të përdoruri par bartje perso 

nash o sendesh, vlefta e lejes përkatse e qarkulli 
mit pezullohet. 

Neni 2. 
Janë të përjashtuem nga ndalimi i ma sipërm: 

a) automjetet e organeve qendrore e krahinore 

të Jiëkantbësis Mbretnore, të Qeveris Mbretsun» e të 
Partis Fashiste Shqiptare j 

b) automjetet e administratës ushtaraket' Ushtris 

Mbretnore, të Marinës Mbretnore e të Aeronautikës 

Mbretnore dhe të Milicjeve Fashiste si ato të ma 

trikolluëme me targa ushtarake. si edhe ato even 

tualisht me të tjera targa; 
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c) automobilat e përfw.1ë::;11:;ctl'e ku11s11/lorë nen-hte 
tas të ~htetit që 11ërfaqi;sojnë e qii g(:lzojnë trata 
mentin e Kombit ma të fa, orizuërn ; 

d) automjetet e shtëpiJai'e treqëtare use të sipër 
marrjeve që për llogarin e 21,Jëkambësis J1bret11ore1 

Qeveri» Shqiptare, Fuqice! • lnnate ose të Partie Fashis 
te 0 t' Organeve të tyne krahinore ose të tjerave 
ente publike qfi kryPjni:\ punë botor», rrugash e 
tj-ra o që sido qettë, punojnë për llogari t' Admi 
nistratës ; 

e) automjetet e stabilimentave industriale t' a 
cjendave, enteve o profesjonistave që shvillojnë 
aktiv't et dobijet publike o nevojat (mbartje mall· 
nash e ushqimesh, mjekësh qeveritar P tje .. ) që 
zotnojnë në datën e këtij Dekreti; 

f) automobilat e garazhevet në shërbim publik, 
t' autorizuëme; 

g) autobusat në sherbim publik t' autorizuëm. 
KAPTINit II. 

Leje të posaçme qarkullimi 
Neni 3. 

Të gjitha automjetet pPr të cilat u fol ma nalt, 

të përjashtueme nga ndalimi - për veç atyne të 
organeve qendrore të Mëkambësis e të Fuqi ve Ar 
mate - duhet të jenë t' autorizuëme me qarkulluë 
e prandaj të pajosuna me leje të posaçme qcrkullimi 
(mod. lidhje 1) të lëshuëme nga këto autoritete: 

Jlëkambësia e Përfjithëslnue M.bretnore, për auto 
mjetet e orgsneve krahinore tfi veta, për Partin 
Fashiste e për Përtaqësinat konsullore ; 

Kryesijn e B..ëshillit të Jlinistrave. për automjetet 
e Dikasterve të ndrys hëm, Iunksjonarve të nalt e 
Prefektave ; 

Komanda Eprore e Trupave, Komanda Ushtarake 
Detare, Komanda e Aeronautikës e Komandat e 
Milicjeve Fashiste për automjetet e shtëpijave tregë 
tare ose të sipërmarrjeve që punojnë në çdo me 
ndyrë, n ë mëvartësinat përkatëse. 

Komandat e Grupit të. Karabinierue Mbretnore, kom 
petenza për rajonin, për të gjitha rastet të tjera. 

Çdo· automjet i autorizuëm duhet të jetë i pajo 
sun me nji rn tillë leje që ka me u këthye kuer të 
mbarojë arsyja që ka shkaktua lëshimin. 

Leja e posaçme e qarkullimit do të shtypet 
mbi kartë me ngjyrë : 

TP Is..11q_e, në qe· se e lëshueme ng~ Mëkambësia 
e Përgjithshme i 

Uri, në qe se e lëshueme nga Kryesija e Kshi 
Jlit të Mini.,trave; 

E Blertë, në qe se e lëshueme I ga Komanda 
Eprore e Trupave në Shqipni ; nga Komanda e 
Marinës në Shqipni ; nga Komanda Aeronautike në 
Shqipni e nga Komandat e Milicjeve Fashiste Shqip 
tare; 

'Pr Hani/të, në qe se r lëshuerne prej Koman 
dave të Grupit të Karabinjerve Mbretnor. 

Nent 4. 
Leja e posaçme e qarkullimit asht nji librezë 

e mbishkruërne mbi Hi zotin e automjetit të da 
llueme me nji shej të posaçëm (disk me shqipe e fa 
shjo i Liktorit), e shtypun mbi kart po të ngjyrës së 
Iibrez ss, për t'u aplikue në mëndyrë të dukëshme 
mbi xhamin e përparshëm t' automjetit. 

KAPTINg llT. 
Libreza mujore e bonat mujore për marrje 

karburantash 
Neni 5. 

Lëshimi i lejes si' posaçme t' qarkullimit, jep 
të drejtë me marrë 1ifr autoceturut për përdorim pri 
cat t' autorizueme si ma siprt, nji librezë mujore 
për bona benzine (mod. Lidhje 2), të lëshueme nga 
autoritetet qo bahet fjalë në nenin e ma sipërm 3 
e p'ir nji m rksirnum 10 (dhel) litrash në ditë, për 

\ 
Njizet ditë e për çdo maqinë. 

Për automietet e autorieueme të Qeveris, të Partis 
Fashiste Shqiptare e t' atyne të tregueme në ger 
mat d) e) f) leja e posaçme e qarkullimit ka me i 
dhanë të d ejtë me tërhj -k - prej autoriteteve 
(Mëkambësi, Kryesië e Këshillit Ministrave e Ko 
manda), kompetente për lëshimin - nji bono pesmë 
dhet ditësh për marrje karburanti (mod. lidhje 3) 
për nji sasi baras me nevojat e parapame për nji 
muej, për t' 11 caktue me kritere ngushtësi.~ht të kufizuë 
me. 

Si librezat mujore të banave të benzinës, ashtu 
edhe horrat e nxjerrjeve karburanti kanë me qenë 
të sh+ypuna mbi karta me ngjyrë të Kuq11 • Gri të - 
Blerët. të Bardhë - si mbas autoritarit që i lëshuen. 

NPni 6. 
Për automobilat e garazhave në shërbim publik, ne 

voja mujore e karburantit nuk duhet të kapërcejë 
gjysën e mesatares normale të konsumit t' arritun 
para dispositave kufz ues>, n1' fuqi, W konsumit të 
karburnntave. 
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Per auiobusat në shërbim publik. caktimi i për 
mujshe'm do të bahet në bazë t' udhtimeve norma 
le të së cilës veturë, tue i lanë të drejtën Ko 
mundës së Grupit të Karabinjene me autorizue, 
vetëm në rasa kur konstatohet që për transporti 
min e nji numri ma Hi madh udhtarëshasht nevo 
ja me ba ma shum udhtime- 

KAPTINË IV. 
Nxjerrje e perndamje e karburantave. 

Neni 7. 
Asnji nxjerrje karburanti ka me mujtë me- u 

ba pa paraqitjen e bonave të sipërpërmenduna o 
dreitë për së drejti në A.G.L.P. e nder axhencinat e 
saia, o të ngarkuemve të perndasve publik t' auto 
rizuem. 

Neni 8. 
Cilido që ka për qellim me ushtrue përndasa 

karburanti duhet që mbrenda dhetë ditësh prej 
hymjes në fuqi të këtij dekreti HI shenohet në 
çdo qendër Prefekture në Komandë të Grupit të 
Karabinjerve Mbretnore, e cila ka me lëshue nji 
leje të posaçme për ushtrimin e perndasve publik të kar 
burantit (mod. lidhje 4.), e domosdoshme për me mbaitë 
me treque e sido qoftë me pernda karburanta të la 
ngëta. 

NPni 9. 
Çdo ushtrues përndas, asht i detyruem me 

terhjekë prej klientave në çastin e marrjes së kar 
burantave të langëta banat përkatëse që tregojnë 
sesin e dorrzueme, mbasi të paraqesin edhe lejen 
e posaçme të qarkullimit. 

Neni 10. 
Përndasat publik të autorizuem, për f ornizimet e 

tyne pranë "A. G. I. P. I. T.,, ose axhencinave të 
saja, do të dorzojnë banat e terhjekuna gjatë ma 
jit. 

Fornizimet e karburantit, nga ana e "A.G.I.P.I.T.,, 
dhe axhencinave të saja, do të korespondojë 
me shumën komplesive që do të rezultojnë nga 
bonat e dorëzueme e që kanë me qenë të mbledhu 
na pranë qendrës së sajë në Durrës, tue i ruejtë 
për kontrollimet eventuale. 

KAPTINË V. 

Përdorim i automjeteve 
Neni 11. 

Përdorimi i automjetit duhet të jl3të i kufizuem 
vetëm për çeslit]« sherbimi e nevojë pune. Çfarëdo 
perdorimi i kotë e për defrim asht rreptësisht i nda 
li/em. 

Prandaj do të procedohet me kriteret e rrep 
tësis ma të madhe në lëshimin e lejeve që kanë 
me u mbajtë nen kontrollime të nevojshme. 

KAPTINË VI. 
Karburanta për motora përdorimi industrial 

Neni 12. 
Edhe për motorai e përdorim për nevoja industriale, 

që janë të akcjonuem me karburanta të Jangëta, 
asht e detyrëshme, enteve pronarë me u pajosë 
me lejen e posaçme për motora perdorimi indus 
trial (mod. lidhje oy. tue i a kërkue komandave të 
Grupit të Karabinjerve Mbretnor kompetentë për 
rejonin e tyne, të cilat kanë me lëshue, mbi kër 
kesen e t ' interesuemve, bc nat mujore të nxjerrjes 
së karburantave, po rn « ato kritere kufizuese të 
tregueme në nenin 5 të ma purshëm. 

KAPTINË Vil. 
Depozita karburantash të pa autorizueme 

Neni 13. 
Si fuçijat ashtu edhe karbursntat e dt-klarueme 

në vështrim të nenit 2 Dekretit të Mëkambësit me 
datën 2 Shtatuer 1939-XVH. Nr. 75, do të mbahen 
në dispozicjon të Komandës së Grupit të Karabi 
njerve Mbretnor kompetente piir rPjonin për t' u 
dhanë në rasë nevoje me pagesë perndasave publik. 

KAPTIN:E vm. 
Sankcjone 
Neni 14. 

Do të terhjeken me nji beri lejet e qarkullimit 
atyne që kanë me bae nji përdorim të automjete 
ve, në kundërshtim me normat e këtij Dekreti, 
ose për arësyena të ndryshme prej atyne për të 
cilat janë lëshue. 

KAPTINË IX. 
Automjete e motora me gasogeno. 

Neni 15. 
Të gjitha automjetet e· motorat me gasogeno 

ose tjetër karburant të langët që nuk rrjedh nga 
vaji i gurit (bensinë, gasoil o naftë, diezoil) do të 

· mund të qarkullojnë e të funkcjonojnë pa asnji 
kufizim. 

KAPTINË X. 
Dispozita përfundimore 

Neni 16. 
Ky dekret hynë në fuqi të pasten ditë mbas 

botimit të tij në Fletoren Zyrtare. 
Abrogohet çdo dispozitë në kundërshtim me 

këto norma. 
Urdhënojmë që ky dekret të botohet në Fle 

toren Zyrtare të Mbretnis tue i dhanë mandat cilit 
do që i parket t' a respektojë dhe të hajë që të 
respektohet. 

Tiranë, ae lO XI. 1939-XVlll. 
Francesco Ja~oni d. ,11, 

Xh. Ypi d. v. M. Bushati d- . ._ 
A. Ber,a d. v, 
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Dekret i 1llëkainbësit datë 27-Xl- 193D-XT7TI, Sr. tao 
Çmimi i bukës dhe i miellnavet 

Na 
lUëkambësi i Përgjithshëm i Mad]rnis së 'l'i.i 

VIKTOR E1'IANUBLIT III 
Pë1.• Birë të Zotit e Vullnet të l{ombit 
lUBRET I IT.ALIS DBE I SBQIPNIS 

PEilANDOR I ETIOPIS 

Në virtyt t' Autoritetit që Na asht delegue; 
Mbasi u 11a Ligja 23 Pnll Hl34, Nr. 52; 
Mbasi u pa Dekreti Mëkarnbësit 2fi Gusht 

1939-XVII Nr. 58 ; 
Mbasi u pa nevoja me modifikue Dekre 

tin e sipër-përmendun dhe me caktue çmime 
të rea të bukës dhe të miellit ; 

Mbi propozimin e Ministrit t' Ekonomis 
Kombëtare, nji mendimi me Ministrin e Pun 
ve të Mbrendshme dhe me ate të Drejtësisë: 
KEMI DEKRETUE DHE DEKRETOJMit: 

Neni I. 
Fabrikat e bluarjes do të prodhojnë ve 

tëm dy tipe miell gruni, numero zero dhe 
numero dy. Çdo tjetër tip miell gruni për 
tregëti ashtë i ndaluar. 

Neni 2. 
Çmimet në qendrat e prodhimit të miell 

nave të Korçës, Shkodrës, Fierit, Durrësit, 
Vlonës dhe Tiranës janë këto : 

l) Miell tip "(J,, fr. Shq. 84 Kuintali 
2) ,, ,, ,, 2,, ,, ,, 20 ,, 
Me çmimet e sipërme, në të cilat nuk 

janë llogarituri thasët që do t'u kthehen fa 
brikaver, përmblidhet dhe fitimi i tregëtarëve 
ndërmjetës prej 0.50 fr. Shq. për kuintal. 

Neni 3. 
Karakteristikat e miellnave janë ato të 

caktuara me ligjen 28 Prill 1934 me të cilën 
dishlpliuohet tregëtia e miellna ve dhe të bukës; 

Neni 4. 
Në qendrat e përmenduna në nenin 2 

çmimet e bukës do të jenë po ato që janë 
caktuar për miellnat. 

Neni 5. 
Në qendrat e ndryshme nga ato të për 

menduna në nenin 2 çmimet e miellnave do 
të caktohen në bazë t' atyne të caktuara për 

4 

fabrikën ma të aferme .luke i shtuar shpen 
zimet e transportit. 

Neni 6. 
Çmimi i bukës duhet të jetë pa përjash 

tim në të gjitha qendrat i njejtë me ato të 
caktuara_për miellriat ; Buka e venë në shitje 
duhet të jetë e pjekur mirë dhe të përmbajë 
të gjitha kara kteristika t e miellit pë veç hu- 
muditetit i cili duhet të mos kalojij 40°/0 • 

Neni 7. 
Pregatitja e bukës me miellin tip "O" do 

të bahet në formë prej 250 gr. dhe ajo e 
bukës së tipit "2,, do W bahet në formë 
prej lOOO gramësh. 

Neni S. 
Çmimet e caktuara prej k.omisjoneve lo 

kale do t' i nënshtrohen nji rishqyrtimi prej 
Ministris tEkonomisë Kombëtare. Ministri në 
fjalë ka të drejtë t' i modifikojë çmimet e 
sipër-përmenduna të miellnave dhe të bukës 
çdo herë që t' a shoii të nevojshme. 

Keni 9. 
Të gjitha Prefekturat dhe ·N /Prefekturat 

janë të detyruara t'i dërgojnë Ministris s' E 
konomis Kombëtare listën e çmimeve të cak 
tuar nga Bashkitë dhe Komunet mvarëse, 
ditën e caktimit. 

Neni 10. 
Kundër-vajtësit e dispozitavet të këtij De 

kreti do të dënohen me burgim prej 6 mu 
ajsh deri në tre vjet e me nji gjobë prej 200 
deri 1000 fr. Shq. Në raste ma të rand a Pre 
fekti edhe para se të përfundojnë ndjekja 
penale, mundet të terheki lejen e ushtrimit 
të fabrikës ose të furrit. 

Keni 11. 
Ky Dekret hynë në fuqi ditën_ e botimit 

të tij në Fletoren Zyrtare, mbrenda 5 ditëve 
prej datës së sipërme Komisionet që përme 
nden në Nenin 2 të Ligjës 23 Prill 1934, kanë 
për të caktue çmimet e bukës dhe të miellit 
tue i dhanë njoftim Ministris s' Ekonomis 
Kombëtare. 

Urdhënojmë qi ky Dekret të botohet në 
Fletoren Zyrtare tue i dhanë mandat kujt' i 
perket me e respektue dhe me e oa qi të 
respektohet. 

Tiranë, me 27. XL 1939-XVIII. 
Francesco .Jacomoni d. v. 

A. Be ça d. v, M. Bushati d. v. 
Xh. Ypi d. v. 
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f Fletorja Zyrtare. Nr. l21, GJ.. 4-XII-~9 - XYUI. 
LIDHJE: ) . 

( Dekret i M. Nr. 159, d. 10-Xl-39 - XVIlI 

PitRPARA Lid)aje 1 

(1) \r. 

LIBREZË E VEÇ \N l Ë QARKULLIMI 

l eshue (2) 

pronar i automjetit tip. 
shtëpij 1 fabrikuese. 
Nr. i motorit 
në shërbim pranë . 

t;i rga, 
. Nr. telait 

për 

automjeti fornizohet (3). 

. mo X 

l) Enti që lëshon lrbrezën 
2) Shoqnija, sil"ërrharrju etj. 
3) Benz inë-gascil o naftë-Diesoil e· j 
4) Cilsija e nënshkrimi i ati; që lëshon libn zrn e vula e Z}'rës kofupt1td11e. 

PRAPA 

LAJMËRIM 

l{jo duhet të paraqitet sa herë që të kërkohet nga agientat e Iuqis publike bashk me 
librezën e maqinës dhe Iejës . së qarkullimit të parapaëme ng,t dlspozitat. në fuqi. 

Duhet me u paraqitë, në çasin e kërkesës së karburantave. 
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MBULESA Lidhje 2. 

Enti Nr. 

UBREZË bonash mujore për benzinë (përmban 20 bona nga dhjet litra se i cili) 

Poji i 

(Vula e Zyrës që e lëshon librezën) 

PËRPARA L I D II J E · 2. 

(I) . Nr. 

B O N O 

Për marrje, me të holla, litra DHE1 Ë, benzinë lëshua 
Zot (2) 

Për mojin e 
me . 

I vlefshëm Nr •. 
Për automjetin Siglia 

18 

in 
X. 
X. 

me. (3) 

l) Enti që lëshon bonon 
2) Emni, mbiemni etj. e pr one rit t' autoveturës 
3) Cilësia e nenshkrimi i atij që lëshon bonon. 

PR AP A 

LAJMERIM 
Bono-ja nuk mund të cedohet, Vlen vetëm për autoveturat private tautorlqueme. Për 

nxjerrjen e benzinës, duhet me paraqitë hbrezëa e posaçme të qarkullimit. 
Enti përndaës duhet të rtegjistrojë kët bono e t' a rueië për me mujt me pasë lornizlmiu 

ng a ,;A.G.I.P. "-i. 
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PËRPARA 

Nr. 121 

J.,idbJe a. 

(l) Nr. 

BONO PESMËDHET DI• ESH PER MARRJE KARBUR.t•NTI 

c.: 
~.: në 

Q) 
N· •..• 
~a o 
~ ..•.• 

::, 
~ për-të 

Me pagesë, me të holla në dore, Kgr. 
lëshue (3) 

pesmëdhjetdilshe .të mueiit . . 19 -x 
Nr. 

Vlen për (4) (5) 

Si glia 

1) Enti që lëshon bonon 
2) Benzinë, gasoil o naftë diesoil 
3) Emni mbiemni etj. i pronarit t' automjetit 
4) Për motorat industriale do të tregohet vetëm numri 
5) Cilsia e aenshkrimi i atij që lëshon bonon· dhe vula. 

PR AP A 

LAJMERIM 

Bonoja nuk mund të cedohet. Vlen për nji kohë 15 ditësh e vlen vetëm p~,Ji. autom]: tet 
e motorat industriale të autorizuërn. Për fornizime të karburantit duhet me i dorëzue entit 
kët bono dhe me tregue lib re zë n e pos aç me të qark u 11 im it. BKSH
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PËRPARA Lldh,ie -1. 
KO\fA~DA E GlWPlT KK. MM. 

Nr. radhuer 
LLEJE E POSAÇME 

për ushtrimin P perdasve publik të karburantit Iëshu« 

(I.) 
pronari i p ërndae sit tip. (::-) 
prej kapacitetit koniplesiv në kg. 
që gjrndet në (3) 

karburanti 

përndae si she t publikut (4) 
me 19 X 

. (5) 

1) Eroni, mbiemni etj. të pronarit 
2) Automatik, me fuqi etj. 
3) Vendi, rruga etj. 
4) Benzinë, gasoil o nafti;, diesoil etj. 
5) Cdsia e nenshkrimi i atij që lëshon librezën t~ vula. 

P RAP A LAJMERIM 
Kjo leje duket të tregohet kurdo që të kërkohet ng,l ana e agentave të Iuqis publike e pa kët 

asht e ndalueme me tregua, me mbajtë dhe me shitë karburante. 

PËltPA}-(A Lidh,je 5. 

KOM,iND.\ E GRUPIT K.K. M.M. 

Nr. radhuer 
LEJE E POSAÇME 

Për ushtrimin e përdaesit pubak të karburantit leshuë (1) 

pronari i motorit tip 
shtëpija fabrikuese 
me shërbim pranë. 

për 

motori ushqehet me (2) 
me 19 X 

(3) 

1) Shoqnija, sipermarrja etj. 
2) Benzinë-Gasoil p naftë=Diesoil e1~· 
3) Oilsia, grada e nënshkrimi i atij që lëshon librezën e vula. 

P R A P A LAJMËRIM 
Kjo duhet m' u tregue sa herë që të kërkohet nga agentat e fuqis publike dhe kur tër- 

hiqen karburantat. 
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V Alle!}_ato alla FLETORJA ZYRTARE 4 Dhetuer 1939-XVlll Nr. 121 

I Gazzetta Ufficiale N. 121, del 4 dicembre 1939- XVIII 
ALLEGA11 

D. L. Nr. l59, del 10 novembre 1939-XVlll 

VERSO Allegato 1. 

(l) 

TE"SERA SPECIALE DI CIRCOLAZIONE 

Rilasciata a (2) 

proprietario dell' autoveicolo tipo 
casa costruttrice 
N° del motore 
in servizio presso 

targa 
N° del telaio 

per 

. 
l' autoveicolo viene alimentato (3) 

li 19 X. 
(4) II 

(1) Ente ehe rilascia la tessera. 
(2) Ditta, impresa ece. 
(3) Benzina, Gasoil o Nafta, Diesoil, ece. 
(4) Qualifica e firma di chi rilascia la tessera e timbro dell' Ull-cio competentv . 

RETRO 

,. AVVERTENZB 
La presents deve essere esibita ad ogni richiesta degli agenti deUa forza pubblica unita 

mente al libretto di macchina ed alla licenaa di circolazione prevista dalle disposizioni vigenti. 
Deve essere presentata all' atto del prelevamento dei carburanti. 
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COPERTINA Allegato 2. 

Ente No . 

LIBRETTO buoni mensili di benzina. 
(Contiene 20 buoni di DIEOI litri ciascuno) 

Mese di 

(Timbro dell' Ufficio ehe rilascia il libretto) 

VERSO 

(1) l ". 

BUONO 

per ii prelevamento, in contansi, di DIEOI litri di benzina, rilasciato al Sig. (2) - o ;.,. r:il _. 
o§ 
ëZ O pel mese di 
f-4 a> 
~ 8 ' ~ 8 Li. - 

19 X 

19 X 

Valevole · per 

I' autoveicolo 
Il . • (3) 

Sigla 

(1) Ente ehe rilascia il buono. 
(2) Generalita del proprietario dell' autovettura. 
(3) Qualifica e firma di chi rilascia il buono. 

RR1'RO 

AVVERTENZE 

11 buono non e cedibile. Vale soltanto per le autovetture private autorizzate. Per il 
prelevamento .della. benzina occorre esibire la. tessera speciale di circolazione. 

L' Ente- distributore .deve re.gistra.re.· il I prssente buono e .conservarlo per poter ottesere 
H ritornimento dell' A.G.I.P, 
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VII Allegato altn J:l'LETORJA .ZYRT.ARE 4 Dhett1er l9119-XVllt Nr. 121 

V KRS O 

Allegato 3. 

(1) 

BUONO QUINDICINALE DI PRELEVAMENTO CARBURANTE 

a pagarnento, in contantt, di Kg. 
o' di (2) . rilasciato al (3) 

caz 
(.) c:: 
-o ~o 
bv ~ s 
- o ~o per la quindicina del mese di - 

19 X 
Valevole per ) No 
l' autoveicolo (4) I Sigla 11 (5) 

(l) Ente ehe rilascia il buono. 
(2) Benzina, Gasoil o N;1fta-Diesbil. 
(3) Generalita del proprietario dell' autoveicolo. 
(-l) Per i motori di uao industriale si indicher a solo il numerc. 
(5) Qualilica e firma di chi r iluscia il buono o timbre 

f~ËTRO 

.AVVERTENZE 
11 buono non e cedibile. Ha la durata di 15 giorni ë vale · seltanto pet gli autornezzl 

e motori di uso industriale autorizzati. 
Per il rifornimento del carburante occorre consegnare ail' Ente distributore il presentë 

uuono · ed esrblre · la tessera ëpectale di-citcolazione. 

--~· .. · ,,.. •... ·- ., .. ,..,.. ..• 
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VERSO Allegato 4. 

COMANDO GRUPPO dei CC. RR. di 

N. d' ordino 
LICENZA SPECIALE 

per la gestione di distributorl pubblici di carburante rilasciata a (I) 

proprietario ti, l distributore tipo (2) 
della capacita complessiva di Kg. 
situato in (3) 

di carburante 

11 distributore vende al pubblico (4) 
li X 

ll (5) 

(1) Generalita del proprietario. 
(2) Automatico, in Iusti, ece. 
(3) Localita, Via, ece. 
(4) Ber.eina, Gaseil e Nsfta-Diesoil, ece. 
(5) Q•rnlifica e firma di chi rilaseia la tessera e timbro. 

RETRO AVVERTENZE 
La presente licsnza de re essere estbita ai ogni richiesta degli agenti della forza pubblica e senza 

di essa e vietato comm-rciare, detenere e comunque distribuire earl uranti. 

VERSO 

COllANDO GRUPPO dei cc. Rl{. di 
N. d' ordine 

LICENZA SPECIALE 
per la gestione di distril, u tore pub bli co di carburante, rilasciata a ( l) 

proprietario del motore ti po 
casa costruttrice 
in servizio presso 

pet 

11 motore viene alimentato (2) 
.n 

It 
X 
(3) 

( l) Ditta, Im presa, ece. 
(2) Benzina, Gasoil o Nalta-Diesoil, ece. 
(3) Qualifica, grado e firma di chi rilascia la tessera e titnbro. 

RETRO 
AVVERTENZE 

La presente deve essere esibita ad ogni richiesta degli agenti della Iorsa pubblica ed all' atto 
del prelevamento dei carburanti, 
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PARTE SUPPLEMENTARE 
TRADUZIONE DEI DECRETI DAL TESTO ALBANESE 

,Decreto Luoçoteneneiale, 10 norembre 1[13f1-XV ut. s-. 15[) 
Norme d' attuazione de I Deere to Luogote 

nenzi ale 2 settembre 1939-XVII Nr. 75 
relativo alla limitazione dell' uso della 
benzina. 

NOT 
Luogotenente Gene1.·ale di Sua lllaesta 

"\rITTOBIO E:UANUELltJ III 
-Pe1.· Grazia di Dio e Volonta della Nazione 

RE D' IT ALI.\ E D' ALBANIA, 
11'1PERATOBE D' ETIOPIA 

In virtu drll' autor ita a noi d •.• legata; 
Ritenuta Ill n=ce ssua di e rn a nar e norme per l' at 

tuazione del Nostro De creto in data 2 Settembre 
1939-XVII, n . 75 relativo alla limitazione del con 
sumo dei carburanti ; 

Su pro posta del Min,stro per I' Econ om ia \ az!o 
nale, di concerto con i Ministri pPr la Giustiz ia e 
per 1' Interno; 

ABBI AMO DECRETATO E DECRETIAMO: 

CAPO I. 
Norme per la circolazione degli automezzi 

Art. 1. 
Fino a quando perdurera il divieto di circola 

zione degli autornezz i di qualsiasi potenza, azio 
nati con carburanti liquidi etl adibiti al trasporto 
di parsons o di cost>, la validita della relative li 
cenza di circolazione e sospesa. 

Art. 2. 
Sono esclusi dal divieto di cui sopra : 

a) gli automezzi deali organi centrali e peri 
ferici della R. Luoqotenenea, del Ref/ia Gocerno e del 
Partito Fascista Albanese : 

b) gli automezzi dell' amministrazione mili 
tare del i?. Esercito, della R. Marina, della R. Ae 
ronautica a delle Milizie Fasciste : tanto se imma 
tricolati con targhe militari, quan to se pr ovvisti, 
eventualroente, di altre targhe ; 

c) le automobili <lei rappresentunti consolari cit 
tadini dello Stato ehe rappresentano e ehe godano 
del trattamento della Nazione piu favorita; 

d) gli auto mezzi delle dilte o di imprese ehe, 
per conto delta R. L11or1otenenza, del Gorerno Alba 
nese, dell o F m·ze Armate o del Partito Fascist» e loro 

orgirni periferici od altri Enti Pubblici, eseguano 
lavori pubblici, stradali ece. o eomunque lavorino 
per conto dell 'amministraz.ione; 

e) gli automezzi di stabilimenti industriali, 
az iende, Enti o Professio nisti e~plicanti attivit a di 
pubblica utilua o necessita (trasporti merci e vi 
veri, medici eondotti ecc.) ehe ne siane gih in pos 
se5'SO »lla data de l presente decret«; 

f) le automobil i di autorimesse in servizio 
pulblico autorizzato; 

g) le autocorriere in servizio pubblico auto- 
rizzato. 

CAPO n 
Licenze speciali di circolazione 

Art. 3. 
Tutti gli automezzi di cui sopra esclusi dal di 

vieto - accettuatl quelli d e gli organi centrali della 
Luogotenenza e tutti quelli delle Forze Armate - 
debbono essere autorizzati a circolare ed all' uopo 
muniti di licenza speciale di cfrcolazione (mod. alle 
gato 1) da rilasciarsi dalle seguenti autorita : 

Reqia Luoqotenenza Generale per gli automeszi 
dei suoi organi periferici, del Partiro Fascista e 
delte rapptesentanze consorari ; 

La Presidenea del Consiglio aei ~lfinistri per il 
Regio Governo, gli alti funzionari ed i Prefetti ; 

Comando Superiore Truppe, Comando .J.llilitare ]fa 
rittimo, Comando Aeronautica e Comandi Milizie Fa 
sciste per gli automezzi di ditte o imprese ehe co 
munque lavorino alle rispett iv e dipe nde nz e; 

Comandi di grnppo RR. CC. eompetenti per terri 
torio, per tutti gli altri casi. 

Ogni automezzo autorizzato deve essere munito 
di tale licenza ehe dovra essere restituita quando 
vanga a cessare il motivo ehe ha dato luogo al 
rilascio. 

La licenza speciale di circolazior e sara stam- 
pata su earta di colore : 

rosso, se rilasciata dalla Luogotenenza Gene- 
rale; 

qriqio, se rilasciata dalia Presidenza del Con- 
siglio dei Minh-tri; 

cerde, se rilasciata dal Comando Superiore 
Trup pe Albania; dal Comando Marina Albania; dal 
Comando Aeronautica Albania e dai Comandi Mi 
lizie Fascists Albanesi; 
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bianco, se rilasciata dai Comandi di Gruppo 
RR. CC. 

Art. 4. 
La licenza speciale di circolazione consiste in 

una tessera intestata al proprietario dell' automezzo, 
integrata da uno speciale distintivo (disco con a 
quila e fascio littorio), stampato eu carta dello stes 
so colore della tessera, da applicare in modo visi 
bile sul parabrezza dell' automezzo. 

CAPO III. 
Libretti mensili e buoni mensili di preleva 

mento carbnranti 
Art. 5. 

II rilascio della licenza speciale di circolazione 
da diritto al ritiro per le autouetture di uso pricato 
autorizzate come sopra, di un libretto mensile di 
buoni benzina (mod. allegato 2 ), rilasciato dalie 
Autorita di cui al precedents articolo 3 e pn un 
massimo di 10 litri glornalier', per venfi giorni e 
per ogni macchina. 

Per gli automezzi autorizeati del Governo, del 
Partito Fascista Albanese e di quelli indicati nelle 
lettere d) e) f) g) la licenza speciale di circolazione 
dara diritto al ritiro - presso le autorita {Luogo 
tenenza, Presidenza del Consiglio dei Ministri) e 
Comandi competenti al rilascio - di un buono 
quindicinale di prelevamento carburante (mod. al 
legato 3 ) pn un quantitativo pari al presunto fab 
bisogno di un mese, da stabilirsi con eriteri indero 
gobilmente limitativi. 

Sia i libretti mensili di buoni benzina, ehe i 
buoni di prelevamento carburante saranno stam 
pati su carta color ;·osso - grigio - oerde - bianco 
a secenda dell' autorit a ehe li rilascia. 

Art. 6. 
Per le automobili di autorimesse in servizio pub 

blieo, il fabbisogno mensile di carburante non dovra 
superare la meta dalta media normale del consumo 
raggiunto prima delle Tigenti disposizioni limita 
tive del consume dei carburanti. 

Per le auiocorriere in servizio pubblico l' assegna 
zione mensile sara fissata in base ai percorsi nor 
mali di ciascuna vettura, con Iacolta ai comandi 
di gruppo di carabinieri di autorizzare, nei soli 
casi di constatata aecessita di maggior trasporte 
di viaggiatori, un numero superiore di per corsi, 

CAPO IV. 
Prelevamento e drstribuzione dei carburanti 

Art. 7. 
Nsssun prelevamento di carburante potra es 

sere fatto senza la presentazione dai buoni anal 
detti o direttamente all' A.G.I.P. e sue aqenzie, o ai 
gestori dei distributori pubblici autoriezati, 

Art. 8. 
Chiunque intenda gestire distributori di carbu 

rante dovra, entro dieci giorni dall' entrata in 1'i· 
gore del presente decreto, darsi in nota - in 
ogni sede di Prefettura - al comando di Gruppo 
CC. RR., i1 quale rilascera apposita licenea speciale 
per la gestione di distributori pubblici iti carburaute 
(mod. allegato 4), indiepeueabile per detenere, com 
merciare e comu119.ue distribuire carburanti liquidi. 

Art. 9. 
Ogni gestore di distributore, ha l'obbligo di 

ritirare ai clienti - all' alto del prelevamenfo di 
carburanti Jiquidi - i buoni relativi indicant i i 
quantitativi consegnati, dietro esibizione anche 
della speciale licenza di circolazion e. 

Art. 10. 
I distributori pubblici autoriezati, per i loro rij or 

nimenii presso l' A.G.I.P. o sue agenzie, dovranno 
consegnare i buoni ritirati durante il mese. 

I rifornimer ti di carburante, da parte de lia 
A.G.I.P. e sue agenziP, dovra corrispondere al to 
tale complessivo risu!tante dai buoni cons- gnati e 
ehe saranno quindi raccolti presso la sua sede 
centrale di Durazzo, conservandoli per eventuali · 
controlli. 

CAPO V. 
Uso degli automezzi 

Art. l l. 
L' uso dell' automezzo do vra essere limitato ai 

soli casi di seroieio e neceseita di lavoro. Qualunque im 
pieqo super] luo e ooluttuario ë riqorosamente oietato. 

Si procedera pertanto con criteri del massimo 
riqore al rilascio delle license ehe saranno sotto 
poste ad opportuni controlli. 

CAPO VI. 
Carburaoti per motore di uso lnduetriale 

Art. 12. 
Anche per i motori adibiti ad uso industriale 

ehe siano azionati con carburanti liquidi, ~ fatto 
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7 FLETORJA ZYRTARE 4 Dhetuer 1939-XVrII Nr. 121 

obbligo, ;,gli enti pr oprietari, dt munirsi di licenea 
speciale pe1· motori di u,w industriale ( mod. allegato 5) 
cta richiedersi ai cornandi <li Gruppo RR. CC. 
cornpetenti per territorio, i quali rilasceranno, a 

richiesta degli interessati, i buoni mensili di pre 

Ievamento carburante, con gli ste ssi criteri limi 

tativi di cui al prece dente art, 5. 
CAPO VII. 

Depositi di carburanti non autorizzati 
Art 1:-i. 

I fusti e il carburante drnunciati ai se nsi dello 

art. 2 del Deer eto Luogotcn. nzale 2 Se tlembre 

1939-XVIT, Nr. 75, saranno te nuti a disposizione 
del comando di Gruppo RR. CC. competente per 
territori o, per esser e, cece rr e r do, cer'uti - a pa 

gamento - ai distributori pubblici. 

CAPO VIII. 
Sanzioni 

Art. 14. 
S 1nn<10 im-n s listamente ritirate le licenz e di 

circolazione a coloro ehe faranno un impiego de 
gli autornezai co ntrastante con Je norme del pre 

sente de creto, o per motivi diversi per cui tale 

licenza e stata rilasciata. 
CAPO IX. 

Automezzi e motori a gasogeno 
Art. 15. 

Tutti gli automezzi e motori a gasogeno od 

altro carburan1e liquido non dr riva to dal petrolio 

(banzina, gasoil o nafta, diesoil) potranno cii cr lare 
e funzionare eenza alcuna limitazione. 

CAPO X. 
Disposizioni finali 

Art. 16. 
II presents decreto entra in vigore il quinto 

giorno dopo la sua pubblicszior e ne lia Gazzetta 

Ufficiale. 
Ordiniarno ehe il presente decrsto venga pub 

blicato nella Gazzetta Ufficiale mandando a chiun 
que spetti di osservarlo e di farlo osservare. 

Tirana, 10 Novembre IP39-XVIIf. 
f/to Francesco Jacomoni 

f/to M. Bushati f/to A. Beça 
f/to Xh. Ypi 

Decreto Luogotenenziale, 2'7 nooembre 1939-XVIll, Nr. 160 

Prezzo del pane e della farina 

NOi 
Luogotenente Generate di Sua Jlaestit 

VITTORIO EMANUELE III 
Per Grazia di Dio e Volonta della Nazione 

BE D' IT.ALIA E D' ALB.ANIA., 
IltlPER.A TOBE D' ETIOPIA 

In virtu dell' autorita a Noi delegata; 
Vista la legge 23 Aprile 1984, 11. 52 ; 
Visto il Decreto Luogotenenziale 2n Ago- 

sto 1939-XVII n. 58 ; 
Ritenuta la necessita di apportare delle 

modifiche al suddetto Decreto e di stabilire 
nuovi prezzi del pane e delle farine ; 

Su proposta del Ministro per l' Economia 
Nazionale di concerte con quello per l' Inter 
no e per la Giustizia ; 

ABBIAMO DECRETATO E OECRETIAMO: 

Art. 1. 
I molini non potranno produrre ehe fari 

na di grano dei due tipi: zero e due. Ogni 
altro abburattamento e vietato. 

Art. 2. 
11 prezzo nei centri di produzione di Corit 

za, Scutari, Fieri, Durazzo, Valona e in Ti 
rana, e il seguente : 

1) Farina tipo "O,, fr.a. 34 al Q.le 
?.) "2 ?.O 
..,,J " " " " ~ " " 

Nei suddetti prezzi, calcolati al netto del- 
la -tela da rendere ai mulini, e compreso 
l' utile per il rivenditore nella misura di fr.a. 
0,50 al Q.le. 

Art. 3. 
Le caratteristiche delle farine sono quelle 

stabilite nella legge del 23 Aprile 1934 ehe 
disciplina il commerclo della farina e del pane. 

Art. 4. 
N ei centri di cui all' Art. 2 i prezzi del 

pane saranno quelli stessi stabiliti per le fa 
rine. 

Art. 5. 
Nei centri rliversi da quelli indlcati nello 

art. 2, i prezzi delle farine saranno stabiliti 
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sulla base di quelli fissati per il mulino piu 
vicino, maggiorati delle spese di trasporto. 

Art. 6. 
ll prezzo del pane dovra essere in tutti 

indistintamente i centri uguale a quello stabi 
lito per le farine. ll pane posto in vendita 
dovra essere ben cotto e non contenere piu 
del 40,/u di umidita, oltre tutte le caratteri 
stiche stabilite dalia Legge per le farine. 

Art. 7. 
La confezione del pane con farin a di tip o 

zero verra fatta in forme da grammi 230 
mentre quella del pane di tipo 2 verra fatta 
in forme da 1.000 grammi. 

Art. o. 
II prezzo stabilito dalle Cornmissicni locali 

puo essere soggetto a revisiune da parte del 
Ministro per l' Economia N azionale. All o stes 
so Ministro e data inoltre tacolta di modifi 
care i prozzi suindicati delle farine e del pa 
ne ogniqualvolta se ne ravvisi la necessita. 

Art. !J. 
.\ tutte le Prefetture, Sottoprefetture e 

fatto obbligo di trasmettere al Ministero della 
Economia Nazionale il listino dei prezzi dei 
Municipi e Comuni lo stesso giorno in cui 
vengano stabiliti. 

Art. 10. 
I contravventori alle disposizioni del pre 

sente Decreto saranno puniti coll' arresto da 
6 mesi a 3 anni e coll' ammenda da fr.alb. 
200 a 1000. Nei casi piu gravi il Prefetto, 
anche prima della definizione del procedimen 
to penale, potra revocare la licenza di eser 
cizio del molino o del panificio. 

Art. 11. 
ll presente Decreto entrain vigore ii gior 

no stesso della sua pubblicazione nella Gazzet 
ta Ufficiale, restando abrogata ogni disposi 
zione dlversa o contraria. 

Entro cinque (5) giorni dalia data suddetta · 
le Commissioni di cui all' art. 2 della legge 
23 Aprile 19:{..t, dovranno stabilire i prezzi del, 
pane e della farina dandone comunlcazione 
al Ministero dell' Economia Nazionale. 

Ordiniamo ehe il presente decreto sia pub- 
blicato nella Gazzetta Ufficiale mandando a 
chiunque spetti di osservarlo e di farlo osser- 
vare. 

Tirana, li 27 Novembre 19:19-XVIII. 
f/to Francesco Jacomonl 

ff to A. Beca f /to \I. Bushati 
f /to Xh. Ypi 

Fletorja Zyrtare 
Pajtime: per nji mot Shqipni, Itali e A.O.I. fr. 12 

• ,, ,, ,, Për [ashta . • 20 
Nji numer i Fletores . • 0.20 • 
• ,, i vjeter . ,, 1 

Lajmërim . . . . fr. ari li) 
Shpallje . . . . • 10 
Shpallje ankandesh per nji kolonë . . ,, 5 
V. O. Çdo pagesë bahet tue derdhë të hollat n' Ar 
kat financiare të Shtetit e tue dergue doren e Fi 
nancës Redaksia aë Fletores Zyrtare. 

Drejtimi: Drejtorls së Përgj. Shtypit, Pro 
pa~andës e Turizmit 

(R e d a k s i s s ë F I e t o r e s Z y r t a re) 
Tiranë 

Telefon automatik Nr. 265 
• gjindarm. • 14 

Rt>daktor ZEF M. DAJÇI: 

~btypt1l>hoja ~NIK.AJ" Tira11l' BKSH
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FLETORJA ZYRTARE 5 Dhetuer 19.J9.XVfll Nr. 1~2 

Dekrtl t Mlnislrll ll Dreillsls ti. 7 Slz/4tuer 
r939- .XVII, Nr, 76 

Sekuestrim i pasunis së 
Hava Kupit 

Dekret 
Ministri Sekretar Shteti per Drejtëslën, 

Mbassi shqyrtoi proces-verballn e Komisionit 
të posaçëm dat! 10 Korrik 1939-XVII, me të cilin 
proponohet sekuestrimi i pasunis së lultëshme e të 
pa-luitëshme të pjestarëve të familjes Abaz Kupit, 
i mbi-quejtun R1zi i Canës, nga Krurjs, tub me 
banim të padiitun ; 

Tue marrë parasyshë se konkurolnë të gj1tha 
ekstremet e lypuna prej dekret.liglës me datë 2 
Qershuer 1939-XVII ; 

Në bazl! te nenit 2 t' atij dekret-Ligji; 
DEKRETON 

Sekuestrimin e pasunis së pa-luejtëshme të 
Hava Kupit, bashkë- shorte e Abu Ku pit (Bazi 
Canës), që ndodhet në qarkun e Nenprt fl!ktures së 
Krujës e të Prefekturës së Durrësit, e që simbas 
Vërtetimit të lëshuem me datë 22.7.939-XVII prej 
ZJ)rës Ipothekavet të Krajës dhe Vërtetimit U! lë 
s!' uem me datë 26, 7. 1939-XVII pre] Zyres Ipo 
thexavet të Durrësit, përbehet prej pronave dhe 
ndërtesavet të posht-shenlueme : 

I. Një shtëpi, e ndodbun në lagjen Kala, 
dega cPertataj• të Krues, me sipër-Iaqe prej 600 
(gjashtëqind) metra karë, rregllstrue në Rregjls 
trin Kadaslrial Nr. 16 datë 29. 4. 19l8, kulizue 1 

Para, Shtëpija e Nexhip Topçiut mbi rrugë. DJa· 
thias, Rrugë. Majtas, Guri i Abdallit ; 

2. Nji bahçe me ulllnj e ndodhun në vendin 
cPerlataj• të lagjes Kala të Krues, me sipnfaqe 
prej 3900 (trimij e oaodqiod) metra ka, e, rregils 
trae në Rreajistrin Kadastrjal Nr. 17 datë 29,4.28, 
kufizue: Lindje e Veri, Rrugë. Perendim, Bshç :ja e 
Ali Isait, e Sadi~ Gunlt. Jugë, Shtepija e Nexhip 
Topçiut; 

J. NJë toke buset, e ndodhao në katundin 
Luz!! të Krues, me slpër-Iaqe prej 11 (ojimb~dtJjeU!) 
dynymi rre1iistrue në Notë-transkriptimin Nr. 496 

datë 9. IO. 1937, kuflzue: Lindje. Asllan Baku. 
Perendim, Toka • shitt>1it. Veri, Abaz Kupl. Jugë 
Rrugë ; 

4. Livadhe të ndodhuna al katundin Luzë te 
Krues, me sipër-faqe prej 81 {tetdhet' e oje) dynym, 
rregiisrrue 11e Notë·Tran1kriptimfn Nr • .f9S datë 
8. 10. 1937, kuf1zue: Lindje, Toka djerre shitësit. 
Perendim, Toka e Pashka Pjetrit. Veri, Abas Kupi. 
Juge, Rrugë e Gegë Lekes ; 

5. Nje livadh, i ndodhun në vendin «Kroji 
Derven. te katundit Derven te Krujës, me sipër 
faqe prej 5 (pese) dynym, rreglistrue në Note. 
transkriptimin Nr. 503 date 20 11. 1937, kufizue: 
Lindje, Ha] Jar Kupi. Perendim, Abaz Kupi. Vt.ri, 
Pieter Gjoka. Jugë, I mer Hoxha : 

6. Një livadh, i ndodh un në vendin , Kroji 
Dervene të katundit te Krujt:;, me sipër- faqe prej 
5 (pese) dy.1ym e 600 metra kare, rregjistroe me 
Not-transkriptimin Nr. 504 datë 20. 1 i. 937, kufi 
zue : Lindje, Tokat e Y mer Hoxhës. Perendlm, To· 
kat e Abaz Kupit. Veri, Kup Kurri, Jugë, Ntkoll 
Deda; 

7. Në kopsht, i ndodhun në vendin «Ligata> 
te lagies Varosh lë Durrësit, me sipër faqe prej 
33 ( ,ridhjd ~ e tre) metra kare për sf! gjati dhe 20 
(ojiz, t) met a kare për së gjani, rregtlstrue në Rre 
gtistrtn KaJastrjal të Du resit, Libri IS, faqe 19 
Nr. Renduer 756/13, date 30 Gusht 1926, kufizu,.; 
Lindje e Jugë, Kopshti i ndamë i Shadije Mustafa 
Beut. Perendim, Rruga e përglithëshme. Veri. Ko· 
pshti i Shaban Cerlojit. 

Urdhmon lyrën e Finaocavet të Durrësit, me 
vue dorë mbi pronat dhe ndertesat e përshkrueme 
në këtë dekret, si dhe Zyrën e Ipothekavet lë Kruiës 
dhe të Durrësit, me transkriptue sekuestrimin e 
bamë. 

Ky Dekret, për të gjitha et .ktet e lrglës, do të 
botohet në fletoren Zyrtare te Mbretnis. 

Tirane, me 7 Shratuer 1939,XVll. 
Ministri i DrejU!sits 
Xhaler Ypi d. v, BKSH
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e ndodhun në katucdin Maoxullë të Matit, me 
sipër- faqe pr. j 6 (aJa:ih!ë) dy,1ym, kuflzue e Lindje, 
Dik Banushi. Perendim e Juge, Asllan Dalla. Veri, 
Elmas Dal.u ; 

6. NJë cope toke e punueme, e ndodhun në 
katundin Manxulle te Mattt, me sipërfaqe prej 15 
(pesëcibëdnjet ) dynym, kufizue: Lindje, Vija e 
Zogollu e Cen Vuka. Veri, Cen Vulta e Beci. Pe. 
rendim, Rrnga e karund«, Juge, R, uga e katundit, 
tue pasë k10 toke të drejtë ujitje me ujet e Zogo 
ll.t sunbas zakonit ; 

7. i-.je shtepi qe ndcdher mbrenda në token e 
shenueme ma sipër ne Nr. rend, 6 re klij dekreti, 
e perbame prej dy Kthina te nalta e me burg e 
guzuine postue e rrernueme me avlu ; 

Ne o rze te deal aratave te bame para Gjykatë• 
Paqi; te Ma111, sunbas proces- verbalit te mbajiun 
me datë 10 e 11 (.;u:,ht 19J9 X\111, t-'1,qsija e Ka 
tund.ve Lil, ::>htl11 t: Manxull~ te Matit, kanë vër 
tetue se Al111mc1n Çupi basnsë me te vllaznit e 
tiJ Xnemal e M~hmc:1 (.:11p10, eomoine bashkarish! 
prona. c po.111e-sllc:niu,mc: qe DUI{ Jane të rr. gtis 
tru.me ne Zyrën e lpo.ne savet U! Maut, rue u 1c:ku· 
estrue këshru verem pjesa e Allaman Çupi: 1i ma 
poshtë : 

,. Moi ire pjesë, ojë pjesë. ne një livadh te 
udodnua në ka:unj10 Lis, vendi ,,,~eriJn, me sipër 
Iaqe prej 8 (tetë) dynym, kufrzue e Lindje, Mahmud 
Nura. P!:r,adim. Ara e H.1s Sules, Veri, Hasan 
Mehmei Çapi. J LJgë, Mahmud Nura; 

2. Mbi tre pjesë, nrë pjesë, ne oje arë te 
udcdhua ne katundin Lis, në vendin ,,,\'1ajoish1a,,, 
me siper-Iaqe prej 4 (sarër) dpaym, kafizue: Lie. 
dje, Rruga e madne, P .;rc:adim, Rruga e Abaz 
Çupu, Vc:ri, Ztjo~I Bauustn. Jugë, Seit Sina; 

3. Mbi tre pjese, në një pjese ojë arë te quejtun 
,,pa1w1i» Lis, me sipër Iaqe prej 6 (giasfnë) dy 
nym, kuliz11.:: Li.rdje, ~ruga e madne. Perenërm, 
Abuz Çupl, Veri Jakup Dulla, Jugi, Snkambi; 

4. Mbi tre Pi ese, në një are ke ,, Vo esh ta e 
Hases» Lis, me sipër-Isqa prej J (Ire) dynym, ku, 
fizue: Lindje, Mura, Hasani, Perendtm, Rruge. 
Veri, Abaz Çupi. Ju&ë, Rrugë; 

S. Mbi tre pjesë, një pjesë, në Djerret e Kur 
rizës, ndoa:111~ në katuJdin Lis, me sipërfaqe prej 
2 (dy) dpap.a, kufi,ue: Lindje, Abaz Çupi. Perea· 
dim,' Rrug« e l.n1ail Jak:upi. Veri, Seit Sina e Is- 

Deëret i Minisl,it ee Dnjllsis d. ro Sh/altar 
z939-XV/f, Nr. 77 

Sekuestrim i pasunis të 
Allaman Çupit 

Dekret 
Minisrri Sekretar Sh.eti per Dn jrësit n, 

· Mbassi shqyrtoj proces verbalin e xomiston]: lë 
posaçëm date 17 Korrik I v39 XVI', me te cihn pro 
penohet sekuesinmi i pasunis se luiiëshme e të 
pa-lujrësnme të All rrnan Çup 11, nga k atundr Lis' I 
Matit, tash me banim të pa d.irun : 

Tue marre parasysh se kouk crornë te gjitha 
ekstremet e lypuoa pre] d krer.i,gjes me ct, te 2 
Qershuer 1939 XVII; 

Ne baze re nenit 2 t' atij dekret.Iigji: 
DEKRETON 

Sekuestrimin e pasums se pa-Iuitëshme të Alla, 
man Çupit, që ndodhet në qarkun c Nënprd~ktu 
res se Matit e që si mbas V erteumu te lësh u em 
me datë lZ 8.19J9 Xll pre] L.yrëa Ipothexaver pran 
Gjykatës Paqrt te Matit, përbahet prej pronave 
dhe ndërtesave te posne-sneniueme, te rregttstrue 
trueme ne NoU!-transkriprimio Nr. 3 dalë 2Z.5.935: 

1. Nje cope toke e queirun ara e »Hasan Ne 
zrru» e me pyll, që udodner në katundin Mallun 
xi: te 1Vlattr, me stperfaqe pre] J (tre) dynym, ku, 
f1'£ue: LiodJt:, Snaqir Lleshr, Perendim, Lusa. Juge, 
Lusa. Veri, Y mer Dahu ; 

2. NJe cope pyll i ndodnun ne .kattrndio Ma 
lluoxe re Matit, me sipër-faqe prej 2 (dy) dynym 
1tunz11c: : Lrudje, Hasan Kola. r'erendrm, Rruge. 
Jage, Anm1:, Kola. Veri, Xnep Kola; 

J. Nje cope pyll qe tnirret «Pylli 1 Dalrp Rus 
tc:mll> i ndodnun ne ka,uodio Mallunxë të Matit, 
me sipër-faqe: pre] 6 (rete) dpnpm, kuf1zu~: Lindje, 
Ahmet Kola. r'erendun, Lusa. Juge, Suaqir Lleshi, 
Veri, Mers Dulla ; 

4. Nje cope pyll që thirret .>i Cao Lami» i ndo, 
dhun në ka1undio Malluoxë të Matit, me sipër-Iaqe 
prej 6 (gjashte) dynym, kufizue : Lindje, Rasa. 
Perendim, H.tu., Koh. [egë, Blnas D.11iu. Veri, 
Shaqlr Llesbl ; 

5, Një copi tokë qe thirret ara e ,,Kastriotit,,, 
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mafi jakup]. Jugë, prap Seit Sina e I,mail Jakupi; 
6. Mbi tre pjest', në një Djerret e Kaçlnarve të 

ndodhu o në katundin Lia, me sipër- faqe prej 3 
(tre) dynym, kufizue: Lindje, A baz Çupi. Perea 
dim, Xhafer Parruku. Juge, Shkambi; 

7. Mbi tre pjesë, një pjese, një livadh që ndo 
dhet në katundin Shelli, në vendin e qu ritun »Rre 
nlela», me sipër-faqe prej 4 (katër) dynym, kufizue : 
Lindje, Mahmud Barel. Perendim, Zabdi i Hj sen 
Selmanit. Veri, Mahmud Buçi. Juge, Mahmud 
Barçi e Sati Kurti ; 

8. Mbi tre pjese, ojë pf esë, në ojë copë tokë të 
ndodhun në katundin Manxullë, me gilthë një Ko· 
oak me dp kate prej dy dhomash dhe qur (ahur), 
në vendin »Zallr», me sipër-Lqe pre] 8 (tete) dy 
nym. kuf,zue: Lindje, Vija e madhe. Perendim, 
Lumi i Matit dhe rruga. V erl, El mas Dall Lei Vu 
ka e Beci. Ju11e, Rruga; 

9. Mbi tre pjese, ojë pjesë në një copë tokë 
me emën nAra e Kastrlotit» e ndodhun në katu , 
din Manxullë, mt: sipër-faqe prej J (tre) dpoym, 
kufizue : Lindje, Zejnel Lila. Perëndim, Asllan 
Dule. Veri, Rrasa. Juge, Shkambi, e cila tokë 
asht djerrë vetëm për me kullote gf anf ; 

10. Mbi tre pjesë nJe pjesë, ne ojë shtëp! prej 
pesë dhomash, qe ndodhet ne katundin Li11 tt Ma· 
tit, vërtetua me deklaratën e Plc qslës së ka:undit 
Lis, lësnue me date 13 8.1939-XVII, kuhzue . Lin 
dje, Rruga e lagjes. Perëndim, Tokat e Haxhi 
Çupit. Veri. Tolu t e Seit Sinës e Çupit. Jugë, 
Zejoel Brnush! e Mal Jakupi; 

Urdhëooo Zyrën e Pinancavet të Tiranës, me vue 
dorë mbi pronat dhe ndërtesat e përshsrueme në H të 
dekret, dhe t:yrën e Ipothekavet U! Tiranës, me trsn 
skriptue se kuestrimin e bami!. 

Ky Dekret, për të gjitha efektet e ligiës, do të 
botohet ne Fletoren Zyrtare të Mbretnis. 

Tiranë, me 16 Sntatuer 19J9·XVII. 
Mini1tri i Dre] tësis 
Xhafer Ypi d, v. 

Dekret i Ministrit le Drëltësts d, z6 Shltiluer 
z939.XV,I hr, 78 

Sekuestrim i pasunis së 
Allaman Çupit 

Dekret 
Ministri Sekretar Shteti për Drejtësiënj 
Mbassi shqvrto] proces-verbaltn e Komisionit të 

posaçëm datë 17 Korrik 1939,XVII, me të cilin Pro 
penohet sekuestrimi i nasunts se tujtlshme e te 
pa-luitëshrae te Allaman Çupit, nga katundi Lis· i 
Matit, tash me banim te pa-drjrun : 

Tue marrë para11y1h se kookurojoe të gjitha 
ekstremet e IJ>puna prej dekret ligjës me datë 2 
Q rshuer 1939-XVII; 

Ne baze të nenit 2 t' atij uekrer-Hgjl ; 
UEKRETON 

Sekuestrimin e pasunis se paluejtëshme të Alla 
man Çupit, qe ndodhet në qarkun e Prefekturës së 
Durrësit e qe si mbas Vertetimil të lëshu. m me date 
7. 8, 1939 XVII prej Zprl!s Ipothekave t ti! Durrësit 
përbehet prej ; 

I. Një vend për banja në Pllazhin e Durrësit. 
p~rçela Nr. 79, me sipër· Iaqe prej SOO (pesëqind) 
metra ka: e, rreghstrue në Vol. 5 Nr. Readuer 423 
date 15. 9. 19.33, kuhzue : Nj! ant, Deti. Një anë, 
Rrugë. Një acë, Parcela 78. t'{ë anti, Parcela bO; 

2, Një shtëpi e ngrehuu mbi truellin e shenuem 
ma sint r, e përbame pre] shtat dhomash, dy ve 
randa, vërteue me deklaratën e Pleqsiës së lagjl!s 
Varosh' i Poshtëm të Durrësit, lëshue me d11t! 
11 8, 1939 X VIJ, dhe me listën e lësbueme me datë 
7. 8 1939 XVII prej D ·eJtorlfs se Pinancave (Zpta 
e Tatimeve'] të Durrësit, kufizuc: Para, Deti. Lin· 
dje. Zyra e Zogollit. Veri, Gjeneral Sereqi. Juge, 
Rruge. 

Urdhënon Zprën e Piaancavet të Durrësit 
me vue dore mbi pronat e përshkrueme në këtë 
dekret dhe Z1i-ën e lpothekavet te Krues me tran, 
skriptue sekuestrimin e bame. 

Ky Dekret, per të glitha ef~ktet e llglës, do 
të botohet ne fletoren Zyrtare të Mbretniës. 
Tirane, me 16 Shtatuer 1939-XVU. 

Ministri i Drejtësiës 
Xhafer Ypl 1. y, 
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Dekret i i'dinislril U Drejllsls d. I6 Shtatuer 
z939.XVII, Nr, 79 

Sekuestrim i pasunis së 
Xhelat Zogollit 

Dekret 
Ministri Sekretar Shred per Drelrësren, 
Mbaasi shciyr1oj proces v-rbaliu e Komisionit 

të posaçëm darë IO t<.orriK. 1939-XVII, me: te cilin 
propooohet sekuestrimi I pasunrs se lujiërhme 
e të pa.lujtëshme të krejt pjesiar eve: pa pt rjashrim 
të families s'Abmet Zogolht, Iincun ne Bur gajtt, 
tash me banim rë pa-dilun ; 

Tue marrë parasysh se konkurojne të gjitha 
ekstremet e lypuna prej dexret-Ilgjës mt: datë 2 
Qershuer 1939.XVII; 

Në baië të nenit 2 t' ari] dekret- ligji; 

OEICR.tTON 

Sekuestrimin e pasunis së pa- lueitëshme te Xhe- 
1•1 Zogollit, vlla i Abmet Zogollit, qe ndodhet ne 
qarkun e Nënprefekturës se Krues e që simbas 
Vertetimil të lëshuem me datë 22. 8. 1939,XVll, 
prej Zyrës së Tatimit pranë Drejtoris s ë Financa 
vet të Durrësit, perbahet prej oje shtëpie qe ndo 
dhet ne rrajonio e katundit Cudhi të Krues, kufi 
zue ; Para, Mbrapa, Majtas, Rrugë. Djathtas, Pylli 
.: Shtambës. 

Urdhënon Zyrën e Finaacavet U! Durrësit, me 
vue dore mbi pronat e përshkrueme në këtë de 
kret, dhe Zyrën e Ipothekavet U! Durrësit me trans· 
kriptue sekuestrimin e bami. 

Kp Dekret, për të gjitha efektet e ligjës, do te 
botohet në fletoren Zyrtare të Mbrernis. 

Tiranë, me 16 Shtatuer 1939-XVII. 
Minf1tri i I>rejtësiës 
Xhaf er Ypi d. v. 

Dekret i Ministrit ll Drejllsis d. 
r6 Shlal11er z939.XV II, Nr, 80 

Sekuestrim i pasunis së 
Hysen St.Imanit 

·oekref 
Ministri S:kretar Shteti për Dreitësiën, 
Mbani shqyrto] preces-verbalin e Komisionit 

të posaçëm dalë 17 Korrik 1939·XVII, me të cilin 
proponohet sekuestrimi i pasunis se lultëshme e 
të pa-luitëshme të Hysen Selmanit, nga katundi Lis 
i Matit, tash me banim të pa· diitun; 

Tue marrë parasysh se kookurojoë te gjitha 
ekstremet e lypuna pre] dekret-ligjës me datë 2 
Qershuer 1939-XVll,- 

Ne bazë te nenit 2 t' atil dekret-ligji; 

DEKRETON 
Sekuestrimin e pasunls së pa-lujleshme U! Hpsen 

Selmaoit, që ndodhet në qarkun e Prefekturës së 
Durrësit e që simbas Vërtetrmit të lëshuem me datë 
7,8.1939 XVII prej Zyres Ipothesavet të Durrësit, 
përbahet prej pronave dhe ndërtesave te posht-sbe 
njueme, të rreglistrueme ne Vol. 3 Nr. Renduer 341 
date 23.9.1932: 

1. Një arë e ndodnun në Rrashbull, me sipër. 
faqe pr •. ; "\O (dyzet) dynym, kuhzue : Lindje. Rruga 
e katundit. Perencim e V err, Ara e JahJa Effcndiut. 
Jugë. Ma parë ka qene ara e Beqir Hamidit sot e 
Onç Stavrit ; 

2. Një shtëpi bashkë me vendin e saj që ndodhet 
në Krashbull, kuf.zue s Djathtas, Majtas e Mbrapa. 
I zo1i. Para. f(r11ga e katundit; 

3. Nje arë e ndodhun në Rrashbull të Durrësit, 
me sipër-faqe prej U (peeëmbëdhjetë] dynym, ku 
fizue: Lindje. Livadhi i F .i time Dau tit. Perendim. 
Ara e Mustafa Mehmeti. Veri. Rruga e katundit. 
Jugë. Ara e Haxhi Ibrahimit ; 

'4. Një are në Rra1hb111l të Durrëslt, me sipër 
faqe pref 12 (dpmbëdhjet!) dynym, kufizue: Lindje, 
Ara e vet. Pereodlm, feri e Jugë. MiriJ•; 

5, 1'f Jë arë e ndodhun në Rrashbull U! Durrësit, 
me aipër·faqe pref 16 (gjaslttëmb~dhjetë) d1n1m, 
kufizues Lindje. Mustafa Ali Ibrahimi. Perendtm. 
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Ara Aganlt dhe e Mirls. Viri. Mirija dhe i zoti. Jugë, 
Rruga ~ madhe ; 

6. Një arë e ndodhun në Rrashbull të Durrësit, 
me sipër-faqe prej 25 (nllzet e pesë) dynym, kufizua: 
Lindie. Rrug,. Perendtm. Livadhi i Hpsen Mustafajt. 
Veri, Rruga e madhe. Jugë. Hysni dhe Agan Ha 
san! ; 

7, Nje çajre (livadh) e ndodhun ne! Rrashbull 
të Durrësit, me sipër-faqe prej 1 a (dhletë) dynym, 
kufizue: Lindje. Kneta e Esad Pashës. Perendim. 
Rruga e aravet. Veri. Ara e Mustafa Bsqir Korlqit. 
Jugf. Tokat e vet; 

8. Një arë e ndodhun n! Rrsshbull të Durrëslt, 
me sipër,fsqe preJ 30 (trldhf etë) d_yn1m, kufizue : 
Lindf e. Ara e Agan Agaf t, Perendlm. Rruti e 
madhe. Veri. Arat e Hesen Setmanit. Jugë. Rruga 
e madhe; 

9. Nfë arë e- ndodbun në Rrashbull të Durrësit, 
me sipër· faqe prej t 2 (dymbëdhfrtë) dynym, kufizue: 
Lindie. Kneta e Esad. Perendim e Veri Rruga e 
madhe. Jugl'. Ara e vet; 

10. Nfë arë e ndodhuri në Rrashbnll të Dvrrëslt, 
me sipër-faqe prei 25 (nlfzet e pesë) dynym, kufi· 
zue : lindje. Kn eta dhe toka e Shtetit. Perrndim e 
Veri. Ara e Aganit. Ju~ë. Rruga; 

t 1. Nië shtëpi me glithë vleksa e ndodhun në 
katundin Arapaf të Durrësit, kufizue : Dlathtas e 
Mbrapa. Toka e vet. Majtas e Para. Rruga e për 
glithëshme ; 

12. Një arë e livadh të ndodhuna në katundin 
Arapaj ti! Durrësit, me slpër-Iaqe prej 168 (njiqiod 
e glasl!tëdhf et' e tete) dynym, kufizue: Lindie. Toka 
e Kosturit dhe rruga që shkon në katund. Pfrendim. 
Rrul{a e Kavalës, Veri. Rruga e pPryiithëshme dhe 
ara e Kosturit si dhe rruga e katundit; 

1 ~. Një arë e ndodhun në tatundin Aupaf, me 
sipër-faqe prej 28 (ojizet e tetë) d9oym, kufizue: 
Lindje, Toka e vet. Perëndim. Rruga Shint?vltashit. 
Veri. Toka e Xhemat Beut. Juge. Rruga e pergii· 
thëshme ; 

14 Nië shtepi e ndodhun në katundin Arapal 
te Durrësit, Vt!rtetue me listën e pasunis së tij të 
lëshueme me datë 7 8 939-XVll prei Drejtorils së 
Financave (Zyra e Tatimeve) të Durrësit, kufizue: 
Para. Vetë. Mbrapa. Rrugë. Djathtas e Majtas. Vetë; 

Urdhënoa Z1rëo e Plnaacavet U! Durrësit, me 
vu dore mbi pronat dhe odertesat e përahkrueme 

në këtë dekret, si dhe Zyrën e lpothekave Durrësit, 
me transkriptue sekuestrlmia e bamë. 

Kp dekret, për të gjitha efektet e lig{ës, do të 
botohet në Fletoren Zyrtare të Mbretnis. 

Tiranë, me 16 Shtaruer 1939-XVII 
Ministri i Drejtësis 
Xhafet pl d. v. 

Dekrei i Mtnistrlt t! Drejt!sls 
z6 Sl,tatuer z939-XYII Nr, 8I 

Mbi sekuestrimin e pasunis së 
Ahmet Zogollit 

Dekret 
Ministri S-:kretar Shteti për Dreitësiën: 
Mbasi 1hqyr1oj proces- verbalin e Komisionit 

të posaçëm datë 10 Korrik 1939-XVII, me te citin 
proponohet sekuestrimi i pasunis së lujttzshme e të 
pa tuejtëshme të krejtë pjeseterëve të familjes 
Ahmet Zogollit, tiodun në BurgaJet, tash me banim 
të J't!·ditun; 

Tue marrë psraSJJP"h se konkurojoë të gji!ha 
ekstremet e lppuna prej dekret- UgU!s me datë 2 
Qershuer 1939 XVII; 

Në bazë të nenit 2 t' atij dekret tigli; 
DEKRETON 

Sekuestrimin e shumës prei fr. ari 20.000. (Nji 
zetmlië) të G:raldina Zogollit, bllshkëshorte e Ah 
met Zogolllt. që si mbas shkresës Rezervate me 
datë 10 Gusht t 939-XVII të Bankës Kombëtare të 
Shqipnis, ka mbi emnin e sajë, në llogari pranë 
Degës s' asaj Banke të Tiranës. 

Urdhënon Zyrën e Pinancavet të Tlranës, me 
vue dorë mbi sbumëu e sekuestroeme dhe tll persh 
krueme në këtë dekret. 

Ky Dekret, për të gjitha efektet e tigjës, do te 
botohet në fletoren Zyrtare të Mbretnis. 

Tiranë, me 16 Shtatuer 1939-'X.YH. 
Ministri I Drejt!ait!s 
Xhafer Ypi d. v, 
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Dekret i Mtnisfril U Drejl!s{s d, I6 Slilatutr 
I939 XVII, Nr. 8a, 

Sekuestrim i pasunis së 
Salih Vuçitc rnit 

Dekret 
Ministri Sekretar Shteti për Dreitëslën, 
Mbassi shqyrtoj proces- verbalin e Komiaionit 

të posaçëm datë I 7 Korrik 1939 XVII, me të cilin 
proponohet sekuestrimi i pasunis se lulrëshme e 
të pa- lnitëshme të Saith Suleiman Vuetternlt, nga 
Vuçlterni i Kosovës, tash me banim të ps-dijtun : 

Tue m- rrë pa ·s.sy~h se kon kurojnë të gli tha 
ekstrem t e lypu na prej dt kret-llgjrs me datë 
2 Qershuer 1939-XVII; 

Në bazë t! nenit 2 t' atij de kret ligii ; 
Ot!KRETON 

Sekuestrimlu e pasunis së pa-Iuejtëshme te Salih 
Vuçilernit, që ndodhet në qarku» e Prefekturës së 
Durrësit e që si mbas Vërtetimit të lëshuem me 
datë 7 8 1939,X VII prej Z9rës Ipothejeave të Durrësit 
përbehet pref: 

1. Një vend bloiash në tJlazhin e Durrësit, 
parcela Nr. 2 Kl. I, me sipërfape prej 500 (oesqind) 
metra karë, rreglistrue në Vol. li Nr. RenEJ. 258 da'ë 
8. 9. I 938, kuf;zue: Para. Deti, Mbrapa. Rrugë, 
Djathtas. Parcela Nr. 1. Majtas. Shesh; 

2 Nil sntëpi të ngrehun për mbi vendin e si 
përm, of Plazhin e Durrësit, e përbame pref dy 
katësh, tetë dhoma, oje sa lion, dp veranda dhe bur. 
gfe, vërtetue me deklaratën e llshueme me datë 
2. 8. 1939 XVII pref Pleqsiës së taglës Varosh' i 
Poshtëm te Durrësit, dhe me listën e lësnueme me 
datë 7. 8. 1939-XVII prej Drejtoriës së Pinancavet 
(Zyra e Tati mevet) të Durrësit, kuhzue: Para. Deti 
Veri, Kolonel Stamati. Lindie, Rruga e Kavalës, 
Juge. Zija Toptaoi, 

Urdhënon Zyrën e Pinancavet të Durrësit, me 
vue dore mbi pronën dhe ndërtesën e përshkrueme 
ne këtë d ekret, dhe Zvreo e lpothekavet të Durresi! 
me transkriptue sekuestrimin e bame. 

Ky Dekret, per U! gjhha efektet e llgjës, dQ të 
botohet në Fletoren Zyrtare të MbretoU!s. 
Tiranë, me 16 Shtataer 1939. XVII. 

Ministri i Dreltësiës. 
Xhafer Ypi d. v. 

Dekret i Ministri/ I! Dreitësis d, I6 Sklafuer 
r939.XVII Nr. 83 

Sekuestrim i pasunis së 
Dr. Qemal Jusufatit 

Dekret 
Mhistrf Sekretar Shteti për Drejtësia, 

Mbasi shqyrtoi proces-verbalin e Komisionit ti 
possçem d,1U! 17 Korrik 1939 XVII, me te cilin 
eroponohet sekuestrimi i pasunis së luitësbme e te 
p11 luitëshme të Dr. Qemal Nafiz Ot1 vishi ose 
[u sufat], nga Libohova, tash me banim të ua-dltun ; 

Tue marrë parasysh ae konkurojoe të giilha 
ekstremet e lppuna prej dekret-ligjes me datl J 
Qershuer 1939-XYII; 

Në bazë të nenit 2 r' au] dekret.ligji i 

D!KRETON 
Sekuestrimin e pssunts se pa-lulrëshme të Dr. 

Qemal Jusufatit, që odohet në qarkun e Durrësit 
e që simbas Vërtetimit të lëshuem me Nr. 213/3 
res. datë 12 8.1939.XVII pref Noterit Publik të 
Durrësit, Zot. Esat Beilert, përbehet pre] : 

I. N!ë vendi, parçela Nr. 148, i ndodhen në 
Pllazhin e Durrësit, me sipër-taqe prej .soe (pes 
qind) metra kare, të zotnueme me aktin e shit 
blemjes të marrun prej Noterit-Publik fsat Bejle 
rit me Nr . .S007 date 4.6.1936; 

2. Nie baraogë që ndodhet mbi atë vend (par. 
celë) e pPrbame prej dy dhomash, ojë guzhinë, 
dy veranda, vërtetue me deklaratën e lëshueme 
me duë 1 l.8. l 9J9·XVII prej Kryepleqsles së la· 
gica Varosh' i Poshtëm të Durrësit, kufizuu : Pe. 
rendim, Deti, shtëpia e Zoi Xoxës. Veri, Hotel 
»lsollabella». Lindje, Mark Kodheli dhe rruga e 
Kavafës. Jugë, shtëpija e Eqrem Stramacit. 

Urdhënon Zyrën e Pioaocavet të Durrësit me 
vue dorë mbi pronat dhe ndërtesën te pershkrueme 
në këtë dekret, dhe Zyrën e lpotekavet te Durrësit, 
me transkriptae sekuestrimin e bame. 

K1 De kret për të gjitha efektet e Ugfës, do të 
botohet në Fletoren Z1rtare te Mbretnis. 

Tirane, me 16 Shtatuer 1939,XVII. 
Ministri i Drejtfsis 

Xhaftr Ypl d. v, 
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Dekret I Ministrit It! Drejt!sis d. I 6 Sktatuer 
z939.XVII, Nr. 84 

Sekuestrim i pasunls së 
Xhelo Selim Dibra 

Dekret 
Ministri Sekretar Shteti për Dreltëslën, 
Mbassi shqertoi proces-verbalin e Komisionit 

të posaçëm dalë 17 Korrik 1939 XVII, me të cilin 
proponob et sekuestrimi i oasunis së lultëshme e të 
oa-lueltëshme U! Xhelo Selim Dibra ose Radoveshi 
nga Dlbrs, tash me banim të pa.diftufl ; 

Tue merre parasysh se konkuroinë të gjitha 
ekstremet e tnun1t pref dekret- tf~jës me datë 2 
Qershuer 1g39.xv11; 

Në b9zë të nenit 2 t'atff dekret-Hgli; 

DBKRETON 
Sekuestrimin e pssunls së oa-lultëshme të Xhe 

lo Selim Dibra ose Radov-shi, që ndodhet në qar 
kun e Prefekturës së Durrësit e që simbas Vërte 
timit të lëshuem me datë 7.8.1939-XVII prs] Z}'rës 
lpothekavet të Durrësit, përbahet pref pronave të 
posht.sheniueme : 

1. Nfë vend banjash. parcela Nr. 29 në Plla 
zhin e Durrësit. me sioër-faqe nrei 500 (nesqlnd) 
metra karë. rreglistrue në Vol. 8 Nr. renduer 243 
datë 9.7.1935, kuflzue: Nfë anë. parcela Nr. 28 e 
Abdurrahman Matit. Nlë anë, N iërtesa e Shoqnis 
Sportive. Nfë anë, Rrugë. Një anë, buzë deti; 

2. Nlë vend banjash. parcela Nr. 32 në Plla 
zhin e Ourrëait, me sipër faqe prei 500 (oesqlnd) 
metra kare, rre glistrue në Vol. 5 Nr. Renduer 
303 datë 18.7.1933. kufizue: Një anë, përcela Nr. 
31 e Nexhml Shifaknt. Nië anë, parcela Nr. 33 e 
Vlash Dovanës. Nfë anë, Rrugë. Një anë. Buzë 
deti ; 

3. N!ë copë tokë, e ndodhun në katundin Ara. 
pa] të Durrëait, me slpër-Iaqe pref 100 (nllqind) 
dynpm, rregjistrue në Vol. 9, Nr. Renduer 27S, 
datë .f 7.1936, kuflzue: Lindie, Demir Pasha. Pt 
rendim, Rruga e p!rgjlthëahme. Jugë, toka e Shte 
tit e rrugë. Nia kjo tokë ka shitë një copë, sipër· 
faqeja nuk shenohet prej Zyrës lpothekavet të 

Durrësit, e cita kufizohet : Lindje, trashiglmtarët 
e Oemir Pashë Peqinit. Perendim, me pronën Oryk 
e Xhepës q' e ndan me tokën q~ i mbetet Xhelo 
Dibrës. Veri e Jugë, Rruga e përglithëshme, duke 
marrë parasysh sa të kapin kufit që dihen nga 
pal~t me kohë dhe Jo me matle. tue u sekuestrue 
kështu, pjesa e tokës së Xhelo 1'11'-rës, llae u he. 
quo pjesa e tokës St> shitun ; 

.f. Mbi tre plesë, flf ë niesë, qr zornon së bash 
ku me Ali Kruiën e Asim Mpsbketën ne dy copë 
rrote, t!! ndodhuns në vendin »Pusha Teqes,, (Uzi. 
na Botores) lae;ia Q"teze (Varosh) të Durrësit, me 
slnër- faqe r '"i 749 (shlatqind e dvzet e nandë) 
metra kare dhe S 165 frak~ion të metros, rrP-ilis 
true në Vo1. XI Nr. Renduer: 280. datë 1.X.1938, 
kuf1zue: Para. Rrues " ol!ra:iithësbme. Djathtas, 
Beq'r Belba e Vil. \-tehmrt e Reshlt. Maltas, Shtë 
plfa e Gani Kales. Mbraoa, Vakfl; 

5. Nlë dJ'Q""· f ndodhun në Tre~ tf KavaJës, 
rrezllstrue në Zvrën e I corhekavet të K11vhiës. me 
not-tr«nskrl otfmin Nr. Rendner 12, datfl 17.2.l 93,, 
kufizue: Dlsthtas, R!tbila. Vait"!il. Suldm11n Ranushi. 

6 Nill sht,oi në 011az1tin e 011rr1'11it. tll nv.rP.• 

h1111 mbf venciin (narcPHltt) e rre~H.,trnem" në zv. 

rë'1 e lnoti,dravet të Ourr!lsit. e oërbame prd 7 
(shtat) <1homac:t,, nill e1nhft1ll. dv sallone, nil! ve 
r:1ndir. vl!rtPtue me dPtfarat/!n e lëshue me me cfotl' 
11.8 19·j9 XVH nrel K'r}'POltQttfl's •" li!'?l~s V!!ro~" 
i Poi::ht;o;m tli rinrrllciit dhi' me lis+l'n e 11c!sht1eme 
m- ehtë 7 8. 1939 XV11 orPt OrPitoriës së Pinanc!l 
vet (Z\'rll .- TatitnPV"t) të Durrëo:f'. tuf!z,•e: Pe 
ren-tim. Deti. Veri. Zoi Xoxs. l.tndle, Or. Kalmari 
e Har+lla R111telli. Jugë, Shtllofa e msdhe e vet; 

7. Nlë shtëpi n1> Pazhln e Durrësit, të rtgrehun 
mhl vendin [nsrcelën) e rreglidrtteme në Zyriln P 

IDo'hekavet të Durrësit. e nërbame prej dy katesh 
me 8 (tetë) dhoma, d, sallone. d}' veranda e bur 
gie (kato~i> ). vërtetue me de1daratër: e lëshueme 
me datë t 1.8.1939 XVII pr•f Kr}'epleqsU!~ së lagjes 
Varosh· i Po1htë11J të Durrësit, dhe me ltstën e 
l!!shueme me datë 7.8 1939.XVtf prei Oreftorlës si 
Pinancavet (Zpra e Tatitt1t>}'e) t~ Durrësit, hfizue: 
Perendim, Deti. Veri, shtënia e vet Jugë, Nexhml 
Shifak:u. Lindie, Harilla Bakalli e Xhemat Nafpi. 

Urdhënon Zyrën e Financavet U! Durrësit, me 
vue dorë mbi pronën e pl!rshkrueme në. këU! de- 
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kret, dhe Zyrën e lpothekavet U! Durrësit, me 
transkriptue sekuestrimin e bamë. 

Ky Dekret, për të gjitha efoktet e lfgjfs, do të 
botohet në fletoren Zyrtare t~ Mbretnies. 

Tirani.', me 16 Shtatuer 1939 XVII. 
Ministri i Dreitëslës 

Xhafer Ypi d. v. 

Dekret i Ministrit I! Dreitësts d. r7 .Sntaltur 
r939-XVI!, s« 85 

Sekuestrim i pasunis së 
Hysen Selmanit 

lJOkret 
Ministri Sekretar Shteti për Drejtësiën, 
Mbassi ahqjrtol proces- verbalin e Komisionit 

të posaçëm datë 17 Korrik 1939-XVII. me të cilin 
proponohet sekuestrimi i pasunis së lultëshme e 
pa-Iueitësbme lë Hjsen Selmanit, nga Lis' i Matit, 
tash me banim të pa-ditun ; 

Tue marrë parasysh se konsuroinë U! gjitha 
ekstremet e lppuoa prej dekret liglës me date 2 
Qershuer 1939-XVII; 

Në baze të nenit 2 t' atij dekret-ligji; 
DEKRETON 

Sekuestrimin e pasunis së pa lueirëshme të Hy. 
sen Selmanit, që ndodhet në qarkun e Nënprefek 
turës së Krujës e që simbas Vertetimit të lëshuem 
me darë 7. 8. 1939 XVII prei Zvrës lpothek.avet 
pranë- Ofykatës Paqit të Krues, përbehet prei pro 
navet U! posht-sheniueme : 

t. Një copë tokë në katundin Laç te Krujës, 
me sipër· faqe prej 40 (dyzet) dynym. rreglistrue 
me Nr. 4 dalë 7. 8. 1929 të Zyrës Ipothekavet të 
Krujës, kufizue: Lindje, Rrogë e katundit. Veri He 
ndeku e rrugë. Jugë, Toka e Marka Nof t. Pcrendim, 
Toka t: Nikoll Kolës. Jugë, Toka e Llesh Pjetrit 
me vllasën : 

2. Një livadh i ndodhun ne katundln Laç të 
Krujës, me sipër- faqe prej 20 (ajizet) dynym, rre 
gjistrue me Nr. 5 dafë 7. 8. 1921 të Zyrts lpothe· 
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k~vet të Krujës, kufizue: Lindje, Toka e Hll Mar 
ka Jakut. Veri, Toka e Lle sh, Ded, Gfok e Nikoll 
Pietrir. Jugl.i, Toka e Mark Ndue Prendit. Pere 
odim, Hendeku i Laçit; 

3. Një livadh, i ndodhen në katundin La, të 
Krujës, me sipër-faqe prej 20 (njizet) dynym, rre. 
gjistrue me Nr. 6 datë 7. 8. 1928 Ul Zvres Ipothe 
kavet të Krujës, kuflzue: Ltndie, Toka e Mark e 
H li Jakut. Veri, Rrugë e katundit e hendeku. Pe 
rendi m, Knrta, Jugë, Toka e Niko li Kolës; 

4. Një tokë e ndodhun po në katundin Lsc lë 
Krujës, me sipër- faqe prr] 10 000 (dhfetmifë) metra 
kar~. rre gllstrue me Nr. (s'ka), datë lf.l0.1928 U! 
Zvrës Ioothekavet të Krujës, kufizue: Lindie, Rrugë 
e përg!i thish me. Veri, Toka e Ded Pf etër Vathit. 
Perendim. Toka e Mark Ndue Prendlt. Jugë Rru 
gë e katundit; 

Sa do Q~ pronat e rregistrueme si m• sipër në 
Zvrën e Jpothekavet të Krufës Japin të giitha ojë 
sipër-faqe prej 90 (nsndhletë) d1nrm, por slmbas 
d~ktaratave të bame prej Kryepleqësis dhe pariës 
të Katundit Lsç të Krujës, dhe administratorit të 
pasunlës së Hesen Selmanit, para Gjykatës Paqit 
të Krujës me datë 7. 8. 1939 XVII, rezulton se kjo 
pasuni me kufiët e shenueme në Zyrën e Ipothe 
kavet asht me sipër-faqe prej 600 (gfashtqind) dy· 
n1m e Jo 90 [nandëdhletë) dynym, nga të citat 
I SO dynym Jane tokë buket dhe livadhe dhe 450 
dynym fanë ppll; 

5. ~jë shtëpi përdheske me d1 të ndame, e 
ndo thun ne mes të arës së vet në katundin Laç 
të Krujës, Vl!rtetue me akt- nioftunln Nr. 29, datë 
13 Gusht 1939-XVII të Ojykftës Paqit të Krujës, 
kuflzue : Lindje, Rruga e Përg]! thëshme- Perendlm 
Pren Marka Ndue Preodi. Veri, Llesh Vokrrl. Jugf, 
Rruga e katundit ; 

6. Një shtepi në rokën e queltun •Prashnict!> 
po në katundin Laç, me dy të ndame, Vërtetue me 
akt njoftuniën Nr. 29, datë 13 Gusht 1939-XVII të 
Gjpkatës Paqit të Krufës, kufizue: Lindje, Rruga 
e katu ndit. Pe rendim, Hendeku Laçit. Veri, Hende 
ku Gurrës dhe rrugë e katundit. Jog~ Marka Ndue 
Preni. 

Urdhënon Zyrën e Pinancavet të Durrësit, me 
vue dorë mbi pronat e përshkrueme në këtë de· 
kret, dhe zyrën e Ipothekavet (prane GJ1kaU!s të 
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Paqlt të Krujës), transkriptue sekuestrimin e bamë. 
Ky Dekret, p!'r të gfl·ha efektet e ligiës, do të 

botohet në fletoren Zyrtare të Mbretois. 
TiranP, me 16 Shtatuer 1939 XVII. 

Ministri i Drejtësiës 
Xhafer Ypi d. v, 

Dekret i Ministrit t! Dreitësis 
29 Slzlahur I939 XVII Nr, 86 

Sekuestrim i pasunis së 
personave të poshtë-shenuem 

Dekret 
Ministri Sekretar Shteti për Drejtësia, 

Mbasi shqyrto! proces- verbalin e Komisionit të 
posaçëm datë 6 Shtatuer 1939·XVII, me të citin 
proponohet sekuestrimi i pasunis së lueitrsbme e 
të pa-lueltëshme të personave të poshtë-sheejuem; 

1. Vllazënve Mirash e Martin lvanaf, nga Shko. 
dra. tash me bsnim ti! pa dilrun, dhe familjeve të 
t}'Ol'; 

2. Kurt Shq)'ti, nga Mati, tash me banim të 
pa dlltun dhe të plestarëve U! familjes së tij; 

3. Taf Kaz1ut, nga Dibra, tash me banim të 
pa diftu11 dhe ti piestarëve U! familjes së tijë; 

4. Plqri Rusit, nr a D'bra, tash me banim ti! 
pa dijtun në Italië, dhe të plesiarëve të familjes së 
tij; 

5. Hafiz Xhemalit, oga Dibra, tash me banim 
të i,a diltun oë ltalië, dhe të pje starëve të familjes 
së tiil'; 

6. Murat Kalosbit, oga Dibra, tash me banim 
të pa di] tun, dhe të pJe1tarëve tf families së tij; 

7. Dr. Simon Simonidhit, nga katundi Vuno i 
Hlmarës, dhe U! familjes së tij; 

8. Vllazëove Xhemat dhe Zim Ferrës, nga 
Krueja, tash me banim të pa diltun n' Italie, dbe të 
pjestarëve Ul familjeve të tyne. 

Tue marri parasyesh se kookurojnë të riitha 

ekstremet e lypu na prei dt kret- ligjëa me datl! 2 
Qershuer 1939-XVIJ; 

Në b1zi! të nenit 2 t ' alij dekret ligfi; 
DEKRETON 

Sekuestrimin e gflthë sendeve të lueltëshme të 
1) Vllazënvet Mirash e Martin lvanajt e të familje 
ve të tyne, 2) Kurt Shqvttt dhe të piestarëvet të fa· 
miljes së q, 3) Taf Kezlut dhe të plestarëve të 
familjes s!! tii, 4) Fiqri Rusit dhe pJestarëve të fa· 
mllles së tlf, S) Hafiz Xhematit dhe pJ•starëve të 
familjes së tij, 6) Murat Ks loshit dhe të pje1tarvet 
të familfe• së tif. 7) Dr. Simon Simonidb it dhe të 
familjes së tiff, 8) Vtlazen Xhem~l e Zim Ferrës 
dhe rn plestarr ve të familieve të tyne, ku do që 
ndodhen dhe në dorë të cilitdo që të jenë. 

Urdbënon nëdorësit me i dorëzue në Zprat Fl· 
nanclare të Mbretniës. 

Ky Dekret, për të gjitha efektet e ligjl's, do U! 
botohet në Fletoren Zyrtare të Mbretniës. 
Tirani', me 29 Shtatuer 1939 XII, 

Ministri i Dreltësts 
Xhafer Ypi. d. v, 

Dekret i Minis/rit të Drejl!sis 
6 Tetuer I939 -XVII Nr. 87. 

Sekuestrim i pasunis së 
Mustafa (Taf) Kaziut 

Dekret 

. 
' ' ' ' ' ' ' ' : 
' ' ' ' . 
' ' ' I 
' ' ' ' I 
I : 
I 
I 
I : : . 
' : 
' . 
I . 
' I 
I 
J 

Miaii;tri Sekretar. Shteti për Dreltësin, 
Mbasi shqvrto] proces- verbalin e Komislonit të 

posaçëm datë 6 Shtatoar 1939- XVII, me të citin 
pro oouohet sekuestrimi i pasunis së tuejtëshme e 
të pa-Iuejtëshme të Mustafa (Taf) Kaziut nga Di 
bra e Madhe, tash me banim tE pa-diitun t 

Tue marrë paraspsh!! se konsurroluë të gfitha 
ekstremet e typuna prej dekret-ligje, me datë 2 
Qershuer 1939-XVII ; 

NI! bazë të nenit 2 t' atij dekret-ligji; 
DEKRETON 

Sekuestrimin e pasunis se pa· lujtëshme te Mustafa 
(Tat) Kaziut, që ndodhet në qarkun e Tiranes e qe 
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ai mbas Vërtetimit të lëshur m me Nr. 447/1 datë 
29.9.919.XVII prej Zyrës Ipeth: ka vet të Tiranës, 
përbahet prei pronave të pcsht-eheniuemer 

J. Një tokr që ndodhet në ka.undin Mëz z U! 
Tiranës, me sipër-fliqe prej U [pesëmbëdhjetë) 
d1npm, rregjistrue me Nr. 497 /94 datë 23.S.928 re 
Zpres lpothekavet të Tiranës, kufizue: Lindje. 
Shtepi e Banush Hamdlut, Perendim. Rruga e Kam 
zës, Veri. Ban ush Hamdiu ; 

2. Gipsmën e nf~ mulli drhhl që ndodhet ne 
katundin Mëzez lë Tiranës, rregilstrue me Nr. 
49j/95 datë 23.5 928. kufizue: Nfë arë Islam Alla. 
NJë anë. Viia e mullinit. Një anë. Rrugë; 

3. Një tokë që ndodhet në katundin Mi>z1 z të 
Tiranës, me sipër,hqe prej 19 (nsndëmbëdhletë) 
dynpm, rregF.,true me Nr. 496/96 datë 23 5.1928, 
kufizue: lindje. Qaniie Hanmi. Veri. Xhade. Jugë. 
Fushator]a e mullioit e v!fa e [e llës, Perendlm, I 
z~ti (Tsf Kaztut); 

4. Një tokë që ndodhet po në katundin Ml!zez 
ti' Tfr::inës, me sipër.faqe pref 19 (nandëmbëdhletë) 
d\'n)'m, rre gllstrue me Nr. 497/97 datë 23.S.928, 
lruflzue: Jugë Xhade e Qanffe Hsnmt. Veri. ~pslim 
Br shiri, e rru1r~. Perendim. I zoti (T,f Knlu). Lindje. 
Rruga e Kamz~!I; 

5. Nfë tokë qt' ndodhet në lagf en ere t, Tira 
nës, sinori Lacrake. mt sinër-Isqe nrel 60 (eiasht 
dhterë) dpn"m. rrPgfi~true me Nr. 1/lOS d:ifë 1.2.929. 
lrnfizu~: Lindie. Tnshi~fmtarët e Selim Pashës. 
Veri. Xhade. Jug-I!. Dhela q' u nda me tl! drejtë uji; 

6. Nfë tokë Që ndodhet në LagJen e Re të Tira 
nës. sinori Laorake, me slpër-Iaqe prej 73 [shtat 
dhiet' e tre) dynJJm. rrt~fistrue me Nr. 2/106 datë 
1.2.929, kufizue : Nlë anë. Vifa e Agai. Një anë. 
Rruga e rt. Nffl anë. Shteti; 

7. Nil fokë që ndodhet po në lagien e Re të 
Tfran!s, einorl Laprake, me aipflr,faqe prei tO 
dhjetë] dvn,m. rreglistrue me Nr. J/107 datë 1.2.929, 
kufizue: Lindie. Vija e Lanës. Perendlm. Shteti. 
Ju~ë. Rruga e Durrësit. Veri. Tolta e vet; 

8. Në nlë mulli drithi, 84/28 pjese që niodhet 
në katundin Mëiez të Tiranës, rre gilstrue me Nr. 
17 /12 t datë 6.2,929. kufizue: Një ant'. Dheja e 
Islam Allës. Nil! anë. Xhade e viJt e mullinit ; 

9. Një truelt në lagien Ali Bet të Tiranes, me 
sipër-faqe prej 16S (0Jfqi11d e gf1shtdhjet' e pesë) 
mrtra kare, 1..f metra per ,e gjati dhe 12.,0 metri 

pir së gjani, rregllstrue me Nr. 430 datë 14.6.1915, 
kuflzue: Nfë anë. Hajredin Taf Kaz iu. Një anë. 
Hasan Muka e plestarë. Një anë. Xhade. Një anë. 
Ramazan Kruja; 

X. Një sht.pi të madhe të ngrehun në lagien 
All Bej të Ttrants, që sot banon shkolla cMlkstt>, 
Vërtetue me deklaratën e tëshueme me datë 29.9.1939, 
XVII pref Krp, pleqsis rt! lagjes AH Bej të Tiranës; 

11. Një tokë që ndodhet në katundin të Tiranës, 
me slpër faqe prej 20 (niieet) dpnpm, rregilstrue 
me Nr. 35j datë 14.5.1938, kufizue: Liodje. Shteti. 
Perëndim. I zoti (Taf Kniu). Veri. Rruga e Durrë 
sit. Jugë. Rruge e iifa e mulllnit. 

Urdhëron Zyrën e Financavet të Ttrs nës, me 
vue dorë mbi pronat e ndërtesat që përfshiën ajo te 
përshsrueme në ktt~ dekret, dhe Zyrën e Iootheka 
vet të Tiranës me traoskriptue sekuestrimin e bamë. 

Kv dekret, për të Rlitha efektet e Ilglës, do U! 
botohet në fletoren Z9rtare të Mbretnis. 

1 i ranë, me 6 Tetu er 1939-XVII. 
l'dinistri i Drejtësis 

Xh. Ypi d, v, 

Deb-et i Ministrit ll lJrejllsis 
6 Tetuer r939 XVII Nr. 88 

Sekuestrim i pasunis së vllazënve 
Mirash e Martin Ivana] 

Dekret 
Ministri Sekretar Shteti për Drejtësinë, 

Mbisi shqyrtoj proces-verbalin ~ Komisionit të 
posaçëm datë 6 Shtatuer 1939-XVII, me të cilia 
proponobet sekuestrimi i oasunis së luejtëshme e të 
pa-lueitëshme të vllazënve Mirr.sh e Martin lvanaj, 
nga Shkodra, tash me banim të pa-diitun ; 

Tue marrë parasvshë se kookuroJnë U! gjitha 
ekstremet e lppuna prej Dekret-Liglës me datl 2 
Qershuer 1939-XVII; 

Në baze te nenit 2 f atij Dekret· Ligli ; 
DEKRETON 

Sekuestrimin e pasunis së pa-luejtëshme të 
vllazënve Niraab e Martin lvanaJ, qe ndodhet në 
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qarkun e Tirauës e që s imbas vërtetimit të Jë. 
shuem me Nr. 4-47/Vl datë 2)1. IX. 1939 XVII prej 
Zyrës Ipothekavet të Tiranes, përb- het prej pro 
nave dhe ndertesës të posht-sheniueme : 

Mbi emnin e Dr. Mirash Ivanajt: 

t. Një tokë e ndodhun në laglen Tirana e Re 
me sipër-faqe prei t 100 (nllml! e nliqlnd) metra 
bre, rregfistrue me Nr. 265 datë 7. 5. 1937, 11:ufi. 
zne : Lindie, Nr. 120. Perendim, Rrugë. Veri, 
~rugë.Jugl'. Nr. l79; 

2. Një tokë e ndodhun no në l•g!Pn Tirana e 
P~. me slpër faqe prej 3S4.90°/0 (treqind e pesë 
dhietë e katër e Q0°/o' metrn h•e kurzue: Një 
anë. Truetll i sipërm. Një anti, Bulevardi A. Nië 
anë, Bulevardi V. Një anë Abedin Xhiku ; 

3. Një shtëpi e ndertueme mbi këto dy troje e 
përbame pref nlë bodrumi në katin e parë. tri 
oda sipl'r bodruuit, një guzhin~. dy hyrje, dy ko 
ridore e një nevojtore, në katin ~ dytë një sallon, 
katër oda, nië bsnio. dy koridore, një verandë e 
hapët nen pullaz. d)' oda e një nevojtore ; 

Mbi emnln e Dr. Martin Ivanajt: 

1. NJë tokë e ndodhun në Lagien Tirana e Re 
me sipër faqe 1100 'nlimif e njiqind) metra kare, 
me Nr. 184/120 të planit. rë, giistrue me Nr. 266 
datë 7. 5. 1937, kullsue : Lindje, Pehtm Qorri (Nr. 
4r·0/239). Perendim, Rruga. Veri. Or. Mirash Iva. 
naf (Nr. 183/121). Jugl, Hysnl Toska (Nr. 18S/l 19); 

2. Një vend puqë me token e sipërme, që ndo 
dhet në Lsglën Tirana e Re. me sipër.faqe prej 160 
(nffqind e 11jashtdhjetë) metra kare, kuflzue: Një 
Anë. Truelti til me Nr. 18-4/120 të planit. Një anll. 
Bulevardi A. Nlë ant. Trulli i vllajt tij Dr. Mirash 
Ivanalt. Një an!'. Hvsni Toska. 

Urdhënon Zyrën e Ff nancavet të Tiranës, me 
vae dorë mbi ndërtesat e pronat e pfrshkrueme në 
këtë dekret, dhe Zyr!n e lpotbekavet të Tiranës, me 
transkriptue sekuestrimin e bamë. 

Ky dekret, për të gjitha efektet e llgjës, do të 
botohet në Fletor en z,rtare të Mbretnis. 

Ti•aoë, me 6 Tetuer 1939-XVII. 
~inistri i Drejttsis 

Xhafer Ypi d. v, 

Dekret i Ministrit I! Dre}Usis 
6 Teiuer r939·X, Nr, 89 

Sekuestrim i pasunis së 
Hafiz Xhematit 

n e k r e t 
Ministri Sekretar Shteti p~r Dretësiën, 
Mbassi shqyrtoi proces-verbalin e Komisionit 

të posaçëm datë 6 Shta;uer 1939-XVII. me të cilin 
proponohet sekuestrimi i pasuuis së lujt@shme e 
të pa lujtëshme të Hafiz Xhematit nga Dibra, tash 
me banim të pa dijtun në ltalil'; 

Tue marrë parasysh se konkurojnë t! gjitha 
ekstremet e Iv puna prej dekret· tigjës me datë 
2 Qershuer 1939-XVII i 

Në bazë re nenit 2 t' ati! dekret ligji; 

DEKRETON 
Sekuestrimin e pasunis së pa-lueJtëshme të H•· 

fiz; Xh • malit, Që ndodhet në qarkun e Tiranës e që 
slmbss Vrrtetlmlt të Iëshue m me Nr. 447/Vll datë 
2!J. 9. 1939-XVll, prej ZtJrës lpothtbve, të Tira· 
nës, përbaltet prej pronës së poshrë- shenluerr ee 

t. Nlë true li i ndodh un ne la git n 1 irana e Re, me 
Nr. 102 të planit, m- sipërfaQe prpj 1100 (niimii e nfi 
qind) metra katrori", rregjistrue me Nr. 606/98 datë 
30 6. 1928. kutlzue: LL1die, Rruga Nr. vi Pere 
ndlm, Nr. 1fl3 Veri, 104. Jugl', Nr. too tl! r-Ianitt 

2. Nië sht~:-,i të madhe, të ngrehao mbi true- 
" ltin e përmendua slprl. vërte tue me deldaratën e 

[ëshue me me datë 29. 9. 1939 XVII, prej Kryepla 
kut lë hglës së Rë të Tiranës. 

Urdhënon Zyrën e Pinancavet lë Tiranës, me 
vue dorë mbi pronën e ndërtesën e përshkrueme 
në këtë dekret, dhe Zyrën e I:othekavet të Tiranës 
me transkriptue sekuestrimin e bamë. 

Ky dekret, për të gjitha efektet e ligjës. do të 
botohet n@ Fletoren Zyrtare të Mbretois. 

Tiranë, me 6 Tetuer 1939-XVII. 
~inistri i l)rejtësiës 
Xh. Ypi d. v. 
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Dekret I Ministrit U Drejl!s{s d, 6 Tetuer 
I939.XVII Nr. 90 

Sekuestrim i pasunis së Fiqri Rusit 

Dokret 
Miriistri Sekretar Shteti për Dref tësiën, 
Mbassi shqyrtoj proces-verbalin e Komisionit 

U! posaçëm datë 6 Shtatuer 1939-XVII. me U! cilin 
proponohet sekuestrimi i pasunis se lultëshmë e 
të pa-lultëshme të Fiqrf Rusit, nga Dibra, tash 
me banim të pa-dij•un; 

Tu'! marrë parasysh se konkarof në të gjitha 
ekstremet e Jypuna prej dekret· ltglës me datë 
2 Qershuer 1939 XVII; 

Në bazë të nenit 2 t' atij dekret-ligji; 
DEKRETON 

Sekuestrlmln e pasuols së pa-luitëshme të Piqri 
Rusit, që ndodhet në qarkun e Tiranës e që si 
mbas Vërtetimit të lëshuem me Nr. 4.f7 /VIII datë 
29.IX. 19H xvn prej Zyrës Jpothekavet të 1 iraoës, 
perbahet prej ndërtesave të posht-shenjueme : 

I. Një shtëpi e ndo Ihun në lagjen Ali Bej të 
Tiranës, e përbame prej tri oda të poshtme, një 
koridor në mes 1y:1e, dy gjelltoreve, pus e oborr, 
rreglistrue me Nr. 482 datë 27.X.1930, kufizue: 
Lindje, prej 17 metra me Selim Portuzin. Veri, 
prej 19 metra me Mehmet Kaspin. Perendim, prej 
17 metra me rrugë private. Jugë, pre] 19 metra 
me trashigimtarët :. Kasem Perrelës, 

2. Një shtëpi e ododhno në lagjen e Re të Tl· 
rants, e përbame prei dy oda, ojë gielltore e pus, 
rregjistrue me Nr. 557 datë 30.7 1927, kufizue a 
Një anë, Rruga e Durrësit e magazla e Zenel Ta 
fajt· Një anë, Mthmet Farka. Një anë, Shtëpija e 
Klsem Xhepes. Një anë, Kopshti i Caoit Lam 
Himes; 

Urdhënon Zyrto e Firiancavet te Tiranës per 
me vue dorë mbi ndërtesat e pronat e përshkrueme 
në këU! dekret, dhe z,ren e Ipotbekavet të Tlranës 
me transkrfptue sekuestrimin e bame. 

l<y Dekret, për të gjitha efektet e ligiës, do të 
botohet në fletoren Zyrtare të Mbretnis. 

Tiranë, me 6 Tctuer 1939-XVII. 
Ministri I DreJtësiës 
Xhafer Ypi d. v, 

Dekret I Mi1alslril I! Dre;tls{s 
6 Tetuer I939 XVII, Nr. 9I 

Sekuestrim i pasunis së 
Servet Rusit 

Dekret 
Ministri Sekretar Shteti për Dreltëslën, 
Mbitssi shqyrtoj proces-verbalin e Komisionit 

të posaçëm datë 6 Shtatuer 1939.XVII, me të cilin 
praponohet sekuestrimi i pasunls së lueltëshme e të 
pa- lueltëshme të oiestarëve të familjes U! Fiqrl Rusit 
nga Dibra, tash me banim të p1-dijtun ; 

Tue marre parasysh se konkurofoë të gjitha 
ekstremet e lypuna prej dekret ligiës me datë 
2 Qershuer 1939 XVII; 

Ne bazë të nenit 2 t' atij dekret- If gli; 
DEKRETON 

Sekuestrimln e pasoois së pl·lujU!shme tf Servel 
Rusit, bashkë-shorte e Fiqri Rusit, qt' ndodhet ne 
qarkun e Tiranës e qi! simbu vërte timit të lësh u· 
em me Nr. 447/VIII datë 29.IX.1939-XYH prej z,. 
res lpothelcavet të Tiranës, përbehet prej ndërtesës 
së posht.shenlueme : 

Një shO!pl e ndodhuo në lagjen SuteJmao Pa 
shë U! Tiranës e përbame prej dy oda dollmaltlle 
e nj@ korridor dhe dy oda e ojë koridor e ojë 
banfo poshtë. nlë guzhlnë e pus, rreglistrue me 
Nr. 322 datë 16.5.1939, kufizue: Lindja, shtëpiia 
e Abjurrahman Dedës. Pereodim, Rruga e përgji 
thëshme. Veri, prona e Islam Deliut. Jugfl, Rruga 
e portës Abdurrahmao Dedës, 

Urdhëoon Zyrën e Ffnancavet të Tiraot'1 me 
vue dore mbi ,ronëo e pHshkrueme në Utë de, 
kret, dhe Zyreo e Ipothekave U! Tiranës me trans· 
kriptue sekuestrimin e bamë. 

Ky Dekret, për te gjitha efektet e liglës, do U! 
botohet në Fletoren Zyrtare të Mbretais. 

Tiranë, me 6 Tetuer 1939-XVII 
Ministri I Drejtësis 
Xhafer Ypi d, v, 
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Dekret I Ministrit I~ Dreitësts 
6 Tetuer r939 XVII Nr, 92 

Sekuestrim i pasunis së Vllazënve 
Xhemat e Qazim (Zim) Ferrës 

DEKRET 
Ministri Sekretar Shteti për Dreltëstën, 
Mbasi shqyrto] proçesverbalin e i<omisjooit të 

posaçëm date 6 Shtatuer 1939 Xvii, me U! cilën 
proponohet sekuestrtmi i pasunis së tu, [tëshn.e e 
lë pa-Iuejiëshme të VllJzënve Xhemat e Qszlm 
(21m) Ferrës, nga Krueja, rash me banim te pa· 
dijtun në l1ali; 

Tue marre parasysh se konkurojnë të gjitha 
ekstremet e lypu na prej dekret liglës me dalë 2 
Qershuer 1939-XVII; 

Në baze l~ nenit 2 t' atij dekret ligji; 
DEKRETON 

Sekuestrimin e pasunis së pa-luiiëshme të Xhe 
mat e Q .. zim (Zim) Ferrës, që ndo ihet në qarkun 
e Tiranës, e që simbas Vërtetimi: të lëst.ue m me 
Nr. 447 /4 datë 29.9.1939-XVII prej Zyrës Ipothekavet 
të Tiranës, perbahe t prej ndërtesës së poshtë she 
njueme: 

Një shtëpi e adodhun në Lagjen Suleiman Pa 
shë të Tiranës, e për bame prej dp oda dollrnall.]e, 
nje sallon në mes e i opsnr, rre glistruc me Nr. 
349 datë 23.11.1934, kufizue: Lindje, Një ball 15 
metra metra me Metal, Keçin, Perendlm. Një ball 
U metra me rrugë private. Veri. Një ball 24 metra 
me Hasan Bakiun. juge. Një bail prej 24 mClllra 
m11 Besim Bakiuu e plesrarë. 

Urdhënon Zyren e Pinancave, te liranës me 
vue dore mbi pronat e ndërtesën e pershkrueme 
ne këtl dekret, si doe L)'reo e t..iothekavel te 
te Tiranes, me rranseripiue sekuestrimin e bamë. 

Ky Dekret, për të gjitha efektet e ligjes, do të 
botohet në fletoren Zyrtare të Mbretnls. 

Tirane, me 6 Tetuer 1939-XVIl. 
~iolstrl i l)rejtësi~s 

Xh. Ypi d, V, 

Dekret I Mtnisfril I~ DrejUsis d, 6 Tëtuer 
I939 XVII, Nr. 93 

Sekuestrim i pas un is së Xhelo 
Selim Dibrës ose Radoveshi 

Dek..-et 
Ministri Sekretar Shteti për Drejtësiën, 

Mbassi shqjrto] proces-verbalin e Komisionit 
të pcs-çëm datë 17 Korrik 1939,X VII, me të cilin 
propouoh.t sekuestrimi i pasunls st, Xhelo Selim 
Dibres, ose Redoveshi, nga Dibra, tash me br. 
nrm të pa- dijtun n' liali ; 

Tue marrë paraspshë se konkurrojnë te gihha 
ekstremet e lypuna prej dckret,ligjës datë 2 Q,r· 
shuer 1939 XVll; 

Ne baze të nedt 2 t' atij dekret-ligli ; 

DEKRbTON 
Sekuestrimtn e pasunis se pa-Iujrëshme te Xhelo 

Sehm Dibrës ose Radoveshi, që ndodhet në qarkun 
e Vloilë3 e qe simbas Verttlimit të lëshuem me 
date 2 T...tutr 1939 XVII prej Zyrt:s Iporh.kavet të 
vlonës. perbaher pre] ndërtesës se posht-sheniueme t 

Nj.;; shtëpi e ndodhun në lagjen Skele e Vlonës, 
e perbarne pre] pesë dhomash, nje banjo dhe një 
sallon, si dhe rreth e përqark me oborr me oje 
stpër-Iaqe prej 800 (rerqtao) metra kate, rregjisirue 
më Vol. 8 Nr. 2~9; date 13 Gusht 1938 ,e Zpres 
IpothekaVçl të Vlonës, kuf1iu~: Lindje, Rruga e 
lagjes. Pereucim. Hamza GJpka. Juge. Rruga e për 
gji bëshme. V eri, Shoqnia Simsa ( ,. I. M. S. A.). 

Urdnenon Z1r('a e Ftoancavet të Vlonës, me 
vue dore mbi ndërtesën përshkrueme ne kete dekret. 
dhe Zyren e lpothekavet të Vlones, me transkriprue 
sekuestrimin e bame. 

Ky Dekret, për te gjitha efektet e llgjëa, do te 
botohet në Fletoren Zyrtare të Mbretnis. 

Tiranë, me 6 Tetuer 1939 XVII. 
Ministri i Dreltëslës 
Xhafcr Ypi d. v. 
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Dekret i 11,foislrll I! Drejtlsis d. 6 Teluër 
z939.XVII, lvr. 94 

Sekuestrim i pasunis së Xhe lo 
Dibrës ( ose Rado veshi) 

Dekret 
Ministri Sekretar Shteti për Drejtësiën. 
Mbassi snqvrro] proces-verbalin e Komisionit 

të posaçëm datë 17 Korrik 1939·XVU. me të cilin 
proponnnet St.kuestrimi i pasuois se luejrëshme e 
te pa.luitëshme të Xneio Selim Dibrës nga D,bra, 
tash me banim të pa-dijtun në Italie; 

Tue marrë parasysh se konkurojnë të gjttha 
ekstremet e lypuoa prej dekret-ligjit me datë 2 
Qershuer I Y39-XV11 ; 

Në baze lë neuit l. t' a rij dekret-ligji; 
U E K l{ b T O N 

Sekuestrimin e pasa nits së paluitëshme të Xhe- 
lo Selim Dibrës ose Radovcshi, që ndodhet në qar 
kon e Korçës 1: që si mbas Vërtetimit të leshuem 
me date l Te.uer 1939 XVII pn j Zyrës s'Ipoteka 
ve te Korçës, përbahet prej pronave të posht 
snenueme, të rregj.strneme n' ate Zyrë me Nr. 464/8 
datë 15 Prill 19.35: 

I. Një vneshtë e ndodhu o në katundin Voskop. 
të Korçës, ne vendi u!{alotat», me sipërfaqe 
prei 6 (gjashte) dynym, kuf1zut: Liodjr, Salih Veli. 
Perendim, Dajlan l<akip. Jugf, Xhafa Ali. V,ri, 
Udhe; 

2. Nji arë e ndodbun ne katundin Voskop të 
Korçës, në vendi "Lumi-, me sipërfaqe prej 6 (gjasht) 
d1a1m, kufizue: Lindje, Sherif Myrttza. Perendim. 
Mustafa Z"q r. Veri, Xllafer Ali. Ju1ë, Fazlli Q.: 
rim; 

3. Një arë e ndodnun në karuudiu Voskop lë 
Korçës, ne vendi -Luedne,, me sipërfaqe prej 2 
(dy) dynym, kufizue: Lindje, Riza Sherifi. Perëndim 
Trashlgimtarët e Mustafa Saliut. Veri, Sdt Hjsen. 
Jugë. Mustafa Zeqir; 

5. Një arë e ndodeun në katundin Vosxop, 
në vendi "Shelgje", me sipërfaqe prej 4 (katër) dy 
nym, kufizae: Lindje, Salih Veli. Perëndim, Adem 
Mustafa. Veri> Udht. Jug~, Ramadan Selimf; 

6 Një arë e ndo1hun në katundin vossos, ne 
vendi •pu,ha e Vogël•, me sipërfaqe prej 2 (dp) 
d1nym, kufizue: Lindje, z~qir Dallp. Perendim. Mu· 

sa Murat. Veri, Ismail Hpsen. Jugë, Adem All 
7. Një ar@ e nfodhun of katundin Voskop 

të Korçës, ne vendi •U.1hn e Voskopolës» me si 
p~rfaqe prej 6 (gjashtë) dynym. kufizue: Lindje e 
Veri, Rrustem Hasan. Jugë, Udha. Perëndim, Rrus 
tem Hasan; 

8. Një luadh i ndodhun në katundin Voskop 
të Korçës, ne vendi «Slloglet-, me sipërfaqe prej 
4 (katër) dpnym, kufizue: Lindje, Bt ktash M~rsln. 
Perendim, Riu Qetim. Ve, i, Lsmail Hpsen, Jugë, 
Fehml Ismail; 

9. Një luadh i ndodhun po në katundin Vos 
kop të Korçës, ne vendi "Varret», me sipërfaqe prej 
4 (katër) jpoym. kuf.zue: Lindje, Rushan Sulej man. 
Perendirn, Udhë. Veri, Ismail Hrsen. Juse, Sherif 
Ali. 

Urdhënon Zyrln e financavet të Korçës, me 
vue dorë mbi pronat e përshkru-me në këtë de 
kret, dhe Zprën e lpothekavet me tr •• nssrtprue sek 
uestrimlo e bamë. 

Ky D:ltret, për të gjiton efektet e ligles, do 
të botohet në Fleroren Zyrtare të Mbretnis. 

Tirani', me 6 Tetuer 1939 XVII 
Minisrri ! Drejtëslës 

Xhafa Ypi d.v. 

Dekret i Mt'nislril /! Dreitësis d I 3 Tetuer 
z939.XVJI Nr. 95 

Sekuestrim i pasunis së vllazënvet 
Xhemat e Qazim (Zim) Ferrës 

Dekret 
Ministri Sekretar Shteti p· r Dreltësiën, 
Mbassi Shqyrtoi proces verbalin e Komisionit 

të posaçëm datë 6 Shtatuer 1939-XVll, me të cilin 
proponohet sekuestrimi i pasuois së lujtëshme e 
H! pa-lujtëshme të Vllazënve Xhemal e Qazim 
(Zim) Ferrës, nga Krueja, tash me banim të pa. 
dlltun n' ltalië ; 

Tue marrë paraspsh se kankurojnë te gjitha 
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ekstremet e lypuna prej dekret- tigj!!s me datë 2 
Qershuer 19.39 XII ; 

Ne bize të nenit 2 t' atij dekret- lig1i; 
DEKRETON 

Sekuestrimin e pasunis së pa- luitëshme të vila• 
zënv .• t Xhem al e Q. zim (Ztm) r errës ne mëoyre 
të përshkrueme ktu poshtë, që ndodhet në qarkun 
e Nënprefekturës së Matit, e që simbas Vërtetimit 
të lëshuem me Jarë 2.X 1939-X vu prej Zvrës Ipo 
thekavet (pranë Gjykatës Paqu) lë Matit, prrbahet 
prej ktpne pronave e ndërtesave: 

Pasunija që zotnon Xhemal Ferra: 
1. Një cope tokë që ndodhet në Burl 1, me si 

për-faqe prej 576 (pesqind e shtatdhjel e gjashte] 
metra katrore, rregiistrue me Nr. 6 datë 29.X.1935 
të Zyrës l,>01hck11vct të Matit, kufizue: NJë anë, 
Rruge, Trt ane, me tokën që i mbetet disponibël 
Ahmcl Zogollr: (rash e sekuest ueme] që shenohel 
nën Nr. 17 /111 siç reza It on nga nji kopje e planit 
rregullator të qytetit Burel; 

2. Një copë tokë, me ernën ,, Toka e Kokës .• 
që ndodhet në Barel, me sipër f iqe prej 11/2 (nti 
e gjysëm) dy,1vm, rregitstrue me Nr. 24 dalë 
10.Xll.19.37 lë Zyrës Ipothexavet të \fatit, kufizue: 
Lindje, Rruga e përglltnës'ime. Veri e Perendirn, 
All Meta. Jugi\ lenua Tusha; 

3. Një copë to'cë që ndodhet në Qafën e Shta- 
mbës, me sipër faqe prej -150 (katërqind e pesdhietë) 
metra katrore, rregtistrue me Nr. 31 datë lO.X•l. 
1937 te Zyrës l,.,othekav~t lë M~tit, kuf·zue: Lio 
dje, Pereodim e Jugë, Rruga e përgjtthëshme. 
Veri, Kroji; 

4. Nie copë truell i ndodhuo në Bur-I, me 
stpër-Iaqe prr] 4S I (katërqind e pesdhjet e nil) 
metra katrore, rre giistrue me Nr. 27 date 20 XII. 
1937, të Z1rfs lpotnexavet ië Malir, kuf.zue : Një 
ane, me rrugën Nr. 11 e tri an ë pronari, siç re- . 
zulton nga nil skice q! lea ba pl-së Integrale 
aktit publik; 

5. N1ë copë truell që ndodnet në Burel, me 
sipër-faqe: pre] 682.SO (gjasbtqind e tetdhjet e dy 
e 50°/.) m e gjithë oje shtëpi të ndër.ueme mbi atë 
truell karabina e përbame prej katër dhomave, oji 
korridor e oji guzhlnë, rreglisirue me Nr. 28 d•të 
20.Xll.1937 të Zyr(s lpothekavct të 1Vl11tit1 kufiz11e: 
DV herë, me rrugë. Dy herë, me pjesën e tokës 
së sexuestrueme të Ahmct Zogollit; 
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6, Një copë truell që ndodhet në Burel, me 
sipër-Iaqe prej 7 2.0 (shtatqind e njizet) metra ka· 
trere, me Nr. 18 lë phnit rregullator te Bsshkiës 
së Burrelit, rregiistrue me Nr. 11 datë 17.5.1939 
lë Zyrës Ipothekavet të Matit, kuf1zue: Katër anët 
me rrugë; 

7. Një godinë të ngrehun mbi tokën e rreglis- 
trueme me Nr. 24 date IO.Xlt.1937 në Zyrën e 
Iporhekavet të \\atit, qi! perbahe t prej kthinash 
1' ult l e sallo 1, ne te c.len ka instalue dy motorra 
për dhanje dritë eletriku Q_prelit Burrel dhe ojë 
Mulli drithi, vërtetue me akt-njof uniën 1'lr •. 3.3 
dalë 16.Xl.19.37 lë Gjykate• Paqlt 1~ Matit, kufi 
zue : Lindje, Rruga e përicjlthë.,hme. Perendim e 
V eri, Ali ~era. Jugë, Zenun Tusha; 

Pasuuta që zotnon Qaztm (Zim) Ferra: 
I. Një copë trut:11 m~ Nr. 17 te Planit, që ndo 

dhet në Burd, ne sipër-faqe prej 517 (pesqind' e 
shratëmbëdhiete) metra katrore, rre giistrue me Nr. 
13 datë 17 5.193':I të Zyrës lpothekavet lë Matit, 
kufizui:: t.tudi, Shahin Fetahu. Perendim, Xha 
vid Berisha. Veri, i<rugl!. J 11gë, p], u disponibet 
e pronarit; 

2. Një barake e ngrehen në qendër te Q11etit 
Burel, me lejen e dnanun prej Bashkies së Vendit 
me vendimin Nr. 64 datë 11.5.1937, v; rtetue mt 
shkresën Nr. 582 datë 7.X.1939,XVU te Nëopre 
Iektures së Burrelu ; 

Pasurua që zotnoj në të dy vllaznlt 
Xhemat e Qazim (Zim) Ferra: 

1. Një stuëpt qe ndoJllet në qy:i:tia Burel, e 
peiba-ne pret d1 katesh me kater dncma e n1i 
koriuor nalt dhe kater dho .ia e një koridor poshtë 

si dhe n1e gtithiM e oje ahur, rregirstrue me 
Nr. 4 datë 11.3.1938 U! Zprë3 lpotnesavet te Malit, 
llufizue a Lindje e Perencim, Lik Mehmeti. Juge, 
Z··q1r Samia. Ver;, Rruga e përgltthëshme. 

Urdhëaon Zyrën e c iuancavet të Tiranës me 
vue dorë mbi udertesat e përshkrueme në ketlf 
dekret, dhe L.yren e Ipmhekavet pranë Gjykatës 
Paqit lë MAiit me transk.riptue sekuestrimiu e bamë. 

Ky Dekret. p.r të gjitha efektet e ligjes, do te 
botohet o! Fletoren Zyrtare te Mbre1nis. 

Tiranë, me 13 Tetuer 1939-XVU. 
Ministri i Orettesies 

Xh. Ypi. d, v 
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De"lerd i Mblistrit ll Dreiusis d. rs Tetuer 

r939-XVII1 Nr. 96 

Sekuestrim i pasunis së 
Mustafa (Taf) Kaziut 

Dekret 
Mioiatrl Sekretar Shteti per Drejtësinë, 

Mbasi shqyrtoj proces-verbalin e Komisjonlt të 
posaçëm date 6 Shtatuer 1939-XVII, me të cile n 
proponohet sexuesrrtmi i pasunlsë se luejtëshme e 
te pa-Iuejtëshme te Mastafa (Taf) Kaziut nga Di 
bra, tash me banim të pa- dii ton; 

Tue marrë paraspshë se konkarojoë të gjitha 
ekstremet e Jypuna prej dekret-liglës me datë 2 
Qershuer 1939-XVII; 

Në baze të nenit 2 t' atij dekret-ligji; 
DEKRETON 

Sekuestrimin e pasunis së pa lujtëshme të Mu; 
tafa (faf) Kaziut, që ndodhet ne katundin Selishtë 
te Matit, e që simbas deklaratave te bame prej 
Kryeplakut t' atij katundi para Gjykatës Paqit të 
Matit me dru: 7.I0.193C).XVll, përbahet pre] prona 
ve dhe ndërresave të posht-sbenjueme, te pa-rregjis 
trueme ne Zyre a e Jpotekavet: 

I, Një are me emën »Biba« e ndodnun ne ka. 
tundin Selishtë, me ojë si per- faqe prej 7 (shtare) 
dynym, kuf1zue: Lindje. Haxhi Roka. Perendim. 
Cen Loca. Veri. Cen Loca. Jugë. Haxhi Loca ; 

l. Nje arë qe ndodhet në katuodio Selishtë, në 
vendin »Kaçes- me sipër-faqe prej 4 (kater) dyn,m, 
kuf1zae: Lindte. Ibrahim Capi. Perendim. Mali. 
Veri. Mali. Jugë. Hpsen Meta; 

3, Nje cope livadh me emën «Bote> qe ndodhet 
ne katundin Selishte, me sipër-taqe prej 6 (gjashtë) 
dynym, kufizue: Lindje. Mustafa Cani. Perendim. 
Osman Cani, Veri. Mustafa Cani. Jugë. Haxhi 
Loea ; 

4, Një shtëpi e përbame pre] tre katësh, e cila 
ndodhet mbrenda Livadhit që përshkruhet në Nr. 
l të ktij dekreti, si dhe dy shtepija bukë të rre 
thueme me avlli. 

Urdhëaon Zyrën e Financave! të Tiranes, 
me vue dorë mbi pronat e përshkrueme në këtë 
dekret, dhe Zyrën e Ipothekavet ti Matit, me 
transkriptue sekuestrimin e bamë. 

Ky Dekret, për të gjithJ t fcktd e ligjës. do 
U! botohet ne Fletoren Zyrtare të Mbretnis. 
Tiranë, me U letuer 1939 XVII. 

Ministri i Drejtësia 
Xh~fer Ypi d. v, 

Dekret i Ml•islrit I! Dre/this d. I 3 Tetuer 
r939.XVJI hr, 97 

Sekuestrim i pasunis së 
Kurt Shqytit 

Dekret 
Ministri Sekretar Shteti për Drejtësia, 
Mbassi shqyrtoj proces-verbalin e Komisionit 

posaçëm datë 6 Sht •• tuer 1939 XV.I, me te culn 
proponohet sekuestrim! i pasunls se lujtëshme e 
të pa-Iujtëshme të Kurt Shqytlt nga katundi Lis i 
Matit, tash me banim rë p ,. diJtun ; 

Tue marrë parasysh Sc konkurojnë të gjitha 
ekstremet e lypuna prej Dekr ei-Ligiës me datë 2 
Qershuer 19J9-XVII; 

Ne bazë të nenit Z t'0atii dekret ligji; 
OEKRETON 

Sekuestrimln e pasunis se pa-Iuejtëshme të Kurt 
Shqjttr, që ndodhet ne Qarkun e Nëopref~ktures se 
Matit e që simbas deklaratave lë bs me prej k1ye. 
pleqsiës së Katundit Lis para Gjykates Paqlt të Ma. 

tit me datë 2. 10. 1939 XVII, përbahet prej prona 
ve dhe ndertesave te poshtë· sheniueme: 

I Një are me ernën «Kurline,, që ndodhet në 
katundin Lis, me sipërfaqe prej 5 (pesë] dynym, 
kutizue: Lindje. Rruga e I 1gj1:s. Perendim e Veri, 
S11i Shqyti. Jutë Dalip Pisku; 

2. Një Kullë dy katesh me njl dhomë e ojë 
burg si dhe nji guznlnë, q~ ndodhet mbrenda Arh 
se shenueme në Nr. 1 te dekretit: 

3. NJë ahtëpi prej një kati, qlf ndodhet në ka· 
tundin Lis e që kufizohet ne të kater anët me tokën 
e Sati Shqytit; 

4. NJe arti me emën «Ara e Shirës», që ndo 
dhet po ne katundi o Lh, me sipërfsqe prej 15 (?el· 
mbedbJete) dyapm, ne te cilen Kurt Shqyti 1otnon 
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dy pjesë, kufizut: Lindje, Xhemal Shahioi. Veri, 
Rtuga e k.atuodit e Prroj. 

Urdhënon Zyrën e Fioaocavet të Tiranës me 
vue dore mbi ndertesën dhe pronat e përshkrueme në 
këte dekret, (!he Zy1en e lpotekavet te Tiranës, 
me transkriptue sekuestrimin e bamë. 

Ky Dekret, per të gjitha efektet e iigiës, do të 
botohet në Fletoren Zyrtare te Mbrettis. 

Tirani, me 13 Tetuerl939-XV11. 
Ministri i Drejtësia 
Xhafer Ypi d. v. 

Dekret i Ministrit tl Dreitësts ti, I 3 Tetuer 
I939-XVII Nr. roo 

Sekuestrim i gjysmës të pjesës së 
Dr. Simon Simonidhit e të 

familjes se tij 

Dekret 
Ministri Sekretar Shteti për Drej U!sien, 
Mbassi shqyrtoj proces-verbalin e Komisionit 

të posaçëm datë 6 Shtatuer l939 XVII, me te cilin 
proponohet sekuestrimi i gjysmës të pasunis se P£· 
Jujtëshm-e te Ur. Simon Simooidhit e te familres së 
tij, nga kat11ndi Vuno i Himarës, tash me banim 
n' Elbasan; 

Tue marre parasysh se konkurojnë të gjith-a 
ekstremet e tvpuna pret dekret-ligj~s me datë 2 
Qer~hui:r 1939-XVll; 

N!! baze U! nenit 2 t' atij dt kret-Iigji : 
D E K R E 1' O N 

Sekuestrimin e ajysmes te pjesës së pasuniës të 
pa-luj1ë1hme të Dr. Simon Simonidh:t e të bashkë· 
ahortes së tij Eleni Simonidhi që se bashku me 
Panajo Simooidhi, e ama e Dr. Simon Simonidhit 
e zotnolaë ne Katundin Vuno të Himares, e cila, 
simbaa Verte1imit te Iëshuem me datë 12 Tetor 
1939-XVII prej Kr9epleq1ies 11! katundit Vuno, eer 
bahet prej pronave të posht-shenjuemes 

I. Nje shtëpi me dy dhoma, me ojë obor të 
vogët dhe pus, qt ndodhet në lagjen Ojistojaj te 
katundit V 1100 te Himarës, kufizue : Para. Vllar.nija 

Milaj. Mbrapa dhe Djathtas. Rruge. Majtas. Thanas 
Sunonidhi, tue pasë a' &Di! të poshtme te shtëpi, 
dhe aje kopsht të vogël; 

2. Një Ullishte, me 32 [tridnjet e dy) rranlë 
ulli] e ojë fik, qe ndodhet ne v~ 11d1n Pepunar, ku, 
l1zue: Lindje. Rruge. Veri e Perendim. Prrue. Jugë. 
Kozma Ciruna ; 

3. Një Ullishte, me dy rranjë ullij dhe tre rranjë 
fiq, qe naodhet ne vendin Gone te Katundit Vuoo 
te Hrmarës, kuf1zue: Lindje, Perendrm e Juge. Kio 
Thano. Veri. Prrue. 

Urdnëuon Z11ëo e Fioancavet të Vlooes, me 
vue dorë mbi gjysmen e pjesës qe zetnon Dr. SI· 
moo ~1mooulhi dhe bashse-sborua e tij Eleni Si· 
mentdni në pronat e pershkrueme ne kete desret, 
dhe .lyren e Iporaesavet prane Gjyutes Paqu te 
Hrmares, me transsrrptue sekuestrimin e bame. 

K-p Dekret, per te gjitha tf cktet e llgiës, do te 
botohet ne fletoren Zyrtare të Mbretnis. 

Tirane, me 13 Feruer 1939,XVII. 
Ministri i Drejtësiës 

Xh. Ypi d. v. 

Dekret i Ministrit tl Drejtlsis d, 29 Tetuer 
I939-XVII, Nr. IOI 

Sekuestrim i gjysmës së pasunis 
Or. Simon Simonidhit 

Dekret 
Ministri Sekretar Shteti për Drejtësiën, 
Mbassi shqyrtoj proces-verbalin e Komisionit 

te posaçëm date 6 Shtatoer 1939 XVII, me te cilin 
proponohet seauestrimt i gjysmës së pasunis së 
pa luitëshme 1e Or. Simon Simonidhit, nga katundi 
Vuno i Himarës, tash me banim o' Elbasan; 

Tue marrë parasysh se konkurojnë U! gjitha 
ekstremet e lppuna prej dekret-lgjës me date 2 
Qershuer 1939 XVII; 

Në bazë te nenit 2 i'ati] dekret ligji; 
DEKRETON 

Sekuestrimin e gjysmës të pasunis se pa-laltë 
shme te Dr. Simon Simooidhit, qe ndodhet ne qar- 
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kuo e Tiranës e që simbas Vërtetimit të iëshuem 
me date 27 Sntaruer 19J9.XV1I e Nr. 447/2, prej 
Zyrës lpothekavet te Tiranes, përbahet prej pronave 
të poshr-sheujuem : 

I. Një kopsht, qe ndodhet ne lagjen Xhami 
Sherif re Tiranes, rregj1s1rue me Nr. 293 date 
20· 1 • 1929 te Zyres Ipornexavet te Tiranes, kufizue: 
Një ane. Rruga pa uyc:. Një ane. Sntepija e Adem 
Taganit. Nje anë. Sntepua q' u t1'<la. Nje ane. Shrë 
pija e Abaz e Sinan Tag1011; NJe <ane. Xhade; 

2. Nje truelt, qe ndodhet ne lagjen Xnami, srnurl 
Tetove re J iranes, me: srper-faqe prej 840 (tetqmu 
e dJ z et] metra kare, rregusrrue me rxr. 20.Z uare 
27.5.1930, te lyres Ipornesavet re t irauës, sunzue : 
Lindje. Tndnjer metra rruga e .tlbASan11, pese me 
tra larg kuf101 i prunes Dite Kume Likes. _.,rc:uatm. 
Trldnjet metra. Veri, ojtztt e i1as111 metra e gjysem. 
Juge. Tridhje! metra me: pjesën e Stf~r Giyshll; 

3. Nje truell, qe ndodhet ne: lagien Xnami ::>htnf 
të Tiranes, me si per- faqe prei 600 (gJastuqioCIJ me 
tra kare, rregjistrue me: Nr, 337 ua,e 8.J.l.19J1 re 
te Zyres lpomekavet 1e Tiranes, kut,zui:: ,Nie ane. 
Dr. Sirnonidhi. Nje ane. Rruga e Elbasanit. NJe ane. 
T9ka e Vakfu Myshm1tn. Nie ane. l<ruge pa krye; 

4. Një cope 1011.t!, që ncodner në lagjen Xhami 
S111:nf te Tiranes, me sipër-faqe prej 3110 (,req1nd 
e nandëdhlete) metra ka1 e, rreglrstrue me Nr. 276 
date 13.).19,2 te Zyres Ipothesavet re l rranes, ku 
fizuc; Linuje. Rruga e crbaeamr, Perendim, Veri e 
Juge. Vakfi Mysliman; 

S. Nje copë toke, që ndodhet po ne laijen 
Xhami Sherif te Tiranes, me sipër-Iaqe prej (dymbe 
ahjete) metra kare, rregitsrrue me Nr. 276 datë 
13.5.1932 të lyres lpothekavet të Tiranes, kuf1zue: 
Lindje. Vuh. Perennim. Shefqet Bashçaushl ose 
ose Ha1ibi. Jugë. Jusaf Kokomtri; 

6. Një copë vend, që ndodhet ne Lagjen Tirana 
e Re, me sipër-Iaqe prej 100 (11.:,qinct) metra .kare, 
me Nr. 2'13/200 te pranu, rregjistrue me Nr. 112 
date 16.5.1933 të Zyrës Ipothexavet të Tiranes, lrn· 
f1zue: L.indje e Veri. Rrugë. Perendim. Toka Nr. 
291/.ZOl. [ rgë. Toka Nr. 300/ZS; 

7. Nje vend qe ndodhet ne Lagjen Tirana e Re, 
me sipër-faqe prej 1290 (njëmij e dyqind e nandë, 
dnlete) metra kare, me Nr. 28 te plui t, rregjistrue 
me Nr. 22S datë 14.3.1931 te Zyrës Ipothekavet të 
Tiranes, kufizu ... ; Lindje. Bulevardi cA». Perëndim. 

Dr. Simonidhi. Jugë. Shteti. Veri. R•uaa e l!lbasanit; 
8. Te rregjrstrueme me Nr. aso date Jl,I0,19.n 

te Zyres lpothekaver te Tiranës: 
a) Nie cope tokë, qe ndounet ne Lagjen Tira- 

na e Re, me sipër-Iaqe prej Sl.80°/0 (teldhjc:t e DJë 
e r:,O°!o) metra kare, kuhzue: Një ane. t<ruga e Elba. 
saau, NJe ane. Toka me Nr. 41/269. Nje ane. To&a 
me Nr. 220/l.64. Nie ane. Dr, Stmouidh1 vetë, e 
,ruga qe uo çde1; 

bJ NJe copë rosë qe ndodhet po n' arë lagje, 
me 11per.faqe pr e] 42 (apzet e ap) metra llaae, ku. 
f1zut: an ane. t<ruge. Nje ane. Or. Simon :Simonldbi i 

9. Nie cope 1011.e, qe nuodner ne lagien l irana 
e Re, me: siper-Iaqe prej 6SO (ldashtq1na' e peadhJe1e) 
metra u1 ë, rregjrstrue mt: Nr. J6 uare IU.10.1931:i 
re Zyres lpo111euv1.1 .ë I iraaes, 1uf1zui:: Lindje. e 
r'ereuuun. ~d,r GJ.Pshi. Veri . .;efsr Ujy~n, e Abaz 
1 agaui, lwge. ~dcr 0).J'Shl, Ne liaelje 11.ufazohel 
eune me: rrugen e Elbasanit; 

iu .• ,je cope irueu, qe uuodnet në lagjen i 1rana 
e l<e me srper-Iaqe prej 1110 (njtmr] e n11q1nd e 
ahjdt.) metra urë, rregjrsrrue me 1'4r. 744 date 
~4.l t.19.i7 e Nr. IU date 13 . .i.939, re Zj-res lpo 
tnc:K.av1.t re l'tranes, me Nr. 286/.t05 te planit, ku, 
trzue : Lindje e Juge. Rruge. Pereaurm, 'foka Nr. 
1.8>/L.06. Veri. ·101ta Nr. 279/210, tasbli Eqrem u. 
bohova; 

11, .Një 1htepi te madhe qe ndodhet ne lagjen 
Xhami Sherif te I'iranes, ne te cuen sot qëndron 
persoaeli i ish-Legates Orcke, Verretue me deklara-1 
ten e leshuem me datë 16.I0.19.i9,XVII prej Krpe 
plakut të Lagjes Xnami Sherif, kufi&ae: Lindje. Rru 
ga e Elbasanit, Veri, Rruga e lagjes. Juce. Rrugë; 

12. Një shtepi, qe ndodhet po ne lagjen Xbami 
Sherif te Tiranës, e përbarae prej dy a tri dhomash, 
Vërtetue me deklaratën e lëshueme me datë 
16. I0.1939,XVII prej Kryeplakut të lagjes Xhami 
Sherif, kuhzue : Lindje. Kopshti vet. Perendim. Ku 
qali. Veri. Rruge e lagjes. Juge. 1<e1hit Tigani. 

Urdbenon Zyren e financave, te Tiranës, me 
vue dore mbi gjpameo e pronave dhe H! ndërtesave 
te sesuestrueme të Dr. Simon Simonidhlt qe per, 
shkruhen ne këtë dekret, dhe Zyren e Ipothekavet 
te Tirane, me transkriptue sekuestrimin e bame. 

Ky Dekret, per te &iitha efektet e llgjes do te 
botohet ne rletoren Zyrtare te Mbretnies. 

Tirane, me 29 Tetuer 1939,XVIII. 
Ministri i Drtjtesies 
Xhafer Ypi d. v. 
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Dekret i Ministrit tl Dreitsis 
datl 29 Tetuer I939-XVIJ, Nr, Io2 

Sekuestrim i gjysmës së pasunis 
të Eleni Simonidhit 

Dekret 
Ministri Sekretar Shteti per Dre [tësiën, 
Mbasi shqerto] proces-verbalin e Komisionit të 

posaçëm date 6 Shtatuer !9i9 XVII, me të c lin 
proponohet sekuestrimi i gjysmës se pasunis se pa· 
lujtëshme të Or. Simon Simontdhit e të Iami.ies së 
tij, oga katundi Vuoo i Himarës, tasb me banim 
ne Elbasaa ; 

Tue marre parasysh se koukurojeë të giitba 
ekstremet e lypuna prej dekret-Iigiës me datë 2 
Qerahuer 1939-XVll; 

Ne baze të Nenit 2 t' atij Dekret- ligti ; 

DEKRETON 

Sekue•trimin e gjysmës se pasunis së pa-luej 
tëshme të Eleni Simooidhit, bashkë-shorte e Dr. Si 
mon Srmonidhit, qe ndaJbet ne qarkun e Tiranes 
e qe simbas vërtetimit te tesnuem me Nr. 447/3 
datë 27-1939-XVJI prej Zyrës lpothekavet te Ti 
ranes, përbëhet prej : 

1. Një shtëpiie qe ndodhet ne laglen flraoa e 
R~. e përbame prej gjasbt dhomash, oje guzme, oje 
banjo, oborr e gjymës pusi, rregjistrue me Nr. 
568 datë l. 8. 1938 te Zyres Iporhekavet të l irauës, 
kufiz~e : Lindje, Kopshti i Dr. Simonidhtt. Pere 
ndim, Lami Adhami. Ve.ri,. Rruge. Jugë, Rt::,hil 

Tagaoi. 
Urdhënon Zyreo e Prnancavet te Ttranës, me 

vue dorë mbi gjysmën e ndërtesës te pershkrueme 
në këtë dekret, dne Zyreo e Ipothekavet te Tira 
nës me transkriptue sekuestrimin e bamë. 

K:, Dekret, per të gjitha efektet e tigiës, do re 
botoh!t ne Fletoren z,rtare te Mbremis. 

Tirane, me 29 Tetuer 1939-XVtll. 
Ministri i Dreirësis 

Xh, Ypi d. v. 
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Dekret i Ministrit U Drejtësis 
dat~ 29 Tetuer I939 XVII, Nr. zo3 

Sekuestrim i pasunis se Hajredln 
Taf (Mustafa) Kaziut 

Dekrot 
Ministri Sekretar Shteti për Drejtësiën, 
Mbasi shqyrto] proces-verbalin e Komisionit 1e 

pos •• çem date 6 Shtatuer 1939 XVII, me te cilin 
propouohet sekuestrimi i pasunis së tuejteshme e 
te pa.tuejtëshme të Taf (Mustafa) Kaziut, e të pies 
tarve të familjes se tij, oga katundi Selisht e Ma· 
t4t, rash me banim te pa-uiitun ; 

Tue marre parasysh se konkurojoë të gjitha 
esstremet e lypuoa prej dekret· tigjës me date 2 
Qershut:r 193~-XVII ; 

!.'lë baze re nenit 2 t' atij dekret-ligji; 

DEKRETON 

Sekuestrimin pasunis se pa-Iuejrësame te Haj 
redin ·aaf (Mustafa) Kaziu•, djall i Ta! (Mustafa) 
Kastut, qe naodner ne qarkun e Tiranes e qe si 
mbas verre nmit te leshuem me Nr. 447ll, datë 27 
Shratuer 1939- X Vll prej lyres tpotnesavet të Ti 
ranes, përbabet prej s 

1. Një kopstui qe ndodhet ne lagjen Ali Bej të 
Tiranes me sipër-taqe prej 232 (dyqind e tridhtet 
e dy) metra katrore, 16 metra për se gjati e 14 1/l. 
metra per se g1aoi). rregiistrue me Nr. 19 date 
28 l. 1930 të Zyres tpcthesavet te Tiranës. kufi 
zue : Një ane, Muharrem Metani. Një ane, Xnade. 
Një anë, L.onja Hartra Gjoka. 

Urdnënon Zyrën e Fmancavet të Tiranës, me 
vue dare mbi pronën e përshkrueme ne ktUt de 
krt:t, dhe lyren e Ipothexavet me transkriptue se 

kui:strimin e bamë. 
Ky dekret, për të gjitha dcktet e hgtes, do të 

botohet ne fletoren Z:prtart: të Mbrerniës. 
rtrane, me 29. Tetuer 1939-XVlll. 

Mioistri i Drejtësia 
Xbafer Ypi ë. v. 
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Dekret i Ministrit U Dreitrsis 

29 Tetuer r939-XVl1, Nr, ro4 

Sekuestrim i pasunis së djemve të 
Tat (Mustafa) Kaziut 

Dekret 
Ministri Sekretar Shteti per Drejiësien, 
Moassi shqyrtoj proces- verbalin e Komisionit 

të posaçëm dare 6 :)ht •• tuer 1~39 XVII, me te cilin 
proponohet sekuesrrimt , pasums se Iujrësnme dhe 
se pa-lujiesnme re Taf (.~us1afa) n.a.z1ut ete pjesiarve 
të Iamihvs se lij, nga it •• r, :>ehsnt 1 M11t11, tasti me: 

banim te padijrun; 
Tue marre parasysh se konkurojnë re gjitha 

ekstremet e Jypuna prej dexrer-ugtes me date 
2 Qershuer 1939-XVII; 

Në ba.z ~ te nenit 2 t' atij dekret-ligji ; 
DEKt<ETON 

Sekuestrimin e pjesës së pasuais të pa-lutë ah 
me të djemvet te Taf (Mustafa) Ka:.t1ut) te quejtun 
Asllan e Hairedin Kaziu, që ndodhet në qarkun e Ti· 
rants e që st mbaa Ver1e11m11 te Iesnuem me .Nr. 
447/! uare u. ~. 19.i9 XVll prej lyres lpothekavc 
te , iraues, përbehet prej pronave dhe ndertesës te 
posru-sheniueme të cilat i bashk-zotnujnë s'basheu: 
me senm Kaztun, dJall i Ibrahim Kaziut, tue u per 
jasbtue nga sesues.nmi pjesa e këtij: 

1. Një tokt.. që ndodhet në katuncHn Mëzez u~ 
Tiranës, me sipzrlaqe pre] 8 (tetë) dynym, rr~gjis· 
true me Nr. 687/47 d;:~~ ? 9. 9. 1927 të Zy,ës Ipe 
mesave: te l traces, kuhzue : L,mdJ~, Rrugi e katu 
nau Mezc:z. Pereudim, Snaban Balivore. Juge, Pe· 
ran Bylyku, Shaban Seu Kruja e rrugë. Veri, xha 
dja e Durresrt; 

2. NJe satepi, oje ode e nalt e një burg, që 
ndodhet ue u1unJ10 Mezez të Tiranës, rregusrrue 
me Nr. 668/50, da1e 19.11. 19l7 te t.yrës Ipotneka 
vet të I iranës, kuhzue: në të kater anët me dhen 
e vet; 

3. Nie tokf, qe ndodhet në Katundin Mëztz U! 
Tiranes, me sipërfaqe prej 3 (tre) dynym, rregjis 
true me Nr- 68lJ/.S I, dace 19. 9. 1927, te z,res Ipo, 
thekavet të Tiranës, kuf1zue: Dy anë. Toka e Sbte 
tit. D1 anë. Xhadt; 

4. Një toke që ndodhet po në katundin Mëzez 

1ë Tiranes, me sipërfaqe prej 80 (tetdhletë] dynym, 
rregjistrue me Nr. 6~0/52 datë 19. 9. 1927 të Zy 
rës Iporhekavet te Tiranës, kufiiue: Lindje, Toka e 
Shtetit. V eri e Perendim, Myslym Beshiri. Juge, 
Xhade. 

Urdhënoa Zyrën e Plnancavet të Tiranës, me 
vue dore mbi pjesët qe bashk-zotnolnë dy djelmt 
e hf ( Mustafa) Kazi at në pronat dhe në shtëpln 
qe persnsruhen në këtë dekrer, dhe Zyrën e Ipothe 
kavet të Tiranes me transkriptue sekuestrimin 
e bamë. 

Ky Dekret, për ,ë gjuha tfektel i: liglës, do të 
botohet ne Pteroren Zyrtare të Mbretnis. 

Tiranë. me 29 l'etuer 1939-X VIII 
Ministri i Dre] rësiës 
Xhafor Ypi d. v. 

D !kret i °Ali nis !rit Drëjtësis 
dal! ro, Na,iauer r939·XVIII Nr, ro5 

Sekuestrim i pasunis 
së Rysen Selmanit 

Dek,ret 
Ministri Sekretar Shteti per Drejtësiënr 
Mbasi shqyrto; proçes-verbalin e Komisionit 

lë posaçëm date 17 Korrik 1939 XVII, me të cilën , 
proaonohet sekuestrimi i pasunis së luejtëshme e 
të pa lueltëshme të Hjsen Selmanit, nga katundi 
Lis i Matir, dhe tash me banim të pa diitun; 

Tue marrë para sysn se konkarojnë të ~jitba 
ekstremet e lypuna prej dekret-Iigjës me datë 2 
Qershuer 1939 xvn, 

Në bazë të nenit 2 t' atij dekret-ligji; 
DEKRETON 

Sekuestrimin e pasunis së pa-Iuelrëshme të Hp. 
sen Selmanit, që ndodhet në qarkun e Nëoprefek• 
turës së Matit e që si mbas Vertetimit të ll!shuem 
me datë I l. 8. 1939-XVII prej Zyre1 lpotekavet pranë 
Gj1katës Paqu të Mtttit, përbahe: prej pronës se 
poshtë-shenlueme; 

1. Nie cope 10,ë, qe ndodhet ne Burrel, me 
sipërfaqe prej S76 (pesqind e shtatdhjel e gjashte) 
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metra kare, rrugiistrue me Nr. 4 datë 10. 1 1936 
të Zprës Ipothekavet pranë Gjykatës së Paqit të Ma· 
tit, kufizue: Dy anë. Me rrugë. Op Ani!. Me pjesën 
e tokë• së sëkuestrueme të Ahmet Zogollit, e cita 
tek!! shenohet edhe në Plan te qytetit me vijë të 
kuqe. 

Urdhënon Zyrën e Pinaocavet të Tiranës, me 
vue dorë mbi 1)ronën e nërshkrueme në kët!! dek 
ret dhe z,ren e lpothekavet pranë GJ1katës si! Pa 
qit të Matit me transkrlptue sekuestrimin e bamP. 

Ky Dekret, për të gjitha efektet e Llgjts, do të 
botohet në Fletoren Zyrtare të Mbretnis 
Tiran!, me 10 Nanduer 1939 XVIII. 

Ministri i Ore itësis 
xs. Ypi d. v. 

Deluet i Ministrit a Dre?°.'ls{s d. Io Nanduer 
r939 XVIII, Nr. ro6 

Sekuestrim i pasunis së 
Hysen Selmanit 

Dekret 
Ministri Sekretar Shh•ti për Dreitsin, 
Mbassi shqvrtoJ proces- verb111in e Komisionit 

të possç~m. dstë t 7 f<orri1t 1939.XVJI, me të cilin 
proponohet sekuestrimi i pasunis së tuite,hme e 
të ns-lu! tëshmr të Hesen Setm11nh, n,:a katt1ndi 
Lit i Matit, tash me banim të pa- diltun ; 

Tue marrë parasysh se konturoine të Riltha 
ekstremet' e 1youna nre] dekret-ligiës me datë 2 
Qeri:ihuer 1939-XVII; 

Në bsz! të nenit 2 t' atij dekret llirii ; 
DEKRETON 

Sekuestrimin e pjec;ëia të nasunis së oa-tuitëshme 
ti! Hvsen ~elm'lnlt, që ndodhet në •11rkttn e Matit 
e që slmbas vërtetimit të lëshuem me date 12 8. 
19J9-XVII prei z,res leothekavet pranë Qjptatt's 
Paqit te Matit, përbahet prei pronave U! posht 
shenlueme, të bashk-zotnueme me të vllan e tij të 
qoftun Jusuf Selmanln dhe tf rregiistrueme me 
Nr. 3 datë 23.tV.1931 t' asaj z,re: 

I. NJ!! copë tote e queftun cPrinfa•, që ndo, 
dhet ae katundin L11 të Matit, me sipfr.faqe prej 

3 (tre) dynym, kufizue : Lindje, Prroi' i madh. 
Perendim, Dem Shabani e Zenel Bn1 · nerl. Mus 
tafa B1111iu. Jugë. Dem Shsbanl : 

2. Nlë arë me ernën «f :i Ceni», që ndodhet 
në katundin Lis të. r,wati\ me sipër-faqe ":rej 2 (d1) 
dyn1m, kuflzue: Lindie, Rruga e Pë·~iithëshme. 
Perendim, Dem Shabani. Jugë e Veri, Adem Shil· 
bani; 

3. Kurtina Që ndodhet në katundin Lis të Matit, 
me sil'!!r-hqe nrel 4 (htl'r) d\1nym, kufizue: Lin 
die. Rruza e oëre;ilthëc;hme. Perendim. Livadhi i 
Zenet Balliut. [uzë. Kurtina e Dem Shabanit; 

4. Arë e Pexhe11, Që ndodhet n/:1 htundfn Us 
të Matit, mfl' siol!r· fsqe prei 4 (1ratl!r) d\7nvmësh, 
kufizue: UndiP, tolta e O•m Shsb11nit. Perendim, 
toka e Ceo Nures." Veri. Prroi' i Oishit. Ju2I', Rru- 
21 e Mitretit; 

S, Ara e Pattxhës. Që n todhet në katundin 
Lis të M11tlt, me c:f •• ër.faQP nrPl 15 dvnvm. kufizue: 
Lindie. ~hkamb! i orrnit. Perendim. Rru2a e ma 
dhe. VPr•. Zqhpli i M .al 89lliut. JuSlë, bim Muiinl; 

n. Një cooJI •rP fflP <>mlln .,"1ormnll11 ••. ffl" qj. 
ol'r-flloe nrPi nii """""'i. 1rufizue: 1Jt1dfe. Shkamhi 
i Prroit. 'Perendim, l(rue:11 e madhe. Veri. Zabeli 
i M91 Rolliut. Jt12'l', A ~im MuzinJ; 

Në bazë të d0lrhratnve tP h11me para Gl1Jkntës 
011qtt ttl ~11tH or •. ; Pleqslve të h•undevP : Shllil!, 
Uc: Q<>ndër Burrel. f{urdat•. ~hec:h11i, simb.11s pro 
ces verbalit ti> mh~itun me datë 9. 10. 11 e 13 
Guc:ht 1919-XVU. Hvs"n SPlma"I së bashlru me 
vllan e tif Juc:uf Setmanio zntnolnë prot1it dhe 
ndl'rtei:iat e nosht-sbeniueme. tue u 1ekue1true 
kështu eiPsat e oasun'• sa Hvsen Setmsnit: 

7. Nftt co"ë to1të e queltun «Toka e Ati Hoxhës» 
që ndodhe, në katundin Shlliir të Matit, me sipër· 
fa<Je prei 19 (nandëmbëdhletë) dynvm. 4 dv:1pm 
tokë e punueme dhe 15 d9npm livadh. 1ruftzu,: 
Lior1{P. Riza "'uzi e Shef1et Hoxha. Perendlm, 
Aziz Sadik Mursti. Jue;ë. Xhemat Sela. Veri. Ibra 
him Ceni. Mbrenda ksaj toke ndodhet dhe nlë 
ndërtesë m- dp kate ; 

8. Nië Pylt (Zabel) Oilltë me tokën e sipërme 
që ndodhet në katundin Shllië, me sieërtsqe pref 
4 (katër) d9nj,m, me dru tisi, kufizue: Lindje, 
Mahmud Barel. Perendim, Riza Hpsa. Veri, Xhe 
mal Shefqet Hoxha. Ju~t!, Sall Kurt Halili; 
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• 
9. Një copë kullotë me shkurrë list, ne vendi 

,, Vlq qafa e Darës», që ndodhet në katundin Sllië 
të Matit, me sipër.faqe prej 10 (dh'etë) dvnvm, 
kufizues Lindit>, Elez Ceka. Perendim, Xhade e 
madhe. Jug~. Xhemal Murali Veri, Zir Limani; 

10. Një copë tokë me e.nën •Jonxha>, që ndo· 
dhet në katundin Us të Matit, me sipër· fll'(e prei 
2 (dy) dynym, kuf/zue: Lindje, Rruga. Perendlm, 
Rruga. Veri, Rexhep Selmeni. Jugë, Sul Hskiku; 

t 1. Nil! copë tokë me emPn ,,veshtë,,, oë ndo· 
dhet në katundin Lis të Matit, e nunueme, me si, 
për-Iaqe pref 3 (tre) dynym, kuflzue: Lindit>, Vo 
rrezët, Pereodlm, Rexhep Selman I. Jugë, Shlcambi; 

12. Nië arë me emën cAra e Bruçit. që ndo. 
dhet në kaf undin Lis. me sipër faqe prt j 6 (giashtë) 
d)'nym, kufizue: Lindit, Shkembi. Perëndim, 
Prroli. Veri, Rexhep Sclmani. Jugë, Rexhep Set- 
maai; 

13. Nië copë toke me emën cVdierra Totrakve» 
që ndodhet në katundin Lis të Matit, me sipër 
faqe prei 10 (dhletë) dynvm, kufizue: Lindie, Shits. 
mbi. Perendim, Prrojf. Veri, Abaz Kadiu e Astl1n 
Kadiu. Ju1rë, Sh ka mbi; 

14. Nlë arë me emën ,,Ara e Kurt Metes, që 
ndodhet në katundin Lis të Matit, me sioër-faqe 
nrei 12 (dvmbëdhletë] dyn1m, kufizue: Lindie, 
Osman Zeineli. Pereodim. Kodra e Berrnet. Vert. 
Osman Zejnell, Ju~l'. Osman Zefnell; 

1 S. Një arë me emën •Ara e Bsrçib , që ndo· 
dhet në katundin Lis U! Matit, me slpër-Iaqe prej 
10 (dhletë) dynym, kofizue: Lindje, Beshlr Pieri. 
Perendim, Haziz Barel, Veri, Hazlz Barçi, Jogë, 
Mehmet Duka ; 

16. Nië are me emën «Ara e Selmanits, që 
ndodhet në katundin Lis të Matit, me sipër-faqe 
prej 30 (tridhjete) dynym, kufizue: Lindje, Shulla 
ni. Perendim, Lusa. Veri, Mehmet Pieri. J:.igl', 
Hasan Vani e prrolë : 

17. Nië arë me emën cAra e Balliut». që ndo 
dhet në katundin Lis të Matit, me sipër faqe prej 
30 (trldhletë) dynym, kufizue : Lindie, Rrugë e 
Mustafa Balliu. Perendim, Korija e katundit. Veri, 
Musfafa Balliu. Juge, Rruga e lagits; 

18. Një are me emën ,,Ara Mase,,, që ndodhet 
në katundin Lis me sipër-Iaqe pref 2 (dy) d)'opm, 
kufizue I Lindie, Mexhid ealtiu. Perendlm, Rnga 
e përglithëshme. Veri, Mustafa Balliu, Juge, Riu. 
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ga e përglithëshme e Mt xhid Balliu; 
19. Kodra e Has Sules, që ndodhet në ka· 

tundin Lis U! Matit, me sipër-faqe prei 4 (kater) 
dynym, kufizue-: Lindje, Abdi Ah meti. Perendim, 
Vorrezët, Veri, Brqir Bajrami e Sak Sula. Jugë, 
Rruga e përgilrhëshme ; 

20. Një livadh me emën •• Livsdhl i Laçlt», qe 
ndodhet ne Burrel, qendër e Nënprefekturës ,e 
Matit, me sipër faq- pref 10 (dhjetë) dyn1m, kufi· 
zue : Llndie, Rrugë. Perendim, Ram Meta. Veri, 
Tokat e Zogollit. Jugë, Kisha; 

21. Nf~ copë livadh me emën 11Peda,,, qu ndo. 
dhet në qete+in Burrel, me 1ipër·faqe prej 6 (gia• 
shtë] d9nym, kufizue : Lindie, pasuoija e sekues 
trueme e Zogoltit. Perendtm, Pylli i vet. Veri, 
Vorrezët, Jugl'. Sul Sela; 

22. Nfë livadh në vendin 11Ara Dervlshit-, që 
ndodhet në oy•etin Burrel. me sipër- faqe prej nfl 
ct1nvm. kufiztte: Lindje, Pylli i vet. Perendim, 
Ltm ~hah11ni. Veri, 'Pyltl i vet. Jusrë. Pylll I vet; 

23. "tfë cool' p,11 me shkurre lisi, që ndodhet 
në q9tetfn Burrel, me sipërfaqe prei 10 (dhjetë) 
dvn•m. me emën «Perin, kufi1ue: Llndle, Liva 
dhi i vet. Perendim. Llvadhl i vet. Veri, lam Sha. 
ba:ti. Juel', Sul Sela; 

24. Nfl' cool! livadh, që ndodhet në vendin 
•Q·Pmu të kstuntfft Kurdari], me sipër hqe orej 
6 (e;jashtl!) dyn,m, kuflzue: Lindie. Jahfa Sula. 
Perendim. Rruga e përgiithë11hme. Veri, Kaf Ne· 
zlr]. Iuzë, Jahia Suta: 

25. Nië conë livadh ne vendin »Llvadh i Ukut» 
be ndodhet aë katundin Shoshli ti! Matit, me 
sipër faqe pref 2 (de) dyn}'m, kufizue: Lindie, 0•· 
ztm ~erisi. Perendim e fugë, Rruga e katundit. 
Veri, Qazlm Mersi: 

26. Një shtëpi, që ndodhet në taif en Selmanal 
H! ka•uodit Us _të Matit, e pl!rbame prei 7 (shtat) 
dhomash, një guzhinë e avtli, vërtetue me dekla 
raten e lëshueme me datë 13.8.1939-XVlt prei 
Pleqsiës së katu1Jdit Lis, kofizue : Lindje, Rruga. 
Perendfm, Ara e Bruzit, Selman Selmani e Kai 
mak Selmanl. Ju5tl!, Rexhep Setmani : 

27. Ni! shtëpi, qll ndadhet në lagien GfaHsh 
të Katundit Lis ti! Malit, e përbame prei tre ka 
tesh me dy dhoma dhe për posht ahur. vërtetue 
me deklaratën e Pleqsiës 1ë katundit Lit, U!shue 
m~ date I 3.S, 1939· XVII, kufiz11e : Lindje, Ara e 
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Kurt Metes qi asht toka e ti]. Perendim, Veri e 
JugP, toka e vet; 

28. Nië shtëni, që ndodhet në Isgjen Dragiosh 
ti! katundit Lfs tP Matit, e përbame prej tre katesh 
me d}' dhoma e nfi ahur, vërtetne me deklaratën 
e lëshueme pret Pleqslës së katundit Lis me dat~ 
13.8.1939,XVtl, kufizue: Lindie, Rroga. Perendim, 
toka e vet. Veri e Jugë, Mustafa Balliu: 

29. Nfë hsotle me gardit në lazlen Gf allsh të 
ltAtundlt Lii. vërtetue me deklarat,n e Pleqslës 
si! katundit Lis. U!shue me datë t3.8.19J9-XVl1, 
kufizue në të kttl!r anët me toht e veta; 

30. Tri kasotla t@ tjera me ~ardh. Ql! ndodhen 
në la1?ie11 GjaJ11h U! katundit Lia ne ara e Selma 
nit, vërtetue me deklaraU!n e Plenslës së katundit 
lis, lëshue me datë 13. 8.1939,XVII, kuff zue në 
të katër anët me tokat e veta. 

Urdhl'non z,rën e Plnancavet të Tiranës, me 
vue dorë në pjesën e nasunis së na-Iuitëshme të 
Hvsen Setm11nit që përshkruhet nl! këtë dekret, 
dhe ZvrPn e Ieothekav-t oranë Gi,ketëis Paqit të 
Matit me transkrlntue sekuestrimin e- bamë. 

Ky Dekret, për të 1Utha efektet e ligiit. do të 
botohet në Fletoren z,rtare tl Mbretniës. 

Tiranë, me 10 Naoduer 1939 XVIII 
Ministri i Dreltëslës 

Xh. Ypi d. v. 

Dekret i Minfsfrit U DrejMsis • 
I7 J!va,u/uer r939-XV/II Nr. I07 

Sekuestrim i pasunis së" Vllazënve 
~irash Ivanaj e Martin Ivanaj 

Dekret 
Miail1tri Sekretar Shteti për Dreltësln, 
Mbasi shqyrtoj proces-verbalin e Komis)ooit të 

pesaçëm date 6 Shtatoer 1939-XVII, me të cilin 
procenohet sekuestrimi i pasuois së lueitëshme e 
të pa-Jaejtllhme te Vllazënve Mirash Ivanaf e 

Martin Ivana), nga Shkodra, tash me banim te 
pa·dfitun; 

Tue marrë parasysh se konkurrolnë U! glitha 
ekstremet e lypuna prtj ctekret-lfgill• me date 2 
Qershuer 1939-XVII; 

Nl bazë të nenit 2 t' atij de kret-llgli; 
DEKRETON 

Sekuestrimin e pasunls se pa-luitëshme të Mi 
rish Ivsnait, që ndodhet në qarkun - '1i.:.rrllslt e që 
simbss Vërtetimit të lëshuem prej Zyrës Ipotheka 
vet të Durrëstt me Nr. 2.fl da.të 29.10.1939.XVII, 
përbahet prei pronës së poshr-shenlueme : 

"Nië vend për banja në Pllazhin e Durrësit, e 
shenueme në parcelën Nr, 74. me sioër-faGSe pref 
400 (11:atërqlnd) metra kare, rre giistrue me Nr. 426 
datë 15.9.933, Vol. 5, kufizue I Nil! anë. Deti. Nfl! 

anë. Parcela Nr. 73. o, anë. RrtUll::". 
Urdhënon Zprl'n mbi Pasunl! e Sekuestrueme 

dhe ti! Konflskueme pranë Ministriës së Pioancavet, 
me vue dorë mbi pronën e përshkrueme në këtë 
dekret, dhe z,r~n e lootbekavet në Durrës me 
transkrintue sekuestrimin e bamë. 

'<}' Dekret, për të gjitha efektet e ligiës, do të 
botohet në fletoren Zvrtare të Mbretnis. 

Tiranë, me 17 Nanduer 1939-XVIII 
Ministri I Dreltësiës 
Xhafer Ypi d. v, 

Dekret i Mi,cistrit U Dreft!sis 
I7 Nanduer r939 XV III, Nr. I08 

Sekuestrim i pasunis së 
Fiqrit Rusit 

Dekret 
Ministri Sekretar Shteti për Dreitësiën, 
Mbassl shqyrto] proces-verbalin e Komisionit 

të posaçëm datë 6 Shtatuer 1939-XVII, me të cilin 
preponohet sekuestrimi i pasuois së lueltëshme e të 
pa-luejtësbme të Fiqri Rusit nga Dibra, tash me 
banim të pl-dijtun ; 
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Tue marrë parasysh se konkurolnë të gjitha 

ekstremet e !}'puna pre] dekret ligiës me datë 
2 Qershuer 1939 XVII; 

Ne bazë të nenit 2 t' atij dekret- lig!i; 

DEKRETON 

Sekuestrimin e pssunls s~ pa-Iuitëshme të Fiqri 
Rusit, Që ndodhet "' ~arkun e Durrësit e që simbas 
Vërtetimit U! lëshuem f)rd Zyrës Ipohej avet të 
Durrësit me Nr. 243 datë 29.10.1939.XVII, nërbahet 
prej pronës dhe ndërtesës të posht-sheniueme: 

1. NI@ vend në Pllszhin e Durrësit, parcela Nr. 
21, me sipër-faqe pref ~00 (pesqind) metra kare, 
rregiistrue me Nr. 27S, dalë 10 Gusht 193S të Vot 
8, kufizue: Një anë. Parcela Nr. 22 e Andrea Ska 
njetit. Një anë. Rrugë, ndërmjet kfsaj e Strehës 
Poshnfore. Një anë. Rrugë. Një anë, Buzë Deti; 

l. Një veod në Pllashfn e Durrësit, parç. la Nr. 
66, me sipfr- faqe pre] soo (pesqind) metra kare. 
rregiistrue me Nr. 378 datë 18 Gusht 1933 te Vol. 
5. kufizue: Njl! anë. Parçela Nr. 65. Një anë. Par· 

çela Nr. 67. Një anë Rrugë. Një Sloë Deti; 
3. Një shtëpi që ndodhet në Plazhin e DurrP1it, 

e n~rtbua mbi parcelën Nr. 21. që sheaobet në 
Nr 1 të ktij Dekreti, Vërtetue me deklaratën e 
lëshueme me datë 19.10.1939- XVII prej Kry,epleqsi@e 
te lagies Varo,h I Poshtëm të Durrësit, dite Vërte 
timit të lëshuem me datë 30;9.1939-XVII pref Zyrës 
së Tatimëve pranë Dreltorlës së Pinaocavet të Du 
rrësit, që oërbahet prej 4 (katër) dhomash, 1 guzhl 
Dl', sallone 2 (dJ') verenda, kufizuc: Para e Mbrapa. 
Rruzë. Ofathr,s. Skender Pojani. Majtas. Vetë. 

Urdhënon Zyren mbi pasuuit e selroestrueme 
dhe t"ë Konfiskueme pranë Ministries së Floancavet 
me vue dorë mbi pronat dhe ndërresën e pershkrue 
me në U!të dekret, dhe Zyrën e Ipothckave në Du· 
rrës me transkrlptue sekuestrimin e bamë. 

Ky Dekret, për te gjitha efektet e liglës, do tl! 
botohet në Fletoren Zyrtare të Mbretais. 

Tiranë, me 17 Naodutr 1939,XVIII 
Ministri I Dreltësis 
Xhaftr Ypi d. v. 
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PA RTE SUPPLEMENTARE 
TRADUZIONE DEi DECRETI DEL MINISTRO PER LA GlUSTIZIA 

DAL TESTO ALBANESE 

Dure/o del Minislro per la Giuslizia 
7 Settëmbre I939 XVII, Nr, 76 

Sequestro dei beni immobili di 
Hava Kupi 

DH CR E·T-O 
It Mlnistro Segretario di Stato per la Glustizia; 
Visco ii verbale della Commissione speciale in 

data 10 Lualio 1939 XVII, col quale si propone i1 
sequestro dei beni mobili ed immobiti'dei comoonenti 
la tamlglla di Abaz Kuoi denomioato Bazi i Canës, 
di Kruja, attualmente di ignoto domfcitio; 

Considerate ehe rlcorrono tutti ati estreml 
prevlsti dal decreto legge in data 2 Olugno 1939 
XVII; 

Io base· all' artlcolo 2 del snddetto decreto leage: 

DE CR ETA 
II sequestro def benl immoblli di Hava Kunl, 

consorte di Abaz Kupi (Bazi i Canës) situati nella 
giurfsdizione df Kruf a, Prefettura di Dursaeo. gfu 
sta it certljlcato del 22. 7. 1939 XVII rilaselsto 
dallo Ufficio delte lpoteehe di Durazzo in data 
26. 7. 1939 XVII, consisteoti itl : 

I. Una casa situata nel quartiere di Kata, ra 
mo «Perlatai• di Kruis, dell' estensione di 600 m.q, • 
iscritta nel registro catastate N. 16 data 29. 4. 1928 
conflnante: davaotl, la casa di Nexhip Tooclu suita 
strada, a destra strada, a sinistra (ta pietrs) Guri I 
Abdallit; 

2 Un giardioo con olivi situato nella loca 
tita "Perlataf. di Krull, dell' estensione di 3900 m. q. 
iscritto nel ree:istro catastale Nr, 17. data 29 . ..f, 
19Z8 conflnante: l!st e Nord 1trida. Ovest I' orto di 
Ati Isai e di Sidik Ouai, Sud la casa di Nexhfp 
Topçiu; 

J. Un terreno cottiv1to situato ntl villlggio 

Luze di Kruis, dell' estensioae di 11 dyl'lyff', iscrlt 
to nella nota di trascrizlone Nr, 496 data 9. 10. 
1937, conflnanre: Est Asllan. Baku, Ovest I terreni 
del venditore, Nord Abaz Kupi, Sud strada; 

4 Prati situati net villsggio Luze di Kruja, 
dell' estensione di 81 dJnym, iscritti con 1a 
nota di trasc-tzfone Nr. 495 data 8. 10. 1937, 
confinantf': Est ii terreno incolto del vendirore. Ovest 
ii terreno di Pashka Pidrl, Nord Absz Kupi, ~ud 
la strsda di Get: Luh: 

5 U11 i:,rato ~itu11to nella toc?lVit. «Kroli. del 
vitlaggio Derven di Kruf11. dell' e,:teni:fone df 'i dv 
nt,m, con nota di tra,:erizior,e Nr. 503 dah1 20. 9. 
1937 conffnante: Ei:;t Hsidar Kuoi, Ov-st Ahaz J<u 
pi. Nord Pieter Ofolta. Sud Imer Ho,r:'111; 

6. Un nrato situato nella 1oc1ti1a "Kroii OE>r 
ven. <fiPI vitlacrS?io Derven. di Kruis, dPII' e~ten"1fn 
ne di 5 d"n"m e 6'10 m. o. ;,..crittn en" not, dl 
trasrrfzione Nr. 504 dat11 2n. 11. 19~7. cnnfln11,.te: 
Est i terreni di lmer Hoxhs. Ov,,st i +,,rrrt1i di A baz 
Kupi, Nord Kul) JCurti. t.;ud Nilco1'9 Oetf11: 

7. Un' orto situa'o nPllsa locrti1a •1 igat11• dd 
Quortfere Varosh di Dur11no. c1ell' i>stPn!'linn,. di ~, 

m. q. in 1unghezza e di 20 m. o. in lar2hnza. 
kcritto ne1 rezlstro eatastste di Durszzo. ReQ'i"1tro 
15, oagina 19, Nr 756/13 dllt:i 30 Ae-oRto 1926. con 
finante: Fst e Sud ii gisrd Ino diviso di <=hsdiie 
Mustafa Bei. Ovest la strsda nriecinale, Nord 11 
giardino di Shaban Cerloi. 

Ordina alt' Ufficio delle Finanze di Durszzo di 
immettersi nel oos1o1esso del bPnl descritti net ore 
sente decreto, nonchë agH Ufffci delle Inote ehe di 
Kruia e Durszio di curare la trascrislone del seque 
stro effettuato, ognuno per conto nronrio. 

II nresente decreto a tutti gli effetti di legge, 
sara pobbticato netla Gazzetta Uff!ciate. 

Tirana, li 7 Settembre t939•XVII 
f /to. ,Ch. Ypi 
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Decreto del Ministro /)er la Giuslizia 
I6 Settemlwe I939 XVII .hr, 77 

Sequestro dei beni immohili 
di Allaman Çupi 

DECRETO 
Il Ministro Segretario di Stato per la Oiustizia, 
Visto li verbale dells Commissione speciale in 

data 17 Luglfo 1939.xvn. col qeale si propone 
ii sequestro def beni mobili ed immobill di Allaman 
Çspl, di Lfs'i Matit, attualmente di i~noto domicilio; 

Cooslderato ehe ricorrono tutti gli estremi ore. 
vlsti dal decreto teige in data 2 Oiugno 1939-XVII; 

Visto 1' articolo 2 del suddetto decreto-legge ; 
DECRETA 

li seqnestrs del beni fmmoblli di Allaman Çapi, 
situati n,lla 8ottoprPfetturs di Mati, e giusta li eer 
tlficato del 12 8- f 939-XVII rllasclsto dali' Ufffcio 
delle Inoteche nresso li Trfbunale di Pac" di Mati, 
i,critti con la nota di trascrizione Nr. 3 in data 
22.5 19)5 e consistenti In: 

1. U11 tratto cH tPrrei,o denomfnsto fl camoo di 
•• Huu Nnirfu cen bosco. situato net vi11ag1?;i~ 
Mal11111xë di Msiti, d•ll' Pstensfone di 3 d1nvm, con 
finllnte : J!:c;t con ~haoir Lleshi. OvPst e Sud con 
Lusa. Nord con Ymer Daliu; 

2. Un tratro di bosco situate net vllla2,tfo Mal 
lunxë di Mati, dPll' e,tenslone di 2 dpn,m, conft 
nan te: Est con Hasan Kola. Ovest con la strada. 
Sud con Ahmet K'ols. Nord con Xhep Kola; 

3. Un tratto di bosco denominato cPylli i Dalio 
Rustemit• sltuato nel villa,tgio Msllanxë di Mati, 
dell' estensleue di 8 dpn1'm, confinante: Est con 
Ahmet Kola, Ove11t con Lusa. Sud con Shsqir Lie· 
shi. Nord con Mers Dulls; 

4. Un tratto di boseo deoominato cCan Lami» 
situato nel vf11a,tglo Mall u nxë di Mati, dell' eaten 
sione di 6 d1npm, confinante: Est con Rua. Ovest 
con Hasan Kola. Sud con Elmas Dalia, Nord con 
Shaqir Lleshi; 

!5. Un tratto di terreno deaominato ii campo di 
cKastrioti•, situato nel villaggio M•nxulle di Mati, 
dell' estensione di 6 d1nym, confinante : Est coo 
Di!t Banush]. Ovest e Sud coo Asllan Dulla. Nord 
con Elmas Daliu ; 

6. Un tratto di terrene coltivato e incolrivsto, 
situato nel viltaggio Mallunx@ di Mati, dell' eaten 
siooe di 15 dyo1m, confinante: Est con ii canale 
di Zogolli e Cen Vuka. Nord con Cen Vuka e Beci. 
Ovest con la strada del villaggio. Sud con la 
strada de I villaggio, a vendo questo terrene> diritto 
di irrlgazione con I' scqua di Zogolli secondo ii 
sollto; 

7. Una casa situata dentro ii terreno contrasse 
gnato al Nr. 6 del nresente decreto, costituita di 
due vaol, una scuderfa e cucina net piano Inferiore 
e con muro di cfnta, 

In bas> alle c1ichiarnfoni fatte in nresenza del 
Tribu,.ale di Pace df Mati, i;uc;ta f v,rh11i fn data 
tO,. 11 • f?OSt,, 1939 XVH. i caoi anzfani def vflls~$?:i 
u~. ~helli " M11llunx!I di Mati, hanno certificato 
ehe A1t11man Çuni noc;11JPde in comnne col suol rra. 
tPIII XhPmsit P M,hmPt Cuof, i seS?atnti henf ehe 
nnn c:o.,o i~eritti i,ll' Ufflcio de lle Inoteche di Mati, 
nroc"dPnc1n r.nc,1 1101thto 111 qf'OUhtro dPll1 oart" 
l1r,ett11nte sd All11m1n Çupi• 

1. Su trP nsirti. un11 nartP di un 'npato !lltuatn 
n•I vlltseofn tic:. flPt111 loco tha "MPrfJ•. c1PII' e,itpn 
~·one i1f 8 d'1nt,m. cnnfin11ntP: Pi=t P ~uc1 con Msih 
mud Nursi. ov~~t CM fl csmno di H11t ~ula. Nord 
con ff •qan MPhmet Cuel, Sud con Mahmut Nora: 

2. ~u trP nnrtf. una nsrte di un c1mpn situato net 
vfllaS?vin JJs 11t>lla locoliti c'1aini11htu, d"tl' ,.qtion. 
iiion,. di 4 d\1n vm. confin1ntP : Est con la strada 
ma.-111tr1. Ovr111t l,i 11tr•da di Ah1z Çupi. Nord con 
ZeinPI Bsnushi, Sud con Seit Sini: 

3. Su tre narti. una osirte di un camno dene 
mfnato cP11ic:hi Lis», de ll' eiitensfonP di 6 d)'nvm, 
confinante : E~t la strada mliestra. Ovest con Abaz 
Cuoi. Nord con Jakuo Oulla. Sud con Shbmbi 
(la roccla); 

4. Su tre parti. una parte di un campo • Vnesht1 
(vi2n11) e Hases lis. dell' estensione di 3 d1n,m, 
confinante: Est con Murat Huani. Qy,at eon 11 
strads. Nord con Abaz Çuni, Sud con Ja strada; 

S. Su tre parti, una narte, di ua eamno a cDferret 
e Kurtlzes•, nel villaggio Lis, 'dell" estenslone 
di 2 d,o,m, confinante ; Est coo Abaz Çupi. Ovest 
coo 11 strada di Ismail Jakupl, Nord coo Seit Sina, 
ed Ismail Jakupl. Sud coo Seit Sina e lamlil 
Jatupi; 
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6. Su tre parti, una parte di un campo It •DJerret 
e Kaeinsrvt> nel villaglfiO Lis, dell' esten 
sione di 3 d9n9m, conlinanter Est con Abaz Çupi. 
Ovest con Xhafer Fsrruku, Sud con Shkambi ; 

7. Su tre parti, una carte di un nrsto situato 
nel villsggio Shelli, ne lla locd!ta denominata •Re· 
nlellas, dell' estenslone di 4 dynym, confinste: Est 
con Mpt,n,11d Barel. Oves: con la r::dva di Hesein 
Selman!. Nord con Mi:ihmud Barel. Su,t con Mah 
mud Barel e S111i Kurti; 

8. ~u tre cu1rti, una oart~ di terreno sltuato net 
vi11acrgfo Manxull/1. c"" un fsbbrfcA'o di due oisni, 
due van], 1 atrlo, •ituato nella 1ocslita .zam•. 
dell' estf'nsion,. di 8 """'"'· confinante: Est con ii 
~""' can11J,., OvPi::t con ii fi11mP Mrt•, P con la 
strllda. Nord con Elma F Ost L~t Vuh e Btci. ~ud 
ror, ta 1;trads; 

9. S11 trP oarti. una oarte di un terreno deno 
min1to •An fl J<:oc;triotih, sltuato net villsj?g-lo 
Maflxu1tir. dell' ei::tPnsione di ~ d"""m, confi.,gnte ! 
E~t cnn Zdnet l.1111. Ov,.st con J\i::llan Dul". Nord 
con Rrus. Sud Shhmbi; terreno f11cotto sdlbito 
al p1,coto oer it be~tiame; 

10. ~" tr~ oarti, un11 t'l!lrtP di tt"9 c=a co!ltituita 
,H ~ vani, ~itu11ta nel vl1h12eio Us di Mnti, giui::ta 
ii certiflcato d,-1 I 3.8 1939-XVII rilstciato dsgli 
snzlan! del vi1111g2io U!", confin1.1nte: Est con la 
1trada det quartierli. Ovest con i tPrreni di Hsxhl 
Çuoi. Nord con i terreni di Seit Sina e Zeinel Cu· 
ni, Sud con Zelnel 8anushi e Mal [akupi. 

Ordina ati' Ufficio de11e Pinanze di Tirana, di 
immettersl nel oossesso dei benf e fabbricati descrltti 
net ore~ente deereto, nonchë all' Ufficio dëlle loo 
teche presso it Tribunale di Psce. di curare la tra 
serlslcne del sequestro eff etruato. 

It presente decreto a tutti srH eff,tti di legge, 
sara pubbllcato nella Gazzetta Ufficiale. 

Tir•oa, 16 Settembre 1939-XVII. 

f/to Xh. Ypi 

Deere/o del Minfslro per la Giusliaia 
z6 SelUm6re r939.XVII, Nr, 78 

Sequestro dei beni im mobili di 
Allaman Çupi 

DECRETO 
li Mtniatro Segrerario di Stato per la Giustizia, 
Visto it verbale delta Commissione speciale 10 

Lugtio t!!J39-XVl1, col quale sf propone ii seqeestro 
dei beni mobili ed immobili di Altaman Çupi di 
Lis' i Matit, attualmente di ignoto dom'cilio; 

Coasiderato ehe rtcorrono tutti gli estremi pre 
visti dal decreto legge in data 2 "iugno 1939 XVII; 

'Yisto 1' articolo 2 del suddetto decreto legge, 
DECRETA 

li sequestro del beni im mobili di Allaman Çu 
pi, situa ti n, Ua Prefettura di Ournzo, ,ziustt ii 
Cl'rtificato del 7. 8 I 93~ XVII rilssctato dali' ur 
ficio delle Inoteche di Durszzo, consiste111tl in : 

1. Una locslfta per bngni suli• splas.rgia di Du· 
rszeo, pare-Ila Nr. 79, dell' estensione di SOB m. 
q. iscritta net vol. 5 Nr. 423 in data 15, 9. 1933, 
confinante: da una parre con ii mare ë dali' altra 
parte can la strada. Da una parte con la Parcella 
Nr. 78, e dali' attra parte con la 'Parcells Nr. 80; 

2. Una casa eretta sul terrene surrlterlto, co 
stituita di 7 csmere, due verande. giusta la dichls. 
razlone rilasciata del caoi aoziani del qoartiere 
Varosh Inferiore di Dura:zzo. in data 11.8.39 XVII 
e secondn I'elenco del 7. 8, 1939 rilasctate dslla 
Direzione delte Floanze (Ufficio Imnoue) di Du· 
razzo, coofinante: davantl con ii mare. Est con lo 
Ufficio Zogolli. Nord coo Generate Sereqi, Sud 
con la strada. 

Ordina allll Oirezione delte Finaoze di Durszzo 
di immettersl net possesso dei bent descritti net 
presente deereto, nonchë all' Ufficio delte Ioeteehe 
di Durazzo di curare la trascriziooe del seque 
stro effettaato. 

II presente decreto, a tutti gli effettl di legge, 
sara pubblicato oella Gazzetta Ufffciate. 

Tirana, li 16 Settembre 1939-XVII 

f/to Xb. Ypi 
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Deerëto del Minislro per la Giuslizia 

I6 Settembre I939-XVII Nr. 79 

Sequestro dei beni immobili 
di Xhelat Zogolli 

DECRETO 
li Mlnistro St>l?retario di State per Ja Oiustizia, 
Vf1to ii verbale dells Commissione speciale 10 

Lugllo 1939-XVJI, col qusle sf nropone fl sequestro 
def beni moblli ed immobill di tutti i comoonenti 
la famiglia di Ahmet Zogolli, nato a Burgafet, 
attuatmente c1' ignoto domicitio; 

Considerato ehe rfcorrono tutti gli estremi 
prevlsti dal decreto legge in dita 2 giugno 1939· 
XVII; 

Vfsto I' articolo 2 del suddetto decreto-legge ; 

DECRETA 

li sequestro del beni immobili di Xhelat Ze 
golli. fratello fil ~hmet Zo1rolli. situati nena Sot· 
toprefettura di Krue P iiiusta ii certiffcato rilasciato 
in data 22.8.1939-XVIJ dali' Ufficio lmposte nresso 
la Direzfone dëlle Pinanze di Ourazio. consistentl 
in una casa 1huo,ta nells re~ione del villa1?gio 
Cadh! di Kruis. confinante: Davanii, dietro, a 
sinistra con la strada. A destra con ii bosco di 
Shtamba. 

Ordina ati' Ufficio delle Pinanze di Durszzo, di 
immrttersi net nossesso de i !leni e fabbricati de!:criltl 
nef nresente decreto, nonchë all' Ufflcio dell e Ipe- 
teehe (nresso ii Tribunale di Pace) di Kruis, di 
curare ta trascrizione del sequestro effettuato. 

It presente decreto a tutti j.!li effetti di Jegge 
sara pnbbllcaro nella Gazzetta Ufficiale. 

Tirana, 16 settembre 1939-XVII. 

f/to xa, Ypi 

Decrefo del i'i:finistro per la Giuslisia 
I6 Setlembre I939 XVJI Nr. 80 

Sequestro dei beni immobili di 
Hysen Selmani 

DECRETO 
It Ministro SegretRrfo di Sta-o per 11 Olu1tizia, 
Visto it verbale delta Commisslone soeclate 17 

Luglio 1939-XVII, cot quale sf propone ii sequestro 
def beni mobili ed immobili di Hysen Setmani di 
Lis' i Mati, attualmente di ignoto domicltfo : 

Considerato ehe ricorrono tutti gli estremi pre 
visti dal decreto-Iegge In data 2 ilugoo 1939-XVII; 

Visto t'articolo 2 d,t suddeto decreto-Iegge ; 

DEC RETA 

JI sequr~tr" d,.i beni immoblli di Hvsen Sf'lma. 
nl, situat! nttla PrPfettura di Durszzo e ~fusta it 
certificato del 7. 8. 1939.XVII rilucisto diW Uffi 
cio delle Inotsche di Ourtz10, co"1istPnti nef it• 

~uenti beni e fabbrfcati,. iscritti nel Vol. 3, Nr. 
341. data 23 9. 1932-: 

1. Un ca moo sltusto a Rac;hhutl, dPII' estensione 
di, 40 ct\'n•m. confin1nt~ : EAt con la· strada· del 
villargfo. Ovest e Nord con ii csmpo di Jahi:; Ef- 

' Iendlu. E"t prima fl camttfl di Beqir Hamtdl, at- 
tualmente di Qn,ç Stavri ; • 

2. Una casa con relativo terreno situata a Rrash 
bull, confina-tte: • destra. a sfnistra e dietro con 
H proerletarlo. Davanti con ta strada del villsggfo; 

3. Un campo situate • RrashbulJ di Durazzo, 
dell' esteagtonP di. 15 dpnvm, confinante : Est con 
ii pra to di Pati me· - Oaatl. Ovest con ii cam po di 
Mustafa Mehmeti. Nord con la strada. del vi111g. 
gio. Sud con fl eampo di Hsxht Ibrahimi ; 

4. Un campo situato a Rashbull di Durlzzo, 
dell' estenaioae di 12 dpn,m, coofinante: est con 
ii proprlo campo. Ovest, Nord e Sud con ii terre 
no demaniale ; 

!5. Un campo situato a Rashbull di Durazzo, 
dett' estëeslone di t 6 dynym, confinante : Eat con 
Mustafa Ali Ibrahimi. Ovest con it campo di Aga• 
nf e con ii terreno demaniale. Nord ii terrene de- 
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maniale e ii proprietario. Sud con la strada mae 
sira : 

6, Ua campo situate a Rasbbutl di Durazzo, 
dell' esrensione di 25 dyoym, eunhnante Es1 con 
la strada, Ovest con ii prate di Hysen Mustafaj. 
Nord coo la strada maestra, Sud coo Hpsni ed 
Agan Hasaoi ; 

7. Un prate situate a Rrashbull di Durazso, 
dell· esiensione di 10 Clynym, conlmante : h.st coo 
la palude di Esad Pasha. Ovest con la strada dei 
campi. Nord coo campo di Mu111afa Beqir Kuriqi. 
::iud con ii proprio terreno ; 

8, Un campo si111ato a Rashbull di Durazzo, 
dell' estensione di 30 dyoym, couhuanre . Es1 con 
il campo di .ngan Agaj. Ovest con la strada mae 
stra. Nord coo i campi di Hpsen Setmani, Sud coo 
la srrada maestra; 

9. Un campo situate a 1"\.a,hbull di Durazzo, 
dell' esrensioue di 12 upoym, couuaame : Est coo 
la palude dt Esad Pasha. Ovest e Nord coo la 
strada maestra. Sud con ii propno campo; 

IO. Un campo suuaio a Rasbbutl di Durazzo, 
dell' esreusione di 25 dynym, coufmante : Est con 
la palude e ii terrene demantale. Ove111 e Nord 
con ii campo ai Agam, Sud con lia strada; 

11. Una casa con tutti gh accessorr situata nc1 
villaggio .n.rapAj di Durazzo, confinaute s a desira 
e dietro con il proprio terreoo. A siotstra e da 
vaott con la strada prtnclpale ; 

12 Ua campo e an prato silua1i nel villaggio 
Arapa] di Durazzo, dell' estensione di l68 dynym, 
conftnanre s Bst con ii terrene di Kosturi e coo la 
strada ehe ceaduce al villaggio. O vest eon la stra 
da di Kavaja. Nord con la strada prlnclpale e con 
il carnpo di Kosturi nonchë con la straca del vil 
laggio; 

13. Un campo situata nel viHaggio Arapaj, della 
estensione di 28 dynym, conlmante : Est coo ii 
proprio terrene. Ovest con la strada di Shioavla 
shi. Nord coo il terrene di Xhemal Beu. Sud coo 
la strada princ i pale; 

14. Una casa situata nel vulaggio Arapaj di 
Durazzo. giusta I' elenco della proprieta, rilasclato 
della Direziooe delle Finanze (Ufficio lmpoate) di 
Durazzo, confioaote: Davanti con lui sresso. Die· 
tro con la strada. A destra ed a slnlstre coo tul 
stesso. 

Ordina all' Ufficio delle Flnanze di Durazso di 
immettersi net possesso dei beni descritti nel pre 
sente decreto, noncnë all' Uff .clo delle lpoteche di 
Durazzo di curare la trascriziooe del sequestro effet• 
tuato. 

li presente decreto a tutti gli effc:tti di legge 
sara pubbllcato oella Gazzeua Ufficlale. 
Tirana, 16 settembre 193' XVII, 

f/10 Xh. Ypi 

Deere/o del Minislro per la Git4stiaia, 
I6 Settemore I939-X VII, Nr. sr 

Sequestro di 20.000 Fr. alb. 
di Geraldina Zogoni 

DECRETO 
li Ministro Segretarlo di Stato per la Oiustizia; 
V1sto il verbale delta Commisslone speciale in 

data IO Luglio 1939 XVII. col quale si propone ii 
s-questro del benl mobili ed immobili iodistinta 
mente di 1utta la (amigtia di Ahmet Zogolli, oato 
a Burgaiet, attualmente d' ignoto domicilio; 

Considerate ehe ricorrono tutti gli estremi pre· 
visti dal decreto legge lo data 2 Giugno 1939-XVII; 

Visto l' articolo 2 del auddetto decreto-legge, 

DECRETA 
li sequestro dell' importo di P. A. 20.000 di 

Qi,ral~ioa Zogoll·, consorte di Ahmet Zogolli, ehe 
giusta u foglio Ris. in data lO Agosto 1939·XVII 
ddla Banca Naziooale d' Albania, riaulta a lei 
intestato, oel conto da questa pesseduto in detta 
sede di Tirana. 

Ordioa all' Ufficio ddle Finanze di Tirana di 
rieuperare detto Importo, sequestrato e descritto 
col presents decreto. 

li presente decreto a tutti gli ettetti di legge, 
sara pubblicato nella Gazsetta Ufficiale. 

Tirana, li 16 Setteml,re 1939·XVI\ 
f/10 xe, Ypi 
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Deer eto del Ministro per la Giustizia 
I6 Sttlembre r939 •• X'Vs I Ar. 82 

Sequestro dei beni immobili di 
Salih Vuçi terni 

DECRETO 
II Ministro Segretario di Stato per la Gi14stizia; 
Vi1to ii verbale della Commissione speciale in 

data 17 Luglio 1939-XVII, col quale si propane ti 
sequestro ati beoi mobili. ed immobili di Salih 
Vuçiterni, di Vuçiteroi (Kosove), attualmente di 
ignoro demtcilto ; 

Considerate ehe ricorrono tutti gli estreml pre 
visti dal decreto legge in aata Z giugoo 1939-XVII; 

Visto 1 articolo 2 del suddetto decreto legge; 
DEC RETA 

li sequesrro del beni immobili di Salih Vuçiterni, 
situati nella Pretenura di Durazzo e giusta il cer 
liflcato dtl 7.8.1939· XVII rilasciato dali' Ufficio 
delle Ipeteche di Durazzo, consisteoti in : 

I. U o te rre no per bag11i situa to sulla spia ggia 
di Duruzo, parcella Nr. 2, cl. I, dell' estensione 
di 500 m.q., inscrhto nel Vol. li N. 258 in data 
8.9.1938, contmante : davantl col mare. Dietro 
coo la strada. A destra con la pared la Nr. I. A 
stnistra con la piazza ; 

2. Una casa eretta su detto terrene, sulla spiag. 
gia di Durazzo, costitaita di due plani, otto ca 
mere, an' anticamera, due verande e cantine, glusta 
ii certificate rilasciato ia data 11 8.1939,XVII lilai 
capi-anziani del quartlere Varosh Inferiore di Du 
razzo e glusta I' eleuco rilasclato in data 7.8.1939 
-XVU dalia Direzione delle Finanze (Ufficio Im poste) 
di Durazzo, confittaote: Davanti coo li mare. Nord 
coo ii Colonnello Stamati. Est coo la strada di 
Kavaja. Sad con Zija Toctan]. 

Ordioa all' Uffrcio delle Fiaanze di Durazzo di 
immettcrsi nel possesso dei beni e dei fabbricati 
descritti nel presente decreto, neuehë all' Ufficio 
delle Ipoteche di Durazzo di curare la traeeriztene 
del sequestro effettuato. 

li presente decreto a tutti gli effetti di legge, 
11,a pubblicato nella Gazzetta Ufficiale~ 

Tirana, li 16 Settembrc 1939-XVII. 

f/to Xh. Ypi 

Deereto del Minislro per la Giustizia 
I6 Settembrt I939.XVJJ Nr. 83 

Sequestro dei beni immobili del 
Dr. Qemal Dervishi (Jusufati) 

.Deere to 
li Minis1ro Segretario di State per la Oiustizia; 
Visto ii verbale della Commisslone speciale lo 

elata 17 Lugrio 1939 XVII, col quale si propone 
U sequestro dc:i beoi mobilr ed immobili del Or. Qe 
mal Nazif Dervishi derto J asufati, di Libohova, 
attualmeute di igno.o domicilio; 

Considerato ehe ricorrooo tuui gli estremi 
previsti dal decreto legge in data 2 Giugoo 1939 
XVII; 

Visto l' art. 2 del sudderto decreto-Iegge, 
DECRETA 

li sequestro dt1 beni rmmobrl, del Dr. Qemal ju 
sutau, shuati net circondano at Ourazzo e giU&ta 
il ceruhcato dc:l 12, 6. W.39 XVII Nr. 213/J ris. 
ruascraro dal 001a10 punbuco »ig. Esat Bejlen, con 
sistenn in: 

L Una parcdJa (Nr. 146) situata sulla spiaggia 
di Durazso, dell' esreusieue di 500 m. q .• posseau 
ta per I'auo di compravenclita rilasciato dallo stesso 
aorato col Nr. 5607 dala 4, 6. 1936; 

2. Una baracca snuara nella stessa parcella 
co11itu111 ch due: stanze, uoa cue.na, due verande. 
gtusta ii ceruhcaro data IL 6. 939 XVU, rtlascrato 
dal capo anzrano del quaruere di Varosh lo 
Ierlcre '11 Durs zzo, conunantes Ovest con tl mare, 
la casa dt Zot Xoxs, '"orct coo l' atcergo • Isola 
bella>. Est coo Man. Kodheh coo la strada di 
Kava14, ~uct coe la casa di Eqrem Stc:rmasi. 

Ordioa all' Ufficio dcHe finanze di Durazzo di 
immettersi in possesso eel beni e dtlla baracca descrit 
ti nel presente decrero, nonchë all' UffJclo delle Ipo 
teche di Durazzo di curare la trascrizione del se 
questro effettuato. 

II presente Decreto, a tutti gli ëffetti di legge 
sara pubblicato nella Oazzetta Ufficiale. 

Tirana, li 16 Settembre l 9J9·XVU: 
f/to xe, Ypi 
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Decreto del Minlstro pe,· la Giustizia 
I6 Settembre r939-Xv 11, Nr. 84 

Sequestro dei beni immobili di 
Xhelo Selim Dibra (Radoveshi) 

DECRETO 
li Mioistro Segretario di Stato per la Oiustizia, 
Visto ii verbale della Commissione speciale in 

clala 17 lugllo 1939,X V li, col qua le si propooe ii 
sequestro dei beoi mobili ed imecobili di Xhelo 
Selim Dibra (Radoveshi), di Dibra, attualmente di 
iguoto domicilio; 

Coosiderato ehe rlcorrooo tutti gli estremi pre. 
visti dal.a ltgge in data 2 giugno J9j9-XVII; 

Visto r amcolo 2 d.l suddetto decrero legge; 
DEC RETA 

li sequestro dei beni immobili di Xnelo Selim 
Dibra (t<adoveshi), situati nclla Prefettura di Du 
razzo, consistenu in : 

1. Una localitl per bagni, parcella Nr, 29 
situata sulla spiaggla d1 Durazzo, dell' estensione 
di 500 m q., iscritta nel Vol. 8 Nr. 243 in dara 
9.7 19.J5, ecafmante : da una parie coo la parcella 
Nr. 28 di Abdorahman Mati. Da un' altra parte 
con ii taobncaro de,la S0c1e1a Spo rnva, Da una 
parie con la s1r11da e dali' altra pane coo la spon 
ela marina; 

2. Una localua per bagoi, con la parcella Ne, 
32 sulla spiaggta di Ourazzo, dell' estensione di 
500 m.q., iscntta nel Vol. 5 N r. 303 to data 
18.7.1 Yll, coofioaote : da uoa pa rte coo la parcel la 
Nr. jJ di Nexnml Snijaka. Da un' altra parte con 
la parcella Nr. 33 di Vlash Dovaoa. Da una parte 
con h strada e dali' altra parie coo la spiiggia ; 

3. Un terreoo, situate ael viUaggio Ara 
paj di Ourazzo, dell' estensione di 100 d,n,m, 
iscritto eel Vol 9 Nr. 275 ia data 4.7.19.36, contl 
oaate : Est coo Demir Pasha. Ovest coo la 11rada 
principate. Sud con ii terrene demaaiale e con la 
strada. Da questo terrene ë stata ceduta uoa parcella, 
seoz.a lndlcaroe la superhcie all' Ufficio delle lpo 
teche di Ourazzo, cooflaante: list con gli eredi 
Demtr Pasha Peqini. Ovest coo la proprieta deno 
mioata Gr1k e Xhepes ehe separa 11 terrene di 
Xhelo Dibra. Nord e Sud coo la strada principate, 
i coafioi a 1110 tempo esseodo considerati noti 

sensa misurarli, sequestraodo cosi la partë di 
Xhelo Dibra, ed ommenendo la parie del terrene 
ceduro ; 

4. Su tre parti, una parte di due terreni in 
condomioio con Ali KjuJa ed Asim Myshketa, 
sitului oella locah1a ,,fusha Teqes» (Officina di 
Botore) quartiere Qpttze (Varosh) dt Durazzo, 
dell' estensione di 749 m.q. e 5165 frazione di 
metro, iscritti nel Vol. XI Nr. l80 data l.X,1938, 
confioaote: Davao ti con la strada principate. A 
destra con Heqir Belba e Fratelli Mehmet e Reshit, 
A stmstra con la casa di Oaoi Kala. Oietro i1 ter· 
reno delle moschee ; 

s. Una bottegga, situata nella piana di Kava. 
ia, iscritta all' Uthcro delte Ipoteche di Kavaj,, con 
la nota d. iscriziooe Nr. 12 in data 17.2.1933, coo 
Iinante s a desira coo Rabua. A aiaistra coo Su 
lej man Banushi ; 

6. U na casa situata sulla 1piaggia di Durazzo, 
eretta su dt una parcella iscritta all' Ufficio delle 
Ipoieche di Durazzo, costituua ai 7 camere, cucina, 
2 aaloai, l veranda, g,usta ii ceruftcuo ddl' 11.8. 
1939-X Vil nlasciarc dai capf-anziani dtl quartiere 
V arosn mleriore dt Durazzo, noncnë gius1a I' e 
lenco reaauo io data 7.8. I 93tf-XVll dalia Direziooe 
de.Ill: f 10101.e (Utlicro Imposte) di uurazso, con 
Irnantei Ovest con ii mare. Nord con Zoi Xoxa. 
Est con uou. Kalmar e Harilla Bakalli. Sud con 
la sua grande casa ; 

7. Una casa situata solla splaggra di Durazzo 
eretta su dt una parcelra iscrtua air Utf1c10 delte 
lpoiecne d1 Durazzo, costiruita di due: piani coo 
8 stanze, due saloni, due verau re e caotioe, giu 
sta 11 c .ruficato rilascisto in dita 11.8.1919-XVll 
dai capl anztaoi del qaartiere V aroab toferiore di 
Durazzo, e glusta I' etenco del 7.8.rn39-XVll rila 
sctato dalia Drrezione eene Fiaanze (Ufficio Im 
poste) di Durazze, coofinante: Ovest coo ii mare. 
Nord coo la sua casa. Sud con Nexhmi Shijaku. 
Est coo Harilla Bakalli e Xhemal Naipi. 

Ordina all' Ulhclo delle Pinaoze di Durazzo 
di immettersi nel possesso dei beoi e fabbri• 
cati descritti oel presente decreto, eoaenë all' Uffi• 
eto delle lpoteche di Durazzo di curare la trascri· 
zione del sequestro effettuato. 

li presente decreto, a tutti &li effetti di leg1e, 
sara pubblicato oella Oazzetta Uffic1ale. 

Tirana, li 16 Settembre 1919-XVII. 
f/to Xhafer Ypi 
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Deere/o del J.1inislro prr /a Giuslizia 
I6 Settembre I939.XVII, Nr, 85 

Sequestro dei beni immohili di 
Hysen Selmani 

DECRETO 
11 Mioisrro Segretarlo di Srato per la Giustizla; 
Visto ii verbale della Commissione specrale 17 

Luglio 1939,XVII, col quale si propone il seque 
stro dei beni mobili ed tmmobili di Hysen Selman! 
di Lis i Math anualmenre di ignoto domicilro; 

Considerato ehe ncorrono tuni gli estremi pre· 
vis ti dal dt creio lc:gge in data 2 Giugno 1939 X Vil; 

Vis10 l' articolo 2 del suddeno decreto h:gge; 
DECRETA 

li sequestro dei benl immobili di Hysen Sel 
mani, siruati nella Sotrcpretetrura di Kruja, giuata 
ii certillcato del 7. 9. 1939 XVII rilasciato dali' um. 
clo d-Ile Iporecne presso ii Tr.bunale di Pace di 
Kruja. consisten ti in: 

I, Un trauo di terrene nel villaggio Laç di Kruja 
dell' estensione di 40 J;ny 1!1 isc mo col Nr, 4 du, 
11, 7. 8. 1929 all' ufflcio delle iporeche di Kruja, 
confinante: Est con la strada del vrllagglo. No,·J 
it fossato e la Sirada. Sud con ii terrene di Marka 
Nojt. O vest coo ii terrene di N 11toll Kola. Sud con 
ii terrene di Llesb Pierri e fratelli; 

2. Ua prate, situate nel v1llaggio Laç di Kru 
ja, dell' estensioue di 20 dpnym, Iscritto col Nr. 5 
d1ta 7. 8. 19l8 all' uff,cio delle Ipoteche di Kruja 
confioante: Est con ii terreoo di Hill Marka Jaku. 
Nord con 1 ola Llesh, Ded Gjok e Nikoll Pierri. 
Sad con ii terrene di Mark Ndue Preni. Ovest ii 
f essato di Leçi; 

3. Ua prato, situato nel villaggio Laç 
di Kruja, dell' estensione di 20 dpopm, iscritto 
col Nr. 6 da ·a 7. 8. 1928 dali' Uff1cio d:ll;: lpote 
ehe di Kraja, couftnante: Est coo ii terreoo di Mark 
Hil Jaku. Nord con la strada del villaggio e coo ii 
fossato. Ovest con la palude. Sud coo ii terreno di 
Nikoll Kota; 

4. Ua terrene situato pure nel villaggie L:!ç 

di Kruja, dell' estensione di 10.0GO m. q., Iserluo 
all' Uffrclo detle Ipoteche di Kruja to data 11, 10. 
1928, confinante: Bst con la strada principate. Nord 
col terrene di Ded Pjeter Valhi. Ovest col terrene 
di Mark Ndue Preni. Sud con la strada del villag 
gio. 

Quantuoque i beni iscritti all' Ufficio delte Ipo 
teche di Kruja rtsutrauo tutti dell' estensione di 90 
dpnym, pei o, secondo le d1chiaraaioni rilasciate dai 
capi aneiam e dalie aatorila del vlllaggio Li.ç d1 
Kruja nonchë dall'amministratorc: dei beni di Hysen 
Selmaui, davanti al Tribuoale di Pace di Kruja in 
data 7. 8. I ~J9 XVll, risulta ene delli beol contras 
segnati col rispern va limtti dall' Ufftclo dtlh: Ipo 
teche, constano di ana superhcie di 600 dynym in 
vece di 90 dyaym tra cui 150 dynym terreni coluvati 
e 4.SO dynym toresre; 

5. Uoa casa a pianterreuo con due locali, si 
tuata in mezzo al proprio campo oel villa&gio Laç 
di Kruja, comprovata con I' atto di rlconoscrmenro 
Nr. 29 in dara 13 Agosto 1939 XVII, del l'ribuoa. 

' le di Pace di Kruja, connnanre : Est con la 
sirada principate. Ovest con Pren Marku Ndue Pre. 
ni. Nord con la straca dtl villaggio; 

6. Una casa nel terrene denominato •frash 
nicë> pure nel vil,laggio Laç, COD due locali, rlco 
nosciuto con l'atto Nr. 2.~ data 13 Agosto 1939 
XVll, del Tribunale di Pace· di Kruja, cootioaote: 
Ese con la strada del villagg!?, O vest con ii fossa 
to di Gurra e coo la strada del ~villairgio. Sud coo 
Marka Ndue Preni. 

' Ordina all' ufficio delle Finanze di purazzo 
di immettersi nel possess o dei beni e dei f abbrica 
tl descritti nel presente decreto, nouchë all' Uffi 
cio delle lpoteche presso ti Tribunale di Paçe di 
Kruja, di curare ii sequestro effettuato. 

11 presente Decrero, a tutti gli ~ffetti di legge, 
sara pubblicato nella Oazzetta Ufficiale. 
Tirana, 16 Settembre 1939,XVU. 

f/to xn. Ypi BKSH
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Dec, eto del Minist,o per la Giuslizia 
29 .Settemhre I939.XvII ]'I,, 86 

Sequestro dei beni di: fratelH Mirash e 
Martin Ivanaj, Kurt Shqyti, Taf Kaziur 
Fiqri Rusi, Hafiz Xhemali, Murat Ka 
loshi, Dr.: Slmoa Simonidhi, f'ratelli 
Xhemal e Zim Ferra , 

li Minlstro Segretaric ai S1a1o per la G1uatizia; 
Visto ii verbale della Commisslone speciale in 

data i settembre 1939-XVII, col quale si propone 
li sequearro dci b .• m mobili ed immobth at:llt: se 
guemi persone: 

1. Fratelli Mirash e Martin Ivana], di Scutari, 
auualmente a' ignoto dom.c.uo, e delle fam1gl1e 
rtspetnve ; 

z.. Kurt Shqpt1, di Mati, attualmente d' ignore 
domicilio e def componenti la sua famiglia ; 

3. Taf Kaziu di Dibra, auualmente d' ignore 
domtciho, e dei componenu la sua famiglta ; 

'4. t'iqri Kusi, di Dibra, attualmenre a' ignoto 
dom1cilio in Italia e dei componenu la sua tami 
glta; 

S. Hafiz Xhemati di Dibra, attualmente d' igno 
to domtcrho in llalla e dei componenti la sua fa· 
miglia; 

6. Murat Kaloshi, di Dibra, attualmente d' rgno 
to domicilio, e dei componenri la sua tamiglia ; 

7. Dr. Simon S1monidhi, dal villagg10 Vuoo i 
Htmares, e della sua famiglia ; 

8. Fratdli Xnemal e Z,m rerra, di Kruja, at 
tualmente d' ignore domrcilro in Italia e dei com 
ponentl le loro famiglie ; 

Coosiderato ehe ncorrono tutii gli estremt pre. 
visti dal decreto-legge in data 2 Giugno 1J39,XVII; 

Vlsto l' articolo 2 del suddet.o decreto legge; 

DECt<ETA 
li sequestro di tutti i bmi mobili di : 1) Pra 

telli Mirashi e M,rtio lvaoaj e delle rispettive fa. 
mlglie; 2) Kurt Shqy-ti e det compnneatl ta slta 
famiglia; 3) raf Ktziu e dei co mp o aeutt la SUI 

famiglla; ,4) Piqri Rusi e det compooe:11i la sua 

fa11Jiglia; 5) Hafii Xhemali e del componeoti la sua 
Iamighs; 6) Murat Kaloshi e dri componenti la UNI 
f.tmiglia; 7) Br. Simon Simonidhi e de i componen 
ti la sua Iam-gua; S) Pratt lli Xhemal e Zim Ferra 
e dei componenti le rispet ive f miglle, ovunque 
siano e in qus lsiasl mani si trovino. 

Ordioa ai detentori di farne consegna 11gli Ul 
f1ci ddle Pinaoze del Reg110. 

ll presente Decreto, a tutti gli effetti d\ legge, 
sara pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. 

riraoa, li 29 Seltembre 1939 XVII 
f/to Xh. Ypi 

Deereto del Ministro per la Giustizia 
6 Ottobre r939.XVII Nr, 87 

Sequestro dei beni immobili di 
Mustafa (Taf) Kasiu 

DECRETO 
li Ministro Segretario di Sta lo per la Giustizia; 
V1s10 ii verbale della Commissione speciale in 

data 6 Settembre 1939.XVII, col quale si propone ii 
sequestro dei beni mobili ed immobili di Mustafa 
(Taf) Kaziu di Dibla e Madhe, attualmente di ignoto 
domicilio; 

Considerato ehe ricorrono tutti gli estre mi pre 
visti dal decreto-legge in data 2 Giugno 1939 XVII; 

Visto l' articolo 2 del suddetto decrejo-legge t 
DECRETA 

U sequestro del benl mobili ed immobili di 
Mustafa ( rat) Kazi u situ ad nel circondario di Ti 
rana e 2iusta ii certificato ipotecario N. 447/1 del 
29.9 .1939,XVII rilasciato dall' Ulhcio delle I poieche 
di Tirana, conststenti in: 

I. U o terrene situaro nel villaggio Mezez d1 
Tirana. dt ll'estensione di IS (quindtci) dynym, iscrit 
te col N. 497-94 in data 23.5.928 ddl' Uthcto delle 
tpotecne di Tirana, confinante: Est coo terreso de· 
maniale e coo 8anush Hamdiu. Ovest con la strada 
di Kamaa. Nord con Banush Hamdiu; 

2. La meta di un molino per cereali situato nel 
villaggto Mezez di Tirana, iscritto col N. 495/95 
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in dara H.5.928, coo fl nan te: da una parie coo Islam 
Alla e da un'eltra par re con ii canale del molloo. 
Da una parie coo la strada i 

3. Un terrene sltuato net villaggio Mezez di 
Tirana, dett'estenslone di 19 (dlciannove) dynym, 
iscritro col N. 496/96 111 da•a 23 S.1928, coofloante 1 

Est con Q.inije Hamnl. Nord con la stradll princi. 
pate. Sud con la pir nura del moliao e it canate di 
Jclla. Ovest con ii proprletario (Taf Kazlo); 

,4. Un terrene sltuato net villaggto Mu:ez di 
Tirana, dell' estenslone di 19 (diciaonove) dpnym, 
iscritto col Nr. -497 /97 in data 23.5.928, conhnante : 
Sud coo la strada princ.pale e coo Qani1e Hamai. 
Nord con Myslim Beshiri e con la str&da, Ovest 
con ii proprietsrio (faf K,zio), Est coo la strada 
di Kamu; 

s. Ua terrene sicuato nel nuovo quartiere di 
Tirana in zona L!lprake dell' cstenslone di 60 
(sessanta) dynym, Iscnuo col Nr. 1/105 data 1.2.929, 
confiaante: Est gli eredi di Selim Pasha. Nord con 
ta strada prioclpale. Sud coo ii terrene divlso coo 
dirltto d' acqua; 

6. Ua terreno situato ati nuovo quartiere di Tl· 
raoa, in zona Laprakf, dell' estensicne di 73 
(senantatre) dynym, iscritto col N, Z/106 In data 
1.2.929, confioante: da una parte coa il canale di 
Agaj e da un' altra parte con la strada di Kamza. 
Da uoa parte con la ouova strada e da un' altra 
parte con ii terrene demaniale ; 

7. Ua terreno situato pure net nao•o quartiere 
di Tirana, ia zona La pra ke, dell' cstcnslone di 
10 (dleci) dynym, iscrino col N. 3/107 data 1.2.1929 
coofioaote t Est con li caoale di Lana. Ovttt coo 
ii terreno demaoiale. Sud con ta strada di Durazzo. 
Nard con ii proprlo terreno : 

8. la ua moltoe per cereali 84/28 quote sltoato 
nel villaggio Mtzez di Tirana, iscritto col N. 17/121 
in data 6.2.1929, coofinante da una parte con ii 
terrene di Islam Alla; da un' altra parte coo la 
strada del canale del moll no; 

9. Un' area oel quartlere Ali Bej di Tirana 
dell' estenslene jl 165 (ceotoseseantaclnque) metri 
quadrati, lunga m. 14 e targa m. 12.50, lscrltta col 
N. -430 In data 14 6.193S, cooflnante: da una parte 
Halredin Tef Kazlu e dali' altra parte Hasan Muta 
con gli eredi. Da una parre cen la ,trada principate 
e da un' altra parte con Ramazan Kruja ; 

JO. Una 1rande cua eretta net quarttere All 
Bej di 1 lraoa, attualmeote Scuola Mlsta di cul al 
cerrihcato rilaaciato in dat& 29,i.1931·XVII dal 
Capoanziano di detro quartiere ; 

11. Un terreno suuato nel vlllaggio Mezrz di 
Trlan>, dell' ti tensione di 20 (venrl) d1n,m, iacrltto 
col N. JSS in data 14.5.19JI, confinante: Eat con 
terrene demaniale. Ovest coo ii proprietario (Taf 
Kaziu). Nord coo la strada di Durazzo. Sud con 
la strada e 11 canalc del molino. 

Ordlaa all' Uff .elo detle Finanze di Tirana di 
immettersi net possesso del benl • fabbrlcati di cul 
al pres nte decreto, nc;>i,che all' Ufficlo delle Ipcte 
ehe di Tirana di curare la tra1crizlon1 del sequeatro 
effettuato 

11 presente deer.to a tutti 1U effetti di tegge, 
aa,a pubbllcato nella Gazzetta Ufficlale. 

Tirana, n 6 Ouobre 1939 XVII. 

f/to Xh. Ypi 

Deereio tlel Mi,aislro /)er la Giusti.I• 
6 Ottoëre z939-XVI1 s-: 88 

Sequestro det beni immobili dei 
fratelli Mirash e Martin Ivanaj 

Deer.eto 
li Minlatro Segretarlo di Stuo per la Oiu1ti1la; 
Viste li verbale dclla Comml11lone 1peci1le In 

data 6 9.1939 1939 XVII, col quat• si propooe 11 
sequestro dei ~eoi mobili ed immobill del fratelli Ml• 
raah e Martin Ivaoaj. di Scutari, attualmente di 
ignoto dom!cllio; 

Conslderato ehe rlcorrono tutti gli estreml 
pr1vi1tl dal decreto leggc in data Z Olugno 1939 
XVU; 

V11to I' arlicolo 2 del 1udd1tto decreto legce; 
DECRl!TA 

II scquestro dei benl immoblll dei fratelli Ml• 
rash e Martin lvanaJ, altuatl nel clrcondario di 
Tirana glu1ta ii c~rtificato rllasclato col N. 447 /6 
In data 29.9.19J9 XVII dali' Ufficio delle lpoteche 
di Ttraoa, conalsteati In : 
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Intestati al Dott. Mirash Ivanaj : 
1. U o terren o situa to net quartierë Tirana Nuo 

va dell' estensione di 1100 ,ml!!ecento) m.q. iserit 
to col Nr. 265 in dnta 7.S 1937, coofinaote: tst 
Nr. UO. Ovest con la strada. Nord con Ja strada. 
Sud Nr. 179; 

2, Ua terrene 1ftu1to pur, net quartiere di Ti- 
rana Nuova, dell' estenalone di SH,go (trecento e 
cinquantaquattro) m.q. conflnante i da una parte 
con I' aerea suJdetta e da un' allra parte con ii cur. 
so V e da un' altra parte con Abedio Xhiku ; 

3. Uaa casa erena suJ.:tte due are e e costituira 
di una cantioa, al primo piano tree camere al di 
sopra dell• clntina, una cucraa, due in1tressi, due 
ccrrido! ed un gabloetto, al seconoo piano un sa 
lone, quattro vani, un bagno, due corridot, una ve 
randa aperta sono tettoia, due camere ed un gabi- 
oetto. 

Intestati al Dr. M&rttn Ivanaj : 
1, Un terreno <ltuato nel quartiere Tir~na Nuo 

va dell' estensione di 1100 (milleeento] m.q, col 
Nr. 114/120 delta plaota, i1crltto col Nr. 265 data 
7.5.1937, ccatmaute z Est Feblm Qorri Nr. -400/239. 
Ovest coo la strada. Nord eon Dr. Mirash lvana] 
(Nr. 181/121). Sud coo Hysni loska (Nr. 185/119); 

2, Una localita presso i1 ,uddetto terreno nel 
quartiere TaraH .NuoVI, dell' estenslone di 16') 
(centosessanta) m.q. confinante i da una parte con 
la prepria area al Nr. 114/IJO delta pianra e da 
un' altra parte col eerso A. Da una parte coo l'area 
di 1uo fratello Dou. ~lirish I vanaj e da 110a 

altra parte con H1sen To1ka. 
Ordiaa all' Ufficio delle Floanze di Tirana, di 

immettersi net po1ses10 dci benl e del bbbricato 
descrlrto net presente deereto, dei t,atclli Mir11h 
e Martin Ivaoai, nonche all' Utftcio delle lpo 
ltch1 di Tirana, di curare la trascrlslcne del se 
quesiro elfetluato. 

II preseute decreto a tutti ali eff ctti di legge, 
sari pubblicato nella Gaz1etta Ufficlale. 

Tirana, 6 Ottobre 1939.XVII. 
f/to Xh. Ypi 

Dure/o del Ministro per la Giuslizia 
6 Ottaër« r939 XVII, Nr, 89 

Sequestro dei beni immobili di 
Hafiz Xhemali 

DECRETO 
li M1oia1ro Segretario di Stato per ta Giustizia, 
Visto 11 verbale della Commissione speciale in 

data 6 settembre 1939,XVll, col quale si propone 
ii sequestro del beni mobili ed immobili di Hafiz 
Xhemali, di Dibra, attualmeote d' ignoro domicillo 
in Italia; 

Cossrderatc ehe rtcorrono tutti gli estreml pre 
visti dal decreto lerge ia data Z giugno 1939 XVII; 

Yisto l' articolo 2 del suddetto decreto legge, 
DECftETA 

li sequestro det bent immobill di Hafiz Xhemall 
aituatl oel clrcoodario di Tirana e giusta ii certi 
Ircato N. 417/Vll del 29.IX.1939·XVII riluciato 
dali' Ufficio delle Ipotecne di Tirana censistenti io i 

I. Uo' area 1i1ua1a net quartle re Tirana Nuo 
va, col N. 102 dell a piant •, deli' esteusioae di 
110 m q. iscritta col Nr. 608/98 in data 30.6.1928 
conhnante : Est con la strada Nr. Vl. Ovtat con 
N. 103. Nord con N. 104. Sad con N. 100 della 
pianta ; 

l. Una grande casa, eretta suita predetta 
area. giusta la dicoiaraziooe del 29.IX. 1939,XVII 
rtlasciata dal capo-anzlaoo del quartiere Tira na 
Nuova 

Ordioa all" Ufficio dellc: finaaze di Tirana di 
imm-ttersi in possesso del bcoi e f.abbricati descrit 
ti nel pr esente decreto, nonchë all' Ufflc,o ddle lpo 
tcche di 1 irnaa di curare la trascrlzlone del se 
questro eflettuato. 

U presente D. creto, a tu U i gli etfetti di legge 
sa: a pubblicato ne Ua Oazutta Ufflciale, 

Tirana, li 6 Ot obre t9J9·XVll. 
f/to xs, Ypi 
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[leereto del },j_fnistro per la (;iustizia 
6 Otiobre I939-XVI! Nr. 90 

Sequestro dei beni immobili di 
Fiqri Rusi 

DECRETO 
li Ministro Segretario di Stato per Ja Oiustizia, 
Visto il verbale della Commissione speciale 6 

Setiembre 1939-XVII, col quale si pi opone il sequestro 
dei beoi mobili ed Immotnlt di Prqrl Rust, di Dibra, 
atlualmente di ignore comicuro JO l1alia; 

Considerato ehe ricorrono tum gli estremi pre· 
visti dal decreto legge in data 2 giugoo J 93~-XVU; 

Visto l' articolo 2 del suddeuo decrero legge; 

DECRbfA 
li sequestro dei beni immobili di Flqri Rusi si· 

tua ti net cir condario di fira na giusta li cernhca to 
N. 447/8 del 29. 9. 1939 XVII rilasciato dali' Uffl. 
cio delle Iporeche di ;·irl\na cons.srenti in: 

J. Uaa casa situata nel quartiere Alt Bej di 
Tirana, costhuita di tre camere giu, con un corri 
dolo inframettente due cseine, pozzo e cortile, iscrlt 
ta col ~. 482 in <lar, l.7. lC. 19}0, confioantc: .est 
da I 7 metri coo Selim rortuz], Nord da 19 metri 
coo Mehmet Kaspi. Ovest da 17 metri coo la stra 
da privata. Sud da 19 metri con gli credi di Kasem 
Petrela; 

2. U na casa situa ia net quartiere di Tirana 
Noova con due camere, una cucina e un pozso, 
iscntta col Nr. 5S7 in dara 30. 7. 1927, coafcnante: 
da una parte con la strada di Durazzo e con il 
magazztno di Zencl Tafaj a da ua' altra parte con 
M,hmet farka. Da ana parte CJD la casa di Kasem 
Xnepa e da un' altra parte con il giardlno di Cani 
Lam Himës. 

Ordina all' Ufflcio delte Finanze di Tirana, di 
tmmeuers: oel pcssesso dei fabbricati descritti net 
preseote decreto, nonchë all' Ufftcio delle lpoteche 
di Tirana di curare la trascriziooe del sequestro et 
Iettuato. 

li presente decrero a tutti gli effetti di legge, 
sara pabblicato nella Gazzetta 1Jfficiale. 

Tirana, 6 Ottobre 1939,XVII 

f/to xn, Ypi 

Deere/o dtl Minislro /)tr la Giustiei« 
6 Ottobre I939.XVII Nr. 9I 

Sequestro dei beni immobili di 
Servet Rusi 

DECRETO 
11 Ministro S, gretario di Sta to per la Glusnzta; 
Visto ii verbale della Commisslone speciale in 

data 6 setrembre 1939,XVII, col quale si propone ii 
se questro dtl beni mobili ed immobill dei compo 
nen ti la Iamigua at P iqri Rusi, di Dibra, auual 
mente di ignore domicilio in Italia; 

Considerate ch, ricorrono tutti ali estremi pre 
~-11ti dal de creto legg, in data l giugno 1939 XVII; 

Visto I' An. 2 del suddeuo decreto lcgge; 
OECKI!TA 

ll sequestro dei beni immobih di Server Rusi, 
consorte di F rqrt xusi, situatl nel crrcondario di Ti 
rana giusta 11 ceruhcsto N 447/i del 29.9.1939.XVU 
ntasclato dali' Ulticio delle lpoteche di Tirana, con· 
sistentl in : 

Una casa situata net quaruere Suleiman Pasha 
di I irana costituita di due stanze a pochi gradioi, 
con un bagno al dt souo, una cucioa ed un pozso. 
iscritta col ~. 322 in data 16,5,39 coofinan te : Est 
coo la casa di Abdurahman Deda. Ovest con la 
scrada principate. NorJ con la proprieta di I.lam 
Deliu. Sud con la strada della porta di Abdurahman 
Deda. 

Ordina all' Officio delle finan1e di Tirana di • 
immettersi nel possesso del fabbricato descriuo ne-I 
presente decreto noncaë all' Ufficio delle lpoteche 
di Tirana, di carare la trascrtzlone del seqaestro 
effettuato. · 

li presente decreto, a tutti gli etfdti di legge, 
sara pubblicato oella Gazzetta Ufficiale. 

Tirana, li 6 Ottebre 19J9.XVII. 
f/to xs, Ypi BKSH
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Decret» del Ministra per la Giustizia 
6 Olto6re r939~XVII Ar. 92 

Sequestro dei beni immobili di 
Xhemal e Qazim (Zim) Ferra 

DECRETO 
li Ministro Segretarfo di Sta to per ta Olustizia; 
Visto ii nrocesso verbale dells Commlsslone 

speciale in data 6 Settembre 1919· XVII col quit le 
si nropone ii sequestro del beni mobili ed immobili 
dei fratetli Xhemal e Qazim (Zim) p,.rra, di Krueia, 
attustmente di f gnoto domicilio ; 

Considerate ehe rlcorrono tutti gti estreml pre 
visti dal decreto-leJ!~t> in data 2 Giugno 1939-XVIJ; 

111 hase all'artlcolo 2 del sudderto decreto-Iegze; 
DECRETA 

11 seuuestro def beni fmn,obifi di Xhemal e 
Qazim (Zlm) FerrB, situati nel clrcondario di Ti 
rana, 1?:lusta ii certifica~o Nr. 447 /4 de l 29.9. 1939· 
XVII rilasclato dalt' Ufficio delle lnoteche di Tira 
na consis'enti in: 

Una casa situata nel qulrtirre Suleiman Pasha 
di Tirana, comoosta di due csmere a planterreno, 
un salone in mezzo ed anche un ,:1ardino, regl 
strate col Nr. 349 data 23-11-1934, confinante: 
Est con una faeciata di 15 m. csn Metali Keçi. 
Oves.t con una facclata di 15 m. con strada pri, 
vats. Nord con una fscciata di 24 m. con Hasan 
Baklu, Sud con una facciata di 24 m. con Besim 
Bakiu e con 11H eredl. 

Ordioa all' Ufficio deJle Pinanze di Tirana 
di im mettersi net possesso del fabbrlcato descritto 
net nresente Decreto, nonchë all' Ufficlo delte too 
teche di Tirana di curare la trascrizione det se 
questro effettuato. 

It presente Deereto, a tutti ~li t'ffetti di legge, 
sara pubbllcato nella Oazzetta Ufficiale. 

Tirana, li 6 Ottobre 1939-XVII. 
f/to Xh. Ys,I 

Deere/o del Ministra per la c;iustizza 
6 Ottobre z939 XVI t, Nr. 93 

Sequestro dei beni immobili 
di Xhelo Selim Dibra 

DECRETO 
It Ministro Segretario di Sta ta per h1 Gluatisia: 
Visto i1 verbale de lia Commissione 5.Df ciale 17 

tu1rlio 1939 XVII. cot qur le si pronone ii seque 
stro def berri di Xhelo Selim Dibra ossia Radove 
shi, di Dibra, attuatmente d' ignoto domicilio in 
Italia : 

Considerato ehe ricorrono tutti gli estremi ore· 
vfsti dal decreto-legge dd 2 Giugn.o 1939-XVII ; 

Visto I' artlcolo 2 del suddetto d ereio-legge ; 

DEC RETA 
li sequestro dei beni immobiti di Xhelo Selim 

Dibra ossia Radoveshi. situati nel clrcondario di 
Valona. 11iUl!1ta ii certificate del 2 Ottobre 1939 
XVII, rilasciato dali' Ufficio delte Ipoteche di Va 
lona. consistenti in: 

Una casa situata nel quartiere Skele di Valona, 
composts di 5 camere, I bagno, 1 salone e attorso 
un cortile deti' estenslone di 800 m. q., registrata 
nel Vol. 8 Nr. 259 data 13 Agosto 1938 ali' Uffi• 
clo dell- Iooreche di Valona confinante : Est con 
la strada det quartiere. Ovest con Hamza Gtyka. 
Sud con ta strada principate. Nord con ta soeieta 
S. 1. M. S. A. 

Ordlna alt' Ufflcio delte Finanze di Valona, di 
Immettersi net sossesso del fabbricato descritto nel 
presente decreto, nonchë all' Ufficlo de lie lpoteche 
di Valona, di curare ta trascrlzioae del sequestro 
etfettuato. 

li presenre De creto, a tutti gli effetti di legge, 
sara pubblicato oella Gazzetta Ufficiate. 
Tirana, n 6 Ottobre 1939 XVII 

f/to xi, Ypi 
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Deere/o d.:l Minislro per /11 Giuslfaia 
6 Ottobre r939.XVII Nr, 94 

Sequestro dei beni Immobili di 
Xhelo Selim Dibra 

DECRETo 
li Mioistro Segretarln di Stato per la Giustiiia; 
Visto ii verbale dells Commissio-e speciale in 

data 17 Luzlio 1919-XVII, col quale si propone ii 
sequestro del beni mobili ed immobili di Xhdo 
Selim Dibra ossta Radoveshi, di Dibra, anualmente 
d' lgooto dom iclJio b Italia; 

Considersto ehe ricorrono tutti gli esrreml pre 
visti dal decrero-lezge 'n data 2 Oiug;-o 1939 XVII; 

Visto I' srtlcoto 2 del suddetto decreto-leggej 
DECRETA 

11 sequestro dei ben! i mmobili di Xh~lo Selim 
Dibra oppure Radoveshi, situsti net eircondar!o 
di Korça gfusta ii certificato del 2 Ottobre 1939 
-XVII rllasciato dalt' Ufficlo dtlle Ipoteche di Korça 
iscritti in detto Ufficfo col N. 464/8 in data 15 
Aprile 1939, consisteoti lo : 

t. U,111 vhtna situata nel villsggio Vcstop 
di Korça, nella localita «Kalotat> dell' eatenslone 
di 6 dynvm continante : Est Sdih Veli. Ovut eon 
Dailao RakiP. Sud con Xhafer Alf. Ovest con la 
strada; 

2. Un campo situato net vili ggio Vostop 
di Korça, oetla localitl -Luml» dell' estensione di 
6 dynym, confinante : Est coo Sherif Myrteza. 
Ovest con Mustafa Zeqir. Nord con Xhafer All. 
Sud Fsz11i Qerim ; 

3. Un cameo situate net villaggfo Voskop 
di Korça oetla loc11ti•a el.uadhes, dell' estensione 
di due dynym, confinante : Est con Riza Sherifi. 
Ovest coo $!li eredi di Mustafa Sati. Nord con 
Seit Hpsen. Sud con Salih Ne xhip; 

4. Un cempo situate net vlllaggio Voskop 
di Korça, ne Ila localita cU dha e Pazarit• dell' e· 
stensione di due dynym confinaote: E1t con Ismail 
Beza. Ovest coo la strada. Nord con Banush Ka. 
sem. Sud con Mustafa Zeqir; 

5. Un cameo situato nel villaggio Yosko:> 
netra localila «StelgJe• dell' estenstoae di 4 d1- 

01m, confmante : Est coo Sallh Veli. Ovest con 
Adem Mustafa. Nord con Ramadan Selimf ; 

6. Uo cameo sltuato oet villagglo Voskop, 
nella locali1a »Fusha e vogël» dell' estensione di 
due dynym, confinante : Est con Zeqlr Dallp, 
Ovest con Musa Murat. Nord CO'I Ismail Hpsen. 
Sue! con Adem All ; 

7. Un csmpo sltuato nel vfllagglo Voskop 
di Korea, nella local11a »Udha e Voskor,oJës,,, del 
l' estenslone di 6 d1n,m, confinante i Est, Nord e 
Ovest con Rustem Hasan. Sud con ta strada; 

8 Un ersto sltuato net vlllsggio Voskop di 
Korça ne lia foc,lltl c~h, f rjrt•, dell' estenslone di 
qusuro d pnrm. confh,,"te : Est con Begtuh 
Mersfn Ovest con 'Hlza Qeri m. Nord coo Ismail 
Hvsen. Sud co i P~ hmi Ismail; 

9. Un prato s:tu1to pure net villargio Vo1kop 
di Korça nella Jocalfta ,. Varet,,, dell' estensione di 
quattro d\1nyr,, eonflnsnte : Est con Rushan Su· 
lelman. Ovest con la strada. Nord Ismail Hyseo. 
Sud con Sherif Alf 

Ordloa all' Ufffclo detit> Flnanee di Korçl, di 
immeuerst nel possesso del bent e fabbricati de 
scritti net presente deereto, nonchë all' Ufffclo 
delle Ioeteehe, di carare la trascriziooe del seque 
stro effettaato. 

It oresente decreto, a tutti gli erfetti di legge, 
sa, a pueblfcato nelta Gazzetta Ufficiate. 

Tirats, n 6 Ottobre 1939-XVII 

f/to xs, Ypi 

Deere/o del Mi,cistro per la Gitlslizia 
rs Otlobre r939-XVII Nr. 95 

Sequestro dei beni immobili dei tra 
telli Xhem.al e Qazim (Zim) Ferra 

DECRETO 
li Ministro Segretario di Stato per la Giutizia; 
Vi,to ii verb tle dells Commlssione speciale in 

dlttt 6 Settembre 1939· XVll, col quale si propone 11 
sequestro dei beoi mobili td im mobili del fratelli Xbe· 
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mal • Qazim (Zim) Ferra, di Kruja, attualmente 
d'l1oeto domicilio In Italia; 

Conalderato ehe rleorroeo tutti gli estremi 
previstl d11 decrere le11e del 2 Oiugno 1939 XVII; 

Visto 1' artlcolo 2 del auddetto decreto leege; 
D "I! C RE T A 

li sequestre del beni lmmo~lli del fratelll Xhe 
mal e Qazim (Zlm) Perra seccn 'o h d11criziooe 
apportata q1d appresso e 1ltuati nella Settoprdettu 
ra di Mati e glusta li certificato dtl 2. X. 1939 XVII 
ri111cl1to dall'Ufflclo della lpotsche (presso li Trlbu 
oale di Pace) di Mati conaistenti In: 

Proprtetli di Xbemal Ferra : 
1. Ua tratto di terrene sltuato a Burrel, della 

estrnslone di J76 m. q., l1crltt• col Nr. 6 in data 
29. 1 O. t 93!5 all' Ufflclo de lie Ipotrche di Mati, con· 
Iinaate: da una pute con 11 strada e da tre parti 
con ii terren o rf mas to n di1poslzlone di Ah met 
Zogolll (attuatmente sequestr1to). contrast[ gnat o col 
N"r. 17/111 di cul alle copia del plano regofatore della 
citll di 1'urrel; 

2. Un tratto di terrene, denemlnsto cTokl e 
Kokl1. sltusto a Burrel, dell' estensione di un d,. 
nyrn e mezzo f9critto cot Nr. 2-4 in data 10. 12. 
1937 all' Ufficio dtlle Ipoteehe di Msti, confinante: 
!st coo la strada prlncipale. Norc1 cd Ovest con 
41i Meta, Sud con Ztnun Tutha; 

3. Un trntto di terreno situa'o a Qaf %tamba 
dell' estenslone di quattroeentoclqusnra m. q. i1crltto 
cot Nr. 31 del 2Q. 12. 1937 al' Ufflc!o dell: lpo 
teche di Mati conflnante: Est, Ovest e Sud 'con la 
strada _orincipale. Nord con Krofi; 

-4. Un tratto di terrene sltuato II Burrel, delta 
esteaslene di quartrocentociquantuno m. Q., iscrltto 
col N. 27 in d1ta 20. 12. 1937, alt' Ulficio delte 
lpoteche di Meti, confinaote: da ·uoa parte coo· la 
stradt Nr. 11 e da tre parti con ii preprietario, di 
cui alto schizzo facente parte iateirate dell'atto pub 
b1ico; 

5. Uo trst:n di terreno 1ituato a Burrel, dclla 
esten1lone di sefcentotlnttad·ae e cinqU&ota 100/101 
m. q., comprest una casa eretta in detta area in 
scbeletro costituita di quattro vani, tra cui: un cor 
ridoio ed unt cucina, Iscritto col Nr. 28 in d·ata 
20. 12. 1937 all' Ufficlo delle lpoteche di Mati, con 
flnante: due volte con la strada ed altre due 
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volte con la parte del terreso sequestrate di Ah 
m et Zogollf: 

,. Un tratto di terreno situato a Burrel, della 
estensione di setteceotoventi m. q. col Nr. 18 del 
piano regolatore del Munlclpio di Burrel, iscritto col 
Nr. 11 in data l 7. 5. 1939 all' Ufficio delle Ipote 
ehe di Mati coofinante: da quattro parti con lastra 
da; 

7. Un f"bb•icato costrulte sul terrene iseritto 
col Nr. 24 in data 10. 12. 1937.. all' Ufrteio delle Ipo 
techs di Mati costituito di bassivani e salcne, ove 
ha irnpiantato due motori per illumtnaztone delta 
ctttl di Burre l ed on mollno cereali, di cui al cer 
tiflcato di rlconc-clmenro Nr. JJ dtl 16. It. 1937 
del Trlbunale di Pace di Mati, conf .antes Est con 
la strada prioclpale. Ovest e Nord con All Meta. 
Sud coo Zenun Tusha. 

Proprleta di Qazim (Zim) Ferra: 

1. Un tratto di terreno col Nr. 17 della pian 
ta, situato a Burrel, dell' estensione di cinqueeento 
dieiasette m. q., iscritto col Nr. 13 in data 17. S. 
1939 all' Ufflcio delte tpoteehe di Matt, conftnante; 
Est con Shahin tletahu. Ovest con Xhavid Berisha. 
Nord con la strada. Sud coo la flirte disponiblle 
del proprietarie : 

2. Una baracca costruita net centro della clns 
di Burrel, col nermesso concesso dal monicipio lo 
cale. con la deliberazione N. 64 de l 11. 5. 1937, 
di cui al foglio Nr. SSl del 7. 10. 1939 XVII del 
ta Sottopr 'fettura di Burrel. 

Proprteta comune dei due 
Fratelli Xhemal e Qaz1m (Zim) Ferra : 

1. Una casa situa ta ne lia cit a di Burrel, cos ti· 
taita di due plani con qusttro camere ed un corri 
dolo al piano superiore noncbë quattro camere ed 
uo corridoio al piano Inferiore come pure una 
cuclna ed uoa scuderia, iscritt1 col Nr. 4 in data 
1 t. 3. 1938 all' Ufficlo delle Ipoteche di Mati, con 
flnante: Est ed Ovest con Lik Mehmeti. Sud con 
Zeqtr Samin. Nord coo ta strada prircipal». 

Ontina all' Ufficio delle finaoze di Tirana di 
immettersi net possesso dti beni e fabbricatl descritti 
nel preaente deereto, nonche ati' Ufficio detle lpote- 
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ehe presso ii Tribunale di Pace di Mati di curare 
la trascrlzione del sequestro effettuato. 

11 presente decreto a tutti gli effetti di le gg .• , 
sarA pubblicato ne lla Oazzetta Ufficiale. 

Tirana, U Ottobre 1939 xvu. 
f/to Xh. Ypl 

Dëcreto del Ministro per la Giustizia 
IJ Otto!Jre I939 XVII Iv. 96 

Sequestro dei beni immobili 
di Mustafa Kaziu 

Deer.eto 
11 Ministra Segretarlo di Staie per la Giustisia; 
Vi~to ii verbale delta Commissione speciale in 

data 6 Settembre 1939 XVII, col quale si propone 
ii sequesrro dei beni mobili ed immobili di Mustafa 
Kaziu di Dibra, attuatmente d' igooto domlcilio; 

Considerato ehe ricorrono tutti gli estremi 
previsti dal decreto legge in data 2 Olugro 1939 
XVII; 

Vis to l' wticoto 2 del suddetto decreto t, gge; 
DEC RETA 

11 sequeatro dei beoi immobili di Mustafa (Taf) 
Kazi u, situ· ti net villaggio Selishtë di Mati, ehe 
giusta la dichiarazione sports dal capo anslano 
di detto v11laggio in presenza del Trlbenale di Pa 
ce di Mati ia data 7. I0.1939-XVII, cooslstooo in : 

I. Un campo deoomioato cBiba> situata net 
villaggio Selishtë, dell' estensloae di sette dynpm, 
confioante: Est con Haxhi Rots. Ovest con Cen 
Laca. Nord con Cea Loca. Sud con Hsxhi Loca; 

2. Ua eampo situate oel villaggio Se ltsbtë, oella 
Iocatita .Kaçes• dell' estenslone di quattro dynym, 
eonflaante : Est con Ibrahim Cap], Ovest con ii 
monte. Nord coo ii monte. Sud con Hysen Meta; 

3. Ua tratto di prato denominato •Boto situato 
net villaggio Selishtë, dell' estensione di sei d)'nym 
conflnanter Est con Mustafa Cant. Ovest con Osman. 
Nord con Mustafa Cani. Sud coo Haxhi Loc•; 

4. Una casa costitl,ita di tre piaoi, situata deotro 
il prato descritte oel N. 3 di detto decretu, nonchë 
due cueine. 

Ordina all' Ufficio delte Finaoze di Tirana di 
im nettersl net possesso del benl e fabbricati descritti 
net presente decreto, nonchë all' Ufflcio detle lpo 
teche presso ii Tribunate di Mati, di curare la 
rraserlzlone del sequestro effettuato. 

li presente decreto a tutti ~li effetti di legie, 
sara pubblicato nella Oazzetta Ufficiale. 

Ttrana, 13 Ottobre 1939-XVII. 
f/to Xh, Ypi 

Deere/o del }J1inistro per la Gius/{z{a, 
IJ Ottobre I939.X'J,Il r, 97 

Sequestro dei beni immobili di 
Kurt Shqyti 

Decroto 
li Ministra Sr~ret1rio di Stato per ta Giustlzla; 
V·sto ii verbale della Comrnlssione speciale lo 

data 6 Rettembre 1939 XVII, col quale si propane it 
seque stro dei beni mobili ed lmmobitl di Kurt 
Shqeti di 'Lis i Matit, aHul'lmeote di igooto domi 
cilio ; 

Considerato ehe ricorrono tutti srti estreml ore 
visti dtl decreto-legze in data 2 Ofu~no 1939-XVJI; 

Visto 1' articoto' 2 del suddetto decreto-Iegge : 
DECRETA 

N sequestro dei beni immobitl di Kurt Shq}'ti, 
situati nelta sottoprefettura di Mati gfusta le di· 
chiaraelonl sporte dal capo. anziaao di Lis in 
presenzs del Tribunale di Pace di Mati in data 
2. 10, 1939-XVII, conslstentl in: 

I. Un camoo denominato cKurtini'• sltuato nel 
villaggio Lis. dell' estenslone di cinqae dynym, 
conffnante: 'Est con la strada del quartiere. Ovest 
e Nord con Sati Shqpm, Sud con Dalip Pisku ; 

2. Un fabbricato di due oiani con una camera 
e con una cantina nonchë una euclna, situata den. 
tro ii campo di cul al Nr. 1 det decreto; 

3. Una casa di un piano, situata net villa1glo 
Lis confinante: COD ii terreno .di Silih Shq1tl; 

4. Un campo denominato «Ara e Shirfn, 11- 
tuato pure net viltaegio Lis dell' eetensione di 
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quiodici d1n1m. ove Kurt St,q1ti possiede doe 
quote su tre quote, confinante: Est con Xhemat 
Shahini. Ovest con Veli Pieri ed Ibrahim Shahini. 
Sud con Ibrahim Shahlni, Nord con ta strada det 
villag~io e con ii torrente : detti benl non iscritti 
nell' Ufficio delle Ipoteehe di Mati. 

Ordina aU' ufflclo de lle Finanze di Tirana, di 
tmmettersf net possesso dei beni descritti oel pre 
sente decreto, nonchë all' Ufficlo delle Ipeteehe 
presso i1 Tribunate di Pace di Mati, di curare la 
trsscrtzlone del sequestro rffettuato. 

li presente Deereto, a tutti $?li effetti di 1,gge. 
sara nubblieato nella Gszzette Ufficiale. 

·firana, U Ottobre 1939-XVH. 
f/to xs, Ypi 

Decreto del Ministro per la Giustizia 
IJ Ottobre I939.XVII Nr, roo 

Sequesfro dei beni del 
Dott. Simon Simonidbi 

DECRETO 
li Ministro Segretario di Staf o ner la Giustizia; 
_Vlato ii verbale dells Commissione specitle in 

data 6 Sette mbre 1939-XVll, col qu ale si pronone 
it sequestro dei beni mobili ed immobili del Dott. 
Simon Simonidhi e dt!i componenli la sua famiglia, 
di Vuno i Hi mare attualmente domiclliato a Elhasan: 

Considerato ehe rlcorrooo tutti gli estremi ore· 
vist! dal decreto-legge in data 2 Giugoo 1939 XVII; 

Visto I' articolo 2 del suddetto decreto-legge ; 

DECRETA 
It sequestro dells meti del beni immobiti del 

Dort. Simon Simonidhi e della sua consorte Eleni 
Simonidhi compresl quelli di sua madre Panaio, 
in comune condominio situati net villaggio di 
Himara, glusta it certificato ritasciato in data 12 
Ottobre 1939-XVll dal capo aoziano di deno vil 
laggio coosisteoti in : 

1. Una casa coo due vani, un piccolo cortlle 

ed un pozzo. situata net quartiere Gjistofaj del 
vutsigio Vuno di Himara, confinante : Anterior 
mente con fratelli Milaj. Posteriormeote ed a de 
stra con la Strada. A sinistrs con Thanas Simonidhi, 
possedendo net lato intëriore della casa anche un 
plccole glardino : 

2. Un otfveto costituito di trentandue olivi ed 
an fico, situato nella localla Pepun•r. confinante: 
Est con la strada. Nord ed Ovest con i1 torreote. 
Sud con Kozma Çiruna : 

3. Un oliveto con due ollvi e tre flehl, ai· 
tuato nella locali'a "Gone del villa1:ndo Vuno di 
Hlmëra, conffnante : est, Ovest e Sud con Kio 
Thano. Nord con ii torrente. 

Ordina a11' Ufffcio delle Pinanze di Valona di 
immettersi net possesso dells meta dei beni dd 
Dr. Simon Simoaidhl nonchë dei beni della sua 
eonsorte Eleni Simonidhi de •. critti net nresente 
Decrero, nonehë all' Ufficio delle Ipoteche presso 
li Trlbunale di Pace di Himara, di curare la 
trascrlelone del sequestro effettuato. 

II oresento decreto, a tutti gli effetti di lellge, 
sara nubblicato nella Gezzetta Ufficisle. 

Tirana, 13 Ottobre 1939-XVII 
f/to Xh. Ypi 

Deere/o del Minislro per la Glustizla 
29 Oltoore I939,XVIII Nr, IOI 

Sequestro dei beni immobill 
del Dott. Simon Simonidbi 

DECRETO 
li Minlstro Segretario di Stato per la Oluatizia, 
Visto ii verbale delta Commissione speciale in 

data 6 Settembre 1939-XVII, c0I quale si propone ii 
sequestro delta meta dei beni immobili del Dott. 
Simon Simooidhi, di Vuno i Himarës, attuatmente 
domiciliato ad Elbasan ; 

Considerato ehe ricerrono tutti gli estremi pre· 
visti dal decreto legge in data 2 glugno 1939-XVII; 

Vi1to I' Art. 2 del suddette decreto leg1e ; 
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0-ECRETA 
11 sequestre della me1a. del beni immobili del 

Dott. Simon Simonidhi, situati netla zona di Tirana, 
giusta ii certlftcato in data 27 Settembre t 939-XVll 
N. 447/11, dall'Ufflc'o de lle Iporeche di Tirana, 
consistenti in: 

1. Un giardlno situato net quartiere Xhami She 
rif di Tirana, iscritto col N. 2g3 del 20.11.192' 
all' Ufflclo de lie lporeche di Tirana, oooffnante: da 
una parte con ii vlcolo e da un' altra pa rte con la 
casa di Adem Ta1ani. Da uns partf la cul ehe si ë 

divisa e da un' al tra esrte con la casa di Abaz e 
~loan Ta1aal. DI nuovo da una parte con ta strada 
principate ; 

2. Un area, sltuatr nrl quartiere Xhami, adft. 
cen te a Tetova di Tirana, dell' esteosione di otts 
centoquaraota m. q. isc1rltta col N. 202 data 27.V.930 
all' Ufflcio 11 lie Ipot, ehe di T;raoa, C·J1 finaote: Est 
con la strada di Blbasao per trenta metri, dlstaodo 
clnque metri dal confine dtlla proprleta Dife Kume 
Like. Ovest per trenta metri, Nord per ventise i metri 
e m zzo, Sud per trema metri coo la parte di 
Stfer Gjyshi ; 

3. Un' area aituatA nel quartiere Xbatri Sherif 
di Tirana, deti' r stenslone di seic- nto m. q. iscrltta 
col N. 3J7 data 8.12.1931 all' Ufficio delle Inoteche 
di Tirana, coofin:ott: da una parte con ii Dr. !:ii 
menidhi e da un' ,t,rl parte con la strada di Elba. 
un. O.i una parte con ii terreno della moschea 
(Vai.fi Mysliman). f da una parte con un vicolo; 

4. Un tutto di terreoo situato net quartiere Xha 
mi Sherif di Tirana, dell' esteosione di trecentono 
vaota m. q, iscritto col Nr. 276 data 13.5.932 all 'Uffi. 
clo delle lpoteche di Tirana, conlrnante : Est con 
la atrada di Elbasan. Ovest, Nord e Sud con ii 
terrene della moschn; 

5. U a tratte di terrene situa to net quartiere Xha 
mi Sherif di Tirana. dell' estensione di dodicl m. 
Q., iscrino col N. 276 data 13.5.1932 dell' Uffcfo de tie 
Ipoteche di Tir101, coofioante: f!st con Vakff. Ovest 
con Shefaet Bash~aushi oppure Haub), Sud coo 
Jusof Kokomlri; 

6. U o tratto di terrene, situa to oel fiUartltre 1 i 
raoa Nuova, dell' estensione di 800 m. q., segnato 
cot Nr. 293/200 ddla piaota, IEcritto col Nr. 112 
data 16. 5. 1933 all' Ufficio delte Ipoteche di Ti· 
rana, continante: Est e Nord con la 1trada. Ovut 
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coo ii terreno N. 291/211. Sud con ii terreno N. 
300/28; 

7. Un tratto di terrene situato nel quartiere Ti 
rana Nuova, dell' eet1n1lone di milledueceatonovanta 
m. q., con N. 21 della planta, iacritlo col N. 2JJ 
in data 14.J.1935 all' Ufficfo delle lporeche di Tira. 
na, coofioance·: Est con •• Bulevard A•. Ovest con 
ii Dott. Simon Simonfdhf. Sud con li terreno de 
manfate. Nord con la strada di Elbasan ; 

8. I seiueotl benl iscrlttf all' Ufffcfo de Ile lpote 
ehe di Tirana eel N UO In data 12. 10.J9JS: 

•) Un tratto di terreno 111tuato oel quartlere 
Tirana Naova. dell' e1tea1ione di ottantune m. q., 
e novaota cm. conflnaote : da una parte con la 
1trada di Rlbasan e dali' altra con ii terreno nume. 
rato 41/28'. Da una parte con it terrene numerato 
2281264 e da un' altra parte con li Dott. Simon Si 
mooidhi stesso e con la 1trada da aprire; 

I) Un tratto di terrene sltuato pure In detto 
qusrtlere, dell' estensfone di quarantadue m. q., 
coafinante : da tre parti con la strada e da un' altra 
parti con ii Dott. Simon Slmooldhl ; 

9. Un tntto di terreno sltuato ael quarclere Tl 
raa• Nuova. de ll' estenslene di selcentoelnquanta 
m. q., iscritte CIJl N. 3S In data 10.10.1931 ,ill'Uffi. 
cio de lle Ipoteche '11 Tirana, coofinante : Est ed 
Ovest con Seter Ofy1hf. Nord con Sefer OJ,shi 
ed Alb.lz T.ginf. S_d con Sder Olyshi. Est,pure 
coo la strada di Elbasan; 

10. Un tntto di terreno •ituato net quartiere 
Tirana 'Nuova deti' estensloue <!! mttleeentodleci m. 
q. iscritto col N. 744 lo data 24.11.1937 e con N. 
286/20S delta piaota, coof,nantes Est e Sud con la 
strada. Oveat con ii terrene N. 285/206. Nord eon 
ii terreno N. 279/210, attualm1nte Eknm Libohova; 

11. Un, grande casa situata ael quartfere Xha· 
mi Sherif di Tirana, ove rlsiede attualmeate ii per· 
1onale dell' ex Lecazione ~rrca, di c:uf al certiflcato 
rlluciato in data 16. I0.19J9-XVII dal capo aozfano 
del quarticrc Xh1mi ~htrif, ooofiollnte : Est con la 
1trada di Elbasan. Nord con la strada ttel quartiere. 
Sud con la strada ; 

12. Una casa pure 1ituaca nel quarti1re Xhami 
Sherif di Ttra111, compoata di due o tre stanze, di 
di cui al certlticato del 16.10.1939-XVII rflasclato dal 
espo anziane di detto quartiere, confinante: Est con 
it proprio &iardlno. Oveat een Kuqali. Nord con 
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la strada del qurtl_ere, Sud coo Reshit Tagaal. 
Ordina all' Ufficlo delle Finanze di Tirana di 

Immettersl net posaesao delta metl dei bent e fab· 
bdc,tl sequestratl appartesenti 11 Doti. Simon Sf. 
monldhi, de1crittl nel presente decrere, aonchë all'Uf 
flcio delle lpoteche di TiraDI di curare la traacrf. 
zione del sequestro elfettuato. 

li presente deerero II tutti gli effttti di terge, 
sara pubblicato nella Oazzetta Utflclale. 

Tirana, 29 Ottobr, 1939-XVIII. 
f/to xi, Ypi 

Desret« del Mi11istro /)er la Glusti6ia 
z9 Oltobre I939 XVIII, 1''r. Io2 

Sequestro dei beni immobili di 
Eleni Simonidhi 

DECRETO 
11 Ministro Segretario di Sta to per la Oiustizia; 
Visto ii verbale della Commissione speciale del 

6 Settembre 1939,XVII, col quale si propone ii seque 
stro della meta dei beni tmmobili del Dott. Simon 
Simonidhi e deliu sue fa-niali !, d. I vlllaggio Vuno 
di l'limara, attualmente domiclliato ad Elbasan: 

Considerato ehe ricorrono tutti ati estremi pre 
visti dal decreto-legge in data 2 Giugno 1939 XVII; 

Visto 1' artlcolo J del suddetto deereto legge; 
DEC RETA 

li seqaestro delta meta de i beni im mobili di 
Eleni Slmonidhi, consorte del Dott. Simon Slmo 
ntdhi, situa ti nella zona di iirana, giusta ii çertl · 
ficato rllasclëto col Nr. 447/111 in data 27-IX-1939 
.x VII dall' Ufficlo delte Ipoteche di Tirana, consl 
stentl i o : 

,,uoa cua situata net quartiere denominato 
,, Tiran I Nuova,,, costituita di sei eamere, una ca 
ci na, un bagno, cortile e metl oozzo, iscritta cot 
Nr. 568 in data 1.8,1918 all' Ufficlo delle Ipoteche 
di Tirana, confinante : Est con f1 giardino del 
Dott. Slmonidhi. Oiest con Lami Adhami. Nord 
co, la strad1. Sud con ~eshit Taganf.,, 

Ordioa all' Ufflclo delte Plaanze di Tirana, di 
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fmmettersi nel possesso dei beni d-serlttl net pre 
sen te decruo, nonehë alt' Ufflcio delle tpoteehe 
di Tirana di curare la trucrizione del sequestro 
effettua to. 

li presente decreto. a tutti gli ,ffetti di tecge, 
sara pubblicato nella Gazzetta Ufflciale. 

Tirana, 29 Ottobre 1939-XYIII 
f/to Xh. Ypf 

Deere/o del Mi,cislro ;er la Glusli6i• 
29 Ottabr« I939-XVJ/l, Nr. IOJ 

Sequestro dei beni immobili di 
Hairedin Taf (Mustafa) Kaziu 

DECRETO 
li Mit1istro Searetarlo di Sta to pc r la Giustir;fs; 
Vi1to ii verbale dells Commiasione speciale 

del 6 Setresrbee 1939 XVII, col qusle si propose 
it sequestro del benl mobili ed immobili di Tlf 
(Mustafa) Kaz!u, e dei compsnenti la proprfa fa 
miglla, di Selisht di ~ati, attualmente d' i~ooto 
domlcllio : 

Considerato ehe ricorrono tutti gli estremf 
previstl dal decreto tegge in data 2 Giugno 
1939-XVU; 

Visto l' articole 2 del suddetto decreto- teg1re : 
DECReTA 

li sequestro dl"i beni immobili di Hafrrdin Taf 
('lu,tafa) Kaziu, 1ituati riellt zona di Tirana 1iu. 
stl ii certltlcato N, 447 /I del 27 Settembre 1939 XVII 
rllasciato d .JI' Ullic' o d, lie Ipot.ch , di Tirana, 
consistent! in · 

•• un gfardlno situate nel quartiere Ali Bej 
di Tirana. detr estcnslene di dueeentotrentadae 
m. q, (tra cul 16 metri di lunghezza e 14 1/2 m. 
di larghezza), iscritto col Nr. 19 in data 28.1.1930 
all' Uftlcio det le Ipeteche di Tirana, continante: 
da Ha parte con !IAuharem Metani e da un' allra 
,arte con la strada principate. Da UDI parte con 
ta Sie;oora Harita Gjokatt. 

Ordioa all' Uff!cio delle Ff oanze di Tirloa di 
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immettersi nel possesso dei beni descritti net rre 
sente decreto, noncl ë all' Ufficio delle Ipoteche di 
curare la trascrizione effettuata. 

li presente decveto, a tutti gli effettl di legge, 
sara pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. 
Tirana, 29 Ottobre 1939,XVlll. 

f/to Xh. Ypi 

Deere/o del Ministro per la Giustz'zia 
29 Ottoëre I939 XVIII /.,r. IOI/, 

Sequestro dei beni immobili di 
Asllan e Hajredin Kaziu 

DECRETO 
li Mioistro Segretarlo di Stato per la Giustizia; 
Visto li verbale ddla Commissiooe speciale 

del 6 Setrembre 1939 XVII. col quale si oropone li 
sequestro dei beni mobili ed immobili di Taf 
(Mustafa) Kazin e de i component! la sua fs. 
migtia, dal villaggio Selisht di Mati, attualmente 
d' igooto domicilio ; 

Considerate ehe ricorrono tafti gli estremi 
previsti dal Deerero • Legge in data 2 Giugno 
193!-XVII; 

Visto I' Art, 2 del suddetto decrëto - Iegge: 
D E C R E T A. 

II sequestro de lla quota de i bt:ni immobili di 
Asllan e.Hairedln figli di Taf Kazlu, situatf nella 
zona di Tirana, giustlt ii certificato Nr. 447/1 del 
27-9-1939 XVII rilasciato all' Ufficio delle Inoteche 
di Tirana. nosseduti in comune con Selim Kaziu, 
figlio di Ibrahim t<azio, non sequestrando la 
quota snettante a costul, consistent! in : 

1. Un terreno situata net viltaf?gio Mezez di 
Tirana, deti' estensione di otro d}Jnym, iscritto col 
Nr. 687/47 In data 19. 9. 1927 all' Ufficio delle 
lpoteche di Tirana, confinante: Est con la strada 
del villaggio Mezez. Ovest coo Shaban Ballvorë, 
Sud coo Fetah Bylyku e Shaban Seid KruJa non 
ehe con la strada. Nord coo h1 strada priociplle 
di Durazze : 

2. Una casa costituita di una scuderia, situata 

nel villaggio Mtv:z di Tirana, iscritta cot Nr. 
688/SO in data 19 9,1927, all' Ufflcio delle Ioore 
ehe di Tirana, confinante : da quattro parti con ii 
proprio terrene ; 

3. Un terrene situate nel vilt1g1,tio Mezez di 
Tiraea, dell' estensione di tre dynym, iscritto cot 
Nr. 689/51 in data 19. 9. 1927 alt' Ufficio delle 
Ipoteche di Tirana, confinante: da due f'Brti con 
ii terrene demaniale. E da due altre parti coo la 
strada princi pale; 

4- Un terrene situato pure net vilhggio Mezez 
di Tirana, dell' estensione di ottanta dynym, lscru 
to col Nr. 69fl/52 in data 19. 9. 1927, all' Ufficlo 
delte lpoteche di Tirana, confiosote: Est coo ii 
terreno demaniale. Nord ed Ovest con Mvslim 
Beshirl, Sud con la strada prlncipale, 

Ordlna all' Ufflcio delle Finanze di Tirana di 
immetteral net nessesso delle quote possedute in 
comune dai due fi~H di Taf (Mustafa) Kaziu nei 
beni e nella casa descrltti nel preseote deereto, 
nonc+ë all' Uffklo delle Inotecbe di Tirana di ea 
rare la trascrizione del sequestro effettuato. 

li presente decreto a tutti gli ,.ffetti di lezge, 
sara pubblicato nella Gazzetta Ufficiele. 

Tirana, H 29 Ottobre 1939-XVIII. 
f/to Xb. Ypi 

Deere/o del Ministra per la Giustizia 
Io Novembre I939 XPlII Nr. IO'f 

Sequestro dei beni immobili di 
Hysen Selmani 

Decreto 
It Mlnistro Segretario di Stato per la Olustizia; 
Visto ii orocesso verbale della Commissione 

speciale del 17 Luglio 1939 XVII, col quale si pro 
pone it sequestro del beoi mobili ed immobili di 
Hjsen Selmani, dal villagglo di Lis' I Matit. attual- 
mente d' ignoto domlciUo; 

Considerato ehe ricorrooo tutti gli estremi 
previsti dal decreto legge in data 2 Giugoo 1939 
XVlt; 

Vfsto 1' artleole 2 del suddetto decreto leg1e; 
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DEC RETA 
U sequestro dei beni immobiti di Hysen Selma. 

ni, situatl nella Sottopretettura di Mati in base al 
certiftcato rttasctato ii 12. 8. l939 xvn dali' Uffi 
cio delle lpoteche presso it fribunalc di Pare di 
Mati, consistent! in: 

"Un terrene situate a Burrel, dell' estensione 
di 576 m. q. lscritto col Nr. 4 ii 10. l. 1936 allo 
Officio delle lpotech e presso ti Tribunale di Pace 
di Mati, confmantes da due parti con la strada; da 
altro due parti col terrene sequestrate di Ahmet 
Zogolli : terreno contrassegnato anche nella plani· 
metrla della capirale in rosso». 

Oreina all" Ulhcio delle fioaoze di Tirana. 
di immettersi ne l possesso dells propriera descritta 
nel presente decreto, nonchë l' Uffrcio delle Ipo 
teche di Mati di curare la traserizrone del seque 
stro elfettuato. 

li preiente decreto a tutti gli effetti di legge, 
sara pubbltcere nella Gazzetta Utliciale, 
Tirana, li 10 Novembre 1939 XVIII. 

f/10 xe. Ypi 

Decreto del Ministra per la Giustiei« 
Io Novembre I939,XV/II hr. Io6 

Seq u estro dei beni im mobili di 
Hysen Selmani 

DRCRETO 
ll Mtoistro Segretario. di -Stat o per la Giustizia; 
Visto ii verbale dclla Commissione speciale ia 

data 17 Luglio 1939,XVll col quale si propone ii 
sequestro del beni mobili ed immobili di Hysen 
Selmaoi, dal villaggio di Lis' i Matit, attualmente 
d' i1noto dom Icllio ; 

Considerato ehe rlccrrono tutti gli estremi 
previsti dal decreto-Iegge in data 2 G ugi10 19J9 
.xvu , 

Viato l' artioolo 2 del suddetto decretc-Iegge ; 
O E C ft E T A 

11 seqaestro def bent im mobili di Hyseo Set. 

mani, situati nel ctrconeario di Mati e in base al 
certificato rllasciato ii 12.8.1939-XVll dall' Ufficio 
delte lpoteche presso ii Trtbunale Cli Pace di Mali, 
consistenti in condomini con i1 suo tratello Jusuf 
Selmani, iscritti col Nr. 3 ii 23.IV.1931 In detto 
Ufflc10: 

I. Un trauo di terreno denominato cPrinja>, 
situate nel villaggio Lis di Mati, dell' estensione di 
3 dynym, conflnante: Est coo ii grande rorrente, 
Ovest con Dem Shabani e Zeoel Balliu. Nord con 
Mustafa Balliu. Sud coo Dem Shabani ; 

2. Un campo deaomrnaro «Ali Ceni>, situato 
net vntagglo Lis di Mati, dell" estensicne di 2 
dynym, confinante : est con la Strada principate. 
Ovesr con Dem snabam. Sud e Nord coo Adem 
Shat,ani; 

3. Un terrene situate nel villaggio Lis di Mati, 
dell' estensione dt 4 dyoym, conhnante s Est con 
la strada prtncipale. Ovest coo 11 prato di Zenel 
Balliu. Nora Kurtioa di Zenel Malliu. Sud Kurtioa 
dt Dem .Shabaai ; 

4. 11 campo di Pexho, situato ael villaggio Lis 
di Mat,, dell' esrensione di 4 dynym, confioaote : 
Est con ii terrene di Dem Snabani. Ovest con ii 
terrene d1 Co,J Nure. Nord con ii torrente di Oi 
shi. Sud con la s.rada di Mitreli; 

5. II csmpo di Pex110, sitaato net villagglo 
Lis di Ma,i, delt' esrensiene di 15 dynym, conn. 
nanre: Est .Shumbi t Prrojit (scogtio del torrente), 
Ovest con la trada pnncrpale. Nord con la bosca 
glta dt Mal BaUiu. Sud coo Asim Muzini ; 

6. Ua tratto di campo denominaro cNormolla• 
dell' esteusione di due dynym, co afmante : Eo;t 
Snkamb1 i Prrojit. Oves! coo la s1rada prtncipale, 
N~rd con la boscaglia di Mal Balliu. Sud coo 
Asim Muzioi. 

la base alle drchlaraztoni hue davaoti al 
Tribuoale di Pace di Mati dai Cspi anziani del 
viltaggt : Snllië, Lis, Qender Burrel, Kurdari, Sho 
sha], in base al processo verbale redatto in 9, 10, 
11 e IJ Agosto 1939 XVH, Hj sen Selmaul in CO• 
mane col suo fratello [usu! Selmani possiede i 
beni scttuelencat], sequestranao la parte di pro 
prietA di Hp sen Selma o i : 

7. Ua tratto di terrene denomioato 11Toia e 
Ali Hoxhës» situato nel vilhggio Shllië di Ma ti, 
dell' esteaslone di 19 dyaym tra cul 4 coltivati c 
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1S dynym di prate, coofioante: Est con Riza Nu· 
zi e Shefqet Hoxha. Ovest COIJ Aziz Sadik Murali. 
Sud con Xhemat Sela. Nord coo Ibrahim Ceni. 
S11 questo terrene vi ë aoche u o fabbricato di 
due plani; 

8. Un bosco aooesso al suddetto terrene, si 
tuato nil vilhlggio Snllië, deli' estensione di 4 d1° 
oym, cen quercie, confinante : Est con Mahmud 
Barel, Ovt1u con Riza Hpsa, Nord con Xhemal 
Shefqet Hoxha. Sud coo Saii Kurt Halili ; 

9. Un tratto di terrene a psscolo. nella lo· 
cali1l cViq qafa e Dares• •itaa·to nel villagglo Shllië 
di ~ati, dell' esteosiooe di 10 dnpym, conftnante : 
l!st cos Blez Cl!ka, Ovest con la strada nrlnçipale. 
Sud con Xhemat Murati. Nord con Zir Limani; 

10, Ua tratto di terreno denominato nJenxhan 
situato nel vilhgglo Lis' I Matit, dell' estensione 
di 2 d1n1m, confioaote : Est con la strada, Nord 
con Rexhep Selman!. ~ud con Sul Hakiku ; 

11. Un tratro di terrene deoominato ,. Vesh ten, 
situate net villaggio Lis di Mati, rolttvato di 3 dy. 
nym, confinante : Est coo ii clmitero. Ovest e Nord 
Rexhep Selmanl. Nord con Rexhep Stlmaoi. Sud 
con Shkambi; 

12. Ua camps denominato ,,iJ campo Bruçi •• 
situate net villagglo Li,, dell' estensione di 6 
d,n,m, cooftnante: Est coo Shlcambi. Ovest con 
ii torrentc. Nord e Sud coo Rexhep Selmani ; 

13. Un tratto di terreno deoominato cVdjt:rra 
Totrakvu, situato nel vllla1gio Lis di Mati, del 
l' esttnsione di 10 dyo,m, cooftnante: Rst e Sud 
con lhlctmbl. Ovest coo Prroji. Nord con Abu: 
Kadiu e Asllan Kadiu; 

14, Un campo denomioato nAra e Knrt Metes.. 
1itaato oel villaggio Lii di Mati, dell'esteosione di 
12 dyn,m, cooflnante ! Est con Osman ZeJneli. 
Ovest li colle Kodra e Bernet. Nord e Sud Osman 
Zejaeli; 

15. Un csmpo denominato ,.Ara e Barçir», 
situato nel vlllaggio Lis di Mari, dell'estensiooe di 
10 dynym, coofioaote : E1t con Beahtr Pieri. Ovest 
con Hazl1 Barçt ; Nord Haziz Baçi. Sud Mehmet 
Duka; 

16. Un campo denominato ,,A.ra e Selmanit. 
situato net villag1io Lis di Mati, dell' estensioae di 
30 d1nym, conflnante: Est con Shullani. Ovest 
con Lusa. Nord c11n Mehmet Pieri. lud con HaNn 

Vani e coo ii torrente ; 
17, Uo campo denominato «Ara e Balliut», 

situate nel v:1lag1lo Lis di Mati, dell' estensione 
di 30 dynpm, conftnante : Est coo la 1tr~da di 
Mustafa Balliu, Ovest bosco del vilJsgglo. Nord 
Mastafa Balltu. Sud 11rada dtl quartiere; 

li. Un csmpo denominate ,,Ara Mase.. aitua 
to net villaggio Lii, dell' estensiooe di 2 dynym, 
1onf1oante: Est Mexhid Balliu. Ovest strada prin. 
cipale. Nord Mustafa B .!liu, Sud strada e Mexltid 
Balliu; 

19. li colle di Has Sula, situate ne] villsgglo 
Lis di Mati, dell' estensione di 4 dynpm, cooflnaote: 
Est Abdi AAmeti. Ovest. clmltero. Nord Beqir Baj. 
rami e Sak Sala. Sud colla strada principale ; 

lO. Un praro denominate »Ltvadht i Laçit ••• 
situato a Burrel, oclla Sottoprefettura di Mati, 
dell' eatensiene di 10 dyn1m, coofloaote s Bst coo 
la 1trada, Ovest Ram Meta. Nord i terreni di Zo 
golll. Sud con la chlesa ; 

2 I. Un tratro di pra to denominsto "l'edau, 11tua 
to nella cittl di Burrel, dell' estensione di 6 dynym, 
coofioaate: Est eolls propriera sequestrata di Zogolll, 
Ovest coo ii proprlo bosco, Nord con li cimitero, 
Sud con Sul Sela ; 

22. Un prato ntlla kcalitl «Ara Dervishit, 11i 
tuato in Burrel, di ua dynym, eonfinante: Ect e 
Nord coo ti bosco, Ovest con Lam Shabaoi, Sud 
con ii proprlo bosco ; 

23. Un tratto di boscaglla situato in Burrel, 
dell' estensione di 16 dynym, denomioato cJ'erJa,, 
confinaote : Est e Ovest con ii proprio prato, fl'ord 
Lam Sha bani, Sud con Sul Sela; 

24. Un tratto di prato sltuato oella localita 
11Qema" del villa1gio Kurdsrif, dell' estensiooe di 
6 dyapm, confioante: Est e Sud coo JahJi Sula, 
Ovest coo la strada prlucipale, Nord con Kai Neziri; 

25. Ua tratto di pra to ne lia localita ,,uvadh i 
Ukut•, 11tuato nel vlllagcio Shubaj di Mati, della 
est-nsioae di Z d101m, confinaote: !st e Nord con 
Qazim Pt4erti, Ovest e Sud con la 1trada del vlllagglo; 

26. Una caaa situata net quartiere SelmaoaJ del 
vltla11gio Lis di Mati, costituita di 7 csmere, una 
cucina e cortlle di cul al certificato del 13.8.1939-XVII 
rilasciato dai Capl·aoziaoi del vlllag1io Li• di Mati, 
eoofioaot,: Est cen la strada, Onst con ii cam po 
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di Bruçi, Selman e KaJmak Selmanl, Sud con Re· 
xhep Se Imani; 

27. U oa casa situata nel quartlere Olalfah del 
vlllaggio Lis di Mati, co1tltaita di J plani, coo due 
camere di sotto I atrlo, di cul al certlltcato rilasciato 
dai cap!-anziaol del villag,clo di Lis lo ,1ata 13.1939· 
XVII, confinaote: Est con ii campo di Kurt Meta 
ciu e ii suo terrene, Ove1t, Nord e Sud con li 
proprlo terrene ; 

21. Una casa situata nel qusrtlere Dragjl'lh del 
v1ll1g~io Lis di Mati, costituita di 3 piani con 2 
csmere e 1 atrio, di cui al certihcato del 13 8 1939° 
XVll rilaserato dai Capi·aozianl del villaggto di 
Li,i, cunhnante : Est con la strada, Ovest con ii 
!Jroprio terrene, fllord e Sud con Mustafa Dalllu ; 

19. Una casupola coo st, ccsto nel quartiere Ojalish 
del villagglo di Lill, di cul al certiticato del 
13.1.1939,XVII, coofioante: in quattro parti coo I 
propri terreni ; 

30. Altre tra casuoole con steccsto, situate net 
quartiere Ojallah del villa11lo Lis preeso it campo 
di Sdmani, di cul al certlficaro del I J.8.1 Q3'-XV11, 
rilaaclato dai Capi-anzlani del villaggio di Lisi, 
confioante : lo quattro parti coo i propri terreni. 

Crdlna all' Uffic:o delte Plnat:ze di Tirana di 
immettersl net possesse delta quoia dt propriera di 
H1sen Sel mani, descritt.1 net pn·sente decrero, 
nonehë all' Ufflclo delle tooteche presso ii Trlbunale 
di Pace di Mati di curare la trascrtzlone del seque 
atro eff !ltuato. 

It presente dscreto a tutti gli efMti di legge, 
sarl pubbtlcato nella Gazzetta Utfrciale. 

Tirana, li 10 Novembre 1939 XVlll 
f/10 Xbafer fpl 

Deereto ,lii Minillro per I• Giusti.ta 
I7 N,fl1m6r, r939.XYIII, Ar. ro7 

Seqsestro de beni immobili 
di Mirash Ivanaj 

DECRETO 
11 Mloiatro Segretarlo di Stato per la Gluatizla ; 
Vlsto ii verbale d•II• Commi11ione speciale del 

I Settembre 19Jt0XVII, col quale ai prepene il 

sequestre dei beni mobili ed immebili def PrateJli 
Mirash e Martin lvanaJ, di Scutarl, attualmeote 
d., lcn•to domiclllo: 

Conslderato ehe ricorrono tutti gli estremi pre 
visti dal decreto-legge in data 2 Giugoo 1939-XVII; 

Viste l' ertlcolo 2 del ,uddetto decreto-legge ; 
DEC RETA 

li sequestro 4.el bent immobill di Mirash lvanal, 
aituatl nel clrconderlo di Darazzo e clusta li ctrti· 
tlcaro N. 24J del 2t. t0.1939·XVII ri11sciato dall' Uffi. 
clo delle Ipoteche di Durszzo, eonslstentl in : 

«Una loca1i1a per bagnl sulla splar&ia dello 
Stato a Durazzo, contrassegnats oella Pareella N. 
74, deti' estenalone di 480 m. q., registra•o col N. 
426 del IS.9.1933 Vol. !5, confloante: da uoa parie 
con ii mire, da un' altra parte con la pareella N. 
73 e dalle due oartl con la strada», 

Ordioa all' Ufficlo dei beni seqaestratl e conft 
scati presso li Mioisttro delte Flnanse, di immettersi 
nel polseHo deseritrc oel presente Decreto, nonehë 
air Ufficio delte lpote ehe di Durszzo di curare la 
trascriziooe del sequestro cffettuato. 

It presente Decrero. a tutti glt etfetti di ltgge 
sara pubbllcato nella Gszzetts Ufficiale del fteg-oo. 

Tirana, li 17 Novembre 1939 XVIII. 
f/to Xh. Ypi 

Decreto tl,l Minis tro per la Gt11sti•ia 
I7 /l,011emhre r939-XVIII Nr, t o S 

Sequestro dei beni immobili di 
Fiqri Rusi 

Deer eto 
It Minlstro Segretario di Stato per la Oiustizia; 
Visto ii verbale della Commissione speciale 

del 6 Settembrc 1939 XVII, col quale si propeue 
ii 11qucstro del bent mobili ed immobili di Fiqri 
Rusi di D1l>ra, attualmeare d' i1noto domiellio In 
!talla; 

Considerato ehe ricorrooo tutti gli estreml 
prevlsti dal decreto le11e del .2 Giugoo 1939-XVII: 

Yi1to l'articolo 2 del su"1detto d1creto0leg1e; 
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DEC RETA 

li sequestro dei beni immobili di Fiqri Rusi, 
situati nel clrcondario di Uurazzo e 1iusta ii cer 
tificaro rilasciato dali' Ufficio delle Ipoteche di Du· 
razzo Nr. l43 del 29.10. 1939-XVlll, conststenti in: 

1. Una localita nclla spiaggia di Durszso, 
parcella Nr. 21 dell' estensione di 500 m.q., iscrit 
ta col Nr. 275 del 10. Agosto 1935 det Vol. 8, 
coefmante: da uua parte con ta Parcells Nr. 22 e 
con Andrea Shkanien, da un' altra parte cen la 
strada, tra la medeslms e I' Orfanotrofro. Da una 
parie con la strada e da un' alira parte con la 
riva; 

2, Una localita nella spiaggia di Darezzo, 
parcella N. 66 dell' estensione di 500 metri q. i• 
scritta col Nr. 378 del 18 Agosto 1933 del 5 Vol., 
conhnantes da una parte con ta parcella Nr. 65 e 
d.a un' alrra parie coo la parcella Nr. 67, Da uaa 
parie coo la strada e dali' altra parte con it mare; 

3. Una casa situata nella splaggi-a di Durazzo 
eretta sulla Parcells N. 21 cootrassegoata col N. 1 

nel presente decreto, di cui al certificato det 19. 
JO. 1939 XVII del Capo- anziano del quartiere Va. 
rosh' i Poshtëm të Durrësit, nonchë giosta ii cer 
uhcato Jt:1 30. 9, 1939 XVll dell' Ulflcio delte im. 
poste press o la Direzione delte F ioanze di Duraz 
zo cosrituira di 4 camere,· I cucina, 1 salone, z 
verande, confioante: davanti e dietro con la strada, 
a desrra con S cender Pojani e sinistra lui siesso. 

Ordina all' Ulticio uei beni sequeeirati e con· 
hscati presso ii Mini1tero delle f1nanze, di immet 
tersi nel possesso dei beni e del fabbricato deserti 
to oel preseute decreto, nonchë all' Officio delle 
Ipoteche dl Durazzo di curare la rrascrlztone del 
sequestro effettuato. 

11 preseote decrero a tutti gli· effetti di legge 
sara pubblicato nella Gazzetta Officiate del Regno, 
Tirana, li 17 Novembre 1939 XVIII. 

f/to xe, Ypi 
Redaktor : Zt:.F M. D AJÇt 

Shtypshkroja ,Nikaj,, Tiraaë 
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MBRETNIJA 

FLETORJA 
SHQIPTARE 

ZYRTARE 
Botohet prej Drejtoris se Pergjithshme te Shtypit, Propagandes e Turizmit. 

PERMBAJTJE 
1) D. JI. 31 Tetuer 1939-XVIII, .J.Yr. 161 

Nxjerrje oficeri në pensjon për pa-aftësi f. 1 
2) D. M. 10 Nanduer 193.<J-XVIII, s-. 1(i2 

Emnim i një Mjeke Q1veritare f. 2 
3) D .. JL 10 .,_\cmduer 1989-XVIII, Nr. 1fi3 

Emnim Prefekti Kl. II në dispozicjon f. 2 
4) D. ill. 1 Dhetuer 193~-XVIII, Ar. 1G4 

E drejta e shitjes dhe e premjes së druve 
në pyjet Shtetnore f. ? 

5) Lsje për ngrefjen e nji fabrike Akulli f. 3 
6) Leje ngrefje motori 4 kuajsh fuqi f. 3 
7) Rregjistrime Shtetsije f. 3 
8) Shpallje Baahkis Elbasanit f. 4 
9) " ,, Kavajës f. 4 
10) Proces-Verbal f. 5 

SO MM ARIO 
1) IJ. L . .'J1 Ottobre 1U.'JU-XVIII, s-. 161 

Congedo di ufficiale per inabilita permanente p. 7 
2) D. L. 10 J..ovembre 1939-XV III, Sr. 1(]2 

Nomina di un medico governativo a Burrel p. 7 
3) D. L. 10 Nocembre 193rJ-XVIII, ~\1·. 163 

Nomma dt un Prefetto di II cl. a disposiziooe p. 7 
4) D. L 1 Dicembre J[l!J!J.XT1 III, ~r. 1U.J. 

Diritto di vendita e di taglio nelle Ioreste 
statali per la M. F. F. p. 8 

Dekret i Mëkambëei! datë 31 Tetuer 1989-XJ'III lxr. 161 

Nxjerrje oficeri në pensjon për pa-aftësi 

Na 
IU\kambësl I Përgj~t.h9:hëm I Dadhnls së Tij 

VIKTOR EJl~NUELIT III 
Për Birë të Zotit e Vullnet të Kombit 
UBBET I ITALIS DBE I SBQIP~I8 

PEBANDOB I ETIOPIS 

Në virtyt t' Autoritetit që Na asht delegue ; 
Mbassi Majori i Karablnjerve Mbretnor, Hamid 

Greblleshi, qi vjea nga Trupi i Gjendarmeris e që 
edhe- nuk asht betua, risulton i prekim prej marrë· 
zie paranojde, e cila, si mbas gjykimit Ui mjekve, 
e ban përgjithmon ti pa-aftë pir ahl!rbimin ushta 
rak; 

Mbassi u panë nenet 35 e.36 të ligjit mbi gjen 
djen juridike të olicerave t' Ushtris Shqiptare; 

Mbi propozimin e Kryetarit të Khh'11it të Minis 
trave, 

KE~H DEKHETUE DHE DEKHETOJMt : 
M·"jori i Karabinjerve M.bn~tnor, Hamid Greblle 

shi, që vjen nga Trupi e Gendarmeris, asht qitun 
në ·arim të p~rhershëm, ç'prej datës së kitij Dekreti 
për smundje që nu~ i ka ardhun për shkak shërbi 
mi e që e ban përgjithmon të pa-sftë pir shërbi 
min ushtarak, dhe pranohet që të kl!rkoj ,u~ dr~jtat 
e tija pë pensjonimin ose shperblimin që eventua 
lisht mund t'i takojë. 

Tiranë, 31 Tetuer 1939-XVIII 
Francesco .Jacomonl d. v. 

Sh. Verlaci d. v. 
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Dekret 111.ëkambësit datë 10 .1\and11e1· 198.9-XVIII, Nr.162 

E mnim i një Mjeke Qeveritare 

Na 
Bëkambësi i Përgjithshëm i ltladhnls së Tij 

VIii.TOR E1'1ANUELIT Ill 
Për Birë të Zotit e Vullnet të Kombit 

HBRET I ITALIS DHE I SHQIPNIS 
PERANDOR I ETIOPIS 

Në virtyt të pushtetit që asht delegua; 
Tue pamë Vendimin e Këshillit M1nistruer; 
Mbi proponimin e Ministrit Sekretar Shteti për 

Punët e MbrendëshmE', 
KEMI DEKRETl'E DHE DEKRETOJMË : 

Emnimin e Zojës Katerina Meuzer Baldini si 
Mj eke Qeveritare në Burrel. 

Tiranë, me 10-XI-1939-XVIII 
Francesco Jacomoui d. ,·. 

Sh. Verlaci d. v. M. Bushati <l. v. 

Dekret i Mëkambësit datë 28 ,\ anduer 1939-XVIIJ, Nr. 163 
' 

Emnim Prefekti 

Na 
ltlëkambësi i Pergjithshëm I lladhnis së Tij 

• VIKTOR EllANUELIT III 
Për Birë të Zotit e Vullnet të Kombit 
llBRET I ITALIS DHE I SHQIPNIS 

P.KRARDOB I ETIOPIS 

Në virtyt t'autoritetit që Na asht delegua 
Tue pamë Vendimin e Këshillit Ministruer; 
Mbi propozimin e M.inii;tr,t Sekretar Shtetit për 

P. e Mbrendëshme. 
K&M[ DEKRE fUE DHE DEKWl:TOJMË : 

Emnimin e Hasan Alizotti si Prefekt i KI. II-të 
n! dispozicjon të Ministris së P. të Mbrendshme. 

Tiranë, me 10-XI-1939-XVIII 
Francesco Jaeomonl d, v. 

I.Sh. Verlaci d. v. M. Bushati d. v. 

Deh-et i Mëkambësit datë 1 Dhetuer 1939-XVIII, Nr. 164 

E drejta e shitjes dhe e premjes së druve 
në pyjet Shtetnore 

NA 
lllëkambësl I Përgjithshëm I Dadhnls së TIJ 

Viktor Emanuellt lii 
pt;.- Birë të Zotit e Vollnet të Kombit 
U'BRET I ITALI8 DHE I SB(llP.NIS 

PER ,i.NDOR I ETIOPI8 

Në virtyt t' autoritetit që Na asht delegue; 
Mbasi u pa Neni 15 i Statutit Themeltar 

të Mbretnis; 
Mbasi u ndigjue Këshilli i Ministrave; 

Mbi proponimin e Kryetarit të Këshillit 
të Mininistravet e Zav. Ministër Sekretar Shteti 
për Ekonomin Kombëtare. 
KEMI DEKRETGE DHE DEKRETOJMt 

Neni 1. 
Miliciia Fashiste Pyjore ka të drejtë me shit 

me marrëveshtje private a me c'hanë leie për 
me pre dru e materjale druni ndër pyjet Shtet 
nore të nevojshme për plotsimin e veprave 

r: 

publike, të fuqive t' armatosuna a por nevo- 
jat private me qëllime autarqike, 

Neni 2. 
Art. 79 e 93 të ligjës së pyjeve në fuqi 

e çdo dispozitë tjetër e kiitij ligji që asht 
në kundërshtim me këtë Dekret, mbeten pa 
fuqi. 

Neni 3. 
Ky Dekret hynë në fuqi ditën e dekretimit. 
Urdhnojmë që ky Dekret të botohet në 

Fletoren Zyrtare të Mbretnis tue i dhanë 
mandat cilitdo me e respektue dhe me ba qi 
të respektohet. 

Tiranë, m§ l-XIl-939-XVIII. 

Pranee•eo Jaeomonl d. v. 
. Sh. Verlaci d. v. 
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Leje për ngrefjen e oji fabrike Akulli 
Vendim Nr. 196 d. 15.11.1939-XVIII 

Këshilli Ministruer në mbledhjen e tij të sot 
shme, të mbajtun nën kryesin e Z. Shelqet Vërlaci, 
Kryeministër e_Zav. Miniatër Sekretar Shteti për 
P. Botore, me -antarë Z.Z. 'T efik Mborja, Ministër 
Sekretar i Partis Fashiste Shqiptare, Xhafer Ypi, 
Minist~r Sekretar Shteti për Drejtëain, Maliq Bushati, 
Ministër Sekretar Shteti për P. e Mbrendshme, 
Fejzi Alizotti, Ministër Sekretar Shteti për Finan 
cat, Ernest Koliqi, Ministër Sekretar Shteti për 
Arsimin, Anton Beça, Ministër Sekretar Shteti për 
Ekonomin Kombëtare, pati në bisedim shkresën 
Nr. 5421/21 datë 30-X-1939-XVJJT Hi Ministris s' E 
konomis Kombëtare me të cilën paraqitë lutjen e 
firmës Birra Korça S.A., me anën e së cilës kërkon 
leje për të ngr-hun në qytetin e Vlonës nji fabrikë 
akulli bashkë me magazinë frigoriferi me rji fuq 
motorike prej 50 kuaj, si studjoj dhe mendimin 
Iavorabël të Ministris në fjalë, 

V.endosi: 

t' autorizohet Ministria e Ekonomis Kombëtare me 
i dhanë firmës së naltpërmendur lejen e duhun për 
të ngrehuri në qytetin e Vlonës nji fabrikë akulli 
bashkë me mngaaina frigoriferi me fuqi motorike 
prej 50 kuaj. 

Vendim Nr. 943 datë 15.XI.1939-XVIIT 

Këshilli i Ministra vet në mbledhjen e tij të sot 
shme të mbajturi nën kryesin e Z. Shevqet Vërlaci, 
Kryeministër e Zw. Ministër Sekretar Shteti për 
P. Botore, me antarë Z.Z. Tetik \ifborja, Ministër 
Sekretar' i Partis Fashiste Shqiptare, Xhafer Ypl, 
Ministër Sekretar Shteti për Drejtësin, Maliq Bushati, 
Ministër Sekretar Shteti për P. e Mbrendshme, 
Fejzi Alizotti, Ministër Sekretar Shteti për Financat, 
Ernest Koliqi, Ministër Sekretar Shteti për Arsimin, 
Anton Beca, Ministër Sekretar Shteti për Ekono 
min Kombëtare, pati në bisedim shkresën Nr. 9241/1 
dat 23-X-1939-XVIII të Ministri!t së P. të Mbrendë 
shme, me të eilën tae tregue se Z. Mesud Sabriu, • 
ish Kryetar' i Komunës së Mollasit, nuk do të me 
rret ma në shërbim prej asajë Ministrije, proponon 

qi të përmen dunit t'i lidhet pensioni që do t' i 
takojë, si mbas ligjës përkatëse, 

Vendosi: 
. pranimin e këtij proponimi, tuej konstatue në bazë 
të proponimit të sipërpërmenduri të Ministria së P. 
të Mbrendëshme se, i nilt-përmenduni ntk do të 
merret ma në shërbim të Shtetit, dhe autorizon 
Drejtorin e Peosjoneve me shqyrtua imtësisht 
dokumentat e shërbimit të tij, dhe në rast se ka 
gjithë konditat ligjore të lypuna, me kryem vepri 
met e duhuna pëër lidhjen,e pensjonit që t'i takojë. 

Leje për ngrefjen e nji motori 4 kuajsh fuqi 

Vendim Nr. 865 me 26-10-1939-XVII 
Këshilli i Ministrave në mbledhjen e Tij të sot 

shme, të mbajturi nën Kryesit} e Z. Shelqet Vërlaci, 
Kryeministër e ZaT. Ministër Sekretar Shteti për 
P. Botore, Tefik Mborja, Ministllr ~ekretar i Partis 
Fashiste Shqiptare, Xhaler Ypi, Ministër Sekretar 
Shteti për Drejtësin, Maliq Bushati, Ministër Se 
kretar Shteti për P. Mbrëodi3shme, Ernest Koliqi, 
Ministër Sekretar Shteti për Arsimin, Anton Beç11, 
Ministër Sekretar Shteti për Ekonomin Kombë: re, 
pati në bisedim shkresën Nr. 6897 /2 d. l '": ,Z .~ ~ 
XVII të Ministris s' Ekonomis Kombëtar» me të 
cillën përcjellë lutjen e Z. Ligor A. Cepa nga Korça 
me anën e së cilës ka kërkue leje për t' instalua 
në zdrukthëtarin e tij nji motor prej katër kuajsh, 
si studjo! edhe mendimin favorabël të Ministris 
në fjalë, 

Ven61.osi: 
t' autorizohet Ministrija e Ekonomia Kombëtare me 
i dhanë të slpërpërmendunit lejen e du hun për t' ins 
talue në zdrukthëtarin e tij nji motor me fuqi mo 
torike prej katër kuajsh, mbasi puna e ndërtimevet 
asht shtua tepër, prandaj me këtë leje nuk dam 
ton zdrukthëtarët e tjerë. 

Rregjiatrime Shtetsije 
Si mbas vendimit të Këshillit Miuistruer Nr. 

917 me 7-XI-939-XVIII, autorizohen zyrat kompe 
tente me krye të gjitha veprimet e duhuna për 
rregjistrimin në shtetsin Shqiptare e të quejtunit 
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Ati Berisha, biri i Rustemit dhe i Bases, lindun në 
Kosovi më 1904, së bashkut me pjestarët e famil 
jes së tij të qujtun: Yri, bija e Halilit dhe e Gjy 
les, d. I. t 904 (gruaja), Mani, d. l 1922 (hiri), 
Nurije, d. I. 19:H (e blja) Syl d. l. 1936 (i biri) dhe 
Rusto i d. I. 1937 (i biri), banues në Durrës dhe 
ardhun në Shqipni qysh prej nji vjeti, mbasi ky 
tue qenë nga raca e gjuha Shqiptar i ka plotsue 
gjith konditat e caktueme në parngrafin 5 t' Art 'I 
të Kodit Civil; dhe betimin e nevojshëm konform 
ndryshimit të paragrafit J. t' Art. 2 · të Rregullon s 
së shtetsls, t' a hajë para Zyrës së Gjendjes Civile 
ku ka qendrën e ku do të rregjistrohet. 

* * * 
Si mbas Tendimit HJ Këshillit Ministruer Nr. 

809 ms te-X-1939-XVH autorizohen zyrat kompe 
tente me krye të gjitha veprimet e duhuna për 
rreg}istrimin në shtetsin Shqiptare e lë qujtunit 
Hamdi Ismail Haxhi 'I'ahiri, biri i Ismailit dhe i 
Xhemiles, lindun në Gjakovë me 1899, i martuem, 
banes në Durrës dhe ardhun n~ Shqipni qysh prej 
4 vjetësh, mbasi ky tue qenë nga racaa e gjuha 
Shqiptar i ka plotsue gjith konditat e caktur me 
në paragrafin 5 t' Art. 7 t~ Kodit Civil dhe beti 
min e nevojshëm konlorm ndryshimit të paragra 
fit I. t' Art. 2 të Rr •.• gullores Shtetsis, t' a hajë para 
Zyrës 811 Gjendjes Civile ku ka· qëndresën e ku 
do të rregjislrohet. 

SHPALLJE - 

Bashkija 8 Elbasanit e mbështetun në ven 
dimin e Këshillit të sajë me Nr. 486 darn 24 
XI. 1939 XVIII, nxjerrë n' adjuzikalë lëshimin 
nij sipërmarrje për vit' n 1940 për pastrimin e qytetit 
dhe taksat e posht shenueme : 

a) Taksa e abatuarit e konsumit nga 
therja e kafshëvet; 

b) Taksa e peshimit dhe e matjes ; 
c) Taksa e shitjes së gjasë gjallë ; 
-!>) Taksa e vendit (sergjis) nga ditët e 

pazarit ; 
d) Faksa e vendit nga kafshët ; 

dh} Taksa e depos dhe e sendevet nde- 

zëse; 
e) Pastrimi i qytetit. 

Gjithashtu nxjerrë n' adjudikatë për vitin. 
1940 dhe lëshimin me qera Hi dyqanevet qi 
ka kjo Bashki në tregun e këtij qyteti. 

Dorëzimi i ti1bavet, pastrimit lë qytetit dhe 
i dyqane vet do Ul bahet 20 ditë mbas shpall 
jes në Fletoren Zxrlare, në qoftë se çmimet e 
ofrusme do të· shifon t' arsyshme prej Këshi 
llit Ui Bash k is. 

T' interesuernit "për çdo informatë duhet t' i 
drejtohen kësajë Bashkije, dhe për H~ marrë 
pjesë n' adjudikatë duhet të paraqesin ofertat 
e tyne bashk me garancit ligjore n' afatin e 
cak tuem. 

Elbasan, me 25. XI. Hl:-<9-XVIII. 
Kryetar' i Baehkis 

SHP:ALLJE 

I sillet në dijenië të interesuemve, se Bash 
kia e Kavsjës. mbështetur Vendimit Nr. 160, 
datë 18 Nanduer 1989 XVIII, të Këshillit sajë 
të Përherëshmë, nxjerrë në adjudikatë dhan 
jen në sipërmarrje' të taksave të sajë, për vitin 
1940-XVII; 

1) Taksin Abaluar Konsum, 2) Pesh1min, 
3) Shit-blerjen e gjës gjallë, trashë e imët, 4) 
Okupim vendit, 5) Transportimin e mishit nga 
abatuari në dyqanet e kasapve, dhe 6) dhan 
jen me qera të dyqaneye të Bashkiës, -ashtu 
dhe të tokave. 

Adjudikata do të zhvillohet në · konformi'tet 
me Ligjën mbi •kontab.Hitetin e · PëtgJitflshtrm të 
Shtetit, ·dhe p~riundimi i ' shitjes bahet mbas 
21 ditve u; · •botimit të- jhpaUjea nl Fletoren Zyr 
tare. 

Ka'fajë,; nie :22-Nattduer 19rJ9~XVm. 
Kryetar'- rBa~ki~s 
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Proces-Verbal 

Sot më datë 21-X-1939-XVIII, ditën e Shtunë në 
Zyrën e Nënprefekturës Ma1lakastrës, u mblodh ko 
misjoni i posaçëm i përbërë prej Z.Z. Hidajet Lek 
dushit, nënprefekt i Mallnkastrës, si kryetar' i ko 
misjonit, Thomo-Thome, gjyqtar Paqtues, Toger 
Riza Çaçi, komandant i 'I'enencës CC. RR. dhe FF 
rid Klosi, agjent i Financavet, si antarë dhe mori 
në bisedim ç'lshtjen e kryemjes të formaliteteve 
për shitje në ankand të pasuris të pa Iujtëshme qi 
takon kriminelit të aratisur Rysen Zeqo Binjakut 
nga katundi Klos; komisjoni i nalt-përmendur pasi 
shqyrtoj gjithë aktet dhe vendimet e maruna prej 
këtij komisionit, pasi shqyrtoj dekllaratën e lëshu- 

. eme prej kryepleqs's katundit Klos Dt. 18-9-1939, 
ku tregohet në mënyrë Hi shprehun pjesa e pasu 
ris të pa-Iujtëshme që i takon kriminelit të arati 
sur të nalt-permendunit Rysen Ze qo Binjakut dhe 
që ndodhet në atë katund, pasi studijoj vendimin 
e dhanun prej këtij komisjonit Dt. 22-9- 193P, me 
anën e të cilit ashtë vendosur sekuestrimi i pasu 
ris të lujtëshme dhe të pa-lujtëshme të kriminelit 
në fjajë, pasi shqyrtoj proces-verbalin e mbajtur në 
vend prej kryetarit Komuvës Kl I. të Ballshit Dt. 
2 Tetuer 1939, ku tregohet, si mbas çmimit të ek 
spertave, vlefta parciale dhe totale e pjesës të pa 
suris të pa-lujtëshme të kriminelit të aratisur të 
nalt-permerrdur dhe pasi bisedoj çashtjen gjër, e 

gjatë; 
Tue marrë pasaaysh se, konform vendimit rn 

këtij komisjoni Dt. 22-IX-939 dhe në bazë të nenit 
1 të dekret ligjës dt. 29 Gusht 1930, mbi interni 
min e fëniijv~, sekuestrimin e pasuris dhe ·djegien 
e shtëpive të aratisurve kriminelë, është vendosur 
sekuestrimi dhe shitja në ankand e pasuris të luj 
tëshme dhe. të pa-lujtëshme të kriminelit lë arati 
sur Rysen Zeqo Binjakut nga katundi Klos dhe 
që shënohet gjër, • gjatë në atë vendim dhe dek 
llaratën e dhënë prej krytipleqësis katundit Klos 
me Dt. 18-9 1939; 

Tue marrë parasysh se në bazë të proces-verba 
lit të mbajtur në vënd prej kryetarit Komunës 
Qendrës Ballshit dhe në bazë dekllaratavet të 
çmuesvet është caktuarë vlefta parciale dhe totale 
e pasuris të pa-lujtëshme të kriminelit të aratisur 

ti nalt-shenuem i 

Tue marrë parasysh se shitja e pjesës të pasu 
ris të pa-lujtëshme të kriminelit të nalt-përme ndur 
dhe të sekuestruam prej këtij komisjoni me ve 
ndimin e vet dl. 22-9-1939, duhet të ndjekë gjith 
formalitetet e shitjes në ankand publik të pasuris 
të pa-lujtëshme të sekuestrueme në favor të arkës 
së Shtetit konform dispozitave ligjore të konssk 
rueme për ankanda publike; 

Prandaj ; 
Komi sjoni i form u em në mënyrë të nalt-shenue 

me dhe në bazë të nenit një (1) të dekret ligjës 
mbi internimin e fl!mijve, sekuestrimin e pasuria 
dhe djegien e sbtëplsë të t' aratisurve kriminelë; 

Vendosi: 

Shitjen e pasuris të pa-lujtëshms të poshtë-shenuP 
me, vetëm për sa i përket pjesës qi takon krimi 
nelit të aratisur Rysen Zeqo Binjakut nga katu 

ndi Klos ; 
1. Nji e treta pjesë e pa ndarë, mbi gjysmën 

pjesë të pa ndarë të një mulliri me gurë, me em 
rin mulliri Binjakut, ndodhur në katundin Lavdan 
dhe që vlefta e kësa-j nji to tretë pjesë mbi gjys 
mën pjesë të pa ndarë të këtij mulliri ashtë fr. 

ari 666,6F; 
2. Nji e treta pjesë e pa ndarë e arës me smë- 

rin ara e madhe, ë përbërë gjithsejt prej dhjetë 
dynymësh, ndodhur në katundin Klos, dhe kufi 
zuar L. Maliq Muhameti, V. P. Rugë, J. Raki Ne 
xhipi dhe qi vlalta e kësaj nji të tretë pj1-së është 
fr. ari 133,35°/0; 

3. Nji e treta pjesë e pa ndarë e arës me em 
rin Qyra, ndodhur në katundin Klos, e përbërë 
gjithsejt prej katër dynymësh, kufizuam L. Xhafer 
Isuf, V. Maliq Muhamet, P. Ferid Islami, J. Je 
min Ali dhe rugë dhe që kjo një e treta pjesë e 
pa ndarë ka vleftë fr. ari 33,35°/ •. 

4. Nji e treta pjesë e pa ndarë e arës me em 
rin arrë, ~ përbërë e tërë ara prej tre dynymësh, 
ndodhun në katundin Klos, dhe kufizuar L. Jemin 
.A.li. P. Lëmi, V. J. Ferit Islami, që kjo ojë e treta 
pjesë ka vleftë fr. ari (33,35°/,); 

5. Nji e treta pjesë e pa ndarë e arës me em 
rin Rahije, ndodhur në katundin Klos, e përbërë 
e gjithë kjo prej tre dynymësh, e kufizueme L. 
rugë, P. J. Farit Islami, V. Kojdhel Xhemali, që 
kjo njU e treta pjesë' ka vleltë fr. ari (33,35°/0); 
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6. N ji e treta pjesë e pa ndarë e arës me emë 
rin Rahije e Mamadhit. ndodhur nl! katundin Klos, 
e përbërë e gjithlJ ara prej katër dynymësh, me 
disa ullinj brënda, kufizueme L. J. Ferit Islami, 
P. rugë, V. Gani Mersini, që kjo një e treta pjesë 
ka vleftë fr. ari (53,35°/o); 

7. Nji e treta pjesa e pa ndarë e arës me emë 
rin Bregu i lisit e përbërë e gjithë ara prej dhjetë 
dynymësh dhe kufizueme L. Ferit Islami. P. Avni 
Musa. J. Qazim Myslimi. V. Hete m M1>hmet dhe 
Merjeme xhafer, ndodhur' në katundin Klos dhe qi 
kjo nji e treta pjesë ka vleftë fr. ari (166,65°/r.): 

8. !Cji e treta pjesë e pa ndarë e arës me emë 
rin Plagjone, ndodhur në katundip Klos e përbërë 
e gjitha prej katër dynymësh dhe e kufizuar, L. 
Mëiliq Muhameti, Ferit Islami dhe rugë, V. Ferit 
Islami dhe Haliq Muhameti, dhe J. Ferit Islami 
dhe që kjo nji e treta pjesë ka vleftë fr. ari 20 
(njizet) ; 

9. Nji e treta pjesë e pa ndarë e arës me emë 
rin Çezmë, prej dv dynymësh, ndodhun në katun 
din Klos dhe e kufizuarë L. Mushaja e katundit, 
P. V. Xhafer Hamiti, dhe J. rufZë dhe qi kjo nji 
e treta pjesë ka vleftë fr. ar (26,65°/0); 

10. Nji e treta pjesë e pa ndarë e arës me 
emrin ara e Çesmës, ndodhur nli katundin Klos, 
e përbërë e gjithë ara prej njizet dynymësh dhe 
kufizuarë L. Xhafer Hamiti, P. Kodhel Xhemali, 
V. Maliq Muhameti, dhe J. Çyme Hamiti dhe që 
kjo nji e treta pjesë e pa ndarë ka vleftë fr. ari 
(166,65°/0} 

11. Nji e treta pjesë e pandarë e arës me emër 
ara e fushës pranë mullirit Shehut, e përbërë prej 
shtatë dynymësh dhe e ndodhur në katundin Klos 
dhe kufizuam L. Dervish Hysniu, P. vija e mullirit 
Shehut, V. vija e mullirit Shehut, J. Lumi Povlës 
dhe që kjo nji e treta i,jesë vlen fr. ari (166,65%); 

12. Nji e treta pjesë e pa ndarë e fushës tek 
shkëmbi, ndodhur në katundin Klos, dynymë tetë 

e gjithë ara dhe kufizuarë: L. mulliri i të zot, P. 
Zejnel Lumani, V. mushaja e fshatit, J. Lumi i 
Povlës, që kjo nji e treta pjesë e pa ndarë kap 
vleftën fr. ari (66,65°/t); 

13 Nji e treta pjesë e pa ndarë e baçës së 
Troshit, dynymë një e gjysmë e gjithë ara, kufi. 
zuarë L. P. V. rugë, J. Ferit Islami, dhe që kjo 
1/3 pjesë e pa ndarë kap vleftën fr. ari dyzet (40) i 

14. Nji e treta pjesë e pa ndarë e babçes me 
28 rënjë ullinj, kufizuarë L. V. rugë, P. Hetem 
Mehmeti, J. Ferit Islami, që kjo 'Is pjesë kap 
vleftën fr. ari (233,35° / ) ; 

15. Nji e treta pjesë e mullirit me emër mulliri 
i Isuf Madhit, ndodhur në katundin Klos dhe ku 
Iizusrë L. Haki Nexhipi, P. të zotërit, V. rugë 
dhe J. Lumi i Povlës, që kjo 1/3 pjesë e këtij mu. 
Iliri vlen fr. ari (866,65°/0); 

16. Nji e treta pjesë e tetë rëojë ullinjve të 
ndodhura në vëndin e quajtur Rëza, dhe të kufi 
zuarë L. MaPq Muhameti, P. Gani Mersini. V. Re 
sul Zejneli e Qerim Cane, J. Rexhep Saliu e Ga 
ni Mersini, ndodhur në katundin Klos dhe kjo 1/3 
pjesë e këtyre tetë ullinive kap vleftën fr. ari 
26,65°/.). 

Ankandi i parë provizor fillon nga data e ne 
sërme e botimit Ul këtij Proces-verbali në fletoren 
zyrtare të Tiranës dhe zgjat për tridhjet ditë rjesht 
dhe ankandi definitiv fillon nga mbarimi i këtyre 
tridhjet ditëve të ankandit provizor dhe mbaron 
në fund të 115 ditëvet dhe në ora katër mbas dre. 
ke. Nji kopje e këtij proces-verbali ka me ju dër 
gue drejtoris fletores Zyrtare Tiranë për të botua 
dy herë radhazi në atë fletore, një do të mvaret 
me banimin e kriminelit dhe një do të afishohet 
në portën e Komunës Qendrës; 

Ballsh, më 21.X-1939-XVII. 
Reth-komandanti G]. Paqtuës. Nën prefekti. 

Agjenti Financavst. BKSH
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-PARTE SUPPLEMENTARE 
TRADUZIONE DEi DECRETI DAL TESTO ALBANESE 

Dec1'eto Luogotenenziale, 31 Ottobre 1939-XVIll, Nr. 161 

Congedo di ufficiale per inabilita permanente 

NOi 
Luogotenente Generate di Sua .Uaesta 

VITTORIO EffANUELE III. 
Per Grazia di Dio e Votonta della Nazione 

BED' ITALIA ED' ALBANI.._, 
I.UPERATOBE D' ETIOPIA 

[n virtu dell' autori ta a Noi delegata; 
Viste ehe il Maggiore dei Reali Csrabinleri 

Humid Greblleshi, proveniente dal Corpo della Gen 
darmeria, il quale non ha prestato giuramento, ri 
sulta affetto da demenza paranoide, ehe in base 
al giudizio dei medici lo rende permanentemente 
inabile al serv.zio militare : 

Visti gli art. 35 e 36 della legge sullo stato 
giuridico degli ufficiali dell' Es ercito albanr se; 

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei 
Ministri; 

ABBIAMO DECRE l'ATO E DECRETIAMO: 

Il Maggiore dei Reali Carabinieri Hamid Greb 
Ileshi, provenienie dal Corpe de lla Gendarmeria, 
ë collocato in conged o permanente, dalia data del 
presents Decreto, pl'r malattia non derivata dal 
servizio e· ehe lo rende permanentementa inabile • 
al servizio militate, e d e ammesso al diritto a pen- 
sione o all' indennita ehe eventualmente potra com 
petergli. 

Tirana, li 31 Ottobre 19a9-XVIll 
f/to Francesco .Jacomoni 

f/to Sh. Verlaci 

• 

\ 

Decreto Luogotenenziale, 10 Nooembre 1939-XV 111, N. 162 

Nomina di un medico governativo a Burrel 

NOi 
Luogotenente Generale di Sua lUaesta 

VITTORIO ElUANUELE Ill 
Per Grazia di Dio e Votonta della Nazione 

BE~' ITALI& E D' A.LBANIA, 
IJIPERATOBE D' ETIOPIA 

In virtu dell'autorita a Noi dele gats ; 
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri; 
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato 

per gli Interni ; 
ABBI AMO DECRE r A TO E DECRETIAMO : 
La nomina della Signora Caterina Meuzer Bal- 

dini come medico g ivernati vo a Burrel. 
Tm.ma, li 10 Novembre 1939-XVIII 

f/to Francesco Jacomonl 
f/to Sh. Verlaci f/to M. Bushati 

Decreto Luogotenenziale, 10 Novembre 1939-XVIII, Nr. 168 

Nomina di un pr efetto di ll cl. 
a disposizione 

' 

NOi 
Luogotenente Generate di Sua ]laesta 

VITTORIO EDANUELt1 III 
Per Grazia di Dio e l'otonta della Nazione 

BE D' ITALIA E D' ALBANIA, 
ID.PERATORE D' ETIOPIA. 

Vista la Deliberaaione del Consiglio dei Mini 

stri ; 
Sulla proposta del Ministro Segretario di State 

per gli Jnterni; 
ABBIAMO DECRETATO E DECRETtAMO: 
La nomina di Hassan Alizotti come Prefetto di 

II cl. a disposizione del Ministero degli Interni. 
Tirana, li 10 Novembre 1939-XVIII 

f/to Francesco Jacomeni 
f/to Sh. Verlaci t/to M. :Qushati 
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Decreto Luoqoteneneiole, 1 Dieembre 1939-X VIII, Nr, 1G4 

Diritto di vendita e di taglio nelle foreste 
statali per la M. F. F. 

NOi 
Luogotenente Generale di Sua ltlaesta 

VITTORIO EJIANUl!JLE III 
Per Grazia di Dio e Volonta della Nazione 

RE D' ITALIA E D' ALBANIA. 
DIPERATOllE D' ETIOPIA 

In virtu dell' auto rita a N oi de legata ; 
Visto I'art. 15 dello Statuto Fondamentale del 

Regno; 
U dito il Consiglio dei Ministri ; 
Sulla proposta del Presidente del Consiglio 

dei Ministri, Ministro ad interim per l'Economia 
Nazionale, 

ABB[AMO DECRETATO E DECRETIAMO: 

Art. 1. 

La Milizia Fascista Forestale ha il diritto di 
Tendere mediante trattativa private e di cones 
dere permessi per il taglio della legna e di le, 
gname nei boschi statali, necessario per il Iabbi 
sogno delle Opere pubbliche, delle Forze Armate 
nonche per necessita private o per ragioni di au 
tarchia. 

Art. 2. 
Gli art 79 e 93 dells legge forestale in vigo 

re ed ogni altra disposisione in contraddizione 
eel presente Decreto, sono abrogati. 

Art. 3. 
IL presents Decreto entra in vigore alla data 

della sua pubblicazione. 

Ordiniamo ehe il presents decreto sia pubhli. 
cato nella Gazsetta Ufficiale mandando a chiunqus 
spetti di osservarlo e di farlo osservare. 

TiranR, li l Dicembre 1939-XVIII. 
( to Prancesco Jacoruoni 

f/lo Sh. Verlaci. 

E 1· r.a ta·(; o 1· 1· i g e 

Nella .trarluz one italiana d-l 1° comma dello 
Art. 5 del Decreto Luogotenenziale 24 ottobre 
1939-XV[1, N. 133, pubblicato nella Gazzetta um. 
ciale Nr. 105 dell'8 nove mbre 1939-XV(If, relative 
alla cenoessione della pubblicita stradale alla So. 
cieta ADmA, invece di « .' .. alla Dlr ez ione del 
Turismo .•. >> si deve leggere : « ••• aH'Erario 
dell o Sta to per i Servizi del Turi smo ... >>. 

Fletorja Zyrtare 
Pajtime: per nji mot Shqipni, Itali e A.O.I. fr. 12 

,, ,, ,, ,, Për jashta . . ,, 30 
Nji numur i Fletores . • 0.20 
• ,, i vjeter . . . . ·. ,, 1 

Lajmërim . . . . fr. ari 10 
Shpallje . . . . ,. 10 
Shpallje ankandesh per nji kolonë . . . ,, 5 
V. O. Çdo pagesë bahet toe derdhë të hollat n' Ar· 
kat financiare të Shtetit 'e tue dergue doren e Fi· 
nancës Redaksia së fletores Zyrtare. 

brejtiml: Drejtoris së Përgj. Sutyplt, Pro 
pagandës e Tu1•izmlt 

(R e d a k s i s s ë F 1 e t o r e s Z y r t a r e) 
Tiranë 

Telefon automatik Nr. 255 
• gjindarm. • 14 

Sht,pshkroja •Nik.aj" Tirani! BKSH
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MBRETNIJA SHQIPTARE 

ZYRTARE 
Botohet prej Drejtoris se Pergjithshme te Shtypit, Propagandas e Turizmit. 

PEHMBAJTJE 
1) Shpallje e Prefekturës Shkodrës f. 1 

2) " 
e, B rshkis si> Matit f. 3 

3) n ,, " 
,, Korçës f. 6 

4) " ., " 
,, Pogradecit f. 7 

5) :, ,, " ,, Portit Edda f. 8 
6) " " " ,, Peshkopis f. 8 

SHPALLJE 
Prefektura e Shkodrës ven në shpallje 

dhanjen në sipërmarrje të punimeve të mere 
metimit të Pallatit të Prefekturës Shkodrës. 

Neni 1. 

Ob7ekt i dhanjes në sipërmarrje 

Dhania në sipërmarrje ka për qëllim dha 
nien e puntoris, materjalet, mjetet e punimit 
dhe transportet si edhe zbatimin e punimeve 
që janë të nevojshëme per ndertimin e godi 
nës Qeveritare me meremetimin e Pallatit të 
Prefekturës Shkodrës .lhe të tregueme në pre 
ventivin per t' u pa në Prefekturen e Shkod 
rës. 

Shuma a forfait e parapame për këto pu 
nime asht prej Fr. Shq. 2631i (dymijë e 
gjasht qind e tridhetë e gjashtë) .. A fati për të 

kryemit e punime vet asht dhe gjoba 
për çlo ditë vonesë asht Fr. Shq . 

/'i eni 2. 

M;:nd yrn e dhanejes ni; si~Ji'nnarrje 

Adjudikata ka për t' u ba me shpallje pub 
like mbas methudhës t' ofertavet me zbritje 
për t' u dorëzue në zarfa të mbylluri .... 
mbas shpalljes në Fletoren Zyrtare, tue fillue 
njehesimin e ditëvet, nji ditë mbas datës që 
përmban Fletorja Zyrtare në fjalë . 
Komisjonit t' adjudikatave pranë Prefekturës 
Shkodrës, kryesue prej Lele Koçit, Prefekt' i 
Shkodrës. Në rasë se dita e caktueme takon 
në nji ditë festet ankandi ka me u ba ditën 
e nesërme po n' at orë . 

Neni 3. 

Konditat e pjesmarrjes n' ankand 
Per me marrë pjesë n' ankand, lypset t' i 

parashtrohet Komisjonit t' adjudikatës pranë 
Prefekturës Shkodrës ditën qi ban fjalë art. 
2 i kësajë shpalljeje. 

a) ~jë certifikatë zotësijet lëshuemun 
nga autoritetet kompetente, nga Ente ose per 
sona, si mbrenda ashtu edhe jasllt Shtetit, qi 
të vërtetojnë se konkuruesi ka zbatue per 
njehsinë të veten ose të tjerve, vepra publike 
ose private prej natyre! dhe entitetit analog 
me ato që janë per t' u dhanë në sipërmarr 
je. 

BKSH
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Fletorja Zyrtare 
Pajtime: per njt mot Shqipot. Itali t• A.O.I. fr. 12 

,, ,. " ~ PJr jashta . . • 2CJ 
0.20 !\ii numur i Fletores 

• ,, i vjeter 
Lajmërim . fr. ari 111 

Shpallje • I ( 
Shpallje ankandesh pn nji kolonë . ,, fi 
V. O. Çdo pagesë bahet tue derdhë të hollat n' Ar· 
kat financiare të Shtetit e tue dergue doren e Fi 
nancës Redaksia së Fletores Zyrtare. 

. ,, 1 

Drejtimi: Drejtoris së Përg,j. Shtypit. Pro• 
pa~an•lës e Turizmit 

(R e rl a k 8 i s s ~ F I e t o r e s Z y r t a r e} 
Tiranë 

Telefon automatik ~r. 25fi 

• gjindarm. • 14 

Rerlaktor ZEF M. DAJÇI : 

Shtypshkroja ,,Nikaj" Tiran;; 

Xji certifikatë duhet dhanë sigurim se kou 
kuruesi ka dhanë prova zotësije dhe ka tre 
gue nji praktikë të rnjaftuëshme në zbatim 
dhe në drejtimin e punimeve që u thanë ma 
sipër. 

b) Xji deklaratë në të cilën konkuruesi 
të deshmoj se ka marrë njoftim mbi gjendjen 
lokale dhe eventualisht mbi gurror-t dhe mos 
trat si edhe mbi të gjitha rrethanat e përgjith 
shëme dhe të veçanta qi mund të influencoj 
në në zbatimin e punimevet dhe mbi çmimin 
a forfait dhe i ka giykue edhe çmimet nëda 
mas dhe në çdo mëndyrë në gjithsinë e 
tyne të shpërblyëme dhe t' atilla sa që me 
lejue zbritjen që ka për të ba. 

Kjo deklaratë banë pjesë të pa ndame 
me kontratë dhe formon nji konditë esenciale 
të perpjekëshme dhe lë pa kontestueshme. 

Kurse këjo deklaratë nuk asht shkrue krejt 
sisnt nga dora e atij që e nenshkruen, kon 
kuruësi para se t' a nenshkruejnë do të vejë 

kL:to fjalë ,_Pranoj sa ma sipër me ti~ gjitb,. 
pasojat qi mundë të ndodhin mbrapa. 

i\f-'!1i 4. 

J.>f1/<1.~1ttim nqa J>jl'si!111arrja 11' ankand 

:\le gjith9 paraqitjen e dokumentavet të 
trezuem n' Art. :~. Komsjont i Adjudik atës 
rezervon ti~ drejtën e plotë dhe të pa kuadër 
shtueshme me vendimin e Këshillit Adminis 

trati v me perjashtue nga ankandi gjithi..i ato 
konkuruesa qi me veprimet e tyne të kohës 
së shkueme llL; sipërmarrje këso dore nuk ka 
me dhanë prova tt' mira në punim. 

Seni fi. 
Dl'J/11::itë pi:r 1111n·1il' ;1jesi 11' 1u1/,:a11d 

Për të muejt me marrë pjesë u' ank ind 
lypset depozituc Ilt' arl<:l;n e Shtetit ose në 
Banka të pranueshme pte] Qm·erisi.: nji shumë 
të hollash baraz me -:io/0 të shumës 80 pre 

ventivneme, të punimeve, d. rn. th. Fr. ~hq. 
rn2 (Fr. Shq. njiqind e tridhet e dy) ose hipo 
tekë të parë mbi pronë të pa tundeshrue e 
n(; kët rasë sasija e gar'ancisë; caktohet dy 
fish sa ajo qi kërkohet rregullisht në të holla. 

Per pranimin e hipotekës Iri set Vendimi i 
Këshillit Administratif të Prefekturës së Shkod 
rës. 

Diltesa e depozitës së bame duhet t' i pa 
rashtrohet Komisionit t' Adjudikatës së bash 
kut me dokumentat e permenduna në Art. 8. 

Neni 6. 

O 'fertat e A nkaudit 

Ofertat duhen perpilue në bazë të nji sa 
sis zbritje perqindëse mbi shumën a forfait 
preventivue prej Prefekturës së vendit, per 
qindje qi nënkuptohet e aplikueshme pergjith 
secillin çmim të njinjishëm që asht kenë bazë 
e preventivit. Punimet që përmban kopja e 
preventivit qi gjinden në Sekretarin e Pref ek 
turës dhe që janë objekt i kësajë shpallje, 
kan per t' u zbatue në çdo pjesë të tyne 
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për shumën a forfait qi rezulton nga zbritja 
e bame mbi preventivin e Administratës. 

Lista e çmimeve ka vlefte vetëm por sa 
i përket specifikimit të artikujve të ndryshme 
të punimit. 

Çmimet e listës kan me sherbye mandej 
si bazë për llogarimin e punimeve eventuale 
qi mundet t' urdhënohet jashta rrethit të shu 
mës a forfait. 

Sasinat e treguerne vlejnë vetëm si pik- 
përmbajtje. 

Në kurmi mëndyrë nuk do t' i jepen shper 
blime Sipërmarrjes, edhe kurse sasinat rezul 
tojnë ma shumë ose ma pak në zbatimin real 
të veprave. 

Janë të pa vlefshme ofertat të cillave u 
vihet ndoj konditë si edhe ofertat e bame në 
kuptime të përgjithshme dhe pa tregimin e 
kjart dhe preciz, e cilia duhet tregue në shifër 
dhe germa W plota. 

Anulohen edhe të gjitha ofertat qi nuk janë 
të lexueshme. 

Neni 7· 

Lëshimi 
Në bazë t' ofertës ma të mirë për Adminis 

tratën qi jep Sipërmarrësi, Komisioni i Adju 
dikatës ka për të perpilue verbalin e ankandit. 

Mbi:;enda katër ditëvet nga data e këtij 
verbalit, Komisjoni si të shqyrtoje dokumen 
tat e ofertës ka me bamun lëshimin definitiv. 

Neni 8. 
Depozita dhe Garancija 

Depozitat e atyne qi nuk perfitojnë n' an 
kand u këthehen pas perfundimit t' adiudika 
tës, 

Garancija e adjudikatarit mbetet e pengue 
me deri në dorëzimin definitiv të punimit. 

Neni 9. 
.Af ati pfr të kryemit e plotë ti; punimeve dite yjoba 

Afati për të kryemit e plotë të këtyne 
punimeve asht .. . . . ditë. Per çdo ditë vo- 

nesë të pa [usntikuëshme :1fi të kryemit e 
ktyrie punimeve mbrenda afatit të sipërtre 
gue1111 Sipërmarrësi do të paguejn Fr. Shq .... 
si gjolJë e cila ka për t' ju zbrite dretjë për 
drejto nga shuma q?-i ka për të marrë. 

Neni 10. 
Shpenzime Kontratet 

.Janë për barrë të Sipërmarrësit të gjitha 
shpenximet relative t' ankandit dhe të lidhjes 
së kontratës. 

SHPALLJE 
Bashkija e Matit në bazë tfi vendimit Nr. 197 

dt. 20-XI-J 93fl-XVIII të J(fishillit Përhershëm të 
saj nxjerrë n' ankant publik paksimi punimet e 
godinës re Bashkiake, instalimin e kaloriferit e 
Hydraulik Sanitar, t' elek rik ut e të zyleve në kët 
godinl\ si mbas kapitujve qi she vohen këtu poshtë: 

A) Punimet e ndryshme të godinës 
1) Gropim themelesh të basamakve të shkallve 

M3• 3,00. 
2) Punimi i betonit të themelve basamakve të 

shkallve, beton mbi kalldram beton për rregullimin 
e psndencave të teracave e të kolonadeve (dozue 
150 k. gr. për çdo metër kubë me 0:800 zhuri e 
metër kubë 0:400 ranë) s ë bashku me tjera punime 

përkatse prej M3• 20. 
3) "Muer me tulla të pjekuria prej dhaçi gëlqerje 

Ma. 57. 
4) Punimet e beton armës për formimin e bra 

zave arktravet, për portat e penxheret, sqeleti 
(osatura) e shkallve, soletat, korniçet me çimento 
e hekur të sagamuem gjithsejt Ma. 20. 

5) Llustrim' i çimentos dysheme s, magazinave 
me trashsi cm. 2 M2• 90. 

6) Çatija komplet me trena druni të mdhaja 0 
të vogjël, edhe trena për tavanin e mbulesa me 
tjegulla marsiliezë gjithnji si mbas instrukcioneve 
të Drejtoria Punimeve me materjalin e sipërmarrsit 
'frenë M3 3--!, Binarë \l.3 8, bashkë me izolimin e 
oxhaqeve e tjera në Hambarin gjitbFE-jt këta puni 
me \12• 350. 
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7) Dysheme me pllaka çimentoje trebojsr e me 
materjalin e punimin e sipërmarsit gjithsf'Jt m2 520. 

8) A~fa1tim1 komplet i tii gjith mbulesave Tarra 
cat dhe kornicet roe dy shtresa ortogonale M2• 134. 

9\ Ulluk llambarme të xingueme me gjar.si jo 
nm pak se M. 0.75 prej Ilambarinës Nr. 6 të kom 
pletueme si mbas instrukcioneve ;u, Drejioris Pu 
nimeve gji.thsejt M. 1.92. 

10) Tuba hekur! ose prej gize për pritjen e shiut 
me 10 cm. vue mbrende në -muer me gjith mater 
jalin e nevojshëm M. 1.80. 

11) Basamak me grnaile të lustruerae ose lë r. - 
hun me çekiç për shkallë me dimer cionin M. 1,30 
X 0,113 X 0,32 gjithsejt M. 1,66 

12) Parmak hekuri për taracet e për shkallët me 
clorza druni të forta të lustrueme me gjith vidat 
përkatse gjnhsejt M. 1.57 tii cillat do të jenë i-i 
tipit qi do të pëlqehet nga Drejtorija e Punimeve. 

IB) Dritoret prej hekurit të sheshtë me dimen 
cione M. 6,50 X 1,25 dhe nji kapak p-nxherje me. 
dimencion M. 1,25 X 0,40 "e krejt punimet për 
katse. 

14) Kornice me c ur të kuq prej malit Shemris 
të punume në sistem Mozaik ~l2. 45. 

15) Arkitravet e kolonadeve me gr:rn;le e bojë 
të kuqe e çekiçueme me krejt punimet e tjera M2 

27. 
L6) Shtylla me granile të zezë të lustrueme W. 

26. 
17) Punime me granile të bardhë e rn zezë të 

lustrueme plir dysheme plot format e shkallve, 
solajat e portave dhe bank penxheret M2• 90. 

181 Tavani prej teli të hollë jo ma pak se m/m 
1 tr ashsi me krejt armaturat binar. mistrim <iy he 
rësh me lloç giilqerj"' e çimentoje gj1thsejt M2. 250. 

19) Mistrim i përgjithshëm i godinës me shtre- 
" sa prej lloçit gëlqeres e çimento etjera punime të 

nevojshëme gjithsejt M2• 2800. 
20) Bojatimi përgjithshëm dy duerësh i godinës 

komplet me bojë e gëlq~re e tutkall M~. 3100. 
21) Bojatimi ose vernik etura e portave dhe e 

penxhereve me vojlini ose vernik etjera punime 
përkatse M2• 464. 

:32) Fornitura dhe vuernja në vepër të dritorve, 
verrinat dhe portat e magazinave, port penxheret 
e ballkonave, prej druni pishe kl. I. me trashsi 
mm. 45 e punueme komplet etjera punime për- 

4 

r 

katse \12• 165 së bashku me hekui ishtat, tipi i të 
c.Ilav« do zgjidhet nga Drejtorija e Punimeve. 

2H) Forn.rur a dim vuernja në ve për tii dyerve të 
mbrendshme me drue krejt kompnesato nga të dy 
anët e skelet nga mbrenda me drue të hutë me 
tr ashsi mm. 4_5 rn kompletueme etjera punime për 
katse M2• 79 me lustrim hakurishta etjera. 

24) Portat e mbr endshrne me konditat e para 
grafit sipërrnë vetëm m- nji p asqyer kc mpnesato e 
prevsza n-e drue ahi i z ier« mm ..J:5 trashsi komplet 
me bekurishta e punime tjera për ks tse M2• 28. 

25) Fornitura dhe vuernja në vepër e portave të 
jashtme me trashsi cnm. 80 prej druni çamit klasit 
Irë dhe i mveshun me drue lisi klasit parë komplet 
me hekurishte e çdo punim tjetër përkatës në bazë 
të iostrukcioneve W Drejroris Punimeve profili por 
tave nga të dy anët M~. 15 

2(i} Vuemja në ve për përgjithsisht të xhamave 
për portat e dritoret me nji trash si mm. 2: 5 me 
stukatuer e çdo punim tjetër përkatës M2• 110. 

27) Gropa e nevojtores h imun me çimento në 
madhsi Ma. 12 me solet beton armeje e çdo punim 
tjetër përkatës. 

28) Të gjitha punimet qi përmenden këtu sipër 
duhet të bahen në bazë të instrukcioneve e t' artit 
e tii tipeve të Drejtoris Punimeve, 

29) Sasija e punimeve n1' M3• e në M2• ose Ml. 
e.,të kalkulu=me aproksimativ ekzakte të punimeve 
të bame mbas aprovimit të Drejtorie Punimeve. 

30) Gjith punimet e nalt përmenduna do të ba 
hen prej sipërmarrsit me materjalet e tija si dl.e 
vegla skelet e tjera po të tijat. 
Koha për kryemjen e kty ne punimeve asht cak 

tua për gjasht muej nga data e lidhjes s&, kontra 
tës me kondit qi çatija bashkë me katër dhomat 
posht të plotsohen në dy muejt e gjysëm të parë 
t' afatit. 

3 l) Pagesa për kta punime asht caktua në dhjet 
periudha mbas aprovimit të punimeve qi do t'i 
bahet nga Drejtorija e Punimeve. 

33) Garancija për kta punime asht caktue 8% 
mbi shumën e ofertës ose dyfishi i saj me pasuni 
Ipotekore si mbas nenit 25 të Regullores së Kon 
tabilitetit dhe do të mbahet në dispozicion të Bash 
kis deri në kalaudirnin e Përgjithshëm të punës 
mbas 6 muajve kur të jenë mbarue punimet. 

34) Për çdo dit vonesë në dorzimin e punimeve 
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të pa k:ryeme aipërmarrsi detyrohet rue p ague 20 

(Njizet) Fr.ar i gjobë. 
35) Shpenzimet për lidhjen e kontratës etjer qi 

i takojnë ksaj adjudikate i ngarkohen s.përmarrsit, 
36) Për të gj1th konditat e përgjithshme H të 

veçanta qi nuk përfshihen nfi kë t Shpallje i ref, - 
rehen kapitullatës për të kryemit e Punimeve bo 
tue nga Miniatrija e P. Botore. 

B) Punimet për instalimin e kaloriferit e Hy 
draulik Sanitar në God. Bashkijake. 

1) Instalimi i lccilo1·if erit 
1) Të gjth punimet për kët Instalim duhe t ba 

mun në bazë të konditave ekzakte përshkrue në 
kontratën e Ministris P. Botore si edhe në bazë 
të konditave të veçanta të Ministris në fjalë. 

2) Gjith tak-at dhe shpenzimet për lidhjen e 
kontratës etjera i ngarkohen sip ër marrsit. 

II) Instalimi Hyclraulik Sanitar. 
1) Fornitura dhe vuernja në v('për e nevojtoreve 

allaturka, tuba gizet të zmaltueme, komplet roe 
tubat dhe sifonat gizet për zhgarkimin dhe tubat e 
hekuit ose plumbit me kashetat përkatse për la 
mje dhe çdo punim tjetër përkatës nii bazë të ins 
trukcioneve të Drejtorie Punimeve. 

2) Fornitura dhe vu=mja në vepër të nevojtore 
ve sistem Ingles me konditat si në paragrafin e Irë. 

3) Fornitura dhe vuemja në vepër të lavama 
neve pn•j gizet të porcelanuem komplet me rubi 

. netat të nikelueme siIona shkarkimi e tubat për 
katse e çdo punim tjetër copë 8. 

4) In=talimi i vond.latoreve për nevojtr ret me 
• tubat gizet ose hekuri jo ma pak se 1(1 cm. e me 

krejt punimet tjera përkatse copë 2. 
5) Instalimi Hydraulik komplet me kapacitet 

prej 600 Litrash vendosuri si mbas përshkrimeve të 
Drejtoris Punimeve e çdo punim tjetër përkat/is. 

n) Instalimi i tubave për rezervuarët e (Aqua 
pjona) për shkarkimin e ujit r.ë tubat e shinave e 

. çdo tjetër punim. 
7) Të gjitha këta punime do të kryhen në nji 

kohë prej dy muejësh qysh nga data e lidhjes së 
kontratës e përmledhin krejt punët qi do të bahen 
në muer e soleta, dhe pagimi për kta punime do 
të bahet në tri kiste në bazë të aprovimit të pu 
nës prej Drejtorie Punimeve. 

8) Garancja për kta punime asht caktue 10°/0 
me t ' holla ose dyfishi saj me pas uni Ipotekore 
dhe kjo do të ruhet n' arkën e Bashkis për deri në 
kalaudimin e përgjithshëm të punës qi do të zgjasi 
jo ma pak se tre muej 

9) Për çdo dit vonesë në dorzimin e punimeve 
të pa kryeme sipërmarrsi detyrohet me p.;gue Fr. 
Ar. 20 në ditë gjobë. 

C) Punimet e Instalimit t' Elektrikut e të Zy 
leve në godinën e Bashkis re 

l) Dalje llambash me tuba bergë mbrerrda në 
muer me nga nji çils se cilla, copë 44. 

2) Dalje kontakti me tuba bërgi mbrenda në 
muer komplet copë 13. 

8) Linja e distribucionit me tuba bergë mbrenda 
në muer ML 300. 

4) Siguresa fl mbrendshme për linjen e distri- 
bucionit copë 12. 

5) 'I's l bakrit m/m2 G për linjen e jashtme Ml. 20. 
G) lzolatora porcelanit copë 4. 
7) Siguresa shtyllash copë 1. 
b) Lidhja e lirshme e aparatit matës me tuba 

b-rgë prej m/m 16 Ml. 25. 
9) Aparat matës 220 V. IO Amp. copë 1. 

10) Tabela aparati matës komplet copë 1. 
11) Poca Elektriku 220/60 W at. copë 44. 

Ç) Instalimi i zyleve në godinën e Bashkis re 
13) Dalie betoni në muer me tuba bergë mbrenda 

në muer rue numratora dhe baterija komplet copë 
13. 

18) Llamba lluminacioni rreth e qark godinës 
copë 300 . 

14) Llamba Iluminacioni për shkrorja copë 200. 
15) Ky instalim psrashet edhe krejt punimet në 

muret, punimet do të kryhen me nji kohë prej dy 
periudha.sh : Periudha e parë instalimi i linjeve 
rnbrenda mureve në bazë të instrukcioneve të Dn·j 
toris Punimeve, periudha e dytë përfshin kompleti 
min në krejt llambat e tjera . 

16) Pagimi për kta punime asht caktue për çdo 
periudhë at-herë kur të jetë pranue puna nga Dre] 
torija e Punimeve. 

17) Garancija për kta punime asht caktua me 
t' holla wt, mbi shumën e ofertës ose dyfishi saj 
me pasunin I potekore. 
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18) Për çdo ditë vonesë në dorzimin e Punimeve 
të pa kryeme sipërmarr si detyrohet me pa~ue ni;a 

20 (Njizet) Fr.ari në ditë si gjobli. 

Mënyra e zhvillimit l' ankantit dhe paraqitja 
e ofertave të mëshefta 

1) Ankanti për kta punime do të zhvillohet në 
Zyrën e Kryesis Bashkis para Kshillit saj 21 dit 
pas botimit të ksaj flet shpallje në Fletoren Zyr 
tare dhe do të zgjasi prej orës 8,30 deri n' ora 
11,30. 

2) Ankanti ka me u zhvillue me anën e oferta 
ve të mëshefta si mbas dispozitave t' artit 36 e 38 
të Regullores së Kontabilitetit Përgjithshëm ti=i Shte 
tit. 

3) Në rast se ankanti nuk mund të hapet në 
ditën e caktueme për shkak se kjo bjenë me ndo 
nji ditë festimi Zyrtar shtyhet për të nesërmen. 

4) Për me marrun pjesë në kët ankant ofertue 
sat duhet të par:o qisin do kumen tat e provës së zot 
sis qi ban fjalë numri 6 i nenit 33 të Regullores 
së Kontabilitetit P. të Shtetit si edhe garancit e 
lypuna në dispozitat e ksaj flet-shpallje. 

5) Ofertue sat duhet të caktojnë çmimin e ofe r 
tës për çdo punim ve ç e veç tfi shprehuna në ka 
tegori enë kapitulla të veçanta të ksaj flet-shpallje. 

G) Gjith shpenzimet për lidhjen e kontratës e 
tjera qi i takojnë ksaj adjudikate i ngarkohen 
sipërmarrsit. 

7) Olertuesat për spjegime ma të hollsishme 

duhet t' i drejtohen Zyrës Teknike ose Sekretaris 
ksaj Bashkije. 

8) Për të gjith konditat në të veçanta qi nuk 
përfshihen në kët Ilet shpallje i referohen kapitu 
llatës për të kryemin e punimeve botue nga ~inis 
trija e P. Botor«. 

9) Gjith materjali qi gjindet i depozituem qysh 
ma para prej Bashkis dhe qi i përket ndertimit në 
fja-lë sipërmarrsi detyrohet me e blemun nga kjo 
Bashki me çmimin e ditës i cilli do t'i dorzohet 
par 1 fillimit të punimeve. 

10) Këta punime ndahen në tri kategori: a) Pu 
nime ndertimi, b) Instalim Hydraulik e Sanitar, c) 
Instalimi Elektrikut e Zyleve. 

Burrel me 20-XI-939-XVIII. 

Kryetar i Bashkis Matit 

Flet-Shpallje 

-:3Js:1~ia e Korçës nxjer n' ankand tepërdhënje 
të drejtën e mbledhjes të taksave të poshtë-sha. 
rruara për kohën që më 1 Janar deri mi" 81 Dhje 
tor të vitit 19.JO. 

1. Të taksës së peshimit me gjith qiranë e 
vënd.t të trngut, përveç HS bulmetit, leshit dhe 
peshkut rue çmim bazë frang.1 Shqiptare 25.000. 

3. Tl:' taksës së peshimit të bulmetit dhe të 
leshit me gjith qiranë e vëndit me çmim bazë 
franga shqiptare 10.020. 

8. Të taksës së therjes të kafshëve dhe të ba 
gëtive n' i »atu ir dha të konsumit, me çmim bazë 
frdngl shqiptare 37000. 

-1. Të taks "s ti:i blernjes së bagiitive dhe të 
gjësë së gjallë me ,;mim bazë franga Shqiptare 
15000 dhe 

5. Ti:l taksës së peshimit të peshkut me gj1th 
qiranë e vëndit, me çmim bazë franga shqiptare 
20)8, të cilat taksa do të nxirën si mbas nenevet 
87, .ss dhe 90 W Ligjit Bashkive dhe të tarifës 
t' artuar prej Këshillit të Bushki së dhe t'aprovuar 
prej Këshillit Administratit. • 

'I'aksat do të shiten me kushtet e poshtë-shë 
nuara; 

A) Ankandi do të zhvillohet në sallën e Bash 
kisë dhe përpara Këshillit të (njëzetenjëtën) 21-tën 
ditë nga e nesërmja e datës së botimit të kësaj 
flet-shpallje në Fletoren Zyrtare dhe në rastin se 
se kjo ditë takon ditë pushimi ankandi do të 
zhvillohet të nesërmet. 

B) Ofertat do të paraqiten ditën e caktuar si 
më nalt para Këshillit të Bashkisë. Ofertat duhet 
të përmbajnë shprehimisht pranimin e konditave 
të flet-shpalljes dhe shtimet përqindëse t' ofrueme 
për sicilën do taksë mbi çmimet bazë q' u shënua 
më sipër, dyke patur nënëshkrimin e qartë t' ofer 
tuësit bashkë me garancin përkatëse sikundër 
shënohet më poshtë. Mbi zarfet e mbylluna dhe 
të vulosura me dyllë të kuqë t' ofertave do të 
shënohet se për cilën taksë bëhet oferta. Ofertat 
pranohen dhe me anën e postës dhe me ndërmje 
tësin e personavet të tretë të mbesuem prej dër 
guësit, por në përgjigjësin dhe rezikun e tij, mjaft 
që të mbrijnë një ditë para hapjes të ankandit. 
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P"rsonat qi; ofrojnë n' em":r e të tjerhflt duhet 
fi kAn~ p ërf iqësin legal>:>. Nuk pranohen oferta 
me t-legrame ose me telelon. 

C) Ankandi (lo U'< zhvillohet në mënyrën e 
p arapa.ue në nenin 36 të rclgnHorns së kontabil" 
tetit, d. m . th. m 4 l!n~ ti:\ o[cirtave të m-hetta të 
cilat mandej do ti:> krahasohen me sked-n e më 
shetrë të pr<"gatitur prej Këshillit B~shkisë në të 
cilën shënohet përqindja maksimale q:; duhet 
t' arijrië taksat (ofertat). N' orën P para dreke lë 
ditës q' u caktua për zhvillimin e ankandit. Krye 
tari i B .shkisë hqp ankandin tue vue mbi trp·zë 
s!cMdën e rn shehtë. Mandej ju njofton konkuruësa 
vet objektin e ankandit dhe konditat e kondratos. 
Deri në B orë mbas hapjes s' ankandit vazhdon 
pranimi i otertavet Ofertat e paraqitura nuk 
mund të tërhir1i:in, por olertuësit mund të paraqi 
tin dhe të tjera ofertx para se të fillojë ç •• Jj&. e 
z arfeve. Mbas kalimit të tri orëvst d, m. th. n' orën 
12 fiks m-z-dite në prezencën e otertuë-vet do 
t;; 1;alen nga ana fl Kryetarit të Bashkisë zarfet 
dhe mb asi të krahasohen ofertat me skedën e 
mtshehtë, Këshilli i Bashkisë do t'i adjudikojë 
taksat mbi emrin fl otertuësit që do ketë <lhëni:i 
ofertën më të mirë. 

Q) Ata që dëshërojnë të marin pjesë në këtë 
ankand duhet të depozitojnë n' arkën tt Bashkisë 
10°/o mbi sumën që do të ofrojnë për secilën do 
taksë, ose të paraqitin garanci Bankare për këtë 
sumë, ose t' ipotekojnë n' ipotekë të prirë në favor 
t' arkës Bashkisë, pasuri të pa tundshme të tyre 
të ndodhur ndër qytet, por në këtë rast të fundit 
garancia do të jetë dyfish d. m. th. 201/0 mbi su 
mën që do t' ofrojë. 

Dh) Sipërmarrësit çmimin e taksave që do t'ju 
a-Ijudikohen n' emnin e tyre do t' a paguajnë 
n' arkën e Bashkisë në 12 dhSnje të ndara në(%) 
përkindje sikundër shënohen r.ë letër adjudikatën 
e posaçme dyke i paguar dhënjet në fund të çdo 
muaji. Në kjofti; se sipërmarësit nuk i paguajnë 
regullisht dhënjet sikundër u shënua më nalt, Kë 
shilli i Bashkisë ka të drejtë që me një vendim 
të tij të dekllarojë kondra+ën e shitjes t' anullue 
me pa qënë nevojë t: i adresohet gjyqit dhe të 
marë në dorëzim mbledhjen e taksës ose t' a 
nxjerë përsëri n' adjudikatë, dyke q~në në këtë 
ras1.II i detyruar _ sipërmartsi që t' i paguajë B.'.\Sh- 

kisë çdo d srn që t'i vijë nga e oxjeruna përsëri 
n' a-Ijudikatë oss nga mbledhja e tabës direkt. 

E) Sërmarësi nuk ka W drejtë për as ndor jë 
shkak duke rnos përjashtuar dhe forcën madhore 
që të kërkojë zbritjen e çmimit të taksës të ble 
ri> n' adju Iikatë o se anullimin e kondratos. 

F) Në rast se taksat e shënueme në Ligjin e 
Bashkive do të shtohen ose do të pakësohen me 
Ligj tj 1tër të ri, diferenca do të llogaritet në më 
nyrë proporcionale mbi sumën e pfirgjithëshme të 
çmimit të taksëa së blemun. 

G) Kondratat e sipërmarjes të këtyre taksave 
do të vihen në zbatim mbasi të meret mendimi i 
Këshillit klministrJ.tif i Pr efekturës këtushme si 
dha pëlqimi i Prefektit si mbas nenevet 133 dhe 
138 të Ligj/is së Bashkive. Sipërmarësi detyrohet 
të në.iëshkruajë kondraton Noteriale mbrenda 10 
ditëve, që nga dita e dhanjes të pëlqimit nga ana 
e Prefektit, e cila do të njoftohet regullisht dhe 
deri sa të nënëshkruhet kondratoja noteriale vën 
din e saj e ze Ietër-adjudikata 

Gj) Sipërmarësi ngarkohet me pagimin e taksës 
prej 2% mbi sumën e përgjithëshme që do të për 
mbajë kondrata si mbas nenit 109 të Ligjës së 
B ishkive, si dhe me spenzimet e kondratës note 
riale dhe të shpalljeve në Fletoret. Nuk do të pra 
nohen si elertuës ata që i detyrojnë Bashkisë. 

Korçë më 30.11-1939-XVIII 
Kryetari i Bashkisë 

- ---~------- 
Flet-· Adj u dika të 

Si mbas vendimit Nr. 158 datë 22-XI-1939 të 
Këshillit Bashkis Pogradecit, nxj=rr në adjudikatë 

për të dhënë në sipërmarrje vjeljen ·e taksavet që 
flasin nenet 87, 88, 90 e 91 të ligjit Bashkivet që 
përmbajnë taks abatuari, konsumi e shitblerje 
kalshëvet, taks peshe e okupim vëndi për vjetin 
1940. Veprimi i adjudikatës dot bëhet në zyrën e 
kësaj Bashkije e përpara këshillit 21 ditë mbas 
shpalljes në Fletoren Zyrtare me konditat e poshtë 
shënuarë: 

2. Adjudikata kryhet në bazën e ligjit dhe Rre 
gnllores kontabilitetit përgjithëshëm të Shtetit me 
çmimin bazal për taksin e abatuarit, konsumit e 
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shitblerjes të kafshëvet fr. ari 6200, për taksin e 

peshës dhe okupimit të vëndit në tregun e drithit 

për fr. ari 4500 dhe për taksin e peshës dhe oku 

pimit të vëndit në tregun e Bulmetit dhe të pe 

mëvet për fr. ari 3700. 
2. Sipërmarrësi ka të drejtë të vjeli taksat si 

mbas nenevet 87, 88, 90 e 91 të ligjit bashkivet 

dhe konformë tarifës të përpillueme nga këshilli i 

Bashkiës dhe aprovuarë prej Këshillit Administratës. 

3. Ofertat pranohen me zad të mbyllun e të 

vulosuna me dyllë të kuq të cilat i drejtohen kry' 
esis Bashkiës deri në tri orë përpara datës që 
zhvillohet ankanti. 

4. Çdo ofertë për të qënë e vlefshme duhet të 
jetë e shoqnuem prej një garancie 10°/o mbi çmi 
min bazal në të holla të depozitueme në arkën e 
Bashkiës ose në Bankat e njoftuna prej Shtetit 
dhe 20° /, me pasuni të ipotekueme në favor të 

Bashkiës. 
5. Ofertat me telegrame ose" telefon~a 

nohen ; otertuësi që ndodhet jashtë kmTj qyteti 
mund të dërgojë ofertat e tij tue pa së të sho 
qënueme me garancinë e naltpërmëndur dhe U~ 
vulosuna nën përgjegjësinë e tija, të cilat duhet 
të mbrijnë një ditë përpara datës adjudikatës. 

6. Paj imi i këtyre sipërmarrjeve është për 
periudhën l Janar 1940 deri 31 Dhjetor 1940. 

7. Sipërmarrësi definitiv detyrohet të lidhi kon 
draton relative brenda 10 ditë nga data e lëshimit 
definitiv, se në rast që nuk plotëson këtë konditë 
brenda afatit këshilli ka të drejtë të vendosë anu 
llimin e adjudikatës dhe në këtë rrast depozitua 
e lënë me një herë rregjistrohet në favor të arkës 
Bashkiës dhe çdo dëm që mund ti vijë arkës nga 
shitja e dytë i ngarkohen sipërmarrësit që rrefu. 
zon nënëshkrimin e kondratos. 

8. Janë në ngarkim të sipërmarrësit gjith shpe 
nzimet që dot rrjedhin nga kjo sipërmarrje 2°/. 
taks kasneci, shpenzimet e kondratos, timbrat dhe 
të botimit në Fletoren Zyrtare e në "Liktorit" të 
Korçës në të cilat botohet. 

9. Për çdo informatë tjetër klienti ti drejtohet 
kryesis së Bashkiës. 

Kryetar' i Bashkiës 

Shpallje 
Bashkia e Portit Edda nxjerr n' ankant publik 

dhënien në sipërrnarje për vjetin 1940-XVJII të 
taksave Bashkijake: 

A) Taksin e therjes të kafshëve të bagëtive në 
abatuar si dhe atë të konsumit mi. hit në bazë të 
nenit 87 të Ligjës së Ba· hkive. 

B) Taksin e shit-blerjes të gjas gjallë në bazë 
të nenit 88 të Ligjës së Bashkive. 

C) Taksin e Peshimit botnuer dhe atë të ma 
tjes si edhe atë të okupimit të vëndit në bazë të 
neneve 90 e 91 të Ligjës së bashkive. 

Adjudikata provizore vazhdon deri më 20.XII. 
1339-XVH dhe ajo definitivja brënda 10 ditëve tue 
u shpall -18 orë përpara dorëzimit definitiv. 

Dëshëruesat për instruksione Lrënda këtij &fati 
munt t'i drejtohee Zyrës Llogaris kësaj Bashkije. 

Porti Edda mil 2-LXl.1939-XVII 
Nga Bash kia e Portit P,clda 

* * * 
Bashkija e Peshkopie e hazueme në vendimin e 

Këshillit të sajë Nr. 39 d. 20.11.39-YVllI, nxjerr 
n' adjudikatë lëshimin në sipërmarrëje për vitin 
1940, të taksavet e t' artikuj vet të posht-shenuem; 

1) Qiraja e dyqaneve të Bashkis. 
2) " e Banjavet Minerale. 
~) Taksi i shit-blerjes së gjasë gjallë. 
4) n i shit-blerjes. 

" 
i okupimit të vendit. 5) 

6) 
gjallë. 

Dorëzimi bahet të njizet e njijten ditë mbas bo 
timit t~ kësaj shpallje në Fletoren Zyrtare. 

T' interesuemit për çdo informatë mund t'i 
drejtohen kësaj Bashkie dhe për të marrë pjesë në 
adjudikatë duhet të paraqesin garancit ligjore n' a· 
fatin e caktuam. 

" 
i abatuarit e i kosumimit të gjasë 

Kryetari i Bashkis. 

Redaktor : ZEF M. DAJÇI 
Shtypshkroja ,,NIKAJ" Tiranë 
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MBRETNIJA SHQIPTARE 

ZYRTARE 
Botohet prej Drejto ris se Pergjithshme te ~~11ypit, Propagandes e Turizmit. 

PERMBAJTJE 

1) JJ. Jl. 27 Nandue» 1V3.<J-Js.. viu, ... \1·. 1U5 
Personeli i Zyrave Kontabel pranë AP,nis 
trinave, Drejtorinave të Përgjiths+ me dhe 
detyrat e tyne f. 1 

2) lJ. Jl. 27 Nanduer 19.'J9-XV17.i_J, s-. 16(J 
Pranimi nga ana e Sht9\it të trashigimit 
të Theodor Meksit f. 4 

~OM MARIO 

1) IJ. L. 27 Noceuibre 193V-XV 111, Nr. 165 
Personale degli Ulfici Contabili presso i Mi 
nisteri, le Direzioni Generali e loro attri- 
buzioni p. 5 

2) D. L. 27 Nooembre 1939-XVIII, s-. 1/JU 
Accettazione ere dita di Theodor Meksi p. 8 

Dekrët i M.ika*1Wsit datë :n Xanduer 1939-XV III, 1:vr.1(;5 

PeraonJti i Zyrave Kontabel pranë Ministri 
nave, Drej~orinave të Përgjithshme dhe 

detyrat e tyne 

Na 
"ilëkambë•i i Përgjithshëm i Madhni& së Tij 

VIKTOR EMANUELIT III 
Për Birë të Zotit e Vullnet të Kombit 
XBBET I ITA.LIS DBE I SBQIPNIS 

PEBA.NDOB I ETIOPIS 

Në virtyt t' autoritetit që Na asht delegua; 
Tue pamë nenin 15 të Statutit Themeltar të 

Mbretnis; 
Mbssi u ndigjue Këshilli 14inistruer; 
Mbi proponimin e Ministrit të Financavet; 
KEiI DEKRETUE DHE DEKRETOJMË: 

Neni 1. 
N1~punësat qi përbejnë personelin civil të Sek 

seksjoneve Kontabel të Ministrinav,, të Drejtorina- 

ve të Përgjithshme kalojnë nën Drejtorin e Konta 
bilitetit të Përgjithshëm pranë Ministris së Finan 
cavet. 

Ky personel shërben pranë Administratave qen 
drore, tue u mvarun drejtë për së drejti nga Krye 
tarët e Administratave përkatse vetëm përsa i për 
ket marrëdhanjevet dishiplinore të shërbimit. 

Rrogat q' i përkasin personelit të nalt-treguem 
i ngarkohen, tue fillue prej ushtrimit 1939-40, bud 
getit të Ministris së Financavet. 

Neni 2. 
Emrsmet për drejtimin e Seksjoneve Kontabël, 

mbi të cilat bahet fjalë në nenin e përparshëm, i 
përkasin Ministrit të Financavet, në marrëveshtje 
me Ministra·t kompetent, me Drejtorat e Përgjith 
shëm, mbas propozimit të bamë prej Drejtorit të 
Kontabilitetit të Përgjithshëm. 

Neni 3. 
I përket eskluzivisht Ministris së Financavet: 
a) me dhanë dispozita Seksjonere Kontabel 

të qendrës mbi zhvillimin e detyrave të tyne 
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dhe me mbi-kqyrë mbajtjen e përpikëshme dhe të 
rregullshme të Iil-cavet ; 

b) me studjue problemet qi mund të paraqiten 
në zbatimin e ligjës e të rregullores ase të çdo 
dispozitë qi ka t!i bajë me Kontabilitetin dhe me 
paraqitë zhvillimet qi do të merren, tue pasë pël 
qimin, në rasë nevoje, të Këshillit Kontrolluës dhe 
të Këshillit lë Shtetit; 

c) me dhanë m ejtim mbi projekt-ligja dhe rre 
gullore qi mund të influencojnë në çdo pikpamje 
gjëndjen financjare, si edhe Kontabilitetin e Shte 
tit. 

Pushtetet që i përkasin Ministris së Financavet 
në bazë të nenit 76 të Ligjës mbi Kontabilitetin e 
Përgjithshëm të Shtetit mund t' ushtrohen edhe 
mbi të gjithë Institutet, Entet dhe Administratat të 
cillat si do që kjoft gzojnë kontribute e pasunina 
të Shtetit. 

Neni 4· 
Mbi-kqyrja për të cilen b_ahet • fjal~ në germën 

a) të nenit të përparshëm mund t' ushtrohet perso 
nalisht prej Drejtorit të Kontabilitetit H:I Përgjith 
shëm o me anë t' Inspektoreve të Ministris së Fi 
nanca vet ase të nëpunsave të tjerë të ngarkuam 
prej Ministrit të Financavet herë pas here. 

Neni 5. 
Drejtor' i Kontabilitetit të Përgjithshëm, kur t' a 

shofi të nevojshëm, urdhënon kontrollimin e se të 
cillit Seksjon Kontabël qendruer, 

Nëpunësat qi bajnë kontrollimin kanë veçanë 
risht me detyrë : 

a) me shqyrtue rregjistrimet q' i përkasin Kon 
tabilitetit të budgetit dhe të pasunis së Shtetit; 

b)'"me shqyrtue në se marrëdhanjet në mes të 
Seksjoue ret Kontabel të qendrës dhe të zyrave 
administrative, si edhe në mes të Se ksjonevs Kon· 
tabel të qendrës dhe të zyrave të qarq~ve qi mva 
ren prej tyne, zhvillohen në menyrë qi me sigu 
rue se Seksjonet e tregueme janë në gjëndje me 
ndjekë zhvillimin e gjestionit deri në faktet ma të 
para qi në çdo menyrë pengojnë budgetin e Shte 
tit ase si do ql:i kjoftë interesojnë të drejtat dhe 
detyrimet @ Shtetit; 

c) me shqyrtue gjendjen e pengimeve të shpen 
zimeve në lidhje me fondet e caktueme në budget; 

ç) me shqyrtua qysh i zhvillon sejcili Seksjon 
qendruer fonksionet q' i janë ngarkua. 

Neni 6. 
Drejtor' i Kontabilitetit të Përgjithshëm asht per 

sonalisht përgjegjës për saktësin dhe shpejtës in e 
rregjistrirneve të Kontabilitetit. 

Atij i përket me sigurue, me anë të personelit 
dhe të zyrave Kontabël qi mvaren prej tij, ushtri 
min e dobishmë të kontrellit kontabël mbi të gjitha 
Administratat e Shtetit. 

Kuer të gjejë çrregullime të çdo natyre tër 
heq vrejrjen e Seksjoneve të llogarisë së qendrës 
dhe merr masa ndeshkimore, në rasë se asht ne 
voja, me anë të Ministrit të Financavet. 

Neni 7. 
Seksjunet Kon ta bel të qendrës kanë kuj Iesë, si 

mbas urdhënave të marruna prej Ministris së Fi 
nancavet, me anën e Drejtoris së Kontabilitetit 
të Përgjithshëm, me sigurue rregullaritetin t-1 gjes 
tjonit përkatës të pasunis dhe të budgetit të Shte 
tit. 

Ata mbajnë nën trajtat e shenueme pre] Drejto 
ris së Kontabilitetit W Përgjithshem, rregjistrimet 
dhe të gjitha librat e nevojshme në n.enyrë qi të 
rezultojnë në çdo hollësi efektet e masave admi 
nistrative si në lidhje me t' ardhunat dhe shpenzi 
met, ashtu edhe në lidhje me pasunrn e me ndry 
shimet e saja. 

I përkasin Seksjoneve Kontabel W gjitha vepri 
met me nji karakter kontabël t' Administratave 
pranë të cilave gjinden. 

Asnji ndryshim nuk mund t'i bahet ngarkimit 
; të nalt-treguem, pa pëlqimin e Ministrit të Finan 
cavet. 

Neni 8. 
Seksjonet Kontabël qendrore, jo ma vonë se 

më 10 te çdo mueji i dërgojnë Drejtoris së Kon 
tabilitetit të Përgjithshëm, gjëndien e mbarimit të 
mojit përparshëm mbi të gjitha pengimet e shpen 
zimet në ngarkim të sejcillit kapitull të gjëndjes 
së parapamjeve q' i përkasin ushtrimit n' udhtim. 

I dërgojnë gjith' ashtu perjodikisht Drejtoria së 
Kontabilitetit të Përgjithshëm llogarinat e doku 
mentat e caktueme në ligjën e rregulloren mbi 
Kontabilitetin e Përgjithshëm të Shtetit dhe ato qi 
të jenë caktue me urdhna të pos, çme. 

Neni 8. 
Kryetarët e Seksjoneve Kontabël të qendrës 

janë personalisht përgjegjës për kryemjen e rre- 
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gullshme e të gjitha veprimeve q' i përkasin Sek• jo 
neve të kryesueme prej tyne. 

Ata lajmojnë Ministrin e Financevet, me anën 
e Drejtorit të Kontabilitetit të Përgjithshëm, gjith 
sa hera qi të shotin nevojën e ndoj dispozite të 
çdo natyre n' interesin e Financës së Shtetit. 

Paraqesin vrejtjet e tyne mbi vendimet qi duen 
të marrin Administratat e ndrye shme kuer këta të 
sjellin efektet financiare. 

Vrejnë qi mbrenda Administratës Shtetnore mos 
të zhvillohen akcjenda e g1estione autoncmija e 
të cilave mos të jetë e autorizueme me ligjë të 
posaçme dhe veprimet e të cillave, si aktive ashtu 
passive, mos të jenë të lidhuna drejtë për së drejti 
dhe veçanërisht me budgetin e t' ardhunavet dhe 
me atë të shpenzimeve; ose në çdo mënyrë t'i 
kin nga shqyrtimi dhe vërtetimi i Këshillit Kon 
trolluës. 

Neni 10. 
Kryetarët e Seksjoneve kontabël të qendrës 

nënshkruejnë aktet e pengimit dhe ato mbi ndry 
shime perkatëse si edhe titujt e shpenzimit t' Ad 
ministratës qendrore, kuer i shofin në rregull. 

Në rasë se, për çdo arsye çrregullimi, Krye 
tar' i Seksjonit Kontabël, nuk e shef t' arësyeshme 
me nenshkrue nji akt pengim-shpenzimi ase nji 
titull pagimi, i drejtohet drejtë për së drejti Minis 
trit. 

Kuer Ministri gjykon, me gjith kët, se akti i 
pengimit ase titull' i pagimit duhet të marri udhën 
e zakonëshme, i jep urdhun të shkruem Kryetarit 
të Seksjonit Kontabël, i cilli në këtë2rasë duhet të 
pranojë; ky urdhën i shkruam duhet të nenshkru 
het personalisht prej Ministrit" dhe komunikohet 
prej Kryetarit të Seksjonit Kontabël Këshillit Kon 
trollues bashkë me aktin përkatës. 

Me gji th kët, urdhëni nuk mund t' epet kuer të 
kemi të bajmë me nji shpenzim: 

1) qi të kalojë shumën e shënueme në kapitu 
llin përkatës të budgetit ; 

2) qi t' i përkasi nji kapitulli në vënd të nji 
tj etri : 

3) qi t' i përkasi të mbrapambetunavet në vënd 
të kompetencës ksajë në vënd t' atyne; 

Neni IL 
Këshilli Kontrollues refuzon pranimin ase rre 

gjistrimin e atyne akteve e tituj të nalt-treguem 

q' i arrijnë pa nënshkrimin e kryetarit të Seksjonit 
Kontabël përkatës. 

Në rast mungese ase ndalese ligjore Kryetarët 
e Seksjoneve Kontabël zavendësohen prej Iunk cjo 
nar ëve qi caktohen me vendim të Mimstrit të Fi 
nancavet për t'ju komunikue e dhe Këshillit Kon 
trolluës. 

Neni 12. 
Asnji ngarkim s' mund të marrin për sypri Krye- 

tarët e Seksjoneve Kontabël, pë, ve ç atyne qi para 
shikohen prej kësajë ligje e prej Jigjës e Rregu 
llores mbi Kontabilitetin e Përgjithshëm të Shtetit . 

Çdo urdhën i kundërt qi mund t'u jepet prej 
Kryetarve t' Administr atavet pranë të cillave ata 
shërbejnë, nuk mund të zbatohet në rasë se nuk 
asht marrë përpara pëlqimi herë pas here prej 
Ministrit të Financavet, të. cillit duhet qi t'i njof 
tohet me nji herë urdhni i marrun. 

Neni 13. 
Nëpunsat administrativ të ngsrkuc m me marrë 

pengime dhe me ba pagime, Kryetarët e Seksjo 
neve Kontabël qendrore dhe funkcjonarët në favor 
të cilvet bahen çelje krediti janë përgjegjësa për 
damet që i rrjedhin· Administratës për faje të tyne 
ose negligjencë ose për mos përmbushjen e de 
tyrimeve që i janë ngarkue n' ushtrimin e funkcjo 
neve të tyne. Për funkcjonarët e nalt-treguem nuk 
shlyhet përgjegjësija për efekt të rregjistrimit ose 
nga pranimi i bamë prej Këshillit Kontrollues mbi 
aktet e pengimit dhe mbi titujt e shpenzimit. 

Neni 14. 
Nëpunsat administrativ dhe Kryetarët e Sek 

sjoneve Kontabël të qendrës, të pandehun përgje 
gjësa për pengimet e marruna tuej kalue fondet 
e autorizueme, i nënshtrohen, mbas ndërmarrjes 
të Ministrit kompetent ase të Ministrit të Finan 
cavet, gjyqit disiplinuer tuej u zbatue Art. 62 e 
63 të ligjës mbi Kontabilitetin e Përgjithshëm të 
Shtetit në rasë se i arrin ndonji Administratës. 

Kur nga gjyqi rezulton përgjegjësija, nëpunsi 
ndëshkohet me nji gjobë e cila do të ndalohet 
nga rroga në nji masë qi nuk mund të jetë ma 
e naltë se 1/5 ta e rrogës mujore dhe për nji kohë 
jo ma të gjatë se 6 muej. 

Ministrat para se me zbatue ndeshkimin, munden 
me kërkue, kuer të shofin të nevojshëm, mejtimin 
e Këshillit Kontrollues. 
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Neni 15. 
Paragraf- i If.tij i Art. SJ të l~regm:1ores mbi 

Kontabilitetin e Për zjithshëm të Shtetit; _Datë ~O 
Prill 1936, ndryshohet siç vijon: 

«Transferimi, pezullimi dhe pushimi nga .~hë'r1> / 
nn], si dhe të tjera masa dishiplinore të parapamë 
ng-a dispozitat në fuqi mbi nëpunëset e Shtetit, për- I 
ea i p~"lrket nëpunsavet të Seksjoneve Kontabël të 
qendrës, urdhënohen nga Ministri i Ftnancavets. 

Neni 16 
Çdo dispozitë ligjore në kundërshtim me kët 

Dekret mbetet pa fuqi. 
Neni 17. 

Ky Dekret hyn në fuqi ditën e shpalljes so tij 
në Fletoren Zyrtare të Mbretnisë dhe ka me u 
paraqitë prej Ministrit proponues Këshillit t' Epërm 
Korporativ Fashist për kthimin e tij në ligjë. 

Urdhënoj:në që sa ma sipër të botohet në Fle 
toren Zyrtare, tue i dhanë mandat cilit-do që t'i 
përkasë me e respektua dhe me fl bamë që të res 
pektohet. 

Tiranë, 27.11.1939-X\" III. 
Francesco .Jacemoni d. v. 

Fejsi Alizotti d. v. 

Dekret i Mëkambëeit, d. 27 Nunduer 193!1-XVIII, s-. 166 
Pranimi nga ana e Shtetit i trashigimit 

të Theodor Meksit 

NA 
Jlëkambësi i Përgjithshëm i Jladhnis së Tij 

Viktor Emanuellt III 
Për Birë të Zotit e Vullnet të Kombit 
IIBBET I ITALl8 DHE I SH(lIPNIS 

PEBANDOB I ETIOPIS 

Në virtyt t' autoritetit që Na asht delegue; 
Tue marrë parasyshë se i ndyeri Theo- 

dor Meksi, me testamentin e tij të bamun më 
1Dl9, ka thirr,ë ndermjet të tjerëvet, Shtetin 
Shqiptar, trashigimtar të nji të tretës së pa, 
sunis so tlj që arrin afro :W.500.000. Lei, 
që do të thjeshtohet nga dispozitat testarnen. 
tare të vendosuna në favor të instituteve e 
të personave fizike të ndryshëm; 

Mbasi u pa neni li5f.l i Kodit Civil; 
Mbasi u ndigjue Këshilli i Ministrave ; 
Mbi propozimin e Kryetarit të Këshillit të 

Ministrave, 

KEMI DEKRETUE DHE DELRETOJMË: 

Asht pranue trashigimi i lanun, me testa 
ment të tij, Shtetit Shqiptar, nga i ndyeri 
Theodor Meksi e që arrin në të tretën e pa 
sunis së tij afro 30.300.000. Lei, për t'u 
thjeshtësue nga dispozitat testamentare të ve 
ndosuna në favor të tretvet. 

Ministri i Financave ka me u kujdesue 
për zbatimin e këtij Dekreti. 

Urdhënojmë që ky Dekret të botohet në 
Fletoren Zyrtare të Mbretnis, tue i dhanë 
mandat cilitdo që i përket t'a respekjoië dhe 
të bajë që të respektohet. 

Tiranë me 27-XI-1839-XYIII. 
Francesco .Jacomoni d. v. 

Sh. Verlaci d: v. 
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PARTE S U P P L E M E, N T A R E 
TRADGZIONE DBI DECRETI DAL TESTO ALBANESE 

Decreto Luoçoteneneiale, 27 norembre 1939-XV lii, Kr. 16'5 

Personale degli Uffici Contabili presso i Mi 
nisteri, le Direzioni Generali e loro 
attribuzioni. 

NOi 
Luogotenente G-enerale di Sua lllaesta 

"l'ITTOBIO E::tIANUELE III 
Per Grazia di Dlo e Volonta della Nazione 

RE D' ITALI.i. E D' ALBANIA. 
IrtIPERATORE D' ETIOPIA 

In virtu dell' autori ta a ~ oi delegata; 
Viste l' art. 15 dello Statute Fondamentale del 

Regno; 
U dito il Consiglio dei Ministri ; 
Sulla pro posta del Ministra per le Finanze; 

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO: 

Art. 1. 
I Iuneionari ehe costituiscono il personale civi 

le delle iezioni Contabili dei Ministeri, delle Dire 
zioni Generali, passano a far parte della Direzione 
della Contabilita Generale presso il Ministero delle 
Finanze. 

ll citate personale presta servizio presso le singo 
le Amministrazioni centrali, alla diretta dipendenza 
dei Capi delle Amministrazioni stesse per quante 
concerne i rapporti disciplinari di servizio. 

Le competenze spettanti al personale sopra 
indicato, a decorrere dall' esercizio 1939-40, saran 
no a carico del bilancio del Ministero delle Finanze. 

Art. 2. 
L' incarico della Direzione delle Sezioni conta- 

bili di cui al precedente articolo e disposto dal 
Ministro per le Finanze, di concerto con i Ministri 
competenti o con i Direttori Generali, su propo 
sta del Direttore della Contabilita Generals. 

Art. 3. 
Spetta esclusivamente al Ministero delle Finan- 

ze: 

a) di impartire disposizioni alle Sezioni con 
tabili centrali p&r il disimpegno delle attribuzioni 
di loro spettanzae di vigilare alla regolate ed esat 
ta tenuta delle loro scritture ; 

b) di studiare i quesiti ehe possono presentar 
si nella applicaz ione della leg~e, del regolamento 
o di qualsiasi altra disposizione concernente la 
contabilita e di proporre le risoluzioni da adottarsi 
previo parere, ove occorra, della Corte dei Conti 
e del Consiglio di Stato ; 

c) di dare parere sulle proposte di leggi e di 
regolamenti ehe possono comunque influire sulla 
gestione finanziaria, nonche sugli ordinamenti con 
tabili dello Stato. 

Le attribuzioni spettanti al Ministero delle Fi, 
nanze, in base all' art. 76 delta Legge sulla Conta 
bilita Generale dello Stato, possono esercitarsi 
anche su tutti gli Istituti, Enti ed Amministrazio 
ni ehe usufruiscono, comunque, di contributi e beni 
dello Stato. 

Art. 4. 
La vigilanza di cui alla lettera a) del prece 

dente articolo puo essere ssercitata sia personal 
mente dal Direttore della Contabilita Generale, sia 
per mezzo degli Ispettori del Ministero delle Finan 
ze ehe di altri funzionari del Ministero di volta in 
volta delegati. 

Art. 5. 
11 Direttore della Contahilita Generale, quando 

lo creda opportune, dispone la verifica delle sin 
gole Sezioni contabili centrali. 
I funzionari ehe eseguono la verifica hanno 

particolarmente l' obbligo : 
a) di esaminare le scritture concernenti Je 

contahilita del bilancio e del patrimonio ; 
b) di esaminare se i rapporti fra le sezioni 

contabili centrali e gli uffici amministrativi, nonchë 
fra questi e gli uffici provinciali dipendenti, l'li 
svolgano in modo da assicurare ehe le Sezioni 
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medesime siano in grado di seguire lo svolgimento 
della gestione fino dai primi atti ehe in qualunque 
modo impegnino il bilancio dello Stato o altrimenti 
interessino i diritti e gli obblighi dell' erario; 

c) di esaminare la situazione degli impegni 
di spesa in ralazione agli stanziamenti di bilancio; 

d) di accertare come vengano da ciascuna 
Sesione centrale adempiute Je funzioni ad essa 
attribuite. 

Art. 6. w 

11 Direttore della Contabilita Generals e perso 
nalmente responsabile dell' esattezza e prontezza 
delle registrazioni contabili. 

Ad esso spetta di asslcurare, per mezzo del 
personale e degli uffici contabili ehe da lui dipen 
dono, l' efficace esercizio del ris contra cont a bi le 
su tutte le Amministrazioni dello Stato. 

Quando rilevi irregolarlta di qualsiasi specie 
fa gli opportun i richiami alle singole Sezioni con 
tabili centrali e provoca, ove necessario, i prov 
vedimenti del Ministero delle Finanze. 

Art. 7. 

Le Sezioni contabili centrali vigilano, secondo 
gli ordini impartiti dal Ministera delle Finanze, 
pel tramite della Direzione della Contabilita Gene 
rate, perche sia assicurata la regolari+a della 
gestione relativa al patrimonio ed al bilancio del 
lo Stato. 

Esse tengono, con le forme prescritte dalla 
Direzione della contabilita generate, le scritture 
e tutti i registri necessari alfinche risultino in 
ogni loro particolarita gli elletti degli atti am 
ministrativi, sia in relazione alle entrate e alle 
spese, sia in relazione alla sostanza patrimoniale 
e alle sue variazioni. 

Spettano inoltre alle sezioni contabili tutte le 
attribuzioni di carattere contabile riguardanti le 
Amministrazioni eui esse sono addette. 

Nessuna variazione puo apportarsi alle attribu 
zioni anzidette, senza il preventivo assenso del 
Ministera delle Finanze. 

Art. 8. 
Le sezioni contabili centrali, non piu tardi del 

10 di ogni mese, trasmettono alla Direzione della 
contabilita generale la situazione, alla fine del 
mese pr. cedente, di tutti gli impegni di spesa a 

carico dei singoli capitoli dello state di previsione 
relativo all' esercizio in corso. 

Trasmettono inoltre periodicamente alla Dire- - 
zione della contabilita generate i conti e i docu 
menti indicati nella legge e nel regolamento sulla . 
contahilita generate dello Stato e quelli ehe siano 
prescritti con apposite istruzioni. . 

Art. 9. 
I capi delle Sezioni contabili centrali sono 

personalmente responsabili del regolare adempi 
mento di tutte le funzioni proprie dalie sezioni 
cui sono preposti. 

Essi riferiscono al Ministra per le Finanze, per 
il tramite del Direttore della contabilita generate, 
ogni volta ehe rilevino l' opportunita ehe siano 
aiottate disposizioni di qualsiasi specie nell' inte 
resse della finanza dello Stato. 

Espongono anche le proprie osserv azioni mi 
pravvedimenti proposti dalle singole amministra 
zioni e ehe partini effetti finanziari. 

Vigilano perchë alla dipendenza dell' Ammini 
strazione dello Stato non si svolgano aziende o 
g~stioni la cui autonomia non sia autorizzata da 
leggi speciali, e le cui operazioni, cosl attive co 
ms passive, non siano direttamente e distintamente 
coordinate col bilancio dell' entrata e con quello 
della spesa, ovvera in qualche modo sfuggano al 
sindacato o al controllu della Corte dei conti. 

Art. 10. 
I capi delte Sez1oni contabili centrali appongono · 

il visto sugli atti di impegno e relative rariasioni 
nonchë sui titoli di spesa delle Amministrazioni 
centrali, ove nulla trovino da osservare, 

Ove, per qualsiasi motivo di irregolarita, il ca 
po della sezione contabile non creda di poter apporre · 
il visto ad un atto di impegno di spesa o ad un 
titolo di pagamento, ne riferisce direttamente al 
Ministra. 

Quando ii Ministra giudichi ehe, cio nonostante, 
l' atto di im peg no o il titolo di pagamento debba 
aver corso, da ordine scritto al capo dells seaione 
contabile, il quale deve eseguirlo. Tale ordine scritto 
deve essere firmato personalmente dal Ministra ed 
e comunicato dal capo della sezione alla Corte dei 
conti coll' atto medesimo. 

L' ordine pero non puo essere dato quando : 
1) si tratti di spesa ehe ecceda la somma stanziata- 
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nal relative capitolo di bilancio ; 2) ehe sia da 
imputare ad un capitolo di verso da quello indicato; 

: 3) ehe sia riferihile ai residui anziche alla compe 
tenza, o a questa piuttosto ehe a quelli. 

Art. l l. 

La Corte dei co nti riliuta il proprio visto o la 
. propria registrazione a quelli degli atti o titoli 
anzidetti ehe 1~ pervengano senza il visto del capo 

, della sez io ne cantabile centrale competente. 
Nel caso di assenza o di legittimo impe dimento 

i c ip i delle sez ioni contabili sono soatituiti da 
1 funzionari design ati con decreti del Ministra per le 
Finanze da comunicarsi alla Corte dei centi. 

Art. 12. 

Nessuna incornbenz a, all' infuori di quelle espres 
samente previste dalia presente lrgge, nonchë dalia 
legge e dal regolamento sulla contabilita generals 
d ello Stato, puo essere assunta dai capi delle se 
zioni co ntabili centrali. 

Ogni ordine in contrario ehe fosse ai medesimi 
impartito dai capi delle Arnministrazioni presso le 
quali essi presrano serviz.io, non potra aver esecu 

. zione se non previo assenso dato di volta in volta 
. dal Ministre per le Ftnanze, al quale dovra essere 
immediatamente data comunicazione dell' ordine 
ricevuto. 

Art. 13. 

I funzionari amministrativi incaricati di assumere 
impegni e di disporre pagamenti, i capi delle se 
zioni contabili centrali e i funzionari a favore dei 

, quali vengono disposte aperture di credito, debbono 
rispondere dei danni ehe derivino all' Amministra- 

•• zione per loro colpa o negligenza o per I' inosser- 
vanza degli cbblighi loro demandati nell' esercizio 
delle funzioni ad essi attribuite. 

La rssponsabilita dei Iunz ionari predetti non 
cessa per effetto della registrazione o dell' applica 
zione del visto da parte della Corte dei conti sugli 
atti di impegno e sui titoli di spesa. 

Art. 14. 

I funzionari amministrativi e i capi delle sezioni 
contabili centrali, presunti responsabili di assunzio 
ne di impegni in eccedenza al fondo autorizzato, 

•• sono sottoposti, per iniziativa del Ministro compe- 

tente o di quello per le Finanze, a giudizio discipli 
nare, applicandosi gli articoli 62 e 63 della legge 
sulla contabilita generale dello Statn, se ne deriva 
qualche danno all' Amministrazione. 

Quando dal giudizio risulti accertata la respon 
sabilit a, e applicata al funzionario una pena pecu 
niaria da scontare sullo stipendio in misura non 
superiore al quinto dello stipendio mensile e per 
non piu di sei mesi. 

J Ministri prima di far luogo all' applicazione 
della pena, possono, ove lo ritengano opportuno, 
chiedere il parere della Corte dei conti. 

Art. 15. 
Il secondo comma dell' art. 84 del regolamento 

sulla c ontabilira generale dell o Stat o del 20 aprile 
19361 e modificato come segue: 

"Il trasleritnento, la sospensione e la dispensa 
dal servizio, nonchë le altre misure disciplinari 
previste dalle disposizioni sugli impiegati dello 
Stato sono, per quanto concerne i funzionari per le 
sezioni contal.ili centrali, disposti dal Ministro per le 
Finanze,,. 

Art. l li . 
Ogni disposizione contraria al presente decreto 

e annullata. 
Art. 17. 

ll presente decreto entra in vigore dal giorno 
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale 
del Regno e sara presentato, dal Ministro propo· 
nente, al Consiglio Superiore Corporative Fascista 
per la sua conversione in legge. 

Ordiniamo ehe il presents decreto venga pub 
blicato nella Gazzetta Ufficiale, mandando a chiun 
que spetti di osservarlo e di farlo osservare. 

Tirana, li 27 no rembre 1939-XVIII. 

f/to Francesco Jacomoni 
f/to Sh. Verlaci f/to F. Alizotti BKSH
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Deereto Luoqoteneneiale, 27 nocembre 1989-XVlll, Nr.1fJ{J 

Accettazione da parte dello Stato della 
eredita di Theodor Meksi 

NOI 
Luogotenente Generale di Sua lllaesta 

VITTORIO EMANUELE III 
•• Per Grazia di Dio e Volonta della Nazione 

BE D' IT.ALIA E D' ALBANIA., 
UIPERATOBE D' ETIOPIA 

In virtu dell' autorit a a N oi de legata ; 
Ritenuto ehe il defunto Theodor Meksi, 

con suo testamento del 1919, ha fra I' altro 
chiamato ere de lo Stato A I banese di un ter 
zo del suo patrirnonio arnrnontante a circa 
30.500.000 lei da depurarsi dei legati di 
sposti a favore di istituti e persone fisiche 
diverse; 

Visto I' art. 659 dd Codice Civile ; 
Udito il Consiglio dei Ministri; 
Sulla proposta del Presidente del Consi 

glio dei Ministri ; 

ABBIAMO DECRET A TO E DECRETIAMO: 

E' accettata I' eredita devoluta, con suo 
testarnento, dill defunto Theodor Meksi ano 
Stato Albanese ed arnrnontante ad un terzo 
del suo patrimonio di circa 30.500.000 lei, 
da depurarsi dei legati disposti a favore di 
terzi. 

II Ministra per le Finanze curera l'esecu 
zione del presente decreto. 

Ordiniamo ehe il presente decreto sia 
pubblicato nena. Gazzetta Ufficiale del Regno 
mandando a chiunque spetti di. osservarlo e 
farlo osservare. 

Tirana, 27 Novembre 1939-XVIII. 

f/to Francesco J"ae-omoni 
f/to Sh. Verlaci 

Fletorja Zyrtare 
Pajtime: per nji mot Shqipni, Itali e A.O.I. fr. 12 

,, ,, ,, ,, Për [ashta . ,, 20 
Nji numur i Fletores . • 0.20 

,, ,, i vjeter . ,, l 
Lajmërim . . . . fr. ari 1 t) 
Shpallje . . . . • I O 
Shpallje ankandesh per nji kolonë . . . ,, 5 
V. O. Çdo pagesë bahet tue derdhë të hollat n' Ar 
kat financiare të Shtetit e tue dergue doren e Fi 
nancëti Redakaia aë Fletore, Zyrtare. 

Drejtimi: Drejtoris së Përgj. Shtypit, Pro- 
. pagandës e Turizmit 

(R e d a k s i s s ë F I e t o r e s Z y r t a r , .,) 
Tiranë 

Telefon automatik Nr. 255 
• gjindarm. • 14 

Redaktor ZEF M. DAJÇI : 

Shtypshkroja "Nikaj" Tiranë 

,:;., ...• 
•-~ 

.•.. 
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VJETI I XVIII. Tiranë, e Ejte 14 Dhetuer 1939-XVII I Nr. 126 

MBRETNIJA SHQIPTARE 

ZYRTARE 
Botohet prej Drejtoris se Pergjithshme te Shtypit, Propagandas e Turizmit. 

PERMBAJTJE 
1) Fletë-Shpallje Bashkies Kuksit f. 1 
2) " Komunës Qendrës Ersekë f. 1 
i:!) ,, Bashkis Lushnjes f. 3 
4) ,, Komunës Kl. I. Këlcyrë f. 3 
5) ,, ,, Koçovës f. 3 
6) Shkurtim-Shpallje-Ankandi f. 4 
7) Shpallje S-j yqesh f. 4 
8) Thirrje Aksjonistave Shoqnis STAMLES f. 7 

FLETË-SHPALLJE 
Në bazë të vendimit Nr. 29, 20/9/H:13!:J-XVlll 

të Këshillit të përhershëm të kësajë Bashkije 
nxiten n' adjudikatë për t' u dhanë në sipër 
marrje për vitin 1940 taksat e Bashkijake qi 
shënohen këtu poshtë: 

1) Taksa Abatuar Konsumim e shit-bler 
je e gjasë gjallë. 

2) Taksa e okupim vendit. 
3) Taksa e Peshim-matjes. 

Giith ashtu nxirët n' adjudikatë paksimi 
dhanja në sipërmarrje po për vitin 1940 ndri 
çimi qytetit Kuksit me 13 llambe luksi. 

Ashtu nxiren n' adjudikatë dhania me qera 
e tri dhomave në katin e epërm të lokalit 
të Bashkis dhe nji dhomë në katin e posh 
tëm po të këtij lokali. 

Dhanja në sipërmarrje ka me u banë bazë 
të ligjës dhe të rregullores të kontabilitetit të 
përgjithëshëm të Shtetit. 

Çmimi bazë të dhanjes në sipërmarrje të 
taksavet asht në kët mënyrë: 

1) Taksa abatuar konsumim e shit-bler 
ja e gjasë së gjallë Fr. ari 3000. 

2) Taksa e okupim vëndit Fr. ari 1000. 

8) Taksa e peshim-matjes Fr. ari 500. 
-1) Ndriçimi qytetit me rn llamba luksi 

Fr. ari 3000. 
5) Dhania me qira e tri dhomave nalt 

Fr. ari 800. 
6) Dhanja me qira e dhomave në ka 

tin e fundit Fr. ari 120. 
Ç' do ofertë për të qenë e vlefshme duhet 

të jetë e shoq nueme prej garancisë 10 o/ 0 mbi 
çmimin bazë në të holla të depozitueme në 
arkën e Bashkis. 

Ofertat pranohen me zarfa të mbylluna e 
të vulosuna me dyllë të kuq të cilat i drejto 
hen Kryesis Bashkis. 

Dhanja në sipërmarrje sa u tha ma sipër 
bahet 20 ditë mbas shpalljes në Fletoren Zyr 
tare, ora 11; në kjoftë se kjo ditë asht ditë 
pushimi shtyhet për të nesërmen. Ofertat me 
telegram e telefon nuk pranohen. 
1':ukës, me 21. XI. 1939-XVlll. 

Kryetar' i Basakiës. 

FLET£ ADJUDIK.ATË 

Komuna e Qendrës Ersekë në bazë të vëndimit 
Nr. 101 datë 30-11-1939-XVIIJ, të Këshillit sitj ka 
vëndosur qitjen n' anit ad tepër-dhënie të taksave 
Komunale për vjetin 1940, siç shënohen këtu poshtë: 

1) Taksi peshkimit dhe matjes dhe okupim i 
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Fletorja Zyrtare 
A.O.I. fr. 12 

. ,, 20 
. • 0.20 
. ,, 1 

Pajtime: per nji mot Shqipni, Itali e 
,, ,, ,, ,, Për [ashta 

Nji numur i Fletores 
,, ,, i vjeter 

Lajmërim . fr. ari 1fl 
Shpallje ,. IO 
Shpallje ankandesh per nji kolonë . ,, 5 
V. O. Çdo pagesë bahet tue derdhë të hollat n' Ar· 
kat financiare të Shtetit e tue dergue doren e Fi 
nancës Redaksia aë Fletores Zyrtare. 

Drejtimi: Drejteris së Përgj. Shtypit, Pro 
pagandës e Turizmit 

(R e d a k s i s s ë F l e t o r e s Z y r t a r e) 
Tiranë 

Telefon automatik Nr. 255 

• gjindarm. • 14 

vëndit, 2) Taksi i gjakut dhe i konsumit dhe 3) 
Taksi i shitjes gjësë së gjallë. 

a) Ankandi do të zhvillohet në sallën e Ko 
munës Qendrës Ersekë dhe përpara Këshillës saj 
21 ditë mbas shpalljes që do të bëhet për këtë 
qëllim në fletoren zyrtare dhe n' atë të Liktorit 
Korçës, dhe në rast se kjo ditë ësht ditë pushimi 
ankanti do të zhvillohet të nesërmen. 

b) Ofertat paraqiten ditën e caktuem si ma 
nalt ose dhe më përpara Kryesis Këshillit për këtë 
qëllim. 

c) Ofertat duhet të përmbajnë shprehimisht 
pranimin e konditave të shpalluna në Iletë-adjudi 
katën, dhe shtimin përqindës t' ofruem për taksat 
mi çmimin bazë që shënohet më poshtë dyke patur 
nënëshkrimin e ofertuësit bashkë me garantinë 
përkatse. 

Ç) Ofertat pranohen në zarfa të mbylluna dhe 
ti rulosuna me dyllë të kuq, personat q' ofrojnë 
n' emrin e të tjerëve duhet të kenë përfaqësin e 
tyne legale; pranohen oferta me postë nën përgji 
gjësin e t' interasuarvet. 

d) Ankandi <lo të zhvillohet në mënyrën e 
parapame në Nr 2 të nenit 36 të regullores konta 
bilitetit përgjithësbmë d. m. th. me anc:n e ofertavet 
tti mshefta të cilat mandej do të krahësohen me 
skedën e fshehtë të pregatitun nga Këshilli Komu 
nal tue shënue në përqindjen maksimale që mund 
t' arrinjë shitja e taksavet. 

dh) N' orën 9 para dreka të ditës caktueme 
për zhvillimin e ankandit Kryetar' i Komunës hap 
ankandin tue vue ·mbi tryezë skedën e fshehtë dhe 
u njofton konkuruësve objektin e ankantit dhe 
konditat e kondratos . 

e) Ofertat pranohen tri orë mbas hapjes s' an 
kandë 0, por ofertuësi nuk ka të drejtë të heqë 
ofertën e paraqitur, por mund të paraqitë dhe të 
tjera oferta para SA të fillojë çelja e zarfave, mbas 
kalimit të tri orëve d. m. th. n' orën 12 fiks mes dite 
dhe në prezencën e ofertuësvet do të çelen nga 
an'e Kryetarit të Komunës z arlat dhe masi të kra 
hësohen në skedën e fshehtë Këshilli do t' adjudi 
konjë taksat n' emrin e ofertuësit më të mirë. 

ë) Çmimi bazë për taksën e peshimit matjes 
dhe okupim të vëndit ësht fr. ari 3000, 2) Për tak 
sin e gjakut dhe konsumit çmimi bazë ësht fr. ari 
3000, dhe i:l) për shitjen e gjësë gjallë çmimi bazë 
fr. ari 1500. 

/) Ata që dëshirojnë të murin pjesë nl:i këtë 
ankand duhet të depozitojnë n' arkën e Komunës 
10 o/o mbi shumën e ofertueme, ose një garanci 
Jpotekore, ose Bankare të njojtun prej Shtetit dyfish. 

y) Nuk pranohen ofertuës ata q' i detyrohen 
arkës Komunës. 

g.j) Sipërmarësi ësht i detyruar që mbrënda 
IO ditëvet të lidhë kondrato Noteriale për seicilën 
do. taksë. 

h) Sipërmarrës i do t'i paguanjë taksat në 12 
këste të barabartë d. m. th. në fund të çdo muaji; 
në rast se, eipërm arrësi nuk paguan regullisht kë 
shtet Komuna ka të drejtë q~ me nji vëndim të 
dekllaronjë kondraton t' anullueme pa qënë nevojë 
t'i adresohet Gjyqit, dhe të marrë nën kujdes vet 
mbledhjen e taksave tue i nxjerë përsëri n' adju 
dikatë të dytë dhe çdo dëm që mund të ngjasë nga 
kjo t'i ngarkohet sipërmarrësit të parë. 

i) Sipërmarrësi nuk ka të drejtë të kërkonjë 
zbritjen e çmimit t' c fruem ose anullimin e kontratos. 

j) Sipërmarrësi detyrohet të paguanjë taksën 
2 o/o t' adjudikatës, spenzimet e botimit të kësaj 
shpallje ndër fletore, ato të kondratos dhe çdo sptm 
zim tjetër q' i përket kësaj çështje. 

k) Për çdo informatë tjetër q' ofertuësit mund 
të kenë nevojë, t' adresohen pranë Sekretaris të 
kësaj Komune. 

Ersekë, më 30 Nëntor 1939-XVlI. 
Kryetar' i Korrunës Qendrës 
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Shpallje 

Bashkija e Lushnjes ka nxierr në adjudikat 
veç e veç: 

A. Ndriçimin e tregut dhe të disa rrugave prin 
cipale të qytetit m~ 30 llamba lluksi të rea me 
nga 200 qiri fuqi dhe me konditat e tjera të 
shënueme në letër adjudikatën relative. 

B. Qiran e një barakës për vjetin 1940.XVlll. 
Adjudikatat marin fund të njëzetën ditë ora 15 

nga e nesërmja e botimit të kësaj shpallje në Fle 
toren Zyrtare. Kur kanë m'u çel zarfet e mbyllura 
me dyll të huq, të paraqituna nga ofertusat të 
cilat duhet të përmbajn për çdo objekt bashkë me 
ofertën dhe një depoz it në të holla ose një garan 
ci bankare jo ma pak nga 5°/ e ofertës ose një 
Ipotek jo ma pak nga 20°/o e ofertës. 

Për shpjegime ma të gjana t' interesuemit du 
het t' i drejtohen kryesis ose llogaris. 

Lushnje, me 29.XI.1039-XVIII. 
Kryetar i Bashkis 

* * * 
Bashkija e Lushnjes, ka nxierr n' adjudikatë 

shitjen për vjetin 1940 XVIII, të taksave të pesat 
përmendura simbas ligjës së të dhetave me kushtet 
e hollsishm@ të shënueme nëpër letër adjudikatat 
respektive : 

1. Taksi i shitjes së kafshve bashkë me atë 
t' okupim vendit prej tyre. 

2. Taksi i peshës së sendeve të ndryshme 
të shënueme në letër adjudikatën përkatse si dhe 
të drithnave bashk me taksin e vendit që okupo 
hen prej drithnave. • 3. Taksi i okupim vendit (Sergji} simbas 
tarifës relative me përjashtim të drithnave. 

4. Taksi i abatuarit dhe . të konsumit të 
mishrave bashkë me shpërblimin e transportit të 
tyre nga abatuari në treg (simbas tarifës) me ka 
rron e posaçme të Bashkis, ror me kafshën e 
sipërmarsit. 

Adjudikata provizore e katër taksave fillon qysh 
nga data 1.12.1939 dhe vazhdon deri me datë 
20.12.1939, dhe ajo definitive nga data 21.12.1939 
deri me 30 Dhjetor 1939, brenda së cilës kanë 
m'u mvar ato që do të kenë gjet çmimin e pël 
qyem nga këshilli i Bashkis, për t'u lësh u defini- 

tivisht pas 48 or" s», 
Ala që dëshërojn të marin pjesë në këto adju 

dikata duhet Hi prezantohen para kryesis ose llo 
garis bashkë me depozitën në të holla jo ma pak 
se 34°/0 t' ofertave dhe me kredi Ipotekore jo ma 
pak ngd dy të tretat e ofertave të tyre. 

Lushnje, me oO.Xl.1939-XVlll. 
Kryetar i Bashkis 

Shpallje - Ankandi 
Komuna e Kl. I-rë Këlcyrës në bazë të vendi 

mit Nr. 56 datë 22-11-1939-XVIIJ, nxjer në ankant 
për vjetin 1940 vjeljen e taksavet në sipermarie 
e që poshtë shënohen : 

1. Taksin e vend okupimit. 
2. Taksin e shitjes së gjësë gjallë. 
3. Taksin e gjakut dhe të konsumit. 
4. Taksin e peshimit dhe të maties. 

Shitja provizore e kët) re taksave fillon qysh 
nga data 23-11-1939-XVlll, dhe deri me datën 
15-12-1939-XVlll, dhe ajo definitivja mbas 48 orëve 
në qoftë se ofertat shifen të arësyeshme. 

Ofertuesat pranohen vetëm kur të kenë depe 
zuarë e;arancinë prej Fr. ari 5GO (pesëqint). 

Për çdo informatë tjetrë të interssuemit mund 
t'i drejtohen kësaj Komune. 

Kryetar i Komunes 

SHPALLJE 

Koaunja e Koçovës në bazë t!i vendimit Nr. 
56 data 17-11-939-XVIII., nxier n' adjudikatë sipër 
matjen e taksavet Komunale për vjetin 1940 si, 
shënohen këtu poshtë : 

1) Taksin e gjakut dhe të konsumit. 
2) Taksen e shit-blerjes së gjës së gjallë 
3) Taksin e peshimit matjes. 
4) Taksin e Okupimit të vendit. 
Adjudikata provizore mbaron me datën 10 Dhje 

tuar 1939-XVIII, dhe ajo definitivja me datën 18 
Dhjetuar 1939-XVIJI, dhe dorëzimi do të bahet 
mbas 48 orësh. 
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T' int~resuemit për çdo informatë le ti drejto 

hen Zyrës së kësaj Komune. 
Kuçovë me 17-ll-939-XVlII. 

Nga Kryesia e Komunes Kuçovë 

Shkurtim - Shpallje - Ankanti 

Kjo Zyr nxjer për të shitur n' ankant pu 
blikë bashk me në sasi 'pasuni të lujtshme 
edhe: 

L Një pal shtëpi e ndodhur në qytetin e 
Fierit e kufizuarë nga tre anët me rrugën e 
nga nji janë Mal Kadiu. 

2. Një shtëpi e ndodhur në katundin 
Mbreshtan e kufizuar nga Lindja yrti Andrea 
Marinit, Perendim shtëpija e të zot, Veri shtë 
pija e Andrea Marinit, Jugë Petri Marini dhe 
përbëhet me një dhomë të lartë, me katua e 
oborr, me baçe dhe një pns. 

Pasuni e përbashkët e ndërgjyqsavet Kris 
tina e Llambi Marinit nga katundi Mbreshtan 
shiten për t' u pjestuar vlefta. 

Kush dëshiron blerjen munt të prezanto 
het para kësaj zyre në afatet e ankantës që 
fillojn: ankanta provizore tridhet dit mbas boti 
mit të dyt të kësaj shpallje në fletoren zyrtare 
dhe ajo definitiveja tue fiJ.lue mbas tridhet 
ditvet ankantës provizore mbanin në krye të 
pesmbëdhjet ditve ora 17. 

B ·rat më 30-X-1939-X,~III. 
Përmbaruësi 

Shpallje Ojyqelsh 

AK-GJYKIM 

N' emen të 1'1adhnis së Ti_j 
Viktor Emanwel III 

Per hirin e Zotit e vullnetin e Kombit 
Rbret' i Italis e i Shqipnis e 

Perandor i Ethiopis. 

Gjykata e Shk. Irë në Shkodër, D.l'. e formue 
me prej Kryetarit Ferdi Kumbarës, Gjyqtar Filluer, 

me antar Irfan Frashrin e Koslaq Dhespotin, të dy 
Nd. Gjyqtar Filluer; 

Duke kenë gadi Prokurori i Shtetit Pand-Ii Mar 
tiniani, e tuaj kenë i asistuar dhe prej Sekretarit 
Simon Ljarës si notë-shkrues. 

Në procedimin penal të hapur nga ana e Pro 
kurories Shtetit të Shkodrës, vepruese drejt për së 
drejti n' emen W s!i D. B. 

KONTRA 
Savo Vangjel Sikes, naria Vite Niko, vjeç 19, 

lindur në katundin Leke! të Tepelenës, ma parë · 
Nd. Shoferi n' Elbasan dhe tash me banim të pa 
ditur; 

Ip an d·e hu r 

Me ordon ancën e Gjyqtarit Hetues të këtueshem 
me Nr. 328 datë 25-X-938, deferue në Gjyqë me 
kërkesën e Prokurories Shtetit të këtushëm me 
Nr- 2181 datë 27-X-938, për t'u gjykuesi mbas ne 
nit 448 Nr. 5 të K.P. 

PERSE 

Me datën 24-VJI-938, mbas mjesditet ka vajtur 
në Grand Hotel të këtueshëm, dhe në dhomën me 
Nr. 8 qi ka pasë angazhuar artistja Çesarina Be 
gatto, me qellim përfitimit i ka vjedhë dy grate e 
nji kopçë dhe 20 lira Italjane ; 

Gjykata pasi ndigjoj këndimin e të gjitha ak 
teve hetimore , 

Pasi dëgjoj këndimin e deponimeve të pande 
hunit qi ka ba para Gjyqit Hetues, ku ka pohuar 
vjedhjen; 

Pasi dëgjoj këndimin e deponimeve t' ankueses 
dhe të dishmitarvet qi kan ba para Gjyqit Hetues; 

Pasi dëgjoj Prokurorin e Shtetit, qi për së fun 
di herë kërkoj caktimin e dënimit të pandehunit, 
si mbas nenit 448 Nr. 5 të K. P. 

Pasi shqyrtoj çashtjen në fakt e në të drejtë 
konstatoj, 

S E 

Ipandehuni Savo Vangjel Siko, nga katundi Le 
kel i Tepelenës dhe tash me banim të paditur, 
akuzohet se me datën 24-8-008 ka vajtur në Grand 
Hotel të këtij Qyteti në dhomën Nr. 8 qi ka kenë 
e angazhuar prej artistes Cesarina Begatti, ku si 
ka hapur derën e kësaj dhome me çilsin qi ka 
gjetur në vendin përkatës, ka marrë me qëllim 
përfitimit dy grafe, nji kopçe dhe njizet lira Italjane, 
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e të cilat i ka marrti nga nji valixhe e sajë që ish 
e hapur; 

Faktet e sipërme u provuen dhe u , ërtetuen në 
nji mëndyer të pa kontestueshme ; 

Me ankimin e ankueses Cesarina, mt pohimin 
e të pandehunit të bamë para Gjyqit Hetues dhe 
veçanërisht me gjetjen e sendeve në dorën e tij 
dhe me dishminë e dishmitsres Lize Pri çit e cila 
në kohën e të kryemit të fajit ka parë të pande- 
hunin kuer ka dalur prej dhomës që kishte anga 
zhuar artistja në fjalë. 

Vepra e të p andehunit në ket m ëndyer asht e 
ndsshkueshme prej Nr. 5 të nenit 448 të K. P. ku 
thuhet se: Për de'iktin e parapamë në nenin 446 
të K. P. burgimi i randë asht nga 18 muej deri në 
gjasht vjrt dhe ~joba e randë jo ma pak se 100 
Ir.ari. Në qotrë se fajtori, për me ba fajin ose me 
transportue sendin e vjedhur, hapë brava, tuej për 
dorë çeka falso ose vegla tjera, ose me çilsin e 
vërtetë qi e ka humbur i zoti ose qi i' a ka vje 
dhun këtij, ose e ka në dorë ose e mban pa të 
drejtë; Prandej Trupi Gjykues për të gjitha këto 
arsye, dhe në konforrnitet me kërkimi" e Proku 
rories Shtetit bashkarisht në bazë të këtij neni: 

VENDOSI 
Dënimin e të pandehunit Save Vangjel Sikos 

nga katundi Lekel i Tepelenës dhe tash me banim 
· të pa ditur me 18 muej burgim të randë dhe me 
100 Ir.ari. ~jobë të randë. 

Me kenë se vlera e sendeve të vjsdhuna asht 
shum e vogël, ndeshkimi i sipërm në bazë t' arti 
kullit 479 § I të K. P. i zbritet nij nji të tretën dhe 
i këthehet në gjasht muej burgim të randë dhe në 
!-33 fr. ari gjobë të randë. 

Burgimi i randë si mbas ligjës datë 20-4-937 
ka me u vujtë si burgim. 

Të dënuemit i ngarkohen shpenzimet e gjyqit 
fr.ari 10 (dhetë) 

Shkodër, me 8 Mars 19H9 
Gjyqtar Filluer: 

SHPALLJE 

I quajtuni Nikolia K. Gjika, Rekrut i D. 
L. HHS, ngs katundi Boboshticë i Korçës, 
tash me banim jashtë shtetit, i pandehur për 
mungesë thirrjes nën armë. 

Thrritet të prezantohet para Gjykatës He 
tuese Ushtarake në Tiranë me datën 15 L hie 
tor 193\.J-XVIII, në rast të kundërte do të ve 
prohet si mbas ligjit. 

Tiranë, më 26.X.938-XVII. 

* * * • 
I quajtuni Vasil Th. Gjermani Rekrut i D. 

L. 1911'3, nga katundi Bohoshticë i Korçës, tash 
me banim jashtë shtetit, i pandehur për mun 
gesë thirrjes nën armë. 

Thrritet të prezantohet para Gjykatës He- 
tuese Ushtarake në Tiranës me datën 15 Dhje 
tor 1939.XVIII, në rast të kundërtë do të ve 
prohet si mbas ligjit. 

Tiranë, më 26-X-9;)9.XVII. 

* * * 
1 quejtuni Begtash P. Hajdari Rekrut i D. 

L. Hllt:., nga katundi Zotaj i Korçës, tash me 
banim jashtë shtetit, i pandehur për mungesë 
thirrjes nën armë. 

Thrritet të prezantohet para Gjykatës He 
tuese Ushtarake në Tiranë me datën 15 Dhje 
tor 1989.XYIII, në rast të kundërte do të ve 
prohet si mbas ligjit. 

Tiranë, më 26.X 939-XVII. 

* * * 
I quajtuni Shyqri Veli Koçi, Rekrut i D. 

L. 1918, nga katundi Zotaj i Korçës, tash me 
banim jashtë shtetit, i pandehur për mungesë 
thirrje nën armë. 

Thrritet të prezantohet para Gjykatës He 
tuese Ushtarake në Tiranë me datën 15 Dhje 
tor 1939.XYIII, në rast të kundërte do të ve 
prohet si mbas ligjit. 

Tiranë, më 26.X.939-XYII. 

* * * 
l quajtuni Mestan A. Vllazrias Rekrut i D. 

L. 1918, nga katundi Rushaj i Korçës, tash me 
banim jashtë shtetit, i pandehur për mungese 
thirrjes nën armë. 

Thrritet të prezantohet para Gjykatës He- 
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tuese Ushtarake në Tiranë me datën l5 Dhje 
tor 1939.X\"III, në rast të kundërte do 'të ve 
prohet si mbas ligjit. 

Tiranë, më 26.X.939-XVl1. 

* * * 
I. quajtuni Demir Maliq Keio, Rekrnt i D. 

L. 1918, nga katundi Pojan i Korçës tash me 
banim jashtë shtetit, i pandehur për mungesë 
thirrjes nën -arrnë, 

Thrritet të prezantohet para Gjykatës He 
tuese Ushtarake në Tiranë me datën 15 Dhje 
tor 1939-XVIII në rast të kundërtë do të ve 
prohet si mbas ligjit. 

Tiranë, më 26.X.93H-XYII. 

* * * 
I quajtuni Stilian J. Mihali Rekrut i D. L. 

1918 nga katundi Zaroshkë i Korçës, tash me 
banim jashtë shtetit, i pandehur për mungesë 
thirrjes nën armë. 

Thrritet të prezantohet para Gjykatës He 
tuese Ushtarake në Tiranë me datën 15 Dhje 
tor 1939-XVIII në rast të kundërtë do të ve 
prohet si mbas ligjit. 

Tiranë, më 26.X.939.XVII. 

* * * 
I quajtuni Thimi K. Duni, Rekrut i D. L. 

1918, nga katundi Vithkuq i Korçës, tash me 
banim jashtë shtetit, i pandehur për mungesë 
thirrjes nën armë. 

Thrritet të prezantohet para Gjykatës He 
tuese Ushtarake në Tiranë me datën 15 Dhje 
tor 1938.XVIII në rast të kundërtë do Ui ve 
prohet si mbas ligjit. 

Tiranë, më 26.X.93H-XVII. 

* * * 
I quajtsni Skender I. Bardhollari Rekrut i 

D. L. 1918. nga katundi Gjonomath i Korçës, 
tash me banim jashtë shtetit, i pandehur për 
mungesë thirrjes nën armë. 

Thrritet të prezantohet para Gjkatës He 
tuese Ushtarake në Tiranë me datën 15 Dhje- 

tor 19:rn-XVIII në rast të kundërtë do të ve 
prohet si mbas ligjit. 

Tiranë, më 26.X.9:rn-XVII. 

* * * 
I [uajtuni Hambeli D. Lula, Rekrut i D. 

L. 1918, nga katundi Gjonomath i Korçës, 
tash me banim jashtë shtetit, i pandehur për 
mungesë thirrjes nën armë. 

Thrritet të prezantohet para Gjykatës He 
tuese Ushtarake në Tiranë mo datën 15 Dhje 
tor W39.XVIII në rast të kundërtë do t8 ve 
prohet si mbas ligjit. 

Tiranë, më 26.X.9:Hl-XVII. 

* * * 
I quajtuni Hekuran E. Xhaxharnani, Rekrut 

i D. L. l91S, nga katundi Gjonomath i Korçës, 
tash me banim jashtë shtetit, i pandehur për 
mungesë thirrjes nën armë. 

Thritet të prezantohet pra Gjykatës He 
tuese Ushtarake në Tiranë me datë 15 Dhje 
tor 1!>39.XVIII në rast të kundërtë do të ve 
urohet si mbas ligjit. 

Tiranë, më 26.X.989:)ÇVll. 

* * * 
I quajtuni Demir V. Mirtollar i Rekrut i, D. 

L. 1918, nga katundi Rushaj i Korçës, tash me 
banim jashtë shtetit, i pandehur për mungesë · 
thirrjes nën armë. 

Thrritet të psezantohet para Gjykatës He 
tuese Ushtarake në Tiranë me datë 15 Dhje 
tor 1939-XVIII, në rast të kundërtë ,o të ve 
prohet si mbas ligjit. 

Tiranë, më 26.X.1939-XVII. 

* * * 
I quajtuni Sotiraq Nisi Zika Rekrut i D.L. 

1914 nga Lagia e Re e Korçës, tash me ba 
nim jashtë shtetit, i pandehur për mungesë 
thirrje 

Thrritet të prezantohet para Gjykatës He 
tuese Ushtarake në Tiranë me fiiatën 5-XII- · 
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. 39-XVIll7 në rast të kundërte do të veprohet 
· si mbas ligjit. 

Tiranë1 më 25-X-39-XYII 

LAJMËRIM 
Thirren aksionistët e Shoq nis Anonime ,, Stam 

les" në Durrës të marrin pjesë së Asamblen e Ja 
shtëzakonëshme që do të mbahet në Qendër të 
Shoq nis në Durrës në datën 29.12.39, ditën e Prem 
te ora I O para dreke par të vendosun mbi këtë 
rend dite : 

1. Ndryshim e përmirësim i disa neneve të Sta 
tutit me qëllim plotësimi të nevojave të reja të 

Shcqnis dhe konformimi i tij me kodin Tregtar në fuqi. 
~. Emetim aksionesh të reja deri në sasin e 

mjaftueshme për të arrijtë kapitalin nominal të 
caktuem në nenin 4 të Statutit. 

3. Mbi mënyrën e përdorimit të rezervave e të 
amortiaimeve të bame jashtz akonisht me vendim 
të Asamblesë. 

Durrës, më l l.12.39.XVIII. 

Vendim afati për t' aratisun 

Mbasi nuk asht zanun Rushit Kaleshi i 
biri Osmanit banuës në kat. Muhur Dibër, qi 
pandehet se me d. 21-7-193g, ka qëllue me 
qëllim vrasje kundra Abaz Xhanit, nga ay 
katund. 

Gjithashtu ka lëftue edhe kundra Karabi 
njerisë në rast të gjurmimit për kepje. Krye 
taria e Gjykatës së Shk. l-rë Dibrës që prej 
datës shpalljes të këti vendimi, të pandehunit 
përmgndun i nep dhetë ditë afat, për me u 
prenzantuë para gjykatës., Në kjoftë se nuk 
i paraqitet gjykatës mbrenda këti afati vërte 
tohet se nuk don me ju bindë ligjës, dhe kë 
shtu ka me u shikuë gjyqi në mungesë, ken 
me ju rrëzue të drejtat civile, ka me ju sik 
vestruë pasunia dhe me as nji mënyrë nuk 
ka me pasë të drejtë ankimi mbi veprimet e 
bam un a. 

Të gjith gjendarmët e policët janë të de 
tyruem me zanien e tij. 

Për plotësimm e veprave të përmënduna 
i asht shkrue Prokuroriës Shtetit dhe në mbë 
shtetje të nenit 371, 372 të procedurës penale 
shpallet ky vendim. 

Peshkopie, më 9-11-1939-XVIll. 

Mbasi nuk asht z anun Xhetan Kaleshi i 
biri Bajramit banuës në kat. Muhur Dibër, qi 
pandehet se me d. 21- 7-19~9, kanë qëllue me 
qëllim vrasje kundra Abaz Xhanit, nga ay 
katund. 

Gjithashtu ka luftue edhe kundra Karabi 
~eriës në rast të gjurmimit për kapje. Krye 
taria e Gjykatës së Shk. l-rë Dibrës që prej 
datës shpalljes të këti vendimi, të pandehunit 
përmedun i nep dhetë ditë afat, për me u 
prezantuë para gjykatës. Në kjofë SB nuk i 
paraqiti gjykatës mbrenda këti afati vërtetohet 
se nuk don me ju bindë ligjës, dhe kështu 
ka me u shikuë gjyqi në mungesë, kan me 
rrëzue të drejtat civile, ka me ju sikvestruë 
pasunia dhe me as nji mënyrë nuk ka me 
pasë të drejtë ankimi mbi veprimet e ban:una. 

Të gjith gjendarmët e policët janë të dety 
ruem me zanjen e tij. 

P0r plotësimin e veprave të përmënduna 
i asht shkrue Prokuroriës Shtetit dhe në mbë 
shtetje të nenit 371, 372 të procedurës penale 
shpallet ky vendim. 

Peshkopië, më 9.11.1939-XVIIL 

* * * 
Mbasi nuk asht zanun Mexhit Toçi i biri 

Aliut banuës në kat. Macukull qi pandehet 
se me d. 19.8.939 ditën e Premte ka vrarë 
të qujtunin Gjek Muçen, nga kat. Dukagjin 
Kryetaria e Gjykatës së Shk. l-rë Dibrës që 
prej datës shpalljes të këti vendimi, të pande 
aunit përmendun i nep dhetë ditë afat, për 
u prezantuë para gjykatës. Në kjoftë se nuk 
i paraqitet gjykatës mbrenda këti afati vërte 
tohet se nuk don me u bindë ligjës, dhe kë 
shtu ka me u shtkuë gjyqi në mungesë, kan 
me ju rrëzue të drejtat civile, ka me ju sikves 
truë pasunia dhe me as nji mënyrë nuk ka 
me pasë të drejtë ankimi mbi veprimet e 
bam un a. 

Të gjith gjendarmët e policët janë të de 
tyruem me zanjen e tij. 

Për plotësimin e veprave të përrnënduna 
i asht shktue Prokuroriës Shtetit dhe në mbë 
shtetje të nenit 3717 372 të procedurës penale 
shpallet ky vendim 

Peshkopië, më 23.11.1939:.XVIII .. 
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I quajtuni Gavril P. Kashari, Rekrut i D. 
L. 1918, nga katundi Drenovë i Korçës, tash 
me banim jashtë shtetit, i pandehur për mun 
gesë thirrjes nën armë. 

Thrritet të prezantohet para Gjykatës He 
tuese Ushtarake në Tiranë me datën 15 Dhje 
tor 193!>-XVIII, në rast të kundërtë do të ve 
prohet si mbas ligjit. 

Tiranë, më 26.X.039-xVII. 

* * * 
I quajtuni Dhami Tasi Pelushi Rekrut i D. 

L. 1918, nga katundi Qytezë i Korçës, tash 
me banim jashtë shtetit, i pandehur për mun 
gesë thirrjes nën armë. 

Thrritet të prezantohet para Gjykatës He 
tuese Ushtarake në Tiranë me datën 15 Dhje 
tor 1939-XVIT, në rast të kundërte do të ve 
prohet si mbas ligjit. 

Tiranë, më 26.X.19:HJ-XVII K. F. 

* * * 
I quajuni Nuri Hysen Tezenji Rekrut i D. 

L. 1918, nga katundi Prikë i Korçës, tash me 
banim jashtë shtetit, i pandehur për mungesë 
thirrjes nën armë. 

Thrritet të prezantohet para Gjykatës He 
tuese Ushtarake në Tiranë me datën 15 Dhje 
tor 1939-XVIII, në rast të kundërte do të ve 
prohet si mbas ligjit. 

Tiranë, më 26.X.939-XVII. K. F. 
Gjyqtari Hetues U sh tarak 

LETER-LAJMIM 
Z. Dr. Oronorski, ish mjek në Spitalin e P. në· 

Tiranë, tash me banim të paditun. 
Me akt gjykimin e Gjyqit Paqit këtushmë me 

Nr. 392 D. 3-9-39, jeni gjykuem me i pague Z. 
Banush Hamdiut, banues në Tiranë, fr.ari 500, ka 
matën ligjore nga d. 7-7-39, spezet Ir.ari 51.75 etj. 
dhe vërtetimin e sekuestros konservative vuem me 
vendimin e Gjykatës përmendur d. 7.7.39, mbi fr. 
ari 320 që keni për të marë nga Arka e Shtetit 
si dhe mbi sendet e lujtëshme. 

Prandaj lajmëroheni që brenda nji muajit nga 
botimi i këtij letrë lajmimit në Fletoren Zyrtare, 
të prezantoheni në këtë Zyrë me pague shumat e 
nalt përmendura, bashkë me spezet e Përmbarimit, 
mbasi në rast të kundërtë ka me u veprue simbas 
ligjës. 

Tiranë, me 5-12-1939-XVIJI. 

Përmbaruesi 

PAJTinTAR~T e Fletores Zyrtare janë të 
lutur që brenda muajit Dhjetor t' a rregu 
llojnë vazhdimin e pajtimit të tyre për vitin 
e arthmë (194 O). 

Veçanërisht janë të lutun t' i derdhin 
pagesat përkatëse ata që kanë pajtim të 
prapambetur. 

Qy1h prej datës 1-1-1940-XVIII Fletorja 
Zyrtare do t' u dërgohet vetëm a_tyreve që 
do të kenë parapague pajtimin. 

Redaktor: ZEF M. DAJÇI 
Shtypshkroja ,,NIKAJ" 'I'iranë BKSH
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MBRETNIJA SHQIPTARE 

Botohet prej Drejto ris se Pergjithshme te Shtypit, Propagandes e Turizmit. 
PEHMBAJTJE 

1) Shpallje ~ Prefekturës Shko dres 
2) Shpallje e Prefekturës Vlonës 
3) Lajmrim 
4) Shpallje Gjyqesh 
6) Fletë Shpallje e Bashkis Bilishtit 

f. 1 
f. 3 
f. 4 
f. 5 
f. 7 

SHPALLJE 
Prefektura e Shkodrës ven në shpallje dhanjen 

në sipërmarrje meremetimin e Burgut të Shkodrës. 

Neni 1. 

Objekt' i dluinje« në sipërmarrje 

Dhanja në sipërmarrje ka për qëllim dhanjen 
e puntorisë, materjalet, mjetet e punimit dhe 
transportet si edhe zbatimin e punimeve qi janë 
të nevojshme për ndërtimin e godinës Qeveritare 
me meremetimin e Burgut të Shkodrës dhe të 
tregueme në preventivin për t'u pa në Prefektu 
rën e Shkodrës. 

Shuma a forfait e parapame për këto punime 
asht prej Fr.Shq. 6400 (gjashtmij e katërqind). Afati 
për të kryemit e punimevet asht . . dhe 
gjoba për çdo ditë vonesa asht Fr. Sh . 

Neni 2. 

Jlënd!}ra e dhanjee niJ sipërmarrie 
Adjudikata ka për t'u ba me shpallje publike 

mbas methudës t' ofertave me zbritje për t' u do- 
rëzua në zarfe të mbyllun mbas shpa- 
lljes në fletoren zyrtare, tue Iillue njehsimin e 
ditve, njl ditë mbas datës që përmban Fletorja 

Zyrtare në Ijalë Komisjonit t' adjudi- 
katave pranë Prefekturës Shkodrës, kryesue prej 
zotni Lele Koçit Prefekt' i Shkodrës. Në rasë se 
dita e cak:tueme takon në nji ditë feste, ankandi 
ka me u ba ditën e nesërme po n' at orë. 

Neni 3. 
Konditat e pjesëmarrje» n' ankand 

Për me muejt me marrë pjesë në ankand, 
lypset t' i parashtrohet Komisjonit t' adjudikatës 
pranë Prefekturës Shkodrës ditën qi ban fjalë arti. 
2 i kësaj shpallje. 

a) Nji ç -rtitikatë zotësijet lëshuemun nga 
autoritetet kompetente nga Ente ose persona si 
mbrenda ashtu edhe jashtë Shtetit, qi të rërtetojnë 
se konkuruesi ka zbatua për njehsinë të veten 
ose rn tjerve, vepra publike ose private praj naty 
rat dhe entitetit analog me ato që janë për t'u 
dhanë në sipërmarrje. 

Nji çertifikatë duhet dhanë sigurim se konku- 
ruesi ka dhanë prova zotësije dhe ka tregue nji 
praktik të mjaftueshme në zbatim dhe në drejtimin 
e punimeve q~ a thanë ma sipër. 

b) Nji deklaratë me të cillën konkuruesi të 
dëshmoj se ka marrë njoftim mbi gjendjen lokale 
dhe eventualisht mbi gurrorët dhe mostrat si edhe 
mbi të gjitha rrethanat e përgjithshme dhe tlë 
veçanta qi mundë të influencojnë në zbatimin 
e punimeve dhe mbi çmimin a forfait dhe i ka 
gjykue edhe çmimet nëdamas dhe në çdo mën 
ndyrë në gjithsinë e tyne të shperblyëme dhe të 
atilla sa që me lejue zbritjen që ka për të ba. 

Këjo deklaratë ban pjesë të pa-ndame me kon- 
tratë dhe formon nji konditë esencjale të përpjek 
shme dhe të pa kontestueshme. 
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Fletorja Zyrtare 
Pajtime: per nji mot Shqipni, Itali e A.O.I. fr. 12 

,, ,, ,, ,, Për [ashta . • 20 
Nji numur i Fletores . ,, 0.20 
,, ,, i vjeter . ,, 1 

Laj më rim . . . . fr. ari I O 
Shpallje . . . . ,. 10 
Shpallje ankandesh per nji kolonë . . . ,, 5 
V. O. Çdo pagesë bahet tue derdhë të hollat n' Ar· 
kat financiare të Shtetit e tue dergue doren e Fi 
nancës Redaksia së Fletores Zyrtare. 

Drejtimi: Drejtoris së Përgj. Shtypit, Pro 
pagandës e Turizmit 

(R e d a k s i s s ë F I e t o r e s Z y r t a r e) 
Tiranë 

'l'~lefon automatik Nr. 255 
,. gjindarm. • 14 

Kurse këjo deklaratë nuk asht shkrue krejt 
sisht nga dora e atij që e nënshkruen, konkuruesi 
para se t' a nenshkuejnë do të vejë këto fjalë: 
,, Pranoj sa ma sipër me të gjitha pasoj et qi mu 
ndë të ndodhin mbrapa". 

Neni 4. 

Përjashtim nga piesmarrja n' ankand 

Me gjith paraqitjen e dokumentave të tregueme 
në Art. 3, Komisjoni i Adjudikatës rezervon të 
drejtën e plotë dhe të pa kundërshtueshme me 
vendimin e Këshillit Administratif me përjashtue 
ngll ankandi gjith ato konkuruesa qi me veprimet 
e tyne të kohës së shkueme në sipërmarrje këso 
dore nuk kan dhanë prova të mira në punim. 

Neni 5. 

Depozitë për marrje pjesë në ankand 

Për të muejt me marrë pjesë në ankand, lypset 
depozitue në arkën e Shtetit ose në Banka të 
pranueshme prej Qeverisë nji shumë të hollash 
baras me 5°/0 të shumës së preventivueme të pu 
nimeve, d. m. th. Fr. Shq. 330 (treqind e njizet) 
ose hipotekë të parë mbi pronë të pa-tundëshme 
e në këtë rasë sasija e garancisë caktohet dyfish 
sa ajo qi kërkohet rregullisht ftë të holla. 

Për pranimin e hipotekës lypset Vendimi i 
Këshillit Administratif i Prefekturës Shkodrës. 

Diftesa e depozitës së bame duhet t'i para- 

shtrohet Komisjonit t' Adjudikatës së bashkut me 
dokumentat e përmenduna në Art. 2. 

Neni 6. 

Ofertat e ankandit 

Ofertat duhen përpilua në bazë të nji sasie 
zbritje perqindëse mbi shumën a forfait preventi 
vue prej Prefekturës së vendit, përqindje qi nën 
kuptohet e aplikuëshme për gjithsecilin çmim të 
njinjishëm që asht kenë bazë e preventivit. Puni 
met që përmban kopja e preventivit qi gjindet 
në Sekretarin e Prefekturës dhe qi janë objekt i 
kësaj shpallje, kan për t'u zbatue në çdo pjesë 
të tyne për shumën a forfait qi I ezulton nga 
zbritja e bame mbi preventivin 0 Administratës. 

Lista e çmimeve ka vleftë vetëm për sa i 
përket specifikimit të artikujve të ndryshme të 
punimit. 

Çmimet e listës kan me shërbye mandej si bazë 
për llogarimin e punimeve eventuale qi mund 
t' urdhënohet [ashta rrethit të shumës a forfait. 

Sasinat e tregueme vlejnë vetëm si pik-për 
mbajtje. Në kuroji mendyr ë nuk do t'i jepen 
shpërblime sipërmarrjes, edhe kurse sasinat rezul 
tojnë ma shum ose ma pak në zbatimin real të 
veprave. 

Janë të pa-vlefshme ofertat të cillave u vihet 
ndaj konditë si edhe ofertat e bame në kuptime 
të përgjithshme dhe pa tregimin fl kjart dhe pre 
ciz e cilla duhet tregue në shifër dhe germa të 
plota. 

Anulohen edhe të gjitha ofertat qi nuk janë 
të lexueshme. 

Neni 7. 

Lesh im 
Në bazë të ofertës ma të mirë për Administra 

tën qi jep sipërmarrësi, Komisjoni i Adjudikatës 
ka për të përpilua verbalin e ankandit. 

Mbrenda katër ditve nga data e këtij verbalit, 
Komisjoni si të shqyrtojë dokumentat e ofertës ka 
me bamun lëshimin definitiv. 

Neni 8. 

Depozita dhe garancija 
Depozitat e atyne qi nuk përfitojnë n' ankand 

u këthehen pas përfundimit t' adjudikatës. 
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Garanc'[a e adjudikatarit mbetet e pengueme 
deri në dorëzimin definitiv të punimit. 

Neni 9. 

Afati për te kryemit e plotë të punimeoet dhe gjoba 

Afati për të kryemit e plotë të këtyne puni 
meve asht ..... dit. Për çdo ditë vonese të 
pa-justifikuëshme në të kryemit e këtyne puni 
meve mbrenda afatit të sipërtreguem, sipërmarrësi 
do të paguejnë Fr. Shq si gjobë e cilla 
ka për t'ju zbritë drejt për drejt nga shuma që 
ka për të marrë. 

Neni 10. 

Shpenzime kontratet 

Janë për barrë të Sipërmarrësit të gjitha shpen 
zi:net relajive ankandit dhe të lidhjes kontratës. 

FLETË - SHPALLJE 

Prefektura e Vlonës si mbas autorizimit Nr. 
2979/18 datë 23-X-939-XVII të Ministris së P. të 
Mbrëndëshme, nxjerë n' adjudikatë-paksimi publik 
fornizimin e sendeve të nevojshme për burgun e 
Vlonës, të cillat hollësisht po shënohen këtu poshtë 
për ushtrimin financiar 1939-40: 

Grupi lrë 
1) Bukë gruni me mjell Nr. 2 

Grupi II-të 
2) Sapun vëndi kualitet l-rë 
3) Fshesa vëndit me bishtë 
4) Teneqe bosh 
5) Kazana prej llamarine me kapak 

për të derdhun ujin të burgosunit 
me dimension 0.50 x 0.50 M. për 

Çmimi bazë Fr.ari 
Kgr. 0.22 

6) Kova ujë prej llamarine 
7) Litar për kovë për 
l<) Llampadina elektriku që prej 5 

deri 25 qirijsh për copë 
9) Furçe për të lyer me gëlqere 
10) Furçe për të larë dyshemet 
11) Pompa për flit 
12) Flit 
13) Thasë bosh 

" 1.1(1 
Copë 0.70 

1.20 

" 11.00 

" 
1.40 

Kgr. 2.40 

Copë 0.60 

" 1.00 

" 1.00 

" 1.60 
Kgr. 2.00 
Copë 1.10 

Grupi III-ti:i 
1) Qymyr druni, Kv. 9.00 

2) Gëlqere kokërr ,, 10.00 
I) Adjudikata do të bahet mbas kalimit tli (20) 

ditë vet prej asaj Ui botimit të kësi, j fleU•-shpallje 
nil Fletoren Zyrtare në Sallën e Prefekturës së 
Vlonës dhe para Komisionit të posaçëm nën Krye 
sinë e Prefektit, me antarë: 

Prokuror' i Shtetit, Drejtor i Financave t, Krye 
sekretar' i Prefekturës dhe n=npunësi i burgut, e 
tue u hapë ankandi n' ora 9 paradrekrst dhe do rn 
vazhdojë i hapët për tri orë rresht si mbas nenit 
38 të Regullores mbi zbatimin e ligjit rn kontabili 
tetit të përgjithshëm të Shtetit. 

2) Ofertat do të bahen me zarta të mbylluna e 
të vulosuna me dyllë të kuq dhe do të mbajnë 
zbritjen t' përqindjes mbi çmimin bazë të caktuam 
në kët flet-shpallje që do të krahasohet mandej 
me skendën e mshefët, pikrisht siç parashikon neni 
36 i rregullores në fjali>. Ofertat do të mbajnë zbri 
tje përqindëse në përgjithsinë e sendevet që për 
fshinë nji grupë, e jo veç e reç për çdo send, 
kurse ofertimi për çdo grup të posaçëm asht i 
pranueshëm. 

3) Çdo veprim tjetër që i përket formës s' an 
kandit do të bahet pikrisht si mbas dispozitavet 
të nenevet të sipërmë, dhe të nenit (41) US rrf'gu 
llores të Kontabilitetit. 

4) Ofertuesit për të marrë pjesë n' adjudikatë 
duhet të paraqesin nji garanci bankare ose të de 
pozitojë në nji arkë Shtetnore Fr.ari 400 (katërqind) 
për grupin e Irë, Fr.ari 120 (Njiqind e njizet) për 
të dytin, Fr.ari. 80 (Tetëdhjetë) për të tretin, në 
favor të Prefekturës së Vlon]' s, shumë e cila do 
t'i kthehet sipërmarrësit kuër të marrin tundë kon 
trata, kuerse ofertuesave dorheqës u kthehet aty 
për aty. Garancia munt të jetë edhe në pasuni të 
patundëshme ti në bazë të ligjës relative, por sa 
dy fish e asaj në të holla. 

5) Koha që sheh dobi sipërmarrësi, fillon nga 
data e aprovimit të kontratës ng a MinistriJa e P. 
të Mbrendëshme, dhe mbaron në 30 Qer sh or 1940. 
Kuër sipërmarrësi nuk plotson detyrimet që do të 
marrin përsipër me kontratë, hum-të garancinë e 
cilla rregjistrohet e ardhuri shtetnore tue qenë si 
përmarrësi i lirë me ju drejtue Gjyqit për çdo 
pretendim që mund të ketë. 
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6) Buka do të gatuhet prej mielli grunit kuali 
tet IItë e pjekun mirë duke ja dorzue rregullisht 
e me shpenzimet e sipërmarrësit Zyrës së Burgut, 
gjithnji nji ditë ma vonë mbasi të piqet. 

7) Sapuni do të jetë i kualitetit Irë të vëndit 
dhe dorzimi do tl$ bahet në Zyrën e Burgut me 
shpenzimet e sipërmarësit. 

8) Fshesat do të jenë të kualitetit të mirë, dhe 
të bamuna në vënd, ashtu edhe teneqet duhen të 
jenë të reja dhe të mira, kazanat prej llamarine 
me kapak dhe për ujë do të jenë prej llamarine të 
trashë dhe do të sjellen në Zyrën e Burgut me 
shpenzimet e sipërmarrësit. 

9) Qymyri do të jPtë prej dushku, i thatë e i 
pa përziem me dhe ose ms gurë, të mos ket 
tos (pluhun) dhe të dorzohet me mjetet e sipër 
marrësit në Zyrën e Burgut. 

10) Në rast se sendet e naltë-përmënduna nuk 
do të jimë si mbas kualitetit të sipër-përmëndun, 
Administrata e Burgut në bazë të nji proces-verbali 
që do të mbajnë rregu1lisht, ka të drejtë me e 
kthye duke i blerë në treg për llogari të sipër 
marrësit. 

11) Sipërmarrësi detyrohet të vazhdojnë dhanje n 
e bukës dhe të sendeve të tjera deri 60 (gjashtë 
dhetë) ditë mbas mbarimit të afatit të kontratës 
me çmimet e pajtueme, në ras+ë se kontrata e re 
nuk do të jetë e përfundueme. 

12) Çmimi i sendeve të sipërshenusme do t' i 
paguhet sipërmarrësit nga Arka e Financës së Vto 
nës ose prej arkës që e dëshiron me mandat di 
rekt, mbasi të ket paraqitë rregullisht dokumen 
tat justifikuese të vërte1ueme nga autoriteti kom 
petent. 

13) Shpenzimet për lidhjen e kontratës, të shpall 
jes në Fletoren Zyrtare dhe për protestë e tjera 
që mund të ndodhen i ngarkohen sipërmarrësit. 

14) Konfliktet që mnnd të ndodhin midis Dre] 
torit të Burgut dhe të sipërmarrësit me kualitetin 
e bukës zgjidhen definitivisht prej Këshillit lë Ba 
shkiës së vëndit, në sa për artikujt e tjera prej 
Këshillit Administrativ t' Odës së Tregtiës. 

15) Nga vonimi i pagesës deri në tre muej, 
sipërmarrësi nuk ka të drejtë premjen e ushqimit 
as të sendeve të tjera të përshkrueme sipër. 

16) Kontrata do të nënshkruhet mbrënda (5) 
ditëvet mbas datës së përcjelljes saj në Zyrën 

Noteriale, e cila datë i bahet e dijtun sipërmarrë 
sit me shkresë të VP<;antë. 

17) Kontrata hyn në fuqi mbas aprovimit të 
saj prej T,tullarit të Ministris P. Mbre~dëshrne ose 
të zëvëudësit të tij e në datën e caktueme në 
Dekretin Ministruer relativ. 

18) Mos paraqitja e adjudikatarit Iituës mbrën 
da kohës së caktueme për me nënshkrua kontra 
tën shkakton humbjen e garancie, mbasi të merret 
Vendimi i Këshillit të Shtetit. 

Hl) Artikujt e reluzu- m për shkak cilësie dhe 
kualitetet të dobëta blehen në treg në dam të kon 
traktarit dhe diferencat i ndalohen sipërmarrësit 
nga H1 drejtat e tij që ka me marrë. 

Vient>, më 6 Xanduer Hl39 XVlll. 
Ngll Prefektura e Vlonës 

LAJMËRIM 

Lajmërohet populli se Zoti lsuf Dervishi 
nga Katundi Cakran i Komunes Cakranit dë 
shëron të nxjerri nji hua bujqësore nga Ban 
ka Bujqësore e Shtetit, tue paraqit dokumen 
tat e posaçme të parapame në artin 28 të 
ligiës me datë HJ. 7-39 mbi krijimin e Bankës 
në fjalë, ka depozitue në Sekretarin e Kë 
saj Komunëje me datën 15-X-3D-XII nji dish 
mije të Pleqsiës Katundit Cakran. Me këtë 
dokument kërkuesi don me provue zotnimin 
legjitim të pronavet posht shënuerne nga ana 
e tijë : 

1) Arti në vendin mal e quajtun arat e 
Menes, dynym 150, me kufi nga L. Brahim 
Dervishi nga P. Jashar Selmani nga V. Refit 
Xhafua nga J. Prroi. 

2) Ara Rrodhje dynym 20, me kufi nga 
L. Abdyl Islami, nga P. Sulo Karamani, nga 
V. Brahim Dervishi, nga J. Musha e Mullirit 
Floqit, misërore. 

3) Ara vëndi Beliket, dynym 50, me kufi 
nga V. L. Brahim Dervishi nga P. Agur Ah 
meti nga .J. Rruga, misërore. 

4) Ara Rreke e Zhukës dynym 20 me 
kufi L. dhe nga J. lljas Sabri, nga P. Mehmet 
Rrapo, nga V. Brahim Dervishi, grurore. 
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5) Ara Bregu i çairit, dynym 10, me kufi 
L. Brahim Dervish, nga P. Sulo Karemani, 
nga V. Rruga, nga .l. Kadri Halredini, e mbjell 

. grurë. 
G) Ullinj rrenjë 30 në vendin gropë e Mi 

hanjit, me kufi nga L. d!ie J. Prroi, nga P. 
Halim Hekurani, nga V. Bektash Cakrani. 

7) Në vëndin e quajtun Selvi 26 rrënjë 
ullinj me kufi nga L. _ \bdyl Islami; nga P. 
dhe J. Rruga, nga V. Barhirn Dervishi. 

8) Në vendin e quajtun Çifliket 15 renjë 
ullinj, me kufi nga L. Qerim Arifi, nga P. Bra 
him Dervishi, nga V. Bektash Cakrani dhe 
nga J. Rruga. 

9) I\ ë vëndin e quajtun Mal 15 rrënjë ullinj 
me kufi L. J. i Zoti, P. Refit Xhafo, V. Bra 
him Dervishi. 

10) Në vëndin e quajturi Baçe e Shtëpija, 
10 rrënjë ullinj, me kufi nga L. P. e J. Bra 
him Dervishi, nga V. J'. bdyl Islami. 

Të gjitha këto prona janë në katundin 
Cakran dhe zotnohen prej tij për më tepër 
se 3 vjetësh pa ndonji pjestar tjetër. 

Dokumenti i sipërmë lihet për 15 ditë në 
dispozisjon të cilit do njeri që dëshiron me 
i pa dhe çdo person brenda kësaj kohe mun 
det me paraqit kundërshtimet eventuale që 
do të ket. 

Cakran, më 15-Xl-939-X\~lll 
Kryetar' i Komunes 

Shpallje Gjyqesh 
T H I R J E 

I quejtuni Hysai Rushiti Buraj, nga katundi 
Bençë e Tepelenës, pandehet se më datë 
20. 7.193~), ka ba një vet.gjyqësië në dëm t' an 
kuësit Hajro Halilit, nga katundi Qishbardhë. 

Me qënë se të pandehurit Rysni nuk i di 
het vënd-banimi thirret me anën e Fletores 
Zyrtare të prezantohet para Gjykatës Fillore 
të Vlonës më datë 27.XIII.939-XYIII, ora 9 
paradite; në r_ast mos prezantimi në ditën dhe 

orën e caktueme shkakton vazhdimin e gjyqit 
në mungesë. 

Kjo thirje në Fletoren Zyrtare xen vendin 
e komunikimit, 

Vlonë, më 22.XI.939-XYIIL 

* * * 
Me akt gjykimin e Gjyqit Paqit këtushmë 

me Nr. 316 d. 5.7.39, asht gjykuem Z. Rysen 
Selmani me i pague Z. Gjon Lacës, Robaqepës 
në Tiranë, fr. ari 358, kamatën ligjore nga 
d. 27-5-39, spezet fr. ari, 33.60 dhe shpërblim 
Avokatuer 100/0. 

Me qënë se debitori tash ndodhet në banim 
të p a-ditun jashtë Mbretnis Shqiptare, lajmëro 
het që brenda 1 (nji) muajit nga botimi i këtij 
letrë-lajmimit në Fletoren Zyrtare, të prezan 
tohet në këtë Zyrë me pague shumat e gjy 
kueme, mbasi në rast të kundërtë ka me u 
veprue simbas ligjës. 

Tiranë, më 7.XII.1939-XVIIJ. 

* * * 
Me akt gjykimin e Gjyqit Paqit këtushme 

me Nr. 348 d. 15.7.39, asht gjykue Z. Allaman 
Çupi me i pague Z. Gjon Lacës, Robaqepës 
në Tiranë, fr. ar. 296.50, kamatën ligjore nga 
d. 9.6.39, spezet fr. ari 34.60 dhe shpërblim 
avokatuer 10° /o. 

Me qënë se debitori tash ndodhet në ba 
nim të pa-ditun jashtë Mbretnisë Shqiptare, 
lajmërohet që brenda 1 (nji) muajit nga boti 
mi i këtij letrë-lajmimit në Fletoren Zyrtare, 
të prezantohet në këtë Zyrë me pague shu 
mat e gjykueme, mbasi në rast të kundërtë 
ka me u veprue slmbas ligjës. 

Tiranë, më 7.XII.1939-XVIIL 
PERMBARUESI 

* * * 
Paditësi Rrape Nikolla Terëziu nga katundi Bes 

trovë ka kërkue që të dekllarohet absent vëlla] i 
tij Thoma Nikolla Terëziu, për shkak se ky qysh 
prej 10 vjetëve q' asht }argue për n' Ameriki:! nuk 
ka dhënë ndonjë lajmë në se rron dhe në c' vënd, 
dhe me vendimin e kësaj Gjykate me d. 5 të vazh- 
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duësit asht vendosur, në bazë të nenit 83 të K. C. 

marrja a informatave. 
Prandaj 

kushdo që ka ndonjë lajmë mbi gjallëriën e të 

përmendurit ose edhe mbi banimin e tij të tashëm 

është i lutur të njoftojë këtë Gjykatë. 
Kjo shpallje do të botohet dy herë, me interval 

një muajsh, në Fletoren Zyrtare dhe në Fletoren 
"Këmisha e Zezë" të këtushme. 

Vlonë, më 14 Tetuer 989. 
Kryetari 

* * * 
Gjykata Kolegjale e Gjinokastrës D. C. mbi 

kërkimin e Kosta Kiçaqit, mbasi plotësoj të gjitha 
shpalljet, afishimet dhe komunikimet ligjore me 
vendimin Nr. 2 datë 17-12-1938 ka dekllaruar absent 
Dhimitri Kosta Kiçaqin nga Seloja e N/Prefekturës 
së Libohovës, 

Gjinokastrë 23-XI-1939-XVIII. 
Gjyqtari Filluer 

THIRRJE 
Thirret Xhemal Herri, nga Tirana, ish 

Kapiten Ushtrije dhe zav. N/Prefekt në Zer 
qan e tash me banim të pa ditun, që të pre 
zantohet para Gjykatës Shk. l-rë Dibrës për 
me u gjykue si i pandehun me datë 27-12-39- 
XVIII, ora 9 para dite për akuzën q' i atri 
buohet se me d. 5-IV-1939, me cilësinë e tij 
si zev. N/Prefekt në Zerqan ka terhequn 
prej arkës së Komunes Qendres t' atjeshme 
me dëftesa fr.ari 1200 (njimij e dyqint) me 
qellim qi t' i spenzonte për nevojat e Shtetit, 
mirë po këtë shumë tue pasë n' administrime 
e ka pervetue në dobin e vet. Gjith' ashtu 

" pandehet se në këto kondita ka pervetuar 
dhe nji apparat telefonik. 

Pra, thirret me u prezantua para kësaj 
Gjykate me daten dhe oren e sjpër shenue 
me, dhe në rast të mos prezantimit të tij ka 
me u shikue gjyqi në mungesë. 

Kjo thirrje e shpallun në Fletoren Zyr 
tare zen vendin e komunikimit. 

Peshkopi, me 28-XI-1939-XVHI. 
Gjyqtari Finuer 

* * * 
Thiret për me u prezantue para Gjyka 

tës Kolegj ale të Tiran, s d. p. për me datë 
18-1-1940 ora 9 para dreke i qujtuni Salih 
Ali Mitua nga _katundi Belishove të Beratit 
e tash me banim të pa ditun në Shqipnië, 
për me u gjykue si i pandehun përse me 
d, 29-4-939 ka keqpërdorue besimin duke 
mos i kthyem nji biçikletë që i ka marë me 
orë të qujtunit Ejup Zejnel Trenovës nga 
Dibra e banues në Tiranë, biçikletist, për 
shetitje dhe e ka përvetue. 

Në rast qi nuk ka .me u prezantue në 
gjyqë në datën e orën e shenuerne ma sipër 
ka me ju shikue gjyqi në mungesë të tij. 

Kjo thirje shpallet në fletoren zyrtare 
dhe zen vendin e komunikimit. 

Tiranë me 1-12-1939.XVIII. 
Zv. Kryetar i Gjyqit 

* * * 
Zonja Harrie Rakipi, ma parë banuese 

në katundin Çelhakëj të Peqinit dhe tash me 
banim të paditur, thëritet për m' u-prezantue 
para Kryesiës së Gjyqit Shk. I. të Beratit 
me d. 20-XII-939 ora 9 para dite, për t'u 
procedue në këshillat e para, në padien e 
ngrehur kundra sajë prej bashkëshortit Ra 
xhi Rapushit banues në katundin Qeret të 
Lushnjes. 

Kjo shpallje zë vendin e komunikimit. 
Gjyqtar Filluer 

* * * 
Paditësi Habip Ruli nga Libohova me 

kërkes padien e tij që i ka paraqit kësaj 
Gjykate, ka paditun të quajtunii Dervish, 
Sejfullah, Zudie, Feride, Faikat, Sare, Ulfet 
dhe Zeqir Rulin që të gjithë nga Libohova 
për pjesëtimin e një shtëpisë ndodhur në 
Libohovë. 

Dhe me qenë se të paditunit Ulfet dhe 
Zeqir Ruli ndodhen me banim të pa ditun 
në Stamboll të Turqisë, prandaj botohet kjo 
ftesë në Fletoren Zyrtare tue u thirur të- 
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paditenit e sipër shenuern për me u prezan 
tue para kësaj Gjykate me datën 23-1-940 
ora 9 para dreke ose vetë ose me anën e 
nonjë përfaqësuesit, dhe në rast të mos pre 
zantimit të tyre ditën dhe orën e sipër she 
nueme ka me u veprue si mbas ligjës. 

Libohovë, me 29-11-939-XYIII. 
Gjyq. Paqtues 

THIRRJE PENALE 
Shahe A bdyl Kuka nga katundi Kuç i 

Kurveleshit dhe tash me banim e të pa di~ 
tur brenda Mbretnis Shqyptare, thirret me 
anën e kësajë Shpalljeje për t' u prezantue 
në këtë Gjykatë me datë 27-12-939-XVIII si 
i pandehur, sepse në vjetin 1935 akuzohet 
për vjedhje e nji kalit t' ankuesit Bajram 
Canas nga katundi Kosuli i Vlorës. 

Kjo thirrje shpallet në fletoren zyrtare 
për të zënë vendin e komunikimit, dhe mos 
prezantimi i tij në datën e sipërme shkakton 
shikimin e gjyqit në mungesën e tij. 

Delvinë, me 29-11·1939-XYI1I 
Gjyqtari Paqtues 

Vendim afati per t' aratisun 
Mbasi nuk asht zanun Rushit Kalesbi i biri 

Osmanit banuës në kat. Muhur Dibër, qi pan 
dehet se me d. 26.8.1939, ditën ka plagos 
randë të qujtunin Jusuf Selman Dovën, nga 
ay katund. Kryetaria e Gjykatës së Shk. l-rë 
Dibrës që prej datës shpalljes të këti vëndimi, 
të pandehunit përmendun i nep dhetë ditë 
afat, për me u prezantuë para gjykatës. Në 
kjoftë se nuk i paraqitet gjykatës mbrenda 
këti afati vërtetohet se nuk don me ju bindë 
ligjës, dhe kështu ka me u "'shikuë gjyqi në 
mungesë, kan me ju rrëzue të drejtat civile, 
ka me ju sikvestruë pasunia dhe me as nji 
mënyrë nuk ka me pasë të drejtë ankimi mbi 
veprimet e bamuua. 

Të gjith gjendarmët e policët janë të df- 
tyruem me zanjen e tij. 

Për plotësimin e veprave të përmënduna 
i asht shkrue Prokuroriës Shtetit dhe në mbë 
shtetje të nenit 371, 372 të procedurës penale 
shpallet ky vendim. 

Peshkopië, më 9.11.1939-XVIII. 

Nr. 127 

FLET£-SHPALLJE 

Bashkija e Bilishtit nxjerrë n' ankant (teper 
dhenje) të drejtën e mbledhjes të taksave poshtë 
shenueme, për një kohë prej nji viti tue filluar 
prej datës l Janar 1940-XVIII e deri me 31 Dhje 
tor 1940-XVIII 

1) Taksin e gjakut e të konsumit si mbas Ne 
nit 87 të Ligji.is Bashkive. 

2) Taksin e shit-blerjes bagtive dhe gjes së 
gjallë, si mbas nenit 88 të Ligjës Bashkive. 

3) Taksin e peshimit e okupim vendit së bash 
ku në bazë të Nenit 90 e 91 të Ligjës së Bash 
kive, dhe të tarifës së hartueme prej Këshillit të 
Bashkisë dhe t' aprovueme prej Këshillit Adminis 
trativ. 

4) Taksin e Depos sendeve ndezëse në bazë të 
Nenit Ill të Ligjës Bashkive. 

a) Ankanti do të zhvillohet në sallen e Ba 
shkis Bilishtit, e perpara Këshillit të sajë të njizet 
e nj-ten ditë mbas botimit të kësaj Flet-shpallje 
në Fletoren Zyrtare, o në qoftë se kjo takon ditë 
pushimi të njeset e dyten ditë, prej orës 9 deri 
n' orën 12 para-dreke. 

b) Ankanti do zhvillohet në mënyrën e para 
pam:i prej artit 36 paragraf If. në lidhje me para 
graf.in II t' artit 38 të Rregullores mbi administri 
min e pasunis e Kontabilitetit e Përgjithshme të Shte 
tit d- m. th. me anën e ofertave të mshefta të cilat 
mandej do të krahasohen me skedën e msheftë 
të pregatitur prej Këshillit të Bashkisë, në të cilën 
shënohet përqindja maksimale që duhet t'arijnë tak 
sat (ofertat). N' orën 9 para-dreke të ditës së cak- ., 
tueme për zhvillimin e ankandit Kryetari i Ba 
shkis çel ankandin tue vënë mbi tryezë skeden e 
mësheft mandej ju njofton konkuruesavet objektin 
e ankandit dhe konditat e kontratës. Deri në tri 
orë mbas hapjes s' ankantit vazhdon pranimi i ofer 
tave. Ofertat e paraqitura nuk mund të terhiqen, 
por ofertuesi mund të paraqesë dhe të tjera ofer 
ta para se të fillojë çelja e zarfave. Mbas kalimit 
të tri orëve d. m. th. n' orën 12 fiks në mes rn 
ditës në prezencën e ofertuesavet do të çelen nga 
ana e Kryetarit Bashkis zarfat dhe mbasi të kra 
hasohen ofertat me skeden e mësheftë Këshilli i 
Bashkis do t'i adjudikojë taksat mbi emnin e ofer 
tuesit që ka dhënë ofertën më të mirë. 
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c) Ofertat paraqiten diten e caktueme ma nalt para 
Këshillit të Bashkis. Ofertat duhet të përmbajnë 
shprehimisht pranimin e konditave të Fletë-shpa 
lljes dhe shtimin përqindës t' cfruem për së cilin 
do taksë mbi çmimin bazë që shënohen më poshtë, 
duke patur nsnshkrimin e qartë t' ofertuesit bashkë 
'me garancinë përkatëse sikundër shenohen më 
poshtë. Mbi zarfat e mbyllura dhe të vulosura t' O· 
fertave me dyllë të kuq, do të shenohet qartas se 
për cilën taksë bëhet oferta. Ofertat pranohen edhe 
me anen e postës e me ndërmjetësimin e persona 
ve të tretë, të besuem prej dërguesit por nen 
pergjegjësinë e rezikun e tij, dhe duhet të mbrijnë 
një ditë para çeljes s' ankandit. Personat që ofërojn 
n' emnin e të tjerëvet duhet të kenë përfaqësim 
legal. Nuk pranohen oferta me t{'lt>gram ose me 
telefon. Gjith ashtu nuk pranohen si ofertues dety- 
ruesit e Arkës së Bashkis. 

ç) Ata që deshërojnë të marrin pjesë në këtë 
ankant duhet të depozitojnë n' arkën e Bashkisë 
10° / 0 mbi shumën që do t' i ofrojnë për së cilën 
do taksë, ose të paraqitin garanci të Bankës Ko 
mbëtare për këtë shumë, ose t' ipotekojnë n' ipo 
tekë të parë në favor t' arkës Bashkis pasuni të 
pa tundëshme të tyne të ndodhuri ndër qytete, 
por në këtë rast të fundit garaacija do jetë dy 
fish d. m. th. 20°/o mbi shu13:ën . që ~- 

d) Çmimet bazë janë cakfiiafë për së cilën do 
taksë si vijon. 

Për taksën e permendun në numrin një Ir.ari 
1750 (një mijë e shtatqind e pesdhjetë). 

Për taksen e permendun në numrin 2 fr. ari 
1750 (njimjjë e shtatqind e pesëdhjetë). 

Për taksën e përmenduri në numrin tre Fr.ari 
6000 (gjashtmijë). 

Për taksin e permendun në numrin katër fr.ari 
300 (treqind). 

dh) Sipërmarrësi çmimin e taksave që do t' a- 
djudikohen n' emnin e tyre do t' a paguaj n' arkën 
e Bashkis në dymbëdhjetë dhënje të ndara në për 
qindje sikundër shenohet në leter adjudikatën për- 

katëse, dyke i pague këto dhër je në funt të çdo 
muaji. Në qoftë ~e sipërmarrësit nuk i paguejnë 
dhënjet rregullisht sikundër u shenua më lart, Kë 
shilli i Bashkisë ka të drejtë me nji vendim të tij 
t' a deklarojë kontratën e shitjes t' anullueme pit 
qenë nevoja t' i adresohet Gjyqit, dhe HI marrë në 
dorëzim mbledhjen e taksës ose t' a nxjerrë për 
sëri n' adjudikatë, dyke qenë në këtë rast i de 
tyruarë sipërmarrësi t' i paguajë Bashkisë çdo dem 
që munt t'i vijë nga e nxjerrja përsëri n' adjudi 
katë os~ nga rr.bledhja e taksës direkt. 

e) Sipërmarrësi nuk ka të drejtë për as ndo 
nji shkak duke mos perjas htuarë dhe forcën ma 
dhore që të kërkojë zbritjen e çmimit të taksës së 
blerë n' adjudikatë ose anulimin e kontratës. 

f) Kë rast se taksat e shënue me në Ligjin e 
Bashkive në fuqi do të shtohen ose paksohen me 
ligjë tjetër të ri diferenca do të llogaritet në më 
nyrë proporcjonale mbi shumën e pergjtthshme 
të çmimit t~ taksës së blerë. 

g) Kontratat e sipërmarrjeve të këtyne tak 
save që kalojnë shumën fr.ari 2000 do të vihen 
në zbatim mbasi të merret mendimi i Këshillit 
Administrativ Nenprefekturës të këtueshme, si edhe 
pelqimin e Nenprelektit si mbas Neneve 133 e 138 
të ligjit të Bashkive. Sipërmarrësi detyrohet të 
nënshkruej kontratën Noteriale mbrënda 10 ditëve 
që nga dita e dhënies së pelqimit nga ana e Nën 
prefelttit e cila do t'i njoftohet rregullisht, dhe 
deri sa të nenshkruhet kontrata, ·vendin e saj e 
zen proces verbali i ankandit. 

gj) Sipërmarrësi ngarkohet me pagimin e ta 
ksës prej 2'/0 mbi shumën e përgjithëshme që do 
të përmbajë kontrata si mbas Nenit 109 të Ligjës 
së Bashkive si edhe me shpenzimet e kontratës 
noteriale dhe me ato t~ shpalljeve në Fletoret. 

Bilisht, me 4-XI-1939-XVIII. 
Kryetar' i Bashkis 

Shtypshkroja "Nikaj" Tiranë BKSH
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MBRE'TNIJA 

FLETORJA 
SHQIPTARE 

ZYRTARE 
Botohet prej Drejtoris se Pergjithshme te Shtypit, PFopegandes e Turilmit. 

PERMBAJTJE 

\!l!!I!!!!!'. 

1) D. M. 8 Nanduer 1939-liVlII, Nr. 167 
Modalitete për klasifikim t' of.cerave 

2) D. M. 27 Nanduer 1939-XFIII, Nr. 168 
Formim Komisioni per rrogat jetike 

3) D. M. 1 Dhetuer 1.9B9-XVII1, Nr. 169 
Thirrje në shërbim të Milicjes Fashisni 
Shqiptare 

4) D. M. 11 Dhetuer 1YB9-XVI1I, N1·. 170 
Paksimi i ndalesave të rrogave 

5) D. M. 11 Dhetuer 1~39-XVIII, Nr. 171 
Ndalim i eksportimit të druve dhe 
të qymyrit 

f. l 

f. 2 

f. 0 

f. 4 

f. 4 

I· 

SOMMA!IO 
I) D. L. $ Novembre 1939-Xf' DJ, Nr. 167 

Modalita per il traslerimento degli 
ufficiali in congedo nei ruoli delle 
Fsrse Armate unificate p. 5 

3) D. L. 27 Novembre 1939-XVIII, Nr. 168 
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Dekret i Mëkambësit datë 8 Nanduer 1939-Xv III lv1·. 167 

ModaUtete për klasifikim t' oficerave të 
Fuqiv s t' armatosura 

Na 
Uëkambësi I Përgjithshëm i M.adhnis së Tij 

VIKTOR EM.A.NUELIT lii 
Për Birë të Zotit e Vullnet të Kombit 

UBBET I ITALIS DHE I SHQIPNIS 
PERA.NDOR I BTIOPIS 

Në virtyt t' Autoritetit që Na asht delegua ; 
Tue marrë para syshë nevojën për me caktue 

mënyrët dhe konditat për transferimin e oficerare 
në lirim, Shqiptarë, •ë listat e shkallzimit kores- 

ponduese t' oficerave të fuqive armate të njisueme; 
M'ha~i u panë propozimet e Komandës Eprore 

të Trupave në Shqipni; 
Mbi . propozimin e Kryetarit të Këshillit të 

Mia.istravet; 

KEMI D~KRETUE DHE DEKRETOJMË: 

Neni 1. 
Of cerat në lirim, qi •ajnë pjesë në armët dhe 

Trupat e Ushtris, Marinës, Gjindarmeris e të Ro 
jës Mbretnore të Kofinit, Shqiptare, për me u 
transterue në listën e shkallëzimit të olicerave në 
ljrim të fuqive armate koresponduese fë njisueme 
duhet t;,i paraqesin, mbrenda datës 31 Dhetuer 1939 
-XVIIr, lutje formale drejtua Ministrive t' intere 

sueme i 
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Neni 2. 
Në lutje oficeri duhet: 

a) të kërkojë me u rregjistrue në listën e 
shkallëzimit të Oficerave në Urim të fuqive armate 
të njisueme e me gradë qi ka pasë ; 

b) të deklarojë qi asht gati me ha betimin e 
besnikërie për Madhnin e Tij Mbretin Peranduer 
e për Pasardhësit e M. T.; 

c) të deklasojë qi, në rasë thirrj •. je për stër 
vitje o mobilizim, asht gati me ba shërbim ndër 
njisitë e fuqive armate të njisueme kudo qi të 
gjinden. 

Neni. 3. 
Oficerat qi nuk kanë me paraqit lutje mbrenda 

kohës së caktuems në nenin 1 e në format e 
c't!tueme prej nenit të sipërm 2, me Dekret të 
M~kambësit kan me u deklarua dorheqës tue pas 
për pasojë humbjen e gradës. 

Po n' atë mënyrë ka me u veprue për ata 
oficera lutja e të cilëve mos të jetë pranua prej 
Komisionit kompetent për shqyrtim. 

Neni 4. 
Ky Dekret hynë në fuqi prej datës së botimit 

të tij në Fletoren Zyrtare të Muretnis. 
Urdhënojmë që ky Dekret të botohet në Fle 

toren Zyrtare të Mbretnisë, tue i ,dhanë mandat cilit. 
do që t'i përkasë me e respektui dhe me M që të 
respektohet. 

Tiranë1 më 8-Xl-1939-XVIIL 
Francesco Jacomoni d. v. 

Sh. Verlaci d. v. 

Dekret i Mëkambësit datë 27 Nandue« 1939-XV III, N1·. 168 

Formim Komisioni për Rrogat Jetike 

Na 
Jlëkambësi i Përg.jithëshëm i U:adhols së Tij 

VIKTOR EJIA.NUELIT III 
Për Birë të Zotit e Vullnet të K omblt 
JIBBET I IT.A.LIS DBE I SBQIPNIS 

PERANDOR I ETIOPIS 

Në virtyt t' Autoritetit që Na asht delegua ; 
Tue pamë Vendimin e Këshillit Ministruer; 
Tue marrë parasysh oportunitetin për me 

bssue nji Komisjonit të posaçëm rishikimin e rro 
gave jetike të dhanuna që ma parë dhe bamjen e 
propozimeve të reja në favor t' atyne që janë tre 
gue në mendyrë të veçantë rn meritueshëm ndaj 
Vendit; 

Mbi propozimin e Kryetarit të Këshillit të Mi 
nistrave : 

KEMJ DEKRETUE DHE DEKRETOJMt : 

Neni I. 
Asht krijue pranë Kryesis së Këshillit të Mi 

nistrave, nji Komisjon për me dhanë mendimin mbi 
mbajtjen e dhanjen e rrogave jetike për meritime 
ndaj Atdheut. 

Neni 2. 
Kom'sjoni për të cilin flitet në nenin e ma-par 

shëm asht i formuem si vijon : 

1. Sh. T. Ernest Koliqi, Ministër i Arsimit; Krye- 
tar. 

2. Dr. Terenc Toçi, Pjestar. 
3. Z. Vangjel Meksi, Këshilltar i Diktimit, Pjes 

tar. 
4. Z. Zef Kadarja, Sekretar i Përgjithëshëm i 

Ministria së Punvet të Mbrendshme, Pjestar. 
5. Kolonel Ramiz Dibra, Pjestar. 
6. Z. Dervish Laze, Drejtor i Pensjoneve, Pjestar. 
Nji nëpunës i Drejtoris së Pensjoneve, i zgje- 

dhun prej Kryetarit, ka me funksjonue si Sekretar. 

Neni 3. 

Vendimet e Komisjonit kan me ju komunikue 
Kryetarit të Këshillit të Ministra,e me kujdesin e 
të cilit, mbasi të ndigjohet Këshilli i Ministrave, 
nji mendimi me Ministrin e Ftnancaret, kan me u 
provokua dekretet e nevojshme të Mëkambësit për 
hekjen ose dhanjen e rrogave në fjalë. 

Neni 4. 

Ky Dekret ka me u botne në Fletoren Zyrtare. 
Tiranë, më 27. XL 1939-XVIII. 

Francesco .Jaeomonl d. v. 
Sh. Verlaci d. v. 
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Dekret i Mëkltmbësit, d. 1 Dhetuer 1939-XVIII, Nr. 169 

Thirrje në shërbim të Milicjes Fashiste 
Shqiptare 

NA 
Dëkambësi i Përgjithshëm i •adhnis së Tij 

Viktor Emanuellt lii 
Për Birë të Zotit e Vullnet të Kombit 
MBRET I ITALl8 DHE I SHqIP:NIS 

PERANDOR I ETIOPIS 

Në virtyt t' Autoritetit që Na asht delegue; 
Tue marrë para syshë nevojën për me caktue 

modalitetet përkatse për thirrjen në shërbim t' aty 
ne qi bajnë pjesë në Milicjen Fashiste Shqiptare; 

Mbassi u pa Neni 6 i Dekret Ligjit me datë 
18 Shtatuer 1939-XVII Nr. 91 ; 

Mbi propozimin e Kryetarit të Këshillit të Minis 
trave, nji mendimi me Ministrat & P. të Mbrend 
shme e të Financave; 

KEMI DEKRETUE DHE DEKRETOJMË : 

Neni 1. 
Thirrjet e përgjithëshme o të përpjesëshme, në 

shërbim të Milicjes Fashiste Shqiptare, të bame 
për arsyena rendit publik, për parada, për ushtrime 
ose në rasë fatkeqsije publike, janë të konsiderua 
me në të gjitha efektet si thirrje në shërbim ushta 
rak. 

Neni 2. 
Thirrjet e ma-sipërme bahen" me anë ftese per 

sonale. 
Neni 3. 

Thirrjet e përgjithëshme ose të përpjesëshme, 
për të cilat flitet në nenin e ma-sipërm 1, janë 
t' urdhënueme prej Komandës së Milicjes Fashiste 
Shqiptare drejtë për drejtë ose mbas kërkesës së 
autoriteteve kompetente. 

Neni 4. 

Gjatë perjudhës së thirrjes, ata qi bajnë pjesë 
në Milicjen Fashiste Shqiptare, ruejnë vendin qi 
mbajnë në nëpunsinat publike. Nëpunsat privat ose 
puntorët me qesim ruajnë vendin deri sa thirrja të 
mos kapërcejë perjudhën e nji muejit vazhdimisht. 

Olicerat e adjutantat, nëpunsa publik, ~jatë per 
judhës së sypërpërmendun, ruejnë për muejin e 
parë të thirrjes, kompetencat e administratës së 
vet. Në qoftë qi këto janë ma t' ulta se ato të pa 
gaeme, për thirrjen, administrata e Milicjes ka 
për të pague diferencën. Për muejt e ardhshëm, i 
takon të marri këtij personali kompetencat nga 
administrata e Milicjes. 

Neni 5. 

Thirrjet në shërbim, për të ·cili u fol në nenin 
1, japia të drejtën e marrjes së nji shpërblimi të 
përditshëm shërbimi kolektiv me masën e : 
Frang Shqipnije 6.- për oficerat 

,, ,, 4.- ,, adjutantat 
,, ,, 3 - ,, të parin kryetar skuadre 

" " 2.80 ,, kryetar skuadre 

" ,, 2.60 ,, nënkryetar skuadre 
,, ,, 2.40 ,, këmishat e zeza të zgjedhuna 

" " 2.- ,, këmishat e zeza 

Neni 6. 
Oficereve e adjutantave u takon e drejta e nji 

shpërblimi baras me atë të nji grade në Shërbim 
Permanent të Ushtris për ditët e thirrjes, duke 
zbritun kompetencat prej kësajë të drejte qi even 
tualisht janë marrun prej administratave publike, 

Neni 7. 
Për shpërblimet kolektive nuk i përkasin per 

sonelit shpërblimet e trasnportit as shpërblimi kilo 
metrik. Për pagimin e shpenzimeve të transportit 
kujdesohet drejtë për drejtë administrata e Milicjes 

Ky Dekret hynë në fuqi ç' prej datës së boti 
mit të tij. 

Urdhënojmë që ky Dekret të botohet në Fleto 
ren Zyrtare të Mtretnis, tue i dhanë mandat cilitdo 
që i përket t'a respektojë dhe të bajë që të respek 
tohet. 

Tiranit, me 1-XIl-1939-XVIIJ. 
Francesco .Jacomoni d. v. 

Sh, Ver'laci d.v. Xh. Ypi d. v. 
F. Alizoti d. T. M. Bushati d. v. 
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Dekret i Mëkambësit datë 11-XII-193fl-XVIII, Nr, 170 

Paksimi i ndalesave të rrogave 

Na 
lffëkambësi i Pergjithsbëm l !th tlhnls së Tl.i 

VIKTOR EDANUELIT Ill 
Për Birë të Zotit e Vullnet të Kombit 
UBRET I ITALl8 DHE I SHQIPNIS 

PBRA:NDOR I .ETIOPlS 

Nl5 virtyt t' Autoritetit që Na asht delegue ; 
Tue pa të nevojshme nji paksim të përshtat 

shëm të ndalesave u, [ashtë-zakonëshme, mbi, rro 
gat e nëpunsave të Shtetit dhe mbi pensjonet ci 
vile dhe ushtarake si dhe mbi rrogat jetike ; 

Mbassi u pa neni 15 i Statutit Themeltar të 

Mbretnisë; 
Mbassi u ndlgjue Këshilli Minishuer; 
Mbi proponimin e Kryetarit të Këshillit të 

Ministrave e Zav. Ministër Sekretar Shteti për 
Punët Botore, nji mendimit mt Ministrin Sekretar 

£hte&i për Financat ; 
KEMI DEKRETGE DHE DEKRETOJMË: 

Neni 1. 
Tue fillue nga data 1 Dhetuer 1939-XVIII zbri 

tjet e jashtaakonëshme mbi rrogat e personelit 
civil dhe pensionet civile e ushtarake, që kalojnë 
fr. sh. 20 në muej, ndryshohen si vijon : 

deri në fr. sh. 150 ne muej ndalesa e [asht- 
za~onshme hiqet; 

deri në fr. sh. 250 në muej caktohet në 5°/0; 
deri në fr. sh. 350 në muej caktohet në 11°/0; 
ma nalt se fr. sh. 350 në muej caktohet në 

15°/,,. 
Ndalja e sypërme randon dhe mbi pagesat e 

personelit provizor si dhe mbi ato ditore të cillat 
ndonse Ul caktueme për nji ditë, kan karakter 
periodik dhe të vazhdueshëm dhe i mbrijnë nji 
shumës muejore ma të naltë se fr. sh. 20. 

Neni 2. 
Ndalesat e [asht-aakonëshme mbi rrogat jetike 

hiqen krejt po prej datës së tregueme në nenin 1 
të këtij Dekreti. 

Neni !. 
Ky Dekret hynë në fuqi po ditën e botimit të 

tij në Fletoren Zyrtare të Mbretnisë, dhe me kuj 
desin e Ministrit Sekretar Shteti për Financat ka 

me i' u paraqitë Këshillit Epror Fashist të, Korpo 
rata vet, për ndryshimin e tij në ligjë. 

Urdhënojmë që ky dekret të botohet në Fle 
toren Zyrtare të Mbretnis tue i dhanë mandat cilit 
do që i përket t' a respektojë dhe të bajë që të 
respektohet. 

Tiranë, me 11. XII. 1939-XVIII. 
Frnncesce .Tacomonl d. v. 

Sh. Vërlaci. d. v. Xh. Ypi d. v. 

Deknti .Mëkambësit datë 11-Xll-19:J9.XV1ll, Nr. 171 

Ndalim i eksportimit të druve dhe 
të qymyrit 

Na 
•ëkambë1d i Përg,iithshëm 1 Madhnts s~ TIJ 

VIKTOR ElffANUELlT Ill 
Për Birë të .Zotit e Vullnet të Kombit 
MBRET I IT ALIS DHE I SHQIPNIS 

PERANDOR I ETIOPIS 

N~ virtyt të Autoritetit që Na asht delegue ; 
Mbasi u pa neni 15 i Statutit Themeltar Ul 

Mbr~tnis; 
Mbi proponimin e Ministrit Sekretar Shteti për 

Ekonomin Kombtare ; 
Mbasi u ndigjue Këshilli Ministruer; 
KEMI DEKRETUE DHE DEKRETOJM~: 

Neni 1. 
Asht i ndaluam eksportimi nga Shqipnia i dru 

ve për të djegur dhe i qymyrit të a.mbël. 
Neni 2. 

Dispozitat e par. Db) të nenit 1 të ligjit kore 
gjuP<s mbi Ligjin Pyjor e mbi kullotjet me datë 
23 Prill 1984, mbi përjashtimin e disa produkteve 
pyjore nga çmimi e nza taksi, të jenë Ul abro 
guar për sa u përket druve për të djegur e qy 
myrit të a.mbël. 

Neni 3. 
Ky dekret hvnë në fuqi ditën e shpalljes !lë 

tij në Fletoren Zyrtare e ka me iu-paraqit Këshi 
llit Epror Korporativ Fashist për kthimin në Ligjë 
nga Ministri Sekretar Shteti për Ekonomin Ko 
mbtare. 

Urdhënojmë që sa ma sipër rn botohet në Fle 
toren Zyrtare, tue i dhanë mandat cilit-do që t'i 
përkasë me e respektua dhe me e bamë që të res- 
pektohet. 

Tiranë, 11.12.1989-XVIII. 
Francesco Jacemonl d. T. 

A. Beça d. v. , , , 
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PARTE SlJPPLEMENTARE 
TRADUZIONE DEi DECRETI DAL TESTO ALBANESE 

Decreto Luoqotenensiale, 8 "Novembre 1939-XVlJI, N. 167 

Modalita per ii traaferimento degli ufficiali 
in congedo nei ruoli delle Forze Armate 
unificate. 

NOi 
Luogotenente Generate 41 Sua Maesta 

VITTORIO EMANUELE III 
Per grazla di Dio e Votonta della Nazlone 

BE D' IT ALIA. E D' ALBANIA, 
IMPERATORE D' ETIOPIA., 

In virtu dell' autorita a Noi delegata ; 
Ritenuta la necessita di stabilire la modalita 

e condizioni per il trasferimento degli utficial' in 
congedo albanesi nei ruoli corrispondenti degli 
ufficiali delte forze armate unificate; 

Viste le proposte del Comaado Superiore Trup· 
pe Albania; 

Sulla proposta del Presidente del Consiglio 
dei Minh.1tri: 

ABBIAMO DECRET ATO B DECRETIAMO: 
Art. 1. 

Gli ufficiali in congsdc, appartenenti alle armi 
e corpi dell'Esercito, della Marine, Gendarmeria 
e delta Guardia di Confine albanesi, 11 per essere 
trasferiti nei moli degti ufficiali in congedo delle 
corrispondenti forze armate unificate, debbono, 
entro il 31 dicembre 1939-XVITI, avanzare formale 
domanda, diretta ai Ministeri interessati. 

Art. 2. 
Nella domanda l' ufficiale dovra : 

a) chisdere di essere iscritto nel ruolo degli 
ufti.ciali in congedo deUe forze armate unificate, 
col grado ehe rivsativa ; 

b) dichiarare di essere pronto a prestare giu- 
ramento di Isdelta a Sua Maesta il Re Imperatore 
ed ai Suoi Reali Successori ; 

c) dichiarare ehe, in caso di richiamo per 
mobi'litazione od istrusione, e pronto a fare aer- 

vizio nelle unita delle forze armate unificate, ovun 
que dislocate. 

Art. 3. 
Gli ufficiali ehe non presenteranno domanda 

nel terminë fissato nell' art. 1 e nelle forme stabi 
lite dal precedentë art. 2, verranno, con Decreto 
Luogotenenzlale, dichiarati dimissionari, con la 
conseguente perdita del grado. 

Nello stesso modo si provvedera per quegli 
ufficiali la cui domanda sia respinta dalla com 
missione competente per l' esame. 

Art. 4. 
It presente Decreto entra in vigore dal giorno 

delta sua pubblicaslone nella Gazzetta Ufficiale del 
Regn o. 

Ordiniamo ehe il presente decreto sia pubbli 
cato nella Gazzetta Ufficiale del Regno, mandando 
a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. 

Tirana, li 8 Novembre 1939-XVIII 
f/to Francesco .Jacomoni 

f/to Sh. Verlaci 

Decreto Luoqoteneneiale, 27 l'vovembre 1939-XVIIl, }J.168 

Commiuione per gli assegni vitalizi 

NOi 
Lnogotenente Generate di Sua 11aesta 

VITTORIO EMANUELE III 
Per Grazia di Dio e Volontit della Nazione 

BE D'ITALIA. ED' ALBANIA, 
IRPERATOBE D'ETIOPI~ 

In virtii dell' autori ta a Noi delegata ; 
Ritenuta l' opportunila di demandare ad unlap 

posita Commissione la revisione degli assegni vi 
talizi gia conferiti e la formulazione dells nuove 
proposte a favore di coloro ehe si sono particolar 
mente resi benemeriti verso il Paese ; 
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Sulla proposta del PrE>sidente del Consiglio dei 
Ministri; 

ABBIAMO DECRETATO B DECRETIAMO: 

Art. 1. 

E' istituita presso la Presidenza del Consiglio 
dei Ministri una Commissione per dare parere sul 
mantenimento e sul conferimento d' assegni vitalizi 
per speciali benemerenze verso il Passe. 

Art. 2. 

La Commissione di cui all' articolo precedente 
e composta come segue : 

1. S. E. Ernest Koliqi, Ministro dell'Istruzione , 
Presidente; 

2. Dr. Terenc Toçi, componente; 
El. Vangjel Meksi, Consigliere di Cassazione, 

componente; 
4. Zef Kadarja, Segretario Generals del Mi 

nistero Interni, componente; 
5. Colonnello Ramis Dibra, componente; 
6. Dervish Laze, Direttore dells Pensioni, 

componente. 
Un impiegato della Direzione delle Pensioni, 

scelto dal Presidente, Iunzlonera da Ssgretario. 

Art. 3. 

Le deliberazioni della Commissions saranno co 
municate al Presidente del Consiglio dei Ministri, a 
cura del quale, sentito il Consiglio dei Ministri, e 
di concerto con il Ministro per le Finanze, saran 
no provoeati i necessari Decreti Luogotenenziali 
di revoca o concessions degli assegni. 

Art. 4. 

Il presente decreto sara pubblicato nella Gaz. 
setta Ufficiale. 

Tirana, li 27. 11. 1939-XVIII. 

f/to Francesco Jacomonl 
f /to Sh. V erlaci 

Decreto Luogotenenziale, 1 Dicembre 1939-X VIII Nr. 169 

Chiamata in servizio della Milizia Fa1ci1ta 
Albanese 

NOi 
Luogotenente Generale di Sua Maesta 

vr.rTOBIO Elt.lA.NUELE III 
Per Grazia di Dio e Volonta della N azlone 

BED' IT.ALIA. E D' ALBA.NIA, 
IJIPEBA.TOBE D' ETIOPIA. 

In virtu dell' autorita a Noi delegata ; 
Ritenuta la necessita di stabilire le modalita 

relative alla chiamata in servizio degli appartenenti 
alls Milizia Fascista Albanese ; 

Visto r art. 6 del D. L. 18 settembre 1939- 
XVII, n. 91; 

Su proposta del Presidente del Consiglio dei 
Ministri, di concerto con i Ministri per l'Interno e 
per le Finanze ; 

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO : 
Art. 1. 

Le chiamate in servizio generali e parziali della 
Milizia Fascista Albanese effettuate per ragioni 
d' ordine pubblico, per riviste, per istruzioni od 
in caso di pubblica calamita, sono considerate a 
tut,ii gli effetti come richiami in senizio militare. 

Art. 2. 
Le predette chiamate sono fatte a mezzo di 

precetto personale. 
Art. 3. 

Le chiamate generali e parziali di cui al prece 
dente articolo 1) son o disposte dal Comando Mili 
zia Fascista Albanese direttamente o previa riehiesta 
delle competenti Autorita. 

.A.rt. 4. 
Durante i1 periodo di richiamo, gli appartenenti 

alla Milizia Fascista Albanese conservano i1 posto 
ehe occupano nei pubblici impieghi. Gli impiegati 
privati e gli operai non avventizi conservano i1 
posto semprechë i1 richiamo non superi il periodo 
di un mese continuatiro. 

Gli Ufficiali ed Aiutanti, impiegati pubblici, du 
rante i1 periodo innansi detto conservano per i1 
primo mese di richiamo, le competenze della pro. 
pria amministrazione. Se queste sono inferiori agli 
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assegni corrisposti per il ricbiamo l' amministrazione 
della Milizia corrispondera la dirferenza. Per i mesi 
successi vi spettano agli stessi personali le compe 
tenze a carico dell' amministrazione della Milizia. 

Art. 5. 
Le chiamate in servizio di cui all' art. 1) danno 

diritto alla corresponsione di una indennita giorna 
Iiera di servizio collettivo nella misura di : 

Fr. Alb. 6.- per gli Ufftciali 
" ,, 4.- 11 gli Aiutanti 
,, ,, 3.- • i Primi Capi Squadra 
,, ,, 2.80 " i Capi Squadra 
,, ,, 2.60 ,, i Vice Capi Squadra 
,, " 

2.40 ,, le Camicie nere scelte 
2. - ,, le Camicie nere 

Art. 6. 
,, " 

Agli Ufficiali ed Aiutanti competono gli assegni 
dei pari graio in S. P. E. per i giorni di richiamo, 
dedotte le competenze dai predetti eventualmente 
percepite a carico delle pubbliche amministrazioni. 

Art. 7. 
Per i servisi collettivi non competono al perso 

nale gli assegni di trasporto ne l' indennita chilo 
metrica. Al pagamento delle spese di trasporto prov 
ved s dlretta-nsnte l' amministrazione della Milizia. 

Il presente Decreto entra in vigore dalla data 

della sua pubblicazione. 
Ordiniamo ehe il presente decreto sia pubbli 

cato nella Gazzetta Ufficiale, mandando a chiunque 
spetti di osservarlo e Iarlo osservare. 

Tirana, li 1 Dlcembre 1939-XVIII. 
f/to Francesco Jacomoni 

f/to Sh. V erlaci f/to M. Bushati f/to Xh. Y pi ( a.i.) 

Decreto Luoçoteneneiale, 11 Dicembre 1939-XT' III, N. 170 

Riduzione delle trattenute 1traordinarie 
attualmente in vigore 

NOi 
Luogotenente Generale di Sua Jlaesta 

VITTORIO EMANUELE 111 
Per Grazia di Dlo e Volonta della Nazlone 

BED' ITALIA E D'ALBANIA., 
IIIPEBATOBE D' ETIOPIA 

In virtu dell' autorita a Noi delsgata ; 
Vista la necessita per una riduzione adatta 

dells ritenute straordinarie, sugli stipendi degli 
impiegati statali e sulle pensioni civili e militari 
nonchë sugli assegni vitalizi; 

Visto l' art 15 dallo Statuto Fondamentale del 
Ragno; 

Sentito i1 Cousiglio dei Ministri; 
Sulla proposta del Presidente del Consiglio 

dei Ministri e Ministro Segretario di Stato a. i. 
per i Lavorl Pubblici, di concerto col Ministro Se 
gretario di Stato per le Finaoze ; 

ABBIAMO DECRETATO B DECRET!AMO: 

Art. 1. 
A partire dal 1 ° Dicembre 1939-XVIH le ridu 

zioni atraordinarie sugli stipendi del personale 
civile e le p m sionl civili e mllitari, superiori a fr. 
alb. 20 mensili, subiscono le seguenti variasioni : 

fino a fr. alb. 150 al mese la ritenuta straor 
dinaria e abolita ; 

fino a fr. alb. 250 al mese viene ridotta al 
5'/ . o' 

fino a fr. alb. 350 al mese viene ridotta al 

11°/o; 
oltre fr. alb. 350 al mese viene ridotta al 

15~/g. 
L, suddetta ritenuta grava sui pagamenti del 

personale provvisorio nonchë s11 quelli dei giorna 
Iieri, ehe, fissati a giornata, abbiano sarattere 
periodico e consecutivo, e ammontino ad una 
cifra superiore ai 20 fr. alb. 

Art. 2. 
Sono del tutto abolite le ritenute straordinarie 

sugli assegni vitalizi, a partire dalla data indicata 
nell' art. 1 del presents Decreto. 

Art. 3. 
Il presents Decreto entra in vigore i1 giorno 

della sua pubblicazione nalla Gazzetta Ufficiale 
del Regno, e a cura del Ministro Segretario di 
Stato per le Finanze verra sottoposto al Consiglio 
Corpcrativo Superiore Fascista, per la conversione 
i1 legge. 

Ordiniamo ehe i1 presente decreto sia pubblica 
to nella Gazzetta Ufficiale mandando a chiunque 
spetti di osservarlo e farlo osservare. 

Tirana, li 11 Dicembre 1939-XVIII. 

f/to Francesco Jacomoai 
f/to Sh. Verlaci f/to Xh. Ypi (a. i.) 
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Decreto Luoqoteneneiale, 11 Dicembre 19fJ9-X VlII, N. 171 

Divieto di esportazione di legna e 
earbone dolce 

NOi 
Luogotenente Gene1•ale di Sua lUaesta 

VITTORIO EDANUELE III 
Per Grazia di Dio e Volonta della Nazione 

BE D' ITALIA E D' ALBANIA, 
lff.PERATO.RE D' ETIOPIA 

In virtu dell' autorita a Noi delegata; 
Visto I' art. 15 dello Statuto fondamentale del 

Regno : 
Sulla proposta del Min-istro Segretario di Stato 

per l' Economia Nazionale; 
U dito il Consiglio dei Mmistri; 
ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO: 

Art. l. 
E' vietata l' esportazione dall' Albania della 

legna da ardere e del carbone dolce. 
Art. 2. 

Le disposizioni del § Dh) dell' art. 1 dalia Legge 
di Emendamento alla Legge Forestsle e sui Pasco 
li in data 23 aprile 1934, circa l' esenzione di alcu 
ni prodotti forestali dal pagamento e dalla tassa, 
vengono abrogate_ per quanto concerns la legna 
da 'ardere ed il carbons dolce. 

Art. B. 
I1 presente Decreto entra in vigore dalla data 

della sua pubblicasione nella Gazzetta Ufficiale e 
sara presentato al Consiglio Superiore Corpora 
tivo Fascista psr la sua conversione in legge, a 
cura del Ministra Segretario di Stato per I' Econo 
mia Nazionale. 

Ordiniamo ehe il presente decreto venga .pub 
blicato nella Gazzetta Ufficiale, mandando a chiun 
que spetti di osservarlo e di farlo osservare. 

Tirana, li 11 dicsmbre 1939-XVIII. 
f/to Francesco .Jacomoni 

f/to Sh. V erlaci f/to A. Beça 

PAJTilllTAR:ET e Fletores Zyrtare janë të 
lutur që brenda muajit Dhjetor t' a rregu, 
llojnë vazhdimin e pajtimit të tyre për vitin, 
e arthmë (1 9 4 O). 

Veçanërisht janë të lutun t'i derdhin 
pagesat përkatëse ata që kanë pajtim të 
prapambetur. 

Qy1h prej datës 1-1-1940-XVIII Fletorja 
Zyrtare do t' u dërgohet vetëm atyreve që 
do të kenë parapague pajtimin. 

Gli A B B O N A T I alla Gazzetta Uffieiale 
sono pregati di veraare entro ii mese di 
dieembre I' importo dell' abbonamento per 
I' anno 1940-XVIII. 

Coloro ehe sono arretrati sono partieo 
larmente pregati di volere al piu presto met 
tersi in regola. 

Dal 1" gennaio 1940 la Gazzetta Ufficiale 
sara soltanto inviata a eoloro ehe avranno 
in antieipo versato I' importo dell' abbona ... 
men to. 

( ... 

Shtypshkroja ,,NIKAJ" 'I'iranë 

, .•.. , 
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~JETI I XVIII. Tiranë, e Hane 18 Dhetuer 1939-XVIII Nr. 129 - 
MBRETNIJA 

FLET.O,RJA 
SHQIPTARE 

ZYRTARE 
Botohet prej Drejtoris se Pergjithshme te Shtypit, Propagandes e Turizmit. 

PERMBAJTJE 

1) D. M. ;j7 Nanduer 1fi8fl-AV11I, .l\r. 172 
Rekuizim i një toke të Shaqir Petrelës f. 1 

2) D. M. 11 Dhetuer 1989-XVIII, s« 173 
Konstltulmi i Shoq. "Saccarifera 
Shqiptare; f. 2 

3) D. M. 11 Dhetuer 1fJ39-XVIIl, !Ir. 174 
Ndryshime të Shtojcë-Ligjën e Pensioneve f. 2 

4) D. M. 11 Dheiuer 1989-XVllI, :tvr. 17:'3 
Konstituimi i Shoqnisë C. I. D. A. f. 3 

5) D. Jl1. 11 Dhetuer 1~39-XVlII, Nr. 17G 
Rregullimi i Kodeve dhe i Gjyqeve 
Ushtarake f. ~ 

6) Thirrje Ferro Albania S. A. f. 4 

SOMMARIO 
1) Jf. L. er Novembre 1~9-XV Ill, Nr. 172 

Requisizione temporanea di un terrene 
per ragioni di interesse pubblico p. 5 

2} D. L. 11 Dicembre 1939-XVIII, Nr. 173 
Costituzione della "Societa Saccrrifera 
Albanese; p. 5 

3) D. L. 11 Dicembre 1939-XV III, Nr. 174 
Modifica all' Appendice-legge salle 
Pensioni in data 6. V. 1938 p. 6 

4) D. L. 11 Dicembre 193.9-XJi Ill, Nr. 175 
Costituzione della "Compagnia Industriale 
d' Albania (C. I D. A.)" p. 6 

5) D. L. 11 Dicembre 1989-XVllI, Ar. 176 
Riordinaroento dei Codici e Tribunali 
militari in Albania p. 7 

li) Cen vocazione della Ferro-Albania S. A. p. 8 

Dekret i Mëkambësit, 27 Nanduer 1939-XVIII, Nr. 17i 

Rekuizim i një toke të Shaqir Petrelëa 

NA 
lllëkambësi i Përgjithshëm I lladhnls •ë Tij 

Viktor Emanuellt III 
Për Birë të Zotit e Vullnet të Kombit 
JIBBBT I ITA.LIII DHE I SHCllPNIS 

PEB&NDOB I ETIOPI8 

Në virtyt të Autoritetit që Na asht delegue; 
Tue marrë parasyshë se sistemimi i rrugës 

Tira?ë-Durrës asht me interesë publike ; 
Mbasi u pa nnoja, për kryemjen 0 kësaj Te· 

pre, me rekuizue e me okupue njl copë tokë me 
11ji sipërfaqe prej M2 1.593.45, pasuni e Shaqir 
Petrelës, me qëllim qi të ndërtohet aty nji kantjer 

punimesh; 
Mbasi u panë artikujt 2 e 4 të Dekretit të 

Mëkambësit me datë 2 Shtatuer 193Q-XVIJ, Nr. 77; 
Mbi propoz.imi a e Kryetarit të Këshillit Minis 

truer, Za vendës Ministër i Pun ve Botore, 

K&MI DEKR&TUE DHE DEKRETOJMË: 

Asht rekuizue për nji kohë dy vjetësh, ç' prej 
datës së këtij Dekreti, pjesa e tokës, pronë e 
Sh -iq ir Petrelës, me nji syperfaqe prej M2 1.593.45, 
gjatë Lumit të Tiranës, aë vendin e qujtun Laknas 
e që kuliz ohet ngi udha krahinore, lumi, via e 
mullinit, Dulhet Petrels, Sali Petrels, Mehmet Pe 

trela, 
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Pjesa e tokës së përmendun ka me u okupua 
me qëllim që të ndërtohet aty nji kantjer puni 
mesh për sistemimin e rrugës Tiranë-Durrës, që 
asht në vazhdim. 

Ministri propozuës asht i ngarkuam me zbati 
min e këtij Dekreti. 

Urdhënojmë q:; sa ma sipër të botohet në Fle 
toren Zyrtare tue i dhanë mandat cilitdo që i për 
ket t' a respektojë dhe të bajë që të respektohet. 
Tiranë, me 27. XI. 1939-XVIII. 

Francesco J"aconioni· 'd. v. 
Sh. Verlaci. d. v. 

Dekret i Mëkarnbësit datë 11 Dhetuer 1939-XVIII, Nr. 173 

Konstituimi i Shoq. «Saccarifera Shqiptare» 

Na 
Uëkambësi i Përgjithshëm i :Uadhnis së Tij 

VIKTOR ElffANU.ELIT III 
Për Birë të Zotit e Vullnet të Kombit 
llBBET I ITALIS DBE I SBQIPNIS 

PERA.NDOR I Er.rIOPIS 

Në virtyt t' Autoritetit që Na asht delegue; 
Tue pamë Vendimin me datë 17 Nanduer 

1939-XV!ll të Gjykat~s së Shk. I-rë në Tiranë, 
mbi konstituimin e Shoqënis "Societa Saccari 
fera Albanese,,, dhe mbi konformitetin e aktit 
kushtituës dhe të Statutit t' asaj Shoqnije,. 
paraqitun me shkresën Nr. 1501 datë 5-12-1939- 
xvm të Kryesis së Këshillit të Ministravet ; 

Tue pamë edhe nenin 8 të Rregullores 
mbi aplikimin e dispozitave të Kodit Tregtar. 

KEMI DEKRETUE DHE DEKRETOJMË 
Aprovimin e vendimit të sipërshenuem të 

Gjykatës Shk. l-rë në Tiranë, dhe urdhënojmë 
lejimin e funksionimit të Shoqnis naltpërmen 
dun. 

Tiranë, me 11-Xll-1939-XVlll 
-~rancesco J" ecomoni d. T. 

Sh. Veriaci d. v. 

Dekret i Mëkambësit datë 11 Dhetuer 1939-XVIII, Nr. 174 

Ndryshime të Shtojcë-Ligjën e 
Pensjoneve 

Na 
Jlëkam bësi i Përgjithëshëm i ltladhnls së TIJ 

VIKTOB EltlANIJELIT III 
Pë1• Birë të Zotit e V nllnet të Kombit 
ltlBRET I ITALIS DHE I SHQIPNIS 

PER.tiNDOB.I ETIOPIS 

Mbasi u ndigjue Këshilli Ministruer, 
Mbi proponimin e Kryetarit të Këshillit të 

Ministravet, ad interim Ministër i Punëvet Bo 
tore, njij mendimit me· Ministrin e Financavet ; 

Mbasi u-pa neni 15 i Statutit Themeltar 
të Mbretnis ; 

KEMI DEKRETUE DHE DEKRETOJMË 

Neni 1. 
Neni 6 i Shtojcë-Ligjës pensionevet me d. 

6. V. 1938 i botuem në Fletoren Zyrtare Nr. 
38 ndryshohet si vijon : 

Nëpunësit Civilë që janë pushus nga pu 
na mbas datës 20 Maj 1939 si dhe ata që 
mund të pushohen ma pas nga data e shpa 
lljes së kësaj ligje, për arsye të ndryshme 
që nuk shkaktojnë humbjen e pensjonit, në 
rast se kan të paktën 20 vjet shërbim të 
vlefshëm për pension dhe në rast se prej 
Dikasterit përkatës vendoset mos ri-marrja 
e tyne ma në shërbim, kan të drejtë të ma 
rrin pension të llogaritun si mbas dispozitave 
të ligjeve të pensionit në fuqi. 

Neni 2. 
Ky Dekret ka për të hue në fuqi ditën 

e botimit të tij në Fletoren Zyrtare dhe ka 
me u paraqitë Këshillit t' Epërme Fashist 
për këthimin e tij në Ligjë. 

Urdhënojmë që ky Dekret të botohet në 
Fletoren Zyrtare të Mbretnis, tue i dhanë 
mandat cilitdo që i përket t'a respektojë dhe 
të bajë që të respektohet. 

Tiranë me ll-XII-1939.XVIII. 
France11co J'acomonl d. v. 

· Sh. Verlaci d. v. · Xhafer Ypi. d. v. 
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D,kret i Mëkambësit datë 11 Dhetuer 1939-XVJII, lvr.175 

Dhanie leje Shoqniaë C. I. D. A. 

Na 
•ëkambë•i i Përgjithshëm i Madhnitiil së Tij 

VIKTOR E:U.A.NUELIT Ill 
Për Birë të Zotit e Vullnet të KombU 
MBRET I ITALIS DBE I SHQIPNIS 

PERA.NDOR I ETIOPIS 

Në virtyt t' autoritetit që Na asht delegua; 
Tue pamë Vendimin me datë 11 Tetuer 1939- 

X VII të Gjykatës së Shk. 1-rë në Tiranë, mbi kon 
stituimin e Shoqënis Anonime "Campagnia Indus 
triale d' Albania» (C. I. D· A.), dhe mbi konformi 
tetin e aktit kushtituës dhe të Statutit t' asaj Shoq 
ni]e, paraqitun me shkresën Nr. 2251 datë 9 Dhe 
tuer 1939-XVIII të Kryesis së Këshillit të Ministra 
vet; 

Tue pamë edhe nenin 8 të Rregullores mbi 
aplikimin e dispozitave të Kodit Tregtar; 

KEMl DEKRETUE DHE DEKRETOJMË: 
Aprovimin e Vendimit të sipërshennem të Gjy 

katës së Shk. I-rë në Tiranë, dhe Urdhënojmë le 
jimin e funksionimit të Shoqnis së naltpërmendun. 

Tiranë, me 11-XII-1939,XVIIL 
Francesco Jacomoni d. v. 

Sh. Verlaci d. v. 

Dekret i J:J.ëkambësit datë 11-Xll-1939-..,ITIII, ~r. 176 

Rregullimi i Kodeve dhe i Gjyqeve Ushtarake 

Na 
1tl~kambësi i Përdithshëm i Jf adhnis së 'l'ij 

VIKTOR E1tlA.NUELIT III 
Për Biri të Zotit e Vullnet të Kombit 
JIBRET I iTALIS DBE I SBQIPNI8 

PE.A.NDOR I ETIOPI8 

Në virtyt t' Autoritetit që Na asht delegua; 
Mbassi u pa novoja me sanksionue fuzio.nin e 

bamë të Fuqive Armate Shqiptare me ato Italiane 
e si pasojë me caktua ligi_ët ushtarake që do të 
kenë fuqi në Shqipni e që do.të rregullojnë kompe 
tencën e Gjykatave Ushtarake; 

Mbasi u pa neni 15 i Statutit Themeltar të 
Mbretnis; 

Mbasi u ndigjue Këshilli i Ministra vet; 
Mbi proponimin e Kryetarit të Këshillit të Mi 

nistravet, një mendimi me Ministrin Sekretar Shteti 
për Dre] të sin; . 

KEMI DEKRETUE DHE DEKRETOJMH: 
Neni 1. 

Me bashkimin e fatit të popullit Italian me po 
pullin Shqiptar, Fuqinat e Armatosuna Shqiptare 
bashkohen me ato korresponduese të Fuqinave 
t' Armatesuna Italiane. 

Neni 2. 
Kodi Penal për Ushtrin dhe Kodi Penal Ushta 

rak Detar i Mbr0tnis Italiane, me ndryshimet që 
atvne i janë bamun, si dhe çdo tjAtl'r ligjë ushta 
rake, tue përfshi edhe ato ti! rekrutimit, rr=gulloret 
e disiplinës e dispozitat në fuqi mbi izjendjen e 
oficerave e të nënoficerave për Fuqinat Armate 
Italiane, shtrihen me të drejtë në Shqipni dhe kan 
me u respektua e aplikua në tekstin e tyne në 

. gjuhën Italiane, ql:i ka me u depoaitue në Kryesin 
e Këshillit të Ministrave dhe pranë Ministrls së 
Drejtësis. 

Një eksemplar i kodeve të sipërpërmenduna, i 
ligjëve e i rregulloreve, ka për t'u mbajtë në seiei 
lën Prefekturë dhe Nënprefekturë, në dispozicion 
të cilitdo që tl:i dëshiroj me marrë njoftim. 

Mbrenda tre muajve ç' prej hvemjes në fuqi tic 
këtij Dekreti, Kodet Penale Ushtarake, që hahet 
fjalë në kryerreshtin e parë, kanë për t'u shtypë, 
të përkëthyem në ~juhi:in Shqipe, ni:1 Fletoren Zyrta 
re të Mbretni!'!. 

Çdo dlsposltë P re që ka me u dhanë në Mbretnin 
Italiane për Fuqinat Armate, mbi çka përmendet 
në këtë nen e qP. do W ketë fuqi •.• dhe në Shqipni, 
ka për t'u përkëthye në gjuhën Shqipe dhe me u 
botue në Fil.etoren Zyrtare, passi ma parë të ketë 
dalë Dekreti Mëkambësuer. 

Neni 3. 
Ç' prej ditës së hyemjes në fuqi të këtij Dekreti, 

abrogohen Kodi Penal Shqiptar e të gjitha ligjët .e 
rregulloret e dhanuna për Ushtrin Shqiptare, të 
cilat rregullojnë po atë landë, të disiplinueme prej 
normave që janë përmendë në nenin e maparshëm. 

Neni 4. 
Po prej të njajUis datë suprimohen -Gjykata e 

' 
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Naltë Ushtarake Shqiptare, Gjyqi Ushtarak Shqip 
tar dhe Gjykata për Fajet Politike, e krijusme me 
ligjën datë 23 Dhetuer 1005 dhe me ndryshimet e 
mapastajshme. 

Fajet që ma parë qenë në kompetencën e këtyne 
gjyqeve, kalojnë në kompetencën e Gjyqit Ushta 
rak të Fuqive Armate të bashkueme, me qendër 
në Tiranit 

Gjithashtu, Gjyqit Ushtarak i takon me gjykue 
deliktet kandra sigurimit të Shtetit, të parapame 
në Titullin I., Libri i II-të të Kudit Penal Komun 
Shqiptar. 

Në rasat e parapamë në këtë nen, dy nga Gjyq 
tarët që përbajnë Gjyqin Ushtarak, duhet të jenë 
Konsuj të Milicjes Fashiste Shqipto re. 

Neni 5. 
Në rasë konekslteti procedimesh, disa të kompe- 

tencës së autoritetit gjyqësuer ordiner e disa të 
kompetencës së gjykatave ushtarake, asht kompe 
tent për të gjitha gjyketësi ushtarak. 

Këtij gjykatësi i përket edhe gjykimi i fajeve 
të panipame eksklusivisht prej Kodeve Penale ush 
tarake, edhe në qoftë se ato faje janë krye prej 
personash që nuk bajnë pjesë W Fuqive Armate, 
gjithashtu edhe gjykimi i fajeve për favorizim ara 
tisje, shtytje me ba faj, blerje të pa-kujd-sëshme, 
ase mbajtje sendesh ushtarake të parapame prej 
Kodeve në fjalë. 

Mbi konfliktet të juridiksionit vendos Gjykata 
e 14iktimit, si mbas nenit .(19 Hi Procedurës Penale. 

Neni 9. 
Proceset të Hetuesis si dhe ats, për të cilat 

nuk ka fillue gjyqi, ta faje,e që në bazë të neneve 
4 e 5 të këtij Dekreti kalojnë në kompetencën e 
Gjyqit Ushtarak të Fuqive Armate të bashkueme, 
do t'i dërgohen, në gjendje në të cilën ndodhen, 
Prokurorit t' atij Gjyqi, për vazhdimin e gjykimit- 

Neni 7. 
Për fajet dhe veprat disiplinare të kryeme para 

hymjes në fuqi ti! këtij Dekreti, ka për t'u aplikua 
ligja ma e favorshme për të pandehunin, posë kuer 
asht dhanë vendim i pa-revokuëshëm ase marrë 
ndonjë masë e preme. 

Neni 8. 
Funksionarët dhe nënpunësat që tash ndodhen 

në shërbim të Gjykatave të suprimueme me nenin 
4 të këtij Dekreti, mund të mbahen përkohësisht 
në shërbim të Gjyqlt Ushtarak të Fuqive Armate 

të bashkueme, me rrogat që tash marrin, për ml' 
ushtrua funksione administrative. 

Ntni 9. 
Ky Dekret hynë në fuqi ditën e botimit të \ij 

dhs ka pl=lr t'u paraqit me kujdesin e Ministrit 
Sekretar Shteti për Drejtësin, Këshillit t' Epërm 
Korporativ Fashist, p~r këthimin e tij nit ligjë. 

Urdhënojmë që ky dekret të botohet në Fletoren 
Zyrtare të Mbretnis, tue i dhanë mandat cilitdo që i 
përkas t' a respektojë dhe Ul bajlf që të respektohet, 

Tiranë me l l-XIl-1939-XVIII. 
F1•aneesco .laeomont d. v. 

Sh. Verlaci d. v. Xhnfer Ypi d. v. 

F E R R O A L B A N I A S. A. 

TIRAN'~ 

Aksjonistat thirren Hi marrin pjE.'lsll në asamblen 
e përgjithëshme, të jashtëzakonëshme, e cila do Ul 
mblidhet nil të parin konvokim në orën njëmbë 
dhjetë tfl datës pesë Janar të Yitit njëmijë nëndë 
qind A dyzet, XVTJI, dhe në të dytin konvokim në 
orl.in njPmhitdhjeHi rn datës pesëmbëdhjetë Janar 
po 1940-VXTIT, në Tiranë, në zyrën e noter Mum 
taz Kokalarit, për të biseduar mbi këtë 

URDHËR TË DITËS : 

Modifikimi i nenit 20 (njëzet) të Statutit-Emërim 
Këshilltarësh-Kompetenza. 

Do të munden të marrin pjesë në Asemblen 
aksjonistat që !lo të kenë depozituar aksjonet pranë 
selis shoqërore pesë ditë përpara ditës së mble 
dhjes. 

PAJTiftTAR:IT e Fletores Zyrtare janë' të 
lutur që brenda muajit Dhjetor t' a rregu· 
llojnë vazhdimin e pajtimit të tyre për vitin 
e arthmë (1 9 4 O). 

Veçanërisht janë të lutun t'i derdhin 
pagesat përkatëse ata qi kanë pajtim të 
prapambetur. 

Qyeh prej datës 1-1-1940- XVIII Fletorja 
Zyrtare do t' u dërgohet vetëm atyreve që 
do të kenë parapague pajtimin. 
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PARTE SUPPLEMENT ARE 
TRADUZIONE DEI DECRETI DAL TESTO ALBANESE 

Decreto Luoqotenensiale, 27 Novembre 1939-XVlJI, N. 172 

Requiaizione tetnporanea di un terreno 
per ragioni di interesse pubblico 

NOi 
Luogotenente Generale di Sua n:aesta 

VITTORIO EIA.N1JELE III 
Per grazla di Dlo e Volonta del1a Nazlone 

RE D' ITALIA. E D' ALBA.NIA., 
IIPERA. TOBE D' ETIOPIA, 

IR virtu dell' autorita a Noi conferita; 
Considerato ehe e d' Interesse pubblico la siste 

mazione della strada Tirana-Durazzo : 
Ritenuta la necesslta, per la esecuzione di tale 

opera, di requisire ed occupare, allo scopo di im 
niantarvi un cantiere , un appezzamento di terreno 
della superficie di mq. 1.59iJ,45 di proprieta di 
Shaqir Petrels ; 

Vh1ti gli articoli 2 A 4 rlel Decrsto Luogotenen 
ziale 2 settembre 1939-XVII, n. 77; 

Sulla nroposta del Presidente d I Consiglio dei 
Ministri, Vinistro ad interim per i Lavori Publici ; 

ABBIAMO DRC"RETA'T'O E DECRETJAMO: 
E requisito per la durata di due anni dalia 

data del presente decreto, I' appezzamento di ter 
reno di proprieta di Shaqir p •• trela, 'dells super 
ficie di mq. I .593,-15, in riva al fiume Tirana, 
localita Laknas, confinante con la strada provin 
ciale, flume, canale del molino, Dylber Petrels, 
Sati Petrels, Mehmet Petrels. 

Il suddetto appezzamento sara occupato allo 
scopo di impiantarvi un caritiere per la sistema 
zione della strada Tirana-Durazzo, in corso di ese 
cuzione. 

11 Ministra proponente e incaricato della ese 
cuzione del presente decreto. 

Ordiniamo ehe il presents Decreto vanga pub- 

blicato nella Gazzatta Ufficiale del Regno mandando 
a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservars. 

Tirana, li 27 Novembre 1939-XVIII. 
f/to Francesco Jacomonl 

f/to Sh. Verlaci 

Decreto Luoqotenenziale, 11 Dicembre 1939-XVIIl, lv.173 

Coatituzione della «Societa Saccarifera 
Albanese» 

NOi 
Lnogotenente Generate di Sua Jlaesta 

VITTORIO EIA.N1JELE III 
Per Grazia di Dlo e Volonta della N azlone 

BE D'ITALIA ED' A.LB.ANIA, 
IJIPEBA. TOBE D' ETIOPIA. 

In virtë dell' autorita a Noi delegata : 
Vista la deliberazione in data 17 Novembre 

1939-xVlll del Tribunale di Prima Istanza 
di Tirana, sulla costituzione della "Societa 
Saccarifera Albanese, e in contorruita dello 
atto di costituzione e dello Statuto della 
Societa stessa, presentati con fog1io Nr. 1501 
in data 5-12-1939-XVIII della Presidenza del 
Consiglio dei Ministri ; 

Visto l' art. 8 del Regolamento suli' appli 
cazione delle disposizioni del Codice di Com 
mercio; 
ABBIAMO DECRETA TO E DECRBTIAMO: 

L' approvazione della deliberazione sopra 
indicata del Tribunale di Prima Istanza di 
Tirana, ed ordiniamo ii libero esercizio della 
Societa in questione. 

Tirana, U-11-12-I939~XVlll. 
f/to Franceaco Jaeomont 

f/to Sh. Verlaci 
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Decreto Luoqoteneneiale, 11 Dicembre 1939-X VIII, N. 174 

Modifica all' Appendice-legge sulle Pensioni 
in data 6.V.1938 

NOi 
Luogotenente Generale di Sua U:aestit 

VITTORIO EMANUELE III 
Per Grazia di Dio e Volonta della Nazione 

BE D' ITALIA E D' ALBANIA, 
III.PEBATOBE D' ETIOPIA 

In vlrtu dell' Autorita a Noi delegata ; 
U dito il Consiglio dei Ministri ; 
Sulla proposta del Presidente del Consiglio 

dei Ministri, Ministra per i Lavori Pubblici 
ad interim, di concerto col Ministra per le 
Finanze; 

Vista la deliberazione dell' Assemblea Co 
stituente in data 12 Aprile 1939-XVII, ehe in 
veste ii Governo di pieni poteri ; 

ABBIAMO DECRET ATO E DECRETIAMO: 

Art. 1. 
L' art. 6 dell' Appendice-legge sulle Pen 

sioni la data 6.V.1938 pubblicata nel Giornale 
Ufficiale N. 38, viene cosl modificato : 

,, Gli irnpiegati civili ehe sano stati desti 
tuiti dall' impiego dopa la data 20 · maggio 
1938, come quelli ehe possono essere desti 
tuiti dopa la data di pubblicazione di questa 
Iegze, per motivi ehe non contemplano la 
perdita della pensione, nel caso in cui 
abbiano almeno 20 anni di servizio, valido 
agli effetti della pensione, e quando dal'rispet 
tivo Dicastero viene stabilito ehe non siano 
piu riassunti in servizio, hanno ~n diritto di 
usufruire della pensione computata in base 
alle disposizioni delle leggi in vigore sulle 
Pensioni". 

Art. 2. 
II presente decreto entrain vigore il gior 

no delta sua pubblicazione nel Giomale 
Uffioiale e sara presentato al Consiglio Su 
:periore Corporativo Fascista per la conver- 
sione in legge. 

Ordlniamo ehe il presente decreto sla 
pubblicato nena Gazzetta Ufficiale del Regno 
mandando a chiunque spetti di osservarlo e 
farlo osservare. 

Tirana> 11 Dicembre 1939-XVIII. 
f/to Francesco Jaeomoni 

f/to Sh. Ve~laci f/to F. Alizotti 

Decreto Luoqoteneneiale, l1 Dlcembre 1939-XVllI, Nr.175 

Costituiioiie della «Compegnia Industriale 
. d'' Albania "(C. I: D~ A.)» 

NOi 
Luo1otenente Generale di Sua U:aestn 

VITTOBIO EU:ANUEI.Jli} III 
Per Grazia di Dio e Volonta deUa Nazione 

BE D' ITALIA E D' ALBANIA, 
IMPERATORE D' ETIOPIA 

In virtii dell' autorita a Noi dAlf'le:ata; 
Vista la deliberazione in data 11 Ottobre 1939- 

XVII del Tribunals di Prima Istanza di Tirana, 
concernente la costituzione dells SociPfa Anoni 
ma "Compagnia Industriale d' Albania (C. T. D. A.),,, • 
e in conformita de11' atto di costituaione Q dallo 
statute della Societa stessa, presentati con cornu 
ntcazione Nr. 2251 in data 9-12-1939-XVIII delta 
Presidenza del Consiglio dei Ministri ; 

Visto 1' art. 8 del R@golamento sull' applicaslone 
delle disposiaioni del Codice di Commercie : 

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO: 
L' approvazione della deliberasione sopraindi 

cata del Tribunale di Prima Istanza di Tirana, sd 
ordiniamo il libero esercizio della Societa in que 
stione. 

Tirana, li 11-12-1939- XVIII 
f/to Fraace•co .Jacomoni 

f/to Sb. V erlaci 
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Decreto Luoqoteneneiale, 11 Dicembre 1939-XVIll, Nr. 176 

Riordinamento dei Cedici e Tribunali 
militari in Albania 

NOi 
Lnogotenente Generale di Sua .llaesta 

VITTORIO EJIA.NUELE 1111 
Per Gr"azia di Dio e Volonta della N azlone 

B.E D' ITALIA ED' ALBANI.A., 
IIIPEBATOBE D' ETIOPIA 

In virtu dell' autorita a Noi delegata; 
Ri ten u ta la necessita di sanzionare I' avvenuta 

fusions delle Forze Armate albanesi con quelle 
italiane e di stabilire, in conseguenza, quali siano 
le leggi militari ehe devono aver vigore in Albania 
e regolare la competenza dei Tribunali Mili tari; 

Visto 1' art. 15 dello Statuto fondamentale del 

Regno; 
U dito il Consiglio dei Mini11tri; 
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei 

Ministri di concerto con il Ministro per la Giustizia; 

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO: 

Art. 1. 
Data l' unione dei destini del po polo italiano e 

del popolo albanese le Forze Armate albanesi ven 
gono fuse con le corrispondenti Forze Armate 
italiane. 

Art. 2. 
11 Codice Penale per I' Esercito ed i1 Codice Pe 

nale Militare Marittimo del Regno d' Italia, con le 
modifiche ad essi apportate, nonche ogni altra legge 
militare, compresa quella di reclutamento, i regola 
menti di disciplina e le disposialoni sullo stato 
degli ufficiali e dei sottutrlciali vigenti per le For 
ze Armate italiane sono estese di diritto in Albania 
e vi saranno osservate ed applicate· nel loro testo 
in lingua italiana, ehe sara deposltato alla Presidenza 
del Consiglio dei Ministri e al Ministero della 
Giustizia. 

Un esemplare dei detti Codici, leggi e regola 
menti, sara tenuto in ogni Prefettura e Sottoprefet 
tura, a disposizione di chiunque voglia prenderne 
conoscenza. 

Entro tre mesi dall' entrata in vigore del pre 
sente Decreto i Codici Penali Militari di cui al pri- 

mo comma aaranno Inseriti, nella loro traduzione 
in lingua al banese, nalla Gazzetta Uff iciale del . 
Regn o. 

Ogni nuova disposizione ehe venisse emanata 
nel Regno d' Italia per le Forze Armate sulle ma 
terie indicate nel presents articolo .e ehe debba 
aver vi&ore anche in Albania, sara tradotta in lingua 
albanese e pubblicata, previo decreto Luogotenen 
ziale, nella Gazzetta Ulhciale. 

Art. 3. 
Dal giorno dell' entrata in vigore del presents 

decreto sono abrogati i1 Codice Penale Milite.re 
Albanese e tutte le leggi e regolamenti emanati 
p9r l' Esercito albanese, ehe regolino le stesse ma 
terie disciplinate dalle norme di cui all' articolo 
precedentë. 

Art. 4. ~0-) 
Dalla ste ssa data sono soppressi il ~ )tunale 

MHitare albanese, il Tribunale Supremo Militare alba 
nese e il Tribunale per i reati politici istituito con 
la legge 23 Dicembre 1925 e successive modilica 
Z10 ni. 

l reati gia devoluti alla competenza di dette 
Magistrature, passano alla competenza del Tribunale 
Mihtare delte Forze Armate unit.cate sedente in 
Tirana. 

Spettera altresi al detto Trrbunale Militare co 
noscere dei delitti contra la sicurezza dello State, 
previsti nel titolo l 0, iibro 2°, del Co dice penale 
comune albanese. 

Nei casi previsti dal presente articolo, due dai 
giudici componenti il Tribunale Militare debbono 
essere Consoli della M. F. A. 

Art. 5. 
In caso di connessione di precedimentl, alcuni 

di competenza della Autorita Giudiziaria ordinaria 
ed altri di competenza dei Tribunali Militari, ë com- 
petente per tutti il Giudice MilHare, · 

Spetta altresl. al detto Giudice la . cognizione dei 
reati previsti esclusiramente dai Codici Penali Mili- 
tari anese se commessi da persone estranse alle Forze 
Armate, nonohë la cognizione dei reati di favoreg 
,;Jamento in diserzlone, subordinasione, incauto 
acquisto o ritenzione di cose militari, previsti dai 
codici stessi. 

La decisione sui conflitti di giurisdizione spetta 
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alla Corte di C1ss111ione di Tirana, ai sensi dell' arti 
eolo 419 della Procedura penale. 

Art. 6. 
I proeessi in corso di istruzione e quelli per i 

quali non sis stato iniziato il dibattimento, relativi 
a reati ehe in base agli art. 4 e 5 del presents 
Decreto sono devoluti alla cornpetensa del Tribunale 
Militare delle Forze Armate unificate, saranno ri 
messi, nello stato in cui si trovano, all' avvocato mi 
litare presso il detto Tribunale per il corso ulterio 
re di giustizia. 

Art. 7. 
Per i reati e fatti disciplinari ~mmessi prima 

dell' entrata in vigore del presents Decreto, sara 
applicata la legge piu favore vole all' imputato, salvo 
ehe sia stata pronunciata sentenza irrevocabile o 

..,.._ ..•••• ~ "> 

proal'i ·· "r+o definitive. 
'· 
b-, Art. 8. 

Il personale di Magistratura e di Segreteria, 
attualmente in servizio presso il Tribunale Militare 
albanese e il Trrbunale Politico potra essere tempo 
raneamente applicato al 'I'nbunale Militare delle 
Forze Armate umficate, con gli assegni ehe in atto 
percepisce, per esercitarvi funzioni ammrnistranve. 

Art. 9. 
Il presents Decreto entra in vigore il giorno 

della sua pubblicaztone e sara presentato, a cura 
del Ministro per la Grustizia, al Consiglio Superiore 
Corporativo Fascista per la conversione in legge. 

Ordiniamo ehe il presents decreto sia pubblica 
to nella Gazzetta Ufficiale, mandando a chiunque 
spetti di osservarlo e farlo osservare. 

Tirana, li 11 dicembre 1939-XVIII. 
f/to Francesco Jacomonl 

f/to Sh. Verlaci f/to Xh. Ypi 

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA 

FERRO-ALBANIA S. A. 
Gli azionisti sono invitati ad intervenire ah' as 

semblea generals straordinaria ehe sara ten u ta· in 
prima convocazione alle ore undici del cinque 
gennaio 1940-XVllI ed in seconda convoeazione 
alle ore undici det quindici gennaio 1940-XVIJJ, 
in Tirana, presso lo studio del notaio Mumtaz Ko 
kalari per deliberate sul seguente 

ORD1NE DEL GIO-'?NO: 
Modifica Art. 20 (ventr) dello Statute. Nomina 

Consiglierl. Competenze. 
Potranno intervenire all' Assemblea gli azionisti 

ehe avranno depositato le azioni presso la sede 
sociale cinque giorni prima dell' assemblea. 

Gli A B B O N A TI alla Gazzetta Ufficiale 
sono pregati di veraare entro ii mese di 
dicembre I' importo dell' abbonamento per 
l' anno 1940-XVIII. 

Coloro ehe sono arretrati sono partico 
larmente pregati di volere al piu presto met 
tersi in regola. 

Dal l9 gennaio 1940 la Gazzetta Ufficiale 
safa soltanto inviata a eoloro ehe avranno 

" in anticipo verslito I' importo dell' abbona- 
mento. 

Shtypshkroja ,,NIKAJ" Tirani BKSH
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MBRETNIJA SHQIPTARE 

Botohet prej. Drejtoris se Pergjithshme te Shtypit, Propagandes e Turizmit. 
PEl:x~B :\JTJE 

l) JJ. Jl. 16 Dhetuer 198[}-.,\_ Vlll, 1',r. 177 
Emetim Bileta::;h 20 frangash 

2) Shpallje <' )1. F. Pyjore për 
nja! ti.-i Shpatit 

tip i ri f. 1 
pyllin dema- 

t. A • 4- 

1) JJ. L. 1:3 l iicennb. e 1!f.'JY-~\'V tu, Sr. 177 
Emissione higlietti rla 20 fr. alb. di nuovo 
tipo 1i. :i 

2) A vviso .r usta rlella :11. F. F. ( Foresta d<.>- 
manialo <kilo Shpati) p. 4 

--· -· ·----------------- 

/Jekrrt i Jlëkambë6it Jute 1:3 Dltetue•· l!J.'39-XVJJJ, Xr. 174 

Emeti:n Biletash 20 frangash, tip i ri 

Na 
.Mëkambësi i Përgjithësbëm i Jladhnls së Tij 

Vt.RTOR EMANUELIT lii 
Për Hh-ë të Zotit e Vullnet të Kombit 
!tlBIN]'r I ITALIS DHE I SHQIPNIS 

t»EBANDOR I ETIOPIS 

Ki: virtyt të Autoritetit <të Xa asht delegue : 
~!hasi u pa neni I'."> i Statutit Themeltar Hi 

MhretniH; 
Ml,asi u pa ligji mbi rregnllimill <' monedhës 

shpallun në Fletoren Zyrtar» Xr. 40 datë :}I 
Korrik 1!)':2;>; 

~!hasi u pa ligji orµauik për Hankën Kombë- 
tare fii Shqipnis ; 

~I basi u pa konvencioni ndërmjet Qr-veris 
Shqiptaro <' Ilankës Kombëtare ti· Shqipnis. shpa- 

llun në Fletoren Zyrta re ~- 40 dati· :li Korrik 
19':>.'."> ; 

~!basi u 11digjue Këshilli ~li11istruer; 
Mbi propozirniu P 1linii-;trit të Fina nca vet : 

'.\' f' I) i I . 
Biletat nga fra. ':20 tip i ri Hi Bankës Kombëtare 

tr Shqipnis. qi kau me u enietue 11/J zaY(~11d:-;i11 

të tipit qi gjin<let në qarkullim P qi kan mo qar 
kullue deri nci uji lajm të ri. kau me pasun Hhf' 

njat dalluese kara kteristike li-' reshtueme këtu 
poshti; : 

Bileta T. H. pre] ':20 frangash e Bankës Komhë- 
tare të Shqipuis asht e shtvpun në kromotipografi 
p knlkografi mbi një letër ti' bardhë prej hrumi 
të posaçëm. e të filigranuem. me dy medaljona 
ku janë paraqitë. në të majtën e atij që shikjon, 
fvtvra në profil P ~!. T. )fhretit Peranduer. e në 
ti· djathtën fytvru 110 prot'PI (' Skënderbeut. 

Ti' dv profila t jan/.i tr kt hyeru ka li qendra e 
biletës. 
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Ji~ mbara (' biletës përbuhet pri-j (i)· vaudn 
kët1h liktorë ti' YP1Hlo:,m11 1Ji111-n1Hns llH' nji 11g,jJTi' 
të blertë Hi çelun qi" kufizojnë 11/i drf'jtirn hori 
zoutuer krejt hartimin P bilPtë.-. Largë:-:.ija uiak 
simale ndërmjet ri)· «sopatn ve» asht prej 17H nun. 

Në Hi dyja an/it tue i zanë pje~,1,ri:-:ht d)· Yanda 
kët Iiktorë, \'ij11ë dy k1111or1* pre] µ'j<'liii'c-:h lisi në 
formë qarku që mbyllin filigra nct e ualt-për 
sh krueine. 

Nalt JJë qendër ti' njij llrPzi 11ë \'i.W ii' lu kue 
me, me larime të kaltërtu e me rrethore ti' Yt'l' 

dha. gjindet nji hapësinë. e k11fiz112mP pn'.i njij 
kindi H' rnmbullakët. r mhreruln ki'.-.aj shitet :si 
gla B. K. S. 

l\'ë pjesën qrrnirore r anës sf' poshtme asht 
veudosë fvtvra e Romës, 11dpj1111 pranë ujkojes 
kapitoline e shtvpuu kalkografisht ni' 11gj>Ti' Hi 
blertë, 

Në hapësinën qendrore ti' l>iletë:; k~11dol1P11 
fjalët: 

RAKKA KO:'ll 8~~TAHE E SHQJP~lS 
~.JIZET FH.A:Ç(~A 

T£ PAGrESH}lr; !\~~ TE: PX\[f~ PHl'ESIT 
Këshilltari Delegat Kryetari 

e 11ëw,hkrirnet përkatëse. 
SPC'ila uihishkresë do ti; përsëritet n(1 dy gjuliil: 

italisht e shqip. 
Kunorat me gj<'tlll' lisi që u pfam('11<li;11 ma 

rialt.jani; lë mhajtuua sf><·ila Jm'.i gjalrne së përhje 
.Ihun me ngj~·rë të tluuitë-vjolke që përmbahet 
nalt prej njij rrotullze të vogël. Pëimlri këW nji 
tjetër gjalmë P bardhë me skaje të verdha, <'JH[Pt 
horizoutulisht dhe ka të shtypuna shënimet c\ SP 
ris P ti" uuiuurit progresiv. 

Gjalmat P thimtë-vjollce. tue i lidhë për rreth 
kunorat me gjethe Iisi. hijuë teposhtë në pjPsën 
qendrore të tyne për të mbajtë varr .seriln 11/.W 

uji shqyt ku përsëriten të shtypuna mbi nji truell 
të blertë valë-valë shenimet e seris e të numurit 
progresiv, por të vume në drejtim të kundërt mr 
ato CJë janë nalt. 
Sheshi qendruer i biletë!'! asht i shtyp un tipogra 

tikisht në të blertë të çeluu rreze-rreze që derdhen 
tue dalë mbrapa fyt~Tës së Romës. 

Në skaj. 11ë pjesën P bardhë të biletës. kail 
fundi i së djathtës, janë të shtvpuna këto: 

Officina dell a Ranta d' Italia. 

E mbru pmju e biletës asht e shtvpun n~, kro 
uintipograf]. 

Tt' përba.mit e su], lllP dukje b11drPjlë, asht 
(' tormuome pro] ujij rrethorje lllP Yi.ii' Yazhdt1i'8e 
që ka dy µ·jina nuuën e sipërme horizontorn, dy 
u' a11il11 P posht111~ horizunlore, uji gji qr11dr·uPr 
11ë SP(·ilii11 prej nuave It' krahve, 11di'rsa kati:r 
k.uulet puruqesin St'<'ili nga nji sk ulë lugon'. Kjo 
rrethore 111P \·iji\ rnzhd1ws11. <' përham« me viza 
time 11ë katt,rµj('th:-:hnw P lulëza H' verdhu I' ti\ 
ki._;:,d1t!'Jlll<'. lidhi:• 111idis ly11P dy modalionut e 
rrumbulla ktë të vendosim 11i:• puthisje me filiµTa 
nat. si t'tllH' shqyt1~t P tjerë të ndryshëm. 

Shqylat nrlër katër kuurlet kanë Nr. 20 në 
slrit'iir lllt' ng"jyri-' t/i Z('Zi.1. Hi rrot hueuie prej uji] 
kuuoro gjt•thi•.sh P 1w111i-'~li 11/i ngjyra t/3 natyrë 
shm«. 

Kutër silqyta W tjPrP. d~ nalt P dy poshl, të 
1WrlHtnli' prej rrethoresh mp rruza <llH~ gryka karte, 
mbajnë. poshtë, (jali.i! llH' sh k roja la piduue «Venti 
Fra nchi» <' nalt (jalt't <,~jizPt Frn ngu» . .\lidis dy 
silqyta rr ualt, asht P vumr- në uji liapiisinë qar 
kon' H; hurdhë. shtvpun 111r nµjyri• ti_; ~sJit(,jW, 
knnn-ju 11i0 gjultë shqipP: 

Ligji dënon fabrikatorët e s'ipërndaesit 
e biletave të falsifikueme 

Po kjo kuuosj« JJi' gjulli' italishte përsëritet 
posht 1111Jl'('111la njij ~l1t1~·ti horiznntuer. P shtvpun 
nu: 11~j~ ra lii \'Pnlh/i <· të ki-isiltejtii me shk roja 
t/f "ktrqP 111!,i uji sile:-:ll 111 \Pr<lhi1 të i,:plun. 

'.\ii pjPsi·'ll qerHlrop• ti-' hilet/is. ndii uji shesh 
kuq P zi. shtrihet ~hqipja ilrkrPnorf'. (' slJlypu:n 
11/J kuq P zi. 

l'/innlii këtë vjP11 nji rrethore gjvsëm q:a rku, e 
zbukurueme me rrotullakëza bardh e verdh, e 
pshtetun me (l~· cipet mbi pjesën <> siµën~lf' të 
mcdaljonevet. në mënyrë qi.· me lani' hapësina 
111f' trajtë të ndrvslunr-. që kanë mhreuda µ:rnm 
e kokra ullini. ::'\t• fund. për auë të Shqipes, gjin 
den edhf' dy hapësina W tjera. ku shitet fillimi i 
lH'ma ve t' ulli nit. 

Gjanësija maksimale P përmbajtjes horizontore 
W l>iletës nurin nun. 170 dhe ajo e përmbajtjes 
si3 pingultë mm. \l:l. 

1\' eni 1. 
)linistri i Fin,UJC,HP asht i ugarkuem për zba 

timin f' këtij dekreti. i cili hynë në fuqi prej da 
t(:i;-; f-:ë shpalljes ,:ë tij. 

Tiranë. me J:->.XlJ.l\J:39-XVJlI. 
Francesco .Jacomo11i d. v. 

Sh. Vertaci d. v. F'. Alizoti d. v, 
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PAR·TE SUPPLEMENT ARE 
TRADtJZIONE DEi DECRETI DAL TESTO ALBANESE 

Decrcio Luoqoteneneiole, 15 Dicembre 1939-XVlJI, N. 177 

Emissioae di biglietti da 20 fr. alb di 
nuovo tipo 

~01 
Lnogotenente Generate di Sua Maesta 

VITTORIO EMANUELE III 
Pe •. g1·azla di Dlo e Volonta della Nazione 

RE D'ITALIA ED' ALBANIA, 
IMPERATORE D' ETIOPIA, 

fli virtu dell' autorita a Koi delegata, 
Visto I' art. t:-, dello Statute fondamentale del 

Ilegno, 
Vista la leggo tiull' ordinameuto monctario 

pubblicata uella Fletorja Zyrtare x-. 40 del ,31 
Luglio 19:fy, 

Vista la Jegge orgauica per la Ba1J('a Xazio 
nale rl' Albania, 

Vista la couvenzione tra il Governo Alhanese 
e la Banca Nazionale d' Albania, pubblicata nella 
Fletorja Zyrtare Nr. 40 del 31 Luglio 1!J2\ 

Inteso il Consiglio dei Ministri, 
Su proposta del Ministre Segretario di Shto 

per le Fi nanze, 

ABB!Al\'fO DEClrnTATO E Dl~CRETLUlO: 

Art. I. 
1 higlietti da Ir.alh. 20, di nuovo tipo, della Ban 

ca Naziouale d' Albania, da ernettersi in sostitu 
zioue del tipo (la fr. ~O in r-ircolazioue e ehe rimar 
ra in circolazione siuo a nuovo avviso, avrauuo i 
distintivi ed i segui caratteristici qui appresso 
irulica ti : 

11 higlif'tto N. T. da :20 fruuchi (lella Banc;a 
Nazi o ua le d'Albauia i': stampato in cromotipografia 
<' c•alcog1 af ia su carta hiuur-a di impasto spec ia le. 
filigra nata i11 pasta, con clue medaglioni usi quali 
so no rnppreseututi, a sinistra di chi guarda. I' ef 
figc di profile di S. M. ii ll(• Imperatnre e a 

destra l' effige di profilo di Scanderbeg. 
1 du~ profili sono rivolti verso il centro del 

biglietto. 
11 recto e formato da due fasci Iittori verticali 

in coJore verdiuo ehe limitano nel senso oriz 
zontale la cornposizione del complesso del bi 
glietto. La sporgenza massima tra le due scuri 
e di 178 mm. 

Ai due lati, sormoutauti parzialmeute i due 
fasci littori, sono clue ghirlanrte di quercia. di 
forma circolare, ehe racehiudouo le~ filigraue so 
pra descritte. 

In alto uua fascia curvilinea a fregi azzurri e 
cornici gialle. rnca nel centro uno spazio delimi 
tato da bordo circolare, entro il quale appare la 
sigla B. K. S. 

Nella parte centrale del Jato inferiore i': collo- 
tata la figura di Homa, seduta presso la lupa 
capitolina. stampata ealcogratica.mente in tinta 
verrle. 

~ello spazio centrale del higlietto e posta fa 
leg~·enda : 

BA;'\CA l\AZ[O:\"ALE D' ALBAN JA 
VEKTI FRA.XCHI 

PAGA.BILI A VTSTA AL POH'L'A.TORE 
li Presidente 
e le rispettive firme. 

Ciasn!na leggenda r ripetuta nelle clue lingue: 
italiana e albanese. 

Le ghirlaude di quercia di cui sopra, tiO!JO 
sorrette ciascuna da uu nastro svoluzzante di <.o- 

li Consigliere Delegato 

lore grigio-\·ioletto. assicurato in alto da una 
borchia. Al di sopra di questo un altro nastro 
act-artorciato orizzontalrueute. bianco eon hordo 
giallo, reca stampute lP inrlicazioni d<'lla serie P 

del numero progressivo. 
I nastri grig·io-violetti avvolgendosi alla rnro- 

na di quercia. ricadono in basso nella parte cen 
trale di c:,;se 1wr~sorrrfrgere ciascunu una targa. 
ove si ripetouo. stampati su fondo ondulato Yer 
dino, J<:, indicazioni della serie e del numero pro- 
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g-ressinl disposti pero in senso oppo:,tn a. qnclli 
superiori. 

ll tondo ce1ttrale del biglietto e impresso ti 

pograficamrute in verriiuo a raggiera ehe si irru 
dia parteudo dietro ulla figura della Honia. 

Sul margiue in biauco del l>-iµ:lietto, in l>asso 
a dt'stra, 0 sta mpato i11 nero : 

Offir-ina dclla l3a11ca d' Italia. 
li verso dr! biglietto r· stamputo in erouio li 

pogra Iia. 
La composizioue, di apparenza rettaug·olan'. i> 

formata da uua t·or·niC'P uuitiliuea l'C'c·,111te due 
inseuature nel lato urizz ontale superiore. due nel 
lato orizzunlalc inferiore. uua l'Plltmle in ciascu 
no d.ei lati vertiruli, mentre i quuttro a11goli p1·p- 
seutauo ogm1110 una scautonatura concava. Tale 
cornice unitilinea formula (·011 disrgui a quadri 
lobo e roso ncini in gitllo e marrouc. eolh-'ga tra 
loro i due mPdaglio11i eircolari situati i11 corri 
spoudPnz,t dellP tiligraue. P diverse taq . rhe. 

Quolle ai quattro a11goli n'(·a110 il :'.\. :iO i11 
cifra di rolo re nero l'itTOHlTiltv du un fr:,;totl(' di 
truttu e foµlie iu rolori nuturuli. 

Altre quattro targhP. due in alto e cine in has 
so. formate da l'omil"i a perline P da (·nrtmTi. 
racchiudouo in basso Ja scritta i.i curaiteri la 
pidari «venti franchi». in alto la snitta «nji,,d 
franga». Tra le .lue targhe superiori, t' posta in 

11110 spazio eircolare hianco, unpressn 111 mano- , ·. 
IH', la r-onuniuatoria ill lingua ulhanese : 

La leggt' pnnisc« i tabbricatori e gli spuccia 
tori di higlietl i fo lsi 

La slessn cnnnninatoria in lingun italiaua e 
ripetuta i11 basso ltPI ('('11tr'o di uua la.rga. ori.,-· · 
zoutul« impn•s~n noi colori t1-iallo c marto 1P a 
ea ratteri rossi s11 tourlo giallino. 

:\'PIia parto centrale dt'i i>igliPtto SU to.ulo 
rosso-noro ('ilnlfH'g'gia I' Aquila hicipit« imprr-ssa 
in rosso-uero. 

Al di sopra di quesla 0. una (·ornin, scmicir- 
n>l.i1·t' clC't'ot'ata con piattelli i11 hiauco P giallo 
appoggiata con gli c'stri.\!ni sulla parte supPriore 
dei tnPdaµ:lioni. i11 mndo .In lasl'iarr due spa.zi 
di toriuu vuria rarchiudvnti rami rl' ulivo «on 
bat·(·tH'. In ha-so ai luti dell' Aquila si trovano 
all ri dttt' spazi noi qua li ha luogo ii nuscimontn 
d('i rami di ulim. 

LP sporg-enze mussiuu- della couiposizioue 
misura no ne] lato ot izzoutn l« nun. 170 <' nel lato 
vr-rtical« rn111. ~i::. 

.\ rt. :2. 
il ~li11islrn S •• ~·1etario di Slain p:>r k Fi nauze 

e incaricato della esecuzione del preseute dPcreto 
ehe entra in vigoro dalia data .lella sua pub- 
1,lie:tzirnll'. 

Tira11a. ti l~l.Xll.l!J:19-X\"l!J 
f/to t'r:tn(~(·seo .Jacomoui 

f. to l•\,jzi Alizotli f/to Verlaci 

--·--- --- 

M BRE TNIJA SHQIPTARE 

Milicja Fashiste Pyjore 
KOMANDA E LEGJO~lT XII 

PYLLI DE)L\.:'.\JAL J SHPATlT 
Shpallje e nji ankandi të vetëm e m~ oferta të 

mëshehta, për shitjen e 50 000 rn" materjal dru 
suer qi mund të nxieret prej cepave të pyllit 
landtar të posht- sheojuem e qi përbajnë pjesa 
të pyllit demanjal të Shpatit. 
Njottohet :-,e, JJP Zyrëu e Kouiaudës së Df' 

tashueme U\ Milicjes Fashiste Pyjore n' EJ basan. 
përpara Komisjouit H; krvesuem prej Komandan 
tit të ~I. F. P. o prej uji të deleµ:nf' mit tP tij. do 
të zhvillohet ankandi për shitje ofruesit ma t/i 
mirë, të materjalit rlruesuer që mund të nxieret 
prej copave të pyllit landtar (alto tusto) tr shr- 

R E G N O D' A L B A N I A 

Milizia Fascista Forestale 
CU ~I AN DU X 11 A LE <~ l O .\ E 

FOREST_\. Dr~JL\;\L\.LE DELLO ~HPATJ 
Avviso d asta ad incanto un co .- ad offe te segrete 

per la vendita di 50.000 m" di ms te r iale le 
gnoso ricavabile dai lotti di bosco d' ..• lto fusto 
sotto indicati farenti parte della Foresta De 
maniale de Ho SH? A Tl 
Si rende noto ehe nell' Lfficio del Comaudo 

Distaccato della Milizia l"asdsta Forestale di EL 
BA~_..\.;\ dina nzi a lla Co nunissioue presieduta dal 
Comaudante della )I. F. Forestale o rla 1111 suo 
delegate si prol'Pdera agli incanti per Ja veudita 
al miglior otferente del materiale lt1i.;'llOso ricava 
hile dai lotti di ho st-o rl' alto tuste iudicati uel 
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nj ucme në pasqyrzë11 këtu ma poshtë, në lë c: 
lë11 janë percaktue edhe dita e ora qi <lo të zhvi 
llohet ankandi, sasija e parapamë e prodhimit lë 
p'.'rgjithshëm, çmimi bazë e depozitat qr do t' e 
pen. Ani, aurli do të 'l,hvillohet tue iu permbajtë 
shënimeve të kël'.;aj shpallje e kapitulatit të de 
tyrimeve perkatse, qi mund. fr vrehen e të stu 
djoheu pranë Ko ma ndave të Legjonit të ,VIiliejes 
Kombëtare Pyjore si edhe të Milicjes Fm,histe 
Pyjore në Tiranë, Shkodër, Korçë. Elbasan e 

Ylon~\ 

segueute prospetto, nel quale souo altresl speci 
ficati il giorno e l' ora in cui a vverra l' i manto, la 
tiresurnibile prorluziout· totale. il prezzo base eel 
i depositi ua eseguire. L' inr-ant o si fara sotto 
l' ossernwza del pr2sentc> avviso e del relative 
«apitolato d' onori ehe e ostonsilnle prosso tutti 
i Comandi Legione :\l. :\. F. e dolla i\lilizia Fa 
scista Forestale di Tirana. Scutari, Corizza. Elba 
san r Valona. 

K~mu-1 
1 
P.rodh. aprok. l 9.1~1i~1~i i adjud. 

nja ku Ll ... Produe. appross. per Fr.Shq. çdo 
nd~ ~11 m1 

dhet drunit 

Data e adju 
dikatës 

Data dell' usia :5 -· --- --- ";:" 
- Ora në S: .'.: 
të cilën (l) ..., 

Dita 1· hayet O ~ 
. adjud. §" 

Gun·no u 
apertura 
incanto 

Ernni i copës së 
pyllit 

Den'nninazione del 
l o t t o 

Cum u ne 
in cui e 
situtit» 

Depozita 
Depos i ti 

Frezzo d' asta a 
Landë I Dru I Fr. A. per me. 

. unimi Zjarmi 
Specie ,p~I. K. l\t K. , Lanetë I µn_1 . 
leqnosa Zjarmi 

e adju- !e garan 
dikatës I cis 

d' asia I cauzion, 
da oµera1da ar de 
( Jfc.) j re ( Mc.Jl (Ipero: I Ardere l Fr. A. I fr. A. 

• l Prroj i Qershive 

1! 
:3~ati ~~gio 5 oool- 3.50(Jl' 6. - J.~ I 1.500 I 1.500 

_2_ Vazu n I " Ja:girl__ 3 500( 2.50\_5·80 l_o·~:_1 __ 1.000 1~00 
0 

K. ,. B it ~ ahfaq.1 ( 1.500,_' 800. 5,60 l o.u ~-o 750 I 
0 tep 1 aves1 tt " • _ • 10 . I (pi>hë-p~ ,oo. - 8.- - 1 

-- ------ ---~ - . ' -- 
Kodra Kersheja I~ j,ah . 3.5ooJ 2.500 5.20 I 0.10 950 

~gw , I . 
I
J.. . . N"" .. . ah:faR"gio 2.5001' l.500,-4.8(.) . O.OS l 5-0 165() erroJ 1 enes ,, . h . 1 r:;00 - · o · . pis ~-pzno .,) - I.- - 

Mali i Jaranishtit ij -,, - J;gi: 3.200\ 2.000 4.80 0.08 s_~ ,100 ! 

Qafa Deka e Ma. . ,, faggio 3.ooo; 2.000 4 so O.OS 700 700 1 

--;- Mali i Cikës ---,,- ;11 . 3.000 l.~00, 5.20 - 0.10 --~00 800 \! 

. 1aggio · l --- . --1! 
· aggw 

~-ta-G-JI_f_H_S_E_J_T_J f a_h-Jaggio·l-2-8-.9-0-01· }() 000 _ I _ I _ --~ 
~ ; TOT ALI j ! pish ptno 2.200 ' · · I \I 

1_4 
~ ~ 1_5_l --- 
== ~ ' 6 ~ ~ - 

7 

e - 

\:.150 I 
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Sasinat e sipër-shenueme, nuk përbujnë de 
tyrim të patundshëm per Milicjen Fashiste Py 
jore. 

Aukaudi do të zhvillohet si mbas pershkrimc 
ve të Ligjës e të Rregullores në fuqi mbi Admi 
nistrimin e Kontabilitetit të Pergjithshëm të Shte 
til. 

Ofertat e mëshelita në shtesë të shenimeve 
rregulluese të përrnenduna sipër. do të shkruhen 
si mbas modelit të përfvtvruem në fund të kësaj 
fletë-shpallje tue i YU pullat përkatëse, o <lo t' i 
paraqiten ose do t'i siellen si mhus përshkrime 
ve t' art. :~4 të Rregullores së t'ipi-'r-pi3rmendun 
Komandës së Dctashuerne H' :.\lili<'je:-< Fashiste Py 
jore u' Elbasan. të shoquuerne me depozitat për 
katëse. 

Depozitat e përmouduna. dot' i paraqiten Ko 
misjonit r do t'i dorëzohen sëbushku <' tr veçuem« 
prej zarfave qF përmbajnë ofertat. ose, ujikohë 
sisht me ofertat, tuc ia numrue në dori' Kryetarit 
W Komisionit në fjalë. 

Ofertat e dërgueme me anë të postës ose 
nëpërmjet të personave të tretë. do t'i mërrijnë 
Komisjonit pranë Komandës së Detushueme u, 
Milicjes Fushiste Pyjore n' Elbasan. në zurfa u, 
m byllun f' të vulosun e jo ma Yon/I se uji ditë 
përpara datës së caktueme të zhvillimit t' auka 
ndit. 

Nuk pranohen oferta me kondita ose të pa 
raqituna në ndenji mënyrë lP ndryshme ll/.!'il ajo 
f' pershkrueme ma sipër. 

Ankandi clo të zhvillohet për seicilën copë 
pylli veçmas, në mënyrë të tregueme ma sipër. 

Adjudikata do të jetë definitive me ankandiu 
e parë e do t'i lëshohet po n' at mbledhje Ko 
misjoni, ofertuesit ma të mirë; me gjithkëta. 
proces-verbali i adjudikatës nuk perban ndenji 
detyrim për Milicjen Fashiste Pyjore për. rleri sa 
mos U·' jetë marrë aprovimi epruer, kuerse 
fituesi i ankandit metet i penguem kundrejt }I. 
F. P. në fjalë që në përfundimin e adjudikatës 
f' eteri sa që, në rasë mos-pasje t' aprovimit ep 
ruer të kerkuem, t'i njoftohet shlvemja e çdo 
dotvrimit që i përket këtij vendimi. 

Në këtë rasë, fituesi i adjudikatës, të cillit do 
t' i këthehet depozita f' dhanun, nuk do të ketë 
të drejtë për kurrnji shpërblim të çdo natyre. 

I quantitativi suddetti non sono impegnativi 
por la M. F. Forf'stak. 

L' asta avra luogo a norma della vigente legge 
e del regolamento sulla amministrazione e la con 
tahilita gc'nerale dello Sta.to. 

Le offerte segrete in aumeuto ai dali regola 
tori suiudicati saranuo scritte secondo ii modulo 
riportato iu calce del presente avviso e dovranno 
essere stese su carta lrgale e presentate, o fatte 
perve: ure a norma dell' art :14 del predetto rego 
lat1H'111 o, a I Com and o Distaccato dell a 1'1. F. ~'. 
di Elbasan, accompagnute dai relativi depositi. 

DP1ti rlepositi dovranuo essere preseutati alla 
Com 111 issione e couseguati insicme, ma S.KP ,\ H.A 
TAi\m:'\TE dai piesrhi suggellati coutenenti Ji, of 
fortP. oppure i11 uumerario contemporuneauu-ut .! 

alle offerte, uell mani del Prrsid,•nlP <1dla 

LP nfft•rk i11Yiat11 per posta o a mezzo <li kr 
z.1' persone debhouo perveuirc alla Commissionc 
prosso ii Comaudo Distaccnto ~I. F. F. di Elba 
:-:a n ill pif'go suggPHato 1101t pit1 turdi del µ:iorno 
prP<'f'de11tP a quello i11 cui si .tierw l'asta. 

Xou saranuo accettate ofterte coudiziouate .. 
ovvero quelle ehe veuissero presentate 111 modo 
rliverso dal suimlieato. 

L' asta avru luogo per ogni siuenlo lotto come 
sopra indicato. 

L' ai.rgiudieaz.ione e defiuitiva a primo incauto 
e sara tatta seduta stante a favore del mizlior 
offereute, tuttavia il processo verbale di aggiudi 
cazione non ë impegnativo per la. ).f. F. F. finche 
non ahhia riportata la superiore approvazioue, 
pero I' aggiudicalario resta vincolato verso la M. 
F. F. dal memento dell' aggiudicazioue finche, 
ne! caso ehe Ja superiore approvazioue non 
avveuga, g-li sia notificata la cessazione <li ogui 
suo obbligo couceruente tale rlecisione. 

In questo caso l' aggiudieatario, al quale Yerr,'l 
restituito il deposit o. non a vra rliritto a compensi 
di SOJ"la. 
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\' endi mi i lëshi mit t' adjudikatës do t' epet 
edhe në rasë të paraqitjes së uji ofertuesit të 
v::-Wm, mjaft qi r,;11111111 i ofruam të jdë ma i 
Ha!rn ose baras mP ati-' të caktuam në këtë tkti' 
sh pa] Ije, 

Fituesi i adjurlikutës së nji copës pvlli, do 1P 
pa;.;ur_ji.' të gjitha shpenzim«! P H~ çmuernit (µP 
rizia), t' aukandit, të matjes, të kasnecit. të k.011- 

tratë.-;, ti' rregjistrill1it, të pullave, të kolaudimit 
e tjera. qii i përkasin copës së pyllit të blemë, 
shpeuzime të oillat kau me ju njehsue mbi dP 
pozitën për të r-ilëu hahvt ljalë ri' art. 20 H' ka 
pitullatit P mbi të tjerat (dPJH)7,ifa) qi f'\'Pntualisllt 
munrl të kërkohen ma vonë si mhas nevoje. 

)d1,'11f\ që kanë paraqitë ofertat <' nuk kanë 
·<Lili' fitur-su 11' arljudikatë. tin t'u kt'lllPh<·t m« 'i 
lwrë shuma P rlepozitueuie pranë Komisjonit ose 
,do t' u shouohet dr-kluratu t' shpengimit të cle 
pozitë:-; anëshkrimit mbi doknmeutiu provues ti5 
pa raqituu. 

Afati i sl,fr~·t~imit usht tri vjet. Sasi.ia 111a 

paktë vjetore e materialit, që do H' pritPt (· ti.i 

qitf't jashtë pylli, do të jPtë baras nu- 11.]i të tre 
H'n e sasis së përgjithshm« të bleme n' arljudi 
kati5. Paµ-e:,;a do U• halu-t përpara St' të fillojë 
veprimi i ti:: promit të çdo sasije së kërkueme. 

Dorëzimi i materialit e lidhja r kontratës do 
të Lahen si mbas përshkrimeve të Ligjë:-; së P~· 
[eve P atyne të caktueme në kapitulatiu P dPty 
rim en. 

Ata qi dishrojnë me marrë pjesë u' arljudikatë 
mund tr vizitojnë copat P pyllit të vume në· :-;hi 
tje, tue keni:' të shoquuom prej )lililYP të .\rliliejpi:,; 
Fashiste Pvjore, ose vetmas. rnLntsi të kenë marrë 
uji lejP Hga Autoriteti Pyjuer i vendit. 

Konkuruesat, do Hi paraqesin dokumeutat P 

-duhuu qi dislunojnë aftësinë f tvne me marrë 
pjPsi' 11' a djudikatë, si erllw uji çort if kutë të I ii 
~11 uenH' nga autoriteti Pvjue:', që të vërtetnjnë 
.so junë t ' afti-· lllP drejtue punime pyjore. 

Tiranë, me 1 DhPtt1N rn:m-\·jpti XYJJL. 

Komandanti i Legjionit XII-të M. F. P. 
(Komml JI. Miehelaogt>li) 

Nr. 130 

Il rleliheramentn aHii luogo anche nel caso 
YJ sia 1111 solo offereute, purchë il prczzo offerto 
sia mizliore o almeno pari a quello fissato nel 
µresrntP avviso. 

L' aggiucli<"atario de>! lotto don·a pagure tulte 
Je spesP di perizia, er asta. misurazione, licitazio- 
11e, contratto, registrazioue, hollo, collaudo ece. ine 
renti al Jotto agginrlic·atogli. spese ehe gli saranno 
couteggiate sul deposito di cui all' art. ~;> del ca 
pitolato. o su quelli successivi ehe eventual 
mente si rendessero neressari. 

.-\ coloro die ana11;10 prr-seututo offerte senza 
<·ss(•re risultati aggiudicatari verra immediata 
mente restituita la sommu depositat» presso la 
Corn 111 issione o rilasciata dichiarazioue di svincolo 
del doposito a t<-'rgo (l<-'l dor-umeuto probatorio. 

'I'ermine di utilizzuzioue: tre anui. - Esbosco 
aunuale 111i11iu10: il terzo del quautitativo aggiu 
dicuto, - Pagamento prima dell' inizio del taglio, 
di ogni singolo quantitativo richiesto. 

La consegna fle] materiale e Ja stipulazioue 
del contratto saranuo P:-\P1-rniti secourlo le norme 
della JeggP forestale e quelle indicate nel capite 
lato rl' oneri. 

Gli aspiranti all' asta µotra11110 visitare i Jotti 
posti in veudita accompagriati rla rniliti della 
Xlilizia Fascista Forestale. o soli :-;e muniti della 
liceuza dell Autorita Forestale locale. 

I «oncorrenti dovranno presentare i docu 
menti di rito attestauti I' idoneita a concorrere 
a Ile aste. ed il certificate rilasciato dall' Autorita 
Forestale attestaute du• i> irlouen a dirizere la 
vorazioui boschive. 

Tirana, li 1 ° Di cem bre I 939 - A. XV 11 J. 

ll Comandante delta xu- Leg. M. F. F. 
(Cons. U. Jliehelangeli) 

BKSH



Nr. 130 FLETORJA ZYRTARE 1 $l DhetuPr 1939-XVJII 8 

MODEL OFERTE 

Data 

U u i uënshkruemi ofroj për materjalin dru suer 
të shfrytzueshëm në copën e pyllit landëtar N r. 
.... të quejtun të pyllit shtetuuer të; 
Shpatit, në Komuuen e Shpatit si mbas 
përmbajtjes së fletë-shpalljes :,;' ankandit të Ko 
mandës së Legjionit Xl I. të Mi licjes Fashiste Py- 
jore në Tiranë. shumën Fr. Sh (me 
shkrim e me shifer), tue iu nënshtrue të gjitha 
kushteve të caktuerue në shpalljen e ankandit 
në fjalë e në fashikullin përkatës H• detvrimeve. 

(Emni, mhiomni e vend-hanimi i ofertuesit). 
- ~[bi zarfin e ofertës : 
«Ofertë për ankandin e materialit drusuer u; 

shfrytzueshëm llii CO!Jën ;Ç r të quoj- 
tun të pyllit shtetnuer tr Shpatit». 

(Enmi. mbiemni e vend-banimi i ofertuesit) 

KUMTIM' I SHPALLJES 

Un i nënshkruami. vërtetoj :-1e shpallja ?\r ... 
datë e Komandës së Legjionit XJ l. të 
Milicjes Fashiste Pyjore asht leçitë për . 
ditë vazhdimisht, d. m. th. prPj deri 
me .... 

Data . 

M O D U L O D' O F F E R T A 

Data ... 

f o sottoscritto offro per l' ur-quisto dd mate 
riale legr10Ho utilizzabile nel lotto di bosco .1l' alto 
fusto n" denominate rlclla Fo- 
resta Demauiale dello Shpati i11 Comuue di Slipa 
ti, come dall'u.vviso d' asht dt'J Comaudo X 11 Lt\- 
gione ~L F. F. <ii 'l'iraua, la sommu l1'r. A . 
(iu lettere e in cifre) assozgettandoini a 1 utt« IP 
condizioui fissah' nel detto avviso d' asta ,, 11PI 
relutivo quaderno d' oueri. 

(Xome, C'og·nonw e domicilio drll'offm·e11tP). 
Sulla husta deH' offertu : «Offerta per l'asta dPI 

matorialo leµ1,oso utilizzuhile uol lotto 11° . 
deunminato della Foresta lk111a11ialP 
rlello Shpati». 

(Nome. 1·0~.n10111(\ (' dornit-ilio dell' oft'PrC'!ll<'). 

RELATA DI PUBBLICAZIONE 

ll sottoscritto cortitica c-JH, 1' uvviso 11° .... 

Ll I data . . . . . . . . dt'I Comnurlo .X 11 Leµ:io1lt' 
Milizia Fascistu Fmestale t' stato puhhlicato per 

.... giorni cousecutivi P <'io<'• du I . 
al 

Data 
Shtypshkroja ,,NIKAJ" Tiranë 
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VJ£ll I XVIII. Tirane, e Merkur~ 20 Dhetuer 1939-XVIII Nr. 131 - 
MBRETNIJA 

Fjb£T:ORJ,A 
SHQIPTARE 

ZYRTARE 
Botohet prej Dr1jt1ris se Perwithshme te' Shtypit, Propagandes e Turtzmit. 

PEHMBAJTJE 
1) Buxheti i Kryqit Kuq 
2) Plet-Shpallje Bashkis Kryeqytetit 

f. 1-9 
r. to 

3} Lajmrim 
4) Lutje Pudije 
5) Shpallje Gjyqesh 

f. 12 
f. 12 
f. 13 

KRYES IJA E KRYQIT TË KUQ SHQIPTAR 

Tue pamun vërtetimin e Komisjonit Permanent dhe viston e Këshilltarit teknik-adminis 
tratif t' Jnstitutit, 

DEKRETON 

Aprovimin dhe zbatimin e buxhetit preventif të këtij Institutit për periodën Iinancijare 
l Prik 1939 deri me 31 Dhetor 1939-XVIII me nji shumë t' ardnunash prej fr.ari 764.668.80; 
dhe me nii shumë shpenztmesh pre] fr.ari 402.389, ashtu dhe dispozitat buxhetore të për 
bamuna prej 4 nejesh. 

Tiranë, me 6 Nentor 1939-XYIII. 
Kryetarja e Kryqit të Kuq Shqiptar 

Haja Jaeomoni d. v. BKSH



Nr. 131 FLETORJA ZYRTARË 20 Dhetuer rna9-XVIh 

Dispozitat e buxhetit të Kryqit të Kuq Shqiptar për perioden 1 PriJl-31 Dhetor 1939-XVIII 

Neni 1. 
T' ardhunat e përgjithshme të Qendrës së Kryqit të Kuq Shqiptar për periodën 1 Prill 

1939-XVIII deri me 31 Dhetor 1939-XVIII përbahen prej fr.ari 486.694 dhe prej fr.ari 327.978,80 
të tjera gjendje arke dhe depozita në Banka, gjithsejt fr.ari 764.668,80. 

Drejtorija e Përgjithshme e Kryqit të Kuq Shqiptar autorizohet me nxjerrë ne bazë të 
ligjevet e rregullorevet relative shumën e parapamjevet prej fr.ari 436.694. 

Neni 2. 
Shpenzimet e Përgjithshme të parapamë për -periodën financijare I Prill 1939-XVIII 

deri me 31 Dhetor 1939-XVIII përbahen prej fr.ari 402.389. Drejtorija e P. e Kryqit të Kuq 
autorizohet me i shpenzue këto në bazë të dispozitavet të ligjvet e të rregullorevet relative. 

Neni 3. 
Riinvestimi i kapitalit qi do të nxjerrat pre] Shoqnis Portlandçimento e Bashkis së 

Burelit prej fr.ari 34.305 depozitohet rregullisht në Bankë. 
Neni 4. 

Shpenzimet e udhtimit paguhen në bazë të ligjës mbi shpenzimet e udhtimit e dijetet 
të Shtetit me datë 2 Gusht 1937 shpallun në Fletoren Zyrtare Nr. 62 datë 16-8-1937 . 

. Drejtori i P. i Kryqit të Kuq dhe këshilltari teknik i tij kanë të drejtë t' udhtojnë me 
automobil angazhe, Udhtojnë me automobil angazhe edhe fnnkcjonarët e tjerë t' Institutit 
në rastet e ngutshme e kur jepet për këte qëllim autorizimi nga Drejtorija e Përgjithshme. 

Këshilltari Teknik Administratif i Institutit të Kryqit të Kuq kur udhton për punë zyr 
tare merr djetet në bazë të ligjës (Dekretit të Mëkambesis) me datë 18 Shtator 1939-XVII 
Nr. 94 mbi këshilltarët permanentë të dikasterevet. 

Gjithashtu personelit të Qendrës u paguhen në, bazë të dokumentavet justifikuese dhe 
shpenzimet e mjetevet bartëse kur udhtojnë mbrenda në qytet për shërbime zyrtare. 

BKSH



FLETORJA ZYRTARg 20 DhPtuer 1939-XVIIi ---~~~~~~~~-=-=~ 
Nr. 13i 

BUXHETI I KRYQIT 7Ë KUQ SHQIPTAR 

Parapamje për periodën 1 Prill deri 31 Dhe:,or 1939-XVtll (9 muej) T' ARD HUN A 

Shuma 

Parapamjet Ndryshime 
Parapamjet 

et 1938/1939 193@ 

I 
I 
l " 

700 - 700 promemor. 

5.000 - 5.000 

3.000 + 3000 6.000 

52.000 - 17.000 35.000 

360 - 110 250 

1.700 - 1.700 

l.000 - 500 500 

499.44 - 199.44 800 

4.000 + l.080 5.000 

9.040.56 - 3.286.5{3 5.754 

\ + 3.185 3-185 

77.800 - 14.6ll 62.689 
= = 

. 15.000 - 10.000 5.000 

8.000 - 3.000 5.000 

15.001) - 15.000 Sup-imue 

194.000 - 59.000 135.000 

37.000 - 7.000 30000 

10.000 + 5.000 15.000 

78.000 + 66.000 144.00G 

2.000 - 2.000 

359.00G - 23.000 ::336 000 =--- -- 

Kapitulli 

Tit. 1193g I ss 
- 19-,, 

1939 

Emërtimi i t' ardhunav 

I. I 1 1 
2 2 
~ 3 
4 4 

5 5 
6 6 
7 7 
8 8 
9 9 

10 10 

T' ardhuna të rends 
KATEGORI I. 

Pasuni Patrimoniale e K 

Prodhimi i ullijvet të Strehës 

Prodhimi i çiflikut Rreth 

Prodhimi i pyllit të Divjakës 

Qira të pasunivet Portit-Edda 

Qira e shtëpis së T'iranës 

Qira e tokavet të Xhafzotaj . 

Qird e Shtyp. Tirana : 

Qira e kopshtit të Lap· akes . 

Kamatë kapitali prej Bankavet 
Kamatë kapitali nga huanat e Sh. P 

to e Bvshkis Burelit 

10 b ' Kamatë kapitali nga huas at P Sh. 
e Bashk. së Burelit të mbrap 

KATEGORI ll. 

Taksa, mbi-taksa e kon 

11 11 T' ardhuna nga s_llitje flamurësh . 

12 12 T' ardhuna nga shi.je e letravet me 

13 _ T'ardlrnaa •ga pullat fakultative. 

14 13 T'ardhuna oga pullat taksore 

15 14 T' ardhuna ng-i kontributi 2°/. i Ba 

16 115 
17 16 

18 117 

T' ardhuna nga ml.Jitaksat e Azileve 

T' ardhuna nga administ. i loteris. 

T' ardhuna nga pajtimet e antar. 

Skuma: 

·' 

BKSH



Nr. 181 FLETORJA ZYRTARE 20 Dhetuer 1939-XVIli 

BUXHETI I KRYQIT T£ KUQ !,HQIPTAR 

Parapamje për periodën 1 Prill deri 31 Dhjetor 1939-XVJII (9 muej) 

Tit. • t938 

1939 

Kapitulli 

Emërtimi i t' ardhunavet 
1939 

Parapamjet 
1938/191.H, Ndryshime 

Parapamjet 
1939 

I • I I • • I 

• • m -- 

I. 

II. 

KATEGO'Rl III. 

T' ardhuna gjithfarësh 

19 
20 
21 

18 
19 
20 

Nga ndihma të mbrendshme 
Nga ndihma të jashtme. 
Të ndryshme (gjilarësh) 

Shuma: 

1' arclhuna të pa-rendshme 

KATEGORI rv. 
Të ndryshme 

::!2 
23 

21 Nga shitja e pasunivet në P. Edda 
Fond i Minis. Kk. Kombëtare për bonifikime në 

Xhafzotaj-Shinavlash 

22 I Subveacjon i Ministris Ekonomia Kombëtare për 
bursat e djemvet . . . 

24 I 23 I Nga Iara e shpërndamun buiqvet të' Rrethit. 

Shuma: 

' 
1.750 ·- 1.450 300 
1.750 - 1.750 Promemor. 
4.9G5.09 - 4.595.09 400 

8.495.09 - 7.795.09 700 -- .. 

10.000 - 10.000 Promemor. 

Suprimua 

3.000 
Promemor. 

I ' ! 1----- 
13.000 

Promemor. 

~ 3.000 
3.000 3.000 

- 10.000 I 3.000 

KATEGORI V. 

L ë v i z je k a p i t a I i 

25 I 24 I Amortizim kapitali nga huanat e Sheq. Port. çi 
ment e Bashkis Burel . 

- .24 b.l Amortizim kapitali nga huanat e Shoq. Port. Çi- 

26 
ment e Bashkis së Burelit US mrapambetuna. 

Depozita kapitali ndër Banka dhe gjendje arke 

I me 31-3-1939. • 

Sh um a: 

I 

25 

34.204.91 I- 10.582.91 

:+ 10.683 

23.622 

10.68~ 

258.471.54' 

1+ 
69.508.26 I, 327.974.80 

292.676.45 + 69.603.35 862.279.80 . I 
BKSH



5 FLETORJA ZYRTARE 20 Dhetuer 1939-XVIII Nr. 131 

BUXHETI I KRYQIT TË KUQ SHQIPTAR 

Parapamje për periodën 1 Prill deri 31 Dhetor 1939-XVJII (9 muej) 
T' ARD HUN A 

I Kapitulli I Parapamjet Parapamjet 
Tit.11938 -- Emertimi i t' ardhunavet Ndryshime 

1938/1939 I 1939 
-- 19391 I 1939 - 

PËRMBLEDHJE 
• 

Kategori I (Pasuni patrimoniale KK). 77.300 - 14.611 62.689 

" II (Taksa, mbitaksa e kontributa) 3S9.000 - 23.0QO 336.UOO 

li III (T' ardhuna gjithfarësh) 8.495.09 - 7.795.09 70!i> 

" IV (Të ndryshme) . 13.000 - 10.000 3.000 

' 
Total: . 457.795.09 - 55.406.09 402.3!39 

Kategori V (lëvizje kapitali) 292.676.45 + 69.603.35 362.279.80 
-··········· 

Totali i përgjithshëm: 750.471.54 + 4.1@7.26 764:668.80 

Per Vertetim 
Tiranë me 30 Tetuer 1939-XVIll 

Komisjoni Parmanent 

An tar 
Z. Bejleri 
U-pa: 

Këshilltari Teknik-Administrativ. 
Dr. Giuseppe Ricca d. v. 

An tar 
S. Kondi 

An tar An tar 
A. Aleksi P. Pogoni 

An tar Kryetari 
H. Shkoza Izedin Beshiri 

BKSH



Nr. 131 l"LETORJA ZYRTARE ~O Dhetuer 1989-XVIII 6 

BUXHETI l KRYQIT TË KUQ SHQIPTAR 

Kapitulli 

Tit. 19881 Emertimi i shpenzimevet 
Para pamjet 

Ndryshime 
Parapamjet 

-- 19~~) 
-1938/1939 1939 

1939 

Shpenzime të rendahme I 
KATEGORI I. 

Qendra e Kryqit të Kuq 

1 1 Rrogë personeli e përtaqslme, si mbas Kvadrit Nr. 1. 27.024 - 5.755 21.269 

I. l B Shpenzime përfaqsimi + 8.000 8.000 
- . - 
2 2 &lhpërblim Ksmisjonit Permanent, si mbas Kvadrit 

Nr. 2. 
4 800 - 1.200 3.600 

3 3 Shpenzime zyre : Shkr esinn, korispondeocë postë- 

telegrafike, mobile, shtypshkrime, vesh-mba- 
thje shërbtor!lsh e të ndryshme gj,ithfarf~h. 5.292 - 292 5.000 

4 4 Qira zyravet qendrore . 3.908 - 908 3.000 

5 5 Mbajtje Reviste, Kvadri Nr. 3. 6.000 - 1.320 4.680 

6 6 Shpenzime udhtimi e djete dhe blemje e mbajtje 

automobili •• . 3.200 + 2.800 6.000 

7 7 Shpenzime gjyqsore, kvadri Nr. 4. 2.SOO -· 700 2.100 

8 8 Subvencjon Inst. Ndërkombëtare . 700 - 700 

9 9 Administrim i Jo•eris, Kvadri Nr. 5. 59.500 + 44.135 103.635 ••• 
10 10 Administrim i çiflikut Rreth, Kvadri Nr. 6 .. 17.500 - 11.600 5.900 

- 1l Blemje fare për bujqët e Rrethit . - - Promemor. 

11 12 Administrim i pyllit Divjakë, si mbas Kvadrit Nr. 7. 6.100 - 4.570 1.530 

12 13 Mbajtje e ullijret të Strehës . 
500 - 150 850 

13 14 Blemje e pjesvet të shtypthkrojës Tirana 1.500 - 1.500 Promemor. ·----- 
Shuma: 138 824 + 26.940 165.764 

Parapamie për periodën 1 Prill deri 31 Dhetor 1939-XVlll (9 muej) 
SHPENZIME 

BKSH



7 FLETORJA ZYRTARE 20 Dhetuer 1939-XVIII Nr. 131 

BUXHETI I KRYQIT TË KUQ SHQIPTAR 

Parapamje për periodën 1 Prill deri 31 Dhetor 1939-XVIII (9 muej) 
SHPENZIME 

Tit. l-1:-:-:i'.~'-~-1 Emërtimi i shpenzimeve! 1,-p:;a-pa~j~t~ '1-N~d~ry_s_h-im-.1 Parapamjet 
1-- 19391 1938/1939 I 1939 
1939 

~-;.~-..~ . --- 

KATEGORI II. 

Institute bamirëse 

1) Dispenserija 

14 15 Rrogë personeli, Kvadri Nr. 8. ' 14.292 - 3.573 10.719 
15 16 Blemje barnash 13.000 - 5.000 8.000 
16 .17 Mbajtje autoambulance, Kv. Nr. 9. 4.000 ~ 1.570 2.430 

2) Shkolla e Infinmereoet 

171 181 Rrogë personeli, Kvadri Nr. 10. . : I 8 880 

I= 780 I 8.100 
18 19 Shpenzime mbajtje, Kvadri Nr. 11 20.429 8 009 12.420 

3) Azilet 

19 I 20 I Rrogë personeli, Kvadri Nr, 12. . I 3.000 I- 1.180 ! 1.820 
20 b Shpenzime mbajtje dhe krijimi i azilit në Shko- 

dër, Kv. Nr. 13. : I 7.000 

I+ 3.200 I 3.800 
20 t I Shpenzime për themelim t' azileve. - 9.380 9.380 

4) Ndihma të »obektoei 

21 I 21 I Ushqim i për~itshë.m për të vobekët si mbas 

Kvadrit 14 . . . . · I 12 120 1+ 202 I 12.322 

22 I 22 I Ndihma në të holla për mbajtje të smutvet e 

për sakatë . I '.:!.000 I+ 3.000 I 5 000 

5) Streha Vorfnore 

231 23 Rrogë personeli Kvadri Nr. 15. . 27.468 - 7.983 I 19.485 

24 24 Shpenzime mbajtje, Kv. 16. . . 98.860 - 12.765 8€1.095 

25 Bursa djemvet të Shkollës Karajës, - + 4.000 I 4.000 

Sh um a: 211.049 - 27.478 I 183.571 -------- 

I 

BKSH



Nr. 131 FLETORJA ZYRTARE 20 Dhetuer 1989-XVIII 

BUXHETI I KRYQIT Tt KUQ SHQIPTAR 

Parapamjt~ për periodën l Prillë deri 31 Dhetor 1939 (9 muej) t' ardhuna 
SHPENZIME 

,--, - Kapitulli I - 

Tit.1193$ ! 1939 
1939 I J 

I I I i 

Emertimi i shpenzimevet 
Para pamjet 
1938/193! 

25 

26 

KATEGORI III. 

a) Zyra e Portit-Edda-Kryqi i Kuq 
261 Rrogë personeli; Kv. Nr. 17. 

27 Shpenzime zyre, kv. Nr. 18. 

4.860 

1.250 

75.120 

2.000 
271 281 Ndërtime e meremetime, Kv. 19 
28 29 Sigurime ndërtesash nga zjarmi 

b) Dega ndër qarqe 
29 30 I Subvsncjon për themelimin e mbajtjen e degavet 

të K. Kuq. 4.160 

4.000 30 31 I Ndihmë për kalamitete . 

Ndryshime 

1.215 

250 

- 66.870 

2.000 

2.160 

2.000 

Parapamjst 
1939 

3.645 

1.000 

8.260 

Promsmor. 

aooo 
2.000 

Sh um a: 16 895 911.390 I;_ 74.495 

KATEGORI IV. 

Shpenzime të pa-rendshme 

·* 
U. I 31 I 32 I Fond rezervë për plotsim kredishë të pa-mjaftua. 

shme dhe të pa-parapamuna. 

Fond për depozitime në Bankë . 

Çdamtim tokash nga çelje kanalesh në Xhafzotaj- 

2.937 

-45.000 32 

~3 

Shinavlash Promemor. 

33 Shtypje pullash: Shpeneime gjithfarësh për shtypje 

e shpërblim komisjonevet 

34 I 34 I Likvidim kredinash të mbrapamebtuna, si mbas 

Kv. Nr. 20 . . . . • . , 

- • 35 I Rroga gratifikimi nëpunsavet, për urdhën të Qe- 

+ 13.009 

- 45.000 

:+ 2.500 

2.800 I+ 6.292 

veris Italjane . + 8.621 

15.946 

Suprimue 

11 

2.500 

9.092 

8.621 

Sh um a: 36.159 50.737 1- 14.578 

BKSH
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BUXHETI I KRYQIT T£ KUQ SHQIPTAR 

Kapitulli 
---- Parapamjet Para pamjet 

Tit. 1938 Emërtimi i shpenzimevet Ndryshime 
-- 1939 

1938/1939 1939 

1939 -- 
KATEGORI V. 

Lëvizje kapitali 
II. - - Ri-investlm kapitali nga huaja e Shoq. Port. çim. 

Shkodra dhe nga Bashkija e Burelit . - 34.305 :34.305 

35 - Suficit i vjetvet të kaluam nga depozitime kapitali 
I 

në Banka e nga gjendje arke 258.471.54 + 69.50~.26 327.974.80 

Shum a; 258.471.54 +103.808.26 362.279 80 
= 

Përmbledhje 
Kategori I (Qendra e Kryqit të Kuq). 138.824 + 26.940 165.764 

li II (Institute bamirëse) . 211.049 - 27.478 183.571 

" 
III (Zyrat e qarqevet) 91.390 - 74.495 16.895 

n IV (Shpenzime të pa rendshme) 50.737 - 14.578 36.169 

Total: . 492 000 - 89.611 402.389 

Kategori V. (lëvizje kapitali). . . . ~5_8.471.54 +103.808 26 862.279.80 

+ 14.197.261 
--- 

Total i përgjithshëm. ; 750.471.54 764.668.80 

Parapamje për periodën 1 PriJI deri 31 Dhetor 1939-XVIII (9 muej) 
SHPENZIME 

P ër V ë r t ti t i m 
Tiranë, me 30 Tetor 1939-XVlII 

Komisjoni Permanent: 

An tar 
Z. Bejleri 

An tar 
S. Kondi 

U pa: 
Këshiltari Teknik·Administrativ : 

Dr. Giuseppe Ricca (d. T·) 

An tar 
L. Aleksi 

An tar 
P. Pogoni 

An tar 
H. Shkoza 

Kryetari: 
I. Beshiri BKSH
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FLET-SHPALLJE 

1) Bashkija e Kryeqytetit nxjerrë n' adiu 
dikatë të drejtën e sajë të nxjerjes taksit 
Peshimlt q' i siguron art. 90 i ligjit të Bash 
kive për periodën që prej datës 1-I-1H40 - 31- 
XII-1940-XIX. 

2) Ankandi publik për sipërmarjen e si 
përme do të zhvillohet në Zyrën e Kryetarit 
të Bashkisë Kryeqytetit para Këshillit të kry 
esuem prej tij ose nga i .deleguemi i tij, nji 
zet dit mbas botimit të kësaj shpallje në Fle 
toren Zyrtare prej orës 8,30-11,30 p. d. 

3) Ankandi ka me u ba me oferta të 
hapta në bazë të ligjit të dhetave si mbas 
vendimit Këshillit Ministruer Nr. 180 datë 
17-II-1938. 

4) Për me marrë pjesë n' adjudikatë ofer 
tuesi do të paraqesi garanci në bazë të ligjit 
të kontabilitetit 100/ 0 në të holla të derdhuna 
në favor të këtij Instituti në ç' do arkë finan 
ciare të shtetit, bashkijake ose më ndo nji 
bankë qi ndodhet në Shqipni, ose direkt 
n' arkën e këtij Instituti ; pranohet dhe 1 / 3 

(nji e treta) me pasuni të pa tundëshme të 
vleftës reale. 

Garancia në fjalë sipërmarrsit ka me ju 
mbajtë deri në mbarim t' afatit të kontratës 
ndër sa konkuruesave të tjerë u këthehet 
aty për aty. 

5) Për çëmim bazë meret ay i vitit 1939 
-XVII fr. ari 9330. 

6) Kontrata nuk mund të lidhet pa u 
marrë pëlqimi si mbas nenit 138 të ligjës së 
Bashkive. 

Sipërrnarrsi asht i detyruem me lidh kon 
tratë të rregullt me akt publik me Bashkinë 
mbrenda dhet ditve, qysh nga data e njofti 
mit qi ka me ju ba prej Bashkisë. 

Në rast se sipërmarrsi nuk afrohet për 
me lidh kontratën me Bashkinë humbet ga 
rancinë e lanun e cila rregjistrohet me nji 
herë si e ardhun e Bashkisë edhe taksa për 
katse nxjerret për seri n' adjudikatë të dytë. 

7) Shuma sipërmarrjes i paguhet Bash 
kisë e pjestueme ndër kiste 15 (pesëmbëdhetë) 
ditshe, domethanë nga dy kiste në mue] dhe 

nuk mund të llogariten në as nji të drejtë 
që mund të ketë sipërmarrsi nga Bashkija. 

Në qoftë se sipërmarrsi nuk paguen kis 
tet n' afatet e caktueme aji bje në more au 
tomatikisht pa qënë nevoja ·për kujtesje të 
veçantë dhe detyrohet të paguej për seiclltn 
kistë të skaduern 'nji kamatë prej go/ 0 në vjetë. 

8) Sipërmarrsi administron e nxjerrë tak 
sin me organet e shpenzimet e veta pa ndër 
mjstsinë e Bashkisë. 

Në rast që ndo nji bashkadhanës nuk i 
bindet pagesës, sipërmarrsi ka të drejtë me 
kërkue nxjerrjen e taksit nga i detyruemi 
me anën e Bashkisë në bazë të ligjit të dhe- 
tave qi paraqet dokumenta të rregullta si 
proces-verbal si mbas dispozitave ligjore, por 
sipërmarrsi nuk ka të drejtë të vonojë pa 
gesën për as nji shkak. 

9) Sipërmarrsi detyrohet me administrua 
sipërmarrjen në mënyrë qi mos t'i lajë shtek 
pengimeve e ankimeve ndaj popullin e me 
tregue l=htësinat e mundëshme. GjiUrn.shtu 
detyrohet me përdor në shërbim persona të 
ndershëm e në sasië që t' a lypi mir-mbajtja 
e administrimit të sipërmarrsit. 

10) Sipërmarrsi asht i detyruem me mbajtë 
rreajistër dhe nii kopje të tij të cilin ka me 
ja .Paraqit Bashkisë ku do të shënohet emni 
i të detyruemit, lloji e sasiia e gjasë, data 
e sasija e taksit. 

11) Kur sipërmarrsi ka ra në more si 
mbas nenit 7 ashtu edhe rastet qi ay nuk 
respekton ndonii konditë t' adjudikatës, Bash 
kija ka .të drejtë pa pas nevojë për vendim 
gjyqi, por vetëm me nji para-lajmërim 24 
orësh me anë të policisë së Bashkisë t'a nxje 
rri rishtas n' adjudikatë gjestionin e taksit, 
ose t' a administrojë vetë me organet e saja. 

Në të dyja këta raste, në qoftë se adju. 
<likata e dytë ose giestioni direkt i Bashkis, 
mbassi të zbriten shpenzimet përkatse nuk i 
sigurojnë Bashkisë çëmimin e adjudikatës 
parë, sipërmarrsi asht përgjegjës për ndryshi 
min eventual. 

12) Sipërmarrei detyrohet me iu shtrue 
dispozitave të ligjit mbi të nxjerrunat e t' ar 
dhunave shtetnore. 

BKSH
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13) Shpenzimet e kontratës, e cila do të 
bahet në Noteri, pullat, taksi i lpotekës e i 
kasnecit 2° / 0 , shpenzimet e shpalljeve si dhe 
taksat qeveritare, janë mbi sipërmarrsin. 

Kryetar' i Bashkis Kryeqytetit 

FLET-SHPALLJE 

1) Bashkija e Kryeqytetit nxjerrë n' adjudikatë 
të drejtën e sajë të nxjerjes tsksit Abatuarit e Kon 
sumit q' i siguron art. 87 i ligjit të Bashkive për 
periodën që prej datës 1.2.1940-31.12.1940-XIX. 

2) Ankandi publik për sipërm1-1rjP.n Pl sipërme do 
Hi zhvillohet në zyrën e Kryetarit të Bashkisë Krye 
qytetit para Kl:!~hillit të krvesur m prP.j tij ose nga 
i deleguemi i tij, niizet dit mbas botimit të kësaj 
shpallje në Fletoren Zyrtare prej orës 8,30-11,30 p. d. 

8) Ankandi ka m111 u ba mPI oferta Ul hapta në 
bazë të ligjit lii dhAhve si mbas vendimit Këshillit 
Ministruer Nr. 180 d:>.të 17.II 1900. 

4) Për me marë flie"'ë n' adiudikatë ofertuesi do 
të naraqesi garnnci në hazl:I të ligjit të kontabilitetit 
10•1, në rn hollit Hi derdhnna në Iaver HI kiltij Ins 
tituti n~ ç'do arkë financiare të shtetit, bashkijake 
ose më ndo riji bankë qi ndodhet n~ Shqipra, ose 
direkt n' :uldfo A kl:itij Instituti; pranohet dhe 1/3 

(nii A treta) m= pasuni të r~ tundëshme rn vleftës 
real a. 

Garancia në fialë sipërmarrsit ka me ju mhajtë 
deri në mbarim t' afatit të kontratës ndër sa kon 
kurueseve të tjerë ju këthet aty për aty. 

5) Për çmim 1.)i:izë meret ay i vitit l 939-XVII 
fr. Ari 85.814. 

6) Kontrata nuk mund të lidhet pa u marrë 
pëlqimi si mbas nenit 138 t~ ligjës së Bashkive. 

Sipërmarrsi asht i detyruem me lidh kontratë 
të rregullt me akt publik me Bashkinë mbrenda 
dhet ditve, qysh ·nga data e njoftimit qi ka me ju 
ha prej Bashkisë. 

Në rast se sipërmarrsi nuk .afrohet për °:le lidh 
kontratën me Bashkinë humbet garancinë e lanun, 
e cila rregjistrohet me nji herë si e ardhun e Bash 
kisë e.lhe taksa përkatse nxjerrat për seri n' adju 
dikatë të dytë. 

7) Shuma sipërmarrjes i paguhet Bashkisë ~ 

pjestusme ndër kiste 15 (pesmbëdhetë) ditshe, do 
rneth anë Pg::t dy kiste në muej dhe nuk mund të 
logariten në as nji të drejtë që mt nd të ketë sipër 
marrësi nga Bashkija. 

Në qoftë se sipërmarrsi nuk paguen kistet n' afa 
tet e caktueme aji bje në more automatikisht pa 

qenë nevoja për kujtesje të veçantë dhe detyrohet 
të pague] për sejcilin kistë të skaduem nji kamatë 
prej 9°1o në vjetë. 

8) Sipërmarrsi administron e nxjerrë taksin me 
organet e shpenzimet e ve+a pa ndërmjetsinë e 
Bashkisë. 

Në rast që ndo nji bashkadhanës nuk i bindet 
pagesës, sipërmerrsi ka të drejtë me kërkue nxjerr 
jen e taksrt n~:i i detyruemi me anën e Bashkisë 
në bazë të ligjit të dhetave qi paraqet dskumenta 
të rregullta si proces verbal, si mbas dispozitave 
ligjore, por sipërmarrsi nuk b të drejtë të vonojë 
pagesën për As nii shkak. 

9) Sipërmarrsi detyrohet me administrue sipër 
marrjen në mënyrë qi mos t'i lajë shtek pengimeve 
e ankimeve ndaj popullin e me tregus lehtësinat 
e mundëshme. Gjithashtu detyrohet me përdor në 
shërbim persona të ndershëm P rië sasië që t' a 
lypi mir-tnbajtja e administrimit tA sipërmarr slt. 

10) Sipë~marrsi asht i detyru=m me mbajtë rre 
gjistër dhe nji kopje të tij të cilin ka me ja pitra 
qit Bashkisë ku do të shenohet ernni i të detyruemit, 
lloji e sasija e gjasë, data e sasija s taks't. 

11) Kur sipfrmarrsi ka ra ni=I more si mbas 
nenit 7 ashtu edhe në rastet qi ay nuk respekton 
ndo nji kond:t1:1 t' adjudikatës, Hashkija ka t~ drPjtë, 
pa pas nevojë për vendim gjyqi, por vetëm me 
nji para-lajmërim ,2-1 orësh me anli të policisë së 
Bashkisë, t'a nxjerri rishtash n' adjudikatë gjestionin 
e taksit, ose t' a administrojë vetë me organet e 
saja. 

.Në të dyja këta raste, n~ qoftë se adjudikata e 
dytë ose gjestioni direkt i Bashkis, mbassi të zbri 
ten shpenzimet përkatse nuk ~ sigurojnë çmimin e 
adjudikatës së parë, sipërmarr si asht përgjegjë.s për 
ndryshimin eventual 

12) Sipërmarrsi detyrohet me ju shtrue dlsposi 
tava të ligjit mbi të nxjerrunat e t' ardhunave 
shtetnore. 

BKSH
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13) Shpenzimet e kontratës e cila do të bahet 
në Noteri, pullat, taksi i Ipotekës e i kasnecit 2°/o, 
shpenzimet e shpalljeve si dhe taksat qeveritare 
janë mbi sipërmarrsin. 

Kryetar' i Bashkis Kryeqytetit 

LAJMtRIM 

Lajmërohet populli se Zoti Jonus Dajlani nga 
Katundi Cakran i Komunes Cakranit dëshëron Hi 
nxjeri nji hua bujqësore nga banka bujqësore e 
Shtetit, tue paraqit dokumentat A pC'Sl'IÇm('I të para 
pame në artin 28 tlf lizjës me datë 19.7.1937 mhi 
krijimin P Bsnkës në fja11:i, ka denozitue në Sekretarin 
e kësaj Komuneje me dat 15-XT-939-XVHI nji dish 
mijf' rn Pleqsies Katundit Cakran. Me ketë doku 
ment kërkust don me provue zotnimin IPgjit;m tlf 
pronavot posht-rhsnueme rga ana e tij: 

1) Nji Rr/:1 në vl'n<fln e quaitun Marinë dynym 
50, me kufi nga L. Bektash Cakrani nga V. Prroi 
e Bektash Cakrani, nga J. Rruga, nga P. Iljas Sabri 
mlsërore. 

2) Ara tek Lërnënjët dynym to me kufi nim 
L. Musa Veizi nga V Pruza nga P. Agur .Ahmeti 
nga J. Agur Ahmeti A mbjell grur. 

3) Ara tek vreshti dynym 5, me kufi nga J. 
Prroi ~ga L. MusR Veisi, nga P. Liko Rrapo, nza 
V. Rruga; kjo arë asht vresht dhe ka brënda 30 
r~nj~ ullinj. 

4) Ara Shtratez dynvm 30, me kufi nga L. Qa 
mil Shabani nga P. dhe V. Zeqir Ramadani, e mbjell 
grurit 

5) Nji baçe me ullinj në vëndin e quajtun Ho 
xhaj me 12 rënjë. 

Të gjitha këto prona gjinden brënda kufis s~ 
Katundit Cakran dhe zotnohen prej tij për më 
tepër se tre vjetësh pa ndonji pjestar tjetër. no. 
kumenti i sipërmë lihet për 15 ditë në dispozicion 
të cilitdonjeri që dëshëron me i pa dhe çdo person 
hrënda kësaj kohe mundet me paraqit kundërshti 
met eventuale që do të ket. 

Çakran, me 15-Xl-939-XVIII 
Kryetar' i Komunës 

SHPALLJE 
Komuna e Kl. I. Peqin me vendimin e sajë 

Nr. 53 d. 20-XI-1939-XVJII, nxjerrë në ankand 
shitjen e taksave: Abatuar e Konsum, Vendi, Shit 
blerjen e gjasë gjallë dhe të peshës për vjetin 
1940. Ankandi do _tij bahet në sallën e kësaj Ko 
munëje, 20 ditë mbas botimit të kësaj shpallje 
në Fletoren Zyrtare dhe në rast se në katë ditë 
takon ditë pushimi atëherë do Hi bahet nji ditë 
ma vonë. 

T' interesuemit për t~ marrë informata të gjëra 
mbi konditat e ankandit ti drejtohen kësaj Komunje, 

Kryetar' i Komunës KL I. Peqin 

LUTJE-PADIJE 
e 

Axhentit Financiar të Matit, në bazë 
t' autorizimit të Ministris së Financavet me 
Nr. 0334 d. 18-X-1939-XVII. 

Kondra 
Z. Ymer Hoxha nga katundi Rëmill i 

Matit i aratisun jasht Shtetit me banim të 
pa dijtun. 

P a r a 
Gj:y:katës së Paqit të Matit 

" Si kundër rezulton nga përmbajtja e pro- 
ces-verbalit me d. 2.VIII.1939-XVIJ, i mbajtun 
prej Komisionit Posaçëm pranë Komandës 
Mbrojtjes Toksore, i sipër-treguemi në ko 
hën që ashtë aratisë ka marrë me vedi nji 
kalë nga ato të detashmenat Milot, me nji 
vleftë prej fr. ari 150. 

Padija provohet me proces-verbal shënu 
ar dhe po të jetë nevoja edhe me mjete të 
tjera ¥gjore. 

Pra me qenë se ndodhet i aratisun e me 
banim të pa dijtun, kërkojmë që të thritet 
me anë shpallje në Gjyq, e si të giykoheml 
të merret nën vendim detyrimi i tij me pa. 
gimin e vleftës së kalit fr. ari 150, e ksmatën 
e tyne ligjore nga data e këskesës deri në 
pagim, dhe ngarkimi i tij me shpenzimet 
gjyko re. 

Zev. Axhenti Financiar i :Matit 

BKSH
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Shkurtim Shpallje - Ankandi 

Kjo zyrë nxjerë n' ankand publik njëpalë 
shtëpi sistem Elbasançe, ndodhuri në lagjen 
Liri të Fierit, me dy dhoma, një guzhinë, një 
obor me pus mbrenda, të kufizuar para Rru 
ga, prapa Jano Çyçeni, djathtas Taq Bozo 
dhe majtas Qazim Truska, zotëruar prej 
Jorgji (Xoxi) Quka ose Dhirna ma parë ba 
nues në Fier dhe tash me banim të paditun 
Amenkë ; për sigurimin të krediës prej 192 
napolona ari në favor të zonjës Zoica Quka 
nga Fieri dhe 50 fr. ari shpërblim avokatuer 
në favor të Jan Pauajotit dhe Xhevdet Meh 
qemesë nga Berati ; 

Ankandi i parë fillon pas tre muajve të 
botimit për së dyti herë të kësaj shpallje në 
Fletoren Zyrtare dhi vazhdon tridhjet dit 
reshtë, dhe ankandi i dytë fillon pas mbari 
mit t' ankandit të parë dhe vashdon pesë 
mbëdhjetë dit resht ; 

Pra, me anën e kësaj shpallje i bahet 
me dijt t' interesuemve që dëshëroinë blerjen 
e prokës sipër-shenuar, të paraqiten në zy 
rën e përmbarimit të këtushme mbrenda afa 
teve të sipër-ehenuar për të dhënë ofertat e 
veta kontorrnë nenit 453 Sht. II. Pr. Civile. 

Fier, më 18 Nanduer 1939-XVIII 
Përmbaruesi 

Shpallje Gjyqesh 
Vendim afati për t' arati•un 

Mbasi nuk asht zanun Hysen Suta, i 
biri Allamanit, banuës në k. Okolitur i Vogël, 
qi pandehet se me d. 19-10-938, ka tentue 
me vjedhë të quejtunin Hajrullah Anadolan 
e Rexhep Saraçin. Kryetaria e Gjykatës së 
Shk. 1-rë Tiranës që prej datës shpalljes të 
këti vendimi, të pandehunit përrnedun i nep 
dhetë ditë afat, për me u prezantuë para 
gjykatës. Në kjofë se nuk i paraqitet gjy 
katës mbrenda këti afati vërtetohet se nuk 
don me ju bindë ligjës, dhe kështu ka me 
u shikuë gjyqi në mungesë, kan me ju rrë- 

zue të drejtat civile, ka me ju sikvestruë 
pasunia dhe me as nji mënyrë nuk ka me 
pasë të drejtë ankimi mbi veprimet e bamuna. 

Të gjith gjendarmët e policët janë të dety 
ruem me zanjen e tij. 

P0r plotësimin e veprave të përmënduna 
i asht shkrue Prokuroriës Shtetit dhe në mbë 
shtetje të nenit 371, 372 të procedurës penale 
shpallet ky vendim. 

Tiranë, më 3.11.1939-XVIII. 

* * * 
Mbasi nuk asht zanun Dinë Bajrami i 

biri Bajramit, banuës në kat. Gegë-Rysen, qi 
pandehet se me d. 12-4-1939, ka plagosë të 
quejtunin Hasan Musen e Niman Ademin, të 
dy nga katundi Gegë-Hysen, Kryetaria e 
Gjykatës së Shk. Lrë Kosovës që prej da 
tës shpalljes të këti vendimi, të pandehunit 
përmenduri i nep dhetë ditë afat, për me u 
prenzantuë para gjykatës. Në kjoftë se nuk 
i paraqitet gjykatës mbrenda këti afati vërte 
tohet se nuk don me ju bindë ligjës, dhe kë 
shtu ka me u shikuë gjyqi në mungesë, kan 
me ju rrëzue të drejtat civile, ka me ·ju sik 
vestruë pasunia dhe me as nji mënyrë nuk 
ka me pasë të drejtë ankimi mbi veprimet e 
barnun a. 

Të gjith gjendarmët e policët janë të de 
tyruem me zanjen e tij. 

Për plotësimin e veprave të përmënduna 
i asht shkrue Prokuroriës Shtetit dhe në mbë 
shtetje të nenit 371, 372 të procedurës penale 
shpallet ky vendim. 

Kukës, më 7-11-l939-XVIIL 

* * • 
Mbasi nuk asht zanun Shahin Zan Shar 

ka nga katundi Hysaj i N enprefekturës Pe 
qinlt, që pandehet se me dt. 23-9-939-XVIII 
ka plagosë me revolver e me qellim vrasje 
Kadri Halilin nga katundi Rajcë, Kryetaria e 
G_wkatës së Shk, Lrë Elbasanit, që prej da 
tës shpalljes të këti vendimi, të pandeaunlt si 
ma-slpër i nap 10 (dhetë) ditë afat, për - me 
u prezantuë para gjykatës. 
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Në kjoftë se nuk i paraqitet gjykatës mbre 
nda këtij afati vërtetohet se nuk don me ju 
bindun ligjës, e kështu ka m' u shikuë gjyqi 
në mungesë, kan me ju rrëzue të drejtat civile, 
ka me ju sikvestruë pasunia dhe në as nji më 
nyrë nuk ka me pasë të drejtë ankimi mbi 
veprimet e bamuna. 

Të gjith karabinierët e policët janë të de 
tyruem me zanjen e tij. 

Për plotësimin e veprave të përmënduna 
i asht shkrue Prokuroriës Shtetit dhe në mbë 
shtetje të nenit 371, 372 të procedurës penale 
shpallet ky vendim 

Elbasan, më 8.12.1939-XVIIL 

* * * 
Mbasi nuk asht zanun Shahziman Biçaku, 

Bilal Biçaku e Xhavit Biçaku, banuesa në 
katundin Qarrisht, që pandehen se në muajin 
Gusht 1~39-XVII kan vra vdekun viktimën 
Shahin Mazarin nga Struga e Jugosllavie e 
banues në Qarrisht, Kryesia e Gjykatës Shk, 
l-rë e Elbasanit që prej datës së shpalljes së 
këtij vendimi të pandehurve si masipër u jep 
10 (dhetë) ditë afat për me u prezantue pa 
ra Gjykatës. 

~ ë qoftë se nuk i paraqiten brenda këtij 
afati, vërtetohet se nuk duan me ju bindë 
ligjës dhe kështu ka me u shikue gjyqi në 
mungesë, kanë me ju rrëzue të drejtat civile, 
ka me ju sikuestrue pasunia dhe në as një 
mënyrë nuk kan me pasë të drejtë ankimi 
mbi veprimet e bamuna. 

Të gjithë karabinierët e policët janë të 
detyruar me zanien e tyne. 

Për plotsimia e veprimeve të përmenduna 
i asht shkruë Prokuroriës së Shtetit dha në 
mbështetje të nenit 371-372 të Pr. P. shpallet 
ky vendim. 

Elbasan, me 7-XII-1937-XVilI 

* * * 
Mbasi nuk asht zanun Morsin Mani, ii bri 

Osmanit, banues në katundin Bishqem, qi pa 
ndehet se me d. 23-X-939, ditën e Hanë, ka 
vramun Bajram Beqir Hysën nga katundi 

Bishqem, kryesija e Gjykatës Shk. Elbasanit 
që prej datës shpalljes të këtij vendimi, të 
pandehunit të sipër i nep dhjet dit afat, për 
mo u prezantue para Gjykatës. Në qoftë se 
nuk i paraqitet Gjykatës mbrenda këtij afati 
vërtetohet se nuk don me ju bindë ligjës, 
dhe kështu ka me u shikue gjyqi në mun 
gesë, kan me ju rrëzue të drejtat civile, ka 
me ju sikvestrue pasunija dhe me as me nji 
mënyrë n 11k ka me pasë të drejtë ankimi 
mbi veprimet e bamuna. 

Të gjithë karabinierët e policët [anë të 
detyruem me zanjen e tij. 

Për plotësimin e veprimeve të përmendu 
na i asht shkrue Prokuroris së Shtetit dhe 
në mbështetje të neneve 371-:n2 të Pr. P. 
shpallet ky vendim. 

Elbasan, më 5. 12. 939-XVIU 

* * * 
Mbasi nuk janë zënë Vangjel Stdan Mi 

tikoja dhe Dhori Simo Dushari, banues më 
parë në Korçë dhe tash t' aratisur, të pan 
dehur për shkak se me datë 4-ll-193S, natën 
kanë hyre në shtëpinë e ankuësit Spiro Na- 

r l - qo Xhadonit, nga Korça, me qëllim grabitje 
ku kanë marrë. 25 napolona ar dhe disa se 
nde të tjera dhe mbasi janë ndjerë pre; an 
kuesit, për të shpëtuar nga kapja kanë ra 
hur aukuësin tue e goditur me sqepar në 
kokë të cilit i kanë shkakëtuar plagë të shë 
ruëshme me 28 ditë ; 

Prandaj Kryesia e Gjyqit Kolegjal të Kor 
çës D. Nd. të pandehurvet të nalt-përme 
ndur ju jep 10 ditë afat qysh prej datës të 
shpalljes të këti vendimi, për t'u prezantuar 
para Gjyqit dhe në qoftë sa nuk do të pre 
zantohen brenda këtij afati vërtetohet se nuk 
i binden ligjës, Gjykata do të vendosë shë~ 
kimin e çeshtjes në mungesën e tyre, do të 
rëzohen nga të drejtat civile, do t' u sekues 
trohet pasunia dhe me as një mënyrë nnk 
kanë të drejtë ankimi për veprimet e bamu 
na; 

Të gjithë gjindarmët e policët janë të de 
tyruar me kapjen e tyre. 
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Për plotësimin e veprave të naltë.përmë 
ndura i është shkruar Prokuroris Shtetit dhe 
në mbështetje të nenevet 371 e 372 të K. P. 
P. shpallet ky vendim. 

Korçë më 22-XI-1939-XVIII 
Kryetari i Gjyqit 

* * * 
Mbasi nuk asht zanuk Sall Demir Tare 

nga katukdi Shkretë i I< rujës i akuzuem për 
qëllesë me qëllim vrasje me datë 5-6-1939 
-XVIII në dam të Islam Ilysen Aliut nga ay 
katund, Kryesija e Gjykatës Shk. 1-rë Durrë 
sit që prej datës shpalljes të këtij vendimi 
në Fletoren Zyrtare, të pakdehurit sipër-për 
mendun i nep dhet dit afat, për me u pre 
zantue para Gjykatës Shk. l-rë të Durrësit, 
në qoft se nuk paraqitet mbrenda afatit vër 
tetohet se nuk don me ju bindun ligjës dhe 
kërhtu ka me u shikue gjyqi në mungesë, 
kanë me ju rëzue të drejtat civile, ka me 
ju sekuestrue pasunija dhe me as një mënyrë 
nuk ka me pasuu të drejtë ankimi mbi ve 
primet e bamuna, 

Të gjithë gjindarmët e policët janë të 
detyruem me z anëjen e tij. 

Për plotësimin e veprave të përmeudun 
i asht shkrue Prokuroriës Shtetit dhe në 
mbështetje të neneve 371, 372 të K. r. Pe 
nale shpallet ky vendim. 

Durrës, me 29-11-1939-XVIII. 
Kryetari 

* * * 
Mbasi nuk asht zanun Xhetan Kaleshi, i 

biri Bajramit banuës në katundin Muhur, qi 
pandehet se me d. 26.8.1939, ka plagos 
randë të qujtunin J usuf Selman Devën, nga 
ay katund, .Kryetaria e Gjykatës së Shk. 
l-rë Dibrës që prej datës shpalljes të këti 
vendimi, të pandehunit përmenduri i nep dhe 
të ditë afat, për me u prezantuë para gjykatës. 
Në kjoftë se nuk i paraqitet gjykatës mbrenda 
kuti afati, vërtetohet se nuk don me ju bindë 
ligjës, dhe kështu ka me u shikuë gjyqi në 
mungesë, kan me ju rrëzue të drejtat civile, 

ka me ju sikvestruë pasunia dhe me as nji 
mënyrë nuk ka me pasë të drejtë ankimi 
mbi veprimet e bamuna. 

Të gjith gjendarmët e policët janë të de 
tyruem m s zanjen e tij. 

Për plotësimin e veprave të përmënduna 
i asht shkrue Prokuroriës Shtetit dhe në mbë 
shtetje të nenit 371, 372 të procedurës penale 
shpallet ky vendim. 

Peshkopie, më 9.11.1939-XVIII. 
Gjyqtar Filluer : 
(Kasem Bozgo) 

SHPALLJE 

I quaj tuni Dhi mi tri -~. \~ erdus, Rekrut i D. 
L. 1917, nga katundi Boboshticë 1 Korçës, 
tash me banim jashtë shtetit, i pandehur për 
mungesë thirrjes nën armë. 

Thrritet të prezantohet para Gjykatës He 
tuese Ushtarake në Tiranë me datën 21 Lhie 
tor 1939-XVIII, në rast të kundërte do të ve 
prohet si mbas ligjit. 

Tiranë, më 27.X.939-XVIL 

* * * 
I quajtuni Dhimitraq P. Dunk o, Rekrut i D. 

L. 1918, nga katundi Bohoshticë i Korçës, tash 
me banim jashtë shtetit, i pandehur për mun 
gesë thirrios nën armë. 

Thrritet të prezantohet para Gjykatës He- 
tuese Ushtarake në Tiranës me datën 21 Dhje 
tor 1939.XVIII, në rast të kundërtë do të ve 
prohet si mbas ligjit. 

Tiiranë, më 27-X-989.XVII. 

* * * 
I quejtuni Nikolia M. Ketani, Rekrut i D. 

L. 1917, nga katundi Shullin i Korçës, tash me 
banim jashtë shtetit, i pandehur për mungesë 
thirrjes nën armë. 

Thrritet të prezantohet para Gjykatës He 
tueso Ushtarake në Tiranë me datën 21 Dhje 
tor 1939.XVIII, në rast të kundërtë do të ve 
prohet si mbas ligjit. 

Tiranë, më 27.X.939-XVII. 

BKSH



t-lr. !~i FLETORJA ZYitr1ARE 20 Dhetuer 1930-XVIIi 16 

* * * 
I quajtuni Harilla P. Kolla, Rekrut i D. 

L. 1918, nga katundi Sini0e i Korçës, tash me 
banim jashtë shtetit, i pandehur për mungesë 
thirrje nën armë. 

Thrritet të prezantohet para Gjykatës He 
tuese Ushtarake në Tiranë me datën 21 Dhje 
tor 1939.XVIII, në rast të kundërte do të ve 
prohet si mbas ligjit. 

Tiranë, më 27.X.939-XVII. 

* * * 
I quajtuni Pandeli N. Dino, Rekrut i D. 

L.19t7, nga katundi Vithkuq i Korçës, tash me 
banim jashtë shtetit, i pandehur për mungesë 
thirrjes nën armë. 

Thrritet të prezantohet para Gjykatës He 
tuese Ushtarake në Tiranë me datën 21 Dhje 
tor 1939.xVIII, në rast të kundërtë do të ve 
prohet si mbas ligjit. 

Tiranë, më 27-X-939-XVII. 

* * * 
I quajtuni Nikolla Qirjaku, Rekrut i D. 

L. 1913, nga katundi Bellovode (Korçës, tash 
me banim jashtë shtetit, i pandehur për mun 
gesë thirrjes nën armë. 

Thrritet të prezantohet para Gjykatës He 
tuese Ushtarake në Tiranë me datën 21 Dhje 
tor 1939-XVIII, në rast të kundërte do të ve 
prehet si mbas ligjit. 

Tiranë, më 27.X.939-x VII. 

* * * 
I quajtuni Hysen E. Hoxhallari, Rekrut i D. 

L. 1918, nga katundi Biranje i Korçës, tash 
me banim jashtë shtetit, i pandehur për mun 
gesë thirrjes nën armë. 

Thrritet të prezantohet para Gjykatës He 
tuese Ushtarake në Tiranë me datën 21 Dhje 
tor 1939-XVlll, në rast të kundërtë do të ve 
prohet si mbas ligjit. 

Tiranë, më 27.X.1£)39-XVII 4i 

* * * 
I quajuni Nisi K. Ilia, Rekrut i D. L. 

1917, nga katundi Bezrnisht, i Korçës, tash me 
banim jashtë shtetit, i pandehur për mungesë 
thirrjes nën armë. 

Thrritet t~ prezantohet para Gjykatës I-Ie 
tuese Ushtarake në Tiranë me datën 2t Dhje 
tor 1939-XVIII, në rast të kundërtë do të ve 
prohet si mbas ligjit. 

Tiranë, më 27.X.939-XVII. K. F. 
Gjyqtari Hetues Ushtarak 

P AJTI.MTAK~T e Fletores Zyrtare janë të 
lutur që brenda muajit Dhjetor t' a rregu· 
llojnë vazhdimin e pajtimit të tyre për vitiµ 
e arthmë (I 9 4 O). 

Veçanërisht janë të lutun t'i derdhin 
pagesat përkatëse ata që kanë pajtim të 
prapambetur. 

Qyah prej datës 1-1-1940-XVUI Fletorja 
Zyrtare do t' u dërgohet vetëm atyreve që 
do të kenë parapague pajtimin. 

Fletorja Zyrtare 
Pajtime: per nji mot Shqipni, Itali e A.O.I. fr. 12 

• 11 11 ,, Për jashta . . • 20 
Nji numur i Fletores . • 0.20 
,, ,, i vjeter . . . . . . ,, 1 

Lajmërim . . . . fr. ari 10 
Shpallje . . . . • 10 
Shpallje ankandesh per nji kolonë . . .•,, 5 
V. O. Çdo pageaë bahet tue derdhë të hollat n' Ar· 
kat financiare të Shtetit e tue dergue doren e Fi· 
nancëa Redakaia aë Flek>rea Zyrtare. 

Drejtimi: Drejto:ris së Përgj. Shtypit, Pro• 
pagandës e Turizmit 

(R e d a k s i s s ë F l e t Q r e s Z y r t a r e) 
Tiranë 

Telefen automatik Nr. 266 
• gjindarm. • 14 

Shtypabkroja ,,NIKAJ• Tirani 
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YJETI I XVIII. Tiranë, e Ejte 21 Ohetuer 1939-XVIII Nr. 13t 

MB R,E TN IJA 

FLETORJA 
SHQIPTARE 

ZYRTARE 
Botohet prej Drejtoris se Pergjithshme te Shtypit, Propagandas e Turizmtt. 

l!!!!l!·=.cc-co . == - &&LE-, .-'.I!!"! 

l'EH.MBA.J'l'.Tb: 
1) D. M.. 11 Dhetuer 151!19-XVlll, Nr. 1'78 

Çpronsime per dobi publike 
2) D. l"r:1.. 11 Dhetuer 1!139-XVIll, s., 17!1 

Modifikim i N. 28 të LigJi'IS 26-4-83 mbi 
taksimin e duhanit f. 3 

3) D. M. 11 Dhetuer 1!18!J-XVJI1, x-. ]I)(} 
Ndryshim i klasiftktmit të N/Pr~ekturës s/j 
Tropojës I f. 4 

4) D. _Jl. 11 Dhetue« 1!-JJ!-J-XVlII, Nr. 181 
Pagz.im i nji katundi 

5) D. M. 11 Dhetuer 1989-XVllI, Isr. 182 
Pagzim i nji katundi Viktoria J· 

6) D. M. 11 Dhetuer 193!i-XV Ill, K . 188 
Krijim i nji vendi të nji inspekton pranë 
.M. P. Mbre ndshme f. 5 

7) D .. M. 15 Dhetuer 1939-XV III, s». 184 
Konfiskim i nji parcela të Sall Vuç.ternit I. 6 

8) D ... ..lz. 15 Dhetuer 1939-XVllI, s.. 18:> 
Mbi shtimin e nandë Antarve në Kshillin 
e Shtetit 

f. 1 

f. 4 

f. 5 

f. 6 
9) Fletë-Adjudikatë M. Financave T ranës f. 7 
10) " Bashkis Korçë f. ~ 
11) ,, ,, Libohovës f. ~ 
12) Lajmrim f. 9 
13) Shpallje Gjyqesh f. lO 

.•..• ,,,.... 
S0}L\1AHl0 

l') D. L. 11 Dlcembre 1939--j_P 111, Nr. 178 
Esproprrsz oni per pubblico interesse P·, 11 

2) D. L. u Dicembre 19.'JfJ-Ji Vlll, l\r. 17!-J 
Mo ditica dell' art. 28 della Legge 26 aprile 
1933 sulla tussazione dei tabacchi p. 13 

3.) JJ. L. 11 Dicembrr 1939-XVlll, s-. 180 
La Sott oprelettura di Tropoja classificata di 
la categoria p. 14 

4) lJ. L. 11 Diceinbre 19~9-XVIII, s-, 181 
.\IoJ1flca del nome di un villaggio ia Borgo 
Costanz o Cl11no p. 14 

0) JJ. L 11 Dicembre 1939--XYlll, s« 182 
Mod1fica di nomi, di vrltaggio in Vrktorta p, 14 

61 ]). L. 11 Dicembre 1939-XVdl, Nr. 183 
Istitualone di un Ispeuore d'amministrazione 
presso il Ministero degli Int erni p. 15 

7) D. L. Li Disembre 1939-XVIIl, s« JR-i 
Conhsca dei beni immobili di Sali Vuçiterni p. Hi 

8) D. L. 15 Dieembre 1.!i3fJ-XVIII, fo·. 185 
Aggiunta er s me nbri al Consiglio di Stato p. 16 

/ 

D,kr,t i Mëkambësit datë 11-XII-193{) XVIIJ, !fr. 17>:i 

Çpronësime pir dobi publike 
-- 

Na 
JllJkamblsl l Perc.Jltbsbëm I n.t1dhnls si 'flj 

VIKTOR EIIANUELir III 
Për Biri të Zotit e Vullnet të Kombit 
BBBET I ITALl8 DBE I SB4lIP.NIS 

PBBAWDOB I BTIOPIS 

NU virtyt t' Autoritetit' që Na asht delegue ; 
Mbasi u pa neni 15 i Statutit · Themeltar të 

Mbretni11; 
Tue marrë parasysh aevojën me dhanë norma 

të njëllejsh ne për d sklari nln e veprH~ t' interesit 

botuer e të procedurës përkatëse për çprenësiniet 
@ pasunive ; 

Mbassi u n<ligjue Këshilli i Ministrave; 
Mbi proponimin e Ministrit Sakretar Shteti për 

Drejtë sin, n ë marr ëveshtje me Ministrin Sokretar 
Shteti për Frnauc at ; 

KE ~u DE .{RE rus DH& DE Kl{ ~TOH1Ë: 
Neni 1. 

Për ekzekutimin e punëve të nji interesi botuer, 
mun let të b rh et ,pronësimi i pasunive të palujtë 
shm ~ ase i të drejtave q' u përkasin këiyne pa· 
sun ive. 

Konsiderohen punë interesi botuar ato tlS ci•t 
deklarohen Ul silla me Dekret Mëkambësuer, -mbi 
proponim të Ministrit kompetent e kur i përkasin 
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nevojave ushtarake, mbi proponimin e Ministrit për 
Punët Botore, mbas kërkimit të Komandës së Naltë 
Ushtarake. 

Mundet të deklarohen punë për interesë botuar 
jo vetëm ato vepra qi duhet t'ekzekutohen për llogari 
të Shtetit, të provincave, të bashkive dhe të komu 
nave n' interesin botuar, por ,edhe ato që për të 
tillë qëllim ndërruarin hupet morali>, shoqninat 
private ose individe të veçuem. 

Dekreti i sipërtolun shpallet në Fletoren Z) rtare 
të Mbretnis. 

Neni 2. 
Lutja me të cillën kërkohet deklar. mi i interesit 

botuer i drejtohet Ministrit kompetent e duhet të 
jetë e paj1sun me nji plan të hollësishëm, i cilli tij 
përmbajë përshkrimin e të gjitha punëve, tokave 
o ndërtesave për të cillat çpronësimi asht çmue i 
nevojshëm, si dhe kufit përkatse, emnat e mbiemnat 
apronarëve o titullarëve të të drejtave mbi pasu 
nitë o palujtëshme. 

Projektet e punëve ushtarake, qoftë të përgjith 
shme qoftë ato të zbatimit, mbahen të mshefta. 

Neni 8. 
Mbas shpalljes së Dekretit Mëkambësuer qi 11 

përmend në nenin I, Ministri kompetent urdlmon 
ekzekutimin e planit, për pjesën qi i përket çdo 
Bashkije o Komune në të cillat do bahet çpronësimi. 

Neni 4. 
.Me kujdesin e atij q1 provokoj dekllarimin e 

interesit botuer, Dekreu Mintstruer i ekzekuiimit 
të planit, qi u përmend në nenin e sipërm, u njof 
tohet gjithë pronarëve të pasunive të palujtëshme 
që do të çpronësohen dhe titullarëve të të drejtave 
mbi1këtë, tue u tregue edhe shpërblimin e ofruem 
dhe njikohësisht me shenimin që, mbas kalimit të 
.• ~ ditëve, nga ky njoftim, në qoftë se sasija e shpër 
blimit nuk kundërshtohet, oferta ka me u konside 
rue ~ pranueme, 

Kuer pronari i pasunive të palujtëshme ase ti 
tullari i të drejtave mbi ato pasuni nuk ka hanim 
tis dijtun, njoftimi i sipërfolun bahet tuej u depozi 
tua akti në Bashki ase në Komune. 

Neni 5. 
Kundrështimi qi i bahet shumës s' ofrueme gjy- 

kohet, me vendim të premë, nga ana e nji Trupi 
kolegjal arbitruer, i përbamë nga Kryetari i Gjyqit 
të Sak, I. q 1 e kryeson e nga dy astarë ekspert 

në landën për të cillën bahet fjalë, t' emouem res 
pektivisht nga kundrështuesi dhe nga ana qi ka 
kërkue çpronësimin, 

Kuer çpronësimi duhet të bahet mbrenda rrethit 
të qytetit të Tiranës, Trupi kolegjial arbitruar 
kryesohet nga uji Gjytar i Diktimit, i smnuem, 
mbi praponim· të Mmi:mit të Drejtësia, me Dekret 
,\1:i.~kaml.lë:mer, për nji vjet kohë. 

D Jtyrat e sekretaret të Trupit kolegjal arbitruar 
i ushtron Kryesekretari i Gjykatës së Shk, I. dhi 
a' ipotezën e paragraht të sipërm, Kryesekretari i 
Diktimit (Dega Ci,1le1. 

Të gjithë antaret e Trupit kolegjal arbitruer 
ashtu dhe sekretari marrin nga nji shpërblim qi 
caktohet, herë pas h-re, nga Këshilltari i Përhershëm 
pranë Ministrie së Drejtësia. 

Neni 6. 
Kundërshtimi bahet me rekurs të drejtuern Trupit 

kolegjal arbiiruer dhe i dorëzohet sekretarit, i cilli 
për këtë dorëzim lëshon nji diftesë. 

Kryetari i Trupit kolegjal arbitruar mbrenda 
pesë ditëve nga paraqitja e rekursit, thrret palët e 
interesueme dhe mundohet t'i ndreqë paqësisht, dhe 
në rast se nuk i arrihet paqëtimtt, disponon qi 
palët mbrenda 10 ditëve t' ernnojnë përfaqësuesët 
e tyne për formimin e Trupit kolegjal arbitruer. 

Në qoftë se kundërshtuesat janë shumë, emnimi 
i përfaqësuesit bahet me marrëveshje në mes të 
tyne, arbitri i tretë emnohet prej Gjyqtarit Paqtues 
të vendit ku ndodhet pasunija ase pjesa ma e ma 
dhe e objektit të çpronësimit. Gjithashtu Gjyqtari 
Paqtues procedon n'emniruin e përfaqësuesit ekspert 
edhe në rasën në të cilën ana e interesueme nuk 
e ka caktue n' afatin e përmendun në paragrafin 
e dytë. 

Neni 7. 
Ana Gjyq-bjerr se detyrohet me pagimin e 

shpenzimeve të gjyqit aroitruer. 
Në qoftë se konkurojnë arsye të mjaftueshme, 

sbpenximet mundet të deklarohen të kompensueme 
krejtësisht ase pjesërisht. 

Neni 8. 
Në bazë të çertihkatës së lëshueme nga sskre 

tarija e Trupit kolegjal arbitruar, me të cillën vër· 
tetohet se nuk asht paraq Jë kundërshtim n' afatin 
e përmenduri në nenin 5, ase në bazë të deklaratës 
së pranimit të shpërblimit t' ofruem o Ui marrë- 
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veshtjes s' arrijtun në mes të palëvet t' interesuem=, 
ase në bazë të vendimit arbitruer, Mrnistri kompe 
tent, mbi kërkim të çpronësuësit, dekreton depozi 
timin e shumës së shërbimit t' ofruem. 

Mbasi të provohet me dokument depozitimi i 
bamë ase pagimi i shpërblimit, Ministri deklaron 
çpronësimin dhe autorizon okupimin e pasunive. 

Neni 9. 
Pronësija e pasunive objekt i ~pronësimit, i 

kalon çpronësuesit qysh nga data e Dekretit qi 
urdhënon çpronësimin. 

Dekreti Ministruer i sipërfolun duhet të transkrip 
tohet në zyrën e Ipotekwe mbrenda 15 ditëve 
nga data e tij, me kujdesin dhe shpenximet e çpro 
nësuesit, gj1taashtu, shkurtimi i vendimit duhet të 
botohet në Fletoren Zyrtare të Mbretnisë. 

Mbas kalimit të 30 ditëve nga ky botim, Minis 
tri autorizon pagimin e slmmës së depozitueme 
pronarit të çpronësuem, por tuej ndalue ma parë 
shpenximet e bame për gjykimin arbitruer, në rast 
qi kundërshtimi i bamë asht refuzua prnJ arbitravet, 

Neni 10. 
Në qoftë se mbi pasuninë e çpronësueme ka 

vjeg-ime reale ase në rast se kundërshtohet pagimi 
i shumës së depcsitueme, mbi kërkim t' anës s' in 
teresueme, autoriteti gjyqësuer kompetent merr 
masat simbas dispozitave ordinare të procedurës 
civile. 

Neni 11. 
Paditë revendikimi, uzufrukti, ipoteke, ato të 

enliteoz it e të gjitha padit' e tjera qi mund të ngre 
hen për pasunit qi do të çpronësohen nuk ndalojnë 
vazhdimin e çpronësimit dhe efektet e këtij. 

Mbasi dë deklarohet çpronësimi, të gjitha të 
drejtat e sipërloluna mundet W njihen por vetëm 
mbi shumat e shpërblimit të caktuem t'ër pasuoinë 
e çpronësueme , 

Neni 12. 
Në rast urgjence të madhe Ministri kompetent 

~ për punët ushtarake Ministri i P. Botor", mbi 
kërkimin e Komandës Naltë Ushtarake mundet ~ 
disponojë okupimin e menjih-rëshëm të pasunive 
q \ do të çpro nësoben mbassi ma parë të përcakto 
het me saktësi gjendja e këtyne në prani të pro· 
narëve o titullarëve të të drejtave mbi pasunit e pa 
luejtëshme, ase, në mungesë të tyne, në prani të 
kryeplakut të lagjes ase të katundit. 

Për pjesën tjetër të procedimit zbatohen dispo 
zitat .e caktueme në nenin l e vijuesa ,ë këtij 
Dekreti 

Neni 13. 
Me hyemjen në fuqi të kë·t j Dekreti, aktet që 

i p irkasm gjyqeve që janë të mvartuna për cakti 
min e shpërblimit para gjykatësit Paqtaes, me kuj 
d-si» e këtij i transmetohen Kryetarit të Trupit 
arbitruer për paqtimin mio' mer të përmendua në 
nenin 6 dhe për procedimin e mapastajmë të çpro 
nësimit të parapamë në ketë 'Dekret. 

Neni 14. 
Të gjitha dispozitat në kundërshtim dhe të pa• 

pajtueshme me këtë Dekret abrogohen. 
Ministri prq_ponues do të kujdeset për paraqi~j~n 

e këtij Dekreti Këshillit t' Epërm Korporativ Fashist 
për kthimin e tij në l1gjë. 

Ky Dekret hyn në fuqi ditën e shpalljes oë 
Fletoren Zyrtare të M bretnis. 

Urdhënojmë që ky dekret të botohet në Fle 
toren Zyrtare të Mbi:~tnis tue i dhanë mandat cilit 
do që i përket t' a respektojë dhe të bajë që të 
respektohet. 

Tiranë, me l l ~II. 1939-XVIII. 
Francesco .Jaeomoni d. v. 

Sh. V1'irJagi. d. v. 
Fejz! Alizotti d. v. 

Xh. Ypi d. v, 

Dekret i Jlëkambësit datë 11-XlI-1989-XVIJI, s-. 179 
Modifikim i N. 28 të Ligjës 26-4-33 

mbi taksimin e duhanit 

Na 
1'Iëkambësi i Përgjitl1shëm i lladbnis së Tij 

VIKTOR EM.ANUELIT Ill 
Për Birë të Zotit e Vutlnet të Kombit 
MBRET I ITALIS DH11 I SBQIPNI~ 

PED.A.NDOR I ETIOPIS 

Në virtyt t' Autoritetit që Na «sht delegua; 
Tu1 pamë nenin 15 të Statutit Themeltarë të 

Mbretnis; 
M.Jdsi u pa ligj-1 daë 26.lV.1933 mbi Taksimin 

e Duhanit; 
Mb1ssi u ndigjue Këshilli M;nit,truer; 
tdhi proponimin e Ministrit Sekretar Shteti për 

Financat; 
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KEMI DEKRETUE DHE DEKRETOJMit : 
Neni 1. 

Art. 28 i Ligjës datë 26.IV.1933 mbi Taksimin 
e Du'ianir, modifikohet si vijon: 

F abrikat e cigare vet qi duhet të përmirësojnë 
kualitetin 9 cigarevet për konsum të vendit ose 
p~r eksportim, duhet të kërkojnë pr~ j Ministris 
së Fmancavet lejen e duhun për importimin pa 
tagër doganuer vetëm të duhanit gj>1th të butë. 

Nëpu-iësi i Ba ndrollit ose i deleguemi i Zyrës 
së Fina-icës së vendit bashkë m« Titullarin e Zy 
rës Doganore dhe në prezencën e importuesit, 
po. të konstorojnë se duhani i importuem asht i 
butë, lejojnë dcrëzunio e tij importuesit dhe në 
rast se duhani rezulton i kualitetit të forti>, im 
portuesi detyrohet me e ri-eksportuo. 

Në rast konfliktesh, çashtja do t' i paraqitet 
Komisjonit Qendruer të Ministris së Financavet 
p fr vendim definitiv. 

Neni 2. 
Çdo dispozitë ligjore tj -tër në kundërshtim 

me nenin e sipërm, bie nga Iuqija. 
Neni 3. 

Ky Dekret hynë në fuqi ditën e shpalljes së 
tij në Fletoren Zyrtare të Mbretnis dhe ka me 
u-paraqitë prej Ministrit proponues Këshillit t' E 
përm Korporativ Fashist për nIry shimin e tij në 
ligjë. 

Urdhënoj në që sa ma sipër të botohet në Fle- 
;toren Zv "'tare, tt1 i dhanë mandat cilitdo që i për 
ket t' ii , -sp ekt •/i dhe lë bajë që të respektohet. 
Tiranë, me 11. XII. 1939-XVIII. 

Francesco Jacomoni d. v. 
Sh, Verlaci d. v. Xhafer Ypi d. v . 

D8kret i Mëkambësit datë 11 Dhetuer 1939-XVIII, Pvr.180 

Ndryshimi i klasifikimit të N/Prefekturës 
së Tropojës 

Na 
Xëkambë•i i Përgjithshëm i D.adhnis së Tij 

VIKTOR E1tIANUELIT III 
Për Birë të Zotit e Vullnet të Kombit 
1tIBRET I IT.ALIS DHE I SHQIP.NIS 

PERA.NDOR I .ETIOPIS 

Në virtyt t' autoritetit që Na asht delegue ; 
Mbasi u pa nevoja me e ndryshue klasën e 

Nënprefekturës së Tropojës prej së II. në u; I., 
konformë me ligjën organike me datë 11 Qershu 
er 1928; 

Mbasi u ndigjue Këshilli Ministruer; 
Mbi proponimin e Ministrit Sekretar Shteti për 

Punët e Mbrendshme ; 
KE Ml DEKRE fUE DHE D&KRETOJMË: 

Artikull i vetëm 
Nënprefektura e Tropojës, klasifikua e klasit 

të II. në kuadrin e ushtrimit financiar 1939-40, 
ndryshohet në klasë të I. me Hi njajtat rroga si 
të tjerat, si ka qe.ië përpara e në bazë të ligjës 
organike në fuqi, tue e konsiderua të këtill që 
nga fillimi i ushtrimit financiar udhëtues. 

U rdhënojmë që sa ma sipër Ui botohet në Fle 
toren Zyrtare, tue i dhanë mandat cilit-do që t'i 
përkasë me e respektua dhe me e bamë që të res 
~ktohet. 

'Lranë, l 1.12.1939-X\'III. 
Francesco Jacemoni d, v. 

Sh. Verlaci d. v. M. Bushati d. v. 

Dekr6t i Mëkambësit datë 11 Dhetuer 1989-XVIII, Nr. 181 

Pagëzim i katundit «Bergo Costanzo Ciano» 

Na 
Bëkam bësi i Përgjithshëm i 1tladhuls së Tij 

VIKTOR E1tIANUELIT III 
Për Birë të Zotit e Vullnet të Kombit 
JIBBET I IT.ALIS DBE I SHQIP.NIS 

PER&NDOR I ETIOPIS 

Në virtyt t' autoritetit që Na asht delegue ; 
Mbasi u pa neni 15 i Statutit Themeltar të 

Mbretnis; 
Mbi proponicnin e Ministrit Sekretar Shteti për 

P. Mbrendëshme; 
KEMI DEKRETUE DHE DEKRETOJMË : 

Neni 1. 
Katundi Kuçovë i Prefekturës së Beraat, të 

pagëzohet me emnin ,,Borgo Costanzo Ciano". 
Neni 2. 

Ky Dekret hynë në fuqi ditën e shpalljes në 
Fletoren Zyrtare. 

BKSH



5 FLETORJA ZYRTARE 21 Dhetuer 1939-XVIII Nr. 132 

Urdhënojmë që ky Dekret të botohet në Fle 
toren Zyrtare të Mbretnisë, tue i dhanë mandat cilit 
do që t'i përkasë me e respektua dhe me ha. që të 
respektohet. 

Tiranë, më 11-XII- l939-XVIII. 

Francesco Jacomoni d. v. 
M. Bushati d. v. 

Dekreti Mëkambësit datë 11-XII-1939-XVIIJ, s« 182 

Pagëzim' i katundit « Vik~oria» 

Na 
•ëkambësi i Përgjithshëm i ltladhnls s~ Tij 

VIKTOR EMANUELIT III 
Për Birë të Zotit e Vullnet të Kombit 
RBRET I IT.A.LIS DHE I SHQIPNIS 

PERANDOR I ETIOPIS 

Në virty t t' Autoritetit që Na asht delegue; 
Mbasi u pa Neni 15 i Statutit Themeltar të 

Mbretnis; 
Mbi proponimin e Ministrit Sekretar Shteti për 

P. Mbrendëshme; 

KEMI DEKRETUE DHE DEKRET OJME: 

Neni 1. 

Katundi Zogaj i rajonit të Komunës së Qendrës 
së Shkodrës, të pagëzohet me emnin ,, Viktoria". 

Neni 2. 
Ky Dekret hynë në fuqi ditën e shpalljes së 

tij në Fletoren Zyrtare të Mbretnis. 
Urdhënojmë që ky Dekret të botohet në Flete 

ran Zyrtare, tue i dhanë mandat cilitdo qi i përket 
me e respektua dhe me ba qi të respektohet. 

Tiranë, më l l.XIl.1939-XVIII. 
Francesco Jacomonl d. v. 

M. Bushati d. v, 

Dekret i Mëkambësit datë 11 Dhetuer 1939-XV III Nr. 183 

Krijim i vendit të një Inspektori pranë 
Miniatris P. Mbrendëshme 

Na 
UëkaJJ1bësl i Përgjithshëm I Jladhnls së Tij 

VlliTOB EJIANUELIT lii . 
Për Birë të Zotit e Vullnet të Kombit 

DBBET I IT ALIS DHE I SHQIPNIS 
PER.A.NDOR I ETIOPIS 

Në virtyt t' Autoritetit që Na asht delegue , 
Mbasi u pa neni 15 i Statutit Themeltar i Mbret 

nis; 
Mbasi u ndigjue Këshilli i Ministrave; 

Mbi proponimin e Ministrit Sekretar Shteti për 
Punët e Mbrendëshme, në marrëveshtje me ~inistrin 
Sekretar Shteti për Financat; 

KEMI DFKRETUE DHE DEKRETOJMË. 

Neni l. 
Pranë Ministris së Punëve të Mbrendëshme kri 

johet vëndi i një Inspektori të A.Jrninistratfs me 
rrogë muejore fr. Shq. 500. (r etëc, d). 

Nt1ni 2. 

Ky Dekret hynë në fuqi qysh më datën 12 
Tetuer 1939-XVII në të cilën ka dalun Dekreti i 
em 1i mit të Inspektorit. 

Urdhnojmë që sa ma sipër të botohet në Fleto 
ren Zyrtare të Mbretnis, tue i dhanë mandat cilitdo 
me respektua dhe me ba qi të respektohet. 

Tiranë, më l 1.XII.1939-XVIII. 

Francesco Jacomoni d. v. 
Xhafer Ypi d. v. M. Bushati d. v. BKSH



NL'. 132 FLETORJA ZYRTARE 2-1 Dhetuer 1939-XVIII 6 

Dekret i Mëkambësit daffe 15 Dhetuer 1939-XVIII, Nr. 184 

Konfiskim i nji panele të Sali Vu<filernit 

:Ml 
ffëkambësi i Përgjitbësbëm i Madhnis së Tij 

-VJli'TOR EltlAN£ELIT III 
Fër Bhë të .Zotit e Vullnet të Rombit 
JIBBET I ITALI-S DBE I SBQIPNliS 

PERANDOR I ETIOPIS 

Në viryt t' autoritetit qi na· asht delegue ; 
Mbassi u ndigjue Këshjlli i Ministravf\t; 
Mbi proponimin e Kryetarit Hi Kësh'llit të Mi- 

nistravet : 
Toe pamë NF>nin 9 Hi DPkrPtit t' OnP datë 2 

Qershuer 1939-XVH, shpalluri në Fletoren Zyrtare 
të Mbretnis Nr. 39 datë ~ Qsrshuer Hl39-XVIl, 

KEMf DEKRETUE DHR DEKRETOJMË : 
Knnfisk imin e nji parcele 1t1P sipërfaqe 500 m2• 

e nr11e-Fstrt1f'mP në volumin IT. Nr. rereduer 258 
dat~ 8-IX-19R8, e kuf'zueme : përpara ilAti, mbrapa 
rrugë, djathtas parcela Nr. J. e majtas shesh, cë 
Sali Vuçiternit, ashtu dhe të shtëpisë të ngre 
hun mbi atë parce le r fi Plazhin r· Durrësit, e pllr 
bame pr-] dy katesh, tetë dhoma, nji salon, dy ve 
randa d'he burgji>, e cila asht vl:irtetue me dekla 
ratën e lëshuerne me datën l 1.Vlll.19R9-XVII, prej 
pleqsis së Lagjes Varosh i Poshtëm të Durrësit, si 
edhe me listën e lëshueme me datën 7.VIIl-1939- 
XVII prej Drejtoria së Financave të Durrësit (Zyra 
e Tatimeve), e kufizueme : para deti, veri I( o lo 
ne] Stamati, lindje rruga e Kavajës dhe, jugë Zija 
Toptani ; pasuni këto të sekuestrueme me Dekre 
tin datë' 16 ~htator 1989-XVH të Ministrit ~E-kretar 
rn Shtetit për Drejtësin në bazlli të nenit 2 të De 
kretit t' Onë të naltpërmendun. 

Urdhënojmë që ky dekret të botohet në Fleto 
ren Zyrtare të Mbretnis, tue i dhanë mandat cilit 
do që i përket t' a respektojë dhe të baj që të res 
pektohet. 

Tiranë, me 15-XII-1939-XVIII 
Francesco Jacomoni d. v. 

Sh. Verlaci d. v : 

Dekret i N.ëkambësit, 1.5-XII-1939-XVIII, Nr. 185 

Shtim i nëntë Anëtarëve në Këshillin 
e Shtetit. 

NA 
n~·2, ambësi i Përgjithshëm i Jladhnis së Tij 

Viktor Euaanuellt lii 
Për Birë të .Zotit e Vullnet të Rombit 
:UBBJ~T I ITALl8 DBE I SH(llPNIS 

PEB.\NDOB I ETIOPIS 

~ë virtyt t' Autoritetit që Na asht delegue; 
Mbasi u pa neni 15 i Statutit Themeltar 

10 Mbretnis ; 
Mbasi u ndigiue Këshilli i Ministravet; 
Mbi proponimin e Kryetarit të Këshillit të 

Ministravet, njjj mendimit me Ministrin Sekre 
tar Shteti për Financat ; 

KEMI DEKRETUE DHE DEKRETOJMË: 

Neni 1. 
Në kuadrin e personelit të Këshillit të 

Shtetit, për ushtrimin financiar 939 /40 shto 
hen, që prej Tetorit Hl39, nandë Antarë me 
rrr gë brutto mujore nga fr. shq. 600 (gjasht 
qind). 

Neni 2. 
Ky Dekret hynë në fuqi ditën e shpalljes 

së tij në Fletoren Zyrtare të Mbretuis dhe 
ka me i-u paraqitë Këshillit t' Epërm Korpo 
rativ Fashist për këthimin e tij në llgjë. 

Urdhnojmë që ky Dekret të botohet në 
Fletoren Zyrtare të Mbretnis tue i .thanë 
mandat cilitdo me e respektue dhe me ba qi 
të respektohet. 

Tiranë, më 15-XIl-939-XVIII. 

Fracesco Jacomoni d. v. 
Sh. Verlaci d. v. F. Alizotti d. v. 
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FLET-ADJUDIKATt 
Neni 1. 

Drejtoria e Financavet në Tiranë nxjerr në pak 
sim botor punimet për meremetime që janë për 
t'u bamun në Pallatin e Kryeministriës në Tiranë 
si mbas konditave qi këtu posht po rendojmë. 

Neni 2. 
Ankandi publik për punimet e sipërme do të 

bahet në Drejtorinë e Financaret në Tiranë, pranë 
Komisionit të formuem nën kryesia e Drejtorit 
Financës, prej orës 8 deri II-të, njëzetenjë ditëve 
(21) Aga data e shpalljes në Fletoren Zyrtare. 

Neni 3. 
Çmimi bazë asht caktue në fr,. ari 578 (pesëqint 

e shtatëdhjetetetë). 
Neni 4. 

PREVENTIVI I PALLA TIT KRYEMINISTRIS 

Meremetime për t'u bamun në tarracat e Pallatit 
të Kryeministriës: 

l) Sbtresë me pllaka katrore të gjith dyshemes 
të tarracave n ~ katin e fundit, 1 /3 (27 X 6,50) 
-= 58,50 X 2 = m2. 117. 

Në tarracën e katit të dytë, meremetime me 
pllaka katrore (6,50 X 1,00) = 6,50 m2, po në këtë 
katin e dytë prap shtresë me pllaka, m2. 4 ~= 6.50 
m2. suva rn murit në tarracën P sipërme. 

Në korridor prsp nji m2. suva 
Shtresë me pllaka katrore po në këtë tarracë 

nër dhomat dhe ndër korridore m2. 7. 
Total pllaka m2. 135 X 4 Fr. ari. 540.- 
Suvaja e sipërme m2. 2 X 1,50 fr. ar 3.- --- 

Total fr. ar. 543. - 
Sipërmarrësi detyrohet për rregullimin e mirë 

vajtjes edhe të kanaleve t'ujit të shiut ndër tarra 
cat përkatse. 

2) Mveshje me mistri përqark të tarracës së si- 
përme me dhaç çementjet dhe me asfalt për mos 
kullimin e ujit të shiut rreth godinës. 

Total ml. 70 X 0,50 = Fr. ari . . . 35. 
(Total Fr. ari= 578 = pesëqinteshtatëdhjetotetë). 

Neni 5. 
Mënyra e ankandit ka me u zhvillue me sistem 

t' oferta vet të mëshefta si mbas dispozita vet të ne 
nit 36 pika 2 e rregullores së Kontabilitetit të Për 
gjithshmë të Shtetit. 

Neni 6. 
Ofertat duhet të sjellin zbritje përqindëse mbi 

çmimin bazë qi ashtë tregue në Qenin 3. Këta do 
të jenë rn mbylluna me zarfe të vulosuna me dyld 
të kuq. Ndër oferta duhet t' aplikohen edhe pullat 
në bazë të ligjës. 

Neni 7. 
Konkuruesat qi dishirojnë të marrin pjese në 

këtë ankand duhet të paraqesin ofertat e tyne jo 
ma von se të fillojë çilja e ofertave m' ora 11. 

Neni 8. 
Ankandi rrin çilë tri orë (8.11) e në mbarimin 

e ktyre plot tri orë më 11, kryetari i Komisionit dek 
laron të mhyllun kë+, dhe fillon çeljen e ofertave 
ta paraqituna, tue ja adjudikue forniturën atij kon 
kuruesi qi të ketë dhanë zbritjen përqindëse ma të 
mirë, mjaft qi kjo mos të je~l:i ma e ulët se zbritja 
qi kërkohet prej Administratës me skedën t> më 
sheftë. 

Neni 9. 
Kontrata do të nënshkruhet mbrenda 8 ditëvP, 

kv afat kuptohet qysh nga data me të cilën do t• 
njoftohet t'Interresuemit mbarimi i formaliteteve 
dhe nevoja e nënshkrimit të tyne. Për kundra-vaj 
lPsit do të venrohet në hazë të paragrafit 2 të 
nenit 47 të rregullores Kontabilitetit P. të Shtetit. 

NPtni 10. 
Fornitori për me garantue detyrimet qi rrjedhin 

prej kontratës, ka me lanë nji gararac~ prej fr. ari 
58 (pesëdhjetetstë). Kjo -nund të jetë Financjare e 
depozltueme në një. naa Arkat Sbtetnore ose Ban 
kare të njoftun prej Qeveris Mbretnore ose Ipote 
kore në bazë të ligjës relative. Garancija do të 
jetë shprehimisht e depozitueme si garanci e në 
emën të Komisionit. 

Neni 11. 
Gjith meremetimet duhet të jenë pikërisht si 

mbas konditave të përmenduna në nenin 4 të kësaj 
shpallje. 

Neni 12. 
Pagesa do ti bahet sipërmarrësit mbas barimit 

të punimeve dhe Bë bazë të procesit së kontrollimit 
lëshuem nga Ingj. i Zyrës së P. Botore të Tiranës. 

Neni 13. 
Të gjitha shpenzimet e kontratës, të taksave 

Qeveritare e Bashkijake, si dhe ato të shpalljes në 
Fletoren Zyrtare e fletore të vendit janë në ngar 
kim të sipërmarrësit. 

Kryetari i Komisionit 
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FLET-SHPALLJE 

Bashkija e Delvinës e bazuar nl:! rendimin e 
K11shillit Nr. 194 datë 25-XT-1939-XVTTJ, ka nxjerë 
n' adjadik atë pajtimi për vjetin 1!)40 (l-T-1940-XYJlT 
deri 31-XTT-1940-XTX), taksat e poshtë-shonuara : 

1) Tahin e Abatuarit e Konsumit, taks!n e 
Okupimit vendit në ditët e pazarit dhe taksin e 
e Peshimit, Hi ~jitha h11~hkl:!ri~ht, q' urdhërojnë ne 

net 87, 88, 90 e 91 t1" Ligji:is si:! Bashkive. 
Adjudikata do Hi zhvillohet si mbas dispozita 

ve të Rr?gullores mbi zbatimin e Ligiës s' Admi 
nistrimit të pasunive e Kontabilitetit Për,:rjithshëm 
të Shtetit, të 21-ti:>n ditë të botimit në Fletoren Zyr 
tare, prej orës 14 deri n' orën 17, me konditat e 
përs'ikru-ne nli fl(lti!-adjuilikat1'n e vi><:ant1l. 

Çmimi hazë u caktua Fr. ari to.100 (dhjet mijii). 
Nfi ra~të SP. nj?zo,t'"' ,1jiijt11 dim e botimit në 

Fletorën Zyrtare takon dim pushimi, adjudikata 
do Hi zhvillohet ditën tjPtër. 

T' interesuarit për hollësira P. shpjegime mii të 
plota H! drejtohen në Sekretarin e kësaj Bash 
kije. 

Delvinë, me 30.XT.1939-XVITT. 
Kryetar' i Bashkisë 

FLET-SHPALLJE 

Bashkij ,i e Korçës nxjsr n' ankand pak-dhën]e 
ngritjen e pleravet prflJ rrngëve të ndrvshme të 
qvtetit rlh~ prej ,htëpivA me 12 karro për kohën 
qij më 1 Janar 1940 deri më 81 Dhjetor 1940, me 
çmim bazA franga Shqiptare !'iO për çdo karro. 
Ankandi do të zhvillohet në sallën e Bashkisë 
dhe përpara Këshillit t~ 21-rnn (njëzetenjëfën) ditë 
nga dita e botimlt të kësaj fl-,t.s;hpallj• nii Fletoren 
Zyrtare. 

Ankan'H do të zhvillohet në mënyrën e para 
pame në nenin 36 të regullores kontabiloitet d. 111. 
me oferta t• mbyllura të cilat do t' i paraqiten 
Këshillit Bashkisë në ditën që do të zhvillohet 
ankandi qvsh prej orës 9 deri në 12 mesdite dhe 
do të përmbajnë nënësikrimin e qartë të efertaësit. 

Ata që dëshërojnë të marin pjesë në këtë an 
kand duhet të depozitojnë n' arkën e Bashkisë 
për garanci sumën prej 500 franga Shqiptare ose 

garanci bankare për këtë sumë, ose t' ipotekojnë 
në favor të Bashkisë pasuni Ul pa lujtshme të 
tyre me ipotekë të p •• rë, po në këtë rast garan 
cia do të jetë dyfish. 

Sipërmarësi ngarkohet me pagimin e taksës 
prej 2°/e mbi sumën e p~rgjith/:!shme që do të 
përmbajë kondratoja noteriale, ma shpenzimet e 
kondrato s noteriale si dhe me shpenzimet e shpa 
lljes të kiisaj flet-shpallje në Fletoren Zyrtare dhe 
në fletoren e këtushme "Liktori". 

T' interesuam it për të marë vesh konditat e 
plota t9 ki"•~aj sipër narje doe për çdo i· Iormatë 
tjaiër mund to drejtohen çdo dit në sekretarin e 
Bashkisi;_ 

Kore;!:\ më 4.12.1939-XVIJJ. 
Kryetari i Bashkisë 

SHt>ALLJE 

Ni h:iz~ të vendimit të Këshillit përkatës, 
Bashk'ja e Libohovës nxjer n' adjudikatë për të 
dhënë nA sluërrnarje për vitën 1940 taksat e po 
shtë shënueme : 

1. 'I'aksin e konsumit e të abatuarit të therjes 
së kafshëve dhe të bagëtivet, 

2. Taksin e shit-blerjes së gjësf.! gjallë. 
3. Taksin e peshimit. 
4. Taksin e okupimit të vendit. 
!'i. Ankandi zhvillohet në Zyrën e Kryesis Bash 

kis së Libohovës para Këshillit të saj dhe dorë 
zMni definitiv i tyre do të bëhet 20 (njëzet) dit 
mbas datës së shpallj~s në Fletoren Zyrtare, n' o 
r~n 15. Në rast se do të takojë ditë pushimi, an 
kandi do të bëhet të nesërmen. 

6. Ofertat jepen në z ufa të mbylluna, ofertu 
ësit mu 11 të p araqiten vetë ose të emlfoojnë për 
Iaqësuës legalë për të marë pjesë në adjudikatë. 

7. Of~rtu~s·t duhet të paraqesin bashkë me 
ofortën nj~ d spoaltë prej fr. Shqip. 300 (treqind) 
n' arkën e B rsbkisë, ose dy-fish të kësaj shume 
mi, ~-:iranci ipotek-ire ose bankare në favor t' ar 
k~s Bash ~is1\ e cila do të pëlqehet nga ana e 
Kësh'llit Bashkljak. 

8. Nu1< pranohen oferta me telegrame ose te 
lefona. 

9. Pagesat do të bëhen në kiste ,të barabarta 
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e në fund të çdo mueji n;~ullisht, në rast të kun 
dë<'të Bashkija ka të drejtë të pezullojë adjudika 
tën duke e dhënë sërisht në ankand dhe çdo dëm 
që rjedh nga ky veprim baros sipërmarësin i cili 
s'ka asnjë të drejtë kundërshtimi ose ankimi. 

10. Olertuësit detyrohen të lidhin kontratë No 
terjale me Kryesin Bashkisë mbrënda 10 ditvet 
ç' prej së nesërmes të lëshimit n1i sipërmarje, në 
rast të kundër+ë për çdo dëm ev=ntuel baroset 
sipërmarësi. 

11. Sendet që ju shtrohen taksavet janë ato që 
nërmënden n' artet 87, 88, 90 e 91 të Ligjës së 
Bashkive. 

12. Të gjitha shp enz imet e kësaj adjudikate, si 
taksi i kasnecit, botimi në Fletoren Zyrtare e "Fa 
shizmi" shpenzlmet e aktit Noterja! të kontratës si 
dhe çdo shpenzim tjfl!tër baras sipërmarësln. 

13. T' inta-esuemit për çdo shpjegim mund 
t'i dëejtohen Sekretaris së Bashkis Libohovë. 

14. Ankandi ka ms 11 zhvillua si mbas paragra 
fit të parë t' artit 36 dhe artit 38 të regullores s/:i 
kontabilitetit të Shtetit. 

Libohovë, më 7 .XII 1939-XVITI. 
Kryetar' i Bashkis 

LAJMRIM 

Lajmërohet populli se ZZ Etem Bregu me të 
vëllan e tijë Hamza Bregu, nga Katundi Vendreshë 
i I-rë, të cilët dështojnë që rn nxjerën një hua 
bujqësore nga Banka Buqësore e Shtetit; tue para 
qit dokumentën e posaçme të parapame prej Art. 
28 të ligjës dat 19 Korik 19a7 mbi krijimin e Ban 
kës në fjalë ka depesitue në Sekretarin e kësaj 
Komune në datën e sotme një dëshmijë të lishue 
me nga Kryepleqsia e katundit Vëndreshë dhe një 
doshmijë të lishueme'r ga Kryetari i kësaj Komune; 
me këto dy dokumente kërkusat duan me aprovua 
zotënimin Ligjitim të pronave të posht-shënueme, 
nga ana e tyne : 

1) Ara Moçali dynym 15 pesmëdhet me vleftën 
prej Ir.ari 600, kufizohet nga L. Ruga, P. Haki Mu 
haremi, V. Rruga dhe J. Neim Rakipi ; në kufit • 
kësaj Toke gjënden edhe 10 rranjë pjergulla i kjo 
Tokë mbillet grun e misër. 

2) Ara Kamicaj, dynym 7 shtat, me vleftë prej 
Ir.ari 600 pesqind, kufizohet nga L. Mehmet Ibra 
himit, P. Haki Muharemi, V. Rruga dhe J. Rruga, 
mbrënda kufive të kësaj Toke ndodhen edhe 5 
(pes) rrenjë pjergulla; këjo arë mbillet grun e misër; 

3) Dilaverka, dynym l(J dhet, me vlPftë prej 
fr.ari 600 gjashtqind, kufizohet nga L. Fejzi Bilali, 
P. Dant Salin, V. Rruga, dhe J. Riza Aliu, mbillet 
grun e misër ; 

4) Ara Shahut, dynym 15 pesmëdhet, •lefta fr. 
ari 600 gjitshtlfqind, kufizohet nga L. Daut Saliu, 
P. Sltefit Rakipi, V. Fetah Hare dini, dhe nga J. 
Shefit Rakip', në këtë Tokë ndodhen dhe 20 rrenjë 
pjergulla, mbillet grunë e misër. 

5) Ara Merqenija, dynym 25 njilzet e pes, me 
vlefrn prej fr.ari 1000 njimijë, kufizohet nga L. Rru 
ga, P. Sadedin Asllani, V. Prroji dhe nga J. Riza 
Aliu, këjo Tokë ka edhe 5 pes )ranjë pjergulla, 
mbillet grrunë e misër. 

6) Ara Rahu, dynym 10 dhet, me v)Pftë prElj 
fr.ari 200 dvqind kufizohet nga L. Rruga P. Rruga 
V. Rruga dhe nga J. Prroi, këjo Tokë asht lanun 
për kullotje bagëtish. 

7) Ara Cingareci dynym 10 dhet, me vlf:lftë prej 
fr.ari 400 katërqind, kufizohet nga L. Adem Riza, 
P. Rruga, V. Rruga dhe nga J. Prroi, mbillet grunë 

e misër. 
8) Ara Dërrase, dynym 15 pesmëdhet, me vleftë 

Ir.ari 600 gjashtëqind, kufizohet nga L. Fejzi Bilali, 
P. i zoti vetë, V. Rruga.i nga J. Neim Rakipi, asht 
!endin e pa hapun. 

Veç pronave të tregueme më sipër të nalt për 
mendunit me gjith pjestarët e vPt zotoojn edhe 
Arën Kuqin me sipërfaqe prej d. 15 pesmëdhet, me 
vleftë 'f'r.ari 400 katërqind, kufizuar nga L. Rruga. 
P. Alush Abazi, V. Rruga dhe J. Rruga; Luadhi 
dynymë 5 pesë me vleftë Ir.ari 400 katërqind, kufi- 

, zohet nga L. Fejzi Bilali dhe nga J. Rruga, mbrenda 
kësaj Toke· ndodhen dhe 10 rrenjë pjergulla; nga të 
dy këto Tokat e- fundit . e para asht Lëndin dhe e 
punueme, që mbillet grunë e misër. 

Lajmërohet populli se dokumentat e sipërme 
lihen 15 pesmëdhet dit në dispozicjon të sicilit-do 
person që dëshiron t' i shohë dhe çdo person 
mbrenda afatit të s'përme të mund të paraqitë 
kundërshtimet eventuale që munt të ket ; prandaj 
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lajmërimi i sipërmë afishohet me datën e sotme 
në portën e kësaj komune dhe një kopje i paraqi 
tet Redaksis së Fletores Zyrtare për t' a botue në 
Fletoren konform Artit 20 të rrt>gullores Bankës 
Bujqësore. 

Therepel, më 8-XI-39-XVIII. 
Sekretar i Komunës Thtirepel: 

Shpallje Gjyqqsh 
THIRJE 

Thëritet m' u prezantue ligjërisht para kë 
saj Gjykate si i paditun ish Toger Hasan 
Murat Kaleshi, tash me banim të paditur ja 
shtë Shqipnisë, për me ju përgjegjë padiës 
të ngrehun prej anës paditëse Ministriës së 
Financavet për pagimin e shumës prej 4 7,56 
fr.ari, me gjithë aksesoret ligjore që ashtë 
vlefta e mjellit të marun me datë 6.4.1939. 

Në rast mos-prezaotimi do të vendoset 
si mbas dispozitavet ligjore. Dita e gjyqit u 
caktue 22.I.1940 ora 9 para dite. 

Tiranë, më 12,12-1939.XVIII 
Gj. Paqtues 

SHPALLJE 

I quajtuni Llambi I Lubanja Rekrut i D. 
L. 1918, nga lagja e Re e Korçës, tash me 
banim [ashtë shtetit, i pandehur për mungesë 
thirrje nën armë. 

Thrritet të prezantohet para Gjykatës He 
tuese Ushtarake në Tiranë me datën 21 Dhje 
tor 1939.XVIII, në rast të kundërte do, të ve 
prohet si mbas ligjit. 

Tiranë, më 27.X.939-XVII. 

* * * 
I quajtuni Vasillaq J. Foto Rekrut i D. 

L. 1918, nga katundi Boboshticë i Korçës, tash 
me banim jashtë shtetit, i pandehur për mun 
gesë thirrjes nën armë. 

Thrritet të prezantohet para Gjykatës He- 

tuese Ushtarake në Tiranë mo datën 21 Dhje 
tor 1939.XVIII, në rast të kundërte do të ve 
prohet si mbas ligjit. 

Tiranë, më 27-X-939-XVII. 

* * * 
I quajtuni Zef Kolnikaj Rekrut i D. 1918, L. 

nga katundi Reç VelijajiKoplikut tash me banim 
jashtë shtetit, i pandehur për mungesë thirrjes 
nën armë. 

Thrritet të prezantohet para Gjykatës He 
tuese Ushtarake në Tiranë me datën 21 Dhje 
tor 1939-xVIII, në rast të kundërtë do të ve 
prohet si mbas ligjit. 

Tiranë, më 27.X.9~W-xVII. 

* * * 
I quajtuni Klin Bani Janko Rekrut i D. L. 

1918, nga Lagja Mano e Korçës, tash me 
banim jashtë shtetit, i pandehur për mungesë 
thirrjes nën armë. 

Thrritet të prezantohet para Gjykatës He 
tuese Ushtarake në Tiranë me datën 21 Dhje 
tor 1939-xVlIT, në rast të kundërte do të ve 
prohet' si mbas ligjit. 

Tiranë, më 27.XJ939-XVII 

* * * 

I quajuni Riza H. Kroza Rekrut i D. L. 
1917, nga katundi Vreshtëzë, i Korçës, tash me 
banim jashtë shtetit, i pandehur për mungesë 
thirrjes nën armë. 

Thrritet të prezantohet para Gjykatës He 
tuese Ushtarake në Tiranë me datën 21 Dhje 
tor 1939-XVIII, në rast të kundërtë do të ve 
prohet si mbas ligjit. 

Tiranë, më 27.X.939-XVII. K. F. 
Gjyqtari Hetues U sh tarak 
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PARTE S U P P L ·E M E N T A R E 
TRADUZIONE DEI DECRETI DAL TESTO ALBANESE 

Deereto Luoqotenensiale, 11 Dieembre 193~-XVIIl, 1'1.1'i8 

fspropriazioni per pubblico interesse 

NOi 
Lnogotenente GeDerale di Sua Uaesta 

VITTORIO El'tlANUELE III 
Per Grazia di Dio e Volonta della N azione 

BE D'ITALIA ED' ALBANIA, 
IMPERATORE D' ETIOPI.A 

In virtu dell' ntorita a Noi delegata ; 
Vis to I' art. 15 dello Sta tu to fondamentale del 

Regno ; 
Ritenuta la necessita di dottare norme uniformi 

per la dichiarazione delle opere di pubblico interesae 
e della relativa procedura per le espropriazioni dei 

beni ; 
U dito i1 Consiglio dei Ministri; 
Sulla proposta del Ministre S-'gretario di State 

per la Giustizia, di concerto con ii Vinistro Segre 
tario <li Stato JH"r Je Pinsnze ; 

ABBTAMO DECRET ATO E DECRETIAMO: 
Art. 1. 

Per l' esecuzione di opere di pubblico interesse 
puo PsMrA consentita Ja aspropriazionë di beni 
immobili o <li diritf rA]ativi ad im-mobili 

Sono opere di nubbltco interesse quells ehe 
•en!!ono dichiarate tali con Deëreto Luoi;?;otenenziaJe 
su proposta del M:inistro competentl'I, e quan do trattasi 
<ti esizense militari, su proposta del Ministre per i 
Lavori Pubblici, su richissta del Comando superiore 
militare. Possono essere dichiarate di pubblico inte 
resse non soltanto le opere ch• si debbano sseguire 
per conto dsllo Stato, della provincia, dei municipi e 
dei comuni, nell'interesse pubblico, Illa anche quelle 
ehe allo stssso scooo intraprendono corpi morali, 
societa private o particslari individui. 

ll decreto suddetto e pubblicato nalla Gazzetta 
Ufficiale del Regne. 

Art. 2. 
La domanda per ottenere ehe un' opera sia 

dichiarata d'Interr sse pubblico ë ri volta al Ministro 
competente e deve essere cnrredata di un piano 
particol.irëggiato eontenente la descrisione dell'insie 
me delle opere e dei terreni o edifici ehe si stima 
nec-ssario di espropriare, con i confini relativi e i 
nomi e cognomi dai proprietr ri o titolari dei diritti 

sugl' immobili. 
I progetti di opere militari, sia di massima ehe 

di e secuzione, non sono resi pubblici. 
Art. 3. 

Dopo la pubblicazione del R decreto, di cui 
all' art. 1, il Ministre competente ordina ehe il 
piano pi.irticolarPggiato, per la parte relativa a 
eiascun municipio o comune in eui deve aver luogo 
la -spropriaaione, sia esPguito. 

Art. 4. 
A cura di chi promosse la dichiarazione di pub 

blico interesse, il decreto ministeriale per la ese 
cuzione del piano, di cui all'articolo pn~e~dente, ë 

notificato ai singoli proprietari dP~l' immobili ehe si 
devono Pspropriare e ai titolari dei diritti relativi 
agli imrnobili stessi, insleme con la indicazione della 
i-idennita offerta econ la contemporanea avvertenza 
ehu, trascorsl 15 giorni dalia notificazione senza 
ehe sia state fatta opposizione sull' ammontare 
della indennita, questa si avra come accettata. 

Qualora il proprietario degli immobili o il tito 
lare dei diritti a questi relativi non aia identificato 
o non abbia domicilio conosciuto, la notificazione 
suddetta vie ne Pffettuata me diante depcsito dell'atto 
nella Casa ldunicipale o Comunale. 

Art. 5. 
Sulla opposizione all' offerta indennita decide 

con sentenza non so~getta a richiamo un collegio 
arbitrale, composto dal presidente del tribunals 
ehe lo pr-sisde e da due membri esperti nalla ma 
teria di ehe trattasi, nominal-i rispettivamente dallo 
opponente e da chi ha proruosso la espropriazione. 

Qualora si tratti di espropriazione da effettuarsi 
nel perimetro della citta di Tirana, il collegio arbi 
trale e presieduto da un magistrato della Corte di 
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Cassazione, nominato per la durata di un anno, 
con R. decreto, su designazione del Ministro per la 
Giustizia. 

Ha le funzioni di segretario del collegio arbitrale 
il segretario capo del tribunale e, nalla ipotesi pre 
vista nel comma precedente, il segretario capo del 
la Cassazione, Sezione Civile. 

Tutti i componenti del Collegio arbitrale, nonchë 
il segretario hanno diritto ad un compenso liquidato 
volta per volta dal Consigliere_ Permanente presso 
il Ministero delta Giustizia. 

Art. 6. 
La opposizione e promossa con ricorso al Colle 

gio arbitrate, consegnato al segretario ehe ne rila 
scia ricevuta, 

It Presidente del Collegio arbitrale nel termine 
di 5 giorni dalia presentaz+one del ricorso, invita 
le parti interessate per un tentativa di aroichevole 
componimento e nel caso non sia possibils conci 
liarle, dispone ehe le stesse procsdano nel terminë 
di 10 giorni alla nomina dei rispettivi rappresentanti 
per la co mposlaione del collegio arbitrale. 

Se vi son o piu opponenti la nomi na dell' unico 
rappresentants e fatta di comune accordo a, in 
ditetto, il terzo areitro e nominato dal p:iudice di 
p'ice del luogo ove e situate il bene o la magaior 
parte dei beni da espropriare, Lo stesso giudice di 
pace precede alla nomina del rappresentante esperto 
anche nel caso in cui la parte interessata non lo 
abbia designato nPI terminë di cui al comma 
precedents. 

Art. 7. 
La parte soccombente e condannata alle spese 

del giudizio arbitrale. 
Concorrendo giusti motivi le spese possono 

essere dichiarate compensate in tutto c, in parte. 
Art. 8. 

In base al certificato di mancata opposizione 
nel termine di cui all' art. 5, rilasciato dal segreta 
rio del collegio arbitrale, ovvero in base alla dichia 
razlone di accettazione della indet1n_ita,..offerta o di 
accordi intervenuti fra le parti interessate, ovvero 
in base alla sentenza arbitrale, ii Ministro comps 
tente, sulla istanza dell' espropriante, decreta ii 
deposito dull' ammontare della indennita offerta. 

Pre via documentazione dell' eseguito de posi to 
· o dell' effettuato pa gamen to, ii Ministro dicbiara la 

espropriasione e autorizz a l' occupazione dei bani. 
Art. 9. 

Dalla data del decreto ehe pronuncia la espro. 
priaaione, la proprieta dei beni colpiti passa allo 
espropria n te. 

II decreto ministeriale suddetto deve essere 
tr ascritto nell ' Uff1cio delle Jpoteche nel terminë di 
15 giorni dalla sua data a cura e a apese dell' €1spro 
priante, nonchë inserito per estratto r-ella Gazzetta 
Ufficiale del Ragno. 

Trascorsi 30 giorni dalla inserzione, il Ministro 
autorizza il pagamento delta somma depositata al 
proprietario espropriato o agli aventi diritto, previa 
deduzione delle spese incorse pel giudizio arbitrale, 
qualora quests sia stato sperimentato e definito 
con la soccombenza dell' opponente. 

Art. 10. 
Se vi snno vincoli reali sul fondo espropriato 

ovvero in caso di Oj)pos:zione al pagamento i!l'llla 
sornma depositata, sulla istanza delli' parts piu dili 
g<.>ntP, provvede I' autorit a giudiziaria competente 
con le ordinarie norme di procedura civile. 

Art. l 1. 
L~ aaioni di rivendicazione di usufrutto, di ipo 

teca, q uelle relative ad enfltensi e tutte le altre 
azioni esperibili sui fondi soggetti ad espropriasione 
non interrompono il corss di essa e non ne impe 
disceno gli effetti. 

Pronunciata l' espropriazio-ie tutti i diritti anzi 
dsttl si possono far valere soltanto sulle indennita 
relative al fondo espropriato. 

Art. 12. 
Per ragioni di assoluta urgenza, il Ministra compe 

tente, e quando trattasi di opere militari il Miniiotro" per 
i Lavori Pubblici su richiesta del Comando Superiore 
militate, pub disporre l'occupazione immediata dei 
beni da espropriare, previa precisa formazione dello 
stato di coneistenza da ellettuarsi in contraddittoria 

" dei proprietari o dei titolari dai diritti sugl' immo- 
bili ovvero, in assenza di costoro, del capo-quartiere 
o del capo-willaggio. 

Per la ulteriore procedura si applicano le norme 
stabilite negli art. l e seguenti del presente dscreto. 

Art. 13. 
All' entrata in vigore del presents deereto, gli 

atti relativi ai giudizi tuttora pendenti avanti i 
giudici di pacd per la determinazione della indennita , 
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sono a cura di quest' ultimo trasrnessi al presidente 
del collegio arbitrale per l' esperimento di amiche 
vole componimento, ai sensi dell' art. 6, e per la 
ulteriore procedura di espropriazione prevista dal 
presente decreto. 

Art. 14. 

Tutte le disposizioni contrarie o incompatibili 
col presente decreto sono abrogate. 

11 Min stro proponente provve dera alla presenta 
zione di questo deereto al Consiglio Superiore 
Corporativo Fascista per la con versione in legge. 

Il presente d-creto entra in vigore ii giorno 
stesso della sua pubblieazione nalla Gazzetta Cffi 
ciale del Ragno. 

Ordiniamo ehe il presents decreto venga pubbli 
eato nalla Gazz etta Ufficiale mandando a chiunque 
spetti di osservarlo e di farlo osservare. 

Tirana, 11 11.12.1939-XV[ll. 
f/to Francesco Jacomoni 

f/to Sh. Verlaci f/to Xh. Y pi 
f/to F. Al.aotti 

Deereto buoqoteneneiale, 11 Dicembre 1989-XVIll, Nt-. 17~ 

Modifica dell' art. 28 della Legge 
26 aprile 1933 aulla tauazione dei tabacchi 

NOi 
Luogotenente Generale di Sua Daesta 

VITTORIO ED.ANUELE lilt 
Per Grazia di Dlo e Volonta della Nazione 

BE D' IT A.LIA E D' ALBA.NI.A.. 
IDPEBATOBE D' ETIOPIA 

In virtu dell' autorita a Noi delegata; 
Visto l' art. 15 dello Statuto Fondamentale del 

Regn o, 
Visto la Legge in data 26.IV.1933 sulla tas- 

sazione dei tabacchi ; 
U dito il Consiglio dei Minii1tri; 
Sulla prsposta del Ministro Segretario di Stato 

per le Finanze ; 

ABBTAMO DECRETATO E DECRKTIAMO: 

Art. 1. 

U art. 28 della Legge in data 26.IV.1933 sulla 
tassaz ione dei tabaccni viene cosi mod.Iicato : 

,, Le fabbriehe di sigarette ehe rogliono miglio 
rare la quali: a delle sigarette pel eonsumo del 
paese o per l esportaaione, possono chiedere al 
Ministero deile Frnanze il necessario peru.esso 
per l' importazione, in esenzione doganale, del 
solo tabaeco dalle Ioglie dolci. 

L' impiegato addetto all' applicazione della tassa 
sui tabacchi, ovvero il delegato dell' Uffieio della 
Finanza del luogo, unitamente al titolare del 
l' Ullicio dogan ale, alla presenza dell' importatore, 
qualora eonstat-sranno ehe il tabaeeo importato e 
dolce, eonsentiranno la consegna del medesimo 
all' importatore, ma nel caso in eui il tabacco risul 
tasse della qu ilita forte, l' importatore sara tenuto 
a riesportarl o. 

In caso di contestasione, Ia q restione s~ra 
rimessa alla Commissione Centrale del Ministero 
de Ile Finanze per decidere in definitiva •. 

Art. 2. 

Ogni altra dispo siaione di legge in contrad 
dizione con l' articolo di cui sopra viene abrogata. 

Art. 3. 

Il presents Dacreto entra in rlgore il giomo 
della sua pubblieazione nel Giornale Ufficiale del 
Ragno e sara presentato dal Ministro proponente 
al Consiglio Superiore Corp rrativo Fascista per 
la conversions in legge. 

Ordiniamo ehe il presente decreto sia pubblica 
to nalla Gazzetta Uffieiale, mandando a chiunque 
spetti di osservarlo e Iarlo osservare. 

Tiraaa, li 11 dicembre 1939-XVIII. 

f/to Sh. Verlaci 

f/to Francesco Jacomonl 
f/to F. Alizotti BKSH
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Decreto Luoqoteneneiale, 11 Dicembre 1f18P-XYIII, }i. 180 

La Sottoprefettura di Tropoja classificata 
di fa categoria 

NOi 
l,uogotenente Generale di Sua Jlaesta 

l''ITTOBIO EJIANUELE Ill 
Per Grazia di Dio e l'olonta della Nazione 

RE D' ITALIA E D' ALBANIA, 
ID.PERATORE D' ETIOPIA 

In virtu dell' autorita a Noi delegata ; 
Vista la necessita di mutare la categoria della 

Sottoprefettura di Tropoja dalla Jia in Ja confor 
mente alla legge organics in data 11 giugno 1938; 

Udito il Cousglio dei Ministri; 
Sulla proposta del Ministra Segretario di Stato 

per gli Interni ; 
ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO: 

Articolo unico 
La Sotropretettura di Tropoja, classihcata di 

l[a categori q, nel quadro dell' eserciz io finanziario 
1939-40, viene ora classificata di Ja categoria, con 
i msdesimi assegni conferiti alle altre, come gra 
in precedenza ed in base alla l1>gg1,1 organica in 
vigore, veneudo considerata come tale dall' inizio 
dell' anno finanziario in corso. 

Ordiniamo ehe il presente decreto ilia pubbli- 
cato nella Gazzetta Ufficiale, mandando a chiunque 
spetti di osservarlo e farlo osservare. 

Tirana, li 11 Dicembre 1939-XVJII. 
f/to Francesco Jacomoni 

f/to M. Bushati f/to Sh. Verlaci 

Decreto Luoqotenenziale, 11 Dicembre 1939-XV ut, N. 181 
Modifica del nome di un villaggio in 

«Borge Costanzo Ciano» 

NOi 
Luogotenente Generale di Sua Maesta 

VITTORIO EMANUELE III 
Per Grazia di Dio e Volonta della Nazione 

BE D' ITALIA. E D' ALBANIA, 
IMPERATORIE D' ETIOPIA 

In virtu dell' autori ta a N oi delegata ; 
Visto l' art. 15 dallo Statute Fondamentala del 

~gno; 

14 

Sulle proposta del 't!inistro Segretano di Stato 
per gli Interni ; 

ABBIAMO DECRB:TATO E DECRETIAMO: 
Art. 1. 

Il - ome del villaggio Koçovë, nella Prefettura 
di Beras', viene · modificato in: "Borge Costanzo 
Ciano,,. 

Art. 2. 
II presents decreto entra in vig ore dalia data 

della su 1 pubblicazlone nel Giornale Uffrcis le. 
Ordiniamo ehe il presents decreto sia pubblica 

to nella Gazzetta Ulliciale mandando a chiunque 
spetti di osser rarlo e Iarlo osservare. 

Tirana, li 11 Dlcsmbre 1939-XVIII. 

f/to F1.•anceseo Jacomoni 
f/to M. Bushati 

Decreto Luoqotenenziale, 11 Dicembre 1939-X P 111, N. 182 

M odifica del nome di un villaggio m 
«Viktoria» 

NOi 
Luogotenente Gene1.•ale di Sua Jlaesta 

VITTORIO EJIANUELE III 
Per Grazia di Dio e Volonta della Nazione 

RE D' ITALIA E D'ALBANIA.~ 
IltlPEBA.TOBE D' ETIOPIA 

In virtu dell' autorita a N oi delegata ; 
Visto•l' art. 15 dsllo Statuto Fondamentale 

del Regno ; 
Sulla proposta del Ministro Segretario di 

Stato per gli Interni, 

ABBIAMO DECRETATO E DECRHTIAMO: 

Art. I. 
ll nome del villaggio Zogaj, in comune 

di Scutari, viene modificato in: "Viktoria,,. 
Art. 2. 

11 presente decreto entra in vigore il gior 
no della sua pubblicazione nel Giornale Ut 
ficiale del Regno. 
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Ordiniamo ehe il presente decreto sia pub 
blicato nella Gazzetta Ufficiale mandando a 
chiunque spetti di osservarlo e di farlo osser 
vare. 

Tira:i.a, Ii 11 Dicembre 1939-XVIII. 
f/to Francesco .lacomoni 

f/to M. Bushati 

DecretoLuogotenenziale, 11 Dicembre 1989-X VIII Nr. 183 

latituzione di un lspettore d' amministrazione 
preaso ii Ministero degli lnterni 

NOI 
Luogotenente Generale di Sua Haesta 

VITTORIO EMANU£LE III 
Per Grazia di Dio e Volonta della Nazlone 

RE D' IT.A.LIA E D' ALBANIA, 
IHP.EBATORE D' ETIOPIA. 

In virtu dell' autorita a Noi delegata; 
Visto l' art. 15 dello Statuto Fondamentale del 

Regno; 
U dito il Consiglio dei Ministri; 
Sulla proposta del Ministra Segretario di Stato 

p~r gli Interni, di concerto col Ministra Segretario 
di Stato per le Finanze: 

ABBlAMO DECRETATO E DECRRTIA\10: 
Art. I. 

Presso il Ministero degli Interni viene istituito 
il posto di Ispettore d' smministraz ione con lo 
stipendio mensile di fr. alb. 500 (cinquec-n to). 

Art. :d. 
ll presents Decreto entra in vigore gia dal 12 

Ottobre 1939-X\TH, data del decreto relative alla 
no mina di un ispettore ,:.presso il Ministero degli 
In terni, pubblicato nalla Gazzetta Ufficiale N. 104 
del 7 novembre 1939-XVIII. 

Ordiniamo ehe il presente decreto sia comuni 
cato alla Corte dei Conti e pubblicato nella Gaz 
zetta Ulhciale del Ragno. 

Tirana, ll-Xll-1939-XVIII. 

f/to Franceaco Jacom.oni 
f/to Xh. Ypi (a.i.) f/to M. Bushati 

D.::creto _';uogotenenziale, 15 Dicembre 1939-XVIIL 1'i. 184 

Confisca dei beni immobili di 
Salih V uçiterni 

Nol 
Luogotenente Generale di Sua ]laesta 

Vittorio Emanuele Ill 
Per g1•azia di .Oio • Volontit della Nardone 

Re d' Italia e d' Albania 
Imperatore d' Etiopia 

In virtu dell' autorita a Noi delegata; 
Udito 11 Consiglio dei Mmistri : 
Su proposta del Presidente del Consiglio dei 

Ministri; 
Visto I' articolo 9 del Decreto 2 Giugno 1939 

-X\TII pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Nr. b9 
del 9 Gmgno 1981).XV lI; 

ABBlAMO DEC~E l'ATO E DECRETlAMO: 
La co nhsc s di una parcella di m.q. 500 dr su 

perticie, reg1:1trata nel Volume 11, .l'ir. 258, del 
l' <13 9. H}J8, conlm snte : da van ti con il mare, dietro 
con una strada, u d estra con la parcella Nr, 1 e 
a sirustra con il camp o di Satin V uçiterni ; nonche 
di una casa, eretta su detta parcella nella spiaggia 
dt Durazac, compo sta dr due prani, dieci Iocali, 
un salone, uue verande e cantine, come dal cer 
tificato del ~-l,-l9d9-XVH rilasciato dai capi-anz ia 
ni del q uaruere Varosh Inferiore di Durazzc, di 
cui all elenco in data 7 -8-193!:l-XVH delta Diresio 
ne dt Fmanza di Durazzo (Ufficio Imposte), conti 
nante : davant: con 11 mare, a Nord col Col. Sta· 
mati, a Est con la strada di Kavaja e a Sud con 
Zija I'optaai ; bani ehe Iurono sequestrati con 
Decreto Hi Settembre 19l:l9-XV1I del Mmistro Se 
gretario dt Stato per la Giustizta, in base all' ar 
ncolo ~ del Nostro Decreto suddetto. 

Ordiniamo ehe il presente deer eto sia pubblicato 
nella Guzzetta Utticiale, mandando a chiunque spetti 
di osservarlo e farlo osservare. 

Tirana, li 15 Dicembre 1939-XVHI. 
f/to t'rancesco .Jacom.onl 

f/to Sh. Verlaci 
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Decreto Luoqotenensiale, 15 Dicembre 1939-XVlll, N. 185 

Aggiunte di 9 membri al Consiglio 
di Stato 

NOi 
Luogotenente Generale di Sua l'tlaestit 

Vl'l'TORIO EMANUELE Ill 
Per grazia di Dlo e Volonta della Nazlone 

RE D'ITALIA E D'"ALBANIA, 
IDPE8ATOBE .D' E'l'IOPIA., 

In virtu dell' autorita a Noi delegata, 
Visto l' art. 15 dello Statuto Fondamenta 

le del Regno, 
U dito il Consiglio dei Ministri, 
Su proposta del Presidente del Consigho 

dei Ministri, di concerto con il Ministra Se- 
gretario di Stato per le Finanze, 

ABB IA MO DEC RETA TO E DJ!CRETIAMO : 

Art l. 
Nel quadro dei componenti il Consiglio 

di Stato per l' esercizio finanziario 1939/40 
vengono aggiunti, dall' Ottobre 1939, nove 
membri con stipendio lordo mensile di 
Fr. Alb. 600 (seicento). 

Art. 2. 
Questo decreto entra in vigore dal giorno 

della sua pubblicazione nella Gazzetta Uffi 
ciale e sara presentato al Consiglio Superiore 
Corporativo Fascista per la conversione 
in legge. 

Ordiniamo ehe il presente decreto sia 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno 
mandando a chiunque spetti di osservarlo e 
farlo osservare. 

Tirana, li 15 Dicembre 1939-XVIII. 
f/to •"raneesco Jaeomonl 

f/to Sh. Verlaci f/to F. Alizotti 

Gli A B B O N A TI alla. Gazzetta Ufficiale 
10110 pregati di veraare entro ii mese di 
dicembre I' importo dell' ahbonamento ,per 
I' anno 1940-XVlll. 

Coloro ehe sono arretrati sono partico 
larmente pregati di volere al piu presto met 
tersi in re gola. 

Dal 1 Q gen naio 1940 la Gazzetta Ufficiale 
aara aoltanto inviata a eoloro ehe avranno 
in anticipo veraato l' importo dell' abbona 
mente. 

Shtypshkroja ,, Nikaj" Tiranë 
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MBRETNIJA SHQIPTARE 

Botohet prej Drejtoris se Pergjithshme te Shtypit, Propagandes e Turizmit. 
PERMBAJTJE 

1) RAg:j istrime Shtetsij e 
2) Fletë shpallje R.1shkis Kry- qytetit 
B) Fletë shpallje 
4) Shpallje Gjyqesh 

f. 1 
f. 3 
f. 5 
f. 6 

Regjistrime Shtetsij e 

Si mbas vendimit të Këshillit Ministruer Nr. 
1023 ms 9.Xll-1939 X v'IH autorizohen zyrat 
kompetente mo krye të gjitha veprimet e duhuna 
për rregjislrimin në shletsin Shqiptare e të qujtu 
nës Rebiha Tanushi, bija e Maliqit dhe e Hsm-jet, 
lindun në Kat. Tanush Dibër e Madhe me 1914, e 
pa-martuëme, banuëse në Tiranë ahe ardhuri në 
Shqipni nga Jugosllavija qysh prej 8 vjetësh, mbasi 
kjo tue q,ml3 nga raca e gjuha Shqiptare i ka plot 
sue gjuh konditat e caktueme në paragrafin 5 
t' Art. 7 të Kodit Civil; dhe betimin e nevojshëm 
konform ndryshimit të paragratu I. t' Art 2 të Hre 
gullores Shtetsis, t' a bajë para Zyrës së Gjendjes 
Civile ku ka qendresën e ku do të rregjistrohet. 

* * * 

Si mbas vendimit të Këshillit Minislruer Nr. 
1020 me 9-XII-939-XVIII autorizohen zyrat kompe 
tente me krye të gjitha veprimet e duhuna për 
rr<"gjistrimin në shtetsin Shqiptare e të qujtunës 
Zads Bajrami, bija e Ibrahimit dhe e Hyres, \indun 

nil Kat. Saraç (Jegoellav.) ma 1902, së bashku me 
dy djemt e sajë të qujtun B1;ram dhe Sulejman, i 
pari me d. 1. 1929 dhe i dyti me d. 1. 1981 (të dy 
me atësi Sulejman) banuesa në Tiranë dhe ardhun 
në Shqipni nga Jugosllavija qysh prej 5 vjetësh, 
mbasi ky tue qenë nga raca e gjuha Shqiptare i 
ka plotsu- gjith konditat e caktueme në paragra 
Iin 5 t' Art. 7 të Kodit Civil; dhe betimin e nevoj 
shëm konform ndy shimit të paragrafit I. t' Art 2 
të Rregullores Shtetsis, t' a bajë para Zyrës së 
Gjendjes Civile ku ka qendresën e ku do të rre 
gjistrohet. 

* * * 

S, mbas vendimit të Këshillit Ministruer Nr. 
102 l me 9.Xl .939-XVlll autorizohen zyrat kompe 

terite m e krye të gjitha veprune t e duhuna për 
rrcgJistrimin në shtetsin thqipta1e e të qujiunit 
Muharrem Maxhe1ri, biri i V erdit dhe i Hamikdas, 
lindun në Dibër të Madhe me 190li, së bashku me 
familjen e tij të përbame prej : gruas të qujtun 
Hy smje, bija e Hysernt dhe e Hysnijes, dat-lindje 
1915, të birit të qujtun Irf an, d. 1. 1935 dhe prej 
të bijës të qujtun Mukade, dat-lindje 1938, banuesa 
në Tiranë e ardhun në Shqipni qysh prej dy vje 
tësh, mbasi ky tue qenë nga raca e gjuha Shqip 
tar i ka plotsue gjith konditat e caktueme. në para 
grafin 5 t' Art. 7 të Kodit Civil ; dhe betimin e 
nevojshëm konform ndryshimit të paragrafit I. 
t' Art 2 të Rregullores Shtetsis, t' a bajë para Zy 
rës së Gjendjes Ctvile ku ka qendr esën e ku do 
të rregjistrohet. 
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Sl mbas vendimit të Këshillit Mtnistruer Nr. 
1022 me 9-XII-939-XVlll autorizohen zyrat kompe- 
tente rue krye W gjitha veprimet e duhuna për 
rregjist-imin në shtetsin Shqiptare e të qujtunit 
Nuredin Rudi, biri i Shyqris dhe i Shemsijes, lin 
dun në Gjakovë me 1907, banuës në Tiranë dhe, 
ardhun në Shqipni nga .Iugosllavija qysh prej tri 

vjetësh; mbasi ky tue qenë nga raca e gjuha Shqip· 
tar i ka plotsue gjith konditat e cak tueme në para 
grafin 5 t' Art. 7 të Kodit Cvvrl ; dhe betimin e 
nevojshëm konform ndryshimit të paragrafit J. 
t' Art 2 të Rregullores Shtetsis, t' a hajë para Zy 
rës së Gjendjes Civile ku ka q=ndresën e ku do 
të rregj istroh-t. 

•• * * 

Si mbas vendimit tij Këshillit M nistr uer Nr. 
1015 me 9 XIl.939.XVIII autcriz.ohen zyrat kompe 
tente me krye UJ gjitha veprimet e duhuna për 
rregjistrimin në shtetsin . Shqiptare e të qujtunës 
Laze Veliu, bija e Nazif.t dhe e Vaç ·s, linduri në 
Dibër të Madhe me 1914, e pa-martueme; banuese 
në Tiranë dhe ardhun në Shqipni rga Jugosllarija 
qysh prej dy vjetësh, mbasi ky tue qenë nga raca 
e gjuha Shqiptare i ka plotsue gjith konditat e cak 
tueme në paragrafin 5 t' Art. 7 të Kodit Civil; dhe 
betimn e nevojshëm konlorm ndryshimit të para 
grafit I. t' Art 2 të Rrdgnllores Shtetsis, t' a bajë 
para Zyrës së Gjendjes Civile ku ka qëndresën e 
ku do të rregjistrohet. 

* * * 

Si mbas vendimit të. Këshill.tr Ministruer Nr. 
1062 me 9-XII-931}.XVIll autorizohen zyrat kompe 
tente ... me. krye të gjitha. veprimet e duhuna .për 
rregjistrimin në. shtetsin Shqiptare e të qujtunit 
Hald,_ Kodra, biri i Rrexhepit d} e, i Hazbijes, Im 
dun. në Dibër të, Madhe më 1918, së bashku me. 
gruen të: qujtun Hssbije, bija e Seid it dhe e Blbes, 
me d. l. 1919 dhe me. vajsën e tij të qujtun. Teuta, 
lindun po në Dibër të Madhe më 1987 ; banuës në 
Tiranë dhe ardhun në Shqipni nga Jugosllavija 
qysh prej nji vjeti, mbasi ky tue qenë nga raca 

e gjuha Shqiptar i ka plotsue gjijh konditat e cak 
tueme në paragrafin 5 t' Art. 7 të Kodit Civil; dhe 
betimin e nevojshëm konform ndryshimit të para 
grafit. I. t' Art ~ to Eregullores Shtetsis, t' a bajë 
para Zyrës së Gjendjes Civile ku ka qendresën e 
ku do të rregjistrohet, 

* *' * 
Si mbas vendimit të Këshillit Minh,truer Nr. 

1080 me 9-XII 1939 XVJII autorizohen zyrat kompe 
tente me krye të gjilha veprimet e duhuna për 
rregji strimin në shtetsin Shqiptare e të. quejtunit 
Ramiz Erebar», biri i Muhareroit dhe i Ali!'!, lindun 
në Dibër të Madhe më 1886, së bashku me Iamil 
j-n e tij të përbame prej: Gruës të qujtun Servet; 
bija e Sulejm anit dhe e Meleqes, d. l· 1899 dhe 
prej dy djemve të qujtun Abdyl dhe Luan, i pari 
me dat-lindje l 928 dhe i dyti me dat-lindje 1989; 
banuës në 'I'iranë dhe ardhun në Shqipni nga Ju 
gosllaviaj I qysh prej 5 vjetësh, mbasi ky tue qenë 
ng!l rac 1 e gjuha Shqiptar i ka plotsue gjith kon· 
ditat e caktueme në paragrafin 5 t' Art. 7 të Kodit 
Civil; dh e betimin e nevojshëm konform ndryshi 
mit të paragrufit. I; t' Art 2 Rtegullores Shtetsis, 
t' a bajë para Zyrës së Gjendjes Civile ku ka qen 
drën e ku do të rregjistrohe.t. 

* * * 

Si mbas vendimit të Këshillit Ministruer• Nr. 
1029 më 9-XII-939-XV-Ill autorizohen zyrat'kompe 
tente me krye të gjitha vepr,met e-duhuna për 
rregjistrimin nff shtetsin Shqiptare- e Hi qujtnnit 
Tosun Dibra, biri i Maliqit dhe i Lushes, lindun 
në Dibër me 1855, bashkë me gruen tij qujtun Çi 
not, d. I 1895 dhe me birin të qujtun Maliq d. I, 
1924 i pa-rasrtuem ; banuës. në Tiranë dhe ardhun: 
në Shqipni nga J ugosllavija qysh' prej dy vjetësh~ 
mbasi ky tue qenë nga raca e gjuha Shqiptar i 
ka plotsue gjith konditat e caktueme në paragra 
fin 5 t' Art. 7 të Kodit Ci,11; dhe betimin e nevoj 
shëm konform ndryshimit t8 paragrafit L t' Art 2 
të Rregullores Shtetsisz t' a ,ba~ para . Zyrijs s~~, 
Gjendjes Civile ku, ka qëndresën. e, ku. do tf·:rre •. 
gjistrohet. 
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f 'LE 1' • S Hip 1A L L JE 

1) Bashkija e Kryeqytetit nxjerrë n' adju 
dikatë të drejtën e sajë të nxjerjes taksit 
Depos mbi sendet ndezse q' i siguron art. Ill 
i ligjit të Bashkive për periodën që prej da 
tës 1-1-1940 - 31- XII-1940-XIX. 

2) Ankandi publik për sipërmarjen e si 
përme do të zhvillohet në Zyrën e Kryetarit 
të Bashkisë Kryeqytetit para Këshillit të kry 
esuem prej tij ose nga i deleguemi i tij, nji 
zet dit mbas botimit të kësaj shpallje në Fle 
toren Zyrtare prej orës 8,30-11,30 p. d. 

3) Ankandi ka me u ba me oferta të 
hapta në bazë të ligjit të dhetave si mbas 
vendimit Këshillit Ministruer Nr. 180 datë 
17-Il-1938. 

4) Për me marrë pjesë n' adjurlikatë ofer 
tuesi do të paraqesi garanci në bazë të ligjit 
të kontabilitetit 100/ 0 në të holla të derdhuna 
në favor të këtij Instituti në çdo arkë finan 
ciare të shtetit, bashkljake ose më ndo nil 
bankë qi ndodhet në Shqipni, ose direkt 
n' arkën e këtij Instituti ; pranohet dhe 1 / 3 

(nji e treta) me pasuni të pa tundëshme të 
vleftës reale. 

Garancia në fjalë sipërmarrsit ka me ju 
mbajtë deri në mbarim t' afatit të kontratës 
ndër sa konkuruesave të tjerë u këthehet 
aty për aty. 

5) Për çmim bazë meret ay i vitit 1939- 
XVII fr. ari 14010. 

6) Kontrata nuk mund të lidhet pa u 
marrë pëlqimi si mbas nenit 138 të ligjës së 
Bashkive. 

Sipërmarrsi 'asht i detyruam me lidh kon 
tratë 1të rregullt me .akt publik me Bashkinë 
mbrenda dhet ditve, qysh nga data e njofti 
mit qi ka me ju ba prej Bashkisë. 

Në .rast se sipërmarrsi nuk afrohet për 
me ·lidh kontratën me Bashkinë humbet ga 
rancinë e lanun e cila rregjistrohet me nji 
herë si ~ ardhun e Bashkisë edhe taksa për 
kaëse nxjerrët për seti n' adjudikatë të dytë. 

7-) Shuma sipërmarrjes i paguhet Bash 
kisë e pjestueme ndër kiste 15 (pesëmbëdhetë) 
ditshe, domethanë nga dy ldsW3 në muaj dhe 

nuk mund të llogariten në as nji të drejtë 
që mund të ketë sipërmarrsi nga Bashkija. 

Në qoftë se sipërmarrsi nuk: paguen ·kis 
tet n' afatet e caktueme aji bje në more au 
tomatikisht pa qënë nevoja për kuitesie të 
veçantë dhe detyrohet të paguej për ssjcilin 
kistë të skadusm nji kamatë prej 9° / 0 në vjetë. 

8) Sipërmarrsi administron e nxjerrë tak 
sin me organet e shpenzimet e veta pa ndër 
mjetsinë e Bashkisë. 

Në rast që ndo nji bashkadhanës mik i 
bindet pagesës, sipërmarrsi ka të drejtë me 
kërkue nxjerrjen e taksit nga i detyruemi 
me anën e Bashkisë në bazë të ligjit të dhe- 
tave qi paraqet dokumenta të rregullta si 
proces-verbal si mbas dispozitave lizjore, por 
sipërmarrsi nuk ka të drejtë të vonojë pa 
gesën për as nji shkak. 

9) Sipërmarrsi detyrohet me admmistrue 
sipërmarrjen në mënyrë qi mos t' i lajë shtek 
pengimeve e ankimeve ndaj popullin e me 
tregue l -htësinat e mundëshme. Gjitht1shtu 
detyrohet me përdor në shërbim .persona të 
ndershëm e në sasie që t' a lypi mir-mbaitia 
e administrimit të sipërmarrsit. 

10) Sipërmarrsi asht i detyruem me mbaitë 
rregjistër dhe nii kopje të tij të cilin ka me 
ja paraqit Bashkisë ku do të shenohet emni 
i të detyruemit, lloji 'e sasiia e gjasë, data 

· e sasija e taksit. 
11) Kur sipërmarrsi ka ra në more si 

mbas nenit 7 ashtu edhe rastet qi ay nuk 
respekton ndonji konditë t' adjudikatës, Bash 
kija ka të drejtë pa pas nevojë për vendim 
gjyqi, por vetëm me nii para-lajmërim 24 
orësh me anë të policisë së Bashkisë t'a nxje 
rri rishtas n' adjudikatë gjestiorsn e taksit, 
ose t' a administrojë vetë me organet e saja. 

Në të dyja këta raste, në qoftë se adju 
dikata e dytë ose gjestioni direkt i Bashkis, 
mbasei të zbriten shpenzimet përkatse nuk i 
sigurojnë Bashkisë çëmimin e adjudikatës 
parë, sipërrnarrsi asht përgjegjës për ndryshi 
min eventual. 

12) Sipërmarrsi detyrohet me iu shtrue 
dispozitave të ligjit mbi të nxjerrunat e t' ar 
dhunave shtetnore. 
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13) Shpenzimet e kontratës, e cila do të 
bahet në Noteri, pullat, taksi i Jpotekës e i 
kasnecit 20 / 0 , shpenzimet e shpalljeve si dhe 
taksat qeveritare, janë mbi sipërmarrsin. 

Kryetar' i Bashkis Kryeqytetit 

FLET-SHPALLJE 
1) Bashkija e Kryeqytetit nxjerrë n' adjudikatë 

të drejtën e sajë të nxjerjes taksit Shit-blerjes kaf 
shve q' i siguron art. 88 i ligjit të Bashkive për 
periodën që prej datës 1.I.1940-31.12. l MO-XIX. 

2) Ankandi publik për sipërmarjen e sipërme do 
të zhvillohet në zyrën e Kryetarit të Bashkisë Krye 
qytetit para KPshillit të kryesuem prej tij ose nga 
i dfll(lgnemi i tij, njizet dit mbas botimit të kësaj 
shpallje në Fletoren Zyrtare prej orës 8,30-11 ,30 p. d. 

3) Ankandi ka me u ba me oferta Ul hapta në 
bazë të ligjit të dh=tave si mhas vendimit Këshillit 
Ministruer Nr. J 80 datë 17.II.1938. 

4) Për me marë pjesë n' adjudikatë ofertuesi do 
të paraqesi garanci në bazë lë ligjit të kontabilitetit 
10°/Q në të holla të derdhuna në favor të këtij Ins 
tituti në ç'do arkë financiare të shtetit, bashkijake 
ose më ndo nji bankë qi ndodhet në Shqipni, 030 
direkt n' arkën e këtij Instituti; pranohet dhe 1/3 

(nji e treta) me pasuni të pa tundëshme të vleftës 
reale. 

Garancia në fjal~ sipërmarrsit ka me ju mbajtë 
deri në mbarim t' afatit të kontratës ndër sa kon 
kuruesave të tjerë ju këthehet aty për aty. 

5) Për çmim bazë meret ay i vitit 1939-:X VII 
fr. ari 14010. 

6) Kontrata nuk mund të lidhet pa u marrë 
pëlqimi si mbas nenit 138 të ligjës së Bashkive. 

Sipërmarrsi asht i detyruam me lidh kontratë 
të rregullt me akt publik me Bashkinë mbrenda 
dhet ditve, qysh nga data e njoftimit qi ka me ju 
ba prej Bashkisë. 

Në rast se sipërmarrsi nuk afrohet për me lidh 
kontratën me Bashkinë humbet garancinë e lanun, - .-, 
e cila rregjistrohet me nji herë -si e ardhuri e Bash- 
kisë e-lhe taksa përkatse nxjerrat për seri n' adju 
dikatë të dytë. 

7) Shuma sipërmarrjes i paguhet Bashkisë e 
pjestueme ndër kiste 15 (pesmbëdhetë} ditshe, do 
methanë nga dy kiste në muej dhe nuk mund të 
logariten në as nji të drejtë që mund të ketë sipër 
marrësi nga Bashkija. 

Në qoftë se sipërmarrsi nuk paguen kistet n' afa 
tet e caktueme aji bje në more automatikisht pa 

qenë nevoja për kujtesje të veçantë dhe detyrohet 
t{I pague] për sejcllin kistë të skaduern nji kamatë 
prej 9°/0 në vjetë. 

8) Sipërmarr sl edministron e nxjerrë taksin me 
organet e shpensimet e veta pa ndërmjetsinë e 
Bashkisë. 

NI{ rast që ndo nji bashkadhanës nuk i bindet 
pagesës, sirërmnrsi ka të <lrPjtë me kërkue nxjerr, 
jen e faksit nga i detyruemi me anën e Bashkisë 
në hazë të ligjit të dhstave qi parPqet dokumenta 
të rregullta si proces-verbal, si mbas dispozitave 
ligjore, por slpërmarrsi nuk ka rn drejtë të vonojë 
pagesën pflr RS n ii shkak. 

P) Sipërrnarrs! tletyrohet me admlnlstrue sipër 
marrjen në mënyrë qi mos t'i lajë shtek pengimeve 
e ankimeve ndaj popullin e me tregua lehtësinat 
e mundëshme. Gjithashtu detyrohet me përdor në 
shërbim persona të ndershëm e në sasië që t' a 
lyp, mir-mhajtja A administrimit rn sipërrnarrslt. 

10) Sipërmarrsl asht i detyruem me mbajtë rre 
gjif't1'lr dhe nji kopje të tij të cilin ka me ja para 
qit Bashkisë kn do të shsnr-het Amni i të d=tyruemlt, 
lloji e sa<iijll t'i giasP, data P sasija a taksit. 

11) Kur sipt'rmarrsi ka ra TIA more si mbas 
nenit 7 ashtu edhe ni:i rastet qi ay nuk respekton 
ndo nji korditl:I t' adjudikatës, Bash kija ka t1' drPjtl\ 
pa pas nevoj~ pPr vendim gjyqi, por vAHim me 
nji para-lajmërim 24 orësh me anë të policisë së 
Bashkisë, t'a nxjerri rishtash n' adjudikatë gje!ltionin 
e taksit, ose t' a administrojë ..-etë me organet e 
saja 

Në të dyja këta raste, në qoftë se adjudikata e 
dytë ose gjestioni direkt i Bashkis, mbassi të zbri 
ten shpenzimet përkatse nuk i sigurojnë çmimin e 
adjudikatës si:i parë, sipërmarrsi asht përgjegjës për 
ndryshimin eventual. 

12) Sipërmarrsi detyrohet me ju shtrue dispozi 
tava të ligjit mbi të nxjerrunat e t' ardhunave 
shtetnore. 

13) Shpenzimet e kontratës e cila do të bahet 
në Noteri, pullat, taksi i Ipotekës e i kasnecit 2°/0, 
shpenzimet e shpalljeve si dha taksat qeveritare 
janë mbi si përmarrsin. 

Kryetar' i Bashkis Kryr q) tetit 
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SHPALLJE 
Art. 1. 

Në Prefekturën e Ber •• tit, Shkodrës, Peshkopia 
Korçës, Gjinokastrës, Kuksit, VJ01.ës dhe të Tira 
nës, para Komisjonit të formuem nën kryesin e 
Prefektit me anëtarë e Këshillit Administrativ dhe 

Zyra Bar 
Ql. 

Berat 110 
Shkodër 140 
Peshkopi 45 
Korçë 42 
Gji no kastër 
Bushat 50 
Kukës 20 
Vlonë 24 
Tiranë 35 
Lushnjë 

:Misër 
QI. 
35 

Kashtë 
QI. 
35 
63 
15 
60 

262 
25 
8 

11 

Elb 
QI. 
20 
40 

6 
115 

20 

Art. 2. 

Bari do të jetë i thatë dhs jo i djPgun prej 
djellit, të pPrmhajë farën dhe të mos jetë i mykun 
e i lagun të mos ket~ gjemba, fera e landë të 
tjera të k!$qija, të b1të erën natyrale të barit, mun 
det të përmbajë barëra të Iloj=ve të ndryshme 
edhe jonxhë e tërfil, të jetë i lidhun në denga 
prej 30 deri !50 K·!. 

Tagji ose Elp të jetë kokër plotë, e pastër 
dhe i thatë U! mos ketë erë të mykun Hi mos 
jetë prekur prej sëmundjee, përqindja e landëve 
të hueja të jetë maksimun 10°/ •• 

Misri të ji>të i thatë të mos ketë erë të keqe, 
të mos jem i mbrenjtur dhe i kalbur, fara të mos 
ketë misër Hi prishun e landë Ul tjers, të mos 
jetë i prekur prej sëmundjesh dhe prej insekteve. 

Krundet të mos jenë të prishuna, të mykuna 
dhe të ndezura, të mos kenë erë të keqe përveç 
asaj natyrale, përqindja e levereve rn jPtë minimale. 

Kashta të jetë e thatë, të ketë erën dhe ngjy 
rën e verdhë natyrale. 

Art. 3. 
1'6 gjith~ artikujt për sejcllën zyrë si kundër 

shenohet rm si nër përmbajnë nji Iorniturë të yet 
me dhe çmimi bazë asht shenue për bri të sejcilës 
Prefekturë (Fornitura e Bushatit do të bahet veç 
mas .,nga ajo e Prefekturës Shkodrës}. 

me pjesë-marrjen e veterinarëve të vendit, të 21 
njizetenjëtën ditë nga data e botimit të kësaj 
shpallje në fletoren Zyrtare do të zhvillohet an 
kandi publik për blemjen e sëndeve ushqimore 
për k itshët që nevojiten zyrave të veterinaria në 

mënyrën e poshtë-shenur me : 

4 

Tërshanë 
Ql. 
80 
35 
35 
60 
80 
50 
15 
20 
41 
170 

Çmimi bazë Garancija 
fr. ari fr. ari 
3.700 370 
2.900 290 
1.400 140 
2.500 250 
3.900 390 
1.900 190 
500 50 
700 70 

1.500 150 
6 600 660 

Art. 4. 

Krunde 
QI. 

45 

to 

40 

150 

Ankandi d J Hi zhvillohet me anën e zarfave të 
mshefta konformë parxgrattt 2 të nenit 36 të re 
gullores mbi zbatimin e ligjës së kontabili 
tetit Përgjithshëm të Shtetit. 

Art. 5. 
Ditën që do të zhvillohet ankandi, dhanja e 

ofertave fillon në orën 8.30 dhe mbaron në orën 
11.30 para mes dite.: Pikërisht në orën l 1.30 para 
mes dite, në prezi:1nci=ln e ofertueswve ql:i mund 
të ndodhen Kryetar' i Komis'sionit fillon <;Pijen e 
ofertave të dhanuna. 

Art. 6. 
Ofertat duhet të jAnë të shoqnueme me garan 

citë bankare ose financiare të shenueme për bri 
çdo forniture. Këto garanci do t'u këthPhen sipër 
marrësve në mbarimin e Iorniturës dhe ofertuesve 
ql:i nuk rezulltojnë fituesa aty për aty. 

Art. 7. 
Nuk do të pranohen oferta që kanë qyshke e 

shprehje të pa caktueme e të errts, ose ato që 
janë me kuptime të përgjithëshme dhe pa tregi 
min e kjartë dhe precis të zbritjes e cila duhet 
tregue me shifra dhe me gijrma të plota, si dhe 
ato që nuk janë plotësuar me konditat e duhuna. 

Art. 8. 
Për çdo shpjegim e hollësi të interesuemit 
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mund t'i drejtohen zyrës së Veterinaria së vëndit. 
Art. 9. 

Fornizimi do t'i lëshohet ofertuesit që do të 
ketë b~rë zbritjen p~rqindëse ma të favorshme 
për arkën e shtetit, mjafton që kjo të mos jetë 
ma e ulët nga ajo që kërkohet me skedën e 
msheftë të pr=gatitun ma parë. 

Nij rast se dy ose ma shumë oferta rezultojnë 
U5 ba- a barta dhe m brenda kufi ve të skedës së 
mësb.eftë at' here vetëm midis këtyre do të zhvi 
llohet adjudikatë e hapët. 

A•t. 10. 
Sipërmarrësi asht i detyruam pëë m' u paraqit 

brenda !5 ditëve nga data e njoftimit të adjudiki 
mit në Prefekturat përkatëse për lidhjen e kon 
tratos, për ndryshe humbet garancinë e lanun e 
cila shkon në favorin e arkës së Shtetit. 

"ht. I 1. 
Dorëzimi i sendeve rn sipër-shenueme ka 1llltl 

u ba pranë zyrave të veterinaria Shkodrës, Pesh 
kopis, Korçës, Gjinokaetrës, Kukësit, Vlorës, Tira 
nës, Fermës së Bushatit për Bushat dhe në Rt8CjO 
-nin ,e ndërzimit në U r{in e Hasan Beut për 'Berat, 
para nji komisjoni të ngarkuam apostafat për ko 
laudim dhe që do të përbehet 'pl'ej 'Veterinarit dhe 
agronomit të vendit .për z vrat e veterinarit të 
Shkodsës. 

Art. 12. 
Dorëaimi do të marrë iund mbrëoda 30 ditëve 

nga data e autentikimit të kontn,tos -në noteri. 
Art. .ra 

Në kjoftë s~ sipërmarrësi ·BJ.brenda afatit ·të 
sipër treguam nuk dorëzon kurgja nga këto sendi>, 
humbet krejt garancia ie Ianun. K-ë qaftë se 'mbre 
nda :këtij .af.ati ,&Uk .dorëson .nji . .pjes~ ose e dorë 
zon .por jo të përshtatua .përshkraneve si ma 'S!· 
për, at-here ipë.r rastln e 1parë duhet të ,pagU{'jë 
20% gjobë .mbi vleftën e eSendl0v,e ~ pa dorëzueme 
dhe për rastin e dytë zyra e Veterinaria asht e 
lirë ,ë Jmmojë ose jo pjesën e dor.ëzueme jo kon 
formë përshkrimeve tij aipërne vetënree aip&am 
rrësi mbi vleftën -e k.ësa.j rpjese datyc.obat .të pa 
guajë J),ji gjobë pr.e,j 30%. 

Ast. 14. 
Pagesa e sendeve ka .me u bamua nga Kep. 9 

i budgetit të Ministria Elronomis Kombëtare për 
ushtrimin 1939/40. 

Art. 1"5. 
Gjithë shpenzimet e shpalljes s'ankandit në Fle 

toren Zyrtare, oë nji ndër fl -toret e përditëshme 
të ç'do Prefekture, sbpensimet e 'auteutikimit të 
kontratës si dhe taksa -e kasnecit \Hi Bashkisë 
randojnë .mbi aipërmacrësin. 

Nga Ministrija e Ekonomia Kombëtare 

Shpallje Gjyqesh 
AK-GJYKI1tl 

N' eruën tl5 ]ladhtii8 së Tij 
Viktor Emanuel 'III 

Për hirin e Zotit e vullnetin e r)[MUblt 
Mbret' i Itath e i S1aqlpni8 .e 

Perandor I Ethiopis. 

Gjyqi , Filluar i ·EH>asanit, Iormuem !prej 
Gjyqtarit .. Filluer z. K. Frashërit, tue qenë gati 
edhe Sekretari Z. H. -Rako si protokolist, për, 
me kqyrë padiën e ngrehun prej Prokuroris 
së Shtetit Lokale mbi a~kimin e ankuesit 
Xhafer Mirakut nga Elbasani, kontra të pan 
dehunit Shahin Fazli Mazarit .nga Struga e 
Jugosllaviës e banues në katundin Lihrazhd, 
për .shkak .se me datë 12. S. 193.9 ka·;vjidhur 
nga dyqani i ankuesit rnji . shami, në ,gjyqi 
min e rrjedhun në 'mungesë t-0 pandehunlt sot 
me datë 20. ·IO. '193'9-XYIII, botënisht ka gjy 
kuem: 

Vendim 
Dënimin e të pandehunit Shahin Fazlli 

Mazarit nga .Struga .e Jugosllavia .e banues në 
Librazhd, bic' i Bilbiles, 40 t1jeç,.i ve] pa iëmijë, 
i pa punë e analfabet, me nji muej burgim 
dhe IO fr. ari gjobë të randë. 

Shpenximet e vendimit Fr. ari IO i ngar 
kohen të dënuemit. 

Ky vendim .mund .t~ kundërshtohet edhe 
të diktohet. 
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Arsyen a 
Në gjyqimin e rrjvdhun rregullisht në mëny 

rën e sipërshenuemo mbi ankesën e Prokuro ... 
riës së Shtetit. Nr. 264 datë 18. 8. l9~W-XVU 
faji i të pandehunit si ma sivër u provue edhe 
u vertetue plotësisht me thaniet e ankuesit 
Xhafer Mirakut të bamuna në proces verba 
lin e Karabinjeris, me deklarimet e dishmita 
rit Qamil Osmanit, me pohimin indirekt të 
pandehunit të bam në atë proces verbal, dhe 
me gjetjen e shamiës në vendin e fjetjes së 

pandeh unit. 
Pra faji i tijë si ma sipër asht delikt i 

parashikuar prej nenit 446 të K. P. 
Prandaj Gjykata në bazë të këtij nenit 

vendosi dënimin e të pandehunit me nji muej 
burgim të randë edhe me 10 Fr. ari gjobë të 

randë. 
N deshkimi i burgimit të randë në bazë të 

nenit l. të Ligjës me datë 28. 4. 1937 i kthe 
het në burgim dhe do të vuhet si i tillë po 

për aq kohë. 
Ky vendim asht deklaruem me 2U. 10. 

1939· xvu 
Elbasan me, 20. 10. 1939 XVII. 

Kryesekretari: Gjyq. Filluer. 

Akt(..-jykim 
N' ~u( të• •adhnll!ll ~ 'llljl 

Vikter Blnanuel1 IU. 
Per. hlrla e Zotit.. e. l';ullnetla e Kombit 

Mbret i ltalls i Shqipnls e 
Perandor i Etiopi• 

Gjyqi Filluer i Elbasanit (D. P.) i formuem 
prej Ndih. Gjyqtarit Filluer Z. Sh. Shkupit, 
tue qenë pranë edhe sekretari Z. B. Demeti, 
si protokolist, për me kqyrë padien e ngre 
hun prej Prokuroriës së Shtetit Lokale, në 
n' emër të së drejtës botnore kundra të pan 
dehunit Arqite Mitro Gjikës shofer pranë Hy- 

sejn Malit nga Kruja, për slikak se ka rra 
fur Dilaver Nuredin Jevgun- në Librazhd, në 
gjyqimin e rrjedf1un, në mungesë të pande 
hunit sot me datë 18· ll. 1939-XVJl botënisht 
ka gjykuem: 

V e n d' i rn 
Dënimin e të pandeh unit Arqite Mitro Gji 

ka, bir i Elenës, vjeç 25, lindur në katundin 
Muzinë të N/Prefekturës së Delvlnës e banues 
si shofer pranë Hysejn Malit nga Kruja, i·pa 
martuem, me arsim filluar, me katër ditë bur 
gim. 

Shpenzimet e vendimit' Fr. ari 10 i ngar 
kohen të dënuemit. 

Ky vendim mund të kundërshtohet edhe 
të diktohet. 

A r s y e 11· a t 
Në gjyqimin e rrjedhun rregullisht'në-mëny 

ren, e sipërtreguene mbi ankesën e Preku 
roriës së ShtetitNr. 224• datë 17. 7. 1939, nga 
ankimi i1 ankuesit; nga deponimet e'dishmitar 
vet të notuem në· procesin e Gilndarm erte si 
edhe nga pohimi i të pandehunit.ru • muer vesht: 
edhe u provue se i· pandehuni· Arqile ka-gu 
xue me; rrahun ankuesin Dilaver per shkak 
se ay: kishte shkuam e takue në maqinën e 
tij që po punonte. 

Sjellja, e tij në Iret(~ mëndyrë asht' delikt 
i parashlkuem pre:. nenit 4li §· i· fundit· të K. 
P. 

Prandaj Gjykata në- bazë tër· këtij; nenit' 
vendosi dënimin. e. tij me katër ditë burgim 
të randë, i cili ndëshkim si pas nenit l të Li 
gjës me datë 28. 4. 1937 ka me u vuejt po 
po per aq kohë si burgim. 

Ky vendim asht deklarue me 18. XL 1939 

XVIIl. 
Elbasan; me' 18 XL 1939-XVIIl. 

K'ryesekretarl Gjyq. Fillner; 
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Leter Ftesë 
Thrritet i quejtuni Jorgji Jovan Danushi 

nga katundi Ziçishti i Bilishtit, dhe tash 
me banim të pa ditun në Mbretnin Shqiptare, 
që të prezantohet para kësajë Gjykate D. P. 
me D. 9 Shkurt 1940-XVllI, ora 9 P. D, vet 
ose me anë pertaqësuesi, për t'u gjykue si 
i pall dehur per nji lezion. Në raste të mos pre 
zantimit në datën dhe orën e sipër-treguar, 
gjyqi ka me vazhue si mbas ligjit. 

Kjo ftesë botohet në Fletoren Zyrtare to 
Mbretniës dhe zen vendin e komunikimit. 
Bilisht me 5. 12 1939-XVIII 

Zav. Gjyq. Paqtues, 

* * * 
Thrritet të prezantohet me datë 29 Kall 

nduer 1940 ora 9 para dreke, para Gjykatës 
Fillore të Tiranës D. P. i pandehur 
Osman Hajredin Bitri, Iindur dhe ba 
nues në katundin Fushë Alias të Dibrës qe 
ndrues përkohësisht më parë në Tiranë dhe 
tash me banim të pa ditur në Shqiprië, për 
t' u gjykuar si dhunues i nenit 44!:J të K. P. 
per se me datë 23. 8. 1939 ka vjedhur disa 
kokrra dardha në bahçen e ankuesit Angelo 
Stefan Achile, nga Italia, banues në Laprakë. 

Në rastë mos prezantimit me datën e orën 
e sipërme procesi do të shikohet në mungesë 
të pandehurit dhe kjo ftesë e botueme në Fle 
toren Zyrtare zen vendin e komunikimit. 
Tiranë, me 12 Dhjetuer 1939-XVIII. 

Zev. Gjyq. Filluer 

* * * 
Thrritet i padituni Demir Mehmet, banues 

ma parë në katundin Kaduç të N/Prefektu 
rës Kolonjës dhe tash me banim të pa ditur 
në Turqi, që të qfaqet para giyqlt Paqit të 
Korçës, si ipaditun në padien e ngrehun prej 

paditësit Mustafa Abdurrahrnan Selenica, lidhun 
me vendimin e kësaj Gjykatë me Nr.1080 D. 
29. 11. 19:W dhe prishur prej Gjykatës së Dik 
timit me Nr. 522 D. 14. 4. 19~Jo, por pagimin 

e shumës preJ shtatë napolona ari, padia e ci 
la esht përsëritur tash prej trashigimtant të 
paditësit të ndyerit Mustafa Abdurrahmun Se 
lemca, A vdi Selenica, me datën që nga e ne 
sërmja e botimit të kësajë ftese në Fletoren 
Zyrtare dhe mbas 3 muaj dhe n' ora !J para 
dreke, dhe në ra st se kjo ditë ndodhet pu 
shim, dita e gJyqit asht të nesërmen. 

Kjo ftesë për të zënë vendin e komuniki 
mit, botohet në fletoren Zyrtare kryesisht, 
mbasi paultësit i asht konceduar benefic i vo 
bektësis dhe një kopje tjetër t' afishohet në 
korridorin e gjytJit si mbas nenevet 502 e 
311 të Sht. IL l'. C. 
Korçë, me 25. Nentor 193!:1 

Gjyqtari. 

THIRJE 

Thritet për t' u prezantua para Gjykatës 
Paqtuese Himarës me datë 30-XII-1939, ora 
9 para dreke, i quajturi Petro Kiço Goro nga 
katundi Himarë, për t'u gjykue si i pandehur 
për shkak se nuk është prezantuar para ko 
misjonit të kontrollimit të Rekrutave me datë 
25-X-1939. 

Me qënë se i pandehuri sipërme si mbas 
hetimeve ndodhet jashtë Shtetit n' Itali, prandaj 
kjo thirje botohet në Ftetoren Zyrtare për të 
zënë vendin e komunikimit. 

Himarë, më 29-XI-1939-XViI. 
Gjyqtar Paqtues 

Shtypshkroja ,,NIKAJ" Tiranë 
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MBRETNIJA SHQIPTARE 

Botohet prej Drejtoris se Pergjithshme te Shtypit, Propagandes e Turizmit. 
PERMBAJTJE 

1) D . .,ll. D. 17 Nanduer 1939-XVIII s-. 10!1 
Sekuestrim i pasunis së Xhemal e Qazim 
(Zim) Ferrës f. 1 

2) JJ. M. JJ. 17 Nanduer 19351-XV III lvr. 110 
Sekuestrim i pasunis së Xhernal Ferrës f. 2 

3) JJ. M. D. 17 Nanduer 1!J39-XVIII Nr. 111 
Sekuestrim pasunis së Dr. Simon Simonidhit f. 2 

4) D. M. E. K. 13 Dhetuer 193!J-Ji. VlII 
Zwendësim Komissari Qeveritar pranë Fa- 
brikës VU. Shijaku f. 3 

5) Leje ngrehje mullini f. 3 
6) ,, n n f. 3 
7) Fletë Shpallje Spitalit Tiranës f. 3 
8) ,, ,, Beratit f. 4 
9) ,, Burgut Civil të Tiranës f. 7 .,:... 

10) Shpallje Konkursi f. 9 
11) Shpallje Bashkis Gjinokastrës f. 9 
12) ,, " Durrësit r f. 9 
13) Shpallje Gjyqesh f. 13 

SOMMARIO 
1) D. del .11. G., 17 Nooembre 1939-~YVIII, Nr. W9 

Sequestro dei beni di Xhemal e Qazim 
(Zfrn) Ferra p 15 

2) D. del .11. G., 17 Nooembre 1939-XVITI, s.. 110 
Ssquestro dei beni di Xhemat Ferra p. 15 

3) D. del Jl. G., 17 •. Sooembre 1!/3/J-XVIII, s« 111 
Sequestro beni del Dr. Simon Simonidhi •p. 16 

4) JJ. del M. E . .,\·., 13 Dicembre 1939-XVIIl 
Sostituzione Comw issario Straordinario 
di un molino di Durazzo p. 16 

Dekret i Jlinistrit të Dreitësis d. 17 Ntmduer 
1939-XVIII s-. 109, 

Sekuestrimin e pasunis së pa-luitëshme të 
Xhemal e Qazim (Zim) Ferrës 

Dekret 
Ministri Sekretar Shteti për Drejtësiën, 
Mbassi shqyrtoj proces-verbalin e Komisionit të 

posaçëm datë 6 Shtatuer 1989-XVII, me të cilin 

proponohet sekuestrimi i pasunis së lujtëshme e 
të p i-lujtëshme të Vilazën ve Xhem al e Qazim (Zim) 
Ferra, nga Kruej a, tash me banim të pa-dijtun 
n' Italië ; 

Tue marrë parasysh se konkurojnë të gjitha 
ekstremet e lypuna prej dekret-ligjës me datë 2 
Qershuer 1939-XVII; 

Në bazë të nenit 2 t' atij dekret-ligji; 

DE Kl{ ET ON 

Sekuestrimin e pasunis së pa-lujtëshme të Xhe- 
11 

mal e Qazim (Zim] Ferrës, që ndodhet në qarkun 
e Durrësit e që simbas Vërtetimit të lëshuem me 
me Nr. 243 datë 29-X-1939-XVllI prej Zyrës Ip o 
thekavet të Durrësit, përbehet prej pronës dhe 
ndërtesës të posht-shenjueme : 

"Një copë tru ell, që ndodhet në vendin "Jalli,, 
të Durrësit ndërmjet truellit të Virgjrnije Trujës 
dhe Shaqir Petrelës, si dhe nji shtëpi të ngrehsn 
mbi të, e përmbama prej tri dhomash nalt e tri 
dhomash poshtë, rregjistrue me Nr. 192 datë 12-5- 
193-1 të Vol. 6, kufizue: Lindje Shaqir Petrela, 
Perëndim, Virgjinije Truja, Veri dhe Jugë, të zot· 
nit d. m. th. Spiro Truja me pjestarë •. 

Urdhënon Zyrën mbi Pasunit e Sekuestrueme 
dha të Konfiskueme pranë Ministriës s~ Financavet 
me vue dorë mbi pronën dhe ndërtesën e përshkrue 
me në këtë dekret, dhe zyrën e Ipothekavet të 
Durrësit me transkriptua sekuestrimin e bamë. 

Ky Dekret, për të gjitha efektet e ligjit, do të 
botohet në Fletoren Zyrtare të Mbretniës. 

Tiranë, 17 Nanduer 1939.XVIII- 
Ministri i Drejtësiës 
Xhafer Ypi d. v. 
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Dekret i Ministrit ti: Dreitësi« d. rr 1\anduer 
1939 XVIJ l s-. 110 

Sekuestrimin e pasunis së pa.lujtëshme të 
Xhemal Ferrës 

Dekret 
Ministri Sekretar Shteti për Drejtësiën ; 
Mbassi shqyrtoj proces-varbalin e Komisionit të 

posaçëm datë 6 Shtutuer 1939-XVIII, me të c.lm 
proponohet sekuestrimi i pasunis së lujtëshme e 
UJ pa-lujtëshme të Vtlaz ënve Xii-mal e Qazim (Zim) 
Ferra nga Kruja, tash me banim të pa-dijtun rt' 1- 
talië ; 

Tue marrë parasysh se konkurojnë të gjitha 
ekstremet e lypuna prej dekret-ligjës me datë 2 
Qershuer l 93ll-X Vil; 

Në bazë të nenit 2 t' atij dekret-ligji; 

DEKRETON 

S~kuestrimin e pasunis së pa-lujtëshme të Xhe 
mal Ferrës, që ndodhet në qarkun e Krujës e që 
simbas Vërtetimit të lëshuam me datë 28.9.1939- 
XVIl prej Zyrës s' Ipothekavet pranë Gjykatës Paq it 
të Krujës, përbehet prej ndërtesës të posht-shënjue- 

me: 
".Një shtëpi naltse me kopsht e oborr, që ndo 

dhet në lagJtln Kata, dega Perlataj të Krujës, rre 
gjistrue me Nr. 7 datë 14.2.193:i, kufizua: anë. 
Kopshti i tyne, e oborri. Dy anë. Shtëpija e Ha 
xhi Ferrës.,, 

Urdhënon Zyrën mbi Pasunit e Sekuestrueme 
dhe të Konfisk:.ueme pranë Ministriës së Finaucaret, 
me vue dorë mbi ndërtesën e përshkrueme në këtë 
Dekret, dhe Zyrën e lpotheka,et pranë Gjykatës 
Paqit të Krujës me transkriptua sekuestrimin e 
bamit 

Ky Dekret, për Ui gjithfl. efektet do të botohet 
në Fletoren Zyrtare të Mbretniës. 

Tiranë, me 17 Nanduer 1839-XVJII. 
Ministri i Drejtësiës 
Xhafer Ypi d. v. 

Dekret i Ministrit të Dreitëeis d. 17 Nanduer 
19.W XV11l s« 111 

Sekuestrimin e gjysmës të pasunis së pa 
luitëshme të Dr. Simon Simonidhit 

Dekret 
Mmhitri Sekretar Shteti për Drejtësiën; 
Mbassi shqyrtoj proces-verbalin e Komisionit të 

posaçëm datë 6 Shtatuer 1939-XVII, me të cilin 
proponohet sekuestrimi i gjysmës të pasunis së 
pa-lu1Wshme të Or. Simon Simonidhit, nga katundi 
Vuno i Himarës, tash banues n' Elbasan ; 

Tue marrë parasysh se eksistojnë të gjitha 
ekstremet e lypuna prej dekret-ligiës me datë 2 
Qershuer 1939-XVII; 

Në bazë Ui nenit 2 t' atij dekret-ligji ; 

DEKRETON 

Sekuestrimin e gjysmës së pasunis U! pa-lujtë- 
' sh ne të Dr. Sim an Simonidhit, që ndodhet në Plla- 

zhin Je Durrësit e q~ simbas Vërtetimit tU lëshuem 
prej Krye-?d,111; 1 ; i L 1 ~· H Varosh' i Poshtëm 
të Durrësit, përbahet prej : ' 

~ .Nji sh të pije që ndodhet në Pllazhin e Durrësit, 
e përbame prej dy dhomash, një guzhinë, një sa 
llon e një verandë përpara, e pa-rregjlstrueme në 
zyrën e Ipothekavet, kufizua: Lindje, Stasioni i 
Elektrikut, Perëndim Deti, Veri Dentist Prosi, Jugë 
Vend bosh." 

Urdhënon Zyrën mbi Pasunit e Sakuestrueme 
dhe ti:{ koufiskueme pranë Ministrisë së Financa 
vet, me vue dorë mbi gjysmën e shtëpiës së për 
shkrueme në këtë Dekret, dhe Zyrën e Ipotheka 
vet në Durrës me transkriptue sekuestrimin e bamë. 

Ky Dekret, për ti; gjitha efektet e ligjës do të 
botohet në Fletoren Zyrtare të Mbretniës. 

Tiranë, me 17 Nanduer 1939-XVIII. 

Ministri i Drejtësrna 
Xhafer Ypi a, v. 
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Zavendëaim Komisari Qeveritar pranë 
fabrikës Vil. Shijaku 

Ministri Sekretar Shtetit për Ekonomin 
Kombëtare 

Tue qenë seZ Rag. Trapani, Komisari Qeveritar 
pranë fabrikës së miellit të Z.Z. Vllazën Shijaku 
në Durrës nga shkaku i transferimit tij ufi një 
pozitë tjatër, u shgarkue nga detyra si Komisar' i 
fabrikës në fjalë, 

DEKRETON 
Emnimin e Z. Kapiten Beretti, Rag. Robertto, 

Komisar Qeveritar pranë fabrikës së miellit në 
Durrës U gjestuem prej Z.Z. Vllazën Sh jaku. 

Ky Dekret hyn në fuqi që prej ditës së sotme 
dhe ka për t'u botue në Fletoren Zyrtare të 
Mbretnis. 
Tiranë, më 13 Dhjetor 1939-XVUI. 

A. Beça d. v. 

Leje ngrehje mullini 

Vendim Nr. 1059 datë 8.XU.1939-XVllI 

Këshilli i Ministravet në mbledhjen e tij të sot 
shme të mbajtun nën kryesin e Z. Shevqet Vërlaci, 
Kryeministër e Zav. Ministër Sekretar Shteti per 
P. Botore, me antarë Z.Z. Tefik &!borja, Ministër 
Sekretar' i Partis Fashiste Shqiptare, Xnaler Ypi, 
Ministër Sekretar Shteti për Drejtësia, Maliq Bushati, 
Ministër Sekretar Shteti për P. e Mbrendshme, 
Fejzi Ahzotti, Ministër Sekretar Shteti për Financat, 
Ernest Koliqi, Ministër Sekretar Shteti për Arsimin, 
Anton Beça, Ministër Sekretar Shteti për Ekono 
'min Kombëtare, pati në bisedim shkresën Nr. 5301/3 
dat 2H-Xl-l9d9-XVlll të Ministria s' Ekonomis Ko 
mbëtare, me të cillën së bushku me aktet tjera 
përkatëse, paraqit lutjen e Z. Lek Beshani, nga 
Vlona, me anën e së cdlës kërkon leje për të ngre 
hë midis katund evet Cerkovinë dhe Sele rec të 
qarkut Vlonës nji mulli për të blu em drithë me 
fuqi motorike prej 10 kuajsh. 

Si studjo] dhe aktet relative ashtu dhe mendi 
min favorabël të Ministria s' Ekonomia Kombtare, 

Vendosi: 
t' aatorisohet Aifo1istrija në fJalë me i dhanë Z. 

Lek Bezhani lejen e kërkueme për të ngrehë mu 
llinin e nalt-përmendun midis katundeve Cerko 
vinë dhe Seleves të qarkut Vlonës. 

Leje për ngrehje mullini 

Vendim Nr. 1026 d. 9.12.1939-XVIll 

Këshilli Ministruer në mbledhjen e tij të sot 
shme, të mbajtun nën kryesin e Z. Shelqet Vërlaci, 
Kryemmistër e Zav. Ministër Sekretar Shteti për 
P. Botore, me antarë Z.Z. 1 efik Mborja, Ministër 
Sekretar i Partis Fashiste Shqiptare, Xhafer Ypi, 
M1nisti>r Sekretar Snteu për Drejtësia, Maliq Bushati, 
Mmistër Sekretar Shteti për P. e Mbrendshme, 
FeJZl Alizotti, Ministër Sekretar Shteti për Fman 
cat, Ernest Koliqi, Ministër Sekretar Shteti për 
Arsimin, Anton Bsça, Ministër Sekretar Shteti për 
Ekonomin Kombëtare, pati në bisedun shkresën 
N@. 6301/3 datë 29.Xl.1~39-XVlIJ të Ministris 
s' Ekonomie Kombëtare, me të cillën, së bashku 
me aktet e tjera relative, paraqit lutjen e Z. keiz 
Aga, nga Vlona, me anën e së cillës kërkon lE>je 
për të ngrehun në katundin Mavroye Ul qarkut 
Vlonës nji mulli për të bluem drithë, me fuqi mo 
torike prej 12 kuajsh. 

Si studjo] edhe mendimin favorabël të Ministris 
s ' Ekonomie Kombëtare, 

Vendosi 

t' autorizohet Ministrija në fjalë me i dhanë lejen s4! 
e kërkueme Z. Hdiz Aga për të ngrehë mullinin e 
nalt-përme edun në katundin Mavrova të qarkut 
Vlonës. 

Fletë-Shpa' lje 

Drejtorija e Spitalit P. Civil Tiranë, në 
mbështetje të autorizimit të P. T. Drejtoris 
së P. të Shëndetësie Nr. 1159 D. 26-X-39-X\ li 
nxjerr në adiudikatë materjalin qi i nevojitet 
për seksionln e RaJiologjisë (Filma) ose Agfa 
ose Gevart, ose Kodaks, të firmës Ferania, 
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me çmimet bazë e në sasi e lloj që sheno 
hen këtu poshtë : 
Demencioni Sasia Çmimi bazë Kushtimi 

për Dyz. 
9xl2 Dyz. 30 Fr.ar 5.- 150.- 
13xl8 " 40 " 8.- 320.- 
18x24 " 80 " 14.- 1120.- 
24x30 " t<O ,, 26.- 2080.- 
30x40 " 80 ,, 40.- 3200.- 

1. Adjudikata do rë zhvillohet të Njizet e 
njitën ditë mbas shpalljes në Fletoren Zyrta 
re, pa u perllogarit dita e shpalljes, në Zy- 
rat e Drejtoris Spitalit e para Komisjonit të 
Adjudikatës të formuem nen kryesin e Drej 
torit të Spitalit Z. Dr. Sabri Tefiku me an 
tarë z. Z. Ismail Tartari, Dr. J anko Theo 
dhosi, Dr. Spiro Treska, Dr. Kristo Kristidhi, 
Llogritarin e Dreitoris së P. të Shëndetësis Z. 
Jusuf Borshi dhe llogaritarin e Spitalit P. 
Civil Tiranë. 

2. Ofertuesat kan për të paraqitun ofertat 
jo ma vonë se ditën dhe orën e lëshimit de 
finitiv, të vulosuna me dyll të kuq dhe të 
shoqnueme me garanci bankare ose dor arke 
finance prej Fr.ari 500. Komisjoni pikërisht 
në orën 12 deklaron mbylljen e ankandit dhe 
në prani të ofertuesave fillon çeljen e ofer 
tave tue urdhnue përshkrimin e tyne njera 
mbas tjetrës në Proces-Verbalin që ka me u 
redaktua në këtë rastë dhe në përfundim çel 
skedën e msheftë . Në rast se nga ofertat e 
paraqituna rezultojnë mbrenda skedës së më 
suettë, lëshimi definitiv i forniturës i bahet 
atij që ka ofrue zbritjen ma të mirë tue i 
ndalë edhe garancin për deri në zbatimin 
krejtësisht të kontratës. 

3. Sipërmarrësi asht i detyruem me dor 
zue materialin qi merr për-sipër mbrenda dy- 
zet ditëve nga data e dekretimit të kontratës 
pranë depos Radiologjis së Spitalit, pa as nji 
të drejtë shpërblimi për transportasion. Fil 
mat do të jenë të markës Ferrania të ruej 
tuna nga çdo efekt temperature, umuditeti e dri 
te (lmbalazh special); në rast që sipërmarrësi 
nuk dorzon materjalin mbrenda afatit të caktuem 

në këtë Fletë-Shpallje, për çdo ditë vonesë 
do t'i shtohet zbritjes që ka me dhanë 1°/0• 

4. Mos - respektimi i ndonjenës pikë të 
Fletë-Shpalljes ose të kontratës nga ana e 
sipërmarrësit, shkakton anulimin e sajë dhe 
garancija e depczitueme për këtë qellim me 
para-pelqim të P. T. Këshillit të Shtetit rre 
giistrohet e ardhuri Shtetnore tue i lanë të 
drejtë Sipërmarrësit t' i drejtohet Gjyqit kom 
petent për çdo pretendim që të ketë, 

3. Gjith shpenzimet Noteriale, Bashkijake, 
shpallje Fletoresh e çdo far takse tjetër që 
rrjedhë rreth kësaj sipërrnarrëie janë në ngar 
kim të sipërmarrësit. 

Të interesuernit për çdo hollësi mund. t' i 
drejtohen Dreitoris së Spitalit P. Civil dita e 
ditës, gjithmonë mbrenda orarit zyrtar. 

Tiranë, 23-Xl-939-X V IIL 
Drejtor' i Spitalit 

FLETË-SHPALLJE 

Drejtorija e Spitalit të Shtetit në Berat, tue pasë 
për bazë urdhnin me telin Nr. 2052/IJI d. rn.Xl. 
1939-XVIII, të P. T. Drejtoris Përgj. tëShëndetsls, 
ve n' adjudikatë publike blemjen e sende vet posht 
shenueme, për fornizimin e ushqimeve e sendeve 
të tjera që i nevojiten këtij instituti prej datës së 
lëshimit definitiv deri 30 Shtator 1940-XVIII. 

1) Ofertat për marjen pjesë në këtë adjudikatë 
do të paraqiten të 21-tën (njiaetenjëtën) ditë mbas 
shpalljes në Fletoren Zyrtare, pa u llogaritun 
dita e shpalljes, dhe atë ditë bahet lëshimi" defini 
tiv në Zyrën E' Prefekturës Beratit para komisionit 
të kryesuam preJ Z, Prefektit dhe me Anëtarët 
Drejtorin e Spitalit, Drejtorin e Financës, Kryetarin 
e Odës Tregtis, Kryesekretarin e Prefekturës dhe 
Sekretar' i Spitalit. 

2) Gjith' artikujt që vihen n' adjudikatë për t'u 
paksue, ndahen në katër grupe që pasojnë. 
Lloj' i artikullit Për kg. çmim. Fr. ar. 

ose copë 
Grupi l-rë 

Bukë gruni me mjell Nr. 1 Kgr. 0,23 

" " I) I) n 2 n 0,20 
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Grupi Il-të 
Mish dashi 

,, qingji 

" viçi I.rë 

" lope 
Zog pule 0,900 gr. i pa therur 
Pulë 1,800 ,, ,, ,, 
Peshkë Isvrak-qefull 

Grupi III-të 
Qumësht dele-lope 
Kos " ,, 

Grupi IV-të 
Makarona të gjata I.rë 

,, sherije (fidhe) l-rë 
Gjalp të tretun i thjesht 
Oriz Ital. I.rë 
Sheqer peta 

,, pluhun 
Qepë të njoma 

,, ,, thata 
Fasule ,, Korçe të bardha 

" 
të njuma 

Patate 
Çaj Errope J.rë 

,, vendi 

" 
" 
" 
" 

Krenë 

" Kgr. 

" ,, 

" 
" 
" 
" 
" 
" 
,, 

" 
" 
" 
" 
" 

1,00 
1,00 
1,00 
1,20 
1,00 
1,30 
1,00 

0,40 
0,40 

0,70 
0,70 
2,60 
0,50 
1,00 
0,90 
0,30 
0,30 
0,50 
0,40 
0,25 
9,00 

Magdanos 
Sapun petkash i thatë I.rë 

,, duarësh ,, 
Voj ullini 
Mjell Nr. 1 
Ermik 
Nisheshte 
Far lini 
Pish druni 
Rrush t!S njomë 

• ,, thatë 
Limontos 
Spec të kuq 

" 

Për çdo (pes) Tufa 0,30 
0.30 " 

Biber të zi 
Letër farmacie (Embalazh) 

,, shkresine pa vija I.rë 
Sale domatesh në këtija 
Penjë dore të bardhë-zezë të hollë 

" rrota marka Korona 400 Ind. 
Gërqele Kokel 
Flit Lrë 
Lakër-arme 

,, " 
Kgr. 

" 
• 
" 
" 
,, 

" 
" 
,, 

" 
" ,, 
,, 

Dyz. 
Kgr. 

" 

1,00 
1,30 
1,40 
0,40 
1,00 
0,90 
1,00 
0,15 
0,30 
1,60 
3.60 
1,60 
4,00 
0,80 
1,80 
1,40 
5,00 
2,00 
0,10 
2,40 
0,20. 

" " 
" 

" 

Spinaq 
Presh 
Kunguj mishi 
Patlixhana 
Domate të kuqe 
Specka për të mbushur 
Bexele të njoma 
Bath të njoma 
Limona 
Porto kale 
Vezë 
Bamje 

Fshesa me bisht të gjana T.rë 

Teneqe bosh 
Thes bosh 
Dardha 
Molla 
Qershi Zhitomje 
Shalqi 
Pjepër 
Fiq të njomë 

,, ,, thatë 
Kumbulla vlorake të kuqe njoma 

,, " ,, thata 
Shefteli (Pjeshka) 
Zerdeli 

Ftonj 

Ngjyrë pelikan 
Alcool pur 

,, ordinaire 
Dru shkoze të thata 

,, ,, ,, njoma 
Qymyr druni kokël 

" 0,30 
0,15 
0,30 
0,30 
0,25 
0,30 
0,30 
0,30 
0,06 
0,07 

" 
" " 
" 
" 
" 
" 

Kokër 

" 
Për 100 kokra 6,60 

Kgr. 

Cop~ 
0,30 

6,80 

1,50 
· 1,00 
0,40 
0,40 
0,30 
0,30 
0,30 
0,30 
0,90 
0,40 
1,00 
0,40 
0,30 
0,90 

5,00 
6,00 
3,00 
2,00 
1,90 
8,00 

" 
" 

Kgr. 

" 
" 
• 
" 
" 
" 

" 
" .. 
" 
" 
" 
" 
" Kuint. 

" ,, 
Brisqe pocher ext. Paq. 1,0l"I 
Butila birre bosh copë 0,08 
Debor Kgr. 0,16 
Akull Kall up 1.20 
Naftë Kgr. Monopol 0,30 

Benzinë " ,, 0,45 
Vojguri ,, ,, 0,60 
Kripë të bardhë ,, ,, ©, 15 

,, ,, zezë ,, ,, O, 15 
Shkrepse Paq. ,, 1,00 
Pëlhurë Gabot per banda, gj. 1.10 m. Meter 0,70 

3) Ofertat duhet të jepen ndamas për sejcilin 
grup ashtu dhe depozitat për garancit si vijon: 
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Për grupin e l.rë Fr. ar. ·70 (shtatdhjet) 
,, ,, ,, II.të ,, 70 [shtatdhjet) 
,, ,, ,, III.të ,, 60 (gjashtdhjet) 
,, ,, ,, IV.të ,, 100 (njiqind) 

4) Garancit e nalt - përmendura do të derdhen 
në favor t' institutit që u tha ma nalt në çdo 
Arkë Financiare të Shtetit, ose në çdo qendër 
të Bankës Kombëtare të Shqipnis. Garancitë 
pranohen dhe ~n' ipotesë me konditat e para 
pame në nenin 26 të Rregullores n, bi administri 
min A pasunis dhe të kontabilitetit Përgj. të Shte 
tit, të cilat do t'u kthehen sipërmarrësvf't por sa 
të marrë fund kontratli dhe atyne ofertuesave 

dorhAqës aty për aty. 
5) Ofërtuesat kan për të paraqitë ofertat e tyne 

jo ma vonë se në ditën e orën e 2-të mbas drekës 
të njizetenj1Hës (21) ditë mbss çpalljes në Fletoren 
Zvrtare, tuA mos u tlogarit11n dita e shpalljes, të 
mbvlhrna në zarfa të vnlosuna me dr ll të kuq, 
dhe t1'i shoqërueme me letër garancit si ma sipër 
dhe mA naa nj~ Çflrtifilnit t' Odës Tregtis mbi 
z11tësinë trflgëtiire tlf tvne. 

6) Cdo of0rtues b:ishkl:1 me oarariHjen e ofArtP-s 
duhet që në konformltet tit nenit 33, pika i:dasht 
të rreaullores !lë kontabilitetit, të dëFhmojP pral"~ 
komisio,,it, zotësinë e tija për sipërmarrjen. 

7) Nuk pranohen oferta me tt>legrame ose tfllfl· 
fon, as ato që përmbajn~ qyshqe e që kan shpreh 
je të na caktusme "' f' errta, pge me referim të 
nji tjAtrës ofArtë të konkuruesit o të tjerëve. 

8) Ofortat duhet të shsnojnf zhritjen përqindësei 
që konkuruesit jan~ në ejAndje të bajnë për çdo 
Erup yecas, ose për të e;jith grupet në bazë të 

tyne. 
9) Çelja e z::irfavet bahet prej Kryetarit të Ko 

misionit të adjudikatës në prezencën e ofertuesaTe 
plkrlaht n' orën 5 mbas dreke të datës në të ci 
lën do të zhvillohet ankandi, dhe do të zbatohen 
konditat e papame në Nenin 38 të rregullores mbi 
zbatimin e ligiës së kontabilitetit të Përgi. të Shte 
tit. Por komisioni ashtë i autorizuar me ba lëshi 
min definitiv ofertuesit që ka dhënë ofertën më 
të mirë dhe që ashtë ,rjithmonë mbrenda ose ma 
e ulët se skeda e msheftë. 

Kondita të veçanta 
1) Buka duhet të jetë e mbrujturi dhe e ardhun 

mirë, e pjekun mirë dhe e pa çame, me brima ma 
të vogla e të ket elasticitet e me erë të kandësh 
me dhe jo e hidhuri, gjithmonë konformë me nu. 
murin e miellnave që kltrkohet në kët flet-shpallje. 

2) Mishnat do të jenë të majme si nga ma i 
miri qi gjindet në t~Pg, mishi i dashit i pa tredhuri 
pranohet prej 1-2 vjeç, dhe i tredhuri deri 8 vjeç, 
me peshë i pa tredhuni minimun me 14 kgr. 
therur, dhe i tredhuni kg. 20 i therur, gjith ashtu 
mivhi i qingjit nuk duhet tit jetë m11. posht se 5 
kg. i therur, të jet-ë i mirë, i majmë dhe io ma i 
math SA 6 muejsh. Mishi i viçit duhet Hi jetë mo 
t11lr, i majmë e mP nji peshë 25.30 kg. i therur. 

3) Gjalpi i trAtun mirë, me erë A ~hije Hi kan 
ilëshme. i na plfrzjerl:1 me asnjë send të huaj e jo 

shntnë i krlonr. 
4) z..,(Jtë A pulave të e:jalHi do Hi kenë nji pA- 

shë 600-900 Q'.ram. dhe pulA e e-jallë e 1000.1"300 gr. 
me knndita që të jAnlt të majme. 

5) Oumshti dhe kesi do tl:I jAtli pa u], dhe jo 
thartlt ,.. O'i u marrë kajmaku. 
R) Orizi dn tit ji>t' i ruis+Pr dhA jo i thv er. 
7) GrMhët <ln të jAnë kokra tit mëdhaja. të tha 

ta, tit nq nëo;i<>ra, t1:i korres !'IP fondit fil HI bardha. 
8) PahltAt do tn ie11K tit mira, t~ na prishnna e'tlf 

vMhnna. rn mos hnA filiza (ranW) A kur të zj•inë 
hahe n ,..;t fn1'mP mjelli e jo si brumë. 

~) PAmr:it A njoma <lhA harlsh+af duhet tit jflni:! 
nga ma rn mirat ti:i <litës, të frAskëta A jo tX kal 

Mta. 
10) S•nArmarrltqj ashtit i d=tyruar mA <lorzUfll 

gjith fnrn•turat që mer pltr$ipër A qi:! shenohen nlf 
ki:!të flet-shpallje në nië sasi për aq kohë qi do të 
shofij t' ati:!svshme Drejtorija e Spitalit, përvec kosit 
qumshtit, mishit, buk•s. barish+ave A pPmPTf' qit 
kanë me u dorzue për dita diti:!s. Gjitha~htu e sendet 
A tierA kani:i me u dorzue ni:i danon A institutit të 
nalt-përmendur të mhulusme mirë, të ruajtuna nga 
plnhuna e pa të drejtA shpërblimi për transportim. 
~inërmarrësi ose i deli>guem' i ti çdo ditë n' orën 
12 të drek~s ashtë i dotvruar me u naraqit para 
qit para zyrës si:i mazazinës pi:ir HI marrë listat 
dha dëftesat e ushqimeve t~ nevojshme për dar 
kën e asaj dite dhe drekën e së nesërmes, tue i 
prue menjiherë në magazinë e Spitalit, brenda 
orëve që kanë me ju caktue. 

11) Ushqimet q!J du{ojnë pa u prishur, si koto- 
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niale e të tjera duhet të jenë konformë me mostra t 
që do të gjinden të vulosura prej palave kontrak 
esa pranë Drejtoris Spitalit dhe ushqimet e njoma 
do të jenë nga ma të mirat që gjinden në treg 
e të freskëta. Kur sipërmarrësi nuk i dorzon ush 
qimet mbas mostravet ose ato që prishen nga ma 
të mirat e jo të pëlqyeme, Drejtorija e Spitalit 
ka kompetencë t'i kthenjë ~ e sipërmarësi e ka 
për detyrë t'i zevendësojë me të tjera të pëlqy 
e me mbrenda kohës që i caktohet. Në rast të 
kundërt, Drejtorija e Spitalit ashtë e lirë të blejë 
në treg në llogari U! sipërmarrësit i cili asht i 
detyruemë të paguajë Yleftlfa edhe sikur ma tepër 
të jetë, tue zbatua pikërisht nenin 15 të kësaj 
flet-shpallje. 

12) Ushqimet duhet të pëlqehen prej Drejtorit 
të Spitalit i cili asht i vetmi kompetent për refu 
zimin e tyne, pa pas slpërmarrësi të drejtë Ul 
parashtrojë asnjë pretendim. Në qoftë se nga mos 
respektimi ose nga mos zbatim' i ndonjanës pikë 
të kësaj kontratoje, nga ana e sipërmarrësit shkl!k 
tehet anulim' i kontratos, giuancija .- dppr,zitui1r 
për këto qëllim, me parapëlqimin të P. T. Këshillit 
të Shtetit, rregjistrohet e ardhun Shtetnore, dhe 
çdo dam që <lo t'i shkaktohet administratës mbetet 
mbi kurizin e sipërmarrësit që nuk ka respsktue 
kontr11tën. 

18) Koha e fillimit tl:t kësaj Iorniturs hyn n~ 
fuqi qysh të nesërmen e ditës s~ dekretimit rn 
kontratës pa marrë parasysh plotsimin e formali 
teteve të tjera dhe vazhdon deri me 30 Shtator 
1940-XVITI, por me gjlth këtil sipërmarrësi asht i 
d@tyruar me fornizue çdo artikull që ka mbi Tedi 
e që nermban kjo kontratë, edhe mbas dstës 
30 Shtator 1940, per deri në shitjen " kontratos 
së re, pn me çmimet E' kësaj kontratoje d. m. th. 
kontratos vazhduese. 

14) Kushtimi i forniturave që fornizohen nga 
sipërmarrësi ka me ju pague në Iinancëne .endit 
tue lëshua mandat direkt prej seksionit kontabël 
t~ Drejtoris Përg]. Ul Shëndetsis në bazë të do 
kumentavet të vërtetueme rregullisht prej zyrës 
kompetente. 

15) Sipërmarrësi asht i detyruar tA depozitojë 
n' arkën e Spitalit 10°/,. nga shuma e çdo mandati 
e cila do të jetë në dispozicion absolut të Drej 
torls së Spitalit për me ble me marveshje private 

ato ushqime që nuk janë të pëlqyera prej admi 
nistratës e të pa zevendësueme brenda kohës cak 
tuem prej sipërmarrësit, tue mos pasë të drejtë 
sipërmarësi të pretendoj asgjë mbi çmimet e llojet 
e sendevet të blame. Në këtë rast Drejtorija e 
Spitalit asht e lirë të mos lejojë pagesën e shpen 
zimeve të një mueji të parë, pa u depozftue prej 
sipërmarrësit, depozita e kl:irkuPme në klitë nen. 

16) Pi:ir çdo shkak qoftë në rast se financa 
vonon pagesi:in der'i në tre muaj, sipërmarrësi nuk 
ka të drPjUi të presij dhanëjen e ushqimeve t1( 
tjera." 

17) Sipërmarësi nga data e komunikimit prej 
Drejtoria si:! Spitalit mbrenda katilr ditëvAt asht i 
dstvruar HI n1foshkronjil dhe tll vifrtPtonil:! kontra+on, 
pirr ndrvsh» adludikata anulohet pa nasun sipër 
tll'lrri:iqi tP. drejtl:i t'i ilrAitohet l:,!'jyqit pl:!r çdo pre 
tPnrlim qis mund tl:i k.-t~. 

18\ T'interPSUPmit për çdo holll:!!:i mund t'i 
dn•j+ohen Drejtoris sl:i SpitRlit nA çtlo dlt1( prPi 
OTPS 4--6 mbas dreke, l!jithai:htn n' atë zyrë mund 
të shifon e kampionet e ushqimeve. 

1 ~) Kontrata liilhPt nA Noteri, ndl:irmjPt DrPj. 
toris së Spitalit Shtetit e sipsrmarrëait qi:i ka me 
rezultue. 

20) Gjith shpenstmet no+eriale. shpallje flet<' 
rPsl,, taksa A tjPra ql:i i pl:irkPt kl:issj sipërmarrje, 
jllnl:i,'nl:! 11garldmin ti:i sipl:irmarPsit. 

Nga Drejtorija e Spitalit Shtetit 
Berat 

FLETt-SHPALLJE 
Për lyemjen e përgjithëshme e meremetime 

të ndryshme të lokalit të Burgut Civil 
të Tiranës 

Prefektura Mbretnore e Tiranlls· nxjerrë n' an 
kand paksimi dhënjen në sipërmarrje rtë lymjes 
së përgjithëshrne e të meremetimeve të ndryshme 
të lokalit Burgut Civil të Kryeqytetit me konditat 
e posht-tregueme : 

Art. I. 
Ankandi do të zhvillohet në sallën e Prefektu 

rës Tiranës 21 ditë mbas botimit të kësaj fletU- 
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shpallje në Fletoren Zyrtare nga ora 8 në orën 
11 paradreke prej Komisjonit që do të formohet 
nën kryesin e Prefektit Kl. I. të Tiranës. 

Art. II. 
Çmimi bazë asht fr. arj 4539.33°/0 si mbas pre- 

ventirit që ka pregatitur Kryetar' i Z. P. Botore. 
Art. III. 

Lloji i lymjes mbrenda e jashtë në gjatësi pe- 
riferike e naltësi : 

1) Lyemje muresh me shërbet gëlqerja me bojë 
me voj, 

2) Lyemje dyersh e dritoresh me bojë me voj 
linit; 

3) Të bamunit e nji dere hekuri 3X3,30m. 
4) Shtresë hetoni para derës së hymjes pranë tra 

pit rojës. 
Art. 1. 

I) Lymje e mureve të oborrit mbre nda e jashtë 
me shërbet gëlqerja gjatësija periferike mbrenda 
e [ashta 516 m. naltësija 4. m., që bajnë 2064 m2 

nga Fr.ari 0.25 . . . . 516. 
2. Lymje e ndërtesës Burgut mbrenda e jashta 

me sherbet gëlqereje sipërfaqëja e përgjithëshme 
12.485 m. nga fr.ari 0,25 . . . . 3121.25. 

Art. 2. 
1. Copë 125 dritore hekuri 1 XO, 80=100 m. 

nga fr.ari 1,20 • . . . 120. 
2. Copë 5 dyer hekuri 3X3, 30=47.50 m. nga 

fr.ari 1,20 . . . . !57.40. 
3. Copë 61 dyer-druni 2XO, 90=109.80 m. nga 

Ir.ari 1,20 . . . . 131.76. 
4. Copë 2 parmaklleke 11)<0, 80= 17.60 m. nga 

fr. ari 1,20 21, 12 
Art. 3. 

1. Copë 1 derë hekuri 3x3,30 m. siç e tregon 
skica me vuemje në vend pesha e përgjithëshme 
kg. 326 nga Fr.ari 1.20 . . . . 39 l.20. 

2. M,eshje e derës sipërme më tel site 3m/m. 
3X3,30 m. =9.90 m2 nga fr.ari 15 ... : 148.50 

Art. 4. 
Shtesë betoni para derës hymjes në burg pranë 

trupit rojes gjatësi 3.30 gjërsi 1.30 trashësi 0.15 
-=0.640 m. fr.ari 30. 

Art. 5. 
Mënyra e ankandit ka me u-zhvillue me sistem 

t' ofertavet të mëshefta si mbas dispozitavet të ne 
nit 36 pika 2 e rregullores së Kontabilitetit për 
gjithshme të Shtetit. 

Art. 6- 
Ofertat duhet të sjellin zbritje përqindëse mbi 

çmimin bazë që asht tregue n' art. 3. Këta do Ul 
jenë të mbylluna në zarfe e të vulosuna me dyll 
Ul kuq. 

Art. 7. 
Konkuruesiat që dëshërojnë të marrin pjesë në 

këtë ankant duhet të paraqesin oler tat e tyne jo 
ma vonë se të fillojë çelja e ofsrtavet ora 11. 

Art. 8. 
Ankandi rrin çel tri orë (8.11) e në mbarim të 

kësaj plot në orën 11 Kryetar' i Komisjonit dek 
laron të mbyllun këtë, dhe filion çeljen e oferta. 
vet rn paraqituna, tue ja adjudikue Iomiturën 
atij konkuruesi që të ketë dhanë zbritjen përqind 
se ma të mirë, qi kjo mos të jetë ma e ulët se 
zbritja qi kërkohet prej Administratës me skedën 
e mësheftë. 

A1t. 9. 
Pranohen edhe oferta të dërgueme me Postë 

ose me anë të personës së tretë të besuem prej 
tyne, por gjithmonë nën përgjegjësinë e rrezikun 
e dërguesit; këta duhet të kenë mbërrij tun· një ditë 
para sajë në të cilën bahet ankandi. 

Art. 10. 
Kontrata do të nenshkruhet mbrenda 8 ditëvet; 

dy afat caktohet qyshë nga data me të cilën do 
t'i njoftohet të interssuemit mbarimi i Iormalitite 
teve "dhe nevoja e nenshkrimit të tyne. Për ku 
ndra-vajtësit do të veprohet në bazë të parag. 2 
nenit 47 të rregullores sfi Kontabilitetit P. të Shte 
tit. 

Art. 11. 
Fornitori për me garantue detyrimet që rrjedhin 

prej kontratës, ka me lanë nji garanci prej Fr.ari 
540 (pesqind e dyzet). Kjo mund të jetë Financia 
re e depozitueme në një nga Arkat Shtetnore ose 
Bankare të njoftuna prej Qeveris Mbretnore ose 
Ipotekore në bazë të ligjës relative por me nji 
sasi sa dyfish e sajë në të holla. Garancija do të 
jetë shprehimisht e depozitueme si garanci e në 
emën të Komisjonit Prefekturës së Tiranës. 

Art. 12. 
Të gjitha shpenzimet e kontratës të taksavet 

Qeveritare e Bashkijake, si edhe ato të shpalljes 
në Fletoren Zyrtare të vendit janë në ngarkim të 
fornitorit. 
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Art. 13. 
Të gjith bojnat si edhe sendet përkatëse duhet 

të jenë prej kualitetit të parë. 
Art. 14. 

Meremetimi duhet të marrë fund mbronda tri 
dhet ditvet nga data e lidhjes së kontratës. 

Prefekt' i Tiranës : 

Shpallje Konkursi 

Njoftohet se kjo Ministri çel nji konkurs titujsh 

studimi për marrjen në shërbim të 14 ekonomvet 
të rij nga të cilët 12 mashkuj e 2 femna që nevoji 
ten për konviktet e shkollavet të mesme e të shko 
vet fillore me nga nji rrogë mujore prej fr. ari 120 
dhe me Hi drejtë ushqimi e banimi falas n' Internati. 

Në kët konkurs munden me marrë pjesë vetëm 
ato qi zotnojnë diftesën e aftësis (pjekunisë) t' Inti 
tutit Tregtar, të cillt duhet të paraqes nl:i kët Mi 
nistri jo m§. vonë se deri me 10 Kallnduer 1940-XVIII 

. lutjen bashkë me këto doku menta: 
1) Diftesën e aftësis (pjekunisë) 
2) Certifikatën e penalitetit. 
3) Raportin mjeksuer se ~ëzojnë shëndet Hi 

plotë dhe se nuk kanë ndenji të metë trupore. 
4) Qertifikatën e gjendjes civile. 
Në këtë konkurs munden me marrë pjesë edhe 

ekonomët që ndodhen në shërbim, po të kenë kon 
ditat e nalt-tregueme. 

Nga Ministrija e Arsimit 

SHPALLJE 
Bashkia e Gjinokartrës nxjerë n' ankant publik 

dhënien në sipërmarje për vjetin 1940-XVJII taksat 
e poshtëshenuara në bazë të dispozitave të ligjës 
së dhjetave: 

1. Taksin e therjes të kafsheve të bagëtive në 
shatuar si dhe atë të konsumit në bazë të nenit 
87 të ligjës së Bashkive. 

2. Taksin e shit-blerjes të gjasë gjallë në bazë 
të nenit 88 të ligjës së Bashkive. 

3. TJlksin e peshimit botnuer dhe t' okupimit 

të vendit në bazë Hi neneve 90 e 91 të ligjës së 
Bashkive. 

4. Taksin e depos sendeve ndezëse në bazë të 
neneve 111 e 112 të ligjës së Bashkive. 

Adjudikata provizore fillon me 10.12.1939-XVIII 
deri me 30.12.1939-XVII dhe definitivia fillon që 
nga 1.1.1940 deri me 10.1.1940-XVIII tue u shpall 
48 orë përpara dorëzimit definitiv. 

Dëshëruesat për instruksione brenda këtij afati 
mund t'i drejtohen kësaj Bashkie. 

Gjinokastrë, me 9.12.19:-39-XVII. 
Kryetari i Bashkisë 

SHPALLJE 
Si mhas vendimit Nr. 650, datë 7.12.1939.XVIII, 

të Këshillit të Përhershëm, nxirret n' ankand dhanija 
në sipërmsrje e fornizimit rn barnave nevojitun Am 
bulancës së kësaj Bashki]e, 11i mbas listës sl:i poshtë 
shënueme, dhe me konditat që vijojnë: 

1) Ankanti publik bahet 20 dit mbas shpalljes 
në Fletoren Zyrtare, tue pranue oferta të mbylluna 
prej orës 8, 1 /2 e deri n' orën 11, 1 /2 para dreke, 
dhe tue i lishue atij qi ka me ofnue çmimin 
ma t' ulët, n' asht se ky çmtmi pëlqehet nga Këshi 
lli i Bashkiës dhe nga Prefektura. N' asht se dita 
e fundit e ankantit takon të jetë ditë pushimi zyr 
tar, ankanti shtyhet të nesërmen e pushimit. 

2) Ofertuesat duhet të paraqesin nji garanci 
bankare 10°/0 të çmimit, ose ipotekare 20°/o. 

3) Dorëzimi i barnave do të bahet nji muej që 
prej datës së lëshimit të kësaj adjudikate, në Zyrat 
e Degës së Shëndetësiës së kësaj Bashkije. 

4) Barnat do të jenë në kalitet dhe kantitet si 
kurse shënohen m§. poshtë. 

5) Shpenzimet për shpallje, lidhjen e kontratos 
dhe taksi 2° / 0 i kascnscis jan~ mbi sipërmarsin. 

Dishiruesat mbrenda këtij afati duhet t'i drejto 
hen për ins"truksione degës së Shëndetsis të kësaj 

Bashkije. 
Durrës, më 11-12-1939-XVJII. 

Kryetar' i Bashkis 
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Lista dei medicinali richiesti dali' AMBULANZA del MUNICIPIO di DURAZZO 

30.000 
20.000 
20.000 

5 
250 
10 
10 
I 

1.500 
1.500 
1.500 
500 
300 
25 
25 
50 
15 
1 
1 
I 

100 
200 
I 
2 
5 
50 

500 
500 
500 
500 
250 
60 
HO 
15 
5 
IO 
1 
5 
5 

5.000 
2.000 
200 

3 
2 
l_5 

" 
" 

Kgr. 
Gr. 

Pezzi 

" 
Kgr. 
Pezzi 

li 

" 
JI 

Metri 
Kgr. 

" 
JI 

li 

" 
" 
" 

Flac. 
Kgr. 

" 
" 
JI 

" 
Fi ale 
Pezzi 

" 

Gr. 
Serie 

" 
" 

Dozz. 

" 
" 
" ,, 

Pezzi 

" ,, 
Kgr. 

,, 
.Flac. 

Compresse Bisolfato di Chinino 0.50 (sensa zucchero) 

11 ,, JI ,, 0.25 < ,, N ) 

Discoidi zuccherati ,, ,, 0.10 
Chinino Bicloridrato polvere 
Etylo Carbonato di Chinino 
Cannule Vaginali di vetro 

li Majocchi doppia corrents 
Acido cloridrico puro 
Bende cambric idrof. 5 X 5 cm. 

,, ,, ,, 5 X 7 cm. 
• ,, ,, 5 X 1@ cm. 

Bende Garza idrof. 5 X 5 cm. 
Garza idrohla 1 m. X 1 m. 
Cotone ldrofilo pacchetti da 25 gr. Marca EXTRA 

,, JI ,, da 50 gr. Marca EXTRA 
,, ,, ,, da 100 gr. Marca EXTRA 

Compresse Acido. acetylo-salicilico 0.50 
" Pepsina 0.30 

" 

Pancreatina 0.30 
Rabarbaro 0.30 
Pup pi Vermifugo 

Acido Fenieo commercials 
Iodio M"ltallico 
Compresse bismuto salicilato 
Acqua Ossigenata 100 volumi 
Olio di Ricino puro 
Olio Canforato 0.20 
Fiale di Chinino bicloridrato gr. 0.25 

,, 0.50 JI ,, " ,, 
,, ,, " 1.- " li 

Fosfato di Sodio 
Myo-Salvarsan (Bayer) 0.15 0.30 0.45 0.60 la serie 
Solu-Salvarsan (Bayer) 1,2,3,4,5,6, la serie c. c. 
Neo-Salvarsan (Bayer) 0.15 0.80 0.45 0.60 la serie 
Aghi di Pl~tino per siringa 2 c. c. (N. 12) 
Aghi di Niebel puro per siringa 2 c. c. (N. 12) 

,, " ,, ,, per via endovenosa 
per siringa 5 c. c. 

,, 10 c. c. 
" ,, ,, " 
,, ,, 11 ,, 

Cachets Secca N. 2 
Cachets Secca N. 1 
Carta Senapizzata 
Pillole Carbonato ferro argentato (Blaud) 

" 

Lactose 
Digalene Roehe 
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15(!) Gr. 
50 Kgr. 
25 ,, 
25 " 
25 " 
25 ,, 
10 ,, 
2 ,, 
2 " 
1 " 
2 ,, 
') 
-' ,, 
5 " 

25 Gr. 
1 Kgr. 
5 ,, 

JOO " 
50 Pezzi. 
2 Kgr. 

500 Gr. 
1 Kgr. 

25 Gr. 
50 " 
2 Kgr. 
30 Pezzi 
10 Scat. 
50 Sr. 
50 Tubi 

5.000 Pezzi 
600 ·Gruppi 
250 Gr. 
75 Kgr. 
2 " 

500 Gr. 
500 " 
500 " 
25 Pezzi 
10 " 
50 Fiale 
50 ,, 
10 Pezzi 
5 ,, 
5 ,, 
2 ,, 
20 Scat. 
15 ,, 
5 ,, 
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Yatrene Polvere BAYER 105 
Pomata Anti-psorica (Helmerich) Codex-Français 1920 
Sapone Verde (Savon Noir) 
Pomata Ittiolo 10°/0 

,, Belladonna 12" / o 
Ossido di Zinco 10°/0 ,, 

,, Vaselina Borica 10°/0 
Estratto Fluido di Poligala 

,, Tolu 
" Althea 
,, China 
,, Gentiana 

" ,, 
,, " 
" " ,, " 

Sodio Bicarbonato puro 
Argento nitrato polvere 
Magnesia Calcinata pesante 
Citrato di Magnesia effervescente ICIC 
Acqua distillata 
Cerotto Bertelli 
Compresse Urotropina 0.50 
Urotropina polvere 
Comp. Diuretina 0.50 
Oppio polvere (Smirne) 
Iodoformio polvere cristallizzato 
Sodio Salicilato compresse 0.50 
Duactier di .gomma 
Fiale Vaccino Stafilococco (Staphar) da 1 c. c. (Behring) 
Piperazlna pura flaconi da 5 gr. 
Tioseptale 
Turaccioli diversi 
Scatole di legno 
Liquore ammoniacale anissato 
Carta per imballaggio 
Tintura Valeriana 
T'intura Noce Vomica 
Estratto Fluide di Arancio 
Tintura di Rabarbaro 
Schizzetti Uretnili montatura ebanite 

,, Gomma rosa per orecchi N. 3 
Siero Streptococcico da 10 c. c. 
Siero Antitetanico 5.000 U. 10 c. e. BEHRING 
Sirlnghs tutto vetro nude di marca 2 c. c. 

5 c. c. 
10 c. c. 
20 c. c. (complete) 

" 
,, ,, " " " 

" ,, " ,, ,, ,, 

" 
,, " " • ,, 

Leucoplasto 5 m. 1 cm. 
,, 5 m, 3 cm. 

" 
5 m. 5 cm. 
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200 
500 

1 
2 
10 
25 
2 
1 
2 
1 

25 
10 

100 
10 

250 
300 
50 
5 

50 
2 
15 

150 
500 
250 

5 
50 

500 
1 

200 
200 
200 
l 

10 
250 

1 
1 

250 
1 

250 
5 
5 
5 

50 
5 

50 
500 
250 

1 
250 
2 

25 
150 
50 

Fi ale 
Gr. 
Kgr. 
Pezzi 

li 

Kgr. 

" 
" 
li 

" Gr. 

li 

" 
Pezzi 
Gr. 
,, 

Pezzi 
Kgr. 
Pezei 
Kgr. 
Flac. 
Pezzi 
Gr. 
,, 

" ,, 
" Kgr. 

Pezzi 

" ,, 
Kgr. 
Tubi 
Pezzi 
Kgr. 

" 
Gr. 
Dozz. 
Pezzi 

" 
" 
" Pacchi 

Kgr. 

" Gr. 
Fiale 
Kgr. 
Gr. 
Kgr. 

,, 

" 
" 

Acqua Bi-distillata 10 c. c, 
Tintura Lobelia inflata 
Dermatolo 
Forbice chirurgica 
Lancetta per Vaccinazione 
Vaselina Bianca 
Glicerina pura 30°fo. 
Permanganate di Potassio polvere 
Compresse Clorato di Potassio 
Ioduro di Potassio 
Codeina Cloridrato pura 
Cocaina pura 
Soluzione d' Adrenalina 1/1000 
Termometra Clinica 
Estratto Fluido Adonis Vernalis 
Stricnina Nitrato 
Sapone Lysoformio Brioschi 
Lysoformio Primo Brioschi 
Ovuli Vaginali con Ittiolo 
Olio di Mandorle puro 
Cloruro di Etile da 15 gr. 
Fiale Calcio Gluconato 10°/o 5 c. c. (Russi) 
Acido Tannico all' Etere 
Pyramidone Bayer 
Solfato di trepina 
Bromoformio puro liquido 
Bromuro di Potassio 
Olio Cadino 
Cioccolatini con santonina N. 1 

N. 2 
N. 3 

li " ,, ,, " Capsule Copaive e Sandalo 0.50 
Cotone Emostatico (Ferro percloruro) (Tubo con -capsula) 
Conta-goccie 
Fosfati Tricalcinati 
Carbonato di Calcio 
Zafferano aquila puro 
Guanti Pirelli per operazione 
Flaconi vuoti da 50 gr. 
Borse per acqua calda da 1 litro 

" " ,, ,, ,, 2 " 
,, Ghiaccio Tessuto cm. 22-25-~8-31-33 

Garza Iodoformio pacchetti da 1 m. X 1 m. 
Ammoniaca liquida 
Sollato di Sodio 
Ittiolo 
Cacodilate di Sodio 0.10 
Compresse Tebromina 0.50 
Terpina polvere 
Essenza Terebentina 
Alcool puro 95°10 

.A.lcool Denaturato 
Zucchero 
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Vendim afati per t' aratisun 
Mbasi nuk asht zanun Taullah Xepa i biri 

Kahremanit, banues në Skrevan, që pandehet 
:se me d. 13.7.1936, ditën ka vrarë të qujtu 
nin Ahmet Feleqin nga katundi Ngjiqar, Krye 
taria e Gjykatës së Shk. l-rë Beratit që prej 
datës shpalljes të këtl vëndimi, të pandehunit 
përmendun i nep dhetë ditë afat, për me u 
prezantuë para gjykatës. Në kjoftë se nuk i 
paraqitet gjykatës mbrenda këti afati vërte 
tohet se nuk don me ju bindë ligjës, dhe kë 
shtu ka me u shikuë gjyqi në mungesë, kan 
me jli rrëzue të drejtat civile, ka me ju sik 
vestruë pasunia dhe me as nji mënyrë nuk 
ka me pasë të drejtë ankimi mbi veprimet e 
bamuua. 

Të gjith gjendarmët e policët janë të de- 
tyruem me zanjen e tij. 

Për plotësimin e veprave të përmënduna 
i asht sh: ... rue l:-'rokuroriës Shtetit dhe në mbë 
shtetje të nenit 371, 372 të procedurës penale 
shpallet ky vendim. 

Berat, më 22.ll.1939-XVIII. 

* * * 
Mbasi nuk asht zanun Dant Oatlpi banues 

në kat. Hekal, që pandehet se me datë 
5-6-1939-XVII ditën ka vrarë të quajtunin Mu 
namet Limanin nga ay katund, Kryesija e 
Gjykatës Shk. l-rë Beratit që prej datës shpall 
jes të këtij vendimi të pandehunit përrnendun 
i nep dhet dit afat, për me u prezantue 
para Gjyqit. Në qoft se nuk paraqitet mbrenda 
afatit vërtetohet se nuk don me ju bindun 
ligjës, dhe kështu ka me u shikue gjyqi 
në mungesë, l«lnë me ju rëzue të drejtat ci 
vile, ka me ju sekuestrue pasunlia dhe me as 
një mënyrë nuk ka me pasun të drejtë ankimi 
mbi veprimet e bamuna. 

Të gjithë gjindarmët e policët janë të 
detyruem me zanëjen e tij. 

Për plotësimin e veprave të përmendua 
i asht shkrue Prokuroriës dhe në mbë 
shtetje të nenit 371, 372 të procedurës penale 
shpallet ky vendim. 

Berat, me 8-12-1939-XVIII. 
Kryetari 

* * * 
Mbasi nuk asht zanun 'I'aullah Kahremani 

e Shyqri Asllani banuësa në kat. Skrevan, që 
pandehen se me d. 16. X. 1939-XVll, kanë 
vrarë të qujtunin Izet Filen nga ay katund, 
Kryetaria e Gjyqit të Shk. l-re Beratit që 
prej datës shpalljes të këti vendimi të pandehu 
mt përmenduri i nep dhetë ditë afat, për me 
u prezantuë para gjyqit. Në kjoftë se nuk i 
paraqitet gjykatës mbrenëa këti afati, vërteto 
het se nuk don me ju bindë ligjës, dhe kështu 
ka me u shikuë gjyqi në mungesë, kan me 
ju rrëzue të drejtat civile, ka me ju sikves 
truë pasunia dhe me as nji mënyrë nuk ka 
me pasë të drejtë ankimi mbi veprimet e ba 
muna. 

Të gjith gjendarmët e policët janë të de 
tyruem me zanjen e tij. 

Për plotësimin e veprave të përrnënduna 
i asht shkrue Prokuroriës dhe në mbështetje të 
nenit 371, 372 të procedurës penale shpallet 
ky vendim. 

Berat, më 22.11.1939-XVlll. 
Gjyqtari Filluer : 

Letër-Thirrje 

Thirret m'u prezantue para kësaj Gjykate me 
datën 25. l.lg40, ora 9 para dreke, i qujturi Gjergj 
Bollich, banues më parë në Tiranë, sot me banim 
të pa ditun, i cili akuzohet sepse me datën 5 Qer 
shor 1939 ka rrafun ankuesin Vasil Qirjako Deden 
nga Muzina e Delvinës banues në Tiranë. 

Në rast të mos prezantimit në ditën dhe orën 
e caktueme ma sipër ka m'u vendos shikimi i 
gjyqit në mungesë të tij, dhe këjo ftesë e botueme 
në Fletoren Zyrtare zen vendin e komunikimit. 

Tiranë, më 7.12.1939-XVIII. 

* * * 
Thirret për t'u prezentue para kësaj Gjykatës 

me datën 8.2.1940, ora 9 para mes dite, i qujtuni 
Ramazan Sadik Ahmeti, nga Shkodra, ish i burgo· 
sun, tash n' aratië ma banim të pa di tun, i akuzuem 
për shkak se me data të ndryshme ka mashtrua 
ankuesin Bajram Lik Çiprin, nga kat. Gropa] i 
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Tiranës, tue i marrun 45 lek me pretekt se kishte 
për t'i pregatitun një ilaçë për reumatisëm, nga e 
cila ankuesi vuante, dhe natën në bashkë-banim 
ankuesit në fjalë i ka vjedhun dhe një revolver 
sistem nagante; gjith-ashtu ka keq përdorue besimin 
e ankuesit Ramazan Muharremit, nga kat. Picallë, 
tue i përvetuam një çifte gjuetie që e kish marrë 
me konditë kthimi. 

Në qoftë se i përmenduni nuk ka me u prezen 
tus ditën dhe orën e gjykimit, ka me u shikua 
gjyqi në mungesë të tij. 

Kjo ftesë e shpallun në fletoren "Zyrtare,, zen 
vendin e komunikimit. 

'I'irarrë, me 18.12.939-XVllI. 

* * * 
Thirren m' u prezantua para kësaj Gjykate me 

datën 26. l.l 940 ora 9 para dreke, të pandehurit: 
1) Murat Ttthir Elmazi, nga katundi Kozhan i Bi 
lishtit, banues më parë në Tiranë dhe 2) Sefer Qa 
mil Vrenosi, nga Kolonja, banues si puntor në 
Shoqninë Eja në Shijak, sod mt! banim të paditun 
në Shqipni, t' akuzuam për kondravajtje të nenit 
649 të K. P., sepse me datën 21.9.939 janë kapur 
nga ana e gjtndarmeris tue qenë të dehun në gjen 
dje të shëmtueshmë. 

Në rast të mos prezantimi Hi tyne në ditën dhe 
orën e shenueme ma nalt, ka m'u vendos gjykimi 
i tyne në mungesë, dhe këjo ftesë e botueme në 
fletoren Zyrtare zen vendin e komunikimit. 

Tiranë, më 21.9.9.19XVII1. 

* * * 
Thirret m'u prezantua para kësaj Gjykate me 

datën 26.1.940 ora 9 para daeke, i pandehuri Rysen 
Tahir Xhani, nga katundi Lisë i Matit, banues në 
lagjen Xhani Sherif të Tiranë, sod me banim të 
paditun në Shqipni, i akuzuem përse ka· rrafun 
ankuesen Pere Ahmet Xhanin, banuese në Tiranë, 
tue i shkaktue nji lesion të sherueshmë për nji 
javë. 

Në rast të mos prezantimit të tij në ditën dhe 
orën e nalt-diftueme, ka m'u shikue gjykimi i tij 
në mungesë, dhe këjo ftesë e botueme në fletoren 
Zyrtare, zen vendin e komunikit. 

Tiranë, më 16.12.939.XVIII. 

* * * 
Thirret m' u prezantue para Gjykatës Fillore të 

këtuesnme me datën 25.1.940 ora 9 para dreke, i 
qujtuni Adem Deli Barbulli nga katundi Lis i Matit, 
puntor dhe banues më parë në Tiranë, sod me ba 
nim të paditun, mbassi ka m'u gjykue si dhunues 
nenit 449 të K. P. sepse pc.1 pasun lejen e ankuesit 
Francesco Pacelit, ka vjelur nga vreshti i këtij 3 
kgr. rrush. 

Në rast të mos prezantimit të tij në ditën dhe 
orën e sipërshenueme, ka m'u shikua gjyqi në 
mungesë të tij, dhe këjo ftesë o botueme në fleto 
ren Zyrtare z en vendin e komunikimit. 

Tiranë, më 15.l::l.939.XV111. 
Za s, Gjyqtari Fuluer 

SHPALLJE 

I pandehuni Ndrecë Prëng Pjetri, bashkë edhe 
me Pjeter Ndue Prëngen, Ni1e0Uë Prëng .'tikollen e 
Kol Prëng Ndonjentë, gjith prej katundit Kashnjet 
të Mirdite s, akuzohen se: me datën 15 Gusht 
Hl39-XVH, në kohë nate e në kullotë në katundin 
Reç, kan vjeunun bagtin e ankuesvet Keç Sadik 
Bajramit, Bajram Dulit dhe Lam Oso Mustaflis prej 
katundit Reç, 

Ms qenë se deri sod nuk asht kenë e mundun 
të hetohet vend-banimi ose qendrimi i të pandehu 
nit Ndrecë Prëng Pjetnt qi u përmend ma sipër, 
me anën e ksaj shp allje thirret me u paraqitë në 
Gjykatën Hetuëse të Shkodrës ditën e hanë me 
datën 15 Kallnduër 1940 XVIII ora 9 para dite. 

Në rasë të kundërt hetimet kanë me u përtundue 
në mungesën e të pandehunit Ndrecë Preng Pjetrit. 

Shkodër, .me 7.12.1939-XVIII. 
Gjyqtari Hetuës: 

PAJTUITARitr e Fletores Zyrtare janë të 
lutur që brenda muajit Dhjetor t' a rregu· 
llojnë vazhdimin e pajtimit të tyre për vitin 
e arthmë (1 9 4 O}. 

Vefanërisht janë të lutun t'i derdhin 
pagesat përkatëse ata që kanë pajtim të 
prapambetur. 

Qysh prej datës 1-1-1940-XVIII Fletorja 
Zyrtare do t' u dërgohet vetëm atyteve që 
do të kenë parapague pajtimin. 

I. -- 
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PA-RTE SUPPLEMENT ARE 
TRADUZIONE DEi DECRETI DAL TESTO ALBANESE 

Decreto del 1lfinistro per la Giustizia 
17 Novembre 1939-XVIII Nr, 109 

Sequestro dei beni immobili di 
Xhemat e Qazim (Zim) Ferra 

Il Ministro Segretario di State per la Giustizia ; 
Visto il verbale della Commissione speciale del 

6 ~ettembre 1989-XVlI, col quale si propone il 
sequestro dei beni mobili ed immobili dei Fratelli 
Xnemal e Qazim (Zim) Ferra, di Kruja, attualmen 
te d' ignoto domicilio in Italia; 

Considerate ene ricorrono tutti gli estremi pre 
visti dal decreto legge del 2 Giugno 193\J-X \ Il; 

Vrsto l' articolo 2 del suddetto decreto legge; 
DE CR ETA 

Il sequestro dei beni immobili di Xhemal e 
Q,zim (Zim) Ferra, situati nel circondario di Du 
razzo e giusta il certificato Nr. i4o del 29-X-198!J 
XV1U rilasciato dall' Ufficio delle lpoteche di Du 
razzo, consistenti in : 

"U a terrene, situa to nella localita "J Jlli,, di 
Durazzo tra il te.rreno di Virgjinje 'I'ruja e Shaqir 
Petrela, nonche una casa eretta su di esso costituita 
di tre camera nel piano superiore e di be camere 
in quello inferiore, registrata col Nr. 192 del 12-5- 
1934 del Vol 6, confinante: Est con Snaqir Petrela. 
Orest con Virgjinje Truja, Nord e Sud con Spiro 
Truja ed eredi,,. 

Ordina all' Ufficio dei Beni Sequestrati e Con- 
Iiscati presso il Ministero delle Finar-ze, di immet 
tersi nel possesso della proprieta e del fabbricato 
descritto nel presente decreto, ncnche all' Officio 
delle Ipoteche di Durazzo di curare la trascrizio 
ne del sequestro effettuato. 

11 presente decreto, a tutti gli effetti di legge, 
sara pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno. 

Tirana, u 17 Novembre 1939-XVl[I 
f/to Xh. Ypi 

Decreto det .Jlini8tro per la Giustizia 
17 Novembre 1989 f VlII s« 110 

Sequestro del beni immobili di Xhemal Ferra 

Il Ministto Segretario di Stato per la Giustizia; 
Visto il processo verbale della Commissione 

speciale del G Settembre 1939-XVII, col quale si 
propone ii sequestro dei beni mobili ed immobili 
dei Fratelli Xhemal e Qazim (Zim) Ferra di Kruja, 
attualmente d' ignoto domicilio in Italia ; 

Considerate ehe ricorrono tutti gli estremi pre 
visti dal decreto-Iegge del 2 Giugno 1939-XVII; 

Viste I' articolo 2 del suddetto decreto-legge ; 

DECRETA 
ll sequestro dei beni immobili di Xhemal Ferra, 

situati nel circondario di Kruja e giusta il certifi 
cato del 28.9.1939-XVH rilasciato dall' Officio delle 
Ipoteche di Kruja, consistenti in: 

"O na casa alta con giardino e cortile, situata 
nel quartiere Kala, sesione Perlataj di Kruja, iscrit 
ta col Nr. 7 del 14 2.1933, confinante: da una parte 
con il loro giardino e con il cortile, da due parti 
con la casa di Haxhi Ferra,,. 

Ordina all' Officio dei Beni Ssquestrati e Con 
Iiscati presso il Ministero delle Finanze, di immet 
tersi nel possesso del fabbricato descritto nel pre 
sente decreto, nonchë all' Ufficio delle Ipoteche 
presso ii 'I'ribunale di Pace a Kruja di curare la 
trascrizione del sequestro ettettuato. 

11 presents Decreto, a tutti gli eftetti di legge, 
sata pubblicato nella Gaz z etta Ufficiale del Regno. 

Tirana, li 17 Novembre 1939-XVlll. 
f/to Xh. Ypi BKSH
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Decreto del 1l1.inistro per la Giustizi« 
17 Novembre 1939-XVlil 1\r. 111 

Sequestro dei beni immobili del 
Dr. Simon Simvnidhi 

Il Ministro Segretario di Stato per la Giustizia; 
Visto il verbale deliu Cornmissione speciale del 

6 Settembre HH39-XVIII, col quale si propone il 
sequestro della meta dei beni immobili del Dr. 

" Simon Simonidhi, dal villaggio Vuno di Himara, at- 
tualmente domiciliato a htbasan ; 

Consider ato ehe ricorrono tutti gli estre mi pre 
visti dal decreto-legge del 2 Giugno 1989-XVlJ ; 

Visto l' articolo 2 del suddetto decreto-legge: 

DECRETA 
Il seq uestro dalia meta dei beni del Dr. Simon Si 

monidhi situati sulla spiaggia di Durazzo, giusta il 
certificate del Capo-anziano del quartiere di Varosh' i 
Poshtëm të Durrësit, consistenti in, 

"Una casa situata sulla spiaggia di Durazzo, 
costituita di due camere, una cucina, un salone ed 
una veranda davanti, non registrata all' Ufficio delle 
Ipoteche, confinante: Est con la Centrale elettrica, 
Ovest con il mare, Nord con ii dentista Prossi, Sud 
con un terreno.. 

Ordina all' Ufficio dei Beni Confiscati e Seque - 
strati presso il Ministero delle Finanse, di immetter 
si in possesso della meta della casa descritta nel 
presente decreto, nonche all' Uff cio dells Ipoteche 
di Durazzo di curare la trascrizione del sequestro 
effettuato. 

11 pr~sente dscreto a tutti gli elfetti di legge 
sara pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno. 

Tirana, n 17 Novembre 1939-XVIII. 

f/to Xhafer Y pi 

Decreto del Mi11istro per I' Economia lvazionale 
J.'J Dicembre 1.939-11. VIII. 

Sostituzione del Commissario atraordinario 
per un molino di Durazzo 

11 Ministro Segretario di Stato per 
l' Economia N azionale 

Visto ehe il Rag. Trapani, Commissario Governa 
tlro presso il rnolino dei Frat-lli Snijaku, a Duraz. 
zo, a causa del suo tra slerimento in altra posi 
z io ne, si e dimesso dalia c-irica di Commissario 
dello stabilimente suddetto; 

DECRETA: 
La nomina del Capitano Beretti, Rag. Roberto, 

quale Commlssario Governativo presso ii molino 
gestito dai Fratelli Shijaku, a Durnzzo. 

Questo Deere to entra in vigore da oggi e verra 
pubblicato nella Gazaetta Ulficiale del Regno. 
Tirana, 11 18 Dicembrs 1939-XVIII. 

f/to A. Beça 

Gli A B B O N A TI alla Gazzetta Uffieiale 
sono pregati di versaee entro ii mese di 
diee~bre l' importo dell' abbonamento per 
I' anno 1940-XViU. 

Coloro ehe sono arretrati sono partieo 
larmente pregati di volere al piu presto met 
tersi in regola. 

Dal 1 ° gennaio 1940 la Gazzetta Ufficiale •• 
aara aoltanto inviata a eoloro ehe avranno 
in anticipo versato I' importo dell' abbona 
mento. 

Shtypshkroja ,, Nikaj" Tiranë BKSH
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MBRETNIJA SHQIPTARE 

Botohet prej Drejtoris se Pergjithshme te Shtypit, Propagandes e Turizmit. 
PERMBAJTJE 

1) JJ .. J1. 15 Dlietuer 1939-XVIII, rv,·. 18G 
Ekzekutim i Konventës me S. I. M. S. A. f. 1 

2) D . .Jl. 1V Dlietuer 1939-XVIII, Yr. 187 
Emrim Këshilltari të Përherë shëm të Pol.cis f. 4 

3) Leje instalim motori f. 4 
4) Ndreqje Dekraa f. 4 

S0:.L\1AR10 
1) D. L. 15 Dicembre 1939-XV 111, Nr. 181i 

Esecuzione della Co nve nz ione colla 
S.I.~.S.A. 

2) D. L. 19 Diceuibre 1989-.,\. VIII, s.. 187 
Nomina del Consigliere Permanente di 
Polizia 

3) Errata-Corri g~ 

p. 5 

p. 7 
p. 8 

Dekret i .J.llëkambësit date 15 Dhetuer 1939-XVIIl, Nr. 186 

Ekzekutim i Konventës me S. I. M. S. A. 

Na 
.Bëkam bësi i Përgjithëshëm i lladlmis së Tij 

VIHTOB EllANlJELIT lii 
Për Birë të Zotit e Vullnet të Kombit 
llBBET I IT.ALIS DBE I SBQIPNIS 

PERA.NDOR I ETIOPIS 

Në virtyt t' autoritetit qi Na1 asht delegue; 
Tue pasë ndgjusm Këshillin Minisëruer ; 
Mbi proponimin e Ministrit Sekretar Shtetit për 

Ekonominë Kombëtare, nji mendimit me Ministrin 
Sektretar Shteti për Financat; 

M,basi u pa neni 15 i Statutit Themeltar të 
Mbretnis, 

KEMI DEKRETUE DHE DEKRETOJMË: 
Neni 1. 

Dhanien e ekzekutimit të plotë Konventës të 
lidhun ndërmjet Qeveris Shqiptare e Shoqnisë 
së Minjeravet të Selenicës (S. I. M. S. A.), e cila i 
bashkalidhet këtij Dekreti. 

Neni 2. 
K f Dekret hynë në fuq i prej ditës së botimit 

të tij. 
Urdhënojmë që ky Dekret të botohet në Flete- 

ren Zyrtare të Mbretnisë, tus i dhanë mandat cilitdo 
qi t'i përkasë me respektue dhe me ha qi të res 
pektohet. 

Tiranë, me 15 XII.1939-XIII. 
F1.•ancesco J'acomoni d. v. 

F. Alizotti d. T. A. Beça d. v. 

Marrëveshtje Minerale 

Qeverija Mbretnore e Shqipnis e përfaqësuerne 
nga Shkëlqesiju e T'i] Z. Kav. Of. Anton Beca, 
Ministr i Ekonom:s Kombëtare. e Shoqnija Italja 
ne e l\fi ujera vet të Selenicës e përfaqësueme nga 
Z. Dr. 1 ng. A Ilx-rto Ga brielli i Ale ksandrit, si pas 
prokurës së lëshueme prej Senatorit f' Kalorsit 
të Punës Ing. Leopoldo Parodi Delfino. Kryetar' i 
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Shoqnis ni; tjali\ n1P akt \) <J<'nd111t·r f!l:l\l-.\YI I, 
ti' rregjistruouu- 11H' f:l po fr ki-li.i moji 11i•11 1111111- 
rin ':'2-lO i':'2, Vol. ;->~0 i ,\ ktl'\ <' llotoro : 

Tue nHUTt' para:,;ypsll :--(' asht fituc p(•rl>a:--hki' 
sia p plotë <' intPl'<",::w t Ita lis e ti• Sllqipni:-- 11i' 
rrjedhj« ti' ndrvshinu« <'I luudor« qi u \"i'rtPtlH'll 
Ill' kohnat <' fundit ni'p('r rnarri'<lllanj,,t <' n'.ia ti' 
d? Veurlcvet : 

H' trymzurm nga vullneti i plow qi f i .i<'IH'I 
nji zhvillim ma i math inrlustris miuernr« i"llqip 
taro dori :--a ti' hahet <' afti:> qi t i japi· uji konlri 
but W vlefshëm realizimit ti' programit autarkit 
të dy \'('tHiPYPt {' Illa tPpt'l' pi•r 1)1(' i ha lialli'-lll!' 
prodhimet qi do ti' rrjed hin-k oukurencës qi do ti• 
rrjedhin. me dol>ii' ti' prekslun« tt' bila1H·i's ln'g 
tare: 

mbasi janë shqvrtu« kontratat P lidhuna (' qi 
janë në fuqi 11dën11j<'t (J<'\<'ri:-- ,\lhrl'tnon' W Shqip 
Jli:-- dhe Shoquisë ; · 

A) ;\Jarrhcshtja pi'r shfrvtzimiu t' Xl iujeru vet 
ti' Zyftit të Selenicës me dati' :20 (Jer:,;llul'l' 19:2:2: 

B) :\Janë\'Pshtja pi'r pi•rdorilllill <' l)p<·auYillit 
Vlouë-Selenicë tlH' datë f!I Dll<':uer l\11 i: 

Cl Marrëveshtja për «Flusuzhiu- P Zvfl it ti' 
SPlenil'ës me datë lO Janar 111:lS: 
ranë në godi ,fhP hashkarisht ye11<lo:-;(i11 nu- li :,;j<'lli' 
koutrata \·e të nalt-treguem« disa 111lry::-;hi111P e 
shtesa që allët kontraktuese shofiu të nevojslune 
për me u a mhërritë qëllimev et të sipërthanuna. 

Paliit kontraktuese. qi paskëtaj kan Ille u qujti.i 
rispektivisht 

QE\"nU.fA :'IIBllET:\OH.E-:::iHOQ:\J.IA 
lidhen prandaj për sa ma poxht caktohet dhe <;l'a 
qiu :--u arsyetimet e nalt-tregueme bujnë pjesë të 
pa-ndashme të ksajë kontrate. tue ken/i se janë 
H• nevojshme për ndriçim të shkaqevet frvmzuesue. 

:\ eui l. 
Shoqui]« detyrohet: 
me zgjanue thellsisht kërkimet minerare Hi SPIP 
ni('ë:-- tue nzrehun instalimet P rasës: 
tue ngrf'hë në Shqipuië, në kollën ma Hi shkurtuu 
që të jPtii P mujtëshme P sidokjoftë. së pakut për 
uji element ti-i parë. mbrenrla uji vjeti, uji installim 
industrial për prodhimin e vojnavet speciale qi 
kanë me u quejtë «të rafiuuem lanµ-ë:,;», tue i 
nxjerrë nga mineralet zvftake. <' me i ha 11/i vonrl 
euët e nevojshme p/ir imhalimin <' produkteve Hi 
nult-r li ftuen 1. 

'.\'('I ii I I 
Tur: mn rr p,11'.IS\i•:-;il (' l ur: <;lllll(': 

:,;a asht t hauë 11i' pnrutha njou <' baji' konl ruto : 
nu-rituuc! <' fihu-nu- 11µ-,1 Sho qniju për veprim ta riH 
t' ~:11,ill11i'llH' llH' nd<'ri.• <' pa tHli'rpn'nl.i<' p(•r shum 
kolli; 11i' ~llqip1.1ii;. l u« lia <'dill' sakrit'i<·a jo l(i 
lrhta 11i' fu:,;hi'11 fiua ntju re: 
m unrli i ri <'ko1w111ik qi Slloq11ija asht gali 11w 
lia. Ill<' <' dijti' l->t' 11ttt1HI t'i rt'.i<'dili11 <'dill' datll<'; 
(Jl'\Prija Jllm,t11or<' \<'IHlosi• !' ~lwq11ija dPklarn11, 
1-,(' pru non kushtet I' raktll('lll(' lii' ll('IIC'l qi vijojnë : 

\ r-n i I 11 
:\ll>Pl<'Jt It' pat1111<f:,;l1111<' <' ti• \'l<-l':,;ll1nP ti· dre] 

tat P fituem« 11µa :-,iioq11ija pa:-- 111arnP:--litj<'\'Pt 
rispektivo ti• p<'l'll1<'11d1111a .·\ L H). C) 11i' fuq 1, <' 
posat;i·ri:,;llt :,;a a:--lit parapa 11i' kr~·t•n,:,;lltin I' drti• 
ti• nouit Y ti' 111a1T\·,,:,;lll.i1';; pi•r «Flusuzhiu» (zhri- 

1.i<' :2:->'' ti--' <:do taksi f' ti• <,;do tjPti·t· harr« pi•r 
prorl hi m iu. liartjen dii<· :,;hiljPt qi kulojnë i"iOOO 
tona vjetore). 

~l10q11i.ia nuk 111u11di>t Ill<' u ra11d111· kurrë nu 
tjPti•r ta ks. Jlili:!°t':,;(i, ,,ki\11011,, O!,;(' tjera dPtFillH' 
.ia$lili' kufivet qi t·,.tktolwn k l u po:,;liti·: 

Shoq11ija ka nu- vijuv 11H' i paµ111' (Jl'\'l'rit's 
,\ll1n•tnor<' ti• drP.iW11 fikse- ,jPlot·I' ptlr qira ti' 

I 

zo11i•s minr-ru n- po lii; sa:--i11 qi usht sot ni• fuqi. 
~lioqnija ka llH' i paf:!Ul' (JP\'('l'i:,; Jlbrl'ttwn• 

franga :-liqiptiirP Iri OJ pfr :-P<·ili;n ton z~·fti ti' 
prorlhueru dlH' Hi ,cilli':;ll('tll pas kryereshti! li' 
fundit Hi ktij 11<·11i. e 11i•r ki•t d<'l~·, i111 Shuqnija 
ka Ill!' i }lagu<' (JP\'Prb Jllm·t11on· :,:· pakut shu 
mi'n vjetore pr<'j fr.shqipt. i",000 (pPs111iji•). 

Shnquija ka UH' i paµt1(' (JP\'('!'1::-; :\lbrPtnon' 
d~· pUr qind (':'2'/0) Hi YIPftje:,; :--c' zvftit Hi shituu, 
tt-> past ruem 111.ra <;do sllJH'ttzim fr hamë JH'<'.i 
Shoqnis pi·r punimin t· mineralit W palaPrn d he 
për ha rtjen <' prodhimit 1n·pj :'llinjPri·~ l!Pri ke 
V<'JHli ku i dnrznhet klientit. 

Zvftit qi do ti; ndodhet 111lin•1ula prodhimit ti.i 
puuut-m (Hi flusur-in. W rafiuueni lanµ-ii:,; të rrje 
rlhun n1:rn polimerizurjou! osf' distilarjo ni i guri' 
VP Hi pa-p1111w•111 ti· 111injPri·~- mastic« ,, tj.). ka me 
i u dhanë. pi,,· Pfrkt<'t <· \"l<'ft.i<'i,; St' ta ksueshme, 
çmiru: 111P:--atar i vërtvtuem niip/ir ti• gjitlia shitjet 
P zvftit Hi rafiuuem ni' k ra vr-lr: P Hi hami; ni:i 
µ-jasht mujori II P fil nrlit. Ill hasi k~· çmi Ill past rohet 
nga :,;hp<'11zinwt P punimit f' H• bartjes prPj ka n- 
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tjerit të punimit drri k" n•11<li ku i dorzohvt hi<'- 
sit. 

Shoquija, deri sa të vijojë Ill;' përdorue d<•- 
cauvillin SelPni<+-VJo;ië për bartje pc1·:-;011a:d1 a 
i-;end?sh t' industrls miu-rare W ::-iP'r•ni<·(i,.;, pi'r W 

gjitha bartjet ka m.: pa:~u<'lll uji frang shqiptar 
p<'l' secilën tonë zyfti ti' ha rtun. por tue pw~w· 
jo ma tepër s(' lPHirnijt; franga shqiptare në \'j•·Hi 
rlhe tue pasun tagrin m« kalur- darovisht (nu- kët 
dt>cam·ille) mili urën e p.•rh:'.ri•.-;l1nH' qi do ti• nde r 
toliet n<' Peukovë, mbi iumiu Shushicë. 

Për ti.i µjith/i l'frldPt P pag-Psa\·Pl. per <:<lo 
takf(; ose \ag{•r u, parapamë 11{· kët JH'IJ. për z:,·i't 
të ta ksueshom kupto hp\ ajo pjPsi; e mineralit qi 
ndodhet mhrenda produktit ti• 1111Jarne1n P W 
sllkrih(•1-d1i':n 11<' sulfurin <' kurhouiumit. Perkund 
ru z.i. ,uht i p,•rja,d1tu;•n1 n~a çdo pafri'st• minerali 
(jam:) qi 1wrd,,r<'t n~a ;:-,IJ()(p1ija :,;1 la 1 I· (li •,r:•, \ 
për ha rtjou <· ph punimi» <' prndhinH'\·,,t H; .\li11- 
j,•n1 \'(1! W Selrni<·Us. 

X eni I\'. 
Puni111i. Pk,,porti111i. <hitju ti• <,;do prodhimi 1111- 

nerar fr pu-punuvm. i-:.iyl-'.i'lll Hi JHIIIll<'lll. ose krejt 
të mharuom (puncm). p('rjaslltoht>11 nµa çdo taks. 
H• çdo lloji 1.:jofHi. dirt-kt m·c indirekt. sl;tp\11t1Pr. 
prnviuçia], hashkjak ose komunal. portual a tjl' 
h'r. tuc !,t'llt' ;.:p pi•r Shoqnini· s'ka <' nuk 111u11- 
dr-t lilt' ra nrl 11P tjPli>r !Ja rri· Pko1101ni kP a tiua 11- 
cj,1 re ,·pç ,1\>·11<> qi .iani· parapa P ('aktt1P 11i• :\P 
nin ;t 

l\eni v. 
M arrveshtjet minerare <' përmendu na A). B ). 

C) (Minjera <' S•lf'ni('ës. De<·all\·ille SP!t•11il·(i-Vlo11P. 
Flusuzhi: me nrlrvshim«t r caktuerne ni' nenet P 

muparëshëm. jPsin ti· \·Jpf'të,d1i'111 deri 111t• :H-XII 
W80 (tridheteuji dhetuer njimijënuudqindctct 
dhetë) dlw forma e n• e taksimit h:n1i' 111:i veprim 
me I fanar l!l:3!). 

~e11i YI. 
Kjo mnrrveshtje ~lint•ran' asht <' pt>J11illtH'llH' 

ni' dy oriµji11al<'. italisht d]l(' shqip. e ti; dv teks 
tet hajni; prn\·i• ç· ti• dy ujikamus. 

Hy11l· n{• veprim <,:. prPj(i dit U:,; si5 sh pall.it's 11(' 
Flt'torP11 Zyrture. 

Tiraui'. 111P l(l Shtutuor l!l:l!)-X \'I I. 
P. (_)E\'EIU :\t .\InHET~. SH(J I PT.\ HE 

A. B e ça d, v, 
P. SHO(.):\I~ ITAL.I.\~!·: Ti·~ ~11~.IEIL\ \'ET 

T~: SELE:\ICi·;~ 
A. G a b r i e I I i d. v. 

Akt shtesë e Konventës nënshkrue në Ti 
ranë ndërmjet Qe\'eris Shqiptare dhe 
Shoqëria Italiane Minjere të Selenicës, 
16 Shtator 1939-XVII. 

(J:-nria Shqiptaro dhe Shoqërijn ltuliaue <' 
Miujerave Hi Seli>ni('PS. tel piirfaqt•su('lllP siç slipje 
µohet Hi' Konveuten Xlincrare të• stipulueme ntl 
daW W sotm. marri» ujoft im reçiprokisllt se nil 

caktimiu (' pag-<1:-;a\·,, dhe ti' pr'rja-;ilti111P\·p Hi JHI 
rapame 11µ-a nenet :l l' 4- po ti.•, Konventës. nuk 
ja11(• marrun pn rasysh" pfrktPt qi• rrjedhin 11µ-a 
Bashkimi do;.rn11or 1 ~ibt'et11is ltalinue dlw i asaj 
Shqiptare. E!'(•kt<'t <' t h n nuuu 111u:1cl eventualisht 
tii merrr-u pa ,·a ,)'Sll d h.: t -~ l'L'('l.!llllOiH·ll uu- kon 
\"Pllti; t(i rniipa!--tajnH' 11{• auulopji m« sa muurl W 
vendoset pi'l' l,ol1<;f'~-.i011Pt P tjera miuerure. 

Po këta kont: .rktucsa. duke m,11Tu11 purasvsl: 
konditat p \·eç,lllta nl· H• cillat SIHHJE'ria Italiane 
P Miuierave të SdPnid1s. ka zhvillue aktivitvtin 
(' vel. piir t(i mos komprometue fatet (' pi•r Hi 
inns çqt1bue eko11ollli11 P zonës rlhe të pilrpjck 
jeve ekonomike Ui më-pastajme ti• nr-vojshm« 
pE'I' përmiri•sirnill e rendi11w11tin edhe ni-• dolli të 
Vendit. marrin njoftim reciprokisht q{• afati I 
Jauar rn:}Ç) për formën <' taksimit 11-' ri pi:ir ti; 
cilin flitet në pjf'si.i11 P fundit ti' paktit Yti.' Kou 
YPllti:is asht akordue me titull prim ankurajimi 
për fahrikëu f' r<> industriale për prodhimin (' 
vojnave speciale. qi.i shoqëuija kn marrë përsipër 
Hi ngrehi]. me paktin [ t asa~j konvente hrendu 
n.W viti prej sot. 

K>' akt ~htf'sP hëu pjesi.i iutcgrante Hi Ko11- 
veutës. 

'I'irunë. h Shtator w:JH-XYIJ. 
Për Qeverinë ~lhretnore 

u, Shqipuis 
A. Beça d, v. 

Për Shoqi•ri11 Italiane ·Hi 
Minjera ve H• St>IPnicës 
Alberto Gabrielli d. v. 
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Dekret i AJ.·:1w111hii8it, J.11 xu.uno.svu), Xr. 1'-jl 

Emrim Këshilltari të Përherëshëm të 
Polici!! 

NA 
ltlëkambësi i Përgjithshëm i lladbnis si• Tij 

Vikt8t' EmHnuelit JII 
Për Blrë të Zotit e 1r n llnt>t të l{omblt 
UBRHT I ITAl,11\ DHE I SHQlP~IS 

PER \N·DOK I ETIOPIS 

Në virtyt t' Autoritetit që ~a asht delegue; 
Mbasi u pan Dekretet e Mëkambësit 

me datë 31 Gusht 1939 XVll, 72 e 73, me të 
cilët kje krijue, respektivisht, T1 up Armata e 
Policis në Shqipni e apro vue Organiku per 
katës; 

KEMI DEKl.'{ETUE DHE DEKRETO.IMË 

Oficeri i Madh Dr. Giuseppe Gueli, f ns. 
pektor i Pergjithëshëm i Sigurimit Publik në 

Mbretnin 8 Italis, asht emnue, tue fi)lue prej 
datës l Shtatuer njirnijë e nandëqind e tridhjet 
e ndan.lë XVII, Këshilltar i Perherëshërn i 
Policis pranë Kryesisë së Këshillit të Minis 
trave, me pagesat e caktuerne me Dekret të 

Mëkambësit me datë 18 Shtatuer 1939-XVII 
Nr. 94. 

Ky Dekret ka me i u komunikue Këshi 
llit Kontrollues per rregjistrim dhe ka me u 
botue në Fletoren Zyrtare të Mbretëals. 

Urdhnojmë që ky Dekret të botohet në 
Fletoren Zyrtare te Mbretnis tue i dhanë 
mandat cilitdo me e respektue dhe me ba qi 
të respektohet. 

Tiranë, m'3 19-XII-939-XYIII. 

Fracesco J"acomoni d. v. 
Sh. Verlaci d. v. F. Alizotti d. v. 

4 --- --- -- ---------~ 

Leje për instalim motori 

Vendim Nr. 998 d itë 7 12.1039-XYIII 
Këshilli i Ministravet në mbledhjen e tij të sot 

shme të mbajturi nën kryesin e Z. Shevqet Vër 
laci, Kry eministër .e Zav. Ministër Sekretar ~ hteti 
për P. Botore, me antarë Z.Z. Tefik Mborjfl, Minis 
tër Sekretar' i Partis Fashiste Shqiptare, Xhal-r 
Xpi, Ministër Sekretar Shteti për Drejtësia, Maliq 
Bushati, \!mister Sekretar Shteti për P. e Mbrerid 
shme, Fejzi Alz o tti, Ministër Sekretar Shteti për 
Fi nane at, Ernest Koliqi, Ministër Sekretar Shteti 
për Arsimin, Anton Be ça, Ministër Sekretar Shteti 
për Ekonomin Kombëtare,, pati në bisedim shkre 
sën Nr. 7636/2 d. l.12.1939-XVIII të Ministris 
s' Ekonomie Kombëtare ma të cilën përcjellë lut. 
jen bashkë me aktet pë1 k itse, të firmës IIajdar 
Buliqi e Djalë furtar në Shkodër, me anë~ e së 
cilës kërkon leje me instalua në furrën e tij nji 
motor me fuqi motorike prej tre kuajsh, qi do t ' a 
përdori për punimin e brumit, :,i studjojë edhe 
m ndimin Lsvorahël të Ministris në fjalë, 

Vendosi: 
t'autorizohet Ministrija e Eko rornis Kombëtare me 
i dhanë lejen e nevojshme firmës naltpërmendun 
për t' instalua në furrën e saj nji motor, me fuqi 

prej tre kuajsh t'a përdor për qëllimin e sipërtreguem. 

Ndreqje Dekreti 
.\i; Dekretin t' .tN,arn!ih,i~ ~i' P . Xr, 1:-i:-). d. 

i.i-VJ I !-1\J:m-XYI I. hotueru ni' Flt>torPll Zvrtar« 
Xr. l::!O. d. :-2-H-:3!1-XYJ l l, mhi t•miirimiJJ <' z.z. Dr. 
Aµ.olli .\ltdianH,d P Dr. Klosi Slwrif hiilJpt këjo 
nrlrr-qje : .Janë H• em nuem Tur;err, J/j,,J.); në shërhin: 
të përhershëm etj. 

P t..rrurr . .i.1t~T e f)etores Zyrtare janë të 
lutur që brenda muajit Dhjetor t' a rregu· 
llojnë vazhdimin e pajtimit të tyre për vitin 
e arthmë (194 o). 

Veçanërisht janë të lutun t'i derdhin 
pagesat përkatëse ata që kanë pajtim të 
prapambetur. 

Qy,h prej datës 1-1-1940-XVHl Fletorja 
Zyrtare do t' u dërgohet vetëm atyreve që 
do të kenë parapague pajtimin. 
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SUPPLEMENTARE 
TRADUZIOKE DE[ DECRETI DAL TESTO ALBA~E~E 

Decreto Luoqotenenziole, 15 Dicembre W39-XVII1, }{.186 

Esecuzione della Conveneione colla ~.I.M.S.A. 

NOi 
Lnogotenente Generate di Sua :U:aeiilta 

VITTORIO EJIANUELE III 
Per Grazia di Die e Volonta della Nazione 

RE D'ITALIA ED' ALBANIA, 
IMPERATORE D'ETIOPIA 

In virru d •.. l]' s utoriia a Noi delt:>g:-ita; 

Inteso ii Consiglio dei Ministri; 
Sulla proposta del :\1inistro Segrelario di State 

-per 1' Eeonomia Nazionale, di concerto col Ministro 

·Segretario di Stato per Ie F.na'1ZPi 
Y1sto r articolo 15 dt-llo Statute Fondamental" 

.del Regno, 

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO: 

Art. 1. 
L' eseeuzione dalla Convenzione stipulata fra il 

·Governo Albanese e la SJcieta ~etallurgica di Se 
leuizz a · (S. I. M. S. A), ehe si alleg a al pr e sente 

Deer ato. 
Art. 2. 

Il presente Deereto entra in v~gnre dal giorno 
delta sua pubblicazione. 

Ordiniamo ehe i1 presents decreto venga pubbli 
eato nella Gazzetta Ufficiale mandando a chiunque 
spetti di osservarlo e di Iarlo osservare. 

Tirana, u 15.12.1939-XVIIL 
f/to F1•ancesco .Jacomoni 

f/to Anton Beca f/to F •.. jzi Alizotti 

Convenzione Mineraria 
c!Pl W scttembre ,J.!Jml-XVJJ 

con la 
S0C1ET A IT AUANA MIN~E-RE DI SELENIZZA 

n R GOVEH.NO l)' ALBAN IA, rappresentato 
<la S. E. il Gr. Uff. Anton Beça, Ministre delta 
Ecouomia Nazionale, 

e la SOCJETA lTALL.\.NA DELLE MI~JEH.E 
Dl SELENIZZ.\, rappresentata dal Dott. fog. Al 
berto Gabrielli, di Alessandro '(come da prorura 
rilasciata dal Senatore Cav. del Lav. Ing. Leo 
poldo Pa,01:i D, !H io. Presidente di detta Societa, 
co., Auo ~\o[:'.i-i'.e del ~) giugno 19:J\l-XVjL regi 
strata in Roma in data W detto mese, al 11. '24-0W::2 
\' oL :}80 degli Atti Pubhlici): 

cousiderata la raggiunta pieua comuuanza di 
iuteressi tra I' Italia e l' Albania. iu seguito ai 
sostauziali m utameuti di recente verifica ti Bi nelle 
relazioui tra i due Paesi: 

animati dalla femra volouta di dare u11 rnag 
giore sviluppo alla industria miueraria albanese, 
sino a renderla ,~tta a coucorrere efflcaceniente 
alla realizzazioue del progrannna autarchico dei 
due Paesi e soprattutto a sostenere eon profitto, 
con i prodotti ehe ne deriverauno, la concorrenza 
sui niercati iuteruazicnali. con evidente va ntag:gio 
della hilai icia counnetciale: 

esaminati i contratti gia stipulati. ed in vigore 
tra il Governo cl' Albania e la Societa : 

A) Convenzioue per lo strutlameuto delle 
}liniere di Bitume di Selenizza, datata ':20 g'iugno 

B) Conveuzione per l' uso della Decauville 
Selenizza-Valona, datata rn dicsmbre J\Ho; 

C) Convenzione per il «tlussaggio» del bi 
tume di Selenizza, datata 10 gennaio 1928; 

harmo di comune accordo stabilito di appor 
t,\ re ai sopracitati contratti. alcune modifiche o 
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ag-giu11te, dalle parti coutraenti ritenute necessa 
rie al rag-giungimento degli 8COpi anzidetti. 

Le parti coutraenti, ehe in .seguito verra 11110 
rispetti va mente indicate : 

n R. Goveruo 
la Societa 
pattuiscono pertauto quauto qui di seguito 

specificato e dichiarauo ehe le cousiderazioui 
sopra esposte fanno parte iutegrante dr! presento 
contratto. essendo necessarie a, «hiarirue lo spi 
rito. 

Art. J. 
La Societa si obhligu : 

ad estendere le proprie ricerche miuerurie di 
gelenizza. attuaudo le imtallazioni <fol caso : 

ad iustallare in Albania nel pitt llrew tempo 
possibile e comunque, almeno per un primo rlr 
mento, eutro un a11110. un impiauto industriale 
per Ja produzioue di olii speciali da denominarsi 
«raffiuati liquidi». derivaudoli dai minerali bilu 
miuosi, ed a costruire sul posto i recipient] occor 
renti all' imhallaggio di detti nuovi prorlotti. 

Art. J 1. 
Considerate e valutato : 
quanto esposto alla premessa del presente 

coutratto : 
le benernerenze acquisite dalla Societa pN Ja 

sana e continuativa attivita s volta per ta nt i a uni 
in Albania. con non lievi sacrifici a11cJ1e di carat 
tere finanziario; 

il nuovo sforzo ecouomico eon cousegueuti 
alee ehe la Societa si dichiara prouta ad aftron 
tare; 

Il R. Governo cl' Albania stahilisce e la Socie 
ta dichiara di accettare le condizioni specificate 
negli articoli ehe seguono. 

Art. III. 
Fermi e validi tutti gli oneri ed i diritti gia 

di pertinenza della Societa in forza delle rispet 
tive citate Convenzioni A) B) C) in vigore, ed in 
particolare quante previsto al 2° capoverso dello 
Art. 0 della Convenzione C) per il «Ilussaggio» 
(riduzione del 20°/0 di ogni tassa o altro onere, 
per produzione, trasporti e vendite superiori a 
Tonn. 5.000 a.nnue) e in quanto non rettificato o 
specificato dal testo ehe segue ; 

La Societa 11011 potra essere gravata da alcu- 

na ultra ta ssu, imposta , <·ano11c' rd altro. oltr« 
qua nto qui di :-wguito spccificato : 

La Societa routinucra a pa.gare al H. Clov<·r 
no ii diritto fisso anuuo, qua le fitto della zona 
mineraria. per lo stesso nnunontar« gi,t iu vigor!'. 

La S0cirtf1 pagll('t:;'l al IL CovC'l'110, l<'r. alli. 
:: (Fn1.1H·l1i albanesi: tro) p<'l' og-11-i t onnellnta di 

Littull<'. prorlott o P rlefinito ("OllH' all' ult imo capo 
vr rso del pr('-.;rnt(' urticolo, (',I a tale titolo Lt 
So<'iPt,) pagilt·l',l comuuque · r importo llllllllllO 

n uuuo di Fr. alb. :-J.OOD (Fru nrhi alhu nesi <'inqui'- ,. 
mila). 

La S<H·i<'lit pat!·lH't',I al H. Govcruo l' importo 
equivulente al '1°/., (due per ' <','11to) ckl va Ion' dPI 
bitume veuduto .. IIP11o da oµ-11i s1wsa sos1('ttttta 

da lln :::;o<'it>të1 1w1· l.l la rnrazio'H' <1<'1 mincr« I<' 
~Tt'zzo ,, 1w1· ti trusporto d<'I prorlotto dalia mi 
niera al posto di (·01n;,'f!'ll,l al clicnte. 

Al bitume couteuuto nei prorlotf luvorati (flus 
sati. 1,1m11.iti. ratfinuti liquirli provenieuti du po 
liurcrizzuziouo o dist illaziou» dell<' rn(·r·p gr<'zz' 
di miniera. 1nastic·p di asfalto. P<·<·.) si dar,t. aµ·li 
eff<·tti del valore ta,-,-n l.il«. ii valore modio ri•.-won 
trato pr-r tutte ll' \",'IulitP di bitume' rattinato in 
pani etlAtual<' 11t'L senH•:--trP. pn•(·edente. ut-tt o. 
detto rnlon'. da 0µ11i tosto di, lavoruzio.r« e di 
t raspo: to. dal cautiero di prnd11zio!1P al luovo 
di eo:1s·>;.ma al client« . . '- 

La Societu. sino a tlw co11~i11u:·1-.'1 ad usufrui- , 
re della Iinea dee au ville Selenizzu-Vnlona, per i I 
trasport o di ogni persona o cosa inerente ulla 
industria minzraria di Selenizza. paghera al H. 
Govern o Fr. alb. I (Franchi alhauesi: uno] per 
ogui tonuellata di bitume trasportato. con _un 
massimo annuo di F1·. alh. '.·WOO (Franchi alba 
nesi ottomila) ed avra pieno diritto al transito 
gratuito. con detta linea decuuville. sul ponte 
permanente ehe verra costruito sul fiume Suscitza. 

A tutti gli effetti e per ogui canone previsto 
in questo articolo. per bitume tussahile, conti 
nuera ad intendersi quella parte del minerale 
contenuto nel prorlotto finito e solubile nel sol 
furo di carbon io. 

Sara invece esente da tassa o canone qual 
siasi quel minerale (Javor) dalla Societa irnpie 
gato quale comhustihile per il trasporto e per la 
lavorazione dei prorlotti rlelle )Iiniere di S@lfnizza. 
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Art. JV. 
La lavoruzioue, la e:-;portaziolle, Ia veuditu di 

ogui prorlotto minerario grezz.o, sr-miluvorutu o 
finito. sara11110 e:-;puti da qualsiasi ultra tassa, 
impostu o altro, stutalc, provinciale. «omunalc. 
portuale O ultra, PSS('IHIO og11i onere ('('OllOllli('O 

JWI' la 8o<·iPU1 previst o P sp<·<·ifi<-ato dal procedon 
tP .\ rt. JI J. 

Art. \'. 
LP citate Conveuzioni Xliuerari« .\) B) C) (.\li- 

11iPrP di Selenizzu J )ef'a u vi lie 8ele11izz.a-Va Iona 
- «rlussaggio» ), <·011 IP modi fie-he <li rui ai pre- 
1·PdP1it i artir-oli. si i11tP1Hlo110 valirl« :-;i110 al :)t 
XIJ-J\)80 (:H dicr-mhre millcuoveceutotta ntu) <' la 
11110,·a forma di tassaziou« \'PIT,t applicata dal 
1-1-J!l;J!) ( pri mo gP11 nai o mille l JO\'P('<' ntot renta nove ). 

Art. VI. 
La preseute Conveuzio ne .\Ji11Praria, {' stata 

'rerlutta i11 doppio origiuale, i11 lingua italiana Pd 
i11 lingua alhauese, i due tvsti facendo egualmPn 
te f<'<lP, Pd eutra i11 ,·igorP alla data d.rlla sua 

puhhlicazione uel Giornale Ufflciale. 
Tim Ila, li lii settern hrP rn:m-X VJ f. 

O n · I 9 ,:10' 
p. ii H. GOVEH:'.\'O J>' ALBAI\'L.\ 

fto A. Beça 
.P· la SOCJETA' lTALU:\A 

dell{· 
)Jt1'rnlrn l)j SELK\JZZA 
f /to Alberto Gabrielli 

* * * 

,AJto aggiunto alla Convenzione fra ii Go 
verno di Albania e la Societa' ltaliana 
delle Miniere di Selenizza, sottoacritta 
in Tiraoa ii 16 .Settembre 1939-XVIJ. 

li Governn d' Albania P la Societ,'t ltaliana 
· dr-lle Miniere di Selenizza, rappresentati come ë 

spiegato nellu Couvenzioue Minerariu stipulata 
in data odieruu, si dunno reeiprocameute alto ehe 
uello stahilin- gli oueri e I<' esenzioni previste 
dagli Art. IJI e IV della Convenzione stvssa, non 
sono stati considerati gli effetti -derivauti dull' u 
nioue d..fanale d.ei Regui d' Italia P di Albania~ 

Tai i effett i pot ra11110 event ualmeute essere presi 
in cousiderazioue e regolati ton successiva con 
veuzioue i11 analozia a quauto potesse essere 
sta hilito per IP altre coucessioui minerarie. 

mi :,lPst,i coutraenti. in considerazione delle 
pu rtuolari condizioui in cui la Societa Italiana 
de lip .\I iuiere di SPlPnizza. ha rlovuto svolgere 
fin qui la propria attivita. per non compromet 
teru« IP sorti t• 11011 turbare I' ecouomia della 
zoua P degli ulteriori sforzi econouiici uecessari 
per migliorarne il rendimento anche a vantaggio 
del PaPsP, si da11110 reciprocamente atto ehe Ja 
decorreuza da I l O gp1111aio rn:m de Ila nuova for 
ma di tassazione P di eui si paria nell' ultima parte 
del patto V della Couveuzione, e stata accordata a 
titolo di premi o di i ucoraggiamento per il nuovo 
impiunto industriale per la produzione di oli spe 
ciali. ehe la Societa si e impegnata di eseguire, 
col patto I della Conveuzione stessa entro un an 
no da oggi, 

Questo atto aµ-giuntirn forma parte integrante 
della Couvenzioue. 

Tirana. 11> Settembre 19H9-XVII. 
per ii H. Governo d' Albania 

f,to A. Beça 
pPr la Societa Italia na delle 

Miniere <ti Selenizza 
f ;to Alberto Gabrielli 

Decreto Luogotenenziale, JU Dicembre 1939 XV 111, N. Jf/7 

J\omina del Consigliere Permsne nte 
di Polizia 

NOi 
l .• uogotenente Generale di Saa Maesta 

VITTORIO ED.ANlJELE III 
Per Grazia di Dio e Volonta della Nazlone 

Rt,~ D' ITALIA E D'ALBANIA, 
IftPERA.TOBE D' ETIOPIA 

In virtu dell' autorita a Noi d legata; 
Visti i Decreti Luogotenenziali del 31 Ago 

sto 1939-XVII, N. 72 e 73, coi quali venne isti 
tuito, rispettiv amente, il Oorpo Armato di Poli- 
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zia in Albania ed approvato I' organic-O rela 

tivo; 
Inteso il Consiglio dei Ministri; 
Sulla proposta del Presidente del Con 

siglio dei Ministri, di concerto con il Ministre 
per le Finanze, 
ABBIAMO DECRETA TOE DECBETIAMO: 

11 Gr. Uff. Dott. Giusepp~ Guell, Ispettore 
Generale della Pubblica Sicurezza del Regno 
d' Italia, a decorrere dal r Settembre 1939, 
e nominato Consigliere Permanente di Polizia 
presso la Presidenza del Consiglio dei Mi- 
nistri, con gli assegni di cui al Decreto Luo 
gotenenziale 18 Settembre 1939-X\rll Nr. 94. 

II presente Decreto verra comunicato alla 
Corte dei Conti per la registrazione e sad 
pubblicato ne Ila Gazzetta Ufficiale del Regno. 

Ordiniamo ehe i1 presente decreto sia pub 
blicato nella Gazzetta Ufficiale, mandando a 
chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare. 

Tirana, li 19 Dicembre HJ39-XVIII. 
f"/to Francesco J acomoni 

f /to Sh. Verlaci f/to F. Alizotti 

Errata - Corrige 
Net Decreto Luoqotenrneiale ll'r. 15:i del '2fi--S-19,39. 

pubblic':to nella G<1Z?Ata [/ffici,1 e Sr. lPO del 2-12- 
HB!J-XYJIJ, relative alle nornina in servizio attivo 
permanente dell' Esercito dei Dettori AF:olli Muha 
med e Klosi Sherif. alla riga ;j• aella poqin« 7. dopo 
le parole «sono nominali». Ya aggiunto : «tenenti 
mediet», 

Gli A B B O N A T I alla Gazzetta Uffieiale 
sono pregati di ver sar'e entro ii mese dii 
dicembre I' importo dell' ab bonamento per· 
l' anno 1940-XVIII. 

Coloro ehe sono_ arretrati sono partieo 
larmente pregati di volere al piu presto met- 
tersi in regola. 

Dal 1 ri gennaio 1940 la Gazzetta Ufficiale 
sara soltanto inviata a eoloro ehe avranno 
in anticipo versato I' importo dell' abbona 
merito. 

Fletorja Zyrtare 
Pajtime: per nji mot Shqipni, Itali e A.O.I. fr. 12 

,, ,, ,, ,, Për jashta .• 20 
Nji nurnur 1 Ft-tores . • 0.2C• 
• ,, i vjet-r . ,, 1 

Lajm Prim . fr. ari It l 
Snp allje ,, 10 
Shpallje ankandesh ~wr nj1 kolon« . ,, 5 
V. O. Çdo pagesë bahet tue derdhë të hollat n' Ar· 
kat financiare të Shtetit e tue dergue doren e Fi 
nancës Redaksia aë fletores Zyrtare. 

Drejtimi: Drejtoris së Përgj. Shtypit, Pro 
pagan"dës e Turizmit 

(R e d a k s i s s ë F 1 e t o r e s Z y r t a r e) 
Tiranë 

Telefon automatik Nr. 255 
g}indarm. ,. 14 

Shtypshkroja "Nikaj" Tiranë BKSH



filJI I XVIII. Tiranë, I· EJte 28 Dhetuer 1939-XVIII Nr. 136 

MBRETNIJA SHQIPTARE 

Boto~et prej Drejtoris se Pergjithshme te Shtypit, Propagandes e Turizmit. 
PERMBAJ'l'JE 

1) D. M. 27 Dhetuer 1939-XVIJI, Nr. 18& 
Sistemimi i kontrollorve, nëpur save dhe 
nxansave pyjorë të ish Administratës Pyjore 
Shqiptare, në kvadrot e Milicjt1s Fashiste 
Pyjore. f. 

2) Tarifa per ngarkim-shkarkimi në Limanin 
e 'llonl:i3 f. 2 

3) Shpallje Gjyqesh f. 4 
SOMMARlO 

1) D. L. 27 Dicembre 1939-XP 111, Nr. 188 
Sistemasione nei ruoli della M. F. F. dei con 
trollori, degli ipiegati e allievi impi- gati 
Iorestali, della cessata amministrazione fo. 
restale albanese. p. 7 

2) Tariffe imbarco e sbarco nel porto di Va- 
lona p. 7 

Dekret i .Jlëkambësit datë 27-XZI-1939-XVIII, :Vr. 188 

Sistemimi i kontrollon-e, nëpunsa\'e dhe nxan 
ae.ve nëp~nëaa pyjorë të· ish Administratës 
Pyjore Shqiptare, në ~Yadrot e Mih:jea 
F aahiste Pyjore. 

Na 
Mëkamblhd l P.frgjttll•._ëm i KIMl.ltnls s~ Tl.I 

VIKTOR En:ANUELIT Ill 
Për Birë të Zotit e Vullnet të Kom.bit 
·KBBl:T I ITALIS ·DBE I SBQIPNUI 

PE&ANDOB I BTIOPIS 

Në virtyt t' Autoritetit që Na :.sht delegue; 
Mbassi o pa 'Dekreti i Jonë me "datë 14 Gusht 

193'9-XVII, N1'. 54, që krijon në Shqipni ll1hcjen 
Fuhiate Pyjore ; · 

Mb&ai u 'ndigjae Ktishilli :i Mmistrave; 
Mbi propozimin e llini8'rit SetcretK Shteti 

për Exonomin Kombtare, nji mendimi me Ministrin 
Sekretar Shteti per Financat, 

KEMI DEKRETUE DHE DEKRETOJMË: 
Neni 1. 

Kontrollorët e ish Administratës Pyjore Shqip· 
tare në qoftë se janë të zotët per detyrën e po· 
saçme per të silen flitet në nenin 7 të Dekretit të Më 
kambësit me datë 14 Gusht 1939-XVII, Nr. 54, 
kan me u emnue, me dekret Ministruer, Rreshterë 
tij Milicjes Fashiste Pyjore. Pozita e tyne në kua 
dret, gjendja e gradimi ka me u caktue me masat 
e ma-pastajshme. 

Neni 2. 
Mbasi të jenë bae vërtetimet mbi sa flet ne 

ni i ma parshëm, n:1punsat pyjorë që, në datën e 
hyrnjes në fuqi të ligjit, kishin jo ma pak se tri 
vjet shërbim në ish Administratën Pyjore, marrin 
titullin e nëpunsa ve të kate go ris së parë të ruolit 
civil transitues të Milicjes Fashiste Pyjore. Vendet 
e ruolit të asaj kategorie janë caktue në numër jo 
ma shum se lO. 

Ata që kan me u emnue nëpunsa, mbas botimit 
të ligjit kan me marrë titullin nëpunsa të katego 
ris së dytë me nji rrogë nominale prej frangash 
shqiptare 160 në muej. 

Mbas tri vjet shërbimi, tue përfshi përjudhën 
e kursit, nëpunsat e kategoris s~ dytë kan me 
mujt me u gradue në kategorin e parë si mbas ve· 
ndeve vakante t' atyne ruoleve dhe zotsis së tyne 
të njoftun prej Komandantit të !dilicjes Kombëtare 
Pyjore mbi propozimin e Komandantit të Legjonit 
Pyjor Shqiptar. 

Nëpunsat civila të ruolit të perkohëshëm të Mili- 
cjes Fashiste Pyjore, në qoftë që kanë me pasë të 
gjitha konditat e nevojshme, kan me muejtë me 
marrë pjesë n.ë konkurse për ohcera të M. F. Pyjo~ 
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re, e, në qoftë që kan me u pranue me ndjekë 
kursin e nxansave oficera, k an me rujtë për sa ka 
ma ngjatë aj kurs, vendin e ruolit dhe rrogën për- 
katëse. 

Neni 3. 
Ky Dekret hyn në fuqi ç' prej datës së botimit të 

tij në Fletoren Zyrtare të Mbretnis. 
Urdhënojmë që ky dekret të botohet në Fletoren 

Zyrtare të Mbretnis, tue i dhanë mandat cilitdo q1.i i 
përket t' a respektojë dhe ur L11jii qi1 lo n•spektohl,t. 

Tiranë, më 27-Xll-1989-XVJll. 
:t"'1•RJ1cesco Jacomoni d. ,,. 

Xhafer Ypi d. v. A Bvça d. v. 

KOMP/\RTIMEN u DE1 AR i SHQIPNIS 
U R D II Ë N Nr. 5. 

KO:UAnDAlvTl I J{OJIPARTL.11EN1'11' 
DETAR TË SHQIPJI.IS 

Tue pa nevojen e dishiplinirnlt të shërbi 
meve të t antës të ng arkim-shkarkimit në li 
manin e Vlonës; 

Tue pa dispozitat e dhanuna mbi çash 
tje nga Mëkambësija e Përgjithëshrne; 

Tue pa autorizimin Nr. SS0/6-! datë 23 
k, m, të Ministris P. të Mbrendëshme; 

Tue pa Dekretin e Mëkarnbësis _t,.r. 132 
datë 31 Tetuer të kaluem, i botuem në Gaze 
tën Zyrtare Nr. 105 datë 8 Nanduer të kaluem, 
që banë fjalë mbi limanin e Durrësit; 

Tue pa urdhënin e vet Nr. 3 datë 4 Nan 
duer të kaluem botue në Fletoren Zyrtare 
Nr. 117 datë 27 t' atij mueii. 

URDHËNON 

Art. 1. 
Deri në mbarim të muejit t' ardhëshëm, 

Fruer, për veprimet e ngarkimit e shgarkimit 
në limanin e , lonës, do të zbatohen tarifat 
e vetme që posht-shenohen, për secilin mallë 
e për secilin marrës ose ngarkës: 

a) shgarkim nga sottoparanco nder lun 
dra, bartja në pontil, shkarkime stivazhë mbi 
vagon-at o nder mjete bartëse të Sipërmarrjes 

koncesionare, bartja nder rrethet e doganës, 
shgarkimi dhe grumbullim nder to, ose depo 
zitim i përkohëshëm nder vendet e tregueme 
në zonën portuale, ose veprim i përkundërt 
për ngarkim, 

për kuint. fr. shq. 0.80. 
b) shgarkim nga scttoparanco nder lun 

ra, bartje në pontil, shgarkim e stivazhe mbi 
mjetet e marrësit, Ode veprime to përkundërta 
pur ngarkim, 

per kuint. fr. shq. O.GO. 
Art. 2. 

Në rasë se nevoja të veçanta limanore e 
kërkojnë, Autoriteti limanor, mbas gjykimit të 
vet, mundet me urdhënue punime të jashtë 
zakonshëm ditë e natë, pa i takue për kët 
gja 3ipërmarrjeve nctonji shpërblim i ma te 
perm. Kuer perkundra puna e jashtëzakonë 
sume e ditës ose e natës të jetë kërkue nga 
avullorja ose nga marrësi i ngarkesës, ka për 
t' i dhanë nga t' interesuemit nji shtesë si 
mbas masës që do të caktohet ma vonë. 

Art. 3. 
Firmat sipërmarrëse të veprimeve ngarkim 

shgarkimi do të terheqin drejt për drejt nga 
destinatari shumën e të drejtave për ngarkim 

lii 

e shgarkim, tue i llogaritë në bazë të tarifave 
të naltëpërmenduna, 

Art. 4. 
Firmat sipërmarrëse do të paguejnë permuj 

sisht Bashkis së Vlonës nJi taksë prej fr. shq, 
0.15 per ç'do kuintal të shgarkuem e të ngar 
kuern, tue u detyrua plotësisst për nii mini 
mum të përrnueishëm prej fr. ari tremijë. 

Art. 5. 
Për zbatimin e tarifës së sottoparancos që 

përmendet në germën b) t' art. 1 do të mba 
hen këto rregulla: 

a) perjashtirn i tarifës për postalet; 
b) zbatueshmenija e tyne në çdo rasë për 

barkat. Porse barkat, dhe mjetet lundruese të 
çdo lloji qofshin jo ma tepër se 20 tonelatash 
stace lorde, nuk kan detyrim me u shërbye 
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prej veprës së Sipërmarrjes së ngarkim-shgar 
kimit. 

c) kufizim' i sajë - për avulloret ngarkimi 
për partina mallnash jo ma të pakta se 

50 tonelata. 
Art. 6. 

Për kryemjen e veprimeve të ngarkim 
shkarkimit në limanin e Vlonës, Sipërmarrjet 
duhet, përgjithësisht, të disponojnë, mbrenda 
nji mueji, këto mjete materjale: 
dy remorkjera, pesmdhet maona për nji bartje 
komplesive 1500 tenelatash, nji motobarkë të 
madhe, nji "mancina a cingo li" dy lokomotore, 
mjete trasporti, myshemana e "pagliolati,, dru 
ni, në masën qi ka me u gjykue e mjaftuesh 
me nga Autoriteti Portual. 

Art. 7. 
Ky urdhën ka me hye në fuqi më 1 Kall- 

nuer. 
Durrës, 26 Dhjetor 1939-XVIII. 

NENKOLONEL' I PORTIT 
Komandant' i Kompartimentit 

Detar të Shqipnis 
(SA VERI O SIMI) 

AKT-GJYKl1'1 

N' emën të Uadhnis së Tij 
Viktor Emanuel Ill 

Për hirin e Zotit e vullnetin e Kombit . . 
Bbret' i ltalls e i Shqlpnls e 

Perandor i Ethiopilf, 

Gjykata Paqtuese në Himarë D. P. e formue 
prej Z.Z. 

Islam Myteveliu, Gjyqtar Paqtues 
Shuqri Ksrdhiqi, Sekretar 
Shikon padiën penale ngrehur n' emën të së 

drejtës botnore 
Kundra 

Gaqi Pilo Vello nga katundi Vuno. 
I pan.deh u r 

Pse me d. 23-8-1939 në katundin Vuno ka 
ofenduar ankuesin Kristofor Kondin nga ay katund. 

Mbas gjykimit të bamun në mungesën e të 
pandehurit sot mi datë 7-XII-1930 gjykata dha 
këtë 

VENDIM 
Në bazë të nenit 438 të K. P. u vendos dëni 

mi i të pandehurit për shkak se me d. 23-8-1939 
ka ofenduar ankuesin Kristofor Kondin nga ay 
katund. 

Shpenzimet e gjyqit i ngarkohen të pandehurit 
fr. ari 10. 

Ky vendim mund të kundërshtohet dhe të dik- 
timohet. 

A r ë s y e t L i g j o r P, 

Komanda e Stasionit Karabineriës Vunojit dër 
gon procesin Nr. 4 për të bërë ndjekje kundra të 
Pandehurit Gaqi Pilo v-n- nga Vunoi, i akuzuar 
për ofendim të ankuesit Kristofor Kondit. 

N/:1 gjyqin q?. ro dhi n' Amën të sl:i drejtës bot 
nore për ankuesin dhe në mungesë të pandehurit 
Gaqs. 

Ng11 rjedhirni i zjykimit dhe nga proceset e 
karabinerlës të Stasionit Vunoit si dhe r,~a desh 
mia e dëshmitarve, meret vesh se i pandehuri 
Gaqe Pilo Vello me d. 2~-8.1939 në katundin Vuno 
dhe në dyqanin e Irakli NdnrnikAs ka ofPnduar 
anku=sln në prani tue thënë rrufjan spiun. 

Faji i të pandehurit i takon nenit 438 të K. P. 
Prandaj irjykata nga këto arësye dhe në vësh 

trim të nenit që u përmend ma sipër vendosi slç 
bëhet fjalë në dispozitivin e këtij vendimi. 

Himarlf, me 7-:XII-1939-XVIII 
Sekretari Gjyqtari Paqtues 

Vërtetohet se ashtë baras me origjinal, dhe me 
qenë se i dënuari ndodhet jashtë Shtetit, për të 
zën vendin e komunikimit kopja e këtij akt-givki 
mi botohet në Fletoren Zyrtare. 

Himarë, me 14-XII-1939-XVIII 
Gjyqtari Paqtues 

A.kt- G,jykim 

Në Emen të Madhnis së Tij 
VIKTOR EMANUEL III 

Per Hir të Zotit e Vullnet të Kombit 
Mbret' i Italis e i Shqipnis, 

Perandor i Etiopis 

Gjyqi Fill u er i Elbasanit (D. P. i Iormuem) prej 
Ndih. Gjyqtari Eilluer Z. Sh. Shkupit tue qenë ga 
ti edhe Sekretari Z. 8. Memeti si protokolist, 
për me këqyrë padien e ngrehun prejë Prokuro 
ris së Shtetit lokale në emër të së drejtës ,botno- 

BKSH



Nr. 186 FLETORJA ZYRTARE 38 Dhetuer 1939-XVIII 4 

re kundra Hi pandehunit Rakip Vehip Iljazit banues 
ni Elbasan, për shkak se me datë 20. 5. 1939 asht 
debut në gjendje të shemtuar, në gjyqimia e rje 
dhun në munges të pandehurit sot med. 22.9-39-XVU 
botësisht ka gjykuam : 

Vendim 
Dënimin e Ul pande hunit Ra kip Vehip Ilzjazit, 

bir i Havas 31 vj"Ç lindur në Smukovin të Çame 
ris (Greqi) e banues në Elbasan si puntuer me krah 
me nji ditë burgim të lehtë edhe me dhetë Fr.ari 
gjobë të lehtë. 

Shpenzimet e vendimit Fr.ari 5 i ngarkohen të 
dënuemit. 

Ky vendim mund të kundrështohet edhe Hi di 
ktimohet. 

Arsyen at: 
Në giyqimin e rrjedhun në mënyrën e sipër 

tregueme mbi ankesën e Prokuroris së Shtetit Nr. 
171 datë 23. 5. 1939, nga procesi i mbajturi prej 
Gjlndarmeris, u muer vesht edhe u provua se i 
pandehuni Veip Iljssi ashtë zanë prej patrullës se 
Gjindarmeris tue qenë në gjendje të shemtueme. 

Sjellja e tij në këtë mënyrë asht kontrave.ncjon 
edhe parashikohet e dënohet prej nenit 549 të K. 
Penal. 

Prandaj Gjykata në bazë të këtij nenit vendosi 
dënimin e të pandehunit në mënyrën e sipër-tre 
gueme. 

Ky vendim asht i deklaruam me 22-9-~39-XVII. 
Kryesekretari: Gj. Filluar. 

AktGjykim 
N' emën të Madhnis së Tij 
Viktor Emanuelit Ill. 

Per hirin e Zotit e Vullnetin e Kombit 
IHtret i ltalis i Shqipnis e 

Perandor I Etiopbl 

Gjyqi Paqtuës Dunës i formuar prej Z. Tele 
mak Qirko Gjyqtar Paqtuës, n' asistencë të sekre 
tarit Nam ik Kaman it; 

Në padinë civile të regjistruar në Nr. 68 të ra 
dhorit themeluar të çeshtjeve civile; 

Ngrehur 
Prej pa.ditëses Drejtësisë Financave të Durrësit, 

e përfaqësuar regullisht prej Av. Kristaq Harizlt; 
Kundër 

Të paditunit Usta Jasbar Balla bariuës nij Du. 
rrës : 

P ë r 
Detyrimin e tij me i pague paditëses fr. ari 500 

lii 
(pesëqind) të rrjedhuna nga sipPrmarrja e 428 
metro kub zhurë dhe nga punime Hi tjP:ffl ; 

NA gjyqin që rrodhi botnisht, dhe më së fundi 
herë në mungesën e të paditunit, më datë 25-4 
-1939 ka dekllaruar Mtl:t: 

Vendim 
Në hazë Hi nPneH 138, t~ P .. C. 100, 531, 533 

të 3h. JT. P. C. 1240 të K. C. u rnndos detyrimi 
Hi t>alfHunit Usta Jashar Ballës niza Dibra sipflr 
marrës dhe hanuës në Durrës, t'i paguaj~ Finan 
cës i;f! Durrasit e nërTaq~smir prej Avokat Kristaq 
Harlzt, shumën pl'Pj tr. ari ?500 (pes~qlnt)" gjith' 
ashtu prej datë!'l si:> nzrities rn padisë 28-4-19~8 e 
deri n' "bekuHmi"n e ohH~itneve pl:ir Iornislmin e 
e 420 (~irtlir<1int e nilfz~) metro kubik gurë dhe 
zhurë q/:l nërrnhan kondratna me datë 2 Shtator 
1937, si dhA p~r boia+isjen e urës së hekur+ë në 
Shijak që bahet fjalë në kondratë nga nji fr. ari 
pltr ç'do ditë vonese për ç'do kondratë. 

Garancirat A dh~na prej tlf padftunit me Aktin 
Nr. 1310Q ti:> repArtori.t: A i rPgjistrullr në koleksi 
onin Nr. 7736 <lat~ 2rMaj 1937 të marrun prej 
Noterit Jonus 'I'afajt mbeten në favorin e arkës së 
Shtetit, 

ShpAnzirnet e gjyqit dhe ~O fr. ari onorar avo 
katuer n~ fwnr t' Avokat Kristeq Harizit i ngar 
kohen të paditunit. 

Ky vendim mund të kundrështohet dhe të. dik 
timohet. 

Arësynat Ligjore 
Më d::iUi 19 Prill 1938 Avukat Kristaq Harizi 

si përfaqësuës ligjor i Financave të Durrësit tue 
ju mbështetur letër-përfaqësimit të Përgjithëshmë 
Nr darn ka nv;rehur padije kontra 
tl:J paditunit Usta Jashar Ballës nga Dibra sipër 
marës punimesh botore dhe banuës në Durrës tue 
kërkuar detyrimin e tij t'i patttajë Arkës së Shte 
tit fr. ari 500 (pesëqint) si kusht ndeshkimusr për 
mos përmbushjen e obligimeve të marruna përsi 
për me kondratën da_të. 8-9-1937 me Nr. rep. 5436 
të Noterit Publik Zeqir Jsakut që përmban ged·i· 
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tjen e dy uravet si dhe detyrimin me pague Arkës 
së Shtetit nga 20 fr. ari në ditë d. m. th. nga 10 
Ir.ari (për ç'do urë) e për çdo ditë vonesë për dy kon 
dratat e tjera që përmbajnë ajo me datë 2 Shtator 
1937 furnizimin e ~etro kubik gurë dhe zhurë 
dhe tjetra për bojatisjen e Urës së Hekurtë në 
Shijak mbi lumin Erzen, gjith' për furnizimin e 
420 metro kub gurë dhe zhurë ka lënë tiii garan 
.ci lpotekore prej fr. ari 500 (pesëqint), për boja 
tisjen e Urës së hekurtë në Shijak nji garanci 
I po te kore fr. ari 260 ( dyqind e gjashtëdhjet) siç 
provohet në notën e Inskriptimit e redaktueme 
prej Noterit publik në Tiranë Jonus Tafajt me 
Nr. Rep. 13109 datë 27 Maj 1937, si dhe Hi padi 
tunit t'i ngarkohen spenzimet e gjyqit dhe çpër 
blimi Avokatuer. 

Në giyq,u e bamun pjesërisht faqësizht dhe 
pjesërisht nl:I mungesë gjykat<\ në virtut të nenit 
12t0 t~ K. C. tue e konsiderue gjohën periodike 
10 fr. ari pi:ir ç'do ditë vone<ië për mos ekseku 
Hmin e obligimit n~a ana e t~ padHunit për for 
nizimin e 420 (kaHlrqint e njëzet} metro kub gurë 
e zhurë dhe për bo}atisjoo e urës tA hekurtë në 
Shijak si tepër e madhe mbasi nuk eksiston pro 
porcion me shumën që do t' inkasonte sipërmarësi 
për punën që do rn kryente dhe kështu këtë 
shumë e zbret në nji (l) Ir. ari. · 

Tue marri para sysh Sf'l, për mos përmbushjen 
e obligimeve të marruna me kondratë datë 8-9 
1937 Nr. rep. 5436 të Noterit Publtk Zsqir Isakut 
qlS përmban goditjen e dv uraret kushti ndeshki 
mner ashtë caktuë në 500 fr ari. 

'rue marrë para sysh se ana e ~aditueme është 
vumun në morë me ngritjen e padisë. 

Tue marrë para sysh se, faktet që ka para 
shtruë paditësi konstderohen të pranueme kur nuk 
përgënjeshtrohen dhe me prova të marra më parë. 

Prandaj ~jykata vendosi në rn'ënyrë të sipër 
treguar. 

Durrës më 25-4-1939. 
K/So,kretari Gjyqtari Paqtuës 

Spenzime në dobi Ul Financës si •dminish'atë 
publike. 
Për taksin e vendimit 

,, kopje HJ xeadimit 
,, 10°/. mbi taks komunal 
,, spenzime t8 bS.ra. më Jarë 

Shuma totale 

Fr. ari 3,75 
1. " ,, 0,48 
3'92 " 

" 9,15 

Paguar prej Financës për pulla monopoli 
Për padijen Fr. ari 1,35 

. • akt-Gjykimet ,, 5,95 
7,30 

Durrës më 13~6-1939 
K/-Sekretari 

Vendim 
Me qënë se, siç vërtetohet nga anëshkrimi 

Ftuësit të kësaj Gjykate datë 22-6.1939-XVII ndo 
dhur midis aktere në hetimet q' ay ka disponuar 
regullisht banimi i të padituuit Jashar Balla nuk 
dihet, prandaj si mbas kërkimit të paditësit dhe 
në bazë të nenit 502 dhe 511 të Sh. II. P. C. u 
vendos që komunikimi i klHij akt - Gjykimi t' i 
bëhet me anë afishimi publik, toe u botuë në 
fletoren zyrtare, dhe tue u çpall në portën e jasht 
me të këtij Gjyqi, dhe tue caktuë për komuniki 
min nii mm] afat me kalimin e të cilit komuniki 
mi akt-Gjykimit do konsiderohet si bërë regultisht. 

Durrës më 4-XI-1939.XVIIT. 
K/Sç;kretari Gjyqtar! Paqtuës 

Shkurtim Shpallje ankanti 
Kjo Zyrë shet në anl:ant~ tre dyqanë të ndo 

dhur nn tregun A Përmetit e të kufizuara: i pari: 
përpara udhë publike, prapa hani i Kiço Ngielos, 
djathtas Fanko A4hami"'hi, majtas dvqani i Naum 
Spiro Go les; i dyti nga dy anë me anët edhe 
dyqanët e Fanko Adh::1midhit, pl$rpara udhë prapa 
hani i Kico Ngj~los; dhe i treti ms udhë publike, 
prapa me Cacin Nzjelon, djathtas me furën e Pilo 
Lamanlt, majtas me dvqsnin e Fanko Adhamidhit, 
prona këto të Fanko Adhamidhit, tue patur për 
bazë vMt~n fr. ari shtatëminjë (7000) franga ari. 

Ankanti i parë fillon mbas botimit për të dytën 
herë në Fletoren Zyrtare në Tiranë dhe vazhdon 
tridhjet dit rjesht dhe. ankanti i dytë fillon nga e 
nesërmja e mbarimit të ankantës parë dhe vazhdon 
pesëmbëdhjetë dit rjesht dhe ditën e fundit në orën 
pesë mas dreke bëhet dorëzimi i tyne. 

Prandaj shpallet ky ankant tue bërë të ditur që 
ata që dëshërojnë me ble pronat e naltpërmëndura 
të prezantohen në këtë Zyrë mbrënda afatëvet t~ 
ankatëve për me ofertuë regullisht. 

Përmet, më 29.11.939-XVIII. 
Nd. G}yqtari-.Paqtu.es 
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* * * 
Kjo Zyrë shet në ankantë tri të katërtat të një 

shtëpijë e përbëmun prej dy dhoma lart, një man 
xhato, një qilar, kusinë dhe obor, Hi gjendur në 
lagjën ,,Shën e Premte" të qytetit Përmetit, kufizue 
me nga L. Naun Zafir, P. Vangjel Koblara, V. MM 
sin Zeqir, dhe J. Naun Zafir, tue patur për bazë 
vleftën fr. ari dymijë e gjashtëqint (2600), pjesa 
këto të Islam Bektash Sinanajt. 

Ankanti i parë fillon mbas botimit për të dytën 
herë në Fletoren Zyrtare në Tiranë dhe vazhdon 
tridhjet dit rjesht dhe ankanti i dytë fillon nga e 
nesërmja e mbarimit të ankantës parë dhe vazhdon 
pei::ëmhëdhjetë ditë rjesht dhe ditën e fundit dhe 
në orën pesë mbas dreke blihet dorëzimi i tyne. 

Prandai shpallet ky ankant tue tl{rë të ditur 
ata që dëshërojnë me ble pjesat e shtëpisë naltpër 
mëndur, d. m. th. tri rn katërtat të preznntohen në 
këtë zyrë mbrënda afatëvet të snkantavet për me 
ofertue regu llisht. 

Përmet, më 29.11.939-XVIIJ. 
Nd. Gjyqtari Paqtuës 

FTESt 
Thirret me u prezantua para kësaj Gjykate 

me datë 29.l 1940 ora 9 para dreke, i pandehuni 
Esat Riza Kerci nga katundi Kalis i Lumës, më 
parë banues në Tiranë, tash me banim të paditun 
në Shqipnië, i akuzuem për faj vje,ihje. 

Kjo ftesë e botueme në Fletoren-Zyrtare zen 
vendin e komunikimit dhe në rast mos-paraqitjele 
ka me u vendos vazhdim' i gjykimit në mungesë. 

Zav. Gj. Filluer: 

SHPALLJE 

I quajtuni Stiri F. Naqe, Rekrut i D. L. 
1916, nga katundi Kosove i Permetit tash me 
banim jashtë shtetit, i pandehur për mungesë 
thirrjes nën armë. 

Thrritet të prezantohet para Gjykatës He 
tuese Ushtarake në Tiranë me datën 20 Ja 
nar 1940-XVIII, në rast të kundërtë do të 
vepreprohet si mbas ligjit. 

Tiranë, më 5-Xll-1939-XVIII 

* * * 
I quejtuni Jorgii M. Dhamellari Rekrut i 

D. L. 1916, nga lagja Varrosh i Përmetit, 
tash me banim jashtë shtetit, i pandehur për 
mungesë thirrjes nën armë. 

Thrritet të prezantohet para Gjykatës He 
tuese Ushtarake në Tiranë me datën 20 Ja 
nar 1940-XVIII, në rast të kundërtë do të 
veprohet si mbas ligjit. 

Tiranë, më G.Xll.1939-XVLI. 

* * * 
I quajtuni Perikli Th. Prifti, Rekrut i D. 

L. 1916, nga katundi Malshovë i Permetit, 
tash me banim jashtë shtetit, i pandehur për 
mungesë thirrjes nën armë. 

Thrritet të prezantohet para Gjykatës He 
tuese Ushtarake në Tiranë me <latën 20 Ja 
nar 19--10-XVIII, në rast të kundërtë do të 
veprohet si mbas ligjit. 

Tiranë, mo 5-XII-1939.XVIII. 

* * * 
I quajtuni Stire Dhame, Rekrut i D. L. 

1916, nga katundi Lipe i Përmetit, tash me 
banim jashtë shtetit, i pandehur për mungesë 
thirrjes nën armë. 

Thrritet të prezantohet para Gjykatës He 
tuese Ushtarake në Tiranë me datën 22 Ja 
nar 1940-XVIII, në rast të kundërtë do të 
veprohet si mbas ligjit. 

Tiranë, më 5-XIl-1939.XVIII. 

* * * 
I quajtuni Vasil L. Dame Rekrut i D. L. 

1916, nga katundi Buhal i Permetit, tash me 
banim jashtë shtetit, i pandehur për mungesë 
thirrjes nën armë. 

Thrritet të prezantohet para Gjykatës He 
tuese Ushtarake në Tiranë me datën 20 Ja 
n ar 1940.XVIII, në rast të kundërtë do të 
veprohet si mbas ligjit. 

Tiranë, më 5-XII-1989.XVIII. 
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PA RTE SUPPLEMENTARE 
TRADUZIONE DEi DECRETI DAL TESTO ALBANESE 

Decreto Luoqoteneneiale, 27 Dicembre 1939-XVIll, Nr.188 

Sistemaziorie nei ruoli della M. F. F. dei control 
lori, degli impiegati e allievi impiegati 
foreatali, della cessata amministrazione 
foreatale albanese. 

.NOi 
Luogotenente Generale di Sus Uaesta 

VITTORIO EHA.NUELE IIIJ 
Per Grazia di Dio e Volonta della .Nazione 

BE D' ITAI.-IA E D' ALB.i.NIA.. 
UIPEBATOBE D' ETIOPIA 

In virtu dell' autorita a Noi delegata; 
Vis to it N ost~o Deere to 14 Agosto 1939-XVII 

n. 54 ehe istituisce in Albania la Milisia Fascista 
Forestale; 

Udito il Consiglio dei Ministri; 
Su proposta del Ministra Segretario di Stato 

per l' Economia Nazionale, di concerto con ii Mi 
nistro Segretario di Stato por le Finanze; 

ABBIAMO DECREfATO E DECREflAMO: 
Art. 1. 

I controllori della cessata Amministrazione fo. 
estale Albanese, se riconosciuti idonei dalia spe 
ciale commissione di cui all' art. 7 del Decreto 
Luogotehsaaiale 14 Agosto 1~39 n. 54, saranno 
nominati con Decreto Ministeriale, Vice Brigadieri 
della Milizia Fascists Foreslale. La loro posizione 
di ruolo, stato e avanzamento sara fissata con 
success i vi provvedimenti. 

Art. 2. 
Previ gli accertamanti di cul all'articolo precadente, 

gli implegatt forestall ehe alla data dells entrata 
in vigore della legge avevano non meno di 3 (tre) 
anni di servlzio nella cessata Amministrazione fore 
stale, assumono il titolo di impiegati di I categoria 
del ruolo civile transitori o dell a Milizia Faseista 
Forestale. I posti di ruolo di detta categoria sono 
in numëro non superiore a 10. 

Coloro ehe saranno nominati impiegati dopo la 

pubblicazione della legge, assumeranno il titolo di 
impiegati di If categoria, con lo stipendiu mensile 
lordo di Fr. A. 160. 

Dopo 3 anoi di servizio, compreso anche il pe• 
riodo del corso, gli impiegati di Il categoria potranno 
essere promessi alla I categoria, secondo le vacanze 
di detto ruolo e la loro idoneita, riconosciata dal Co 
mandante della Milizia Nasionale Forestale su pro 
posta del Cotnandante la Legrone Forestale Albanese. 

Gli impiegati civili del ruolo transitorio delta 
Miiizia Fascista Forestale potranno, se in possesso 
del prescritti requisiti, prendere parte ai concorsi 
di Ufficiale della M. F. F. e, se arnmessi a trequen 
tare il corso di Allievi Ufficiali, consarveranno per 
la durata del medesimo, il posto del ruolo con gli 
assegni I elativi. 

Art. 3. 
Il presents Decreto entra in vigore· dalia data 

della sua pubblicazione nella Gasz stta Ufficiale. 
Ordiniamo ehe il presents decreto sia pubblicato 

nella Gazzetta Utliciale, mandando a chiunque 
spetti di osservarlo e Iarlo osservare. 

Tirana, 27-Xll-1939-XVllI. 

f/to Xh. Ypi 

f/to Francesco Jacomoni 
f/t A. Baça 

CO.vtPARTIMENTO MARITTIMO 
D' ALBANIA 

Tariffe imbarco e abarco nel porto di Valona 

O R D I N A N Z A N. 5 
Il Comandante del 

Compariimento Marittimo d' Albania : 
Vista la necesslta di disclpllnare i servizi 

e le tariffe di imbarco e sbarco nella rada 
di Valona; 

Viste le disposlzloni impartite in merito 
dalla R. Luogotenenza Generate ; 
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Vista l' autorizzazione N. 880/64 del 23 

corrente mese del Ministero degli Internl; 
Vista il Decreto Luogotenenziale n. 132 

del 31 ottobre u.s. pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale n. 105 dell' 8 novernbre u.s. riflet 
tente il porta di Durazzo ; 

Vista la propria ordinanza n, 3 del 4 
novembre u.s. pubblicata nella Gazzetta Uf 
ficiale n. 117 del 27 stesso mese ; 

DISPONE: 
Art. 1. 

Fino alla fine del prossimo mese di reb 
braio, per le operazioni di imbarco e sbarco 
nalla rada di Valona, saranno applicate le 
seguenti tarHfe uniohe, per qualunque merce 
e qualunque ricevrtore e caricatore : 

a) sbarco da sottoparanco a chiatte, 
trasporto a pontile, scarico e sti vaggio su 
vagoncini o automezzi dell' Impresa conces 
sronaria, trasporto nei recinti doganali, sea 
rico ed appilaggio negli stesst, ovvero de 
posito ternporaneo nei posti indicati nell' am 
nito portuale, od operazione inversa per 
r' imbarco: 

per quintale fr. alb. 0,80 
b) sbarco da sottoparanco a chiatte,· 

trasporto a pontile, scarico e stivaggio su 
mezzi del ricevitore, od operazlone inversa 
per I' imbarco : 

per quintale fr. alb. 0,60 
Art. 2. 

Ova particolari esigenze portuali lo richie 
dano, l' Autorita portuale, a suo giudizio, 
patra o~dinare il lavoro straordinario diurno 
e notturno, senza ehe per questo competa 
alle Imprese ulteriore compenso. Quando in 
vece il lavoro straordinario diurno o notturno 
tosse richiesto dalia nave o dai ricevitori del 
carico sara dagli interessati corrieposta una 
maggiorazione secondo la misura da stabilirsi 
con successtvo provvedimento. 

Art. 3. 
Le Ditte assuntrici delle operazioni di 

imbarco e sbarco riscuoteranno direttamente 
dai destinatari l' importo dei diritti per l' im. 
barco e lo sbarco, calcolati in base alle so 
pra indicate tariffe. 

Art. 4. 
Le Ditte assuntrici corrisponderanno men 

silmente al Municipio di Valona, un canons di 
Fr. alb. 0)15 per ogni quintale sbarcato od 
imbarcato, impegnandosi solidamente per un 
minima mensile di fr. alb. tremila. 

Art. 5. 
Per l' applicazione della tariffa di sottopa. 

ranco di cui alla lettera b) dell' art. l si osser 
veranno le seguenti norme: 

a) esclusione delta tariffa stessa per i 
postali; 

b) applicabilita di essa in ogni caso per 
i velieri. I veheri, pero, e i natanti tli q ualstasi 
specie non superiori a 20 tonnellate di stazza 
lorda, non harmo obbligo di servirsi dell' opera 
delle Im prese di imbarchi e sbarchi; 

c) limitazione di essa - per le navi da 
carico - alle partite di merci non inferiori 
a 60 tonnellate. 

Art. 6. 
Per l' esecuzione delle operazioni di imbar 

co e sbarco nena rada di Valona, le Imprese 
assuntrici dovranno, nel complesso, disporre, 
entro un mese, dei seguenti mezzi e mate 
riali: due rimorchiatori, quindici maone per una 
portata complessi va di tonnellate 1500, una 
motobarca grande, una mancina a cingali, 
due locornotori, mezzi di trasporto, copertoni 
impermeabili e pagliolati in legno, nella misura 
ehe sara valutata sufficiente dall' Autorita 
Portuale. 

Art. 7. 
La presente ordinanza entrera in vigore 

dal I gennaio 1940. 
Durazzo, 26 dicembre 1939-XVIII. 

lL TEN. COLONNELLO DI PORTO 
Comandante del 

Compartimento ..,arittimo d' Albania 
SAVERIO SIMI 

Shtypshkroja ,,NIK.AJ" Tiranë 
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M EJ"R' E'T N1• 1 JA 

f:l[JORJ,A 
S. H Q I P T A. R, E 

ZYRTARE 
Botohet prej· Drejtoris se Pergjithshme te Shtypit, Propagandas a Turizmit. 

PE.RM BAJT JE 
1) D. M. 15 Dhetuer 1939-XVIII, Nr. 189 

Suprimim' i Bashkis së Shijakut 
2) Regjistrime Shtetsije 
3) Shpallje gjyqesh 

SOMMAmo 
4) D. L. 15 Dlcembre 1939-X VIIJ, Nr. 189 

Soppressione del Municipio dt Shijaku 

f. 1 
f. 1 
f. 4 

p. 8 

Dekreti Mëkambësit datë 11-Xll-1939-XVIIJ, Nr. 189 

Suprimim'i Baahkis së Shjakut 

Na 
Bëkambësl l Pa5rgjlthshëm l Jladhnts lilë Tij 

VIKTOR EltlANITELIT lii 
Pijr Birë të .Zotit e Vullnet të Kombit 
BBBET I IT ALIS DHE I SBQIPNIS 

19EBANDOB I ETIOPIS 

Në virtj t t' Autoritetit që Na asht delegue i 
Mbasi u pa neni 15 i Statutit Themeltar të 

Mbn1tnis; 
Mbasi u-ndigjue Këshilli Ministr1.1e1; 
Mbi proponimin e Ministrit Sekretar Shteti për 

P. e Mbrendshme, 

KEMI DEKRE1 UE DHE DEKRETOJMË : 

Neni. 1. 
B ashkija e Shij akut suprimohet dhe qyteti në 

fj ilë i aneksohet Komunës së Qendrës së vendit. 
Neni 2. 

Të mbraparnbetunat pasive (borxhet), duke për· 
jashtuar ato që mund të liquidohen me nxjerrjen 
e t' ardhunave aktive, arrijnë në Ir.ari 22.526.95, 
dhe do të paguhen nga Arka e Komunes së Qen 
drës së vendit prej fondit përkatës që Ministrija e 
P. të Mbrendëshme do t'i akordojë për këtë që 
llim nga t' ardhunat e mbitaksave Shtetnore t~ 
Kom un eve. 

Neni 3. 
Kjo ligji.i hynë në fuqi me 1 Nanduer 1939. 
Ministri propozues do të kujdeset për paraqitjen 

e këtij Dekreti në Këshillin e Eperm Korporativ 
Fashist për këthimin e tij në ligjë. 

Urdhënojmë që ky Dekret të botohet në Fleto 
ren Zyrtare të Mbretnis, tue i dhanë mandat cilit· 
do qi i përket t' a respektojë dhe të bajë që të 
respektohet 

Tiranë, me 15-XU. 939-XVIII. 
Francesco Jacomuni d, v. 

11. Bushati d. v. 

···-···· .. ····-···-·-·---··-·--··-···-·-··············-·-------------- 

Regjistrime Shtetësij e 

Si mbas vendimit të Këshillit Ministrur r Nr. 
1047 me 9-XI!-1939 XV'II[ autorizohen zyrat 
kompetente me krye të gjitha veprimet e duhuna 
për rregjistrimin në shtetsin shqiptare e të qujtu- 
nit Dr. Xheladin Deda, i biri i Shyqriut dhe i Fatimes, 
lindun në Mitrovicë (Jugosllavi), i pa-martuem, ba 
nuës në Shkodër dhe ardhun në Shqipni qysh 
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prej 12 vjetësh, mbasi ky tue qenë nga raca e 
gjuha Shqiptare i ka plotsue gjith konditat e cak 
tuem= në paragrafin 5 t' Art. 7 të Kodit Civil; 
dhe betimin e nevojshëm konlorm ndryshimit të 
paragrafit I. t' Art 2 të Rregullores Shtetsis, t' a 
hajë para Zyrës së Gjendjes Civile ku ka qendre 
sën e ku do të rregjistrohet. 

* * * 
Si mbas vendimit të Këshillit Minislruer Nr. 

1060 me 9.XU.939-XVfII autorizohen zyrat kompe 
tente me krye të gjitha veprimet e duhuna për 
rregjistrimin në sbtetsin Shqiptare e të qujtunit 
Isuf Maloku biri i Ismailit dhe i Sadijes, lindun 
në Gjakovë (Jugosllavi) me 12.7.1905, i pa-martuem 
banues në Kukës e ardhun në Shqipni qysh prej 5 
vjetësh, mbasi ky tuti qenë nga raca e gjul-a Shqip 
tar i ka plotsue gjith konditat e c rktueme në para 
grafin 5 t' Art. 7 të Kodit Civil ; dhe betimin e 
nevojshëm konform ndryshimit të paragrafit I. 
t' Art 2 të Rregullores Shtetsis, t' a bajë para Zy 
rës së Gjendjes Civile ku ka qëndresën e ku do 
të rregjistrohet. 

* * * 
Si mbas vendimit të Këshillit Ministruer Nr. 

1003 me 9-XII-939-XVlII autorizohen zyrat kompe 
tente me krye të gjitha veprimet e duhuna për 
rregjistrimin në shtetsin Shqiptare e të qujtunës 
Menduha Demr Alizotti, bija e Aliut dhe e Hysnijes, 
lindun n~ Selanik me 19 t6, e pa-martueme, banu 
ese në Korçë nënshtetase Greke, dhe ardhun në 
Shqipni qysh prej 14 vjetësh, mbasi kjo tue qenë 
nga raca t> gjuha Shqiptare i ka plotsue gjithë 
konditat e caktueme në paragrafm 5 t' Art. 7 të 
Kodit Civil ; dhe betimin e nevojshëm konform 
ndyshimit të paragrafit I t' Art 2 të Rregullores 
Shtetsis, t' a bajë para Zyrës së Gjendjes Cij ile 
ku ka qëndresën e ku do të rregjistrohet. 

* * * 
Si mbas vendimit të Këshillit Ministruer Nr. 

1044 më 9-XII-939-XVIll autorizohen zyrat kompe 
tente me krye të gjitha veprimet e duhuna për 
rregjistrimin në shtetsin Shqiptare e të qujtunit 
Rrush Juniku biri i 'disinit dhe i T'abes, lindun 

në Gjakovë (Jagosllavi) më 15.3.1903 i pa-martuam, 
barmës në Kukës dhe ardhun në Shqipni nga Ju 
gosllavija qysh prej 3 vjetësh, mbasi ky tue qenë 
nga raca e gjuha Shqiptar i ka plotsue gjith kon 
ditat e caktueme në paragrafin 5 t' Art. 7 të Ko 
dit Civil; dhe betimin e nevojshëm konform ndry 
shimit të p aragrarit I. t' Art 2 të Rregullores 
Shtetsis t' a bajë para Zyrës së Gjendjes Civile 
ku ka qëndresën e ku do të rregjistrohet. 

* * • 
Si mbas vendimit të Këshillit Ministruer Nr. 

lOt:ll me 9-XH-l:JJIJ-XVIIl autorizohen zyrat kompe 
tente me krye të gjitha veprimet e duhuna për 
rregjistrimin në shtetsin Shqiptare e të qujtunit 
Xneladm Dermani, biri i Dermanit dhe i Rukijes, 
ltndun në Ulqin (Jugosllavi) më 1879, së bashku me 
gruen t1 tij të qujtun Mahmu1e, bija e Lanit dhe e 
Hamides me d.L 1894, dhe me Iëmijt e tij të qujiun 
Et-hem dne Hu kij", i pan m e d.l. 19iJ, dne i dyti 
me d.l. 1982; banuës në Shkodër dha ardhun në 
Shqipni nga qysh prej nji vjeti, mbasi ky tue qenë 
ng<A race! e gjuha Snqiptar i ka plotsue gjith kondi 
tat e caktuerne në P .uagrafin 5 t' Art. 7 të Kodit 
Civil; dhe b etimin e nevojshëm konform ndryshimit 
të paragraht. I. t' Art ~ të Rregullores Shtetsis, t' a 
hajë para Zyrës së Gjendjes Civile ku ka qendre 
sën e ku do të rregjistrohet. 

* * • 
Vendim Nr. 1049 me 9-Xll-l939-XVlll 

Këshilli i Ministrave në mbledhjen e Tij të sot 
shme të muajtun nën Kryesin e Z. Shelqet Vërlaci 
Kryeministër t1 /,av. Ministër Sekretar Shteti për 
P. Botore, me antarë Z.Z. 'I'efrk Mborja, M.inistl.fr 
Sekretar i Partis Fashiste Shqiptare, Xhater Ypi, 
Ministër Sekretar Shteti për Drejtësin, Maliq Bu 
shati, Ministër Sekretar Shteti për P. Mbrëndëshme, 
F djzi Atiz ottr, 'din1stër Sekretar Shteti për Financat, 
Ernest Koliqi, Ministër Sekretar Shtati për Arsimin, 
Anton Beç s, Ministër Sekretar Shteti për Ekono 
min Kombëtare, muer në bisedim shkresën Nr. 
334/2 datë 26-X-1939-XVII të Ministris së P. të 
14brëndëshme, me të c.lën tregon se Mëicambësija 
e Përgjithrhme m 3 shkresën Nr. 10158 datë 21-X- 
1939-XVII i ka përcjellë asaj Ministrije nji note 
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të Legatës Greke në Romë në Hi cilën kërkon që 
në bazë të protokolit t' anaksueme në Konventën 
e Shtetsisë që kemi me Greqinë (faqe të librit 
qarkuer Nr. 7), t' Ju njifet shtetsija greke Z. Kris 
to Papadhimitriu i biri i Dhimitrit dhe i gruas së 
tij Sofija Kristo Papadhimitriu e bija e Lukos prej 
Vunoj të Himarës. 

Të përmëndunit si mbas hetimeve të zhvillueme 
qysh me kohë, figurojnë të W'gjisfruPm nii rre 
gjistrët e popullsis të Komunës si:i Vunojt, si 
n' atë rn vitit 1923 ashtu dhe n' ato të vitit 1930. 

Rregjistrimi i rn përmëndunve asht ha në. mu 
ngesë prej t' affirmeve ose prej kryepleqsive, mbasi 
personat në fjalë kanë shkue nX Greqi qvsh në 
vitin 19~2 dhe nuk rezulton të jAnii kthye ma në 
Shqipni. 

Giith ' ashtu Mi:ikamhësija e Pi:irgjithëPhme i ka 
dërzue asaj Minifltrije f'ldhA nji vërtf•tPs~. të Jllshu· 
ems prej autoriteteve Greke e oërkthyeme dhe e 
}Agalizueme rrezullisht, mt'! tA cilën vër+erohet se 
personat në fjalë kanA marrë shtetsin Greke më 
1922 dhe se që ms atë kohë banojnë në Greqi- 

Dhe mandej Ministrija e sipl>dhanun tue tre 
gue edh« se të përmendunit kanë konditat e cak 
tuerne në Protokolin A nalt-përmëndun, n/i konlor 
mitet me dispozltat ligjore të K. C. dhe rn kupti 
mit të Nenit 34 ti'i Liajës mhi aktet e Gjendjes 
Civile, kërkon që çashtja t' i parashtrohet ki:itij 
Këshilli pilr ti~ vendosë mhi shlvernen e tyne nga 
shtetslja Shqiptare. 

KAsliitli i \fi11i<1trave, tue marrë parasysh sa 
ma sipër, 

Vendosi: 
t, autorizohen zyrat kompetente me kryem vepri 
met e duhuna për shlyemjen e të mlt-përmëndun 
ve nga shtetsija shqiptare. 

Leje për ngrefjen e nji Fabrike Tullash 

Vendim Nr. 1012 me 9-XII-19~rn-XVIII. 
Këshilli Ministruer në mbledhjen e tij të 

sotëshme të mbajtun nën Kryesin e Z. Shef 
qet Vërlaci, Kryeministër e Zav. Ministër Sek 
retarë Shteti për Punët Botore, me antaro Z. 
Z. Teufik Mborja, Ministër Sekretar i Partis 
Fashiste Shqiptare, Xhafer Ypi, Ministër 
Sekretar Shteti për Drejtësin, Maliq Bushati, 

Ministër Sekretar Shteti për Punët e Mbrëndë 
shme, Fejzi Alizotti, Ministër Sekretar Shteti 
për Financat, Ernest Koliqi, Ministër Sekretar 
Shteti për Arsimin, Andon Beca, Ministër Se 
kretar Shteti për Ekonomin Kombëtare, 
mori në bisedim lutjen e Z. Tahsin Hastopalli 
paraqitë me shkresën Nr. 877 datë 4-XII-939- 
:XVJII të Ministris s' Ekonomis Kombëtare, 
me anën e së cilës kërkon leje për të 11t,ue 
hun n' Elbasan nji fabrikë tullash si dhe pro 
dhimet e tyne me fuqi motorike fl() kuajsh 
si studjoj edhe mendimin Iavorabël të Minis 
tris së nalt përmenduri, 

Vendosi: 
t' autorizohet Ministrija në fjalËi me i dhanë 
të nalt përmendunit lejen e duhun për ti=i ngrehë 
n' Elbasan nii fabrike tullash me fuqi motori 
ke prej 60 kuajsh. 

Leje për ngrefjen e nji maqine zdrukthëtarije 
Vendim Nr. 10:11 me 9-:XIT-939-XVIll 
Këshilli Ministruer në mbledhjen e tij të 

sotëshme të mbajtun nën kryesin e Z. Shefqet 
Verlaci, Kryeministër e Zav. Minister Sekretar 
Shteti për P. Botore, me antarë Z. Z. Tefik 
Mborja, Ministër Sekretari Partis Fashiste Shqip 
tare, Xhafer Ypi, Ministër Sekretar Shteti për 
Drejtësin, Maliq Bushati, Ministër Sekretar Shte 
ti për P. Mbrendëshme, Fejzi Alizotti, Ministër 
Sekretar Shteti për Financat, Ernest K oliqi, Mi 
nister Sekretar Shteti për Arsimin, Anton Beca 
Ministër Sekretar Shtet; për Ekonomin Kombë 
tare, mori në bisedim lutjen e Z. Koco Etthi 
mi zdrukthëtar në Korçë, paraqitë me shkre 
sën Nr. 8002/11 datë 2-12-1939-VIII të Ministris 
s' Ekonomis Kombëtare. me anën e të. cilës 
kërkon leje për t' installue në punishten f' tij 
nji maqinë zdrukthëtarije me fuqi motorike 
prej dy kuajsh, si studioi dhe tcorespondencën 
përkatëse si dhe mendimin favorabël të Minis 
tris së nalt përrnendun, 

Vendosi: 
t' autorizohet Ministrija e Ekonomis K ornbë 
tare me i dhanë të sipër-përmendunit lejen 
e duhun për t' installue në punishten e tij nji 
maqinë zdrukthëtarije me fuqi motorike prej 
dy kuajsh. 
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ORD0NANC£ 

Gjykata Kolegjale e Beratit, e formuar prej 
Kryetar Ulvi Kadiut, Gjyqtar Filluar, me antarë 
Emanuel Komnino e Zija Luniku, Nd. Gjyqtar Fi- 
UuEJr, asistuar prej Kryesekretarit Ali Koshit ; 

Passi studjoi lutjen e dhanun prej Ismail Hodos 
nga lagja e Re e Beratit, me të cilën kërkon dek 
larimin e Absenci:ls së vëllajt të tij Aqif Hodos 
nga lagja e Re e Beratit, massi pr«j 25 vjet ma 

• para ka ikur për në Shtetet e Bashkuara t' Ame- 
rikës dhe ka m s tepër se dhjet vjet që nuk dihet 
gjallërija e tij; 

Passi pa se kërkesa në fjalë i ka të gjitha 
konditat formale të shënuara në nenin 82 të K. 
Civil , 

E d e k l a r o n 
Të pranueshme kërkesën e sipër-përmendur 

dhe në bazë të nenit 83 të K. Civ.; 
Vendosi 

Thirjen e pleqësiës së la~jes l?A të Beratit, 
për ti~ muë informatat e duhura reth gjendjes së 
vërtetë Ui të quajturit .Aqif Hodos, kundra Hi cilit 
drejtohet kërkesa. Gjith ashtu luten të gjithë ata 
që mund të ken dijeni mbi ndodhjen e të sipër 
përmendurit Aqif Hodos, që t'i njoftoju Krys siës 
së lt:ës1j ~jykate informatat e rastit brenda gjaFiht 
muajvet q1' nga data e shpalljes. 

Dhe Urdhëron 
Ql;i shkurtimi i këtij vendimi të shpallet tek 

porta e banesës ose ti:' qëndresës së mbrarue t' ab 
sentit; ~jHh ashtu shkurtimi i kësaj mase t~ bo 
tohet dy herë me interval nji muaj në Fletoren 
Zyrtare dhe n' atë të Fashizmit. 

Këto shpallje do M3 bëhen gratis massi kërku 
esit i ë3ht ceduar benefi-ci i vobekësiës, 

Berat më 11.XH.1939-XVIII 
Kryesekretari 
Nd. Gjyqt. Filluer 

Gjyqt. Filluer 
Nd. Gj-yqt. Filluer 

Dekret Akt-Gjf'klmi 

Gj.yqi Paqtuës Durrës i formuar ,pi:e,j Z. Niko 
Gliozhenit, Nd. Gjyqtar Paqtuës, n' asistencë të 
Protokolistit Vang,jel Dhiamandit; 

Në padinë civile të i:egjistruar 11ë Nr. 131 U~ 
radhorit themeluer të çështjeve civile. 

Ngrehur 
Prej paditëses Drejtorisë Financave të Durrësit, 

e përfaqësuar prej Av. Z. Kristsq Harizit, 
Kundër 

Të paditunit YmH Kraja, banuës në katundin 
Shënavlash, 

P ë r 
Detyrimin e të paditunit m'i paguë Ark1's së 

Shtetit fr. ari 300, Hi rrjedhuns prej ndihmës q' i 
ka akor-luë Shteti si emigrant për installime buj 
qësore I tus qlfoë se ky tokat dhe shtëpinë e dha 
n~ prej shtetit e ka pas shitur. 

Ni·, gjyqin qfi rrodhi botnisht dhe Iaqëstsht 
m'dis përfaql-'sue,:it rn plttrmPndur të Financave dhe 
tP paditunit vetë më datë 17 Tetuer 1938 ka dek 
llarnë këtë : 

Vendim 
NX hazë Hi neneve 100, 244 tfi Sh. IT P. G. 138 

dhe 11 Ul S'1. Ligjë~ mbi vendosjen e ernigrandë 
vl'lt 11 vendos detyrimi Hi paditunit Ymer Kraja 
emigrand dhe hanuës nfi Durrës me paauë në 
Arlt:1:in ~ Shtetit IDA anën e nrAjtorii-1:! sl:i Financa 
ve Dnrrë,,jt shumnn ~ fr. ari trsqlnt (ROO) dhe ka 
matAn A tvre ligjorA qysh r,gs data 21-10-1937 të 
regjii-trlmit Hi padisë. 

Shnenztmet P zjvqit si dhe fr. ad rlhjl"Hl çpllr. 

hlim Avokatuer nli favor tA .anës paditëse i ngar 
kohen anës s~ padi+nn. 

Arl:isyn!it Li{!jOrP 
Drejtoria e Financave të nurrl:l!it e pl:irfRqll 

suem= prej Avokat z. Kristaq Ilarisit h padit në 
lditii Gjvkatii Ymer Krajën banuës në Durrës tue 
kërkuë detyrimin e tij m'i pag~ Ark?s s1:i Shtetit 
fr. ari treqind si dhe kamatën e tyre He.ior~,. për 
shkak se e padituni sa do ql:i ka pas qën/.i insta 
lhtë nga autoritetet përkatëse ml:, një tokë nl( 
Shënavlash tue ju akorduë dhe një ndihmë prPj 
fr. ari treqlnt për punimet bujqësore ; ky tokën. 
dhe shtëpinë të dhëna aga Shteti i shiti dhe u 
jaraua p17ëi tyre nil ·tmnd,rë~htim me ll,i.spo7Jtat e 
neneve 10, 11 tH Shtojcës mbi vetrdosjen e 'lmi 
grand~vet. Pau.q-iti 'dhi, 11jë atl:c,t16etyrimi ,me Nr. 
Rep. '€170 d.a{ë 2"1.lO.t932. 

Në .gjy,q-in e rt'jedhun faqësisht ana 'f>'aditëse 
p~sëriti lpëmbajtjett e kit'l}b,-sz;s veW, a11' ''-' ~oi 
tun u gj~gj tue mohuë f)atijen dhe a-ue .pretendue 
se fokën ·nuk e 'ka sbit ipor se është '1a1-guë ·~ 
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ka ardh përkohësisht në Durrës për arësye shën 
detësore qysh prej nji vifi dhe se me një lutje të 
drejtueme Zyrës Reformës Agrare ka pas këi kue 
ridrrimin e tokës në fjalë, por Financa tash së 
fundit 'ka installuë .n' atë tokë një emigrand tjetër. 

Mbi kërkimin e anës paditëse është pyet dhe 
Zyra e Emigracionit e cila me shkresën e saj Nr. 
126/6 darë 3-1-1938 ashtë gje~j se i padituni ashtë 
larguë nga vëndi i installimit tue lënë tokën të 
pa punuame dhe mbasi kishte shit truallin dhe 
shtëpinë e banim t, Komi!:\ioni i installimit në virtut 
të nenit 10, 11 të Sh. ligjës nalt-pë.rmëndur ka 
vendosur marrjen e tokës tij. Ana paditëse para 
qit gjith' ashtu nj~ kopje Nr. 532 datë 21.7.1937 
me anën e Hi cilës Kryetar' i Komunës Shënavlla 
shit i ban të ditur Zvrës Emigracionit Durrësit se 
i p adituni Ymer Kraja t0kën nuk e ka shit por 
se ashtë larguë dhe banon në Durrës tue pas shit 
truallin dhe shtëpinë, paraqiti një kopie me Nr. 
294 datë 9-8-1938 me anën e së cilBs Ministria e 
Brl:indëshme urd-hl\ron Pref ekt urën e këtushme me 
ap\ikue dispozitat A neneve 10. 11 rn Sh. Ligjës 
nA fjalë kundrejt rn o'lditunit paraqiti një kopje 
vendimi Nr. 20 datë 12.8.1937 me anën e së cilës 
Komisioni i Emigracionit të Prefekturës Durrësit 
ka ven·dos'Jr marrjen ni:I dorëzim të tokës caktuë 
rn P"\dttnnit dhe rezervimin me csktuë f>migrsnda 
t~ rinj tus autorizuë njëkohësisht Kryetarin e Ko 
mis'onit me ngreh p adië kontra të paditunit për 
nxjenjen e ndihmavet t~ marrnna n~.a Shteti. 
- I padituni asbtfi mbrojt tue thënë se ka hik 

nga toka me lejen e Drejtorit t.ë Zyrës Agrare 
dhe se s·a do që 'lutja e 6j për ndrrimin .e asaj 
toke ishte pranuë edhe nuk j-a kishin ndrruë atë 
tokë, dhe gjykata siç përmëndet në vendimin 
in.terllukator t' audje ncës c1at1' 4.7.1988 vendos q' i 
padituni të provojë ato pretendime. Por ky nuk 
mundi rue provuë pretendimet e v,ef.a të cilat u 
pë:rgifojeshtron me shkresën e Zyrës ,Emigracionit 
Nr. 252 datë .16-9-1938. 

Gjykata mbasi shqyrtoj aktet dhe dëgjoj pre- 

tendimet e palëvet. 
Tue marrë para sysh se në bazë të një kon 

vens ioni të konkluduem midis përf11qësuësit Ui 
Arkës së Shtetk lfhe të pamtunit siç !Vërtetohet 
me Akt-detyrimin Nr. 670 darn 21-10-1982 ky i 
fundit me kalitetin , ·tij ai ~m;gnmd ka pas ·.tntl!I'rë 

një ndihmë prej fr. ari 300 nën konditat të relatu 
eme në aktin në fjalë, 

Tue marrë para sysh se nga pohimi të padi- 
tunit si dhe ng-t shkresat rellative të paraqitura 
prej anës paditëse nesullton se i padituni ashtë 
larguë nga toka dhe ka shit shtëpinë e vetë tuë 
u-instr lluë në Durrës. 

Tue marrë para sysh se pre tendimi i të paditunit 
SA ij8htë largue me autorizimin e autoritetit përka 
tës nuk mundi me u-provuë. 

Tue marrë para sysh se· në konformitet me 
dispozitet e nenit 11 të Sh. Ligjës mbi vendosjen 
e Emigrantave, fmigrantët e installuem në toka 
bujqësore detyrohen të banojnë Iamilisht pranë 
tekës ndryshe kë]o ju merre-i dhe i jepet gjyqit 
për nxjerrjen e ndihmave të marruna ; 

Tue marrë para sysh se i pidituni është larguë 
nga toka të cilën as që e punonte por mjaftohë 
she vetëm me shit kullotën e saj; 

Tue marrë para sysh se në kët-:ë mënyrë j pa 
dituni ka vepëruar në kundërshtim me dispositat 
e nenit 11 të Sh. Llgjës relatuem ; prandaj dhe 
gjykata vendosi siç u tregua ma nalt, 

Durrës më 17 'I'etuer 1938. 

K/Sekretari Gjyqtari Paqtuës 

Shpenzime në dobi të Fina. CPS 
Me rastin e ngrehjes së padisë 
Për komu-nrkimin e Akt-Gjykimit 

" kopje gjykimi e komunal 
,, pulla orgji. gjyhim.it dhe kopja 

,, dëftesat e komunikjmit 

Fr. arë 3,85 

" 

1,10 
2,20 

// 1,05 
---- 

8.30 

" 

Shuma totale 
Durrës më 27-X-1938. 

" 
K/Sekretari 

Vendim 
Me qenë se siç vërtetohet tlf?;a anëshkrimi ·Nr. 

681 datë f 9.XI.1938 i Gjykatës së Paqbt Shkodër 
i padituni Ymer Kraja banon në Jugosllavi me 
hanim të mos ditur, prandaj si mbas kP-rkimit të 
p.ërf. Finaneës Av. Z. Kr. Harisi dhe në bazë të 
nenit 502,5 l 1 të Sh. IL P. -C. u vendos që komu 
nikimi këtij Akt-Gjykimi të bëhet me anë afishimi 
publik tue u botuë në Fl-teren Zyrtare, dhe tue 
caktuar për këtë qëllim nji muaj afat, roe kalimin 
e të cilit komunikata do të konsiderohet S:i e berë 
regullisht. 

Durrës, më 16.10.1939-XVU. 
K/Sekretari Gjyqtari Paqtuës 
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LETËR-THIRJE 

Thirret m'u prezantue para kësaj Gjykate me 
datën 29 Janar 1940 ora para dreke, i qujtuni 
Mexhid Kalosh Tomçini, lindun në katundin Po 
lloxhan të Dibrës, banues puntor më parë në Ti 
ranë, sot me banim të paditun në Shqipnië, për 

i t' u gjykue si shkelës i nenit 449 të K. Penal, 
sepse nga bahçeje e Angelo Stefan Achiles nga 
Bari, banues në 'I'iranë, ka vjslnr nji sasi pjesh 
kash pa pasur lejen e ankuesit: 

Në rast që i përmenduri ka me u prezantua në 
ditën dhe orën e caktueme, ka m'u shikue gjy 
kimi në mungesë të tij, dhe këjo ftesë e botueme 
në Fletoren Zyrtare, zen vendin e komunikizait. 

Tiranë, më 19-12-1939-XVIIL 
Zav. Gjyqtari Fitluer 

* * * 
Thirst m'u prezantua para kësaj Gjykate me 

datën 29-1-1940 ora 9 para dreke, i qujtuni Zenun 
Mahmut Totua, nga katundi Bushtrio të Kalas De 
des, banues më parë në Tiranë si punter, sod me 
banim të paditun në Shqipnië, për t' 11 gjykue si 
dhunues i nenit 449 të K. P. sepse pa pasuri lejen 
e duhun prej ankuesit Francesco Pacellit, ka vje 
lur rrush në vreshtin e tij. 

Në rast të mos prezantimit në ditën dhe orën 
~ sipërshenueme, ka m'u shikue gjyqimi i tij në 
mungesë, dhe këjo ftesë e botueme në Fletoren 
Zvrtaren Zyrtare z en vendin e komunikimit. 

Tiranë, me 19-12-1939-XVIII. 
Zav, Gjyq. Filluer 

* * * 
I qujtuni Ali Hoxha nga katundi Xibër e ba 

nuës më parë në katundin Lis të Matit dhe tash 
me banim të paditun në Shqipnië, akuzohet për 

. shkak se me dt. 16.1 o. 193g_xvn në bashkpunim 
me të pandehurin tjetër Hakik Sulën nga Lisi kan 
rrahun ankuesin Hasan Isufin po nga katundi Lis. 
Prandaj i pandehuri Ali Hoxha thërritet për tu 
prezantue para Gjyqit Paqtuës Matit për me dt. 
16.f.1940-XVIII ditën e Mart ora 9 para dreke 
për ndryshe Gjyqi ka me u shikue në mungesën 
e tij. 

Kjo ftesë e shpallun në Fletore Zyrtare zen 
vendin e komunikimit. 

Burel, më 12-12-1939-XVIII 

Gjyqtari Paqtuës 

* * * 
Të quajtunit Hasan Ali Skendalia] nga Armeni, 

Epaminonda Foto Dhelte nga Polieani, Hasan Mah 
mut Xhaferi nga Gjinokastra dhe Ilamdi Karafili 
nga Berati, banuese në Selenicë, pandehen se me 
datë 17-6-1939-XVII natën kanë dhunue banimin 
e ankuesit Mflmo Zyber Maç.ajt nga Progonati ba 
nues në Self'nicë të cilit i kanë vjedhur dhe disa 
sende shtëpiake nga shpia. 

Me qenë se të pandehunit Ilamdi Karafilit nga 
tash nuk i dihet vend banimi, ftohet me anën e 
Fletores Zyrtare t~ prezantohet para 6iyqit Hetues 
të Vlonfls pl5r me darn 29-12-1939-XVIlJ ora 0. 

Në rastë se nuk prezantohet ditën dhe orën e 
caktuam kanë me u përfundue hetimet nfi munge 
sën e tij si mbas Ligiit. 

Vlonë 9-12-1939-XVIII 

Gj. Hetues 

* * * 

I quajtuni Tore _,\_ Nako Rekrut i D. L. 
1916, nga katundi Lipivan i Permetit tash me 
banim jashtë shtetit, i pandehur për mungesë 
thirrjes nën armë. 

Thrritet të prezantohet para Gjykatës He 
tuese Ushtarake në Tiranë me datën 20 Janar 
1940.XVIII, në rast të kundërtë do to vepro 
het si mbas ligjit. 

Tiranë, më 5.XII.939-XVIII. K. F. 
Gjyqtari Hetues Ushtarak 

* * * 
I quajtuni Piro T. Joanishi, Rekrut i D. L. 

1918, nga lagja Varrosh i Permetit, tash me 
banim jashtë shtetit, i pandehur për mungesë 
thirrjes nen armë. 

Thrritet të prezantohet para Gjykatës He 
tuese Ushtarake në Tiranë me datën 20 Janar 
1940. xvm, në rastë të kundërt do të vepro 
het si mbas ligjit. 
Tiranë, me 5. XVII. 1939. XVIII. 
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* * * 
I quejtuni Kristo F. Lluka, Rekrut i D. L. 

1916, nga katundi Rrumbullak i Permetit tash 
me banim jasht, •shtetit, i pandehur për mu 
ngesë të thirrjes nen armë. 

Thrritet të prezantohet para Gjykatës He 
tuese Ushtarake në Tiranë me datën 20 Janar 
1940-XVlll, në rast të kundërt do to vepro 
si mbas ligjit. 
Tiranë, me 5. 12. 1939-xVm. 

* * * 
I quejtuni Apostol P. Ndini, Rrekrut i D. 

L. 1916 nga katundi Biovizhde, i Perrnetit tash 
me banim jasht shtetit, i pandehur për mu 
ngesë të thirrjes nen armë. 

Thrritet të prezantohet para Gjykatës He 
tuese Ushtarake në Tiranë me datën 20 Janar 
1940-XVUI, në rast të kundërt do të veprohet 
si mbas ligjit. 
Tiranë, me 5. 12. 1939-XVlll. 

* * * 
I quajtuni Mustafa S. Kotori, Rekrut i 

D. L. 1916, nga katundi Kreshoxe i Përmetit, 
tash me banim jashtë shtetit, i pandehur për 
mungesë thirrjes nën armë. 

Thrritet të prezantohet para Gjykatës He 
tuese Ushtarake në Tiranë me datën 20 Ja 
nar 1940-XVlll, në rast të kundërte do të 
veprohet si mbas ligjit. 

Tiranë, më 5-XU-1989-xVm. 

* * * 
I quaj tuni Gani R. N' arazani, Rekrut i D. 

L. 1915, nga lagja Xhami-Mbret i Elbasanit, 
tash me banim jashtë shtetit, i pandehur për 
mungesë thirrjes nën armë. 

Thtritet të prezantohet para Gjykatës He- 

Nr. 137 

tuese Ushtarake në Tiranë me datën 20 Ja 
nar 1940-XVlll, në rast të kundërte do të 
veprohet si mbas ligjit. 

Tiranë, më 5-XH-1939.XVIII. 

* * * 
I quajtuni Sokrat M. Guga, Rekrut i D. 

L. 1918, nga lagja Shënkoll i Permetit, tash 
me banim jashtë shtetit, i pandehur për mu 
ngesë thirrjes nën armë. 

Thrritet të prezbntohst para Gjykatës He 
tuese Ushtarake në Tiranë me datën 20 Ja 
nar 1940.XVIII, në rast të kundërtë do të 
veprohet si mbas ligjit. 

Tiranë, më 5-XII-1939-XVIII. 

* * * 
l quajtuni Rako Mina, Rekrut i D. L. 

1919, nga katundi Sterbeqi i Permetit, tash 
me banim jashtë shtetit. i pandehur për mu 
ngesë thirrjes nën armë. 

Tnrritet të prezantohet para Gjykatës He 
tuese Ushtarake në Tiranë me datën 20 Ja 
nar 1940-XVIII, në rast të kundërtë do të 
veprohet si mbas liijit. 

Tiranë, më 5-XII-1939.XVIII. 

* * * 
I quajtuni Bajram H. Ali Haska Rekrut i D. L. 

1916, _nga katundi Ball i Permetit tash me 
banim jashtë shtetit, i pandehur për mungesë 
thirrjes nën armë. 

Thrritet të prezantohet para Gjykatës He 
tuese Ushtarake në Tiranë me datën 20 Janar 
1940-XVlll, në rast të kundërtë do të veprohet 
si mbas ligjit. 

Tiranë, më 5.XII.1939-XVIll 

* * * 
I quajtuni VasilKoço LipeRekrutiD. L1917, 

nga katundi Lipivan i Permetit tash me banim 
jashtë shtetit, i pandehur për mungesë thirrjes 
nën armë. 

I'hrritet të prezantohet para GiykatësHe- 
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tuese Ushtarake në Tiranë me datën 20 Janar 
!940-XVHI, në rast të kundërte do të veprohet 
si mbas ligjit. 

Tiranë, më 5.Xllfl:-19-XYIII. 

* * * 
I quejtuni Ulo J. Kamberi Rekrut i D. L. 

1918, nga Ogduman i Perrnetlt, tash me banim 

[asht Shtetit, i pandehur për Mungesë thirrjes 
nen armë 

Thrritet të prezantohet para Gjykati:,s He 
tuese Ushtarake në Tiranë mu datën 20 Janar 
1940.XVUI, në rast të kundërte do to vepro 
het si mbas ligjit. 

Tiranë, më 5-Xll-93~-XVIII. 
Gjyqtari Hetues Ushtarak 

PARTE SUPPLEMENTARE 
TRADUZIONE DEI DECRETI DAL TESTO ALBANESE 

Decreio Luoqotenenziale, 15 Dicembre 1989-X VIII Nr. 189 

Soppressione del Municipio di Shijaku 

Wot 
Luototeiieilte Generate di Sua Mae,.ta 

VITTORIO IJJIANUELE Ill 
Pfn' Gni:la di Bio e Volonta della Nazlone 

Bil D' ITALIA ~ D' ALBANIA... 
Iff PBBAT08E D' ETIOPIA 

In vir tu dell' auto rita a N ai de legata ; 
Viste l' articolo 15 dello Statuto Fondamentale 

del Regno; 
Intesa il Consiglio dei Ministri; 
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato 

per l' Interno; 
ABBfAMO DECRETATO E DECRETIAMO: 

Art. 1 
11 Municipio di Shijaku viene soppresso e la 

cltth in o-gg,itto vlene annessa al Comune Centrale 
Ioeale. 

Art. 2. 
Gli arretrati passivi (debiti), ommettendo qnelli 

ehe possono essëre liquidati eon ls riscossione de 
gli introiti attivi, ammontano a fr. alb. 22.526,95 
e saranno pagati dalla Cassa Comunale Centrale 
della localita, dal fondo relativo ehe il Ministero 
degli Interni accorders per tale scopo dagli introiti 
delle sopratasse statali a favore dei Comuni. 

Art. 8. 
La presents legge entra in vigore col 1 ° No 

vembre 1939-XVIII. 

Il Ministra proponente pn'nve~1~t a presents 
re il presente Decreto al Consiglio Superiore Cer 
porativo Fasclsts per la sua convereione in LIJ.ggt.,. 

Ordiniamo ehe il presents deereto sia pubblica 
to nella Guzzetta Ulliclale mandando a chiunque 
spetti di osservarlo e farlo osservare. 

Tirana, li 15.XII.1939-XVIH. 
f/to Francesco .Jacomoni 

f/to M. Bushati 

Gli A D B O W A T l a.lia Ga:azetta Ufficiale 
aono pi'egati di ver1are entro ii meae .li 
dieembre l' importo , dell' abbonamento per 
l' anno 1940-XVIII. 

Coloro ehe sone arretrati aono partico 
larmente pregati di volere al piu presto met 
tersi in regola. 

Dal 1 ° gennaio 1940 la Gazzetta Uffieiale 
sara. soltanto inviata a eoloro ehe avranno 
in antieipo versato l' importo dell' abbona 
mento. 

Shtypshktoja '~ Nika'j" Tiranë 
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MBRETNIJA 

FLETORJA. 
SHQIPTARE 

ZYRTARE 
Botohet prej Drejto ris se Pergjithshme te Shtypit, Propagandes e Turizmit. 

PERMBAJTJE 

1) lfregjistrime Shtetsije 
2) Shpallje e Bashkis Kryeqytetit 
3) Fletë Shpallje e Bashkis së Shkoders 
4) Kompartimenti detar i Shqlpnis 
5) Compartimento Marittimo d' Albania, 

Ordinanza Nr. 5 

f. 1 
f. 2 
f. 3 
f. 6 

p. 7 

Rregjistrime Shtetësije 

Si mbas vendimit të Këshillit Ministruer Nr. 
1140 me 12-XrI-939-XVIII autorizohen zyrat kompe 
tente me krye të gjitha veprimet e duhuna për 
rregjistrimin në shtetsin Shqiptare e të qujtunit 
Qizim Reka biri i Abdylit dhe i Ilysnijes, lin 
dun në Rekë me 1910, i pa-martuam, banuës në 
Tiranë dhe ardhun në Shqipni qysh prej 5 vje 
tësh, mbasi ky tue qenë nga raca e gjuha Shqip 
tar i ka plotsue gjith konditat e caktueme në para 
grafin 5 t' Art. 7 të Kodit Civil; dhe betimin e 
nevojshëm konform ndryshimit të paragrafit I. 
t' Art 2 të Rregullores Shtetsis, t' a bajë para Zy 
rës së Gjendjes Civile ku ka qëndresën e ku do 
të rregjistrohet. 

• * * 

Si mLas vendimit të Këshillit Ministruel' Nr. 
1025 me 9.XU.939.XVIII autorizohen zyrat kompe 
tente me krye tU gjitha veprimet e duhuna për 

rregjistrimin në shtetsin Shqiptare e të qujtunit 
Medat Es it Elmazit, biri i Elmazit dhe i Sanijes, lin 
dun në Dibër të Madhe (Jugosllavi) me 1907, i p,a 
m artueme, banuese në Zerqan dhe ardhun në Shqip 
ni qysh prej nji vjeti, mbasi ky tue qenë nga raca 
e gjuha Shqiptare i ka plotsue gjith konditat e cak 
tueme në paragrafin 5 t' Art. 7 të Kodit Civil; dhe 
betimin e nevojshëm konform ndryshimit të para 
grafit I. t' Art 2 të l{rdgullores Shtetsis, t' a bajë 
para Zyrës së Gjendjes Civile ku ka qëndresën e 
ku do .të rregjistrohet. 

* * 
Si mbas vendimit të Këshillit Ministruer Nr. 

1063 me 9-XII-1939 XVIII autorizohen zyrat kompe 
tente me krye të gji1ha veprimet e duhuna për 
rregjistrimin në shtetsin Shqiptare e të qnejtunës 
Xlejrerne Vokshi Lija e Seitit dhe e Hatmas, lindun 
në Gj ikovë më 1914, e martueme, pranë Flet-famil 
jes së burrit të sajë që e ka marrë shtetsin Shqip 
tare ma parë, të qujtun Dërgut, së bashku me 
vajz .t e ty ne të qujtuna Dritë e Bardhyle, e para 
me d. l. 1935 dhe e dyta me d. l. 1939, mbasi kjo 
tue qenë nga raca e gjuha Shqiptare i ka plotsue gjith 
konditat e caktuerne në paragrafin 5 t' Art. 7 të Kodit 
Civil; dha betimin e nevojshëm konform ndryshi 
mit të paragrafit I. t' Art 2 Rregullores Shtetsis, 
t' a bajë para Zyrës së Gjendjes Civile ku ka qon 
llr~sën e ku do të rregjistrohet. 

* * * 
Si mbas vendimit të Këshillit Ministruer Nr. 

1014 me 9.Xlf.939-XVlII autorizohen zyrat kompe- 
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tente me krye të gjitha veprimet e duhuna për 
rregjistrimin në shtetsin Shqiptaro e të qujtunit 
J 1kov Topalli, biri i Dimitrit dhe i Anastasj 9S lindun 
në kat. Belicë (Jugosllavie) me 18G0, i ve, banues 
në Peshkopi dhe ardhun në Shqipni qysh prej 6 
vjetësh, mbasi ky tue qenë nga raca e gjuha Shqip 
tar i ka plotsue gjith konditat e caktueme në para 
grafin 5 t' Art. 7 të Kodit Civil ; dhe betimin e 
nevoj shëro kon form ndryshimit të paragrafit I. 
t' Art 2 të Rregullores Shtetsis, t' a bajë para Zy 
rës së Gjendjes Civile ku ka qer::dresën e ku do 
të rregj istrohet. 

* * * 
Si m'ias vendimit të Këshillit Ptinislrut'r Nr. 

1142 me 21-Xll-939-XVIII aut rriz ohen zyrat kompe 
tente me krye të gjitha veprimet e duhuna për 
rregjistrimin në shtetsin Shqiptare e të qujtunit 
Ramiz Xhiha, biri i Et-hemit dhe i Nazifes, 
lindun n~ Gjakovë me 1908, i pa-martueme, banu 
es në Tiranë dhe ardhun në Shqipni qysh prej 
19 vjetësh, mbasi ky tue qenë nga raca e gjuha 
Shqiptar i ka plotsue gjithë konditat e caktue 
me në paragrafm 5 t' Art. 7 të Kodit Civil; dhe 
betimin e nevojshëm konform ndy shimit të para 
grafit I. t' Art 2 të Rregullores Shtetsis, t' a bajë 
para Zyrës së Gjendjes Civile ku ka qendresën e 
ku do të rregjistrohet. 

* * * 
Si mbas vendimit të Këshillit Ministruer Nr. 

1141 më 21:xII-939-XVllI autorizohen zyrat kompe 
tente me krye të gjitha veprimet e duhuna për 
rregjistrimin në shtetsin Shqiptare e të qujtunit 
Hysen Ilalil, biri i Z malit dhe i Nurishanit, lind un 
në Dibër më 1914 i pa-martuam, banuës në 
Tiranë dhe ardhun në Shqipni nga J ugosllavija 
qysh prej 18 muejsh, mbasi ky tue qenë nga 
raca e gjuha Shqiptar i ka plotsue gjith kon 
ditat e caktueme në paragrafin 5 t' Art. 7 të Ko 
dit Civil; dhe betimin e nevojshëm konform ndry 
shimit të paragrafit I. t' Art 2 të Rregullores 
Shtetsis t' a bajë para Zyrës së Gjendjes Civile 
ku ka qen i resën e ku do të rregjistro het. 

* * * 
Si mbas vendimit të Këshillit Ministruer Nr. 

1145 me 21-XII-939-XVIII autorisoh sn zyrat kompe- 

tente me krye të gjitha veprimet e duhuna për 
rregjistrimin në shtetsin Shqiptare' o të qujtunit 
Mikel Zh ali, biri i Noelit dhe i Kaelis, lindun në 
Urim"linë (Francë) më 29-1-1899, shtetas Frances, së 
bashku me gruen e tij të qujtun El za, bija e Hro 
kut dhe e Nushës, d. 1. 19-X[-1904 dhe me djalin 
të qujtun Jozef, d. I. 19·TII-1921, banues në Tiranë 
dhe ar dhun, në Shqipni nga Franca qysh prej 18 
vjetr sb, mbasi ky tue qenë nga raca e gjuha Shqip 
tar i ka plotsue gjith konditat e caktueme në para 
grdfi n 5 t' Art. 7 të Kodit Civil; dhe betimin e ne 
vojshëm konforrn ndryshimit të paragrafit. I. t' Art 
~ të Rrt>gullons Shtetsis, t' a bajë para Zyrës së 
Gjerdjes Civile ku ka qëndresën e ku do të rregjis 
trohet. 

Flet-Shpallje 

1} Bash kija e Kryeqytetit në bazf të vendimit 
Nr. '109 a ,të 15-12-1939-XVIII të Këshillit të Për- 
hershëm dhe pëlqimit Nr. datë të 
Ministris P. ti.i Mbrendshme, ven n' adjudikatë si 
përmarjen e vorrimeve të vobektëve qi vorrosen 
nga ana e sajë ose në njehsi të Bashkive tjera, 
për periodën prej 1 Kallnuer 1940-XVIII. 31 Dhe 
tuer 1040-XVlV. 

2) Ankandi publik për sipërmarrjen e sipërme 
do të zhvillohet në Zyrën e Kryetarit të Bashkis 
Kryeqytetit para Këshillit të kryesuam prej tij 
ose nga i del -guemi i tij, 20 ditë mbas botimit të 
kësaj shpallje në Fletoren Zyrtare prej orës 8,80 
-11,30 p. d. 

3) Ankandi ka m'u ba me anë të ofertave të 
mësheshefta si mbas dispozitave të paragrafit 2 
të Nenit 3G në lidhje me paragrafin 2 të art. H8 
të rregullores mbi Kontabilitetin e Përgjithshëm të 
Shtetit. 

Ofertat do të paraqiten në këtë mënyrë: 
a) Për fëmijë deri 4 vjeç 
b) ,, n ma të mbëdhaj prej 4-40 vjeç 
c) n ma të mdhaj prej 10 vjeç e terma. 

4) Ofertat do t'i drejtohen Kryetarit U~ Këshi 
llit dhe do t'i paraqiten në z arta t~ mbylluna me 
dyell të kuq e tue qenë të shoqnueme me garan 
cië prej fr. ari 100 (njiqind). 
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5) Garancija e caktueme do të derdhet në favor 
të këtij Instituti në çdo arkë Financijare të Shte 
tit, Bashkijake ose në nji Bankë që ndodhet në 
Shqipni; garancija Pianohet edhe me Ipotekë me 
konditat e parapamë në nenin 26 të Rregullores 
mbi Administrimin e pasunis dhe të Kontabilitetit 
Përgjithshëm, e cila garanci do të jetë dy-fish 
nga ajo me të holla. Garanc'ja në fjalë ofertuesve 
do t'i kthehet aty për aty, dhe sipër-marrsit po 
sa të marri fund kontrata. 

6) Objekti i sipërmarrjes për gjithë vitin formon 
nji shumë aproksimativisht fr. ari 3000 (trimij). 

7) Për me qenë i pranue n' ankand çdo ofer 
tues ka me paraqitë : 

a) nji certifikatë qi të vërtetoj se konkurusi 
asht i aftë me ba punimet të llojit e të randësis 
së tyne që lishohen në sipër-marrje e të mos ketë 
ba grindje e të mos jetë çlaq i mos-kujdeshëm 
në kryemjen e sipërmarrjeve. 

b) nji çertififikatë morali teti. 
8) Sipërmarsi merë përsipër qi në verimet të 

përdori materialin e dorës së parë dhe të pëlqy 
shëm. Vorret detyrohet m'i ba m. 1.50 thellë dhe 
m. 0.90 gjanë për të mdhajt, dhe për të vegjël 
m. 1 të thellë dhe m. 0.50 të gjanë, pikërisht siç 
e këshillon rregulli hygjsnik. 

9) Sipërmarrsi vorrimet do t'i hajë në bazë 
të lejevet qi t'i Iishohen prej Zyrës ·Gjendjes Ci 
vile, gjith-ashtu në varrimet asht i detyruem me 
respektua zakonin për çdo element. 

10) Pagesa ka me ju krye në bazë të diftesave 

të vërtetueme prej Ekonomatit, natyrisht t' anek 
sueme me dokumenta zhustifiku~e. 

11) N' orën 11,30 p. dite Kryetari Këshillit dek 
laron mbylljen e ankandit dhe do të filloj çeljen e 
zarfave me radhë dhe do t'i lishoj atij qi ka ofer 
tën ma të mirë. 

12) Kontrata nuk munt të lidhet pa u marrë 
pëlqimi si mbas !!rt. 138 të Ligjës së Bashkive. 

Sipër-marrsi asht i detyruam me kontratën 
mbrenda 5 ditve, qysh nga data e njoftimit qi ka 
me ju ba prej Bashkis. Në rast kundërshtimi hum 
bet garancija dhe sipërmarrja nxirret përsëri n' an 
kand. 

13) Në rasë se sipërmarrsi nuk ofrohet me 
lidhë kontratën mbrenda datës së caktueme në 

• nenin 12 të kësaj shpallje, ose nuk i kreyn pu- 

nimet me rregull, humbet garancija e depozitueme, 
si mbas art. 4 të kësaj shpallje. 

14) Të gjitha shpenzimet e kontratës e cila 
do të bahet në Noteri, mbrenda pesë ditëve prej 
njoftimit të pëlqimit që përmendet në art. 12 të 
sipërmë, taksat Qeveritare e Bashkijake si ata të 
shpalljes në Fletoren Zyrtare i ngarkohen sipër 
marrsit, 

Kryetar' i Bashkis Kryeqytetit 

Fletë Shpallje e Bashkie 
1 

Shkodërs 
Si mbas vendimit Nr. 356 datë 25. 10. 1939 

XVII të Këshillit të saj, Bashkija e Shkodrës nxjerr 
n' adjudikatë per të dhanë në sipërmarrje nxjerr 
jen e taksave Abatuari e konsumi mbi gjanë e 
gjallë per nji vjetë kohë tue fillue prej datës 1 
Kallnuer 1940 XVIII e deri me 31 Dhetuer 1940 
XIX me konditat e posht-shenjueme: 

1) Adjudikata provizore ka me u ba në Zy· 
rën e Bashkis tue fillue prej datës 27. 12. 1939 
XVIII e deri me datën 15 Kallnduer 1940 
XVIII, dhe ajo definitivja prej datës 16 Kallnduer 
1940 XVUI e deri 25 kallnduer 1940 XVIII; mbre 
nda afatit definitiv, në kjoftë se jepen oferta t' ar 
syeshme dhe të pelqyeshme si edhe mbasi të me 
rret pelqimi i Prefekturës, varët e dorzohet mbas 
48 orësh; në rasë se tokon ditë pushimi dita e fu 
ndit, shtyhet per ditën e nesërme. 

2) Në kjoftë se çmimet e dhanuna prej oter 
tuesave' nuk shifen t' arsyeshme, Këshilli i perher 
shëm rezervon të drejtën për mos lëshimin defini 
nitiv, dhe me nji vendim të posaçëm zgjaton afatin 
edhe 15 ditë tjera. 

Po kje se mbrenda 15 ditëve nuk paraqiten 
oferta t' arsyeshme, me nji vendim të dytë zgjatet 
afati edhe 10 ditë tjera dhe po kje se mbrenda 
këtyne 10 ditëve të fundit persri nuk paraqiten 
oferta t' arsyeshme, do të vendohet prej Këshillit 
të Bashkis mbajtja e këtyne taksave n' ekonomi. 

3) Konkuruesat ditën qi do të marrin pjesë 
n' adjudikatë duhet të marrin pjesë n' adjudikatë 
duhet të paraqesin garancinat e nevojshme. 

4) Garancija duhet të jepet në të holla prej 
fr. ari 4_400 të cilat duhet të derdhen n' arkën e 
Bashkis ose pranë Bankave qi ndodhen në Shqip- 
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ni të njofjuna prej Qeveris. Garancija mund të jetë 
edhe me anë t' ipotekavet së parë mbi pasuni të 
pa tun dëshme, sasija e së cilës duhet të jetë fr. 
ari 8.800 në themel të neneve 25 e 26 të rregu 
llores mbi zbatimin e ligjës së kontabilitetit; por 
per kët të dytën ma parë duhet të jenë krye for- 
malitetet qi përmbajnë dispozitat e ligjës së gaan 
cive me datë 31 Majë 1934 shpallë në Fletoren 
Zyrtare me datë 12 Qershuer 1934 Nr. 34. 

5) Konkurimet me telegram ose me telefon 
nuk pr anohea, vetëm janë të pranueshme ato qi 
janë me prokura të rregullta. 

6) Nxjerrja e taksës s'abatuarit dhe të konsu 
mit mbi gjanë e gjallë bahet në bazë të nenit 87 
të Iigjës së bashkive. 

7) Kijat e edhat konsiderohen si të tillë deri 
,tit~n e Kasmit d. m. th. me datën 6 Nanduer 1940 
XIX, A mbas kësaj <latë i shtrohen taksës qi me- 
rret per dash, dele, skjap e dhi. 

7) Nxierrja e këtyne taksave shitet në fr. ari 
e pagesa do t'i bahet Bashkis në fr. ari. 

9) Siperrnarrësi asht i detyruam me i ba pa 
gesën arkës së Bashkis nder kiste 10 ditëshe, me 
10, me 20 e në fund tij çdo mojit. Në rasë mos 
p1~imi ni:i <HHin e caktueme, Bashkija merr masa 
pAr nxjerrjen e të hollave, dhe po kje se kalojnë 
5 dit1i mbas datës së caktueme per pagesë, Bash 
kij1 ka të dr.:ijtë të prishi kontratën pa kenë 08• 

voia ner kurrfarë lajmimi alpërmarrësin dhe e merr 
n' administrimin e vet nxjerrjen e taksës, ose e qet 
në shitje të dyti> tue kenë ç' do dam per llogari 
të sipërmarrësit edhe W garancis së tijë. 

10) Pagesa e kisteve qi u nermsnd në nenin 
9 tll k~s!lj letër-adjudikatë, tue fillua që nga dita 
e dhanjes në dorëzim 18 sipërmarjes e deri në 
fund të m ojit shtstuer 1940 XVIII do të bahet me 
shtesë 20 ,I° (njizet) perqind ma te per se sa i takon 
perpiestimlt të 10 ditëve. 

Per sa i perket pagesës së kistsve per tre muej 
shin tetuer-nanduer-dhetuer 1940 XIX, shtesa 20°/0 
per qind e pagueme prej sipermarrësit nder muajt 
e m aparshem, ka me u llogaritë pjesërisht në fa 
vor rn sipërmasrësit ndër klstet e 10 ditëve rreth 
tre muejve të naltë-treguem. 

11) Në pagesë të kisteve nuk mundë të ba 
het kurrfarë taksimit ose mungesat, por kistet do 
të paguhen plotësisht e në rregull. 

12) Çdo dam qi mund të shkaktohet nga for 
cat madhore e të pa prituna mbas lëshimit defini 
tiv t' a-ijudikatës n' administrimin e sipërm ari [es, 
nga ana e Bashkis nuk i merret para sysh, dhe si 
permarrësl nuk ka të drejtë të pretendojë per kur. 
farë shperbllmit. 

13) Mbrenda tri ditëve mbas lëshimit definitiv, si 
përmarrësi asht i detyruam të lidhi kontratën dhe 
të pagu-jnë taksen e kasnecit '!.0/0 (dy per qind) 
mbi rn gjithë shumën e sipërmarrjes në bazë të ne 
nenit 109 të ligjës së Rash ki Te.' 

14) Në rasë qi sipërmarrësi nuk paguen tak 
sën e kasnecit n' afatin e caktuem, konsiderohet si 
i abstenuem nga sipërmarrja, dhe Bashkija proce 
don çeljen e nji adjudikate Hi re tue u ngarkuo 
çdo dam mbi sipërmarrësin dhe garancija e tij si 
ç'flet neni 9 i kësajë Ietër-adjudikate. 

15) Të gjitjlë konkuruesat ose garantat e ty- 
ne qi do tA marrin pjesë në kët adjudikatë duhet qi 
të mos kenë kurrfarë borxhit ndaj arkën e Bashkisë, 
parndryshej nuk do të pranohen ofertat e tyne. 

16) J rshta tarifes dhe dispozitave të ligjës së 
B ishkl ve aipërmarrësi nuk ka të marri kurrfarë 
takset edhe sikur të kenë pasë ndonji mbështetje 
mbas zakonit të vendit. 

17) Të gjitha shpenzimet qi kanë për të rje. 
dhun per kët letër adjudikatë, si edhe per legali 
zimin e kontratës në Noteri e n' Ipothekë dhe për 
shpallje, pulla e tjera, janë për llogari të sipërmarr 
sit. 

18) T' interesuemit qi dishrojnë me pasë njof 
time ma t' imta mbi konditat e kësaj sipërmarrje 
mundë t' i drejtohen Administratës së kësajë Bash 
kie. 

19) Taksa e botimit të shpalljes në Fletoren 
Zyrtare do të paguhet ditën e nënshkrimit të kon 
tratos si mbas nenit 12 paragraf i tretë i dekret 
rregullores mbi gjestionin e Fletores Zyrtare. 

Kryetar i Bashkis: 

Fletë-Shpallje 

Prefektura e Shkodrës në mbështetje rn autori 
zimit Nr. 9185/3 datë 12.10.1939-XVIII të Ministris 
së P. të Mbrendëshme, së treti herë nxjerrë n'adju 
dikatë paksimin publik për deri në fund t' ushtri 
mit financjar 1939-40 fornizimin e sendeve të ne- 
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vojitun për burgun 
poshtë: 

Grupi I-rë 

e ~hkodrës siç shënohet këtu 

Çmimi bazë 
Fr. ari 

1.- 1. Sapun vendi kualitet J.rë nji Kgr. 
2. Hasra (rrogastra) me dimension 

2 X 1.60 
3. Fëshisa vendit 
4. Teneqe me muslluk sempel 
4/1. Teneqe boshe 
5. Legen për t' u larë teneqeje 
6. Finik riji kgr. 
7. Gëlqere nji kuintal 

Grupi II-të 
8. Qymyr prej drunit lisit kuintal 

copa 1.20 
,, 0.60 
n 4.- 
,, 1.20 
n 1.50 

1.20 
4-- 

8 .. - 
9. Drue lisi 1.£0 

10. Adjudikata do të zhvillohet 20 (njizel) ditë 
mbas botimit të kësaj Fletë- Shpallje në Fletoren 
Zyrtare pa u Ilogaritun dita e shpalljes dhe para 
këshillit vrejtues n' orën 5 mbas dreke në Zyrlfn 
a Prefekturës së Shkodrës. 

1 t. Ofertuesit për të marrë pjesë n1 adjudikatë 
duhet ma parë të paraqesin nji garanci të depo 
zitueme në ndonii nga arkat Iinancjare Shtetnore 
ose nl:I atë bankare pi{r Grupin e I-të fr. ari 150 
(njiqind e pesëdhetë) dhe p:fr grupin e dytë fr. ari 
80 (tetdhetë) në favor të Prefekturës së Shkodrës; 
në përfundim t' adjudikatës ato of erta qi kan me 
rezultue në disfavor garsncit e dhanur a do t'ju 
këthehsn t' interesuemve. E Sil pl'r garancit e aty 
ne që do të jenë të favorshme do t'ju këthehen 
po Ra tit murin fund kontrata. 

12) Ofertat do të pranohen prej orës 2-5 mbas 
tfrPke në zarfa të mbylluna dhe të vulosuna me 
dytlë të kuq rn cilët do të nërmbajnë zbritje për 
qlndëse mbi çmimin bazë. Zbritia do rn bahet pl:lr 
cdo iz;rup e dallueme e jo VPçanërisht për çdo sand. 
Çelja e zarfave hahet prej Krye-tarit të Komisionit 
rn adjudikatës në ditën e shenseme ma naltë n' o 
rën 5 (pesë) mbas dreke në nresencën e ofertues 
VA duke i shenue nji nga nji n~ proces-verbalin 
relativ, mandej si rn hanet skeda e msheftë që 
p1lrmban zbritja përqindëse mbi çmimin hazë në 
përfundim do të deklarohet fituese oferta që mban 
zbritjen përqindëse ma të mir~ ose e njinjishme 
me nte të skedës së msheftë. Në rast se ofertat e 
dha nuna prej t1 interesusmvet do rrezultojnë të 
njinjishme e të pranueshme po në UU~ mbledhje 

zhvillohet nji konkurim midis tyne dhe në për 
fundim deklarohet fituese oferta ma e mirë. 

13. Koha e dhanjes së këtij fornizimi fillon nga 
data e dekretimit definitivisht të kontratës dhe 
mbaron me 30 Qershuer 1940. 

14. Sapuni do të jetë i kualitetit të parë të 
vendit, dorëzimi do të bahet në . zyrën e burgut 
me mjetet e shpenzimet e s'përmarëelt. 

15. RrPgostat e shisat do rn jentJ të kualitetit 
të mirë dhe të bamuna në vend ashtu edhe tene 
qet e legenet duhet të jenë të reja dhe rn mira, 
si edhe ,acid finiku edhe gf'lqeria prej kualitetit të 
mirë dl.A do të sillen në zyrën e burgut me mje 
tet A i:iioërmarrëi:1it. 

T 6. Qvmvri do tlJ ji>të prej druj111 IM, i thatë 
dhe i pa përzimë me dhe ose gur1C e të mos kAtë 
tos (nluhun]. drut duhet t" jen prPj lisit dhe do 
Hi dorzohen si RAndet a tjera, të tregueme ma 
nalt nP Zvrën A Burgut. 

17. Sipërmarëi:ii detyrohet të v11zhdoi1C dhanjsn 
P !'Andf'lvA të nermsnduna OP kl:lt flet-i:ihpallje dPri 
në 60 diti{ mbas mbarimit të afafit të kontratës 
me çmimin A paitusrn: në rastë Fe "ontrata A re 
nuk do të jetë nërfundue, sipl:lrmarlfi:ii detyrohet 
mfli nënshkrua lrontratën mhrenda 10 ditlfve nga 
da+a e komunikimit rn pranimit Që do t' i hahet 
me RhkrAi:ië të veçantë ng11 PrPfi>ktur11 " vendit. 

B K11i>r i:1i0Krrn11rëi:ii nuk nlotson të zjltha 
knnditat e d=tvrimet Qi do të marrin OPrsioër me 
kontratë humb zarancin, A cila rrPejistrohPt me 
vendim të KAi:ihi:lit të Shtetit e ardhnn i:iht11tnore 
tuej q~në sipërmarësi i lirtl me u drejtua në Gjyq 
për ç,fo pretendim qi Ui ktatP. 

19. Çmimi i sAndevA t1:I sipër-shenui>me do t'i 
pagahAt sioërmarësit nga arka A Iinsncës SP Shko 
drës ose prPj as11i asaj që e dëshiron ma mandat 
direkt pazese mbasi të ltetl:I naraqitë rr11gu11isht 
dokumentar justifikuese të vërtetueme nga auto 
ritPti lrnmpPtentP. 

20. Shpenzimet për lidhjen A kontratës e të 
shualljes n~ Ftet=ren Zyrtare si edhe ato për pro 
te~të e të tjera qi mund të ndodhin i nzarkohen 
sipërmarësit. 

21. Konfliktet qi mund të ndodhin midis në 
punësit të burgut dhe të sipërmarrësit për shkak 
Ui kualiteteve t' artikujvet të përmenden zgjidhen 
prej Këshillit Administrativ. 

22. Naa vonimi i pagesës deri në tre muej 
sipërmarësi nuk ka rn dreitë premjen e ushqimit 
ose dhanjen e sendeve tjera t.ë parashikueme sipër. 

Prefekt' i Shkodtës 
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SHPALLJE 

1. Bashkija e Portit Edda nxjerr n' ankant pu 
blik dhënien në sipërmarrje për vitin 1940-X'lIIJ, 
të taksave Bashkijake: 

a) Taksin e therjes të kafshve e të bagtivo 
n' abatuar si sdhe ato të konsumit të mishit në bazë 
të nenit 87 të Ligjës së Bashkive. 

b) Taksin e shit-blerjes të gjasë së gjallë në 
bazë të nenit 88 të Vgjës së Bashkive. 

c) Taksin e peshimit botor dhe të matjes si 
edhe atë t' okupimit të vendit në bazë të neneve 
90 e 91 të Ligjës së Bashkive e të tarifës apro 
vuar prej Këshillit Administrativ. 

2. Ankandi publik do të ·zhvillohet në zyrën e 
Bashkis së Port Edda para Këshillit të kryesuam 
nga Kryetari ose · i deleguemi i tij, 20 ditë mbas 
botimit të kësaj shpalljeje në Fletoren Zyrtare e 
në qoftë se takon ditë festimi, W nesërmen e asaj 
dite. 

3. Ankanti ka për t' u ba me anë t' ofertave të 
mshefta si mbas dispozitave të paragrafit II të ne 
nit 36 në lidhje me paragrafin IJ. të nenit 38 të 
Rregullores mbi Kontabilitetin e Përgjithëshëm të 
Shtetit. 

4. Çmimi bazë për të gjitha taksat të cilat je 
pen së bashku në sipër-marrje asht caktuar në 
fr.ari 6000. 

5. Garancija asht caktuar 100/" mbi çmimin bazë 
në të holla të derdhuna n' arkën e Bashkis ose 
në Bankë, ose dy fish pasuni t' ipotekueme. 

6. Ofertat duhet të përmbajnë shprehimisht pra 
nimin e konditave që ndodhen pranë Bashkis ku 
t' interesuemit mund të marrin njoftime. 

7. Ankandi publik do të mbetet çelët prej orës 
8.30 deri 11.30 të ditës së caktuar n' art. 2 të 
kësaj shpalljeje. 

8. Kontrata nuk mund të lidhet pa u marrë 
pëlqimi si mbas nenit 138 të ligjës së Bashkive. 

9. Të gjitha shpenzimet e kontratës e cila do 
të bahet në Noteri brenda tetë ditëve, prej datës 

njoftimit të pëlqimit që përmendet n' artin e sipërm, 
taksat qeveritare e Bashkiake si edhe ato të shpa 
lljes niipër fletore, i ngarkohen sipërmarrësit. 

(Nga Bashkija e Portit Edda) 

KOMPARTIMENTI DET AR I SHQIPNIS 
U R D II H N Nr. 5. 

Ko1J1<t1Hla11ti / Kompartimentit Detar tt Shqizmis 

Tue pa nevojën e dishiplinimit të sherbi 
meve të tarifës të ngarkim shkarkimit në 
limanin e Vlonës; 

Tue pa dispozitat o dhanuna mbi çashtje 
nga Mëkambësija e Përgiithëshme , 

Tue pa autorizimin Nr. s~O/G4 datë 23 
k. m. të Ministris P. të .Mbrendshme; 

Tue pa Dekretin o Mëkambësis Nr. 132 
datë 31 Tetuer të kaluern i botuem në Fle 
toren Zyrtare Nr. 105 datë. t> Nanduer të ka 
luem, që ban fjalë mbi limahin e Durrësit ; 

Tue pa urdhnin e vet Nr. 3 datë 4 Nan 
duer të kaluern botue në Fletoren Zyrtare 
Nr. 117 datë '27 t', atij mueji 

URDHNON 
A rt. I. 

Deri uë mbarim të muajit t' ardhëshëm 
fruer, për veprimet e ngarkimit e shgarkimit 
në limanin e Vlonës, do të zbatohen tarifat 
e vetme që poshtshenohen për secilin mallë 
e për secilin marrës ose ngarkues : 

a) shgarkim nga sottoparanco ndër lun 
dra, bartja në pontil, shgarkim e stivazhë 
mbi vagonat o ndër mjete bartëse të Sipër 
marrjes koncesionare, bartja ndër rrethet e 
doganës, shgarkim dhe grumbullim ndër to, 
ose depozitim i përkohëshëm ndër vendet e 
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tregueme në zonën portuale, ose veprim 
përkundërt për ngarkim 

për kuint. fr. shq. 0,80 
b) shgarkim nga sottoparanco ndër lun 

dra, bartje në pontil, shgarkim e stivazhë 
mbi mjetet e marrësit, ose veprime të për 
kundërta për ngarkim 

për kuint. fr. shq. 0,60 
Art. 2. 

Në rasë se nevoja të veçanta limanore 
e kërkojnë, Autoriteti limanor, mbas gjykimit 
të vet, mundet me urdhnue punim të [asht 
zakonshëm ditë e natë, pa i takue për kët 
gja Sipërmarrjeve ndonji shpërblim i ma te 
përm. Kuer përkundra puna e [ashtzakon 
shme e ditës ose e natës të jen kërkue nga 
avullorja ose nga marrësi i ngarkesës ka për 
t' u dhanë nga t' interesuemit nji shtesë si 
mbas mbas masës qi do të caktohet ma vonë. 

Art. 3. 
Firmat sipërmarrëse të veprimeve ngar 

kim-shgarkimi do të tërheqin drejt për drej 
të nga destinatari shumën e të drejtave për 
ngarkim e shgarkim, tue i llogaritë në bazë 
të tarifavet të naltpermendun. 

Art. 4. 
Firmat sipërmarrëse do të paguejn permui 

sisht Bashkis së Vlonës nji taksë prej fr. shq. 
0,15 për çdo kuintal të shgarkuem e të ngar 
kuern, tue u detyrua plotsisht per nji mini 
mum të permujshëm prej fr. tremij. 

Art. G. 
Për zbatimin e tarifës së sottoparancos 

qe përmendet në germën b) t' art. I do të 
mbahen këto rregulla : 

a) përjashtim i tarifës për postatet; 
b) zbatueshmenija e tyne në çdo rasë 

për barkat. Porse barkat, dhe mjetet lundru 
ese të çdo lloji qofshin jo ma tepër se 20 
tonelatësh stacë lorde nuk kan detyrim me 
u shërbye prej veprës së Sipërmarrjes së 
ngarklm-shgarkimit. 

c) kufizim i sajë - për avulloret ngarki 
mi- për partina mallnash jo ma të pakta se 
50 tonelatë. 

Art. G. 
Për kryemien e veprimeve të ngarkim 

shkarkimit në limanin e Vlonës, Sipërmarrjet 
duhet, përgjithësisht, të disponojnë, mbrenda 
nji mueji, këto mjete materiale : 
dy remorkjera, pesmdhet maona per nji bar 
tje komplesive 1500 tonelatash, nji motobarkë 
të madhe, nji mancina a cingali dy lokomotore, 
mjete trasporti, myshemana e pagliolati, druni, 
në masën qi ka me u gjykue e mjaftueshme 
nga Autoriteti Portual. 

Art. 7. 
Ky urdhën ka me hye në fuqi më l Kall 

nuer 1940-XVm 
Durrës, 26 Dhetor 1939-X\" III. 

NENKOLOSEL' I PORTIT 
Komandant' i Kompartimentit 

Detar të Shqipnis 
SA VER IO SIMI 

COMP~RTIMENTO MARlTTIMO 
D' ALBANIA 

O R D I N A N Z A Nr 5. 
It Comandante dPl Compartimento Ma1 ittimo 

d' Albania: 
Vista la necessita di disciplinare i servizi 

~ le tariffe di imbarco e sbarco nella rada 
di Valona; 

Viste le disposizioni impartite in merito 
dalia R. L uogotenenza Generate ; 

Vista l' autorizzazione N. 880/64 del 23 
corrente mese del Ministero degli Interni; 

Visto il Decreto Luogotenenziale n. 132 
del 31 ottobre u. s. pubblicato nella Gazzetta 

ill 

Ufficiale n. 105 dell' 8 novembre u. s., riflet- 
tente u porto di Durazzo ; 

Vista la propria ordinanza n. 3 del 4 
novembre u. s. pubblicata nella Gazzetta Ut, 
ficiale n. 117 del 27 stesso mese ; 

DISPONE 
Art. 1. 

Fino alla fine del prossimo mese di teb 
braio, per le operazlonl di imbarco e sbarco 

BKSH
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nella rada di Valona, saranno applicate le 
seguenti tariffe uniche, per qualunque merce 
e qualunque ricevitore o caricatore: 

a) sbarco da sottoparanco a chiatte, 
trasporto a pontile, scarico e stivaggio su 
vagoncini o automezzi dell' impresa conces 
sionaria, trasporto nei recinti doganali, scarico 
ed appilaggio negli stessi, ovvero deposito 
temporaneo nei posti indicati nell' ambito por 
tuale, od operazione in versa per I' imbarco, 

per quintale fr. alb. 0,80 
b) sbarco da sottoparanco a chiatte, 

trasporto a pontile, scarico e stivaggio su 
mezzi del ricevitore, od operazione inversa 
per l' imbarco, 

per quintale fr. alb. 0,60 
Art. 2. 

Ove particolari esigenze portuali lo richie 
dano, l' Autorita portuale, a suo giudizio, po 
tra ordinare il lavoro straordinario diurno e 
notturno, senza ehe per qussto competa alle 
lmprese ulteriore compenso. Quando invece 
il lavoro straordinario diurno o notturno fosse 
rlchlesto dalla nave o dai ricevitori del cari 
co, sara dagli interessati corrisposta una mag 
giorazione secondo la misura da sta'rilirsi 
con successivo provvedimento. 

Art. 3. 
Le Ditte assuntrici · delle operazioni di 

imbarco e sbarco riscuoteranno direttamente 
dai destinatari -l' importo dei diritti per I' im 
barco e lo sbarco, calcolati in base alle sopra 
indicate tariff e. 

Art. 4. 
Le Ditte assuntrici corrisponderanno men 

silmentc al Municipio di Valona, un canone 
di Fr. alb. 0,15 per ogni quintale sbarcato 
od imbarcato, impegnandosi solidalmente per 
un minimo mensile di Fr. alb. tremila. 

Art. 5. 
Per l' applicazione della tariffa di sottopa 

ranco di cui alla lettera b) dell' Art. l si os 
serveranno le seguenti norme : 

a) esclusione della taritr a stessa · per i 
postali; _ 

b) applicabilita di cssa in ogni caso 
per i velieri. I velieri, pero, e i natanti di 
qualsiasi specie non superiori a 20 tonnellate 
di stazza lorda non hanno obbligo di servirsi del 
l' opera delle Imprese di imbarchi e sbarchi ; 

c) limitazione di essa - per le navi da 
cari co - alle partite di merci non inferiori a 
30 tonnellate. 

Art. u. 
Per l' esecuzione delle operazioni di im 

barco e sbarco nella rada di Valona, le Im 
prese assuntrici dovranno, nel complesso, · di 
sporre, entro un mese, dei seguenti mezzi e 
materiali: 

due rimorchiatori, quindici maone per una 
portata complessi va di tonnellate 1500, una 
motobarca grande, una mancina a cingoli, 
due locomotori, mezzi di trasporto, copertoni 
impermeabili e pagliolati in legno, nena mi 
sura ehe sara valutata sufficiente dall' Au 
torita Portuale. 

Art. 7. 
La presente ordinanza entrera in vigore 

dal 1° gennalo 1940-XVlll. 
Durazzo, 26 dicembre 1939-XVIII 

IL TEN. COLON~ELLO DI PORTO 
Comandante del 

Compartimento Marittimo d' Albania 
SAVERf O SIMI 

Shtypshkroja ,,NIKAJ" Tiran§ BKSH




