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Ndrim i Kryetarit të Komunës së Gorozhdvecit 

NA 
MËKAMBËS I PËRGJITHSHËM I MADHNIS TIJ 

VIKTOR EMANUELIT III 
PËR HIR TË ZOTIT E VULLNET TË KOMBIT 

MBRET I !TAUS DHE I SHQIPNIS 
PERANDOR I FTIOPIS 

Në virtut t' autoritetit që Na ashtë delegue; 
Mbi propozimin e Ministrit Sekretar Shteti për 

Punët e Brëndëshme; 

kemi dekretue e dekretojmë: 

Z. Nehat Kuçi, i ngarkuar me funksionet e Krye 
tarit të Komunës së Oorozhdveci!, (Pejë), për arësye 
administrative, pushohet nga detyra. 

Z. Tun Nikolia, emërohet Kryetar i Komunes së 
Gorozhdvecit, (Pejë), në vëndin e të parit. 

Tiranë, më 28.2.1942.XX. 

Francesco Jacomoni ct. v. 
M. Kruja d. v. 

Ndrim I Kryetarit të Komunës së Balancës 

NA 
MËKA.lli3ËS I PËRGJITHSHËM I MADHNIS TIJ 

VIKTOR EMANUELIT III 
PËR HIR TË ZOTIT E VULLNET TË K01IBIT 

lli3RET I IT.A.LIS DHE I SHQIPNIS 
PERANDOR I ETIOPIS 

Në virtut t' autoritetit që Na asht delegu; 
Mbi propozimin e Ministrit Sekretar Shteti për 

Punët e Mbrëndësme, 

kemi dekretue e dekretojmë 

I) Z. Miltiadhi Papajani, i emnuem nga ish Ko 
misariati Civil për Kosovë, Dibër e Strugë, si Kryetar 
i Komunes së Ballancës të Prefekturës së Dibrës së 
Madhe, shkarkohet nga detyra, për arjsye se nuk 
ësht paraqit fare në krye të detyrës; 

2) Z. Hajredin Korurni, ernnohet Kryetar i Ko 
munes së Ballancës, në vëndin e z. Papajani. 

Tiranë, më 9.3.1942.XX. 

Francesco Jacomoni d. v. 
M. Kruja d. v. 

Emërim Ndihmës Kuestori 
NA ~ 

MËKAMBËS I PËRGJITHSHËM I MADHNIS TIJ 
VIKTOR EMANUELIT III 

PER HIR TË ZOTIT E VULLNET TË KOMBIT 
MBRET I IT ALIS DHE I SHQIPNIS 

PERA:-.DOR I ETIOPIS 

Në virtyt t' autoritetit që Na asht delegue; 

Mbi propozimin e Ministrit Sekretar Shteti për 
Punët e Mbrendëshme, 

kemi dekretue e dekretojmë: 

Z. Harilla Kolea, emnohet Nd. Kuestor. 
Urdhërojmë që ky Dekret të botohet në fle 

toren Zyrtare të Mbretnis dhe t'i komunikohet Kë 
shillit Kontrolluës për rregjistrim. 

Tiranë 15.5.1942.XX. 

M. Kruja d. v. 
Francesco [acornoni d. v. 

Emërim Kuestori të Kl. I 

NA 
MËKAlli3ËS I PitRGJI'l'IISHËhl I MADl!NIS TIJ 

VIKTOR EMANUELIT III 
PËR HIR TË ZOTI'r E VULLNET 'I'}; KOMBIT 

MBRE'l' I IT.A.LIS nnn I SIIQIPNIS 
PERANDOR I ETIOPIS 

Në virtyt t' autoritetit që Na asht delegue; 
Mbasi u-ndigue Këshilli i Ministra vet; 
Mbi propozimin e Ministrit Sekretar Shteti për 

Punët e Mbrëndëshme, 

kemi dekretue e dekretojmë: 
Z. Dhimitër Bala, emnohet Kuestor i Kl. l-rë, 
Urdhënojrnë që ky Dekret të botohet në Fleto 

ren Zyrtare të Mbretnis, dhe t'i komunikohet Këshi 
llit Kontrolluës për regjistrim. 

Tiranë, me 19.5.1942.XX. 

Francesco Jacomoni d. d. 
M. Kruja d. v. 

Emërim Kuestori të Kl. li 

NA 
MËKAMBËS I PËRGJITHSHËM I MADHNIS TIJ 

VIKTOR EMANUELIT Ill 
PËR HIR TË ZOTIT E VULLNET TË KOMBIT 

MBRET I -IT ALIS DHE I SHQIPNIS 
PERANDOR I ETIOPIS 

Në virtyt t' autoritetit qi Na asht delegue; 
Mbasi u-pa Dekreti i jonë Nr. 15 datë 27-I!- 

1942-XX; 
Mbi propozimin e Ministrit Sekretar Shteti për 

Punët e Mbrëndëshme; 
kemi dekretue e dekretojmë: 

Z. Besim Nishani, emnohet Kuestor i Kl. Il-të, 
Grupi A) Grada VI-të Ruolit Organik të Trupit t' Ar 
matosun të Policis. 

Urdhënojmë qi ky Dekret të botohet në fleto 
ren Zyrtare të Mbretnis, dhe t' i komunikoket Këshi 
llit Kontrolluës për rregjistrim. 

Tiranë, me 9.Vl.1942.XX. 
Francesco Jacomoni d, v. 

M. Kruja d. v. 
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konkursin e shpallun me datë 12.111.1941-XIX, mbassi 
kaloj periudhën e provës, emnohet Agjente e Klasës 
li-të në Grupin C) Grada XIII-të të personelit t' Ad 
ministratës financiare tue nisë nga data 20. V.1942-XX. 

Ky Dekret do të botohet në fletoren Zyrtare të 
Mbretënis dhe do t'i komunikohet Këshillit Kontro 
lluës për regjistrim. 

Tiranë, më 10-7-1942-XX. 
Francesco Jacomoni d. v. 

Shuk Gurakuqi d. v. 

Emërim Nd. Llogaritari n' Admin. Financiare 

NA 
MËKAMBËS I PËRGJITHSHËM l MADHNIS TIJ 

VIKTOR EMAll,UELIT lii 
PËR HIR TË ZOTIT E VULLNET TË KOMBIT 

M.IlEET I IT.A.LIS DHE I SHQIPNIS 
PERANDOR I ETIOPIS 

Në virtyt t' autoritetit që Na asht delegue; 
Mbassi u-pa Neni 20 i Dekretit t' Onë NO 105 

datë 3.IV.40-XVIII, mbi gjëndjen juridike, ekonomike 
e jerarhike të nëpunësavet civilë të Shtetit; 

Mbassi u-pa Dekreti i Jonë datë 1.Vl.40-XVlll, 
që cakton kuadrin organik për Administratën fi 
nanciare; 

· Mbassi u-pa gjykim' i favorshëm i Këshillit 
t' Administratës· së Ministris së financa vet; 

Mbi propozimin e Ministrit Sekretar Shteti për 
financat; 

kemi dekretue e dekretojmë: 
Nen' i vetëm 

Zot. Ndoc Kujxhija, ish-nëpunës pranë Ministris 
s' Arsimit me fr. shq. 170 në muej dhe që ka dalë 
fituës në konkursin e shpallun me Dekret Ministruer 
datë 17 .XI-1941-XX, të bazë · të nenit 20 të Dekretit 
t' Onë N° 105 datë 3.IV.1940-XVIII, emnohet ndihmës 
Llogaritar në Grupin B) Grada XI të personelit t' Ad 
ministratës financiare tue nisë nga data 19.11.19.(2-XX 
po me fr. shq. 170 në muej. 

Ky Dekret do të botohet në fletoren Zyrtare 
të Mbretnisë dhe ka për t' i-u komunikue Këshi 
llit Kontrolluës për rregjistrim. 

Tiranë, më 10.7.194'.2-XX. 
Francesco Jacomoni d. v, 

Shuk Gurakuqi d. v. 

Emërim' i dy Nd. Llogaritarë n' Ad. Financiare 

NA 
MËKAMBËS I PËRGJITHS!It;M I MADHNIS TIJ 

VIKTOR EMANUELIT lii 
PËR HIR TË ZOTIT E VULLNET TË KOMBIT 

MBRET I ITALIS DHE I SHQIPNIS 
PERANDOR I ETIOPIS 

Ne virtyt t' autoritetit që Na asht delegue; 
Mbassi u-pa Neni 19 i Dekretit t' Onë N° 105 

Nr. 114 

datë 3.IV.1940-XVlfl, mbi gjëndjen juridike, ekono 
mike e jerarhike të nëpunësavet civilë të Shtetit ; 

Mbassi u-pa Dekreti i Jonë me datë 1.Vl.1940- 
XVIII, që cakton kuadrin organik t' Administratës 
financiare ; 

Mbassi u-pa gjykim' i favorshëm i Këshillit 
t' Administratës së Ministris së financavet; 

Mbi propozimin e Ministrit Sekretar Shteti për 
financat; 

kemi dekretue e dekretojmë: 
Nen' i vetëm 

Nëpunësat e posht-shënuern që kanë dalë fituesa 
në konkursin e shpallun me datë 7.111.1940-XVIII, 
mbassi kaluen periudhën e provës, emnohen Ndih 
mës-Llogaritarë në Grupin B) Grada XI-të të perso 
nelit t' Administratës Financiare tue nisë nga data 
·që shënohet bri sejcilit emën: 
I) Muhetlin Bejko, pranë Fin. Gjinokastër, tue nisë 

nga d t, 12. V .1942 ; 
2) Xhemal Pepelashi, pranë Fin. Korçë, tue nisë 

ngadt. 17.V.1942. 
Ky Dekret do të botohet në fletoren Zyrtare 

të Mbretnis dhe do t' i komunikohet Këshillit Kon 
trolluës për rregjistrim. 

Tiranë, më 10.V.1942-XX. 
Francesco Jacomoni d, v. 

Shuk Gurakuqi d. v. 

Emërim Agjentash të Kl. IV. n• Admin. Financiare 

NA 
M.ËKA.MBËS I PËRGJITHSHfJ.M l .MADHN!S VIJ 
• VIKTOR EMANUELIT lii 
PËR HIR TË ZOTIT E VULLNET TË KOMBl'l' 

MBRET I ITALIS DHE I SHQIPNIS 
PERA.NDOR I ETIOPIS 

Në virtyt t' autoritetit që Na asht delegue; 
Mbassi u-pa Neni 19 i Dekretit t' Onë N° 105 

datë 3.IV.1940-XVIII, mbi gjëndjen juridike, ekono 
mike e jerarhike të nëpunësavet civilë të Shtetit; 

Mbassi u-pa Dekreti i Jonë datë 1.Vl.1940-XVIII, 
që cakton kuadrin organik t' Administratës financiare; 

Mbassi u-pa gjykim' i favorshëm i Këshillit 
t' Administratës së Ministris së financa vet; 

Mbi propozimin e Ministrit Sekretar Shteti për 
financat; 

kemi dekretue e dekretojmë : 
Nen' i vetëm 

Nëpunësat e posht-shënuem që, kanë dalë fituesa 
në konkursin e shpallun me datë 28.111.1940-XVIII, 
mbassi kaluan përiudhën e provës, emnohen Agjënta 
të Kl. IV-të në Grupin C) Grada XV-të të personelit 
t' Administratës financiare tue nisë nga data që shë 
nohet bri sejcilit ernën : 
1) lsuf Mehqemeja, pranë fin. Vlonë tue nisë nga 

dt. 20.V.1942; 

•• 
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2) Maliq Çela, pranë Fin. Shkodër tue nisë nga dt. ' 
20.V.1942. 

3) Reshit Kraja, pranë fin. Shkodër tuë nisë nga dt. 
20.V.1942; 

4) Hysen fixha, pranë fin. Elbasan tue nisë nga dt. 
22.V.1942; 

5) Avni Murataj, pranë fin. Vlonë tue nisë nga dt. 
24.V.1942; 

6) Kapllan Ramadani, pranë fin. Berat tue nisë nga 
dt. 26.V.1942. 

Ky Dekret do të shpallet në fletoren Zyrtare të 
Mbretnisë dhe do t' i komunikohet Këshillit Kon 
trolluës për rregjistrim. 

Tiranë, më 10. 7.1942-XX. 

Francesco Jacomoni d. v. 
Shuk Gurakuqi d. v. 

Përjashtim nga shërbimi agjenti burgu 

NA 
MËKAMBËS I PËRGJITHSHËM I MADHNIS TIJ 

VIKTOR EMANUELIT lii 
PËR HIR TË ZOTIT E VULLNET TË KOMBIT 

MBRET I ITALIS DHE I SHQIPNIS 
PERANDOR I ETIOPIS 

Në virtyt t' autoritetit që Na asht delegue; 
Mbassi pamë Dekretin t' Onë N° 105, dt. 3 Prill 

1940-XVIII, mbi aprovimin e normave që rregullojnë 
gjëndjen juridike, ekonomike e jerarhike të nëpunë 
save të Shtetit; 

Mbassi u-ndigjue mendimi N° 4 dt. 2.IV.1942-XX, 
i Këshillit t' Administratës së Ministris së P. të 
Mbrëndëshme; 

Mbi propozimin e Ministrit Sekretar Shteti për 
Punët e Mbrëndëshme; 

kemi dekretue e dekretojmë : 

Z. Sabri Ismaili, agjent i kl. III'të me snërbim 
pranë burgut të Durrësit, inkuadrue në ruolin or 
ganik emnuer t' administratës së P. të Mbrëndëshme, 
Grupi C, Grada e XIV, për arësye moshe e shë 
ndetsore, në bazë të Nenit 47 të Dekretit t'onë N° 105, 
datë 3 Prill 1940-XVIII, përjashtohet nga shërbimi, 
me të drejtë pensioni ose shpërblimi të njihershëm, 
që eventualisht do t' i përkasi. 

Urdhnojmë që hy Dekret të botohet në fle 
toren Zyrtare të Mbretnis, dhe t' i komunikohet Kë 
shillit Kontrolluës për rregjistrim. 

Tiranë, më 13.7.1942-X?(. 
Francesco Jacomoni d. v. 

M. Kruja d. v. 

Emërim Kryetari Komuneje 

NA 
MËKA.M.BËS I PËRGJlTHSHËM I MADHNH, 'I'IJ 

VIKTOR EMANUELIT Ill 
PER HIR TË ZOTIT E VULLNET T:E: KOM.BIT 

MBRET I ITALIS DHE I SHQIPNIS 
PERANDOR I ETIOPIS 

Në virtyt t' autoritetit që Na asht delegue; 
Mbi propozimin e Ministrit Sekretar Shtetit për 

Punët e Mbrëndëshme ; 
kemi dekretue dekretojmë: 

Z. Pashko Prenk Kçira,. emnohet Kryetar e Ko 
munes së Qendrës Dragash i Prizrenit, në vëndin 
që rezulton vakant. 

Tiranë, më 18.V.1942-XX. 
F rancesco Jacomoni d. v. 

M. Kruja d. v. 
·---------· - ----- 

Emërime Gjyqtarësh Paqtues 

N.A 
M.ËKAMBËS I PËRGJITHSH:f:.:M I MADHNIS TLT 

VIKTOR EMANUELIT Ill 
PF:R HIR TË ZOTIT E VULLNET TË KOM.BIT 

MBRET I ITALIS DHE I SHQIPNIS 
PERANDOR I ETIOPIS 

Në virtyt t' autoritetit që Na asht delegue; 
Mbassi u-pa neni 15 i Statutit Themeltar të 

Mbretnis; . 
Mbassi u-pa Dekreti i Ynë dt. 20.XI.1941-XIX 

Nr. 320 mbi administrimin e Drejtësis në tokat e ba 
shkueme me Mbretnin Shqiptare; 

Mbi propozimin e Zav. Ministrit Sekretar Shteti 
për Drejtësinë ; 

kemi dekretue e dekretojmë: 
ernnohet ndihmës-gjyqtari Tahir Ismail lbrani 

paqtuës në Pejë ; 
Zeqi Ymer Arrni emnohet ndihmës-gjyqtar paq 

tuës në ferizoviq ; 
Hysamedin Ejubi emnohet ndihmës-gjyqtar paq 

tuës në Sërbicë ; 
Zyhdi Ali fetahu emnohet ndihmës-gjyqtar paq 

tues në Gjakovë. 
Tiranë, më 23.V.1942-XX. 

Francesco Jacomoni d. v, 
M. Kruja d. v. 

Largim mësuese nga detyra 

NA 
MËKAMBËS I PËRGJITHSli:t:.:M I MADHNIS TI.T 

VIKTOR EMANUELIT Ill 
PËR HIR TË ZOTIT E VULLNET TË KOMBIT 

MBRET I ITALIS DHR I SHQIPNIS 
PERANDOR I ETIOPIS 

Në virtyt t' autoritetit që Na asht delegue; 
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Mbassi u-pa paragr. «e» j nenit 63 të Dekretit 
t' Onë Nr. 105, datë 3 Prill 1940-XVIII; 

Mbassi u-pa vendimi Nr. 6 datë 10.IV.1942-XX 
i Këshillit të Dishiplinës: të Ministris s' Arsimit; 

Mbi proponimin e .Ministrit Sekretai: Shteti për 
Arsimin Botuer; 

kemi dekretue e dekretojmë: 

Neni 1 

Z-sha Efigjeni Aleksi, ·mësuese në. Berat, · grupi 
B, grada XI, rroga muejore fr. shq. 150, largohet prej 
nëpunësis, në bazë të nenit 63 paragrafi «e~ të De- 
kretit të sipërpërmendun. ' ' 

Neni 2 

Larg~ll).i i saj nga detyra ka vleftë," për të gjitha 
efektet ligjore, që nga data 1 Prill 1942-XX. 

Ky Dekret do të botohet në Fletoren Zyrtare 
të Mbretnis dhe do t' i kumtohët për regjistrim Kë 
shillit Kontrollues si edhe zyrave të tjera përkatëse. 

Tiranë, më 23.V.1 l)42-?(X. 
Francesco Jacomoni d. v. 

Xhevat Korça d. ·v 

Përjashtim mësuesi nga shërbimi 

:N'A 
:MËKA:MBËS I PËRGJITHSHËM I :MA.DHXIt? TIJ 

VIKTOR EMANUELIT li 
PËR HIR TË ZO'rlT E VULLNI<~T TE KOMBIT 

MBRET I ITA.Ll.8 DHE I SHQIP-XIS 
PER.A:NDOR I ETIOPIS 

Në virtyt t' autoritetit- që Na asht delegue; 
Mbassi u-pa neni 48 i Dekretit t' Onë Nr. 105, 

datë 3.IY.1940-XVJ-il;; 
Mbassi u-pa neni .50 i Dekretit t' Onë Nr. 105, 

datë 3.IV.1940-XV1II; 
Mbassi u-pa vendimi Nr. -20, datë 21.V.1942-XX 

Këshillit t' Administratës së .Ministris s' Arsimit; 
Mbi propozimin e Ministrit Sekretar Shteti për 

Arsimin Botuer; 

kemi dekretue e dekretojmë: 

Neni 1 · 

Z. Sami Mezhgorani, mësues në kat. Dhernblan 
(Ojinokastër}, Grupi B, grada XII, rroga muejore fr. 
shq. 150, përjashtohet nga shërbimi për shkaqe shë 
ndetsore tue i njoftun të ~ejtën e pensionit ose të 
shpërblimit të njiherëshëm qi mund t'i perkasi, 

Neni 2 

Përjashtimi i fij nga sherbirni 'ka vleftë, për të 
gjitha efektet ligjore, që nga. d~~.,.e nënshkrimit të 
këtij Dekreti. 

· K:Y,-.D.eki:et ka me u bot~~ Fletoren . Zyrtare 

të Mbretnis dhe ka me i u kumtue për rregjistrim 
Këshillit Kontrolluës si edhe Zyravet të tjera për 
katëse. 

Tiranë, më 26.Vl.192-XX. 

Francesco Jacomoni d. v. 
Xh. Korça d. v. 

Pushim Agjenti Arësimuer 

NA 
MËKAMRËS I PËRGJI'l'HSHËM I MADHNIS TIJ 

VIKTOR EMANUELIT lii 
PËR HIR 'l'it ZOTI'!' E VULLNE'l' 'l'Ë KOMBl'l' 

:MBUE'l' 1 l'l'.ALlS DI-IE 1 StiQIPNlS 
PERANDOR 1 E'l'lOPIS 

Në virtyt t' autoritetit që Na asht delegue; 
Mbassi u-pa neni 64, Kryereshti e, i Dekretit 

t' Onë Nr. 105, datë 3.IV.1940-XVIII; 
Mbassi u-pa vendimi Nr. 9, datë 1.6.1942-XX i 

Këshillit të Dishiplinës së Ministris s' Arsimit ; 
Mbi propozimin e Ministrit Sekretar Shteti për 

Arsimin Botuer; 

kemi dekretue e dekretojmë: 

Neni 1 

Z. Riza Shahini, agjent i Kl. II në Shkollën 
Profesionale të Tiranës, Grupi C, grada XIII, me 
rrogë 'muejore fr. shq. 150, pushohet nga puna në 
bazë të nenit 64 paragr. «e» të Dekretit të sipër 
përmendun. 

Neni 2 

Pushimi i tij nga detyra ka vleftë për të gjitha 
efektet ligjore që nga data 1 Qershuer 1942-XX. 

. Ky Dekret do të botohet në fletoren Zyrtare 
të Mbretnis dhe do t' i kumtodet Këshillit Kontro 
lluës për regjistrim si dhe zyrave të tjera përkatëse. 

Tiranë, më 1.6.1942-XX. 
Francesco Jacomoni d. v. 

Xh. Korça d. v. 

Emërim Kryetari Komuneje 

NA 
MËKAMBËS 1 PËRGJITHSHËM I MADHNIS TIJ 

VIKTOR EMANUELIT lii 
PËR HIR TË ZOTIT E VULLNET TË KOMBIT 

MBRFT I rr ALIS DHE I SHQIPNIS 
PERA~DOR I ETIOPIS 

Në virtyt t' autoritetit që _Na asht delegue; 
Mbi propozimin e Ministrit Sekretar Shteti për 

-Punët e Mbrëndëshmc; 
kemi dekretue e dekretojmë: 

Z. Sami Musaraj emnohet Kryetar i Komunës 
së Potornit, (Skrapar), në vendin vakant, 

•• 

BKSH



Urdhnojmë që ky Dekret të botohet në fle 
toren Zyrtare të Mbretnis. 

Tiranë, më 25.VI.1842-XX. 

Francesco Jacomoni d. v. 
· M. Kruja d. v. 

Pushim Kryetarësh Komuneje 

NA 
MËKAMBËS I PËRGJITHSHËM I MADHNIS TIJ 

VIKTOR EMANUELIT lii 
PËR HIR TË ZOTIT E VULLNET TË KOMBIT 

MBRET I ITALIS DHE I SHQIPNIS 
BERANDOR I ETIOPIS 

Në virtyt t' autoritetit që Na asht delegue; 
Mbi propozimin e Ministrit Sekretar Shteti për 

Punët e Mbrëndëshme. 

kemi dekretue e dekretojmë: 
Z. Osman Myftari, deri tash Kryetar i Kornunes 

Vrapçishtit (Gostivar), shkarkohet nga detyra, mbassi 
ka kalue me shërbim n' Administratën e Drejtësis. 

Z. fiqri Mersin Bega, emnohet Kryetar i Ko 
munes së Zhernanicës (Rekë). 

Urdhnojmë që ky Dekret t' u Komunikohet zy 
rave përkatse dhe të botohet në fletoren Zyrtare 
të Mbretnis. 

Tiranë, më 26.6.1942-XX. 

Francesco Jacomoni d. v. 
M. Kruja d. v. 

Ndrim Kryetari Komuneje 

NA 
MËKAMBËS I PËRGJITHSHËM I MADHNIS TIJ 

VIKTOR EMANUELIT Ill 
PËR HIR TË ZOTIT E VULLNET TË KOMBIT 

MBRET I ITALIS DHE I SHQIPNIS 
PERANDOR I ETIOPIS 

Në virtyt t' autoritetit që Na asht delegue; 
Mbi propozimin e Ministrit Sekretar Shteti për 

Punët e Mbrëndëshme. 

kemi dekretue e dekretojmë: 
Z. Rustern Nimani, i ngarkuern me funksionet 

e Kryetarit të Komunës në Qëndrës s' Istokut, shkar· 
kohet nga detyra. 

Z. Dalip Helmësi, emnohet Kryetar i Kornunes 
së Qëndrës s' Istokut, në vëndin e të parit. 

Urdhënojmë që ky Dekret të botohet në fle 
toren Zyrtare të Mbretnis. 

Tiranë, më 26.Vl.1942-XX. 

Francesco Jacomoni d. v. 
M. Kruja d. v. 

7 

Ndrim Kryetari Komuneje 

NA 
MËKAMBËS I PËRGJITHSHËM I MADHNIS TIJ 

VIKTOR EMANUELIT III 
PËR HIR TË ZOTIT E VULLNET TË KOM.BIT 

MBRET I ITALIS DHE I SHQIPNIS 
PERAMDOR I ETIOPIS 

Në virtyt t' antoritetit që Na asht delegue ; 
Mbi propozimin e Ministrit Sekretar Shteti për 

Punët e Mbrëndëshme; 
kemi dekretue e dekretojmë: 

Z. Islam Yzeiri, i ngarkuem me funksionet e 
Kryetarit te Komunes së Zhelinës, pushohet nga 
detyra. 

Si Kryetar i Kornunes së Zhelinës, emnohet z. 
Shahin Abdurahmani. 

Urdhnojmë që ky Dekret të botohet në fle 
toren Zyrtare të Mbretnis. 

Tiranë, më 26.6.1942-XX. 
Francesco [acomoni d. v. 

M. Kruja d. v. 

Ndrim Kryetari Komuneje 

NA 
MËKAMBËS l PËRGJITHSHËM I MADHNIS TIJ 

VIKTOR EMANUELIT Ill 
PËR HIR TË ZOTIT E VULLNET TË KOMBIT 

MBRET I ITALIS DHE I SHQIPNIS 
PERANDOR I ETIOPIS 

Në virtyt t' autoritetit që Na asht delegue; 
Mbi proponimin e Ministrit Sekretar Shteti për 

Punët e Mbrendëshme; 
kemi dekretue e dekretojmë: 

Z. Mullah Ibrahimi, i ngarkuem më funksionet 
e Kryetarit të Kornunes së Rolancit (Drenicë), pu 
shohet nga detyra. 

Z. Salih Nikoçi, emnohet Kryetar i K ornunes së 
Ousis, në vëndin vakant. 

Urdhnojmë që ky Dekret të botohet në fle 
toren Zyrtare të Mbretnts. 

Tiranë, më 26.6.19-12-XX. 
Francesco Jacomoni d. v. 

M. Kruja d. v. 

Ndrim Kryetari Komuneje 

NA 
MËKAMBËS I PËRGJITHSHËM I MADHNIS TIJ 

VIKTOR EMANUELIT Ill 
PËR HIR TË ZOTIT E VULLNET TË KOMBIT 

MBRET I ITAI;IS DHE I SHQIPNIS 
PERANDOR I ETIOPIS 

Në virtyt t' auktoritetit që Na asht delegue; 
Mbi propozimin e bamun prej Ministrit Sekre 

tar Shteti për Punët e Mbrëndëshme; , 
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kemi dekrctue e dekretojmë : 

Pushimin e Z. Uk Rusternit, deri tash Kryetar 
i Komunes së Strellcit, dhe emnimin në vëndin e tij 
të Z. Shaban Rexha. 

Ky Dekret hyn në fuqi që nga data 10-4-1942- 
XX, dhe urdhnojmë që të botohet në fletoren Zyr 
tare të Mbretënis. 

Tiranë, më 26-6-1942-xx. 

Francesco Jacomoni d. v. 
M. Kruja ct. v. 

Ndrim Kryetari Komuneje 

NA 
MËKAMBËS I PËRGJlTHStiËM l MJ\DHNIS flJ 

VIKTOR EMANUELIT lii 
PËR HIR TË ZOTIT E VULLNET TË KOMBIT 

MBREl' I IT ALIS DHE I SHQIPNIS 
PERANDOR I ETIOPIS 

Në virtyt t' autoritetit që Na asht delegue; 
Mbi propozimin e Ministrit Sekretar Shteti për 

Punët e Mbrëndëshme; 

kemi dekretue e dekretojmë : 

Shkarkimin nga detyra, si Kryetar i Komunës së 
Lipjanit të Z. Zejnel Gostivari, dhe emnimin në vën 
din e tij të Z. Hamdii Sheremeti. 

Urdhnojrnë që ky Dekret t'u komunikohet gji 
thë zyravet përkatëse dhe të botohet në fletoren Zyr 
tare të Mbretënis- 

Tiranë, më 26-6-1942-xx. 

Francesco Jacomoni d. v. 
M. Kruja d. v, 

Dorëheqje dhe emërim Kryetari Komuneje 

NA 
MËKAMBËS I PËRGJITHSHËM I M.\DHNIS TIJ 

VIKTOR EMANUELIT lii 
PËR HIR TË ZOTIT E VULLNET TË KOMBIT 

MBRET I IT ALIS DHE I SHQIPNIS 
PERANDOR I ETIOPIS 

Në virtyt t' autoritetit që Na asht delegue; 
Mbi proponimin e Ministrit Sekretar Shteti për 

Punët e Mbrëndeshme; 

kemi dekretue e dekretojmë: 
41 

Z. Vedat Ohri, i ngarkuem me funksionet e 
. Kryetarit të Kornunes së Radolishtit, i pranohet do 

rëheqja dhe shkarkohet nga detyra. 
Z. Mehmet Beqir Juniku, emnohet Kryetar i Ko 

munes së Slivovës, në vëndin e Z. Rasirn Ymeri, qi 
transferohet në Kornunen e Radolishtit. 

Urdhënojmë që ky Dekret të botohet në Fleto 
ren Zyrtare të Mbretënis. 

Tiranë, më 26·6-1942-xx. 

Francesco Jacomoni d. v, 
M. Kruja d. v. 

Emërim Kryetari Komuneje 

NA 
MËKAMBËS I PËRGJITHSH:il:M I MADHNIS TIJ 

VIKTOR EMANUELIT Ill 
PËR HIR. TË ZOTIT E VULLNET T:ti1 KOMBI1' 

MBRET I ITALIS DHE.I SHQIPNIS 
PERANDOR I ETIOPIS 

Në virtyt t' autoritetit që Na asht delegue; 
Mbi propozimin e bamun prej Ministrit Sekre 

tar Shteti për Punët e Mbrëndëshme : 

kemi dekretue e dekretojmë 

Emnimin e Z. Haki Xhuglini, deri tash Nëpunës 
i Gjëndjes Civile pranë Bashkis së Durrësit, si Krye 
tar Komune në Ballancë, vend i ndodhuri vakant. 

Urdhnojmë që ky Dekret të botohet në fletoren 
Zyrtare të Mretënis. 

Tiranë, më 26-6-1942-xx. 
Francesco Jacomoni ct. v. 

M. Kruja d. v. 
----·------ ------- 
Emërime e gradime të disa Agjentave burgjesh 

NA 
MËKAMBËS I PËRGJITHSHËM I MADHNIS TIJ 

VIKTOR EMANUELIT Ill 
PËR HIR TË ZOTIT E VULLNET TË KOMBIT 

MBRET I IT ALIS DHE I SHQIPNIS 
PERANDOR I ETIOPIS 

Në virtyt t' autoritetit që Na asht delegue : 
Mbassi u-pa Dekteti i Jonë Nr. 106, datë 14. 

5.1942-XX; 
Mbassi u-ndigjue Këshillii i Ministra vet; 
Mbi proponimin e Ministrit Sekretar Shteti për 

Punët e Mbrendëshme, 

kemi dekretue e dekretojmë: 

Emnimin e ZZ. fetah Limaj, Mehmet Pllumbi, 
Bajram Rexhep Zeqiraj, Sulejman Miluka, Adem Ab 
durahrnan Këlliçi, Rustem Ali Kusi, Halil Hasan Va 
qari, Qazim Ali Mehmeti, Gaqi Kokoli, Xhafer Sej 
do, Hiqmet Bakiri, Rasirn Idriz Çerja, Ethem Hamza 
Nova, Gjorgji Kostë Pina, Demir Sulejman Kadiu, të" 
gjithë agjenta të Kl. Ill-të Grupi C., grada e XIV, 
me rrogë mujore fr. shq. 90 dhe me shërbim në 
burgjet si vijon: tre të parët në burgun e Burrelit; 
ZZ. Sulejman Miluka; Adem A. Këlliçi, Rustem A. 
Kusi, Halil H. Vaqari, dhe Qazim A. Mehmeti, në 
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burgun e Tiranës; Oaqi Kokoli, Xhafer Sejdo dhe 
Hiqmet Bakiri, në burgun e Gjinokastrës; Z. Rasim 
I. çerja, në burgun e Peshkopis; Z. Et'hem H. Nova, 
në burgun e Durrësit; Z. Jorgji H. Pina dhe Demir 
s. Kadiu në burgun e Voskopojës. 

Gradimin e ZZ. Sadik Qemali, Skender Haxhi, 
Rexhep Reso, Ibrahim Shehu dhe Harilla Pango, nga 
agjenta të Kl. III-të si agjenta të Kl. II-të, grupi C, 
grada XIII-të, me rrogë mujore fr. shq. 110, dhe me 
shërbim në vëndet ku ndohen sot. 

Emnimin e Z. Lekë Godo, si· agjent të Kl. II-të, 
në vëndin qi rezullton vakant në ruol, dhe caktohet 
me shërbim në burgun e Gjinokastrës, grupi C, gra 
da XIII-të, me rrogë mujore fr. shq. 110. 

Emnimin e ZZ. Ramiz Kahremani, Hasan Mëhilli, 
Emin Karafil Minerolli, Memush Sinua dhe Hamza 
Mehmet Gjuzi, në pesë vënde qi mbeten vakante në 
ruol nga gradimet e personave të sypërtreguem, do 
methënë, emnohen agjenta të Kl. lii-të, grupi C, 
grada XIV me rrogë mujore 90, dhe caktohen me 
shërbim në vëndet si vijon : 

Dy të parët në burgun e Vlonës; Z. Emin Mi 
nerolli, në burgun e Korçës; Z. Memush Sinua, në 
burgun e Gjinokastrës dhe Z. Hamza M. Gjuzi në 
burgun e Shkodrës. 

Gradimin e ZZ. Shyqri Peza, Çesk Pepa, Jonus 
Rama dhe Lonidha Andoni, nga Agjenta të Kl. II-të, 
si agjenta të të Kl. I-rë, grupi C, grada e XII-të me 
rrogë mujore fr. shq. 130, dhe me shërbim në vën 
det ku ndodhen sot. 

Ky Dekret do të botohet në Fletoren Zurtare 
të Mbretnis dhe do t'i komunikohet Këshillit Kon 
trollues për rregjistrirn. 

Tiranë, me. 2.8.1942-XX. 
Francesco Jacomoni d. v. 

M. Kruja d. v. 

Emërime dhe gradime agjentësh burgjesh 

NA 
MËKAMBËS I PËRGJITHSHËM I MADHNIS TIJ 

VIKTOR EMANUELIT Ill 
PËR HIR TË ZOTIT E VULLNET TË KOMBIT 

MBRET I !TAI.JS DHE I SHQIP~IS 
PERANDOR I ETIOPIS 

Në virtyt t' autoritetit që Na asht delegue ; 
Mbassi u-pa Dekreti i Jonë Nr. 106, datë 

14.IV .1942- xx. 
Mbi propozimin e Ministrit Sekretar Shteti për 

P. e Mbrëndëshme; 
kemi dekretue e dekretojmë 

Z. Kleanth Kontespiri, emnohet Agjent i I-rë, 
grupi B, grada e XI-të me rrogë rnuejore fr. shq. 150, 
në vëndin që ndodhet vakant në ruolin organik 
t' Administratës së P. të Mbrëndëshme dhe caktohet 
me shërbim në Ministri. 

Z. Rahrni Qatja, tash agjent i Kl. I-rë, grupi C, 
grada e XII-të, gradohet Arshivist i l-rë, grupi C, 
grada e XI-të, me rrogë muejore fr. shq. 160, në 
vëndin që ndodhet disponibël në ruolin organik 
t' Administratës së Mbrëndëshme, me pushimin nga 
puna t' ish Arshivistit të I-rë Z. Qamil Taho-s, dhe 
caktohet ma shërbim në Ministri. 

Z. Lazër Baba, tash agjent i Kl. II-të në bur 
gun e Shkodrës, gradohet agjent i Kl. 1-rë, grupi C, 
grada e xii-të, më rrogë muejore fr. shq. 130, në 
vëndin që rezulton vakant në ruol, me gradimin e 
Z. Rahrni Qatja, dhe mbetet me shërbim në vëndin 
ku ndodhet sot. 

Zonjusha Elirika Pambuku, agjente e Kl. IV-të, 
në burgun e Beratit, gradohet Arshiviste, në vëndin 
që ndodhet vakant në ruolin organik t' Administratës 
së Mbrëndëshme, grupi C, grada e XII-të, me rrogë 
muejore fr. shq. 130, dhe caktohet me shërbim në 
Prefekturën e Beratit. 

ZZ. Daut Saraçi, Mehmet Ali Konica dhe Zuhdi 
Binjaku, tash Agjenta të Kl. III-të, gradohen si agjc 
nta të Kl. II-të, grupi C, grada e XIII-të me rrogë 
muejore fr. shq. 110, në vëndet që rezultojnë va 
kante në ruol, nga gradimi i ZZ. Shyqri Peza, Jonuz 
Rama dhe Çesk Peda, dhe mbeten me shërbim në 
vëndet ku ndodhen tash. 

Z. Ijas Kishë, agjent i kl. të IV-të, në burgun 
e Kukësit, gradohet agjent i kl. Ill, grupi C, grada e 
xlv-të, me rrogë muejore fr. shq. 90, në vëndin që 
rezulton vakant në ruol, me gradimin e Z. Zyhdi 
Binjaku, dke mbetet me shërbim ku hsht sot. 

Z. Dalip Nehani, emnohet Agjent i Kl. li-të, 
në burgun e Shkodrës, grupi C, grada e XIII-të, me 
rrogë muejore fr. shq. 110, në vëndin që rezulton 
vakant në ruol nga gradimi i Z. Lazër Baba. 

ZZ. Sotir Thanas Xhaxhi dhe Ramadan Xhilaga, 
emnohen Arshivista, grupi C, grada e XII-të, me rro 
gë muejore fr. shq. 130, në vëndet që ndodhen va 
kante në ruol dhe caktohen me shërbime, Z. Xhoxhi 
në Prefekturën e Gjinokastrës, Z. Xhilaga në Pre 
fekturën e Peshkopis. 

ZZ. Halil Boriçi, Kolë Zhala, Lame Llukani, 
Nuredin Tafili dhe Hasan Ali Paja, emnohen agjenta 
të kl. IV-të, grupi C, grada e XV-të, me rrogë mue 
jore fr. shq. 80, në vëndet që ndodhen vakante në 
ruol, dhe caktohen me shërbime si vijon: Z. Hali] 
Boriçi, në burgun e Durrësit, Z. Kolë Zhala, në bur 
gun e Shkodrës, ZZ. Lame Llukani, Nuredin Tafili, 
në burgun e Voskopojës, dhe Z. Hasan Ali Paja, në 
burgun e Krujës. 

ZZ. Sherif Gorka, Koço Çave, Muhamer Su 
Jejman Molla, dhe lsuf Selmani, emnohen agjenta të 
kl. III-të, grupi C, grada e VIV-të me rrogë muejore 
fr. shq. 90, · në vëndet që rezultojnë vakante në ruol, 
dhe caktohen me shërbim, në vëndet si vijon : ZZ. 
Sherif Gorka e Koço Çave, në burgun e Gjiroka- 
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Dekreton: strës, dhe ZZ. Muhamer Molla e Isuf Selmani në 
burgun e Tiranës. 

Z. Seit Sherifi, emnohet Agjent i kl. II-të, gru 
pi C, grada e Xlll-të me rrogë muejore fa. shq. 110 
në vëndin që ndodhet vakant në ruol dhe me shër 
bim në burgun e Kukësit. 

Ky Dekret të botohet në fletoren Zyrtare 'të 
Mbretnis dhe t' i komunikohet Këshillit Kontrolluës 
për rregjistrim. 

Tiranë, më 2.8.1942-xç. 
Francesco Jacomoni d. v. 

M. Kruja d. v. 

DEKRETE MINISTRORË 

Rimarrje profesori, në shërbim 
MINISTRI SEK. SHTETI PËR ARSIMIN BOTUER 

Mbassi pa Dekretin Mëkamëbsuer Nr. 4 datë 19- 
1-1942-XX, mbi rimarrjen në shërbim t' arsimtarëve e 
funksionarëve të mvarun prej kësaj Ministrije të cilët 
kanë qënë spastrue me D. M. Nr. 528 dt. 31-10-940 
si dhe të pushuernit para kësaj date për të njajtën - . aresye ; 

Mbassi pa nenin 67 të D. M. Nr. 105 dt. 3-4- 
1940-XVIII; 

Mbassi pa mendimin e favorshëm të këshillit të 
Administratës; 

Vendosi: 
Neni 1 

Z. Safe! Butka, ish-profesor i Kl. I. pranë LL 
ceut Shtetnuer të Shkodrës, Grupi A, grada VII, me 
rrogë mujore fr. shq. 350, rimerret në shërbim si pro 
fesor në Liseun Shtetnuer të Tiranës, me rregën e 
gradën e nënpunsis qi ka pasë para spastrimit. 

Neni 2. 
Për të gjitha efektet ky Dekret hyn në fuqi qysh 

prej datës së rifillimit në detyrë. 
Ky Dekret do t'i komunikohet Këshillit Kontro 

lluës për registrim, Zyrave të tjera përkatëse, dhe do 
të botohet në Fletoren Zyrtare të Mbretënis. 

Tiranë, 10-9 1942-xx. 
Ministri 

Xhevat Korça d. v. 

Vumje nënpunësi në gjëndje pritmënie 
. MINISTRI SEKRET AR SHTETI PËR P. BOTORE 

Mbassi pa shkresën e Drejtoris së Përgithëshme 
P.T.T. Nr. 35437-VI d. 9-9-,2-XX me të cilën përcjellë 
raportat mjekësore të Zot. Xhavid Haxhi, Agjent Tek 
nik i kl. li, me shërbim pranë Drejtoris ?.T.T. në 
·Gjinokastër; 

Mbassi pa Dekretin Mëkambsuer Nr. 105 datë 3- 
· JV-1040-xVIII, mbi gjëndjen iuridike, ekonomike e 
jerakike të Nën pun save Civilë të Shtetit; 

Neni 1. 

Zot. Xhavit Haxhiu, Agjent Teknik i kl. II, Grupi 
C, Grada Xlll me shërbim pranë Drejtoris P.T.T. 
kl. I. në Gjinokastër, në pshtetje të neneve 79, 80, 
81, 83, 84, 92 e 93 të Dekretit Mëkambsuer Nr. 105 
d. 3-4-1940-xVIII, vihet në gjëndje pritmënie, për ar 
sye shëndetsore, për dy muaj kohë, tuej fillue prej 
d. 22 Korrik 194.2-XX inklusiv, dhe tue i pague gjys- 
mëri e rrogës .. 

Neni 2. 
Ky Dekret do të botohet në Fletoren Zyrtare 

dhe do t'i kumtohet Këshillit Kontrolluës dhe Zyrave 
përkatëse për rregjistrim. 

Ttranë, më 15 Shtatuer 1942-xx. 
Ministr' i Punvet Botore 

11ias H. Agushi d. v. 

Pranim dorëheqjeje 
MINISTRI SEKRETAR SHTETI PËR P. BOTORE 

Mbassi pa shkresën e Drejtoriës së Përgjith. P. 
T. T. Nr. 17209-1 d. 1942-XX, më të c!lën njofton se 
Zot. Qazim Vaqari, Nxanës Urdhni, me shërbim pra 
në Drejtoriës Telegrafës kl. I. në Tiranë, ka dhënë 
dorëheqjen me pretekst se nuk asht në gjëndje shën 
detësore për me krye detyrën dhe qysh me datë 1 
Shtatuer 1942-XX nuk asht paraqitë në detyrë; 

Mbassi pa nenin 45 të Dekretit Mëkëmbësuer d. 
3. Prill 1940-xVlll, Nr. 105, mbi normat qi rregu 
llojnë gjendjen Juridike, Ekonomike e Jerarhike të 
Nëpunsave të Shtetit ; 

dekreton: 

Neni I. 
Pranohet dorëheqja e Z. Qazim Vaqari, Nxanës 

Urdhni, Grupi C, Grada XIII, me shërbim pranë Drej 
toriës Telegrafës kl. I. në Tiranë, qi asht !argue nga 
detyra me d. 1 Shtatuer 1942-~x pa pritë pëlqimin 
epruer. 

Neni 2. 
Për të gjitha efektet ligjore, ky Dekret hyen në 

fuqi me datë 1 Shtatuer 1942-XX, dotë shpallet në 
fletoren Zyrtare dhe do t'i kumtohet Këshillit Kon 
trollues për rregjistrim dhe zyrave përkatëse. 

Tiranë, me 12 Shtatuer 1942-xx . 
Ministr' i Punve Botore 
Iljas H. Agushi. d. v. 

DEKRET MINISTRUER Nr. 261 
Pushim Tagrambledhësi 

MINISTRI SEKRET AR SHTETI PËR FINANCAT 
Mbassi pa Dekretin e tij Nr. 101 datë 12-V- 

1942-XX; 

.. 
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Mbassi pa telin shifër Nr. 15-3 Res. datë 12-9- 
1942-XX, të Zyrës financjare të Gjilanit; 

Mbassi pa Dekretin Mëkëmbësuer Nr. 105 datë 
3-lV-1940-XVlll i 

dekreton: 
Neni 1. 

Zot. Jakup Ramadan Gjilani, Tagrambledhës i 
Zyrës financjare të Gjilanit, në bazë të Nenit 63 gërma 
C, të Dekretit Mëkambësuer Nr. 105 datë 3-IV-1940- 
xVIII, pushohet nga puna. 

Neni 2. 

Ky Dekret për të · gjitha efektet ligjore hyn në 
fuqi qysh prej datës 12-lx-1940-xVlll, ka për t'u bo 
tue në fletoren Zyrtare të Mbretënisë dhe do t'i kum 
tohet Këshillit Kontrolluës për rregjistrim si dhe zy- 
rave të tjera përkatëse. · 

Tiranë, me 16 Shtatuer 1942-xx 
Ministri i Financavet 
Shuk Gurakuqi d. v. 

VENDIM MINISTRUER 

Rivokim i masës ndalimi për shitje duhanesh 
të hueja të punuerne, 

t,,\INISTRI SEKRET AR SHTETI PËR FINANCAT 
Mbassi pa lutjen e rishitësit të duhaneve të hueja 

të punueme Z. Gjyl Çaushollej paraqitë Ministris me 
d. 30-Vl-1942-XX, e mbassi nga hetimet e zhvillueme 
rezullton se lokalin ku ushron rishitjen e ka në rrugë 
kryesore dhe afer nuk ka të tjerë rishitësa e mbassi 
edhe merret vetëm me shitjen e duhaneve; 

vendon; 
Revokimin e masës për tërheqjen e lejës së tij 

Nr. 202 të marrun me vendimin e vet d. 22-IV-1942-XX. 
Ministri i financave 

Shuk Gurakuqi d. v. 

DEKRET MINISTRUER Nr. 84 
Pranim dorëheqjeje nëpunësi 

N/MINISTRI SEKRETAS SHTETI PËR PUNËT 
E MBRËNDËSHME 

Mbassi pa propozirrun Nr. 4373, datë 2-IX-942- 
xx, të Drejtoris së Përgjithëshme të Shëndetsis, me 
të cilën njoftohet se Z. Shahin Poda, Agjent i Kl. I-rë, 
inkuadrue në Grupin C, Grada e XII-të, të Ruolit or 
ganik emnuer të personelit t' administratës së Shën 
detsis, me lutjen e tij .datë 10-8-42-XX, ka paraqitë 
dorëheqjen nga detyra për arësye familiare; 

· Mbassi pa nenin 45 të normave mbi gjëndjen ju 
ridike të nëpunsave të Stetit, t' aprovueme me D.M. 
Nr. 105, 3-IV-40-XVIII, botue në fletoren Zyrtare të 
të .Mretnis Nr. 55, d. 7-IV-940-XVIII; 

dekreton: 

Neni 1. 
Pranohet dorëheqje e Z: Shain Poda, Agjent i 

Kl. l-rë, me shërbim pranë Spitalit të Shtetit Korçë, 
i inkuadruem në Grupin C, Grada e XII, të ruolve 
organikë emnorë të personelit t' Administratës së D. P. 
Përgjithëshme të Shëndetësis. 

Neni 2. 
Ky Dekret, për të gjitha efektet ligjore, hynë 

në fuqi më datën 15-8-942-XX, dhe për dijëni e veprim, 
do t'u-komunikohet: Drejtoris së Përgithëshme, Kë 
shillit Kontrolluës, Drejtoris së Pensioneve, Biografis 
së Kryeministris dhe Ministris së Kullturës Popullore, 
kjo e fundit, për të disponue botimin e tij në fleto 
ren Zyrtare të Mbretënis. 

Tiranë, më 15-IX-42-xx. 
N.Ministri 

Mark Gjomarkaj d. v. 

Mëkambësija e Përgjithshme Mbretnore 

Lajmim 
ftohen të gjithë ata që për okupime të për 

kohëshme o të përhershme ndërtesash o për dame 
të pësueme o si do qoftë janë kreditora ndaj Sipër 
marrjen «LEGNAMI PASOTTI S. A.», e cila ka 
krye punimet e meremetimit dhe të montimit në 
selin tjetër të Vilës afër detit të Mëkambësisë Mbret 
nore së Përgjithshme në bregun e Durrësit në bazë 
të kontratës së qesimit 24.7.1942 lidhë me zyrën e 
Xhenjos Civile të Durrësit, me i paraqitë'kësaj Më 
karnbësie Mbretnore të Përgjithshme, Zyra e Çash 
tjeve Private, lutjet dhe titujt e kredive të tyne 
mbrenda 15 (pesëmdhetë) ditve mbas · datës së bo 
timit të këtij lajmimit, mbas kalimit të cilave nuk do 
të merren ma para-sysh, n' udhën administrative, 
lutjet as titujt e paraqitun. 

Tiranë, më 1-10.1942-XX. 

Mëkambësia e Përgithëshme Mbretnore 
Lajmim 

ftohen të gjithë ata që për okupime të përkohë 
shme o të përherësme ndërtesash o për dame të pë 
sueme o si do qoftë janë kreditora ndaj Sipërmarjen 
Gjeom. Gaddo Zaccgani e cila ka krye punimet e «Bo 
nifikimit të vogël të Zonës së Durrësit-Mal'i Robit 
-Kavajë», në bazë të kontratës. 25 Prill 1942-iX 
të lidhun me Ente Bonifice Albanesi - E. B. A., për 
t'•i paraqitë kësaj Mëkarrtbësie të Përgithshme Mbre 
tënore-Zyra e Çashtjeve Private-lutjet dhe titujt e 
e kredivet të tyne brënda 15 (pesëmdhetë) ditve mbas 
datës së botimi të këtij lajmimit; mbassi të kalojnë 
këta nuk kanë me u marrë ma para sysh, n' udhë 
administrative, lutjet as titujt e paraqitun. 

Tiranë, më 1 Tetuer 1942-XX. 
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Lajmërim për ushtrim të drejtës t' Optimit 

Me vendim t' Asambles së Përgjithshme të jasht 
zakonëshme t' Aksionistavet të Shoqnis Anonime 
«Compagnia Industriale d' Albania (Kompani Indus 
triale e Shqiqnis) C. I. D. A., me seli shoqnore në 
Tiranë, marun prej Zotit Muharem Villa Noter Pu 
blik në Tiranë, me aktin publik Nr. 7116 datë 20 Maj 
1942, asht shtue kapitali shoqnuer nga fr. shq. 288, 
000.- (dyqind e tetëdhjet e tetë mijë) në fr. shq. 
480,000 (katër qint e tetëdhjet mijë) me emetim ak 
sjonesh të reja numur 960 (nandqind e gjashtdhjet) 
me vleftë emnore fr. shq. 200. (dyqind) seicili. 

Në bazë të vendimit datë 15 Shtatuer 1942 xx 
të Këshillit të Administratës të Shoqnis C. I. D. A. 
marrun në konformitet me nenin 5 të Statutit shoq 
nuer dhe të nenit 217 të Kodit Tregëtar Shqiptar, 
ftohen Zotni Aksionistat me ushtrue të drejtën e op 
timit në proporsjon me numurin e aksioneve! qi ka 
seicili prej tyne, tue nënsh krue 2 aksjone të reja për 
çdo 3 aksjone të vjetra qi ato posedojnë. 

Afati i premë për nënskrimin e aksjonevet të 
reja dhe për librimin e tyne asht caktue deri me datë , 
31 Tetuer l 942. Brenda afatit të sipërshenjuem Ak 
sionistat duhet të depozitojnë në Arkën shoqënore 
aksjonet qi kan të drejtë optimi. 

Tiranë, me 29-9-1942-XX. 
Kryetar' i Shoqnis Anonime C. I. D. A. 

Orm. Uff. Luigi Maria Ragazzi 

Shpcllje Gjyqesh 
Vendim afati për t' aratisan 

Mbassi nuk asht zanë i pandehuni Xheladin 
Mustafa Dauti nga katundi xibër i Matit, banuës në 
katundin Babrrue të Tiranës, i akuzuëm se me datë , 
12-11-1942 në pritë dhe me paramendim, me një armë 
të mbajtun pa lejë, ka vramë Abdullah Ramazan Li 
kën nga katundi Babrue, prandaj Kryesija e Gjykatës 
Shk. l-rë të Tiranës i akordon të përmëndurit nji a 
fat prej 10 ditësh nga data e botimit të këtij vendimi 
në Fletoren Zyrtare, për t'u prezantue para kësaj gjy 
kate për veprën që i ngarkohet. Në rast mos-prezan 
timi vërtetohet se nuk don me ju bindë ligjë~ dhe 
kështu ka me vijue gjykimi në mungesën e tij, ka 
me ju sekuestrue pasunia, kanë me ju rrëzue të drej 
tat civile dhe kanë me u marrë të gjitha masat e 
tjera ligjore për të cilat nuk ka me pasë as një të 
drejtë ankimi. • 

Çdo karabinier e agjent i sigurimit publik asht 
i ngarkuem me kapjen e tij. Për plotësimin e sa më 
sipër ju shkrue Prokuroriës Mretnore dhe në mbë 
shtetje të neneve! 372--373 të Pr. Penale shpallet ky 
vendim. 

Tiranë, më 24-lx-1942-Xx. 
Kryetari 

Leter-Thirrje: 
Thirret me u prezantue para Gjykatës Kolegji 

ale të Tiranës d. p. me d. 5. Nanduer 1942-XX, ora 
10 para dreke, i qujtuni Ramadan Sali Pupla, nga 
katundi Shulli i Burrelit, tash i aratisun për çestje 
tjetër, i akuzuem pse ka keq-perdor besimin në dem 
të llija Llambi Tapis, për shkak se me d. 21.V.1942- 
XX i përmenduni !lija i ka dorzue nji biçikletë mar 
ka daniselli Nr. 44710 dhe nuk ja ka kthyëm ma 
tue kthyer në fitimin e vetë. 

Këjo letër thirrje e botueme rregullisht në Fle 
toren Zyrtare zen vëndin e komunikimit, dhe në 
rast që i pandehuni nuk ka me u prezantue në ditën 
dhe orën e nalt-tregueme, ka me u shikuem gjyqi 
në mungesën e tij. 

Tiranë, 28. JX.1842-XX. 
Kryetari 

Thirren me u prezantue para Gjykatës Kole 
gjiale të Tiranës me datë 5 Nanduer 1942-XX, ora 
10 para dreke, të pandehuni! e qujtun Shazivar Eth 
ma dhe Hasan Ethma të dy nga Pizrendi, ma pare 
banuesa në Tiranë dhe tashti me banim të padijtun, 
për t' u gjykuar, për shkak se në muejin Fruer, të 
vjelit 1942, tue qene i pari rojtes dhe i dyti puntor 
pranë Bashkis së Kryeqytetit kanë vjedhë dy arka 
me xhama nga nji barake. 

Këjo thirrje e botueme rregullisht në Fletoren 
Zyrtare zen vëndin e komunikimit, dhe në rast së 
të dy të pandchunit nuk do të prezantohen në ditën 
dhe orën e shënueme sipër, ka me u vëndos shikimi 
gjyqit në mungesë. 

Tiranë, më 28.IX. 1942-XX. 
Kryetar 

• 
Thirren për me u prezentue para Gjykatës Fi 

llore D. P. Tiranë për me d. 5.Xl.1942-XX, ora 9 
para dreke ditën e ejte, të pandehuni! e qujtun : 
1. Faik Selman Hafizja, 2. Ismail Selami Kemiqi, 
e 3. Shaban Halij Boshnjaku, ma pare banuesa në 
Tiranë e tash me banim të pa ditun në Shqipni, për 
t' u gjykue me delikt sepse akuzohen se për t' a 
ekspozue ne publik ankuesin personal Sacardi Ca 
mille e kan akuzuar n' autoritetin ndjekes si vjedhes 
të nji biçikleta. 

Në rast së në ditën e orën e sipërme s'kan me 
u prezentue në Gjyq, ka me u shikue gjyqi i tyne 
në mungesë. 

Kjo thirje shpallet në fletoren Zyrtare e zen 
vëndin e komunikimit. 

Tiranë, më 24.IX.1942-XX. 
Kryetar i Gjyqit 

Thirret për t'u prezentue në Gjykatën fillore 
të Tiranës i qujtuni Vertolono Raffael e Luigi, vjeçë 

.. 
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32 nga Lettere (Na) me zeje shofer në shoqenin 
« Trucchi» me Durrës, sot me punë në Mal të Zi, 
për me datë 23.Xl.1942-XX, orë 10 para dreke, për 
t'u _gjykue se me datë 7.11.1942-XX ka dirixhue auto 
mobil pa leje speciale, pa pasun përçues të dytë dhe 
pa pasun shejen e trikandëshit t' automobilit. 

Kjo ftesë e botueme në Fletoren Zyrtare të 
Mbretnisë zenë vëndin e komunikimit dhe, në rastë 
mos prezantimi ditën e sipër-shënueme, ka me u 
shikue gjyqi në mungesë të tij. 

Tiranë, 30.X.1942-XX. 
Kryetari 

I pandehuri Shaqir Mahmuti, nga Shkodra dhe 
tash me banim të pa dijtun, i akuzuem perse në 
muejin Tetuer 1941-XJX i janë xanë nji sasi letra 
cingaresh të Markës Jugosllave, thirret për me u 
prezantue në Gjykatën e Shkalles së Ire këtushme, 
për me datën 28.X.1942-XX, ora 9 paradite. 

Në rast se ditën dhe n' orën e sipër shënueme, 
nuk ka me u prezantue, gjyqi ka me vazhdue në 
mungesën e tij. 

Kjo thirje shpallet në fletoren Zyrtare tue xanë 
vëndin e komunikimit. 

Shkodër, më 25.IX.1942-XX. 
Gjyqtari filluer 

Thritet ipandehuri Koço Caka nga katundi Li 
nar i Malëshoves, sot me banim të padituri, që të 
krezantohet para gjykatës Xolegjiale të Ojinokastrës 
me datën 4.11.1942, ora 9 para dreke, mbasi në kë 
të datë do të shikohet padia pënale ngrehur nga ana 
e Prok. Mbretnore kundra tij, për fajin se bashkë 
me persona të tjerë, ka vjedhur disa sende manifa 
ture nga dyqani i Gaqo Jani! prej kat. Peshtan. 

Kjo thirje ze vëndin e komunikimit dhe' në rast 
mos prezantimi ka për t' u shikue gjyqi në munge 
së të tij. 

Gjinokastrë, 22.IX.1942-XX. 
Kryetari 

Thirret për me u prezantue përpara Gjykatës 
fillore të Tiranës i qujtuni Velimer Gjinoshi dhe 
Haxhi Petani për me datë 26.X-1942, të cillet kan 
rrezultue se sot gjinden me banim jashtë Shtetit 
në Bullgari, per t'u gjykue sepse me datë 7. V.1942- 
XX, jane zanë prej organeve të sigurimit publik tue 
shetit natën jashta orarit të caktuem. 

Kjo ftese shpallet në fletoren Zyrtare të Mbret 
nisë për të zanë vëndin e komunikimit, dhe në rast 
e mos prezantimi datën e shënueme ma naltë ka me 
u shëkue gjyji në mungesë të tyne. 

Tiranë, 26.IX.1942-XX. 
Kryetari. 

Thritet, për t' u prezantue para Gjykatës Paq 
tuëse (D. H.)' të Skraparit, me qendër në Çorovodë, 
me datën 17 Tetor 1942 n' orën 10 p. d., i pande 
huri Dilaver Sherif Tarollari, bujk, nga e banuës 
në katundin Nikollarë të Komunës së Potomit të 
Skraparit, dhe tash i arratisum me drejtim të pa 
ditun ne Shqipni, i akuzuar për se, me datën 
29. IV.1942, me armë lufte, ka vra vdekur viktimën 
Alush Zejnel Tarollari, ng' ay katund. 

Në rast mos prezantimi hetimet kanë me u 
zhvillue në mungesën e tij. 

Kjo ftesë botohet në fletoren Zyrtare të Mbret 
nisë dhe zë vëndin e komunikimit. 

Çorovodë, më 23.I.X.1942-XX. 

P. Gjyqtarin Paqtuës : 
Nënsekretari Ojyqsuer 

Thirret për t' u prezantuar para kësaj Gjykate 
me datën 19 Tetor 1942-XX n' ora 9 para dite i qu 
ajturi Beqir Setali shofer e me parë panuës në Sho 
qërin «Cafulli» me qendër ne Durrës dhe tash me 
banim të pa ditur, i akuzuar se me datën 13.11.1941 
prej Milicis se Rrugëvet asht konstatuar se qarkullon 
te me maqinën e vetë pa pasur parafangon e pasme, 
dhe dritën e pasme të Nunurit shumë të paktë dhe 
marrjen abuzivisht me maqinë të dhjetë personave. 

Kjo letër-ftese botohet në fletoren zyrtare dhe 
zë vëndin e komunikimit tue i njoftuar të pandehurit 
se mos prezantimi i tij ditën dhe orën e caktueme 
gjyqi ka me u shikue në mungesë të tij. 

Vlonë, më 22.9.942-XX 
Kryetari 

Thirren për t'u prezantuar para kësaj Gjykate 
me datën 19-10-1942-xX, ora 9 para dite të pande 
hurit të quajtur Mitat Sadikaj dhe Nafiz Sadikaj, të 
dy nga katundi Matohasanaj i Tepëlenës dhe tash me 
banim të pa ditur, të akuzuarë se me datën 24-3-42- 
XX prej magazinës «Temva- ndodhur në Skelën e 
këti qyteti kanë vjedhur një rrotë autokaroje të re 
me një vleftë fr. shq. 1600. 

Kjo letër-ftesë botohet në fletoren Zyrtare dhe 
zën vëndin e komunikimit, tue njoftuar të pandehur 
vet se mos prezantimi i tyre ditën dhe orën e sipërme 
ka me u shikue gjyqi në mungën e tyre. 

Vlorë, më 22-9-942-XX. 

Kryetari, BKSH
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DECRETI LUOGOTENENZIALI di nomina ece. 

T I R A N A (Albnia) 

- Con D. L. in data 28 febbraio, ii sig. Neshat 
Kuçi, incaricato con i funzioni di Capo Comune di 
Gorozhdveci (Peja), cessa dalla carica, per vagioni 
amministrativi, e ii sig. Tun Nicolla ë nominato al 
posto del susdeto. 

- Con D. L. in data 9 marzo 1942-XX, ii sig. 
Miltiadhi Papajani, nominato dall' ex Commisariato 
Civivile di Kossove, Dibra e Sruga quale Capo del 
Comune di Ballanca della Prefettura di Dibra e Ma· 
dhe, ë dispensato dalla carica, perche non ë presen 
tato mai alla tale carica, ed, all suo posto, ë nomi 
nato ii sig. Hairedin Korumi. 

- Con D. L. in data 15 maggio 1942-XX ii 
sig. Harilla Kolea, ë nominato Supplente Questore. 

-'- Con D. L. in data 19 maggio 1942-XX, ii sig. 
Dhirniter Bala, ë nominato Questore di I-a cl. 

- Con· D. L. in data 9 giugno 1942-XX, ii sig. 
Besim Nishani, ë nominato Questore di li-a cl., Grupo 
A, Grada Vt, del Ruolo organico del Corpo Armato 
della Polizia. 

- Con D. L. in data.2o giggno 1942-XX, ii fuu 
cionario della Polizia Comendatore Baldassare Sea 
minaci, Questore di II-a cl., cessa di fare parie di 
tale Corpo, per rientro nei moli della Polizia del 
Regno d' Italia. II presente decreto entra in vigore 
dala data 4 maggio 1942-XX. 

- Con D. L. in data 10 iuglio 1942-XX, e cso 
nerato dal servizio ii sig, Raif Kadilliu, Capo del Co- 

rnune di Vrela (!stok}, eel al suo posto e nominato ii 
sig. Shefqet Hyseni. 

- Con D. L. in data 10 Iuglio 1942-XX e eso 
nerato dal servizio, per motivi di saluti, ii sig. Gani 
i loxha, Agente Tecnico di III-a cl. Grupo C. Grado 
XI li, in servizio presso la Direzione del le PP. TT. 
a Valona. L' esonero stabilito ha effeto dalla data 
del presente Decreto. 

Con D. L. in data 10 luglio 1942-XX, la 
sig-na Dhimitra Panduku; vincitore del concorso in 
detto in data 12-3-1941-XIX, dopo aver superato ii 

' perioda di prova, ë nominata Agente di II-a cl. ne! 
gruppo C grado XVIII del personale dell' Arnmini 
strazione financiaria, a decorrere dal 20 magi o 1942-XX. 

- Con D. L in data 10 luglio 1942-XX, ii 
sig. Ndoc Kujxhija, ex irnpiegato presso ii Ministero 
dell' lnstruzione Pubblica, vincitore del concorso 
indetto con Decreto Ministeriale in data 17-XI- 
1941-XX, ë nominato aiuto Cantabile ne! gruppo B 
grado XI del personale dell' Amministrazione Finan 
ziaria, a decorrere dal 19 febraio 1942-XX,con stipen 
dio mensile 170 fr. alb. · 

- Con D. L. in data 10 Julio 1942-XX, sono 
nominali aiuti Cantabile sig. Muhedin Bejko, presso 
la finanza di Argirocastro a decorrere dal 12 mag 
gio 1942-XX e ii sig. Xhemal Pepelashi, presso Ja 
finanza di Korça, a decorreve dal 17 maggio 1942-XX, 
vincitori del concorso indetto in data 7-III-1940-XVIII 
e dopo aver superato il perioda di prova. 

-Con D. L in data 10 Julio 1942-XX, sono 
nominati agenti di IV cl., ne! gruppo C grado XV, 

.. 
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i soto-indicati impiegati, vincitori del concorso in 
detto in data 28-lll-1940-XVlll, dopo aver superato 
ii periodo di prova: 

Isuf Mehqemea, Maliq Çela, Reshit Kraja, lly 
sen Fixha, Avni Murata], Kapllan Ramadani. 

Con D. L. in data 13 luglio 1942-XX, ii sig. 
Sabri lsmaili, agente di III-a cl., in servizio presso le 
carceri di Durazzo, c esonerato dal servizio col rico 
noscimento del diritto di pensione e d' indenitta glo 
bale, ehe eventualmente gli spettano. 

- Con D. L. 18 aprile 1942-XX, ii Sig. Pashko 
Prenk Kçira ë nominato Capo Comune del Centro 
a Dragash di Prizrend, al posto vacante. 

- Con D. L. 23 maggio 1942-XX, sono nominati 
gli seguenti aiuti giudici: 

Tahir Ismail Ibrahim, a Peja; 
Zeqir Ymer Avni, a Ferizovlq : 
Hysarnedin Ejubi, a Serbice; 
Zyhdi Ali felahu, a Gjakova. 

Con D. L. 23 maggio 1942-XX, la S-na Efi 
gjeni Aleksi, insegnante a Berat, Grupo 8, Grado XI, 
viene esonerato dalia carica in base del pararafe «e» 
Art. 63 del D. L. n. 105 di aprille 1940-XVIII. 

Con D. L. 26 giugno 1942-XX, ii Sig. Sami 
Mezhgorani, insegnante ne! villagio Dhemlan (Argi 
rokastro), ë esonerato dal servizio per motivi di saluto. 

- Con O. L. 1 giugno 1942-XX, ii sig. Riza Sha 
hini, agente di li-a classe alla Scuola Professiouale di 
Tirana, e esonerato dali servizio in baze all' Art. 64 
comma e del precitato Decreto. 

- Con O. L. 26 giugnio 1942-XX, ii sig. Sami 
Mucaraj, ë nominato Capo del Comune di Potomi 
(Scrapar), al posto vacante. 

- Con D. L. 26 giugno 1042-XX, ii sig. Osman 
Myftari, fin' ora Capo del Comune di Vrapçishti (Gos 
tivar), e esonerato dal servizio, per essere passato 
all' Administrazione della Giustizia. 

- Con D. L. 26 giugnio 1942-XX, ii sig. Rus 
tern Nirnani, incaricato delle funzioni di Capo del 
Comune del Centro di !stok e econerato dal servizio. 
li sig. Dalip Helmësi e nominato Capo del Comune 
del Centro di !stok in sostituzione del primo. 

-Con D. L. del 26 giugno 1942-XX, ii Sig. Islam 
Yzeiri, incaricato delle funzioni di Capo del Comu 
ne di Zheiina, cessa dalia carica e ii Sig. Shahin 
Abdurahmani ë nominato Capo del Comune di 
Zhelina. 

- Con. D. L. del 26 giugno 1942-XX, ii Sig. Mu 
llah Ibrahimi, incaricato delle funzioni di Capo del 
Comune di Polanci (Drenica), cessa dali' incarica, e ii 
Sig. Salih Nikoçi ë nominato Capo del Comune di 
Gucigne, al posto vacante. 

-- Con D. L del 26 giugno 1942-XX, ii Sig. 
Uk Rustemi, e esonerato dalia carica di Capo del 
Comune di Strëllci e al suo posto ë nominato ii Sig. ! 

Shaban Rexha, 

Con D. L. del 26 giugno 1942-XX, ii Sig. Zej 
nel Gostivari e esonerato dalia carica di Capo di Co 
munea di Lipjani ed al suo posto e nominato ii Sig· 
llamdi Sheremeti. 

Con D. L. 26 giugno 1942-XX. Sig. Vedat 
Ohri, incaricato delle funzioni di Capo Comune di 
Radolishti, e esonerato dalia carica, avendo rasseg 
nato le dimisioni. II Sig. Mehmet Beqir Juniku, e no 
minato Capo del Comune di Slivova, al posto di Ra 
sim Ymert, transferito ne! Comune di Radolishti. 

Con D. L. del 26 giugno 1942-XX, ii Sig. 
I Jaki Xhuglini, fin' ora impiegato di Stato Civile al 
Municipio di Durazzo, e nominato Capo Comune di 
Ballanca, posto vacante. 

Decreto Luogotenenziaie data 2-X/11-1942-XX 
Nomina e promossioni di agenti di carceri 

NOi 
LUOGOTENENTE GENER ALE DI SUA MAEST A 

VITTORIO EMANUELE lii 
PER GRAZIA DIDIO E VOLONTA DELLA NAZIONE 

RE D IT ALIA E D. ALBANIA 
IMPERATORE D' ETIOPIA 

In virtu dell' Autori ta a Noi conferita: 
Visto ii Nostro Decreto No. 106 del 14.5.1942. 

XX· 
' Udito ii Consiglio dei Ministri; 
Su proposta del Ministro Segretario di Stato 

per gli Interni; 
abbiamo decrctato e decretiamo 

I sotto-elencati signori sono nominali agenti di 
III-a classe, gruppo C) grado XIV, con stipendio men 
site di fr. alb. 90, alle seguenti carceri : 
I sigg. fetah Limaja, Mehmet Pllumbi, Bajram Re 
dhep Zeqiraj, alla career! di Burreli; sigg. Sulejman i\\i 
lluka,Adem A. Këlliçi, Rustem A. Kusi, Hali! 11. Vaqari, 
e Qazim A. Mehmeti, alle careen di I irana; Gaqi 
Kokoli, Xhafer Sejdo e Hiqmet Baklri, alle carccri 
di Argirocastro; Rasim I Çerja, alle careen di Pesh 
kopija; Et'hem IL Nova, alle carceri di Durazzo : 
)orgji K, Pina e Demir S. Kadiu, alle careen di 
Voskopoja. 

Sono promissi quali agenti di II-a classe, grup· 
po C, grado XIII, con stipendio rnensile Ji fr. alb. 
110. ed ai posti ehe attualmente occupano quali 
agenti di Ill-a cllase, i sigg. Sadik Qemali, Skender 
Haxhi Rexhep Reso, Ibrahim Shehu e l Lrrilla 'Pango. 

ll sig. Lekë Godo, e nominato agente di 11-a 
classe al posto risultante vacante nel ruolo, e desti 
nato alle carceri di Argirocastro, gruppo C, grado 
XJII, con stipendio mensile di fr. al. 1 JO. 

Sono nominati agenti di III-a classe, gruppo C, 
grado XIV, constipendio mensile di fr. alb. 90. ai posti 
risultanti vacanti ne! ruolo a seguito della promozione 
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delle persone sopracitate: i sigg. Rarniz Kahrernani, 
Hasan Mëhilli, alle carceri di Valona; ii sig. Emin K. 
Minerolli, alle carceri di Coriza; ii sig. Memush Si 
nua, alle carceri di Argirocastro ed ii sig. Amza M. 
Gjuzi alle carceri di Scutari. 

I sigg. Shyqri Peza, Çesk Pepa, Jonuz Rama e 
Leonidha Andoni, agenti di li-a classe, sonno promossi 
quali agenti di I-a classe, grupo C, grado XII, con 
stipendio mensile di fr. alb. 130, restando in servi 
zio ai posti ehe attualmente occupano. 

li presente Decreto sara pubblicato nella Oazzeta 
Ufficiale del Regno e comunicato alla Corte dei 
Conti. 

Tirana, li 2-8-1942-XX. 
f. [acornoni 

M. Kruja 

Decreto Luogotenenziale 
- Con D. L- in data 2 agosto I 942-XX, su 

proposta del Ministro Segretario di Stato per gli 
lnterni, sono nominali o promossi agenti di carceri 
(vedi elenco ne! testo a[banese). 

Reale Luogotenenza Generate 
Avviso 

Si invitato tutti coloro ehe vantano diritti per 
occupazioni temporanee o permanenti di immobili o 
per danni subiti o ehe, cornunque, si ritengono ere 
ditori dell' Im presa «Legnami Pasotti S. A.», eseeu 
trice dei lavori di ·riparazione e montaggio su altra 

•• 

sede del Villino a mare della Reale Luogotenenza Ge 
nerale sulla spiaggia di Durazzo, in base a concetratto 
di cottimo 24-7-1942 stipulate con l' Ufficio del Ge 
nio Civile di Durazzo, a presentare a questa Realë 
Lougotenenza Oenerale-Ufficio Affari Privati le do 
mande ed i titoli dei loro crediti entro 15 (quindici) 
giorni decorrenti dalia data di pubblicazione del pre 
sente avviso, trascorsi i quali non sara piu tenuto 
conto, in via amministrativa, delle domande e dei titoli 
prodotti. 

Tirana, li I ottobre 1942-XX. 

Reale Luogotenenza Generate 

AVVISO 

Si invitano tutti coloro ehe vantano diritti per 
occupazioni temporanee o permanenti di imrnobili o 
per danni subiti o ehe eomunque si ritengono ere 
ditori dell' lmpresa Geom. Oaddo Zaccani esecutrice 
dei lavori di «Piccola bonifica della zona Durazzo - 
Mal' i Robit=-Xavaja», in base a contralto 25 Aprile 
1942-XX stipulato con I' Ente Bonifiche Albanesi 
E. B. A., a presentare e questa Reale Luogotenenza 
Oenerale - Ufficio Affari Privati, le dornande ed i 
titoli dei loro crediti entro quindici giorni decorrenti 
dalia data di pubblicazione del presente avviso, tras 
corsi i quali non sara piu tenuto conto, in via am 
ministrativa, delle dornande e dei titoli prodotti. 

Tirana, li I ottornbre 1942-XX . 
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Mbi propozimin e Ministrit Sekretar Shteti për 

2 

• Dekret Mëkambësuer datë 12-8-1942-XX 
Emërim agjentash të kl. IV n'Adm. Financiare 

NA 
Ml!iKAMBl!iS I Pl!iRGHTHSHËM I MADHNIS TIJ 

VIKTOR EMANUELIT III 
l"l!iR HIR Tiil ZOTIT E VULLNET Tiil KOMBIT 

MBRET I IT ALIS DHE I SHQIPNIS 
PERANDOR I ETIOPIS 

Në virtyt t'autoriteut që Na asht delegue; 
Mbassi u-pa Neni 19 i Dekretit t'Onë Nr. 105 

datë 3-IV-1940-XVIII; mbi gjëndjen juridike, ekono 
mike e jerarhike të nëpunësavet civilë të Shtetit; 

Mbassi u-pa Dekreti i Jonë datë 1-V-1940-XVIII, 
që cakton kuadrin organik për Administratën Finan 
dare; 

Mbassi u-pa gjykim' i favorshëm i Këshillit të 
Administratës së Ministris së Financa vet; 

Mbi propozimin e Ministrit Sekretar Shteti për 
Financat; 

kemi dekrctue e dekretojmë: 
Nen' i vetëm 

Nëpunëset e posht-shënuem që kanë dalë fituë 
sa në konkursin e shpalluri me Dekretin Ministruer 
datë 28-III-1940-XVIII, rnbassi kaluen periudhën e 
provës, emnohen Agjenta të Kl. IV-të në Grupin C) 
Grada XV-të të personelit t'Adrninistratës Financiare 
tue nisë nga· data që shenohet bri sej cillit emën: 

1) Muharrem Duka - tue nisë nga data 3-VII- 
1942-XX Fin. Durrës 

2) Zef Kraja - tue nisë nga data 15-VII-1942- 
XX Fin. Shkodër 

3) Myftar Oaniu - tue nisë nga data 15-VII- 
1942-XX. Çifliqe Lushnjë. 

Ku Dekret do të botohet në Fletoren Zyrtare të 
Mbretnisë dhe do t'i komunikohet Këshillit Kontro 
ll uës për rregj istrim. 

"'· Tiranë, .me 12-8-1942-XX. 
Francesco Jacomoni d. v. 

Shuk Gurakuqi d. v. 

Dekret Mëkambësuer datë 12-8- Z 942-XX 
Emërim Nd. Llogaritare 

NA 
M:ltKAMB:mB I Pl!iRGJITHSHl!iM I MADHNIS TIJ 

VIKTOR EMANUELIT III 
PiilR HIR TE ZOTIT E VULLNll:T Tiil KOMBIT 

MBRET I ITALIS DHE I SHQIPNIS 
PERN,DOR I ETIOPIS 

Në virtyt t' Autoritetit që Na asht .dcleque , 
Mbassi u-pa Neni 20 i Dekretit t'Onë Nr. 105 

datë 3-4-1940-XVIII, mbi gjëndjen juridike, ekono 
mike e jerarhike të nëpunësavet civilë të Shtetit; 

Mbassi u-pa Dekreti t'Onë datë 1-VI-1940-XVIII, 
që aprovon kuadrin organik për Administratën Finan 
ciare; 

Financat; 
kemi dekretue e dekretojmë: 

Nen' i vetëm 
Zojushat: Senk a Kus/ti dite So/ika Opari, ish 

nëpunëse pranë Ministris s'Arësimit me fr. shq. 170. 
në rnucj, që kanë dalë fituese në konkursin e· shpall un 
me Dekret Ministruer datë 17-XI-1941-XIX. në bazë 
të nenit 20 të Dekretit t'Onë Nr. 105 datë 3-IV-1940- 
XVIII, crnnohen Ndihmës-Llogaritare në Grupin B) 
Grada XI-të të personelit t' Administratës Financiare 
tue nisë nga data 7-2-1942-XX, me fr. shq. 170, në 
muej dhe shënua me shërbim e para pranë Ministris 
Financave! (Qendër). dhe e dyta pranë Intendencës 
Financiare në Korçë. 

K!J Dekret do të botohet në Fletoren Zyrtare ti! 
Mbretnisë dhe do t'i komunikohet Këshillit Kontro 
llues për rregjistrim. 

Tiranë, me 12-8-19112-XX. 
Francesco Jacomoni d. v. 

Shuk Gurakuqi d. v. ~~~~~~~~~~~~ 
Dekret Mëkambësuer datë 12-8.1942-XX 

Emërim agjenti të kl. II d'Admin. Financiare 
NA 

MiilKAMB!tS I PiilRGJITHSHEM I MADHNIS TIJ 
VIKTOR EMANUELIT III 

PiilR HIR Tiil ZOTIT E VULLNET Tit KOMBIT 
MBRET I IT ALIS DHE I SHQIPNIS 

PERANDOR I ETIOPLS 
Në virtyt t' Autoritetit që Na asht deleque : 
Mbassi u-pa Neni 19 i Dekretit t'Onë Nr. 105 

dt. 3-IV-1940-XVIII, mbi gjëndjen juridike, ekono 
mike e jerarhike të nëpunësavet civilë të Shtetit; 

Mbassi u-pa Dekreti i Tonë dt. 1-Vl-1940-XVIII, 
që cakton kuadrin organik t'Administratës Financiare; 

Mbassi u-pa gjykim' i favorshëm i Këshillit t'Ad 
ministratës së Ministris së Financavet; 

Mbi propozimin e Ministrit Sekretar Shteti për 
Financat; 

kemi dekretue e dekretojmë: 
Nen' i vetëm 

Z. Oazirn Berberi. që ka dalë fitues në konkur 
sin e shpallun me Dekret Mlnistruer datë 3-III-1941' 
XIX dhe botue në Fletoren Zyrtare të Mbretnisë mt 
datë 12-III-1941-XIX, mbassi ka kalue periudhën e 
provës, ernnohet Agjent i Kl. II-të në Grupin C)' 
Grada XIII-të të personelit t'Administratës Finan 
ciare me shërbim pranë Intendencës Financiare në 
Shkodcr tue nisë ç'pre] datës 10-VII-1942-XX.· 

Ku Dekret do të shpallet në Fletoren Zyrtare 
të Mbretnis dhe do t'i komunikohet Këshillit Konrro 
lluës për rregjistrim. 

Tiranë, me 12,8-1942-XX. 
Francesco Jacomoni d. v. 

Shuk Gurakuqi d. v . 

.. 
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Dekret Mëkambësuer datë 30-8-1942-XX 

Emërim Nd. Llogaritarësh, 

NA 
MllKAMBES I PlilRGJITHSHEM I MADHNIS TIJ 

VIKTOR EMANUELIT III 
PER HIR Tl!: ZOTIT E VULLNET Tis KOMBIT 

MBRET I IT ALIS DHE I SHQIPNIS 
PERANDOR I ETIOPI$ 

Në virtyt t'Autoritetit që Na asht delegue; 
Mbassi u-pa Neni 19 i Dekretit t'Onë Nr. 105 

dt. 3-IV-1940-XVIII; mbi gjëndjen juridike, ekono 
mike e jerarhikc të nëpunësavet civilë të Shtetit; 

Mbassi u-pa Dekreti i Jonë me· dt. 1--VI-1940- 
XVIJI, që cakton kuadrin organik t'Administratës Fi 
nanciare; 

Mbassi u-pa gjykim'i favorëshëm i Këshillit të 
Administratës së Ministris së Financa vet; 

Mbi propozimin e Ministrit Sekretar Shteti për 
Financat; 

kemi dekretua e dekretojmë: 
Nen' i vetëm 

Nëpunëset e posht-shenuem që kanë dalë fitue 
sa në konkursin e shpalluri me Dekret Ministruer dt. 
17-XI-1941-XX, rnbassi kalucn periudhën e: · provës, 
emnohen Ndihmës-Llogaritar në Grupin B) Grada 
XI-të të personelit t'Adrninistrarës Financjare tue nisë 
nga data 7 gusht 1942-XX dhe caktohen me vend 
shërbimi siç shënohet bri sejcilit emën: 

1 J Kozma Kota - Sekcjoni Kombëtar i Sigurimi' 
Publik 

2) Arqile Zoto Sekcjoni Kontabël Drej. P. e 
Shëndetësis 

3) Xhavid Vërri ja - Sekcjoni Kontabël i Min 1s. 

s'Ekon. Kombëtare 
4) Bedri Rusi - Sekcjoni m:mtabël i Drej. P. 

të P T.T. E' 
5J Nikolia Ceko - pranë Intendencës Financjare 

Vlonë; 'f 
Ky Dekret do të botohet ni Fletoren Zyrtare të 

Mbretnisë dhe do t'i komunikohet Këshillit Kontro- 
lluës për rregjistrim. _a:. 

Tiranë, me 30-8-1942-XX'. 
Francesco Jacomoni d. v. 

Shuk Gurakuqi d. v. 

Dekret Mëkambësuer datë 30-8-1942-XX 
Emërim agjentësh të kl. IV n' Admin., Financiare 

NA 
MlilKAMBl!lS I P:l!:RGJITHSHl!lM I MADHNIS TIJ 

VIKTOR EMANUELIT III • 
PlilR HIR Tlil ZO'l'IT E VULLNET Tis KOMBIT 

MBRET I ITALIS DHE I SHQIPNIS 
PERANDOR I ETIOPIS 

Në virtyt t'Autoritetit që Na asht de!egue; 
Mbassi u-pa neni 19 i Dekretit t'Onë datë 3- 

4-1940-XVIII, Nr. 105; mbi gjëndjen juridike, e' eko 
nomike e jerarhikc të nëpunësavet civilë të Shtetit; 

Mbassi u-pa Dekreti i jonë datë 1-VI-1940-XVIII, 
që cakVton kuadrin organik, t'Administratës Finan 
ciare; 

Mbassi u-pa gjykim' i favorshëm i Këshillit të 
Administratës së Ministris së Financa vet; 

Mbi propozimin e Ministrit Sekretar Shteti për 
Financat; 

kemi dekretue e dekretojmë: 
Nen' i vetëm 

Nëpunëset e posht-shenuem që kanë dalë fitues 
në konkursin e shpallun me datë 28-3-1940-XVIII, 
mbassi kaluen periudhën e provës, cmnohen Agjenta 
të Kl. IV -të në Grupin CJ grada XV -të të personelit 
t' Administratës Financiare tue nisë nga data që shë 
nohet bri sejcillit emën: 

1 J Xhernal Koçi - CJ XV-të Fin. Elbasan dt. 
10-8-1942-XX. 

2J Jani Ngjeli - C) XV-të Fin. EtbasM dt. 
12-8-1942-XX. 

3) Isuf Ornari - C) XV-të Fin. Delvinë dt. 
12-8-1942-XX. 

4J Zija Pajuni CJ XV-të Fin. Elbasan dt. 
16-8-1942-XX. 

Ky Dekret do të botohet në Fletoren Zyrtare bl 
Mbretnis dhe do t'i komunikohet Këshillit Kontra- 
llues për rregjistrim. 

Tiranë, me 30-8-1942-XX 
Francesco Jacomoni d. v. 

Shuk Gurakuqi d. v. 

Dekret Mëkambësuer datë 7-9-1942-XX 
Gradim mësuesish 

NA 
MlilKAMBl!lS I PERGJITHSH:l!:M I MADHNIS TIJ 

VIKTOR EMANUELIT III 
PlilR HIR. TË ZOTIT E VULLNET Tl!: KOMBIT 

MBRET I IT ALIS DHE I SHQIPNIS 
PERANDOR I ETIOPIS 

Në virtyt t' Autoritetit që Na asht delcque : 
M.bassi u -pa Neni 15 i Statutit Themeltar të 

Mbretnis; 
Mbassi u-pa Dekreti i Ynë me datë 3-4-1940- 

XVIII, Nr. 105 mbi gjendjen juridike, ekqnomike e 
j erarhike të nëpunsavet të Shtetit; 

Mbassi u-pa Dekreti i Ynë Nr 72 dt. 24-3- 
1941-XIX, qi cakton tabelën organike të personelit 
arsimuer të qarqeve; 

Mbassi u-pa Neni 8 i Dekretit t'Onë Nr. 340 

dt. 20-XI-1941-XIX; mbi rregullimin dhe .orqanizi 

min e shërbimit t'Arsimit Pilluer në Tokat e: Liruerne; 

Mbi proponirnin e Ministrit Sekretar Sh '.eti për 
Arsimin Botuer të mbështeturi në vendimin e favor 
shëm të Këshillit t' Administratës; 
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kemi dekretua e dekretojmë: 
Zz. Selim Alliu, Xhernal Kulli, Emin Shtino, 

Tasi Gusho, Emin Kopliku, Nexhmi Ballka, Muha 
rrem Musa, Nuredin Kopliku, Kolë Kozmaçi, Edip 
Tërshana e Gani Daiu, Grupi B) Grada IX në the 
mel të nenit 5 të Dekretit t'Onë Nr. 105 dt. 3-11-19110- 
XVIII, gradohen si mësus të klasit të parë në ven 
det qi rezultojnë vakantë me zbatimin e parë të 
ruolevet organike të visevet të lirue.ne, tue kalue kë 
shtu prej gradës IX të Grupit B) në Gradën e VIII, 
po të këtij Grupi me rrogën fillestare muejore të 
kësaj Grade. 

Ky Dekret do t'i kumtohet Këshillit Kontrollues 
për rregjistrimin dhe do të shpallet në Fletoren 
Zyrtare të Mbretnis. 

Tiranë, më 7-9-19112-XX. 
Francesco Jacomoni d. v. 

Xh. Korça d. v. 
Dekret Mëkambësuer datë 7,9-1942-XX 

PErjashtim mësuesi nga shërbimi 
NA 

MSKAMBltS I PERGJITHSH£M I MADHNIS TIJ 
VIKTOR EMANUELIT Ill 

Pim HIR Ttli ZOTIT E VULLNET TE KOMBIT 
MBRET I IT ALIS DHE I SHQIPNIS 

PERANDOR I ETIOPIS 
Në virtyt. t'Autoriterit që Na asht delegue; 
Mbassi u-pa Neni 117 i Dekretit t'Onë Nr. 105 

dt. 3-11-19110-XVIII; 
Mbassi u-pa Neni 50 i Dekretit t'Onë Nr. 105 

dt. 3-4-19110-XVIII; 
Mbassi u-pa Vendimi Nr. 33 dt. 10-8-19112-XX, 

i Këshillit Administrativ i Ministris s' Arsimit; 
Mbi proponimin e Ministrit Sekretar Shteti për 

Arsimin Botuer ; 
kemi dekretue e dekretojmë: 

Z. Xhemal Duka, mësues në Katundin Vranishtë 
të Vlonës, Grupi B) grada XII, rroga mujore fr. shq. 
150, përjashtohet nga shërbimi në mbështetje të para 
,grafit të parë tlë nenit 117 të D. M. Nr. 105 dt. 3-11- 
;1940-XVIII, tue ruejtun të drejtën për marrje pensjoni 
ase -shperblirni të njihershëm qi mund t'i përkasin 
mbas ligjës. 

Ky Dekret ka me u botue në Fletoren Zyrtare 
të Mbretnis dhe ka me iu kumtue për rregjistrim 
Këshillit Kontrollues si edhe Zyrave"! të tjera për 
katëse. 

Tiranë, me 7-9-1~2-XX. 
Francesco Jacomoni d. v. 

Xb. Korça d, v. 

Dekret Mëkambësuer datë 15-9-1942-XX 
Emërim agjenti të kl. li n' Admin, e P. të Mbr. 

NA 
MlilKAJ:y!BES I PËRGJITHSHEM I MADHNIS TIJ 

VIKTOR EMANUELIT III 
PlilR HIR TE ZOTIT E VULLNET TE KOMBIT 

MBRET I IT ALIS DHE I SHQIPNIS 
PERANDOR I ETIOPIS 

Në virtyt t' Autoritetit që Na asht d~legue; 
Mbassi u-pa Dekreti i Jonë Nr. 106, dt. 111-5- 

1942-XX; 
Mbassi u-ndigjue Këshilli i Ministravet; 
Mbi propozimin e Minish it Sekretar Shte.i për 

Punët e Mbrendëshme; 
kemi dekretua e dekretojmë: 

Emnirnin e Z. Kadri Balla, agjent i Kl. II-të, 
grupi C) grada e XIII, të ruolit organik ernnuer të 
Administratës së P. të Mbrendëshme, në vendin va- 
1<.ant, e me rrogë rnucjore fr. shq. 110. 

Urdhënojmë që ky Dekret të botohet në Fletoren 
Zyrtare të Mbretnis, dhe t'i komunikohet Këshillit 
Kontrollues për rregjistrim. 

Tiranë, me 15-9-19112-XX. 
Francesco Jacomoni d. v. 

NI.. Kruja d. v. 

Dekret Mëkambësuer ,datë 15-9-1942-XX 
Gradim agjenti burgu 

NA 
MEKAMBt!:S I PERGJITHSHEM I MADHNIS TIJ 

VII{TOR El\1ANUELIT Ill 
PER HIR TE ZOTIT E VULLNET TE KOMBIT 

MBRET I IT ALIS DHE I SHQIPNIS 
PERANDOR I ETIOPIS 

Në virtyt t'i\utorite,it që Na asht delegue; 
Mbassi u-ndiqjue Këshilli i Ministravet; 
Mbassi u-pa Dekreti i Jonë Nr. 106, dt. 14-5- 

1942-XX; 
Mbi propozimin e Ministrit Sekretar Shte.i për 

Punët e Mbrendëshwe; 
kemi dekretua e dekretojmë: 

Z. Mark Berisha, agjent i Kl. I-rë, pranë burgut 
të Tiranës, gradohet .anqjent kryesor, grupi C) grada 
e IX-të, me të drejtë rroge muejore, fr. shq. 200 
.(dyqind). 

Urdhnojmë që ky -Dekret të botohet në Fletoren .. 
Zyrtare të Mbretnis, dhe t'i komunikohet Këshillit 
Kontrollues për rregjistrim. 

Tiranë, me 15-9-19112-XX. 
Francesco Jacomoni d. v. 

M. Kruja d. v. 

.. 
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Dekret Mëkambësirer datë 15-9-1942-XX 
Shkarkim nga detyra Kryetari Komuneje 

NA 
M!!lKAMB!!lS I PltRGJ1THSH1tM 1 MADHNIS TIJ 

VIKTOR EMANUELIT lll 
P!!lR Hffi T!!l ZOTIT E VULLNET TIC KOMBIT 

MBRET I ITALIS DHE I SHQIPNIS 
PERANDOR I ETIOPIS 

Në virtyt t'Autoritetit që Na asht delegua: 
Mbassi u-pa Dekreti i Jonë nr. 15, dt. 27-2- 

1942-XX. mbi krijimin e Trupit tëArmatosun të Poli- ,-· 
' ,' cis ; 

Mbi propozimin e Ministrit Sekretar Shteti pik 
Punët e Mbrendëshme'; 

kemi dekretue e dekretojmë: 
Z, Mato Mura ti. shkarkohet nga dety.ra e Kryetarit 

të Komunes së Fraterlt (Mallakaster), dhe ernnohet 
Komiser Policije, grupi J\) grada e VIII, me rrogii 
fillestare të kësaj grade. 

Urdhënoirnë që ky Dekret t'i komunikohet Kë 
shillit Kontrollues për rregjistrim, dhe të botohet në 
Fletoren Zyrtare të Mbretnis. 

Tiranë, me 15-9-19IJ2-XX. 
Francesco Jacomoni d. v. 

l\'l. Kruja d. v. 

Dekret Mëkambësuer datë 15-9-1942.XX 
Emërim Sekretari tl3 II-të n'Admin. e P. të Mbr. 

NA 
MIIIK.AMBSS I PleRGJITHSHICM t MADHNIS TIJ 

VIKTOR EMANUELIT Ill 
P1IR Hffi 'tit ZOTIT E VULLNET Ttt KOMBIT 

MBRET I IT.ALIS DHE I SHQIPNIS 
PERANDOR I ETIOPis· 

Në virtyt t' Autoritetit që Na asht deleque ; 
Mb}ssi u-pa Dekreti i Jonë Nr. 106, dt. 14-5- 

1942-XX; 
Mbassi u-ndigjue Këshilli i Ministrave; 
Mbi propozimin e Ministrit Sekretar Shteti për 

Punët e Mbrendëshme; 
kemi dekretua e dekretojmë 

Z. Dr. Sadat Monopali, emnohet Sekretar i II-të 
Grupi A) Grada e IX-të, në ruolin organik emnuer të 
personelit të Administratës së Punve të Mbrendëshme, 
në vendin që rezulton vakant. me rrogën muejore fi 
llestare t'asaj grade, fr. shq. 200 (dyqind). 

Urdhënojrnë që ky Dekret t'i komunikohet Kë 
shillit Kontrollues për rregjistrim, dhe të botohet në 
Fletoren Zyrtare· të Mbretnis. 

Tiranë, me 15-9-1942-XX. 
Francesco Jacomoni d. v, 

M. Kruja d, v, 

Dekret Mëkambësuer datë 15-9-1942-XX 
Gradim funksionarësh n'Admin. e P. Mbr. 

NA 
M:ltKAMB!tS I PltRGJITHSH1tM I MADHNIS 'l'lJ 

VIKTOR EMANUELIT III 
P!el't HIR rs ZOTIT E VULLNET Ttt KO¥.Brt' 

MBRET I IT ALIS DHE I SHQIPNIS 
PERANDOR I ETIOPIS 

Në virtyt t' Autoritetit që Na asht deleque ; 
Mbassi u-ndigj ue Këshilli i Ministrave; 

,,- Mbi proponimin e Ministrit Sekretar Shteti pir 
Punët e Mhrendëshme·; 

kemi dekretua e dekretojmë: 
Z. Harito Harito, deri tash Drejtor i Personelit 

pranë Ministris së Punve të Mbrendëshme', ernnohet 
Inspektor Epror i asaj Administrate, në vendin va 
kant. · - · · 

Z. Etem Haxhiademi, deri tash Drejtor i Bash 
kive dhe i Kornuneve pranë Ministris së Punvet të 
Mbrendëshme, emnohet Inspektor Epror, në vendin 
vakant. 1 i 

Urdhënojmë që ky Dekret t'u komunikohet të 
gjitha zyravet përkatëse dhe të botohet në Fletoren 
Zyrtare të Mbretnis. 

Tiranë, me 15-9-1942-XX. 
Francesco Jacomoni d. v, 

M. Kruja d. v. 
; 

Dekret Mëkambësuer datë 15-9-1942:XX 
Ndrim N-Prefekti 

NA 
MElKAMBElS. I PElRGJITHSJJ:ltM I MADHNIS TIJ 

VIKTOR EMANUELIT lii 
PltR HIR rs ZOTIT E VULLNET Tit KOMBIT 

MBRET I IT ALIS DHE I SHQIPNIS 
PERANDOR I ETIOPIS 

Në virtyt t' Autoritetit që Na asht deleque: 
Mbi proponimin e Ministrit Sekretar Shteti per 

Punët e Mbrendëshrne, 
kemi dekretue e dekretojmë: 

Z. Ahme! Saliu, N/Prefe'kt i Drenicës, shkarko 
het nga detyra. mbasi asht i papërshtatshëm, për 
t'u mbajte në shërbim. 

Z. Jonuz Sadiku, emnohet N/Prefekt në Drenicë, 
Grupi A) grada VIII, e me rrogë muejore fr. shq. 
300 (treqind), dhe inkuadrohet në molin organik 
të Viseve të Lirueme. 
;• Urdhënojrnë që ky Dekret t'i komunikohet Kë 
shillit Kontrollues për rregjistrim, dhe të botohet 
në Fletoren Zyrtare të Mbretnis. 

Tiranë, me 15-9-1942-XX. 
Prancesco Jacomoni d. v, 

M. Kruja d. v, 
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Dekret Mëkambësuer datë 15-9-1942-XX l 
Ndrim Kryetari Komuneje 

-NA-- 
Ml!:KAMB!!:S I Pl!:RGJITHSH!!:M I MADHNIS TIJ 

VIKTOR EMANUELIT III 
Pl!:R HIR Tl!: ZOTIT E VULLNET T1!l KOMBIT 

MBRET I ITALIS DHE I SHQIPNIS 
PERANDOR I ETIOPIS 

Në virtyt t'Autoriterit që Na asht delegue; 
Mbi propozimin e Ministrit Sekretar Shteti për 

Punët e Mbrendëshme; 
Kemi dekretue e dekretojmë: 

Z. Sako Haxhialiu, Kryetar i Komunes së Qen 
drës Rozhajë, pushohet nga puna, si i pa përshtat 
shëm për atë detyrë. 

Z. Hito Zaçe, ernnohet · Kryetar i Komunes së 
Qendrës Rozhajë. 

.· Urdhënojrnë që Ky Dekret të botohet në Fletoren 
Zyrtare të Mbretnls. 

Tiranë, me 15-9-1942-XX. 
Francesco Jacomoni d. v. 

. M. Kruja d. v. 

'Dekret Mëkambësuer datë 15-9-1942-XX 
Pushim dhe emërim Kryetarësh Komunesh 

NA 
Ml!:KAMBl!lS I Pl!:RGJITHSHl!lM I MADHNIS TIJ 

VIKTOR EMANUELIT III 
P:l!:R HIR T1!l ZOTIT E VULLNET Tl!: KOMBIT. 

MBRET I ITALIS DHE I SHQIPNIS 
PERANDOR I ETIOPIS 

Në virtyt t' Autoritetit qi Na asht delegue; 
Mbi propozimin e Ministrit Sekretar Shteti J•ër 

Punët e Mbrendëshme. 
kemi dekretua e dekretojmë: 

Z, Asllan Tahiri, Kryetar i Komunës së Ropoto 
vës, shkarkohet nga detyra, mbasi asht i papërshtat 
shëm për t'u mbajtë në shërbim. 

Z. ·Mahmut Subhi Gjinoli, emnohet .Kryetar 
Komunës së Rapotovës. 

Z . Osman Sudi, deri tash Zav. Kryetar i Komu 
nës së Mislodezhës, ernnohet si Kryetar definitiv i 
asaj Komune. · · - 

Z. Isak Huseni, Kryetar i Komunës së Shef 
kovioës, pushohet nga puna, si i papërshtatshëm për 
atë detyrë. · · - · -~ 

Z. Sefedin Kërçova, ernnohet Kryetar i Komu- 
nes së Shefkovicës. 

:. Z. Mustafa Lita, Kruetar i Komunës së Zhurit, 
shkarkohet nga dety~. mbasi ka braktisun punën. 

Z. Iaho Bajraktari, emnohet Kryetar i Komunes 
së Zhurit. -· '·-- -- "I 

Z. Jusuf Gradica, Kryetar i Komunes së Çika 
tovës, shkarkohet nga .detyrn, mbasi ka braktisun 
punën. - - · · -·- -, ~- 

. z. lfrbito Ndu~ Shabani, emnohet Kryetar i Ko 
munës Çikatovis. 

Z. Jasin Zejno, .Kryetar i .Kcmunes :së Ostrozubit 
e Zavendës Kry(:tar në Kumunën e ZtJmit, shkarkohet 
nga detyra. mb~si ka braktisun punën: 

Z .. Gjon Or oshi, ernnohet Kry~tar i Komunës së 
Ostrozubit. · ·· · 

U rdhënoj më .që ky Dekret i~ botohet .në fletoren 
Zyrtare të Mbretnis. 

Tiranë. me 15-9,1942-XX. ·' 
Francesco Jacomo;;i d. v. 

· M' Kruja d. v. 

Dekret Mëkambësuer datë 15-9-1942-XX 
Pushime, ernnime e gradime---nE'p. Komunalë 

NA 
MlllKAMB!llS I Pimo.fITE'SHi!IM I MADHNIS TIJ 

- VIKTOR EMANUELIT. lii 
·pe HIR Tl!:. ZOTIT:F•VULLN!jlT 't'm KOMBIT 

- MBRET I ,-ITJ\:LlS DHE I SHQIPNIS 
' PERANDOR I E1'.I0'.PIS . 

Në virtyt t'autor itetit .që Na asht deleque : 
Mbi. proponirnin e Ministrit Sekretar Sh~e'i për 

Punët e Mbrendëshme·; 
kemi dekretua . e dekretojmë: 

Z. Ludovik Banda, Kry~tar i Komunës së Pulajt, 
shkarkohet nqa dctgra.: i:ër arsye se asht propozue për 
Sekretar i III-të. 

Z. Prenq Gega, emnohet Kry.e.tar i Komunës së 
Dibrit. 

Z. Vasil Pite. Sekretar i Kornunes së Kuçit, gra 
dohet Kryetar i Komurës së Qendrës Kurvelesh. 

Z. Mehmet Hazizaj, Sekretar i Ko-nur ës së Maqe 
llarës, gradohet Kryetar i Komunës s'Ostre-It. në vën 
din vakant. 

Z. Gani Kullolli, Sekretar i Kornur es së Qendrës 
Porti - Edda, qradohct Kry<!tar i Komunes së Iballës, 
në vëndin vakant. 

Z. Gaqo Thorno, emnohet Kryetar i Komurës së 
Shënqjinit, në vendin vakant. 

Z. Janko Peci, Sekretar i Komunës së Dardhës, 
gradohet Kryetar i Komunës së Dard+ës, në vendin 
vakant. ;-< 

Z. Mustafa Budir i, Kryetar i Kornurës së- Oën 
drës Kukës, shkarkohet noa detyra, për arsye se asht 
marrë në shërbim të policis. 

Z. Kol Mark Gjeroji, Sekretar i Ko-nunes · 1së 
Oëndrës Kukës, gradohet Krye'ar i Kornunes së Qen 
drës Kukës. - , - ' 

z. Yrner Baburi, ~ekre'ar i Ko1"urës së Pande'ej 
morrit, ~ gradohet Kryetar· i Komunës së Currës · së 
Madhe. 

z. Yrner Doda, Sekretar i Komunës së Gurrës 
së Madhe. qradobet Kty<itar j Kor.nunës së Simonit: 

Z. Arif Paiuni. ernrohet Kryefar i Komunës së 
Peqinit, hë vendin" vakant. 

Z. All Pirgu. ~krOtllr i Komunls ·!4 Dllrsis, fl"•· 

• 
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dohet Kryetar i Komunës .së Dukasit, në vendin va 
kant. · ~ .. . · ~dtl ill.i 

Z: Sulc Gaiiaj, Sekretar L Komunës së Shënvla: - 
'shit, gradohet Kryetar i.Kornunës së Shënlashit, në 
.vendin vakant. 

z. Abdulla Kusi, ernnohet. Kryetar i Komunës 
·'- së · Petrelës. 

Z: Mehmet Pupa, Kt!}etar . i Komunës së Oën 
drës · Bilisht, shkarkohet nga detyra, mbasi do të 
kalojë- në · shërbim të qëndrueshëm· të Trupit t' Arma 
tos un 'të Pblicis. 

z. Refat Hoxha, Sekretar i Komunës së Oen 
dres _Vl_orë, gradohet __ Kryetar i Komunës së Dukasit, 
.në vëndin vakant, , _. _ · 

Urdhënoj~~ qi Ki pekr-et të, bot~het në Fletoren 
Zyrtare të,Mbretnis. '- . 

Tiranë, . më . 15-9-1942:XX. 
' ' · Franfesco Jacomoni d. v. 
M. ~~ja d, v. . . 

Dekret Mëkambësuer,datë 7-9.J942-XX 
-- Emërim Institutorësh dhe. Institutoresb n' Arësim 

. NA 
.. FRANCESCO JACO!\'IONI !{,I ,5-AN SAVINO 

MEKAMBES I PERGJITHSHEM I MADHNIS Tii 
VIKTOR EMANUELIT 111 

!PER HIR TE ZOTIT E VULLNET TE KOMBIT 
MBRET I IT ALIS D~E I SHQIPNIS 

Në virtyt t'Autoriterit që Na asht deleque , 
Mbasi u-pa Neni 9 i Dekretit t'Onë Nr . .105 

dt. 3 prill 1940-XVIH; 
Mbassi u-pa Neni 19 i Dekretit' t'Onë Nr. 105 

dt. 3 prill 1940-XVIII; 
~bassi u-pa Dekreti i Ynë Nr. 72 dt. 24-3-1941- 

XIX, qi cakton kuadrin organik të personelit rnësimuer 
ndër qarqe; 
· · Mbi propozimin e Ministrit Sekretar Shteti për 

, Arsi•.!Jin Botucr i 

kemi dekretue e dekretojmë: 
Institutorët dhe Institutoret e poshtëshenuc n, qi 

kanë dalë fituesa në konkursin e shpalluri me datë 
18 shtatuer 1941-XIX, mbasi pjotsuen perjudhën e 
provës, cmnohen Instuto:ë dhe Institutore Grupi B) Gra 
da XI, rrogë rnucjore fr. shq. 150, të ruolit organik 
të personelit administrativ të Ministris s' Arsimit ndër 
qarqe, në vendet dhe me vjetërsin qi i shenohen për 
bri secilit: 

1) Skender Hunda, në Konviktin Mashkullue/r 
të Gjinokastrës me vjetërsi në gradë q'nga data 16- 
korrik -1942- XX; 

2) Marika Pano, në Konviktin Fernnuer "Nana 
'Skanderbeq" të Tiranës me vjetërsi në gradë q'nga 
data 16-7-1942-XX; 

3) M.yfit M.erolli, në Konviktin Mashkulluer t'In 
stitutit Teknik të Korçës me vjetërsi në gradë q'nqa 
data 20-7-1942-XX; 

4) Viktore Ashta, në Konviktin Fernnuer "Doni 
ka Kastrioti" të Shkodrës, me vjetër në gradë q'nga 
data 20-7-1942-XX; 

5) Ndoc Filipi Shestani, në Konviktin M.ashku 
lluer t'Elbasanit, me vjetërsi në gradë q'nga data 
22-7-1942-XX; 

6) Emil Miloti, në Konviktin Mashkulluer f 
Elbasanit, me vjetërsi në gradë q'nga data 22-7-1942- 
XX; 

7) Hivzi Shernsi, në Konviktin Masrykulluer të 
Prishtinës, me vjetërsi në gradë q'nga data 24-7- 
1942-XX. ' 

Ky Dekret ka me u-botue në Fletoren Zyrtare 
të M.bretnis dhe ka me iu kumtue për rregjistrim 
Këshillit Kontrollues. '. 

Tiranë, me 7-9-1942-XX. 
Francesco Jacomoni d. v. 

Xh. Korça d. v. 

M b r ·e t n i.] a S h q i p t a r e 
. Milicija Fashiste Pyjore 

Acjenda e Shtetit për pyjet Demanjale 
PylJ.i Demanjal i Qafës Shtamës 

. FL-ETË ,SHPALLJt; 
e nië Ankandi të vetëm e me oferta të mëshefta 

për shitjen e 26'.000 ·m3. landë punimi e të 36,000 
kuintal dru zjarrni që mund te' nxjerrin prej pjesës 
Pyjore q~ guaj!u1;1 «Hahishta» e Qafës Shtamës që 
përben pjesë -të Pyllit Dernanajl të Qafës Shtames. 

Njoftohet -se, në Zyrën e Komandës së Kohortes 
të Milicjes Fashiste Pyjoi:.e· në .Ttranë, përpara Komi 
sjonit të kryesuem prej Zav. Komandantit M.ilicis 
Fashiste Pyjore, prej një të deleguemit të tij, do të 
zhvillohet ankandi .për shitje ofruesit ma të mirë, 
të materjalit drusor që mund të nxiret prej pjesës 

R e g n o d' A I b a n i a 
Milizia Fascista Forestale 

Azienda di Stato per le Foreste Demaulali 
Foresta' Demaniale di ., Qafa Shtamës" 

AVVISO D'ASTA . 
Ad incanto unico e ad offerte segrete per la 

vendita di 26.000 m3. di legname da opera e di ,36.000 
Quintali di leqna da ardere ricavabili nel lotto bo 
schivo d'alto fusto denominate « Ahishte e Qafa Shta 
mes » Iacente partc della foresta dernaniale di Qafa 
Shtarnes. 

Si rende noto ehe nell'Ufficio del Comando Coorte 
della M.i!izia Fascista Forestale di Tirana dinanzi 
alla Commissione presieduta dal Cornandante Int. della 
Milizia Fascista Forestale o da un suo deleqato, si 
proccdcru all'Incanto per la vendita al miglior of- 
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pyjore land tare ( atto fus to) të shënuem në pasqyrën 
këtu poshtë në të cilën janë caktue edhe dita e ora 
qe do të zhvillohet ankandi, sasija e parapamë e 
prodhimit të përgjithëshem, çmimi bazë e depozita 
që do t'epet. Ankandi do të zhvillohet tue ju për 
mbajt shënimevet të kësaj shpallje e kapitullatit të 
,detyrimevet përkatëse, që mund të vrehen e të stu 
djohen pranë komandavet të Legjionit të Milicis Kom 
bëtare Pyjore si dhe· Komandat e Milicis Fashiste 
Pyjore në Korçë, Shkodër, Tiranë, Gj inokastrë, Bor 
go Ciano ( Kuçovë) Elbasan, Kërçovë, Prishtinë e 
Vlonë. 

ierente del materiale legnoso ricavabile dal lotto bo 
schi vo d'alto fusto i ndicato nel sequente prospetto net 
quale sono altresi specificati il giorno e l'ora in 
cui avvcrra l'incanto, la presumibile produzione to 
tale, ii prezzo base ed i depositi da eseguire. 

L'incanto si fara sotto I'osservanza del pre 
sente avviso e del relativo capltolato d'onerl ehe , 
ostensibile presso tutti i Comandi Legione della J\'\i 
Jizia Nazionale Forestale e i Comandi della Milizia 
.Fascista Porestale di Corcia, Scutari, Tirana, Ar 
lgirocastro, Borgo Ciano, Elbasan, Kerçova, Prish 
'tina e Valona. 

Depozita 
Deposttl 

Data e adju- I · ----~--~ - I Prodh. aprok. Çmimi i adjud. 
dikatës Komu: Produz!one për Fr.Shq. për 

Data dell'asta E . . .. 111°il1e approsstmativa cdo m" 

I 
Copa .rnm 1 copes te c ën Lloji .i Frezzo d"asta a 

Dita Ora në e. se pylht ndo- drumt Lan.dë. _Dru. Fr. A. per Mc. 
Gio no të cilën pylht Denominazione dhet specie pummi zjcrrm ·- 

r hapet Lotto del lotto Co~u- legnosa m" m• ·!: 
ndjud I ne r. da da I t ; •• 
Ora in cu, cut e si- opera ardare ~ l t 
~i aprira tuato Mc. Mc. ~ ~ 

I ,!mcanto . . . -. . -' 

x !Ora 16 I I :>< 
N Ora ...•. 
o- 
~~ 
•... ~ 
Cl) ..o 
::i E 
"'O Cl) a;:,. It~ 

e odiu- e ga 
diketës rancis 
Fr. Shq. Fr.Shq. 

ccuztc 
d"asta nale 
Fr. A. Fr.A. 

Ahishte e Oafa 
Shtamës 

Gurra e IAh-Faggio I 26.000 I 36 000 
Benës 

ltO 107.0001107 000 

Sasinat e slpërshënuerne, nuk përbajnë detyrime 
të pa tundeshrne për A.SH.P.D. 

Ankandi do të zhvillohet sirnbas përshkrimevet 
të Ligjës e të Rregullores në fuqi mbi administrimin 
e Kontabilitetit të Përgjithshëm të Shtetit. 

Ofertat e rnëshehta në shtesë të shënirnever rre 
.gulluse të përrnendina siipër do të shkruhen sirnbas 
modelit të përfytyruem në fund të kësaj fletë-shpa 
llje tue i vu pullat përkatëse, e do t'i paraqiten ose 
do t'i sillen simbas përshkrimevet t'art. 31! të rregu 
llores së sipër përmenden, Komandës së Kohortes të 
Milicjes Fashiste Pyjore në Tiranë të shoqnueme me 
depozitat përkttëse. 

Depozita e përmenduri, do t'i _paraqitet Komi 
sjonit e do t'i dorëzohet së bashku dhe e vcçuerne 
prej zarfit që përbajnë ofertën ose, njëkohësisht me 
ofertën tue ia numrue me dorë Kryetarit të Komisjo 
nit në fjalë. 

Depozita e dorëzanijes mund të jetë e lejueme 
tue pasë për bazë kerkesat në nji të pasten, e vlefsh- 

I quantitativi suddetti non sono tmpeqnativi per 
l'A. S. F. D. 

L'asta avra luogo a norma della vigente legge 
e del regolamento sulla amministrazione e la conta 
bilita generaJe dello Stato. 

Le offerte segrete in aumento ai dati regolatori 
su indicati saranno scritte secondo ii modulo ripor 
tato in calce del presente avviso e dovranno essere 
stese su carta legale e presentate, o fatre pervenire 
a norma dell'Art. 34 del predetto regolamento; al Co 
rnando Coorte della M. F. F. di Tirana accornpa 
gnate dai relativi depositi. 

Detto deposito dovril essere presentato alla Cont 
missione e consegnato insleme e separatamente ai 
pieghi suggellati contenenti le offerte, oppure, con 
ternporaneamente alle offerte in numerario, ne11e 
mani del Presidente clella stessa. 

II depos.to cauzionale potrë essere consentito. 
a richiesta. in raglone di un quinto, valevole per la 
utilizaazfonc di una sezione annuale corrispondente 

.. 
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me për shfrytëzimin e materjalit të. paraparn të shfy 
,tëzueshëm pa qenë nevoja përterimjeje viti me vit 
të të njaitës depozitë në vijim të përfundimit të 
likuidimit eventual të pjesevet të hurnbuna, nga ana 
A S.f.D. për dame etj era shkaqe. 

Ofertat e dërgueme me anë të Postës ose në 
përmjet të personavet 112 trc:ë, do t'i mbrijnë Komi 
sjonit pranë Komandës së Kohortës të Mi!icjes Fa 
shiste Pyjore në Tiranë, në zarfa të mbyllun e të 
vulosun e jo ma vonë së një ditë përpara datës së 
caktueme të zhvillimit t'ankandit. 

Nuk pranohen oferta me· kondita ose të para 
qituna në ndonji mënyrë të ndryshme nga ajo e për 
,shkrueme sipër. 

Adjudikata do të jet definitive me ankandin e 
parë e do t'i lëshohet po n'at mbledhje Komisjonit, 
pfertuesit ma të mirë; me gjithkëtë, proces-verbali i 
adjudikatës nuk përmban ndonjë detyrim për Milicjen 
Fashiste Pyjore, për deri sa të mos jen marrë apro 
vimi epruer, kurse fituesi i ankandit mbet i penguem 
kundrejt M.F.P., i.ë ija.ë që në përfundimin e adjudi 
katës e deri sa c;ë në ras rr.os pasje t'aprovirnit epruer 
të kërkuem, t'i njoftohet shlyemja e ç'do detyrimit 
që i përket këtij vendimi. 

Në këtë rasë, fituesi i adjudikatës, të cil!it do 
t'i kthehet depozita e dhanun nuk do të kctë të drej 
të për kurrnji shpërblim të çdo natyre. 

Vendimi i lëshimit t'Adjudikatës do t'i epet e 
dhe në rast të paraqitjes së një ofertuesit të vetëm, 
mjaft që çmimi i oferuem të jetë ma i nalt se baras 
me atë të caktuam në këtë fletë shpallje. 

Fituesi i adjudikatës së copës pqjorc do të pa 
guejë të gjitha shpenzimet e të çmuemit (perizia}, 
t'ankandit, të matjes të kasnecit të kontratës, të 
rrcqjistr imit, të pul lavet të kolaudimit e tjera, që i 
përkasin copës së pyllit të bleme, shpenzime të cillat 
kanë me iu njehsua mbi depozitën për të cillën bahet 
fjalë n'art. 25 të kapitulatit e mbi të tjerat (depozita) 
që eventualisht mund të kërkohen ma vonë simbas 
nevojes. 

Atyne që kanë paraqitë ofertat e nuk kanë dalë 
fituesa n'adjukatë, do t'u kthehet me një herë shuma 
e depozituerne pranë kornisjonit ose do t'u shënohet 
dekllarata e shpjegimit të depozitës anëshkrin{it mbi 
dokumentin provues të paraqitun. 

Afati i shfrytëzimit a sht pes vjet. Sasi ja ma e 
paktë vjetore e materjalit, që do të pritet e të qi 
tet jashtë pyllit, do të jen baras me një të pestën e 
sasisë së përgjithëshme të blerne n'adjudiketë. 

Dorëzimi i matcrjalit e lidhja e kontratës do të 
bahen simbas përshkrimevet të Ligjës së Pyjevet e 
atyne të caktucme në kapilatin e detyrimevet. 

alla quinta parte del materiale previsto come utiliz 
zabile, salvo rinnovazione di anno in anno del de 
posito stcsso, in sequito a collaudo e liquidazione 
di eventuali ricuperi da parte dell'A. S. F. D. per 
danni ed altre cause. 

Le offerte inviate per posta o a mezzo di terze 
persona debbono pervemnire alla Commissione presso 
ii Comando Coorte M. F. F. di Tirana in piego 
lsuggellato non piu tardi del giorno precedente a 
quello in eui si tiene I'asta. 

Non saranno accettate offerte condizionate, ov 
vero quelle ehe venissero prescntate in modo di 
verso da quello indicato. 

L'aqqiudicazione ë definitiva a primo incanto 
e sari! fatta seduta stante a favore del migliore of 
ierente: tuttavia ii processo verbale di aggiudica 
zione non ë impegnativo per la N\. F. F. finchë 

non avra rip orta to la superiore approvazione ; pero 
I'aqqiudicatario resta vincolato verso la N\. F. F. 
dal memento dell'aggiudicazione· finchë, nel caso 
ehe la superiore approvazione non. avvenga, gli sia 
notificata la cessazione di ogni suo obbligo con 
cernente tale decisione. 

In questo caso J'aggiudicatario, al quale verra 
restituito ii deposito, non avra diritto a cornpensi 
di sorta. 

II deliberamento avra luogo anche ne! caso vi 
sia un solo offerente, purenë ii prezzo offerto sia 
migliore o alrneno pari a quello fissato ne! pre 
santc avviso. 

L'aggiudicatario del lotto dovra paqare tulte le 
spese di perizia, d'asta, misurazione, Iicitazione, C?n 
tratto, registrazione, hollo, collaudo ece. inerenti al 
lotto aggiudicatogli, spese ehe gli saranno conteg 
giate sul deposito di cui all' Art. 25 del capitolato, e 
su quelli successivi ehe eventualmente si rendessero 
necessari. 

A coloro ehe avranno presentato offerte senza 
essere risultati aggiudicatari verra immediatamente 
restituita la sornma depositata presso la Commissione 
e rilasciata dichiarazione di svincolo del depo- 
silo a tergo del documento probatorio. 

Terminë di utilizzazione cinque anni. - Esbosco 
annuale minimo la quinta parte del quantitative ag 
guidicato - Pagamento, prima dell'inizio dei taglio, 

di ogni singolo quantitative richiesto. 
L2 conseqna del materiale e la stipulazione del 

contratto saranno eseguiti secondo le norme della leg 
ge forestale e quelle indicate ne! capitolato d'oneri. 
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Ata që dishrojnë me marrë pjesë n'adjudikatë, 
mund të vizitojnë copën e pyllit të vuerne në shitje, 
tue kenë të shoqnuem prej Militvet të Milicjes Fa 
shiste Pyjore, ose vetmas, mbassi të kenë marrë një 
leje nga autoriteti Pyjuer i vendit. 

:<onkuruesat, do të paraqesin dokumentat e du 
hull që dishmojnë aftësinë e tyre me· marrë pjesë n' 
,adjudikatë, si edhe një çertifikatë të lëshuerne nga 
Autoriteti Pyjuer që të vërtetojnë se janë t'af:ë me 
drejtue punime Pyjore. 

Tiranë, më 5 Tetuer 1942-XX. 
N'Drejtori i A.SH.PD 
I. Seniore Cesarini Dr. Pio 

Data 
MODEL .OFERTE 

Un i nenshkruemi ofroj për materjalin. drusuar 
të shfytezueshëm në copën e pyllit landëtar të quej 
tun «Ahishte e Oarës Shtarnës» të pyllit shtetnuer të 
"Oates Shtarnes., në Komunën e Gurra e Benes si 
mbas përmbajtjes së fletë-shpalljes s'ankandit të 
Acjcndës së Shtetit për pyjet Demaniale në Tiranë, 
shumën Fr. Shq. . . . . (me shkrim e me shifer) tue 
iu nenshtrue të gjitha kushteve të caktuerne në shpa 
lljen e ankandit në fjalë e' në fashikullin perkatës 
të detyrimeve. 

- (Emni, rnbiërnni i vend-banimi i ofertuesit). 
- Mbi zarfin e ofertës: 

«Ofertë për ankandin e materjalit drusuar të shfryt 
zueshërn në copën e quejtun «Ahishte e Qafës Shta 
mës» të pyllit shtctnuer të Qafes Shrames. 

- (Ernni e rnbiernni i vend-banimi i ofertuesit). 
KUMTIM' I SHPALLJES 

Un i nenshkucmi, verte.oj se shpallja datë 5-10- 
1942-XX. c Acjendës së Shtetit per Pyjet Dernaniale 
asht leçitë për dit vazhdimisht d.rn.th prej 

.. deri me 
Data .... 

DEKRETE MINISTROR£ 
Konkurs për 33 v. agentë kl. ID 

.Ministri Sekretar Shteti për Arsimin Botuer 
Mbassi pa nenin 10 të D. M. Nr. 105 dt. ,3-4- 

1940-XVIlI; 
Me qenë se asht nevoja për të emnue agente në 

shko U at e Mesme dhe pranë Inspe'ktorive t' Arsimit 
për të plotësua vendet të ngeluna vakante; 

Dekreton : 
Neni 1 

Çelet nji konkurs për 33 vende agentë të Kl. IV, 
në ruolin e personelit arsimuer ndër qarqe, Grupi C 
grada XV, me rrogë fr. shq. 80 (tetdhetë). 

Neni 2 
Për t'u pranua në konkurs çdo kandidat të para 

qesi këto dokurnenta: 

.. 

Gli aspiranti all'asta potranno visitare ii lotto 
posto in vendita accompaqnati dai Militi della Mili 
zia Fascista Forestale o soli se muniti della Iicenza 
dcll'Autorita forestale locale. 

I concorrcnti dovranno prcsentare i documenti 
di rito attestanti l'idoneira a concorrere alle astc, 
ed i1 certificato dell' Autorita Forestale attestantc ehe 
e idonco a dirigere lavorazioni boschive. 

Tirana. li 5 ottobre 1942-XX. 
II V. Direttore dell'!\. S. F. D. 

I. Seniore Cesarini Dr. Pio. 

Data 
MODULO D' OFFERTA 

Io sottoscritto offro per I'acquisto del materiale 
legnoso utilizzabile net lotto di bosco d'alto fu 
sto denorninato «Ahishte e: Qafa Shtames» della fo 
rcsta demaniale di Qafa Shtames in Cornune di 
Gurra e Benes come dall'avviso d'asta dell' Azienda 
di State per le Foresta Dernaniali di Tirana la sornrna 
di Fr. l\. (in lcttere e in cifre] assoggettan 
domi a tutte le condizioni fissate nel detto avviso 
d'asta e ne] retativo quaderno d'oneri. - (Nome 
cognome e dornicilic- dell'offerente.) Sulla busta della 
offerta: Offerta per l'asta del materiale legnoso uti 
lizzabile ncl lotto denominate «Ahishte e Qafa Shta 
mes» della Forcste Dernaniate di Qafa Shtarnes, No 
me cognome e: domicilio dell'offerente. 

REFERTO DI PUB BLI CAZ IONE 
11 sottoscritto certifica ehe l'avviso in data 5. 

10. 1942-XX dell'Azienda di Stato per Je Foreste 
Dernaniali e stato pubblicato per 
secutivi e cioe dal al 

Data 

giorni con- 

1) Dishmin e studimit me të cilën të vërtetohet 
se kandidati ka kryer kursin e ulët të nji shkolle ,të 
Mesme; 

2) Çertifikatën e lindjes; 
3) Çertifikaten e shtetsis: 
li) Dishrnin e penalitetit ; 
5) Raportin rnjeksuer ; 
6) Kopjen e fletës së regjistrimit ndër listat e 

rekrutimit /i se çertifikaten e rezultatit të kontrollimit 
ase të shërbimit ushtarak të kryem; 

7) Fotografi në dy kopje me nënshkrim të vër 
tetuem nga ana e nji noteri publik. 

Lutja dhe të gjitha dokumentet duhet të jenë 
në rregull dhe të pajisuna me pullat simbas ligjes në 
fuqi. 

Neni 4 
Provimi i këtij konkursi do të zhvillohet më 
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Neni 3 
Kandidatët duhet t'i a drejtojnë lutjet Ministris 

s'Arsimit jo ma vonë se 15 tetor 1942-XX. 
nentor 1942 në Liceun Shtetnuer të Tiranës. 

Ky Dekret do të shpallet në Fletoren Zyrtare 
të Mbretnis dhe do t'afishohet në dyert e gjithë shko 
llave të Mesme dhe t'Inspektorive t'Arsimit. 

Tiranë, me 15 gusht 1942-XX. 
Ministri : 

Xhevat Korça d. v. 

Deklarim dorëheqjeje mësuesi 

Ministri Sekretar Shteti për Arsimin Botuer 
Mbassi pa lutjen me dt. 7.9.1942 të z. Tahsim 

Daiu, mësuës në katundin Zhelinë të Tetovës, me 
anën e së cilës paraqet dorëheqjen për arsye stu 
ili~: I 

.M.bassi pa nenet 45 e 46 të Dekretit Mëkambësuer 
Nr. 105 dt. 3.4.1940-XVIII, mbi gjendjen juridike, 
ekonomike e jerarhike të nëpunsavet civilë të Shtetit; 

Dekreton: 
Neni 1. 

Zoti Tahsim Daiu, mësues në provë në katundin 
Zhelinë të Tetovës, grupi B grada XI, me rrogë rnue 
jore fr. shq. 150, deklarohet dorëheqës tuc fillue 
prej datës 1.9.1942-XX. 

Ky Dekret do t'i kumtohet Këshillit Kontro 
lluës për regjistrim si dhe zyrave të tjera përka 
tëse. dhe do të botohet në Fletoren Zyrtare të Mbretnis 

Inspektorija e Arsimit në Tetovë ngarkohet me 
lajmue Intendencën financjare për sa ma sipër. 

Ministri : 
Xhevat Korça d. v. 

Pezullim nëpunësi të P, Botore 

Ministri Sekretar Shteti për Punë Botore 
Mbassi pa shkresën N r. 3259 d t. 6 Qershller 

1942-XX të Policiës Mbretnore të Tiranës, me të 
cilën njoftohet se Tekniku i ksaj Ministrie Z. Der 
vish Morina asht paditë në Prokuroriën Ushtarake 
të Mbretit Perandor pranë Gjyqit Ushtarak të FF. 
AA. t'Unjisuemc të Shqypniës; 

Mbassi pa kryerreshtin e l-rë të Nenit 59 të 
Dekretit Mëkambësuer datë 3 Prill 1940-XVIII, Nr 
105, mbi rregullimin e gjendjes juridike, ekono 
mike dhe jerahikc të Nëpunsavet civilë të Shtetit; 

Dekreton : 
Neni 1. 

Zot. Dervish Morina, Teknik i Kl. II-të, Grupi B 
Grada IX,. me shërbim pranë Zyrës së P. Botore 
të Tiranës, në mbështetje të krye.rreshtit të I-re 
të Nenit 59 të Dekretit Mëkam~suer Nr. 105 dt. 
3 Prill 1940-XVHI. mbi gjendjen juridike, ekono- 

mike dhe jerarhike të Nëpunësave civilë të Shtetit, 
pezullohet nga detyra me' çveshje prej rroge, për 
nji kohë të pa caktueme. 

Neni 2. 
Ky Dekret për të gjitha efektet ligjore, ka fu 

qië çë prej datës 1 Oershuer 1942-XX, i cilli do 
te botohet ne Fletoren Zyrtare dhe do t'i kum 
tohet Këshillit Kontrollues për regjistrim. 

Tiranë, me 10 Qershuer 1942-XX. 
Ministr' i Punvet Botore 

Ijias Agushi d. v. 

Kthim nëpunësi në shërbim 

Ministri Sekretar Shteti për Punë Botore 
Mbassi pa Dekretin d. 28.8.1940-XVIII, me të 

cilin Dr. Ing. Abdyl Sharra, Ing. i kl. II, vihesh 
në gjendje pritmenije qysh me dt. 1.9.1940-XVIII, 
pse u muer nën armë për me· krye shërbimin ushtarak 
të detyrshëm; 

Mbassi pa shkresën e Zyrës ushtarake të Krye 
siës së Këshillit të Ministrave Nr. 1323 dt. 26.6.1942- 
XX, me të cilën kumton se Komanda e .Mbrojtjes To 
kësore e Shqipniës urdhnoj qitjen në lirim të N/to 
gerit Plotsimi Abdyl Sharra; 

Mbassi pa Telegramin d. 23.8.1942-XX të Zot. 
Dr. In.9. Abdyl Sharra, me të cilën lajmon se pret 
urdhnat e .M.inistris për me fillue në detyrë pranë 
Administratës së P. Botore; 

Mbassi pa Dekretin Mkambsuer dt. 3 Prill 1940- 
XVIII, Nr. 105, mbi normat qi rregullojnë gjendjen 
juridike, ekonomike e jerarhike të. Nëpunsave civilë 
të Shtetit; 

Dekreton : 
Neni 1. 

Zot. Dr. Inc. Abdyl Sharra, Ing. i kl. II, Grupi 
A, Grada VII, me rroge mujore fr . .shq. 350, i vuem 
në qjendje pritmenije me Dekretin t' Onë dt. 28.8. 
1940-XVlII, në pshtetje të neneve: 79, 80, 81 e 86 të 
Dekreti Mëkambsuer të nalt-përrnendun. kthehet ri 
shtas në shërbim aktiv, me të gjitha të drejtat e 
vjetersiës, tuej u-hequn qjendja e pritmenis qysh 
nga data 18 Shtatuer 1942-XX. 

Neni 2. 
Ky Dekret qi, për të gjitha efektet ligjore, hyen 

në fuqi me d 18 Shtatuer 1942-XX, ka m'u botue 
në Fletoren Zyrtare dhe ka me iu kumtue Kshi 
llit Kontrollues për rregistrim. 

Tiranë, 18 Shtatuer 1942-XX. 
Ministr' i Punve Botore 

Ilias Agushi d. v . BKSH
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Pranim dorëheqjeje kryeagjenti Telegrafik 
Ministri Sekretar :jht-,ti për Punë. Botore 
Mhllssi pa propozimin e Drejtoris së Përgji 

thbhm> të P. T. T. Nr. 26036-VIII date 17.9.191J2- 
XX, me të cilën njofton. se Z. Muhamet Picoka, 
Kryeagjent Telegrafe, me shërbim në Durrës, ka pa 
raqitun dorëheqjen për arsyena shendetsore qi nuk 
e · lej uekan me vazhdue në detyrë; 

Mbassi u-pa Dekreti Mkambsuer d. 3 Prill 191J2- 
XX, Nr. 105, të normave mbi gjendjen ekonomike 
e jerarhike të Nëpunsave civilë të Shtetit; 

Dekreton : 
Neni 1. 

Pranohet dorheqja e Zot. Muhamet Picokës, Krye 
agjent Telegrafe, Grupi C, Grada X, me rrogë 
mujore fr. shq. 170, e me sherbim pranë Drejtoris 
P. T. T. të kl. 1 në Durrës, në pshtetje të nenit 45 
të Dekretit të naltpërmendun, qysh nga data 1 Shta 
tuer 191J2-XX qi asht !argue nga detyra pa priltë 
pranimin ·9 dorheqjes. 

Neni 2. 
Ky Dekret, qi për të giitha efektet ligjore, hyen 

në fuqi qysh me datë 1 Shtatuer 191J2-XX, do të 
botohet në Fletoren Zurtare dhe do t'i kumtohet 
Këshillit Kontrollues per regjistrim. 

Tiranë më 23 Shtatuer 191J2-XX. 
Ministr' i Punve Botore 

I!ias Agushi d. v. 
Vënie nëpunësi- në gjendje pritmënie 

Ministri Sekretar Shteti për Punë Botore 
Mbassi pa shkresën e Drejtoris së Përgjith 

shme P. T. T. Nr. 351J05/X date 9.9.191J2-XX, me 
të cilen percjelle ,raportat mjeksore të Zot. Meh 
met Refatit, Agent Kryesuer Poste, me shërbim pranë 
Drejtoriës P. T. T. kl. II në Berat; 

Mbassi pa Dekretin Mëkambësuer Nr. 105, dt. 
3. IV, 191JO-XVIII, mbi gjendjen juridike, iekono 
mike e jerarhiko të Nëpunsave Civilë të Shtetit; 

Urdhënon 
Neni 1. 

Z. Mehmet Refati, Agent Kryesuer Poste, Gru 
pi C, Grada IX me sherbim pranë Drejtoris P.T.T. kl. 
II në Berat, në pshtetje të neneve 79, 80, 81, 83 
BIJ, 92 e 93 të Dekretit Mëkambësuer N. 105, datë 
3 Prill 191JO-XVIII, vihet ne gjendje pritmenije, per 
nji kohe prej gjashtë muejsh e 2'1 ditë 
tuej fillueprej dates 29 Korrik 191J2-XX deri me d. 
22 Fruer 191J3-X.;<I, dhe tue' pague. gjysmën e rrogës 

Neni 2. 
Ky Dekret do te botohet ne Fletoren Zyrtare 

dhe do t'i kremtohet Këshillit Kontrollues dhe zyra 
ve përkatse per rregjistrim. 

Tirane, me 18 Shtatuer 191J2-XX. 
Ministr' i Punvet Botore 

Illas Agushi d. v. 

Vënie nëpunësi në pritmeni 

Ministri Sekretar Shteti për Punë Botore 
Mbassi pa shkresën Nr. 19556-X!X ex lJl d. 

9.9 191J2-XX të Drejtoris së Përgjithshme P. T. T. 
me të cilën kërkohet zgjatimi i afatit së vuemjes 
në pritmen! për arsyena shëndetsorz të Zotni Loni 
Plumbi, Kryeteknik Teleqrafe. pranë Drejtoris së 
Radios kl. 1 në Tiranë; 

Mbassi pa raporten mjeksore cl. 21 Gusht 1942- 
XX, Nr. IJ23-2 S. të të Spitalit ushtarak në Tiranë; 

Mbassi pa nenet 79, 80, v3, 84, 92 e 93 të De 
Kretit Mëkambsuer d. 3 Prill 1940-XVIII mbi rre 
gullimin e gjendjes juridike, economike dhe jerar 
hike të Nëpunsave civilë të Shtetit; 

Urdhënon 
Neni 1. 

Zot. Loni Plumbi, Kryeteknik Telegrafe, Grupi 
B, Grada VII, me rroge mujore fr. shq. 325 e .me 
sherbim prane Drejtoris Radios kl. 1. rë në Ti 
ranë, për arsgena shendetsore, vihet në pritmeni edhe 
për nji kohë prej 90 ditësh tjera, tuej fillue prej 
datës 22 Gusht 1942-XX deri me 20 Nanduer 1942-XX 

Neni 2. 
Tuej Iiltue prej dates së vuëmjes në pritmen! 

e për gjithë kohën e vazhdimit të sajë, Zot. Lon 
Plumbit ka me iu paque nji rrogë mujore' baras me 
gjysrnen e asaj qi ka pasun. 

Neni 3. 
Për te gjitha efektet ligj Orf ky Dekret hyen 

rë furi <;y' h p ej d. 22 Gusht 191J2-XX, (lo të i 
shpallet në Fletoren Zyrtare dhe i kumtohet Ksht 
llit Kontrollues e Zyrave përkatse për rregjistrim. 

Tiranë me 18 Shtatuer 1942-XX. 
Ministr' i Punvet Botore: 

Ilias Agushi d. v. 

LAJMERIM 
1) lbish Sejdia Remas Durrës, 2) Ismail Ahmet 

Petove Peji, 3) Ryve Zenun Petovë Peji, 4) Rexhep 
Alushi Petovë Peji, 5) Isa Alush Petovë Peji, 6) 
Hanërnshah Abdulla Petovë, Peji, 7) Uk Tahiri Petovë 
Peji, Sj Sako! Arifi PetovëPeji. 9) Veli Osman, Petovë 
Peji, 10) Idris Musa Petovë Peji, 11) Shaban Tahir, 
Petovë Peji, 12) Cen Rexhep Petovë Gjakovë, 13) 
Cen Rexhep Petovë Gjakovë, Kadri Zenun Gtmgas 
Ishtog, 14) Sall Muhtar Gunqas Ishtog. 15) Rexhep 
Tefik Kolonjë Tiranë, 16) Ferul Ismail Kolonjë Ti 
ranë, 17) Bajram Dibra Kolonjë Tiranë, 18) Muhamet 
Ibrahim Kolonjë Kurvelesh, 19) Shaban Sherif, Rrun 
gaj Kavajë, 20) Etem Batalli Remas Durrës, 21) 
Mehmet Nczir Xhebë Prizrend, 22) ReKhep Brahirn 
Xhebë Prizrend, 23) Bajram Abdulla Xhebë Gjillanë, 
21J) Islam Bajram Xhebë Prizrend, 25) Fctah Tahir, 

Xhebë Prishtin, 26) Muharrem Abdija, Xhebë Prish 
tin, 27) Sali Bahtijar, Xhebë Prishtin, 28) Abdi 
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Nezir fbeb~GjiUpn,!~. Sliaqfr ,.A.rihXhepë·:,GjHlan, 
30) Adem,'Afmet; Xheb.ë •Çijill<l.f!, 3:l) I~i,a~ A.hmet ;-· 
X)iebë. Gjilµni,, 32J, Hypi Sa.Ji Babunjë"'Pejl._ .$3). Sajj/" 
Rushit Bubunje Peji, 34). Sadik Sali Babunjë Perr/'·' 
35) Ismail l'l\aliq Babunjë ,,reJi. 36 ). Is,mail Ht1llt. r 
Babunjë Peji, 37). Raz.fe. Liitif- Babunj,ë 'Kavajë 38) 
Halime Abdulla Babunj~ Vuçiterrn, 39) Arif Abdi ja, 
Babunjë Vuçiterrn, 40) . .Mehmet Zeqir Babunje Prish-:: 
tin, 41) Elmas Rakip Koçanjë Vidhovë, 42). Ali .Meta 
Koçanjë Peji, 43). Adem .Meta Çinar Pej_i, 44). Faslli 
e Sadri .Meta Çinar Peji 45). Rexhep Sajit Brahirn, 
Çinar Podijevë, 46) A.li Selim Stan Bobos Ishtog, 47) 
.Hazir Hajrizi Stan-bobos Vuçiterrn, 48). Xhcmal Sherif 
Stan-bobos Vesekof,, 49).Emin Sulejrnan Stan-babos No 
vosel, 50). Illas Sadik Stanbobos Iqrishtë, 51).Bajram 
'Bajrami, Stan-bobos Gjillan, 52). Sejdi .Mehmet Stan 
bobos .Marinë, 53 ). A.rife Isuf Stan -bobos Prish tin, 54) 
Bajram .Mustafa Stan-bobos Gjillanë, 55). Liman Veli 
Stan-bobos Prishtin, 56) Sali Isuf Stan'bobos Gji 
llan, 57) Zymer Ramadan Stan-bobos Prishtin, 58). 
Liman Hajvazi, Stan-bobos Prishtinë, 59) .Muharrem 
Hasan Sta-bobos Prishtin, 60 ) . .Muharrem Sheme Stan 
bobos Gjillan, 61) Rexhep Shame Stan-bobos Gji 
llan, 62) Sadri Ahmet, Stan-bobos Gjillan, 63) A.gjet 
Ismal Stanbobos Prishtin, 64) .Mehmet A.li Stanbobos 
Dush. 65) Emin Sulejman Stan-bobos Novosel, 66) 
Hysen Shahin Stan-bobos Karaçevë, 67) Bajram Rrah 
man Stan-bobos Prishtin, 68) Zarife A.jet Stan-bobos 
Kushovec, 69). Ramadan Shaban, Lifan' i vjetër Peji, 
70) Ramadan .Munish, Liian'I vjetër Peji, 71) Tahir 
M.ehmet Liran' i vjetër Durrës, 72) Rexhep Hajdin 
Lifan' i vjetër Prishtin, 73). Hajrulla Islam Lifan' i 
vjetër Gjillan, '74) Hysen Shaban Thanë Gjillan, 
75) A.bdyl Bajram Thanë Klinë, 76). Çerki[\ Sali Thanë 
Gjillan, 77) Hajrcdin .Mehme:t Thanë Podjevë, 78) 
Zcqir Hazir, Thanë Gjillan, 79) A.bas Bajram Thanë 
Llaush, 80) Refat Sali Thanë Vid-hovë, 81) Idris .Meh· 
met Thanë Podjevë, 82) Cen Bajram, ThanëPeji83) 
Arif Zeka Zajirnan Leshan, 84) Shaban Beqir Zalma 
një Leshan, 85) Sali Kadria Zaimanjë Leshan.BëjSha 
ban Kadria Zajimanjë Leshan, 87) Binak Delia Zaji 
manjë Leshan, 88) A.rif Kadria Zajimanjë Leshen, 
89) Hali! Kadria Zajirnanjë Leshen, 90) Faslli Haj 
rizi Zajmanjë Këpuz, 91) Osrnaf Hajrizi Zajrnanjë Kë 
puz, 92) Ram Osmani Zajimanjë Tiranë, 93) .Mehmet 
M.ustafa Kamenicë Peji, 94) Oerirn Halili Kamenicë, 
Peji,) 95) Sulejman Zeqir Kamenicë Prizrend, 96) 
M.uhamet Sulejrnan Kamenicë Sërbicë, 97) A.lush .Mur 
sel Guri Peji, 98) Jetish Sali Kamenicë Prishtinë, 
99) Dërvish Sali Kamenicë Prishtin, 100) Bec.ir Shaban 
Kamenicë Prishtin, 101) Bajram Rustem, Guri Peji, 
102) Hgsen Islam Guri Peji, 103) A.de;m Bajram, 
Guri, Peji, 104) Veli Vejsel e Beka Vejsel Guri 
Durrës, 107) Hasan Rexha Guri Durrës, 108) Riza 
Kapllan Sulzotaj Tiranë, 109) Reshit Refsi Sulzotaj 

Balla] ,,Kavajë, 11Q} Adem Hashim Sulzotaj Shkodër, 
111 J. :Qer im. A.jet~ Sulzotaj, Prizeviq, 112), Zeqirja 
Hoxha, ·~suliotaj Elba~art, ; 13). Tajfur Hoxha, Sul 
zotaj Durrës, 114), Shefqet Ibrahim Sulzotaj Durrës, 
115), Hali! A.bdyl Sulzotaj Elbasan 116). Esntref 
Ibrahim .Su\z.otaj purrës, 117)_' A.li Adem .Mizë Raho 
vec, 118). Sadri Fetah, .Mizë Prizrend, 119). Beqlr 
A.bazi .Mizë Prizrend, 120). Rexhep Hasan Miz.l) Pri 
zrend, 121). Emrulla Rexhep, .Mizë Rahovec, 122). 
Hysen Zenun, .Mizë Prizrend, 123). Isuf Sadik Mlzij 
Ferizeviq, 124 ). Hamit Beba .Mizë Ferizeviq, 125 ). 
Mexhit Sajit .Mizë Ferizeviq, 126) Isuf Ejupi Mizii 
Prizeviq, 127) Isuf Asllan Hida, Bubullirn Tiran, 
128) Rustem .Sejdia, Ballanjë (Kavajë) 129). Rasim 
Lika Biçakanjë Prizren, 130). Hajrulla Emin Kosovevo 
g.ël Podjevë, 131)). Islam Sulejman, Kosov'e: vogël 
Podjevë, 132).' Zymer Suleiman, Kosov'e vogël 
Podjeve, 133) Reshit Suleiman Lifja iri Prishtin, 
134) Xhemat Shaban Lifej iri Prishtin, 135), Rexhep 
Raif Lifaj iri Prishtin, 136). Selman Isrnal Ufan iri 
Gjillanë, 137) A.dem Hysen Sejmenez .Mitrovic, 1q8) 
Beqir Bajqora, Sejmenez Prishtin, 139). Sinn Adem 
Sejrnenez Prishtin, 140). Hysen Isuf Çukas Frizeviq, 
141) Shaqir Bajram, 142). Veli Bajram, 143). Shefki 
Jonus, 144) Haki Jonus, 145). Ramadan Shaban, 
146) Kamber Shaban; 147) Ramadan Halil, 11!8) Za 
hide HaHI, 149) Islam Hajris nqa Çuksi në Frizeviq, 
150) . .Mehmet Bajram, 151) Uka Bajram 152) A.bdyl 
Sulejman nga Çuksi në Podjevë, 153) Jahir A.j~, 
A.llkanjë Frizeviq, 154) Hgsni Kasim Saravë .Marg 
lliç, 155). Remzi Habibi, 156) Merj¢me Habibi, 157) 
Jasim Haxhi nga Sarava në .MargHiç, 158). Murat A.lia 
Karvasta Gjillan, 159) Isa Nurçe Karvasta MargUiçë, 
160) Hysen Zeqir Libofshë Prishtin, 161); Beqir Zeqir 
Libofshë Prishtin, 162) Sadik .Myslim Libofshë Prish 
tin. 163) Muharrem Xhemat Bitanje Podjevë, 164). 
Safi-Ramadan Halil Daullas Podjevë, 165) Xhemal 
Sulejman Daullas .Mitrovicë, 166) Beqir Halit, Dau 
Has .Mitrovicë, 167) Bajram Hajdin Gogolanjë Prish 
tin, 168) .Mehmet Nezir Gogolanjë Prishtin, 169) 
Bajram A.bdyl, 170) Jetish Shahin, 171) Islam A.lia, 
172) Idris Shahin, Gogolanjë në Frizeviq, 175) Zej 
nulla Islam, Gogolanjë Gjillan. 174) Nuredin .Maliq, 
Gogolanjë Prishtin. 

Mbassi Juve jini !argue nga tokat dhe shtëpijat 
e ceduëme prej Shtetit Komisioni i Imigracionit ju 
fton që d eri më datën 31 Tetor të vjetit 1942-XX tii 
paraqiteni familjarisht në krye të tokavet, në. rrsst 
të kundërt në baz të nenit 11 të shtojcës Ligje$ jeni 
të zhveshuri nga e drejta e zotnimit të pronës. 

Lushnjë, më 9-9-1942-XX. 

Kryetar' i Komisionit 
Nënprefekti 

Milto Papu!li 
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·G A Z Z ETTA • U FF I C I A LE 
. DEL REGN O D' ALB AN IA 

Tirana, lunedi 5 ottobre 1942-XX - . 
E"DITA DAL MINISTERO DELLA CULTURA POPOLARE 

CONDIZIONI D"ABBONAMENTO 
per un anno Fr. alb. 20 

• 30 
(per 6 meal , meta preszo) 

Un numero del mese In corso (sine ~ 16 paglne) Fr. alb. 0,20 

ALBANIA, ITALIA e IMPERO 
ESTERO (Paesl dell'Un!one Postate) 

• • I • erretroto 
Ognl fasclcolo e In vendlta anche presso le llbrerle autorlnate. 
Gli aJ;,bonamentl di regola decorrono dal glorno di rlcevlmento dell'lmporto. 

Non si garantlsce l'lnvlo del numerl arretratl. 
L'Importo dell"abbonamento o per numerl separat!, se per realdentl In AJ. 

banla, deve essere versato al locall Ufllcl di Flnanza e la relative quletansa 
rlmessa al Mlnlstero dalia CUL TURA POPOLARE se dall'ltalla, lmpero o dal' 
'Estero, con aHegno- bancarlo stllato In francbl albanesl, aumentato (ae per 
abbonamentl) dl fr. alb. 0,70 per spesa di quletanza. 

Gli Ufllcl statall (civili o mllltarl) e gl'I Enti pubbllci quando autonom, o 
·accentraU (cloe non gli Uf!lcl dlpendenU) - pouono rlchledere per l1crttta una 
. piu copie gra~ulte (sclolte on abbonamento) per•• e per gli Ulllcl dlpendenUI. 

DEKRETI LUOGOTENEZIALI DI NOMINA ece. 
- Con D. L. in data 12 aqosto 1942-XX, sono 

norninati agenti di IV classe, al gruppo C) grado XV 
del personal c dell' Amministrazione Finanziaria, 
sottoindicati impiegati ehe harmo vinto il concorso 
indetto con decrcto ministeriale del 28.3.1940-XVIII; 

1) Muharrem Duka; 2) Zef Kraja; 3) Myftar 
Qanin. 

-- Con D. L. del 12 agosto 1942-XX, le siqnorinc 
Senka Kushi e Sofika Opari, ex impiegate presso ii 
Ministero dell'Istruzione Pubblica, sono nominate 
aiuto-contabili al gruppo B) grado XI del personale· 
dell' Amrrrinisttazione Fmanziaria dalla data del 7 
\ 

.fepbraio 1942-XX con lo stipendio di fr. alb. 170 
rnensili, 

-- Con D. L. del 12 agosto 1942-XX, il signor 
Qazim Berberi, riuscito vincitore nel concorso indetto 
con dccreto ministeriale del 3.3.1941-XIX, e nomi 
nato agente di 2.a classe al Gruppo C) grado XIII del 
personale dell;Amministrazione Finanziaria con desti 
nazione ·di servizio presso l'Intendenza di Finanza 
di Scutari dalia data del 10.7.191!2-XX. 

-·Con D. L. del 30 agosto 1942-XX, sono nomi 
nati aiuto-contabili nel Gruppo B) grado XI del peso 
nate dell' Amministrazione Finanziaria dalla data del 
7 agosto 1942-XX, i sottoindicati impieqati, vincitori 
del concorso indetto con Decreto Ministeriale del 17. 

.i 'U .1942_-XX: 

'·" 

COSIO E MODALIT A PEP LE !NSERZIONI 

•• non 1upera una colonna (alboneH • ltallano)mlnimo fr. olb. 18 
•• oltre uno colonna • • per ognl c olonno , 

L'lmporto • da versau, In antlclpo · salvo per gli Ufflcl atatall o parasto· 
tall con le 1te11e modallta come per gli abbonamentl. 

Le lnserzlonl 1ono gra tulte 1oltanto per I Tribunal I o l' JI mmlnlltrazlone ,to 
tale quando per legge non • prevllta o non • po111blle la 1lval1a 1u tersi dallo 
1pHa per I' lnHnlone. 

Lo pubbllcazlone delle lnsenlonl avvlene · 1alvo 1peclall clrco1t1nze . •'ltre 
I primi 3 numerl dopo la data dl rlcevlmento. 

N. B. Ognl corrl1ponden1a o versamento deve e11ere lndlrl1ato al, 
MINISTEllO DELLA CULTUllA POPOLARE 

(GAZZETTA UFFICIALE) 
' T I ll A N A (Albooia 

1) Kosrna Kota; 2) Arqile Zoto; 3) Xhavid Ve. 
rrija; 4) Bedri Rusi; 5) Nikolla Ceko. 

Con D. L. del 30 aqosto 1942-XX son o nomi na ti 
agcnti di IV classe nel Gruppo C grado XV del 
pci sonale dell'J\mministrazione Finanziaria, i sotto 
indicati irnpiegati, vincitori del concorso indetto con 
dvcreto ministeriale del 28 3.1940-XVIII: 

1 )Xhemal Koçi; 2) Jani Ngjeli; 3) Isuf Omari , 
4) Zija Pajuni. 

-- Con d. L. del 7 settembre 1942-XX, gli impie 
gal i: Sal nis A Ilire, Xhemal Kulli, Emin Shtino, Tasi 
Gusho, Emin Kopliku, Nexhrni Ballka, .Muharren ;'du 
sa, NP1edi:1 Kopliku, Koli Koernaçi, Edip Tërshana 
e Gani Daiu, gruppo B grado IX, in base dell'arti 
colo 5 del Decreto n. _105 del 3.4.1940-XVIII sono 
prornossi alla prima classe, grado VIII, nei posti ehe 
risultano scoperti alla prima situazione dei ruoli or 
ganici dell, Terre Redente, con lo stipendio iniziale 
rncnsile di detto grado. 

- Con D. L. del 7 setternbre 1942-XX, H sig. Xhe 
mi! Duka, insegnante nel villaggio Vranishtë di Va 
lona, e dispensate dal servizio a decorrere dal 15 
settembrc 1942-XX, in base al 1.o paragrafo dell'ar 
ticolo 47 del D. L. n. 105 del 3.4.1940-XVIII. 

- Con D. L. del 25 settembre 1942-XX, ii sig.Ka 
dri Balla, e nominato agente di II.a classe, gruppo 
C) grado XIII, del ruolo orqanico nominative dclla 

• 

BKSH



- 
Nr, 115 GAZZETTA UFFICIALE 5 ottohre 1942,XX 15 

f\mministrazione degli Interni, nel posto vacante e 
con stipendio rnensile di fr. alb. 110. 

- Con D. L. del 15 settembre 1942-XX, il signor 
Mark Berisha, aqente della t.a classe, presso il car 
cere di Tirana, e promosso aqente-capo, gruppo C), 
grado IV, con stipcndio rnensile di fr. alb. 200. 

- Con D. L. del 15 settembre 1942-XX, il siqnor 
Mato Musati, e csonerato dalla carica di Capo Co 
munc di Frutari (Mallacastër) e viene norninato Co- 

missario di Polizia, gruppo A) grado VIII, con lo 
stipendio iniziale mensile di detto grado. 

- Il sig. Dr. Sadat Monopati, e nominato II.o Se 
gretario, gruppo A) grado IV, nel ruolo organico no 
minativo del personale dell' Amministrazione degli In 
terni, ne! posto vacante, con lo stipendio iniziale men 
sile di detto grado, fr. alb. 200. 

- Con D. L. del 15 setternbre 1942-XX, il sig. Ha 
rito Harito, finora Direttore det Personale presso il 
Ministero degli Interni, e promosso Ispettore Supe 
riore della detta A.mministrazione, nel posto vacante 
e ii sig. Etem Haxhiademi, finora Direttore -dei 
Municipi e Comuni presso ii Ministero degli Interni, 
e nominato Ispcttore Superiore, al posto vacante. 

- Con D. L. del 15 Setternbre 1942-XX, i! sig. . . 
Ahmet Salin, Sottoprefetto di Drenica, e esonerato 
dalla carica perchë non idoneo, ed il sig. Jonur 
Sadiku e nominato Sottoprefetto di Drenica, gruppo 
A), grado VIII, .con stjpendio mensile di fr. alb. 300 
ed e inquadrato nel ruolo organico delle Terre Li 
berate. 

- Con D. L. del 15 Scttembre 1942-XX, il sig. 
Sako Haxhialliu, Capo del Cornune di Rozhaie, e 
esonerato dalla carica perchë non idoneo, ed il sig. 
Hito Zaçe e nominato Capo Comune di Rozhaie. 

- Con D. L. del 15 Settembre 1942-XX, il sig. 
Asllan Tohiri, Capo del Cornune di Ropotova, e 
esonerato dalla carica, perchë non idoneo, ed. il 
sig. Mahmut Subhi Gjinoli e nominate Capo del 
detto Comune; 

- 11 sig. Osman Sudi, Ilnora a. i. Capo della 
Comune di Misloderha, e nominate Capo definitive 
dclla detta Cornune: 

i1 sig. Isak Hyseni, Capo della Comune di Shef 
kovicë, e esonerato dal servizio, perche non ido 
neo, ed ii sig. Sefedin Kërçova ë nominato Capo 
dell a detta Cornune ; 

- II sig. Mustafa Lita, Capo della Comune di Zhu- 

ri, e esonerato dalia carica, perche ha abbandonato il 
servizio, ed il sig. Jaho Bajraktari e nominato Capo 
dell a Cornune di Zhuri; 

- 11 sig. Jusuf Gradica, Capo della Comune di 
Çikatova, e esonerato dalla carica, perche ha ab 
bandonato il servizio, ed il sig. Kristo Ndue· She 
bani e nominate Capo del detto Cornune ; 

- 11 sig. Iasln Zejno, Capo del Cornune di Ostro 
rubi e a. i. Capo Cornune di Zymi, e esonerato 

dalia carica perchë ha abbandonato il servizio, cd 
il sig. Gjon Oroshi e nominate Capo del Comune 
di Ostrozubi. 

Con D. L. del 15 settembre 1942-XX, il signor 
Ludovik Banda, Capo del Cornune di Pulaj, viene 
esonerato dalla cari ca, percha e proposto per . III .o 
Segretario ; 

il sig. Preng Gega e nominato Capo del Co- 
m u ne di Dibri; 

il sig. Vasil Pite, Segretario del . Comune , di 
Kuçi, e promosso Capo del Cornune del Centro 
a Kurvelesh; 

il sig. Mehmet Hamaj, Segretario del Co-. 
mune di .Maqellare, viene prornosso Capo del Co 
rnune di Ostreni, al posto vacantc: 

il sig. Gani Kullolli, Segretario del Comune del 
Centro a Porto-Edda, viene promosso Capo del 
Comune di Iballe, al posto vacante: 

11 sig. Gaqo Thorno, e nominate Capo Comune 
a Shengj ergj, al posto vacantc: 

ii sig. Janko Peci, Segretario del Comune di 
Dardha, viene prornosso Capo del Cornune di Dar 
dha, al ·posto vacante : 

il s_ig . .Mustafe Budini, Capo del Comune · del 
Centro a Kukes, e esonerato dalia carica perchë 
passa in servizio dell a Polizia, ed il sig. Kol .Mark 
Gjergji, Seqretario del detta Comune e prornosso 
Capo Cornune ; 

ii sig. Ymer Baburi, Segretario del 
Pandelejmoni, vienc promosso Capo 
di Gren a e Madhe; 

Cornune di 
del Comune 

il sig Yrner Dodo, Segretario del 
Guna e Madhe. ë prornosso Capo del 

Cornune di 
Comune di 

'Simoni; 
ii sig. Arif Pajuni, e nominate Capo del Co 

mune a Peqin, al posto vacantc, 
il sig. Ali Pirgu, Segretario del Cornune , di 

Darsi, ë promosso Capo del Cornune di Dukasi, 
al posto vacante ; 

BKSH



16 GAZZETTA UFFICIALE 5 .ottohre 1942-XX ~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

il sig. Sulo Gana], Segretario del Comune 
di Shënvlashi, e promosso Capo del detto Co- 
mune, al posto vacantc: 

i1 sig. Abdullah Kusi, e nominate Capo del 
Corrune di Petre1a; 

il sig. Mehmet Pupa, Capo del Comune di 

Centro a Bilisht, viene esonerato dalla cartca, per 
ehe passa in servizio permanente del Gruppo Ar 
mato della Polizia, ed i1 sig. Refat Hoxha, Segre 
tario del Comune del Centro a Valona, e pro 
mosso capo del Cornune di Dukasi, al posto va- 
can te. 

Decreto Luogotenenziale data 7-9-1942-XX1 

NOi 
LUOGOTENENTE OENERALE DI SUA MAEISTA 

VITTORIO EMANUBLE rn 
P9R GRAZIA DI DIO E VOLONT A DELLA NA1tIONB 

' IMPERATORE D' En'IOPIA 
RE D' IT ALIA E D' ALBANIA 

In virtu dell' Autori ta a Noi confertta: 
Viste I'art, 9 del nostro decreto n. 105 in data 

3 aprlle 1940.XVIII; 
Viste l'art. 19 del nostro decreto n. 105 in data 

3 apnle 1940-XVIII; 
Visto ii nostro decreto n. 72 in data 24.3.1941- 

XIX ehe stabilisce il quadro organico del perso 
nale insegnante nelle provincie , 

Su proposta del Ministro Segretario di Stato per 
l'Istruzione Pubblica , 

Nr. 115 

l\bbiamo decretato e decreliarno 
sotto indicati vincitori del concorso bandite 

in data 18 Settembre 1941-XIX, avendo compiuto ii 
periodo di prova, sono norninati istitutori e istitutrici, 
gruppo B grado XI, con lo stipendio rnensile di Fr. 
Alb. 150,. e nei convitti con l'anzianita e la destina 

zionc a fianco di ciascuno indicate: 

1) Skëender Hunda nel Convltto di Argirocastro 
con I'anzianita in grado dal 16.7.1942-XX; 

2) Marika Pano nel Convitto Femminile « Nana 
Skanderbeut » di Tirana con l'anzianita in grado dal 
,16.7.1942-XX; 

3) Myfid Merolli nel Convitto Maschile dell'Isti 
tuto Tecnico di Corcie con l'anzianita in grado dal 
20.7.1942-XX; 

4) Viktore Ashta, nel Convitto Fernrninile « Do 
nika Kastrioti » di Scutari con I'anzlanita in grado dal 
20.7.1942-XX; 

5) Ndoc Filip. Shestani nel Convitto Maschile di 
Elbasan con I'anzianita in grado dal 22. 7 .1940-XX; 

6) Emin Miloti nel Convitto Maschile di Elba 
san con I'anzianlta in grado dal 22.7.1942-XX; 

7) Hivzi Shernsi nel Convitto Maschile· di Pri 
shtina con l'anzianlta in grado dal 24.7.1942-XX. 

II presentc decreto sara pubblicato nella Gaz 
zetta Ufficialc del Regno, e verra comunicato alla 
Corte dei Conti per la registrazione. 

Tirana, 7 .9.1942-XX. 

Francesco J acomoni. 

Shtyp. Luara,i Tiranë BKSH
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Viti XXI 

FLETORJA 
E MBRETNISË 

ZYRTA-RE 
SH QI PTA.RE 

Tiranë, e Mërkurë 7 Tetor 1942-XX 

BOTOHET PREJ MINISTRIS St KULTURtS POPULLORE 

KONDITAT E PAJTIMIT 

NR SHQIPijRI, ITALI e PERANDORI: për nji vit Fr, Shq. 20 
• JASHTE (Shtete të B, Postal) " • • • 80 

(për 6 muaj gjysma) 
N'j8 numur (deri 16 faqesh) i muajit n'udhtim Fr. Shq. 0,20 
, • • • i vjetër ,. 1.- 

(Numura të veçanta shiten edhe në Libraritë) 
Të hollat për pajtime ose për sasi numurash a koleksio 

ae paguhen në Zyrën e Financave në çdo vend dhe d~f 
tesa përkatëse duhet t' i dërgohet Ministrie së KUL TURES 
POPULLORE. 

Për Fletoren Zyrtare, nga jashtë pajtimi mund të dër 
,obet me çek banke, tue shtue fr, shq. 0.70 për pullat e dëf 
tesës, dhe po n'atë drejtim. 

TAKSA E REGULLA PËR. SHPALLJET 

Kur nuk kalon një shtyllë {shqip e italisht) Fr. Shq. 10 
Për ma shumë se një shtyllë për çdo shtyllë " 5 

Botohen pa Tlenl shpalljet q'u përkasin gjyqeve ose adminl•· 
tratls Shtetnore dhe ato të cilësuemc t'atilla ose ti perja1htue111a 
ligjl!rilht nga pafimi taitlave Shtetnore, 

Shpalljet botohen rregullilht - kur nuk pengojnë raeje ti pe 
saçme • ndër 3 numurat e para pas mbri+jes së tyre në Redaksi 

pagesa e ahpalljeTet bëhet si edhe për pajtimet në Zyrat Financiare 

DII.EJTlMI pir korr99p0ndenc6 dhe pagetat 6sht 
MINISTRlst st I<ULTUJt£5 POPULLOll 

(fLETOllJA ZYRTAll) 
TIRAN! 

PËRMBAJTJE 
1) D. M. 15 Shtator 1942-XX, Nr. 236 

Tabella org. të personelit të Komisariatit 
të jashtzakonshëm për Limanin e Durrësit f. 1 

2) D. M. l Tetor 1942-XX, Nr. 237 
Eksekutim i koncesionit d. 30-XI-194.2-XX, 
për ndërtimin e një magazine dhe të një 
Sillo-s për grurë në portin e Durrësit f. 2 

j) D. M. 6 Tetor 1942-XX, Nr. 238 
Shpërblim i njëhershëm personelit Shtetnuer 4. 

-4.) D. M. Ek K. Vumje në gjendje pritmenie f. 5 
5) ,, ,, ,, ,, Vumje në gjendje pritrnenie , 5 

SOMMA.RIO 
1) D. L. 15 settembre 1942-iX, Nr. 236 

Tabelle org. del personale del Commissa- 
riato Straordinario per il Porto di Durazzo p. 7 

2) D. L. 1 ottobre 2942-XX, Nr. 237 
Esecuzione della Concessi;ne per la!cos 
truzione e gestione di un Silos granario e 
magazzini generali nel porta di Durazzo » 8 

~ D. L. 6 ottobre 1942.XX, Nr. 238 
Indennito . . . . . al personale statale » 

Dekret Mekambësuer Nr. 236 
datë 15-9-1942-XX 

Tabellat org. të personelit të Komisariatit të 
jashtzakonshëm për Limanin e Durrësit 

NA 
MEKAMBES I PmRGJITHSHEM I MADHNIS TIJ 

VIKTOR EMANUELIT III 
Pim HIR Tlll ZOTIT E VULLNET T:1!1 KOMBIT 

MBRET I ITALIS DHE I SHQIPNIS 
PERANDOR I ETIOPIS 

Në virtyt t'autoritetit që Na asht deleque: 
.Mbassi ,u pa neni 15 i Statutit Themeltar të 

.Mbretnis dhe ay 110 i Dekretit .Mëkambësue.r datë 
3 prill 1940-XVIII, Nr. 105; 

.Mbassi u-pa Ligja 14 .Mars 1936 mbi krijimin 
e Drejtoris së P. të Skelës së Durrësit dhe Dekreti 
.Mëkambësuer datë 31 Tctuer 1939-XVIII, Nr. 132, 
mbi emnimin e nji Komisari të Jashtzakonshe.m për 
Limanin e Durrësit; 

.Mbassi u ndigjue Këshilli i .Ministra vet; 

.Mbi proponimin e .Ministrit Sekretar Shteti për 
Ekonomin Kornbtare, i nji mendimi me .Ministrin Se 
kretar Shteti për Financat; 

kemi dekre.1:ue e dekretojmë: 
Neni 1 

Tabellat organike të personelit të Komiserjatir 
të Jashtzakonshëm për Limanin e Durrësit caktohen 
si vijon: 

Tabella organike e personelit të 
Grupit A) Kryesekre.1:ar'i Kl. Lrë (me 
të drejtë rroget baras me ato të caktu 
ara për Gradën VII-të të nëpunsave të 
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Shietit). 
Nr. i .vendeve. 

1 
1 gjithsejt 

Tabella organike e personelit të 
Grupit B) Kontrollor' e llogaritar'i Kl. 
l-rë (me të drejtë rroget baros me ato 
lë caktuara për Gradën VIII-të të në 
punsavet të Shtetit). 

Kontrollor' i lloqarttar't Kl. II-të 
(me të drejtë rroget baras me ato të 
caktuara për Gradën e IX të nëpun 
sa vet të Shtetit). 

gjithsejt 
Tabella organike e personelit të 

Grupit C Agjent'i Kl. IV-të (me të 
drejtë rroget baras me ato të caktuara 
për Gradën XV-të të nëpunsavet të 
Shtetit). 

1 

1 
2 

1 
gjithsejt 1 

Neni 2 
Në inkuadrimin e parë të personelit të Komi 

sarjatit të Iashtzakonshëm për Limanin e Durrësit 
që mvaret nga Ministrija e Ekonomis Kombëtare, 
personeli që shërben de facto, tue u përfshirë edhe 
ay me sherbim të përkohëshëm e me pagesë ditore, do 
t'Inkuadrohet ndër gradat e ndryshme të grupeve 
AB e C dhe klasifikimi i këtij personeli në gradën 
përkatëse do të vendoset prej Këshillit t'Admini 
stratës : së Ekonom is Kombtare, në përshtatmëni me 
përcaktimet e nenit 4 të Dekretit Mëkambësuer da 
të 3 prill 1940-XVIII, Nr. 105. 

Efektet ekonomike që rrjedhin nga inkuadrimi 
i parë fillojnë qysh prej 1 korrik 19/lO-XVIII. 

Neni 3 
Ky Dekret hyn në fuqi me shpalljen e tij në 

Fletoren Zyrtare të Mbretnis. 
Urdhënojmë që ky Dekret të botohet në Fletoren 

Zyrtare të Mbretnis, tue i dhanë mandat cilitdo që 
i përket me e respektua dhe me ba që të respektohet. 

Tiranë, me 15-9-1942-XX. 
Francesco Jacomoni d v. 

K. Kotte d. v. 
Shuk Gurakuqi d. v. 

Dekret Mëkambësuer Nr. 237 
datë 1-10 1942-XX 

Ekzekutim i koncesionit d. 30-IX-1942-XX për 
ndërtimin e nj , magazine dhe të nji Silos për 

'1rurë në portin e Durrësit 
NA 

FRANCESCO J ACOM O NI DI SAN SA VINO 
MEKAMBES I PERGJITHSHEM I MADHNIS TIJ 

· VIKTOR EMANUELIT m 
PER HIR TE ZOTIT E VULLNET TE KOMBIT 

MBRET I ITALIS DHE I SHQIPNIS 
Në virtut t' autoritetit q2 Na asht delegue; 

Mbassi u-pa neni 15 i Statutit e 14 i D. JI. 
datë 3 Prill 1940-XVIII, Nr. 101, i kthyem në li 
gjën 12 Korrik 1940-XVIII, Nr. 358; 

Mbassi u ndigjue Këshilli i Ministravet; 
Mbi propozimin e Ministrit Sekretar Shteti për 

Ekonomin Kombëtare. i njij mendimi me Ministrin 
Sekretar Shteti për Financat; 

kemi dekretue e dekretojmë 
Neni 1 

I jepet zbatim i plotë koncesionit me datë 3t 
Shtatuer 1942-XX, të dhanë prej Qeveris Mbretnore 
të Shqipnis Bankës Kombëtare të Shqipnis në Ji. 
dhje me të drejtën që i akordohet Institutit Ban 
kar të përmendun për me ndërtua e me ushtrue, në 
portin e Durrësit, nji Magazinë të përgjithshme për 
depozitimin e ruejtjen e mallnave dhe të nji Silosi 
për grun, për nji kohë prej 30 vjetësh, koncesion 
qi i lidhet këtij Dekreti. 

Neni 2 
Modalitetet dhe kushtet c ushtrimit të magazrnes 

e të Silos-it janë ato qi shcnohen në tekstin e kon 
çesionit. 

Ky Dekret hyn në fuqi ditën e: botimit të tij në 
Fletoren Zyrtare· dhe do t'i paraqitet, nga Ministri 
proponues, Këshillit t' Epërm Fashist Korporativ për 
t'a kthuern në ligjë. 

L'rdhënojmë qi ky Dekret të botohet në fle 
toren Zgrtar« të Mbretnis, tue i dhanë mandat cilitdo 
qi i përket me e ba qi të respektohet. 

Tiranë. me 1.10.19ll2-XX. 
Francesco Jncomoni cl. v. 

M Kruje, cl v 
K. Kote d. v. 
Shuk Gurakuqi d. v. 

Konçesjon për ndërtimin dhe gjestjonin e nje 
magazine të përqjithëshme dhe të një Silos 

gruni në limanin e Durrësit 

Tue ra1 I! htrue se Oeverrija Mbre•nore Shqiptare, 
me q~li, ;1 qe me provedue ne nji plotësim të nevoj 
shërn e gradual 1/' pajisjes së Limanit të Durrësit, 
në hcl•jc me shj•c1·1 {: revojave të lëvizjes e të trcqe 
tis detare, ka rnbnj-un në përfundim me procedua 
sa ma pure në nqrehjen e rf, maqazle Lë perqjithshme 
të afte për të rnarrun dhe për t! r11e1 tun rnallnat 
dhe landet e importueme ose të destinucrne për c'cs 
porti 1 '>t t':., ~ .. Je ~1.0, g,,uni pv:: i ila1<lZ' im, 

sclcxsjor im dhe vu--:-,jen ndër thasë të d-ilhnave ; 
Sc, me qëllim që të lehtë -o iet ni> çdo m21111rë 

realizimi i menj ihershërn i dy instalimeve të nalt 
përmendun, ash pa e nevojëshrne dhe e volitshme 
me ia lëshue ndërtimin dhe' gjestjo,1in e tune njëj 
Enti që W paraqitë garancinë më të madhe si nqa 
pikparnja teknike ashtu edhe nga pikparnja Finan 
cjare , 
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Se Banka Kombëtare e Shqipnis si Istitut i 
emisjonil, jo vetëm që zotnon plotësisht cilë sit e ma 
sipërme, por, n(: konforrnitet me sa asht parapa prej 
seksjonit III -të Neni 15-të, paragrafi IV -të të. ligjit 
organik të saj botue në Fletoren Zyrtare Nr. 40 datë 
31 Korrik 1925, asht e autorizueme me instalue e me 
administrue më vehte magazina të përgjithshme për 
depozitimin dhe ruejtjen e rnallnave të çdo lloji ose 
instalime të tjera të këtilla; 

Ndërmjet Qeverris M.bretnore, e përfaqësueme 
për qëllimin prej Shkëlqesës Ministrit t'Ekono nis 
Kombëtare Z. Kostandin Kotte dhe Bamës Kombëtare 
të Shqipnis e përfaqësueme prej Zz. Dott. Ettore 
Melis Drejtor Qendror dhe Z. Lorenzo Muzani 
Drejtor me shërbim në Drejtorin e Qendrës ;, 

Vendoset sa vijon: 
Neni 1 

Qeverrijo Mbretnore i konçedon Bankës Kombë 
tare të Shqipnis okupimin dhe përdorirnin e një zone 
dcmaniale me sipërfaqe prej afro mq. 7,COO (-:h•a•m'jë) 
ndodhuri brenda Limanit të Durrësit dhe që Im for 
mën dhe situatën e përfaqësueme në planimet-irë në 
shkallën prej një deri dqrniië e cila i ,bashkangjitet 
këtij akti. 

Neni 2 
Konçesjoni asht aprovue me qëllim që me insta 

lue dhe me ushtrue, mbi zonën demaniale të nalt 
pëimendun, simbas mënyrave të caktueme prej neneve 
vijuesa, një ndërtesë që të ketë kar akteristkat dhe 
cilësit e magazinës së përqjithëshrne e destinueme 
për depozitimin e mallnave të çdo lloji të ardhuna 
prej deti ose të destinueme për t'u tra-ispo-tue rre 
det si dhe një silos qruni për imagazim, scleksjo 
nim dhe vumjen ndër thasë të drithnave përqiit'ië 
sisht. 

Neni 3 
M.agazin3 e përmenduri në Nenin e masipërm 

mund të transformohet ma von, si mbas nevojave dhe 
interesave që do të vërtetohen, në «deposito f~anco» 
( depozit' e lirë) mbi kërkesë të Oeverris Mbretnore 
ose të Entit konçcsjonar me kusht që të aprovohet prej 
Ocverris M.bretnore 

Në rast të tillë. posa të njihet nevoja e masipër 
me, për përfundimin e marrëveshtjeve të duhuna e 
të regullavet të zbatimit në lidhje me dispozlta- në 
fuqi te ligjit, do të 'procedohet në kontrnktimin e 
një protokolli shtoje që do të përbejë pjesë integrale 
të këtij konçcsjoni. 

Neni 4. 
Konçcsjoni do të vazhdojë per tridhje! vjctë, 

tue zanë fiili.; nga data e. aprovimit, të vetë dhe qjat a 
fatit të vlefshmënis ~ë tij Qe.verri ja M.bretnore rrerr për 
sipër detyrimin formal që te mos u japë pëlqim të 
tjerëve për nqrehjcn dhe ushtrimin e instalimeve të 
k~tllla brënda kufivet t~ Limanit të Durrësit. 

Konçesjoni do të skadojë në mbarimin e afatit 
të vetë të caktuern prej tridhjet vjetësh e do të 
mund të revokohet para këtij afati vetëm në ato 
raste kur do të ketë shkaqe të vërtetuerne dobije 
publike ose interesi ushtarak si mbas pakteve ~ kon 
ditave q~ rezultojnë prej nenevet vijuese. 

Neni 5 
Në rast se instalimet e· krijueme prej Bankës 

Kombëtare të Shqipnis për qëllimet e përmenduna 
në parashtresë, do të rezultojnë të pamjaftueshme 
për nevojat e lëvizjes e të tregëtis detare, Qeverrija 
Mbretnore ka të drejtë të 'kërkoje prej Entit konçe 
sjonar zgjanimin e tyne. 

Në të tillë rast i takon Qeverris M.bretnore - si 
mbas rregullave dhe procedurës së ndjekuri për cakti 
min e truellit kryesuer - më i konçedue Bankës Kom 
bëtare të Shqipnis zonat e tjera demania'e a'csesore të 
nevojituna për zgjanimin e kërkuern. 

Neni 6 
Zona ose zonat dernaniale që do të konçedohen 

kanë me i u dorëzue Bankës Kombëtare të Shqipnis 
me anë proçcs-verbali të posaçëm në gjëndje që, 
ndodhen si në sipërfaqe ashtu edhe nën dhe e mbi 
sipërfaqe tue mbetun nën kujdesin e me shpenzimet 
e Entit të kryemit e· të gjitha punimevet !ë duhuna 
për rrcqullimct. rivendosjet dhe daljet e kanalevet 
të nëndhcut. 

Neni 7 
Projekti prcqatitor për ngrehjen e magazinës dhe 

të silos-it i bashkanqjitet këtij akti për të barnun 
pjesë integrale. 

Brenda dy muajve nga data e nënshkrimit të 
këtij koncesioni Banka Kombëtare e Shqipnis de 
tyrohet t'i paraqesë M.inistris së Ekonornis Kombë 
tare një projekt definitiv e të plotë me hollësinat 
e tij konstruktive dhe· arqitektonike të magazinës së 
përgjithëshme dhe të silos-it të qrunit. 

Ku projekt de të bahet i ekzekutueshëm vetëm 
rnbassi të ketë marrë aprovimin definitiv të organeve 
qendrorë kompetente të Oeverrts M.bretnore. 

Neni 8. 
Punimei për eksekutirnin e veprave të parapamë 

prej projektit të përrnendun në nenin e mësipërm 
duhet të fillohen brenda gjashtë' muajve nga data 
e aprovimit të projekteve definitive, si mbas preçcden 
cës dhe ndemjes së caktueme në marrëveshtje me 
Ocverrin Mbretnore. 

Punimet në fjalë nuk duhet të pësojnë ndër 
premie dhe, si mbas ndemjes së tune, duhet të për 
fundohen me shpejtësinë ma të madhe që asht e mun 
dun n ë përshtatshëm! me disponibilitetin dhe cak 
timin c landëve të nevojshme. Në çdo l mënyrë, 
krejt kompleksi i veprave duhet të përfundohet brën 
da dy vjetëve nça data fl aprovimit të projakwv• 
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definitive, me përjashtim natyrisht të vonesave që 
iu detyrohen shkaqeve të vërtetueme të forcës ma 
dhore të çdo natyre që të jenë. Qeverrija Mbretnore 
merr përsipër të lehtësojë me mjetet që ka në dorë 
furriizi~in e landëve të nevojshme. 

Neni 9 
Banka Kombëtare e Shqipnis detyrohet me 1u 

interesue me kujdesin dhe shpenzimet e veta e gjatë 
gjith afatit të koncesionit për mirë-mbajtjen për 
fekte 'të ·të gjitha veprave, instalimeve e mekanizma 
ve të ndërtuerne në bazë e lidhje t~ këtij koncesioni 
dhe me pajosë veprat e ngrehinat në fjalë me gjithë 
çka do të jetë e nevojshme për funksjonimin e re 
gullshëm të tyne. 

Qeverrija Mbretnore rezervon të drejtën me kon 
trollue me anën e organeve të sajë teknike kompe 
tente ekzekutimin e requllshërn të këtij obligimi që 
i përket Bankës Kombëtare të Shqipnis. 

Neni 10 
Rregullat dhe tarifat për ushtrimin e magazines 

së Përgjithëshme dhe të Silos-it do të përcaktohen 
nga një rregullore e posaçme që ka për t'u vendosun 
me marëveshtjc të përbashkët me autoritetet kompeten 
te të Limanit të Durrësit. 

Kjo rregullore e cila do t'i parashtrohet për apro 
vim Ministris së Ekonornis Kombëtare duhet të para 
shikojë adoptimin e tarifave të favorshme për treg 
tinë në pregatitjen e të cilave do të merret parasysh 
nevoja me i lejuc Bankës pagimin e shpenzimeve të 
përqjithëshme të ushtrimit, të çfardo lloji qofshin, 
kruemja e detyrimeve të paraparne në nenin 9, inte 
resi mbi kapital si edhe një fitim gjestjoni që të 
lejojë amortizimin e ndërtimeve, të pajisjeve dhe 
instalimeve. 

Mbetet gjithashtu e marun vesht se tarifat e 
vimdosuna si ma sipër do të mund të rikqyren mbas 
gjashtë muajve nga fillimi i aktivitetit të magazinave 
në mënyrë që të mund të vleftësohet ma së miri, 
në bazën e nji perjudhe të parë të mjaftueshme pro 
ve praktike, se cilat do të jenë efektivisht Inçi 
dencat e naltpërrnenduna për shpenzime të përgjitlh 
shme, për interesa mbi kapital etj. 
· Për kohën e mëpastajshme mbetet në fakulte 
tin e Ministris së Ekonomis Kombëtare dhe të 'Ban 
kës me kërkue rikqyrjen e tarifave të aprovuerne në 
çdo kohë e kurdoherë qi nji gja lie' tillë të shihet 
e arspesnme dhe e nevojshme. · 

- Neni 1f 
Në rast se gjestjoni i magazinave dhe i silos-it 

do tç rezultojë me defiçit dhe nuk do të lejojë tPa 
gesën e spenzimeve të përgjithshme të sipërtregue 
me, të interesave mbi kapital, të amortizimeve etj.; 
defiçiti i ushtrimit ka për t'u bartë në të re në më 
nyrë që të kompensohet me fitimet e ushtrimeve të 
tjera vazhduese. ~ 

Përkundrazi, në rast se ushtrimi i Silos-it dhe i 
magazinës, pasi të jenë pague një herë shpenzimet e 
përqjithëshrne, interesat mbi kapital dhe gjithë sa asht 
parapa ma sipër, lën një fitim gjestjoni, ky, fitim 
gjestjoni do të pjestohet si vijoi. 

-- deri më 50 përqind për amortizim të go. 
dimive, pajosjeve dhe instalimeve që ekzistojnë ose 
që mund të kryhen ma von : 

- mbetja do të ndahet midis Oeverris Mbretnore 
dhe Bankës Kombëtare të Shqipnis në mënyrën që 
vijon: 

50 përqind Qeverris Shqiptare· 
50 përqind Bankës Kombëtare të Shqipnis. 
Banka Kombëtare e Shqipnis do t'i paguajjël 

Oevcrris Mbretnore vjet për vjet pjesën e sajë mbassi 
të jenë vertetue përfundimet e bilancit në vazhdim 
të mbylljes së bilancit në fjalë. 

Neni 12. 
N~ skadimin e afatit të këtij konçsjoni Qeve 

rrija Mbretnorc do të ketë të drejtën e ripronëslmn 
të krejt veprave> të ndërtuerne prej Bankës Kombëtare 
të Shqipnis në gjendje aftësije· të plotë. Ky ripronë 
sim do të bahet ndën konditat e posht-shënuerne: 

1) Në rast S<' amortizimet e bame në konformitet 
me nenin 11 do të kenë lejue gjatë perjudhës së kon 
çesjonit me arnortizue krejtësisht gj ith shpenzimet 
e bame për ndërtime', pajosje e instalime, qofshin 
këto origjinale ose të kryeme gjatë vazhdimit të 
konçesjonit, Oeverrija Mbretnore do të hyjë në zot 
nim të secilës vepër e të krejt çka iu përkasin .atyne 
me të drejtë të plotë dhe pa qen'e detyrueme me 
korisponduo asnji shpërblim Bankës Kombëtare të 
Shqipnis; 

2) Në rast, përkundrazi, se amortizimet e krye 
me nuk do të kenë lejue amortizimin e krejt shpen 
zimeve të bame për ndërtime, pajosje e instalime, 
Oeveriju Mbretnore do të detyrohet me i pague Ban 
kës Kombëtare të Shqipnis diferencën që rezulton; 
e vetëm mbas këtij pagimi Shteti Shqiptar do të hyjë 
në zotnim të veprave të nalt-pëpnenduna. 

Po qe se Qeverrija Mbretnore nuk do të dojë 
me përfitua nga kjo e drejtë e sajë, Banka Kombëtare 
e Shqipnis do të mundet me kërkue përsëritjen e 
konçesjonit për një përjudhë tjeter vjetsh që ka me 
u caktue me marrëveshtje. 

Neni 13. 
Kritere dhe procedura analoge me ato të caktuemet 
në nenet e masipërme kanë m'u ndjekë në rast revo 
kimi eventual të konçesjonit për shkaqet e paraparne 
prej nenit 4 (revokim -para kohe i koncesjonit për 
shkaoe të vërtetuerne dobije publike ose interesi ush 
tarak). 

Neni 14 
Ministrija e Financave do të ketë të drejtën me 

kontrollua gjestjonin e requllshëm administr.ativ ~ 
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llogaritar si të magazinës ashtu edhe të silos-it si 
edhe saktësinë e shpenzimeve të bame me tituj të 
ndryshëm. __ .._ a;,:: 

Neni 15. 
Banka Kombëtare e Shqipnis detyrohet me 

i u shtrue gjith requllave të policisë që Komandan 
ti i Limanit të Durrësit do të shotë të arësueshme 
me i urdhnue për sa shikon masat kundra zjarrnit, 
ndriçimin e tjera, e: përgjithësisht për me ba të 
përshtatëshrnë ushtrimin e konçesjonit me nevojat e 
trafikut detar. 

Neni 16 
Mbetet shprehimisht e vendosuri se Banka Kom 

bëtare e Shqipnis nuk do të mundet për asnjë shkak 
me përdorë truallin demanial që i asht konçedue' 
dhe veprat e nqrehuna mbi të njajtin për qëllime të 
ndryshme nga ato të parapamet dhe' të caktuernet 
prej këtij konçesjoni. 

Neni 17 
Banka Kombëtare e Shqipnis për ushtrimin e 

konçesjonit duhet me iu nënështrue të gjitha kër 
kesave, modaliteteve dhe regu!lave që do t' i bahen 
prej Administratës doganore në konformitet me dispo 
zitat ligjore në fuqi për depozitat e rregullta të 
magazinave të përgjithëshme. 

Neni 18 
Enti konçesjonar duhet me sigurue veprat dhe 

mekanizmat e nqrehuna në mbështetje të këtij kon 
çesjoni pranë një Shoqnije Sigurimesh të mirë-pra 
nuerne prej Administratës Oeverritare. 

Në rast rrënimi të krejt veprave, mekanizmave 
dhe aksesorëve të siquruem, shpërblimi i paguem prej 
Shoqnis siguruese do të përdoret prej Bankës Kom 
bëtare të Shqipnis krejtësisht për rindërtimin e in 
stalimeve të rrënuerne. 

Neni 19 
Ky koriçesjon rneret vesht i dhanun Bankës Kom 

bëtare të Shqipnis për krejt afatin e: vetë me titull 
falas. 

Banka, vetëm sa për njohjen e demanialitetit të 
zonës që i asht konçedue, do t' { korrespondojë 
Administratës financjare me mënyrat që kanë me 
iu tregue prej Autoriteteve Kompetente qiranë vjetore 
prej franga shqiptare një. 

Neni 20 
Në rast rnosrnarrëveshtje ndërmjet Qeverris Mbret 

nore dhe Bankës Kombëtare të Shqipnis rreth in 
terpretimit dhe ekzekutimit të tij konçesjoni, çësh 
tja do t'i deferohel njëj Kolegji Arbitral me gjykim 
të pa kundërshtueshëm, i formuem prej tre anëta 
rësh nga të cilët njeni do të ernnohet prej Qeverris 
Konçeduese, njeni prej Entit Konçesjonar dhe i treti 
me marrëveshtje të përbashkët ndërmjet dy t~ pa 
rëve: Në rast mosmarrëveshtje ndërmjet dy të parëve 
rreth caktimit t~ anëtarit të trefë, ky cakfim do fë 

bahet pakundërshtirnisht prej Kry~tarit të Diktimit. 
Neni 21 

Teksti i këtij akti do të kompilohet në gjuhën 
shqip. Tekstit shqip i bashkangjitet përkthimi , au 
tentik në gjuhën italisht. Një kopje autentike e kun 
dëmënëshkruar do t' i lëshohet secilës prej palëve 
kontraktuese. 

Neni 22. 
Për të gjitha efektet e këtij akti Banka Kombë 

tare e Shqipnis zgjedh Selin' e sajë në Tiranë. 
Tiranë, më 30 Shtatuer 1942-XX. 

Për Oeverrinë Shqiptare 
Ministri i Ekonornis Kombëtare . 

K. Kotte d. v. 
Për Bankën Kombtare të" Shqipnis 

Dr. Ettore Melis d. v. 
Lorenzo Musani d. v. 

Dekret Mëkambësuer Nr. 238. 
datë 6-X-1942-XX 

Shp~rblim i njëhershëm personelit Shtetnor 

NA 
Mt!JKAMBt!JS I PimGJITHSHt!JM I MADHNIS .TIJ 

VIKTOR EMANUELIT III 
Pt!JR HIR Tt!J ZOTIT E VULLNET Tt!J KOMBIT 

MBRET I ITALIS DHE I SHQIPNIS 
PERANDOR I ETIOPIS 

Në virtyt t' Autoritetit që Na asht deleque , 
Mtassi u-pf: neni 15 i Statutit Themeltar' jlë 

Mbretnis dhn neni 14 i D.' M. Nr. 101, datë 3 
prill 1940-XVIII, këthue në Ligjë me 'dt. 12 korrik 
1940-XVIII, Nr. 358; 

Tue çmue nevojën me i ardhë në ndihme per 
sonelit Shtetnor për stinën dimnorc me nji shper 
blim të njihershëm; 

Si u-ndigj ue "Këshilli i Ministra vet; 
Mbi propozimin e Kryetarit të Këshillit të Mi 

nistravet, njij mendimi me Ministrin Sekretar Shte 
tit për Financat; 

kemi dekretuc e dekretojmë: 
Neni 1 

Personelit të molit të Shtetit, personelit me kon 
tratë e personelit të përkohshëm në sherbirn të Shte 
tit i jepet nji shpërblim i njihershëm baras me rro 
qën rnuejore bazë të gëzueme në datën e këtij De 
kreti. 

Neni 2 
Në rrogën a pagën e permuejshme · bazë nuk 

përfshihen shtesa «ad personarn», as shtesa e 
shtrcnitësis caktue me: D. M. datë 1-I-1941,XIX, Nr. 
573, as shtesat familjare të dhanun me· D. M. datë 
1-I-1942-XX, Nr. 1 e datë 1-IV-1942 XX, Nr. 47. 

Neni 3 . 
Personelit me pagë ditore i marrun deri me da- 
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të .30-VI-1942-XX, dhe qi mbahet në shërbim të vi 
jueshëm i paguhet shperblirni në masën e puqës di 
tore pa shtesat në fuqi e: lloqaritun per 30 dit. 

Neni 4 
Personelit të ruolit në pritmëni· ase në dispo 

nibilitet shpërblimi i paguhet në perpjestim të cak 
timit që gëzon në mbështetje të Nenit 92-paragrnf 
3) të D. 1'\'\.. datë 3-IV-1940-XVIII, nr. 105. 

Neni 5 
Gëzon gjith'ashtu shperblimin e njihcrsl-c n, cax 

tut në nenin 1 të këtij Dekreti, Personel' i Policis. 
Personelit t'ardhun nga Administrata e Siguri 

mit Publik të Mbretnis Italiane shpërblimi i pagu 
het në sasin e rrogës bazë, pa marrë parasushë do 
bitë e nenit 10 të D. M. nr. 113 d 15-\T-1l}42-XX 

Neni 6 
Janë të perjashtuem nga shperblimi i kët;j De 

kreti, Trupat e tjera t'Armatosuna qi gëzojnë matari 
min ekonomik ushtarak, lë ri-thirrunit e t~ mbaj 
tunit nën armë e nëpunëset të pezulluern r.qa sher 
bimi, 

Neni 7 
Në rasa kundërshtimi në zbatimin e këtij Dex 

reti, Ministri Sekretar Shteti për Financat, vendon 
mbassi të kenë marrë. mendimin e Këshillit te Sh;e 
tit. 

Neni 8 
Ministri Sekretar Shteti per Financat autori-, 

zohet me ba ndryshimet e duhuna në buxhetin c 
ushtrimit financjar udhtues. 

Shpenzimit që rrjedhë nga ky Dekret do t'i 
bahet ballë me t'ardhunat që do të vërtetohen ma 
tepër se parapa në gje·ndjen e paraparnjcvct të t'ar 
dhunavet të Kapitullit 9 «të dheta mbi dritha. peme, 
bar, ullinj e zhugë», të buxhetit t'ushtr imit Finan 
cjar 1942-43. 

Neni ·9 
Ky Dekret hynë në fuqi në ditën e botimit të 

tij në Fletoren Zyrtare të Mbretnis dhe ka me i-u 
paraqitë, prej Kryesis së Këshillit të .Nl.imstra\•tt, 
Këshillit t'Epërrnë Fashist Korporativ per kthimin 
e tij në Ligjë. · 

Urdhënojrnë që ky Dekret të botohet në Fletoren 
Zyrtare të Mbretnis, tue i dhanë mandat cilitdo qi 
perket me e respektue dhe me ba qi të respektohet. 

Tiranë, me 6-X-1942-XX. 
Francesco Jacomoni d. v. 

Ni. ~rujl:' .. d v. 
Shuk Gurakuqi d. v. ~~~~~~~~~~- 

?, E 1< RET MINISTRORË 
Nr. 17. - Vumje në gjëndje pritmënie Sekretari 

Ode Tregtije 
Minislri Sekretar Shteti për Ekonomin Kombëtare 

MNssi pa Vendimin datë 20 maj 19L!2-XX, Nr. 

5, të Këshillit t'Administralës; 
Mbassi pa Dekretin MëkambësueT datë 3 prill 

1940-XVlll, Nr. 105, mbi gjëndjen juridike, ekono 
mike c jcrarkike të nëpunsave të Shtetit; 

Dekreton. 
Nimi 1 

Z. Kozme Gjika, Sekretar' i Kl. II-të, grupi A) 
grada X, me shërbim pranë Odës së Tregëtis Beratit, 
për ars~;c shëndetësore· vihet në gjëndje pritruënie 
për nJi' perjudhë kohet prej 4 muajsh, tue filluar 
nga data · 1 qcrshuer deri n'atë 30 shtatucr 1942-XX, 
ml' l 3 [një të tretën) e rrogës, në përshtatrnëni me 
përcaktimet e neneve 79, 83, 93 t~ Dekretit Më 
l.amncsuor që nalt-përrnëndet. 

Neni 2 
l<u Dekret do të botohet në Fletoren Zyrture të 

1\1brctr1s dhe do t'i kumtohet Odës së Trcgtis Bera 
tit, për veprimin e regjistrimin e rastit. 

Tirunë, në 16-6-1942-XX. 

i\\inistri Ekonornis Kombëtare: 
K. Kotte d. v 

Nr.18.- Vumje 1-ryeagjenti në gjendje pritmënie 

Ministri Sekretar Shteti për Ekonomin Kombëtare 

J\\bassi pa Vendimin datë 29 maj 1942-XX, Nr. 
6, te Kc_;t,illit t'Adrninistr a'ës , 

Mbass1 pa Dekretin N\ëkambësuer datë 3 prill 
194J-X\'1II, Nr. 105, mbi gjëndjen juridike, eko.iomi 
kc e jerurkikc te ncnpunsave të Shtetit; 

Dekreton: 
Nefit 1 

Z. l Iarallarnb Kottu, Kryeagjent, grupi C) grada 
X. '11C sherbin pranë Inspektora.ës Veterinare të Be 
ratit, për asgc shendctsorc vihet në qjëndje pritmënie 
pc. rjë pcrjudhë kohet prej 6 muajsh, tue filluar 
ng<l data I qershuer deri n'atë 30 nanduer 1942-XX, 
ne 1 2 (gj!:Jsmën) e rrogës së tijn në përshtatrnëni 
me përcaktm.ct e· neneve 79, 83 c 93 të Dekretit 
Mëkarnbë:;uer që nalt-përrnëndet. 

Neni 2 
Ky Dekret do të botohet në Fletoren Zyrtare të 

Mbretnis dhe do t'i kumtohet për regjistrim e rastit 
. Këshillit Kontrollues. 

Tiranë, më 16-6-1942-XX. 
Ministri Ekonornis Kombëtare: 

· K. Kotte d. v. 
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Decreto Luogotenenziale Nr. 236 
data 1.5-9-1942-XX 

NOi 
LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTA 

VITTORIO EMANUELE III 
PER GRAZIA DIDIO E VOLONTA DELLA NAZIONE 

RE D~ ITALIA E D' ALBANIA 
IMPERATORE D' ETIOPIA 

In virtu dell' Autorita a Noi conferita , 
Visto l'art. 15 dello Statuto Fondamentale del 

Regno e l'art. 110 del Decreto Luoqotenenziale del 
Decreto Luogotenenziale del 3 aprile 1940-XVIII, n. 
105; 

Visto la legge del 14 rnarzo 1936 concernente 
I'istituzione della Direzione Generate del Porto di 
Durazzo e ii Dccreto Luoqotenenziale del 31 ot 
tobrc 1939-XVIII, n, 132, circa la nornina di un 
Commissario straordinario per ii Porto di Durazzo ; 

Sentito ii Consiglio dei Ministri; 
Su proposta del Minist}ro Segretario di Stato 

per I'Econornia Nazionaje, di concerto col Ministra 
Segretario di Stato per Je Finanze , 

Abbiamo decretato e decreliamo 
Art. 1 

Le tabelle organiche del personale del Com 
missariato Straordinario per ii Porto di Durazzu 
vengono stabilite come segue: 

N.o posti 
La tabella orqanica del personale 

del Gruppo A Segretario Capo di I.a 
classe con diritto di stipendio pari a 
quello Iissato per il Grado VII degli 
impiegati di Stato) 1 

Totale 1 
Tabella orqanica del personale del 

Gruppo B Controllore e contabile di I.a 
classe ( con diritto di stipendio pari a 
quello fissato per ii Grado VIII de·gli im- 
piegati di Sta to) 1 
Controllore e cantabile· di II.a classe 
( con diritto di stipendio pari a quello 
gia fissato per ii grado IX degli impie- 
g~i dis~~) 1 

Totale 2 
Tabella orqanica del personale C 

Agente di IV classe ( con stipendio pari 
a quello stabilito per il grado XV degli 
impiegati di Stato 1 

Totale 1 

Art. 2. 
Nel prirno Inquadramento del personale del 
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Commissariato Straordinario per ii Porto di Du 
razzo, ehe e alle dipcndenze del Ministero della 
Economia Nazionale, ii personale ehe presta servizio 
de facto, cornpreso pure quello di servizio prov 
visorio e con paga giornaliera, sara inserito nei 
vari gradi dci gruppi A, B e C e· la classtfica del 
personale stesso ne! rispetti vo grado sara stab i li ta 
dal Consiglio di Amministrazione dell'Econornia Na 
zionale, in çonformit~' alle prescrizioni dell'art. 4 
del Decreto Luoqotenenziale in data 3 aprile 1940- 
XVIII, n. 105. 

Gli effetti cconomici derivanti dal prirno inqua 
dramento decorrono dal 1 luglio 1940-XVIIJ. 

Art. 3. 
II presente Decreto entra in vigore dal giorno 

della sua pubblicazione nalla Gazzetta Ufficiale del 
Regno. 

Ordiniarno ehe il presente Decreto sia pubbli 
cato nella Gazzetta Ufficiale del Regno 

Tirana li 15.9.1942-XX. 

Francesco Jacomoni. 

Decreto Luogotenenziale :Nr- 237 
data 1-10-1942-XX 

Esecuzione ~della concessione per la costruzione 
e gestione· di un Silos~granario e magazzini 

generali nel porto diDuraaso 
NOI 

LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAF.Sl'A 
VITTORIO EMANUELE DI 

PElt GRAZIA DIDIO E VOLONTA DELLA NAZIONE 
RE D' IT ALIA E D' ALBANIA 
IMPERATORE D' ETIOPIA 

In virtu dell'Autorita a Noi conterrta: 
Senti to il Consiglio dei Ministri; 
Su proposta dei Ministri Segretari di Stato per 

la Finanza e per l 'Economia Nezionale 
abbiernr decretato e decretiarno: 

Art. 1 
E' data piena esecuzione alla Concessione in data 

30 settembre 1942-XX del R. Governo alla Banca 
Nazionale d' Albania relativa al diritto accordato al 
prer'ctto Istituto Bancario di costruzione ed cser 
cizio, ncl porte di Durazzo, di un Magazzino Ge- • nerale per ii deposito e custodia delle rnerci e di 
en silos qrnnario. per un periodo di anni trenta, 
con Ct'~ siono ehe viene uni ta al presente decreto. 

Art. 2. 

Le modalita e condizioni di esercizio del N\a 
gazzi110 e del silos sono quelle indicate nel testo 
della concesstone stessa, 

Ordiniamo ehe ii presente decreto sia pubblicato 
ne! la Gazzetta Ufficiale del Regno, mandando 11 

<hit nque spetti di osservarlo e di farlo osservare. 

Tirana. li 1 ottobre 1942-XX. 

Francesco Jacomoni. 

Concessione per la costruzione e gestione di un 
magazzino generale e di un Silos granario nel 

- porto di Durazzo 

Prcn.esso ehe ii Regio Governo d'Albania, nel. 
l'intcnto di provvcdere ad un necessario e graduale 
completarnento dell'attrezzatura del porte di Duraz. 
zo, in relazione alle aumentate esigenze del traffico 
e del comrnercio marlttimo, e venuto nella determt. 
nazione di procedere subito alla costruzione di un 
maqezzino qcnerale atto a ricevere e custodire le 
me, ci ed i materiali importati o destinati alla espor 
tazione e di un silos granario per l'trnmaqazzina. 
merito, selezionc ed insaccatura dei cereali; 

ehe, allo scopo di facilitare in ogni modo la 
pronta realizzazione dei due anzidetti impianti, si 
e riconosciuto l'opportunita e la convenienza di con 
cedere la costruzione e la gestione di essi ad un 
Ente ehe offra la piu arnpia garanzia, tanto dlll. 
punto di vista tecnico quanto da quello Ilnanziario: 

ehe la Banca Nazionale d'Albania, quale isti. 
tuto di ernissione, oltre a possedere in pieno i re 
quisiti di cui sopra, in conformita di quante pre 
visto dalia sezione III art. 15 paragrafo IV - delli 
propria leggc organica pubblicata sulla Gazzetta Uf. 
crate n 40 del 31 luglio 1925 e autorizzata ad im 
piantare e gestirc in proprio magazzini generali pet 
ii deposito e la custodia di rnerci di ogni genere 
od altr] impianti simileri ; 

tra il Regio Governo, reppresentato per lo scopo 
dall'Eccellenza i1 Ministro dell'Economia Nezionale 
Signor Kostandin Kotte e la Banca Nazionale d'J\1. 
bania rappresentata dei Sigg. Ettore Melis Diret 
tore Centrale - c Sig. Lorenzo Musani - Diret:tore 
addetto alla Direzione Centrale; 

Si stabilisce quante segue 
Art. 1. 

II Regio Governo concede alla Banca Nazio 
nale d'Albania l'occupazlone e l'uso di una zona 
derr.aniale dell a superficie di mq. 7 .000 ( settemile) 
circa situata nell'interno del porto di Durazzo avente 
la form, e l'ubicazione rappresentate nella plani- 
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metria in scala da uno a duernila annessa al pre- 
sente atto. 

l\rt. 2 

La concessione e assentita allo scopo di irnpian 
tare e di esercitare sulla zona demaniale anzidetta, 
secondo le rnodalita stabilite dagli articoli seguenti, 
uno stabilimento aventc le caratteristiche ed i requi 
siti di magazzino generate destinate al deposito delle 
merci di ogni genere provenienti dal mare o destinate 
ad essere trasportate via mare ed un silos granario 
per l'immagazzinamento, la selezione e l'insaccatura 
dei cereali in genere. 

Art. 3. 

II maqazzino di cui al precedente articolo potra 
successivamente, secondo le accertate necessita e con 
venienze, essere trasformato in «deposito franco» a 
richiesta del Regio Governo o dell'Ente concessio 
nario purche approvata dal Governo stesso. 

In tal caso, riconosciuta la predetta necessita, 
,u la deterrninazione dei necesseri accordi e delle 
norme di esecuzione in relazione alle vigenti di 
sposizioni di legge, si procedera alle stipulazione di 
un protocollo aggiuntivo ehe forrnera parte integrante 
della presente concessione. 

Art. 4. 

La concessione avra la durata di anni 30, a 
decorrere dalla data di approvazione della conces 
sione stessa, e durante la validita di essa ii Regio 
Governo assume. il formale impegno di non con 
sentire ad altri, nell'ambito portuale di Durazzo, 
la costruziorrc ed esercizio di impianti similari. 

Essa scadra al terminë della sua convenuta du 
rata trentennalc e potra essere revocata prima di 
tale terrnine nei soli casi di cornprovati motivi di 
pubblica utilita o di .snteressi militari secondo i 
patti e condizionl risultanti d.agli articoli sequenti. 

!\rt. 5. 

Oualora gli impianti creati dalla Banca Nazio 
nale d'Albania, per gli scopi di cui alle prernesse, 
dovessero risultarc insufficienti per le esigenze del 
traffico e del cornmercio marittirno, il Regio Go 
verno ha facolte di chicdere all'Ente concessionario 
l'ampliamento di essi. 

In talc caso spetta al R. Governo - secondo le 
norme e la procedura seguite per l'asseqnazione del 
l'area principate - di concedere alla Banca Nazio 
nale d'Albenia le altre zone dernaniali accessorie 
•tt01·r-.nti al richiesto empllemento. 

Art. 6. 

La zona o le zone dernaniali da concedere sa 
ranno consegnate alla Banca Nazionale d' Albania me 
diantc apposite verbale nello stato in cui si tro 
vane sia in superfice, ehe in sottosuolo e in so 
prasuolo, restandc a cura e spese dell'Ente di ese 
guire tutti i lavori occorrenti per adattarnenti, ripri 
stini, deviazioni di fogne e condutture sotterranee. 

Art. 7. 

II progetto di massima per la costruzione del 
maqazzino e del silos viene allegato al prescnte atto 
per fame parte integrante. 

Entro due mesi dalla firma della presente con 
cessione la Banca Nazionale d'Albania e tenuta a 
prescntare al Ministero dell'Economia Nazionale un 
progetto definitive e complete nei suoi dettagli co 
struttivi ed architettonici del magazzino generale e 
del silos qranario 

Tale progetto diventera esecutivo sojtanto dopo 
ehe avra ottenuto la definitive approvazione dei com- - petenti Organi Centrali del Regio Governo. 

Art. 8. 

I lavori per I'esecuzione delle opere previste 
dal proqetto di cui al precedentë articolo dovranno 
avere inizio entrc sei mesi dalla data di approva 
zione dei definitivi progetti secondo la precedenza 
e ripartizione Iissata d'intesa con ii Regio Governo. 

Tali lavori non dovranno subire interruzioni e, 
secondo la ripartizione di essi, dovranno essere ul 
timati con la maggiore possibile celerita cornpati 
bilmente con Ia disponibilita ed assegnazione dei 
materiali occorrenti. In ogni modo l'intero cornplesso 
delle opere dovra essere ultimato entro due :.mni 
dalla data di approvazione dei definitivi progetti, 
Iatta naturalrnentc eccezione per i ritardi dovuti a 
cornprovati casi di forza maggiore di qualsiasi na 
tura essi siano. 11 Regio Governo s'impeqna a fa 
cilitare con i mezzi a sua disposizione l'approvvi 
qionarnento dei necessari materiali. 

!\rt. 9. 

La Banca Nazlonalc d'Albania si impegna di 
provvedere a suu cum e per tutta la durata della 
conccssione alla perfetta rnanutenzione di tutte 
le opere, impianti e meccanisrni costruiti in forza cd 
in dipendenza della presente concessione ed a do 
tare gli stessi di tutto quanto risultera necessario 
per il loro regolare funzionamento. 

II Regio Governo si riserva la Iacolta di con- 
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troll are attraversc i prop ri organi tecnici competenti 
la reqolare esecuzione di tale obbligo spettante alla 
Banca Nazionalc d'Albania. 

Art. 10. 
Le norme e le tariffe per l'esercizio del Ma 

qazzino qenerale e del silos saranno determinate <ia 
un apposite regolamento da concordarsi con le com 
petcnti autorite del porto di Durazzo. 

Tak reqolarnento da sottoporsi all'approvazionc 
del Ministerc, dell'Econornia Nazionale dovra preve 
dere l'adozionc di tariffe favorevoli al comrnercio 
c nclli forrnazionc delle quali si terra conto della 
necessite d · consentire alla Banca il pagamento delle 
spesa general." di esercizio di qualsiasi genere essë 
siano, d' quante contemplato all'articolo 9, dell'in 
tcresse su; c apltale non ehe un utile di gestione ehe 
consenta arnmortamenti delle costruzioni, attrezzatura 
ed impianti 

Resta altresi convenu.o ehe le tariffe cosi sta 
bilite potrannc essere riviste dopo sei mesi dall'ini 
zio dell'attivita dei magazzini in modo da meglio poter 
valutan- suli, base di un primo sufficiente perioda 
di esperimentc pratico, quali effettivamente siano le 
suaccennat ,. incidenze per spese generali, interesse 
sul capitak ece 

Suecessivarnente resta in facolta del Ministero 
dell'Economir Nazionale e della Banca di richie 
dere la revisione dellc tariffe approvate, in ogni e 
qualsiasi momente. cio fosse ritenuto giustificato e ne 
cessario. 

Art. 11. 
Nel caso ehe la qestione dei M.agazzini e silos 

risulti deficitaria e non consenta ii pagamento delle 
suaccennate spese generali di interessi sul capitale, 
di ammortamenti etc., ii deficit di esercizio sara 
riportato a nuovo in modo da essere compensate con 
gli utili di successivi esercizi. 

Nel caso invecc ehe l'esercizio del silos e del ma 
gazzino, una volta pagato le spese generali, interessi 
sul capitale e quanta precedentemontc previsto, con 
senta un utile di gestione, tale utile di gestione sara 
cosl rfpartito: 

fino al 50 per cento ad ammortamento delle 
costruzioni, a ttrezzature ed impianti esistenti o ehe 
successivamente venissero effettuati; 

ii residue tra ii R~gio Governo e la Banca 
Nazionale d' Albania nella ~ seguente rnisura: 

Nr. 116 

50 per ccnto al Regio Governo , 
50 per ccnto alla Banca Nazionale d'Albania 

La Banc.i Nazionalc d'Albania vcrsera al R. Go 
vcruo d'Albania la sun aliquota dopo accertate le risul. 
tanze di bilancio in sode di chiusuru del bilancio 
stesso, annual mente. 

Art. 12. 

Alla scadenza dclla presente concessionc ii Re 
gio Governo avra i1 diritto di rilievo di tuttc' le 
opere costruitc dalia Banca Nazionale d' Albania nello 
stato di picna efficienza Tale rilicvo avverra alle 
seguenti condizioni: 

1) Se gli ammortarnentt cffettuati in conforrnita 
all'articolo 11 avranno permesso nel corso del pe 
riode di concessione di arnrnortizzare totalmente tute 
le spese effettuate per costruzioni, attrezzaiure ed 
impianti, siano essi oriqinari o cornpiuti durante ii 
corso della concessionc, ii Regio Governo entera 111 

possesso delte sinqole opere e di tutto quanta ad esse 
attinentc di pieno diritto e senza dover corrispondere 
a lcun indennizzo all o Banca Nazionale d 'Albania; 

2) Ne! caso invece ehe gli ammortamenti effet 
tuati non abbiano perrnesso di arnrnorttzzara' total 
mente le spese incontrate per costruzioni, attrezza 
ture e impianti, ii Rcqio Governo sara tenuto a pa 
gare alla Banca Nazionale d'Albania Ja differenza 
ernerqcnte: e solarnentc dopo tale pagamento lo State 
Alt-anese potra entrare in possesso de.le opere pre 
dettc. 

Oralore ii Regio Governo non volesse avva 
lersi di tale suo diritto la Banca Nazionale d'Al 
bania potra chiedere la rinnovazione della conces 
sionc per un ulteriore periode di anni da convenirsi. 

Art. 13. 
Criteri e procedura analoqhi a quelli fissati nei 

precedenti articoli saranno seguiti nell'eventuale caso 
di revoca della concessione per i mottvi previsti dal 
l'art. 4 (revoca anticipata della concessione per com 
provati motivi di pubblica utilita o di interessi mi 
litari). 

Art. 14. 
II Ministero delle Finanze avra il diritto di con 

trollare I~ reqolarc qestione arnrninistrativa e contabile 
del magazzino quanto del s ilos nonchë I 'esattezza delle 
spese effettuate · ai di versi titoli. 

Art. 15. 
La Banca Nazionale d 'Albania si obbliga di 
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.iempi~e a tutte le prescrizioni di polizia ehe il 
eom~danle del, porto di Durazo riterra d'imparle 
ptr quanto concernc la prevem:io11~ d~li incendi, la 
illwninazione ece. ed in genere per rendere com 
patioile l' esercizio dell a concessione con le esigenze 
del traffico marittimo. 

Art. 16. 
Resta espressamente stabilito ehe Ja Banca Na 

z.ionale d'Albania non potra per alcun motivo adi 
bire l'area demaniale concessale e le opere sulla 
s,essa costruite a scopi diversi da quelli previsti 
e rtssati dalia presente concessione. 

Art. 17. 
La Banca Nazionale d' Albania per l'esercizio della 

coo.cessione dovra sottoporsi a tutte le richieste mo 
dalita e prescrizioni ehe le verranno fatte dall' Arnmi 
nistrazione doganale in conlorrnita delle vigenti di 
sposizioni legislative per i depositi a regime di ma 
gazzini qenerali. 

Art. 18. 
L'Entc concessionario dovra assicurare Je opere 

ed i meccanisrni eretti in forza della presente con 
cessione presso una Compagnia di Ass.curazione bene 
aeeetta dall' Amministrazione Governativa. 

In caso di totale distruzione delle opere, rnec 
csnismi ed. accessori assicurati, l'indennizzo pagato 
dalla Compagnia Assicuratrice dovra essere dalla 
Banca Nazionalc d'Albania totalmcnte devoluto alla 

rieostruzionc degli impianti distrutti. 

Art. 19. 
La prcsentc concessione s'inlende accordata alla 

Banca Nazionalc d"Albania, per tutta la sua durata, 
a titolo grai uito. 

La Banca, unicamente in riconoscimcnto dclla 
demanialita della zona concessule, corrisponder a al 
J'Amministraziore Finanztaria secondo le modalita 

die Je verr a mo .ndicatc c'el 'e co npctenti Autori ta il 
canone annuo di Fr. alb. uno. 

Art. 20. 
In caso di diverqenza tru il Rc.gio Governo e 

Ia Banca Nazionule ct' Albania, circa l'tnterprctazione 
e 1 'esecuzionc de JI a presente concessionc I a vcrtcnza 
sarë defcrita ad un Colleqio Arbitrale, con giudi 
zio Inappcllabile. formato da tre membri del quali 
uno sara nominate dal Governo concedente, uno dal 
l'Ente concessionario ed ii terzo di comune accordo 
tra i due primi. In caso di disaccordo tra i due 

primi circa la designazione de:! terzo membro, tale 
desiqnazione sara fatta lnappellabilmente dal Presi 
dente delta Corte di Cassazione. 

Art. 21. 
Il testo del presente atto sara cornpilato in lin 

gua albanese. Al testo in albanese viene atlegata 
la traduzione autentlca in lingua italiana. Una co 
pia autentica controfirrnata sara rilasciata ad oqnuna 
delle parti. 

Art. 22. 
Per tutti gli effetti del presente atto la Banca 

Nazionale d'Albania elegge la propria sede in Ti 
rana. 

Tirana, li 30 settembre 1942-XX. 
Per il Governo d' Albania 

II .Ministro dell'Economia Nazionale 
K. Kotte d. v. 

Per Ja Banca Nazionale d'Albania 
Dr. Ettore .Melis d. v. 
Lorenzo .Muzani d. v. 

Decreto Luogotenenziale Nr. 238 
data 6-X-1942-XX 

Compenso una volta tanto al personale 
dello Stato 

NOI 
LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTA 

VITTORIO EMANUELE III 
PER GRAZIA DIDIO E VOLONTA DELLA NAZIONE 

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

J!isto l'art. 15 dello Statute Fondamentale del 
Regno el 'art 14 del D. L. nr. 101 del 3 aprile 1940- 
XVIIT, convertito ii legqe 12 luglio 1940-XVIII, nr. 
358; 

Ritenuta le nercss.ta di sovvenire i! personale 
statale nclla stagione invernale con un compenso 
una volta tanto : 

Senti to ii Consiglio dei Ministri; 
Su proposta del Presidente del Consiglio del • .Ministri, di concerto con ii l\'\inistro Segretario di 

S•ato per 1<' Finanzt ; 
abr iamo dccrcta'o e c'ec. e: iamo: 

Art. 1 
Al pcrsona:e di ruo:o dallo State. al personale 

a contratto e al personale provvisorio in servizio 
dello State e conccsso un cornpenso una volta tanto 
pari allc stipendio o paga mcnsile base goduta alla 
data di questo Dccreto. 
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Art. 2 
NelJo stipendio o paga mcnsile base non viene 

compreso l'aggiunta «ad personam», ne il carovita 
accordato dal D. L. 1-I-1941-XIX, nr. 573, ne le 
aggiunte di Iamiqlia accorrlate con i D. L. 1-I-19!!2- 
XX, nr. 1 e del 1-4-1942-XX, nr. 47. 

Art. 3 
Al personale a paga giornaliera assunto ~ino 

al 30-6-1942-XX, e ehe si mantiene in servizio conti 
nuativo ii compcnso viene corrisposto nella misura 

della paga qiornaliera, senza gli aumenti in vi 

gore, computata per 30 giorni. 
Ari .. li 

Al personeJe di ruolo in aspettativa o in disponi 

bilita il compenso gli e corrisposto in proporzione 
all'assegno ehe gode in base all'art. 92 comma 3 
del D. L. 3-4-1940-XVIII, nr. 105. 

Art. 5 
Gode altresi il compenso stabilito dall'art. 1 

del presente Decreto il personale di Polizia. 

Il personale proveniente dall'Amministrazione 
della P. S. del Reqno d'Italia il compenso e corris 

posto in rnisura dello stipendio base, escluso il bene 

ficio di cui all'art. 10 del D. L. nr. 113 del 15 
maggio 1942-XX. 

Art. 6. 
Sono csclusi dal cornpenso del presente Decreto 

gli altri Corpi l\rmati ehe qodono il trattarnento 

economico militare, i richiamati ed i trattenuti sotto 

te arrni e gli impiegati sospesi dal servizio. 
!\rt. 7 

In caso di controvesia in applicazionc del pre 
scnte Decreto, il Ministro Segretario di .Stato per 
le Finanze decide scntito iJ parere del Consiglio 

di Stato. 
Art. 8. 

I! Ministro Segretario di State per Je Finanze 
e autorizzato ad introdurre nel biJancio per I'esereizio 
finanziario 1942-43 Je variazioni ehe si , rendono 

necessarie. 
Alla spesa derivate dal presente Decreto verra 

provveduto con i maggiori accertarnenti ; vcnficatesr 
in piu nello stato di previsione dell'entrata rper 
l'csercizio finanziar io 1942-43 al cap. 9: «Declma 

sui cereali, ecc.» 
Art. 9. 

li presente Dccreto cntra in vigore dal giorno sua 
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno. 
e sara presentato dalla Presidenza del Consiglio dei 
Ministri al Consiglio Superiore Fascista Corporativo 

per la sua conversione in legge. 
Ordiniamo ehe ii presente Decreto sia pubblicato 

nella Gazzetta Ufficiale· del Regno, mandando a chiun 
que spetti di osservarlo e di farlo osservare, 

Francesco jacomont 
M Krujc1 
Shuk Gurakuqi 

Shtyp. Luaraai Tiranë BKSH
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FLETORJA ···" ZYRTARE 
E MBRETNISË *t SHQIPTARE 

Tiranë, e Martë 13 Tetor 1942-XX 

B OT O H ET P RE J ·MI N I ST RI S S £ KU LT U Rt S POP U LL ORE , " 

KONDITAT E PAJTIMIT 

PËR SHQIP~RI, ITALI e PERANDORI: për nji vit Fr. Shq. 20 
• JASHTE (Shtete të B. Postal) » ·» » ,. 30 

(për R muaj gjysma) 
Nj6 numur (deri 16 faqesh) i muajit n'udhtim Fr. Shq. 0,20 
» » • • i vjetër » 1.- 
(Numura të veçanta shiten edhe në Libraritë) 
Ti! hollat për pajtime ose për sasi numurash a koleksio 

ne paguhen në Zyrën e Financave në çdo vend dhe d~f 
tesa përkatëse duhet t' i dërgohet Ministris së KUL TURES 
POPULLORE. 

Për Fletoren Zyrtare, nga jashtë pajtimi mund të dër 
gohet me çek banke, tue shtue fr, shq. 0,70 për pullat e dëf 
tesës, dhe P,o n'atë drejtim. 

TAKSA E REGULLA PËR SHPALLJET 

Kur nuk kalon një shtyllë (shqip e italisht) Fr .. Shq. lfJ 
Për ma shumë se një shtyllë për çdo shtyllë • 6 

Botohen pa vleltë shpalljet q'u përkasin gjyqen oae admini•• 
tratl!e Shtetnore dhe ato të cilësuemc t'atilla ose ti perja,htueme 
ligjërisht nga pagimi taksave Shtetnore. 

Shpalljet botohen rregullisht • kur nuk pengojnë raaje ti po· 
saçme· ndër 3 numurat e para pae mbrltjes aë tyre në Redalui 

pagesa e shpalljevet bëhet ai edhe për pajtimet në Zyrat Flnancial'I 

DiEJTIMI per korrespondenc6 dhe page1Ct 61bt 
M1N1STRIS£ 5£ KULTUR£S POPULLOiE 

(FLETORJA ZYRTARE) 
TIRAN 
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Dekret Mëkambësuer Nr. 239 
datë 30- VIIl-1942-XX 

Çpronësim pronash e godinash në Berat:: 
për hapjen e rrugës së Kalasë 

NA 
M1!lKAMB!S I Pt!lRGJITHSHltM I MADHNIS TIJ 

VIKTOR EMANUELIT III 
PBR HIR T£ ZOTIT E VULLNET TE KOMBIT 

MBRET I IT ALIS DHE I SHQIPNIS 
PERANDOR I ETIOPIS 

Në virtyt t' Autoritetit që Na asht delegue; 
Mbassi u-pa Dekreti datë 11 dhetuer 1939-XVIII. 

Nr. 178 që përmban normat për çpronësirne t'intere 
sës publike; 

Mbassi i; -pa nevoja e çpronësirnit të disa tro 
jeve e godinave në qytetin e Beratit; 

Mbi proponirnin e Ministrit Sekretar Shteti për 
Punët e Mbrendshme, nji mendimi me Ministrin Se 
kretar Shteti për Punët Botore; 

kemi dekretua e dekretojmë: 
Nen'i vetëm 

Asht deklarua i interesit publik çpronësimi i 
këtync trojeve dhe godinave në qytetin e Beratit të 
cilat janë prona të ZZ. Islam dhe Mumtaz Vrionit, 
J>Qr hapjen e trasesë së rrugës së kalasë. 

Truell i pa punuern m2 136 Truell dyqani i 
rrëxuem 'rnz. 30. Truell i hapët i pa .punuem m2. 
452. Haure, ndërtime të prishuna, konstruksion ,j 

kl. 5 m2 160. Truell oborri m2. 168. Truell Kuzine, 
konstruksion i kl. IV m2. 18. Shtepija që banon Z. 
Mumtaz Vrioni, ndertirni i kl. III m2. 136.50 Truell 
kopshti m2 420. Kuzinë, konstruksion i kl. IV m2 
35. 

Këjo pronë kufizohet nga Lindja, Perëndimi, nga 
Veri dhe Jugu me shpitë e vjetra dhe kopshtet prona 
të · nalt-përrnendunve. Sipërfaqëja e Përgjithëshme e 
këtyne çpronsirneve arrinë në nji shumë prej metro 
kare 1711.50, në vendet që rezultojnë në harten ko 
rografike përkatëse, që mbasi të jetë pa me ur 
dhnin t'onë nga Ministri proponues do t'i bashka 
ngjitet këtij Dekreti. 

Urdhënojrnë që ky Dekret të botohet në Fletoren 
Zyrtare të Mbreb1is, tue i dhanë mandat cilitdo që 
i përket rn e e respektue dhe me ba që të respektohet. 

Tiranë, me 30-VIII-1942-XX. 
Francesco Jacomo1'1i d. v. 

M. Kruja d. V. 
Itj as /\gushi d. v. 

DEKRETE MINISTRORE 
Depozitim sume per lhprol'Mlsim 

Ministri Sekretar Shteti për Punë Botoro 
Mbassi paë shkresën datë 8 korrik 1942XX, Nr. 

8/3129 të Komandës Aeronautike në Shqipni, me 

të cilën kërkohet Dekreti i shpronësimit të pasunis 
të Zz. Stavro, Aqileja e Milto Ndini, që lypset për 
ngrehjen e veprave për nevojat e Aeronautikës në 
Vlonë; 

Mbassi paë Dekretin Mëkambësuer datë 24 mars 
1941-XIX, nr. 75, me të cilin deklarohet e interesës 
publike ngrehja e veprave për nevoja t'Aeronautikës 
në Vlonë; 

Mbassi paë Dekretin datë 17 korrik 1942-XX, 
mbi depozitimin e shumës së shperblirnit të për 
katëshrnë : 

Mbassi paë Nenin 8 të Dekretit Mëkambësuer datë 
11 dhjetuer 1939-XVIII, Nr. 178, që përmban normat 
mbi shpronësime t 'interesës publike; 

Dekreton : 
Për ngrehjen e veprave për nevoja të Aeronauti 

kës në Vlonë, shpronëzohet prona e Zz. Stavro, 
Aqileja e Milto Ndini, që gjindet në vendin e quajtun 
Messovun (Vlonë) me nji sipërfaqe prej m2. të për 
gjithshme 11.275, që· në planin përpjestues përkatës 
shenohet nën Nr. 11, (m2. 6226), dhe Nr. 13, (m2. 
5049). kufizuc: parcela Nr. 11 - në veri: Nuredin 
Vlora, në Lindje - Oazim Cakërri. në Jugë - Oazirn 
Cakerri e Neki Hoxsa <i he parcella n. 13, në Peren 
dim - Kisha Ortodokse Shqiptare. 

Parcella Nr. 13 - në Veri: Kisha Ortodokse 
,'hDiotare dhe narcella nr. 11, në Li~dje: Neki tHb 
xha, në Jugë: Rruga Vlonë-Kaninë, në në Peredim 
- Rruga Vlonë-Kaninë dhe Qamil Xhyeri. 

!r.G"mniteti për t'i u pague pronarve përkat= 
asht fr. shq. 14,325 ( katërmbëdhjetmijetreqintenjizet 
epes). , 

Ky Dekret" në veshtrirn të nenit 9 të D. M. datë 
11 d hjctuer 1939-XVIII. Nr. 178; dotë traskrtptohet në 
Zgren c Ipotekavet c do të botohet në Fletoren Zgr 
tare të Mbretnis. 

Tiranë, 20 korrik 1942-XX. 
Ministr' i Punvet Botore 

Ilias Agushi d. v. 

Depozitim sume për shpronësim 
Ministri Sekratar Shteti për Punë Botore 
Mbassi paë shkresën datë 8 korrik 1942-XX, 

Nr. 3/3128 c Komandës Aeronautike në Shqipni, me 
të cilën kërkohet Dekreti i shpronëzimit të pasunis së 
Vakufit Musulman që lypset për ngrehjen e nevojave 
t'Aeronautikës në Vlonë; 

Mbassi paë Dekretin Mëkambësuer datë 24 mars 
1941-XIX, Nr. 75, me të cilin deklarohet e interesës 
publike, ngrehja e veprave për nevojat e Aeronautikës 
në Vlonë; 

Mbassi paë Dekretin datë 17 Korrik 1942-XX, 
mbi depozitimin e shumës së shperblimit të përka 
tëshmë; 

Mbassi paë Nenin 8 të O. M. datë 11 dhjetuer 
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1939-XVIII, Nr. 178, që përmban normat për shpro 
nësime t'Interesës publike; 

Dekreton : 
Për ngreh jen e veprave për nevojat t' Aeronautikës 

në Vlonë, shpro.tëzohet prona e Vakullt M.usulman, 
që gjindet në vendin e quejtun M.esavun (Vlorë). 
me nji sipërfaqe prej m2. 2.713, që në planin për 
pjestues përkatës asht shcnuc me Nr. 2, kufizua: 
në Veri - J-:Iekurudha e Selenicës, në Lindje - 
Vllazen Opingari, në Jugë - Zyhdi Karagjozi, She 
raf Karagjozi, Behançe Halimi e Hanushe Halimi, 
në Perendim - Qazim Cakerri. 

Indernniteti për t'i u pague pronarit asht fr. shq. 
4,346 ( katarmijetreqinteduzeteqjash 'ë). 

Ky Dekret në veshtrim të nenit 9 të D. M.. .datë 
11 d hjetuer 1939-XVIII. Nr. 178, do të traskripohet 
në Zqren e Ipotekave dhe do të. botohet në Fletoren 
Zyrtare të M.br.etnis. 

Tiranë, më 20 korrik 1942-XX. 
M.inistr' i Punve Botore 

Iljas Agushi d. v. 

Depozitim sume për shpronësim 

Mi,,istri Sekretar ~hteti për Punë Botore 

M.bassi pau shkresën Nr. D/8/ 3339, datë 20 
korrik 1942-XX, të Komandës Aeronautike në Shqip 
ni, me t~• cilen kërkohet Dekreti i Shpronëzimit të 
pasunis së Zz: Zyhdi Karagjozi, Sheraf Karagjozi, 
Behanxhe Halimi dhe Hanushe Halimi që l!:JPset për 
nqrehjen e veprave për nevojat Aeronautike në Vlonë; 

Mbassi pau D. M. datë 24 mars 1941-XIX, Nr. 
75, me të cilën deklarohet e interesës publike ngrehja 
e veprave për nevojat t' A.eronautikës në Vlonë; 

Mbassi pau Dekretin mbi depozitimin e shumës 
së përkatëshmc të shpër bli mit; 

Mbassi pau nenin 8 të D. M. datë 11 dhjetuar 
1939-XVIll, Nr. 178, që përmban normat për shpro 
nëzirne t'interesës publike; 

Dekreton : 
Për ngrehjen e veprave për nevojat e Aeronau 

tikës në Vlonë, në. vendin e quajtun Mesovun, shpro 
nëzohct pron' e Zz. Zghdi Karagjozit për 114, Sheraf 
Karagjozi për 1'4, Behanxhe Halimi për 1/4 dhe 
Hanushe Halimi për 1 4, me nji sipërfaqe prej m2. 
1170 [njimijeqinteshtatdhjet] e që në planin përpje 
stues përkatës shenohet me Nr. 4, kufizohet: në Veri • 
Vakuf Musulman, në Lindje - Aferdita, Farhat dhe 
Alime Çakerri dhe Qazim Cakërri, në Perëndim - 
Oazim Cakerri. 

Indemniteti për t'i u pague pronarit asht fr. shq. 
2.250 ( dymijedyqintepesdhjet). 

Ky Dekret në vështrim të nenit 9 të D. M. datë 
11 dhjetuar 1939-XVIII, Nr. 178, do të traskriptohet 

3 

në Zyrën e Ipotekave Id he do të botohet në Fletoren 
Zyrtare të Mbretnis. 

Tiranë, më 6 gusht 1942-XX. 
Ministri i Punve Botore 

Illas Agushi d. v. 

Komanda e Kompartimentit Detar të Shqipnis 
ORDINANCË NR. 57 

Kolonel' i Portit. Komandant i Kompartlrnentit 
Detar të Shqipnis ; 

Tuej marrë parasysh nevojen me dishiplinue ush 
trimin e peshkimit detar nder ujnat e Kompartimentit 
gjatë gjendjes së tashme të luftës; 

Al\.b~ssi pa art. 4 të Dekretit Mëkambësuer nr. 
75 datë 16 mars 1940; 

Mbassi pa art. 93 të Kodit Penal Ushtarak të 
Luftës; 

.Mbassi mori urdhnat nga Komanda Ushtarake 
Detare të Shqipnis ; 

Ur d hin on 
Neni 1. 

yshtrimi i peshkimJ_t. diten e naten ndër ujnat e 
Kornpartimentit Detar të Shqipnis asht i lejuem tuej 
vrejtë dispozitat qi ndjekin, ndër zonat qi këtu ma 
poshtë rreshtohen: 

PESHKIMI BREGUER DIT~N 
Neni 2 

Peshkimi i ditës, ndër zonat nder të cillat nuk 
eksiston nji ndalim i caktuern, asht i lejuem që prejë 
dritës së parë t'aqirnit deri në prehdirn, simbas orarit 
të daljes o të hyemjes në porto qi ka për .t'u shpallë 
nga Autoriteti Detar i vendit. 

Neni 3 
Me përjashtim të zonave të caktueme nga neni i 

rnaparëshem, peshkimi i ditës asht i lejuam rnbrenda 
nji rrypi prejë nji mili prejë bregut. 

Neni 4 
Peshkimi breguer ditën asht i ndaluem në këto 

zona: 
a) - zona përkundrejtë, grykës së portit t'Ulqi- 

nit; 
b) - - zona përkundrejtë Shëngjinit prejë Pun 

tës Shëngjinit në grykë të Drinit; 
c) -- zona përkundrejtë Durrësit prejë Kepit të 

Durrësit në Gurë-të-bardhë; 
d) - zona përkundrejtë Gjiut të Vlonës e. ishu 

llit të Sazanit prejë Puntës Semani në Kepin Linquet 
ta; 

e) - zona perkundrejtë grykës së portit të Porto 
Palermo-s , 

f) - zona e detit perkundrejtë bregut të per 
shimun ndermjet Puntës Ferruccio e kufinit grek. 
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Neni 5. 
Peshkimi i ditës mbrenda porteve edhe ky ash! 

i ndaluam e mund të lejohet jasht-zakonisht me auto 
ritetit Detar të vendit. 

PESHKIMI I LARGËT DITËN 
Neni 6. 

Peshkimi i largët diten me mjiete mekanike eslit 
f lejuern vetun nder zona qi vazhdojnë· 

. ' 1) . ZONA E SHËNGJINIT : e pcrshiërnc nder 
mjet Kepit të Rodonit, pikë e vendosun mbi para 
lelin e grykës së Drinit, largësia prejë grykës rm! 
4, 6-, gryka e Buenës e bregu. 

2) - ZONE E JASHtËME NË PRENDIM TË 
KEPIT RODONI E ULQINIT: e perkufizueme riga 
pikat qi ndjekun: 4 
A - Latitudine 4.1 ·51'20" N Longjitudine 19·00 00" E 
B - » 41 ·54'30" N » 19·10·00" E 
C - , 4.1·4.4.·oo" N » 19·00·00' E 
D - , 4.1-49'00" N » 19·15 30' E 
E · - » 4.1 ·4.5·00· N » 19·20·20· E 
F - » 4.1 26'3o" N » 19·13·30• E 
G - » 4.1.26'30" N » 19·20·00· •. E 

3) - ZONA E JASHTËME E LUMEJVE SEMA 
N! F. SHKUMBINI: e perkufizuerne nga veriu nga 
paraleli i Malit Bastova ( ekstremiteti sud i vargut 
të maleve të Kepit Lagi), nga jugu prejë paralelit 
t'ekstremitetit nord të Puntës Sernana në prcndim 
të meridjanit 19.o 10' E, në lindje prejë vijës qi 
bashkari piken· e vendosuri mbi paralelin t'ekstrcnut 
nord të Puntës Sernana, me largësi nga pika mil 3,7 
me piken e vendosun mbi paralelin e Malit Bastova 
largësia 4,8 preje bregut. • 

PESHKIMI I NATËS ME DRITAMËN-U 
Neni 7. 

Ushtrimit. peshkimit të natës me drita të po 
saçme nen-uj asht i lejuem në zonat e posht-she 
nueme,mbasi të vrehen dispozitat e posaçme të per 
mbajtuna në nenet qi ndjekun: 

1) - ZONA PERKUNDREJTË ULQINIT: e per 
shieme në kuadrilatero të perkufizuem në Veri nga 
rilevarnenti 66,o të fënerit t'Ulqinit, në Jug nga ri 
levamenti 66.o i grykës së Buenës, në prcndim prejë 
meridianit 19.o 00' E, në lindje prejë vijës qi ba 
_shkon piken në rilevamentin 66.o grykës së Buenës 
larqësia nga gryka 5,5 me piken e vendosim n.e 
rilevarnentin 66.o fënerit Ulqinit, largësia prcjë fe 
mirit mil 2. 

2) - Zona e pershiëme ndermjet vijës lidhse Punta 
· Palermo - Kepi Qefalit e bregut. 

.• Neni 8. 
Llarnpat e autorizueme janë ato t'aprovuerne nga 

Zyra e Shtatmadhoris të Marinës Mbretnore. 
Neni 9. ~ 

~ Deri në fund të shtatorit 1942, me qellim qi të 
bahet fornitura e llampave elektrike nen-ujse të .iptt 
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t'aprovuem, asht i autorizuem perdorimi i dritave 
nen-uj, mbasi të vërtetohen nqa ana e enteve të dele 
qucrnë ngc1 kjo Komandë, qi veglat e perdoruna per 
të pritë pamjen c dritës prejë së nalti e anash të 
napin qaruncina+ c nevojëshme. 

Neni 10. 
Per t(; pasë autorizimin per ushtrim peshkimi na 

ten tinteresucmët duhet t'i drejtojnë lutjen Attto- 
1 i tetit. Detar qi lu1 per të disponue per verte.imet e 
pcrmenduna në nenin e maparëshmë. 

Neni 11 
Kapitanat c barkave të peshkut t'autorizucmë me 

ushtruc peshkimin e natës duhet t'arrijnë zonen e 
peshkimit nder orët e ditës e me i kerkue herë pas 
here inslrukcionc të posaçme Kapitaneris së Portit 
e Komandës së .N\brojtjcs së Trafikut të vendit të 
nisjes, persa i perkct siguris së lundrimit. 

PESHl\lMI ME NASSE E RRETA DA POSTA 
Neni 12. 

Peshkimi me nasse e rreta da posta asht i lejuam 
vetun në rrupinen c detit të shenueme në nenim 3 
të kësajë ordinance e i kufizuern vetun nder orët 
C ditës. 

Neni 13. 
Per dallimin e nassc-vc e të tretave da posta 

asht i deturëshërn perdorimi i shenjave në formë 
p1 izmct o kryqit, e asht i ndaluem perdorimi i she 
niavc te nj i tipit ticter. 

Neni 14. 
A~l1t e detqrësh-ne per ushtrimin e peshkimit të 

naltpcrmcndun me ndejë në vend, gjithmonë i ku 
fizucm rnbrenda orëve të ditës, nji sandall rojet 
pajosun mo flamur shënjimit në bojë të zezë 

NDALIM PESHKIMI 
Neni 15. 

Nder zonat qi shprehimisht nuk janë të shcnuemc • 
nder nene! n; maparëshem, peshkimi si diten ashtu 
natcn asht apsolutisht i ndaluem. 

DJSPOSJTA TË PERGJJTHME 
Neni 16. 

Peshkatarët, per të muejtë me ushtrue peshki.nin 
rnbrcuca caqeve të kohës e të vendeve të caktuene 
nga nenet e rnaparëshem, duhet të kenë nga Au 
toriteti Detar i vendit nji leje të posaçme qi mund 
të terhiqet sirnbas gjikimit të pakundershtueshern po 
të tërhiqet sirnbas qjikirmt të pakundershtueshem po 
t'atij autoritet. 

Gjithashtu me qellim kontrolli të sandallave qi 
shkojnë per gjojc peshku kryetarët e. barkave kanë 
detyrim m'u paraqitë te '\utoriteti Detar pure dal 
jes e menjiherë r.;!;;:;. ..• i të kchej,1~ të pajosun me do 
kumentat e anijes e me ata qi janë të vlefëshem me 
proviie identitetin rer::onal të personave të ekuipa 
gjit. 

Barkat e peshkut t'autorlzuerne me ushtrua gjo- 
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jen e peshkut diten e naten duhet të kenë mbi të 
djathten e të majten e rnoskonit shtatë fashje me 
boj11a t'interkalueme zi e bardh. 

Neni 17 
N\b1 lejet e barkave t'autorizucme me ushtrue 

pe~hkimin kani: pei t'u shenue të gjitha personat qi 
perbaJni:' ekuipagjin. 

Asn]i ndryshim në nurner e n'identitet t'atgne 
qi perbajnë ekuipaqjin së ka per t'u pranua pa au 
torizimin e Autoritetit Detar e shenirnin përkatës në 
leje. 

Neni 18 
Kryetarët c barkave kanë detyrim me pasë gjith 

monë n'aniië e në rregull të plotë dokumentet e 
anijes e titujt rnatrikullorë t'ekuipagjit. 

Neni 19 
Autoriteti Detar rezervon të drejten mos me pra 

nue persona të caktuernë nder ekuipaqjet e anijeve qi 
merren me gjojen e peshkut. 

Neni 20 
Të gjith anijet qi merren me qjojen e peshkut 

kanë detyrimin taksativ m'u nisë e m'u kthye vetun 
prajë e nder vende ku kanë ndejen zuret detare. 

Neni 2f 
Tr gjith anijet. në mbarim të peshkimit, duhet 

të kthejnë në portin ose spjagjan per të cillin asht 
lëshue autorizimi. 

Kurse per gjendjen e kundërt t'erës, për avarina 
të ndodhuna ose për fatkeqsina të randa të ndonji 
personës s'ekuipaqjit, kryetarët e barkave t'anijeve 
peshkatarë konsiderojnë se së mund arrijnë para 
prendimit ankorimin e masipërrn, mund të ndalo 
hen në të tjera vende, me detyrim të kryetarëve 
të barkave për t'u paraqitë mbrenda kohës së ma të 
shkurtë qi ka me kenë e munduri e me i ba të dij 
tun qellirnin e aprodimit Autoritetit Dear të vendit 
o. në mungesë, vendit të rojes së ma t'aferme. 

Ç'do tjetër ael!im i ndrueshërn prej atune të 
përmenduri ma parë nuk justifikon aprodimin ar 
bitrar, qi përsa ma sipër ka për t'u konsiderue si 
shkelje e randë e normave në fuqi e i ndeshkuem 
simbas frymës së kësajë ordinance. 

Neni 22 
Tuej rnbetë i pandrueshueshern ndalimi m'u. nda 

lë nder orë k natës kurse anijet të jenë të shtërnque 
me për shkak të fuqis madhore, me kthye ml\1s 
prendimit duhet të bajnë në mëndurë qi të nj ifcn 
tuej dritësue flamurin e tune. 

Neni 23 
Barkat e peshkut qi. për fuqi t' erës ose të detit, 

të 'gjinden në zonat në të cillat asht e ndaluerne gjo 
ja e peshkut duhet të tërhjekun me njiherë veglat 
e pajimet ose, në se në pamundshrnani m's ba sa ma 
pakO, m; l l;shuo ml dot, 

Neni 24c 
Barkat e peshkut kuer t'i ngatrrohen rretat e 

tune në zom <t. 'afcrta me ato të diftuerne në nenin 
15, duhet të evitojnë ç'do tentativë nxjerrjeje e me 
i Janë veglat e pajimet, mbasi t'i kenë vue nji shej 
për njoftjen e pikës. 

Porsa të hyejnë në porto duhet të lajmrojnë 
me shpejti rreth incidentit Autoriteun Detar. 

Të njajtat masa duhet të merren në rasë se 
kanë për t'u ngatrruc rretat në fund të detit në zona 
normalisht të Iirëshme prejë pengimesh të fundit. 

Neni 25 
Asnji anije peshkatarë s' duhet: 
a) m'u avitë ma pak se 200 metra veprave ush 

tarak>, njisinave të luftës t'orrneqjuerne ose në hekur; 
b) me nqatrruc n'asnji mëndurë manovrimin .e 

Anijeve Mbretnore, t'avulloreve e të motoanijeve; 
c) me qendrue në grykat e porteve. 

Neni 26 
Gjoja e peshkut ushtrohet prejë t'interesuemëve 

për risk e rrezik të plotë të tune edhe përsa i 'përket 
dameve eventuale qi mund t'i vijnë njerzve ose sende 
ve në rasë shbcrthimii minesh, msyemje anijesh ose 
ajrorësh kombëtar ose anmiq. 

Neni 27 
Ç'do shkelje e dispozitave të përrnbajtuna në 

ket ordinancë kurse fakti mos të përbejnë nji faj 
ma të randë, ka për t'u ndeshkue në veshtrim të nenit 
93 të Kodit Penal Ushtarak. 

Neni 28 
Shkelsit e rregullave të nalt-përrnenduna mund 

të bahen shej, i gjuejtjes me mjete zjarrni prei 
të ngarkuemëve me rojen e policis ushtarake detare 
e nga ana e personelit të nqarkuern për ruejtjen e 
bregut. 

Neni 29 
Agjentat e fuqis publike janë të nqarkuerne për 

zbatimin e kësajë ordinance. 
Neni 30 

Ordinancat nr. 11 datë 6~6-19'!0; nr. 18 datë 
10-9-1940; n. 34c datë 16 prill 194c 1 ; nr. 41 datë 
5-9-1941 ; nr. 43 datë 11-1-1942 janë abrogue. 

Durrës, me 20 gusht 1942-XX. 
Kolonel' i Portit 

Komandant' i Kornpartimcntit Detar të Shqipnis 
Ettore Mollo 

MINISTRIJA E ARSIMIT 
n' emën të Ministris së Drejtësis 

Shpallje konkursi për dhanjen e 5 bursavet 
universitare në degën e Drejtësis 

~inistri Sekretar Shteti për Arsimin Botuer 
Mbassi pa dispositat c ligjës mbi bursat e studi 

mit të përfshimë në dekret-Iiqjën '1 26. Shtatorit 1 Ql4 
mbi arsimin botuer : .•. . ' . ~ ~ .•... 
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Mbassi pa nevojën me e rregullue dhanëjen e 
bursavet të studimit për Universitetet, për vjenn 
akademik 1942-43 me anën e njij konkursi ndër 
mjet studentëvet Shqiptarë; 

Mbassi e pa të nevojëshme dhanëjen e bursave 
ti studimit për degën e Drejtësis; 

Dekreton: 
Neni 1. 

Shpallet nji konkurs për dhanëjen e 5 bursavet 
për djelmoshat Shqiptarë, qi kanë fitue në vjetin 
shkolluer 1939-40, 1940-41 ase 194.1-42 titullin e du 
hun të studimit në shkollat Shqiptare të pjekunis 
klasike në Lpcet shtetnorë me notën mesatare të 
përgjithëshme 7 .. 10 për nëshkrimin dhe vashvimin 
e mësimevet universitare për vjetin e Lrë pranë 
Universitetevet Mbretnore Italjane, qi do të cakto 
hen nga .Ministrija e Arsimit. 

Neni 2 
Secila prej bursavet të studimit të përmenduri 

ka me qenë fr. shq. 200 (dyqind) dhe ka me i u-paque 
fituesit në çek bankar për çdo muej tue fillue prej 
datës 1 Tetuer 1942 e për të gjithë kohën e stu 
ciiplevet Universitare. 

Neni 3 
Kandidatët për bursat e sipër-përmenduna të 

studimit duhet t' i paraqesin .Ministris s' Arsimit nji 
kërkesë, të nënshkruerne edhe prej prindit, jo ma 
vonë se më 20 Tetuer 1942, tue bashkalidhë «loku 
mentat e poshtëshenuem: 

1) Diftesër e pjekunis së Lyceut ( degë klasike); 
2) Nji dishmi të lëshuerne prej Bashkis dhe I të 

vërtetueme prej Prefekturës në të cilën të provohet 
se asht nga familja e vobegët; 

3) Dishmin e Bashkis mbi profesjonin e babës; 
4) Dishmin mjeksore qi të vërtetojë se nuk ka 

ndonji sëmundja ngjitëse dhe qi të tregojë se ka 
konstrukcjon të mirë fyzik; 

5) Dishmin e nëshkrimit në D. L. Sh. nga e cila 
të shifet se kandidati e ka letër-njoftimin e duhun 
dhe nji vërtetesë nga Federata e vendit. 

Neni 4. 
Mungesa e njanit P!ej dokumentavet të radhi 

tun në nenin 3, ka për pasojë përjashtimin e pa 
apelueshëm prej konkursit. 

Neni 5 
Provimi i konkursit, qi do të shvillohet me 25 

Tetuer 1942-XX, përmban nji provë me shkrim në • gjuhën shqipe dhe italishte ashtu edhe nji bashkë- 
fjalim gojuer mbi kulturë të përgjithëshme në li 
dhje veçanërisht me fakultetin e Drejtësis. 

Neni 6 
Kornisjoni i konkursit, në bazë të përfundimit 

të provimit, do të përpilojë nji verbal dhe do të 
përgatis.i nji shkallëzim merite për kandidatët qi do 
t'i gjykojë mo t'aftë për dhanëien e bursës, 

Neni 7 
Çdo fitues i nji burse studimi duhet: 
a) të nënshkruajë nji akt garancije noterijale 

për fr. shq. 5000 (pesëmij) me të cilën të detyrohet, 
si t'i kryejë mësimet, me i shërbye Ministris së 
Drejtësia ku do qi t'urdhënohet për aq kohë sa ka 
gëzue bursën; përndryshej, detyrohet me i kthye në 
të holla Ministris së Drejtësis në fjalë gjithë bursat 
e marruna ; 

b)Të nëshkruhet n'universitetin qi do të cakto 
het nga ana e .Ministris; 

c) t' i dërgojë Ministris s' Arsimit, mbrenda 
nji mueji, qysh nga dita e dhanëjes së bursës së 
studimit, nji dishrni nëshkrimi n'universitetin q' i asht 
caktua, drejtimin e sakt të ndejës n'Itali : 

ç) të qindrojë, gjatë vjetit akademik, me pë 
rjasntim të kohës së pushimevet, në qytetin ku stu 
djon; 

d) mbrcnda vjetit akademik duhet të kalojë 
të gjitha provimet e përshkruerne në planin e stu 
dimevet të fakultetit përkatës me nji notë mesatare 
24 130 dhe çdo vjet duhet të japë në sesionin e verës 
të paktën gjysmën e provimevet në landët e dety 
rëshrne : 

dh) të nëshkruhet në G. U. F. - in e Universi 
tetit qi ndjek. 

Neni ~ 
Ministrija e Arsimit mund t' i a pezullojë, me. 

vendim të pa-kundrë shtueshëm, pagimin e çekut të 
përmuejshëm: 

1) kur studentli nuk përmbushë ndonjanin prej 
detyrimevet të parapamë në nenin 7, përveç rasës 
kur mosplotëslmi i deturavet të tija asht shkaktua 
për arsye të justifikueme ase nga nji fuqi madhore. 

Pranimi ase mospranimi i arsges së shfaqun nga 
studenti për mospërmbushjen e njanit ase të ma 
shum deturimevet të sipërtregueme lehet në dorën 
e Ministris; 

2) kur studenti mban nji sjellje jo të rregullt; 
3)kur studenti ndrron vendin e studimit ase 

fakultetin pa pëlqimin e Ministris; 
Pezullimi i çekut zgjat prej gjashtë muej e deri 

në nji vit simbas mungesës së konstatueme. 
Çekët qi, për arsuen e sipërtregueme, nuk janë 

marrë në dorëzim prej studentit, nuk mund të tër 
hiqen ma n'asnji mënyrë prej tij ase në trajtën e 
nji ndihme. 

Neni 9 
.Me vendim të pakundrështueshëm, Ministrija e 

Arsimit mund t'i a presë krejtësisht dhanëjen e bur 
sës së studimit nji studentit: 

1) kur mungesat kundrejt deturavet të qekuna 
nën nenin 7 të kësaj rregulloreje të jenë shum të 
randa dhe të pa justifikueshme; 

2) kur dokurnentat shkollorë ti kirkl*Tt prej 
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Ministris paraqiten jo në rregull lie Ui prishun si 
kur të refuzojë me i paraqitë ata mbrenda kohës 
së caktueme; • b, 

3) kur sjellja e studentit ië jet në kundrë- 
shtim me parimet mbi w cilat mbështet 1R~jimi 
'Shqiptar. 

Neni 10. 
Bursa e studimit merr fund me mbarimin normal 

të studimevet të ndërrnarruna dhe nuk mund të zgjatet 
në rasë se studenti dishron me ndjekë kurse specia 
lizimi ase me fitue tituj tjerë akademikë. 

Tiranë, më 1.X.1942-XX. 
Ministri i Arsimit: 
Xhevat Korça 

MlNISTRIJA E ARS1M1T 
n' emën të Ministris së P. Mbrendëshme dhe të 

Drejtoris &ë P. të Shëndetsis 

Shp•llje konkursi pir dhanëjen e 32 bursavet 
universitare 

Ministri Sekretar Shteti për Arsimin Botuer 
Mbassi pa dispozitat e ligjës mbi bursat ~ studi 

mit tt përfshima në dekret-ligjën e 26 Shtatorit 1934 
mbi arsimin botuer ; 

Mbassi pa nevojën me e rregullue dhanëjen e 
bursavet të studimit për Universitetet, për vjenn 
akademik 1942.ll3 me anën e njij konkursi ndër 
mjet studentëvet Shqiptarë; 

Mbassi e pa të nevojëshrne dhanëjen e bursave 
të 'studimit për degën e Drejtësis : 

Dekreton : 
Neni 1 

Shpallet nji konkurs për dhanëjen e 32 burssvet 
për djelmoshat Shqiptarë, qi kanë fitue në vjetin 
shkolluer 1939-40, 1940-41 ase 1941-42 titullin e du 
hun të studimit në shkollat Shqiptare të pjekunis 
klasike a reale (me latinishte) me notën mesatare :të 
përgjithëshme 7 /10 për nëshkrimin dhe vashvimin 
e mësimevet universitare për vjetin e 1-rQ pr•nf 
Universitetevet Mbretnore Italjane, siç tregohet: 

Për laurën në Mjeksi 28 bursa 
Për laurën në Farmaci 4 bursa. 

Neni 2. 
Secila prej bursavet të studimit të përmendun 

ka me qenë fr. shq. 200 ( dyqind) dhe ka me i u-paque 
fituesit në çek bankar për çdo muej tue fillue prej 
datës 1 Tetu er 1942 e për të gj ithë kohën e stu 
dfmevet Universitare. 

Neni 3. 
Kandidatët për bursat e sipër-përrnenduna ll:ë 

studimit duhet t' i paraqesin Ministris s'Arsimit nji 
kërkesë, t.ë nënshkruerne edhe prej prindit, jo ma 
vonë se më 20 Tetuer 1942 ku të caktohet dega për 
tQ cilën kërkohet të konkurojë për bursë, tue bash 
kaliahi dekurnentat e peshtëshsnuem: 

1) Diftesën e pjekunis së Lyceut ( degë klasike 
ase reale); 

2) Nji dishmi të lëshueme prej Bashkis dhe të 
vërtetueme prej Prefekturës në të cilën të provohet 
st asht nga familja e vobegët; 

3) Dishmin e Bashkis mbi profesjonin e babës; 
4) Dishmin mjeksore qi të vërtetojë se nuk ka 

ndonji sëmundje ngjitëse dhe qi të tregojë se ka 
konstrukcjon të mirë fyzik; 

5) Dishmin e nëshkrimit në D. L. Sh. nga e cila 
të shitet se kandidati e ka letër-njoftimin e iduhun 
dhe nji vërtetesë nga Federata e vendit. 

Neni 4 
Mungesa e njanit prej dokumentavet të radhi 

tun në nenin 3, ka për pasojë përjashtimin e pa 
apelueshëm prej konkursit. 

Neni 5 
Provimi i konkursit, qi do të shvillohet me 25 

Tetuer 1942-XX, përmban nji provë me shkrim në 
gjuhën shqipe dhe italishte ashtu edhe nji bashkë 
fjalim gojuer mbu kulturë të përgjithëshme në li 
llihjt veçanërisht me fakultetin e zgjedhun. 

Neni 6. 
Komisjoni i konkursit, në bazë të përfundimit 

të provimit, do të përpilojë nji verbal dhe do të 
µ9rgatisi nji shkallëzim merite për kandidatët qi do 
t'i gjykojë ma t'aftë për dhanëjen e bursës. 

Neni 7. 
Çdo fitues i nji burse studimi duhet: 

a) të nënshkruajë nji akt garancije noterijale 
për fr. shq. 5000 ( pesëmij) me të cilën të detyrohet, 
si t' i kryejë mësimet, me i shërbye Ministris së 
P. të Mbrendëshme [Drejtoria së P. të Shëndotsis) 
ku do qi t'urdhënohet për aq kohë sa ka gëzue bur 
sën; përndryshej, detyrohet me i kthye në të holla 
Ministris së P. të Mbrendëshme (Drejtorija e P. e 
Shëndetsis) në fjalë gjithë bursat e marruna : · 

b )Të nëshkruhet n'universitetin qi do të cakto 
het nga ana e Ministris; 

c) t' i dërgojë Ministris s'Arsirnit, mbrenda 
nji mueji, qysh nga dita e dhanëjes së bursës si 
studimit, nji dishmi nëshkrimi n'universltetin q' i asht 
caktua, drejtimin e sakt të ndej es n'Itali; 

ç) të qindrojë, gjatë vjetit akademik, me pë 
rjashtim të kohës së pushimevet, në qytetin ku stu 
djon; 

d) mbrenda vjetit akademik duhet të kalojë 
të gjitha provimet e përshkrueme në planin e stu 
dimevet të fakultetit përkatës me nji notë mesatare 
24/30 dhe çdo vjet duhet të japë në, sesionin e verës 
të paktën gjysmën e provimevet në landët e ,dety 
rëshme : 

dh) të nëshkruhet në G. U. F. - in e Universi 
teiit qi ndjek. 
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Neni 8 
Ministri ja e Arsimit mund t'i a pezullojë, me 

vendim të pakundrë shtueshëm, pagimin e çekut të 
përmuej shërn: 

1) kur studentli nuk përmbushë ndonjanin prej 
detyrimevet të parapamë në nenin 7, përveç . rasës 
kur mosplotësimi i deturavet të tija asht shkaktuc 
për arsye të justifikuerne ase nga nji fuqi madhore. 

Pranimi ase mospranimi i arsyes së shfaquri nga 
studenti për mospërmbushjen e njanit ase të ma 
shum detqrirnevet të sipërtregueme lehet në dorën 
e Ministris ; 

2) kur studenti mban nji sjellje jo ,të rregullt; 
3)kur studenti ndrron vendin e studimit ase 

fakultetin pa pëlqimin e JY\inistris; 
Pezullimi i çekut zgjat prej gjashtë muej c deri 

në nji vit sirnba mungesës së konstatucrne. , 
Çekët qi, për arsyen c sipërtrequerne, nuk janë 

marrë në dorëzim prej studentit, nuk mund të tër 
hiqen ma n'asnji mënyrë prej tij ase në trajtën e 
nji ndihme. 

Neni 9 
Me vendim të pakundrështueshërn, Ministrija t> 

Arsimit mund t'i a presë krejtësisht dhanëjcn e bur 
sës së studimit nji studentit: 

1) kur mungesat kundrejt deturavet të qckunu 
nën nenin 1 të kësaj rregulloreje të jenë shum të 
randa dhe të pa justifikueshme; 

2) kur dokumentar shkollorë të kërkuam prej 
M.inistris paraqiten jo në rregull ase të prishun si 
kur të refuzojë me i paraqitë ata mbrenda kohës 
së' caktueme ; 

3) kur sjellja e studentit të jet në kundre 
shtim me parimet mbi të cilat mbështet Regjimi 
Shqiptar. 

Neni 10 
Bursa e studimit merr fund me mbarimin normal 

të studimevet të ndërrnarruna dhe nuk mund të zgjatet 
në rasë se studenti dishron me ndjekë kurse specia 
lizimi ase me fitue tituj tjerë akademikë. 

Tiranë, më 1.X.1942-XX. 
Ministri i Arsimit: 
Xhevat Korça 

FLETË - SHPALLJE 
Mbi forniturat e usnqirnit e të sendeve të tjera 

<3.ë i nevojiten ~t për vjetin 
shkolluar 1942-43. 

1) Konvikti Mashkulluer në Tiranë 
2) Konvikti Femnuer në Tiranë 
3) Konvikti Femnuer në Shkodër 
4) Konvikti Mashkul]uer në Prishtinë 
5) Konvikti Mashkulluer në Kavajë ( Mal'i Robit) 
6) Konvikti Mashkul]uer në Elbasan 
7) Ronvikti Mashkulluer në Gjinokastër 

8) Konvikti Mashkulluer në Korçë 
9) Konvikti Mashkulluer në Tetovë. 

Neni 1 
Nxirren në pakësim botuer forniturat e ushqimit 

e të sendeve të tjera që iu nevojiten konvikteve të 
Shtetit të përmenduna ma nalt, për vje.tin shkolluer 
1942-43. 

Neni 2 
Ankandet do të zhvillohen në Konviktet e për 

mënduna ma sipër, përveç Konvikteve të Tiranës, 
që clo të zhvillohen pranë Ministris s' Arsimit, për 
para Komisionit të posaçëm qi do të formohet nën 
kryesin e Sekretarit Përgjithshëm me antarë Drejtorat 
dhe për internatet nën Kryesin' e Rektorit me antarë 
dy prej profcsorave të Shkollave të mesme t'atij 
qutcti dhe ekonomit të konviktit. 

Neni 3 
Ankandet do të zhvillohen të njizetenj ij.ën (21) 

dit mbas botimit të kësaj fletë shpallje në Fletoren 
Zyrtare, n'orën 8.30 para dite, tue qëndrue të hapun 
tri ( 3) orë rrjesht : në mbarimin e tri orëve do të 
çilen ofertat e paraqituna prej t'intc.esuëmvet. 

Neni 4. 
Ofertat e paraqituna ditën e caktuërne për un 

kand para komisionit të posaçëm, duhet të përmbajnë 
shpr ehmisht pranimin e konditave të kësaj fie'.ë shpa 
lljeje dhe zbritjen përqindse për scicillin grup mbi 
çmimet qi herë pas here do të caktohen prej Odës 
së Tregtis ose Bashkis lokale· ose prej nji zyra tjetër 
kompetente. Duhet të kenë nënshkrimin e kjartë të 
ofertuesit dhe garancinë përkatse mbi të cilën ban 
fjalë neni gjashtë (6) i kësaj fletë shpalljeje. Mbi 
zarfat e mbulluna dhe të vulosuna t'ofertave do Lë 
shënohet kjartas se për cillin konvikt dhe për cilin 
grup bahet oferta. Pranohen dhe oferta e dërqueë-ne 
me anën e postës ose· me ndërrnjetsinë e personave 
të tretë të besuern prej dërguesit, por nën përgjegjë 
sinë dhe rezikun e tij, mjaft që të mbrrijë n'orën e 
caktuëme për hapjen c ankandit në Zyrën përkatse. 
Personat që ofrojnë n'ernënin e të tjerëvet duhet ti 
kenë perfaqsirnin legal. Nuk pranohen ofertat me 
teleqrarn ose telefon. gjithashtu dhe ato qi përmbaj 
në kushte o se shprehje të pa caktuëshme dhe të 
errëta e qi i referohen ofertës të një konkuruesi 

i etër. Neni 5 
Ankandi do të zhvillohet në mënyrën e para 

pame prej paragrafit 2 të nenit 36 të rregullores së 
Kontabilitetit d.m.th. me anën e ofertave ië mëshefta, 
qi de të krahasohen mandej me· skedën e mëshefët 
të pregatitun ma parë prej Ministris s' Arsimit, për 
Konviktet e Tiranës, dhe prej Rektorit të Konvik 
tit për ankandet që do të zhvillohen pranë konvik 
teve përkatsc, në të cilën shënohet përqindja mini 
male qi mund të mbrrijnë ofertat për sejcilin grup. 
N'orën 8.30 para dite, të ditës së caktuërne për an- 
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kand, kryetari i komisionit të posaçëm, hap ankan- • 
din tue vue mbi trgezë skedën e mësheftë. Mandej u 
njofton konkurruesave objektin e ankandit dhe kon 
ditat e !kontratës. Deri në tri orë, mbas hapjes s'ankan 
dit vazhdohet në pranimin e ofertave. Ofertat e para 
qituna nuk mund të tërhiqen, por vetë ofertueset 
mund të paraqesin edhe oferta të tjera përmirësuese 
para se të fillohet çelja e zarfave. Mbas tri orëve 
në pranin e konkurruësavet qi mund të ndodhen 
prezent, çelen zarfat dhe mbassi të jenë krahasue 
ofertat me skedën e mësheftë, komisioni i ankan 
dit i adjudikon sipërmarrjen ofertuesit ma të mirë. 

Neni 6 
Rektorët e konvikteve janë të detqruem, dhjetë 

(10) dit para zhvillimit t'ankandit, me shpallë në 
vëndin e shpalljeve të konviktit, shumën aprokserna 
tive të konsumit për nji vjet, t'artikujve' të çdo 
grupi, bashkë me vleftën ~ tune. Garancija për çdo 
grup do të jetë shtatë (7) përqind e shumës së llo 
qaritun si ma sipër.' Prandaj t'Interesuemit, për cak 
timin e shumës së garancisë, duhet të drejtohen në 
Rektoritë e Konvikteve përkatse. Garancija do të 
derdhet në favor të Ministris s' Arsimit në çdo arkë 
Financiare të Shtetit ose në çdo qendër të Bankës 
Kombëtare. Në përfundimin e ankandit garancitë e 
depozituëmc u këthehcsh atune ofertuesave që nuk 
iu adjudikohcl ndenji forniture. Sipërmarrësvet u 
mbahet deri në shlyemjen e detyrimeve të caktuërne 
në konditat e kontratave që do të lidhen me ta. Pra~ 
nohen edhe garanci me pasuni të pa tundëshme të 
penguëme n'ipotekë të parë në favor të Thesarit Shtet 
nuer me konditat c parapamë në nenin 26 të Rre 
gullores së Kontabilitetit. Ofertuesit duhc: të paraqc ·. 
sin dokumental provuese t'aftësis zejës, lëshue .p ej 
autoritetit kompetent. 

Neni 7 
Në rast se për ndenji shkak të ndonji forcës 

madhore ankandi nuk mund të hapet ditën e caktuë 
me, ose kjo ditë bjeri në një ditë festimi zyrtar, shty 
het për ditën e nesërme. 

Neni 8 
Gjanat ushqimore dhe sendet e tjera që shënohen 

këtu sipërsipërmarrësi asht i detyruem me i dorë 
zuern n'internat në vendin qi do t'i treqojë Drejtori, 
me shpenximet e veta. Si sendet ushqimore ashtu 
dhe qianat e tjera duhet të jenë të kualitetit 
të mirë që ndodhen në treg. Vetëm për konviktin 
Mashkulluer të Kavajës (Mal' i Robit), sipërmarrësi 
ka të drejtë të marrë nga konvikti, shpenxirnet e 
transportit. 

Neni 9. 
Sendet ushqimore dhe gjana të tjera duhet të 

dorëzohen në kohën dhe në sasinë që do të caktojë 
Drejtori i konviktit, nji ditë mbas lajmërimit ~ me 
shkresë qi do t'i bahet sipërmarrësit prej Rektorit. 

Sipërmarrësi në qoftë se i dorëzon të meta ose' n~ 
kualitete të këqija, detyrohet me i zavendsue me të 
tjera të kualitetit ma të mirë e' rnbrenda kohës së 
caktuëme. Në kjoftë se sipërmarrësi nuk i dorëzon në 
kohën dhe në sasinë e caktuërne, për çdo shkak qo 
ftë, Rektori ka tagër me i ble' vetë në treg dhe si 
përmarrësi në kët rast detyrohet me pague vleftën 
e qjanave të blerne. Në qoftë se kundërshton _pagimin 
e kësaj vlefte, Rektori i konviktit e paguan prej ga 
rancis që ka në dispozicjon. Po kje se këto shrrequ 
llirne përsëriten dy herë në mënyrë që të damtojë 
zbatimin e kontratës, Rektori ka tagër me' kërkue, 
prej Ministris s' Arsimit, prishjen e kontratës, pa pa 
së të drejtë sipërmarrësi me kërkue dam-shpërblime 
dhe as me u drejtue në gjyq -për kët qëllim.' 

Neni 10 
Konfliket që mund të ngjajnë në mes të Rektorit 

të Konviktit dhe të sipërmarrësit, vetëm për shkak 
të kualitetit, zgjidhen definitivisht me vendimin e 
Këshillit të Bashkis vendit. 

Neni 11 
Në rast të prishjes të kontratës për shkaqet e' 

nalt-trequënie sipërmarrësi e humb garancin e cila 
rcqjistrohet e ardhuri në favor të Shtetit. 

Neni 12. 
Dhanja e ushqimit e të sendeve të tjera 1të 

shënuëmc në listën që i lidhet kësaj fletë shpallje, 
fillon qysh prej ditës së hapjes të konvikteve ( 1 
Tetuer 1942-XX,) dhe' vazhdon deri në ditën e 
mbylljes. Për konviktet që nuk mbyllen gjatë pu 
shimeve verore kontrata ka për të qënë në fuqi deri 
më 30 Shtatuer 1943. Sipërmarrësi asht i detqruem 
me nënshkrua kontratën rnbrenda pesë ( 5) ditve nga 
data e lajmërimit me shkrim prej anës së Rektorive 
të konvikteve. Në rast se sipërmarrësi nuk paraqitet 
ditën e caktuërne për 11idhjen e kontratës humb ga 
rancin e cila shkon në· favor farkës Shtetit dhe' an 
kandi deklarohet i anuluem. 

Neni 13 
Rektorija e konviktit për çdo pjesë të forniturës që 
sipërmarrësi dorëzon, detyrohet me i dhanë këtij një 
diftesë të shkëputuri nga bloku i posaçëm. Në fund 
të çdo mueji sipërmarrësi do të shikjojë llogaritë me 
Rektorin e Konviktit, i cili do të dërgojë mandej 
Iakturat për likvidim. Pagesa do të bahet nëpërmjet 
Ministris s' Arsimit me mandat· direkt ose' t'Intendencës 
vëndit ose nga Rektorija e Konviktit. 

Neni 14 
Shpenxirnct e kontratës, të shpalljes në Fletoren 

Zurtare si edhe taksa dy (2) përqind e Bashkis dhe 
taksat Shtetnorc, bashkë me shpenzimet noteriale ja 
në mbi sipërmarrësin. 

Tiranë, më 29-8-1942-XX. 
Ministri i Arsimit 
Xhevat Korça 
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Lista e sendeve ushqimore e të tjera që iu ne 
vojiten konvikteve Shtetnorë gjatë vjetit 

shkolluer 1942-43 
Grupi i I 

Bukë grunit tip i' vetëm 
,, misrit 

Grupi i I! 
Mi:,h dashi 

>> lope 
» vici 
» qenqji 

Grupi i III 
Qumësht deleje pa ujë 

» lopet » » 

kos i freskët 
Grupi i katërtë 

Dru dushku të preme 
» shkoze të preme 

Qymur druni 
Grupi i V 

Tlynë të pa tretun 
» i tretun 

Voj ullini vëndit 
Sheqer pluhun 
Piper të zi 

» të kuq 
Niseshte 
Kakao 
ÇFJj të jashtëm 
» të vendit 

Sapun vëndi Id i I 
Groshë të bardhë të thatë 
Patate vëndi 

» Italie 
Djathë të bardhë vëndi 

» kashkavall 
vazhdon grupi i V 

Sodë për qjellë 
» për tesha 

Uthull rushi 
Oriz Elbasani 
»i i jashtëm 

Pemë të njoma 
» të thata 

Lirr ontoz 
Makarona kl. I 
~alçë domatesh 
Erna 
Kadaif 
Vezë 

I 

KryJ}{~ e bardhë ose e zëzë 
Pishë 
Thasë bosh 
Shkrepse 

l 

Grupi i VI 
Spinaq 
Purrij 
Lakua të bardha 
Qepë të thate 
» të. njoma 

Kunguj mishi 
Groshi' lë njomë 
Domate 
Patlixhanc 
Majdanoz 
Bamje të njome 
Beze le » 

Lirronj 
l\'larulc: 
Kanotr 
Tursh 
Hudhra 
Piperka 
Selino. 

SHOQNl ANONIME INDUSTRIALE 
TETOV~ 

Me 3 dhetuei 1942-XX, n'orën 10 para dreke 
ka me u mbledhun Këshilli i XX, i regullt i aksi 
narvct, nJ lokalin c Shoqënisë në Tetovë Korse Mus 
solini 66 Rendi i dites ka me qenë: 

1} Zqjedhjn e nji sekretari. Zgjedhja e tre anë 
tarvet për të vërtetua protokollin e asambleve e 
për të shqyrtur:. zanat «votat» në mbledhje. 

2) Relacionin e Këshillit administrativ e të Kë 
shillit Kontrollues të veprimevet të Shoqënisë të vje 
tit 1941 me proponirnin e ndemjen e fitimevet. 

3) Dhanjen fund të veprimevet të Këshillit Admi· 
nistr ativ e ti? Këshillit Kontrollues për veprimet e llo 
garit të vjetit 1941 

4) Ndri mi i Statutit. 
5) Proponimi i aksionarvet në konformitet me 

artikullin 18 të regullores së Shoqënisë. 
6) Këshilli i Antarvet për të zgiedhë Këshillin 

Administrativ e Këshillin Kontrollues, aksionarët qii 
dishërojnë me marrë pjesë në mbledhje duhet me 
depozitue aksionet e tyne të paketën 6 ditë përpara 
mbledhjes tue i dhanë në Tetovë në Korso Mussolini 
66 ose në Bankat Suedeze d.rn.th. në Domace Banku 
në Beligrad si mbas artikullit 14 të Statutit të Shoqë 
nisë. 

Këshilli Administrativ: 
Tetove, me 2(' Shtatuer 1942-XX. 

SHKURTIM· VENDIMI 
Gjykata Kolegjiale e Korçës, mbi kërkesën e 

e paraqitur prej Naum Stirjas dhe Polikseni Naum 
Stirjas, të dy banuesa në lagjen Bare të Korçës, 
me 5-9-1942-XX, ka vendosur; 
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· Homollogimin e aktit nr. 8687 datë 3 Shtator 
194.2-XX, redaktuar prej z. Mehmet Babanit, note 
rit publik të këtushem, me të cilin kërkesëdhënësit 
e naltpermendur kanë adoptuar, Vasil Kristaq Pa 
pakrisanthin, banues në këtë qytet. 

Ky shkurtim vendimi, per efektet e ligjes, bo· 
tohet në Fletoren Zyrtare. 

Korçë më 6-10:1942-XX. 
Zav. Kryetar i Gj. Shk. l-rë 

SHPALLJE 
M..e aktin kushtituës të redaktuar para Noterit 

Publik N. 1 Manos në Nr. 3671 - 3511 me datë 
15 Gusht 1942-XX u formua Shoqëri Tregëtare midis 
Komendator Umberto Ubertit dhe Luciano Zannonit, 
të dy banus në Korçë, me firmë Shoqnore « .A.utori 
rnessa Piave» Shoqëri me garanci të kufizuerne-Korçë, 
me qendër në Korçë dhe me objekt ushtrimin e au 
torimessave dhe oficinave Elektromekanike, shërbime 
transporti, treqtin' e biçikletave, t'autornobilave të kar 
burantëve dhe lubrifikantëve si dhe industrin' e tre 
gëtin e sendeve dhe teshave që kanë lidhje __ me _të 
sipërmen. 

Nga shokët Komendator Uberti ka dyzet pjesa 
me një vleftë prej Fr. Shq. dyzet mijë (40.000), të 
cilat i ka derdhur tërësisht në Bankën Kombëtare të 
Shqipërisë në Korçë dhe shoku tjetër Luciano Zanoni 
ka tridhjetë pjesa me vleftë prej tridhjetë . mijë 
(30.000) Fr. Shq. nga të cilat Fr. Shq. njezët e tetë 

, mijë e shtatëqind e gjashtëdhjet i ka vënë në ma 
qina, vegla e tesha të tjera që ndodhen në oficinën 
Elektromekanike në Korçë dhe Fr. njëmijë e duqjnd 
e nëntedhjetë e nëntë e dyzet qindarka (1299,40) në 
të holla të derdhuna në Bankën Kombëtare të Shqi 
pnisë në · Korçë. 

Të drejtën e nënëshkrimit e kanë që të dy 
shokët. 

Nga fitimet pasi të hiqen 5 O O si rezervë, 20 O O 
,do të marrë Luciano Zanoni, sa kohë do të vazhdoj 
si Drejtor i Shoqërisë dhe kusuri do të pjesëtohet 
midis shokëvet si pas pjesave tyre; dëmet do të 
pjesëtohen si mbas pjesave të secilit. 

Kohë vazhdimi i shoqërisë është njëzet vjet, dhe 
5 muaj, të cilat fillojnë që më 1 Gusht të vitit 1942- 
XX dhe mbarojnë më 41 Dhjetor të vitit njëmijë e 
nëtëqind e gjashtëdhjet e dy. 

Korçë më 16 Shator 1942-XX. 
Drejtor' i Odës së Tregtis 

Shkurtim' i aktit kustitues dhe statutit të 
Shoqënisë Anonime ,.Sacsa" 

Sirnbas aktit publik Nr. 9997 Rep. Nr. 166 ko 
leks. r edaktue prej Noterit Publik z. Esad Bej leri 
në Durrës u-themelue midis Z. Avokat Çelkupa, (që 

vepron në këte akt n'ernën dhe në llogari të Zz: Ragaz 
zi Gr. Uff. Luigi Maria banues në Romë e De .Nora 
Oranzio banuës në Milano) Halil Bcshiri dhe Husen 
Durrësit të tre banuës në Durrës një shoqni anonime 
industriale-tregtare si vijon: 

1) Shoqnija mban emrin «Shoqni Shqiptare Cloro 
Sode Anoni.me,, e dalluerne me siglën «S.A.C.S.A.» 
me shtetësi Shqiptare dhe me qendër në Durrës. 

2) Shoqnija ka për objekt fabrikimin e Kloros, të 
Sodes dhe të rrjedhësave të saj. si dhe shitjen dhe 
importimin e prodhimeve anolloge me qellim shitje. 

3) Kapitali shoqnor i subskriptuem përbehet 
prej fr. shq. 10000 (dhetëmijë) i ndamë në 50 aksi 
one nga fr. shq. 200 sejcili. 

Tre të dhetat e kapitalit prej fr. shq. 3000 janë 
derdhun rregullisht në Bankën Kombëtare të Shqip 
nisë. 

4) Ushtrimi shoqnor mbaron më 31 Dhetor të 
çdo viti. Në mbarim të çdo ishtrirni shoqnor përpi 
llohet billanci i shoqnisë simbas nenit 242 K. T. 

Fitimet e Shoqënis e realizuerne do të ndahen si 
mbas nenit 32 të Statutit të Shoqënisë. Inisiatorët z. 
Luigi Maria Ragazzi dhe Z. Ing. Oranzio De Nora 
kanë të drejtë të tërhekin 1 /3 nga .fitimet netto për tre 
ushtrimet :e para për insiativën e tyre, si dhe për 
shpenzimet e bame. 

5) Shoqnija adrninistratohet prej një këshilli të 
përbarnë prej tri misash, Zz. , Luigi Maria Ragazzi, 
Ing. Oranzio De Nora dhe .A.vv. Shefqet Çelkupa, 
nga gjir'i së cilës asht zgjedhur kryetar Z. Luisi 
Maria Ragazzi dhe administrator delegat Z. Ing. 
Ranzio De Nora. 

6) Sindiku i S hoqnisë asht ernnue Cav. Luigi 
Persichetti me· banim në Romë, dhe Z. Halil Beshiri 
zavëndës sindiku. 

7) Asambleja e zakonëshrne, si dhe e jashtë 
zakonëshrne dotë mblidhet në Mbretninë Shqiptare. 
Tagrat e saj dhe konditat për vleftësimin e vendimeve 
të saja dhe për ushtrimin e së drejtës së votës .për 
fshihen në Kodin Tregtar si dhe në Statutin e Shoq- . .. . ruse. 

8) Shoqnija fillon më 23-12-1941 dhe mbaron më 
31-12-1970. ~ 

Në mbështetje me shkresën Nr. 716 datë 3 vazh 
duesit të Gjygjtarit të Rregjistrit pranë· Gjykatës së 
Shkallës I, të Durrësit u-bë rregjistrimi i Shoqnisë 
Shqiptare Kloro Sode Anonime «S . .A..C.S . .A..» në Rre 
qjistrin e Traskriptirneve të Shoqnive Anonime nën 
Nr. 1120. 

Durrës, më 22-9-1942-XX. 
Nga Oda e Treqtis - Durrës. 
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G A Z Z ETTA • U FF· I C I A LE 
DEL REGNO D'ALBANIA 

Tirana, martedi 13 ottobre 1942-XX 
EDITA DAL MINISTERO DELLA CULTURA POPOLARE 

COSIO E MODALIT A PEP LE lNSERZIONl CONDIZIONI D'ABBONAMENTO 
ALBANIA, IT ALIA e IMPERO 
ESTERO (Paesl dell'Unlone Postale) 

per un anno Fr. alb. 20 
• 30 

(per 6 meal , meta prena) 
Un numero del mese In corso \sio.: ~ 16 paglne) Fr. alb. 0,20 

erretroto • • I 
Ognl lasclcalo e In vendlta anche presso le llbrerle autorlnate. 
Gli abbonamentl di regola decarrono dal glorno di rtcevlmento dell'lmporto. 

Non si garantlsce l'lnvlo del numerl arretratl. 
L'Importc dell'abbonamento o per numerl separat!, se per resident! In Al 

bania, deve e11ere venato al local! Ufllcl di Flnanza e la relatlva quletan•a 
rlme11a al Mlnlstero della CULTURA POPOLARE oe dall'ltalla, lmpero o dal' 
'Estero, con a11egno bancarlo 1tilato In lranchl albanesl. aumentato (se per 
abbonamentl) di Ir. alb. 0,70 per spesa di quletan,a. 

Gli Ufllcl atatall (civili o mllltarl) e gli Enu pubblici quando Autonomi o 
accentraU (cloe non gli Ufllcl dlpendentl) - possono rtchledere per lacrltto una 
plil copie gratulte (aclolte on abbonamento) per se e per gli Ulflcl dlpendentll. 

Decreto Luogotenenziale Nr. 239 
data 30 agosto 1942-XX 

Espropriazione di aree ed edifici a Berat per 
!'aperture della strada alla fortezza 

NOI 
LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAF.STA 

VITTORIO EMANUELE III 
PER GRAZIA DI .nro E VOLONTA DELLA NAZIONE 

RE D' IT ALIA E D' ALBANIA 
IMPERATORE D' ETIOPIA 

In virtu all' Autorita a Noi conferita , 
Vista il Decreto dell'll dicernbre 1939-XVIII, 

nr. 178, contenente le norme per le espropriazioni 
d'interesse pubblico; 

Ritcnuta la necessita di espropriare di alcune 
aree ed edifici nella citta di Berat; 

Su proposta del Ministra Seqretario di Stato 
per gli Interni, di concerto con i1 Ministra Segretario 
di Stato per i LL. PP.; 

abbiarno decretato e decretiamo 
Articolo unico 

E' dichiarato di pubblico interesse l'espropria 
zione delle seguenti aree ed edifici nella citta di 
Berat, ehe sano di proprieta dei sigg. Islam e Mumtaz 
Vrioni, per l'apertura del tracciato della strada alla 
fortezza. 

Area non coltivata m2 135. Area da orto non 
coltivato m2 452. Cantine, costruzioni diroccate tli 
ë-a elasse m2 160. Area da cortlle m2 168. Area 

,e non supera una colonna (albanese e ltallano)mlnimo Fr. alb. 10 
se oltre una color na • • per ognt c olenns 

L'lmporto e da versani In antlclpo • salvo per gli Ufflcl 1tatall o parastt• 
tall con le stene mcdolttë come per gli abbonamentl. 

Le lnsenlonl son o gratulte sol tan to per I Tribunal! o I' A mmlntatrazlone sta· 
tale quando per legge non e prevlata o non e poulblle la I lval1a 1u tent della 
apesa per I' lnsenlone. 

La pubbllcazlone dell• lnserzlonl avvlene · aalvo speciali clrcostanze . •"liro 
I primi 3 numerl dopo la data di rlcevlmento. 

N. B. Ognl corrlapondenza o versamento deve e11ere lndirlzato al, 
MINISTERO DEUA CULTUllA POPOLARE 

(GAZZETTA UFFICIALE) 
T I R A N A (Albania) 

da cucina. costruzione di 4-a cl asse m2 18. La casa ehe 
abita i 1 sig. Mumtaz Vrioni, costruzione di 3-a classe 
m2 136.50. Area da orto m2 420. Cucina, costruzione 
di Lt-a classo 1112 35 

Tale propricta e confinata all'est, all'ovest, da 
nord e sud con le case vecchie ed orli pure proprieta 
dcd snaccennati. II totale di dette espropriazioni e 
di rn2 1711.50, nei luoghi ehe risultano dalla relativa 
karta coreoqrafica, ehe dopa essere stata vistata per 
Nostro ordinc dal Ministra proponents verra allegata 
al prescnte Dccreto. 

Ordiniarno ehe ii prcsente Decreto sia pubblicato 
nella Gazzetta Ufficiale del Regno, rnandando a chiun 
que spetti di osservarlo e. di farlo osservare. 

Tirana, li 30 agosto 1942-XX. 
Francesco Jacomoni 

M. Kruja 
Iljas Agushi 

DECRETI MINISTRIALI 
Deposito di somma per espropriazione 

IZ.Ministro Segretario di Stato per i LL. PP. 
Viste ii dispaccio del Comando Aeronautica in 

Albania dell' 8 Luglio 1942-XX, n. 8/3129, mediante 
il quale si richiede il Decreto di Esproprio del 

l'immobile di proprieta dei Fratelli Stavro, Aqile 
e Mili Ndini, occorrente per Ia costruzione delle 
opere Aeronauttchc a Valona; 

• 
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Vista il Decreto. Luoqotenenziale del 2l! M.arzo 
1941-XIX, n. 75, mediante il quale si dichiara di 
pubblica utilita Ja costruzione delle opere Aeronau 
tiche a Valona; 

Vista il Decreto del 17 Luglio 19l!2-XX, sul 
deposito delta sornma della indennita relativa , 

Viste l'art 8 ·del Decreto Luoqotenenziale dell' 11 
Diccmbre 1939-XVIII. n. 178, contencnte le norme 
per gli espropri dell'interesse pubblico ; 

Decreta : 
L'osproprto dell' immobile di propricta dei fra 

telli sigp. Aqileo e l\'lilto Ndini, occorrente per la 
costruzionr dell« opere Aeronautiche a Valona, com 
posto della superficic di mq. 11,275, dlstinto nel re 
relative piano particellarc con n. 11 e 13, slto nella 
localita detta « Messovun» (Valona), ed ha i se 
guenti con fini: 
I. ( particella n. 11): a Nord - Nuredin Vlora, ad 

Est - Oazirn Cak-erri, Neki Hoxha e Ja particella 
n. 13, ad Ovest - co.: la Chiesa Ortodossa Albanese: 

Tl. Particella n. 13: a Nord - a on la Chiesa Orto 
dossa , Albanese e con la particella rr. 11, ad Est - 
Neki Hoxha, a Sud - v;a Valona-Kanina, ad Ovest 
- Via Valona-Kanina e Qamil Xhgeri. 

La indennit-t da corrispondersi ai proprietari e 
Iissato ne lia misura di fr. alb. ll!.325 ( quattordicimila 
trccentoventicinquej. 

)I presentc Decreto ai sensi dell'Art. 9· del De 
creto Luogotenenziale dell' 11 Dicernbre 1939-XVTIT, 
n. 178, sara trascrttto presso l'Ufficio Ipoteche e 
dopo verra pubblicato nella Gazzctta Ufficiale del 
Regno. f 

Tirana, 20.7.1942-XX. 
II Ministre dei -Lavori Pubb!ici. 

Ilias Agushi. 

Deposito di somma per espropriazione 

fl #i.ttistro Segretario di Stato per i LL. ··PP. 

Visto il dispaccio del Comando Aeronautlca in 
Albania dell' 8 Luglio t942-XX, n. 8 3129, mediante 
il quale si richiede il Decreto di Esproprio del 
l'imrnobile appartenente alla Cornunita Mussulmana, 
occorrente per Ja costruzione delle opere . Aeronau 
tichc a Valona: 

Viste ii Decreto Luoqotenenziale dei , 2ll _. Marzo 
1941-XIX, n. 75, mediante ii quale si dichiara di 
pubblica utilita · la costruzione delle opere Aeronau 
tiche a Valona; 

Vista i1 Decreto del 17 Luglio 19'42-XX, sul 
deposito dell ri som~a della 

1indennita 
relative: 

Vista l'art. 8 del Decreto Luqg<;>'lenenzitlle. dell' 11 
' Dicernbre 1939-XVIII, n. 178, contenente le nor ne 
per gli espropri dell'interesse pubblico ; 

Decreta : 
L'esproprio dell'immobile appartenente alla Co 

rnunita Mussu0lmana, occorrente per· \1 costruzione 
delle opere aeronautiche a Valona, sito nella loca 
lita detta << M.-essovun» {Valo?a), avente 1:ma super 
ficie di mq. 2.713, indicato nel, rqlativo · piano par 
ticellare con n. 2, confinante: a Nord - con' la. Fer 
rovia di Selenica, ad Est - Frateili Opingari, a 
Sud - Zyhdi Karagjozi, Sheraf Karagjozi, Behançe 
Halimi e Hanushe Halimi, ad Ovest • qazim Ca 
kerri. 

La indennita da corrispondersi al proprietario ë 
fissato nella misura di fr. alb. 4.3l!6 ( quattromila 
trecentoquarantasei). 

II present. Decretc ai sensi dell'Art. 9 del O~ 
creto Luogotenenziale dell' 11 Dicernbre 1939-XVIII, 
n. 178, sara trascntto presso l'Ufficio Ipoteche e 
dopo verra pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 
Regno. 

Tirana, 20.7.1942-XX. 
Il Ministro dei Lavori Pubblici. 

. Ilias Agushi. 

Deposito di somma per espropriosions 

Il Ministro Segretario di Stato per i LT,. PP. 
Visto ii dispaccio del Comando Aeronautica in 

Albania dell' 8 Luglio 1942-XX, n. 8 3129; rnediante 
ii quale · si richiede il Decreto di Esproprio del 
I'imrnobile di propricta dei sigg. Zuhdi · Karagjozi, 
Sheraf Karaqjozi., Behançe Halimi e Hanushe Ha 
lirni, oceorrente per Ja costruzione delle opere Ae 
ronautiche a Valona; 

Viste ii Decreto 'Luoqotenenziale del 2l! .. Marzo 
19l!1-XIX, n. 75, mediante ii quale si dichiara di 
pubblica utilita la costruzione delle opere Aeronau 
tiche a Valona: 

Visto ' il Decreto del 17 Luglio 19l!2-XX, sul 
deposit o dell a somma della indennita relativa , 

Viste l'art. 8 del Decreto Luogotenenziale dell' 11 
Diccmbre 1939-XVIII, n. 178, contenente le - norme 
per gli espropri dell'interesse pubblico ; 

Decreta: 
L'esproprio dell'irnrnobile di proprietë dei st9g. 
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Z ••.. 'i.dl r..ai"6gJozl, per 1/4, Sheraf Kt1ragjo4 per 1/4, 
Behenxce Hal!:ni per 1 /4 'e Han ushe Halimi per 
1/4 composto della superficie di rnq. 1170 (mille 
centosettanta) occorrente per la costruzione delle opere 
J\eronautiche a Valona, Indicate nel relativo piano 
partlcellare con Nt. 4, confinante: J\ Nord - Co 
munita Mussulmana, ad Est • Aferdita, Perhst dhe 
Alime Çakerri t Qaei.m Cekerri, ad Ovest - Qszim 
Ç•kerri. : t :,. I .f, 

Le- indennita da corrispondersi ai rispettivi· l)~O 
prtetarl e fissato nëlla misura di fr. elb. 2.250 ( due 
mileduecentocinquante}. 

II presente Decreto ai sensi dell' Art. 9 del l>e 
creto Luogotenenzia1e dell' 11 Dicembrt 1939-XVIII, 
n. 178, sara trascritto presso l'Ufficio lpoteche e 
dopo verra pubblicato nella Gaszette Ufficiale del 
Regno. 

Tirana, 6 Agosto 1942-XX. 
11 Ministro dei Lavori Pubblici. 

mas Agushi. 

Cemando del Compertimente Marttim• 
di Albania 

ORDINANZA N. 57 

Il Colonnello di Porto 

Comandante del Compartimento Marittimo di Albania 

Ritenuta la necessitë di dlsciplinare l'esercislc 
dell& pesca rnerittlma nelle acque del Compartlmento 
dursnte l'attualë state di guerrfl; 

Visto l'art. 4 del Decrato Luogotenenziale n. 75 
del 16.5.1940; 

Visto l'art. 93 del Codice Militare Penele di 
Guerra; 

Presi gli ordini dal Cornando Militare Marittimo 
d'Albania: 

ORD INA 

Art. 1. 
L'asercizio della pesca diurna e notturna nelle 

aeque del Compartimento Marittimo d' Albania ~ per 
mes,o con l'osservanza delle seguenti dtsposiziont 
nene' zone qui di seguito indicate: 

PESCA DIUTURNA COSTIERA •.. 
Art. 2. 

La pesca diurna, nelle zone nelle quaH non 
-esis~ esplicito divieto, e consentita delle prime luci 
ëell'albe al tramonto, secondo l'orario d'useita e di 
rientro in porte ehe sera pubblicato dall'Autorit~ 

\ 

·· Maritttma 1-•le. 

Art. 3. 
Ad eccezione delle zone precisate dall'articolo 

seguente, la pesca diurna costiera e consentita entro 
la fascia di un miglio dalla costa. 

La pesca diurna costiera e vietata nelle seguenti 
zone: 

Art. 4. 
a) - zona antistante I 'imboccatura del porte 

di Dulcigno; 
b) • zona anttstantc S. Giovanni di Medua 

da punta S. Giovanni alla foce del Drin; 
c) · zona antistante ii porto di Durazzo ds 

Capo Durazzo a Sassobianco : 
d) - zona antistante la Bala di Valona e l'iso 

la di Saseno da Punta Sernani a Capo Linguetta; 
e) . zona antistante l'imboccatura di Porto 

Palermo; 
f) - 'zona di mare antistante la costa com· 

presa fra Punta Ferruccio e ii confine greco. 

Art. 5. 
La pesca diurna nell'interno dei porti e anche 

essa vietata e potra essere consentita eccezional-t 
mente previa eutorizzazione dell' Autori ta Marittima 
locale. 

PESCA DIURNA DI ALTURA 

Art. 6 

La pesca diurna di altura con rnezzl meccanici 
2 consentita solamente nelle seguenti zone: 

1) Zona di S. Giovanni di Medua: compresa 
tre Capo Rodoni, ii punto situato sul parallelo della 
Foce del Drin, distanza della foce mg. 4,5, la foce 
della Bojana e la costa. 

2) Zona es terna a ponente di Capo Rodoni e 
Dulcigno: delirnitata dai seguenti punti: 
A · Latitudine 41 ·s 1 · 30" N Longitudine 
B • , 41·sr20· N » 
C • » 1t1 ·1tH>0° N , 
D - • 41·49·00· N , 
E - > 41·45·00· N • 
F - , •1·26·30• N • 
G- , ~1·26·30· N 

19·00·00· E 
19·10·00· E 
19·00·00· E 
19·15·30• E 
19 20·00· E 
19·13'30" E 
19·20·00· E 

3) Zona esterna ai fiumi Semani e Skumbini: 
delimitata a nord dal perallelo del Monte Bastova 
[estrernita sud delta catena montuosa di Capo Laki], 
a sud dal parallelo dell'estrernlta settentrionale di 
Punta Seman i, a pon ente dal meridiano 19.10' E, a 
levante dalia linea ehe unisce il punto situato sul 
parallelo dello estremo nord di Punta Semanl, di 
stanza dalla punta mg. 3,7 con punto situato sul 
• 

J 
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parallelo di Monte Bastova distanze mg. 4,8 dalla 
costa. 

PESCA NOTTURNA CON LUCI SOTTOFONDO 

Art. 7. 
L'esercizio della pesca notturna con speciali lam 

pade subacque e consenttta nelle zone qui appresso 
indicate, con l'osservanza delle speciali disposizioni 
contenute negli articoli seguenti: 

1. - Zona antistante Dulcigno: compresa nel 
quadrilatero delirnitato a nord dal rilevamento 66' 
del fanale di Dulcigno, a sud dal rilevarnento 66' 
detta foce della Bojana, a ponente dal meridiano 
19' 00' E, a levante dalla linea ehe unisce il punto 
situato dal rilevamento 66' foce Bojana, distanza dalla 
foce miglia 5,5 col punto situato sul rilevamento 
66' fanale Dulcigno, distanza dal fanale miglia 2. 

2 - Zona cornpresa tra la congiungente Pun 
ta Palermo - Capo Kiephali e la costa. 

Art. e 
Le larnpade autorizzate sono quelle approvate 

dall'Ufficio di Stato Maggiore della Regia Marina. 
Art. 9. 

Fino a tutto setternbre 1942, allo scopo di con 
sentire la fornitura di lampade elettriche subacquee 
di tipo approvato, e autorizzato l'impiego di luci 
sottofondo, previo accertamento da parte degli enti 
delegati da questo Comando, ehe i d ispositivi usati 
per impcdire la visibilita della luce dall'alto e la 
teralrnente diano necessarie qaranzie. 

Art. 10. 

Per ottenere l'autorizzazione all'esercizio della 
pesca notturna gli interessati dovranno Inoltrare do 
manda all'Autortta Marittima ehe disporra per gl} 
accertamenti di cui all'articolo precedente. 
• Art. 11. 

I capitani dei pescherecci autorizzati ad eserci 
tare la pesca notturna dovranno raggiungere la zona 
di pesca nelle ore diurne e richiedere di volta in 
volta particolari istruzioni alla Capitaneria del porto 
ed al Comando Difesa Traffico del luogo di partenza, 
.riguardanti Ja ~icurezza deJla naviqazione. 

PESCA CON NASSE E RETI DA POSTA 
Art. 12. 

La pcsca con nasse e reti da posta e consen 
tita solarnente nella fascia di mare indicate nell'ar 
ticolo 3 della presente ordinanza e Iimitatarnente 
alle sole ore diurne. 

Art. 13. 
Per ii seqnalamento delle nasse e reti da posta 

e obbligatorio l'uso dei segnali a forma di prlsma 
o di croci, ed e proibito l'uso di segnaU di altro tipo 

Art. 14. 

E' fatto obbligo per l'esercizio della pesca pre 
detta di far stazionare sul luogo, sempre Jimitata 
mente alle ore diume, un battello di vigilanza munito 
di bandiera di seqnalazione di colore nero. 

DIVIETO DI PESCA 

Art. 15 
Nelle zone non espressamente indicate negli ar 

ticoli precedenti, la pesca sia diurna ehe notturna, f! 
assolutamente vietata. 

DISPOSIZIONI GENERALI 

A.rt. 16. 

I pescatori, per peter esercitare la pesca nei Ji. 
miti di tempo e di luogo precisati dagli articoli 
precedenti, dovranno ottenere dall 'Autori ta Marittima 
del luogo uno speciale perrnesso, revocabile a qiu- 
'dizio insindacabile della stesse. 

Inoltre ai fini del controllo dei battelli ehe si 
recano alla pesca i q api barca harmo l'obbligo di 
presenters! all'Autorttë Marittima prima dell'uscita 
ed immediatamente dopo il rientro muniti dei do 
cumenti di bordo e di quelli atti a comprovare la 
identita personale dei component! l'equipaggio. 

I pescherecci autorizzati ad esercitare la pesca 
diurna ~ notturna dovranno portare sul rnoscone di 
dritta e di sinistra sette fasce a colori intercalati 
bianco e nero. 

Art. 1'1. 
Sulle license delle barche eutorizzate ad eser 

citare la pesca saranno a~motate- tutre le persons , 
componenti l'equipaqqio. 

Nessuna variazione nel numero e nell'identrtë 
dei cornponenti l'equipaggio sara arnmessa senza l'au 
torizzazione dell' Autorita Marittima e rola.iva an· 
notazione sulla licenza . 

Art. 18. 
I capi barca hanno l'obbligo di avere sempre 

a bordo ed in piena regola le carte di bordo ed i 
titoli matricolari degli equipaggi. 

Art. 19. 
L'Autorita Marittima si riserva il dirito di non 

arnmettere determinate persona fra i componenti gli 
equipaggi delle navi addette alla pesca. 

Art. 20. 
Tutti i natanti addetti alla pesca harmo l'ob 

bligo tassativo di partire e di rientrare unicamente 
da e nelle localita ove hanno sedi uffici marittimT: 

Art. 21. 
Tutti i natenti al terminë della pesca, dovranno 

far ritorno al porto o spiaggia per ii quale venne 
rilasciata I'autortezaelone. 
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Qualora, per condizioni avverse di vente, per 
avarie riportate o per gravi infortuni di qualche 
mernbro dell'equipaggio, i capi barca dei natanti da 
pesca ritenessero di non peter raggiungere l'anco 
raggio di cui sopra prima del tramonto, potranno 
approdare in altre localita, con I 'obbligo dei capi 
barca di presentarsi nel piu breve tempo possibile 
e rendere noto i motivi dell'approdo all' Autorita 
.Marittima del luogo od, in mancanza, al posto di 
guardia costiera piu vicina. 

Ogni altro motivo diverse da quelli innanzi in 
dicati non giustifica l'approdo arbitrario, ehe sara 
pertanto considerate grave infrazione alle norme in 
vigore •e punito a mente della presente ordinanza. 

Art. 22. 
Fermo· restante ii divieto di approdare nelle 

ore notturne qualora i natanti fossero costretti per 
causa di forza maggiore, a rientrare dopo ii tra 
monto dovtanno farsi riconoscere illuminando la pro 
pria bandiera. · 

Art. 23. 

Le barche da pesca ehe, per forza di vente o 
di mare, venissero a trovarsi in 'zone in cui e vie 
tata la pesca, · dovranno ritirare subito i mestieri e 
gli attrezzi, dopo avervi sistemato un segnale per 
il r iconoscimento del punto. 

Al rientro in porta dovranno dare comunica 
zione immediate dell'incidente all'Autorita Marit-. 
tima. 

Arialoghi provvedimenti dovranno essere adot 
tati nel çaso in cui le reti dovessero irnpiqliarsi 
sul fonde in. zone normalrnente libere da impedi 
menti da fondo .. 

Art. 23. 
Nessun natante da pesca dovril: 
a) avvicinarsi a meno di 200 metri dalte opere 

()}1 

militari, ctant unite da qncrra orrneqqiatc ed al 
l'ancora: 

b) tntralciare in modo alcuno la manovra delle 
RR. Navi, dei piroscafi e delle motonavi; 

. c) sostarc all'imboccatura dei porti. 
Art. 26. 

La pesca viene esercitata dagli interessaf a lorn 
pieno rischio e pcricolo unche nci riguardi degli 
eventuali danni ehe potessero dcrivarc alle persone 
ed allc cose in seguito a scoppi di mine, ad of lese 
di navi c1d acrei nazionali o ncmici. 

•Art. 27. 
Ogni .infraztone allc dlsposizioni contenute nella 

pre sen te ordinanza qualora i I fatto non costituisca 
un piu gravë reato, sara punita a terrninc dcll'arti 
colo 93 del Codice Penale Militare. 

Art. 28. 
I trasgressori alle norme predette potranno es 

essere fatti segno ad azioni di fuoco da parie di 
rnezzi addetti alla vigilanza ed alla polizia mili 
tare .Marittima e da parte del personale incaricato 
della viqllanza costiera. 

Art. 29. 
Gli agenti della forza pubblica • sono incaricati 

della esecuzione della presente ordinanza. 
Art. 30. 

Le ordinanze n. 11 del 6.6. 1 Q40 - n. 18 del 10.9. 
1940 - n. 34 del 16.4.41 • n. 41 del 5.9.41 - n. 43 
del 11.1. 42; sono abrogate. 

Durazzo, li 20 Agosto 1942-XX. 
11 Colonnello di Porto 

Cornandante il Compartimento Marittimo d' Albania 
f.to Ettore .Mollo • 

Shtyp: Luarasi Tiranë 

,; .... 
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DEKRETE MËKA MBËSORË pa numur renduer 

Gradim nëpunësi 

NA 
MËKAMBËS I PËRGJITHSHËM I MADHNIS TIJ 

VIKTOR EMANUELIT Ill 
PËR HIR TË ZOTlT E VULLNET TË KOMBIT 

MBRET I ITALIS DHE I SHQIPNIS 
PERANDOR I ETIOPIS 

Në virtyt t' autoritetit që Na asht delegue ; 
Mbassi u-pa Dekreti Ynë Nr. 105, datë 3.IV.1940- 

X VIII, mbi gjendjen juridike, ekonomike e jerarhike 
të nëpunsavet civilë të Shtetit; 

Mbassi u-pa Dekreti Ynë Nr. 72, datë 24.IIl.1941· 
XIX që cakton kuadrin organik të personelit arsi 
muer ndër qarqe ; 

Mbassi u-pa neni 1 i Dekretit t' Onë Nr. 275, 
datë 29.IX.1941-XIX, mbi marrjen në shërbim të 
personelit Shtetnuar të Grupeve B e C ; 

Mbi propozimin e Ministrit Sekretar Shteti për 
Arsimin Botuer, 

kemi dekretue e dekretojmë : 
Neni 1 

Zoti Hasan Hasnaj, i cili ka qënë i inkuadruem 
në ruolet organike të Drejtoris së Përgjithëshme së 
Shëndetsis, Grupi C, grada XI, si agjent i parë me 
rrogë muejore fr. shq. 150, emnohet agjent i kl. I. 
n' Institutin Bujqësuer të Kavajës, Grupi C, grada 
XII, në vëndin vakant, me rrogë muejore fr. shq. 150. 

Ky Dekret do të botohet në fletoren Zyrtare 
të Mbretnis dhe do t' i kumtohet Këshillit Kontro 
lluës për regjistrim. 

Tiranë, më 26.VI.1942-XX. 

Xh. Korça d. v. 
Francesco [acornoui d. v. 

Gradim funksionari të Min. P. Mbr. 

NA 
MËKAMBËS I PËRGJITHSHËM I MADlii\IS TIJ 

VIKTOR EMANUELIT lii 
PËR HIR TË ZOTIT E VULLNET TË KOMBIT 

MBRET I ITALS DHE I SHQIP.NIS 
PERANDOR I ETIOPIS 

Në virtyt t' autoritetit që Na asht delegue ; 
Mbassi u-pa Dekreti i Jonë Nr. 106, datë 

14.V.1942-XX. 
Mbi propozimin e Ministrit Sekretar Shteti për 

Punët e M brëndëshme, 
kemi dekretue e dekretojmë : 

Z. Hajro Plaku, tash Sekretar i l-rë i Drejtoris 
së Bashkive dhe Kornuneve të Ministris se Punve të 
Mbrëndëshme, gradohet Inspektor Krahinor për Ba 
shkitë dhe për Kornunet, në vëndin që ndodhet 
vakant. 

RJ'oga e tij muejorc -do të jetë fr. shq. 350 
(treqindepesëdhjetë). 

Urdhnojmë që ky Dekret të botohet në fle 
toren Zyrtare të Mbretnis, t' i komunikohet Këshillit 
Kontrolluës për rregjistrim dhe gjithë zyrave të tjera, 
për dijeni e veprim. 

Tiranë, më 26.Vl.1942-XY 
Francesco Jacomoni d. v. 

M. Kruja d. v. 

Gradim Nënprefekti 

NA 
MËKAMBËS I PËROJITHSI !EM I MADH NIS TIJ 

VIKTOR EMANUELIT III 
PËR !-HR TË ZOTIT E VULLNET Ti; KOMBIT 

MBRET I IT ALIS DHE I SHQIPNIS 
PERANDOR I ETIOPIS 

Në virtyt t' autoritetit që Na asht delegue; 
Mbi propozimin Ministrit Sekretar Shteti për 

Punët c Mbrëndëshme; 
kemi dekretue e dekretojmë ; 

Z. Rrok Perolli, tash Nënprefekt e kl. l-rë në 
Suharekë, gradohet lnspcktrrr i Bashkive dhe i Ko 
rnuneve të qarkut të Prefekturës së Prizrenit, 11f 

vendin që rezulton vakant nga molet organike që 
ka pregatitun ish Komisariati I Naltë Civil i Koso 
vës, për viset e çliruerne. 

1 përmënduni inkuadrohet në grurin A. grada 
e VII, t' atij ruoli e me rrogë muejore fr. shq. 325. 

Ky Dekret do të botohet në fletoren Zyrtare 
të Mbretnis, dhe do t' i komunikohet Këshillit Kon 
trolluës për rregjistrim. 

Tiranë, me 10.VII.1942-xx. 
Francesco Jacomoni d. v. 

M. Kruja d. v. 

Emërim Prefektash 

NA 
Mf:KAMBËSI PËRGJITHSHËM I MADl:-lNIS TIJ 

VIKTOR EMANUELIT III 
PËR HIR TE ZOTIT E VULLNET TË KOMHIT 

MBRET I !TAUS DHE I SHQJPNIS 
PERANDOR I ETIOPIS 

Në virtyt t' autoritetit që Na asht delegue; 
Mbassi u-pa Dekreti i Jonë Nr. 106, dt. 14 maj 

1942-xx; 
Mbassi u-ndigjue Këshilli i Ministrave; 
Mbi propozimin e Ministrit Sekretar Shteti për 

Punët e Mbrëndëshme ; 
kemi dekretue e dekretojmë: 

Z. Sami Koka, emnohet Prefekt i kl. l-rë dhe 
destinohet me shërbim në Prizren. 

Z. Qazim Mulleti, emnohet Prefekt i kl. l-rë, 
dhe destinohet me shërbim në Tiranë. 
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Shkarkim mësuesi nga detyra Rroga e tyne muejore asht fr. shq. 650 (gjash 
tëqind e pesëdhjetë), baras me atë fillestaren e gra 
dës së IV-të, të funksionarëve te grupit A. 

z. Ahmet Myftari, emnohet Prefekt i kl. të li-të, 
dhe destinohet me shërbim në Dibër të Madhe, 

z. Mahmut Golerni, emnohet Prefekt i kl. II-të, 
dhe destinohet me shërbim në Peshkopi. 

z. Tahir Kolgjini, emnohet Prefekt i kl. të li-të, 
dhe destinohet me shërbim në Kukës. 

Që të tre kanë për të marrë si rrogë muejore 
fr- shq. 475 (katërqindeshtatëdhjet e pesë), baras me 
atë fillestaren e parashikuerne nga grada e V-të e 
grupit A, të funksionarëve të Shtetit. · 

Urdhnojmë që ky Dekret të botohet në Fle 
toren Zyrtare të Mbretnis, t' i komunikohet Këshillit 
Kontrolluës për rregjistrim edhe të gjitha zyrave të 
tjera, për dijeni e veprim. 

Tiranë, më 10.Vll.1942-xx. 
Francesco Jacomoni d. v. 

M. Kruja d. v. 

Pushim nëpunësi të Min. P. Mbr. 

NA 
. \\i:KA,\18ËS I PËRGJITHSHËM I MADHNIS TIJ 

VIKTOR EMANUELIT Ill 
Pl'.R HIR TË ZO I IT E VL.LL~ET ·1 Ë KOMBIT 

MBRET I IT ALIS DHE I SHQlf'NIS 
PERA~DOR I E.1 IOPb 

l\:i; virtyt t' autoritetit që i':a asht delegue ; 
Mbassi pamë Dekretin t' Onë Nr. 105, datë , 

3.IV.1940-XVIII, q' aprovon normat mbi gjëndjen 
juridike, ekonomike e jer arqike të nëpunësave Civilë 
të Shtetit; 

Mbassi pamë dispozitivin e Vendimit Nr. 4, dt. 
3. Vl.l lJ42-xx, të Këshillit të Dishiplinës të Ministris 
së P. të Mbrëndëshme; · 

Mbi propozimin e Ministrit Sekretar Shteti për 
Punët e Mbrëndëshme: 

kemi dekretue e dekretojmë: 
Z. 7.ef Ndoja, Sekretar i dytë i Ministris së P. 

të Mbrëndëshine, dhe i inkuadruem në ruolet orga 
nike emnore të Administratës së Mbrëndëshme, 
grupi A, grada t' IX, pushohet nga detyra, për efekt 
të nenevet 64 e 65 të normave relative, me fuqi 
zbatimi qysh nga data 4 Maj 1942-xx, që, funksionari 
në fjala asht vuernun nën survejim t' organavet të 
sigurimit publik. 

Urdhnojmë që ky Dekret të botohet në Fle 
toren Zyrtare të Mbretnis, dhe për regjistrim t' i. 
komunikohet Këshillit Kontrollues. 

Tiranë, më 13.VII. 1942-XX. 
Francesco Jacomoni d. v. 

M. Kruja d. v. 

NA. 
MËKAMBËS I PËRGJITHSHË?ll I N.A.DHNIS TIJ 

VIKTOR EMA:"\UELIT lii 
PËR HIR TË ZOTI'l' E VULL.:-;"ET TË KOMBIT 

:MBRET I !TA.LIS DHL I SHQJ.PXIS 
PERA.NDOR I E'l'lOPIS 

Në virtyt t' autoritetit që Na asht delegue; 
Mbassi u-pa neni 47 i Dekretit t' Onë Nr. 105, 

datë 3.IV.1940-XVIII ; 
Mbassi u-pa neni 50 i Dekretit t' Onë Nr. 105, 

datë 3.IV.1940-XVIII; 
Mbassi u-pa vendimi Nr. 24, cit. 6.Vl.1942-xx 

i Këshillit t' Administratës së Ministris s' Arsimit 
Botuer; 

Mbi propozimin e Ministrit Sekretar Shteti për 
Arsimin Botuer i 

kemi dekretue e dekretojmë: 
Neni 1 

Liam bri. Rali, mësues i kl. të parë në Vlonë, 
Grupi B, grada VIII, me rrogë muejore prej fr. shq. 
300, shkarkohet nga shërbimi për arësyena shëndet 
sore, tue ruejtë të drejtën e pensjonit ose të shpër- _ 
blimit të njiherëshëm që eventualisht mund t' i 
perkasi . 

Neni 2 
Shkarkimi nga shërbimi fillon për të gjitha 

efektet ligjore nga data 1 dhetuer 1941-xx. 
Ky Dekret do të botohet në Fletoren Zyrtare 

të Mbretnis dhe do t' i njoftohet Këshillit Kontro 
lluës për rregjisuimin. 

Tiranë, më 22.VII. 1942-xx. 
Francesco Jacomoni d. v. 

Xh. Korça d. v. 

Emërim nd. gjyqtarësh paqt. 

NA. 
MËKA:llBËS l PËRGJITHSHË:ll I N.ADHNIS TIJ 

VIKTOR EMANUELIT lii 
PËR HIR 'l't ZOTIT E \TLL~ET TË KOMBIT 

:MBRET I ITALIS DHE I SIIQJ.PNIS 
PERANDOR I ETIOPIS 

Në virtyt t' autoritetit që Na asht delegue; 
Mbassi u-pa neni 15 i Statutit Themeltar të 

Mbretnis; 
Mbassi u-pa neni Q i Dekretit t' Onë datë 

12.X.1939-XVIII Nr. 12-1, kthye në ligjë me ligjën 
dt. 5.VIl.1940,XVlll, Nr. 290; . 

Mbassi u-pa Dekreti !'l\inistruer mbi shkallë 
zimin e konditatëve të konkursit për ndihmës-gjyqtar 
paqtuesa; 

Mbi propozimin e Kryeministrit, Zav. Ministër 
Sekretar Shteti për Drejtësin: 

kemi dekretue e dekretojmë: 
Të poshtëshenuemit, fituesa në konkursin e 

• 
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shpalluri, emnohen ndihmës-gjyqtar paqtuesa (Grupi 
A, grada XI) në vendet e shënueme pranë emnit 
të sejcilit. 
1. Viktor Petro Poga, në Gjykatën paqtuese të 

Libohovës: 
2. Londo Shori, në Gjykatën paqtuese të Delvinës; 
3. Gjergj Memo, në Gjykatën paqtuese të Ka vajës; 
~. Alqi Nushi, në Gjykatën paqtuese të Beratit; 
5. Mark Dindi, në Gjykatën paqtuese të Tepelenës; 
6. Koço Vasil Meksi, në Gjykatën paqtuese të Për 

metit. 
Tiranë, më 25.VIl.1842-xx. 

Francesco Jacomoni .d, v. 
M. Kruja d. v. 

Pushime dhe emnime Kryetarësh Komuneje 

NA. 
MËKA.MBËS I PËRGJITHSHËM I MADHNIS TIJ 

VIKTOR EM.!NUELIT III 
PËR HIR TË ZOTIT E VULLNET TË KOMBIT 

MRRET I IT ALIS" DHE I SHQIPNIS 
PERANDOR I ETIOPIS 

Në virtyt t' autoritetit që Na asht delegue; 
Mbassi u-pa neni 147 i Ligjës së Katundarive 

(Komuneve), datë 11 Prill 1929; 
Mbi propozimin e Ministrit Sekretar Shteti për 

Punët e Mb0rëndëshme; 
kemi dekretue c dekretojmë: 

Z. Zhui K. Bardhaj, i ngarkuem me funksionet 
e Kryetarit të Komunës në Rugovës (Pejë), shkar 
kohet nga detyra, për arsyet e përrnundunajnë para 
grafin I të nenit 47 të D. M., datë 3.IV.1940-xVIII, 
Nr. 105. 

Z. Mahmut Allaman Xhilaga, emnohet Kryetar 
i Komunës së Rugovës. 

. Z. Hajredin Korumi, tash Kryetar i Kurnunës 
së Ballancës, shkarkohet nga detyra, për shkak se 
asht kenë thirre nënë armë. 

Z. Mexan Selami, emnohet Kryetar i Komunës. ' 
së Zybovcës, në vendin që aktualisht ndodhet vakant 

Urdhnojmë që ky Dekret të botohet në fle 
toren Zyrtare të Mbretnis, dhe t' i komunikohet Kë 
shillit Kontrolluës për rregjistrim. 

Tiranë, më 2.VIII.1942-xx. 

M. Kruja d. v. 
Francesco Jacomoni d. v. 

Transferime Kryetarësh Bashkie dhe Komunesh 

NA 
M.ËKAMBËS_l PËRGJITHSHËM I MADHNIS TIJ 

VIKTOR EMANUELIT lii 
PËR HIR TË ZOTIT E VULLNET TË KOM.BI'l' 

MBRET.:I. ITALIS DHE I SHQIPNIS 
PERANDOR I ETIOPIS 

Në virtyt t' autoritetit që Na asht delegue : 
Mbassi u ndigjue Keshilli i Ministrave: 

• 

Mbi propozimin e Ministrit Sekretar Shteti për 
Punët e Mbrëndëshme, 

kemi dekretue e dekretojmë: 
Z. Kadri Saliu, deri tash Kryetar i Bashkis së 

Gostivarit, shkarkohet nga detyra për arsye së asht 
emnue Anëtar i Këshillit Qendror t' Ekonomis 
Korporative. • 

Z. Shykri Abazi, deri tash Kryetar i Bashkis së 
Peshkopis, emnohet Kryetar i Bashkis së Gostivarit. 

Z. Pavli Cimbi, deri tash Kryetar i Kornunes 
se Kastriotit, emnohet Kryetar Bashkije në Peshkopi. 

Z. Ejup Gjyrezi, deri tash Kryetar i Komunes 
së Qendrës Burrel, emnohet Kryetar i Bashkis së 
Rahovecit, në vëndin vakant. 

Ky Dekret do të botohet në fletoren Zyrtare 
të Mbretnis dhe do t' i komunikohet Këshillit Kon 
trolluës për rregjisrim. 

Tiranë, më 2.VIIl.1942-xx. 

Francesco Jacomoni d. v. 
M. Kruja d. v. 

Përjashtim mësuesi nga shërbimi 

NA 
MË:KAMBËS I PËROJITH:,HËM I MADHNIS TIJ 

VIKTOR EMANUELIT Ill ' 
PËR HIR TË ZOTlf E VULLNET 1Ë KOMBlf 

MBRET 1 IT AUS DHE I SHQIPNIS 
PERANDOR I ETIOPIS 

Në virtyt t' autoritetit që Na asht delegue: 
Mbassi u-pa neni 47 i Dekretit t' Onë Nr. 105, 

dt. 3.IV.1940-XVIII; 
Mbassi u-pa neni 50 i Dekretit t' Onë Nr. 105, 

dt. 3.IV.1940-XVIII; 
Mbassi u-pa neni 85 i Dekretit t' Onë Nr. 105, 

dt. 3.IV.1940-XVIII; 
Mbassi u-pa Vëndimi i Këshillit t' Administratës 

së Ministris s' Arsimit Nr. 28, dt. 6.Vl.1941-XX; 
Mbi propozimin e Ministrit Sekretar Shteti për 

Arsimin Botuer; 

kemi dekretue e dekretojmë: 

Neni 1 
Zoti Asaf Hilmiu, mësues në Vlonë, Grupi B, 

Grada X, rroga muejore fr. shq. 180, mbështetje të 
nenit 47 të Dekr. M. Nr. 105, dt. 3.IV.1940-XVIII, 
përjashtohet nga shërbimi për shkaqe shëndëtsore 
tue ruejtun të drejtën e trajtimit Jigjuer për marrje 
pensjoni ose shpërblimi të njiherëshëm qi mund 
t' i përkasin. 

Neni 2 • 
Ky Dekret ka vleftë për të gjitha efektet ligjore 

që nga data 1.V.1942-XX. • J 
Ky Dekret ka me u botue në fletoren Zyrtare 

4 
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të Mbretnis dhe ka me i u kumtue për rregjistrim 
Këshillit Kontrolluës si edhe zyravet të tjera përkatëse. 

Tiranë. më 2. VIll.1942-.XX. 
Francesco Jacomoni d. v. 

Xhevat Korça d. v. 

Emërim 'agjentash n' Admin. Finan. 

NA 
M.ËKAMBËS I PËRGJITHSHËM. I :M:ADHNIS TIJ 

VIKTOR EMANUELIT lii 
PËR HIR TË ZOTIT E VULLXET TË KOM.BIT 

MBRET I ITALIS DHE I SH_QIPNIS 
PERANDOR I ETIOPIS 

Në virtyt t' autoritetit që Na asht delegue; 
Mbassi u-pa Neni 19 i Dekretit t' Onë Nr. 105, 

dt. 3. IV. l Q40-XVIJI, mbi gjëndjen Juridike, ekonomi 
ke dhe jerarhike të nëpunësavet civilë të Shtetit; 

i\\bassi u-pa Dekreti i Jonë dt. l.V.1940-XVIII, 
që cakton kuadrin organik t' Administratës financiare; , 

Mbassi u-pa mendim' i favorshëm i Këshillit 
t' Administratës së Ministris së financavet; 

,\,\bi propozimin e Ministrit Sekretar Shteti për 
financat; 

kemi dekretue e dekretojmë : 
Nen' i vetëm 

Nëpunësat e poshtë-shënuern që kanë dalë 
fituës në konkursin e shpallun me dt. 12.111.1941-XIX, 
mbassi kaluen periudhën e provës, emnohen Agjenta ' 
të kl. If-të në Grupin C, Grada XIII-të të personelit 
t' Administratës financiare tue nisë nga data që shë- ' • 
nohet bri sejcilit emën: 

Ahmet Gradeci, tue nisë nga dt. IO.VI.942-xx 
në fin. Kukës; 

Ndue Pali, -tue nisë nga dt. 13.Vl.1942-xx 
në fin. Shkodër; 

Luigj Nazi, tue nisë nga dt. 20.Vl.1942-xx 
në Ministri ; 

Ragip Minga, tue nisë nga dt. 24.Vl.1942-XX 
në fin. Gjinokastër. 

Ky Dekret do të botohet në Tletoren Zyrtarë 
të Mbretnisë dhe do t' i komunikohet Këshillit Kon 
trolluës për rregjistrim. 

Tiranë, më 2.VJJl.1942-XX. 
Francesco Jacomoni d. v. 

Shuk Gurakuqi d. v, 
- --------~-----------~ - 

Emërim Nd. Llogaritari 

NA 
M~KAMBËS I PËRGJITHSHËM I MADHNIS TIJ 

VIKTOR EMANUELIT Ill 
PËR HiR TË ZOTIT E VULLNET TË KOMBIT 

MBRET I ITALIS DHE I SHQIPNIS 
PERANDOR I ETIOPIS 

Në virtyt t' autoritetit që Na asht delegue; 
Mbassi u-pa Neni 19 i Dekretit t' Onë Nr. 105, 

dt. 3.IV.1940-XVIII, mbi gjëndjen juridike, ekonomike 
t> jerarhike të nëpunësavet civilë të Shtetit; 

Mbassi u-pa Dekreti i Jonë dt. 1.V.1940-XVIII, 
që cakton kuadrin organik t' Administratës financiare; 

Mbassi u-ndigjue mendim' i favorshëm i Kë 
shillit t' Administratës të Ministris së financavet; 

Mbi propozimin e Ministr it Sekretar Shteti për 
f inancavet: 

kemi dekretue dhe dekretojmë: 
Nen' i vetëm. 

Z. Hajro Borshi, që ka dalë fituës në kon 
kursin e shpallun me datë 7.IJI-1940-XVIII, mbassi 
kaloj periudhën e provës, emnohet Ndihmës-Llogari 
tar në Grupin B, Grada XI-të të personelit t' Admi 
nistratës financiare tue nisë nga data 15.VI.1942-XX 
dhe caktue me vend shërbimi pranë Intendencës fi 
nanciare Berat. 

Ky Dekret do të shpallet në fletoren Zyrtare 
të .Mbretnis dhe do t' i komunikohet Këshillit Kon 
trolluës për rregjistrim. 

Tiranë, më 2.VII!.1942-XX. 
Francesco Jacomoni ct. v. 

Shuk Gurakuqi d. v. 

Emërim agjentash n' Admin. Fin. 

NA 
MËKAMBËS I PËRGJITHSHËM I MADHNIS TIJ 

VIKTOR EMANUELIT Ill 
PËR HIR TË ZOTIT E VULLNET TË KOMlil!T 

MBRET I ITALIS DHE I SHQIPNIS 
PERANDOR I ETIOPIS 

Në virtyt t' autoritetit që Na asht delegue; 
Mbassi u-pa neni 19 i Dekreti t' Onë Nr. 105, 

dt. 3.IV.1940-XVIII, mbi gjëndjen juridike, ekonomi 
ke e jerarhike të nëpunësavet civilë t~ Shtetit; 

Mbassi u-pa Dekreti i Jonë dt. l.V.1940-XVJJI, 
që cakton kuadrin organik t' Administratës financiare; 

Mbassi u-ndigjue mendim' i favorshëm i Kë 
shillit t' Administratës të Ministris së financa vet; 

Mbi propozimin e Ministrit Sekretar Shteti për 
financat; 

kemi dekretue dhe dekretojmë: 
Nen' i i vetëm. 

Nëpunësat e poshtë shënuem që kanë dalë fi 
tuësa në konkursin e shpall un me dt. 28. IIJ.1940-XVIII, 
mbassi kaluem periudhën e provës, emnohen Agjenta 
të kl. IV-të në Grupin C. Grada XV-të të personelit 
t' Administratës financiare, tue nisë nga data që shë 
nohet bri sejcilit emën: 
1. Halid Lika, tue nisë nga data 1.Vl.1942-XX 

në fin. Korçë; • 
2. Andon Xuxi, tue nisë nga data 9.Vl.1942-XX 

në fin. Ul gin; 
3. Ndoc Nika, tue nisë nga data 12.Vl.1942-XX 

në fin. Shkodër; 
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4. Shyqri Spahi, tue nisë ng-a data 15.Vl.1942-XX 
në fin. Durrës; 

5. Xhafer Sarnarxhin, tue nisë nga dt. 24-Vl.1942-XX 
në Fin. Elbasan. 

Ky Dekret do të botohet ni.' Fletoren Zyrtare 
të ,'v\bretnis dhe do t' i komunikohet Këshillit h'.011- 
trolluës për rregjistri111. 

Tiranë, më 2.\'III.Jt)42-XX. 

f rancesco [acorncni d. v. 
Shuk Gurakuqi d. \'. 

Gradime gjyqtarësh 

.• ,A. 
:\lEKAMB:i<:S I pf;RG.l lTRSHf::\l l :\lAI>HXlli Tl.l 

VIKTOR EMANUELIT lii 
l'r~R HlR 'l'Ë. ZOTl'l' E \'ULLXE'l' 'l'Ë. KO'.\! HL'l' 

:\lBRE'l' I l'fA.LIS DHE I SHQIP~IS 
rERA.:'i'DOR I ETIOPIS 

Në virtyt t' autoritetit që Na asht delegue; 
Mbassi u-pi neni 37 i Dekretit t'Onë, dt. 3 Prill 

1940-XVlll l\:r. 105; 
Mbassi u-pa neni 11 i Ligjës mbi disa ndryshi 

me në ligjët organike të Drejtësis, dstë 6. ;\\aj 1()38; 
Mbi propozimin e Kryetarit të Këshillit të Mi 

nistravet, Zav. Ministër Sekretar Shteti për Drejtësinë; 

kemi dekretue e dekretojmë: 

1 z. Kostaq Dhesqoti, gjyqtar i kl. I-rë pranë 
Gjykatës së Shk. I-rë të Shkodrës, gradohet Kryetar 
po pranë asaj Gjykate; 

2. Z. Jan Panajoti, gjyqtar i kl. I-rë me funk 
sjone Prokuror'i Mbretit në Vlonë, gradohet Pro 
kuror i Mbretit po n' atë vend ; 

3. ZZ. ferid Çabej, Oaqo floqi, Thimi Gjani, 
Sandër Kraja, Spiro Dodbiba, Hajri Zejno, Andon 
Sallabanda, Thoma Vasili, Spiro Mano, Aleksandër 1 

Preluca, fuad Shtylla, Hasan Begolli dhe Hysen Luli, 
gjyqtarë paqtuesa të kl. JI-të, gradohen gjyqtarë paq 
tuesa të kl. I-rë (Grupi A. Grada IX) tue mbajtun 
funksjonet e tashme; 

4. ZZ. Aleko Konduli, Sait Kazazi, Nexhat Ago 
lli, Abdyl Kokoshi, Sokrat Kallogjeri, Manoi Kono 
mi, Sokrat Rumbo dhe Epaminonda Papuli, ndihmës 
gjyqtarë paqtuesa, gradohen gjyqtarë paqtuesa të kl. 
II-të (Grupi A, Grada X) tue mbajtun funksjonet 
e tashme. 

Urdhënojmë qi ky Dekret të botohet në fle 
toren Zyrtare të Mbretnis dhe t' i komunikohet Kë 
shillit Kontrolluës për rregjistrim. • 

Tiranë, më 2.Vlll.1942-XX. 

Francesco Jacomoni d. v. 
M. Kruja d. v, 

Transferime gjyqtarësh 

NA 
\l [~K,UrnF;K l l'~:JW,J IT! ISUËM I MADHNIS 'l'IJ 

VIKTOR EMANUELIT lii 
p~~H ; Im 'l'F:.ZU'l'l'l' r~ VULLNET Ti~ KOMHl'l' 

\l BltE'l' l l'l'ALI8 DliE l StiQIPNIS 
PERANDOR I E'l'lOPIS 

Në virtyt t · autoritetit që Na asht delcguc : 
Mbassi u-p;'1 neni 14 i Statutit Themeltar fr 

Mbretnis: 
Mbassi u-pa neni () i Dekretit t' Onë datë 

12.X.1939.XVIII, Nr. 129; 
Mbassi u-ndigjue Këshilli i Ministrave; 
;\\bi propozimin e Kryetarit te Ministrave, Zav . 

,\\inistër Sekretar Shteti për Drejtësin; 
kemi dekretue e dekretojmë: 

1. Gjon Kovaçi, Gjyqtar i kl. I. me funksjone 
administrative pranë Ministrisë së Drejtësisë, transfe 
rohet pranë Gjykatës së Shk. I. të Tiranës; 

2. [an Shuteriqi, Gjyqtar i kl. I. prani:' Gjykatës 
së Shk. I. Tiranë, vihet në dispozicjon të Ministris 
së Drejtësisë, me funksione administrative. 

Ky Dekret do t'i komunikohet Kë'shillit Kon 
trolluës dhe do të botohet fletoren Zyrtare të 
Mbretnis. 

Tiranë, më 2.Vlll.1 ()42.XX. 
f rancesco [acornoni d. v. 

M. Kruja d. v. 

Gradime ofiqarësh gjyqësorë 

NA 
MËKAMBf:s I PËRGJITHSHËM I MADHNIS TIJ 

VIKTOR EMANUELIT lii 
Pf:n HIR TË .ZOTIT E vnr.r .•• ~ET TË KOMBIT 

MBRET I lTALlS DHE I SHQIPNIS 
PERAXDOH I ETIOPIS 

Në virtyt t' autoritetit që Na asht delegue; 
Mbassi u-pa Dekreti i Jonë dt. 3.IV.1940-XVIII, 

Nr. 105, mbi gjëndjen juridike, ekonomike dhe jerar 
qike të nëpunësave civilë të Shtetit, si dhe Dekreti 
i Jonë datë 10.11.1941-XIX, Nr. 38 mbi disa ndry 
shime t' atij Dekreti; 

Mbassi u-pa Dekreti i Jonë dt. 18.IX.1940-XVIII, 
mbi aprovimin e Tabelave Organike të Personelit 
t' Administratës së Drejtësisë, si dhe Dekreti i Jonë 
datë 13.IV.1942-XX, Nr. 110, mbi shtimin e disa 
vendeve në Tabelat organike në fjalë; 

Mbassi imponohet me ngutësi plotësimi i gra 
dave ma të nalta të Grupit C, të tabelave organike 
të kësaj Administrate; 

Mbassi u-pa proces-verbali i Këshillit t' Admi 
nistratës të Ministris së Drejtësisë, dt. 24. Vl.1942-XX; 

Mbi prop~>Zimin e Kryetarit të Këshillit të Mi- 
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nistravet, Zav. Minister Sekretar Shteti për Drejtësin; 
kemi dekretue e dekretojmë: 

1. Gradohen prej gradës XII, kl. III, ofiqarët 
gjyqësororë të poshtëshënuern : . 
1. Sulejman Redhija, 2. Rexhep riali, 3. Xhavid Sa 

mi, 4. Qemal Ibrahim Gjata, 5. Faik Xhelali, 6. 
Sulejman Osrnanlli, 7 Hasan Dema, 8. Ali Sulej 
mani, 9. Ahmet Çelkupa, 10. Mehmet fuga, 11. , 
Sadëdin Harnzaj, 12. Hamza Zejneli, 13. Halil 
H. Harçi, 14. Elmas Sino, 15. Konstandin Papaspiro, 
Ingati, 16. Zarif Xhindi, 17. Rafail Lula, 18- Is 
mail Sulejmani, 19. Ali Berberi, 20. Zef Gjeloshi; 

2. Gradohen prej gradës XIII, kl. V., në gradën 
XII, kl. IV., ofiqarët gjyqësorë të .poshtësbënuern : 
1. Skender Ali, 2. Zef Kiçi, 3. Mehdi Shallari, 4. 

Hiqmet Dhelpra, 5. l lysejn Gina, 6. Ilia Bezhani, 1 

7. Enver Derniri, 8. Selim Bahri Begasi, 9. Va 
ngjel Bisha, 10. Mehdi Çiço, 1. I. Axhem Bineri, 
12. Aleks Bakalli, 13- Abdullah Skënderi, 14. Sel- 
man Rexha, 15. rialit Kadare, 16. Daut Mezini, 
17. Sitki Shatku, 18. Ali Bedhija, 19. Dan Hetaj, 
20. l lalit Zeqiri, 21. Xhafer Novi, 22. Beqir Baj 
ramaj, 23. llysen Guza, 24. Ibrahim Rusterni, 25, 
lsmet Shehi, 26. Ismail Taqe. 

Tiranë, më 2.VIIl.1942-XX. 
Francesco Jacomoni ct. v . 

M. Kruja d. v. 

Gradim funksionari 

NA 
1LËK.A:MBËS 1 PËRGJITHSHËM I .MADHNIS TIJ 

VIKTOR EMANUELIT lii 
pf;n am Tt ZOTIT E Vu LI SET T}: KO)! urr 

1fBRET I l'l'ALlS DHE! I sm.,>,li'~lt:> 
PERANDOR l ETIOPIS 

Në virtyt t' autoritetit që Na asht delegue; 
Mbassi u-pa Dekreti i Ynë në dt. 3.IV.1940-XVIII, 

Nr. 105, mbi gjëndjen juridike, . ekenomike e jerar 
hike të nëpunësave të Shtetit ; 

Mbassi u-pa vëndimi i Këshillit t' Administratës 
së Ministris s' Arsimit; 

Mbi propozimin e Ministrit Sekretar Shteti i 
për Arsimin Botuer ; 

kemi dekretue e dekretojmë: 
Z. Prof. Enrik Laca, Grupi A, Grada VII, gra 

dohet si Drejtor Kryetar Zyre për Shkollat e Mesme 
pranë Ministris s' Arsimit tue kalue në gradën e VI, 
Grupi A e me rrogën muejore fillestare të kësaj grade. 

Ky Dekret, si mbas nenit 5 të Dekretit t' Onë 
me datë 3.IV.1940-XVIII, Nr. 105, hyn në fuqi në 1 
të muejit që ndjek datën e nënshkrimit të tij, do t'i 
kumtohet Këshillit Kontrolluës për rregjistrim dhe do 
të shpallet në fletoren Zyrtare të Mbretnis. 

Tiranë, më 2.Vlll.1942-XX. 
Francesco Jacomoni ct. v. 

Xhevat Korça d. v. 

Pushime dhe emërime Kryetarësh Komunesh 

?fA 
MËKA;'JBËS I PËW.±,TITHSHË;J I ~ADH.Nll, 'PIJ 

VIKTOR EMANUELIT Ill 
P~~R HIR TË ZOTIT E VULL:S-ET TË KO:tl.BT'I' 

~IBRE'I' l l'I'ALIS DHH i ::it-iQlP.NTS 
PE RANDO H I B'PJO PlS 

Në virtyt t' autoritetit që Na asht delegue; 
Mbi propozimin e Ministrit Sekretar Shteti për 

Punët e Mbrëndëshme; 

kemi dekretue e dekretojmë: 

Z. Mustafa Matohiti, Kryetar i Komunes së Pi 
perasit, pushohet nga detyra, për aktivitet subverviv 
dhe pse asht !argue nga detyra dhe vend banimi. 

Z. Shaqir Dabulla, Sekretar i Kornunes së Që 
ndrës Delvinë, për meritë zotësije, gradohet si Krye 
tar i Kornunes së Piqerasit. 

Z. Refat Ali Çaushi, emnohet Kryetar i Ko 
munes Nikaj-Mertuer. 

Z. Ramadan Sula, Kryetar i Komunes së Nikaj 
Merturit, shkarkohet nga detyra, për shkak se asht 
thirrë nën armë, për të krye shërbimin ushtarak të 
detyrshëm. 

Z. Tahir Maksuti, emnohet Kryetar i Komunes 
së Lubishtës (Prizrend). 

· Z. Emin Kabashi, Kryetar i Kornunes së Lubi 
shtës, pushohet nga detyra, për fryt të pakët në 
shërbim. 

Z. Qazim Xha·ni, emnohet Kryetar i Komunes 
së Kastriotit. 

z. Thoma Capo, i ngarkuem me funksjonet e 
Kryetarit të Kornunes së Lubonjes (Prespë e Madhe), 
shkarkohet nga ajo detyrë, mbasi ka paraqitë dorë 
heqjen për arsye familjare. 

Z. fiqri Kaceli, emnohet Kryetar i Kornunes 
së Lubonjës (Prespë e Madhe). 

Z. Dem Ali Pozhari, emnohet Kryetar i Ko- 
munes së Qendrës Rozhaje. · 

Z. Sali Haxhi Aliu, Kryetar i Kornunes së Qe 
ndrës Rozhajë, pushohet nga detyra. për fryt të 
pakët në shërbim. 

Z. Ramadan Doda, Kryetari i Komunes së Mu 
shutishtit (Suharekë), pushohet nga detyra, për fr) t të 
pakët në shërbim. 

Z. Qamil Jemini, emnohet Kryetar i Kornunes 
së Mushitishtit. 

Z. fejzullah Harizi, Kryetar i Kornunes Rudnik 
(Drenicë), pushohet nga detyra, për fryt të pakët 
në shërbim. 

Z. Jakup Rarnandan Gjilani, emnohet Kryetar i 
Komunes Rudnik (Drenicë). 

Z .. Rexhep Banja, emnohet Kryetar i Kornuues 
së Duhlës (Prizend). 

Z. Sadik Zeneli, Kryetar i Kornunes së Qendrës 
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Drenicë, ,pushohet nga detyra, për fryt të pakët 
në shërbim. 

Z. Abdurrahrnan Harallati, , ernnohet Kryetar i 
Komunes së. Qendrës Drenicë. 

Z. Nikoll Çun Luka, emnohet Kryetar i Komunës 
së Serbinovës (Gostivar), në vëndin vakant. 

z. Hyseri Bajraktari, Kryetar i Komunes së 
Becit (Gjakovë), pushohet nga detyra, për fryt të 
pakët në shërbim. 

Z. Ndue Perlleshi, emnohet Kryetar i Kornuues 
së Becit (Gjakovë). 

Ky Dekret do të botohet në fletoren Zyrtare 1 

të Mbretnis dhe do t'i kumtohet Keshillit Kontrolluës. 
Tiranë, më 2.Vlll.1942-XX. 

Francesco Jacomoni ct. v. 
M. Kruja d. v. 

Ndrim Kryetari Komuneje 

NA 
MËKAKBËS I PËRGJITHSH~M I :MADHNIS TIJ 

VIKTOR EMANUELIT lii 
PËR HIR TË ZOTIT E VULLNET Tit KOMBIT 

KBRET I ITALIS DHE I SHQIPNIS 
PERANDOR I ETIOPIS 

Në virtyt t' autoritetit që Na asht delegue ; 
Mbi propozimin e Ministrit Sekretar Shteti për 

Punët e Mbrëndëshme : · 
kemi dekretue e dekretojmë: 

Z. Xhafer Pirgu, i ngarkuem me Iuqksjonet e 
Kryetarit të l(omunes së Sllatinës (Strugë), pushohet 
nga puna, për fryt të pakët në shërbim. 

Z. Shefki · Tërshana, emnohet Kryetar i Ko· 
munes së Tajmishtit (Kërçovë). 

Urdhnojmë që ky Dekret të botohet në fle 
toren Zyrtare të Mbretnis. 

Tiranë, më 12.VIII.194?-XX. 
Francesco Jacomoni d. v. 

M. Kruja d. v. 

Puslaime dhe. emërime në Bashki dhe Komune 

N'A 
)[~KAYBËS I PËRGJITHSHËM I MADHNIS TIJ 

VlKTOR EMASUELIT IU 
PËR HIR TË ZOTIT E VULLNET TË KOMBIT 

MBRET I ITALIS DHE I SHQIPNIS 
PERANDOR I ETIOPIS 

Z. Eqrem Telhaj, tash Nënprefekt i Kërçovës, 
shkarkohet nga detyra, dhe emnohet Kryetar i Ba 
shkis së Prizrenit. 

Z. Xhernal Sojli, tash Kryetar i Bashkis së 
Strugës, shkarkohet nga detyra, për fryt të pakët 
në shërbim. 

Z. Jak Ndo i, tash Kryetar i Korpunes së t lo 
çishtit, shkarkohet nga detyra, dhe ernnohet Kryetar 
i Bashkis së Strugës. 

Z. Cato Alibegaj, Kryetar i Bashkis s' Ulqinit, 
shkarkohet nga detyra, mbasi asht emnue Anëtar i 
Këshillit Qëndruer t' Ekonomis Korporative. 

Z. Pashko Jubani, tash Kryetar i Kornunes së 
Shengjinit, shkarkohet nga detyra, dhe emnohet 
Kryetar i Bashkis së Ulqinit. 

Urdhnojmë që ky Dekret të botohet në fle 
toren Zyrtare të Mbretnis. 

Tiranë, më 12.Vlll.1942-XX. 
francesso Jacomoni d. v. · 

M. Kruja d. v. 

Ndrim Kryetari Komuneje 

NA 
MËKA:M.BËS I P:itRGJITHSHËM I MA.DHNIS TLJ 

VIKTOR EMANUELIT lii 
PËR HIR TË ZOTIT E VULLNET Tt KOMBIT 

MBRET I ITALIS DHE I SHQIPNIS 
PERANDOR I ETIOPIS 

Në virtyt t' autoritetit që Na asht delegue; 
Mbi. propozimin e Ministrit Sekretar Shteti për 

Punët e Mbrëndëshme ; 
kemi dekretue e dekretojmë : 

Z. Rifat Haziri, Kryetar i Komunes së Radevës 
(Prishtinë), pushohet nga puna si i papërshtatëshern 
për atë, detyrë. 

z. Isa Kadria, emnohet Kryetar i Komunes së 
Radevës Prishtinë). 

Urdhnojmë qi -ky Dekret të botohet në Fle 
toren Zyrtare të Mbretnis. 

Tiranë, më 12. VIIl.1942-XX. 
Francesco Jacomoni d. v. 

M. Kruja d. v. 

Deklarim dor~heqjeje nd. gjy._tar-lsh paqmes 

NA 
MËKAMB~ I PbGJITHSBru( I KADHNI& TU 

VIKTOR EMANU6UT Ill 
PËR BIR ~ ZOTIT E VULLNET T! Jt.OOIT 

KBRET,I ITAUS DHE 18HQIPND 
PERANDOR I. ETIOPI8 

Në virtyt t' autoritetit që Na asht deleglt!f!; 
Mbassi u-pa neni. 45 Nr. 4,e5 iO.k~it t' Onë, 

Nr, -105, ~ .. ;3.IV.,lQ~VIII, mbi gjëndjen juridike, 
.ekonomike Ahe 'jerarqike të Nëpu~ Jti,&ktetit; 
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9 FLETORJA.ZYRTARE 14 Tetuer 1942-XX Nr. 118 

Mbi propozimin e Kryetarit të Këshillit të Mi 
nistravet, Zav. Ministër Sekretar Shteti për Drejtësinë: 

kemi dekretue e dekretojmë: 
Muzafer Fipa, ndihmës-gjyqtar paqtuës me fun 

ksjone gjyqtari paqtuës në Tuz dhe Hysamedin Ka 
liqi, ndihmës gjyqtar paqtuës, me funksjone"'"gjyqtari 
paqtuës në Librazhd, deklarohen dorëheqësa mbassi 
kanë braktisë vullnetarisht detyrën. 

Ky Dekret do t' i kumtohet Këshillit Kontro 
lluës dhe ka me u botue në fletoren Zyrtare të 
Mbretni së. 

Tiranë, më 12.VIl.1942-XX 
Francesco Jacomoni d. v, 

M. Kruja d. Y. 

Shkarkim nga detyra i Regjentit të Pref. së Korçës 

NA 
MËKAMBËS 1 PtRGJITHSHËM I MA.DHNIS TIJ 

VIKTOR EMANUELIT Ill 
PËR HIR TË ZOTIT E VULLNET TË KOMBI'r 

MBRET I ITALIS DBE I SHQIPNIS 
PERANDOR I ETIOPIS 

Në virtyt t' autoritetit që Na asht dqlegue; 
Mbassi u-ndigjue Këshilli i Ministravet ; 
Mbi propozimin e Ministrit Sekretar Shteti për 

Punët e Mbrëndëshme; 

kemi dekretue e dekretojmë : 

Këshilltari Epruer Z. Kadri Myftiu, Regjent i 
Prefekturës së Korçës, shkarkohet nga detyra e 
regjencës. 

Urdhënojmë qi ky Dekret të botohet në fle- 
toren Zyrtare të Mbretnis dhe t' i komunikohet Kë 
shillit Ko·ntrolluës për rregjistrim. 

Tiranë, më 12.VIII.1942-XX. 
Francesco Jacomoni d. v. 

M. Kruja d. v. 

Gradim funksionari të Ministris s' Arsimit 

NA 
MËKAMBËS I PËRGJITHSHËM I MADHNIS TIJ 

VIKTOR EMANUELIT lii 
PËR HIR TË ZOTIT E VULLNET TË KOMBIT 

MBRET I ITALIS DHE I SHQIPNIS 
PERANDOR I ETIOPIS 

Në virtyt t' autoritetit që Na asht delegue: 
Mbassi u-pa Dekreti i Ynë me datë 3.IV.1942- 

XVIII, Nr. 105, mbi gjëndjen juridike, ekonomike 
e jerarhike të nëpunësavet të Shtetit; 

Mbassi u-pa vendimi e farvorshëm i Këshillit 
të Ministrave; 

Mbi propozimin e Ministrit Sekretar Shteti për 
Arsimin Botuer; 

kemi dekretue e dekretojmë: 
Z. Prof. Ali Hashorva, Grupi A, Grada VI, 

gradohet si Sekretar i Përgjithshëm pranë Ministris 
s' Arsimit tue kalue kështu në gradën e V të Grupit 
A e me rrogën muejore fillestare të kësaj grade. 

Ky Dekret, si mbas nenit 5 të Dekretit t' Onë 
me datë 3.IV.1940-XVIII, Nr. 105, hyn në fuqi me 1 
të muejit që ndjek datën e nënshkrimit të tij, do t' i 
kumtohet Këshillit Kontrolluës për rregjistrim dhe 
do të shpallet në fletoren Zyrtare të Mbretnis. 

Tiranë, më 12.VIIl.1952-XX. 
Francesco Jacomoni d. v . 

M. Kruja d. v, 
Xh. Korça d. v, 

Emërim Inspektori të P. pranë Kryesis së K. Min. 

NA 
MËKAMBËS I PËRGJITHSHËM I MADHNIS TIJ 

VIKTOR EMANUELIT lii 
PËR HIR TË ZOTIT E VULLNET TË KOM.BIT 

MBRET I ITALIS DHE I SHQIPNIS 
PERANDOR I ETIOPIS 

Në virtyt t' autoritetit që Na asht delegue; 
Mbasi u-pa Dekreti Ynë Nr. 14, datë 21 fruer 

1942-XX; 
Mbassi u-pi Dekreti Ynë Nr. 105, datë 3 Prill 

1941-XX; 
Mbassi u-ndigjue Këshilli i Ministra vet; 
Mbi propozimin e Kryetarit te Kësillit të Mini 

stravet; 
kemi dekretue e dekretojmë: 

Z. Javer Hurshiti, tash Antar i Këshillit të 
Shtetit, shkarkohet nga detyra dhe emnohet Inspetor 
i Përgjithshëm pranë Kryesis së Këshillit te Mini 
strave. 

Urdhënojrnë qi ky Dekret të botohet në Fleto 
ren Zyrtare të Mbretnis, dhe t'i komunikohet Këshi 
llit Kontrolluës për rregjistrim. 

Tiranë, më 17.VIll.1942-XX. 
Francesco Jacomoni d. v. 

M. Kruja ct. v. 

Shkarkime e gradime sekretarësh të I-rë 

NA 
MËKAMBËS I PËRGJITHSHËM I MADHNIS TIJ 

VIKTOR EMANUELIT li 
PËR HIR TË ZOTIT E VULLNET TE KOMBIT 

MBRET I ITALIS DBE I SHQIPNIS 
PERANDOR I ETIOPIS 

Në virtyt t' autoritetit që Na asht delegue; 
.Mbassi u-panë Dekretet t' Onë Nr. 74, datë 

24.VIll.1941-XI:X, e Nr. 106, datë 14.IV.1942XX; 
Mbasi u-ndigue Këshilli i Ministra vet; 
Mbi propozimin e Ministrit Sekretar Shteti për 

Pun·ët e Mbrëndëshme; 
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10 fLETO~J~ ZYRTARE 14 Tduer 1942-XX Nr. 118 

kemi dekretue e dekretojmë 
Z. Oani Abazi, tash Kryetar i Komunës së Du 

katit, shkarkohet nga detyra, dhe emnohet Sekretar 
i l-rë, edhe ngarkohrt me funksjonet e Nënprefektit 
në Kurvelesh. 

Z. Syrja Rusi, tash Kryetar i Komunes së Që- 
ndrës Pogradec, shkarkohet nga detyra, dhe emnohet 
Sekretar i I-rë edhe ngarkohet me Iunksjonet e Nën 
prefektit në Bilisht. 

z. Qamil Quku, tash Kryetar i Komunës së , 
Dardhës, shkarkohet nga detyra, dhe eiunohet Se- , 
kretar i l-rë, edhe ngarkohet me funksjonet e Nën 
prefektit në Leskovik. 

Z. Luigj Luti, tash Kryetar i Komunes së Qe 
ndrës Korçë, shkarkohet nga detyra, edhe cmnohet , 
Sekretar i l-rë dhe ngarkohet me funksjonet e Nën 
prefektit në Pukë. 

Të përmendunit do t' inkuadrohen në grupin A, 
grada e VIII-të të moleve organike ernnore të per 
sonelit t' Administratës së Mbrëndëshme, dhe me të 
drejtë rrogë muejcre fr. shq. 260 (dyqind e gjashtë 
dhjetë). 

Z. Milto Papuli, tash Sekretar i l-rë, ngarkohet ' 
me funksjonet e Nënprefektit të Lushnjës. 

Z. Selahudin Çabeu, tash Sekretar i I I-të, ngar 
kohet me funksjonet e Nënprefektit të Tropojës. 

Ky Dekret do të botohet në fletoren Zyrtare , 
të Mbretnis, dhe t' i kurnunikohet Këshillit Kon 
trolluës për rregjistrim. 

Tiranë, më 17. Vlf 1.1942-XX. 
Francesco Jacomoni d. v. 

M. Kruja d. ·v 

Përjashtim mësuesi nga shërbimi 

NA 
MËKAMBËS I PËRGJITHSHËM I MADHNIS TIJ 

VIKTOR EMANUELIT lii 
PËR HIR TË ZOTIT E VULLNET TË KOMBIT 

MBRFT I ITALIS DHE I SHQIPNIS 
PERANDOR I ETIOPIS 

Në. virtyt t' autoritetit që Na asht delegue; 
Mbassi u-pa neni 47 i Dekretit t' Onë Nr, 105, 

datë 3.IV.1940-XVIll; 
Mbassi u-pa neni 50 i Dekretit t' Onë N° 105, 

datë 3.IV.1940.XVIII; . 
Mbassi u-pa Dekreti i Ynë dt. 5.111.1942-XX, 

mbi përjashtimin nga shërbimi të Z. Hamid Pengili; 
Mbassi' u-pa Vendimi i Këshillit t' Administratës 

së Ministris s' Arsimit; 
Mbi propozimin e Ministrit Sekretar Shteti për 

Arsimin Botuer ; 
kemi dekretue e dekretojmë: 

Neni 1.- 
~in .e ~~nit' të parë, të Dekretit t' Onë • dt. 

5.lll.1~ SI VIJOO: 

Z. Hamid Pengili, mësues në Krue (Durrës), 
Grupi B, Grada XII, rroga muejore fr. shq. 150, 
përjashtohet nga shërbimi në mbështetje të paragrafit 
të parë të nenit 47 të D. M. Nr. 105, dt. 3.IV.1940- 
XVlll, tue ruejtun të drejtën e trajtimit ligjuer për 
marrje pensjoni ase shpërblimi të njiherëshem qi 
mund t' i përkasi. 

Ky Dekret hyen në fuqi me dt. 1.lll.1Q42-XX. 
Ky Dekret do H; botohet në fletoren Zyrtare 

të Mbretnis dhe ka iu kurutue për rrcgjistrim Kë 
shillit Kontrollues si dhe zyravet të tjera përkatëse. 

Tiranë, më 20.VIII.IQ42-XX. 
Francesco Jacomoni d. v. 

Xh. Korça d. V. 

Ndrlm Kryetari Komuneje 

NA 
.\1f:KAM8ËS I PËRGJITHSHËM I MADtiNlS TIJ 

VIKTOR EMANUELIT lii 
PËR HIR TË ZOTIT E VULLNET TË KOMBIT 

MBRET l IT ALIS DHE l SHQIPNIS 
PERANDOR I ETIOP!S 

Në virtyt t' autoritetit qi Na asht delegue ; 
Mbi propozimin e Ministrit Sekretar Shteti për 

Punët e Mbrëndëshme; · 
kemi dekretue e dekretojmë: 

Z. Mumtaz Kodra, Kryetar i Komunes së Vo 
. skopojës, shkarkohet nga puna, mbassi ka abandonue 
zyrën pa leje, dhe asht !argue nga detyra me drejtim 
të padijtun ; 

Z. Spiro Guri Sevo, emnohet Kryetar i Ko 
munes së Voskopojës. 

Urdhënojmë qi ky Dekret H.· botohet në fleto 
ren Zyrtare të Mbretnis, 

Tiranë, më 17.VIIl.10-12-XX. 

. M. Kruja d. v. 
Francesco Jacomoni d. v . 

___ ____.__ - ------ --- ----------- ~---- -- . 

Oradim Sekretari Komuneje 

NA 
MËKAMBËS I PËRGJITHSHËM I MA DHNIS TIJ 

VIKTOR EMANUELIT lii 
PËR HIR TË ZOTlT E VULLNET TË KOMBIT 

MBRET I IT ALIS DHE I SHQIPNIS 
PERANDOR I ETIOPIS 

Në virtyt t' autoritetit që Na asht delegue; 
Mbi propozimin e Ministrit Sekretar Shteti për 

Punët e Mbrëndëshme ; · 
kemi dekretue e dekretojmë : 

Z. Oresti Dili, tash Sekretar i Kornunes së Ro 
skovecit, gradohet si Kryetar i Komunes së Fier- 
sheganit. · 

Urdhnojmë që ky Dekret të botohet në Fle 
toren Zyrtare të Mbretnis. 

Tiranë, me 16.Vlll.1942-XX. 
Francesco Jacomoni d. v. 

M. Kruja d. v. 
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Emërim Drejtori të Përgj .. të Vakfeve 

NA 
MËKAMBËS I PËRGJITHSHËM I MADHNIS TIJ 

VIKTOR EMANUELIT II 
PËR HIR 'l'Ë ZOTI'l' E VULLNET TE KOMBIT 

MBRET I ITALIS DHE I SHQIPNIS 
PERANDOR I ETIOPIS 

Në virtyt t' autoritetit që Na asht delegue; 
Mbassi u-pa neni 18 i Statutit të Komuni 

tetit Mysliman ; 
Mbi propozimin e Kryetarit të Këshillit të Mi 

nistrave, zavendës Ministër Sekretar Shteti për 
Drejtësin; 

kemi dekretu e dekretojmë: 
Z. Salih Vuçiterni emnohet Drejtor i Përgjith 

shëm i Vakfeve. 
Tiranë, më 30.Vlll.1942XX. 

Francesco Jacomoni d. v. 
M. · Kruja d. v. 

--~------- -·-- - --------- 
Gradim nëpunësi t' Arësimit 

NA 
MËKAMBËS I PËRGJITHSHËM I MADHNIS Tij • 

VIKTOR EMANUELIT III 
PËR HIR TË ZOTIT E VULLNE'l' TË KOMBIT 

MBRET I ITALIS DHE I SHQIPNIS 
PERANDOR I ETIOPIS 

Në virtyt t' autoritetit që Na asht delegue; 
Mbass u-pa neni 15 i Statutit Themeltar të 

Mbretnis; 
Mbassi u-pa Dekreti i Ynë me Nr. 105, datë 

3.IV.1940-XVIII, mbi gjëndjen juridike, ekonomike e 
jerarhike të nëpunësavet të Shtetit; 

Mbassi u-pa Dekreti t' Ynë Nr. 324, dt. 39 Ko 
rrik 1940-XVIII, që cakton pasqyrën organike të per 
sonelit t' Administratës Qendrore të Ministris së 
Arsimit; 

Mbas vendimit të favorshëm të Këshillit t' Ad- 
ministratës së Ministris s' Arsimit; . 

Mbi propozimin e Ministrit Sekretar Shteti për 
Arsimin Botuer '. 

.kemi· dekretue e dekretojmë: 
Z. Shahsivar Islami, deri tash Sekretar i parë 

pranë Ministris s' Arsimit, Grupi A, grada e VIII, në 
themel të nenit 5 të Dekretit t' Onë · Nr. 105, datë 
3.IV.1940-XVIII, gradohet Kryetar seksioni po pranë 
kësaj Ministrije në vëndin që rezulton vakant prej 
zbatimit te parë të ruolit organik, tue kalue kështu 
në gradën e VII të grupit A, dhe ka me gëzue rro 
gën fillestare të kësaj grade. 

Ky Dekret hyn në fuqi më 1 të muejit që 
ndjek natën e nënshkrimit të tij, si mbas nenit 5 të 

· Dekretit t' Onë mbi gjëndjen juridike, ekonomike e 

jerarhike të nëpunësavet të Shtetit, do t' i kumtohet 
Këshillit Kontrolluës për rregjistrim dhe do të shpa 
llet në Fletoren Zyrtare të Mbretnis. 

Tiranë, më 39.VIll.1942-XX. 
Francesco Jacomoni d. v. 

Xh. Korça d. v. 

DEKRETE MINISTRORË 

Pezullim nëpunësi 

MINISTRI SEK. SHTETI PËR EK. KOMBËTARE 

Mbassi pa Vendimin datë 30 Shtatuer 1942-XX, 
Nr. 8, Këshillit të Dishiplinës të Ministris së Ekono 
mis Kombëtare ; 

Mbassi pa përcaktimet e Dekretit Mëkambësuer 
datë 3 Prill 1940-XVIII, Nr. 105, mbi gjëndjen juri 
dike, ekonomike e .jerarkike të nëpunësave të Shtetit; 

dekreton: 
Nen' i vetëm 

Z. Ahmet Ndroqi, Kryetar Seksjoni pranë Drej 
toris së Grumbullimeve, Kooporacjonit e Kreditit 
Bujqësuer, Grupi A, Grada VII, për mos hindje të 
randë pezullohet nga grada me premje të rrogës për 
perjudhën kohet 15 Shtatuer 15 Dhjetuer 1942-XXI, 
në përshtatmëni me përcaktimet e nenit. 58, pika d, 
të Dekredit Mëkambësuer që nalt-përmëndet. 

· Ky Dekret do të botohet në fletoren Zyrtare 
të Mbretnis dhe do t' i kumtohet për rregjistrim Kë 
shillit Kontrollues. 

Tiranë, më 30 Shtatuer 1942-XX. 
Ministr' i Ekonomis Kombëtare 

K. Kotte 
• 

Emërim institutori në provë. 

MINISTRI SEK. SHTETI PËR ARSIMIN BOTUER 
Mbassi pa D. M. Nr. 105, dt.. 3.IV.1940-XVIII, 

mbi gjëndjen juridike, ekonomike e jerarhike të në 
punësavet të Shtetit; 

Mbassi pa D. M. Nr. 347 dt. 5.VIII.1940-XVHI, 
mbi rregullimin e konvikteve Shtetnorë ; 

Mbassi pa nenin 1 të D. M. Nr. 275, datë 
29.IX.1941-XIX, mbi marrjen në shërbim· të perso 
nelit shtetnuer të grupeve B e C; 

Mbassi pa shpalljen e konkursit për 22 lnsti 
tutora, botue në fletoren Zyrtare Nr. 142, datë 
24.IX.1941-XIX; 

dekreton: 
Neni 1. 

Z. Shefqet Peçi, Agent i kl. li, Grupi C, grada 
XVIII, me rrogë muejore 130 fr. shq., mbassi doli 
fitues në provimin e dhanun me dt. 26.IX.1942-XX, 
në themel të nenit 18 të D. M. Nr. 105, dt. 3.IV.940- 
XVIII, emnohet lnstitutor në provë pranë Konviktit 
Mashkulluer t' Elbasanit, me rrogë muejore fr. shq.-150. 
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Neni 2. 
Ky Dekret hyn në fuqi, për të gjitha efektet 

ligjore, me 26.IX.1942. 
Ky Dekret ka me u botue në Fletoren Zyrtare të 

Mbretnis dhe ka mi; i u-kurntue Këshillit Kontrollues 
për rregjistrim si dhe të gjitha t:) rave të tjera. 

Tiranë, më 26.IX.1942-xx. 
Ministri 

Xh. Korça 

Korigjim i D. Min. Nr. 3, dt. 8.11.1942-XX. 

MINISTRI SEK. SHTETI PËR ARSIMIN BOTlJE::R 
Mbassi pa Dekretin Mëkambësuer Nr. 4, datë 

19.1.1942-XX, mbi rimarrjen. në shërbim t' arsimtarë 
tve e funksjonarëve të mvarun prej kësaj Ministrije, 
ë cilët kanë qenë pushue me D. M. Nr, 528, datë 1 

31.X.1942; 
Mbassi rishqyrtoi Dekretin e vet Na. 3, datë 

2.11.1942-XX, mbi riemnimin e disa arsimtarëve, 
dekretor 

Korigjimin e Dekretit Ministruer Nr, '3, datë> 
5. 11.1942-XX, tue shlye nga lista e të riemnuemvet 
Z. Jovan Xoljaka, Grupi A, Grada Yll, mbassi i 
naltë-përmenduni nuk ka pasë plotesue konditat e 
nenit 2 të Dekretit Mëkambësuer Nr 4, dt.19.1.1942- 
XX, dhe se ishte përfshi gabimisht në listën e të 
riemnuemve. 

Ky Dekret do t' i kumtohet Këshillit Kontro 
lluës për rregjistrim si dhe zyrave të tjera përkatëse 
dhe do të botohet në fletoren Zyrtare të Mbretnis. 

Tiranë, më 28.IX.l 942-xx. 
Ministri 

Xh. Korça 

Mëkëmbësia Mbretnore e Përgjithshme 
Lajm im 

ftohen të gjithë ata që për okupim të përkoh 
shëm o të përhershëm ndërtesash o damesh përkatse, 
janë kreditora ndaj Sipërmarrjen Ingj. Vittorino Ar 
nerio, me Seli në Durrës, në lidhje me punimet e 
ndërtimif të rrugës së hymjes n' urën prej drti.ni të 
vendosun gjatë skelës kah lindja e limanit të Durrë 
sit, të marruna nga. Sipërmarrja në fjalë për llogari 
t' ish Nënsekretarjatit për Punët e Shqipnisë në mbë 
shtetje t' aktit të nënshtrimit lëshue me dt. 21 Gër 
shuer 1941, me i paraqitë kësaj Mëkarnbësie Mbretë 
nore lutjet e titujt e kredisë së tyne mbrenda 15 
(pesëmbëdhetë) ditve mbas datës të botimit të këti 
lajmim i. 

Titujt e paraqitun mbas mbarimit të këtij afati 
nuk kanë me u marë parasysh në rrugën administrative. 

Tiranë, 5-10-1942-XX. 

Mëkt!mbësija e Përgjithshme Mbretnore 
Lajmim 

ftohen të gjithë ata që për okupime të perkoh- 

shme o të përhershme ndërtesash o për dame të pë 
sueme o sido qoftë quejnë vedin kreditora ndaj Si 
përrnarjen Galassi Ferdinando, qi ka krye punimet 
e mbushjes së pjersisë së vilës mbretënore të Du 
rrësit në bazë të kontratës 25-1-1942 lidhë me Mini 
strinë e Punve të Jashtme, Ufficio Stralcio ex SS. 
AA. 00. PP. e industriali, me i paraqitë kësaj Më 
kërnbësie Mbretnore -Zyra e Çashtjeve Private=-Iutjet 
e titujt e kredive të tyne, e këtë brënda 15 (pasërndhetë) 
ditve mbas botimit të. këtij lajmimit. Mbassi të kalojë 
ky afat nuk kanë me u marë ma para-sysh në rrugë 
administrative lutjet e titujt e paraqitun. 

Tiranë, më 5-10-1942-xx. 

Mëkëmbësia Mbretnore e Përgjlthsrne 
Lajmim 

ftohen të gjth ata që për okupime fr përher 
shme o të përkohshme ndërtesash o që për dëme 
përkatëse janë ende kreditora ndaj sipërrnarjen S.I.C. 
E.L.P. në lidhje me punimet e , ndërtimit të rrugës 
së hymjes n' urën prej druni që ndodhet në Ojm e 
Dukatit (Vlonë) në rrugën e quejtun Liman Pasha, të 
maruna prej sipërmarrjes në fjalë për llogari t' ish 
Nënsekretarjatit për Punët e Shqipnisë në mbështetje 
të aktit të nënshtrimit lëshue në d. 21 Qërshuer 1941, 
me i paraqitë kësaj Mëkërnbësie Mbretnore lutjet dhe 
titujt e kredis së tyne rnbrënda 15 (pesërndhetë) 
ditve mbas datës së botimit të këtij lajmimit. 

Titujt e paraqitun mbas mbarimit të këtij afatit 
nuk kanë me u marë ma para-sysh n' udhë admini 
strative. 

Tiranë, më 5-10-1942-xx. 

Xhenjo Civile - Tiranë 
Lajmërim 

Tue qënë se kanë marrë fund punimet për ndër 
timin. e shkollave të shpërthyshme në Durrës=-Fier 
Elbasan- Tiranë-Pogradec, zbatimi i të cilave i asht 
qenë besue firmës S. A. Legnami Pasotti, me kontratë 
20 Dhetuer 1940-XIX, si mbas kuptimit të përmbaj 
tjes s' artikullit 360 të Ligjit 20 Mars 1865 Nr. 2248 
mbi Punime Botore të Mbretnis s' Italis, ftohen kre 
ditorët kundrejt apaltuesit për nxanje të përherëshme 
dhe të përkohëshme pronash dhe damesh përkatëse 
për me i paraqitë Zyrës së Xhenjos Civile në Tiranë 
titujt e kredive të tyne mbrenda 15 ditëve afati nga 
data e botimit të këtij lajmërimi. 

Ankimet dhe titujt përkatës duhet t' i drejtohen 
Zyrës së sipër-treguerne me letër të porositun tue 
përjashtue çdo tjetër mjet dërgese ose dorëzimi. 

Tiranë, me 30-Shtator 1942-xx. 
lngjinjer drejtues 

S. Bonnacorso d. v. 
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Shkurtim' i aktit konstitues të Shoq nis Kolektive 
· Fani Bilali & Jereci. 

Simbas aktit publik Nr. 201 Rep. Nr. 107 koleks. 
datë 10-8-942-xx redaktue prej Noterit Publik Z. 
Adem Tartari u-thernelue midis Z. Z. Hysen Fani, 
Mah mut f ani, Hajdar Bilal i, Ma lush Bilal i, Faik Bi 
lali, [usuf Jereci dhe Maksut Jerecit një shoqëni treg 
tare kolektive me qendër në Durrës dhe me kondi 
tat që vijojnë : 

2) Shoqnija me emin Fani - Bilali & Jereci. 
(fabija). 

3) Kapitali shoqnuer përbahet prej 150,0000 fr. 
shq. (një qind e pesë 'dhetë mijë) i derdhun si mbas 
nenit 2 t' aktit kostitues. 

4) Shoqnija ka për objekt importimin dhe ek 
sportimin e manifaturës, kinkaleris, kolonialeve, gja 
nave ushqimore dhe mallnave të ndryshme si drithna 
e të tjera. · 

5) Kohëvazhdimi i Shoqnisë caktohet për tre 
vjet, tue fillue prej datës së përpillimit t' aktit kos 
tituës dhe mbaron me datën 8-10-945. 

6) Administratorë te Shoqnisë emnohen Z. Z. 
Jusuf [ereci, Madmud Fani dhe Hajdar Bilali të cilët 
impenjojnë Shoqëninë së paku me nënshkrimet e dy 
prej tyne. 

7) Në krye të çdo gjashtë muajve, tue fillue prej 
datës s' aktit kostitueës shikohen llogarit dhe përpi- 
11ohet billanci. 

8) fitimet dhe humbjet e Shoqënisë ndahen mi 
dis pjestarve simbas kapitalit të derdhun. 

Simbas Ordonancës Nr. 86 të Gjyqtarit të Rre 
gjistrit përcjellë me kërkesën Nr. 685 datë 12 vazh 
duësit të Gjykatës së Shkallës së I-rë të këtushme u-bë 
transkriptim' i Shoqnisë në fjalë në Rregjistrin Amëz 
të. Transkriptimeve. 

Durrës, më 22-9-942-xx. 
Nga Oda e Tregtis -- Durrës 

-···-----··-- --- ··-~-·--· ·---------- ------ 
SHPALLJE GJYQESH 

Letër Thirrje 
Gjykata Kolegjiale e Korçës mbi kërkesën e pa 

raqitur prej Spiro Thimi Barmashit, nga Korça, më 
29-1-1942-XX ka vendosur: 

Homollogjin e aktit Nr. A. 2318 datë 18-9-940- 
XVIII, redaktue prej Z. Nikollaq Manos, Noterit Pub- ' 
lik të këtushëm, me të cilin Sanda bija e Spiro Bar- 

mashit e veh e Risto Dhimës, nga Korça, ka adop 
tuem kërkesëdhanësin e paratreguem. 

Ky shkurtim vendimi për efektet e ligjës botohet 
ne fletoren Zyrtare. 

Korçë, më 10-3-1942-XX. 
Zëv.-kryetari . 

* * * Gjykata Kolegjiale e Korçës, mbi kërkesën e pa- 
raqitnr prej Spiro Kostaq Qirinxhiut tregëtar dhe ba 
nuës në lagjen e Re të Korçës, me d. 3-9-1942-XX, 
ka vendosur: 

Homollogjin e aktit me Nr. 8617 kolek. datë 
28-8-3942-xx, redaktuar prej z. Mehmet Babanit, no 
ter publik i këtushëm, me të cilin kërkuësi z. Spiro 
Kostaq Qirinxhiu është adoptuar prej z. Josif Thanas 
Kondit dhe bashkëshortes së tija Olimbi Josif Kon 
dit që të dy banuës në Korçë. 

Korçë, më 9-10-1942-XX. 
Zëv-Kryetari 

* * * Thriten të quajtunit Boris Petrei dhe Gavrilo 
Petrei të dy banuës më parë në katundin Serllarce 
e Poshtër, Komune Bërvenices, dhe tash me banim 
të pa ditun në token Bullgare, të paraqiten Gjykatës 
së Shkallës së I-rë të Tetovës, me datë 25 Tetuer 1942 
XX-të ora 10 para dreke të akuzuarë për rahje, në 
mos paraqitjen e tyre në ditën dhe orën e sipër 
shënuar, ka për tu vepëruar si mbas ligjës. 

Tetovë, më 24 Shtatuer 1942-XX. 
Gjyqtari Filluer 

* * * Thritet të prezantohet para Gjykatës Koleg11,de 
të Gjinokastrës, D. P., me datë 3 Nëntor 194:,2.xx, 
ora 9 mëngjes, si i pandehur Vasil Thanas Papaj nga 
katundi Dhivre i Delvinës, i akuzuar se me datë 23 
8-94i, ka lejzonuar me një kosër ankuesin ]orgji 
Kristo Zoton nga katundi Dhivre, tue i shkaktue lez 
jonë të shërushme në 20 dit. 

Mbasi i panhdehur i ndodhet me banim të padi 
tur në arati, kështu o.itohet kjo shpallje në fletoren 
Zyrtarare, tue zënë vënc1in e komunikimit të letrë 
thirjes, dhe në rast të mos prezantimit në datën dhe 
orën e caktuar për gjykim, ka me u shikue gjyqi në 
mungesën e tij. 

Gjinokastër 18-9-942:xx. 
Kryetari 

• 
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(OAZZF.TTA UFFCAl.f) 
T I R A N A (Albania) 

DECRETI LUOGOTENENZIALI di nomina ece. 

• 

( .ou Decreto Luogotenenziale del 26 giugno 
1942-XX, ii sig. Hasan Hasnaj, inquadrato nei ruoli 
organici della Direzione di Sanita. e nominate agen 
te di I-a cl. all' Istituto Agricole di Kavaja, Gruppo 
C, grado XII, al posto vacante, con stipendio men 
sile di fr. a. 150. 

-- Con Decreto Luogotenenziale del 26 giugno 
1942-XX, ii sig. Hajro Plaku, Segretario I-o della 
Direzione dei Municipi e Comuni del Ministero de 
gli lutemi, e promosso Ispettore Provinciale per i 
Municipi e Comuni, al posto vacante. 

- -Con Decreto Luogotenenziale del 1 O luglio 1942- 
XX, ii sig. Rrok Pero lii, Sottoprefetto di I-a cl. il 
Suhareka, e nominato Ispettore dei Municipi e Co 
muni del circondario della Prefettura di Prizren, al 
posto risultante vacante nei ruoli organici elaborati 
dall' ex Commissariato Civile per ii Kossovo, per le 
terre redente. li predetto ë )nquadrato ne! grup po A, 
grado VII, dello stesso ruolo e con stipendio men 
sile di fr. a. 325. 

- Con Decreto Luogotenenziale del 1 O luglio 
1942-XX, sono decretati le seguenti nomine: 

II sig. Sami Koka e nominato prefetto di l-a 
cl. e destinato a Prizren; 

li sig. Qazim Mulleti ë nominato prefclto di I-a 
cl. e destinato a Tirana; 

II loro .stipendio mensile arnmonta a fr. :,. 650, 
pari a quello iniziale del . grado IV dei Iunzionari 
del gruppo A. i 

11 sig. Ahmet Myhtari ë nominato prefetto di 
li-a cl. e destinato a Dibra e Madhe; 

11 sig. Mahmut Golemi l' nominate prefetto di 
II-a cl. e destinato a Peshkopia; 

li sig. Tahir Kolgjini e nominate prefetto cti 
II-a cl. e destinate a Kukes. 

Tutti e tre percepiranno uno stipendio mensile 
di fr. a. 475, pari a quello iniziale previsto dal 
grado V del gruppo A, dci funzionari di Stato. 

Con Decreto Luogotenenciale del 13 luglio, 
ii sig- Zef Vdoja, secondo segretario al Ministero 
degli lnterni, e esonerato dal servizio, agli effetti 
degli art. 64 e 65 delle relative norme, a decorrere 
dal 4 maggio 1942-XX, giorno in cui e stato sotto 
posto alla sorveglianza degli organi della Pubblica 
S!curezza. 

Con Decreto Luogotenenciale di 22 luglio 
19-12-XX, ii sig. Llambri Rali, insegnante di I-a cl. a 
Valona, con stipendio mensile di fr. a. 300, e esone 
rato dal servizio per motivi di salute, conservando 
ii diritto alla pensione o «li' indennita globale ehe 
potrebbe eventualmente spettargli. 

Con Decreto Luogotenenziale di 25 luglio 
1942-XX, sono nominati aiuto-giudici di pace (Grup 
po A, Grado XI) i sottoelencati, vincitori al con 
corso bandito : 

1. Viktor Petro Pega, al Tribunale di pace di 
Libohova; 

2. Londo Shori, al Tribunale di pace di Del vina; 
3. Gjergj Memo, al Tribunale di pace di Delvinac 
4. Alqi Nushi, al Tribunale di pace di Kavaja : 
5. Mark Dindi, al Tribunale di pace di Tepeleni; 
6. Koço Vasil Meksi, al .Tribunale di pace di 

Perrneti. ' · 
- Con D. L. di 2 agosto 1942-XX, ii sig. Zhuv 
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K. Bardhaj incaricato delle funzioni di Capo del 
Comune di Rugova (Peja); ë esonerato dal servizio; 
ii sig. Mahmut Allaman Xhilaga ë nominato Capo del 
Comune di Rugova; ii sig. Haj red in Koruni, attual 
mente Capo del Comune di Ballanca, c esonerato dal 
servizio, per essere stato chiamato sotto le armi, e 
ii sig. Meçan Selami ë nominato Capo del Comune 
di Zybovca. , 

-~ Con D. L. in data 2 agosto 1942-XX, ii sig. 
Kadri Saliu, fin' ora Podesta di Gostivari, ë esonera 
to dalia carica perchë nominato Membro del Con 
siglio Centrale dell' Economia Corporativa; ii sig. 
Shykri Abazi, fin' ora Podesta di Peshkopia, ë tras 
ferito con la stessa qualita a Gostivari; ii sig. Pavli 
Cimbi, gia Capo del Comune di Kastrioti, ë no 
minato Podesta di Peshkopia ed ii sig. l.jup Gjyrëzi, 
gia Capo del Comune del Centro di Burreli, ë 

nominato Podesta di Rahoveci, al posto vacante. 
- Con D. L. in data 2 agosto 1942-XX, ii 

sig. Asaf Hilrniu, insegnante a Valona ë esonerato 
dal servizio per motivi di salute, conservando ii 
diritto al trattamento di legge • per la pensione o per 
I' indennita globale ehe potrebbe spettargli. 

• -·- Con D. L. in data 2 agosto 1942-XX, son o 
nominati agenti di l!I-a classe del gruppo C, grado , 
XIII del personale della Amministrazione finanziaria, 
i sottoelencati impiegati : Ahmet Oradeci, Ndue 
Pali, Luigj Mazi e Ragip Minga. 

- Con D. L. in data 2 agosto 1942-XX, ii 
sig. I Iajro Borshi, riuscito vir.citore del concorso in 
detto in data 7.111.1940-XVIII, dopo aver superato ii 
periodo di prova, ë nominato aiuto-contabile nel 
gruppo B, grado XI del personale dell' Amministra 
zione finanziaria a decorrere dal 15. Vl.1942-XX pres 
so I' lndentenza finanziaria di Berati. 

- Con D. L., in data 2 agosto 1942-XX, son o 
nominati agenti di IV-a classe nel gruppo C, grado 
XV del personale dell' Amministrazione finanziaria, 
gli impiegati sotto-elencati : 

Hali! Lika, Andon Xuri, Ndoc Nika, Shyqri 
Spahia, Xhafer Samarxhiu. (Vedi date ne! testo 
albanese). 

·· - Con D. L. in data 2 agosto 192-XX, son o 
prornossi i seguenti giudici (Vedi elenco nella parte 
albanese). 

- Con D. L. in data 2 agosto 1942-XX, ii sig. 
Gjon Kovaçi, giudice di I-a classe con funzioni am 
ministrative presso ii Ministero della Giustizia, viene 
trasferito presso ii Tribunale di I-a lstanza di Tira-· 
na; ii sig. Jan Shuturiqi, giudice di I-a cl. presso ii 
Tribunale di l-a lstanza di Tirana, viene messo a di 
sposizione del Ministero delta Giustizia, con fun 
zioni amministrative. 

- Con D. L. in data agosto 1942-XX, sono 
promossi dal grado XII cl. IV al grado XI cl. lii 
gli ufficiali giudiciari: (Vedi elenco nella parte alba- 

nese) ed dal grado XIII cl. V al grado XII cl. IV 
gli ufficiali giudiciari: (Vedi elenco nella parte 
al banese). 

- Con D. L. in data 2 agosto 1942-XX, ii sig. 
Prof. Enrik Laca, e promosso Direttore Capo-Ufficio 
per le Scuole Medie presso ii Ministero dell' lstru 
zione Pubblica, grado I, gruppo A, e con lo stipen 
dio iniziale di questo grado. 

- Con D. L. in data 2 agosto 1942-XX, sono 
esonerati dal servizio e nominati Capo di Comune: 
(Vedi elenco nella parte albanese). 

- Con D. L. in data 2 agosto 1942-XX, ii sig. 
Xhafer Pirgu, incaricato con i funzioni di Capo Co 
m une a Sllatina (Struga), ë esonerato dal servizio, e 
ii sig. Shefki Tërshana ë nominate Capo del Comune 
di Tajmishti (Kërçova). 

Con D. L. in data 12 agosto 194~-XX : 
11 sig. Qazirn BLLACA, Podesta di Prizreni, 

e esonerato dalla carica, perchc nominate membro 
del Consiglio Centrale dell' Economia Corporativa. 

li sig. Eqrem TEU IA], attualmente Sottopre 
fetto di Kuçova, cessa da tale carica e viene nomi 
nato Podesta di Prizren. 

II sig. Xhem;! SOJLI, attualrnente Podesta di 
Struga, viene esonerato dalia carica per poco rendi 
mento in servizio. 

II sig. Jak NDO], attualrnente Capo Cornune di 
Hoçishti, cessa dalia carica e viene nominato Po 
desta di Struga. 

II sig. Cafo ALIBEGAJ, Podesta di Oulcigno, 
viene esonerato della carica, perche e state nominate 
membro 'del Consiglio Centrale dell' I::conomia 
Corporativa. 

II sig. Pashko JUBANI, attualmente Capo del 
Comune di S. Giovanni di Medua, cessa da tale ca 
rica, e viene nominate Podesta di Dulcigno. 

-- Con D. L. in data 1 agosto 1942--XX, ii sig. 
Rifat Haziri, Capo del Comune di Radeva (Prishtina), 
ë esonerato dal servizio, e ii sig. Isa Sadria viene 
nominato Capo del Comune di Radeva, 

O. L. in data 12 agosto 1942-XX, ii sig. 
Muzafer Pipa, aggiunto pretore con funzioni di pre 
tore a Tuzi e l lysarnedin Maliqi, aggiunto pretore, 
con funzioni di pretore a Librazhd, sono considerati 
dimissionari per ave; abbandonato tariamente ii 
servizio. 

- Con D. L. in data 12 agosto 1942-XX, ii Con 
sigliere Superiore Signor Kadri Myftiu, reggente della 
Prefettura di Korcia, cessa dal suddetto incarico .. 

- Con D. L. . in data 12 agosto 1Q42-xx, ii 
prof. Ali Hoshorva, gruppo A. grado VI, viene pro 
mosso Segretario Generale presso ii Ministero dell' 
lstruzione passando cosi al grado V del gruppo A, 
con lo stipendio mensile iniziale di tale grado. 

- Con D. L. in data 17 agosto 1942.XX, ii sig. 
]aver Hurshiti attualmente membro del Consiglio dello 
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Stato, viene esonerato dalia suddetta carica e nominato 
lspettore Oenerale ~resso la Presidenza del Consiglio 
dei Ministri. 

· -- Con D. L. in data 17 agosto 1942-XX, ven- 
gono trasferiti Capi e Segretari di Comune (vedi 
elenco nella parte albanese). 

- Con D. L. in data 2,0 agosto 1942-xx, ii sig. 
Hamid Pengili, insegnante a Kruja, viene esonerato 
dal servizio, in base al I-mo paragrafo del art. 47 
del D. L. Nr. 105 d. 3-IV.1940.XVIIJ. 

- Con D. L. in data 17 agosto 1942.XVIIJ, ii 
sig. Mumtaz Kodra, Capo della Comune di Vosko 
poja, viene esonerato dalia carica, ed ii sig. Spiro 
Guri Sevo viene nominato Capo del Comune di 
Voskopoja. 

- Con D. L. in data 17 agosto 1942-xx, ii sig. 
Oresti Dilo, attualmento Segretario del Comune di 
Roskoveci; viene promosso Capo del Comune di 
f iershegan. 

- Con D L. in data 30 agosto 1942-x:x, ri sig. 
Salih Vuçiterni viene nominato Direttore Oenerale 
dei Vakfi. 

-- Con D. L. in data 30 agosto 1942.xx, ii sig. 
Shahsivar Islami, finora J0• Segretario del Ministero 
dell' Istruzione, ë prornosso Capo Sezione del Jo stesso 
Ministero, a! posto vacante. 

Reale Luogotenenza Generate 
Avviso 

Si invitano tutti coloro ehe, per occupazioni 
permanenti o temporanee di stabili e danni relativi, 
fossero ancora creditori verso 11. lmpresa Ing. Vittorino 
Arnerio, con sede in Durazzo, in dipendenza dei la 
vori di costruzione dela strada di accesso al pontile 
in legno ubicato lunga ii mola di levante del porto 
di Durazzo, assunti dalia stessa impresa per conto 
del cessato Sottosegretariato degli Affari Albanesi in 
base all' atto di sottomissione rilasciato in data 21 
giugno 1941, a presentare- a questa Reale Luogote- 1 

nenza le domande e i titoli del laro credito entro 
15 (quindici) giorni decorrenti dalia data di publica 
zione del presente avviso. 

Dei titoli prodotti dopa tale termine non sara 
piu tenuto canto .in via aministrativa. 

Tirana, 15-10-1942-xx. 

Reale Luogotenenza Oenerale 

Av v is o 
Si invitano tutti coloro ehe vantano diritti per 

oceupazioni temporanee o permanenti di immobili o 
per danni subiti e ehe comunque si ritengono ere 
ditori dell' lmpresa Galassi Ferdinando, esecutrice 
dei lav_oti. di colmata dalia bassura a sud della villa 
rea.4i Durazzo in base a contratto- 25-1-1942 stipJI· 

lato col Ministero AA. EE. Ufficio Stralcio ex SS. 
; . AA - 00. PP. e Industriali, di presentare a questa 

Reale Luogotenenza-Uffici Affari Privati, le doman 
de e i titoli dei loro crediti, e cio ne! termine di 15 
(quindici) giorni dalia data di pubblicazione del pre 
sente avviso, trascorso ii quale termine non sara piu 
tenuto conto, in via amministrativa, delle domande 
e dei titoli prodotti. 

Tirana, li 5 ottobre 1942-XX. 

Reale Luogotenenza Generale 
Avviso 

Si invitano tutti coloro ehe, per occupazioni per 
manenti o temporanee di stabili e <larmi relativi, fossero 
ancora creditori verso l' Impresa S. I. C. E. L. P. in 
dipendenza dei lavori de costruzione della strada di 
accesso al pontile in legno ubicato nella Baia Ducati 
(Valona) in contrada denominata Pascia Liman assunti 
dalia stessa impresa per conto del cessato Sottoseg 
retariato degli Affari Albanesi in base all' atto di sot 
tornissione rilasciato ii, data 21 giugno 1941, a pre 
sentare a questa Reale Luogotenenza' le dornande ed 
i titoli del loro credito entro 15 (quindici) giorni 
decorrenti dalia data di pubblicazione del presente 
avviso. 

Dei titoli prodotti dopo tale termine non sara 
piu tenuto conto in via amministrativa. 

Tirana, li 5 ottobre 1942-xx. 

Genia Civile - Tirana 

AVVISO 

Essendo stati ultimati i lavori per la costru 
zione di scuole smontabili in Durazzo--Fieri--Elbasan 
-Tirana-Pogradec la cui esecuzione ë stata affidata 
alla Ditta S. A. Legnami P.A. S. O. T. T. I. con con 
tratto 20 dicembre 1940 a termine del disposto di 
cui all' art. 360 della legge 20 marzo 1865 Nr. 2248 
sui Lavori Pubblici del Regno d' Italia, si invitano i 
creditori verso I' appaltatore per occupazioni perma 
nenti e temporanee di stabili e danni relativi a pre 
sentare all' Ufficio del Genia Civile di Tirana i titoli 
del loro credito entro ii termine di giorni quindici 
dalia data di pubblicazione del presente avviso. 

I reclami e titoli relativi dovranno essere inviati 
al predetto Ufficio con lettera raccomandata e con 
esclusione di qualsiasi alto mezzo di invio o di con 
segna. 

Tirana, li ',O settembre 1942-xx. 
L' lngignere Dirigente 

S. Bonnacorso 

--·---- 
«Luaralli• 

•• 
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Nr.11! Parte supplementare in Hngua italiana a pag. 14 

Viti XXI 

FLETORJA 
E MBRETNISË 

ZYRTARE 
SHQIPTARE. 

Tiranë, e Premte 16 Tetor 1942-XX ~~~~~~~~~~~~~~~- 
BOT OH ET PREJ MINISTRIS S£ KULTUR£S POPULLORE 

KONDITAT E PAJTIMIT 

PËR SHQIP~RI. ITALI e PERANDORI: për nji vit Fr. Shq. 20 
• JASHTE (Shtete të B. Postal) • • • > 30 

(për fl muaj gjysma) 
Një numur (deri 16 faqesh) i muajit n'udhtim Fr. Shq. 0,20 
• • " • i vjetër » 1.- 

(Numura të veçanta shiten edhe në Libraritë) 
Të hollat për pajtime ose për sasi numurash a koleksio 

ne paguhen në Zyrën e Financave në çdo vend dhe d~f 
teea përkatëse duhet t' i dërgouet Ministris së KUL TURES 
POPULLORE. 

Për Fletoren Zyrtare, nga jashtë pajtimi mund të dër 
aohet me çek banke, tue shtue fr. shq. 0.70 për pullat e dëf· 
teaës, dhe po n'atë drejtim. 

TAKSA E RE GULLA PËR SHPALLJET 

K11r nuk kalon një shtyllë (shqip e italisht) Fr. Shq. 10 
Për ma shumë se një shtyllë për çdo shtyllë • 5 

Botohen pa vleftl shpalljet q'u p•r1ta1in gjyqen ose adminl•• 
trath Shtetuore dhe ato të cili!auemc t'atilla ose ti perjuhtueme 
ligjërisht nga patimi taksave Shtetnore. .. 

Shpalljet botohen rregullisht • kur nuk pengojnë raaje ti po· 
saçme. ndër 3 numurat e para pas mbri+jes ai! tyre 111! Redaksi 

pageaa e shpalljevet bëhet ai edhe për pajtimet ni! Zyrat F!nanclare 

DREJTIMI pir korreepondencl dhe pageoat l1bt 
MINIST1US£ 5£ KULTUR£5 POPULLOR.I 

(FLETORJA ZYR.TAR.E) 
TIRAN 

PËRMBAJTJE 

1) Ligjë 7 Shtator 1942-XX, Nr. 240 
Këthim në ligjë i D. M. n. 66 (1942) me 
ndryshim f. 2 

1) Ligjë 7 Shtator 1942-XX, Nr. 24J 
Këthim në ligjë i D. M. n. 71 (1942) 
pa ndryshim » 

3) Ligjë 7 Shtator 1942-XX, Nr. 242 
Këthim në ligjë i D. M. n. 277 (1942) 
pa ndryshim 

4) Ligjë 7 Shtator, 1942-XX, Nr. 243 
Këthim në ligjë i D. M. n. 32 (1941) 
pa ndryshim 

5) Ligje 7 Shtator 1942-XX, Nr. 244 
Këthim në ligjë i D. M. n. 29 (1942) 
pa ndryshim 

6) Ligjë 7 Shtator 1942-XX, Nr. 245 
Këthim në ligjë i D. M. n. 39 (1942) 
me ndryshim 

7) Ligjë 7 Shtator 1942-XX. NT. 246 
Këthim në ligjë i D. M. n. 55 (1942) 
pa ndryshim 

8) D.M.27 Shtator 1942-XX, Nr. 147 
Ndryshime në D. M. n. :~79 (1940) 

9) D .: M. 19 Sntator 194i-XX 
Gradim inspektorësh t' Arësimit 

10) D. M. 19 Shtator 1942-XX 
Emërim N-Sekretari të P. K. F. Sh. 

11) u M. 19 Shtator 1942-XX 
Largim nga detyra Komisari të S. B. 

12) D. M. 19 Shtator 1942-XX 
Emërim Kryetmi Komuneje 

13) D. M. 19 Shtator l 942·XX 
Gradim Sekretari Komuneje 

14) D. M.. 19 ~htator 1942-XX 
Ndrim Kryetari Komuneje 

15) D. M. 19 Shtator 1942-XX 
Ndrim Kryetari Komuneje 

) 

> 

) 

> 

2 

16) D. M. 19 Shtator 1942-XX 
Ndrim Kryetari Komuneje > 5 

17) D. M. 19 Shtator 1942-XX 
Emërim Komiseri të S. P. > , 

18) D. M. 19 Shtator 1942-XX 
Emërim agjenti n'Adrnin e Mbr. > , 

19) D. M. 7 Tetor 1942-XX, Nr. 248 
Autorizim Min. P. Mbr. për marrje në 
shërbim provizor 22 agjentësh burgu » 6 

20) Sh, Ferralba - Certifikatë Asambleje > 7 
21) ,, ,. - Bilanc , 7 
22) Kryqi K. Sh.-Heqja e Llotaris 15 Sht. , 8 
23) Fletë-Shpallje e Spitalit Sht. - Berat > 9 
24) O. Min. P. Mb. - Pranim dorëheqje > 13 

SOMMARIO 
1) Legge 7 settemhre 1942-XX, Nr. 240 
Conv. in legge del D. L. n. 66 (1942) con modif. p. 14. 
2) Legge 7 settembre 1942.XX. Nr. 241 
Conv. in legge del D.L.n. 71 (1942) senza modi£.» 14 
3) Legge 7 settembre 1942-XX, Nr. 242 
Conv.inleggedelD.L n ?77(1941)senza.mod.> 14 
4) Lt>gge 7 setlembre 1942 XX, Nr. 243 
Conv, in leggedel D.L.n. 32 (1941) senza modif.> 14 
5) Legge 7 settembre 1942-XX, 1\r. 244 
Conv. in legge del D.Ln.29 (1942) senza modif.> 14 
6) Legge 7 settembre 1942-XX, Nr. 245 
Conv. inlegge del D.L.n. 39 (1942) senza modif.i 14 
7) Legge 7 settemhre 1942-XX, Nr. 246 
Conv. in legge del D L.n.55 ( 1942) senza modi£. > 14 
8) O. L. 27 settembre 1912-XX, Na{. 247 
Modifiche al D. L. n. 379 (1940) , 15 
9) D. L. di nomi na ( l O) · hreviazione · > 15 · 

10) D. L. 7 ottohre 1942-XX, .Nr. 248 , 
Autorizzczione al Min. Int. per assunzione 
pro vvisorio di 22 agenti carcerari , 16 

11) Soc. Ferralba · Bilancio > 16 
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Ligjë 7 Shtator 19~2-XX. Nr. 240 
datë 7-9-1942-XX 

Këthim në ligjë i D. M. n. 66 (194.2) 
· ( me ndryshime) 

NA 
FRANCESCO JACOMONI DI SAN SAVINO 

MRKAMB25 I Pt!:RGJITHSH£M I MADHNIS TIJ 
VIKTOR EMANUELIT III 

Pl:R HIR Tit ZOTIT E VULLNET Tt!: KOMBIT 
MBRET I IT ALIS DHE I SHQIPNIS 

PERANDOR I ETIOPIS 
Këshilli i Epërm Fashist Korporativ, me anën 

e. Komisioneve të tij a, ka aprovue; 
Në virtyt t'autoritctit që Na asht dhanë, kemi 

sanksjonue dhe promilgojmë sa vijon: 
Këthehet në ligjë Dekreti lV\ëkambësuer Nr. 

66, datë 18.4.1942-XX mbi krijimin e Komitetit tek 
nik. Nderministruer per Pararojet teknike, me këto 
ndryshime: 

Në nenin 2 fraza « Inspektori i P. N. F. » bahet 
«Inspektori i P. N. F., antar i Drzjtoratit Kombë 
tar i P. K. F. Sh.». 

Urdhënojmë që kjo Ligjë të radhohet në Fle 
toren Zgrtare të Mbretnis, tue i dhanë mandat ci 
litdo q' i perket m' e respektue -dhe me ba që të 
respektohet. 

Tiranë, më 7.9.1942-XX. 
Francesco Jacomoni d. v. 

M. Kruja. d. v. 
Xh. Korça d. v. 

Ligjë 7 Shtator 1942-XX, Nr. 241 
datë 7-9-1942-XX 

Këthim në ligjë i D. M. n. 71 {1942) 
(pa ndryshime) 

NA 
P'RANCF.SCO JACOMONI DI. SAN SAVINO 

ldKAMBJIS I PmGJITHSHllM I MADHNIS TIJ 
VIKTOR EMANUELIT ID 

PE HIR Tit ZOTIT E VULLNET Tie KOMBIT 
MBRET I ITALIS DHE I SHQIPNIS 

PERANDOR I ETIOPIS 

Këshilli i Epërm Fashist Korporativ, me anën 
e Komisioneve të tija, ka aprovue; 

Në virtyt t'autoritetit që Na asht dhanë, kemi 
sanksjorlue dhe promilgojmë sa vijon: 

Këtl!.eh~ në li gjë Dekreti . Mëkambësuer Nr. 
71', datë 29.2.1942-XX, mbi Suprimimin e Entit \J)er 
Nozullimet e nëpunsave Shtetnuer dhe krijimin e 
lkjen_dës ~ Nozullimeve pranë P. K. F. Sh. pa 
ndryshime. 

Urdhënojmë që kjo Ligjë të. radhohet në Fle 
toren Zyrtare ~ Mbretnis, tue ·i dhanë mandat ci- 

Jitdo q'i parket rn'c respektua dhe me ba që të 
respektohet. 

Tiranë, më 7.9.1942-XX. 
Francesco Jacomoni d. v. 

K. B. Mirakaj d. v. 
Shule Gurakuqi d. v. 

Ligjë 7 Shtator 1942-XX, Nr. 242 
data 7-9.1942-XX 

Këthim në ligjë i D. M n. 277 {19"1) 
(pa ndryshim) 

NA 
FRANCESCO JACOMONI DI SAN SAVINO 

M£KAMB1!:S I PtcRGJITHSHttM I MADHNIS TIJ 
VIKTOR EMANUELIT III 

PER HIR Tit ZOTIT E VUU.NET T1!: KOMBIT 
MBRET I ITALIS DHE I SHQIPNIS 

PERANDOR I ETIOPIS 
Këshilli i Epërm Fashist Korporativ, me anën 

e Komisioneve të tija, ka aprovue; 
Në virtyt t'autoritetit që Na asht dhanë, kemi 

sanksjonue dhe promilgojmë sa vijon: 
Këtheh(rt në li gjë Dekreti Mëkambësuer Nr. 

277, datë 29.9.1942-XX, mbi norma per Adminitri 
min e Drejtësis së Gjykatës Ushtarake, pa ndryshime. 

Urdhënojmë që kjo Ligjë të radhohet në Fle 
toren Zyrtare të Mbretnis, tue i dhanë mandat ci 
litdo q' i perket m' e respektue dhe me ha që ~ 
respektohet. 

Tiranë, më 7.9.1942-XX. 
Francesco J acomoni d. v. 

M. Kruja. d. v. 

Ligjë 7 Shtator 1942-XX, Nr. 2/i.3 
datë 7-9-1942-XX 

Këthim në ligjë i D. M. n, 32 (19"2) 
(pa ndryshime) 

NA 
FRANCESCO JACOMONI DI SAN SAVINO 

MltKAM~ I P£RGJITHSH1eM I MADHNI!! TIJ 
VIKTOR EMANUELIT Ill 

P9R HIR T1t ZOTIT E VULLNET T• KOMBIT 
MBRET I IT ALIS DHE I SHQIPNIS 

PERANDOR I ETIOPIS 

Këshilli i Epërm Fashist Korporativ, me anën 
e Komisioneve të tij a, ka aprovue; 

Në virtyt t'autoritetit që Na asht dhanë, kemi 
sanksjonue dhe promilgojmë sa vijon: 

Këthehet në li gjë Dekreti Mëkambësuer . Nr. 
32, datë 25.2.1942-XX, mbi gjendjen e parapamjevet 
të hyemjeve të Tokave të Lirueme per perjudhen 
e kohës prej 1 Kallnuer deri me 30 Qershuer 1942- 
XX pa ndryshime. 

Urdhënojmë që kjo Ligjë të radhohet në Fle 
teren Zyrtare t4 Mbretnis, tue i dhan4 mandet cl• 
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Iitdc q' i perket m' e respektue dhe me ba që të 
respektohet. 

Tiranë, më 7.9.1942-XX. 
Francesco Jacomoni d. v. 

M. Kruja d. v. 
Shuk Gurakuqi d. v, 

Ligjë 7 Shtator 194.2-XX, Nr. 24.4. 
datë 7-9-1942-XX 

Këthim në ligjë i D. M. n. 29 (194.2) 
(pa ndryshime) 

NA 
FRANCESCO J.ACOMONI DI SAN SAVINO 

M&'!:KAMB1'S I P:11:RGJITHSH:l!:M I MADHNIS TIJ 
VIKTOR. EMANUELIT Ill 

PIR HIR T! ZOTIT E VULLNET T:11: KOMBIT 
MBRET I IT ALIS DHE I SHQIPNIS 

PERANDOR I ETIOPIS 

Këshilli i Epërm Fashist Korporativ, me anën 
e Komisioneve të tija, ka aprovua: 

Në virtyt t'autoritetit që Na asht dhanë, kemi 
sanksjonue dhe promilgojmë sa vijon: 

Këthehet në ligjë Dekreti Mëkambësuer Nr. 
29, datë 21.2.1942-XX mbi dispozita per rregullimin 
e gjendjes juridike, ekonomike e hjerarhike të . në 
punsave të Tokave të Lirueme, pa ndryshime. 

Urdhënojmë që kjo Ligjë të radhohet në Fle 
toren Zyrtare të Mbretnis, tue i dhanë mandat ci 
litdo c' i perket m' e respektua dhe me ha që të 
respektohet. ~ · :,.0J ~ 

Tirane, më 7 .9.1942-XX. 
Francesco JacQm<tni tl. v. 

M. Kruja d. Y. 

Shuk Gurakuqi d. v. 

Ligjë 7 Shtator 1942-XX, Nr. 245 
datë 7-9-1942-XX 

Këthim në ligjë i D. M. n. 39 (1,42) 
(pa n-iryahime) 

NA 
FRANCF.SCO JACOMONI DI SAN SAVINO 

laKAMB&s I PIIROJITHSmtM I MADHNiil TIJ 
. VIKTOR EMANUELIT III 

PaR HIR T• ZOTIT E VULLNET H KOMBIT 
MBRET I ITALIS DHE I SHQIPNIS 

PERANDOR I ETIOPI$ 
Këshilli i Epërm Fashist Korporativ, me anën 

e Komisioneve t.ë tija, ka aprovue; 
Në virtyt t'autoritetit që Na asht dhanë, l,<emi 

sanksjonue dhe promilgojmë sa vijon: 
Këthehet në ligjë Dekreti Mëkam~suer Nr. 

39, datë 30.3.1942-XX mbi zgjatimin e afatit IJ)er 
këthimin në Hgjë të Dekreteve Mëkambësorë, tne 
kitit ndryshim: 

Në fund të paragrafit të parë të nenit të -vet;ëm 
të këtij Dekreti, shtohet fraza: « per të gjithë ata 
Dekrete Mëkambësorë të shpalluri deri me 31 Dhje 
tuer 1942-XX ». 

Urdhënojmë që kjo ligjë të radhohet në Fle 
toren Zyrtare të Mbretnis, tue i dhanë mandat ci 
litdo q' i perket m' \._e respektue dhe me ba që të 
respektohet. 

Tiranë, më 7.9.1942-XX. 
Francesco Jacomoni d. v, 

M. Kruja. d v, 

Ligjë 7 Shtator 1942-XX, Nr. 246 
datë 7-9-1942-XX 

Këthim në ligjë i D. M. n. 55 (1942) 
(pa ndryshime) 

NA 
FRANCESCO JACOMONI DI SAN SAVINO 

M£KAMBtllS I Pl!:RGJITHSH:11:M I MADHNIS TIJ 
VIKTOR EMANUELIT III 

PJ:R HIR TE ZO'!'IT E VULLNET TE KOMBIT 
MBRET I ITALIS DHE I SHQIPNIS 

PERANDOR I ETIOPIB 
Këshilli i Epërm Fashist Korporativ, me anën 

e Komisioneve të 'tij a, ka aprovua: 
Në virtyt t'autoritetit që Na asht dhanë, kemi 

sanksjonue dhe promilgojmë sa vijon: 
Këthehe't në ligjë Dekreti Mëkambësuer Nr. 

55 dt. 18.4.1942-XX mbi ndryshimin e nenit 2 të 
ligjës dt. 12.7.1940-XVIII, N. 357 për Krijimin e 
Këshillit Oendruer t'Ekonornis Korporative, pa ndry 
shime. 

Urdhënojmë që kjo Ligjë të radhohet në Fle 
toren Z.!:Jrtare të Mbretnis, tue i dhanë mandat ci 
litdo q' i perket m' e respektua dhe me ba q~ të 
respektohet. · 

Tiranë, më 7 .9.1942-XX. 
Franc •• £• Jaeomeni fl. v. 

K. B. Mirakaj d. v, 
Shuk Gurakuqi d. v. 

Dekret Mëkambësuer Nr. 2~7 
datë 27-9-1942-XX 

Ndryshime në D. M. n. 379 (1940) mbi' rirendi 
min e Kodeve dhe të Gjykatav~ Ushtarake 

NA 
MIIKAMB&s I PllROJITHSHIIM I MADHNIS TIJ 

VIKTOR EMANUELIT lii · 
PM HIR TE ZOTIT E VULLNET TJ: KOM.IT 

MBRET I IT.ALIS DHE I SHQIPNIS 
PERANDOR I ETIOPIS 

Në virtyt t' autoritetit që Na asht delegue; 
Tue marrë para sysh nevojën e nqutshme për të 

modifikue Dekretin Mëkambësuer datë 15 Gusht 1942- 
XVIII, Nr. 379 mbi disa ndryshime të ,rirendirnit 
t<i Kodeve dhe të Gjykatave Ushtarake? mi Shqfpni; 
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-. 
Mbassi u-panë nenet 15 të Statutit Themeltar 

dhe 14 të D. M.. datë 3 Prill 1940-XVIII, N r. 101 ; 
Mbasi u-pa Dekre~i l\'\ë!rnrnbësuer datë 11 Dhe- 

tuer 1939-XVIII, Nr. 176; 
.Mbasi u-pa Dekreti l\'\ëkambësuer 31.XII .1939- 

XVIII, Nr. 204; 
.Mbassi u-ndigjue Këshil!i i Ministra vet; 
Mbi propozimLl e Krye'arit të Këshillit të Mi 

nistrave, Zavendës Minister për Drejtësin; 
kemi dexretue dhe dekretojmë: 

Neni 1 
Paragrafi i dytë i nenit 4 i Dekretit Mëkam 

bësuer datë 15 Gusht 1940-XVIII, Nr. 379, ndry 
shohet si vijon: 

« Gjj,Jkata Ushtarake e Fuqive Armate t'Unifi 
kueme përbehet nga Kryetari me gradën e Gjene 
ralit llie me gradën koresponduese, nga tre Giu 
katsa .Oficera madhorë, ndër të cilët dy të M. F. 
Sh., prej personelit oficerë të Drejtësis Ushtarake 
~. shërbim pranë Gjykatës Toksore ose të Luftës në 
Tiranë për sa u përket funksjoneve të D. B., prej 
Gjykatsit Relatues, Gjykatsit Hetues e Kançelier. si 
efihe prej Gjykatësve ndihmesa, oficera Madhorë, 
Jirej të cilëve tre të M. F. Sh. të gjith t'ernnucm me 
Dekret Mëkambësuer mbi propozimin e Komandantit 
8pruer ti Trupave ». 

Neni 2 
Ky Dekret hyn në fuqi ditën e nënshkrimit të tij 

llihe ka me i-u paraqitë prej Kryetarit të Këshillit të 
Ministrave proponues, Këshil'it t'Epërrn Fashist Kor 
porativ për kthimin e tij në Ligjë 

Urdhënojmë qi ky Dekret të botohet në Fletoren· 
Zyrtare të Mbretnis tue i dhanë mandat cilitdo qi 
i përket me e respektua dhe me ba qi të respektohet. 

Tiranë, më 27.9.1942-XX. 
Francesco Iacornc.n d. v. 

M.. Kruja d v. 

Dekret Mëkambësuer datë 19-9-1942-XX 
Oradim inspektorë! h t' Arësimit 

NA 
M.AKA¥Bas I P&RGJITHSHEM I MADHNIS TIJ 

VIKTOR EMANUELIT III 
PM Hllt ff ZOTIT E VULLNET TS: KOMBIT 

MaRF:T I IT ALIS DHE I SHQIPNIS 
PERANDOR. r ETIOPL~ 

Në virtyt t' Autoritetit që Na asht delegue; 
.Mbassi u-pa neni 15 i Statutit Themeltar të 

Mltretnis; 
.Mbassi u-pa Dekreti i Ynë me dt. 3.4.940-XVIII, 

Nr. 105 mbi gjendjen juridike, ekonomike e .jerar 
hlke të nëpunsavet të Shtetit; 

.Mbass~ u-pa Dekreti i Ynë Nr. 72 dt. 24.3.941- 
_XIX, vi cakton tabelën organike të personelit arsi- 
111uer të qarqeve; 

· lt\lti propozimin e Ministrit Sekretar Shteti për~ 

.'. ~.~,. :;.:', 
Arsimin . Botuer, të mbështet un në vendimin e fa 
vorëshërn të Këshillit t' Administratës; 

kemi dekretua dhe dekretojmë: 
Zz. Abdyl Kajaneku, Emin Çomo e Beqir Haçi 

Grupi B, Grada VIII në themel të , nenit 5 të De 
kretit t'Onë Nr. 105 dt. 3.4.940-XVIII gradohen si 
Inspektorë Arsimi, në vendet, qi rezultojnë vakante 
prej inkuadrimit të parë n'organikun e personelit 
administrativ arsirnuer në qarqe tue kalua kështu në 
Gradën e VII të Grupit B dhe do-të gëzojnë rro 
gën fillestare të kësaj grade. 

Ky Dekret hyn në fuqi me 1 të muejit që ndjek 
datën e nënshkrimit të tij sirnbas nenit 5 të Dekre 
tit t'Onë me dt. 3.4.940-XVIII do t' i kumtohet Kë 
shillit Kontrollues për rregjistrim dhe do të .shpa 
Ilet në Fletoren Zyrtare të M.bretnis. 

Tiranë, më 19.9.1942-XX. 
Francesco Iacomoni d. v. 

Xh. Korça d. v. 

Dekret .Mëkambë:;uer datë 19-9-1942-XX 
Emërim N -Sekreteri të P. K F. Sh. 

NA 
M1!:KAMB1!:S I Pt!:RGJITHSHltM I MADHNIS TIJ 

VIKTOR E!UANUELIT III 
PIR. HIR T1!: ZOTIT E VULLNET T! KOMBIT 

MBRET I IT ALIS DHE I SHQIPNIS 
PERANDOR I ETIOPIS 

Në virtyt t' autoritetit që Na asht deleque : 
Mbassi u-pa Statuti i P. K. F. S~; 
Mbassi u-ndigjue Këshilli i Ministra vet; 
Mbi propozimin e Ministrit Sekretar të Partis 

Kombëtare Fashiste Shqiptare Sekretar Shteti: 
kemi dekretua dhe dekretojmë: 

Fashisti Oazirn Bllaca, Këshilltar Epruer, emë- 
rohet Nën-Sekretar 1i P. K. F. Sh. 

Ky Dekret do të botohet në Fletoren Zyrtare 
dhe ka me iu komunikua Këshillit t'Epërm Fashist 
Korporativ. 

Tiranë, më 19.9.1942-XX. 
Francesco Jacomoni d. v. 

K B. Mirakaj ct. v. 

Dekr .t Mëkambësuer datë 19-9-1942-XX 
Largim nga detyra Komiseri , të S. B. 

NA 
M•KAMB1!:S I PttRGJITHSHEM I MADHNIS TIJ 

VIK'.fOR EMANUELIT III 
PJCR HIR Tit ZOTIT E VULLNET TE KOMBIT 

MBRET I ITALIS DHE I SHQIPNIS 
PERANDOR I ETIOPIS 

Në virtyt t' autoritetit që Na asht delegue; 
Mbasi u-pa Dekreti i Jonë Nr. 15, .datë 27 . 

11-1942-XX, mbi atrihuiat e autoriteteve me fun 
ksione policije, dhe mbi krijrnin e fun~sionimin e 
Trupit t' Armatosun të Policis; 

M.bi propozimin e Ministrit Sekretar Shteti për 
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Punët e Mbrendëshme, nji mendimi me Ministrin 
Sekretar Shteti për Financat; 

kemi dekretue e dekretojmë: 
Bordieri Cav. Uff. Daniele, Komiser i S. B., 

nuk do të bajë ma pjesë në .... Trupin e Armatosirn 
të Policis Mbretnis Shqiptare qyshë nga data 16 
Gusht 1942-XX, për me u-kthye në vendin që ka në 
ruolet e Policis së Mbretnis Italjane. 

Urdhënojrnë që Dekret të botohet në Fletoren 
Zyrtare të Mbretnis, dhe t' i komunikohet Këshillit 
Kontrollues për rreqjistrirn. 

Tiranë, më 19.9.1942-XX. 
Francesco Jacomoni d. v. 

M. Kruja d. v. 
Shuk Gurakuqi d. v. 

Dekret Mëkambësuer datë 19-9-1942-XX 
Emërim Kryetari Komuneje 

NA 
MttKAMBl!lS I PJ!lRGJITHSHRM I MADHNIS TIJ 

VIKTOR EMANUELIT III 
PteR HIR Ttt ZOTIT E VULLNET TR KOMBIT 

MBRET I ITALIS DHE I SHQIPNIS . 
PERANDOR I FI'IOPIS 

Në virtyt t' autoritetit që Na asht deleque ; 
Mbi proponimin e Ministrit Sekretar Shteti për 

Punet e Mbrendshme; 
kemi dekretua e dekretojmë: 

Z. Xhavid Agolli, ernnohet Kryetar i Komunës 

së Dushit, në vëndin që ndodhet vakant. 
Urdhnojmë që ky Dekret të botohet ne Flete 

ren Zyrtare të Mbretnis. 
Tiranë, më 19.9.1942-XX. 

Francesco Jacomoni d. v. · 
M. Kruja d. v. 

Dekret Mëkambësuer datë 19-9-1942-XX . . 
Grarlim Sekretari Komuneje 

NA 
M!CKAMBJeS I PmRGJITHSHmd I MADHNIS TIJ 

VIKTOR EMANUELIT Ill 
PRR HIR TB ZOTIT E VULLNET Tl!! KOMBIT 

MBRET I IT ALIS DHE I SHQIPNIS 
PERANDOR I ETIOPIS . 

Në virtyt t' autoritetit që Na asht 'deleque ; 
Mbi proponimin e Ministrit Sekretar Shteti për 

Punët e Mbrendshme; 
kemi dekretua c dekretojmë: 

Z. Ragip Lehja, tash Sekretar i Komunes së Kia 
sit të parë n'Ishern. gradohet si Kryetar i Komunes 
së Bytyçit, në vendin që ndodhet vakant. 

Urdhnojmë që ky Dekret të botohet në-: Fleto 
ren Zyrtare të Mbretnis. 

Tiranë, më 19.9.1942-XX. 
Francesco Jacomoni d. v. 

M. Kruja d. v. 

Dekret Mëkambësuer datë 19-9-1942-XX 
Ndrim Kryetari Kernuneje 

NA 
MËK.AMBËS I PËRGJITHSHËM I MADHNIS TIJ. 

VIKTOR EMANUELIT III 
P!:R HIR TE ZOTIT E VULLNET Ttt KOM1!1IT 

MBRET I IT ALIS DHE I SHQIPNIS 
PERANDOR I ETIOPIS 

Në virtyt t' autoritetit që Na asht deleque ; 
.Mbi proponimin e Ministrit Sekretar Shteti për 

Punët e iVlbrendshme; 
kemi dekretua e- dekretojmë: 

Z. Murat Tahiri, Kryetar i Komunës së Talinovcit 
(Ferizaj), pushohet nga puna, si i pa përshtatshëm 
për atë detyrë. 

Z. Dali Ramadan Hasa, emnohet Kryetar i Ko 
munës së Talinovcit. 

Urdhnojmë që ky Dekret të botohet në Fleto 
ren Zyrtare të .Mbretnis. 

Tiranë, më .19.9.1942-XX. 
Francesco Jacomoni d. v. 

M. Kruja d. v. 
Dekret Mëkambësuer datë 19,9-1942-XX 

Ndrim Kryetari Komuneje 
NA 

Ml!lKAMBti:S I Pl!lRGJITHSHEM I MADHNIS TIJ 
VIKTOR EMANUELIT III 

PER HIR T:I!: ZOTIT E VULLNET TE KOMBIT 
MBRET I IT ALIS DHE I SHQIPNIS 

PERANDOR I ETIOPIS 
Në virtyt t' autoritetit që Na asht deleque : 
Mbi . proponimin ~- Ministrit Sekretar Shteti për 

Punët e Mbrendshme; 
kemi dekretua e dekretojmë: 

Z. Shuaip Hasani, Kryetar i Komunës së Sena 
kosit (Tetovë) shkarkohet nga· detyra, dhë në vendin 
e tij ernnohet z. Nazif Nazari. 

Urdhnojmë që kg Dekret të botohet në Fleto 
ren Zyrtare të Mbretnis. 

Tiranë, më 19.9.1942-XX. 
Francesco Jacomoni d. v. 

M Kruja d. v. 

Dekret Mëkambësuer datë 19-9-1942-XX 
Ndrim Kryetari Komuneje 

NA 
MttKAMBti:S I PERGJITHSHl!lM I MADHNIS TIJ 

VIKTOR. EMANUELIT ill. 
PER HIR TE ZOTIT E VULLNET TE KOMBIT 

MBRET I ITALIS DHE i SHQIPNIS 
PERANDOR I ETIOPIS 

Në virtyt t'autoritetit qi Na asht delegue; 
,Mbi proponimin e Ministrit Sekretar Shteti· për 

Punet c ./YI.brendshme; 
~... ',. .. K~~{ dekretue e dekretojmë- ' 
Z. Riza Tahiri, i ngarkuem me funksionet e Krye- 

BKSH



6 FLETORJA ZYRTARE 16 Tetuer 1942-XY Nr. 119 

tariZt të Komunës së Kollashinit, shkarkohet nga de 
tyra, si i papërshtatshëm për t'u mbajtë në shërbim. 

Z. Adem Gashi, emnohet Kryetar i Komunës së 
Kollashinit; 

Urdhnojmë që ky Dekret të botohet në Fleto 
ren Zyrtare të Mbretnis. 

Tiranë, më 19.9.1942-XX. 
Francesco Jacomoni d. v. 

.M .. Kruja d. v. 

Dekret l-lëkambi!suer daUi 19-9-1942-XX 
Emërim Komiseri 

NA 
M£KAMB£S I P:ICRGJITHSH!M I MADHNIS TIJ 

VIKTOR EMANUELIT III 
P:ICR HIR Tt ZOTIT E VUU.NET T:IC KOMBIT 

MBRET I ITALIS DHE I SHQIPNIS 
PERANDOR T !ITIOPIS 

Në virtyt t'autoritetit qi Na asht delegue; 
Mbassi u-pa Dekreti i Jonë Nr. 15 datë 27- 

II-1942-XX; 
Mbi propozimin e Ministrit Sekretar Shteti për 

Punët · e Mbrendshme; 
kemi dekretue e dekretojmë 

Z. Rapo Zemblaku, emnohet Komiser i 'S. P. 
me shërbim pranë Kuesturës së Korçës, me rrogën 
fillestare të gradës. 

Urdhënojmë që ky Dekret t'i komunikohet Kë 
shillit Kontrollues për rregjistrim dhe të botohet 
në Fletoren Zyrtare të Mbretnis. 

Tiranë, më 19-9-1942-XX. 
Francesco Jacomoni d. v. 

M. Kruja d. v. 

Dekret Mëkambësuer datë 19-9-1942-XX 
Emërim agjenti n' Admin. e Mbr. 

NA 
~!!lKAMRftS I PtmGJITHSHEM I MAnHNIS TIJ 

VIKTOR EMANUELIT m 
Pim HIR Tl! ZOTIT E vuu.NET T!!l KOMBIT 

MBRET I ITALIS DHE I SHQIPNIS 
PERANDOR I · ETIOPIS 

Në virtyt t'autoritetit qi Na asht delegue; 
Mbassi u-ndigjue Këshil'i i Ministrave; 
Mbassi u-pa Dekreti i Jonë Nr. 106 dt. 14- 

5-1942-XX; 
Mbi proponimin e Ministrit Sekretar Shteti ~r 

Punët . e Mbrendshme; 
kemi dekretue e dekretojmë: 

z. Lili. Spiro Shqina, emnohet agjent i Kl. II-të, 
grupi C) grada e XIII-të, të ruolit organik emnµer 
të personelit t'l\dministati?s _së P. të Mbrendshme, 
në vendin vakant, me rrogën fillestare t'asa] grade. 

Urdhënojmë që ky ,:>ekr~t t'i kon,uttikoh~t ~!- 

shillit Kontrollues për rreqjistrirn. dhe të botohet 
në Fletoren Zyrtare të Mbretnis. 

Tiranë, më 19-9-1942-XX. 
Francesco Jacomoni d. v. 

M. Kruja d. v. 

Dekret Mëkambësuer Nr. 248 
datë 7-X-1942-XX 

Autorizim Min. P. të Mbrendëshme për marrje 
në shërbim prov. agjent~sh burgu 

NA 
MZKAMBIS I P:ICRGJITHSH:ICM I MADHNIS TIJ 

VIKTOR EMANUELIT III 
PIR HIR Tit ZOTIT E VUU.NET T!!l KOMBIT 

MBRET I IT ALIS DHE I SHQIPNIS 
PERANDOR I ETIOPIS 

Në virtyt t' autoritetit që Na asht delegue; 
Tue çmuc nevojën e domosdoshme dhe të ngut 

shme për plotsimin e personelit të burgjeve; 
Mbassi u-pa Dekreti i Jonë datë 3 pri11 1940- 

XVIH, Nr. 105, mbi, gjendjen juridike, ekonomike 
e jerarqike të nëpunsave të Shtetit; 

Mbassi u-ndiqj ue Këshilli i Ministravet i 
Mbi proponimin e Ministrit Sekretar Shteti për 

Punët e Mbrendshme; 
kemi dekretua e dekretojmë: 

Neni 1' 
Në përjashtim të dispozitavet të Dekretit t'Onë, 

datë 3.4.1940-XVIII, Nr. 105, mbi gjendjen juridi 
ke, ekonomike e jerarqike të nëpunsavet të Shtetit, 
autorizohet Ministrija e P. të Mbrendshme rne marrë 
në shërbim provizuer 22 agjenta me shpërblim .të 
përmuajshëm, prej të cilvet dy me· fr. shq. 170 e 
njizet me fr. shq. 110. 

Neni 2 
Agjentat provizorë nuk gëzojnë të drejtën e pen 

sionit dhe përfitojnë të gjitha shtesat e akordueme 
nëpunsavet të Shtetit. 

Neni 3 
Emnimi, transferimi dhe pushimi i personelit të 

nalt-trequern bahet me Dekret Ministruer. 

Neni 4 
Ky Dekret hyen në fuqi prej datës së botimit 
Ktë tij në Fletoren Zyrtare të Mbretnis dhe ka 

me i u paraqit Këshillit t'Epërmë Fashist Korpo- 
rativ për kthimin e tij në ligjë. 

Urdhënojmë që ky Dekret të botohet në Fletoren 
Zyrtare dhe t' i komunikohet Këshillit Kontrollues 
për rregjistrim. 

Tiranë, më 7.X.1942-XX. 
Francesco Jacomoni d. v. 

M. Kruja d. v. 
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Certifikatë 
Vërtetohet se prej Gjyqit të Shkallës së I-rë 

me Nr. datë 14- 7-1942-XX, na janë dërgue për tran 
skriptim verbal, i zakonëshërn e l\sembles së përgjith 
shme të Shoqëris Ferralba i mbajtun me datë 31 
Mars 1942-XX, që përmban veprimet e saj deri me 
31-XII-1941, i cili proces verbal asht transkrlptue rre 
gullisht në rregjistrat përkatëse të kësaj Ode. 

Tiranë, më 24-IX-1942-XX. 
Zav. Kryetar'i Kl. I. i Odës së Tregtis 

( Haxhi Fortuzi ) 
Këshilli Administrativ i Shoqërisë mbetet i kom- 

pozuem tani nqa Zotërinjët: 

Catania comm. Dr. Ing. Umberto 
Cerruti Ece. Cav Gr. Cr. Vittorio 
Dino Ece. Gernil 
Gardini Cons. Naz. Dino 
Giorgi Comm. Dr. Guido 
Guidi di Baqno Cons. Naz. Marchese Galeazzo 
Kaka rri qi A vv. Mark 
Massone Dr Ing. Francesco 

Certificato 
Si. certlfice ehe ci sono stati trasrnessi dal· Tri 

bunale di l Istanza con Nr. 57 data 14-VII-1942-XX, 
per tracrizionei lverbale delt'Asamblee Ordinariq 
generale :d ella Societa «Ferr alba» radatto in data 
31-3-191,!2-XX, contenente le operazioni Iino al 31- 
XIl-1941, il quale processo verbale e stato trascntto 
reqolerrnente ai regjistri rispettivi di questa Camera. 

Tirana, 24-IX-1942-XX. 
li sost. Cancelliere cl. I. della Camera 

di Cammercio 
( Haxhi Fortuzi ) .. 

1l Consiglio di Amministrazione della Societa 
rimanc composto ora dai Signori: 

Mboria Ece. Teufik 
Penta Prol. Francesco 
Steiner Dr. Ing. Angelo 
Tredici Cons. Naz. Vittorio 
Trigona Senatore Marchese Emanuele 
Valle Ece. Cav. Gr. Cr. Gen. Ing. Giuseppe 

Shoqënia «Ferralba» 
Societa «Ferralba» 

BILANCI DERI ME 31 DHJETORI 1941-XX - 
BILANC/O AL 31 DlCEMRRE 194.1-XX 

L. It. 

lmpinati 
Shpenzime konstituimit të parë 434,720.40 
Spese di prima costituzione 
Depo landa 12.591.477,70 
Magazzini materiali 
Arka e Banka 811.861,25 
Cassa e Banche 
Porodhënjc për fornitura e prestime 6.1711.383,60 
Anticipazioni per iomitura e prestime 
Debitora të ndryshmë 301.551,4.0 
Debitori dtvetsi 
Studime, kërkime, pregatitje minerare, proxhetacione installimesh 8.174.:554.,55 
Studi e ncerche, prepargztoni mtnerarte. progettazione tmptanti 
Shpenzime të përgjithëshme amortizimi 3.'i82.767,35 
Spese generali da ammorttzzare 
Kredira për damet e luftës 4.198.4.22.65 • ~?l.74.7,6~ 

L. '13.104..040,65 Fr. 6.896.646,50 

AKTIV - ATTIVO 
Installime 

Llogarira mbi urdhër 
Conti d' ordine ~ 
Garancira administratorësh 
Cauzioni amministrazioni 
Vlefta në roje pranë personash të tretë 
Valort in custodia presso terzi 

L. 
Fr.Shq. Fr.Alb. 
Fr. 1.109.488.28 6.934,301,75 

» 69.555.26 

> 2.014.636.43 

> 129.897,80 

> 987.901,38 

• 4.8.248,22 

» 1.307.928,73 

, 557.242,78 

L. » 750,000 4.687.500 

4..4.25.000 » 708.000 

L. 52.216.540,65 Fr. 8.354.646,50 

( 
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P ASIF· PASSJVO 

Kapital shoqënorë 
Capital« sociale 
N. 30 aksione te pruesi 
» , azioni al portatore 
> 3970 aksione nominative 
» » a.zioni nominative 
» 4.000 aksione nga fr.shq 1.000 seicili 

» azioni da ir.a. 1.000 cadauna 
Fond për liquidime personeli 
Fondo liquuiazion» personale 
Fond pei dëmet e luftës 
Fondo per danni di guerra 
Kreditora të ndryshme 

Llogarira mbi urdher 
Administratorë llogarie garancie 
Amministratori conto cauzione 
Depczituësa vleftash për roje 

L. It. 
L. it. 

Fr.Shq. 
Fr.alb, 

Fr. 4.000.000 
32.000 

L. it. 25.000.C'OO 
» » 200.000 

» » 4.198.422,65 

» » 13.705.618 
L. it. '13.104.040,65 

» l) 4.687.500 

»' > 4-425.000 

)) 671.747,62 

» 2.192.898.,68 
Fr. 6.896.646,50 

750.000 

» 708.000 
Fr. 8.344.646,50 L. it. 52.216.540,65 

Kryetari: Ing. Giuseppe Valle 
fl Presidente : 
Adminisiratori deleguar: Ing. Angelo Steiner 
L' Ammintstratore delegato 
Sindiket : Dr. Franco Bellorini 
I Sindaci 
Dr. Loris Corbi 
Rog. Vezio Paciotti 

KRYQI I KUQ SHQIPTAR] 
PROCES - VERBAL 

Nr. 19 datë 15 Shtator 1942-XX 
Në bazë të rregullores së Llotaris së Kryqit të 

Kuq Shqiptar, .t'aprovueme me D. M. Nr. 44 datë 1 
fruer 1941-XIX, dhe të shpalluri në Fletoren Zyr 
tare nr. 24 me datë 24-II-1941 Komision' i Llo 
taris i mbledhuri sot nën Kryesin' e Drejtorit të Për 
gjithshëm të K. Kuq z. Haxhi Shkoza me anëtarët 
e poshtë-shenuem, procedoj në heqjen e Llotaris si 
vijon: 

Ma parë shqyrtoj lloqarinat dhe konstatoj se, për 
heqjen 15 Shtatuer 1942-XX, janë vënë në qarkullim 
gjithsejt bileta copë 50,000 

Prej këtyne kan mbetun pa shitun (si mbas ra- 
dhorit ngjitun këti procesi) copë . 

Bileta të shituna gjithsejtl copë 50.000 
Me nji vleftë të përgjithshme prej fr. shq. 30.000 
Mandej për t'u ndarë çmimet prej 60 përqind të 

shumës së sipërme, konforrn nenit 11 të Rregullores, 
filloj heqjen e Llotaris prej së cilës rezultuan fituese 
biletat e s hituna me numrat që radhiten këtu poshtë: 

Nr. F i t o n me Fr.Shq. 
1) 20.782 '25.-°fo ._ » 7.500 
2) 49.589 10.-•/0 - » 3.QOO 
3) 19.583 0.50°/0 - » 150 

Nr. 
~4) 38.174 
5) 3.931 
6) 19.810 
7) 18.463 
8) 35.992 
9) 17.402 0.50°/0 = 
10) 40,858 1.-0/0 = » 
1 I) 6.375 0.50°/o = » 
12) 7.033 0.50°/0 = » 
13) 44.608 1.00°/o = » 
14) ~5.03Lt. 1.50° I O = » 
15) 33.517 o.so•;. = » 
16) 20.911 0.50°/o = 
17) 12.04.4 0.50°/. = ) 

Të gjitha biletat (copë 500 =) që 
mbarojnë me shifrën 82 = fitojnë nga 
fr.shq. 5 (pesë) që janë baras me 80.•0 ---- 

Gjithsejt shuma prej 60° '0 (pa lloçe- 
ritun fraksjonet neni 11) fr.shq. 

Fit on me 
1.-'lo = » 
3.-o/o = » 

3.-o/,, =- » 
U.50°,'0 = J 

3.=o/o =-= » 

Antar . 
L. Aleksi d. v. 

Antar: 
M. Vell'amasi 

Antar: 
D. J. Basho 

Fr.Shq. 
300 
900 
90 J 
150 
900 
150 
300 
150 
150 
300 
300 
150 
150 
150 

2.500 

18.100 

Kryetar· i Komisjonit 
H. Shkoza d. v. 

Antar: 
V. Hoxha 

Antar: 
D. J. Freddi 
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FLETË - SHPALLJE - ANKANDI 
Për fornituren e landevet ushqimore e sendeve 

të ndryshme të nevojshme për Spitalin e Shtetit 
të Beratit. 

Nr. 119 

Art. 1. 
Drejtorija e Spitalit Shtetit të Beratit në bazë 

t' Autorizimit Nr. 4449. dt. 19-IX-1942-XX, të P. T. 
Drejtoris së Përgj. të Shendetsis nxjerë në paksim 
botuer fornituren e ushqimeve të zakonëshme dhe sen 
deve të ndryshme që parashifen për m'u blemun, për 
nevojat e Spitalit, për perioden 1. Korrik 1942-XX. 
deri më 30 Qer sh or. 1943. 

Art. 2 
Artikujt e kësaj forniture ndahen në 4 grupe të 

veçanta në llojë që tregohen në Art. 15 të kësaj çpa- 
11 je. 

Art. 3. 
Ankandi për këto fornitura do të zhvillohet në 

Sallën e Prefekturës së Beratit të njizetenjajtën .dltë 
nga data e botimit në këtë fletë-shpallje në Fletoren 
Zyrtare, pa u llogaritun dita e shpalljes, prej orës 
9 deri 12, në pranim t2 Komisionit t'adjudikatës që 
përbahet nën Krye in e Prefektit ose të .deleguemit 
tij, Intendentin e Financa vet, Administratorin e Odës 
Treqtis, Drejtorin e Spi.alit, Kruesekretarin e Prefek 
turës dhë Agjentin Kontabel të Spitalit Shtetit të 
Beratit. 

Art. 4. 
Për efektet e zhvillimit t'ankandit publik do të 

ndiqet sistemi i ofertave mësheftas si mbas normavet 
të parapamc prej paragrafit 2. të nenit 36. në ndlrj ~ 
me dispozitat e paragrafit 2. të nenit 38 të rregu 
llores për zbatimin e Ligjës mbi administrimin ç 

Pasunis dhe të kontabilitetit Përgj. të Shte.it. 
Art. 5 

Ankandi do të mbahet i hapët 3. orë duke filluar 
prej 9 deri 12, të ditës që shënohet n'artikullin 3. të 
kësaj çpallje. Gjatë këtyne orëvei konkuruesat mun 
din të japin oferta të tjera përmirësimi në referim të 
së parës por jo vonë se të ketë fillue çelja e zarf'avet. 

Art. 6. 
Kontrata vazhdon zakonisht një vjetë. Por për 

ç'do shkak në qoftë se nuk lidhet kontrata e re ad 
ministrata ~ Spitalit ka të drejtë të marrin ushqim 
edhe dy muaj nga data e skadimit të kontrajës 
vjetër me çmime e kondita ~ kontratos së skadueme 
tue paralajmërue për kohën e vazhdimit. 

Art. 7. 
Të gjitha ofertat do të sjellin zbritjen .përqin 

dëse mbi çmimet që do të vërtetohen her pas here nga 
autoritetet korpetente. Për seicilin grup duhet të je 
pet ofertëve veçantë. 

Art. 8 
Ato persona të cilët do të interesohen të marrin 

pjesë në konkurim për këtë forniturë detyrohet të 

sjellin nji certifikatë provues t'aftësis leshue ng~ (!)da ., 
e Tregtis së vendit ku i interesuerni ushtrori J,regHn .· 
e vetë. Përjashtohen nga ky detyrim të .gjitha ato 
fornitorë që kanë dhanë prova e mir-sherbimi e besi 
mi në fornizimet e bamuna administratës së Spltalit. 

Art. 9. 
Nuk janë të pranueshme ofertat që do të k~në' 

shprehje kondicionale. Gjith-ashtu nuk kanë për t'u 
pranua ofertat e bame me telegrame ose ~elefone. 

Art. 10. . 
Personat të cilët do të ofrojnë për llogari të 

nji personës së tretë detyrohen të paraqesin një pro 
kurë Noteriale me të cilën të provojnë se janë' t'auto 
rizuern si mbas ligjës, të japin oferta e të marrin 
përsipër obligime dhe të nënshkrojnë kontratën për- . 
katëse për prckur-dhanësin. 

Art. 11. 
Pranohen edhe oferta të dërgueme me Postë të 

adresuerne Prefekturës; veç kësaj adrese sipër-zarfit 
do të shënohen se cilit grup ose grupe i referohet 
oferta. Në këtë rast përgjegjsija e mbritjes së ofer 
tës mbasi ankandi të jetë deklaruar i mbyllur .i I për 
ket derguesit. 

Art. 12. 
Për efekt të rregullimit garancive të nevojshme, 

t'interesuernit duhet të sjellin një· qaranclnat gë këtu 
posht shenohen: 

a) garanci në të holla të depozituerne pranë ar 
kavct financiare ose Bankavet të njoftuna e të pra 
nueshme prej Qeveris. 

b). Garan cit në pas uni të pa-tundëshrne si mbas 
dispozitavet të ligjës datë 31 maj 1934, mbi qaran 
cit Ipotckore të çpallun në Fletoren Zyrtare Nr. 34 
data 12 Qershor 1934. · 

Për mos me perrgue veprimet e ankandit reko 
mandohet që dokumentat e qarancivet Ipotekore të 
parapame në germën b) t'i paraqiten Drejtoris Spi 
talit për komisjonin e adjudikatave, për shqyrtim .tri 
ditë para datës së zhvillimit të ankandit publike. 

Art. 13. 
Fornitura do t'i dorzohet atij ofertuesi që .ka 

me dhanë zbritje përqindëse ma të mirë, 1mjaft që 
kjo mos të jetë ma e ulët nga sasija e përqindjes . 
caktue në skedën e msheftë. 

Art. 14. 
Fornitori ka me fillua fornizimin e artikujve -të 

marrun përsipër të nesërmen e datës së .dekretimit të 
kontratës pa marrë parasysh plotsimin e formalitetevet 
tjera dhe ka me vazhdua deri me ..30-IX-1943. 

• l\rt. 15. 
Artikujt të ndamë në katër grupe janë si vijojnë: 

Grupi. I 
Bukë gruni kualitet i l-rë. 

Grupi i II-të 
Mish dashi, mish viçi, Mish lope, Mish . qing#, 

Peshk Qefull, Melçi të Zezë viçi, Bezole viçi ose 
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qingji, zog pule krena 900 gr., Pulë krena 1,800 gr. 
Grupi 111-t.ë 

Qumësht lope pa uj, ose qumësht dere pa uj. 
Grupi IV -të 

Makarona kual. i parë, Fidhelina ose shenje, 
Gjalpë të treturi thjeshtë, Gjalp të pa treturi i thje 
shtë, Oriz vendi i mirë, Oriz i shkëlqyeshëm Italian, 
Sheqer pluhuri, Kripë, Mjellë maqine vendi Nr. O. Kate 
e pa pjekur dorës parë, Fasule të bardha të thata e 
të mëdhaja, Sappun duarresh vendi, Sapun teshash 
vendi. Patate të mira vendi, Patate të mira të jasht 
me, Vezë, çaj vendi, çaj Evrope i dorës J-rë. Salce 
domatesh vendi, Salce domatesh Italie, Mshesa me 
bishte, Uthull r ushi, Djath i kripur Gjinokastre, Kaç 
kavall, Irrnik, Spec të kuq, Piber i zi, Limontos Ni 
shtete, vendi, Kanelle, Voj ullini, Sodë petkash Mar 
mallat gjith-farllojsh, Flit i mirë, Vurçe për të larë 
dhomat, Thesë bosh kujntalesh, Spinaq, Lakre arme, 
Presh, Qepë të njoma, Bezele të njoma, Bamje të 
njoma, Patilxhana, Speca për të mbushur, Hudhra, 
Bath të njoma, Mardanos, Tranguj, Domate të kuqe, 
Dru të njoma lisi, Dru të thata shkoze, Qymyr druni, 
kujntali, Akull kallëp, Rrush të njomë, Dardha Qershi, 
Pjeshka, Mollë, Fiqë të njomë, Pieper, Shalqi .Zerdeli 
Ftonjë, Kumbulla të njoma, Kumblla të thata, ,Limona 
Kokra, Portokalla Kokra, Letër Farmacie, Vezë, për 
ç'do person të ruhar të qethun, Voj guri. Naftë, 
Benzinenën e shkrepse. 

Art. 16 
Garancija për të marrë pjesë në këtë adjudikatë 

në mënyrën e tregueme me art. 12. të kësaj Shpallje, 
caktohet për sejcillin grupë në sasin që vijon: 

Grupi i parë në të holla fr. shq. 300. Ipotekore 
fr. shq. 600., Grupi i dytë në të .holla fr. shq. 500., 
n'Ipotekë fr. shq. 1000., Grupi i tretë në .të holla 
fr. shq. 300., n'Ipotckë fr. shq. 600., Grupi i katërtë 
në të holla fr. shq. 800 në Ipotekë 1600. 

l\rt. 17 
Fornitori duhet të kryej fornizimin e artikujvet 

qi merrë përsipër me fornizue me shpenzimet e veta 
në lokalet e Magazinës së Drejtoris Spitalit mbrenda 
orarit dhe në sasit e caktueme nga administrata e 
Spitalit. 

Art. 18. 
Cit?sit që duhet të kenë artikujt. 
Bukë gruni Kl. I-~. duhet të ketë këto cilësina: 
a) të jetë e punuerne mirë, e pjekur mirë dhe 

duhet të ketë dhe shijë të kandëshrne. 
b) Të ketë tulin të lehtë, me shumë bira dhe 

e butë, ~ mënyrë që kur të shtërnqohet pakë të mari 
përsëri fprmen e parapashrne, pa copra brumi, e thame, 
i puqun mirë me kotheret. Çdo kile buk do të ketë 
5 gramë krgpë. 

.Mis~ lope e dashi. duhet të ketë këto cilësina: 
a) Të jetë i cilësis mirë ashtu si kur shitet za- 

konisht në tregjet, duhet të jetë pa gjakë dhe i lrujtun 
mirë. Duhet të jenë hequr zotët, Mulçi, koka e çdo 
tjetër që nuk ashtë mishë; duhet të jetë therur 10, 
orë ma parë në perjodën nji muaj; 31 l'e.or, dhe 
20 orë ma parë në rnuejit e tjerë. 

Mosha e lopës duhet të jetë prej 2-5 vjeçe, e 
dashit prej 1-3 vjeçë. Pesha e dashit duhet të jetë i 
therur kgr. 14-20 si mbas gjendjes të iy •. e të tredhur 
ose jo. 

Mish vi.,i:. Me .jalën v.çë të kuptohen g,Lit e tyne 
(mashkull e Iemnë) e që. të kenë nji moshë ma tepër 
se tre muajë, por jo ma tepër se nji vjetë; mishi i 
viçit qo do të jepet nuk do të ketë koken, zorat, kam 
bët, mushknin e bardhë, zernbër, cicat, veshkat mullen 
e bishtin, mushknit e zeza e gjuha mundet të. nepet 
kur se të kërkohen nga administrata. 

Mish qingji: Me emën qingji kuptohet baktija 
që mos të ketë mbushur gjasht muaj të tyne, në të 
ndarnunit e mishit nuk përshihen kryet, karnbët, e 
organet e tjera të mbrendëshme : por mundet të 
ndahen me rnishnat edhe rnurçija e zezë dhe veshkct 
kurse t'i kërkoj administrata. 

Mishi i viçit, si aj i i qi ngjit duhet të jenë i bak 
tivef t'ushqyeme mirë e të shëndosha,, i cilësis ma 
i mirë se ay që ndodhet në treg .dhe i therur së 
paku 6 orë në kohën e verës e 12 orë para në di 
mër; qingji nuk duhet të peshojë ma pak se kgr. 5: 

Për gjithë-sisht mishrat duhet të jenë të majme 
dhe nga ma të mirat që ndodhen në treg. 

Kontratori duhet t'i shtrohet dispozitavet Qeve 
ritare Bashkijake për vizitën e vulën e mishit për 
para dhe mbas të therurit si dhe të gjitha dispozitave 
të dhanuna të tjera në vazhdim të fornitures. 

Makaronat, duhet të jenë nga ma të mirat të kual. 
që ndodhen në tregë. 

Orizi duhet te jetë prej kualitetit ma të mirë 
që ndodhet në tregë. 

Tëlyni (gjalpë) duhet të jetë i nxjerrun vetëm 
prej rnajes (kajmakut të qumshtit] lopës, deles ose 
dhisë, duhet të jetë i ngurtë omogene, me ngjyrë të 
bardhë pak të verdhë, me erë dhe shije të kandëshrne. 

Nuk duhet të jetë i thartuernun, i hidhte, i my 
kur, i ndytë as nuk duhet të ketë shije djegëse. Nuk 
duhet të përmbaj substanc të trashë ma pak se 85 
përqind, nuk duhet të rezulto] i ngjyrosur me subtan 
ca të damëshme. Do të mundej të dolerohet vetëm 
përdorimi nji e 5 përqind, për kripë guzhine ose 
maksirnun 2 të mijtat borat sodium. 

Groshë të thata, duhet të jenë të mbledhur të 
fundit, cilsit të mirë, shumë të thata, jo e thyeme 
ose e vrimosur, të jetë e lëmut e jo e pitë. Nuk 
duhet të jenë me pluhuri, sende fama të tjera të 
ç'do lloji, mundet të tolerohet vetëm pak farë legu 
mesh, në sasi jo ma të madhe se 1 përqind, nuk du- 
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het në asnji mënyrë të jenë të përzime me lloj gro 
she të ndryshme. 

Çaj. Duhet të jetë nji lloj i zi, jo ma i vjetër 
se nji vjet, duhet të jetë prej fletvet të çajt të 
pështjellme me veten e tyne e në ngjyrë të zeshkët 
e të errët. Nuk duhet të ketë përzinte fletë (gjethe) 
bimësh që mos të jenë çajas substanca të gjashme as 
kurr nji sendë tjetër, të ndryshme ( qoft mineral) 
qoftë bimuer. 

Sheqeri, duhet të jetë prej kualitetit ma të mirë 
në tregë. 

Shpend shtëpijake. Me këtë emën përshinë pulat, 
zogjtë, rosat e patat e dy gjinivet. 

.A.to duhen të jenë të reja, pulat jo ma tepër në 
moshë se 18, muaj e të jenë shumë të shëndoshte, pa 
sëmundje e të mbajtuna mirë, dhe me peshë pulat 
jo ma pak se 750. gr. dhe kur të kërkohen nga admi 
nistrata. 

Voet, duhet të jenë voe pule, ashtu edhe të freskë- 
1 ta. 

Djathi, duhet të jetë djathë vendi i bamun me 
qumësht lope ose deleje, i bardhë dhe i. pastërt jo 
të coptuemun, të jetë i kandëshme., 

Kosi, duhet të jetë i trashë i xanun freskët e pa 
pas thartinatë nji formacioni acetik,. 

Qumështi, pranohet i lopës dhe i deles nji 
përqindje landë undyr (tylyn) jo ma pak se 3 
përqind dhe me nji peshë specifike 1029-1032. 

Ky do të jetë i mjelun freskët e prej lopesh të 
shëndosha e delevet, pa hile e pa shtesë lëndësh anti 
septike, qumështi do të dorzohet në enët qelqi ose 
hekuri të kallaj dis ura. 

Voj-ullini, ky duhet të jetë i nji cilësije ma të 
mirë i quajtun voj-ulliri virgjini që· d.m.th. i nxje 
run nga ma e para e shtrydhun ullish e pa përdo 
rur uj të ngrohtë. me ngjyrë të verdhë, e të jetë 
i kohës mbasme. 

Art. 19. 
Kolaudimi i artikuj vet të ndryshme bahet nga 

Komisioni i ushqimit të Spitalit, i cili sigurohet që 
artikujt e dhanuna nga kontratari i kanë të gjitha 
cilësinat e caktueme nga konditat të përgjithshme e 
që i gjeqje.., mostravet bazë të fornitures për ato arti 
kujt për t.ë cila janë caktue mostrat bazë). 

Masa që do të meren në raste mungesash në pik 
pamje të sasisë e të cilësis s'artikujve të paraqijura 
nga kontratqri. 

Art. 20 
Në rast se nga ana e kontratarlt nuk bahet dorë 

zimi i artikujvat ose bahet dorëzimi L artikujve në 
sasi ma të paktë se a jo që kërkohet, komisioni i ushqi 
mit kujdeset t'i blej direkt në tregë në dam të kon 
tratarit. 

Art. 21. 
Kur kontratert paraqit artikujt· që nuk kanë citë- 

sinat e caktueme Komisioni i kolaudimit i refuzon, e 
në rast se kontratari nuk i ndron me nji herë me arti 
kuj të mira, kujdeset me i ble direkt në treg në 
dam të kontratarit, artikujt q'u gjegjen cilsinave cak 
tueme në vendin e artfikujve të refuzueme. 

.A.rt. 22. 
Kurse të metat e cilësis të përmenduna në artiku 

llin e ma parëshrne janë të lehta (kur asht rasti për 
ushqime) nuk sjellin asnji damë në shëndetit e të së 
murvet që do t'i konsumojnë, Komisioni i .posaçëm 
mundet si mbas gjyikmit e përgjegjsis së vetë me i 
pranue ato artikuj me nji skondo për 5 deri në 15 
përqind të vleftës së artikujvet . 

.A.rt. 23. 
Në rastet e përmendura në Art. 20 e 21' në ashtë 

se shpërblimi nuk pëson asnji darntirn (pse artikujt 
nu knevojiten me nji herë) Komisioni mbas gjykimit 
e përgjegjsis së vetë mundet mos me e zbatue ble 
mjen direkt në tregë, t'artikujvet që nuk i ka paraqi 
tun në ditën e caktueme ose për me sjellë të tjera 
në vendin e refuzuemvet. 

Art. 2q. 
Për mungesat e përmendura në Art. 20 e 2f cila 

do qoftë masë e përdorur nga administrata për me 
sigurue shërbimet dhe pa mvarsësisht nga kjo masë 
kurdoherë do t'aplikohen në ngarkim të kontratarit 
gjobat e paraparne në Art. 27. 

Art. 25 
Në sejcilin prej rasteve të tregueme ma parë 

(Art. 20-21-22-23) komisioni i ushqimit do t'a hartoj 
për t.në proces-verbalin e rregulltë në mënyr~ e 
caktueme në Art. 33. N'at proces-verbal duhet të 
vihet n'evidenoë mungesa e vërtetueme, refuzimi even 
tual i artikujve, gjobë e aplikuerne në ngarkim të 
kontratarit e masat e maruna (blemje) në damë ti? 
këtij ose pranue me shkondo ose lishirn afati. 

Art. 26 
Kur kontratari nuk respekton plotësisht ose pje 

sërisht detyrimet e marrun përsipër në kontratë, ad 
ministrata e Spitalit për mungesat e konstatueme 
ka të drejt me e ndeshkue me gjobat e tregueme në 
Art. që vazhdojnë. 

Gjobat përqindëse llogariten në bazë të çmimeve 
që përfshinë kontrata. 

Art. 27 
Gjoba për 5 përqind do të aplikonjë këto mun 

gesa: a) k_ur kontratari nuk fornizon tanësisht ose 
pjesërisht artikujt në datën dhe orën tl> caktuar, gjo 
ba aplikohet mbi sasin e pa dorzueme. b) kur kon 
tratari jep artikuj që nuk i karë cilësinat e caktueme,. 
gjoba aplikohet mbi sasin e artikujve të meta. 

Art. 28 
Gjoba 10 përqind ka me u aplikua për këte mun 

ges, a) kur kontra tari paraqit artikujt që nuk kn 
cilësinat e caktueme nf vendin e tyne të refuzueme 
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për atë mungesë cilësije, b) kur kontratari përsërit 
mungesat le përmendura në germën A-B të artikujve 

të ma parshëm. 
Art. 29 

Gjobë më 40 përqind ka me u aplikua kur 
kontratari: a) fornizon artikuj të meta në peshë, 
përveç rastit në të cilën kjo gja rjeth nga pesha jo 
ekzakte ose e ndryshme pa fajin e forniforit, me 
_gjithqë mbet gjithmonë detyrimi i kontratarit me 
dhanë sasin e artikujve që janë vërtctue të mangut. 
Gjoba aplikohet mbi sasin e artikujvct dhanun të 
meta. 

b). Në dhanjen e artikujvet përdorë me dijeni pe 
sha jo të tamarnta ose të ndryshme. 

c) Ven përmbi gjanat vulat të Bashkis ose t'ad 
ministratës false ose të ndryshme. ose venë vula c 
shenja të rnarruna prej gjanavet të tjera. 

Gjobat në rastet e përmendura në germat b), c 
të këti] artikulli, aplikohet mbi shumën e të qjirh 
artikujve që do të merren brenda asaj dite në të 
cilën vërtetohet munqesa- 
~, ' · Art. 30 
·~··· Gjoba me 80 përqind ka me u aplikue në ras 
tet ë posht shenucrne. 

a)· Kur kontratari, në vend qe me i dhanë Spita 
lit artikujt ushqimore, për qëllim mashtrimi dhe në 
dëm të Shtetit, ja jep -rië të holla, ose i plotson me 

to holla sasin e mungesës ose sasin e keqe; . . ·. 
b) Kur kontratari jep, paraqit, ose premton pesh- 

qeshe ose dhurim në të holla ose në landë ndër. per 
sonelm.g .nqarkuemun me mar jen n~ dorëzim t'ushqi 
mevet.. '_ose që k~në të bajnë me kontrollimet e me 
pranimin, 

Gjobat e përrnenduna në germat a-b, të këtij 
Art. aplikohen mbi gjith sasin e artikujvet rnarrun 
atë. ditë rë të. cilën vërtetohet mungesa. 

• r : , . • Art. 31 
Të gjith mungesat e sipër tregueme dyfishohen 

në rast se mungesa përsëriten nji herë e trifishohet · 
në rast se përsëriten dy o ma shum herë. 

.. Art. 32 

Gjobat duhet të konsiderohen si shprehimisht të 
caktueme midis palaver · në lidhë me obligimet të 
marruna rir fornituren. · Në asnji rast pagesa e gjo- 

·, I • 

bavet nuk e zqjith kontratarin nga të kryemet e 
detyrimit- kryesore, ose nga dënimet e caktuara nga 
KÇl(li. penal, për ato mungesa që rnveshin cilësin e 
fajit. 

Art.. 33 

•Të gjitha mungesat nga kontratari rezultojnë kur 
dohe'ii, ~ga ·uji proces-Verbal ._që do të përpillonct 

. .,. .r • • • . •· ' . ' .• ~ ••• ,· 

në 'dy Ropje. Verbalet .duhen të nënshkruhen prej 

kontratarit, i cili në qoftë se Im me kundërshtue 
duhet të bajë në nji deklarim të shkruam në funt të 

verbalit mbas firrnavct të komisionit. Në rast se kon 
tratari refuzon me nënshkrua proces-verbalin ose i 
mshifet, kjo duhet të vërtetohet nga Komisioni në 
vend të verbalit në fjalë. Mungesa e nënshkrimit 
të kontratarit nuk c prish vleftën e verbalit. 

Art. 34 
Gjith kundërshtimet që mundë të lindin midis 

komisionit të posaçëm dhe kontratari kanë me u 
vendos, sa ma parë të jetë e mundur nga Drejt/Jr' i 
Spitalit i cili kur është rasti për ushqime do të 
dëgjojë ma parë mcjtirnin c Magazinierit. 

Kundër vendimit të Drejtorit Spi ta lit, pranohet 
rckur imi në Drejtorin c Përgj. të Shëndctsis c cila 
pasi të ketë shqyrtue rethanat c faktit e pasi të 
ketë ba yërtetimiri që do të shofi të arsueslunc. ka 
me vendos në mënwë të prerne. Deri sa të komu 
nikohet vendimi i Drcjtoris Përgj. Shëndetsis kon 
tratari detyrohet t'i konformohet vendimit të Dre] 
toris së Spitalit. 

Art. 35 
. Rekllamimet .c kontratarit duhet t'i paraqiten 

Drejtoris Spitalit brenda 24 orëvot aga çasti në të 
cilin ka Iillue kundërshtimi. 

Art. 36 
Llogarit c konrratarit janë të përmuajshme dhe 

formohen prej dëftesavct marje të lëshueme prej 
/ 

drejtoris Spitalit. Dëftesat e matjes q'i lishohen kon- 
tratarit duhet të jenë të shkëputuna prej blokut me 

amë e bijë me numur, datë të nënshkruerne prej 

Drejtorit dhe prej Agjentit Kontabël. 

Tjera dëftesa nuk do të kenë vleftë dhe pra nuk 
do të pranohen. 

Në fund të ç'do muaji kontratari përpillon lis 

tën përmbledhëse të gjith artikujt marrun gjat rnue 
jit tue i regjistrue të gjitha dëftesat e përditshme 
me radhë si mbas datavet. 

Art. 37 
Kontrata duhet t'i paraqiet llogaris Drejtoris Spi 

talit brenda 5 ditvet të para të muejit që vijon 
pas atij të cilit ato i përkasin. 

Drejtorija e Spitalit kontrollon llogarinë e pa 
raqitun nga kontratari zbret, në qoftë se ka, sasit e 
gjobavet ose shumat për blemje në treg barnun në 
ngarkim të tij, dhe ja paraqet për liquidim Drej toris 
Përgj. Shëndctsts e. cila lëshon mandatin në favor të 
kontratarit n'arksn e Intendencës Financiare të veudit. 

Art. 38 
Drejtorija e Spitalit rezervon të drejtën me pezu 

llue pagesën e të drejta vet kontrata rit, kur, si mbas 
raportevet të komisionit ushqimit, do të rezultojnë 
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se ky nuk asht kujdesua për me përrnirësue shërbimin 
dhe gjendjen e ushqimeve për të cilin që asht gjo 
bue ose raportue. 

Pezullimi do të mund të bahet deri sa. fomi 
tori të jap provën e përmirësimit shërbimit e të fomi 
turës, se nu kdo të vazhdoj ma tepër se 45 ditë tue 
fillue nga data e urdhnit të pezullimit. 

Art. 39 
Kur e drejta e fornitorve t'autorizueme për pa 

gesë nuk i paguhet fornitorve brenda 60 ditve prej 
datë së mandatit fornitori ka të drejtë të presin 
ushqimin, 20 ditë mbas lajmërimit, do t'i drejtohet 
Spitalit jo ma parë se të ketë kalue 60 ditët e për 
menduna ma sipër. 

Art. 40 
Drejtorija e Spitalit ka të drejtë me anulue kon 

tratën pa as nji paralajmërim e pa mujtë kontratari 
me reklamua asnji shpërblim kur kontratari nuk i 
·zbaton irntesisht detyrimet e rnarrun për sipër në 
bazë të kontratës, gja, që do të konsiderohet e pro 
vuerne në mënyrë të mjaftueshme nga njena cilido 
e këtyne mungesave: 

a) Kur kontratari ban nji nga mungesat epërmen 
dura në Art. 30. 

b) Kur ban kon tra tari për të dytë herë nji nga 
mungesat e përmenduna në Art. 29. 

c) Kur ban për herën e tretë nji nga mungesat e 
përrnenduna në Art. 28. 

Anullimi i kontratës për shkaqet e sipërme ka 
për konsekuencë edhe përventimin e garancis në favor 
t'arkës së Shtetit. 

Art. 41 
Tue marrë parasysh gjendjen e sotme nuk cak 

tohen çmime bazë për artikujt të përshimë në kët Flet 
shpallje-adjudikate, do të paguhen me çmimet që do të 
vërtetohen ose caktohen her pas here nga autori 
tetet kompetente. Asht mbi kë:o çmime që t'interesue 
mit do të bajnë zbritjen përqindëse të kërkuerne në 
Art. 7. 

Art. 42 

Kontratari asht i detyruar me rnbajtë gjithnji 
në magazinët e veta sasin e ushqimevet q'i nevojiten 
Spitalit për 15 ditë. 

Art. 43 
Kontratari në zbatim material të shërbimit, mund 

të veprojë me anë të nji përfaqësuesi të vetë i cili 
duhet të jetë legalisht i autorizuar për me krye të· 
gjitha detyrat q'i janë ngarkue kontratarit. Kij për 
faqësues vepron kurdoherë m'anën e për llogari të 
kontratarit e nënë përgjegjsin personale të këtij të 
fund~t. 

!\.rt. 44 · 
Janë kreit në ngarkim të kontratarit të gjitha 

taksat Qeveritare, Bashkijake, Noteriale e të' itdo'nji 
autoriteti tjetër kompetent si dhe taksa e botimit në 
Fletoren Zyrtare. 

Berat, më 22-IX-1942-XX. • 
DEKRET MINISTRUER Nr. 87 

Pranim dorëheqjeje Kujdestari Shëndetëaeee 

N-Ministri Sekretar Shteti për P. e Mbrëndëshm~ 

Nga Drejtorija e Spitalit Shtetit Berat. . ' 
Mbasi pa proponimin nr. 4724, datë 25-9~1942- 

XX, të Drejtorie Përgjithshme të Shëndetsis, me të 
të cilën njoftohet se Kujdestari Shëndetsuer, z. M.ahir 
Oorkadiu, me lutjen e tij datë 15-9-1942-XX, · ka pa 
raqitë dorëheqjen nga detyra, për arsye se n~k i 
pranohet shërbimi me kondita ; 

Mbasi pa nenin 45 të Normave mbi gjendj2n 
-juridike, ekonomike e jerariqke të nëpunsave të Shte 
tit, t'aprovueme me D. M.. nr. 105, dt. 3-4-1940-XVIII, 
botue në Fletoren Zyrtare të Mbretnis, nr. 55, dt. 
7-4-1940-XVIII; 

D•kreten : 
Neni 1 

Pranohet dorëheqja e Z. Mahir Oorkadiut, Kuj 
destar Shëndetsuer, i inkuadruem në grupin Ç, grada 
~ XI, të ruoleve organike emnore të personelit .t'l\d 
ministratës së Drejtoris së Përgjithshme të Shëndetsi. 

Neni 2 
Ky Dekret, për të gjitha efektet ligjore, . hyn 

në fuqi më datën 30 shtatuer 1942-XX, dhe për di 
jeni e veprim, do t'u komunikohet. Drejtoris së Për 
gjithshme të Shëndetsis, Këshillit Kontrollues, Dre] 
toris së Pensioneve dhe Ministris së Kulturës Po 
pullore, kjo e fundit, për të disponue botimiit e tij 
në Fletoren Zyrtare të Mbretnis. 

Tiranë, më 29-IX-1942-XX. 
N/Ministri i P. 1ë Mbrendshme 

Mark Gjemarkaj BKSH
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GAZZETTA. UFFICIALE 
D E L R E G N O D' A L B A N I A 

Tirana, venerdi 16 ottobre 1942-XX 
EDITA DAL MINISTERO DELLA CULTURA POPOLARE .I, 

COSIO E MODALIT A PEP. LE INSERZIONI CONDIZIONI D'ABBONAMENTO 

Q.IANIA. ITALIA e IMPEi.O 
t$TllO {Pwlll d.U'Uatou Po1tale) 
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• • 30 
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N. I. ()gal corrt1pondenzo o versamnto deve e11era IDellrlsoto al, 
MINISTEIO DELLA CULTUIA POPOLAU 

(GAZZITTA UFFICIALE) 
T I l A N A (Albaal•I 

CONVERSIONI IN LEGGE 

Legg« 7. settembre 1942-XX, Nr. 240 
' _.. E' convertito in legge il Decreto Luogotenen- 

dale N: 66 del 18.4.1942-XX, circa l'Istituzione ~1 
Comitato tecnico Interminlstertale .per le J\vanguardie 
-cniche, con le. seguenti modifiche: 

Nen•art. 2 la frase, « Ispettore del P. \N. F. » ë 
modificata: « Ispettore del P. N. F., membro del 
Direttorio Nazionale del P. N. F. A.». 1.. . . . . 

uggt 1 ~ settembre 1942-XX. Nr. 241 

- · E" convertito in legge' i1 Decreto Luogotenen 
elale N. 71 del 29.2.1942-XX. circa la $Oppressione 

& • • • ' 

dell'Ente per gli ApprQvvigionamenti degli Impie- 
glti di Stato e l'Istltuzione della Azienda degli J\p 
proffiglonamenti · presso il P. N. F. J\., senza mo 
dlfkhe. 

• uep 1. sdtembrt 1942-XX, Nr. 242 
- E· convertito in legge il Decreto Luogotenen 

•te H. 277. del 29.9.1942-XX, circa le .norme per 
fAmmtntstrazione della Giustlzia del Tribunale Mi~ 
ltlre. · ~nza modlfiche. 

llttt 1. settembre 1942-XX, Nr. 243 
- E' convertito in legge i1 Decreto Luogotenen- 

. ' .tllllW.., 25.2.1942-XX, N. 32 sulla situazidne ,delle 

previsioni delle entrate delle Terre Redente per la 
durata dal 1 gennaio fino al 30 giugno 1942-XX, 
senza rnodifiche. 

Legge 1. seitembre 1942-XX, Nr. 244 

E' convertito in legge il Decreto Luogotenen 
ziale del 21.2.1942-XX, N. 29 circa le disposizioni 
inerenti alla sistemazione dello stato giuridico, eco 
nomico e gerarchico degli impiegati delle terre Re 
dente, senza modifiche. 

Legge 7. settembre 1942-X~. Nr. 245 

- E' convertito in legge ii Decreto Luogotenen 
ziale N. 39 del 30.3.1942-XX circa la proroga del 
termine per la conversione in legge dei Decreti Luo 
gotenenziali con la seguente modifica: 

In fondo al primo comma dell'articolo unico 
del · presente Decreto, ~ aggiunta la frase: « per tutti 
i Oecrett Luogotenenziali pubblicati fino al 31 di· 
,cembre 1942-XX ». 

Legge 1. settembre 1942-XX, Nr. 246 

- E• convertito in legge i1 Decreto Luogotenen 
cl81e N; M def 18.4.1942-XX 'circa la modifica del· 
l'articolo J delta iegge N. 357 del 12.7. 1940· . . . 
XYIU per l'istituzione ~el Consiglio . Centrale delta 
Economia Corporative, senza modifiche. 
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Decreto Luoqotenenziale Nr. 247 
data 27-9-1942-XX 

Modifica D. L. del 15-VIIl-1940 N. 379 

NOI 
LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTA 

VITTORIO EMANUELE III 
PER GRAZIA DI DIO E VOLONTA DELLA NAZIONE 

RE D' IT ALIA E D' ALBANIA 
IMPERATORE D' ETIOPIA 

In virtu dell'Autorita a Noi conferita: 
Ritenendo l'urgente necessita di apportare mo 

difiche al Decreto Luogotenenziale in data 15 ,agosto 
1940-XVIII, n. 379 relative ad alcune modifiche <lei 
Codici e dei Tribunali Mili tari in Albania; 

Viste I'art. 15 dello Statute Fondamentale del 
Regn o ed iI D. L. in data 3 aprile 1940-XVIII, 
n. 101; 

Visto iI D. L. dell'11 dicembre 1939-XVIII, 
n. 176; 

Visto il D. L. in data 31 dicembre 1939-XVIII, 
n. 204; 

Sentito iI Consiglio dei Ministri; 
Su proposta del Presidente del Consiglio dei 

.Ministri e Ministro ad interim per la Giustizia ; 
Abbiamo decretato e decretiamo: 

Art. 1. 
II secondo comma dell'art. 4 del Decreto Luo 

gotenenziale in data 15 agosto 1940-XVIII, n. -379, 
e modificato come segue: 

« 11 Tribunale Militare delle Forze Armate Uni 
ficate e composto dal Presidente con grado di Ge 
nerale o con il grado corrispondente, di tre giudici 
Ufficiali Superiori, dei quali due della Milizia Fa 
scista Albanese, del personale ufficiali della Giu 
stizia 1\1ilitare in servizio presso il Tribunale Ter 
ritoriale ci Guerra in Tirana per quante riguarda le 
funzioni di Diritto Pubblico, dal Giudice Relatore, 
dal lJJudicc Istruttore e Cancelliere, nonchë di giu 
dici supplcuti ufficiali superiori, dai quali tre della 
M. F. 11.: tutti nominati con Decreto Luogotenenziale 
su proposta del Cornandante Superiore delle Truppe-. 

Art. 2. 
II presentc Decreto entra in vigore dalla data 

della sua firma e sara presentato dal Presidente del 
Consiglio dei Ministri proponente al Consiglio Su 
periore Fascista Corporativo per la sua conversione 
in legge. 

Ordiniamo ehe il presente Decreto sia pubblicato 
nella Gazzetta Ufficiale del Regno, mandando a 

chiunque spetti di osservarlo e di forlo osservare. 
Tirana 27 settembre 1942-XX. 

Francesco Jacomoni. 

M. Kruja 

DECRETI LUOGOTENENZIALI di nornina · 

- Con D. L. in data 19 settembre 1942-XX, 
i sig. Abdyl Kajanaku, Emin Çomo e Beqir Haçi, 
gruppo B, grado VIII, sono promossi Ispettori dell' 
Istruzione, Gruppo B, Grado VII. 

- Con D. L. in data 19 setternbre 1942-XX, 
il fascista Oazim Bllaca, Consigliere Superiore, viene 
nominato Vice-Segretario del P.N.F.A. 

- Con D. L. in data 19 settembre 1942-XX, 
il sig. Bordieri Cav. Uff. Daniele, Comissario della 
P.S., cessa di far parte del Corpo Armato di Polizia 
del Regno d' Albania, a decorrere dal 16 agostd 
1942-XX, per rientro ai ruoli della Polizia del Regno 
d'Italia. 

- Con D. L. in data 19 settembre 1942-XX, 
il sig Xhavid Agolli e nominato Capo del Comune 
di Dushi, al posto vacante. 

- Con D. L. in data 19 setternbre 1942-XX, 
il sig. Raqip Lehja, attualmente Seqretario del Co 
mune di I-a classe a Ishern, e promosso Capo del 
Cornune di Bytyçi, al posto vacante. 

- Con D. L. in data 19 setternbre 1942-XX, 'i.l 
sig. Murat Tahiri, Capo del Cornune di Talinovci 
«Ferizaj», e esonerato del servizio per detta carica. 

- Con D. L. in data 19 settembre 1942-XX, il 
sig. Shuaip Hasani, Capo del Comune di Senakosi 
«Tetove» e esonerato dalla carca ed al suo posto 
e nominato ii sig. Nazif Nazari. 

- Con D. L. in data 19 setternbre 1942-XX, 
il sig. Riza Tahiti, incaricato con funzioni di Capo 
Comune a Kollashini, e esonerato della carica, 
per detto servizio, ed al suo posto e nominato il sig. 
Adem Gashi. 

- Con D. L. in data 19 setternbre 1942-XX, il 
sig. Loli Spiro, e nominato agente di II-a cl., gruppo 
C, grado XIII del ruolo orqanico nominativo dell' 
Amministrazione degli Interni al posto vacante. 

- Con D. L. ~n data 19 setternbre 1942-XX, 
il sig. Rapo Zemblaku e nominato Commissario della 
P.S. con servizio presso la Questura di Korda, am 
lo stipendio iniziele de'l grado. 
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Decreto Luogotenenziale N. 248 
data 27-9-1942-XX 

Assunzione provvisoria di 22 agenti carcerari 

NOI 
LUOOOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTA 

VITTORIO EMANUELE III 
PER GRAZIA DI DIO E VOLONTA DELLA NAZIONE 

RE .D' ITALIA E D' ALBANIA 
IMPERATORE D' E'I'.IOPIA 

In virti1 dell' Autorita a Noi conferita; 
Ritenendo l'assoluta ed urgente necessita per il · 

completamento del personale delle careen: 
. Visto ii Nostro Decreto del 3 aprile 1940-XVII, 

N. W5, relative alla situazi?ne giuridic;, econornica 
e gerarthica deg li impieqati dello Stato; 

Sentito il Consiglio dei Ministri; 
Su proposta del Ministro Segretario per gli In 

terni; 
Abbiamo decretato e decretiamo 

Art 1. 

Ad eccezione delle disposizioni del Nostro De 
creto del 3 aprile 1940-XVIII, N. 105, relative alla 
situazione giuridica, econornica e gerarchica deqli 
impiegati dello Stato., ii Ministero deqli Interni e 
eutorizzato di assumere in servizio provvisorio 22 
agenti con un assegno mensile, dei quali due con 

fr. alb. 170 di stipendio e venti con fr. alb. 110 di 
stipendio. 

Art. 2. 

Gli agenti provvisori non godono ii diritto alla 
pensione ma beneficiano di tutti gli aumenti accor 
dati agli impieqati dello State. 

Art. 3. 

La nornina, il trasferirnento e la destiruzionc 
del personale di cui ai precedenti articoli, v.e.ie 
attuata con Decreto Ministeriale. 

Arf. 4. 

II pi esente Decreto en tra in vigore dalia data 
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del 
Regno e sara presentato al Consiglio Superiore • Fa 
scista Corporativo per la sua conversione in Jegge. 

Ordiniamo ehe il presente Decreto sia pubblicato 
nella Gazzetta Ufficiale e comunicato, per la re 
gistrazione, alla Corte dei Conti. 

Tirana, 7 ottobre 1942-XX. 

Francesco Jacomoni. 

M. Kruja 

s,.typ. Luar«si Tiranë 
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Viti XXI 

FLETORJA 
E MBRETNISË 

Nr.120 

ZYRTARE 
SHQIPTARE 

Tiranë, e Martë 20 Tetor 1942-XX 

BOTOHET PREJ MINISTRIS St KULTUR.£S POPULLORE 

KONDITAT E PAJTIMIT 

PËR SHQIPlj:RI, ITALI e PERANDORI: për nji vit Fr. Shq. 20 
• JASHTE (Shtete të B. Postal) » • • > 00 

(për 6 muaj gjysma) 
Njl numur (deri 16 faqesh) i muajit n'udhtim Fr. Shq. 0,20 
• • .,. • i vjetër » 1.- 

(Numura të veçanta shiten edhe në Libraritë) 
Tl hollat për pajtime ose për sasi numurash a koleksio 

ne paguhen në Zyrën e Financave në çdo vend dhe dçf 
tesa pArkatëse duhet t' i dërgohet Ministria së KUL TURES 
POPULLORE. 

Për Fletoren Zyrtare, Dita jashtA pajtimi mund të dër 
eohet me çek banke, tue shtue fr, shq. 0.70 për pullat e dëf 
tetAI, dhe po n'atë drejtim. 

TAKSA E REOULLA PËR SHPALLJET 

Kur nuk kalon Jlië shtylli! (shqi11 e italisht) Fr. Sbq. 10 
Për ma shumë se nji! shtyllë për çdo 11htylli • i 

Botohen p & vleftl! 1hpalljet q'u plrka1in 1jyqen OH acbdlai•• 
trat1!1 Shtetnore dhe ato ti cilësuemc t'atilla 01e ti perjatllt-.. 
ligjlri1ht nga paiimi taluan Shtetnore. 

Shpalljet botohen rregulliaht - kur nuk pengojnl raaje ti ,.. 
aaçme - ndër 3 numurat e para pas mbri'jea ai tyr~ nl Jt~II , 

page1a e ahpalljevet bi!het ,i edhe për pajtimet ni Zyrat rt!~ 

DREJTIMI pir korr•pondencl dhe pageaat llbt 
MINismst st KULnJUS POPULi.OU 

(nETOlJA ZYUAlE) 
T 11 AN 

PËRMBAJTJE 

1) Min. Ek. K. ·- Urdhnesë Nr. 9 

Ndalim i qarkullimit t'automjeteve 

që shërbejnë për transportim malloash f. 

2) Këshilli Min. - Leje për inst. industrie ,, 

3) ,, .• Regjistrim Shtetësie 

4,) D. Min. Fin. - Rregullore për di- 

shiplinimin e procedurës para Kom. 

l 

Q. krijuem me D. M. n. 71 (1941) 
5) Sh. An. Ind. Tetovë - Lajmërim 

6) Shpallje Gjyqesh 

7) Shpallje ankandi e -Bashkis Fierit 

7) Fletë-shpallje e Adm. P. T. T. (Prizren) 

SOMMAR IO 
I) Min. Ec. Naz. -· Ordinanza n. 9 

Norme circa la circolazione degli auto· 
veicoli adibiti a trasporto merci P· I 

t. 9 
9 " 

8 

8 

,, 10 

,, 15 

,, 15 

MINISTRll\ E EKONOMIS KOMBËTARE 
Komiteti ,Qendruer për Nozullime e Konsume 

URDHËNESË nr. 9 
Ministri i Ekonomis Kombëtare, njij mendimi me 

Ministrin e Kulturës Popullore; 
Si pau Dekretin Mëkambësuer datë 21- 7-1942- 

XX, nr. 152; 
Si ndigjoj Komitetin Qendruer për Nozullime e 

Konsume: 
URDH£NON 

Neni 1 
Tue fillue . që nga 20 tetuer asht i ndaluern 

qarkullimi i të qjitha automjetevet qi shërbejnë për 

MINISTERO DELL' ECONOMIA NAZIONALE 
Comit at o Centrale Approvvigionamenti e Consumi 

ORDINANZA n. 9 
II Ministro dell'Economia Nazionale, di concerto 

col Ministro della Cultura Popolare; 
Visto it D. L. 152 del 21-7-1942-XX; 
Sentito il Cornitato Centrale per gli Approvvigio 

namenti e Consumi; 
ORDINA 
Art. 1. 

A partire dal 20 ottobre e vietata la ·meolazioi\t 
a tutti gli auroveicoli adibiti a trasporto ._.-çi (auto- 
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transportim mallnash ( autoqerre të çfaredo portate, 
qi veprojnë me motor me plasje ( motore a scoppio] 
apo me kombustion) qi mos të kenë auktorizimin e 
posaçëm qi· përmendin nejet vijuesa. 

Neni 2 
Përjashtohen nga dispozitat e kësaj urdhënese 

autoqerret e rekuizueme a qi janë, sidoqoftë, përherë 
sisht në dispozicjon të Auktoritetit Ushtarak. 

Këto autoqerre kanë me u pajosë me auktorizim 
të posaçëm të lëshuem nga Drejtorija e Transporti 
mevet t'Intendanoës së Komandës Eprore të F. A. të 
Shqipnis. 

Gjithashtu përjashtohen autoqerret, furgonçinat 
e kamionçinat qi kanë nji portatë ma të vogël se 15 
kuintal, qarkullimi i të cilvet ka me vazhdue t'aukto 
rizohet me leje të posaçme lëshue nga Komandat e 
Grupit të KK. MM. 

Neni 3 
Kanë me ti pajosë me auktorizirn të përherëshëm 

autoqerret qi shërbejnë vetëm për transportim ushqi 
mesh për llogari të Komitetit për Nozullime e Konsu 
me apo qi bajnë të tjera shërbime për llogari të 
Shtetit qi .kanë me u caktue prej Komitetit të për 
mendun. 

Këto autoqerre duhet të mbajnë të shkrueme, 
n'anat e autoqerres, «shërbim ushqimesh» ase «shsr 
bim Shteti» me ngjyrë të bardhë e me shkronja jo 
ma të vogla se 45 cm. 

Kanë me u paisë me auktorizim të përkohëshëm 
autoqerret qi janë në dispozicjon apo qi janë pronë 
firmash ase privatësh qi kanë punime në vazhdim 
nën dipendeneat ase për llogari të Ministrivet të • ndryshme a t'Entevet të tjerë Qeveritarë. 

Autoqcrret qi shërbejnë për transportim mall 
nash për llogari të vet ase për llogari të tretësh, 
kanë me u paisë me auktorizim dituer. 

Neni 4 
· Të gjith auktorizirnet kanë me u lëshue prej 

Ministris s'Ekonornis Kombëtare - Komiteti Qendru 
er për Nozullime e Konsume. Lutjet për auktorizime 
të përkohëshrne kanë me i II paraqitë Ministris s'Eko 
nornis Kombëtare - Komiteti Qendruer për Nozullime 
e Konsume. Në këto lutje duhet të tregohen, përveç 
llojit të punës për ku përdoret automjeti dhe ngjatja 
e sajë, të gjitha karakteristikat e automjetit, sistemi 
i alimentacionit e përqjithësimet (qeneralitetet)' e plota 
të pronarit. 

· Lutjet duhet të kenë edhe viston e Ministris ase 
t'Entit për llogari të cilit bahen transportimet apo 
qi ka drejtimin ase kontrollin e këtyne. 

Lutjet për auktorizime ditore kanë me i u paraqitë 
Komandavet Grupi të KK. MM., Komandavet Tenence 
të KK. M~. qi kan~ ndej~ në -v~nd!n k11 sdodhet 
nµt~qerrje, ~ 

carri, di qual unque porta ta; ( azionati con moto re a 
scoppio o a cornbustibile) ehe non siano muniti di 
speciale autorizzazione di cui agli articoli sequenti. 

Art. 2 
Fanno eccezione alle disposizioni della presente 

Ordinanza gli autocarri requisiti o comunque per 
manentemente a disposizione del.e Autorita Militari. 

'(ali autocarri saranno muniti di speciale auto 
rizzazione rilasciata dalla Direzione Traspor ti della 
Intendenza del Cornando Superiore FF. AA. Albania. 
Albania. Fanno parimcnti eccezione gli autocarri, fur 
goncini e carnioncini di portata inferiore al 15 
quintali Ia circolazione dei quali continura ad essere 
autorizzata con i permessi speciali rrlasciati dai Co 
mandi di gruppo dei CC RR. 

Art. 3 
Saranno muniti di autortzzazior:e permanente gli 

autocarri adihiti esclusivarnente al trasporto viveri 
per conto del Cornitato Approvvigionamenti e Consumi 
o ad altri servizi per conto dello State da destinate 
dal Comitato suddetto. 

Tali autocarri dovranno portare scritto sulit 
fiancate le diciture «servizio viveri» oppure «servizio 
di Stato» in colorc bianco a caraueri di altezza non 
inferiore a cm. 45. 

Saranno rnuniti di autorizzazione temporanea gli 
autocarri a disposizione od appartemente a ditre o 
privati ehe harmo in corso lavori alle dipendenze o 
per conto dei vari Ministeri o di altri Enti Governativi. 

Saranno muniti di autorizzazione giornaliera gli 
autocarri adibiti a trasporto di merci per conto proprio 
,o per conto di terzi. 

Art. 4 
Tutre le autorizzazioni saranno rilasciate dal 

Ministero dell'Economia Nazlonalc, Cornitato Centrale 
Approvvigionamenti e Consurni. 

Le domande per le autorizzazioni ternporanee 
saranno presentatc al Ministero dell'Econornia Nazio 
nale, Comitato Centrale Approvvigionamenti e Con 
sumi. In dette dornande dovranno essere in 
dicate oltre ii genere di lavore cui l'automezzo viene 
adibito e Ja durata di esso, • tutre le carattertstiche 
dell'automezzo, ii sistema di alimentazione e le qe 
neralita complete del proprietario. Esse dovranno in 
oltre portare ii visto di approvazione da parte del 
Ministero o dell'Ente per conto del quale vengono 
eseguiti i trasporti o ehe ne ha la direzione ed ii 
controllo. 

Le dornande per le autorizzazioni giornalicre 
saranno presentate ai Comandi di Gruppo, Compagnia 
e Tenenza dei CC. RR. ehe harmo sede nella Iocalita 
ove trovasi l'autocarro, 
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Neni 5 
Të gjitha auktorizimet kanë me u lëshue mbi 

modelet përkatse si mbas lidhjevel n. 1, 2 e 3. 
I çfardo lloji qoftë auktorizimi me të cilin asht 

paisun autoqerrja, aj duhet të jetë gjithmonë i shoq 
nuern prej njij flete së posaçme nisjeje, si mbas mode 
lit qi flet lidhja nr. 4. 

Këto fletë-nisjeje duhet të mbushen në çdo pjesë 
të tune nga ana e Auktoritetit, Entit, Firmës apo 
privatit për llogari të cilit bahet transportimi e qi 
asht krejtësisht përgjegjës për ssktësin e tregi.mevet 
të shcnjuerne. 

Kjo fletë-nisjeje duhet të mbushet edhe për udhë- 
time eventuale boshe. 

Neni 6 
Në rasë se automjetet, për arësge transporti, 

lëvizin prej njij vendi në tjetrin, udhëtimi i këthimit 
duhet të jetë i auktorizuern e duhet të ketë viston 
e Këshillit për Ekonomin Qarku ase Rrethi të vendit 
ma t'aterrn prej atij ku asht arrijtë n'udhtirnin e 
vajtjes. 

Ky auktoritet ka të drejtë precedence në ngarkim 
për udhëtimin e këthimit në vendin e nisjes si edhe 
ka fakultet me urdhnue dredhime eventuale n'udhe 
timin e këlhirnit. 

Vetëm at-herë kur Auktoritetet nuk e kanë për 
dorë të drejtën e precedencës në ngarkim, .automjeti 
ka me qenë i auktorizuem të transportojë mallë për 
llogari të tretësh. 

Sa ma sipër duhet të rezultojë në shtgllen e 
shenimevet të fletë-nisjes. 

Neni 7 
Tarifat qi duhen aplikua për transportimet qoftë 

për llogari të Shtetit, qoftë për llogari Entesh a 
privatësh, janë ato të caktueme prej .Ministris s'Eko 
nomis Kombëtare. Komiteti Ocndruer për Nozullime e 
Konsume, qi rezultojnë prej pasqyrës së bashkangjitun. 

Neni 8. 
Cilado autoqerre qi, tue mos qenë e paisun me 

njenin nga të tre auktorizimet e parapamë prej ksaj 
urdhënese apo me fletë-nisjen, gjendet tue qarkullua. 
ka me psue sankcjonet e parapame prej nenit 6 
të D . .M. datë 21-7-1942-XX, nr. 152, dhe pikrisht: 

• mos-përfillja e parë ka me u ndeshkue me 
gjobë të lehtë prej fr. shq. 1000 (njimij); 

në rasë përsëritjeje kjo gjobë e lehtë ka me 
u ngritë në fr. shq. 3000 (tremij); 

në rasë së njij mos-përfilljeje së tretë ka me 
u konfiskua autoqerrja. përposë ndeshkimevet të tjera 
të cakt ueme prej nenit 6 të D. M. datë 21- 7-1942- 
XX, nr. 152. 

Neni 9. 
Autoqerret qi duhet t'u nënshtrohen vizi.avet kon 

trollimi, kolaudimi e matrikullimi, mund të qarku 
llojnë të paisun me 1 eje të posaçme qi lëshohet prej 

A.rt. 5. 
Tutte le autorizzazioni saranno rilasciatt sui 

rispettivi moduli di cui agli allegati n. 1, 2 e 3. 
Qualunque sia la specie di autorizzazione di cui 

e fornito l'autocarro questa dovra essere, sempre 
accompagnata da un apposite ioqlio di via conform~ 
al modulo di cui all'allegato n. 4. 

Tali fogli di via dovranno essere riempiti in o,gni 
loro parte a cura dell' Autori ta, Ente o private per 
conto del quale si effetua ii trasporto ·e ehe ha la 
piena rasponsabilita della esattezza delle derte 
scqnalazioni. 

Il detto foglio di via sara compilato anche per gli 
eventuali viaggi a vuoto. 

Art. 6 
Nel caso di trasferimento degli automezzi per 

trasporto da una localira all'alrra il viaggio di ritorno 
deve essere autortzzato e portare il visto del Consi 
glio Provinciale e Circondariale per l'Economia della 
Iocalita piu vicina a quella raggiunta nel viaggio di 
andata. Tale autorita ha diritto di precedenza nel 
carico per i l viaggio di ritorno alla locallta di par 
tcnza e ha facolta di ordinare eventua'i deviazioni nel 
percorso di ritorno. 

Solo ne! caso ehe le dette Autorita non ab 
biano csercitato il diritto di precedenza al carico 
l'automezzo sara autorizzato al trasporto di rnerce 
per conto di terzi. 

Quanto sopra dovra risultare nella colonna delle 
annotazioni def foglio di via. 

}\rt. 7. 
Le tariffe da applicate per i tresporti, sia per 

conto dello State ehe per conto di Enti o privati, 
sono quelle stabilite dal Ministero dell'Economia 
Nazionale, Cornitato Centrale per gli Approvvigio 
narnenti e Consumi, risultanti dalia tabella allegat• 
(all. n. 5). 

Art. 8. 
Qualunque autocarro non munito di una delle 

tre specie di autorizzazioni previste dalla predetts 
ordinanza o del foglio via, venga trovato a cir 
colare, sera passibile delle sanzioni indicate nel-' 
l'articolo 6 del D. L. 152 del 27.7.942-XX. 

Piu precisamente, la prima infrazione sara pu 
nits con I'arnrnenda di fr. alb. 1000 (mille); in caso 
di recidiva tale amrnenda sara portata a fr. alb. 
3000 (tremila) ed in caso di una successiva infra 
zione si procedera alla confisca dell'autocarro oltre 
a quanto stabilito dal predetto art. 6 del D. L. 
152 del 21.7.942-XX. 

Art. !. 
Gli autocarri ehe devono e~sere sottoposti a 

visite di controllo, collaudo od immatricolaziio,ne, 
possono circolare rnuniti di speciale permesso tla 
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.Zyrës Teknike t' Automierever të Ministris së Kultu 
r~ Popullore (Drejtori e Turizmit) vetëm në vendin 
qi ka me u tregue n'atë leje. 

Gjithashtu, po ajo Zyrë, asht e auktorizueme 
me Iëshue leje për ievizjen e autoqerrevet, në ri 
parim e sipër, për deri n'ofiçinat qi do të kryejnë 
punimin e prej këndej në vendin e zakonëshërn qën 
•rimi a strehimi. 

Lejet janë të vlefshme për ditët e caktueme e 
1tër vendin e shenuern në lejet. 

Neni 10 
Dhanja e karburantavet, lubrifikantavet dhe e 

1tneumatikvet, si edhe caktimi i tyne ka me u ba 
pr~j M.inistri, s'Ekonornis Kombëtare, si mbas disponi 
Dilitetevet, tue u dhanë precedencë autoqerrever në 
shërbim të Shtetit. 

Për caktimin e pneumatikver, në mes t'autoqe 
rravet të përrnenduna, kanë me pasë të ,drejtë preçe 
dence absolute ata t 'ushquem me gasogjen ( druni 
ape ~mijri). 

Neni 11 
T~tija e shitja e karburantavet, lubrifikantaver 

e pneumatikvet asht e ndalueme për ata qi nuk kanë 
marr, pjesën qi u asht shenue nga ana e Ministris 
s'Sktnomis Kombëtare. 

Neni 12 
Kushdo qi ushtron shpërdorirnisht këtë tregti a 

shitje apo, i auktorizuem rregullisht si ç'u tha në 
nenin e. ma-sipërm si rishitës, marrës ase shpërndas, 
i tregton karburantet, lubrifikantat apo pneumatikët 
ndrqshe] prej mënyrës s'urdhnuerne apo i a dorzon 
atij _që nuk ka të drejtë me i pasë ase në sasina ndry 
she] prej atyne qi i përkasin, ka me u ndeshkue si 
mbts nenit 6 të D. M. datë 21-7-1942-XX, nr. 152. 

Neni 13 
Për ata që i transferojnë autoqerret e veta rue 

u përshtatë atpne ushqimin ( alimentacionin) me gaso 
gjen e tue i vue në dispozicjon të shërbirnevet të 
Shtetit, kanë me u aplikue shtimet e tarifavet si tregon 
pasqyrza e përmend un në nenin 7. 

Neni 14. 
Eksportimi prej Mbretnis Shqiptare t' Autoqerrc 

vet të çdo lloji asht i ndaluam për kudo e edhe 
sikur me ngjyrë të përkohëshme, përposë lejevet të 
posaçme qi kanë me u lëshua rasë · për rasë prej 
.M.inistris s'Ekonomis Kombëtare-Komiteti Çendruer 
,c Nozullime e Konsume. 

Neni 15 
Zyrat Doganore dhe Postat e rojës në kufi, 

Ofieerat e Agjentat e caktuam për dishiplinirnin e 
mbikqyrjen e trafikut e të qarkullimit, ngarkohen 
ti mbikqyrin e të kontrollojnë zbatimin e dispozitavet 
ti maparëshme. 

Tiranë, më 1-X-1942-XX. • 
Ministri i Ekonomis Kombëtare 

K. Kotte. 

rilasciare dall'Ufficio Tecnico l\utoveicoli del Mi 
nistero della Cultura Popolare (Direzione del Tu 
rismo) limitatamente al percorso ehe verra indicato 
nel permesso stesso. 

Parimenti lo stesso Ufficio e autorizzato a ri 
lasciare perrnessi per il trasporto degli autocarri in 
riparazionc sino alle officine ehe debbono eseguire 
il lavoro e do qui all'abituale posto di parcheggio 
o ricovcro. 

I perrnessi suddctti sono validi per i soli giorni 
indicati e per l'esatto percorso in essi stabilito. 

Art. 1 O 
La concessione di carburanti, lubrificanti e pneu 

matici, e la loro asseqnazione, sara latta dal Mi 
nistero dell'Econornia Nazionale, a seconda delle di 
sponibil ita, con prccedcnza per gli autocarri adi 
biti al scrvizio dello Stato. 

Per l'asseqnazione dei pneumauci, tra gli au 
tocarri predetti, avranno diri I to di assoluta prcce 
dcnza quell! alirnentati a gassogeno ( a legna ed a 
carbonc). Art. 11 

II conunercio e Ja vendita dei carburanti , Iu 
brificanti e pneurnatici, e victata a coloro ehe non 
abbiano ricevuto le rispcttive asscqnazioni da parte 
del Ministero dell'Eronornia Nazionale. 

Art. 12 
Chiunquo eserciti abusivamcnte tale comrnercio 

o vendita oppure, essendo munito di reqolare asse 
gnazione di cui all'articolo precedente come riven 
ditore, assegnatorio o distributore, venda o comrnerci 
i carburanti, lubrificanti o pneumatici in maniera 
diverse da quella prescntta o la consegni a chi non 
ha i 1 diritto di ritirarla, eci in quantita differenti 
di quelle spettantigli, sara punito ai sensi dell'ar 
ticolo 6 del D. L. n. 152 del 21.7.942-XX. 

Art. 13 
Per coloro ehe trasformino i propri autocarri 

adattandoli alla alimentazionc a gassogeno e met 
tendoli · a disposizione dci servizi di State, saranno 
applicate le maggiorazioni delle tariffe come indi 
cato nella tabella di cui all'art. 7. 

Art. 14 
L'esportazionc dal Regno d'Albania degli au 

tocarr i di qualunque genere e vietata per qualun- 
que destinazione ed anche a carattcre ternporaneo, 
salvo i pertness] speciali da rilasciare caso per caso 
dal Ministero Economia Nazionale - Cornitato Cen 
trale Approvvigionamenti e Consumi. 

Art. 15 
Gli Uffici Doganali ed i posti di viqilanza 

alla Frontiera, gli Ufficiali ed agenti addetti alla 
discipline e: sorveqlianza del traffico e della cir 
colazione, son o in cari ca ti dell a vigilanza e del con 
trollo sull'applicazione dei'e precedenti disposizioni. 

Tirana, Ji 1.10.1942-XX. 
11 Ministro dell'Econornia Nazionale 

K. Kotte 
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(në kartoncin të kuq cm. llxl 7) LIDHJE 1 
(su çartoncino rosso » » ) allegato nr. 

MINISTRIA E EK. KOMBËTARE 
Komiteti Oendruer për Nozullime e Konsume 

Inspektorati i transportevet, trafikut e qarkullimit 
MINISTERO DEL' EC. NAZIONAL'E 

Comitato Centrale per gli Approv. e Consumi 
Inspettorato dei trasporti, traffico e circolazione 

Nr. . 

AUKTORlZIM I PËRHERËSHËM QARKULLIMI 
Autorizzazione permanente alla circolazione 

Automjeti T autoveicolo ( argo . 

pronari proprietario ( . 

Banues në residente a ( . 
Në shërbim transportimi ushqimesh 
In servizio trasporto viveri 
Tiranë, më . 

KOMITETI OEN. PËR NOZULLIME E KONSUME 
II Comitatu Centrale per gli Approv. e Consumi 

Matrik. e Pneumatikvet 
Matric. dei Pneumatici 

1) ································ 
2) . 
3) . 
4) . 
5) ~ . 
6) . 

(n' anën mbrapa - sul retro) 
Ndryshime Kontrolli 
Variazioni Controllo 

(Mbi kortoncin të gjelbërt prej cm.1 lxl 7) LIDHJEN 2 
(su cartoncino verde di » » ) allegato · 

MINISTRIA E EK. KOMBËTARE • Komiteti Oendruer për Nozullime e Konsume 
Inspektorati i transportevet trofikut e qarkullimit 

MINISTERO DELL' EC. NAZIONALE 
Comitato Centrale per gli Approv. e Consumi 
lspettorato dei trasporti. traffico e. circolazione 

Nr. 

AUKTORIZIM I PËRKOHËSHËM QARKULLIMI 
Autorizzazione temporanea alla circolozione 

Autovetura T autoveicolo ( argo . 
Pronarë proprietario ( . 
Banues në 
residente a ( ····················································-········ .... 

i vlefshëm deri në mesnaten e datës 
valevole sino alla mezzanote. del gior. 

.., .•......•....••......... , 

Tiranë, më . 

KOMITETI OEN. PËR NOZULLIME E KONSUME 
11 Comitato Centrale per gli Approv. e Consumi 

(n anen mbrapa. sul retro) 
Ndryshime Kontrolli 
V oriozioni Controlle 

Matrik. e Pneumatikvet 
Matric. dei li' neumatici 
1) . 
2) . 
3) . 
4) . 
5) . 
6) . 

(Mbi kcrtoncin të bardhë cm.1 lx17) LIDHJE N 3 · (su cartoncino bianco » » ) allegato · 
MINISTRIA E EK. KOMB£T ARE 

Komiteti Oendruer për Nozullime e Konsume 
Inspektorati i transportevet, trafikut e qarkulllimit 

MINISTERO DELL; EC. Nazionale 
Comitato Centrale per gli Approv. e Consumi 
Ispettorato dei trasporti, traffico e circolozione 

Nr . 

AUXTORIZIM DITUER 
autorizzozione giornaliera 

Autovetura ( Targa - . autoveicolo 
Pronarë 
proprietario 
Banues në 
residente a ( . 

E vlefshëme për dit. 
valevole per i giorn. ( , ,. .. , . 
Tiranë, me............................................ "' 

KOMITETI OEN. PËR NOZULLIME E KONSUME 
ll Comitato Centrale per gli Approv. e Consumi 

Matrik. e Pneumatikvet 
Matric. dei pneumotici 

1) . 
2) . 
3) . 
4) . 
5) . 
6) · . 

(n' anen mbrapa. sul retro( 
Ndryshime Kontrolli 
V ariazioni Controllo BKSH



6 FLETORJA ZYRTARE 20 Tetuer 1942-XX Nr. UO 

MINISTRIA E EKONOMIS KOMBtTARE 
Komiteti Oendruer për Nozullime e Konsume 

Inspekt. i T ransportimevet, IT rafiku t e Oar kullimit 
MINISTERO DELL' ECONOMIA NAZIONALE 

Comitato Centrale per gli Approvigion. e Consumi 
Ispettorato dei trasporti, traffici e circolozione 

LIDHJE 
allegato Nr. 4. 

ana përpara 
(Verso) 

RIFORNIZtME- Rlfornlmentl 
Karburanta . 
Carburanti 
Lubriflkanta . 
Lubrificanti 

Tepricë në serbator 
Residue in serbatoio 

FLETE NISJEJE 
foglio di via 

(K £TH IM) 
(r i t o r n o) 

Në sheqniin t' auktorizimit Nr t' autoqerres Targa . 
In accompagnamento alla cutorizzazione nr. dell' Autocarro Targa 
l ë r çues i Patentë për çumje Nr. 
Conducente ( ··············· ············································ Patente di guida nr. ( ········ ···· · ·· ·················· 

Vendi i nisjes Përshimi Malli i transportuem ase 
Locnlita di Vendi i mërritjes (rruga) Km. lloji i shërbimit Pesha She nime 

partenza Locolita di arrive percorso Merce trasportata peso Note 
a genere del servizio 

Automjeti asht i auktorizuem me ha dredhimin e shenjuem në pershkimin e këthimit 
L' Automezzo e autorizzcto ad eseguire la · deviazione segnata nel percorso di ritorno 

për nevoja transporti be për llogari të 
per esigenze di trasporto effettuato per conto di ( 

U pa nisja me . 
visto partire il 

Enti qi urdhnon këthimin 
Ente ehe ordina il ritorno 

(Nënshkrimi e vula) 

U pa këthimi me . 
visto rientrare 

Enti- prej të cilit mvaret autoqerreja 
Ente da cui dipende I' autocarro 

(Nënshkrimi e vula) BKSH



Nr. 12Q FLETORJA ZTRTARE ·2i Tetuer 1,42.n 

MlNISTRIA E EKONOMIS KOMBET ARE 
Komiteti Oendruer për Nozullime e Konsume 

Inspektorati i Transportevet, Trofikut e Oarkullimit 
- MINISTLRO DELL. ECONOMfA NAZIONALE 

Comitato Centrale per gli Approvigion. e Consumi 
lspettorato dei trosporti, traffici e circolazione 

FLETË NISJEJE 
Foglio di via 

LIDHJE 
a.llegato ( · · , 4. 

ana mbrapQ 
(Recto) 

.L 

RIFORNJZJME--RlfonalaHli 
Karb,mmta në serb«tor .•.••..•..•••••••••••••••.••.••• 
Corburcat; in serbotoio 

Karbu.rontll rezervë -·····-···'·······----··········· 
Carburanti scorta 

GJITHSEJT................ . . 
Totale 

Labrtfikcmta_ 
Lubrificanti ---· ···-····· ••••.••• _ ••. ····-············· 

(SH KUMJE) 
(a n d a t a) 

Në shoqnim r auktorizimit : ······-· Nr t' autoqerrës Targa . 
In accompagnamento alla autorizzazione nr. dell' autocarro 

Përçuesi 
( ... -----------· ······-·--·-··----·····-··················· conducente 

Patentë për çumje N 
r. ················-··- Patente di guida 

Vendi i nisjes Vendi i mërritjes Përshkimi Malli i transportuem Pesha . Shentme 
(rruga) Km. ase lloji i shërbimit 

Loeclita di Localita di arrivo Peso ·Note· 
partenza percorso Merce trasportata o 

genere del servizio 
' 

I . 

Transportimi asht ba për llorari ti 
Il trasporto e effettuato per conte di ( ~ . 

· U pa nisja me 
Viste partire ii ( ································ 

Enti qi ka urdhënue transportimin 
Ente:che ha ordinata il trasporto ( .... , .. m •••••• 

• [(Nënshkrimi e vula) ~-:.::.1\~ (firma e .• timbro) 

r r. 

U pa mërritja me 
Vista arrivare il ( _ ~ . 

Enti kujt i asht destinue 
Enteldestinatario ( . 

(Nënshkrimile vula) 
(firma e ttmbre) 

LIDHJE Nr. 5 
Tarifë për autotrasporte mallnash e udhëtarësh 
A) Autotrasport• mallnash 

Çmimi në fr. sh për ql/km me 
transport të bamë me anë Udhësh 

Kat. I. Kat. III Kat. III 

Vetëm motricëja. . 
shtesë për rimorkion 

0.050 
0.040 

o.c-o o.ors 
0.0.30 0.035 

Për udhëtimet e kthimit bosh ka me u paque 
nji shpërblim baras sa 30 0/0 të shumës si pagueme 
pir udhtimin e vajtjeG. 

Pir mallna qi xanë vend tarifat e sipërme kanë 
me u shtue edhe 20 0/0, për ngarkesa me peshë ti• 
barabarta apo 2/o ma t'ulti se sa asht portata e auto 
qerres; kanë me u shtue edhe 50 0/0 për ngarkesa 
me peshë të berabartë apo ma t'ultë se gjysa e .por 
tatës. 

Për transportimet e bame me autoqerre me ga 
zogjen n~ shërbim të Shtetit, tarifat bazë kanë me u 
shtue edhe 6 0/0 për autoqerre qi ishin ti :tran 
sformueme ma përpara me gazogjen e 20 0/0 plr 
ata qi janë transformua risht-as e ~r nji vj~ 
kehl, që nga data e shënimit ni lejen e qarkullimit 

BKSH



PUSHIME 

Transportimi për ma larg se 150 km. nga baza 
e nisjes jep të drejten e njij dite pushimi falas. 

Shpërblimet për pushimet janë caktue si vijon: 
a) për autoqerret e lehta ( deri më 20 qi.) fr. 

s. a6 në dit; 
b) për autoqerret me portatë të vogël ( deri 

mt- 35 qi.) fr. s. 100 në dit; 
c) për autoqerret me portatë të madhe (ma ~ 

i5 qt). fr. s. 120 në dit; 
d) për autoqerret me portatë të vogel me ri 

rnerk fr. s. 160 në dit; 
e) për autoqerret me portatë të madhe me ri 

mark fr. s. 180 në dit. 
Ditët pushimi mbas së parës shpërblehen me 

zpritjen e 30 OJO mbi tarifat e rnaparëshrne. 
Veprimet shkarkimi e ngarkimi nuk duhet Lë 

"lilien si pushim. 
Gjithashtu shkaqet e forcës madhore dhe pre 

tnjet e rrugëvet nuk mund të sjellin shpërblime Li.' 
tm}i lloji. 

· . ., Autotrasportime udhëtarësh 
i;'mime në fr.shq. për km. 
p8rshkue me anë . . . Udhësh 

kat. I. kat. II. kat. III 
Autovetura 4.t5 vendesh 

» 6I7 » 
0.95 1.00 1.05 
1.15 1.25 1.35 

Çmimet e sipërme ndahen ndër udhëtartë e shu 
ma e pagueme duhet të rrezultojë prej kuietancës së 
rregullt lëshua si mbas dispozitavet në fuqij mbi 
këtë landë. Asnji shpërblim nuk paguhet për udhëti 
me këthimi eventual bosh. 

PUSHIME 

Udhëtimet për nji rrugë ma të gjatë se 250 km. 
kanë të drejtën e njij dite pushimi falas. 

Shpërblimet për pushime janë: 
Per autoveturat- prej 4 5 vendesh fr. shq. 50 

ni dit; 
Për autoveturat pref 6 ·7 vendesh fr. shq. 70 në 

•it. 
' Ditët _pushimi qi ndjekin të paren shpërblehen 

ai t,azen e tarifavet të maparëshrne me zbritje prej 
J00/9. . 

SH~NIM 

Tarifat për autobusa në shërbim linjesh së rre 
gullta apo së përkohëshme kanë me u caktue me 
urdhnesë tjatër e gjithashtu kanë me u caktue ta 
rifat e udhëtarvet të transportuam me autoqerre t'auk 
tortii&me ~rk~hësisht me sherbim të perziëm: mallna 
& udhëtare. • Komiteti Qendruer për Nozullime e Konsume, 

Nr. 120 

me vendim të prern, zbërthen çdo e çfardo rnosma. 
rrëveshtjeje rreth aplikimit apo interpretimit të ktgne 
rregullave e tarifave. 

KtSHILLI MINISfROER 

Leje për instalime industriale 

Mc Vendim Nr. 1228 datë 14 Shtatuer 1942-XX, 
Këshilli i Ministrave, si studjoi edhe mendimin favo 
rabël të Ministris s'Ekonornis Kombëtare, vendosi 
t'autorizohet Ministrija në fjalë me i dhanë Z. Eqrem 
Topullit lejen e kërkueme për t'u ngrehun nji mulli 
drithi, në vendin midis Katundeve Pjeshkës-Memaj 
të t-J/Prefekturës së Shijasut me nji fuqi motorike 
prej 24 H P me qymyr druni. 

* * * 
Me Vendim Nr. 1286 datë 18 Shtatuer 1942-XX, 

Këshilli i Ministrave, si studjoji edhe mendimin favo 
rabël të Ministris s'Ekonornis Kombëtare, vendosi 
t'autorizohet Ministrija në fjalë me i u dhanëZZ. Vlla 
ZQn Eliseo e Federico Canavese, lejen e kërka 
erne për të ngrehun në Tiranë një zdrukthetari me 
nji fuqi motorike deri 70 H. P. 

* * * 
Me Vendim Nr. 1297 datë 18 Shtatuer 1942-XX, 

Këshilli i Ministrave, si studjoji edhe mendimin favo- 
~rabël të Ministris s'Ekonornis Kombëtare, vendosi 
t'autorizohct Ministria në fjalë me i dhanë Z.Anelli 
Igino, lejen e kërkuerne për të ngrehun në Tiranë nji 
ofiçinë mekanike për automjete. dhe aplikim qazo 
genash mbi auto dhe nji sharë fabrikë mobiljesh, tue 
përdorur për këto dy aktivitete nji motor .rne qymyr 
vendit 30 H. P. 

* * * 
Mc Vendim Nr. 1227 datë 14 Shtatuer 1942-XX, 

Këshilli i · Ministrave, si studjoji edhe mendimin 
favorabël të Ministris s'Ekonornis Kombëtare, vendosi 
t'autorizohet Miinistrija në fjalë me i dhanë Z. Jonuz 
Çaku, lejen e kërkueme për të ngrehun në Shkodër 
nji fabrikë cingaresh me nji fuqi motorike prej 2. 2 
H.P. 

* * * 
Me Vendim Nr. 1175 datë 25 Gusht 1942-XX, 

Këshilli i Ministrave, si studjoji edhe mendimin Iavo 
rabël të Ministris s'Ekonornis Kombëtare, vendosi 
t'autorizohet Ministrija në fjalë me u dhanë ZZ. Hajro 
Çela e Reshat Harapi, lejen e kërkueme për ngreh 
jen e nji mulli drithi në Katundin Gosë (Kavajë) 
me nji motor me qymyr prej 30 H.P. 

Regjistrim Shtetësie 

Me Vendim Nr. 570 datë 15 Prill 1942-XX, 
Këshilli i Ministrave, mbi proponimin e bamun me 
shkresën Nr. 2627 datë 30-1942-XX, të Ministris 
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së P. të M.brendshme e në v1J1m të vendimit të tij 
Nr. 1420 datë 3-IX-1941, vendosi qi, Vendimit tç 
sipër-shenuem t'i bahen këto shtesa: 

1) Se M.ude Salkaviq, ashtë e veja e Hasan Sal- 
koviqit 

2) Se fëmiët Mehmet dhe Safije kanë për prind 
të ndjerin Hasan e M.ude. 

DEKRET MINISTRUER - Nr. 293 -- • Rregullore për diship.inimin e procedurës para 
Komisjonit Oendruer, krijuem me D. M. Nr. 71 

dt. 24-IIl-1941-XJX 

MINISTRI SEKRETAR SHTETI P~R FINANCAT 
Në mbështetje të fuqis qi i asht dhanë me ne 

nin 7 (paragrafi i fundit) të Dekretit !Mkambësuer 
N. 71 dt. 24.3.1941-XIX: 

Pëlqen rregulloren qi vijon mbi dishiplinimin 
e procedurës përpara Komisjonit Qendruer për shqyr 

. timin e kundërshtirnevet kundra vendimeve të Ko 
misjonevet t' Apelit pranë Prefekturavet. 

Neni 1 
Thirrja e Kornisjonlt bahet nga ana e Kryetarit, 

me anë Iajrnirni të shkruern qi duhet t'i u dorzohet 
secilit antar, të paktën pesë ditë para datës së 
mbledhjes. Lajmimi duhet të përmbajë listën e çash 
tjevet për t'u trajtue. 

Neni 2 
Komisjoni Ocndruer gjykon vetëm mbi çashtje 

të së· drejtës. Mundet, me gjithë këtë, me vendosë 
mbi qenjen dhe mbi shumën e nji s'ardhune së vër 
tetueme sadoqi nga titulli i paraqituri nuk përfun 
don të jetë vendosun ndonji kamatë. Gjithashtu asht 
i kalxueshëm në Komisjonin Oendruer vendimi i Ko 
misjonit t'Apelir, i cili ka caktue t'ardhunën e njij 
ndërtese në nji shumë ma të vogël nga ajo qi del 
prej kontratës së rregullshme të qiras. 

Neni 3 
Në rekurset e paraqituna Komisjonit Oendruer, 

për rasat e pranueme nga sejcila ligje, duhen të 
parashtrohen fakti, çashtja dhe pikat kryesore të ven 
dimit t.ë' kundershtuem, tue treguem nejet e ligjës 
qi vërtetohen se janë dhunuem ase qi janë zbatuam 
në menyrë të gabueme.. • 

Neni 4 
Zyra duhet qi, mbrenda njij moji nga paraqitja 

e rekursevet, t'i-a parashtrojë këto, tue i shoqnuem 
me përfundimet e veta, Komisjonit Oendrucr, i cili 
duhet të japë gjykimin e vet mbrenda dy muejvet 
nga marrja e :tyne në dorëzim. Por ky afat nuk asht 
i prem, asht vetëm normativ e prandej vendimet mund 
të jipen edhe ma vonë. 

Neni d 
Vendimet e Kornisjoni -··- -ren me shumicë vo- 

tash. 
Neni 6 

Komisjoni asht i detyruem me mbajtë verbalin 
e mbledhjevet, tue tregue antarët qi marrin pjesë rut 
to, kundërshtimet e shqyrtueme dhe vendimet e mar 
runa. 

Neni 7 
Kornisjoni duhet gjithmonë 1ë japë arsyet e ven 

dimevet të marruna. 

Neni 8 
Vendimet e Kornisjonit Qendruer duhet t'u njof 

tohen personavet përkatëse, mbrenda tre muejvet nga 
data q' i kanë mrrijtun Zyrës Financjare . .Mbas ka 
limit të këtij afati bahen të zbatueshme për Fi- 
nancën. 

I 

Neni 9 
Para Komisionit Qendruer nuk pranohet ndigjimi 

bashkadhanësjt. 
.Ministri i Pinancavet: 
Shuk Gurakuqi d. v. 

SHOQNI ANONIME INDUSTRIALE 
TETOV£ 

Me 3 dhetuer 1942-XX, n'orën 10 para dreke 
ka me u mbledhuri Këshilli i XX, i rregullt i aksio 
narvet, në lokalin e Shoqënisë në Tetovë Corso Mus 
solini 66. Rendi i ditës ka me qenë: 

1) Zgjedhja e nji sekretari, Zgjedhja e tre anë 
tarvet për të vërtetua protokollin e asambleve e për 
të shqgrtue zanat «votat» në mbledhje. 

2) Relacionin e Këshillit Administrativ e t.ë kë 
shillit Kontrollues të veprimevet të Shoqënisë të vje 
tit 1941 me proponimin e ndamjen e 'fitimevet. 

3) Dhanjen fund të veprimevet të Këshillit Admi 
nistrativ e të Këshillit Kontrollues për veprimet e llo 
garit të vjetit 1941. 

4) Ndrimi i Statutit. 
5) Proponirni i aksionarvet në konformitet me· 

artikullin 18 të regullores së Shoqënisë. 
6) Këshilli i Antarvet për të zgjedhë Këshillin 

Administrativ e Këshillin Kontrollues, aksionarët që 
dishërojnë me marrë pjesë në mbledhje duhet me 
depozitua aksionet e tyne të pakëtën 6 ditë përpara 
mbledhjes tue i dhanë në Tetovë në Korso Mussolini 
66 ose në Bankat Suedeze d.m.th. në Dornace Banku 
në Beligrad si mbas artikullit 14 të Statutit të Shoqë 
nisë. 

Tetovë, me 20 Shtatuer 1942-XX. 
Këshilli Administrativ: 
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--:SHPA_L_l.J_E_G.JYQ_ESH __ 
AKT-GJYKIM 

N' Emër të Madhni së Tia 
VIKTOR EMANUELIT m 

Pk Hir të Zotit dhe Vullnet të KODlbit 
Mbret i Itla.lii dhe 1 Shqipnli 

Perandor i Etiopls 
Pretura e Pogradecit D. Nd., e formuarë ·prej 

Pretorit Fuad Shtylla i asistuarë prej Nën-Sekreta 
rit Haki Hashirnit, sot më datën 12.9.942-XX ka 
dekllaruarë këtë: 

Vendim 
Në procedimin penal të hapur në bazë të padijes 

penal të Zyrës Rekrutimit të Pogradecit N. 262 
datë 15.3.1942-XX. 

Ko n dir a 
Të munguemit, Luli Suli Nexhip Nishos, nga la 

gja Zalo Prodani të Progradecit e tash me banim 
ti paditun në Shqipëri; 

I Pan1dehur 
Për shkak se tue qënë i thirur rregullisht për tu 

paraqitur para komisionit të Kontrollimit si Rekrut 
i n. L. 1921 pa as një arrësye ka munguarë të pa 
raqitet. 

Gjyk:ata 
Mbasi mori në shqyrtim të gjitha aktet që i 

përkasin çështjes. 
Mbasi stydjoj dispozitat ligjore dhe mejtoj çësh 

tjen nga pikë pamja e faktit dhe të së drejtës. 
Vren 

Me qënë se nga hetimet e xhvilluara, nga shkre 
se e Rekrutimit të Pogradecit sidhe nga komU'111- 
kiZmi i bërë me anën e Fletores Zyrtare që ndodhet 
Qdër akte merret vesh qartazi se i rpendehuri i 
nalt-përrnëndur ka kondra-vajtur kandra dispozitave 
t.ë ligjit rekrutimit Shqiptar në fuqi; 

Me qënë se faj i kryerë prej të pandehurit 
Luli Nexhipit parashikohet prej nenit 102 të Li 
gjit Rekrutimit ku thuhet se « Rekrutet që nuk pa 
raqiten para komisionit të Kontrollimit më · datën 
e caktuarë pa shkaqe të jystifikuara ndëshkohen prej 
Gjykatës Civile prej 50-200 fr. shq. gjobë». 

Prandaj 
Wr arrësyenat e retuara më nalf 

Vendosi 
Ndëshkimin e të pandehurit Luli Nexhi'pit 

më part banuës në Pogradec në lagjën Liqen e 
tash rn« banim të paditur në Shqipëri me 30 fr. shq. 
gjobë. 

Shpenzimet e gjyqit fr. shq. 5 i nqarkohe.i të 
pandehurit. 

· Ky vendim u dha me ~ drejtë kundërshtimi e 
diktimimi. 

Pogradec, m~ 12-9-1942-XX. 
Prsort 

AKT-GJYKIM 
N' Emër të Madhën.ia ii~ 
VIKTOR EMANUEUT III 

Për Hir të Zotit dhe Vullnet të Kom.b(t 
Mbret i Italis dhie i Shq.ipnis 

Perandor 1 Etiopia 

Pretura e Pogradecit D. Nd., e forrnuarë prej 
Pretorit Fuad Shtylla i asistuarë prej Nën-Sekret1- 
rit Haki Hashirnit, sot më datën 12.9.942-XX kt 
dekllaruarë · këtë: 

Vendim 
Në procedimin penal të hapur në bazë të padijes 

penal të Zyrës Rekrutimit të Pogradecit N. 263 
datë 15.3.1942-XX. 

Ko n d r a 
Të munguëmit Qamil Adem Rusternit më parë 

banues në Podradec dhe tash me banim të paditun 
në Spqipëri. 

I Panldehur 
Për shkak se tue qënë i thirur rregullisht për tu 

paraqitur para komisionit të Kontrollimit si Rekrut 
i D. L. 1921 pa as një arrësye ka rnunquarë të pa 
raqitet. 

Gjyk:ata 
Mbasi mori në shqyrtim të gjitha aktet që 

përkasin çështjes. 
Mbasi stydjoj dispozitat ligjore dhe mejtoj çësh 

tjen nga pikë pamja e faktit dhe të së drejtës; 
Vren 

Me qënë se nga hetimet e xhvilluara, nga shkre 
sa e Rekrutimit të Pogradecit sidhe nga komuru 
kimi i bërë me anën e Fletores Zurtare që ndodhet 
ndër akte merret vesh qartazi se i ;pandehuri i 
nalt-përmëndur ka kondra-vajtur kondra dispozitave 
~ ligj it rekrutimit Shqiptar në fuqi; 

Me qënë se faj i kryerë prej të pendehuria 
Qamil Ademit parashikohet prej nenit 102 t~ Li 
gjit Rekrutimit ku thuhet se « Rekrutet që nuk pa 
raqiten para komisionit të Kontrollimit më datën 
e caktuarë pa shkaqe të jystifikuara ndëshkohen prej 
Gjykatës civile prej 50-200 fr. shq. gjobë; 

Prandaj 
~r arrësyet e reshtuara më nalt; 

Vendosi 
Ndëshkimin e të pandehurit Qamil Adem Rustzmlt 

më parë banuës në Pogradec në Iagjën Liqen e 
tash me banim t.ë paditur në Shqipëri me 50 fr. snq, 
gjoM. 

Shpenzimet e gjyqit fr. shq. 5 i ngarkohen të 
pandehurit. 

Ky vendim u dha me të drejtë kundërshtimi e 
diktim imi. 

Pogradeq, më 12.9.1942-XX. 

Pretor i . , 
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• AKT-GJYKIM 
N'Emën të Madhëris Tij. 
VIKTOR EMANUEL III 

Për hir të Zotit dhe Vullnet të Kombit 
Mbret i ltalis dhe i Shqipëris 

Perandor i Etiopis 
Pretura e Pogradecit D. Nd., e formuare prej 

Pretorit Fuad Shtylla i asistuarë prej Nën-Sekreta 
rit Haki Hashimit, sot më datën 12.9.942-XX ka 
dekllaruarë këtë:, 

Vendim 
Në procedimin penal të hapur në bazë të padijes 

penal të Zyrës Rekrutimit të Pogradecit N. 26ll: 
datë 15.3.1942-XX. 

Ko n d'r a 
Të munguëmit Ismail Mehmeti nga Lagja Vreto 

të Pogradecit më parë banuës në Pogradec dhe tash 
me banim të pa ditur në Shqipëri. 

c I Pa n.d e hu r 
Për shkak se tue qënë i thirur rregullisht për tu 

paraqitur para komisionit të Kontrollimit si Rekrut 
i D. L. 1921 pa as një arrësye ka munguarë të pa- 
raqitet. 

Gjyk;ata 
Mbasi mori në shqyrtim të gjitha aktet që i 

përkasin çështjes; 
Mbasi stydjoj dispozitat ligjore dhe mejtoj çësh 

tjen nga pikë pamja e faktit dhe :..të së drejtës; 
Vren 

Me qënë se nga hetimet e xhvilluara, nga shkre 
sa ~ Rekrutimit të Pogradecit sidhe nga komuni 
kimi i bërë me anën e Fletores Zyrtare që ndodhet 
ndër' akte merret vesh qartazi se i . pandehuri i 
nalt-përrnëndur ka kondra-vajtur kondra- dispozitave 
~ ligjit rekrutimit Shqiptar në fuqi; 

Me qënë se faj i kryerë prej të pandehurit 
Ismail Mehmetit parashikohet prej nenit 102 të Li 
gjit Rekrutimit ku thuhet se « Rekrutat që nuk pa 
raqiten para komisionit të Kontrollimit më datën 
e caktuarë pa shkaqe të jystifikuara ndëshkohen prej 
Gjykatës civile prej 50-200 fr. shq. gjobë»; 

Prandaj 
Për arrëspenat e reshtuara më nalt: 

Vendosi 
Ndëshkimin e të pandehurit Ismail Mehmetit 

më parë banuës në Pogradec në lagjën Llqen e 
tash mn. banlrn të paditur në Shqipëri we 50 ir. shq. 
gjo~. 

Shpenzimet e gjyqit fr. shq. ~ i ngarkohen të 
pandehurit. . 

Ky vendim u dha me t~ drejtë kundërshtirril e 
diktim imi. 

Pogradeq, më 12.9.1942-XX. 
Pretorl 

Nin-Sekretari 

AKT-GJYKIM 
N'Emën të Madhëris Tij 
VIKTOR EMANUEL III 

Për hir të Zotit dhe Vullnet të Kombit 
Mbret i Italis dhe i Shqipëris 

Perandor i Etiopis 
Gjykata Paqtuëse e Fierit e formuar prej: z. 

Vasil Jorgaqi, Gjyqtar Paqtuës; z. Vefik Sula, N. 
,Sekretar; 

Sot me dr. 3 Oershuër 1942-XX, ora 10 para 
dreke, u mbloth në sallën e gjykimeve, dhe bomisht 
,publikoj këtë: • 

Vendim 
Në procedimin penal të bërë para kësaj gjykate 

me proces verbalin e Stacion Komandës Karabinie 
ris Fierit me nr. 149 dhe n'ernën të së Drejtës Bot 
nore , 

Kundra 
Xhemi! Muço tregëtar e banuës në Fier; 2). 

Orlando Guardia shofer dhe banuës në Fier. 
Të pandehur 

' Për shkak se me (it. 2.9.1941-XIX kanë tran 
sportuar persona me Auto-karron që dirizhonin. 

Gjykata 
Passi studioj akte dhe dispozitat ligjore për 

katëse; 
Passi çmoj qjith provat e rrezultuara nga aktet 

e ndryshme dhe rrjedhimi i gjykimit; 
Tue marrë parasyshë se, sa do qe i pandehuri 

Xhemil Muço ish dënuë me Dekretin Penal të kësaj 
gjykate nr. 121 dt. 9 Shtator 1941-XIX për tran 
sportim personash n'auto-karron e tij por nga rrje 
dhimi i gjykimit e nga dëshmi ja· e kompozuesit të 
procesit rrezultoj se auto-karroja në fjalë nuk ka 
qen e dirigjuar prej tij veç se prej shoferit Orlando 
Guardia, dhe se i pandehuri Xhemi! nuk asht shofer, 
porse tregëtar; 

Tue marrë paresyshë se, passi me vendimin in 
terlukator të kësaj gjykate dt. 30 mars 1942-XX, u 
muër si i pandehur dhe Orlando Guardia e në 
vazhdim të gjyqit u provuë se pasagjerët n'auto 
karro [an marrë prej këtij; 

Tue marrë parasyshë se, vepra e · të pandehurit 
Orlando asht kundra vajtje e parashikuar prej Nenit 
7 të Dekretit Mëk. nr. 7 dt. 23.6.941-XIX; 

Prandaj gjykata në bazë të këtij Neni; 
Vend/o si 

Dënimin e të pandehunit Orlando Guardias me 
100 fr. shq. gjobë të lehtë, dhe në bazë të para 
grafit fundit të Nenit 11 të ligjit mbi dise gjykime 
të posaçme në çështje penale pafajsin e të pandehunit 
Xhemil Muços e për konsekuencë revokimin e De 
kretit Penal me ar. 121 dt. 9 Shtetar 1941-XIX; 
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Shpenzimet e gjyqit fr. shq. 5 i ngarkohen të 
dënuëmit. 

Ky vendim u publikua sot me dt. 3 Qershuër 
1942-XX dhe mund të kundërshtohet e të diktimohet 
brënda afatit li gjer. 

Gjyqtari Paqtuës 

AKT-GJYKIM 
N'Emën të Madhëris Tij 
VIKTOR EMANUEL III 

Për Hir të Zotit dhe Vullnet të Kombit 
Mbret i Italis dhe i Shqipëris 

Perandor i Etiopis 
Gjyqi Kolegjial i Elbasanit D. P. i formuem 

prej Nd. Gjyqtarit Fillor Z. Ferit Hysen-begasit si 
Zv. Kryetari, Nd. Gjyqtari Fillor z. Mit-hat .Harani 
tasi dhe avukat Z. Kamber Gjergjit si antar tue qenë 
gati dhe Prokurori i Mbretit Andon Apuçe dhe tue 
qenë gati dhe sekretari Z. H. Bako, si Notë-shkrues 
për me kqyr padijen e ngrehurë prej Prokuroris 
Mbretnore Lokale në emër të së Drejtës Botnore 
kundra të pandehurit Ibral.im Hysen Toçes nga Labi 
noti i rreshtuar me datë 30-4-1940 dhe i aratisur 
nga burgu për shkak se me datë 26-4-1940 në mes ditë 
dhe në oborrin e xharnis së katundit në para mejtim 
e qëllim vrasje me rrevole që mbante pa lejen e duhur 
ka qelluar tri her Musa Idrizin dhe dy her Sali Carrin 
që i sull për ta kapur vdekur Musaji dhe Saliu dhe 
nga plumbat e armës që u zbrazën mbet i plagosur 
Zenel Pllakaxhiu në krahun e majt i cili u sherue 
mbas 11 ditve. Në gjykimin e rrjedhur pjesa në 
prezencës e të pandehurit dhe ma në funt në munges 
e tij mbassi u aratis kur po tranzlokoheshin të bur 
gosurit prej burgut këtushrnë nga ata të · Shkodrës 
dhe tash ndodhet n'arrati, sotë me datë :8-9-1942 
botësisht ka gjykue: 

VENDIM 
Fajin e të pandehurit të aratisur Ibrahim Hysen 

Toçit biri i Gjyle Shytit 36 vjeç nga katundi Labinot, 
bujk i martuar, me katër fëmij e analfabet, me delikt 

•• për vrasjen e Musa Idrizit të kruernc me pararnejtirn. 
Fajtorin e të përmendurit Ibrahim për shkakti 

min e vdekjes të Sahli Canit me qëllim vrasje. 
Në premtarin e fajtorit Ibrahim për mbajtje rre- 

volveri pa lejen e duhur. • 
Sa për fajin e plagosjes së Zenel Pllakaxhiut 

aksidentalisht plaga e të cilit u shërua në 11 ditë dhe, 
mbassi ky vet nuk ka çfaqur ankim në bazë të nenit 
415 Nr. 1 të K. P. e 94 të atij K. vendosi pushimin 

. e ndjekjevet dhe shuemjen e padis Penale. 
Si mbas vendimit fajsis faji i fajtorit Ibrahim 

Hgsen Toçes për vrasjen e Musa Idrizit parashikohet 
prej nenit 405 Nr. 2 të K. P. në bazë të cilit vendoset 
dënimi i tij me vdekje, dhe ajo e vrasjes së Ali Canit . . 
prej nenit 40.3 të K. P. në bazë të cilit ven90S£i1J. 

dënimi i tij me njizet vjet burgim të rand, dhe ajo 
e mbajtjes së revolverit pa leje prej nenit 9 e 1 të 
Dekretit mbi denoncimin e dorzirnin e armevet në 
baz të cilit vendoset dënimi i tij me nji vjet burgim 
të randë, tue mos ngel vende për bashkim fajesh mbas 
si ndesh kimi kryesuer asht. vdekja. 

Në bazë të nenit 37 të K. P. vendosi konfiskimi i 
armës. 

Shpenzimet e vendimit fr. shq. tridhjetë, i ngar 
kohen të derruernit -ky vendim asht deklaruar plotësisht 
me 8-9-1942-XX. 

1\.rs!J:enat 
'Në gjykimin e rrjedhur rregullisht. në mënyren 

e sipërtregueme mbi komunikatën e Prokuroris së 
Mbretit Nr. 540 datë 24-6-1940 faji i të pandehu 
rit si ma sipër u provua rregullisht me këtë fakt. 

1 Procesverbali i mbajtur në vendin e fajës prej 
titullarit të Prokuroris Mbretnore. 

2 i Mjekut vizitues Dr. Z. Sirnos Pokes të barnuna 
në procestin e hetirnevet fillestare të mbajtur prej 
Z. Prokuror. 

3 Raporti tjetër mjeksuer i lëshuar nga Spitali 
i këtushrnë me Nr. 13, 42 datë 18-5-1940. 

4 Zenel Pllakaxhiut dhe ato të dëshml\:arvet Hy 
met Hakanit, Hymer Pisha, Hymer Lexha. 

5 Thanjet e dëshrnitarvet të tjer Amet Alushit 
Veli Canki, Musa Muçani, Veli Kuqi, ~rita dhe Beqir 
Bali. 

Me procestin e mbajtur në vent me gjyqtar 
të deleguar nji kqyrje vendit të ngjarjes ku për 
shkruat pozicioni i . vendit si dhe· vendet ku asht 
zhvilluar ngiarja nënë rrethanat e shënuerne ma sipër. 

Tue marë parasush se i damtuemi Zcnel Pllaka 
xhiu i plaqosur aksidentalisht plaga e të cilit asht 
shëruam në 11 · ditë nuk ka çfaqur ndonji ankim 
kundra të pandehurit. 

Për këto, Trupi Gjykues bashkarisht dhe konforme 
me mejtimin e Z. Prokurori vendosi si ma sipër 
asht shenuern. 

Elbasan, më 8-9-1942-XX . 
Kryetari i Gjyqit Kolegjial: 

AKT-GJYKIM 
N'Emën të Madhëris Tij 
VIKTOR EMANUEL III 

·Për Hir të Zotit dhe Vullnet të Kombit 
Mbret i Italis dhe i Shqipëris 

Perandor i Etiopis 
Gjyqi Kolegjial i Elbasanit i formuem prej Nd 1 

Gjyqtarit Fillor Z. Ferit Hgsenbeqasit si Z. Kryetar 
prej Nd Gjyqtarit Fillor Z. Mitat Aranitasit si Antarë 
dhe Av. Z. Kamber Gjergjit si anëtarë ,plotsues tue 
qenë gati dhe Prokurori i Mbretit Z. A. Napuçe dhe 
Sekretari Z. Hysen Bako si Notëshkrues, për me 
këqyrë padittë e ngrehun prej Prokurorisë Mbretnore 
Lokale n'ernër të së Drejtës Botnore kundra të pan- 
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dehunit t'arratisur Rushan Jonuz Karnanit nga katundi 
Mollas për shkak se me datë 6-6-1941, me sopatë dhe 
me para mendim ka vramun vajzën Rreshke Rrapon, 
për shkak se viktima nuk pranoj të martohej me të, 
në gjyqimin e rrjedhun në mungesën e të pandehunit 
sot me 7-9-1942. botsisht ka gjykuem: 

VENDIM 
Fajtorin e të pandehunit t'arratisun Rushen Jo 

nuz Kamanit nga katundi Mollas si auktor i vrasjes 
vdQkun me sopatë të viktimës Rreshnike Rapos të 
kryer me pararnejtim me datë 6-6-1941, për shkakun 
se ajo nuk desh që të celebronte martesë me atë. 

Simbas vendimit të fajsisë faji i fajtorit para 
shikohet e 'dënohet prej nenit 405 Nr. II të K. P. pran 
daj në bazë të këtij neni vendoset dënimi i tijë me 
vdekje. 

Të dënuernit i ngarkohen shpenzimet e vendimit 
Fr. ari 30. 

Ky vendim u deklarua botsisht me 7-9-1942. 
Ar sy.ena 

Në gjyqimin e rrjedhun rregullisht në mënyrën e 
sipër tregueme mbi komunikatën e Prokuroris së· 
Mbretit Nr. 54 daë 12-12-1942, faji i të pandehunit 
faktohet në kto elementa: 

I. Proces-Verbalin e rnbajtun në vend të ngjarjes 
prej Karabinierisë. 

II. Me deponimet e Razije Sherif Jevgut dhe të 
amës së viktimës së qujtun Refije. 

III. Me deponime! e dëshrnitarëvet të tjerë Aziz 
Mustafa Cara, Fetah Çurnuri, Jonuz Hodo Kanani, 
Aishe Jonuz Jevgu, Mahmudije Jevgu etj. 

IV. Me raportin e ekspertavet datë 7-6-1941, 
mbajtun prej Kryetarit të Komunes Mollas. Prandej 
trupi Gjykues bashkarisht dhe konformë mendimevet të 
Prokurorit të Mbretit me zana të përbashkëta ven 
dosi si ma sipër asht tregue. 

Elbasan, më datë 7-9-1942-XX. 
Kryetari i Gjyqit Kolegjal: 

VENDIM AFATI PËR T' ARATISUN 

Mbasi nuk asht zanun Idriz Sadikaj, i .hir' i 
Seidit, banues në Mallakastër, qi pandehet se më 
Nanduer 1941 ka kryer vjedhje në dam të shoq. 
Cafulli, Kryetaria e Gjykatës së Shk. I-rë Durrësit 
që prej, datës shpalljes së këri vendimi, të pandehunit 
përmenduri i nep dhetë ditë afat, për me u prezantuë 
para gjykatës. Në kjoftë se nuk i paraqitet gjykatës 
rnbrenda këti afati vërtetohet _se nuk don me ju 
bindë ligjës, dhe kështu ka me u shikuë gjyqi në 
mungesë, kan me ju rrëzua 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 Karabinierët e Policët janë të detyruem 
me zanjen e tij. 

Për plotësimin e veprave të përmenduna i asht 

shkruc Prokuroriës Shtetit dhe në mbështetje ~ 
neneve 371, 372 të procedurës penale shpallet ku 
vendim. 

Durrës, më 15-9-1942-XX. 
Kr g e t a ri 

FLET SHPALLJE 
Thirret për tu prezantua para kësaj Gjykate me 

datë 22-10-1942-XX, ora 9 para dite i pandehuri 
Riza Ali Droboniku, nga lagja e Re Bernt dhe tash 
me banim të padituri në Shqipni. 

Në rast mos-prezantimi ka me u veprue si mbas 
ligjës. 

Kjo flet-shpallje zen vendin e nji leter ftesë. 
Nd. Gjyqtari Pretures 

Grigor Spiro Gjika 
LETËR - THIRJE 

Theritet per me u prezantua përpara Gjykatës 
Paqtuse të Kavajës D. P. me datën 27 Tetuer 1942 
ora 9 para dite i pandehuni Shaban Limani, nga Kël 
cyra dhe tash me banim të paditun, i akuzuam, përse 
me datën 12 Shtatuer 1941, ka lezionue ankuesin 
Campa Refaele Carmelo, Shtetas Italian dhe banues në 
Kavajë. 

Në rast se i pandehuni nuk prezantohet ditën dhe 
orën e caktuerne për gjykimin e çashtjes, atëhere gjyqi 
ka me u shikue në mungesën e tij. 

Kjo letër thirrje zen vendin e komunikimit. 
Kavajë, më 30-9-1942-XX. 

Gjuqtari 
LETËR FTESE 

Thrritet për me u prezantua përpara Gjykatës 
Petrei të dy banues më parë në katundin Serllarce Ko 
mune Bërvenices, dhe tash më banim të pa ditun në 
tokën Bullgare, të paraqiten para Gjykatës Shk. l-rë 
Tetovës, me datë 25 Tetuer 1942-XX, ora 10 para 
dreke të akuzuarë për rahje, në mos paraqitjen e tyne 
në ditën dhe orën e sipër shënuar, ka për t'u vepruar. 
si mbas ligjës. 

Tetovë, më 24 Shtatuer 1942-XX. 
Gjyqtari Filluer: 

THIRRJE 
Thirret, me u-prezantue para Gjykatës Kolegjiale 

të Prizrenit (D. P.), i qujtuni Sahih Shpend Salihi, 
nga katundi Vllad' i Tropojës, tash me banim të pa 
dijtun në Shqipni, i pandehuri përse më datën 12-II 
II-1939-XVII, me qëllim Shdnderirne dhe vrasjeje ka 
dhunue banesën e ankuesit Uk Mehmeti nga katundi 
Berishë. 

Prandaj, më datën 20-X-1942-XX, ditën e Mert.ë, 
të paraqiteni për gjykim. · 

Kjo shpallje e botueme në Fletoren Zyrtare të 
Mbretniës zen vendin e komunikimit dhe në rast mos 
prezantimi, ka me u vendosë procesi në mungesë. 

Prizren, më 29-9-19'l2-XX. 
Krgetari 
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THIRRJE 
Xhelal Staravec.;a, ish .Kryetar i Komunës t~ 

Terpanit të Beratit, thi et si i pandehur i:,~rpara kësaj 
gjykate (Dega Hetuëse) për me da.ën 23-10-1942-XX, 
ora 10 para dreke për të pyetun si i pandehur rreth 
nji vrasies. 

Me qenë se tash nuk i dihet banimi, thiret 
me anën e kësaj ftese që ka për t'u bo.uarë në Fleto 
ren Zyrtare, dhe në rast mos paraqitje në datën e 
caktuare ka për t'u vepruare si mbas ligjës. 

Fier, më 28-IX-1942-XX. 
Nd. Gjyqtari Paqtuës 

LET£R - THIRRJE 
Me anën e kësaj letër-thirrje ftohet, Bigioni1 

Davide Romolo nga Italija e banues ma qarë në 
Durrës, dhe tash me banim të pa .ditur në Shqipni, 
që të prezantohet me datë 24 Tetuer 1942 ora 9 
para dite si i pandehur për shkak se me datë 10-4- 
1942 nuk ka patur në automobilin e tij veglën e duhur 
që përdoret për shenja ndalimi. 

Ditën dhe orën e nalt përmenduri në rast se 
nuk do të prezantohet Gjyqi ka me u vazhdue në mun 
gesën e tij dhe n'ernër të së drejtës botnore. 

Kjo letër-thirrje e shpallun në Fletoren Zyrtare 
zen vendin e komunikimit. 

Durrës, me 22-9-1942-XX. 
Kr,ue tar i . 

LETËR - FTESË 
Thëriten Jorgji Nikolia Disho, ]orgji Sotir Pano, 

Dhimo Nikolia Siveri, Nasho Mite Gërço, Aqile Spiro 
Spiro, Kosta Thoma Berati, Llambro Toli Dinaku, Va 
sil Kiço Rudi, Kristo Nikolia Kondi dhe Nasho 
Sterjo Havara, barinj shëtitës më parë banues . në 
Shqipëri, që të prezantohen para këtij gjyqi më da~ 
26 Tetor 1942-XX. ora 9 para dite, për t'u gjyku 
ar ~i të pandehur për shkak se juk janë prezantuar 
para komisjonit të Kontrollimit si rekruta në datat e 
caktuara. .\ 

Në rast mos prezantimi në datën e sipërme gjy 
kimi dotë vazhdojë dhe përfundojë në mungesën tuaj 
si mbas ligjit. 

Kjo letër ftesë për të zënë vëndin e komunikimit 
botohet në Fletoren Zyrtare dhe një kopje e saj afi 
shohet në koridorin e Gjyqit. 

Ersekë, më 14-9-1942-XX. 
Gjyqtari Paqtuës 

LETËR - THIRRJE 
M~ anën e kësaj letër thirrje, ftohet Skender 

Nuredini nga Gllava të N/Prefekturës së Tepelenës 
e banues ma parë në Durres punter, dhe tash me ba 
nim të pa ditur në Shqipëri, që të prezantohet me datë 
31 Tetuer 1942-XX, ora 9 para dite si i pandehur 
për shkak se me datë 15-6-1942 me qëllim përfitimi 
nga kazani i automjetit ~Shoqnis SIC/\M ka hequr 
nji shishe naftf. 

.J 
Në ditën dhe orën e sipër-shenuem në rast se 

nuk do të prezantohet, Gjyqi ka me .u vazhdue m!, 
mungesën 1(\ tij dhe n'ernër të së drejtës botnore. 

Kjo letër-thirrje e shpallun në Fletoren Zyrtare 
.wen vendin e komunikimit. 

Durrës, më 28-9-1942-XX. 
Kry~tari 

LET£R - THIRRJE 
Me anën e të aj letër-thirrje ftohen 1) Poropat 

Giavani dhe 2) Paoletti Giuseppe nga Italija e banues 
ma parë në Durrës, puntorë, dhe tash me banim të 
paditur, që të prezantohen me datë 25-11-1942, ora 
9 para dite, si të pandehur para Gjykatës Fillore 
të Durrësit, për shkak se me datë 29-10-1941-XIX, 
në Doganën e këtushme seicilit i janë zënë nga 
2000 tefter letra cigare të hueja dhe veçanërisht të 
dytit nj(-çakmak qi transportonin fshehtazi. 

Në rast se nuk paraqiten në ditën dhe orën e 
sipër-shenuerne gjyqi ka me vazhdue në mungesën 
e tyne dhe n'ernër të së drejtës botnore. 

I 

Kjo letër-thirrje e shpallur në Fletoren Zyrtare 
zen vendin e komunikimit. 

Durrës, më 28-9-1942-XX. 
Krye.tari 

LETËR - THIRJE 
Thirret për me u prezantue para Gjykatës Kole 

gjiale Tiranë d. p. për me dt. 5 Nanduer 1942-XX, 
ora 9 para dreke, ditën e Ejte, i pandehuni i quj 
tun Haxhi Ramazan Ymerja nga Shijaku e tash me 
banim të pa dituri në Shqipni, për me u gjykue sepse 
akuzohet se me dt. 6-12-1941 ka keqpërdorue besimin 
e ankuesit Odhise Paskalit banues në Tiranë duke 
mos i kthye nji biçikletë që kish marrë me orë, të 
.cilën e ka përvetue. 

Në rast se në ditën e orën e sipërme s'ka me u 
prezentue në gjyq, kjo Gjykatë ka me vendosë shiki 
min e gjyqit në mungesë të tij. 

Kjo thirrje shpallet në Fletoren Zyrtare dhe 
zen vendin e komunikimit. 

Tiranë, më 3-X-1942-XX. 
Kryetari i Gjyqit 

LET£R -- THIRJE 
Thrritet për t'u prezantuar para Gjykates Shk. I. 

Durrësit me datën 4-11-1942-XX, ora 9 para .dite 
i pandehuri Nikoll Frok Marku nga katundi Firzë i 
Pukës, banues me parë në Durrës dhe tash me banim 
të pa ditun në Shqipni, i akuzuam pse me datën 
16-2-19l!1, me qëllim përfitimi, nga tregëtorja e Vlla 
zen Duni, ka marë dy palë këpucë dhe vy shishe 
ujsq. -.if ~r 

Në rast se nuk prezantohet ditën dhe orën e 
sipër shenueme gjykimi i çështjes do të vendoset 
në mungesën e tij konformë ligjës në fuqi. 

Durrës, më 18-9-1942-XX. 
Kry eta ri. 
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SHPALLJE - ANKANDI 

Bashkija e Fierit nxjerr në ankand publik dha 
njen në sipërmarrje ndërtimin e një nevojtorje pub 
like, gjatë rrugës -Skanderbej » dhe pran lumit 
«Janice» të qytetit: 

Kon di tat: 
1) Forma e ankandit, i cili do të Jhvillohet 20 

ditë mbas botimit të kësaj shpalljeje në Fletoren 
Zyrtare, do të jetë ajo e caktuar për ankande me ofer 
ta të fshehta në pajtim me Nenin 36 e 1 të rregullores 
mbi zbatimin e Ligjës së kontabilitetit të Shtetit. 

2) Ofertat do t'i drejtohen Kryesis së Bashkis 
mbrenda orës 9.30 deri 12.30 të ditës s'ankandit. 
Këto do të jenë të shoqruara me garancit ligjore në 
masën prej 10 0/0 mbi shumën e ofruar, në qof 
shin në të holla ose bankare dhe në masën dyfishe 
J)QC ato hipotekore. 

3) Ndertimi i nevojtores në fjalë do të bahet 
konformë me projektin dhe konditat teknike të pre 
gatitura preventivisht nga Bashkija. 

4) Çmimi bazë për të gjitha punimet është Fr. 
Shq. 4200, shum k~jo e cila do t'i paguhet sipërrna 
rrsit në dy kiste të barabarta dhe në bazë të raportit 
teknik. Nga ç'do kist do të ndalohet 10 0/0, e cila 
dot' i këthehet sipërrnarrsit., bashkë me garancin, në 
mbarim të punimeve. 

5) Sipërrnarrsi detyrohet të filloj nga punimet 
mbrcnda pesë ditve që nga data që do të beklarohet 
si i till dhe duhet të japi fund punimeve në fjalë 
mbrenda 25 ditve. Për çdo dit vonese bo të aplikohet 
gjobë prej Fr Shq. 20. 

6) Të gjitha shpenzimet janë në ngarkim të 
sipër!11arrsit. 

T'interesuarit, për informata të tjera, t'i drejtohen 
Zyrës Teknike të Bashkis. 

Fier, më 14-IX-1942-XX. 
Kryetar' i Bashkis 

FLET£ - SHPALLJE 
Administrata e Postave, Teiegrajave dhe Telefonave 

Neni 1 
Lajmërohet se në muejin Nëntor ditën - prej 

orës 15 deri ora 18 në Zyren e Prefekturës para 
komisionit të ankandit i kruesuern prej Prefektit ka 
për t'u ·ba ankandi për shitjen e oostëbartësis për 
dy vjet ç'pre] 1 Korrik 1941 deri me 30 Qershuer 
1943 d.m.th. për ushtrimet financiare 1941-42 dhe 
1942-43 ndërmjet Prizrend-Draqash e anasjelltas ~ 

përditëshme me automobil tui përshi dhe marrëdhanjet 
postare ndër Zyrat ndërmjetëse të rrcshtuerne në Art. 
1: 'të kontratës që gjindet pr' anë Zyrës Postelegrafo 
nike tQ Prizrenit. 

Neni 2 
Ankandi i Postëbartësiës së tregueme në Art. 1 

këtu sipër do të bahet 21 ditë mas ditës së shpalljes 
në Fletoren Zyrtare prej orës 15 deri 18. 

Po kje se at ditë takon festë Zyrtare, ankandi; 
bahet në të nesërmen po në orën .e sipërtregueme. 

Neni 3 
Çmimi bazë për ç'do muej për postëbartësin 

e tregueme nij nenin 1 asht fr. shq. 480. 
Neni 4 

Ofertat nuk duhet të jenë baras me .çrmmm 
bazë që shenohet këtu sipër por me zbritje përqindëse 
mbi çmimin bazë. 

Neni 5 
Pranimi i ofertave do të ngjasin tri orë d.m.th. 

prej orës 15 deri ora 18 mandej çelen Zarfat, ofertat 
e paraqituna nuk mund til tërhiqen por se i cili ofer 
tues mund të paraqesin të tjera oferta gjith herësh 
para se të bahet çelja e zarfave. 

Neni 6 
Ofertuesi, për me marrë pjesë në adjudikatën e 

postëbartësis tregue në nenin 1 do t'i paraqesim 
Komisionit të adjudikalës dokumentar dhe garancin 
si këtu poshtë vijon: 

a) Nji dishrni prej Administratës së vendit ku 
ofertuesi ushtron zejen ose tregëtin e ti, në të cilën 
do të vërtetohet se asht i ndershëm. 

b) Nji certifikatë t'odës së tregtis së vendit, ku 
ofertuesi ushtron zejen ose tregtin, qi të vërtetojnë 
zotësia e tij për të kryemit e këtij shërbimi dhe që 
zotnon të gjitha mjetet e nevojshme për plotësimin e 
detyrës. 

c) Nji garanci lpotekore prej fr. shq. 5,000 në 
shkallë të parë mbi pasuni të pa tundëshme ose të 
të rregullshme si mbas dispozitave të ligjës mbi 
garancit Ipotekore të shpalluri në Fletoren Zyrtare 
nr. 34 datë 12-Vl-1934. 

Ofertuesi, mund të japin garanciën relative të 
postëbartësis edhe në të holla, tue depozitua vetëm 
gjysmën e shumës të tregueme këtu sipër, tue u der 
dhun n'arkën e zyrave financiare të Shtetit ose në 
Bankën Kombëtare të Shqipnisë. 

Neni 7 
Personat, ~ cilët do të oferojnë me qarancinë ~ 
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nji personit të tretë, detyrohen të paraqisin nji akt 
noterial me të cilën të provojnë se janë t'autorizuem 
si pas Ligjës, të japin ofertat e të marrin përisipër 
obligimin dhe të nënshkruajnë kontratën përkatëse 
me sigurimin e qaranciës financiare, bankare, ipote 
kore të garantit. Në rast të kundërt ofertar e tyne 
nuk kan me u marrun parasysh 

Neni 8 

Ofertuesit që do të konkurojnë në emën e për 
llogari të personave të tretë, duhet të paraqiten të 
pajosun me prokurat autorizuese, për ndryshe ofertat 
e tune nuk kan me qenë të vlefshme. 

Neni 9 

Nuk janë të pranueshme të gjitha, ato oferta 
që do të kenë shprehje kondicionale ose shprehje 
riferimi, gjith' ashtu nuk do të merren parasysh ofer 
tat e bame m'anë teleqra ni ose telefoni. 

Neni 10 

Pranohen edhe oferta të dër!Jueme me postë 
t'adresuërne komisionit të adjudikatës së Postëbartësis, 
veç kësaj adrese, sipër zarfit duhet të shenohet edhe 
postëbartësija së cilës i referohet oferta. 

Por në këtë rast përgjegjësija e vonesës së mbrri 
tjes ofertës pas orës së ankandit i përket riskut 
të dërguesit që interesohet. 

Neni 11 

Garancija e përmenduri në nenin 6, paragraf c) 
kthehet me njihere të gjithë ofertuesve. përveç atij 

që ka me ngel sipërmarrës. 

Neni 12 

Ankandi do të bahet si mbas paragrafit (2) të 
nenit 36 të rregullores për zbatimin e Ligjit të konta 
bilitetit mbi administrimin e pasunis së Shtetit. 

Neni 13 
Në orën 15 Kryetari i Komisionit çilë ofertat 

në prcscncën c otertuësvet, i krahason me skeden e 
rnsheftë dhe mbasi të përjashtohen ato oferta që 
janë për mbi skede, sipërmarrja e postëbartësis i 
adjudikohet ofertuësit ma të mirë si mbas nenit 38 
të rregullores për zbatimin e Ligjit të naltë-për 
mendun. 

Në rasrë se ndër oferta të rnëshefta rezulton se 
dy ose ma tepër ofertuësa kanë paraqit oferta të 
njinjishrne e qi janë t.ë pranueshme, atëherë ve irohet 
në nji konkurencë të hapët vetëm ndërmjet të tyne si 
mbas nenit 41 të llogullores, pastaj i adjudikohet 
postëbartësija ofertusit qi ep çmimin ma të ulët 

Për veç këtij rastit, nuk ka m'u ba ndonji konku 
rencë e hapët. 

Neni 14 

Shpenzimet l• botimit të shpulljas në Fletoren 
Zyrtare si edhe në Fletoren e vendit, qjith'ashtu edhe 
shpenzimet c lidhjes së kontratës e të pagesës së 
dy përqind taksë kasneci Bashkis randojnë mbi sipër 
marrësin të cillit i mbetet kë]o Postëbartësi. 

Neni 15 

Adjudikatari detyrohet me lidhë kontratën befi 
nitive për postëbartësin q'i mbetet rnbrenda 10 ditëve 
mbasi të jepet autorizimi nga Drejtorija Përgjithëshmc 
P.T.T., në 1(ast të kundërt Postëbartësia .ka m'u 
vue përsëri në adjudikatë dhe në kjoftë .se në për 
fundim të kë.saj rezulton nji çmim ma i naltë se aj 
i adjudikatës së parë, diferenca do të mbulohet me 
anën e garancie së adjudikatarit të parë. Përveç mbu 
limit të darnit adjudlkatari i parë duhet t'i ,paguej 
Administratës Postelegrafonave edhe nji gjobë prej 
tre përqind mbi çmim'in' bazë të caktuem në nenin 3 , 
të llogaritun për një vjet. Adjudikatari nuk ka kursesi 
të drejtë me rekurue në Gjyqë. 

Prizren, më 17-IX-1942-XX. 

Shtyp. Luarasi Tiranë 
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Viti XXI 

FLETORJA 
E MBRETNISË 

Nr.121 

ZVR·TARE 
SH QI PT A,R E 

Tiranë, e Ejte 22 Tetor 1942-XX 

BOTOHET PREJ MINISTRIS St KULTURtS POPULLORE 

KONDITAT£ PAJTIMIT 

PËR SHQIPlj':RI, IT ALI e PERANDORI: për nji vit Fr. Shq. 20 
• JASHTE (Shtete të B. Postal) • • • » 30 

(për fl muaj gjysma) 
Një numur (deri 16 faqesh) i muajit n'udhtim Fr. Shq. 0,20 
» • » • i vjetër » 1.- 

(Numura të veçanta shiten edhe në Libraritë) 
Të hollat për pajtime ose për sasi numurash a koleksio 

ne paguhen në Zyrën e Pinancave në çdo vend clhe d~f 
teaa përkatëse duhet t' i dërgohet Ministris së KUL TURES 
POPULLORE. 

Për Fletoren Zvrtare, nga jashtë pajtimi mund të dër 
gohet me çek banke, tue shtue fr. shq, 0.70 për pullat e dëf 
tesl!s, dhe po n'a16 drejtim. 

TAKSA E REGULLA PËR SHPALLJET 

Kur nuk kalon një shtyllë (shqit' e italisht) Fr. Shq. 10 
Për ma shumë se Pjë shtyllë për çdo shtyllë • 6 

Botohen p, vlefti! shpalljet q'u përkasin gjyqen ose admblla• 
trat~s Shtetnore dhe ato të cilësuemc t'atilla ose ti perjaahtueme 
ligjërisht nga pagimi takeave Shtetnore. 

Sbp rll jet botohen rregullisht - kur nuk pengojnë rasje ti po 
saçme - ndër 3 numurat e para pu mbri+jee së tyre në Redak1i 

pageaa e 1hoalljevet bëhet si edhe për pajtimet në Zyrat Finane'ar1 

DREJTIMI p6r korreopondenc6 dhe pagesat 61ht 
MINISTR.ISE st KULTUltS POPULLOI.E 

(FLETOR.JA ZYRTAR.EJ 
TIRAN 

PËRMBAJTJE 

1) Min_. Ek. K. - Urdhnesë Nr. 12 
Rregullim i shpërndamjes, shitjes dhe 
depozitimit të grunit për farë 

2) Shpallje an 'candi e Min. P. B. 
3) Shpallje Gjyqe?h 

SOMMARTO 

f. 1 

" 2 
" 3 

I) Min. Ec. Naz. - Ordinanza n. 12 P· 15 

MJNISTRIJA E EKONOMIS KOMBËTARE 
URDHNESË ,Nr. 12 

Ministri Sekretar Shteti për Ekonomin Kombë- 
tare; 

Mbassi pa Dekretin Mëkambësuer dt. 21 Korrik 
1942 Nr. 152 mbi kriji.nin e Komitetit Ocndruer i,ër 
Nozullime e Konsume; 

Mbassi pa marëvcshtjen e lidhun ndërmjet Qeve 
ris Mbretnore dhe Seksionit të Kreditit Bujqësor të ' 
Bankës së. Napolit «Albania» për blernjen e 18.000 
kuintal grunë për farë. 

Urdh·enon: 
Neni 1 · 

Shpërndamja, shitja dhe depozitimi i grunit për 
farë, rregullohen si mbas normave që cakton këjo 
urdhënesë. 

Neni 2 
Gruni për farë i blernun në bazë të rnarrëveshtjes 

me Seksionin e -Kreditit Bujqësor të. Bankës së Napolit 
«Albania» shperndahen vetëm me qëllim mbjellje në 
qendrat e Prefekturave dhe Nënprefekturavë, buj 
qëvc, pronarë ose proletarë dhe qiramarrësve çifll 
qesh, qi u mungon fara e qi nuk mund t'a prokurojnë 
ndryshe. 

Neni 3 
Shpërndamja e farës së grunit i ngarkohet Shoq 

nis S.A.S.T.E.B. e cilia TJë mbështetje të .njofti 
rneve me shkrim të Inspektorateve ose Zyrave .Bujqë 
sore dorëzon farën e grunit kategorive të .përrnendu 
na në nenin e ma sipër kundrejt çmimit për fr. shq. 
200. për nji kuintal pa thasë ose , kundrejt 11 O K}gr. 
qrunë tregu të paster, kon form me cilsinat caktue 
në marrëveshrjen e lidhun ndërmjet Ministris Ekono 
mis Kombëtare dhe Shoqnis S.A.S.T.E.B.-it. 

Neni 4 
Listat c shperndarnjes së farës grunit të .përpi 

luerne nga Inspektoratet ose nga Zyrat Bujqësore 
do të aprovohen nga Këshillat Krahinore të Iormueme 
si mbas nenit 4 të Dekretit .Mëkambësuer Nr. 152 
dt. 21-7-1942-XX. 

Neni 5 
Kryepleqt e Katundeve ose lagjeve detyrohen 

nën përgjcgjsinë e tune personale me lëshue katego 
rive të përmenduna në. nenin 2 të kësaj Urdhënese 
një vërtetim të thjeshtë pa pulla me të cillin do të 
vërtetohet se kërkuesi ka ere\tivisht nevojë i:ër farit 

• T'Intcrcsuarit këto vërtetime i"a peraqestn In- 
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spcktoratës ose Zgrës Bujqësis të juridiksionit për 
katës. 

Neni 6 
Shoqnija S.A.S.T.E.B., shumat që do të reali 

zoj nga shitja e farës qrunit , si mbas nenit 3 të kësaj 
Urdhnese. detyrohet t'i derdhi me njiherë në Bankën 
e Napolit «Albania» Seksjonit Kreditit Bujqësor në 
llogarin e veçant farë gruui. 

Sasija e qrunit tregëtar grumbulluem nga SAS, 
TEB-i do të disponohet nga Komiteti Qendruer për 
Nozullime e Konsume, për nevoja ushqimore si mbas 
çmimit të caktuar për grunat e grumbulluara dhe 
kundra v~efta e këtij gruni do të derdhet po n-Insti 
tutin e përmendur në paragrafin e sipërrnë 

Neni 7 
Thasët boshë do t'i dorëzohen me anë të In 

spektatorve dhe Zgrave Bujqësore Ministris Ekono 
mis Kombëtare. 

Neni 8 
Ndër qendra ku S A.S.T.E.B.l. nuk ka degat 

e saj dhe as agjenta të vet, Ministria c Ekonomis 
Kombëtare e shpërndan me ndërmjetsinë c organeve 
bujqësore të saj e kurdoherë në bazë të kësaj ordinan 
ce. 

Neni 9 
S.A.S.T.E.B.-it për veprimtarin e saj në shpër 

ndamjen e grunit për farë si dhe të sasis së qrunit' 
të grumbulluem do t'i njifet e drejt fikse parapamë 
në rr a-ëveshtjen lidhun ndërmjet Ministris Ekonomis 
Korrbëtare dhe Shoqns në fjalë d.m.th. 2,74 fr. shq. 
për kuintal. > _ 

Neni 10 
Kryepleqtë janë të deturue me raportue në J{o 

mune, bujqit ose qiramarrësit që nuk kanë mbjellë 
faren e grunit të marrun dhe qi e kan përdorur për 
qëllime të tjera. Kur nga kontrollimet e .orqaneve të 
administratës kompetente rezulton se krueplcqtë nuk 
kan raportua, ata që kan përdorun faren për qëllime 
të tjera, denohen me burgim prej d!:J muej deri në 
një vit dhe me nji qjobë prej Fr. Shq. 500 deri në 
1000. 

Neni 11 
Personat që kanë me marrë farë gruni .dhe që 

për arsge force madhore nuk do të mund t'a mbjellin. 
detyrohen, rnbrenda muejit Kallnuer të vjetit 1943- 
XXI, të lajmërojnë Inspektorat ose Zyrat e Bujqë 
sis, të cillat kanë me veprue në bazë të urdhnave 
të Ministris Ekonomis Kombëtare. 

Neni 12 
Të gjithë ata që kanë rnarë farë gruni për qelli 

me mbjellje dhe e kant destinue ndryshe denohen 
me burgim dhe me gjobë si mbas dispozitave ndesh 
kim~re të neneve 6-7 të D. M. Nr. 152 di. 21-7-1942- 

XX, mbi krijimin e Komi c.i , Qen lrue. , ër Nozullimet 
c Konsumet. 

Neni 13 
Këjo Urdhënc.ë hyn r.ë fuqi ditën e botimit 

të tij në Fletoren Zyrtare ë Mbre!nis. 
Tiranë, më 19-9-1942-XX. 

P. Ministri P. Ekonomis Kombëtare : 
V. Rocco d. v. 

SHPALLJE 
Ministria c Punve Botore ven në shpallje siste 

mimin c prronit të Borovianit (në qarkun e Pesh- 
kopiës). • 

Neni 1 
Objrkt! i dlranirs ni: sipërnutrr]« 

Dhaniu në sipërmarrje ka për qëllim dhanien: e 
puntoris, matcrjnlct, mjetet c punimit dhe transpor 
tet si edhe zbatimin e punimeve që janë të ne 
vojshme për ndcrt imin e sistemimin e prrouit të 
Borovianit knë qarkun e Peshkopiës) .... 
dhe të trcqucmc në plunimetrut e bashknnjitun kon 
tratës. si mbas projektit, për t'u pa në Ministrin e 
Punve Botore. 

Shuma e parapamc për këto punime asht fr. shq. 
20.000 [Njizctmij l. 

Afnti për të krucrnit c punimeve asht 60 (gjasht 
dhetë) ditë dhe gjoba për çdo diti.i vonese asht fr. 
shq. 45 kduzct c pesë) 

Neni 2 
.Hë11dyra e dlianjes 111' Siprrmarr]e 

Adjudikata ka për t'u bu me shpallje 1.publike 
mbas methudhës t'ofertave me zbritje, për tu do 
rëzue në zarf të mbullun njizetenji ditë .rnbas datës 
të shpalljes në Fletoren Zurtarc, tuj fillue njehsimin 
e ditëve, nji ditë pas datës që përmban Plctoria Zyrta 
re në fjalë Kornisjonit t'Adiudikatavc pranë Ministriës 
së P. Botore, Tiranë. krye;:.ue prej z. Ilias H Agushi, 
Ministr' i Punvc Botore. 

Në rasë që dita e caktuernc takon në nji ditë 
feste, ankandi ka me 11 ba ditën ~ nesërme po 
n'atë orë. 

Neni 3 
Konditat f' J1iPsF-111arrjes 11'a11ka11d 

Për me muejtë me· marrë pjesë n'ankand llypset 
t'i parashtrohen Kornislonit t'Adjudika·ave pranë Mi 
nistriës së P. Botore ditën që bii.n fjalë neni 2 i 
kesaj shpallje. 

a) nji certifikatë zotësijet lëshuemun nga Au 
toritetet kompetente nga En:e ose persona si mbrenda 
ashtu edhe [ashta Shtetit, që të vërtetojë se kon 
kurruesi ka zbatua për njehsiën të vehtën ose drej 
tue për niehsië të vehtën ose të tjerëve, vepra pu 
blike ose private prej natyret dhe entitetit analog 
me ato që janë për t'u dhanë në sipërmarrje. 
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Në ket çertifikatë duhet dhanë sigurim se kon 
kurruesi ka dhanë prova zotësije dhe ka tregue nji 

_ praktike të mjaftueshme në zbatimin dhe drejtimin 
e punimeve që u thanë sipër. 

b) nji deklaratë me të cilën konkurruesi të dish 
mojë se ka qenë në vend ku do të baben punimet 
dhe raditjet dhe ka marrë njoftim mbi gjendjet lo 
kale, dhe eventualisht mbi guroret dhe mostrat si 
dhe mbi të gjitha rrethanat e përgjithshme dhe të 
veçanta që munden me influencue në zbatimin e pu 
nimeve, dhe mbi çmimin a Iorfait dhe ka gjykue edhe 
çmimet ndarnas dhe në çdo mëndyrë në gjithsiën e 
tyne të shpërblyeshme dhe të atilla sa që me lejue 
zbritjet që ka për të bë. 

Kjo deklaratë ban pje ë të pa-ndarne në kon 
tratë dhe formon nji konditë esenciale të përpjekë 
shme dhe të pa kontestueshme. 

Kuerse kjo deklaratë nuk asht shkue krejtësisht 
nga dora e atij që e nënshkrucn, konkurruesi para 
se t'a nënshkruaj, do të vejë këto Jjalë «Pranoj 
sa ma sipër me të gjitha pasojet që mund të ndo 
dhin mbrapa». 

Neni 4 
f>i;rjashtim nga pjesë marrja n'ankand 

Me gjithë paraqitjen e dokumentave trequern 
nenin 3, Komisjoni i Adjudikatave rezervon të drejtën 
e plotë dhe të pa kundërshtueshme me Vendimin e 
Këshillit Ministruer, me përjashtue nga ankandi gjithë 
ato konkurruese që me veprimet e tyne .të kohës së 
shkueme në sipërmarrje kso dore nuk kan -dhanë 

. prova të mira në punim. Në ket rasë i _përjash 
tuemi nuk ka as nji të drejtë të reklamojë asnji 
damshpërblim. 

Neni 5 
Depositë për marrjen pjesë n'onkatul: 

Për të muejtë me marrë pjese n'ankand ilypset 
depozitua n'arkën e Shtetit ose në Banka të pra 
nueshme prej Oeveriës nji shumë të hollash baras 
5 O 'O të shumës së prcventivuerne të punimeve, d. 
m. th. fr. shq. 1.000 (njinij) ose .hipotekë të parë 
mbi pronë të pa-tundë hme në kë•ë rasë sasia e 
qarar.ciës caktohet dyfish sa ajo që kërkohet rre 
gullisht në të holla. Vii pratimin e hipotekës lypset 
Vendimi i Kë_;hillit l\'\.inistruer. 

Diftesa e depozitës !'ë bame duhet t' i .parash 
trohet Komisjonit t'Adjudikaiave zbashku me doku 
mentat e përmenduna nenin 3. 

Ofertat e ankandit 
Ofertat duhen përpilue i:ë bazë nji sasie zbritje 

përqindëse mbi shumën a forrait preventivue prej 
Administratë~. përoind'c që nënkuptohet e aplikue 
shme për gjithë ·e'cTn pin të njishërn q'asht qenë 
bazë e preventivit. Pu rimet që përmban kopja e 
kontratës, që gjindet pranë Sekretariës së Përgjith 
shme t~ Ministriës së Punve Botore, dhe ·,që janë 
objekt' i kësaj shpallje kan për t'u zbatua në çdo 

pjesë të tyne për shumën a forfait që rezulton nga. 
zbritja e bame mbi preventivin e Administratës. 

Lista e çmimeve ka vleftje vetëm përsa J përket 
specifikimit dhe definimit t'artikujve të ndryshëm 
të punimit. 

Çmimet e listës kanë me shërbye mandej si 
bazë për lloqarimin e punimevet eventuale që .rnund 
t'urdhnohet j ashta rrethit të shumës it forfait. 

Sasiënat e tregueme vlejnë vetëm si pikë përm 
bajtje. Në kurrnji mëndyrë nuk do t'i ,.epen shpër 
blime· Sipërmarrjes, edhe kuersë sasiënat rerulojnë 
në ma shum ose në ma pak në zbatimin real të ve 
pra vet. 

Janë të pa-vlefshme ofertat të cilavet u v" e -do] 
konditë sii edhe ofertat e bame me kuptime ë për 
gjithshme dhe pa tregimin e kjartë dhe pre iz të 
zbritjes, e cilia duhet tregue në shifër dhe germa 
të plota. 

Anulohen edhe të gjithë ofertat që nuk janë të 
lexueshme. 

Neni 7 
Lë s Iii m i 

Në bazë t'ofertës ma të mirë për .Administratën, 
që jep Sipërmarrja, Komisjoni i Adjudikatave ka për 
të përpilua verbalin e ankandit. 

Mbas 14 ditëve nga data e ketij verbali, Komi 
sjoni, si të shqyrtojë dokurnentat e ofertës, ka me 
barnun lëshimin definitiv. 

Neni 8. 
Deposita dhe garanci]a 

Dcpositat e atune që nuk fitojnë n'anksnd u 
kthehen pas përfundimit t'adjudikatave. 

Garancija e adjudikatarit mbetet e pengume deri 
në dorëzimin definitiv të punimit. 

Neni 9 
Ajati për të kryemit e plotë të punimeve dhe giob« 

Afati për të kryemit e plotë të ktyne punimeve 
asht 60 (qjashtdhetë) ditë. 

Për çdo ditë vonese, të pa justifikueme, në ti 
kryemit e ktyne punimeve mbrenda afatit të sipër 
treguem, Sipërmarrësi do të paguejnë fr. shq. 45 
(dyzet e pesë); si gjobë, e cilia ka për t'ju zbriti 
drejtë për drejtë nga shuma që ka për të marrë. 

Neni 10 
Shpenzime kontrate 

Janë për barrë të sipërmarrësit të gjitha shpen 
zimet relative t'ankandit dhe të lidhjes të kontratës. 

Nga Ministria P. Botore 

SHPALL.JE GJYQESH 
FTES~ - PENALE 

Thrriten për t'u prezantuare para Gjykatës Paq 
tuëse .të Libohovës d. p., si të pandehur për kalim 
kufini pa pashaportë, me datë 3-11-1942-XX, ora 
9 p. d. të quajtunit Vangjel Niko dhe Thodhori Niko, 
të d1,1 nga katundi Sopik dhe tash me banim tt p~ 
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ditun në Shqipni, se për ndryshe ka me u shiktte 

gjyqi në mungesën e tyre. 
Për të zënë vendin e komunikimit kjo ftesë 

shpallet në Fletoren Zyrtare të Mbretnis për të zënë 

vendin e komunikimit. 
Libohovë, më 29-9-1942-XX. 

Nd. Gjyq. Paqtues 

THIRRJE 
Thirret për t'u prezantue para Gjykatës Fillore 

me datë 24-10-1942, ora 9 para dite i pandehuri 
Shqefen Bib Lekaj nga katundi Zumë të Prizrenit 
punter e banues në Durrës dhe tash me banim të 
pa ditur në Shqipëri, i akuzuam pse me datë 14-6- 
1942 nuk ka mbyll furrin mbrenda orarit të caktuern. 

Në rast se i pandehuni i sipër shenuem nuk do 
të prezantohet ditën dhe orën e sipër shcnuern ka 
me u vendos shikimi i çeshtjes në mungesën c tij 
korformë ligjës në fuqi. 

Durrës, më 14-9-1942-XX. 
Krl:Jctari 

* * * 
Theritet i quaj .uni Ma[a Borisi banues ma parë 

në Plovdiv në Bullgari, dhe tash me banim të 'pa 
fiilun në Bullgari, që të paraqitet para Gjyka.ës Silk. 
I. Tetovës, me datë 28-10-1942-XX, ora 10 para 
dreke i ak~zuar për kalim kufini pa pasaportë. Në 
mos-paraqitjen e tija në di.ën dhe orën e sipër-she 
nuar, ka për tu veprue si mbas ligjës. 

Tetovë, më 1-10-1942-XX. 
Gjyqtari Filluar 

* * * 
Thrriten për t-u prezantuar para Gjuka ës Paq 

tuëse Ballshit Dega Hc.uëse brenda një muaji nga 
data e shpalljes në Fletore13_ Zur.are të kësaj thirrje 
të pandehurit Hajredin Arif i, Mehme: Haj red in; l'llane 
Aliu dhe Hamit Demua të gji.h nga Katundi Aranitas 
i Komunes Qendrës Ballshit akuzuar se më datën 
2-9-1942-XX. në vëndin e quajtur vendi i Vështir 
Kryqit Kuq Shqiptar në rrugën Publike të katundit 
kanë vrar vdekun Zejnel Ali Mustafaraj nga ay Ka- 
tundt. 1 

Në11rast mos prezantimi në afatin e caktuar Gjy 
kata do të veproj si mbas ligjës. 

Kjo thirrje zën vendin e komunikimit nga data e 
shpalljes në Fletoren Zyrtare. 

Ballsh, më 14-9-1942-XX. 
Gjyqtari Paqtuës 

* * * 
Thrritet për t'u prezantua në kët Gjykatë me 

datë 27-10-1942-XX, ora 9 para dreke, i pandehuri 
Sulejman Rexhep Xheka, i lindun në katundin Vi 
çisht (Zerqan) banues në Tiranë rruga Kusit Nr. 12 
e tash me banim të ditun. 

Gjyqtari Hetues. 
Durrës, më 17 -9-194~-XX. 

* * * 
Thrritet për me u prezantue para kësaj Gjykate 

i pandehuni Arif Rexhep Laiifi, shofer më parë ba 
nues në Peshkopi c sot me banim të paditun, mbrenda 
nji rnueji, prej ditës së shpalljes të kësaj ftese në 
Fletoren Zyrtare, për fajin c,ë akuzohet për përmbysjen 
e maqirës ~ë tij në udhtirn e sipër e shkaktim të 
lezjor.cvet trupore të posaxhervet tij. 

Në rast të kundërt Gjykata ka 111e veprue si 
mbas l igjës r;ë mungesën e tij. 

Elbasan, më 6-~-1942-XX. 
Gjyqtari Hetues 

* * * 
Thirret. për t'u prezaruue para Gjykatës Hetuëse 

të Vlorës i pandehuri Mihal Ilo Kanuni, lindur në 
Bi1 ish t të Korçës. banues në Vlorë dhe tash me 
banim të pa ditun rnbrcnda Mbre·nis, për me datë 
5-Xl-1942-XX, ora 9 p. d. i pandehur se me anën e 
disa letra anonime ka friksue jetën e pasunin c dy 
trcqëtarc 

Kjo ftesi; zen vendin c komunikimit në Fletoren 
Zyrtare. 

Vlorë më 9 Taruer J 942-XX. 
Zav. Gj!Jqlar Hetues 

* * * 
Thirret për m'u prezantue para Gjyqit Kolegjial 

të Vlorës si i pandehur Osman Beshir Stefanaj, nga 
katundi Hader a] dhe tash ndodhur ri'arati. më datën 
29-X-1942-XX, për t'u gjykuar për fajin se me .dt. 
3-III-1942, natën, ka vjedhur një sasië sende tregtare 
të Mihal Shytit, në tregun e Vlorës, duke thyer 
sende prej materiali të Ior.ë të vëna për mbrojtjen 
e pasunisë. 

Për të zanë vendin e komunikimit, kjo letër-Itese 
botohet në Flc'oren Zyrtare dhe i njoftohet të për 
mëndunit Osman se mos prezantimi i tij ditën dhe 
orën, e s ipër shenjueme, gjyqi ka me vazhdue në mun 
gesën e tij. 

Vlorë, më 7-X-1942-XX. 
Kryetari 

* * * 
Thëritet i quajtuni Kristo Zofiri, banues ma pa 

rë në Tetove, dhe tash me banim të pa ditun në • Bullgari, që të paraqitet para gjykatës Shk. I. Tetovës, 
me datë 7-IX-1942-XX, ora 10 para dreke i akuzuar. 
për kalim kufinië pa pasaport, në mos paraqitjen e 
tij në ditën dhe orën e sipër shenuar, ka për t'u ve- 
pruar si mbas ligjës. · i; 

Tetovë, më 5-X-1942-XX. 
Gjyqtari Pilluor 

* * * 
Za. Fahrije Mustafa Shehu e shoqe e paditësit 

Elmaz Çollakut nga Peqini, ma parë banuëse në 
Peqin dhe tash me hanin të pa ditur, thirret si e pa 
ditun të prezantohet para Gjyqit Kolegjial të Elbasanit 
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me datën 28-10-1942 ora 9 para dreke, për t'u 
gjykue mbi padinë civile lë ngreh un prej paditësit 
Elmaz Çollakut kundra kësaj, për c'kunorëzim për 
shkakun se ~ pandehuna e përmendun · ka shkelun 
kunorën tue u bashkuar me persona të huaj. 

Shënohet se në rast që nuk do të prezantohet në 
datën dhe orën e sipër shënueme, kjo thirrje e bofueme 
në Fletoren Zyrtare zën vendin e komunikimit të 
rregulltë dhe gjyqi ka m'u shiku në mungesën t saj. 

Elbasan, me 16-9-1942-XX. 
Gjyqtari Fill uer 

* * * 
Thrritct për me u prezantuar para kësaj Gjy 

kate i pandehuni Mehmet Adem Jevgu, banues ma 
parë në Durrës e në Kavajë, e sol me banim të pa 
dituri në Shqipni, mbrenda nj i mueji, prej datës së 
shpalljes së kësaj ftese në Fletoren Zyrtare, për fajin 
e vjedhjes të kryeme në dam Dervish Biçakut nga 
Elbasani. 

Në rast të mos prezantimit të tij mbrenda kësaj 
kohe Gjykata ka me veprue si mbas ligjes në mun 
gesën e tij. 

Elbasan, me 6-9-1942-XX. 
Gjyqtari Hetues 

* * * 
I quajturi Foto Jani Baliu nga Katundi Shën 

Pandas. (Greqi) i akuzuar sepse më datën 30 Mars 
1942 ka ka] ue kufirin greko-shqiptarë tinëzisht dhe 
pa pasaportë ose dokument tjetër aq vleftëse, si dhe 
kanë kalue kontrabandë doganore, thirret dhe ftohet 
për t'u prezantuar para Gjyka''t~,' të Paqit të Koni- 
spolit për t'u gjykuar më datë 24 Tetor 1942-XX, ora 
10 para drekre. 

I njoftohet se në rast mos prezantimi të tij ditën 
dhe orën e sipërshenuarë dhe pa e justifikuar mos 
ardhjen, Gjyqi ka për t'u shikua në mungesën e tij. 

Kjo thirrje e botuerne në Fletoren Zyrtare të 
Mbretnisë zën vendin e komunikimit të rregulltë. 

Konispol, më 24-7-1942-XX. 
Gjyqtari Paqtucs, 

* * * 
Të qujtunit 1) Rexhep Bajram Xhetani nga ka 

tundi Dotes i Komunes Kloses së N Prefekturës Matit 
dhe 2) Merjeme Vejsel Elezi nga katundi Manze i 
Komunes Rades të Shij akut, sod me banim të pa 
ditun në Shqupni, thrriten përpara Preturës së Shija 
kut me u prezantue si të pandehur për me datë 24 
Tetuer 1942-XX, ora 10 para dreke, për t'u gjykuar 
për faj bashkim ilegal dhe në rast të mos prezantimit 
të tyne Gjyqi ka me u shikue në mungesë. 

Shijak, me 15-9-1942-XX. 

* * * 
Gjyqtari 

Thirret për t'u prezantuar para Gjykatës Fillore 
P~r. me datt 24-10-1942, ora S> para dit11 i pandehuni 

• 

Rieti Filip Giovanni nga Italija e banues në Durrës, 
dhe tash me banim të paditur në Shqipëri, i akuzuar 
pse me datë 25-6-1942 ka efendue me fjalë në detyrë 
e sipër Viçebrigadierin Sacco Marien. 

Në rast se i pandehuni i sipër shenuem nuk do 
të prezantohet në ditën dhe orën e sipër shenuem ka . 
me t} vendos gjykimi i çeshtjes në mungesën e tij 
konforrne ligjës në fuqi. 

Durrës, më 14-9-1942-XX. 
Kryetari 

* * * 
Thirret për me u prezantua para Gjykatës Paq 

tucs Dclvinë me datë 26-X-1942-XX. i pandehuri 
Kristo Basho i biri i Panajotit nga Gjinokastra për 
t'u përgjegjur rreth pandehtësis së tij që i ngar 
kohet se me datë 21-3-1942, ka shitur sende tregtije 
me vleftë ma të madhe nga ajo e caktuerne në tarifë. 

Kjo thirrje ze vendin e komunikimit që nga data 
e botimit në Fletoren Zyrtare. 

Delvinë, më 9-9-1942-XX. 
Gjyqtari 

* * * 
Thirret për me u prezantua para Gjykatës Paq 

tuese të Delvinës me datë 26-X-1942, ora 9 para dreke 
i pandehuri Kadri Ismail Alica nga Konispoli tash me 
banim të pa ditun për t'u përgjegjur rreth pandehsis së 
tij që i ngarkohet për arësye se me maqinën e tij 
ka qarkullua në ditë feste. 

Kjo thirrje ze vendin e komunikimit që nga 
data e shpalljes në Fletoren Zyrtare. 

Delvinë me 9-9-1942-XX. 
Gjyqtari Paqtues 

* * * 
Ftohet i quajturi Zeko Keko, me cilësi sr 1 pa 

ditur, nga Përmeti, dhe tash me banim të paditur në 
Shtetet e Bashkuara t' Amerikës, që të prezantohet 
para gjyqit të Paqit Përmetit më daen 30 Nanduer 
1942-XX, ora 10 para dreke, për të marrë pjesë në 
ekspertimin e pronarve që ka me u bë në atë dati? 
nga ana e eksperteve Cene Meços dhe Hasan Hamzajt 
nga Përmeti dhe që shënohen në padien fl. ngrefur 
kandra tij e pjestarëve të tjerë nga paditësja Zymbyke 

' Aliu po nga Përmeti. 
Kjo ftesë e botueme në Fletoren Zyrtare, zen 

vendin e komunikimit si mbas ligjit. 
Përmet, më 30-9-1942-XX. 

Gjyqtari Paqtues 
* * * 

Thirret për me u-prezentue në Gjykatën Fillore 
të Tiranës d. p. me dt. 18-11-1942-XX, ora 9 para 
dreke, ditën e Ejtc, i pandehuni i qujtun, Beqir .llbaz 
Karaj, nga katundi Oinarn i Tiranës, e tash me banim 
të pa ditun në Shqipni, sepse akuzohet se me dt. 
9-1-1942, natën, ka djegur tre mullarë bari r1<l dam 
t'ankuesit Sinan Ramazanit nga ,ay katund . 
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Në rast se në ditën e orën e siperrne, s'ka me 
u prezantue në gjyq, Gjykata ka me vendosë shikimin 
e gjyqit në mungesë të tij. 

Kjo thirrje shpallet në Fletoren Zyrtare dhe zen 
vendin ~ komunikimit. 

Tiranë, më 3-10-1942-XX. 
Kryetari i Gjyqit Shk. I-ri. 

* * * 
Selim Ramiz Daci, nga Dibra e Madhe, ish Sekre 

tar' i Komunes së Banices të N Prefekturës së Gosti 
varit e tash me banim të pa-ditun në Shqipni, thrritet 
për m'u prezantue para kësaj Gjykate me datë 23- 
XII-1942-XX, ditën e Mërkurë ora 10 para dite, 
si ipandehun për bashkim seksual të kundra-natyr 
shëm me të quajtunin Hilrni Idrizin! nga Gostivari, 
me datë 13 Oershuer 1942-XX. 

Në rast të mos-prezantimit të tij me datën e sipër 
me, gjyqi ka me u shikue në mungesën e tij. 

Gostivar, më 9-9-1942-XX. 
Nd. Gj. Paqtues 

* * * 
Thrritet për t'u prezantuar para Gjykatës Kole 

!iiale të Durrësit, i pandehuri Mysllim Peza nga 
Peza e madhe e Ndroqit me datën 10-11-1942-XX, ora 
9 para dite, i ndodhur në amti i akuzuar pse pas 
datës 2-12-1939 e deri me datën 3-VII-1940, i ka 
bërë strehë kriminelit t'aratisun Uk Curanit. 

Në rast se diten dhe orën e sipër shënuar nuk do 
të prezantohet gjykimi i çeshtjes ka për t'u shikuar 
në mungesën e tij konforme ligjës në fuqi. 

Durrës, më 3-10-1942-XX. 
Kr g e t a r I 

* * * 
Thrritet për t'u prezantuar para Gjyqit të Paqit 

të Përmetit për më datën 15-XI-1942-XX, ora 9. para 
dreke, si ipandehur, i quajturi Ramadan Qamili, ma 
parë banues në, katundin Luftnije të Tepelenës dhe 
tash me banim të paditur, i cili akuzohet për shkelje 
kunore duke u bashkuar ilegalisht me Vasiko Meron, 
e shoqe Adil Begtashit nga Vinokashi. 

Pra, kjo letër-ftese për të zanë vendin e komuni 
kimit, botohet në Fletoren Zyrtare në bazë të neneve 
002 e 511 të Sht. II. Pr. Civile. Në rast rnos-prezanti 
.mi në ditën dhe orën e caktucrne të gjykimit, gjyqi ka 
me vashdue në mungesën e tij. 

Përmet, më 30-9-1942-XX. 
Gjyqtari Paqtues 

.* * * 
I quajtuni Ajet Axhem Gavoj nga katundi Zhulat. 

Gjinokastër, i akuzuare sepse në datën 5-3-1942-XX, 
kanë kaltre kufirin greko-shqiptar tinëzisht dhe pa pasa 
portë ose dokument tjetër aq vleftëse, si dhe kanë 
.kaluc kotrabHdë doqartore, thirret dhe ftohet për 
t'u prez111tuari para Gjykatls P1qtuese të .l(o•i~olit 
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për t'i Gjykuarë në datën 21-12-19l!2-XX, ora 10 
para dreke. 

I njoftohet se në rast mos-prezantimi ë tij në 
dit~n dhe orën e sipër-shënuarë dhe pa e justifikuar 
mos ardhjen, Gjyqi ka për ;ë vazhduar në mungesën c 
tij. 

Kjo thirrje e botua.ë në Fletoren Zyrtare zën 
vëndin e komunikimit. 

Konispol, me 25-9-1942-XX. 
Gjyqtari Paqtues. 

* * * 
Të quajtunit Hindas Dhimitri Lluka dhe Kindas 

Spiro Agathia nga katundi Pisjon i Greqisë, t'aukuzu 
arë sepse më datën 31 Maj 1942-XX, kanë kalue kufi 
rin greko-shqiptar tinëzisht dhe pa pasaport ose doku 
rnent tjetër aq vleftëse, si dhe kanë kalue kotrabandë 
doganore, thirren dhe ftohen për t'u prezantuar para 
Gjykatës Paqtuese të. Konispolit për t'u gjykuar më 
datën 14-11-1942-XX. ora 10 para dreke. 

U njoftohet se në rast mos-prezantimi të tyrt 
në ditën dhe orën e sipër shënuare, gjyqi ka për «ii 
vazhduar në mungesën e tyre. 

Kjo thirrje e botuerne në Fletoren Zyrtare ~ 
Mbretnisë zën vendin e komunikimit të rregull të. 

Konispol, më 9-9-1942-XX. 
Gjyqtari Paqmes 

* * * 
I quajturi Haxhi KasoJlja nga Elbasani tash me 

banim të padi tun në Turqi, t hirrët të prezantohet para 
Gjyqit Kolegjial të Elbasanit D C më dt. 11 Dhjetor 
1 Q42-XX, ora 9 para dreke, për t'u gjykue si i padi 
tun në padinë civile të nqrehun para kësaj Gjykate 
prej paditësit Hajredin Mehdiut për vehte dhe me 
pushtet atnor për të bijën e tij Burbuqe nga Elgja 
Alaudine e Elbasanit, me të cilën padi kërkohet pje 
sëtimi i një copë shtëpie e tf disa tokave të ndryshme 

Shënohet se në rast mos prezantimit në datën 
dhe orën e sipër-shënucme gjyqi ka m'u shiku në 
mungesë, dhe kjo thirrje e botueme në Fletoren z:yr 
tare zën vëndin e komunikimit të rregullt. 

Elbasan, më 1-X-1942-XX 
Gjyqtari Filluer 

Laj m'ë rim 
1) Shaban Hasan i, Mizë Rahovec, 2) Xhem Sall 

hi, 3) Ymer Bajrami, 4) Hasan Alia, 5) Murat Ruste 
mi, nga Mizë në Prizrend, 6) Ernin Durmish. Thanë 
Serbive, 7) Faslli Sulejmani, Petovë Fjerë, 8) Cen 
Rexha, Petovë Gjakovë, 9) Vejsel Neziri, Petovë Fje 
rë, 10) Emrush Ernin, 11) Xhemal Ernin, 12) Islam 
Emin, nga Sejmeneza Prishtinë, 13) Zeqir Rusie t' 
Daullas Podjevë, 14) Halit Saiti, Daulles Podjevë, 
15) Zenun Osmani, 16) Fehtah Ibrahimi, 17) Ahmet 
Pajazit, nga Lagja Saravë në Frizeviqë, 18) Banush 
)lazifi, nga Qerreti në Frizeviqë. 

Zotnija e julljë mbasi jimi larque nga toka e 
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shtëpijat dhe i kini shitur, Komisioni i Imigracionit 
në bazë të nenit 11 të shtojcës ligjës ju ka ç'regj.is 
true, në kini me një pretendim e kundurshtoni uë 
Këshillin e Shtetit mbrënda 15 ditëve nga data e 
shpalljes në. këtë Fletore. 

Lushnjë, më 9-9-1942-XX. 
Kryetari' i Komisionit. 

THIRRJE 
Thirret për me u prezantua në kët Gjykatë me 

datë 28.12.1942 ora 9 para dite i qujtuni Xhafer Se 
lim Durishti nga katundi Mullet të Tiranës, tash me 
banim të padituri në Turqi, i paditun prej Sulltana 
Xhafcr Selim Durishtit per kerkirnin e 1370,50 fr. 
si dhe kigjorimi i sekvestrimit konservatif. 

'l iranë, më 15.9.1942-XX. 
Gj. Paqtues. 

* * * 
, Thirret për me u prezantua para Gjykatës Paq- 
tucse të Delvinës me datë 16 Nanduer 1942-XX, ora 9 
para dreke z. Ziso Gerko Vllah , shetitës me banim 
te pa ditun per t'u pergjegjur reth akuzës qe i , 
ngarkohet per prerje dru pa leje ne Pyllin Slue- 
mo, fe Delvines te quajtur Llakopin. • 

Kjo thirrje zen vëndin e komunikimit që nga 
data e shpalljes në Fletoren Zyrtare. 

Delvinë, rn ë 14-9-1942-XX. 
Gjyetari Paqtuesi. 

* * * 
Thritet per t'u prezantuar para Gjykates Shk. I. 

Durrësit me datën 11-11-1942-XX, ora 9 para dite, 
ipandehuri Nalim Mysllim Gashi nga Kosova i.me 
parë puntor e banues në Durrës dhe tash me banim 
të pa ditun në Shqipëri, i akuzuar pse me datën 
4-8-1941 me qellim përfitimi është kapë tue prerë 
hekura në magazinën e Bankës Kombëtare të Durrësit. 

Ne rast se ipandehuri siper shenuern nuk do te 
prezantohet ditën dhe orën e caktuar me sipër ka 
me u vendos gjykimi i çështjes nQ mungesën Q tij. 

Durres me 14.9.1942-XX. 
Kryetari Gj1,1qit Shk. I. 

Kujtesje 
Fatirne Osmani me pare banuese ne Lushnjë e 

tash me banim te paditur ne Mbretnin Shqiptare. 
Asllan Salihu emigrand e banues ne Lushnjë 

me kërkesën e tiJë që i ka parashtruare kësaj gjy 
kate duke pre.e.iduare ekzistencen e martësës të kori 
trektuarë midis jush tregon se keni nji kohë ill 
gjat~ që jeni larguar me drejtim të paditur dhe 
nuk jeni Interesuare që të ktheheni me në bane 
sën bashkëshortore duke lenë në këtë mënyrij ba 
shkëshortin t'uej ligësisht. 

Kjo Kryesi ne yirtut te nenit 206 te K. C. ju 
kujton qi brenda tre muajvet që n·ga data e kornuni- 

kinit · të kësaj kujtesjeje ~ kftleheni në bantml. 
lte.hkQ.hortore. 

Berat, më 16.9.1942-XX. 
Kryetar i Gjyqit 

Ftesë 
Për të paditunen Kume e bij e Hajdar Saliut, 

Myhrije e bij'e Safije Hajdar Saliut, Nl.erjeme e 
shoqja e Hajdar Saliut, Xhernile e bij'e Shaban Haj 
dar Saliut dhe Vesel Shaban Hajdar Saliu, ma pari 
banuese në kat. Ocha të Tiranës dhe sod me ba 
nim të padituri në Shqipnië. · 

Në padinë e ngrehun prej trashigimtarvet të 
Musa Zyber Hoxhës qe janë e veja Oamile dhe e 
bija Harnide kandra Zuber Musa Hoxhës e të tjerve 
për pjestim pasunije të bashkëzotnueme në disa prona 
që formojnë objekt padie, ka rezultue te jeni edhe 
ju bashkë-pjcstarë. 

Me qënë se seanca e gjykimit asht caktue për me 
datën 2-12-1942-XX, ora 10 para mes dite, lajmëro 
heni që në ditën dhe orën e sipërme të prezan 
toheni perpara Gjykatës Shk. lrë Tiranë per me u 
gjykue mbi objektin e sipërme. 

Ne rast mos prezantimi gjyqi ka me u shikue 
në mungesë t'uej dhe kjo ftese e shpallun në Fle 
toren Zyrtare zen vendin e komunikimit. 

Tiranë, më 15.9.1942-XX. 
Kr g a t a r I 

THIRRJE 
Thirret per t'u prezantua para kësaj Gjykate me 

datë 2.12.1942 ora 10 para mes dite, si i ,paditun 
Abdurrahman Krosi, nga Mati sod me banim te 
paditur, per t'u gjykue si i paditun, ne padien qe 
ka nqritur kandra tij paditësi Nuredin Zejneli, nga 
kat. Zajas i Kërçovës, banues në Tiranë, me të cilin 
kërkon të vendoset detyrim i të paditurit me do 
rëzimin e një copë toke të ndodhur në kat. Sauk 
~ Tiranës, ose kthimin e vleftës sajë prej lOO. 
napolona ari. 

Në rast mos prezantimi ka me u shikue gjyqi 
nij mungesë. 

Kjo fteSQ e shpallun në Fletoren «Zyrtare» zsn 
vendin e komunikimit. 

Tiranë, më 15.9.1942-XX. 
Kry ~uri 

* * * 
Thirret me u prezantuë, para Gjykatës Kole 

gjinale ~ Tiranës d. p. me datë 5 Nanduer 1942 ora 
10 para dreke i quejtuni Maglionico Giuseppe Canio 
prej Acevenz~ - Venenza e Italics, ma parë banues ni 
Tiranë dhe tashti me banim të padijtun, i cili aku 
zohet se me dt. 13 Dhetuer, 1942 ka keq-përdor be 
simin e ankuesit Shaqir Beqir Drishtit nga Shko 
dra dhe banues në Tiranë, tue mos i kthgëm nji 
biçikletë që e kish marr me qera me orë. 
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Në qofte se i pandehuni Nlaglionico, nuk ka 
me u prenzantue në ditën dhe orën e caktuerne ma 
sipër, këjo Gjykatë ka me vendos shikimin e gjyqit 
tij në mungesë. 

Këjo ftese e botueme rregullisht në Fletoren 
Zwrtare zen, vendin e komunikimit. 

Tiranë, më 17 .9.1942-XX. 
KryQl1ari 

* * *' 
Thirret me u prezantuë, para Gjykatës Kole- 

gjiale ct. p. të Tiranës me datë 17.12.1942 ora 10 
para dreke, dit' e Ejte të pandhunit Viani France 
sco dhe Viani Tedescio të dy nga Italija. banuese 
111a parë si shofere pranë shoqnis Berolli në Tiranë, 
dhe thast me banim të padijtun, të cilët akuzohen 
se në mbarim të vjetit 941 nga shkaku i sherbimit 
kane. abuzue besimin e shoqenis «Riva e shok» 
me aendër në Tiranë, tue i pervetuern 63500 tulla. 

Në rast se të pandehunit Viani Francesco dhe 
Viani Tedesco s'kane me u prezantue në datën dhe 
~rë e shenuerne ma sipër, lane për gjykim, këjo 
gjllkate me vendue shikimin e gjyqit në rnunqese 
ti ti:)re. 

Kjo thirrje shpallet në Fletoren Zyrtare dhe zcn 
vendin e komunikimit. 

Tiranë, më 17.9.1942-XX. 
Kry~tari 

* * * 
Selim Ramiz Daci, nga Dibra e Madhe ish Se 

kretar'i i Komunes së Banices të N ' Prefekturës së 
Gostivarit e tash me banim të pa-ditun në Shqipni, 
thritet për m'u prezantua para kësaj Gjykate me 
date 23.12.1942-XX, diten e Nlerkure ora 10 para 
dite si i pandehun për bashkim seksual të kundra 
natyrshëm me te quejtunin Hilmi Idrizin nga Go 
stivari, me datë 13 Qershuer 1942-XX. 

Në rast te mos prezantimit te tij me daten e 
sipërme, gjyqi ka me u shikue ne mungesen e tij. 

Gostivar, më 9-9-1942-XX. 
Nd. Gjyqtari Paqtues 

La jm e r i rn 
1) Bej tulla Shaban, Rrungaj Durrës. 2) Arif 

A.zem. 3) Rexhep Adem. 4) Beqir Sulejmën. 5) Lufti 
Qazim. 6) Ruak Bajram, nga Remasi në Durrës. 
7) Sulejmën Ahmet Sulzotaj Tiranë. 8) Qemal Riza 
Sulzotaj Dibra Madhe. 9) Nuredin Zenel Gradisht Ti 
ranë. 10) Bajram Osman Karvasta Brodash. 11) Zym 
rit Beqir Nuhi, Thanë Kosovë. 12) Emin Hasan 
Remas Tiranë. 13) Riza Kapllan, Sulzotaj Tiranë. 
14) Mehmet Ramadan, Kamenicë Serbieë. 15) Xhe 
mati Zymer Mizë Rahqyec. 

Mbasi zotnia e juaji kini abandomuarë tokat e 
cedueme prej Shtetit Komisioni i I Imigracionit në 

bazë të Nenit 11 të shtojcës ligjës ju ka zhvesh nga 
e drejta e zotnirnit të pronës. 

Lushnjë më 9.9.1942-XX. 
Kryetar' 1i Komisionit. 

THIRRJE 
quaj 1 uni Sejko Isa nga Fila ti i Greqisë, 

akuzuar sepse më datën 16.12.941 ka kalue kufirin 
greko-shqiptar tinëzisht dhe pa pasaport ose doku 
ment tjc.ër aq vleftëse, si dhe ka kalue kotrabandë 
doqanore.thirrct dhe ftohet për t'u prezantuar para 
Gjykatës Paqtuese të Konispolit për t'u-gjykuar më 
datën 18 11.942 ora 10 para dreke. 

l njoftohet se në rast mos prezantimi të tij në 
ditën dhe orën e sipër sipërshënuare, gjyqi ka për të 
vazhduar në mungesën e tij. 

Kjo Thirrje e botueme në Fletoren Zyrtare të 
Nlbretnisë. zën vendin e komunikimit të rregulltë. 

Konispol, më 10.9.942-XX. 
Gjyetari Paqtuesi. 

·X. ·X 

Të quaj tunit Thoma Jovan Karkashina, Kalop Pe 
tro Anastasia, Spiro Kristo Sofia, Evjeni Jovan Skën 
deri, Tr'andafili Vasil Elena, Hariklia Kosta Danallo, 
Efrosina Theodor Anastasi, Evjeni ]orgji Oero, Ele 
na Taçi Kosta, Kostandin Spiro Koro, Vasiliqi Dhja 
mandi nga Katundi Sajadhe (greqi), t' akuzua 
rë sepse më datën 7-12-1941-XIX, kanë kalue kufirin 
greko-shqiptar tinëzisht dhe pa pasaportë ose doku 
ment tjetër aq vleftëse, si dhe kanë kalue korrabandë 
doqanore.thirret dhe f~ohet për t'u prezantuar para 
Gjykatës Paqtuese të Konispolit për t'u-gjykuar më 
datën 18 11.942 om 10 para dreke. 

I njoftohet se në rast mos prezantimi të tij në 
ditën dhe orën e sipër-shënuare dhe pa e justifikuar 
mos ardhjen, gjyqi ka për të vazhduar në mungesën 
e tyre. 

Kjo Thirrje e botuerne në Fletoren Zyrtare të 
Nlbretnisë zën vendin e komunikimit të rr~9ulltë. 

Konispol, më 10.9 942-XX. 
Gjyqtari Paqtues. 

* * ·* 
I quajtuni Murat Mustafa nga katundi Lepër i 

Greqisë, i akuzuar sepse më datën 30-11-1941 ka kalue 
kufirin greko-shqiptar tinëzisht she pa pasaport ose do: 
ment tje.ër aq vleftese, si dhe ka kalue kotrabandë 
doganore, thirret dhe ftohet për t'u prezantuar para 
Gjykatës Paqtuese të Konispolit, për t'u-gjykuar më 
dt. 18-11-1942 ora 10 para dreke. 

I njoftohet se në vast mos prezantimi të tij ni 
ditën dhe orën e sipër-shënuare dhe pa e justifinuar 
mos ardhjen, gjyqi ka për të vazhduar në mungesën 
e tij. 

Kjo Thirrje e botueme në Fletoren Zyrtare të 
Mbretnisë zën vendin e komunikimit të rregulltë. 

Konispol, më 10-9-1942-XX. 
Gjyqtari Paqtues 
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* * * 
I quajtuni Husni Nazrni Kurballiu nga katundi 

Margëllëç dhe Qemal Iljas Abduli, Murat Mehmet 
Mustafa, dhe Xhela] Maman Sadik nga Ka 
tundi Mustos i 'Greqisë, t' akuzuare sepse më 
datën 10 Vl 1942 • XX kanë kalue kufirin gre 
co - shqiptar tinëzisht dhe pa pasaport ose doku 
ment tjetër aq vleftëse, si dhe ka kalue kotrabandë 
doganore.thirret dhe I.ohet për t'u prezantuar para 
Gjykatës së Paqit të Konispolit, për t'u gjykuar më 
datën _14.11.1942-XX ora 10 para dreke. 

I njoftohet se në vast mos prezantimi të tij në 
ditën dhe orën e sipër shënuare, Gjyqi ka për të 
vazhduar në mungesën e tyre, në qoftë se nuk e 
justifikojnë mos ardhjen. 

Kjo thirrje e botueme në Fletoren Zyrtare të 
Mbretnis.ë zëri vëndin e komunikimit të rregulltë. 

Konispol, më 9.9.1942-XX. 
Gjyqtari Paqtues 

.• * * 

I quajtuni Harnit Fiko Rushi.i, nga katundi Shqe 
far i Greqisë, i akuzuar sepse më datën 9 Qershor 
1942-XX, ka kal ue kufirin Greko-Shqiptar tinëzisht 
dhe pa pasaport ose dokument tjetër aq vleftëse, si 
dhe ka kalue kotrabandë doganore, thirret dhe ftohet 
për t'u prezantuar para Gjykatës Paqtuese të Koni 
spolit për t'u-gjykuar më datën 14-11-1942-XX, ora 
10 para dreke. 

I njoftohet se në rast mos prezantimi të tij 
në ditën dhe orën e sipër-shënuare dhe pa e justi 
fikuar mos ardhjen, gjyqi ka për të vazhduar në mun 
gesën e tij. 

Kjo thirrje e botueme në Fletoren Zyrtare të 
Mbretnisë zën vëndin e komunikimit të rregulltë. 

Konispol, më 9.9.1942-XX. 
Gjyqtari Paqtues 

* * * 
Të quajtunit Theodhoro Petro Boboli, nga ka 

tundi Sajadhë të Greqisë dhe. Qerim Shuaip Halili, 
Kaso Malka Minxha, dhe Maliq Mete Rakipi, nga 
katundi Lopës i Greqisë t'aukuzuarë sepse më datën 
4-Vl-1942-XX, kanë kalua kufirin greko-shqiptar tinë 
zisht dhe pa pasaport ose dokument tjetër aq vleftë 
se, si dhe kanë kalue kotrabandë doganore, thirren 
dhe ftohen për me u-prezantuar para Gjykatës Paq 
tuese të Konispolit, për t'u-gjykuar më datën 14- 
11-1942,, ora 10 para dreke. 

U njoftohet se në rast mos prezantimi të tyre 
datën dhe orën e sipër-shënuare dhe pa e justifikuar 
mos ardhjen, gjyqi ka për të vazhduar në mungesën, 
e tyre. 1 • 

Kjo thirrje e botueme në Fletoren Zyrtare të 
Mbretnisë zën vëndin e komunikimit të rrequlltë. 

Konispol, më 9-9-1942-XX. 
Gjyqtari Paqtues. 

* * * 
I quajtuni Maliq Çafa Rexhepi, nga katundi Vër- 

selë e Greqisë, i akuzuarë sepse më datën 17-4- 
1942, ka kalue kufirin greko-shqiptar tinëzisht dhe 
pa pasaport ose dokument tjetër aq vleftëse, si dhe ka 
kalua kotrabandë doganore, thirret dhe ftohet për 
t'u prezantuar para Gjykatës Paqtuese të Konispo 
lit për t'u-gjykuar më datën 14-11-1942-XX, .ora 
10 para dreke. 

I njoftohet se në rast mos prezantimi të tij në 
ditën dhe orën e sipër-shënuarë, gjyqi ka për të 
vazhduar në mungesën e tij. 

Kjo thirrje e botueme në Fletoren Zyrtare të 
Mbretnisë zën vëndin e komunikimit të rregulltë. 

Konispol, më 9-9-1942-XX. 
Gjyqtari Paqtues 

* * * 
Të quaj tunit Ilia Panajot Kuvare, Prokop Stavro 

Burduqi, Stravro Kosta Ziso, dhe Kosta Foto Kiço, 
nga katundi Babur (Greqi), t'akuzuarë sepse me da 
të 2 Korrik 1942-XX, kanë kalue kufirin' 
greko-shqiptar tinëzisht dhe pa pasaportë ose doku 
ment tjetër aq vleftësë si dhe kanë kalue 'kotrabandë 
doganore, thirren dhe ftohen për t'u paraqit para 
Gjykatës Paqtuse të Konispolit për t'u gjykuar më 
datë 10-11-1942-XX, ora 10 para dreke. 

U njoftohet së në rast mos prezantimi të tyre 
në ditën dhe orën -e sipër-shënuar dhe pa e justifi 
kuar mos-ardhjen, gjyqi ka për të vazhduar në mun 
gesën e tyre. 

Kjo thirrje e botueme në Fletoren Zyrtare ~ 
Mbretnisë, zëri vëndin e komunikimit të rregulltë. 

Konispol, më 20-8-1942-XX. 
Gjyqtari Paqtues 

* * * 
Të quajtunit Kasem Mustafa Januzi, Sha 

ban : Hariz Uzeiri, dhe Isa Ali Ibrahimi, nga 
katundi Versele (Greqi), t'akuzuarë sepse me da 
të 29, Korrik 1942-XX, kanë kalue kufiriln 
greko-shqiptar tinëzisht dhe pa pasaportë ose doku 
ment tjetër aq vleftësë si dhe kanë kalue kotrabandë 
doganore, thirren dhe ftohen për t'u paraqit para 
Gjykatës Paqtuse të Konispolit për t'u gjykuar më 
datë 10-11-1942-XX, ora 10 para dreke. 

U njoftohet se në rast mos prezantimi të tyre 
në ditën dhe orën er sipër-shënuar dhe pa e justifi 
kuar mos-ardhjen, gjyqi ka për të vazhduar në mun 
gesën e tyre. 

Kjo thirrje e botueme në Fletoren Zyrtare 1ë 
Mbretnisë zën vendin e komunikimit të rregullti. 

Konispol, më 20-8-1942-XX. 
Gjyqtari Paqtues 

* * * 
Të quajtunit Sati Muharrem Besimi, Isa Muha 

rrem Minza, Rexhep Ismal Mergjusi, Rexhep Ibrahim 
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Sherifi, nga katundi Paramithi (Greqi), t'akuzuarë se 
pse më datë 18 Korrik 1942 kanë kalue kufirin 
greko-shqiptar tinëzisht dhe pa pasaportë ose doku 
ment tjetër aq vleftësë si dhe kanë kalue kotrabandë 
doganore, thirren dhe ftohen për t'u paraqit para 
Gjykatës Paqtuse të Konispolit për t'u gjykuar më 
datë;: 10-11-1942-XX, ora 10 para dreke. 

U njoftohet së në rast mos prezantimi të tyre 
në ditën dhe orën c sipër-shënuar dhe pa e justifi 
kuar mos-ardhjen, gjyqi ka për të vazhduar në mun 
gesën e tyre. 

Kjo thirrje e botucrne në Fletoren Zyrtare të 
Mbretnisë, zën vëndin e komunikimit të rrcqulltë. 

Konispol, më 20-8-1942-XX. 
Gjyqtari Paqtues 

* * * 
Të quaj tunit Xhemali Kalimi, Haki Latif dhe 

Niazi Ahmet Jasini, nga katundi Paramithi kGreqi), 
t'akuzuarë sepse më datë 17-7-1942, kanë kalue kufirin 
greko-shqiptar tinëzisht dhe pa pasaportë ose doku 
ment tjetër aq vlcitësë si dhe kanë kalue kotrabandë 
doganore, thirren dhe ftohen për t'u paraqit para 
Gjykatës Paqtuse të Konispolit për t'u gjykuar më 
datë 10-11-1942-XX, ora 10 para dreke. 

U njoftohet së në rast mos prezantimi të tyre 
në <litër dhe orën e sipër-shënuar dhe pa z justifi 
kuar mos-ardhjen, gjyqi ka për të vazhduar në mun 
gesën e tyre. 

Kjo thirrje e botueme në Fle.oren Zyrtare të 
Mbretnisë zën vendin e komunikimit të rrequlltë. 

Konispol, më 20-8-1942-XX. 
Gjyqtari Paqtues 

* *"' Të quajtunit Mihal Spiro Koro e Vasil _Gliga 
Koro, nga katundi Sajadhë (Greqi). r'akuzuarë se 
pse më datën 15 Korrik 1942, kanë kalue kufirin 
greko-shqiptar tinëzisht dhe pa pasaportë ose doku 
ment tjetër ec vleftësë si dhe kanë kalue kotrabandë 
doganore, thirren dhe ftohen për t'u paraqit para 
Gjykatës Paqtuse t.ë Konispolit për t'u gjykuar më 
ie~ 10-11-1942-XX, ora 10 para dreke. 

U njoftohet së në rast mos prezantimi të tyre 
në ditën dhe orën e sipër-shënuar dhe pa e j ustifi 
kuar mos-ardhjen, gjyqi ka për të vazhduar në mun 
gesin e tl,jre. 

Kjo thirrje e botueme në Fletoren Zyrtare të 
.Mbretnisë zën vëndin e komunikimit të rregulltë. 

Konispol, më 20-8-1942-XX. 
Gjyqtari Paqtues 

* * * 
Të quajtunit Nikolia .Manas_ dhe Zise Çokas, nga 

katundi Povlla (Greqi); t'akuzuarë sepse më 
datën 30 Gusht 1942-XX, kanë kaluar kufirin 
greko-shqiptar tinëzisht dhe pa pasaportë ose doku 
ment tjetër aq vleftësë si dhe kanë kalue kotrabandë 

' doganore, thirren dhe ftohen për t'u. paraqit para 
Gjykatës P,.tuse të Konispolit për t'u gjykuu më 
datën 22-12-1942 ora 10 para dreke. 

U njoftohet së në rast mos prezantimi të tyre 
në ditën dhe orën e sipër-shënuar dhe pa e justifi 
kuar mos-ardhjen, gjyqi ka për të vazhduar në mun-. 
gesën e tyre. 

Kjo thirrje e botueme në Fletoren Zyrtare 'J;ë 
Mbretnisë zën vëndin e komunikimit të rregulltë. 

Konispol, më 17-9-1942-XX. 
Gjyqtari Paqtues 

* * * 
I quajiuni Vejsel Isuf Mero, nga katundi Nisni 

(Greqi), i akuzuar sepse më datën 25-6-1942-XX, ka 
kal u,. kufirin greko-shqiptarë tinëzisht dhe pa pasa 
:,u1·të u,..:> dokument tjetër aq vleftëse, si dhe kanë ka- 
1 ue kct n,tJt,,icJë doganore; thirret dhe ftohet për t'u 
paraqituri puru GJykatës Paqtuese të Konispolit µ.;r 
t'u gjykuar me date 10-11-194.2-XX, ora 10 p. dreke 

I njoftohet se në rast mos prezantimi të tij në 
ditën dhe orën e sipër-shënuare Gjyqi ka për të 
vazhduar në mungesën e tij. 

Kjo thirrje e botueme në Fletoren Zyrtare 1lt 

Mbretnisë zën vendin e komunikimit të rregulltë. 
Konispol, më 20-8-1942-XX. 

Gjyqtari Paqtues. 

* * * 
Thrriten për t'u-prezantuar para Gjykatës Paq 

tuese të Ballshit Dega Hetuese të pandehurit Dino 
Xheri'.ial Goxha], Muha rrem Beqar Goxha], Dane Be 
qar Goxhaj, Muharrem Sabri Errnaraj të gjithë nga 
katundi Osrnanzeze e Komunes Terpanit Prefekturëi 
Beratit, t'akuzuem për rembim, dhunim banimi, mbaj 
tje armë pa leje dhe tentative në dam të Dervish 
Musajt dhe bashkëshortes tij Vezire nga katundi'. 
Frratar, brenda një muaj që nga data e shpalljes në 
Fletoren Zyrtare në ç'do ditë. 

Në rast mos-prezantimi në afatin e caktuar gjyqi 
do të veprojë konform dispozitavet ligjore. 

Kjo thirrje e botueme në Fletoren Zyrtare të 
.Mbretnisë zën vëndin e komunikimit të rrequlltë. 

Ballsh, më 26-9-1942-XX. 
Gjyqtari Paqtues 

* * * 
I quajtuni Haim .Mehmet Aliu, nga katundi .Ma 

zerek (Greqi), i akuzuar sepse me datën 23 Qershuer 
1942, ka kalue kufirin greko-shqiptar tinëzisht dhe • pa pasaportë ose dokument tjetër aq vleftëse, si dhe 
kanë kalue kotrabanë doganore, thirret dhe ftohet për 
t'u paraqitun para Gjyka ës Paqtuese të Konispo 
lit për t'u gjykuar më daë 10-11-19'!2-XX, ora 10 
para dreke. 

I njoftohet se në rast mos prezantimi të tij n~ 
ditën dhe orën e sipër-shënuarë gjyqi ka për tt 
vazhduar nG mungesën e tij. 
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Kjo thirrje e botueme në Fletoren Zyrtare të 
Mbretnisë zën vëndin e komunikimit të rregulltë. 

Konispol, më 20-8-~ 942-XX. 
Gjyqtari Paqtues 

* * * 
Të quaj tunit 1) 1\bas Sulej man, nga dhe banues 

në katundin Shulas, 2) Damin Malo, 3) Adem Velo, 
(l) Isa Alush, nga dhe banuese në Shulas të Greqisë, 
5) Sbuaip Karaska, 6) Mamo Jakup, 7) Ramadan 
Burlo, 8) Mersi Gjiuzeli, 9) Ala Karameta, ior 
Hamit Jakup, 11) Rexhep Aliman, 12) Remzi Veli 
nga dhe banuesa në katundin Margarit të Greqisë, 
t'akuzuar sepse më datë 28 Qershor 1942-XX, kanë 
kalue kufirin greko-shqiptar tinëzisht dhe pa pasaportë 
ose dokument tjetër aq vleftëse, si dhe kanë kalue 
kontrabandë doganore, thirren dhe ftohen për t'u 
paraqit para Gjykatës Paqtucse të Konispolit, për 
t'u-gjykuar më datë 10-11-1942, ora 10 para dreke. 

U njoftohet se në rast mos prezantimi të tyre 
në datën dhe orën e sipërshënueme, dhe pa e justifi 
kue mos-ardhjen, gjyqi ka për të vazhduar në mun 
gesën e tyre. 

Kjo tthirrje lo. botueme në Fletoren Zyrtare _të 
Mbretnisë zën vëndin e komunikimit të rrequlltë. 

Konispol, më 11-9-1942-XX. 
Gjyqtari Paqtues 

* * * 
I quajtuni Dalip Saliko nga katundi Kalibaq i 

Greqisë, i akuzuar sepse më datën 16 Dhjetor 1941 
ka kalue kufirin greko-shqiptar tinëzisht dhe pa pasa 
port ose dokument tjetër aq vleftëse, si dhe ketra 
bandë doganore, thirret dhe ftohet për të prezantuar 
para Gjykatës Paqtuese të Konispolit, për t' u-gjy 
kuar më datën 18-11-1942-XX, ora 10 para dreke. 

I njoftohet se në rast mos prezantimi të tij 
në ~itën dhe orën e sipër-shënuare dhe pa e justifi 
kuar mos ardhjen, gjyqi ka për të vazhduar në mun 
qesën e tij . 

Kjo tthirrje e botueme rrë Fletoren Zyrtare të 
Mbretnisë zën vëndin e komunikimit të rregulltë. 

Konispol, më 11-9-1942-XX. 
Gjyqtari Paqtues 

* * * 
Të quajtunit Stavro Spiro nga katundi Fatiri. 

dhe Grigor Atanas Pullo, Llambro Vangjel- Venezi, 
nga katundi Lja, të gjithë nga Greqija, të akuzuarë 
sepse më datën 15-V-1942 kanë kalue kufirin greko 
shqiptar tinëzisht dhe pa pasaport ose dokument 
tjetër aq vleftëse, si dhe kanë kalue kontrabandë 
doganore, thirren dhe ftohen për t' u-prezantuar para 
Gjykatës Paqtuese të Konispolit për t' u-gjykuar më 
dm&. 19-t 1~1942-XX, ora 10 para dreke. 

U njoftohet se në rast mos prezantimi të tyre 
në ditën dhe orën e sipër-shënuare dhe pa e justifi 
kuar mos-ardhjen, gjyqi ka për të vazhduar në mun· 
gesën e tyre. 

Kjo thirrje e botueme në Fletoren Zyrtare të 
Mbn:tnisë zën vëndin e komunikimit të rregulltë. 

Konispol, më 11-9-1942-XX. 
Gjyqtari Paqtues 

* * * 
Thirret me u prezantue para Gjyka:ës Fillore 

të Tiranës, me datën 9-XI-1942-XX, ora 9 para dre 
ke, i pandehuni Ahmet Hasani, nga katundi Dukat i 
Vlonës, ndihmës-shoferi ma parë banues në Tiranë, 
tash me banim të paditun në Shqipnië, mbasi do të 
gjykohet për nji tentativë vjedhje në bashkëpunim 
me nji të pandehur tjetër. 

Kjo ftesë e botuerne në Fletoren Zyrtare, zen 
vendin e komunikimit dhe në rast mos-paraqitje ka 
me u shikue gjykimi në mungesën e tij. 

Tiranë, më 22-IX-1942-XX. 
Gjyqtari Filluer 

* * * 
Thirret për me u prezantua para Gjykatës Kole· 

gijale Tiranës d. p. për me dt. 5 Nanduer 1942-XX, 
ora 10 para dreke ditën e Ejte, i pandehuni i qujtun: 
Frok Ded Nikolla nga katundi Rash , i .Mirdi:'-s 
e tash me banim të pa ditun në Shqipnië për me u 
gjykue me delikt sepse akuzohet se me dt. 5-4-1941. 
në rast qi flinte me ankuesin Mark Gjok Palin nga 
kat. Binish i Shkodrës, këtu në Tiranë, i ka vje 
dhur nga xhepi fr. shq. 80. 

Kjo thirrje shpallet në Fletoren Zyrtare dhe zen 
vendin e komunikimit, dhe në rast se i pandehuni 
s'ka me u prezantue në gjyqë në ditën e orën e 
sipërme, Gjykata ka me vendos shikimin e gjykimit 
në munges të tij. 

Tiranë, me 21-9-1942-XX. 
Kryetari i Gjyqit 

* * * 
Thirren për me u prezantua para Gjuka-ës Shk. 

1-rë Tiranë d. p. për me dt. 5 Nanduer 1942-XX, 
ora 9 para dreke ditën e Ejte të pandehunit e qujtun: 
1) Ramazan Xhaferr Canka, nga kat. Duhanas i 
Beratit, 2) Refat Banush Duli, nga Katundi Beish' i 
Elbasanit, 3) e Fetah Axhem Kapurani nga katundi 
Maleshove e Përmetit e tash me banim të pa dituna 
në Shqipnië. për me u gjykue me delikt sepse aku 
zohen se me dt. 14 Maj 1941 natën kanë shkue 
e hymë në kopsht t'ankuesve Gaqo Tashkos e ]orgji 
Mihalit qi kanë në breg të Lumit të Tiranës, dhe kan 
vjedhur 40 kilogram qepë. 

Në rast se në datën e në orën e sipër-shenuem 
~ pandehunit skan me u prezantua në gjyqë, Gjykata 
ka me vendos shikimin e gjyqit n~ mun~ ~ tyne. 
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Kjo thirrje shpallet në Fletoren Zyrtare dhe 
zen vendin e komunikimit. 

Tiranë, më 21-9-1942-XX. 
Kryetari i Gjyqit 

* * * 
I quajturi Nuredin Mezani, nga katundi Keske 

i Greqisë, i akuzuare sepse më datën 23-3-1942-XX, 
ka kalue kufirin greko-shqiptarë tinëzisht dhe pa pasa 
port ose dokument tjetër aq vleitëse si dhe ka kalue 
kontrabandë doganore, thirret dhe ftohet për t' u pre 
zantuar para Gjykatës Paqtuese të Konispolit për 
t'u-gjykuar më datën 12-11-1942-XX, ora 1 O para 
dreke. 

I njoftohet se në rast mos-prezantimi të tij në di 
tën dhe orën e siper-shenuarë, gjyqi ka për të vazhdu 
ar në mungesën e tij. 

Kjo thitrje e botueme në Fletoren Zyrtare të 
M.bretnis zën vëndin e komunikimit rregulltë. 

Konispol, më 8-9-1942-XX. 
Gjyqtari Paqtues 

* * * 
Të quajtunit Kosta Papadhopullo, Kosta Çoka 

llaqi, nga katundi Shën-Pandës (Greqi), t'akuzuarë 
sepse më datën 25 Qershor 1942-kanë kaluar kufirin 
greko-shqiptar tinëzisht dhe pa pasaportë ose doku 
ment tjetër aq vleftëse si dhe kanë kalue kontrabandë 
doganore, thirren dhe ftohen për t' u paraqit para . 
Gjykatës Paqtuse të Konispolit për t'u gjykuar më 
datën 10-11-1942-XX, ora 10 para dreke. 

U njoftohet së në rast mos prezantimi të tyre 
ni.:\ dirën dhe orën Qt sipër-shënuar dhe pa e justifi 
kuar mos-ardhjen, gjyqi ka për të vazhduar në mun 
gesën e tyre. 

Kjo Thirrje e botueme në Fletoren Zyrtare të 
Mbretnisë zën vëndin e komunikimit të rregulltë. 

Konispol, më 20-8-1942-XX. 
Gjyqtari Paqtues 

* * * 
Të quajtunit Duro Hasani, Muharrem Myftari, 

dhe Hasef Shuaipi, nga katundi Srnarte e Greqisë, 
t'akuzuarë sepse më datën 5 shkurt 1942-XX, kanë 
kalue kufirin greko-shqiptar tinëzisht dhe pa pasa 
port ose dokument tjetër aq vleftëse, si dhe kanë kalue 
kontrabandë doganore, thirren dhe ftohën për t' u 
prezantuar para Gjykatës Paqtuese të Konispolit, për 
t'i gjykuar më datën 12-11-1942-XX, ora 10 para 
dreke. 

U njoftohet së në rast mos prezantimi të tyre 
në ditën dh~ orën e sipër-shënuar dhe pa e justifi 
kuar në mungesën e tyre. 

Kjo thirrje e botueme në Fletoren Zyrtare të 
Mbretnisë zën vëndin e komunikimit të rregulltë. 

Konispol, më 8-9-1942-XX. 
Gjyqtari Paqtues 

* * * 
Të quajtunit Shaban Ibrahimi, Agush Fejmiu, 

nga katundi Arokoma kGreqi), t'akuzuarë sepse më 
datë 4 Qershor 1942-XX, kanë kalue kufirin 
greko-shqiptar tinëzisht dhe pa pasaportë ose doku 
ment tjetër aq vleftëse si dhe kanë kalue kontrabandë 
doganore, thirren dhe ftohen për t'u paraqit para 
Gjykatës Paqtuse të Konispolit për t'u gjykuar më 
datën 10-11-1942-XX, ora 10 para dreke. 

U njoftohet së në rast mos prezantimi të tyre 
në ditën dhe orën ,ei sipër-shënuar dhe pa e justifi 
kuar mos-ardhjen, gjyqi ka për të vazhduar në mun 
gesën e tyre. 

Kjo Thirrje e botuerne në Fletoren Zyrtare të 
Mbretnisë zën vendin e komunikimit të rregulltë. 

Konispol, më 20-8-1942-XX. 
Gjyqtari Paqtucs 

* * * 
I quajtuni Stravro Nikolla Mano, nga katundi 

Povlla (Greqi), i akuzuar sepse më datën 19 Qershor 
1942, kanë kalue kufirin greko-shqiptar tinëzisht dhe 
pa pasaportë ose dokument tjetër aq vleftëse, si 
dhe kanë kalue kontrabandë doganore, thirret dhe 
ftohet për t'iu paraqit para Gjykatës Paqtuese të 
Konispolit për t'u gjykuar më datë 11 Nëntor 1942- 
XX. ora 10 para dreke. 

I njoftohet se në rast mos prezantimi të tij në 
ditën dhe orën e sipërshënuern dhe pa e justifikuar 
mosardhjen, gjyqi ka për të vashduar në mungesën 
e tij. 

Kjo thirrje e botueme në Fletoren Zyrtare të 
M.bretnisë, zëri vëndin e komunikimit të rregulltë. 

Konispol, më 3-9-1942-XX. 
Gjyqtari Paqtues 

* * * 
Thrritet Xhela] Jaho Bistri nga Mashkullorja, sot 

me banim të pa ditur në Shqipëri, te prezantohet 
porn gjykatë~ Fillore D. P. të Gjiuokcstres më da 
tën 2.12.1942-XX ora 9 para dreke për !Jh;kim si i 
pandehur, se nuk është prezantuar per ;<011tr ollim 
përpara komisionit tlë kontrollimit st rekrut i dat 
Iindjes 1921 

Mos prezantimi i tij më datën dhe orën e si 
përshë nuar shkakton shikimin dhe vazhdi.nin e siu 
kirnit ti n" mungesë. 

Gjinokastrë, 19.9.1942-XX. 
Kryetari 

* * * 
Të quajtunit Ferik Meleqi dhe Lame Bajrami 

nga katundi Koskë e Greqisë, t'akuzuarë sepse 1;1z. 

datën 5-10-1941 kanë kalue kufirin greko-shqiptar 
tinëaisht dhe pa pasaport ose dokument tjetër aq 
vleftësc, si dhe kanë kalue kontrabandë, thirren dhe 
ftohen për tu prezantuar para Gjykatës Paqtuese 
të Konispolit për tu gjykuar më datën 1,4.1 l.1942-X.X 
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ora 10 para dreke. 
U njoftohet së në rast mos prezantimi të tyre 

në pitë:, dhe orën e sipërshënuare Gjyqi ka për të 
, vazhduar në munqesën e tyre, në qoftë se nuk e 
justifikojnë mosardhjen. 

Kjo Thirrje e botuerne në Fletoren Zyrtare të 
Mbretnisë zën vëndin e · komunikimit të rregulltë. 

Konispof, më 9.9 1942-XX. 
Gjyqtari Paqtues 

* * * 
Të quaj tunit Musa Muharrem Dauti, Muharrem 

Zeqir Taho, Haxhi Jasini, Hasan Lul Haxhi, Mustafa 
Cen Is~fi, Abdul Baliko Rreka, nga katundi Marga 
rit i Greqisë dhe Myrto Mezan Ramo, Xhafer Musa, 
nga Grikohori, dhe Shaban Ncvrus Çara nga Ka 
tundi Gumenicë, që të gjithë nga Greqija, t'aku 
zuare sepse më darën 15.4.42-XX kanë kalue kufirin 
greko-shqiptar tinëzisht dhe pa pasaportë ose doku 
ment tjetër aq vlefrëse si dhe kanë kalue kontrabandë 
monedhë, thirren dhe ftohen për për më u-prezan 
tuar para Gjykatës Paqtucse të Konispolit, për t'u 
gjykuar më datë 12.11.942-XX ora 10 para dreke. 

U njoftohet së në rast mos prezantimi të tyre 
në ditën dhe orën e sipër-shënuar dhe pa e justifi 
kuar mos-ardhjen, gjyqi ka për të vazhduar "në mun 

I gesën e tyre. 
Kjo thirrje e botueme në Fletoren Zyrtare të 

Mbretnisë zën vendin e komunikimit të rregulltë. 
Konispol, rr.ë 8.9. 1942-XX. 

Gjyqtari Paqtues. 
* * * 

Të quajtunit Xhernali Mur:i dhe Murteza Dajlani 
nga katundi Mazërrëk i Greqisë, t'akuzuarë sepse 
më datën · 27 Nëndor 1941 kanë kal ue kufirin 
greko-shqiptar tinëzisht dhe pa pasaportë ose doku 
ment tjetër aq vleftëse si dhe kanë kalue kontrabandë 
doganore, thirren dhe hohen për t'u-prezantuar para 
Gjykatës Paqtuse të Konispol, më datën 12. 11.942 
ora 10 para dreke. 

U njoftohet së në rast mos prezantimi të tyre 
në ditën dhe orën e sipër-shënuare, gjyqi ka,. për t'u 
shikuar ne mungësën e tyre. 

Kjo thirrje e botueme në Fletoren Zyrtare të 
Mbretnisë zën vëndin e komunikimit të rregulltë. 

Konispol, më 8.9.1942-XX. 
Gjyqtari Paqtues 

* * * 
Të quajtunit Mehmet Elmazi dhe Mehmet Musa 

Mane nga Katundi Kockë (Greqi), r'akuzuarë sepse 
më datën 7 Dhjetor 1941-XX kanë kalue kufirin 
greko-shqiptar tinëzisht dhe pa pasaport, si dhe kanë 
kalua kontrabandë doganore, thirren dhe ftohen për 
t'u-prezantuar para Gjyka'.ës Paqtuese të Konispolit 
për t'u-gjykuar më datën 10 Nëntor 1942-XX or 
10 para dreke. 

U njoftohet së në rast mos prezantimi të tyre 
në ditën dhe orën ;cl sipër-shënuar dhe pa e justifi 
kuar mos-ardhjen, gjyqi ka për të vazhduar në mun 
fJesën e tyre. 

Kjo thirrje e botueme në Fletoren Zyrtare të 
Mbretnisë zën vendin e komunikimit të rregulltë. 

Konispol, më 7.9.1942-XX. 
Gjyetari Paqtuesi. 

* * * 
Të quajturit Ismail Halluni, Rexhep Halluni, 

Ibrahim Halluni, nga Filati i Çamërisë, dhe Selim 
Nexhipi nga Vërsela e Greqisë, t'akuzuarë sepse më 
datën 3 Mars 1942-XX, kanë kalue kontrabandë mo 
nedhë e sende, thirren dhe ftohen për më u-prczantue 
para Gjykatës Paqtuese fë Konispolit për t'u gjy 
kuar më datën 11 Nëntor 1942-XX ora 10 para dreke. 

U njoftohet së në rast mos prezantimi të tyre 
në ditën dhe orën 'ri sipër-shënuar dhe pa e justifi 
kuar mos ardhjen, gjyqi ka për të vazhduar në mun 
gesën e tyre. 

Kjo thirrje e botueme në Fletoren Zyrtare të 
Mbretnisë zëri vendin e komunikimit të rregulltë. 

Konispol, më 7.9.1942-XX. 
Gjuetari Paqtuesi. 

* * * 
Thrritet për t'u prezantue në kët Gjykatë me 

datën· 10 Nanducr 1942-XX ora 9 para dreke, i pan 
dehuri: Nazmi Ahmeti nga katundi Kalaja e Dedës 
të N' Prefekturës Bicajr, tash me banim të pa ditur. 

Durrës, më 29.9.1942-XX. 
Gj. Hetues. 

* * * 
Thrritet i qojturi Xhernal Avdi Cepuli, më parë 

ish banues në. katundin Vinçan të Prefekturës Korçës 
dhe tash qëndrues në Shtetet e Bashkuara t'Arnert- • kës Veriut, që të paraqitet para Gjykatës Kolegjiale 
të Korçës D. C. më datën 1 Prill 1943-XXI ora 9 
p. d. për t'u gjykuar me paditësin Sabri Hysen Ce 
pulin, buik e banues në katundin Vinçan, i ;cili 
midis të paditunvet të tjerë e ka paditur para kësaj 
gjykate "për pjesëtimin e një are të ndodhur në kufi 
të katundit Vinçan. 

Në rast mos prezantimi në datën e sipërshënuar, 
ka m'u gjykue dhe vendos në mungesën e tij. 

Korçë, më 21.9.1942-XX. 
Kryetari 

* * * 
Gjyetari Paqtuesi. 

Thrritet për t'u prezantua në kët Gjykatë me 
datën 4-11-1942-XX, ora 9 para dreke, i pandehuri 
Bajram Ali Selami vjeç 20 nga katundi Sheneprernte 
të Shijakut, tash me banim të ditun. 

Durrës, më 29.9.1942-XX. 
Gj. Hetues. 
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* * * 
të quaj uni. Nu.tret Shabanni dhe Abedin Mah- 

muti nga katundi Luarat dhe Abdyl Abedini, Nail 
Nuredini, dhe .Ejup Beqiri nga katundi Salic të gji 
thë nga Greqija, i' akuzuare sepse më da.ën 8 Janar 
1942-XX kanë kalue kufirin greko-shqiptar tinëzisht 
dhe pa pasaport, si dhe kalue korrabandë doganore, 
thirren dhe ftohen për C u-prezantuar para Gjykatës 
Paqtnese të Konispolit, për t'u-gjykuar më datë 18- 
11-1942, ora 10 para dreke. 

U njoftohet se në rast mos prezantimi të tyre në 
ditën dhe orën e sipër-shënuarë, gjyqi ka për t'u 
shikuar në rnunqesën e tyre. 

· Kjo thirrje e botueme në Fletoren Zyrtare ti.' 
Mbretnisë zën vëndin c komunikimit ië rrequlltë. 

Konispol. më 10-9-1942-XX. 
Gjyqtari Paqtues 

SHOQNI ANONIME INDUSTRIALE 

TETOVË 
Me 3 dhetuer 1942-XX, n'orën 10 para dreke 

ka me u mbledhuri Këshilli i XX, i rregullt i aksio 
narvet, në lokalin e Shoqënisë në Tetovë Corso Mus 
solini 66. Rendi i . ditës ka me qene: 

1) Zgjedhja e nji sekretari, Zgjedhja e tre anë 
tarvet për të vërtetua protokollin e asambleve e për 
të shqurtue zanat «votat» në mbledhje. 

2) Relacionin e Këshillit Administrativ e të kë 
shillit Kontrollues të veprirncvct të Shoqënisë të vje 
tit 1941 me proponimin e ndamjen e fitimevet. 

3) Dhanjen fund të veprirnevet të Këshillit Admi 
nistrativ e të Këshillit Kontrollues për veprimet e llo 
garit të vjetit 1941. 

4). Ndrirni i Statutit. 
5) Proponimi i aksionarvct në konformitet mt 

" artikul.in 18 të requllores së Shoqënisë. 
6) Këshilli i Antarvet për të zgjedhë Këshillin 

Administrativ e Këshillin Kontrollues, aksionarët që 
dishërojnë me marrë pjesë në mbledhje duhet me 
depozitua aksionet e tune të pakëtën 6 ditë përpara 
mbledhjes tue i dhanë në Tetovë në Korso Mussolini 
66 ose në Bankat Suedeze d.m.th. në Dornace Banku 
në Beligrad si mbas artikullit 14 të Statutit të Shoqe 
nisë. 

Tetovë, me 20 Shtatuer 1942•XX. 
Këshilli Administrativ: 

SHPALLJE 

Kërkohet të dekllaroher abset Çcrçis Dalani nga 
Shalësi Konispolit larguar nga banesa tij e mbrarne 
njëzet vjet përpara për Amerikë të Veriut pa dërguar 

letra nuk dihet ku ndodhet dhe në rron ose ka 
vdekur. 

Kush do që ka kundërshtim mbi dekllarirnin tij 
absent t'a parashtroj para gjykatës Kolegjiale Gjino, 
kastrës. 

Gjinokastër 29 Korrik 1942-XX. 
Kry,e1lari 

* * * 
Kërkohet të dekllarohet absent Kosta Timo Ba 

miha nga Del vina larguar 15 vjet përpara · nga bane 
sa tij e mbrume me drejtim për Argjentinë. 

Kush do që ka kundërshtime mbi dekllar imin tij 
absent t'i parashtroje para gjykatës Shk. I. Gjino- 
k .. \ ,. astres. .• r- I; 

Gjinokastër, më 7-7-1942-XX. 
Kry et ar i 

* * * 
Kërkohet të dekllarohet absent Malo Vocua nga 

Gjinokastra larguar nga banesa tij e rnbrarne para 
njëzet vjete për Amerikë të Veriut. 

Kush do që ka kundërshtime mbi dekllarirnin tij 
absent t'i parashtrojë para gjykatës Shk. I. Gjino 
kastrës. 

Gjinokasrrë, më 7-10-1942-XX. 
Krye;tari 

NDREQJE GABIMI 
Në Fletoren Zyrtare nr .. 99 të k. v., në foq~ 

8 c 9, tekstin e ku asht botue Dekretit Ministruer 
rir. 195 dt. 11-8-1942-XX, mbi «Norma për ndamje 
në prime të pjesëve kontravencjonale etj.» bahen 
ndreqjet që pasojnë: 

- Numri renducr i Dekretit ësht 195; 
- Në Nenin 1, germa b): «Nga Drejtori i Mono, 

poleve e Tatimeve », duhet ba: nga Drejtori i 
Monopoleve i Tatimeve ..... »; 

- Në Nenin 1, germa Ç), rreshti 4: «zbulueset 
antar» duhet ba: zbuluësat antarë; 

- Në Nenin 4, rreshti 6: «përfundime konkreti» 
duhet ba: përfundime konkrete; 

- Në Nenin 4, rreshti 8: asht shkrue dy herë 
fraza «në shërbim ose për shkak qëndrimi», prandaj 
njëna prishet; 

- Në Nenin 6, rreshti 1: «pjesa që i përkasin» 
duhet ba: pjesët që i përkasin; 

- Në Nenin 7, rreshti 11: «1-:y fond të të jetë .. » 
duhet ba: k!J fond do të jetë .... »; 

- Në tekstin Italisht, nuk asht vënë data e 
Dekretit, dhe fjala «Compete» në rreshtin e tretë 
të Art. 2, duhet të vihet: para fjalës «a titolo» të 
rreshtit ndjekës. 
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JV\.INISTERO DELL' ECONOJV\.IA NAZIONALE 

ORDINANZA N. 12 

II JV\.inistro Segretario di Stato per l' Econornia 

Nazionale , 
Visto ii Decrero Luogotenenziale del 21 Luglio 

1942-XX N. 152 suli a creazione del Cornitato Cen 
trak per gli Approvvigionarnenti e Consumi; 

Visto la convenzionc stipulate tra ii R. Governo 

e la Sezione del Credito Agrario del Banco di Na 
poli «Albania» per l'acquisto di 18.000 quintali di 
gra no de serne , 

Grdina: 

. Art. 1 
La distrfbuzionc, vcndita e deposito del grano 

da seme si regolano secondo le norme stabilise 
in questa Ordinanza: 

Art. 2. 
II grano da seme acquistato in base alla con 

venzione stipulata col Credito Agrario del Banco 
di Napoli «Albania» vicne distribuito nei cenrri di 
Prefettura e Sottoprefertura solo per scopi di I se 
mina agli agricoltori, ai proprietari oppure proletari 
ed affittuari çoltivatori ehe non abbiano il sernc e 
non possano procurarlo diversamente. 

.Art. 3. 
i.a distribuzione del grana da seme viene af- 

1e non supera una colonna (albanese e italtano)mlnimo Fr. alb. 10 
se oltre una colonna • • · per ognl c alonna 
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tall con le stesse modchtë come per gli abbonamentl. 
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N. B. Ognt corrispondenza o versamento deve essere indtrizato al: 
MINISTERO DELLA CULTURA POPOLARE 

(GAZZETTA UFFICIALE) 
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fidata alla Socicta S.A.S.T.E.B. la quale, in base 
alle notifiche per iscritto degli Ispettorati Agrari 
e Uffici Agrari, consegna il · serne alle categorie so 
pracitate, al prezzo di fr. alb. 200 per quintale scnza 
sacco oppure contro 110 kg. di grano commerciale pu 
lito in base alle qualita stabilite della convenzione 

stipulata fra il JV\.inistero dcll'Economia Nazionale 

e la Societa S. A. S. T. E. B. 
Art. l!. 

Gli elenclii nominativi per la distribuzione del 
serne di grano e cornpilata daqli Ispettorati Agrari 

o dagli Uffici Agrari, dovranno essere approvati dai 

Consigli Provinciali per l'Economia in base all'arti 
colo 4 del D. L. Nr. 152 del 21-7-1942-XX. 

Art. 5 
I capi villaggi oppure dei quartieri nelle . citta 

si obbligano, sotto la loro diretta rcsponsabilita per 
sonale, di rilasciarc alle categorie previste nell'ar 
ticolo B di questa Ordinanza, un certificato senza 
bollo, nel quale debbono diohiarare ehe gli acqui 
renti hann« effettivarnentc bisoqno di serne grano. 

Gli i ntcressati prcsentcranno detti certificati agli 
Ispettorati o agli Uffici Agrari della propria giu 

nsdizlone . 
Art. 6. 

La Societa S. A. S. T. E. B. si obbliqa di versare 

BKSH



Nr. 121 16 

subito le sornme realizzate dalia vendita del grano 
da seme, in base all'art. 3 di questa Ordinanza, al 
Banco di Napoli «Albania» Sezione del Credito Agra. 
rio, in conto speciale «Grano da serne ». 

11 quantitavo di grano commerciale arnmassato 
dalla S. A. S. T. E. B. lo disporra ii Cornitato Cen· 
trak degli Approvvigionamenti e Consurni per le 
necessita alimentari, in base al prezzo stabilito per 
i '. grani arnrnassati: il controvalore di quest o grnno 
sara versato all'Istituto Bancario di cui sopra. 

Art. 7. 
I sacchi vuoti vcrranno consegnati per trandte 

gli .Ispettorati gli Uffici Agrari al Minister.:> dell' 
Econornia Nazionale. 

Art. 8 
Nei centri ovc la S. A S. T. E. B. non ha le 

sue filiali' o a::ienti, il Ministero dell'Econornia 
Nazionale distribuisce il grnno a mezzo degli organi 
degli Uffici Agrari e sempre in base a quesia Or 
dinanza. 

Art. 9 
Alla Sociata S. A. S. T. E. B., per la distri 

buzione del grano da serne, come pure del grano am 
rnassato, si rironoscera il diritto fisso stabilito nella 
convenzione stipulate tra ii Ministero dell'Econornia 
Nazionale e ' Societa, cioë fr. alb. 2,74 per ogni 
quintale. 

Art. 10. 
I capi villaggio sono obbligati a denurnziare ai 

Cornuni, gli aqricoltor i, nffittuari c coloni ehe non 
abbiano sarninato ii grano r ioevuto c l'abbiano ado. 
pcraro per altri usi. Ouando dal controllo dcqli or. 
gani arnministrativi compctenti risulia ehe i (capi 
villaggi non abbiano dcnuncia lo coloro i qua li han no 
adoperaro ii grano per altri usi, verranno puniti 
con l'arresto da due mesi a un armo c con I 'arnrnenda 
da 500 a 1000 fr. alb. 

Art. 11. 
Le pcrsonc ehe lw:1110 ricevuto ii grano da serne 

e per ragioni di Iorza maqqiore 11011 .han no pot uro 
seminare, si obbligano, cntro ii mese di gen,naio 
1943-XXI di avvisare I'Ispeuorato o l'Ufficio Agrario 
i quali opererunno in base alle istruzioni del .l'Y\i 
nistero dell'Economia Nazionalc. 

Art. 12 
Tutti coloro ehe hanno prese ii grano da seme 

. e lo harmo dcstinato per altr i usi vengono condan 
nau. c »iultati in base H.!'fli articoli 6 e 7 del D. L. 
n. 152 del 21.7.1942.-XX relative alla creazione del 
Comitato Centrale degli Approvvigionamenti. 

Art 13. 
La presente Ordinunza entra in vi.1ore dalla data 

di pubblicazione nella Guzzetta Ufficiale del Regno. 
Tirana, li 19 ottobre 1942-XX. 

P. J1 Ministro dell'Economia Nazionale. 
V. Rocco 

Shtyp: Luarasi Tiranë 
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Parte supplementare in Hngua italiana a pag. 14 

Viti XXI 

FLETORJA 
E MBRETNISË 

Nr.121 

ZYRTARE 
SHQIPTARE 

Tiranë, e Ejte 22 Tetor 1942-XX 

BOTOHET PREJ MINISTRIS S£ KULTUR£S POPULLORE 

KONDITAT E PAJTIMIT 

PËR SHQIP~RI, IT ALI e PERANDORI: për nji vit Fr. Shq. 20 
• JASHTE (Shtete të B. Postal) • • • > 30 

(për f\ muaj gjysma) 
Një numur (deri 16 faqesh) i muajit n'udhtim Fr. Shq. 0,20 
• • > • i vjetër " 1.- 

(Numura të veçanta shiten edhe në Libraritë) 
Të bollat për pajtime ose për sasi numurash a koleksio 

ne paguhen në Zyrën e Finaucav a në çdo vend dhe d~f 
tesa përkatëse duhet t' i dërgohet ~inistris së KUL TURES 
POPULLORE. 

Për Fletor an Zvrtare, nga jashtë pajtimi mund të dër 
gohet me çek bank e, tue shtue fr. sbq. 0.70 për pullat e dëf- 
tetl!s, dhe po n'a11 ctrejtim. · 

TAKSA E REGULLA PËR SHPALLJET 

Kur nuk kalon një shtyllë (sbqip e italisht) Fr. Shq. 10 
Për ma shumë se J1jë shtyllë për çdo shtyllë • 6 

Botohen p, vleftl! shpalljet q'u pl!rkas=n gjyqen oae admhli•• 
trath Shtetnore dhe ato të cilësuemc t'atilla ose ti! perjaehtueme 
ligjl!risht nga parimi tak1ave Shtetnore. · 

Sbp rlljet botohen rregullisht - kur nuk pengojnë ra1je ti po 
saçme - ndër 3 numurat e para pns mbri+jes ai! tyre në Redaksi 

pagesa e shoalljevet bëhet si edhe për pajtimet në Zyrat Flnane\ar, 

DiEJTIMI pir korreopondenc6 dhe poge1ot 61ht 
MINIST1llS£ St KULTUR!S POPULLOU 

(FLETOR.JA ZYHAllE) 
TIRAN 

PËRMBAJTJE 

1) Min. Ek. K. - Urdhnesë Nr, 12 
Rregullim i sbpërndamjes, shitjes dhe 
depozitimit të grunit për farë f. 1 

2) Shpallje an 'candi e Min. P. B. " 2 
3) Shpallje Cjyqesb ,, 3 

SOMMARlO 

1) Min. Ec. Naz. - Ordinanza n. 12 P· 15 

MJNISTRIJA E EKONOMIS KOMBËTARE 
UR DH N'E SË Nr. 12 

/ Ministri Sekretar Shteti për Ekonomin Kombë 
tare; 

Mbassi pa Dekretin Mëkambësuer dt. 21 Korrik 
1942 Nr. 152 mbi kriji.nin e Komitetit Qendruer për 

' Nozullime e Konsume; · 
Mbassi pa mareveshtjcn e Jidhun ndërmjet Qeve 

ris Mbretnore dhe Seksionit të Kreditit Bujqësor të 
Bankës së Napolit «Albania» për blemjen e 18.000 
kuintal grunë për farë. 

U r d tr e n o n : 
Neni 1 

Shpërndarnja. shitja dhe depozitimi i grunit për 
farë, rregullohen si mbas normave që cakton këjo 
urdhënesë. 

Neni 2 
Gruni për farë i blernun në bazë të marrëveshtjes 

me Seksionin e Kreditit Bujqësor të Bankës ~ë Napolit 
«Albania» shperndahen vetëm me qëllin mbjellje në 
qendrat e Prefekturave dhe Nënprefekturave, buj 
qëve, pronarë ose proletarë dhe qiramarrësve çifli 
qesh, qi u mungon fara e qi nuk mund t'a prokurojnë 
ndryshe. 

Neni 3 
Shpërndarnja e farës së grunit i ngarkohet Shoq 

nis S A.S.T.E.B. e cilia në mbështetje të .njofti 
meve me shkrim të Inspektoratave ose Zyrave .Bujqë 
sore dorëzon farën e grunit kategorive të I përmendu 
na në nenin e ma sipër kundrejt çmimit për fr. shq. 
200. për nji kuintal pa thasë ose ,kundrejt 110 Klgr. 
grunë tregu të paster, konform me cilsinat caktue 
në marrëvcshtjen e lidhun ndërmjet- Ministris Ekono 
mis Kombëtare dhe Shoqnis S.A.S.T.E.B.-it. 

Neni 4 
Listat e shperndarnjes së farës qrunit të .përpi 

lueme nga Inspektoratat ose nga Zyrat Bujqësore 
do të aprovohen nga Këshillat Krahinore të formueme 
si mbas nenit 4 të Dekretit Mëkambësuer Nr. 152 
dt. 21-7-1942-XX. 

Neni 5 
Kruepleqt e Katundeve ose lagjeve detyrohen 

nën përgjegjsinë e tyne personale me lëshue katego 
rive të përmenduna në nenin 2 të kësaj Urdhënese 
një vërtetim të thjeshtë pa pulla me të cillin do të 
vërtetohet se kërkuesi ka e:e'.<tivisht nevojë për farë. 

T'intcresuar it këto vërtetime i"a paraqesin In- 
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spektoratës ose Zyrës Bujqësis të juridiksionit për 
katës. 

Neni 6 
Shoqnija S.A.S.T.E.B., shumat që do të reali, 

zoj nga shitja e farës qrunit, si mbas nenit 3 të kësaj 
Urdhnese, detyrohet t'i derdhi me njiherë në Bankën 
e Napolit «Albania» Seksjonit Kreditit Bujqësor në 
llogarin e veçant farë gruni. 

Sasija e qrunit tregëtar grumbulluem nga SAS· 
TEB-i do të disponohet nga Komiteti Oendruer për 
Nozullime e Konsume, për nevoja ushqimore si mbas 
çmimit të caktuar për grunat e grumbulluara dhe 
kundra vlefta e këtii gruni do të derdhet po n-Insti- ~. . 
tutin e përmendur në paragrafin e sipërrnë. 

Neni 7 
Thasët boshë do t'i dorëzohen me anë të In 

spektatorve dhe Zyrave Bujqësore Ministris Ekono 
mis Kombëtare. 

Neni 8 
Ndër qendra ku S.A.S.T.E.B.I. nuk ka degat 

e saj dhe as agjenta të vet, Ministria e Ekonornis 
Kombëtare e shpërndan me ndërmjetsinë e organeve 
bujqësore të saj e kurdoherë në bazë të kësaj ordinan 
ce. 

Neni 9 
S.A.S.T.E.B.-it për veprimtarin e saj në shpër 

ndemjen e grunit për farë si dhe të sasis së gruni( 
të grumbulluem do t'i njifet e drejt fikse parapamë 
n~ marëveshtjen lidhun ndërmjet Ministris Ekonornis 
Kombëtare dhe Shoqnis në fjalë d.m.th. 2,74 fr. shq. 
për kuintal. • . 

Neni 10 
Kryepleqtë janë të detyrue me raportue në .Ko 

mune, bujqit ose qiramarrësit që nuk kanë mbjellë 
faren e grunit të marrun dhe qi e kan përdorur për 
qëllime të tjera. Kur nga kontrollimet e .orqaneve të 
ad.ninistratës kompetente rezulton se kryepleqtë nuk 
kan raportue, ata që kan përdoruri faren për qellirne 
të tjera, <lenohen me burgim prej dy muej deri në 
një vit dhe me nji gjobë prej Fr. Shq. 500 deri në 
1000. 

Neni 11 
Personat që kanë me marrë farë· gruni .dhe që_ 

për arsye force madhore nuk do të mund t'a mbjellin, 
detyrohen, mbrenda rnuejit Kallnuer të vjetit 1943- 
XXI, të lajmërojnë Inspektorat ose Zyrat e Bujqë 
sis, të cillat kanë me veprue në bazë të urdhnave 
të Ministris Ekonornis Kombëtare. 

Neni 12 
Të gjithë ata që kanë marë farë gruni për qelli 

me mbjellje dhe e kanë destinue ndryshe <lenohen 
me burqim dhe me gjobë si mbas dispozitave ndesh 
kimore të neneve 6-7 të D. M. Nr. 152 dt. 21-7-1942- 

XX, mbi krijimin e I<omi:e.i Qenlrue . ër Nozullimet 
e Konsumet. 

Neni 13 
Këjo Urdhër ec:ë hu,1 1;i:' fuqi ditën e botimit 

të tij në Fletoren Zyrtare ë MbreLnis. 
Tiranë, më 19-9-1942-XX. 

P. Ministri P. Ekonomis Kombëtare : 
V. Rocco d. v. 

SHPALLJE 
Ministria e Punve Botore ven në shpallje .siste 

rnirnin e prronit të Borovianit (në qarkun e Pesh 
kopiës). 

Neni 1 
Obif'kli i dltanics në sipërntarr]e 

Dhania në sipërmarrje ka për qëllim dhanien: e 
puntoris, matcrjalct. mjetet e punimit dhe transpor 
tet' si edhe zbatimin c ' punimeve që janë të ne 
vojshrnc për ndertirnin e sistemimin e prronit të 
Borovianit knë qarkun c Pesl1kopiës) .... 
dhe të rrcqucmc në planimetrin e, bashkanjitun kon 
tratës, si mbas projektit, për t'u pa në Ministrin e 
Punvc Botore. 

Shuma e parapamë për këto punime asht .fr. shq. 
20.000 (Njizetrnij ). 

Afati për të kruemit e punimeve asht 60 (gjasht 
dhetë) ditë dhe gjoba për çdo ditë vonese asht fr. 
shq. 45 kduzet e pesë). 

Neni 2 
J[ë!l(/yra e dhanics ni; Sipi-rm arr]« 

Adjudikata ka për t'u ba me shpallje -...oublike 
mbas methudhës t'ofertave me zbritje, për tu do 
rëzue në zarf të mbyllun njizetenji ditë .mbas datës 
të shpalljes në Fletoren Zyrtare, tuj fillue njehsimin 
e ditëve, nji ditë pas datës që përmban Plctor ia Zyrta 
re në fjalë Komisjonit t'Adiudikatave pranë Ministriës 
së P. Botore. Tiranë, kryesue prej z. Ilias H. Agushi, 
Ministr' i Punve Botore. 

Në rasë që dita e cakt uerne takon në nji ditë 
feste, ankandi ka me u ba ditën .c nesërme po 
n'atë orë. 

Neni 3 
Konditat e piesë-marrjes n'ankatul 

Për me mucjtë me marrë pjesë n'ankand llypset 
t'i parashtrohen Komisionit t' Adjudikatave pranë Mi 
nistriës së P. Botore ditën që ban fjalë neni 2 i 
kesaj shpallje. 

a) nji certifikatë zotësijet lëshuemun nga Au 
toritetet kompetente nga Ente ose persona si mbrenda 
ashtu edhe jashta Shtetit, që të vërtetojë se kon 
kurruesi ka zbatue për njehsiën të vehtën _ose drej 
tue për njehsië të vehtën ose të tjerëve, vepra pu 
blike ose private prej naturet dhe entitetit analog 
me ato që janë për t'u dhanë në sipërmarrje. 
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Në ket çertifikatë duhet dhanë sigurim se kon 
kurruesi ka dhanë prova zotësije dhe ka tregue nji 
praktike të rnjaftuëshrne në zbatimin dhe drejtimin 
e punimeve që u thanë sipër. 

b) nji deklaratë me të cilën konkurruesi të dish 
rnoje se ka qenë në vend ku do të babën punimet 
dhe -aditjet dhe ka marrë njoftim mbi gjendjet lo 
kale, dhe eventualisht mbi guroret dhe mostrat si 
dhe mbi të gjitha rrethanat e përgjithshme dhe të 
veçanta që munden me influencue në zbatimin -e pu 
nimeve, dhe mbi çmimin a torf'ait dhe ka gjykue edhe 
çmime! ndamas dhe në çdo mëndurë në gjithsiën e 
tune të shpërblueshme dhe të atilla sa që me lcjue 
zbrit jet që ka për të ba. 

Kjo deklaratë ban pje: ë të pa-nda me . në kon 
tratë dhe formon nji konditë esencjale të ,përpjekë 
shme dhe të pa kontestueshme. 

Kuerse kjo deklaratë nuk asht shkue krejtësisht 
nga dora e atij që e nënshkruen, konkurruesi para 
se t'a nënshkruej, do të vejë këto Jjalë «Pranoj 
sa ma sipër me të qj itha pasojat që mund të ndo 
dhin mbrapa». 

· Neni 4 
Pi'rjasltt im nga pjesi' marrja n'ankand 

Mc gjithë paraqitjen e dokumentave trcquem 
nenin 3, Komisioni i Adjudikatave rezervon të drejtën 
e plotë dhe të pa kundërshtueshme me Vendimin e 
Këshillit Ministruer, me çërjashtue nga ankandi gjithë 
ato konkurruese që me veprimet e tyne të kohës së 
shkuerne në sipërmarrje kso dore nuk kan -dhanë 
prova të mira në punim. Në kct rasë i _përjash 
tuemi nuk ka as nji të drejtë të reklamojë asnji 
darnshpërblim. 

Neni 5 
Depositë rër marrjen pjesë n'ankand. 

Për të muejtë me marrë pjese n'ankand .lupset 
depozitua n'arkën e Shtetit ose në Banka të pra 
nueshme prej Qeveriës nji shumë të hollash baras 
5 O•O të shumës së prcvcntivuerne të punimeve, d. 
m. th. fr. shq. 1.000 '(njimij) ose hipotekë të parë 
mbi pronë të pa-tundë hme në kë•ë rasë sasia e 
gara:rciës caktohet dy~ish sa ajo që kërkohet rre 
gullisht në të holla. Vir pra-ii nin e hipotekës lypset 
Vendimi i Kë:hillit Ministruer. 

. Diftcsa e depozitës ~ë bame duhet t' i parash 
trohet Komis.or it t'Adjudika ave zbashku me doku 
mentat e përrnenduna nenin 3. · 

Ofertat e ankandit 
Ofertat duhen përpilua rë bazë nji sasie zbritje 

përqindëse mbi shumën a forcait preventivue prej 
Administratës, përqin+'e që nënkuptohet e aplikue 
shme për giitllë cejc'l 'n ç nin të· njishëm q'asht qenë 
bazë e preventivit. Punimet që përmban kopja c 
kontratës, që gjindet pranë Sekretariës së Përgjith 
shme: të Ministriës së Punve Botore, dhe ,që janë 
objekt' i kësaj shpallje kan për t'u zbatua në çdo 

pjesë të tyne për shumën u forfait që rezulton nga 
zbritja e bame mbi preventivin e Administratës. 

Lista e çmimeve ka vleftje vetëm përsa J përket 
specifikimit dhe definimit t'artikujve të ndryshëm 
të punimit. . . 

Çmimet e listës kanë me shërbye mandej si 
bazë për llogarimin e punirnevet eventuale që .mund 
t'urdhnohet jashta rrethit të shumës a forfait. 

Sasiënat e tregueme vlejnë vetëm si pikë përm 
bajtje. Në kurrnji mëndyrë nuk do t'i .epen shpër 
blime Sipërmarrjes, edhe kuersë sasiënat rezulojnë 
në ma shum ose në ma pak në zbatimin real të ve 
pra vet. 

Janë të pa-vlefshme ofertat të cilavet u vile doj 
konditë sii edhe ofertat e bame me kuptime ë ;1ër 
gjithshme dhe pa tregimin e kjartë dhe pre iz të 
zbritjes, e cilla duhet tregue në shifër dhe ;12r.11a 
të plote). 

Anulohen edhe të gjithë ofertat që nuk janë të 
lexueshme. 

Neni 7 
Lëshimi 

Në bazë t'ofertës ma të mirë për Administraf.ën, 
që jep Sipërmarrja, Komisjoni i Adjudikatave ka për 
të përpilua verbalin e ankandit. 

Mbas 14 ditëve nga data e ketij verbali, Komi 
sjoni, si të shqyrtojë dokumentet e ofertës, ka me 
bamun lëshimin definitiv. 

Neni 8. 
Deposita dhe garancija 

Dcpositat , e atyne që nuk fitojnë n'ankand u 
kthehen pas përfundimit t'adjudikatave. 

Garancija e adjudikatarit mbetet e pengume deri 
në dorëzimin definitiv të punimit. 

Neni 9 
Afati për të kryemit e plotë të punimeve dhe gjob« 

Afati për të kryemit e plotë të ktyne punimeve 
asht 60 (gjashtdhetë) ditë. 

Për çdo ditë vonese, të pa justifikuerne, në të 
kruernit e ktgne punimeve mbrenda afatit të sipër 
treguem, Sipërmarrësi do të paguejnë fr. shq. 45 
( dyzet e pesë); si gjobë, e cilla ka për t'ju zbrite 
drejtë për drejtë nga shuma që ka për të marrë. 

Neni 10 
Shpenzime kontrate 

Janë për barrë të sipërmarrësit të gjitha shpen 
zimet relative t'ankandit dhe të lidhjes të kontratës. 

Nga Ministria P. Botore 

SHPALLJE GJYQESH 
FTESË - PENALE 

Thrriten për t'u prezantuare para Gjykatës Paq 
tuëse të Libohovës d. p., si të pandehur për kalim 
kufini pa pashaportë, me datë 3-11-1942-XX, ora 
9 p. d. të quajtunit Vangjel Niko dhe Thodhori Niko, 
të dy nga katundi Sopik dhe tash me banim të pa 
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ditun në Shqipni, se për ndryshe ka me u shikua 
gjyqi, në munge:c:ën e tyre. 

Për të zënë vendin e komunikimit kjo ftesë 
shpallet r.ë Fletoren Zyrtare të Mbretnis për të zënë 
vendin e komunikimit. 

Libohovë, më 29-9-1942-XX. 
Nd. Gjyq. Paqt11es 

THIRRJE 
Thirret për t'u prezantue para Gjyk4tës Fillore 

me datë 24-10-1942, ora 9 para dire i pandehuri 
Shqefen Bib Lekaj nga katundi Zymë t~ Prizrenit 
puntor e banues në Durrës dhe tash me banim. ië 
pa ditur në Shqipëri, i akuzuam pse me darë 14-6- 
1942 nuk ka mbyll Iurr in mbrcnda orarit të caktucm. 

Në. rast se i pandeh lini i sipër shcnuem nuk do 
të prezantohet di.ën dhe orën e sipër shcnucrn ka 
me u vendos shikimi i çcshtjes në munqe..ën e tij 
korformë ligjës në fuqi. 

Durrës, më 14-9-1942-XX. 

* * * Theritet i quaj, uni Mata Bori si banues ma parë 
në Plovdiv në Bullgari, dhe tash me banim të pa 
tiitun në Bullgari, që të paraqitet para Gjuku.ës Silk. 
I, Tetovës, me datë 28-10-1942-XX, ora 1.0 para 
dreke i akuzuar. për kalim kufini pa pasaportë. Në 
mos-paraqitjen e tija në di.ën dhe orën c sipër-she 
nuar, ka për tu veprue si mbas liqjës. 

Tetovë, rrë 1-10-1942-XX. 
Gjyqtari Pillucr 

* * * • 
Thrriten për t-u prezan.uar para Gjyka ës Paq 

tuëse Ballshit Dega He.uëse brenda një muaji nga 
data e shpalljes në Fletoren Zur.are të kësaj thirrje 

. të pandehurit Haj red in Arifi, Mehrr:e. Hajrcdin: Mane 
Aliu dhe Hamit Demua të gji h nga Ka'undi Aranitas 
i Komunes Qendrës Ballshit akuzuar se më datën 
2-9-1942-XX. në vëndin e quajtur vendi i Vështit 
Kryqit Kuq Shqiptar në rrugën Publike fë katundit 
kanë vrar vdekuri Zejncl Ali .l'ilustafaraj nga ay Ka 
tundt. 

Në rast mos prezantimi në afatin e caktuar Gjy 
kata do të veproj si mbas ligjës. 

Kjo thirrje zën vendin e komunikimit nga data e 
shpalljes në Fletoren Zyrtare. 

Ballsh, më •.• 14-9-1942-XX. 
Gjyqtari Paqtuës 

* * * 
Thrritet për Cu prezantua në kët Gjykatë me 

-datë 27-10-1942-XX, .ora 9 para dreke, i pandehuri 
Sulejman Rexhep Xheka, i Iindun, në katundin Vi 
çisht (Zerqan) banues në Tiranë rruga Kusit Nr. 12 
e tash me banim të ditun. 

Gjyqtari Hetues. 
Durrës, rr.ë 17-9-1942-XX. 

* * * 
Thrritet për me u prezantuc para kësaj Gjykate 

i pandehuni Arif Rexhep Lat ifi, shofer më parë ha- 
1111es 11ë Peshkopi c sol me banim të padituu, mbrenda 
uji mucji, prej ditës 'së shpalljes të kësaj f(ese në 
Fletoren Zurtare, për f1:1ji11 c,ë akuzohet për përrnbusjcn 
c maqii.ës ~i:' tij në udhtirn e sipër e shkaktim të 
lczjor cvct trupore të posaxhet vet tij. 

Ni.' rast të kundërt Gjykata ka me veprua si 
mbas liqjës në munqcsën c tij. 

Elbasan, më 6-9-1942-XX. 
Gi!Jqtari Hetues 

* * * 
Thirret çë,· t'u prezantua para Gj!Jkalë" Hctuëse 

të Vlo1ës i pandehuri Mihal Ilo Kanuni, lindur në 
Bilislu ti.' Korçës, -oanues në Vlorë dhe tash me 
banim ti.; pa ditun mhrcnda Mbre'nis, për me datë 
5-Xl-1942-XX. ora 9 p. cl. i pandehur se me anën c 
disa lctrn w1onimc ka friksuc jetën e pasunin c d!J 
t regi.'I are 

Kjo ftesë zcn vendin c komunikimit r;ë Fletoren 
Z!Jrlnre 

Vlorë më 9 Tctuer 1942-XX. 
Zav. Gjuqrar Hetues · 
* * * 

Thirre! pë;· 111'11 preznntue para Gjuqit Kolegjial 
IL' Vlorës si i pandehur Osman Bcshir Stefnnaj. nga 
katundi Hader aj dhe tash ndodhur n'aruri, më datën 
~9-X-1942-XX, për t'u gjykuar pJr faj in se me dt. 
3-III-1942, natën, ka vjedhur nj~ sasië sende tregtare 
të i\1iha1 Shytit, në tregun e Vlorës, duke thucr 
sende prej m'ateriali të Iorë të vëna për mbrojtjen 
e pasunisë. 

Për të zanë vendin e komunikimit, kjo letër-ftese 
botohet në Fletoren Zurturc dhe i njoftohet të për 
mëndunit Osman se mos prezantimi i tij ditën dhe 
orën es ipër shcnjuemc, gjyqi ka me vazhdua në mun 
gesën c tij. 

Vlorë, më 7-X-1942-XX. 
Kr u e t a r I 

* * * , 
Thëritet i quajtuni Kristo Zofiri, banues ma pa- 

rë në Tetovë, dhe tash me banim të pa ditun në 
Bullgari, që të paraqitet para gjykatës Shk. I Tetov~s, 
me datë 7-IX-1942-XX, ora 10 para dreke i akuzuar 
për kalim kufinië pa pasaporr, në mos paraqitjen e 
tij në ditën dhe orën e sipër shënuar. ka për t'u ve 
pruar si mbas ligjës. ~' 

Tetovë, më 5-X-1942-XX. 
Gjyqtari Pilluar 

* * * 
Za. Fahrije Mustafa Shehu e shoqe e paditësit 

Elmaz Çollakut nga Peqini, ma parë banuëse në 
Peqin dhe tash me bani n të pa ditur, thirret si e pa 
ditun të prezantohet para Gjyqit Kolegjial të Elbasanit 
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me datën 28-10-1942 ora 9 para dreke, për t'u 
gjykue mbi padinë civile të ngrehun prej paditësit 
Elmaz Çollakut kundra kësaj, për c'kunorëzim për 
shkakun se ~ pandehuna e përmendun ka shkeluri 
kunorën tue u bashkuar me persona të huaj. 

Shënohet se në rast që nuk do të prezantohet në 
datën dhe orën e sipër shënuerne, kjo thirrje e botucrne 
në Fletoren Zyrtare zën vendin e komunikimit të 
rregulltë dhe gjyqi ka m'u shiku në mungesën t saj. 

Elbasan, me 16-9-1942-XX. 
Gjyqtari Filluer 

* * * 
Thrritet për me u prezantuar para kësaj Gjy 

kate i pandehuni Mehmet Adem Jevgu, banues ma 
parë në Durrës e në Kavajë, e sot me banim të pa 
ditun në Shqipni, mbrenda nji rnueji, prej datës së 
shpalljes së kësaj ftese në Fletoren Zyrtare, për fajin 
e vjedhjes të kryeme në dam Dervish Biçakut nga 
Elbasani. 

Në rast të mos prezantimit të tij mbrenda kësaj 
kohe Gjykata ka me veprue si mbas ligjes në mun 
gesën e tij. 

Elbasan, me 6-9-1942-XX. 

Gjyqtari Hetues 

* * * 
I quajturi Foto Jani Baliu nga Katundi ShëJI 

Pandes, (Greqi) i akuzuar sepse më datën 30 Mars 
1942 ka kal ue kufirin greko-shqiptarë tinëzisht dhe 
pa pasaportë ose dokument tjetër aq vleftëse, si dhe 

kanë kalua kontrabandë doganore, thirret dhe ftohet 
për t'u prezantuar para Gjyka!'fL, të Paqit të Koni- 

spolit për t'u gjykuar më datë 24 Tetor 1942-XX, ora 
10 para drekre, 

I njoftohet se në rast mos prezantimi të tij ditën 
dhe orën e sipërshenuarë dhe pa e justifikuar mos 
ardhjen, Gjyqi ka për t'u shikua në mungesën e tij. 

Kjo thirrje e botueme në Fletoren Zyrtare të 
Mbretnisë zën vendin e komunikimit të rregulltë. 

Konispol, më 24-7-1942-XX. 
Gjyqtari Paqtues. 

* * * 
Të qujtunit 1) Rexhep Bajram Xhetani nga ka 

tundi Deres i Komunes Kloses së N Prefekturës Matit 
dhe 2) Merjemc Vejsel Elezi nga katundi Manze i 
Komunos Rades të Shij akut, sod me banim të pa 
ditun në Shqgpni, thrriten përpara Preturës së Shija 
kut me u prezantue si të pandehur për me datë 24 
Tetuer 1942-XX, ora 10 para dreke, për t'u gjykuar 
për faj bashkim ilegal dhe në rast të mos prezantimit 
të tyne Gjyqi ka me u shikue në mungesë. 

Shijak, me 15-9-1942-XX. 

* * * 
Gjyqtari 

Thirret për t'u prezantuar para Gjykatës Fillore 
për me da~ 24-10-1942, ora 9 para dite j pandehuni 

Rieti Filip Giovanni nga Italija e banues në Durrës, 
dhe tash me banim të paditur në Shqipëri, i akuzuar 
pse me datë 25-6-1942 ka efendue me fjalë në detyrë 
e sipër Viçebrigadierin Sacco Marien. 

Në rast se i pandehuni i sipër shenuern nuk do 
të prezantohet në ditën dhe orën e sipër shenuem ka 

me 1.1 vendos gjykimi i çështjes në mungesën e tij 
konforme ligjës në fuqi. 

Durrës, më 14-9-1942-XX. 
Kryetari 

* * * 
Thirret për me u prezantua para Gjykatës Paq 

tues Delvinë me datë 26-X-1942-XX. i pandehuri. 
Kristo Basho i biri i Panajotit nga Gjinokastra për 
t'u përgjegj ur rreth pandehtësis së tij që i ngar 
kohet se me datë 21-3-1942, ka shitur sende tregtije 

me vleftë ma të madhe nga ajo e caktuerne në tarifë. 
Kjo thirrje ze vendin e komunikimit që nga data 

e botimit në Fletoren Zyrtare. 
Delvinë, më 9-9-1942-XX. 

Gjyqtari 

* * * 
Thirret për me u prezantua para Gjykatës Paq 

tucse të Delvinës me datë 26-X-1942, ora 9 para dreke 

i pandehuri Kadri Ismail Alice nga Konispoli tash me 
banim të pa ditun për t'u përgjegjur rreth pandehsis së 
tij që i ngarkohet për arësue se me maqinën e tij 

ka qarkullua në ditë feste. 
Kjo thirrje ze vendin e komunikimit që nga 

data e shpalljes në Fletoren Zyrtare. 
Delvinë me 9-9-1942-XX. 

Gjyqtari Paqtues 
* * * 

Ftohet i quajturi Zeko Keko, me cilësi si i pa 
ditur, nga Përmeti, dhe tash me banim të paditur në 
Shtetet e Bashkuara t' Amerikës, që të prezantohet 
para gjyqit të Paqit Përmetit më da .en 30 Nanduer 
1942-XX, ora 10 para dreke, për të marrë pjesë në 
ekspertimin e pronarve që ka me u bë në atë datë 
nga ana e eksperteve Cene Meços dhe Hasan Hamzajt 
nga Përmeti dhe që shcnohen në padien 11 ngrefur 
kondra tij e pjestarëve !ë tjerë nga paditësja Zymbyke 
Aliu po nga Përmeti. 

Kjo ftesë e botueme në Fletoren Zyrtare, zen 
vendin e komunikimit si mbas ligjit. 

Përmet, më 30-9-1942-XX. 
Gjyqtari Paqtues 

* * * 
Thirret për me u-prezentue në Gjykatën Fillore 

të Tiranës d. p. me> dt. 18-11-1942-XX, ora 9 para 
dreke, ditën e Ejte, i pandehuni i qujtun, Beqir Abaz 
Ka raj, nga katundi Oinarn i Tiranës, e tash me banim 
të pa ditun në Shqipni, sepse akuzohet se me dt. 
9-1-1942, natën, ka djegur tre rnultarë "bari në dam 
t'ankuosit Sinan Ramazanit nga ay katund. 
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Në rast se në ditën e orën e sipërme, s'ka me 
u prezantua në gjyq, Gjykata ka me vendosë shikimin 
e _gjyqit në mungesë të tij. 

Kjo thirrje shpallet në Fletoren Zyrtare dhe zen 
vendin ~ komunikimit. 

Tiranë, më 3-10-1942-XX. 
Kryetari i Gjyqit Shk. I-rt. 

* * * 
Selim Ramiz Daci, nga Dibra e Madhe, ish Sekre 

tar' i Komunes së Banices të N 'Prefekturës së Gosti 
varit e tash me banim të pa-ditun në Shqipni, thrritet 
për m'u prezantue para kësaj Gjykate me datë 23- 
XII-1942-XX, ditën e Mërkurë ora 10 para dite, 
si ipandehun për bashkim seksual të kundra-natyr 
shëm me të quajtunin Hilrni Idrizin! nga Gostivari, 
me datë 13 Oershuer 1942-XX. 

Në rast të mos-prezantimit të tij me datën e sipër 
me, gjyqi ka me u shikue në mungesën e tij. 

Gostivar, më 9-9-1942-XX. 
Nd. Gj. Paqtues 

* * * 
Thrritet për t'u prezantuar para Gjykatës Kole 

!jiale të Durrësit, i pandehuri Mysllim Peza nga 
Peza e 'madhe e Ndroqit me datën 10-11-1942-XX, ora 
9 para dite, i ndodhur në arati i akuzuar pse pas 
datës 2-12-1939 e deri me datën 3-VII-1940, i ka 
bërë strehë kriminelit t'aratisun Uk Curanit. 

Në rast se diten dhe orën e sipër shënuar nuk do 
të prezantohet gjykimi i . çështjes ka për t'u shikuar 
në mungesën e tij konforme ligjës në fuqi. 

Durrës, më 3-10-1942-XX. 
Kryetari 

>k * * 
Thrritet për t'u prezantuar para Gjyqit të Paqit 

të Përmetit për më datën 15-Xl-1942-XX, ora 9 para 
dreke, si ipandehur, i quajturi Ramadan Qamili, ma 
parë banues në katundin Luftnije të Tepelenës dhe 
tash me banim të paditur, i cili akuzohet për shkelje 
kunore duke u bashkuar ilegalisht me Vasiko Meron, 
e shoqe Adil Begtashit nga Vinokashi. 

Pra, kjo letër-ftese për të zanë vendin e komuni 
kimit, botohet në Fletoren Zyrtare në bazë të neneve 
B02 e 511 të Sht. II. Pr. Civile. Në rast mos-prezanti 
mi në ditën dhe orën e caktuerne të gjykimit, gjyqi ka 
me vashdue në mungesën e tij. 

Përmet, më 30-9-1942-XX. 
Gjyqtari Paqtues 

* * * 
I quajtuni Ajet Axhem Gavoj nga katundi Zhulat. 

Gjinokastër, i akuzuare sepse në datën 5-3-1942-XX, 
'kanë kalua kufirin greko-shqiptar tinëzisht dhe pa pasa 
portë ose dokument tjetër aq vleftëse, si dhe kanë 
kslue kotraba11£ië doganore, thirret dhe ftohet për 
t'u prezaatuarë para Gjykatis Paqtuese të 1':o•i~olit 

Nr.121 

për t'i Gjqkuarë në datën 21-12-1942-XX, ora 10 
para dreke. 

I njoftohet se në rast mos-prezantimi !ë tij në 
ditën dhe orën e sipër-shënuarë dhe pa e justifikuar 
mos ardhjen, Gjyqi ka për të vazhduar në mungesën e 
tij. 

Kjo thirrje e botuare në Fletoren Zyrtare zën 
vëndin e komunikimit. 

Konispol, me 25-9-1942-XX. 
Gjyqtari Paqtues. 

>k * * 
Të quaj tunit Hindas Dhimitri Lluka dhe Kindas 

Spiro Agathia nga katundi Pisjon i Greqisë, t'aukuzu 
arë sepse më datën 31 Maj 1942-XX, kanë kalue kufi 
rin greko-shqiptar tinëzisht dhe pa pasaport ose doku 
ment tjetër aq vleftëse, si dhe kanë kalue kotrabandë 
doganore, thirren dhe ftohen për t'u prezantuar para 
Gjykatës Paqtuese të Konispolit për t'u gjykuar më 
datën 14-11-1942-XX. ora 1 O para dreke. 

U njoftohet se në rast mos-prezantimi të tyre 
n~ ditën dhe orën e sipër shënuare, gjyqi ka për N 
vazhduar në mungesën e tyre. 

Kjo thirrje e botuerne në Fletoren Zyrtare hë 
Mbretnisë zën vendin e komunikimit të rreguJltë. 

Konispol, më 9-9-1942-XX. 
Gjyqtari Paqtues 

* * * 
I quajturi Haxhi Kasollja nga Elbasani tash me 

banim të padi tun në Turqi, thirret të prezantohet para 
Gjyqit Kolegjial të Elbasanit D C. më dt. 11 Dhjetor 
1942-XX, ora 9 para dreke, për t'u gjykue si i padi 
tun në padinë civile të ngrehun para kësaj Gjykate 
prej paditësit Hajredin Mehdiut për vehte dhe me 
pushtet atnor për të bijën e tij Burbuqe nga Elgja 
Alaudine e Elbasanit, me të cilën padi kërkohet pje 
sëtimi i një copë shtëpie e të disa tokave të ndryshme 

Shënohet se në rast mos prezantimit në datën 
dhe orën e sipër-shënueme gj!)qi ka m'u shiku në 
mungesë, dhe kjo thirrje e botuerne në Fletoren Z,yr 
tare zën vëndin e komunikimit të rregullt. 

Elbasan, më 1-X-1942-XX. 
Gjyqtari Filluer 

La j m'ë r i m 
1) Shaban Hasani, Mizë Rahovec, 2) Xhem Sali 

hi, 3) Ymer Bajrami, 4) Hasan Alia, 5) Murat Ruste 
mi, nga Mizë në Prizrend, 6) Emin Durmish. Thanë 
Serbive, 7) Faslli Sulejmani, Petovë Fjerë, 8) Cen 
Rexha, Petovë Gjakovë, 9) Vejsel Neziri, Petovë Fje 
rë. 10) Emrush Emin, 11) Xhernal Ernin, 12) Islam 
Emin, nga Sejmeneza Prishtinë, 13) Ze':}ir Rus te,., 
Daullas Podjevë, 14) Halit Saiti, Daullas Podjevë, 
15) Zenun Osmani, 16) Fehtah Ibrahimi, 17) Ahmet 
Pajazit, nga Lagja Saravë në Frizeviqë, 18) Banush 
Nazifi, ngn Qerreti në Frizeviqë. 

-Zotaija e jm1jë mbasi jirni lerque ng11 toke e 
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shtëpij&t dhe i kini shitur, Komisioni i Imiçracicnir 
në bazë të nenit 11 të shtojcës ligjës ju ka ç'regjJ.s 
true, në kini me një pretendim e kundurshtoni uë 
Këshillin e Shtetit mbrënda 15 ditëve nga data e 
shpalljes në këtë Fletore. 

Lushnjë, më 9-9-1942-XX. 
Kryetari' i Komisionit. 

THIRRJE 
Thirret për me u prczantue në kët Gjykatë me 

datë 28.12.1942 ora 9 para dite i qujtuni Xhafer Se 
lim Durishti nga katundi Mullet të Tiranës, tash me 
banim të paditun në Turqi, i paditun prej Sulltana 
Xhafer Selim Durishtit per kerkirnin e 1370,50 fr. 
si dhe kigjorimi i sekvestrimit konservatif. 

'l iranë, më 15.9.1942-XX. 
Gj. Paqtues. 

* * * 
· Thirret për me u prezantua para Gjykatës Paq 

tuese të Delvinës me datë 16 Nanducr 1942-XX, ora 9 
para dreke Z. Ziso Gerke Vllah , shëtitës me banim 
te po ditun per t'u pergjegjur reth akuzës qe i 
ngarkohet per prerje dru pa leje ne Pyllin Shre 
t110~ te Delvines te quajtur Llakopin. 

Kjo thirrje zen vendin e komunikimit që nga 
data e shpalljes në Fletoren Zyrtare. 

Delvinë, më 14-9-1942-XX. 
Gjyetari Paqtuesi. 

* * * 
Thritet per t'u prezantuar para Gjykates Shk. I. 

Durrësit me datën 11-11-1942-XX, ora 9 para dite, 
ipandehuri Nalim Mysllim Gashi nga Kosova 1,me 
parë puntor e banues në Durrës dhe tash me banim 
të pa ditun në Shqipëri, i akuzuar pse me datën 
4-8-1941 me qellim përfitimi është kapë tue prerë 
hekura në magazinën e Bankës Kombëtare të Durrësit. 

Ne rast se ipandehuri siper shenuern nuk do te 
prezantohet ditën dhe orën e caktuar me sipër ka 
me u vendos gjykimi i çeshtjes nij mungesën Q tij. 

Durres me 14.9.1942-XX. 
Kryetari Gjyqit Shk. I. 

lii 

Kujtesje 
Fatirne Osmani me pare banuese ne Lushnjë e 

tash me banim te paditur ne Mbretnin Shqiptare. 
Asllan Salihu emigrand e banues ne Lushnjë 

me kërkesen e tijë që i ka parashtruare kësaj gjy 
kate duke pretenduare ekzistencën e martesës të kon 
tr\aktuarë midis jush tregon se keni nji kohë ~ 
gjatë që jeni larguar me drejtim të paditur dhe 
nuk jeni interesuare që të ktheheni me në bane, 
sën bashkëshortore duke lenë në këtë mënyrë ba 
shkëshortin t'uej ligësisht. 

Kjo Kryesi ne yirtut te nenit 206 te K. C. ju 
kujton qij arenda tre muajvet që nga data e kornuru- 
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kitnit të kë.aj kujtesjeje lë ktheheni në ban~n 
•••h~hortore. 

Berat, më 16.9.1942-XX. 
Kryetar i Gjh)qit 

Ft e s'ë 
Për të paditunen Kume e bij e Hajdar Saliut, 

Myhrije e bij'e Safije Hajdar Saliut, .Merjeme e 
shoqja e Hajdar Saliut, Xhemile e bij'e Shaban Haj 
dar Saliut dhe Vesel Shaban Hajdar Saliu, ma pnri 
banuese në kat. Oeha të Tiranës dhe sod me ba 
nim të padituri në Shqipnië. 

Në padinë e ngrehun prej trashigimtarvet të 
Musa Zyber Hoxhës qe janë e veja Oamile dhe e 
bija Hamide kondra Zyber Musa Hoxhës e të tjerve 
për pjestim pasunije të bashkëzotnueme në disa prona 
që formojnë objekt padie, ka rezultue te jeni edhe 
ju bashkë-pjcstarë. 

Me qënë se seanra e gjykimit asht caktue për me 
datën 2-12-1942-XX, ora 10 para mes dite, lajmëro 
heni që në ditën dhe orën e sipërme të prezan 
toheni perpara Gjykatës Shk. Irë Tiranë per me u 
gjykue mbi objektin e sipërme. 

Ne rast mos prezantimi gjyqi ka me u shikue 
ne mungesë t'uej dhe kjo ftese e shpalluri në Fle 
toren Zyrtare zen vendin e komunikimit. 

Tiranë, më 15.9.1942-XX. 
Kry0t1.ri 

THIRRJE 
Thirret per t'u prezantua para kesaj Gjykate me 

datë 2.12.1942 ora 10 para mes dite, si i 1paditur1 
'Abdurrahman . Krosi, nga Mati sod me banim te 
paditur, per t'u gjykue si i _paditun, ne padien qe 
ka ngritur kondra tij paditësi Nuredin Zejneli, nga 
kat. Zajas i Kërçovës, banues në Tiranë, me të cilin 
kërkon të vendoset detyrim i të paditurit me de 
rëzimin e një copë toke të ndodhur në kat. Sauk 
f{Q Tiranës, ose kthimin e vleftës sajë prej 300. 
napolona ari. 

Në rast mos prezantimi ka mt u shikue gjyqi 
nij mungesë. 

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

Tiranë, më 15.9.1942-XX. 

Kry~iari 

·* * * 
Thirret me u prezantuë, para Gjykatës Kole 

gjinale te Tiranës d. p. me datë 5 Nanduer 1942 ora 
10 para dreke i quejtuni Maglionico Giuseppe Canis 
prej Acevenz~ - Venenza e Italics, ma parë banuës në 
Tiranë dhe tashti me banim të padijtun, i cili aku 
zohet se me dt. 13 Dhetuer, 1942 ka keq-përdor be 
simin e ankuesit Shaqir Beqir Drishtit nga Shko- ,. 
dra dhe banues në Tiranë, tue mos i kthgëm nji 
biçikletë që e kish marr me qera me orë. 

·- --~ 
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Në qofte se i pandehuni Maglionico, nuk ka 
me u prenzantue në ditën dhe orën e caktuerne ma 
sipër, këjo Gjykatë ka me vendos shikimin e gjyqit 
tij në mungesë. 

Këjo ftese e botuerne rregullisht në Fletoren 
Zyrtare zen vendin e komunikimit. 

Tiranë, më 17.9.1942-XX. 
Kr y_Q tar i 

* * *' 
Thirret me u prczantuë, para Gjykatës Kole 

gjiale d. p. të Tiranës me datë 17.12.1942 ora 10 
para dreke, dit' e Ejte të pandhunit Viani France 
sco dhe Viani Tedescio të dy nga Jtalija. banuese 
ma parë si shofere pranë shoqnis Berolli në Tiranë, 
dhe thast me banim të padijtun. të cilët akuzohen 
se Di mbarim të vjetit 941 nga shkaku i sherbimit 
kane. abuzue besimin e shoqënis «Riva e shok» 
rne aendër në Tiranë, tue i pervetuern 63500 tulla. 

Në rast se të pandehunit Viani Francesco dhe 
ViQDi Tedesco s'kane me u prezantua në datën dhe 
lill'Jë e shenuerne ma sipër, lane për gjykim, këjo 
gjJkate me vendue shikimin e gjyqit në mungese 
ti tyre. • 

Kjo thirrje shpallet në Fletoren Zyrtare dhe zcn 
vendin e kornnnikirnit. 

Tiranë, më 17.9.1942-XX. 
Kry~tari 

* * * 
Selim Ramiz Daci, nga Dibra e Madhe ish Se 

kretar'i i Komunes së Banices të N/ Prefekturës së 
Gostivarit e tash me banim 'të pa-dituri në Shqipni, 
thritet për m'u . prezantua para kësaj Gjykate me 
date 23.12.1942-XX, ditën e Merkure ora 10 para 
dite si i pandehun për bashkim seksual të kundra 
natyrshëm me te quejtunin Hilmi Idrizin nga Go 
stivari, me datë 13 Oershuer 1942-XX. 

Në rast te mos prezantimit te tij me daten e 
sipërme, gjyqi ka me u shikue ne mungesen e tij. 

Gostivar, më 9-9-1942-XX. 
Nd. Gjyqtari Paqtues 

La jm ë r i m 
1) Bej tulla Shaban, Rrungaj Durrës .. 2) Arif 

Azem. 3) Rexhep Adem. 4) Beqir Sulejmën. 5) Lufti 
Qazim. 6) Ruak Bajram, nga Rernasi në Durrës. 
7) Sulejmën Ahmet Sulzotaj Tiranë. 8) Qemal Riza 
Sulzotaj Dibra Madhe. 9) Nuredin Zenel Gradisht Ti 
ranë. 10) Bajram Osman Karvasta Brodash. 11) Zgrn 
rit Beqir Nuhi, Thanë Kosovë. 12) Emin Hasan 
Remas · Tiranë. 13) Riza Kapllan, Sulzota] Tiranë. 
14) Mehmet Ramadan, Kamenicë Serbicë. 15) Xhe 
mali Zymer Mizë Rahovec. 

.Mbasi zotnia e juaji kini abandornuarë tokat e 
cefiueme prej - Shtetit Komisioni i I Imigracionit në 

bazë të Nenit 11 të shtojcës ligjës ju ka zhvesh nga 
e drejta e zotnimit të pronës. 

Lushnjë më 9.9.1942-XX. 
Kryetar' 1i Komisionit. 

THIRRJE 
I quajtuni Sejko Isa nge! Filati i . Greqisë, i 

akuzuar sepse më datën 16.12.941 ka kalua kufirin 
greko-shqiptar tinëzisht dhe pa pasaport ose doku 
ment tje.ër. aq vleftëse, si dhe ka kalue kotrabandë 
doqanore.thirrer dhe ftohet për t'u prezantuar para 
Gjykc.1tës Paqtuese (ë Konispolit për t'u-gjykuar më 
datën 18.11.942 ora 10 para dreke. 

I njoftohet se në rast mos prezantimi të tij në 
ditën dhe orën e sipër sipërshënuare, gjyqi ka për të 
vazhduar në mungesën e tij. 

Kjo Thirrje e botuerne në Fletoren Zyrtare të 
Mbretnisë zën vendin e komunikimit të rregulltë. 

Konispol. më 10.9.942-XX. 
Gjyetari Paqtues]. 

t: ·* . 
Të quajtunit Thoma Jovan Karkashina, Kalop Pe- 

tro Anastasia, Spiro Kris(o Sofia, Evjeni Jovan Skën 
deri, Trandafili Vasil Elena, Hariklia Kosta Danallo, 
Efrosina Theodor Anastasi, Evjeni Jorgji Qero, Ele 
na Taçi Kosta, Kostandin Spiro Koro, Vasiliqi Dhja 
mandi nga Katundi Sajadhe (greqi), t' akuzua 
rë sepse më datën 7-12-1941-XIX, kanë kalue kufirin 
greko-shqiptar tinëzisht dhe pa pasaportë ose doku 
ment tjetër aq vleftëse, si dhe kanë kalue kotrabandë 
doganore.thirret dhe f!ohet për t'u prezantuar para 
Gjykatës Paqtuese të Konispolit për t'u-gjykuar më 
datën 18.11.942 ora 10 para dreke. 

I njoftohet se në rast mos prezantimi të tij në 
ditën dhe orën e sipër-shënuare dhe pa e justifikuar 
mos ardhjen, gjyqi ka për të vazhduar në' mungesën 
e tyre. 

Kjo Thirrje e botueme në Fletoren Zyrtare të 
Mbretnisë zën vëndin e komunikimit të rre.9ulltë. 

Konispol, më 10.9.942-XX. 
Gjyqtari Paqtues 

·ii * 
·l. 

I quajtuni Murat Mustafa nga katundi Lapër i 
Greqisë, i akuzuar sepse më datën 30-11-1941 ka kalue 
kufirin greko-shqiptar tinëzisht she pa pasaport ose do 
rnent tjetër aq vleftese, si dhe ka kalue kotrabandë 
doganore. thirret dhe ftohet për t'u prezantuar para 
Gjykatës Paqtuese të Konispolit, për t'u-gjykuar më 
dt. 18-11-1942 ora 10 para dreke. 

I njoftohet se në vast mos prezantimi të tij ~ 
ditën dhe orën e sipër-shënuare dhe pa e justifiauar 
mos ardhjen, gjyqi ka për të vazhduar në mungesën 
e tij. 

Kjo Thirrje e botueme në Fletoren Zyrtare të 
Mbretnisë zën vëndin e komunikimit të rregulltë . 

Konispol, më 10-9-1942-XX. 
Gjyqtari Paqtues 
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* * * 
I quajtuni Husni Nazmi Kurballiu nga katundi 

M.argëllëç dhe Qemal Iljas Abduli, Murat Mehmet 
Mustafa, dhe Xhelal Maman Sadik nga .Ka 
tundi ' .Mustos i 'Greqisë, t' akuzuarë sepse më 
datën 10 Vl 1942 -, XX kanë kalue kufirin gre 
co - shqiptar tinëzisht dhe pa pasaport ose doku 
ment tjetër aq vleftëse, si dhe ka kalue kotrabandë 
doganore,thirret dhe ftohet për t'u prezantuar para 
Gjykatës së Paqit të Konispolit, për t'u gjykuar më 
datën _14.11.1942-XX ora 10 para dreke. 
I njoftohet se në vast mos prezantimi të tij në 

ditën dhe orën e sipër shënuare, Gjyqi ka për të 
vazhduar në mungesën e tyre, në qoftë se nuk e 
justifikojnë -mos ardhjen. 

Kjo thirrje e botuerne në Fletoren Zyrtare të 
. Mbretnisë zën vëndin e komunikimit të rregulltë. 

Konispol, më 9.9.1942-XX. 
Gjyqtari Paqtues 

* * * 
I quajtuni Harnit Fiko Rushiti, nga katundi Shqe 

far i Greqisë, i akuzuar sepse më datën 9 Qershor 
1942-XX, ka kal ue kufirin Greko-Shqiptar tinëzisht 
dhe pa pasaport ose dokument tjetër aq vleftëse, si 
dhe ka kalue kotrabandë doganore, thirret dhe ftohet 
për t'u prezantuar para Gjykatës Paqtuese të Koni 
spolit për t'u-gjykuar më datën 14-11-1942-XX, ora 

· 10 para dreke. 
I njoftohet se në rast mos prezantimi të tij 

në ditën dhe orën e sipër-shënuare dhe pa e justi 
fikuar mos ardhjen, gjyqi ka për të vazhduar në mun 
g~sën e tij. 

Kjo thirrje e botueme në Fletoren Zyrtare të 
Mbretnisë zën vëndin e komunikimit të rregulltë. 

Konispol, më 9.9.1942-XX. 
Gjyqtari Paqtues 

* * * 
Të quajtunit Thcodhoro Petro Boboli, nga ka 

tundi Sajadhë të Greqisë dhe Qerim Shuaip Halili, 
Kaso Malkb Minxha, dhe Maliq zyl.ete Rakipi, nga 
katundi Lopës i Greqisë t'aukuzuarë sepse më datën 
4-VI-1942-XX, kanë kalue kufirin greko-shqiptar tinë 
zisht dhe pa pasaport ose dokument tjetër aq vleftë 
se, si dhe kanë kalue kotrabandë doganore, thirren 
dhe ftohen për me u-prezantuar para Gjykatës Paq 
tuese të Konispolit, për t'u-gjykuar më datën 14- 
11-1942, ora 10 para dreke. 

U njoftohet se në rast mos prezantimi të tyre 
datën dhe orën e sipër-shënuarë dhe pa e justifikuar 
mos ardhjen, gjyqi ka për të vazhduar në mungesën, 
e tyre. 1 

Kjo thirrje e botuerne në Fletoren Zyrtare të 
l'l-isë zëri vendin e komunikimit të rregulltë. 
'Konisool, më 9-9-1942-XX. 

.,. .. 

* * * 
I quajtuni Maliq Çafa Rexhepi, nga katundi Vër 

selë e Greqisë, i akuzuare sepse më datën 17-4- 
1942, ka kalua kufirin greko-shqiptar tinëzisht dhe 
pa pasaport ose dokument tjetër aq vleftëse, si dhe ka 
kalua kotrabandë doganore, thirret dhe ftohet për 
t'u prezantuar para Gjykatës Paqtuese të Konispo 
lit për t'u-gjykuar më datën 14-11-1942-XX, •ora . 
10 para dreke. 

I njoftohet se në rast mos prezantimi të tij në 
ditën dhe orën e sipër-shënuare, gjyqi ka për të 
vazhduar në mungesën e tij. 

Kjo thirrje e botuerne në Fletoren Zyrtare t.,ë 
Mbretnisë zën vëndin e komunikimit të rregulltë. 

Konispol, më 9-9-1942-XX. 
Gjyqtari Paqtues 

* * * 
Të quajtunit Ilia Panajot Kuvare, Prokop Stavro 

Burduqi, Stravro Kosta Ziso, dhe Kosta Foto Kiço, 
nga katundi Babur (Greqi), t'akuzuarë sepse me da 
të 2 Korrfk 1942-XX, kanë kalue kufirin> 
greko-shqiptar tinëzisht dhe pa pasaportë ose doku 
ment tje~r aq vleftësë si dhe kanë kalue kotrabandë 
doganore, thirren dhe ftohen për t'u paraqit para 
Gjykatës Paqtuse të Konispolit për t'u gjykuar më 
datë 10-11-1942-XX, ora 10 para dreke. 

U njoftohet së në rast mos prezantimi të tyre 
në ditën dhe orën -e sipër-shënuar dhe pa e justifi 
kuar mos-ardhjen, gjyqi ka për të vazhduar në mun 
gesën e tyre. 

Kjo thirrje e botueme në Fletoren Zyrtare të 
Mbretnisë, zën vëndin e komunikimit të rregulltë. 

Konispol, më 20-8-19.42-XX. 
. Gj11qtari Paqmes 

* * * 
Të quaj tunit Kasem' Mustafa Januzi, Sha 

ban : Hariz Uzeiri, dhe Isa Ali Ibrahimi, nga 
katundi Versele (Greqi), t'akuzuarë sepse me da 
të 29 ~ Korrik 1942-XX, kanë kalue kufiriln 
greko-shqiptar tinëzisht dhe pa pasaportë ose doku 
ment tjetër aq vleftësë si dhe kanë kalue kotrabandë 
doganore, thirren dhe ftohen për t'u paraqit para 
Gjykatës Paqtuse të Konispolit për t'u gjykuar më 
datë 10-11-1942-XX, ora 10 para dreke. 

U njoftohet se në rast mos prezantimi të . tyre 
në ditën dhe orën er sipër-shënuar dhe pa e justifi 
kuar mos-ardhjen, gjyqi ka për të vazhduar në. mun 
gesën e tyre. 

Kjo thirrje e botuerne në Fletoren Zyrtare të 
Mbretnisë zën vendin e komunikimit të rrequlltë. 

Konispol, më 20-8-1942-XX. 
Gjyqtari Paqtucs 

* * * 
Të quajtunit Sali Muharrem Besimi, Isa Muha 

rrem Minza, Rexhep Ismal Mergjusi, Rexhep Ibrahim 
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Sherifi, nga katundi Paramithi (Greqi), t'akuzuarë se 
pse më datë 18 Korrik '1942 kanë kalue kufirin 
greko-shqiptar tinëzisht dhe pa pasaportë ose doku 
ment tjetër aq vleftësë si dhe kanë kalue kotrabandë 
doganore, thirren dhe ftohen për t'u paraqit para 
Gjykatës Paqtuse të Konispolit për t'u gjykuar më 
datë 10-11-1942-XX, ora 10 para dreke. 

U njoftohet së në rast mos prezantimi të tyre 
në ditën dhe orën e sipër-shënuar dhe pa e justifi 
kuar mos-ardhjen, gjyqi ka për të vazhduar në mun 
gesën e tyre. 

Kjo thirrje e botueme në Fletoren Zyrtare të 
Mbretnisë, zën vëndin e komunikimit të rregulltë. 

Konispol, më 20-8-1942-XX. 
Gjyqtari Paqtues 

* * * 
Të quaj tunit Xhemati Kalimi, Haki La.ifi dhe 

Niazi Ah met Jasin i, nga katundi Pararnithi kGreqi), 
t'akuzuare sepse më datë 17-7-1942, kanë kalue kufirin 
greko-shqiptar tinëzisht dhe pa pasaportë ose doku 
ment tjetër aq vleitësë si dhe kanë kalue kotrabandë 
doganore. thirren dhe ftohen për t'u paraqit para 
Gjykatës Paqtuse të Konispolit për t'u gjykuar më 
datë 10-11-1942-XX, ora 10 para dreke. 

U njoftohet së në rast mos prezantimi të tyre 
në ditën dhe orën .,e sipër-shënuar dhe pa 2 j ustifi 
kuar mos-ardhjen,' gjyqi ka për të vazhduar në mun 
Qesën e tyre. 

Kjo thirrje e botueme në Flc.oren Zyrtare të 
Mbretnisë zën vendin e komunikimit të rr-2g{.I11ë. 

Konispol. më 20-8-1942-XX. 
Gjyqtari Paqtues 

* * * Të quajtunit Mihal Spiro Koro e Vasil Gliga 
Koro, nga katundi Sajadhë (Greqi), r'akuzuarë se 
pse më datën 15 Korrik 1942, kanë kalue kufirin 
greko-shqiptar tinëzisht dhe pa pasaportë ose doku 
ment t)etër ftQ vleftësë si dhe kanë kalue kotrabandë 
doganore, thirren dhe ftohen për t'u paraqit para 
Gjykatës Paqtuse të Konispolit për t'u gjykuar më 
a.11 10-11-1942-XX, ora 10 para dreke. 

U njoftohet së në rast mos prezantimi të tyre 
në ditën dhe orën e sipër-shënuar dhe pa e justifi 
kuar mos-ardhjen, gjyqi ka për të vazhduar në mun 
gQsin e qire. 

Kjo thirrje e botueme në Fletoren Zyrtare të 
Mbretnisë zëri vendin e komunikimit të rregulltë. 

Konispol, më 20-8-1942-XX. 
Gjyqtari Paqtues 

* * * 
Të quajtunit Nikolia Manas dhe Zise Çokas, nga 

'katundi Povlla (Greqi); t'akuzuarë sepse më 
datën 30 Gusht 1942-XX, kanë kaluar kufirin 
greko-shqiptar' tinëzisht dhe pa pasaportë ose doku 
ment tjetër aq vleftësë si dhe kanë kalue kotrabandë 

doganore, thirren dhe ftohen për t'u paraqit para 
Gjykatës P~tuse të Konispolit për t'u gjykuar më 
datën 22-12-1942 ora 10 para dreke. 

U njoftohet së në rast mos prezantimi të tyre 
në ditën dhe orën e sipër-shënuar dhe pa e justifi 
kuar mos-ardhjen, gjyqi ka për të vazhduar në rnun-. 
gesën e tyre. 

Kjo thirrje e botueme në Fletoren Zyrtare 're 
Mbretnisë zën vëndin e komunikimit ië rregulltë. 

Konispol; më 17-9-1942-XX. 
Gjyqtari Paqtues 

* •••• 

I quajtuni Vejsel Isuf Mero, nga katundi Nis6ë 
(Greqi), i akuzuar sepse më datën 25-6-1942-XX, ka 
kalu, kufirin greko-shqiptarë tinëzisht dhe pa pasa 
•,0rtë c~,,' dokument tjetër aq vleftëse, si dhe kanë ka 
) ue kct robi.. ndë doganore, thirret dhe ftohet për t'u 
paraqitun p.na Gjykatës Paqtuese të Konispolit ~~r 
t'u gjykuar me date 10-11-1942-XX, ora 10 p. dreke 

I njoftohet se në rast mos prezantimi të tij në 
ditën dhe orën e sipër-shënuare Gjyqi ~a për të 
vazhduar në mungesën e tij. 

Kjo thirrje e botueme në Fletoren Zyrtare ti 
Mbretnisë zën vëndin e komunikimit të rregulltë. 

Konispol, më 20-8-1942-XX. 
Gjyqtari Paqtues. 

* * * 
Thrriten për t'u-prezantuar para Gjykat.ës Paq 

tuese të Ballshit Dega Hetuese të pandehurit Dino 
Xhemal Goxhaj, Muharrem Beqar Goxhaj, Dane Be 
qar Goxha], Muharrem Sabri Errnaraj të. gjithë nga 
katundi Osmanzeze e Komunës Terpanit Prefekturës 
Beratit, t'akuzuern për rembim, dhunim banimi, mbaj 
tje armë pa leje dhe tentative në dam të Dervish 
Musajt dhe bashkëshortes tij Vezire nga katundi. 
Frratar, brenda një muaj që nga dato. e shpalljes në 
Fletoren Zyrtare në ç'do ditë. 

Në rast mos-prezantimi në afatin e caktuar gjyqi 
do të veprojë konform dispozitavet ligjore. 

Kjo thirrje e botuerne në Fletoren Zyrtare të 
Mbretnisë zën vëndin e komunikimit të rregulltë. 

Ballsh, më 26-9-1942-XX. 
Gjyqtari Paqtues · 

* * * 
I quajtuni Haim Mehmet Aliu, nga katundi Mn 

zerek (Greqi), i akuzuar sepse me datën 23 Oershuer 
1942, ka kalue kufirin greko-shqiptar tinëzisht dhe 
pa pasaportë ose dokument tjetër aq vleftëse, si dhe 
kanë kalue kotrabanë doganore, thirre; dhe ftohet për 
t'u paraqitun para Gjyka.ës Paqtuese të Konispo 
lit për t'u gjykuar më da.ë 10-11-1942-XX, ora 10 
para dreke. 

I njoftohet se në rast mos prezantimi të 
ditën dhe orën e slpër-shënuarë gjyqi k 
vazhduar 11'1 munge~n e tij. 
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. 
Kjo thirrje e botueme në Fletoren Zyrtare të 

· Mbretnisë zën vëndin e komunikimit të rregulltë. 
Konispol, më 20-8-1942-XX. 

Gjyqtari Paqtues 

* * * 
Të quajtunit 1) Abas Sulej man, nga dhe banues 

në katundin Shulas, 2) Damin Malo, 3) Adem Velo, 
4) Isa Alush, nga drre banuesa në Shulas të Greqisë, 
5) Shuaip Karaska, 6) Mamo Jakup, 7) Ramadan 
Burlo, 8) Mersi Gjiuzeli, 9) Ala . Karameta, 10)' 
Harnit Jakup, 11) Rexhep Alirnan, 12) Remzi Veli 
nga dhe banuesa në katundin Margarit të Greqisë, 
t'akuzuar sepse më datë 28 Qershor 1942-XX, kanë 
kalue kufirin greko-shqiptar tinëzisht dhe pa pasaportë 
ose dokument tjetër aq vleftëse, St dhe kanë kalue 
kontrabandë doganore, thirren dhe ftohen· për t'u 
paraqit para Gjykatës Paqtuese të Konispolit, për 
t'u-gjykuar më datë 10-11-1942, ora 10 para dreke. 

U njoftohet se në rast mos prezantimi të tyre 
në datën dhe orën e sipërshënuerne, dhe pa e justifi 
kue mos-ardhjen, gjyqi ka për të vazhduar në mun 
gesën e tyre. 

Kjo tthirrjc .~ botueme në Fletoren Zyrtare _të 
Mbretnisë zën vëndirt e komunikimit të rregulltë. 

Konispol, më 11-9-1942-XX. 
Gjyqtari Paqtues 

* * * 
I quajtuni Dalip Saliko nga katundi Kalibaq i 

Greqisë, i akuzuar sepse më datën 16 Dhjetor 1941 
ka kalue kufirin greko-shqiptar tinëzisht dhe pa pasa 
port ose dokument tjetër aq vleftëse, si dhe ketra 
bandë doganore, thirret dhe ftohet për të prezantuar 
para Gjykatës Paqtuese të Konispolit, për t' u-gjy 
kuar më datën 18-11-1942-XX, ora 10 para dreke. 

I njoftohet se në rast mos prezantimi të tij 
në f,litën dhe orën e sipër-shënuare dhe pa e justifi 
kuar mos ardhjen, gjyqi ka për të vazhduar në mun 
gesën e tij. 

Kjo tthirrje e botueme në Fletoren Zyrtare të 
Mbretnisë zën vëndin e komunikimit të rregulltë. 

Konispol, më 11-9-1942-XX. 
Gjyqtari Paqtues 

* * * 
Të quajtunit Stavro Spiro nga katundi Fatiri, 

dhe Grigor Atanas Pulla, Llarnhro Vangjel Venezi, 
nga katundi Lja, të gjithë nga Greqija, të akuzuare 
sepse më datën 15-V-1942 kanë kalue kufirin greko 
shqiptar tinëzisht dhe pa pasaport ose dokument 
tjetër aq vleftëse, si dhe kanë kalue kontrabandë 
doganore, thirren dhe ftohen për t' u-prezantuar para 
Gjykatës Paqtuese të Konispolit për t'u-gjykuar më 
d~ 19-11-1942-XX, ora 10 para dreke. 

U njoftohet se në rast mos prezantimi të tyre 
në ditën dhe orën e sipër-shënuare dhe pa e justifi 
kuar mos-ardhjen, gjyqi ka për të vazhduar në mun- . 
gesën e tyre. 

Kjo thirrje e botueme në Fletoren Zyrtare të 
Mbretnisë zën vëndin e komunikimit të rregulltë. 

Konispol, më 11-9-1942-XX. 
Gjyqtari Paqtues 

* * * 
Thirret me u prezantua para Gjyka~ës Fillore 

të Tiranës, me datën 9-XI-1942-XX, ora 9 para dre 
ke, i pandehuni Ahmet Hasani, nga katundi Dukat i 
Vlonës, ndihmës-shoferi ma parë banues në Tiranë, 
tash me banim të padituri në Shqipnië, mbasi do të 
gjykohet për nji tentativë vjedhje në bashkëpunim 
me nji të pandehur tjetër. 

Kjo ftesë e botueme në Fletoren Zyrtare, zcn 
vendin e komunikimit dhe në rast mos-paraqitje ka 
me u shikue gjykimi në mungesën e tij. 

Tiranë, më 22-IX-1942-XX. 
Gjyqtari Filluer 

* * * 
Thirret për me u prezantua para Gjykatës Kole 

gijale Tiranës d. p. për me dt. 5 Nanduer 1942-XX, 
ora 10 para dreke ditën e Ejfe, i pandehuni i qujtun: 
Frok Ded Nikolla nga katundi Rash , i Mirdi'J~ 
e tash me banim të pa ditun në Shqipnië për me u 
gjykue me delikt sepse akuzohet se me dt. 5-4-194 L 
në rast qi flinte me ankuesin Mark Gjok Palin nga 
kat. Binish i Shkodrës, këtu në Tiranë, i ka vje 
dhur nga xhepi fr. shq. 80. 

Kjo thirrje shpallet në Fletoren Zyrtare dhe zen 
vendin e komunikimit, dhe në rast se i pandehuni 
s'ka me u prezantue në. gjyqë në ditën e orën e 
sipërme, Gjykata ka me vendos shikimin e gjykimit 
në munges të tij. 

Tiranë, me 21-9-1942-XX. 

Kryetari i Gjyqit 

* * * 
Thirren për me u prezantua para Gjukaës Shk. 

l-rë Tiranë d. p. për me dt. 5 Nanduer 1942-XX, 
ora 9 para dreke ditën e Ejte të pandehunit e qujtun: 
1) Ramazan Xhaferr Canka, nga kat. Duhanas i 
Beratit, 2) Refat Banush Duli, nga Katundi Beish' i 
Elbasanit, 3) e Fetah /\xhem Kapurani nga katundi 
Maleshove e Përmetit e tash me banim të pa dituna 
në Shqipnië, për me u gjykue me delikt sepse aku 
zohen se me dt. 14 Maj 1941 natën kanë shkuo 
e hymë në kopsht t'ankuesve Gaqo Tashkos e }orgji 
Mihalit qi kanë në breg të Lumit të Tiranës, dhe kan 
vjedhur 40 kilogram qepë. 

Në rast se në -'1atën e në orën e sipër-shenuem 
«! pandehunit skan me u prezantua në gjyqë, Gjykata 
ka me vendos shikimin e gjyqit në mungesë të tyne. 
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Kjo thirrje shpallet në Fletoren Zyrtare dhe 
zen vendin e komunikimit. 

Tiranë, më 21-9-1942-XX. 
Kryetari i Gjyqit 

* * * 
I quajturi Nuredin Mezani, nga katundi Koskë 

i Greqisë, i akuzuarë sepse më datën 23-3-1942-XX, 
ka kalue kufirin greko-shqiptarë tinëzisht dhe pa pasa 

/ port ose dokument tjetër aq vleftëse si dhe ka kalue 
· kontrabandë doganore, thirret dhe ftohet për t' u pre 
zantuar para Gjykatës Paqtuese të Konispolit për 
t'u-qjgkuar më datën 12-11-1942-XX, ora 10 para 
dreke. 

I njoftohet se në rast mos-prezantimi të tij në di 
tën dhe orën e sipër-shenuarë, gjyqi ka për të vazhdu 
ar në mungesën e tij. 

· Kjo thirrje e botueme në Fletoren Zyrtare të 
M.bretnis zën vëndin e komunikimit rregulltë. 

Konispol, më 8-9-1942-XX. 
Gjyqtari Paqtues 

* * * 
Të quajtunit Kosta Papadhopullo, Kosta Çoka 

llaqi, nga katundi Shën-Pandës (Greqi), t'akuzuarë 
sepse më datën 25 Qershor 1942-kanë kaluar kufirin 
greko-shqiptar tinëzisht dhe pa pasaportë ose doku- 
ment tjetër aq vleftëse si dhe ~anë kalue kontrabandë 
doganore, thirren. dhe ftohen për t'u paraqit para 
Gjykatës Paqtuse të Konispolit për t'u gjykuar më 
datën 10-11-1942-XX, ora 10 para dreke. 

U njoftohet së në rast mos prezantimi të tyre 
n~ dirën dhe orën 0 sipër-shënuar dhe pa e justifi 
kuar mos-ardbjen, gjyqi ka për të vazhduar në mun 
gesën e tyre. 

Kjo Thirrje e botueme në Fletoren Zyrtare të 
Mbretnisë zën vëndin e komunikimit të rregulltë. 

Konispol, më 20-8-1942-XX. 
Gjyqtari Paqtues 

* * * 
Të quajtunit Duro Hasani, M.uharrem Myftari, 

dhe Hasef Shuaipi, nga katundi Smarte e Greqisë, 
t'akuzuarë sepse më datën 5 shkurt 1942-XX, kanë 
kalue kufirin greko-shqiptar tinëzisht dhe pa pasa 
port ose dokument tjetër aq vleftëse, si dhe kanë kalue 
kontrabandë doganore, thirren dhe ftohën për t' u 
prezantuar para Gjykatës Paqtuese të Konispolit, për 
t'i gjykuar më datën 12-11-1942-XX, 01a 10 para 
dreke. 

U njoftohet së në rast mos prezantimi të tyre 
në ditën dhe orën e sipër-shënuar dhe pa e justifi 
kuar në mungesën e tyre. 

Kjo thirrje e botueme në Fletoren Zyrtare të 
Mbretnisë zën vëndin e komunikimit të rregulltë. 

Konispol, më 8-9-1942-XX. 
Gjyqtari Paqtues 

* * * 
Të quaj tunit Shaban Ibrahimi, A gush Fejmiu, 

nga katundi Arokoma kGreqi ), t'akuzuarë sepse më 
datë 4 Qershor 1942-XX, kanë kalue kufirin 
greko-shqiptar tinëzisht dhe pa pasaportë ose doku 
ment tjetër aq vleftëse si dhe kanë kalue kontrabandë 
doganore, thirren dhe ftohen për t'u paraqit para 
Gjykatës Paqtuse . të Konispolit për t'u gjykuar më 
datën 10-11-1942-XX, ora 10 para dreke. 

U njoftohet së në rast mos prezantimi të tyre 
në ditën dhe. orën \el sipër-shënuar dhe pa e justifi 
kuar mos-ardhjen, gjyqi ka për të vazhduar në mun 
gesën e tyre. 

Kjo Thirrje e botueme në Fletoren Zyrtare të 
Mbretnisë zën vendin e komunikimit të rregulltë. 

Konispol, .. më 20-8-1942-XX. 
Gjyqtari Paqtues 

* * * 
I quajtuni Stravro Nikolia Mano, nga katundi 

Povlla (Greqi), i akuzuar sepse më datën 19 Qershor 
1942, kanë kalue kufirin greko-shqiptar tinëzisht dhe 
pa pasaportë ose dokument tjetër aq vleftëse, si 
dhe kanë kalue kontrabandë doganore, thirret dhe 
ftohet për t'iu paraqit para Gjykatës Paqtuese të 
Konispolit për t'u gjykuar më datë 11 Nëntor 1942- 
XX, ora 10 para dreke. 

I njoftohet se në rast mos prezantimi të tij në 
ditën dhe orën e sipërshënuern · dhe pa e justifikuar 
mosardhjen, gjyqi ka për të vashduar në rnunqesën 
e tij. 

Kjo thirrje e botueme në Fletoren Zyrtare të 
Mbretnisë, zën vëndin e komunikimit të rregulltë. 

Konispol, më 3-9-1942-XX. 
Gjyqtari Paqtues 

* * * 
Thrritet Xhelal Jaho Bistri nga Mashkullorja, sot 

me banim të pa ditur në Shqipëri, te prezantohet 
para gjykatë::- Fillore O. P. ~ Gjinokcstrës më da 
tën 2.12.1942-XX ora 9 para dreke për !Jjykim si i 
pandeh ut. se nuk është prezantuar per koutr ollim 
përpara komisionit tlë kontrollimit sf rekrut i det 
lindjes 1921 

M.os prezantimi i tij më datën dhe orën e si 
përshë nuar shkakton shikimin dhe vazhdi.nin e gjy. 
kirnit ti rw mungesë. 

Gjinokastrë, 19.9.1942-XX. 
" 

Kryetari 

* * * 
Të quajtunit Ferik .Meleqi dhe Lame · Bajrami 

nga katundi Kaskë e Greqisë, t'akuzuarë sepse 1i1Z 
datën 5-10-1941 kant-:- kalue kufirin gr'eko-shcjiptar 
tinëzisht dhe pa pasoport ose dokument tjetër uq 
vleftësc, si dhe kanë kalue kontrabandë, thirren dhe 
ftohen për tu prezantuar para Gjykatës.· Paqtuese 
të Konispoljt për tu gjykuar më datën ~4.1 t.194~:-~ 
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ora 10 para dreke. . 
U njoftohet së në rast mos prezantimi të tyre 

në ~itë'1 dhe orën e sipërshënuare Gjyqi ka për të 
vazhduar në mungesën e tyre, në qoftë se nuk e 
justifikojnë mosardhjen. 

Kjo Thirrje e botuerne në Fletoren Zyrtare të 
Mbretnisë zën vendin e komunikimit të rregulltë. 

Konispol, më 9.9.1942-XX. 
Gjyqtari Paqtues 

* * * 
Të quajtunit Musa Muharrem Dau.i, Muharrem 

Zeqir Taho, Haxhi jas ini, Hasan Lul Haxhi, Mustafa 
Cen Isufi, Abdul Baliko Rreka, nga katundi Marga 
rit i Greqisë dhe M.yrfo Mezan Ramo, Xhafer N\.usa, 
nga Grikohori, dhe Shaban Nevrus Çafa nga Ka 
tundi Gumenicë, që të gjithë nga Greqija, t'aku 
zuare sepse më datën 15.4.42-XX kanë kalue kufirin 
greko-shqiptar tinëzisht dhe pa pasaportë ose doku 
ment tjetër aq vlefrëse si dhe kanë kalue kontrabandë 
monedhë, thirren dhe ftohen për për më u-prezan 
tuar para Gjyka!ës Paqtucse të Konispolit, për t'u 
gjykuar më datë 12.11.942-XX ora 10 para dreke. 

U njoftohet së r:ë rast mos prezantimi të tyre 
në ditën dhe orën e sipër-shënuar dhe pa e justifi 
kuar mos-ardhjen, gjyqi ka për të vazhduar në mun 
gesën e tyre. 

. Kjo thirrje e botuerne në Fletoren Zyrtare të 
'Mbretnisë zën vendin e komunikimit të rregulltë. 

Konispol, rr.ë 8.9.1942-XX. 
Gjyqtari Paqtues. 

* * * . 
Të quajtunit Xhernali Muri dhe Murteza Dajlani 

nga katundi Mazërrëk i Greqisë, t'akuzuarë sepse 
më datën · 27 Nëndor 1941 kanë kalue kufirin 
greko-shqiptar tinëzisht dhe pa pasaportë ose doku 
ment tjetër aq vlef'.ë~e si dhe kanë kalua kontrabandë 
doganore, thirren dhe f.ohen për t'u-prezantuar para 
Gjykatës Paqtuse të Konispol, më datën 12.11.942 
ora 10 para dreke. 

U njoftohet së në rast mos prezantimi të tyre 
r:ë ditën dhe orën e sipër-shënuare, gjyqi ka për t'u 
shikuar në mungesën e tyre. 

Kjo thirrje e botueme në Fletoren Zyrtare të 
Mbretnisë zën vëndin e komunikimit të rregulltë. 

Konispol, më 8.9.1942-XX. 
Gjyqtari Paqtues 

* * * 
Të quajtunit Mehmet Elmazi dhe Mehmet Musa 

Mane nga Katundi Kockë (Greqi), t'akuzuarë sepse 
më datën 7 Dhjetor 1941-XX kanë kalua kufirin 
greko-shqiptar tinëzisht dhe pa pasaport, si dhe kanë 
kaluë kontrabandë doganore, thirren dhe ftohen për 
t'u-prezantuar para Gjyka'ës Paqtuese të Konispolit 
))€r t'u-gjykuar më datën 10 Nëntor 1942-XX ora 
10 para dreke. 

U njoftohet së në rast mos prezantimi të tyre 
në ditën dhe orën ,e{ sipër-shënuar dhe pa e justifi 
kuar mos-ardhjen, gjyqi ka për të vazhduar në mun 
.gesën e tyre. 

Kjo thirrje e botuerne në Fletoren Zyrtare të 
Mbretnisë zën vëndin e komunikimit të rregulltë. 

Konispol, më 7.9.1942-XX. 
Gjyetari Paqtuesi. 

* * * 
Të quajturit Ismail Halluni, Rexhep Halluni; 

Ibrahim Halluni, nga Filati i Çamërisë, dhe Selim 
Ncxhipi nga Vërsela e Greqisë, t'akuzuarë sepse më 
datën 3 Mars 1942-XX, kanë kalue kontrabandë mo 
nedhë e sende, thirren dhe ftohen për më u-prezantuc 
para Gjykatës Paqtucse të Konispolit për t'u gjy 
kuar më datën 11 Nëntor 1942-XX ora 10 para dreke. 

U njoftohet së në rast mos prezantimi të tyre 
në ditën dhe orënc sipër-shënuar dhe pa e justifi 
kuar mos ardhjen, gjyqi ka për të vazhduar në mun 
gesën e tyre. 

Kjo thirrje e botueme në Fletoren Zyrtare të 
Mbretnisë zën vëndin e komunikimit ië rregulltë. 

Konispol, më 7.9.1942-XX. 
Gjuetari Paqtuesi. 

* * * 
Thrritet për t'u prezantua në kët Gjy~atë me 

datën 10 Nanduer 1942-XX ora 9 para dreke, i pan 
dehuri: Nazrni Ahmeti nga katundi Kalaja e Dodës 
të N Prefekturës Bicajt, tash 111e banim të pa ditur. 

Durrës, më. 29.9.1942-XX. 
Gj. Hetues. 

* * * 
Thrritet i qojturi Xhemat Avdi Cepuli, më parë 

ish banues në katundin Vinçan të Prefek(urës Korçës 
dhe tash qëndruës në Shtetet e Bashkuara t'Ameri 
kës Veriut, që të paraqitet para Gjykatës Kolegjiale 
të Korçës D. C. më datën 1 Prill 1943-XXI ora 9 
p. d. për t'u gjykuar me paditësin Sabri Hysen Ce 
pulin, buik e banuës në katundin . Vinçan, i .cili 
midis të paditunvet të tjerë e ka paditur para kësaj 
gjykate për pjesëtimin e një are të ndodhur në kufi 
të katundit Vinçan. 

Në rast mos prezantimi në datën e sipërshënuar, 
ka m'u gjykue dhe vendos në mungesën e tij. 

Korçë, më 21.9.1942-XX. 
Kr u e t a r I 

* * * 
Gjuetari Paqtuesi. 

Thrritet për t'u prezantua në kët Gjykatë me 
datën 4-11-1942-XX, ora 9 para dreke, i pandehuri 
Bajram Ali Selami vjeç 20 nga katundi Shenepremte 
të Shijakut, tash me banim të ditun. 

Durrës, më 29.9.1942-XX. 
Oj. Hetues. 
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* * * 
të quajtu.ii. Nustret Shabanni dhe Abedin Mah- 

muti nga ka.undi Luarat dhe Abdyl Abedini, Nail 
Nuredini, dhe Ejup Beqiri nga katundi Salic të gji 
thë nga Greqija, f akuzuare sepse më da.ën 8 Janar 
1942-XX kanë kal ue kufirin greko-shqip tar tinëzisht 
dhe pa pasaporr, si dhe kaluc kotrabandë doganore, 
thirren dhe ftohen për C u-prezantuar para Gjukatës 
Paq.tuese të Konispolit, për t'u-gjykuar më datë 18- 
11-1942, o-a 10 pnra dreke. 

U njoftohet se në rast mos prezantimi të tyre në 
ditën dhe orën e sipër-shënuarë, gjyqi ka për t'u 
shikuar në mungesën e tyre. 

Kjo thirrje e botuerne në Flc.orcn Zyrtare 12 
Mbretnisë zën vendin e komunikimit fë rregulltë. 

Konispol, më .10-9-1942-XX. 
Gjuqtari Paqtues 

SHOQNI ANONIME INDUSTRIALE 

TETOVË 

Me 3 dhetuer 1942-XX, n'orën 10 para dreke. 
ka me u mbledhuri Këshilli i XX, i rregullt i aksio 
narvet, në lokalin e Shoqënisë në Tetovë Corso Mus 
solini 66: Rendi i ditës ka me qenë: 

1) Zgjedhja e nji sekretari, Zgjedhja e tre anë 
tarvet për të vërtetue protokollin e asambleve e për 
të shqyrtue zanat· «votat» në mbledhje. 

2) Relacionin e Këshillit Administrativ e të kë 
shillit Kontrollues të veprimevet të Shoqënisë të vje 
tit 1941 me proponimin e ndamjen e fitimevet. 

3) Dhanjen fund të veprimevet të Këshillit Admi 
nistrativ e të Këshillit Kontrollues për veprimet e llo 
garit të vjetit 1941. 

4) Ndritni i Statutit. 
5) Proponimi i aksionarvet në konformitet mt 

artikul.in 18 të regullores së Shoqënisë. 
6) Këshilli i Antarvet për të zgjedhë Këshillin 

Administrativ e Këslnliin Kontrollues, aksionarët që 
dishërojnë me marrë pjesë në mbledhje duhet me 
depozitua aksionet e t~ne të paketën 6 ditë përpara 
mbledhjes tue i dhanë në Tetovë në Korso Mussolini 
66 ose në Bankat Suedeze d.rn.th. në Dornace Banku 
në Beligrad si mbas artikullit 14 të Statutit të Shoqe- 
nisë. 

Tetovë, me 20 Shtatuer 1942-XX. 
Këshilli Administrativ: 

SHPALLJE 

Kërkohet të dekllarohet abset Çerçis Dalani nga 
Shalësi Konispolit larguar nga banesa tij e mbrame 

njëzet vjet përpara për Amerikë të Veriut pa dërguar 

letra nuk dihet ku ndodhet dhe në rron ose ka 
vdekur. 

Kush do që ka kundërshtim mbi dekllarirnin tij 
absent t'a parashtroj para gjykatës Kolegjiale Gjino 
kastrës. 

Gjinokastër 29 Korrik 1942-XX. 
Krye1tari 

* * * 
Kërkohet të dekllarohet absent Kosta Timo Ba 

miha nga Del vina larquar 15 vjet përpara · nga bane 
sa tij e mbrame me. drejtim për Argjentinë. 

Kush do që ka kundërshtime mbi dekllarirnin tij 
absent t'i parashtrojë para gjykatës Shk. I. Gjino- 
k .. \ " astrës. , ;1 . i 

Gjinokasrër, më 7-7-19LJ2-XX. 

* * * 
Kërkohet të dekllarohet absent Malo Vocua nga 

Gjinokastra larguar nga banesa tij e mbrume para 
njëzet vjete për Amerikë të Veriut. 

Kush do që ka kundërshtime mbi dekllarirnin tij 
absent t'i parashtrojë para gjykatës Shk. I. Gjino- 
kastrës. 

Gjinokastrë, më 7-10-1942-XX. 
Kry·e,tari 

NDREQJE GABIMI 
Në Fletoren Zyrtare nr. 99 të k. v., në faqe' 

8 e 9, tekstin e ku asht botue Dekretit Ministruer 
nr. 195 dr. 11-8-1942-XX, mbi «Norma për ndamje 
në prime të p jesëvc kontravencjonale etj .» bahen 
ndreqjet që pasojnë: 

- Numri rcnducr i Dekretit ësht 195; 
- Në Nenin 1, germa b): «Nga Drejtori i Mono- 

poleve e Tatimeve », duhet bë: nga Drejtori i 
Monopoleve i Tatimeve ..... »; 
• - Në Nenin 1, germa Ç), rreshti 4: «zbulueset 
antar» duhet ba: zbuluësat antarë , 

- Në Nenin 4, rreshti 6: «përfundime konkreti» 
duhet ba: përfundime konkrete; 

- Në Nenin 4, rreshti 8: asht shkrue dy herë 
fraza «në shërbim ose për shkak qëndrimi», prandaj 
njëna prishet; 

_!I Në Nenin 6,. rreshti 1: «pjesa që i. përkasin» 
duhet ba: pjesët që i përkasin; 

- Në Nenin 7, rreshti 11: «l;y fond të të jetë .. » 
duhet ba: k)J fond do të jetë .... »; 

- Në tekstin Italisht, nuk asht vënë data e 
Dekretit, dhe fjala «Compete» në rreshtin e tretë 
të Art. 2, duhet të vihet: para fjalës «a titolo» të 
rreshtit ndjekës. 
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GAZZETTA. UFFICIALE 
DEL REGN O ~ D' ALB AN I A 

Tirana, giovedi 22 ottobre 1942-XX 
------------------ ---- ----- ---- EDITA DAL MINISTERO DELLA CULTURA POPOLARE ----- 

CONDIZIONI D'ABBONAMENTO 
ALBANIA. IT ALIA e IMPERO 
ESTERO (Paesl dell'Untone Postale) 

per un anno Fr. alb. 20 
• 30 

(per 6 mesi , meta prezzo) 
Un numero del mese In corso (1in;;; ! 16 paglne) Fr. alb. 0,20 
, • erretroto • • 1 

Ognl Icsctcolo e In vendit& anche presso le librerie autorlzzate. 
Gil abbonamentl di regola decorrono dal glo~no di rlcevlmento dell'tmporto. 

Non si garantlsce J'lnvio del numeri arretratl. 
L'tmporto dell'abboncrnento o per numerl separat!, se per resident! In Al· 

banla, deve essere versato al locall Uffici di Finanza e la relativa quietanza 
rlmeHa al Mlnlstero della CULTURA BOPOLARE se da!l'ltalia, lmpero ci dal' 
'Estero, con assegno bancarlo stllato In franchi albanesl, aumentato ·(se per 
abbonamentl) di fr. alb. 0,70 per spesa di quietanza. 

Gli Ullici statali (civili o mllitari) e gli Enti pubblici quando autonomi o 
accentratl (cloe non gli Ufflci dipendenti) - possono rlchledere per iscrltto una 
piu copie gratulte (sciolte on abbonamento) per see per gli Uffl:i dlpendentll. 

MINISTERO DELL' ECONOMIA NAZIONALE 

ORDINANZA N. 12 

Il Ministro Segretario di State per l' Econornia 
Nazi onale; 

Viste il Dccrcto Luogotenenziale del 21 Luqlio 
1942-XX N. 152 sulla creazione del Cornitato Cen 
trale per gli Approvvigionam·enti e Consumi; 

Visto la convenzione stipulaia tra il R. Governo 
e la Sezione del Credito Agrario del Banco di Na 
pol: <,Albania» per I'acquisto di 18.000 quintali di 
grano da seme; 

Ordina: 

Art. 1 
La distribuzione, vendita e deposito del grano 

da serne si reqolano secondo le norme stabilite 
in questa Ordinanza: 

Art. 2. 
Il grano da seme acquistato in base alla con 

venzione stipulata col Credito Agrario del Banco 
di Napoli «Albania» viene distribuito nei centri di 
Prefettura e Sortoprefettura solo per scopi di I se 
mina agli aqricoltori, ai proprietari oppure proletari 
ed affittuari ~oltivatori ehe non abbiano il serne e 
non possano procurarlo diversarnente. 

Art. 3. 
La distrtbuzione del grano da serne viena af. 

COSTO E MODALITA PEP LE lNSERZIONI 

se non supera una colonna (albanese e italiano}mtnimo Fr: alb. 10 
se oltre una colonna • per ogni c olonne 

L'tmporto e da versarsi In antlcipo . salvo per gli Ulficl statali o por cste 
tali con le stesse modclitë come per gli abbonamenti. 

Le 1nserzloni sono gratuite soltanto per i Tribunali o l'A mministrazione stc. 
tale quando per legge non e prevista o non e possibile la t I vaisa su terzi de!la 
,pesa per l' inserzione. 

La pubblicaztone delle inserzloni avviene - salvo speciali circostanze · e-itro 
l primi 3 numeri dopo la data di ricevimento. 

N. B. Ognl corrispondenza o versamento deve essere lndirizato al: 
MINISTERO DELLA CULTURA POPOLARE 

(GAZZETTA UFFICIALE) 
T I R A N A (Albania) 

fidata alla Societa S.A.S.T.E.B. la qualc, in base 
alle notifiche per iscritto degli Ispctrorati Agrari 
e Uffici Agrari, conscqna il seme alle categorie so 
praoitate, al prezzo di fr. alb. 209 per quintale senza 
sacco oppurc contro 110 kg. di grano comrncr ciale pu 
lito in base alle qualita stabilite della convenzione 
stipulata fra ii Ministero dell'Econornia Nazionale 
e la Societa S. A. S. T. E. B. 

Art. 4. 
Gli elenchi nominativi per la distribuzione del 

serne , di grano e cornpilata dagli Ispettor ati Agrari 
o dagli Uffici Agrari, dovranno essere approvati dai 
Consigli, Provinciali per l'Econornia in base all'arti 
colo 4 del D. L Nr. 152 del 21-7-1942-XX 

Art. 5 
I capi villaggi oppure dei quartieri nelle . citta 

si obbligano, sotto la loro diretta responsabilita per 
sonale, di rilasciarc alle categorie previste nell'ar 
ticolo B di q,uesta Ordinanza, un certificate senza 
bollo, nel qua le debbono diçhiarare ehe gli . acqui 
renti hanno effcttivarnentc bisogno di seme grano. 

Gli i nteressati prescntcranno derti certificati agli 
Ispertorati o agli Uffici Agrari della propria giu 
risdizione. 

Art. 6. 
La Societa S. A. S. T. E. B. si obbliça di versare 
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subito le sornrne realizzate dalla vendita del grano 
da seme, in base all'art. 3 di questa Ordinanza, al 
Banco di Napoli «Albania» Sezione del Credito Agra 

rio, in çon to speciale «Grano da serne ». 
Il quantitavo di grano commerciale arnmassato 

dallo S. A. S. T. E. B. lo disporra ii Cornitato Cen 

trale degli Approvvigionamenti e Consumi per le 
necessita alimentari, in base al prezzo stabilito per 

i '. grani amrnassati: il controvalore di questo grano 
sara versato all 'Istituto Bancario di cui sopra. 

Art. 7. 
I sacchi vuoti verranno consegnati per trarnite 

gli Ispettorati gli UHici Agrari al 1'ilinistero dell' 

Economia Nazionale. 
Art. 8 

Nei centri ove la S. A. S. T. E. B. non ha le 
sue filiali' o aqenti, il Ministero dell 'Econornia 

Nazionale distribuisce il grano a mezzo degli organi 
degli Uffici Agrari e sempre in base a questa Or 

dinanza. 
Art. 9 

Alla Soricta S. A. S. T. E. B., per la distr i 
buzione del grano da serne, come pure del grano am 
massato, si riconoscera il diritto fisso stabilito nella 
convenzione stipulate tra ii Ministero dell'Econornia 

Nazi~nale e~ Societa, cioe fr. alb. 2,74 per ogni 

quintale. 
Art. 10. 

I capi villaggio sono obbligati a denumziare ai 

Cornuni, gli aqricoltorl, affiuuari e coloni ehe non 

abbiano seminato il grano ricevuto e l'abbiano ado 
perato per altri usi. Quando dal controllo degli or 

gani amministrativi cornpctenti risulia ehe i (capi 

villaggi non abbiano denunciate coloro i quali hanno 
adoperato il grano per altri usi, verranno puniti 
con l'arresto da due mesi a un anno e con l'arnmenda 

da 500 a 1000 fr. alb. 
Art. 11. 

Le pcrsone ehe hanno r icevuto il qrano da serne, 

e per ragioni di forza maggiore non .hanno potuto 

seminare, si obbligano, entro ii mese di qcnnaio 
1943-XXI di avvisare I'Ispcttorato o l'Ufficio Agrario 

i quali opereranno in base alle istruzioni del Nti 

nistero dell'Eronornia Nazionale. 
Art. 12 

Tutti coloro ehe hanno prcso ii grano da serne 

e lo hanno destinate per altri usi vengono condan 
nati e l'!ultati in base a.Dii articoli 6 e 7 deJ D. L. 
n. 152 del 21.7.1942-XX relativo alla creazionc del 

Comirato Centrale degli Approvviqioaamenti. 

Art. 13. 
La prcsente Ordinanza cntra in vigore dalia data 

di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno. 
Tirana, li 19 ottobre 1942-XX. 

P. JJ Ministro dell'Econornia Nazionale. 
V. Rocco 

Shtyp: Luarasi Tiranë 
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Parte supplementare in lingua italiana a pag. 6 

Viti XXI 

FLETORJA 
E MBRETNISË 

Nr.122 

ZYRTARE 
SHQIPTARE 

Tiranë, e Shtunë· 24 Tetor 1942-XX 

BOTOHET PREJ MINISTRIS S£ KULTUR£S POPULLORE 

KONDITAT E PAJTIMIT 

PËR SHQIP~RI, IT ALI e PERANDORI: për nji vit Fr. Shq. 20 
• JASH'.fE (Shtete të B. Postal) • • • » 30 

(për fl muaj gjysma) 
Njl! numur (deri 16 faqesh) i muajit n'udhtim Fr. Shq. 0,20 
• • » • i vjetër » 1.- 

(Numura ti! veçanta shiten edhe në Libraritë) 
Tl! hollat për pajtime ose për sasi numurash a koleksio 

ne paguhen në Zyrën e Financave në çdo vend dhe d~f 
tesa pl!rkatëae duhet t' i dërgohet Ministris së KUL TURES 
POPULLORE. 

Për Fletoren Zyrtare, nga jashtë pajtimi mund të dër 
aohet me çek banke, tue shtue fr. shq, 0.70 për pullat e dëf 
te11!1, dhe po n'atë drejtim. 

PËRMBAJTJE 

1) D. Mbr. 18 Shtator 1942-XX, Nr. 249 
Dhanie amnistie në Tokat e Liruerne f. 1 

2) Min. Ek. K. - Urdhnesë n. 10 " 2 
3) " " " 

- n. 11 " 3 
4) Shpallje Gh qesh " 4 

SOMMARIO 
I) D. R. 18 settembre 1942-XX, Nr. 249 

Larga amnistia per i reali commessi 
nelle Terre Liberate 

2) Min. Ec. N. - Ordinao za n. 1 O 
3) ,, ,, ,, - n. 11 

p 6 

" 7 
" 8 

Dekret Mbretnor Nr. 249 
datë 18-9-1942-XX 

Dhanie amnistie për Tokat e Lirueme 

NA 
VIKTOR EMANUELI' III 

P!m HIR Tt!l ZOTIT E VULLNET Tit KOMBIT 
MBRET I IT ALIS DHE I SHQIPNIS 

PERANDOR I ETIOPIS 

Mbassi u-pa neni 18 i Statutit Themeltar te 

Mbretnis s'Onë të Shqipnis; 
Mbassi u-ndiqjue Këshilli i Ministra vet; 

Mbi propozimin e Kryetarit të Këshillit të Mini 
stravet, Zav. Ministflr 'Sekretar Shteti për Drejtësin, 

TAKSA E REGULLA PËR SHPALLJET 

Kur nuk kalon një shtyllë (shqi1,1 e italisht) Fr. S~. 10 
Për ma shumë se vjë shtyllë për çdo shtyllë • 6 

Botohen p• vleft! shpalljet q'u përkasin gjyqen ose adminl•• 
trath \htetnore dhe ato të cilësuemc t'atilla ose t! ptrja1htuemc 
ligjërieht nga pagimi taksave Shtetnore. 

Shpalljet botohen rregullieht - kur nuk pengojnë ruje ti po 
saçme - ndër 3 numurat e para pas mbri+jes 11! tyre d Redak1i 

pagesa e ahpalljevet bëhet ei edhe për pajtimet nl! Zyrat F'.nanciara 

011.EJTIMI pir korretpondenci dhe page1at 61ht 
MINISTRISE SE ICULTURES POPULLOIE 

(FLETORJA ZYRTARE) 
TIRAN 

dhe nji mendimi me Ministrin Sekretar Shteti për 

Tokat e Liruerne: 
kemi dekretue dhe dekretojmë 

Neni 1 
Jepet amnisti për faii! për të cilat ligja ose 

shpalljet e dhanuna prej Komandës Eprore të Fuqive 
t'Arrnatosuna të Shqipnis parashikojnë një ndeshkim 
kundra !iris personale, që vetëm ose i' bashkuem 
me ndeshkirne gjobore a aksesore, nuk kalojnë _!lë - maksimumin të dhetë vjetet, ose _El~_ndeshkim gjobor. 

Për fajet politike jepet amnisti cilido qot.ë ndesh 

kimi i dhanun. 

Konsiderohen faje me karakter politik fajet që 
lëndojnë nji interes politik të Shte.it ose nji të drejtë 
politike të shtetasit. Barasohet në fajin që ka karakter 
politik faji komun i determinuern, pjesërisht ose ta 
nësisht, nga shkaqe politike. 

Neni 2 
Jasht rasteve të parashikueme prej nenit të ma 

sipërm falen, në qoftë se nuk kalojnë të dhetë vjetët 
dhe u zbritën dhetë vjetë, po qenë të një kohë-vazh- 

ducshrnenijc ma të madhe, ndcsltkimet e dhanuna ose 

që kanë për t'u dhanë. 
Falen gjithashtu krejtësisht ndëshkimet gjobore 

si dhe ndëshkimet aksesore të ndalimit të përkohë 
shem nga ofiqet publike, të pezullimit nga ushtrimi 
i një protesjoni ose mjeshtërije dhe të ndalimit ngll 
ushtrimi i profesjonit të. tregtarit. 
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Neni 3 
Ndëshkimi me vdekje dhe me burgim të përjet 

shëm kthehet në pesëmbëdhet vjet burgim të rundë. 

Neni 4 
Benefici i parashikuern në dy nenet e masipërrn 

revokohet me të drejtë kur ay i cili ka përfitue 
nga ky benefic, dënohet me ndëshkim privues të 
lirisë personale për delikt dheltar të kryem mbrenda 
afatit të pesë vjetëve nga data e këtij Dekreti, 

Neni 5 
Përjashtohen nga beneficet C\i. neneve 1, 2 e 3 

ata të cilëve me datën e këtij Dekreti u jnë dhanë 
dU denime me ndëshkim të privuern të lirisë pcrso- 

nale për delikt dheltar ose që kanë ba ose bujr.e pjese 
me banda t'arrnatosuna ose në shoqata të pJ:eq,1Lu.: 
në shërbim të Shteteve anmiq kundra Shte it Shqiptar 
o Italian ose bajnë pjesë n'orqanizata soversive. 

Përjashtohen gjithashtu nga benefici i neneve 2 

e ~ ata që ndodhen n'arrati, posë kur dorëzohen 
mbrenda tre muajve nga data e hymjes në fuqi të 
këtij Dekreti në burg ose në Prefekturat ose në 
Nënprefekturat e Mbretnisë, në Prokurori- Mb ·ct 
nore o në Gjykatat e Paqit, n'autoritetct Kc ·nur ale 

ose në Komandat e KK. MM., ose po t~ £)nC:"'n1 
jashtë Shtetit dorëzohen n'autoritetet Konsullore I a 
ljane mbrenda gjashtë muajve nga këto datë. 

Dispozitat e paragrafit të masipërrn nuk apli 
kohen në rast që ndeshkirni asht tanësisht i falun. 

Neni 6 
Beneficet e neneve 1, 2 e 3 nuk a"l kohen- 

1) për fajet të parashikuem prej k.idcve pe.ialc 
të Fuqive t' Armatosuna Italiane: 

2) l?ër delikt kundra personalitetit t¢ ":,tcs1t 
Shqiptar, kushtituern mbas 12 prill 1939, t'atij Italian 
ose të Shteteve aleat; 

3) për atentatet kundra siguris të Fuqive t'Arma 
tosuna të Shtetit, ose të Shteteve aleat ose kundra 

sendeve që u përkasin administratave ushtarake t'afy 
ne · Shteteve. 

N~ni 7 
Dispozitat e neneve të masipërrne nuk u përka 

sin dhunimeve të ligjave Financjare mbi taksa shteti, 
për të cilat aplikohen urdhënimet e neneve 8 deri 10. 

Neni 8 
Jepet; amnisti për shkeljet e ligjeve Financiare 

sa herë që ndeshkimi privues i lirisë personale, ay i 
gfobës· ~ randë, i gjobës së lehtë ose ndëshkimi 

pekuniar nuk kalon në maksimum të njëmijë frangat 
'shqiptare. 

Neni fJ 
Ndëshkimeve me gjobë të randë e të lehtë dhe 

ndeshkirnet pekuniar që i janë dhanë ose që kanë 
për t'u dhanë, për shkeljet të përmenduna në nenin 
e masipërm, në masë ma të madhe se njimijë franga 
shqiptare, u falet gjysma dhe, në çdo rast, jo në 
pak se njëmijë franga shqiptare. 

Neni 10 
Bencficet e përmenduna në11nenet 8 e 9 i nën lJ shtrohen, në raste në të cilat eksiston detyrim për 

: pagim taksash, konditës që pagimi i 'tanshëm i 
i .. tune të bahet mbrenda afatit të njiqind e tetdhetë 

ditëve nga data e botimi l të këtij dekreti. 

Neni 11 
Urdhënimct e këtij dekreti zbatohen për veprat 

e kruernc prej personash që nuk bajnë pjesë në 
Fuqitë e Armatosuna Italjane, në tokat që k~n hy 

me ba pjesë tanësore të Mbretnis Shqiptare në bazë 
të Dekretit Mbretnuer Nr. 264 da:ë 12 Gusht 1941 
-XIX. 

Neni 12 
Ky Dekret hynë në fuqi ditën e botimit të tij 

në Fletoren Zyrtare të Mbretnis dhe ka efekt për 
veprat e kryeme deri në ditën 11 Gusht 1941-XIX. 

Me Dekret Mëkambësuer kanë me u shpallë nor 
mat e nevojshme për aplikimin të këtij Dekreti 

Urdhënojmë që ky Dekret të botohet në Fle- 

I teren Zyrtare të Mbretnis, tue i dhanë mandat ci 
, litdo që i përket me e respektue dhe me ba që të 

· I respektohet. 

S. Rossore, më 18 Shtator 1942-XX. 
VIKTOR EMANUEL! d. v. 

M. Kruja d. v. 
Ekrern Vlora d. v. 

MINISTRIA E EKONOMIS KOMBËTARE 
Komiteti Qendruer për Nozullime e Konsume 

U R D H f: N E S Ë nr. 1 O 

Mbassi pa Dekretin Mëkambësuer Nr. 152 datë 
21-7-1942-XX, mbi krijimin e Komitetit Qendruer për 
Nozulli met e Konsumet; 

Mbassi ndigjoi Komitetin Qendruer të Nozullime 
ve c Konsumeve; 

Urdhënon 
Neni 1 

Drutë dhe Qymyri dhe prod~imet e tjera të druj- 
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ta t'akordueme në përjashtim të taksës në vështrim 

të nenit 1, germa c) e nenit 2, të shtojcës së Ligjit 

mbi pyjet ~· kullosat mbi të cilën ban fjalë Dekreti 
datë 23 Prill 1934 mund t'u shiten vetëm konsurna 

torve direktë. 
Neni 2 

Kush grumbullon me qëllim fitimi prodhime të 
përmëndun n'artikullin e sipërm asht i detyruem me 
krye pagesën e taksës përkatëse në masën maksi 
male të parapamë nga ligji mbi pyjet e kullosat. 

Neni 3 
Çmimi i shitjes së druve dhe qymyrit vegjetal 

konsumatorit nuk do të jetë ma i naltë se çmimi 

qi do të caktohet nga Këshillat kompetente Krahi 

nore t'Ekonornis për stinën dimnore tue fillue nga 
mueji Tetuer deri në fund të muejit Mars. 

Neni 4 
Kundravajtësit do të dënohen me nji gjobë baras 

me dyfishin e çmimit të tregut të druve e të qymyrit 
të shitun me çmim ma të naltë nga ai i caktuam. 

Neni 5 
Mbikqyrja për zbatimin e normave të përrnëndu 

na në kët Urdhënesë e cila hyn në fuqi me ditën e 
botimit të sajë në Fletoren Zyrtare të Mbretnis, 

besohet Milicis Fashiste Pyjore. 

Tiranë, më 16 Tetuer 1942-XX. 

p. Ministrin e Ekonomis Kombëtare: 
V. Rocco 

MINISTRIJ\ EKONOMIS KOMBËTARE 
Komiteti Qendruer për Nozullime e Ko11su111P 

UR DH NE SË Nr. 11 
Ministri i Ekonomis Kombëtare; 
Mbassi pa D. M. datë 7 Korrik 1942-XX. Nr. 

132; 
Mbassi pa D. M. datë 21 Korrik 1942-XX, Nr. 

152; 
Mbassi pa Urdhënesën e vet Nr. 1 datë 10-9- 

1942-XX; 
Mbasi ndigjoi Komitetin Ocndruer për Nozullimet 

e Konsumet; 
Urdh.ënon 

Neni 1 
Çmimi i grunit i dorzuern franco transport në 

selinëi ndustr.ale të mullijve a. htë cak.ue fr. shq. 92,50 
kuintali për cillsi qi ka peshë specifike mesatare 
prej kg. 70 në kg. 80 për hektolitër e për 3 O O 
landë të hueja. 

Impuritetet qi e kapërxejnë përqindjen e sipër- 

·3 

me të përbarnc nga landë të përdorëshrna, do t4 
vleftësot.cn fr. shq. 0,60 për kg. 

Neni 2 
Mielli i prodhuem me dhanje 85 0/0 mbi grun 

të pastër nga landë të hueja do të ketë karakteristl 
kat oë vijojnë: - Lagështinë 14 O ·O, hi 1,05 0/0, glutinë 10 0/0.. 

Neni 3 
Ç.J1i ni : miellit i ceduem furrnave mbetet siç 

astit fr. s• q. 110 kuintali. 
Çni ni i krundeve caktohet fr. shq. 60 kuintali. 
Ç ,1i '1<' ·. e sipërme kuptohen për prodhim franco 

në de:1··~ i at c mullijve, pa thasë. 
Ç r. i· ii 1-e: çdo kuintal gruni ose miell gruni 

cedue pri, d. \ C' ose kolektiviteteve për prega .itjën di 

rek•e te b kes shtohet 50 0/0 e prandej mbetet i 
c_k' e·1 'r. shq. 138,75 për grunin e fr. shq. 165 
për .ni, llin. 

Asht 
Neni 4 

ndaluam prodhimi i miellit tip «O» ose 
«00,>. 

Neni 5 
Vt.mja e miellnave në konsum mund të bahet 

ve terr. r.ë bazë t' autorizimit të Komitetit Qp.ndruer 
per Nozull.rr et e Konsumet. 

Neni 6 
Krundet do· t'u cedohen direkt prej mullij~ 

pronarve të kafshëve të punës, të qumështit dhe të 
r ri.save të pulave, nën kontrollin e Këshillit Krahi 
nuer t'Ekonomis dhe në bazë të shënimeve të bame 

nga Zyrat kompetente bujqësore të qarqeve. 

Neni 7 

Misri do të bluhet me çmimet qi vijojnë: 
a) ndër mullijt me aftësi prodhuese ma tepër se 

50 kuintal në ditë, fr. shq. 4 kuintali; 

b) ndër mullijt me aftësi prodhuese prej 25 
deri në 50 kuintal, fr. shq. 5 kuintali; 

c) ndër mullijt me aftësi prodhuese ma pak se 
25 kuintal, fr. shq. 6 kuintali. 

Neni I 
Misri u cedohat mullijve me çmimin fr. shq. 

122.75 kuintali. 
Karakteristikat bazë të misrit qi Shteti ose Enti 

i autorizucm për grumbullimin u cedon mullijve ja11£ 
- ato të caktucrne n'artikullin 2 t'urdhënesës Nr. 1 
datë 10-9-1942-XX, të ·Ministris Ekonomis Kombë• 
tare. 
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Për 100 kg. misër mullijt duhet të prodhojnë 
99 kg, miell me lagështinë maksimale 14 010 e hi 
maksimum 1,30 0/0. 

Neni 9 
Shkeljet e kësaj Urdhënese ndëshkohen në bazë 

ti ndëshkimeve të paraparne nga nenet 61, 7 e 8 D. M. 
dati 21-7-1942-XX, Nr. 152, 

Neni 10 

Kjo Ilrdhënasë hyn në fuqi në ditën e botimit të 
s&jë në Fletoren Zyrtare, 

Tiranë, më 15-X-1942-XX, 

Zav. Ministri Ekonornis Kombëtare: 
Shuk Gurakuqi d. v. 

SHPALLJE GJYQESH 

Thirje 
Theritet i qojturi Shgqri Oernal Ramazan, pu 

netor, nga Tirana, dhe tash me banim te paditur 
ne Shqipen, qe te prezantohet para Gjyqit Kole 
gjial te Korçës D. Nd. me. datë 20 Nentor 1942, ora 
9 para dreke, mbasi do te gjykohet si i pandehur per 
shkak se ka mashtruar ankuesin Naqo Limoni, nga 
Korça, tue i marrë disa sende. 

Ne rastin se nuk do te prezantohen me daten 
e sipërme, gjykimi do te vazhdoje dhe perfundoje 
ne rnunqesën -e tij. 

Kjo leter-thirje ze vendin e komunikimit. 
Korçë, rnë 18.9.1942-XX. 

Kryetari Gjyqit Shk. I. 

* * * 
Thirret me u prezantua para Gjykatës Kolegjiale 

të Tiranës ·ct. p. me date 5 Nanduer 1942-XX ora 
10 para "dreke, ditën e Ejte, i pandehuni Llambri Tu 
shi Cilivriqi nga Berati, ma pare banues në Tiranë 
dhe tashti me banim te padijtun, i cili akuzohet se 
në muejin Prill të vjetit 1942 ka rnashtrue ankuesin 
Thoma Stefan Kostën, tue i shkuar ketij ne dyqan 
dhe tue i terhequn fr. shq. 170 me preteks se këtë 
shume e kishte paguem per vllan e ankuesit. Veç 
ksaj i pandehuni i' siperme ka tentuam me mash 
truem prapë ankuesin Thoma tue i dërguar nji tele 
gram nga Pogradeci, me firmën e vllajt t'ankuesit 
1iQ quejtunit Mino, ne të cilin i kërkonte 200 fr. 
shq, por ankuesi e ka kuptuar dhelin e te pandehunit 
dhe nuk i ka paguar të hollat. 

Në rast se i pa ndeh uni Llambri nuk ka me u 

prczantuërn në diten dhe oren e caktuerne per gjykim, 
ka me u shikuem gjyqi i tij në mungesë. 

Kjo thirrje e botueme rregullisht në Fletoren 
Zyrtare, zen vendin e komunikimit. 

Tiranë, më 2.10.1942-XX. 
Kryetari 

* * * 
Thirret me u prezantua para Gjykatës Kolegjiale 

të Tiranës d. p. me date 5 Nanduer 1942-XX ora 
10 para dreke, dit' e Ejte, i pandehuni i ·.quejt411i 
Beilli Skender Teufiku nga katundi Ofire i Mallaka 
stres e tash me banim te padijtun ne Shqlpnie, per 
me u gjykuar sepse akuzohet se me d. 19.7.941 ne 
rast që flinte në nji dhomë në hotel Dibra në Ti 
ranë se bashkut me akuesin Riza Lulin Toger me 
shcrbim pranë qendrës mobilizimit në Tiranë, ktij 
i ka vjedhe njis sahat e nji portofol me 50 fr. shq. 

Në rast që nditen dhe orën e sipërme, caktue 
per gjykim, nuk ka me u prezantua para ksaj Gjy 
kate, i pandehuni, ka me u shikuem Gjyqi · i tij 
në mungesë. 

Këjo thirrje e botueme rregullisht në Fletoren 
Zyrtare, zen vendin e komunikimit. 

Tiranë, më 2J 0.1942-XX. 
Kryetari: 

* * * 
Të quajtunit Nassi Giavani, Nasi Pietro, Nasi 

Nikolia, Nasi Tomasso, Nasi Maria, Lefteria Bilbili 
Lefter ia Andonato të gjithë nga katundi. Sajadhe • 
.e Greqisë, t'akuzuarë sepse më datën 6-12-1941-XIX 
kanë kalue kufirin greko-shqiptarë tinëzisht dhe pa 
pasaport ose dokument tjetër aq vleftëse, si dhe 
kanë kalue kontrabandë doganore, thirren dhe ftohen 
për t'u-prezantuar para Gjyka:ës Paqtuese të Ko 
nispolit, për t'u gjykuar më datën 12-11-1942-XX 
ora 10 para dreke 

U njoftohet se në rast mos prezantimi të tyr~ 
në ditën dhe orën e sipërshënuare, gjyqi ka për të 
vazhduar në mungesën e tyre. 

Kjo thirrje e botueme .në Fletoren Zyrtare të 
.Mbretnisë zën vëndin e komunikimit të rregulltë. 

Konispol, më 8.9.1942-XX. 
SHPALLJE 

Thrriten të prezantohen para Gjykatës Kolegjia 
le të Gjinokastrës D. P. me datë 3-XI-1942-XX, 
ora 9 në mëngjes, si të pandehuri .Moskadelli Bambino 
Ladino 1 indur në Kallzio, dhe Zagarini Ilia, lindur 
në .Mazcido të Italisë, sot me banim të paditur, 
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t'akuzuar se me datë 11-6-1941, tue qenë në bashkë 
punim me njeri tjatrin kanë vjedhur 2000 copë Dedo 
matire Dinamiti me vleftë 500 fr. shq. të Shoqëris 
Simoncini; dinamitet në fjalë ja kanë shitur Anastas 
Priftit nga Lukova. 

Kjo shpallje ze vendin e komunikimit të letër 
thirrjes, në rast të mos prezantimit ka për t'u shikuar 
gj!:)qi në mungesën e tyre, dhe ka me u ekzekutua 
pjesa e garancisë që kanë lëshue, për mos-prezantimin 
e t!:)re. 

Gjinokastër, më 18-9-1942-XX. 
Krye'tari 

THIRRJE 

Të quajtunit Parmigiani Cerubino, banuës në 
Semigalia Itali dhe Magoga Giovani Arone banuës në 
Trevisio, Itali, thirren të prezantohen para gj!:)qit 
Kolegjial të Elbasanit D. P. më dt. 7-12-1942, në 
ora 9 para dreke, për t'u gjykuar si të pandehur dhe 
të akuzuar se më dt. 27-10-1941 kanë hyrë në dy 
qanin e Musa Çilit duke thyer dritaren e kam 
vjedhur një sasi sende ushqimore. 

Shënohet se rë rast të mos-prezantimit të tyre, 
në ditën dhe orën e caktueme ma sipër, gjyqi ka 
m'u shikua në mungesën e tyre. 

Elbasan, më 30-9-1942-XX. 
Gj!:)qtari Filluer 

AKT-GJYKIM 
N'Emën të Madhëris Tij 
VIKTOR EMANUEL III 

Për hir të Zotit dhe Vullnet të Kombit 
Mbret i Italis dhe i Shqipëris 

Perandor i Etiopis 
Gjykata Paqtucse e Tiranës e formueme prej: 

z .. Hilmi Hysi Gjgqtar Paqtues, Z. Hasan Kullezi 
Protokolist, në padien civile të rregjistrueme me 
nr. 889 të lib. themeltar vjeti 1942, ngrehun prej 
Zyber e Ali Bakiu, banues në Tiranë. kundër Esat 
Dishnica me banim të pa njoftun n'Itali, për lirimin e 
nji magazeje, sod me datë 31-8-1942-XX, dha këtë, ., 

Vendim 
Paditësi Zuber e Ali Bakiu, banues në Tiranë, 

përfaqsuem liqjorisht prej av. Qerim Çelo, me kër 
kesë padien e tij të rregjistruar në kët Gjykatë me 
datë 24-6-1942, ka paditun të quejtunin Esat Dish 
nica tregtar me banim të pa njoftun n'Itali, dyke 
kërkue det.Yrimin e tij që t'i liroj e dorëzoj magazen 
e marë me qira në Tiranë në r.rugën e Veriut (tash 
Rruga Murat Toptani) nr. I. mbasi kjo i nevojitet 

.. për vete dhe se i padituni ka shkelë kushtet e kontra 
tës tue nënleshue me qira në persona të tretë. 

Në procedimin gjyqsuer verbal të rrjedhun bot 
nisht dhe në mungesën e të paditunit, si u këndue 
k~rkesë-padia ana paditse e përsëriti: 

5 

Gjykata si shqyrtoj të gjitha aktet mori para 
sysh këto arsqena ligjore: 

Me qenë se, i padituni nga dita dhe ora e gjyqit 
kishte dijeni rregullisht dhe sado që u thirrë nuk u 
prezantue, mbi kërkimin e anës paditse dhe në bazë 
të nenit 531 Sht. II. Pr. C., u vendos shikimi i 
gjyqit në mungesën e të paditunit. 

Me qënë se faktet e parashtruerne prej anës 
paditsc për provim të padies saj nuk u përgënje 
shtruen me prova të rnarrun që ma parë e në kët 
mënyrë konsiderohen si të pranueshme dhe justifi 
kuese të padies paditsit. 

Për këto arsye 
Gjykata në bazë të nenevet 531, 533 Sht. II. 

Pr. C. 138 Pr. C. 
Vendosi 

Detyrimin e të paditunit Esat Dishnica, tregtar 
me banim të pa njoftun n'Itali, që t'ju liroj dhe 
dorëzoj paditsavet Zuber e Ali Baki, tregtar, banuesa 
në Tiranë, magazen e marrë me qira të ndodhun në 
Tiranë në rrugën e Veriiut tash Rruga Murat Topta 
ni) nr, I. 

Shpenzimet e gjyqit si dhe 20 fr. shq. shperblim 
avokatuer në favor të av. Çelo i ngarkohen të pa 
ditunit. 

Ky vendim mund të kundërshtohet e diktimohet 
mbrenda afatit ligjor. 

Tiranë, më 31-8-1942-XX. 
Gjyqtari Paqtues: 

Vendim 
Me qenë se gjyqbjerrsi Esat Dishnica rrezulton 

se ndodhet n'Itali dhe me banim të pa dijtun, prandaj 
në konformitet me diispozitat e nenit 511 të Sht. II. 
Pr. C. u vendos që akt-gjykimi në fjalë t'i njoftohet 

- publikisht tue u shpallë në njenen prej fletorve 
Shqiptare . 

Ky vendim mundë re kundërshtohet rnbrenda 
dy mujve e dhetë ditëve nga dat' e botimit në fletoren 
dhe mundë të diktimohet rnbrenda njizet ditve nga 
dita e mbarimit t'afatit të kundërshtimit. 

Tiranë, më 21-10-1942-XX. 
Gjyqtari Paqtues 
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PAllTE SUPPL£ ~ENtARË in lingua italiana F\nno XXI - Nr. 12! 

GAZ·ZETTA. UFFICIALE 
D E L R E G N O D' A L B A N I A 

Tirana, 42 sabato ottobre 1942-XX 

EDITA DAL MINISTEltO DELLA CULTURA POPOLARE 

CONDIZIONI D'ABBONAMENTO 

ALBANIA, ITALIA e IMPERO 
ESTERO (Pae1I dell'Untone Postale) 

per un anno Fr. alb. 20 
• 30 

(per 6 mesi , meta prezzo) 
Ua aumero del mese In corso (siu;:; ~ 16 paglne) Fr. alb. 0,20 

erretroto • • l 
Ognt lasclcolo e In vendlta ancbe presso le llbrerle autorlnate. 
Gli abbonamentl d. regola decarrono dal gtorno di rtcevtmento dell'tmporto. 

Nu si garantlsce l'lnv,o del numerl arretratl. 
L'tmporto dell' abbonamento a per numerl separat!, 1e per resident! In Al• 

Dania, deve e11ere versata al local! Ullict di Ftnanza e la relativ• quletanza 
rime11a al Mintstero della CULTURA POPOLARE se dall'ltalla, lmpero o dal' 
'Estero, con a11egno bancarla sttlato In lranchl albanesl, aumentato (se per 
el,l,onamentl) di Ir. alb. 0,70 per spesa di quletanza. 

Gli Ulllcl statall (civili o mtlitari) e gli Enti pubbltc, quanda autonomi o 
accentratt (cloe non gli Ulllci dlpendentl) - panono rlchtedere per lscrltto una 
plia cepie gratulte (sclolte on abbonamento) per 1e e per gli Ulfl:I dtpendentU. 

Decreto Reale Nr. 249 
data 18-9-19'12-XX 

Larga amnistia per i reati commessi 
nelle Terre Liberate 

NOI 
VITI'ORIO EMANUELE DI 

PBJ!t GRAZIA DI DIO E VOLONTA DELLA NAZIONB 
RE D' ITALlA E D' ALBANIA 
IMPEftATORE D' ETIOPIA 

Visto l'art. 18 dello Statu:o Fondamentale del 
Regno Nostro di Albania; 

Sentito ii Consiglio dei Ministri; 
Su proposta del Presidente del Consiglio dei Mi 

nistri, Ministra Segretario di State per la Giustizia 
ad 'interim, di concerto con i Ministri Segretari di 
Sta to per le Terre Liberate; 

Abbiamo decretato e decretiamo 
Art. 1 

E' concessa amnistia per i reati, per i quali la 
legge o i bandi emanati dal Comando Superiore delle 
Forze Armate d'Albania comminano una pena de 
tentiva, sola o congiunta a pene pecuniarie, o ac 
cessorie, non superiori, nel rnassirno, a dieci anni, 
oppure una pena pecuniaria. 

Per i reati politici ë concessa amnistia qualun 
que ~ia la pena commirratav 

Sono considerati aventi carattere poli.ico i reati 
ehe offendono un interesse pubblico dello Stato o 
un diritto politico del cittadino. E' equiparato al reato 

COSIO E MODA.LITA PEP. LE INSERZIONI 

se non 1upero una colonna (elbanese e ltaltano)mlnime fr. all,. li 
,e oltre una colonna • • per ogot c~lonne • • 

L'tmpertc • da venani In aattclpo - salvo per gli Ufltct 1tatalt o parel!a, 
tall con le 1te11e modalita come per gll abbonamenU. 

le tnsenlanl sono gratulte seltonto per I Tribunall o l'Jlmmlnl1tra1tone ata. 
te.le quando per legge non • prevlata o non • poutbtle la 1tval1a au tent della 
,peaa per l' lnaer:rJoae. 

La pubbltca1tone delle tn1erzlonl avvlene , salvo 1pectoll clrcoatanH , Hite 
I prirat 3 numeri dopo le data di rtcevtmento. 

N. li. Otnl corrlapoadenza o versamento deve e1sere lndlrisato al, 
MINISTnO DELLA CULTUlA POPOLAlE 

(GAZZEITA UFnCIALE) 
T I l A N A (Aluaia) 

aventc caratterc politico ii reato comune, determinate 
in tutto o in parte, da motivi politici. 

Art. 2 
Fuori dei casi preveduti nell'articolo precedente, 

sono condonate le pene detentive inflitte o da in 
fliggere di durata non superiore a dieci anni, e sono 
ridotte di dieci anni quelle di durata superiore. 

Sono altrcsi condonate totalmente le pene pe 
cuniarie nonchë le pene accessorie della interdizione 
temporanea dei pubblici uffici, della sospensione del 
I'esercizio di una professione o arte, o dalia ina 
bilitazione all'esercizio della professione di com 
rnerciante. 

Art. 3 
La pena di marte e quella dell'ergastolo sono 

commutate nella pena della reclusione per anni quin 
dici. 

l\rt. 4. 
Il beneficio preveduto nei due articoli prece 

denti e revocato di diritto qualora chi ne ha usu 
fruito riporti altra condanna a pena detentiva per 
delitto non colposo commesso entro ii terminë di 
cinque anni dalla data del presente decreto. 

Art. 5 
Sono esclusi dai benefici concessi con gli ar 

ticoli 1, 2 e 3 coloro ehe alla data del presente 
.• decreto abbiano riportato due condanne a pena de 
tentiva per delitto non colposo, o abbiano fattb e 
facciano parte di bande armate o di altre formazioni 
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irregolari al servizio di Stati nemici contra lo Stato 
Albanese o Italiano, o appartengano ad organizza 
zieni sovversive. 

Sono pure eselusi dal beneficio di cui agli ar 
ticoli 2 e 3 coloro ehe si trovano in stato di lati 
tanza, salvo ehe si costltuiscano entro tre mesi dalla 
entrata in vigore del presente decreto, alle Prefet 
ture o Sottoprefetture del Regno, alle Procure del 
Re Imperatore o ai Giudici di Pace, alle Autorita 
comunali, o ai Comandi dei CC. RR. o in carcere, 
0, se residenti all'estero, alle l\utorita consolari ita 
liane entro sci mesi dalia stessa data. 

Le disposizioni del comma precedente non si 
applicano nel caso ehe la pena sia interamente con 
donata. 

Art. 6 
I benefici di cui agli · articoli 1, 2 e 3 non si 

applicano: 
1) ai reati previsti dai Codici Penali per le 

Forze Armate Italiane; 
2) ai reati diretti contro la Personalita dello 

Stato Albanese costituito dopo il 12 aprile 1939, di 
quell o Italiano o di altri Sta ti alleati; 

3) ai delitti di attenrato alla sicurezza delle 
Forze Armate dello State, o di Stati alleati, o con 
tra le cose di appartencnza delle arnministrazioni 
militari degli stessi Stati. 

A.rt. 7 
Le disposizioni degli articoli precedenti non con 

eernono le violazioni alle leggi finanziarie relative 
ai llributi de1lo State, per le quali si applicano le 
disposizioni degli articoli 8 e 10. 

Art. 8 
E' concessa amnistia per violazione alle leggi 

finanziarie punibili con pena detentiva o con quella 
della multa, dell'arnrnenda, o della pena pecuniaria 
in misura non superiore al massimo a franchi -alba 
nesi mille. 

Art. 9 

La pena della multa e dell'amrnenda e la pena 

pecunlaria da · infliggere o inflitta per le violazioni 
di cui <Jl precedente articolo, in misura superiore a 
franchi albanesi mille, sono condonate nella misura 
della meta e, in ogni caso, in misura non inferiore 
a Irançhl albanesi mille. 

l\rt. 10 

I benefici di cui agli articoli 8 e 9 sono su 
bordinati, nel caso ehe vi sia obbligo di trihuti, 
alla condizione ehe l'inteqrale pagamento dei me 
deslmi sia effettuato nel terminë di centottanta giorni 
dalla data _di pubblicazione del presente decreto. 

/\rt. 11 
Le disposizioni del presente decreto si applicano 

per i fatti cornmessi dagli estranei alle FF. AA. 
italiane, nei territori passati a far parie intcqrante 
del Regno d' Albania in base al R. D. 12 aqosto 
1941-XIX, n. 264. 

Art. 12 
11 presente decreto cntra in vigore i1 giorno della 

sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno 
ed ha efficacia per i fatti comrnessi fino al giorno 
11 agosto 1941. 

Con Decrcto Luogotenenziale saranno emanate 
le norme necessarie per I' applicazione del presente 
decreto. 

Ordiniamo ehe il presente decreto sia pubblicato 
nella Gazzetta Ufftciale del Regno, mandando a 
chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare 

S. Rossore, li 18 settembre 1942-XX. 

VITTORIO EMANUELE 
NL Kruja 
E. Vlora 

MINISTERO DELL' ECONOMIA NAZIONALE 
Comitato Centrale Ap provvigionamenti e Consumi 

ORD1NANZA nr. 10 

II Ministro dell'Economia Nazionale : 
Visto il D L. in data 21- 7-1942-XX, nr. 142 

sulla istituzione del Comitato Centrale per gli Approv- 
vigionamenti e Consumi; 

Ordina 
Art. 1 

La legna e il carbone e gli altri prodotti legnosi 
concessi in esenzione della tassa in coniormita dell' 
aart. 1, lett. c) e art. 2, dell'aqqiunta alla Legge sulle 
foreste e sui pas coli di cui al D. 23 aprile 1934 
possono essere venduti esclusivarnentc ai consumatori 
diretti. 

Art. 2 
Chi fa incetta a scopo di lucro dei prodotti di 

cui all'art. precedente e tcnuto al paqamcnto dclla 
tassa corrispondente nclla misura rnassima prevista 
dalla Legge sulle Ioreste e sui pascoli. 

Art. 3 
Il prezzo di vendita della legna e del carbone 

vegetale al consurnatore non dovra essere superiore 
al prezzo ehe sara fissato dai competenti Consigli 
Provinciali di Econornia per la staqione invernale a 
decorrere dal mese di ottobre fino a tutto il mese di 
rnarzo. 

Art. 4 
Ai consumatori sara applicata una penalita pari 

al doppio del valore di mercato della legna o del 
carbone venduti a prezzo superiore di quello stabil!to. 
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Art. 5 
La sorveglianza per I'applicazione delle norme 

di cui alla presente ordinanza, ehe entra in vigore 
dalia data della sua pubblicazione nella Gazzetta Uffi 
ciale del Regno, e affidata alla Milizia Fascista 
Forestale. 

Tirana, Ii 16-X-1942-XX. 
P. il Ministro dell'Economia Nazionalc 

V. Rocco 

MINISTERO DELL' ECONOMIA NAZIONALE 
Comitato Centrale Approvoig. e Consumi 

ORDINANZA N. 11 
II Ministro dell'Econornia Nazionale , 
Visto i I D. L. n. 132 del 7 Iuglio 1942-XX; 
Visto ii D. L. n. 152 del 21 luglio 1942-XX; 
Vista Ia propria Ordinanza n . 1, del 10-4-1942- 

XX; 
Sentito il Comitato Centrale per gli Approvvigio 

narnenti e Consurni: 
OR DINA 
Art. 1. 

II prezzo del grano consegnato franco trasporto 
alle sedi industriali dei mulini e stabilito in fr. alb. 
92.50 al quintale per qualita avente peso specifico 
medic da Kg. 70 a Kg. 80 per ettolitro e per impu 
rit<1. 3 O;O. Le maggiori irnpurita costituite da meterie 
utilizzabili verranno valutate a fr. Alb. 0.60 per Kg. 

Art. 2 
La farina prodotta alla resa 85, O;O su grano 

netto da impurita dovra avere le seguenti cararteristi 
ehe: 

Urnidita 14 0/0 glutine 10 0/0. 

Art. 3 
II prezzo della farina ceduta ai fomi viene 

conferrnato in fr. alb. 110 a quintale. 
II prezzo della crusca viene stabilito in fr. alb. 

60 a quintale. 
I sopracitati prezzi si intendono per prodotto 

franco depositi dei mulini, sacchi a rendere. II prezzo 
per ogni quintale di grano o di farina di grano 
ceduto a privati o a collettivita per la panificazione 
diretta e aurnentato del 50 0,0 e resta pertanto 
fissato in fr. alb. 138. 75 per ii grano e fr. alb. 
165 per la farina. 

Art. 4 
E' proibita la produzione deliu farina tipo «O» 

eppure «00». 
Art. 5 

L' immissione delle farinc al consume puc essere 
effettuata eselusivamenre in base ad autorizzazione 
del Comitato Centrale per gli Approvvigionamcnti 
e Consurni. 

Art. 6 
La crusca deve esserc ccduta direttarnentc dai 

molini ai proprietari di animali da lavore, da latte 
ed ai polliroltori, sotto ii controllo del Consiglio 
Provinciale per l'Econornia ed in base alle asseqna 
zioni fatte dai competenu uffici agrari provinciali. 

Art. 7 

11 gralone dovra essere macinato, ai sequcnti 
prezzi: 

a) nei mulini con capacita di produzione oltre 
i 50 quintali giorna!ieri, fr. alb. 4 al quintale ; 

b) nei mulini con capacita di produzione dai 
2g ai 50 quintali fr. alb. 5 al quintale ; 

c) nei mulini con capacita di produzione inferi 
ore ai 25 quintali fr. alb 6 al quintale. 

Art. 8 
II qranonc viene ccduto ai muqnai al prezzo 

di fr alb. 122. 75 al quintale. 
Le caratteristiche base del granone ehe Io State 

o )'Ente autorizzato agli amrnassi cede ai mulini e 
quello indicate nell'articolo 2 dell'ordinanza n. 1, 
del 10-9-1942-XX, del M inistro per l'Econornia Nazi o-· 
nale. 

Per 100 Kg. di qranone i mulini devono pro 
durre 99 Kg. di farina con urnidita massima 14 0/0 e 
cenere massirna 1.30 0,0. 

Art. 9 
Le trasgressioni alla presente ordinanza sono 

punite in base alle pene previste dagli articoli n. · 
6, 7 e 8 del D. L n; 1_52 del 21-7-1942-XX. 

Art. 10 
La presente ordinanza entra in vigore ii giorno 

della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. 
Tirana. li 15-X-1942-XX. 

Ministra dell'Economio Nozionole e. i. 
Shuk Gurakuqi r • 

Shtyp. Luarasi Tiranë 
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Parte supplementare in 1ingua italiana a pag. 16 

Viti XXI 

FLETORJA 
E MBRETNISË 

Nr.123 

ZYRTARE 
SHQIPTARE 

Tiranë, e Merk urë 27 Tetor 1942-XX 

BOTOHET PREJ MINISTRIS S£ KULTUR£S POPULLORE 

KONDITAT E PAJTIMIT 

PËR SHQIPl::RI, IT /\LI e PERANDORI: për nji vit Fr. Shq. 20 
• JASHTE (Shtete të B. Postal) • • • > BO 

(për R muaj gjysma) 
Një numur (deri 16 faqesh) i muajit n'udhtim Fr. Shq. 0,20 
, • > • i vjetër » 1.- 

(Numura të veçanta shiten edhe në Libraritë) 
Tl! hollat për pajtime ose për sasi numurash a koleksio 

ne paguhen në Zyrën e Financave në çdo vend dh-s d~f 
tesa përkatëse duhet t' i dërgohet Ministris së KUL TURES 
POPULLORE. 

Për Fletoren Zyrtare, nga jashtë pajtimi mund të dër 
gohet me çek banke, tue shtue fr. shq. 0.70 për pullat e dëf 
tesia, dhe po n'all drejtim. 

PERMBAJTJE 

1) Ministria e Ekonomis Kombëtare 

Urdhnesë n, 14 

3) Dekret Min. Financavet 

Rimarje në shërbim 

3) Lajmërim i Shoq. Ç. E. L. P. A. 

4) Fletë-shpallje e Min. së Fioancavet 

5) Lajmërim i Shoq. Metalurgjike 

Italo-Shqiptare S. A. 

6) Lajmërim për Rekruia 

7) Shpallje · gjyqesh 

8) Shkurtim akti kushtitues Shoq. 

SOMMARIO 

1) Min. Ec. N. Ordinaoza n. 13 

2) Avviso della Soc. C.E.L.P.A. 

f. 1 

JJ 2 

JJ 
2 

" 2 

" 3 

" 3 

" 5 

,, 15 

P· 16 
,, 16 

TAKSA E REGULLA PËR SHPALLJET 

Kur nuk kalon një shtyllë (shqip e italisht) Fr. Shq. 10 
Për ma shumë se një shtyllë për çdo shtyllë • 5 

Botohen p 1 vleftë shpalljet q'u përkasin gjyq en ose admints 
trath Shtetnore dhe ato të cilësuemc t'atilla ose ti! perjashtueme 
ligjërisht nga pagimi taksave Shtetnore, • 

Shpalljet botohen rregullisht - kur nuk pengcjn 'i raaje ti po 
saçme - ndër 3 numurat e para pas mbri+jes së tyre në Redaksi 

pagesa e ahpallje,et bëhet si edhe për pajtimet në Zyrat F!naneiare 

DREJTIMI pir korrespondencë dhe pagesat ë1ht 
MINISTR1S£ St KULTURtS POPULLORE 

(FLETORJA ZYRTARE) 
TIRAN 

MINISTRIJA E EKONOMlS KOMBËTAPE 
Komiteti Oendruer për Nozullime e Konsume 

URDHENESË Nr. 14 

Ministri i Ekonomis Kombëtare; 
Si u pa D, M. nr. 152 datë 21 Korrik 942-XX, 
Si pau urdhënesën e Vet nr. 9 datë 1 T etuer 

1942-XX, 
Për të plotsue sa asht thanë për tarifen qi 

duhet aplikue për trcnsportime mallnash e udhë 
tarësh: 

Urdhënon 

Neni 

Janë klasifikuë udhë të kategoris së parë; 
Tiranë - Elbasao (rrugë e Tiranës) 
Durrës - Elbasan (rrugë e Peqinit) 
Durrës - Vlonë 
Tiranë - Durrës (rruga e Ndroqit dhe E.I.A.A.) 
Tiranë - Shkoder 
Lushnje - Berat 
Ura Viktor Emanuele Ura e Fonit 

Neni 2 
Janë klasifikue udhë të kategoris së dytë: 
Elbasan - Korçë 
Ura e Fanit - Burrel 
Vlonë · Porto Edda 
Shkodër - Hani Hotit 
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Shkoder - Muriçan - Ulqin 
Lezhë - Shen Gjin· 

Neni 3 
Të gjitha rrugët e tjera qi nuk janë diftue në 

nenet 1 dhe 2 në mes vendevet të ndryshme ase 
qi tue xanë fillë prej rruga vet të siper-rrjeshtueme të 
çojnë ndër vise të ndryshme, duhet të konsidero 
hen rrugë të kategoris së tretë, qofshin këto mbrenda 
kufijvet të Shqipnis së vjetër apo në tokat e lirueme. 

Tiranë, me 29-10-1~42-XXI. 
Ministri i Ekonomis Kombëtare : 

K. Kotte d. v. 

LAJMË R rM 
C. E. L. P.A. 

Kompania për ekzekutimin e punëve 
botore në Shqypni 

Kapitali Shoqnor fr. shq 250.000 
Qendra në Tiranë 

Asambleja e Përgjithëshme e jasht-zakonëshme 
e Shoqëris, mbledhur në Tiranë më 24 Gusht 1942 
XX, me vendim t' omologuem prej Gjyqit të Shka 
llës së l-rë të Tiranës me dekretin me datë 2-X-1942 
XX, n. 52/ 2, e ka shtue kapitalin ë Shoqnis nga fr. 
shq. 250.000 në fr. shq. 500.000, (pesëqindmijë), me 
anë emetimi të barabartë të 2.50'.) (dy mij' e pssë 
qind) aksioneve nga fr, shq, 100 (njëqind) se cila, 
që do t' u rezervohen me opsion aksionistave në 
masë të një aksioni të ri për çdo aksion të pose· 
duem. 

Si mbas Nenit 217 të Kodit Tregtar, lajmëro 
hen Z.Z. Aksionistët se e drejta e opsionit duhet 
të ushtrohet brenda pesëmbëdhjetë ditve nga data 
e botimit të këtij lajmërimi, me anën e paraqitjes s' a 
ksioneve të vjetër në Arkën Shoqnore në Tiranë, 
Rruga Skënderbej, n. 12. e me derdhjen njëkohë 
sisht të vleftës s' aksioneve të nënëshkruem, se për 
ndryshe ësht e rrëzueme. 

Tiranë, më 25-X-1942-XX 
Këshilli i Administratës 

DEKRET MINISTRORË Nr. 317 

Rimarje në shërbim 

Ministri Sekretar Shteti për Financat: 
Mbassi pa Dekretin e Tij datë 3- 7-1942-XX; 
Mbassi pa ligjën mbi gjendjen juridike të në- 

punesavet të Shtetit; 
Mbassi pa kërkesën e Z. Xhafer Cini-t të datu 

erne me 8-X-1942, me të cilën i përmenduni kërkon 
ri-kthehet në detyrë, 

Dekreton: 
Neni 1 

Z. Xhafer Cini, Grupi Ç) Grada XII me shër- 

bin. pranë Drejtoris së Thesarit, hynë rishtaz në 
shërbim aktiv nga pozita e tij në pritmeni. 

Neni 2 
Ky Dekret për çdo efekt hynë në fuqi nga data 

8-X-1942-XX, do të botohet në Fletoren Zprtare të 
Mbretnis dhe do t'i kumtohet Këshillit Kontrollues 
për rregjistrim. 

Tiranë, më 17-10-1942-XX: 
Ministri i Financavet 
Shuk Gurakuqi d. v. 

FLETË - SHPALLJE 
Në mbështetje t'autorizimit Nr. 7lll3 c! 1'ë '~ • Shtatuer 1942-XX, të Ministris ~ë Financave , Inten- 

denca e Financës Prizren nxjerrë në adjudikatë me 
ankand publik përmirsimin e ndcrtesës shtetnore në 
të cilën sot asht instalua Drcjtorija e Post Tcleqra 
feve të Prizrenit si mbas planit preventiv me kon 
ditat e posht shcnueme: 

1. - Ankandi do të, zhvillohet nën Kryesin e 
Prefektit të Prizrenit me antarë të rregullt të 21 (nji 
zetenji) ditë nga data e botimit të kësaj flet-shpallje 
në Fletoren Zyrtare prej orës 9 deri në orën 12, para 
dreke dhe dorzimi definitiv ka me u ha 10 ditë 
mbassi të jetë dhënë pëlqimi i Ministris së Financavet. 

2. - Ankandi do të zhvillohet në mënyrën c 
parapamë në nenin · 36 të paragrafit të II në lidhje 
me paragrafit e II-të të nenit 38 të reguliores së 
Kontabilitetit të Përgjithshmë të Shtetit d. m. th. 
me oferta të mshefta. 

Ofertat do të jepen të rnbtjlluna në zarfe të 
vulosuna me dyll të kuq, dhe do të përmbajnë shprehi 
misht pranimin e konditave të flet-shpalljes, 11211- 

shkrimin e kjartë të ofertuesit bashkë me garancin 
përk!tëse siç shenohet ma posht. 

Ofertat pranohen me anën e Postës dhe me ndër 
mjetësinë e personave të tretë, të cilët duhet të kenë 
përfaqësin legale. Nuk pranohen ofertat me telefon. 

3. - N'orën 9 para dreke të ditës që u shenuc 
ma sipër për zhvillimin e ankandit, kryetari i Komi 
sjonit hap ankandin dhe mandej i njofton konkuruc 
save objektin e ankandit dhe konditat e kontratës. 
Deri m'ora 3 mbas hapjes s'ankandit vazhdon pranimi 
i ofertave. Ofertat e paraqituna nuk mund të tër 
hiqen por ofertuesi mund të paraqesi edhe oferta të 
tjera përmirsuese para se të filloj çelja e zarfave. 
Mbas kalimit të tre orëve d. m .. th. n'orën 12 fiks, 
në prezencën e ofertuesave do të çelen ofertat dhe 
adjudikirni do të bahet mbi emnin e ati qi do të 
ketë çmimin ma të ulët. 

4 -· Ata që dishrojnë të marrin pjesë në këtë 
akand duhet të depozitojnë në arkën e financës 10 
përqind mbi shumën që do të ofrojnë ose garanci 
bankare ose m,e ipotekë të parë në favor tQ arkës së 
shtetit por në kruë rastin e fundit qarancija do të 
jeU1 e ctu-fisbtë, 
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5. - Pagimi do të bahet në fund të krejt puni 
meve të vërtetueme me raport teknik. 

6. - Dorzirni do të bahet mbas 45 ditëve mbas 
datës së lidhjes së kontratës. 

7. - Kontrata do të lidhet mbassi të meret pël 
qimi i Ministris; së Financavet pranë zyrës Noteriale. 

8. - Sipërmarrësi ngarkohet me pagimin c shpen 
zimeve të kontratës noteriale të adjudikatës të proces 
verbalit e të Fletores Zyrtare. 

9. --:: Për ç'do informatë dhe spjegime ma të 
kjarta ofertuesit mund të paraqiten pranë Zyrës së 
LJogariës të kësaj Intendence. 

10. - Në rastë se sipërmarrësi nuk kryen puni 
met konform preventivit ose u shmang njanës cillës 

'do nga konditat c kontraktuerne, humbet garancinë e 
dhanun si dhe ngarkohet me të gjitha shpenzimet 
dhe damet e tjera që mund t'i vijn arkës së Shtetit 
nga rilishimi në sipërmarrje. 

Tiranë, me 15 Tetuer 1942-XX. 
Nga Min. e Financavet 

LAJMËRIM 
Rekrutat e posht-treguën, qi në kohen e kon 

trollimit të datlindjes së tyne kanë rezultuë të pa 
njoftun e me banim të pa ditun detyrohen : 

- m'u paraqit pranë Komandës Distretto Mi 
litare o Zyrës Rekrutimit së cilës i përkasin; 

- ose, me i njoftuë pa vonesë Komandës Dis 
tretto M1litare o Zyrave Rekrutimit adresën e kjartë 
të vendit ku ndodhen. 

:MET ALURGJIKA IT ALO-SHQIPI ARE S. A. 
[Lajmërim konvokimi në Asamble të 

.Ioshtëzakonëshme 

Ftohen Aksjonistat me u mbledhë n' Asamble 
të Jashtëzakonëshme me datë 10 Nanduer të vitit 
udhtues norën 10 në Selin Shoqnore në Durrës 
me kët : 

Urdhën Dite 
A) Shtim i kapitalit shoqnuer . 
B) ndryshim të disa dispozitavet të Statutit 

Shoqnuer. 
Në rasën qi në ditën e sipërtregueme nuk 

përfaqsohet numuri ligjuer i aksjonevet parapamë 
prej Nenit 12 të Statutit Shoqnuer, Asambleja mbe 
tet e kunvokueme pa tjetër lajmërim për në datën 
12 Nanduer të vitit udhtues po n'ct vend dhe orë 
si dhe po në at Urdhën Dite. 

Aksjonet duhen të depozitohen në arkat e 
Shoqnis të paktën 5 dit para mbledhjes. 

Durrës, me 12 T etuer 1942-XX. 
Këshilli i Administratës 

Kontra atyne qi i mungoinë kësaj thirrje, kan 
me u marrë masat e parapame në ligjën përkatse, 
tuë ngelun gjithnji të detyruëm me e kryë sherbi 

. min aktiv në çdo kohë qi te zbulohen. 
Autoritetet Civile e Komandat e KK. MM. qi 

në çdo mënyrë vijn në dijenië mbi vend banimin 
e këtyne djelmocave, duhet qi më njanën anë të 
porosisio këta m'u paraqit ndër zyrat e rekrutimit, 
nga ana tjetër t'i njoftojnë këtyne (zyrave të re 
krutimit) adresën e djelmoçave. 

Distretto Milltare Korçë 
nr. rend. Emni e mbi emni d. l. kat. o lagja Komuna Vrejtje 

1 Nikollc Sterje Kocaqi 1920 L. Barç Bashki Vllah shetitës 
2 Pandeli Thodhor Adham 1920 )) )) banim të pa ditun 
3 Naum Sotir Nace 1920 > )) » )) ) 

4 Vangjel Vani Vise 1920 L. Mano )) » )) » 
5 Sali Tuzli Hysen 1920 L. Radanec )t Shosharë shetitës 
6 Irfan Basri 1920 ) ) » 
7 Spiro Anastas Dinke 1920 L. V. Poshtë )) banim pa ditun ' 
8 Selami Demir Arxhi 1920 L. përzirne > Arrxhi shetitës 
9 Ismet Nuredin Gabeli 1920 ) » gabel shetitës 

10 Nazmi Sabri Shahini 1920 » » » » 
11 Gjergji Dhimiter Gjeorgji 1920 ) > banim pa ditun 
12 Maks Kosta Dhosi 1920 » » ) » » 
13 Apostol Kostantin Carosh 1920 Boboshticë Oendër » 
14 Apostol Thodhoraq Taki 1920 » » vllah shetitës 
15 Nikollaq » » 1920 » » » » 
16 Dhimitri Leonidha Mexhide 1920 » » banim po, ditun 
17 Mihal Ilia 1920 » » Vllah shetitës 
18 Koston •iu Miti Duka 1920 » )) )) » 
19 Rafail Oendro Sotir 1920 > » » » 
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20 Margariti Sterjo Marko 
21 Kita Naqi Nice 
22 Nikolla Foto Nico 
23 Vasil Liko T aruca 
24 Koce Nikollc Bello 
25 Janaq Jorgji Ditri 
26 Leonidha Kosta Dino 
27 Demir Gani Rapushi 
28 Sef er Idriz Hoxha 
29 Ziso Koci Fustan 
30 Lio Mihal Trasha 
31 Gjergjo Nasho Kordha 
32 Koci Nikollc Maras 
33 Sulejman Serjan Xhambazi 
34 Petro Mitro Nikolia 
35 Koci Janaq Nikolla 
36 Kito V angjel V asilt 
37 Naqi Thoma Kosta 
38 Mihal Aleks Goce 
39 J orgji Sotir J orgaq 
40 . Nikolla Jorgji Sterjo 
41 Thoma Janaq Jica 
42 Ilia Kosta T arusha 
43 Vasil Kolic Kosta 
44 Thodhor Ziko Nikollo 
45 T efik Sefer Ahmeti 
46 Thanas Jorgji Çorosh 

1920 
1920 
1920 
1920 
1920 
1920 
1920 
1920 
1920 
1~20 
1920 
1920 
1920 
1920 
1920 
1920 
1920 
1920 
1920 
1920 
1920 
1920 
1920 
1920 
1920 
1920 
1921 

Mborje 
Nikolicë 

» 
> 

Dusharë 
Torovec 

) 

Plovisht 
Vlocisht 
Marjan 

» 

Brozdovec 
Protopapë 
Pendavinj 
Çemaricë 

) 

> 
Çemericë 
Voskopojë 

Gjergjevicë 
> 

Lavdor-Korc 
Boboshtice 

Qendër 
Dardhë 

• 
Dush arë 

Maliq 

O par 

Pojen 
Vithkuq 

) 

Vithkuq 
Voskopojë 

> 

> 

Oender 
Zyra e Rekrutimit Bilisht 

47 Rifat Brosti 1920 Bilisht iashkië 
48 Ahmet Sabri Arixhi 1920 > > 
49 Horif Tahir Zaimaj 1920 Vërlen Hocisht 

Distretto Mllitare Durri• 
50 Ali Rexhep Bulku 1920 Kërcukje Ndroq 
51 Ashim Seit Kalja 1920 Synej Shiak 
52 Riza Nush Rizi , 1921 Sallmanaj > 

Zyra e Rekrutimit Kruis 
53 Hysen Haxhi Dengizi 1920 L. Kala Bashkië 
54 Preng Nduë Nikolia i 920 Derven Fushë-Krue 
55 Hasan Selim Selimoj 1920 Gurzë Milot 
56 . T afil Hysen Seli maj 1920 > , 
57 Pietër Pree Zhela 1920 > > 
58 Ali Mehmet Sahukaj _ 1920 , 
59 Ujk Mark Ujko 1920 > , 
60 Ded Marash Zeh 1920 > > 
61 Feriz Myf!ari 1920 , > 
62 Seli Muharrem T enolli 1920 > > 
e3 Azem Ahmeti 1920 , , 
64 Ukë Gjon Sejdija 1921 Mamurras Mamuras 
65 Sabri Hafiz Osmani 1921 Dervin Fushë-Kruë 

Zyra e Rekrutimit Ka•alë 
66 Y mer Ibrahim Gëzoja 1920 Agonas Qendër 
67 A,rif Ymer (Zymer) Xharani 1920 Gosë Harizaj 
68 Ramadan Fejzullah Thaçi 1920 , > 
69 Ramadan Hamdi Ramadani 1920 Ballaj Kryevidh 
70 Hysni Rystem Synik 1921 Scillbeg Bashkit 

vllah shetitës 
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> 
) » 
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gabel shetitës 
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Distretto Militare Gjinokastër 
71 Xhelal Jaho Bistrit 1921 Mashkullore Qendër 

Zyra e Rekrutimit Tepelenë 
72 Sadulla Shena 1921 Progonat Kurvelesh 

Zyra e Rekrutimit 'Fier 
73 Thoma Kosta Dituri 1920 L. Kastriot Bashkië 

Distretto Militare e Vlonës 
74 Vlosh Gaqi Zyka 1921 Vlo në Bashkië 
75 Hasim Hamit Hamiti 1921 
76 Jani Mihal Katro 1921 L. Vrenes 
77 Sargjes Nasip Kergiçani 1921 L. Varosh 
78 Oazim Alidije 1921 Kaninë Oendër 
79 Idriz Veli Gushalli 1921 Se vaster Se vaster 
80 Dula Haxhi Hoxha 1921 )) )) 

81 Kutbi Besim Josi 1921 Shkozë 
82 Haki Shahin Markoj 1921 Mallkeq » 
83 Safet Bilbil Kushajaj 1921 )) 

84 Remzi Hasim 1920 L. e re Bashkië 
85 Oemal Serjan Mustafa 1920 » » 
86 Gaqi V angjel Vllashaj 1920 Kaçanik )) 

87 Estret Tara tar Pashaj 1920 Ranicë Bratajt 
88 Mehmet Osman Rama 1920 Dukat Dukat 
89 Godo Rakip Sinaj 1920 Radhimë » 
90 Xhela Lico Grabova 1920 Sevaster Se vaster 

Distretto Militare e Peshkopiës 
91 Nuredin Maliq Hoxha 1920 , Ushtelencë Oender 
92 Ibrahim Ahmet Zeqiri 1920 Peshkopi Bashkië 
93 Gjergj Aleksandër Kostantin 1920 i Bashkië 
94 Ali Mexhit Mustafa 1920 » » 

95 Isak Haxhi Reçi 1920 » » 

Tiranë, më 9-9-1942-XX. 

SHPALLJE GJYQESH 
THIRRJE 

Të quajtunit Murat Isufi. Hamit Rushiti; Koso 
T elho, Hasan, Habib, Jaho Isa, Zejnel Hajredin, 
Johja Sadik, Ibrahim Azem, Karafil Hejri, dhe Ha 
mit Neim nga katundi Shqefar i Greqisë, tckuzuo 
rë sepse më dete 15-3-1942-XX kanë kalue kufirin 
greko-shqiptar tinëzisht dhe pa pasaport ose doku 
ment tjetër aq vleftëse, si dhe kanë kalue kontra 
bandë doganore, thirren dhe ftohen për t'u-prezcn 
tuar para Gjykatës Pcqtuse të Konispolit, për t' U· 
gjykuar më datën 3'3-12-1942 XX ora 10 para dreke. 

U njoftohet se në rast mos prezantimi të tyre 
në ditën dhe orën e sipërshënuar dhe pa e justifi 
kuar mos-ardhjen, gjyqi ka për të vazhduar në 
mungesën e tyre. 

Kjo thirrje e botuame në Fletoren Zyrtare të 
Mbretnisë zen vendin e komunikimit të rregulltë. 

Konispol, më 18-9 942-XX. 
Gjyq. Paqtues - . . • 

Të quajtunit Spiridon Babali, Theodor Boboli, 

)) 

)) ) 

)) 

)) » 
)) 

» 
» » 

)) 

)) )) 

)) )) 

)) )) 

» 
» » 

» )) 

» » 
» 

» » 

» 

Angjeliqi Gago, Katerir:a Skura, Vasiliqi Luka, Ka 
terina Papa, dhe Elefteria Andonato nga katundi 
Sajadhë (Greqi), t'ckuzuar sepse më datën 9 Mars 
J 942-XX kanë kalue kufirin greko-shqiptar tinëzisht 
dhe pa pasapert ose dokument tjetër aq vleftëse, 
si dhe kanë kalue kontrabandë doganore, thirren 
dhe ftohen për t'u prezantuar para Gjykatës Paq 
tuese të Konispolit për t'i gjykuar më datën 25 Nën· 
dor 1942-XX ora 10 para dreke. 

U njoftohet se në rast mos prezantimi të tyre 
në ditën dhe orën e sipërshënuar dhe pa e justifi 
kuar mosardhjen gjyqi ha për të vozhduor në mun 
gesën e tyre. 

Kjo thirrje e botueme në Fletoren Zyrtare të 
Mbretnisë zëri vendin e komunikimit të rregulltë. 

Konispol. më 16-9-942-XX. 
Gj. Paqtues 

* •. 
* Të quajtunin At Vasil Pllakonika nga katundi 

Malcon jurisdiksionit të N-Prefekturës së Delvinës 
dhe tash me banim të pa dijtun i ckusuor sepse 
më datën 30-10-941 ka kalue kufirin greko-shajptar 
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tinëziskt dhe po posoport ose dokument tjetër aq 
vleftëse si dhe ka kolue kontrabandë doganore, 
thirret dhe ftohet për t'u prezon tuar pora Gjykatës 
Paqtuse të Konispolit për t'u-gjykuar më datën 25 
Nëndor 1942 ora 10 pora dreke. 

I njoftohet se në rast mos prezantimi të tij në 
ditën dhe orën e sipër shënuar dhe pa e justifikuar 
mosordhjën gjyqi ka për të vazhduar në munge 
sen e tij, 

Kjo thirrje e ·botueme në Fletoren Zyrtare të 
Mbretnis zen vendin e komunikimit të rregulltë. 

Konispol, më 16·9-1942.XX. 
GJ. Poqtues 

* * 
Të quajtunit Sami Beqiri dhe Zerko Hojro nga 

katundi Spotar (Greqi), t'okuzuar sepse më datë 7 
Shkurt 1942-X X, kanë kalue kufirin greko.shqiptar ti 
nëzisht dhe pa posaport ose dokument tjetër aq 
vleftëse, si dhe kanë kalua kontrabandë doganore, 
thirren dhe ftohen për t'u prezantuar pora Gjyka 
tës Poqtuese të Konispolit për t'u giykuar më datën 
25 Nëndor 1942 ora 10 para dreke. 

U njoftohet se në rast mos prezantimi të tyre 
në ditën dhe orën e sipër-shënucr dhe pa e justifi 
kuar mos ardhjen, gjyqi ka për të vazhduar në 
mungesën e tyre. 

Kjo thirrje e botueme në Fletoren Zyrtare të 
Mbretnis zen vëndin e komunikimit të rregulltë. 

Konispol, më 16-9· 1942 XX. 
Gj. Poqtues 

* * * Të quajtunit Beqir Mushi, Rexhep Isa, Agush 
Shuaip. Vejsel Elmas, Jasin T ohiri. Ali Zejnel, Ha. 
ki Çumani, Hamit Isuf, Hasan Brahimi, Muhamet 
Jasini, Mane Duro, Niazi Bezi nga katundi Oume 
nicë (Greqisë) tokuzuar sepse më datën 6 Shkurt 
1942-XX kanë kalue kufirin greko-shqiptar tinëzisht 
dhe pa pasaport ose dokument tjetër aq vleftëse, 
si dhe kanë kalue kontrabandë doganore, thirren 
dhe ftohen për t'u prezantuar pora Gjykatës Peo 
tuese të Konispolit për t' u gjykuar më datën 25 
Nëntor 1942-XXI ora 10 pora dreke. 

U njoftohet se në rast mos prezantimi të tyre 
në ditën dhe orën e sipër shënuar dhe pa e justi 
fikuar mos ardhjen, gjyqi ka për për të vazhduar 
në mungesën e tyre. . 

Kjo thirrje e botueme në Fletoren Zyrtare të 
Mbretnisë zen vendin e komunikimit të rregulltë. 

Konispol, më 16,9-942-XX. 
Oj. Paqtues 

* * * 
I quajtuni Sami Beqir nga Spatori dhe Za 

ne Dauti nga katundi Kockë (Greqi), i akuzuar se· 
pse më datë 11 truer 1942-XX ka kalue kufirin 

greko.shqiptar tinëzisht dhe pa pasaportë ose do 
kument tjetër aq vleftëse, si dhe ka kalue kon· 
trabandë doganore; thirret dhe ftohet për t'u pre. 
zantuor pora Gjykatës Paqtuese të Konispolit për 
t'u gjykuar më datën 25 Nëndor 1942-XX ora 10 
para dreke. 

I njoftohet se në rast mos prezantimi të tij 
në ditën dhe orën e sipër-shënuar dhe pa e justifi. 
kuar mos ardhjen, gjyqi ka për të vazhduar në 
mungesën e tij. 

Kjo thirrje e botueme në Fletoren Zyrtare. të 
Mbretnis zen vendin e komunikimit të rregulltë. 

Konispolit, më 16-9-1942.XX. 
Oj. Paqtues 

• * 
* 

Të quajtunit Diko Sula, Sali Suto, Zeqo Suto, 
Bajram Suto, nga katundi Sallahi e Filatit (Greqi), 
t'okuzuar sepse më datën 17 Shkurt 942-XX kanë ka 
lue kufirin greko-shqiptar tinëzisht dhe pa pasaport 
ose dokument tjetër aq vleftëse si dhe kanë kalue 
kontrabandë doganore, thirren dhe ftohen "për t' u 
prezantuar pora Gjykatës Paqtuese të Konispolit për 
t'u gjykuar në datën 25 Nëndor 1942-XXI ora 10 
para dreke. 

U njoftohet se në rast mos prezantimi të tyre 
në ditën dhe orën e sipër-shënuar dhe pa e justifi 
kuar mos ardhjen gjyqi ka për të vazhduar në 
mungesën e tyre. 

Kjo thirrje e hotueme në Fletoren Zyrtare të 
Mbretnis zen vendin e komunikimit të rregulltë. 

Konispol. më 16-9-1942-XK 
Oj. Paqtues 

• • • 
Të quaj tunit Pasle Raki pi dhe Zeqirie Saliko 

nga katundi Kockë (Greqi), tokuzuar sepse më do 
të 26 Frur 942-XX kanë kanë kalue kufirin greke· 
shqiptar tinëzisht dhe pa pasaport ose dokument 
tjetër aq vleftëse, si dhe kanë kalua kontrabandë 
doganore. thirren dde ftohen për t' u prezantuar 
pora Gjykatës Paqtuese të Konispolit për t' u gjy 
kuar më datën 25 Nëndor 1942-XX ora para dreke. 

U njottohet se në rast mos prezantimi të tyre 
në ditën dhe orën e sipër shënuar dhe pa e justifi 
kuar mos ardhjen, gjyqi ka për të vazhduar në 
mungesën e tyre. 

Kjo thirrje e botueme në Fletoren Zyrtare të 
Mbretnisë zen vendin e komunikimit të rregulltë. 

Konispol, më 16·9-1942·>-X. 
Oj. Paqtues . . 

Të quajtunit Ahmet Abaz Uzeiri, dhe Maliq 
Mete Meta, nga katundi Mazërrëk (Greqi), t' aku-, 
zuarë sepse më datë 20 Maj 1942 kanë kalue kufi 
rin grëko-shqiptor tinëzisht dhe pa pasaportë ose 
dokument tjetër aq vleftëse, si dhe kanë kalue ko 
trebcndë dogcnore, thirren dhe ftohen për t' u pa, 
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raqit para Gjykatës Paqtuese të Konispolit për t'u 
gjykuarë më datë 11 Nentor 1942-XXI ora 10 para 
dreke. 

U njoftohet se në rast mos prezantimi të tyre 
në ditën dhe orën e sipërshënuare, dhe pa e justi 
fikuar mosardhjen, gjyqi ~a për të vazhduar në 
mungesën e tyrë, 

Kjo thirje e botueme në Fletoren Zyrtare të 
Mbretnisë, zën vëndin e komunikimit të rregulltë. 

Konispol, më 3.9.1942.xx 
Gjyqtari Paqtues 

• • 
Të quajtunit Omer Momu, Zeqir Mustafa, Arif 

Shuaip dhe Daca Idrizi, nga katundi Arpieë (Greqi), 
t' akuzuarë sepse më datë 4 Gusht 1942-XX kanë 
kolue kufirin greko-shqiqtar tinëzisht dhe pa pasa 
portë ose dokument tjetër aq vleftëse, si dhe kanë 
halue kotrabandë doganore, thirren dhe ftohen për 
t' u prezantuar para Gjykatës Paqtuese të Konispo 
lit për t'u gjykuar më datën 22-l ·/.042 ora 10 para 
dreke. 

U njoffohet se në rast mos prezantimi të tyre 
në ditën dhe orën e sipërshënuare dhe pa e justi 
fikuar mosardhjen, gjyqi ka për të vazhduar në 
mungesën e tyre. 

Kjo thirje e botueme në Fletoren Zyrtare të 
Mbretnisë, zën vëndin e komunikimit të rregulltë. 

Konispol, më 17-9-1942-XX 
Oj. Paqtues 

Të quajtunit Jorgji Pandazi dhe Mina Dedi, 
nga katundi Camanda (Greqi), t' akuzuarë sepse 
më datën 6 Mars 942-XX kanë kalue kufirin greko 
shqiptar tinëzisht dhe pa pasaportë ose dokument 
tjetër aq vleftëse, si dhe kanë kalue kotrabandë 
dcganore, thirren dhe ftohen për t'u prezantuar 
para Gjykatës Paqtuese të Konispolit për t' u gjy 
kuar më datën 25 Nëndor 1942 XX ora 10 para 
dreke. 

U njoftohet se në rast mos prezantimi të tyre 
në ditën dhe orën e sipërshënuarë dhe pa e justi 
hkuor mosardhjen. gjyqi ka për të vgzhduar në 
mungesën e tyre. 

Kjo thirrje e botueme në Fletoren Zyrtare të 
Mbretnisë, zën vëndin e komunikimit të rregulltë. 

Konispol. më 16·9-942-XX 
Gj. Paqtues 

Thirret i quajturi Bizzori Sem Gerolano, shofer, 
nga Morodova T erana e Italis, me pare me banim 
në Durres dhe tash me banim të pa dijtur në tokën 
e Mbretnis Shqiptare per t' u prezantua para Gjy 
katës se Shk. I të Durrësit me datën 27 11.1942-XXI 
ora 10 p dite per t' u gjykuar si i pa ditur ne padi- 

en e ngrehur prej Ibrahim Menikut ose Ferra fur 
xhi e banues ne Tiranë per pagimin e shumës fr. 
shq. 20.000. 

Ne rast se nuk do të paraqitet diten e siperme, 
do të shikohet Gjyqi në mungesen e tij. 

Durrës, më 26.9.1942 XX 
Kryetari 

Thritet per t' u prezantuar para Gjykates Shk. 
I. të Durresit me daten 18/11/942.XXI ora 9 para di 
te i pandehuri Oazim Vejsel Reka nga Gjakova me 
pare banues në Durres dhe tash me banim te pa 
di tun në Shqipni, i akuzuar pse me daten 19 /3/940 
ka hyrë ne Shtepin e Ila Tasit me qellim vjedhjeje. 

Ne rast se nuk do të prezantohet diten dhe 
oren e siper shenuem ka per t u vendos gjykimi i 
ceshtjes në mungese. 

Durres me 18/9/942-XX 
Kryetari . . 

Thirret me u paraqit para Gjykatës Paqtuese 
të Del vinës si i pandehun për më datë 23Xli1942-XXI, 
ora 9 para dite, z. Mazzolini Giavani Baccista, i 
biri i Leonardit, nga Tonezzo, më parë banuës në 
Iiranë autist i shoqëris cSATA» dhe tash me banim 
të pa ditun në Itali. 

Mosardhja në ditën e caktuar shkakton shiki 
min e gjyqit në mungesë të tij. 

Kjo thirrje zë vëndin e komunikimit qysh nga 
data e botimit në Fletoren Zyrtare. 

Delvinë, më 15/9 1942-XX 
Gjyqtari Paqtuës . 

Thirret me u-parcqit para Gjykatës Paqit Del- 
vinës më datën 16, XI 942, ora 9 para dite, i quaj 
tuni Stefan Thodhori Masha nga katundi Leshnicë 
e Sipërme, tash me banim të pa ditun, për t' i u 
përgjegjun pandehsis tij, përse më datë 29:XI. 9'i.1, 
ka lezionue e ka friksue Nasho Stefen nga ka-tundi 
Leshnicë e Poshtme. 

Mosardhja e tij në orën dhe datën e caktuar 
ka me u dënue në mungesë. 

Kjo thirrje zë vëndin e komunikimit qysh nga 
data e botimit në Fletoren Zyrtare. 

Delvinë, më 16 9,'9'i.2-XX 
Gjyqtari Paqtuës . 

Thirren me u-paraqit para Gjykatës Paqtuëse 
të Delvinës për më datën 21 Dhjetuer 19'i.2-XXI, ora 
9 para dite, të quajtunit Garneli Antonio, Garneli 
Estakio. Garneli Spiro, Shtetas Grekë lindun në «Si 
niesi Ishull i Korfuzit, tash me banim të pa ditun, 
për t' i u përgjegjun pandehsis tyre; përse më datë 
11/1;'942 kanë importue 50 kg. vaj ullini kontra 
bandë. 

Në rast se të pandehunit s'kanë me u p_araqit 
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në datën e sipërme. kjo Gjykatë ka me vendosë 
shikimin ë gjyqit në mungesë të tyne. 

Kjo thirrje zën vëndin e komunikimit. 
Delvinë, më 23,9/942-XX 

Gjyqtari Paqtuës 
·X· }:· 

Theritet i quajtuni Nikollo Aleksi, banues ma 
parë në kat. Bellakopea të Kumanovës dhe tash 
me banim te pa ditun ne Bullgari, qe të paraqitet 
para gjykates Shk. I. Tetoves, me date 4/Xl/1942-XXI 
ora 10 para dreke i akuzuar der kalim kufini pa 
pasa port. 

Në mos paraqitjen e tija ne diten dhe oren e 
siper shenuar, kn per t'u vepruar si mbas liqjes. 

Tetove, me 28-9-1942-XX 
Gjyqtari Filluer 

·:-t- 
-};' ¥· 

Të quajtunit Mehmet Saliko Saliko, dhe Malo 
Fetah Braho, nga katundi Kockë (Greqi); t' akuzuarë 
sepse më datë 9 Oershor 1942 kanë kalue kufirin 
Greko-Shqiptar tinëzisht dhe pa posaportë ose do 
kument tjetër aq vleftëse. si dhe kanë kalue kontra 
bandë doganore thirren dhe ftohen për t' n paraqit 
para Gjykatës Pcqtuese të Konispolit për · u-gjyku. 
ar më datë 11 Nentor 1942-XXI ora 10 para dreke. 

U njoftohet ·se në rust mos prezantimi të tyre 
në ditën dhe orën e sipërshënuarë. dhe pa e justi 
fikuarë mosardhjen gjyqi ka për të vazhduar në 
mungesën e tyre. 

Kjo thirje e botueme në Fletoren Zyrtare të 
Mbretnisë, zëri vëndin e komunikimit të 1regulltë. 

Konispol. më 3-9-1942-XX 
Gjyqtari Paqëtues 

LEIER - FTESE 
Thëriten të qojturit Rafail Prokop Kristo Progë 

ri, punëtor dhe Lisaveta Progëri, shoq' e Thoma 
Ngjalës, shtëpiake, më parë banuësa në Korçë dhe 
tash me banim të paditur në Shtetet e Bashkuara 
t' Amerikës Veriut, që të paraqiten para Gjykatës 
Kolegjiale të Korçës D. C. më datën 22 Prill 1943. 
XXI ora 9 p. d. për t'u giykuar me paditsen Ma· 
ria Dames Kamishin, të vehnë e Prokop Kristo 
Progërit, shtëpiake dhe banuëse në Bilisht, e cila 
midis të paditunvet të tjerë, i ka paditur tue kër 
kuar pjesëtimin e pronjcv et të poshtëshënuara të 
ndodhura në Bilisht: 1) tri pjesa mbi katër pjesa 
( 3/li. ) të pandara të një ndërtese, të përbërë j.rej 
dyqani, shtëpi dhe obori, e ndodhur në lagjen 
Treg të Bilishtit rruga e «Parkut, dhe e kufizuar: 
L. Hysen Xhaferi, P. Vllazëria Karonëha. J. udhë, 
2) një copë vreshtë me gjithë kërcunj të ndodhur 
në Bilisht ne vendi «Çuku, prej dy dynymë e gjys 
më dhe me hufi: L. Vëllazëria Nazrni Eshref, P. Oe 
mal Mustafa dhe udhë, V. dhe J. Vëllazëria Hy 
sen Uzhuri, në meëyrë që paditëseja ta morë gjys· 
mën pjesë të ndërtesës sipërshënuar dhe li3 pjesë 
të vreshtit me gjithë kërcunj. 

Në rast mos paraqitjeje, gjykim' i ceshtjes ka 
m' u shikua në mungesën e tyre. 

Korçë, më 22-10-1942-XX, 

• 
Zëv . Kryetari 

• • 
Bakarini Gino bir i Stenja Bakarina me d. l. 

15-10-1913 lindur në Romë, autist, më parë në Shqi 
përi dhe sot me banim të pa ditun, për fajin se 
më datën 2-XI-1939 nga pa kujdesia e tij ka rezucr 
automobilin që direzhonte kur udhëtonte Vlor-Te 
pelenë duke shkaktuar vdekjen e Cambini Antonio 
e plagesën e disa të tjerëve, me vendimin e siv 
katës Koleçjalë të Gjinokostrës D. P. dhe në bazë 
të nenit 411 · ë K. P. është ndëshkuar me dy vjet 
burgim, me treqint fr. shq gjobë të rëndë dhe me 
ngarkimin e 32, 20°/0 speze gjyqi, dhe në bazë të 
nenit 1 e 2 të Dekretit të Faljes Nr. 103 datë 10-5- 
1941 ndëshkimi me giobë ·e burgim i janë falur 
duke qënë vendimi në fjalë i mundëshrnë për 
kundërshtim e diktim, botohet shkurtimi i tij me 
onën e kësaj shpallje, për të zënë vendin e ko 
mumkirnit. 

Gunokostrë, 6 Tetuer 1942-XX 
Kryetari 

Vasil Hiduo nga Gjinokastra, sot me banim të 
paditur në Greqi, për Iojm se gjat okupasionit pro 
vizor Grek dukë qënë si zev. arkëtar i Intendencës 
Finoncavet këtushme ka përvetuar nga arka e 
Shtetit 3294, 15°/1 fr. shq. me vendimin e Gjykatës 
Kolegjale D. P. të Gjmokastrës dhe në bazë të nenit 
184 § I K P. është ndëshkuar me një vjet burgim, 
me treqint fr. shq. gjobë të rëndë dhe me pagimin 
e 10 fr. shq. speze gjykore; njëkohësisht detyruar 
ti këtheJ~ arkës së Shtetit shumën e përvetuar fr. 
shq. 3294, 15. 

Nga ndëshkimet e sipërme oy me burgim dhe 
me 91obë 1 Janë folur në mbështetje të Dekretit 
Mbretnuer mbi Amnisti e folje Nr. 103 datë 10-5- 
1941, duke qënë vendimi i dhënë i rnundëshmë 
për kundërshtim e diktim. botohet shkurtimi i tij me 
anën e kësaj shpallje për të zënë vëndm e ko 
mumkimit. 

Gjinokastrë, 6 Tetuer 1942-XX. 
Kryetari 

I pandehuri Abdyl Xhefa, nga Shkodra, i ara· 
tisun, i ckuzuem përse me datën 5-6-1942 i ka keq· 
perdorue besimin ankuesit Beqir Sokolit nga Shkodra, 
tue i marrë me qira një biçikletë dhe tue mos i' a 
kthye ma, thirret për me u prezantue në këtë Gjy 
katë me datën 11 Nanduer 1942-XXI, ora 9 paradite. 

Ne rast se në ditën dhe n' orën e caktueme, 
nuk ka me u prezantua, gjyqi ka me vazhdue ne 
mungesën e tij. 
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Kjo thirje mbasi të cpallet në Fletore Zyrtare 
xen vendin e komunikimit. 

Shkoder, me 7-X-1.94.2-XX. 
Gjyqtari Filluer . . 

I quajtuni Kosta Sotir Karenci, nga katundi 
Povllë (Greqi), i akuzuar sepse me datën 24.-8-94.2-XX 
ka kalue kufirin Greko-Shqiptar tinëzisht dhe pa 
pasaportë ose dokument tjetër aq vleftëse, si dhe 
ka kalue kontrabandë doganore, thirret dhe ftohet 
për t'u prezantuar para Gjykatës Paqtuese të Ko 
nispolit, për t' u gjykuar me datën 23-12-194.2-XXI 
ora 10 para dreke. 

I njoftohet se në rast mos prezantimi të tij 
në ditën dhe orën e sipërshënuarë. gjyqi ka për të 
vazhduar në mungesën e tij. 

Kio thirrje ë botueme në Fletoren Zyrtare të 
Mbretnisë zën · vëndin e komunikimit të rregulltë. 

Konispol. më 17 9-194.2-XX. 
Gjyqtari Paqtues 

• . . 
Gigo Ilo nga Dibra e Madhe e tash i larguem 

me banim në Shkup të Bullgaris, thiret për t' u pre 
zantua si i pandehun para Gjykatës Fillore të Dibrës 
me datë 16-11-1942-XXI. për shkak se ka shkelë dis 
pozitat e nenit 4.4.6 të K. P. 

Mos ardhja e tij në ditën e caktueme shkakton 
vazhdimin e gjyqit në mungesë. 

Dibër, me 5-10-194.2-XX 
Gjyqtari Filluer . 

Të quajtunit Daut Xhuli, Hajredin Capari dhe 
Zejnel Hasani nga katundi Kocka, (Greqi) t' aku 
zuarë sepse më datën 29-7-194.2 kanë kalue kufirin 
pa pasaport. e kon kalue kontrabandë doganore, 
thirren dhe ftohen që të paraqiten si të pandehur 
para Gjyqit të Paqit të Konispolit për më datën 
21-12-194.2-XXI ora 10 para dreke. Në rast mos pre· 
zantimi në ditën dhe orën e sipërme Gjyqi ka me 
u vijue në mungesën e tyre. 

Kjo thirrje e botueme në Fletoren Zyrtare zë 
vëndin e kamunikimit- 

Konispol. më 21-9-194.2-XX. 
Gjyqtari Paqtues . . 

Të quajtunit Abdul Hado Droka dhe Hajredin 
Abos Qepari nga katundi Kocka (Greqi), t' akuzuarë 
sepse më datën 30-8-1942 kanë kalue kufirin Gre 
ko-Shqiptar tinëzisht dhe pa pasaport ose dokument 
tjetër aq vleftëse, si dhe kanë kalue kontrabundë 
doganore. thirren dhe ftohen për t'u prezantuarë 
para Gjykatës së Paq it të Konispolit për t'u gjy 
kuar më datën 21-12-1942-XXI ora 10 para dreke. 

U njoftohet se në rast mos prezantimi në ditën 
dhe orën e sipër-shënuorë dhe pa e justifikuar mos 
ardhjen, Gjyqi ka për të vazhducrë në mungesën 
e tyre. · 

9 

Kjo thirrje e botueme në Fletoren Zyrtare të 
Mbretnisë zën vëndm e komunikimit të rregulllë. 

Konispol. më 21-9-1942-XX. · 
Gjyqtari Paqtues . . 

Të quajtunit Grigor Leka nga katundi Ahur, 
Kostandino Panopullos nga Katundi Skorom, Dhi 
mitri Zumo s. Anastas Manxhari, foto Sokolaci, 
Dhimitri Karaci nga katundi Komanda, Nikollc 
Shianis nga kat. Ahur, Sotir Çavo nga katundi 
Camanda, Theodor Supuloni, Katerina Malo, Kaliopi 
Shiani nga katundi Ahur, të gjithë nga Greqija, 
t' akuzuarë sepse më datën 13 Prill 194.2 kanë kalue 
kufirin Greko-Shqiptar tinëzisht dhe pa pasaport osë 
dokument tjetër aq vleftëse, si dhe kanë kalue 
kontrabandë doganore, thirren dhe ftohen për t' u 
prezantuar para Gjykatës Paqtuese të Konispolit 
për t'u gjykuar më datën 23-12-1942-XXI 10 para 
dreke. 

U njoftohet se në rast mos prezantimi të tyre 
në ditën dhe orën e sipër shënuarë e pa e justi 
fikuar mos-ardhjen, Gjyqi ka ;për _të vazhduar në 
mungesën e tyre. 

Kjo thirrje e botueme në Fletoren Zyrtare të 
Mbretnisë zën vëndin e komunikimit të rregulltë. 

Konispol. më 19-9-194.2-XX. 
Gjyqtari Paqtues . 

I quajturi Ferin Husni Ismaili nga katundi 
Kockë (Greqi), i akuzuar sepsë me [datën 28-6-94.2 
ka kalue kufirin Greko-Shqiptarë tinëziskt dhe pa 
pasaport ose dukument tjetër aq :vleftëse, thirret 
dhe ftohet për t'u prezantuar para Gjykatës Paq 
tuese të Konispolit për t' u gjykuar më datë 21-12- 
194.2-XXI. I njoftohet se në rast mos prezantimi të 
tij në ditën dhe orën ë sipër-shënuar, Gjyqi ka për 
të vazhduar në mungesën e tij. 

Kjo thirrje e botueme në Fletoren Zyrtare te 
Mbretnisë ka vleftën e komunikimit të rregulltë. 

Konispol. më 21-9-1942-XX. 
Gjyqtari Paqtues . . 

I qucjturi Selim Hajdëri nga· Delvina sot me 
banim të po ditur, i akuzuar sepse me datën 8-11- 
194.2 ka kalue kufirin pa poscport. e ka nxjerrë 
kontrabandë doganore, thirret dhe ftohet që të pa 
raqitet si i pandehur para Gjyqit të Paqit të Ko 
nispolit për Irie datën 23-12-194.2-XX ora 10 para 
dreke. Në rast mos prezantimi në ditën dhe orën e 
sipërme gjyqi ka me u vijue në mungesën e tij. 

Kjo thirrje e botueme në Fletoren Zyrtare zë 
vëndin e komunikimit 

Konispol, më 22-9-194.2-XX 
Gjyqtari Paqtues . . 

Te quajturit Haki Rexhep, Meleq Murafi, Beqir 
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Hamiti, Hozbi Besim, Haki Guman nga katundi 
Vrohona (Greqie), t' akuzuarë sepse më datën 20 
Maj kanë kaiue kufirin Greko-Shqiptar tinëzisht dhe 
pa pasaport ose dokument tjetër aq vleftësë, si dhe 
kanë kalue kontrabandë doganore, thirren dhe 
ftohen për t' u prezantuar para Gjykatës së Paqit 
të Konispolit. për t' u gjykuar më datën 23 Dhjetor 
194.2-XXI ora 10 para dreke. 

U njoftohet se në rast mos prezantimi të tyre 
në ditën .dhe orën e sipër shënuarë dhe pa e jus 
tifikuar mos ardhjen, Gjyqi ka për të vazhduarë në 
mungesën e tyre. 

Kio thurje e botueme në Fletoren Zyrtare të 
l\1bretnisë zën vëndin e komunikimit të rregulltë. 

Konispol. më 18-9-94.2-XX. 
Gjyqtari Paqtues 

. 
Të quajtunit Ferik Fetah Mehmeti dhe Lome 

Lame Haxhi nga katundi Kocka (Greqi), t' akuzuorë 
sepse me datën 1 Mai 194.2 kanë kalue kufirin 
Greko-Shqiptar tinëzisht dhe pa pasaport ose do 
kument tjetër aq vleftëse si dhe kanë kalue kon 
trabandë doganore, thirren dhe ftohen për t' u 
prezantuarë para Gjykatës Paqtuese të Konispolit, 
për t'u gjykuar më datën 23-12-194.2-XXI ora 10 para 
dreke. 

U njoftohet se në rast mos prezantimi të tyre 
në ditën dhe orën e sipër-shënuarë Gjyqi ka për 
të vazhduar në mungesën e tyre. 

Kjo thirrje e botueme në Fletoren Zyrtare të 
Mbretnisë zëri vëndin e komunikimit të rregulltë. 

Konispol, më 18-9-194.2-XX. 
Gjyqtari Paqtues 

. . 
Të quotunit Vangjel Dhimitri Piceri dhe Ma 

rina Var:gjel nga katundi Camanda (Greqi), t' aku 
zuarë sepse më datën 18-1-194.?- kanë kalue kufirin 
Greko-Shqiptar tinëzisht dhe pa pasaport ose do 
kument tjetër aq vleftëse, si dhe kanë kalue kon 
trabandë doganore, thirren dhe ftohen për t' u 
prezantuar para Gjykatës Paqtuese të Konispolit, 
për t'u gjykuar më datën 23-12-194.2-XXI ora 10 
para dreke. 

U njoftohet se në rast mos prezantimi të tyre 
në ditën dhe orën e sipër-shënucrë. Gjyqi ka për 
të vazhduar në mungesën e tyre. 

Kjo thirrje e botueme në Fletoren Zyrtare të 
Mbretnisë zën vëndin e komunikimit të rregulltë. 

Konispol, më 18-9-194.2-X v. 
Gjyqtari Paqtues 

* • 
Të quajtunit Malo Omer Hamiti nga Filati 

Omer Ismail Ramadani nga V erse.i (Greqi), t' a 
kuzuarë sepse më datën 25-3-94.2-XX kanë kalue 
kufin Greko-Shqiptar tinëzisht dhe pa pasaport ose 
dokument tjetër aq vleftëse si dhe kanë kolue 

kontrabandë doganore, thirren dhe ftohen për t' u 
prezantuar para Gjykatës Paqtuese të Konispolit, 
për t'u gjykuarë më datën 23-12-194.2-XXI ora 10 
para dreke. 

U njoftohet se në rast mos prezantimi të tyre 
në ditën dhe orën • sipër-shënuorë Gjyqi ka për 
të vazhduarë në mungesën e tyre. 

Kjo thirrje e botueme në Fletoren Zyrtare të 
Mbretnisë zën ·vëndin e komunikimit të rregulltë. 

Konispol, më 13-9-194.2.XX. 
Gjyqtari Paqtues . . 

Të quajtunit Xhevdet Musaj, Hani Jonini, Fchri 
Janini nga katundi Varfaj (Greqi) t' akuzuarë sepse 
më datën 17 Mars 1942 kanë kalue kufirin Greko 
Shqiptar tinëzisht dhe pa pasoport ose dokument 
tjetër aq vleftëse, si dhe kanë kalue kontrabandë 
doganore, thirren dhe ftohen për t' u prezantuar 
para Gjykatës së Pcqit të Konispolit për t'u 9JY· 
kuar më datën :J3 Dhjetor 1942-XXI ora 10 pora 
dreke. • 

U njoftohet se në rast mos prezantimi të tyre 
në ditën dhe orën e sipër-shënuarë dhe pa e jus 
tifikuar mos ardhjen, Gjyqi ka për të vazhduorë në 
mungesën e tyre. 

Kjo thirrje e botuems në Fletoren Zyrtare të 
Mbretnisë zën vëndin e komunikimit të rregulltë. 

Konispol, më 19-9-194.2-XX. 
Gjyqtari Poqtues . . 

I quajtuni Oirjo Nikolia Aristofori nga ka 
tundi Sajadhë (Greqi), i akuzuar sepse në datën 24. 
Frur 194.2 ka kalue kufirin Greko-Shqiptar tinëzisht 
dhe pa posoport ose dokument tjetër aq vleftëse, 
si dhe ka kolue kontrabandë doganore, thirret dhe 
ftohet për t'u prezantuar para Gjykatës së Paqit 
të Konispolit per f u gjykuar më datën 25 Nëntor 
194.2-XXI ora 10 para dreke. 

I njoftohet se në rast mos prezantimi të tij në 
ditën dhe orën e sipër-shënuar dhe pa e justifikuar 
mos ardhjen, Gjyqi ka për të vazhduar në mun 
gesën e tij. 

Kjo thirrje e botueme në Fletoren Zyrtare të 
Mbretnisë zën vëndin e komunikimit të rregulltë. 

Konispol, më 16-9-194.2-XX. 
Gjyqtari Poqtues . 

Të quajtunit S;av;o Mihalopulo, Vasile Dhi-1 
mitri Xhovara dhe Dhimitri Toci, nga katundi Behur 
(Greqi) t' akuzuar sepse me datën 17 Janar 194.2 
kanë kalue kufirin Greko-Shqiptar tinëzisht dhe pa 
pasaport ose dokument tjetër aq vleftëse, si dhe 
kanë kalue kontrabandë doganore, thirren dhe ftohen 
për t'u prezantuar para Gjykatë!' Paqtuese të Ko 
nispolit për t'u gjykuar më datën 25 Nëntor 1941-XXI 
ora 10 para dreke. 
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U njoftohet se në rast mos prezantimi të tyre 
në ditën dhe orën e sipër shënuar dhe pa e jus 
tifikuar mos ardhjen, Gjyqi ka për të vazhduar në 
mungesën e tyre. 

Kjo thirrje e botueme në Fletoren Zyrtare të 
Mbretnisë zën vëndin e komunikimit të rregulltë. 

Konispol, më 16-9-1942-XX. 
Gjyqtari Paqtues . . 

Të quajtunit Oerncl Hysejni, Selim Hysejni, 
Mete Hysejni, Xhehit Lumani nga katundi Griko 
hori (Greqi), t' akuzuar sepse më datën 4 Prill 1942 
kanë kolue kufirin Greko-Shqiptar tinëzisht dhe pa 
pasaport ose dokument tjetër aq vleftëse, si dhe 
kanë kalue kontrabandë doganore. thirren dhe 
ftohen për t' u prezantuar para Gjykatës Paqtuese 
të Konispolit për t' u gjykuar me datën 22-12-942-XXI 
ora 10 para dreke. 

U njoftohet se në rast mos prezantimi të tyre 
në ditën dhe orën e sipër shënuar dhe pa e jus 
tifikuar mos ardhjen: Gjyqi ka për të vazhduar në 
mungesën e tyre. 

Kjo thirrje e botueme në Fletoren Zyrtare të 
Mbretnisë zën vëndin e komunikimit të rregulltë. 

Konispol, më 17-9-1942-XX. 
Gjyqtari P aqtues 

Të quajtunit Filip Jani Pandazi dhe Ilia Spiro 
Pandazi nga Katundi Povlla (Greqi), t' akuzuarë 
sepse më datën 22-3-1942 kanë kalue kufirin Greko 
Shqiptar tinëzisht dhe pa pasaport ose dokument 
tjetër aq vleftëse, si dhe kanë kalue kontrabandë 
doganore, thirren dhe ftohen për t u prezantuar 
para Gjykatës Paqtuese të Konispolit per t' u gjy 
kuar më datën 22-12.1942-XXI ora 10 para dreke. 

U njoftohet se në rust mos prezantimi të tyre 
në ditën dhe orën e sipër shënuar' dhe pa e jus 
tifikuar mos ardhjen, Gjyqi ka për të vazhduar në 
mungesën e tyre. 

Kjo thirrje e botueme në Fletoren Zyrtare të 
Mbretnisë zën vendin e komunikimit të rregulltë. 

Konispol, më 17-9-1 ')42-XX. 
Gjyqtari Pcqtues 

T~ quajtunit Sami Beqiri, Servel Nuredini, 
Qani Jasini, Haxhi Malko, Ibrahim Dine e Feti Ze 
qiri nga katundi Salica (Greqi), t' akuzuarë sepse 
më datën 30,4-1942 kanë kalue kufirin Greko-Shqip 
tar tinëzisht dhe pa pasaport ose dokument tjetër aq 
vleftëse, st dhe kanë kalue kontrabandë doganore, 
thirren dhe ftohen për t'u prezantuar para Gjykatës 
Paqtuese të Konispolit, për t'u gjykuar më datën 
22-12,1942.XXI ora 10 para dreke. 

U njoftohet se në rast m os prezantimi të tyre 
në ditën dhe orën e sipër shënuorë dhe pa e jus- 

tifikucr mos ardhjen, Gjyqi ka për të vazhduar në 
mungesën e tyre. 

Kjo thirrje e botueme -në Fletoren Zyrtare të 
Mbretnisë zën vëndin e komunikimit të rregulltë. 

Konispol, më 27-9-l 942-XX. 
Giyqtari Paqtues . . 

Të quajtunit Stefan Thanas Papa, Llazaro Spiro 
Skodra, Vasillo Thimjo Dima nga katundi Kserroro 
(Greqi), t' akuzuarë sepse më datën !ia Prillë 1942 
kanë kalue kufirin Greko-Shqiptar tinëzisht dhe pa 
pasaport ose dokument tjetër aq vleftëse si dhe kanë 
kalue kontrabandë doganore, thirren dhe ftohen 
për t'u prezantuar para Gjykatës Paqtuese të Ko 
nispolit për t'i gjykuar më datën 22-12-1942· XXI ora 
10 para dreke, 

U njoftohet se në rast mos prezantimi të tyre 
në ditën dhe orën e sipër shënuar dhe pa e justi 
fikuar mos ardhjen, Gjyqi ka për të vazhduar në 
mungesën e tyre. 

Kjo thirrje e botueme në Fletoren Zyrtare të 
Mbretnisë zën vëndin e komunikimit të rre qulltë. 

Konispol. më 17-9-1942-XX. 
Gjyqt~ui Paqtues . 

Të quajtunit Iljas Myrta, Bajram Osmani dhe 
Hamid Hajde nga katundi Kockë ( Greqi), t' akuzuar 
sepse më datën 25 Gusht 1942-XX kanë kalue ku 
firin Greko-Shqiptar tinëzisht dhe pa pasaport ose 
dokument tjetër aq vleftëse, si dhe kanë kalue kon 
trabandë doganore, thirren dhe ftohen për t' u 
prezantuar para Gjykatës Paqtuese të Konispolit për 
t' u gjykuar më datën 22- 2-1942-X XI ora 1 O para 
dreke. 

U njoftohet se në rast mos prezantimi të tyre 
në ditën dhe orën e sipër shënuar dhe pa e jus 
tifikuar mos ardhjen, Giyqi ka për të vazhduar në 
mungesën, e tyre. 

Kjo thirrje e botueme në Fletoren Zyrtare të 
Mbretnisë zën vëndin e komunikimit të rregulltë. 

Konispol, me l 7-9- 942-XX. 
Gjyqtari Paqtues 

. . 
Të quajtunit Harito Niko dhe Jorgji Cjogeli 

nga katundi Camanda (Greqi), t' akuzuar sepse me 
datën 29 Gusht 1942-XX kanë kalue kufirin Greko 
Shqip.or tinëzisht dhe pa pasaport ose dokument 
tjetër aq vleftëse, si dhe kanë kalue kontrabandë 
doganore, thirren dhe ftohen për t' u prezantuar 
para Gjykatës Paqtuese të Konispol.t për t' u gjy 
kuar· më datën 22-12-1942-XXI ora 10 para dreke. 

U njoftohet se në rast mos prezantimi të tyre 
në ditën dhe orën e sipër shënuar dhe pa e justi 
fikuar mos ardhjen, Gjyqi ka për të vazhduar në 
mungesën e tyre. 

Kjo thirrje e botueme në Fletoren Zyrtare .të 
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Mbretn:së zën vëndin e komunikimit të rregulltë. 
Konispol, më 17·9·194.2-XX. 

Gjyqtari Paqtues 

Vasil Ikonomi, më· pa.rë banues në katundin 
Nikas të Fjerit e tash me banim të pa ditur në 
Mbretnin Shqiptare: 

Sena Ikonomi banues në katundin Nikas të 
Fierit, me kerkesën e sajë qi i ka parashtruar kësoj 
gjykate duke pretenduarë ekzistencën e martesës 
të kontraktuar midis jush tregon se keni gati katër 
vjetë që jeni larguarë nga banesa bashkëshortore 
me drejtim të paditur dhe gjat kësaj kohe nuk jeni 
interesuar që të .ktheheni në banesën bashkëshortorë 
por e keni lënë ligësisht pa ushqim dhe pa as nji 
përkrahje për sigurimin e jetesës sajë. 

Kjo Kryesie në virtut të nenit 206 të K. C. ju 
kujton që brenda tre muajvet që nga data e ko 
munikimit të kësaj kujtesjeje të ktheheni në banesën 
bashkëshortore. 

Kryetar i Gjyqit 

Thirret për m'u prezantue para Gjykatës Fi 
llore të Vlorës i quajturi Torelli Guido, raggionier, 
banues në • Vlorë dhe tash me banim të pa ditur 
në Itali, për t'i.i gjykuar si i pandehur për Icjin se 
ka mbajtur dritën të dukëshme nga jasht, për më 
datën 29 Dhetuer 194.2.XXI ora 9 para dite. 

Kjo ftesë për të zën vëndin e komunikimit 
botohet në Fletoren Zyrtare dhe i njoftohet të për· 
mendurit T orrelli Guido se në rast mos prezantimi të 
tij ditën dhe orën e caktuar ma sipër gjyqi ka me 
vazhdue në mungesën e tij. 

Vlorë, me 13-10·1942-XX. 

• 
Gjyqtari Filluer 

Thirret me u prezantue para Gjykatës Kole 
gjiale të Tiranës d. p. me d. 3 Dhjetor 194.2·XXI ora 
10 para dreke, dit' e Ejte, i pandehuni Fedele Fedele 
Leonardi prej Poste f Italis, ma parë banues në 
Tiranë dhe tashti me banim të padijtun në Itali, i 
akuzuem se në muejin Fruer të vjetit 194.2 në nji 
kohë që ndodhej në shërbim t' ankuesit Luigji Oiu. 
seppe Bella nga Roma (Itali) dhe banues në Tiranë, 
ka vjedhë herë pas here 16 kg. dhjamë të cilin e 
ka shitë dhe të hollat i ka pervetuar. 

Në rast se i pandehuni nuk ka me u prezantue 
në ditën dhe orën e shënueme ma sipër, ka me u 
shikue ç,jyqi i tiJ në mungesë. 

Keio thirrje e botueme rregullisht në Fletoren 
Zyrtare zën vendin e komunikimit. 

Tiranë, me 15.x.1942.xx. 
Kryetari 

* Theritet i quajtuni Tonas Llazari banues më 
parë në kat. Belicica (Termica) dhe tash me banimin 
të pa ditun në Bullgari, që të paraqitet para gjykatës 
Shk. l-rë Tetovës, më datë 14. Nanduer 194.1-XXI 

ora 10 para dreke i akuzuer për kalim kufini pa 
pasaportë, në mos paraqitjen e tii në ditën dhe 
orën e sipër shenuar, ka për t' u vepruar si mbas 
ligjës. 

Tetovë, më lSX-194.2-XX. 
Gjyqtari Filluer 

VENDIM AFATI PËR T ARATISUN 
Mbasi nuk asht zanun Isa Toska, i biri Ko 

dhelit, banues Luorit, qi pandehet se me d. 25-7-94.2 
ditën e Premte ka qelluar me qëllim vrasje të quj 
tunin Lame Topin nga Luan, Kryetona e· <r1ykatës 
së Shk. I. Berat që prei datës shpalljes të këti ven· 
dimi, të pandehunit përmendun i nep dhetë ditë 
afat, për me u prezantue para gjykatës Në kjoftë 
se nuk i paraqitet gjykatës mbrenda këti afati vër· 
tetohet se nuk don me ju bindë ligjës, dhe kështu 
ka me u shikuë gjyqi në rnunqesë, kon me ju rrëzua 
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 karabinierët e policët janë të detyruem 
me zanjen e tij. 

Për plotësimin e veprave të përmënduna i asht 
shkrdë Prokuroriës Shtetit dhe në mbështetje të ne 
neve 371, 372 të procedurës penale shpallet ky 
vendim. 

Berat, me 8-10-194.2-XX. 
Kryetari 

~· . 
Mbasi nuk dihet vend-banimi dhe nuk asht 

zanë i pandehuri Salih Y meri nga katundi Vëlsh 
Brataj i Vlorës, i akuzuem se në bashkëpunim me 
dy të pandehur të tjerë të rreshtuam më datë 10- 
9-194.1 në kohë nate kanë kryer vjedhje dy fish të 
cilsucr në magazinën e Administratës së Partisë 
Fashiste Shqiptare, prandaj Kryesija e Gjykatës Shk. 
I rë i akordon të përmendurit Sahh një afat prej 
dhetë ditësh nge data e botimi£ të këtij vendimi në 
Fletoren Zyrtare, me u prezantua në gjyq për t'u 
gjykue për veprën që i ngarkohet. Në qoftë se 
nuk paraqitet mbrenda këtij afati, vërtetohet se nnk 
don me ju bindë bgjës, kështu që ka me u shikua 
giykimi në mungesën € tij, kanë me ju rrezue të 
drejtat civile dhe kanë me u marrë të gjitha masat 
e tjera ligjore për të cilat nuk ka me posë asnjë ·të 
drejtë ankimi. 

Të g,ithë karabinierët e policët janë të dety 
ruam me kapjen e tij. 

Për plotsimin e këtyne veprave ju shkrue 
Prokuroriës Mretnore dhe në mbështetje të nenevet 
371, 372 të Procedurës Penale, shpallet ky vendim. 

Tiranë, me 11-9, 194.Z-XX. 
Kryetari 

Mbasi nuk asht zanun Beqir Bahja, i biri i 
Mehmetit, banues në Elbasan, qi pandehet se me 
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d. 30-6 942 natën me qëllim vrasje goditi disa herë 
me thikë në trup të quajtunin Rossi Achilen në 
Centralin Eletrik të Elbasanit, Kryetaria e Gjykatës 
së Shk. I-rë të Elbasanit, që prej datës shpalljes të 
këti vendimi, të pandehunit përmendun i nep dhetë 
ditë afat, për me u prezantue para gjykatës. Në 
kjoftë se nuk i paraqitet gjykatës mbrenda 'kgti 
afati vërtetohet se nuk don me ju bindë ligjës, dhe 
kështu ka me u shikue gjyqi në mungesë, kan me 
ju rrëzue të drejtat civile. ka me ju sikvestrue pa 
sunia dhe me as nji mënyrë nuk ka me posë të 
drejtë ankimi mbi veprimet e bamuna. 

Të gjithë karabinierët e policët janë të dety 
ruem me zanjen e tij. 

Për plotsimin e veprave të përmenduna i asht 
shkrue Prokuroris Shtetit dhe në mbështetje të ne 
neve 371. 372 të procedurës penale shpallet ky 
vendim. 

Elbasan, me 7-10-1942-XX. 
Kryetari 

'l ·Y.· 

Me qene se nuk jone zene te qojturit Tushi 
Avramish, karabinier, dhe 2) Marko Koli Laçka, të 
dy nga e banuesa ne Pogradec, të aratisur per 
shkak se me datë 28-6-942, tue qene te maskeruar 
dhe të armatosur, kanë shtrenguar ankueset Salih 
Izetne dhe Mazllëm Oerimnë, nga Starova, tue ma 
re sendet dhe te hollat qi shenohen ne verbalin 
rellatif, dhe po ate dite kane tentuar te shtrengojnë 
dhe Sasik Çomone, tue i derguar letra qe t' i der 
gonte te holla, dlie ne rastin e ketij delikti kane frik· 
suar vecanerisht Menella Gjokën e Myfit Dajlanin. 
qe t' i ndihmonin per te terhequr te holla dhe per 
te derguar letra me anen e ketyre, Kryesija e Gjy 
qit Kolaqjijcl te Korçës, u jep dhjete dite afat te pa 
ndehurvet te sipermendur, qe te prezantohen para 
kesoj gjykate, dhe ne rastin e kunderte gjykimi 
çeshtjes do te vazhdoje dhe perfundojë në munge 
sen e tyre, do te perjcshtohen nga te drejtat civile 
duke ju sekuëstruar dhe pasurija dhe me osnje me 
nyre nuk kane te drejte ankimi per veprimet e bera. 

Të gjithe karabinieret dhe organet e tjera te 
sigurimit publik jone të detyruar me kapjen e tyre. 

Per plotsimin e veprimeve te sipermendura, ju 
shkrua Prokuroris Mbretnore dhe ne mbeshtetje te 
neneve 371 e 372 ta.P. P. shpallet ky vendim. 

Korçë, më 15 Tetor 1942-XX 
Zev. Kryetari Gjyqit 

* -It· w 
Me qene se r.uk ësht zene i qojturi Mustafa 

(Remal) Osmani, nga katundi Dersnik, i aratisur 
per shkak se me 27-7-9't2, midis kufive të katundit 
Goce dhe Bickë, ne zenkë e siper, ka vrarë me 
pushken e luftes qe mbante si rojtes i katundit Go 
cë, Hysen Heider Meron, nga katundi Bickë, Kry· 

esija e Gjyqit Kolegjial, te pandehurit i jep dhjete 
dite afat qysh prej dates shpalljes ketij vendimi qe 
te prezantohet ne kete gjyhate, dhe në rastin e 
kundert vertetohet se nuk u bindet ligeve dhe kë· 
shtu gjykimi i tij do te vazhdoje dhe perfundoje 
në mungese, tue u perjashtuar nga te drejtat civile, 
do t'i sekuestrohet pasurija dhe me asnje menyre 
nuk ka te drejte ankimi per veprimet e bera. 

Te gjithe karabinierët dhe organet e tjera te 
sigurimit puvlik janë te detyruar me kapjen e tij. 

Per ploresimin e veprimevet te sipermendura, 
ju shkrua Prokurorise Mbrelnore dhe në mbeshtetje 
te neneve 371 e 372 P. P. shpallet ky vendim. 

Korçë, më 15 Tetor 1942-XX 
Zev. Kryeter i Gjyqit 

Mbasi nuk asht zanun Osman Stefanaj, i biri 
i Beshirit, banues Haderaj, që pandehet se me d. 
9-III,1941 ka vjedhur disa të holla e çegje në Zyrën 
e Shoqnis Cafulli, Kryetaria e gjyqit të Shk. l-rë 
Vlorë që prëj datës shpalljes të këti vendimi të 
pandehunit përmendun i nep dhetë ditë afat, për 
me u prezantue para gjyqit. Në qoft se nuk i pa· 
raqitet gjyqit mbrenda këti afati vërtetohet se nuk 
don me ju bind ligjës, dhe kështu ka me u shikue 
gjyqi në mungesë, kanë me ju rëzue të drejtat ci 
vile, ka me ju sikvestrue pasunia dhe me as nji 
mënyrë nuk ka me pasë të drejtë ankimi mbi vep 
rimet e bamuna. 

Të giith karabinierët e policët janë të detyruem 
me zanjen e tij • 

Për plotësimin e veprave Ië përmenduna i 
asht shkrue Prokurories dhe në mbështetje të ne 
neve 371. 372 të procedurës penale shpallet ky 
vendim. 

Vlorë, me 14 Tetuer -1642-XX. 
Kryetari 

Mbasi nuk asht zanun Musllim, i biri i Memu 
shit, banuës ne Zhulat, qi pandehet se me d. 27-4- 
941, ka grabitur të qujtunin Koce Paskon e të tjere, 
Kryetaria e Gjykatës së Shk. I. që prej datës shpa 
lljes të këti vendimi, të pandehunit përmendun i nep 
dhetë ditë afat, për me u prezantue para gjykatës. 
Në kjoftë se nuk i paraqitet gjykatës mbrenda këti 
afati vërtetohet se nuk don me ju bindë ligj~s. dhe 
kështu ka me u shikuë gjyqi në mungesë, kan me 
ju rrëzue të drejtat civile ka me ju -sekvestruë pa 
sunia dhe me asnji mënyrë nuk ka rr.e posë të 
drejtë ankimi mbi veprimet e bamuna- 

T ë gjith karabinieret e policët janë të detyru 
em me zanjen e tij. 

Për plotësimin e veprave të përmënduna i asht 
shkrue Prokuroriës Shtetit dhe në mbështetje të ne· 
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nit 371, 372 të procedurës penale shpallet ky ve· 
ndim. 

Gjinokastrë, më 14-10-942-XX 
Kryetari i Gjyqit Shk. I. Gji. 

·X * •:•:• 
Me qenë se nuk është zënë i qojturi Kurtali 

Mehmet Lukra, nga katundi Bitinckë, i aratisur per 
shkak se me 4-7-942 ka vrare me pushken e luftes 
qe mbante pa leje, viktimen Ibrahim Solih Kambën. 
per zemrime te vjetra personale, Kryesija e Gjyqit 
Kolegjijal të Korçës i jep dhjetë dita afat te perrne 
ndurit qe te prezantohet para gjyqit kolegjijal· D. 
Nd. dhe në rastin e kundert gjykimi i çeshtjes do te 
vazhdoje dhe perfundoje ne mungesën e tij. do te 
perjashtohet nga te drejtat civile duke ju sekuestru 
ar dhe pasunja dhe me asnjë menyre nuk ka te 
drejta ankimi per veprimet e kryera. 

Te gji the karabineret dhe organet e tjera te 
sigurimit publik jone te detyruar me kapjen e tii. 

Per plotesimin e veperimeve te sipermendura, 
ju shkrua Prokuroris Mbretnore, dhe ne mbështetje 
te nenave 371 e 372 P. P. shpallet ky vendim. 

Korçë, më 15 Tetor !942-XX 
Zev. Kryetari Gjyqit. 

. . 
Mbasi nuk është zëne 1 gojmri Rahman Haj 

dori nga katundi Zvarisht dhe tash i oratisun. i oku 
zuar pse netën tne gdhirë 22-3-942, ne bashkëpu 
nim me të qojturit Beqir Nuredin, nga Voskopi, 
Zejnel Abidin dhe Skender Asllan nga Voskopi, 
kanë vjedhur në këtundin V oskop dhe nga kase- 
1!ja e bagetive të shtepise ankuesit Shahin Shaqirit 
kater qe dhe një mëshqerë tue thyer çelësin e de- 
rës. 

Prandaj Kryesija e Gjyqit Kolegjial të Korçës 
i jep dhjet dite afat të pandehurit Rahman Hojderit 
që të prezantohet para Gjyqit Kolegjial të Korces 
dhe ne rastin e kunderte vertetohet se nuk i bin 
det Ligjit dhe keshtu Gjyqi do të vazhdoje në mu 
ngesen e tij, do te perjoshtohet oga te drejtat civile, 
do t' i sekuestrohet pasunija dhe me as nje menyre 
nuk ka të drejte ankimi per veprimet e bera. 

Te gjithe karabinieret dhe organet_ e tjera te 
sigurimit publik jane te detyruar me kapjen e tij. 

Per plotesimin e veperimevet. sipermenduna 
j' u shkrua Prokuroris Mbretnore dhe në mbeshtetje 
të nene vet 371 e 372 te P. P: shpallet ky vendim. 

Korçë, me 14 Tetor 942-XX. 
Zev. Kryet-tr i Gjyqit 

• . . 
Me qenë se nuk është zënë i quajturi Millan 

Aleksander Krushani, nga katundi Peilecerke e 
Cariavont, i oratisur për shkak se me 1-8-1942, me 
armë gjuetije që mpante pa lejen e autoriteteve 
kompetente, ka vrarë Muharem Shahin Shuajipin, 

nga ay katund, dhe me qëllim vrasje ka plagosur 
Mustafa Asimnë, nga Oafëzëzi, tue mos i aritur 
qëllimit për shkakë 'të pa mvartuna nga vullneti i 
tij. Kryesija e Gjyqit Kolegjijal të Korçës D. Nd. i 
jep dhjetë ditë afat të pandehurit .që_ të: prezap~ohet 
gjykimi çeshtjes do të vazhdojë dhe përfundojë në 
mungesën e tij. do të përjashtohet nga të drejtat 
civile, duke ju sekuestruar dhe pcsurijc dhe me 
asnjë mënyrë nuk ka të drejtë ankimi per veprimet 
e kryera. 

TE? gjithë karabinierët dhe organet e sigurimit 
publik, janë të detyruem me kapjen e tij. 

Për plotësimin e veprimeve të siperrnenduro. 
ju shkrue Prokurorisë Mbretnore, dhe në mbësh 
tetje të neneve 371 e 382 të P. P. shpallet ky vendim. 

Korçë, me 15-X-1942-XX. 
Zev. Kryetari Gjyqit . . 

Mbasi nuk asht zanun Bexhet Kreshpam, i biri 
i Xheviht banues në Brataj. që pandehet se me d, 
23 Il-1942 ka plagosur me qellim vrasje av. Sezai 
Kemalin dhe ka vrarë Mico Bojcxhinë, Kryetaria e 
gjyqit të Shk. I-re që prej datës shpalljes të këti 
vendimi të pondehunit përmendun i nep dhetë 
ditë afat, për me u prezantue para gjyqit. Në qoft 
se nuk i paraqitet gjyqit mbrenda këti afati vërte 
tohet se nuk don me ju bind hgjës, dhe kështu ka 
me u shikue gjyqi në mungesë, kanë me ju rëzue 
të drejtat civile ka me ju sikvestrue pasunia dhe 
me as nji mënyrë nuk ka me pasë të drejtë ankimi 
mbi veprimet e bamuna. 

Të gjith karabinierët e policët janë të detyruem 
me zanjsn e tij. 

Për plotësimin e veprove të përmenduna i 
asht shkrue Prokuroriës dhe në mbështetje të ne 
neve 371. 372 të procedurës penale shpallet ky 
vendim. 

Vlorë, me 14 Tetu er 1942-X X. 
Kryetari 

AKT GJYKIM 
N'Emën të Madhëris Tij 
VIKTOR EMANUEL III 

Për hir të Zotit dhe Vullnet të Kombit 
Mbret i Italis dhe i Shqipëris 

Perandor i Etiopis 
Gjyqi Kolegjial Elbasanit S. P. i formuem prej 

Gjyetnrit Filluer Z, Kase111 Bozgos si Kryetarë prej 
Nd. Gjyetarit Filluer Z. M. Araniti dhe Av. Z. H. 
Miraku si Anëtarë tue qenë gati dhe prokurori i 
Mbreti Z. A. Napuçe dhe Nd. Sekretari Z. V. Gica 
si Notë-Shtues për me këqyrë padinë ngrehun prej 
Prokurorisë Mbretnore Lokale n' emën te së drejtes 
Botnore kugdra të pend-hurit Rama::ian Mehmet 
Abeshi nga katundi Plecisht i Pogradecit e tash me 
banim të pa ditun ne Shqipni për shkak se me da 
të 6·8·(9't2 botsisht ka gjykuemun. 
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VENDIM 
Dënimin e të pandehurit Ramadan Mehmet 

Abeshit bir i Stanikos me dt. 1. 1923 lindun në ka 
tundin Plecisht të Pogradecit e tash me banim të 
paditun ne Shqipni i pamartuem e analfabet me 15 
ditë burgim dhe me 10. Fr. Shq. gjobë të ro.ndë. 

Shpenzimet e vendimit Fr. 10 i ngarkohen të 
dënuemit. 

Ky vendim mundtë kundërshtohet e të dikto- 
het. 

ARSYEN A 
Në gjyq1mm e rrjedhun rregullisht në meny 

rën e sipërtregueme mbi ankesën e Prokurorisë 
Mbretnore Nr. 309 dt. 12-12-19'11. Gjykata si shqyr 
toj gjith aktet, provat e mbledhuna dhe bisedoj 
çeshtjen ne fakt dhe të drejtë; 

Kostaton 
Se: me datë 6 Gusht 19'11 i pandehuni Rama 

dan tue hy nga nji penxhere e dyqanit e ankuesit 
Sulej man Prognit kafexhi nga ky qytet, ka guxue 
dhe i ka vjedhë nji gramafon marka cArsiga» së 
bashku me 21 pllaka, të cilin mandej ja ka dërgue 
të kushririt të tiJ Rapush Hobeshit në Plecisht, asht 
zbulue vjedhje, kanë fillue hetimet dhe në përfun 
dim të tyne asht zbulue si guximtari i pandehuni 
Ramadan i cili· asht kapë prej kuesturës ku ka po 
hue vjedhjen dhe dërgimin e gramafonit në Ple· 
cisht pranë kushririt të tijë ku dhe asht gjetë dhe 
guzimtari asht referue drejtësisë për ndjekje ligjore, 

Proces-verbali i mbajtun prej kuesturës me 
datë 7 Gusht 19'12. · 

Pohimi i të pandehunit Ramadan bamun në 
kët Proces. 

Gjetja e gramafonit dhe sekuestrimi i tijë në 
shtëpinë e kushririt të pandehunit Rapush Abashit 
në katundin Pleçisht. 

Dëshmija e dëshmitarëvet Xhaf er To pit dhe 
deklaratat e ankuesit Isuf Progmit të pyetun me 
me betim si në hetusi ashtu dhe para këtij gjyqi 
vërtetojnë ngjarjen si ma sipër. 

Vepra e të pandehunit Ramadan parashikohet 
e ndeshkueshme prej nenit 446 te K. P. 

Për këto Trupi gjykues bashkarisht dhe kon 
formë me kërkimin e Prokurorit Mbretit dhe bazë 
të dispozitcvet të nenit '146 të K. P. vendosi dëni 
min e të pandehunit Ramadan Mehmet Abeshit me 
nji muej burgim të randë dhe me 15 Fr. Shq. gjobë 
të randë. 

Por me qenë se i pandehuni Ramadan në 
kohën e kryemjes së këti faji ka pasë mbushë 
moshë 15 vjeç por jo ate të 18 vjetvet dhe ka 
pasë fuqinë mendore cmuese siç kuptohet nga 
vepra e kryeme prej këtij, në ap ikim të nenit 
56 të K. P. ndeshkimi i sipërm i tijë i zbritet në 
gjysmën dhe si gjobuer në 2/3 që kështu përfun 
dimishtë dënohet me aq sa ma naltë asht treguem 
15 ditë burgim të rendë edhe me dhetë Fr. Shq 
gjobë të rendë, i cili në bazë të nenit 1 të Liqiës 
me datë 28-4-19'12 këthehet në burgim. 

Elbasan, me 23--9-1942-X X. 

Kryetar i Gjyqit 

SHKURTIM.I I AKTIT KUSHTITUËS I 
SHOQËRIS KOLEKTIVE «VLLAZËN DURRËSI» 

NË DURRËS 

Sipas Aktit publik Nr. 10222 6293 datë 6-2- 
1942-XX, të redaktuar prej Noterit publik Z. Esad 
Bejleri në Durrës, u-themelua midis Zz. Husen e 
Ramazan Durrsi, një shoqëri tregtare kolektive me 
konditat që vijojnë: 

1) Emëri i Shoqërisë asht «Vilazën Durrësi» me 
qendër në Durrës. 

2) Qëllimi i shoqërisë asht ushtrimi i tregtisë 
«A utofornizime, I rnport- Eksport, A u to- trasporte etj.» 

3) Kapitali Shoqëror përbehet prej fr. shq. 10.000 
i derdhur në pjesë të barabarta. 

4) Kohë-vazhdimi i Shoqërisë asht 25 vjet, duke 
filluar prej datës s'aktit kushtituës. 

5) Administrimi i shoqërisë u-ngarkohet të dyve 
dhe të drejtën e nënshkrimit e kanë të dy ~ë bashku 
ose vcç-e-veç. 

6) Fitimet dhe humbjet eventuale ndahen ndër 
mjet shokëve në pjesë të barabarta. 

Në mbështetje t'Ordinancës Nr. 7 2 d a ë 26 2-19£: 2- 
XX, të Gjyqtarit në Rregjistrin përanë Gjykatës 
së Shk. I. të Durrësit, u-bë transkriptimi në Rre 
gjistrin Amëz të Transkriptimeve të Odës së Tregtisë 
nën Nr. 671. 

Durrës, më 9-10-1942-XX. 
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PflRTE SUPPLEMENTflRE in lingua italiana f\nno XXI - Nr. 123 

GAZZETTA. UFFICIALE 
DEL REGN O _ D' ALB AN IA 

Tirana, mercoledi 27 ottobre 1942-XX 

EDITA DAL MINISTERO DELLA CULTURA POPOLARE 

CONDIZIONI D'ABBONAMENTO COSTO E MODALITA PEP LE INSERZIONI 

ALBANIA, ITALIA e IMPERO per un cnno fr. alb. 20 
ESTERO (Paesl dell'Unlone Postale) • • • • • 30 

(per 6 ;,,ea! , meta preno) 
Un oumero del mese In corso (sine ~ 16 paglne) Fr. alb. 0,20 

erretroto • • 1 
OgDI Icsctcolo e In vendua aoche presso le llbrerte autorlnate. 
Gli abbooamentl di regola decorrono dal glorno di rlcevlmento dell'lmporto. 

Non si garanUsce l'fnvlo del numeri arretratl. 
L'Importo dell' abbonamento o per numerl separat!, 1e per resident! lo AJ. 

baDla, deve essere versato al local! Uffici di Flnanza e la relativ• quletanso 
rlmessa al M.inlstero della CUL TURA POPOLARE se dall'Italla, lmpero o dal' 
'Estero. con assegno bancario stilato in franchl albanesl, aumentato (se per 
abbonamentl) di Ir. alb. 0,70 per spesa di qutetcnzc. 

Gli Ullici statali (civlll o mllltarl) e gli Enti pubbllci quando autonomi o 
eccentratl (ctoë non gli Ullicl dlpendentl) - possono rlchledere per lscrltto una 
piu copie gratulte (sciolte on abbonamento) per sit e per gli Ullbl dlpendentll. 

MINISTERO DELL' ECONOMIA NAZIONALE 
Cornitato Centrale per gli Approvvigion. e Consumi 

ORDINANZA N. 14 
Il Ministero dell' Economia Nazionole . 
Viste il D. L. n. 152 del 21-7-1942-XX; 
A completamento di quante indicate per la 

tariffa da applicare per gli autotrasporti di merci 
e passeggeri: 

Ordina 
Art. } 

Sono classificate strode di I categoria: 
Tirana - Elbasan 
Durrës - Elbasan (rruga e Peqinit) 
Durrës - Vlonë 
Tirana. - Durrazo (rruga e Ndroqit e E.l.A.A.) 
Tirana -- Scutari 
Lushnje - Berat 
Ponte Vitt. Emanuele - Ura Fani 

Art. 2 
Sono classificate strode di II. categoria: 
Flbasan - Carcia 
Ura Fani - Burrel 
Valo na - Porto Edda 
Scutari - Hani Hotit 
Scutari - Muriciani - Dulciqno 
Alessio - S. G. Medua 

Art. 3 
Tutti i rimanenti percorsi non indiccti negli art. 

I e 2 tra le varie locolita oppure a partire dalle 
strade sopra elencante per le varie locclita debbo 
na essere consideroti di III categoria siano essi 

H non 1upera una colonna (albenH• • ltallano)mlmmo Fr. alb. IO 
,f) eltre una colonae • • per ogni c 1loan1 

L'lmporto • da veneni In antlclpo · 1alvo per gli Ulllol ttotall o para,ta· 
tall con le 1te11e modallta come per gli abbonamentl. 

Le ln1enlonl sano gratulte soltcnto per I Tribunal! o l'.A mmlnl1tra1lona ,ta 
tale quando per legge non • prevt1ta o non • potttblle lo 1lnl10 ,u tersi d"1la 
tpesa per l' lnserslone. 

L.a pubbllcaslone dell• lDHUloDI avvleoe - talvo 1peclall clrco,tanza , •">tro 
I primi 3 numerl dopo la data di rlcevlmento. 

N. B. Ognt corrlopondeiua o veuamento deve e11ere lnd!rlaato ol, 
MINISTERO DELLA CULTUlA POPOLAU 

(GAZZETIA UFFICIALE) 
T I It A N A (Albania) 

nei confini della vechia Albania o nei territori li 
berali. 

Tirana. li 9.10-1942-XXI. 
11 Ministre dell' Economia Nazionale 

K. Kotte 

AVVISO 
C. E. L. P.A. 

Compagnia per l' esecuzione di lavori 
pubblici in Albania 

Capitale sociale Fr. a. 250.000 
Sede in Tirana 

L' Assemblea generale straordinaria della Societo 
riunitasi in Tirana il 24 agosto 1942-XX. con delibero 
omologata dal Tribunale di Prima Istcnzo di Tirana 
con decreto in data 2-10-1942-XX al n. 52/t ha elevato 
il capitale sociale da Fr. a. 250.000 a Fr. AL 500.000 
medionte l' emissione, alla pari, di n. 2500 azioni da 
Fr. a. 100 da riservarsi in opzione agli ozionisti in 
ragione di un· azione nuova per ogni azione posse 
duta asensi dell' art. 218 del Codice di Commercio. 
s' informona i Sigg. Azionisti ehe il diritto d opzione 
dovro essere esercitato, pena decadenza, entro qu 
indici giorni dallo presente pubblicazione, mediante 
presentazione delle azioni vecchie alla Cassa Soci 
ale in Tirana, Via Scanderbeg, 12 e contemporoneo 
versamento del valore delle azioni sottoscritte. 

Tirana li 25-10-1942-XX 
Il Consiglio d' Amministrozione 

Shtyp. Luarasi Tiranë 
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Nr.124 Parte supplementare in Hngua italiana a pag. 10 

Viti XXI 

FLETORJA 
E MBRETNISË 

ZYRTARE 
SHQIPTARE 

Tiranë, e Ejte 29 Tetor 1942-XXI 

BOTOHET PREJ MINISTRIS St KULTURtS POPULLORE 

KONDITAT E PAJTIMIT 

PËR SHQIPl]:RI, IT ALI e PERANDORI: për nji vit Fr. Shq. 20 
• JASHTE (Shtete të B. Postal) • • • > BO 

(për 6 muaj gjysma) 
Një numur (deri 16 faqesh) i muajit n'udhtim Fr. Shq. 0,20 
» • > • i vjetër » I.~ 

(Numura të veçanta shiten edhe në Libraritë) 
Të hollat për pajtime ose për sasi numurash a koleksio 

ne paguhen në Zyrën e Financave në çdo vend dhe d~f 
tesa përkatëse duhet t' i dërgohet Ministris së KUL TURES 
POPULLORE. 

Për Fletoren Zyrtare, nga jashtë pajtimi mund të dër 
gohet me çek banke, tue shtue fr, shq. 0.70 per pullat e dëf 
tesës, dhe po n'atë drejtim. 

TAKSA E REGULLA P~R SHPALLJET 

Kur nuk kalon një shtyllë (shqip e italisht) Fr.' Shq; 10 
Për ma shumë se Pjë shtyllë për çdo shtyllë ; , ·-;(i· 

Botohen p, vleftë shpalljet q'u përkasin gjyqen ose admiais 
trath Shretnore dhe ato të cilësuemc t'atilla ose ti! perjeshtueme 
ligjëriaht nga pagimi taksave Shtetnore, 

Shpalljet botohen rregullisht • kur nuk pengojnë rasje ti po· 
saçme • ndër 3 numurat e para pa• mbri+jee eë tyre në Redalui 

page•a e ahpalljevet bëhet ei edhe për pajtimet në Zyrat F~naneiare 

DREJTIMI pir korre1pondencë dbe pagesat ë1bt 
MINISTR!st SE KULTI]JlEs POPULLORE 

(FLETOllJA ZYR.T ARE) 
TI i AN 

PERMBAJTJE SOM MARIO 

1) D. M. 10 Tetor 194,2-XX, Nr. 250 
Ekzekutim i plotë i Konventës Mine 
rale të lidh un me Sh. An. «S.A.M.I.A.» 

2) D- M. 17 Tetor 1942-XX, Nr. 251 
Aprovim i Kontratës Koncesioni të li 
dhur midis Min. sEkonornis Kombëtare 
dhe «S.A.S.T.E.B.» për grumbullimin 

· dhe shpërndamjen e drithnave. 
3) D- M. 17 Tetor 1942-XX, Nr. 252 

Aprovim i Kontratës Koncesioni të li 
dhur midis Min. sEkono mis Kombëtare 
dhe «S.A S.T E.B., për marrjen në do 
rëzim dhe shpërdamjen e "sendeve 
ushqimore 

1). D. M. U Tetor J 942-XX / 
Emërim i dy anëtarvet në Gjykotën 
Ushtarake 

S) Min. Ek. Kom. - Lrdhnesë nr, 13 

6) Shpallje Cjyqesh 

f. 2 

J q 

» 7 
8 

1) D. L 1~ ottobre 1942-XX, Nr. 250 · 

Esecuzione della Convenzione Minera 
ria stipulcto con la Soc. An. <S.A. 
MJA» I. JO 

2) D. L. 17 ottobre 1942-XX, Nr. 251 

Approvazione del Contrato di Con 
ce.ssione stipulate tra il Min. Ec. N. e 
la «S.A.ST.E.B.1 per r ammassamento 
e la distribuzione del grano, mais e 
altri prodotti » 12 

3) D. L 17 ottobre 1942-XX, Nr. 252 

Approvazione del Contrato di Con 
cessione stipulato tra il Min. Ec. N. e 
la «S.T.A.S.T,E.B.» sulla pressa in con 
segna e la distribuzione dei genen 
alimentari > 12 

•t) D. L. 13 ottobre 194,2-XX 

Nomina di due membri del Tribunale 
Militare 

;')) Min. Ec. N. - Ordinanza n. 13 8 
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Dekret Mëkambësuer Nr. 250 
datë 1 O-X-1942-XX 

Ekzekutim i plotë i Konventës Minera'e të lidh r 
me Sh. An. «S.A.M.I.A.» 

NA 
MltKAMBll:S I Pll:RGJITHSH!l:M I MADHNIS TIJ 

vmTOR EMANUEL1T III • 
PSR HIR Tl!: ZOTIT E VULLNET Tl!: KOMBIT 

MBRET I IT ALIS DHE I SHQIPNIS 
PERANDOR I ETIOPIS 

Në virtyt t'Autoriletit që Na asht delequc ; 
Mbassi u-ndigjue Këshilli Mi1istruer; 
Mbi propozimin e Ministrit Sekretar Shtc.i për 

Ekonomin Kombëtare, nj i mendimi me Ministrin Se 
kretar Shteti për Financat; 

kemi dekretuc e dekretojmë: 
Neni 1 

Dhanjen e ekzekutimit të plotë Konventes së 
lidhun ndërmjet të Qeveris Mbretnore Shqiptare c 
të Shoqnis Anonime Minerare I'a'o Shqipta.e «Bulqri» 
(S.A.M.l.A.). Konventë qe i bashkë idhet këtj Dc'sreti. 

Neni 2 
Ky Dekret hyn në fuqi prej ditës së botimit t;.; 

tij. 
Urdhënojrnë që ky Dekret të botohet në Fletoren 

Zyrtare të Mbretni'S, tue i dhanë mandat cilitdo që 
përket fa respektojë dhe të bajë që të respe'ctohct. 

Tiranë, më 10 Tetuer 1942-XX 
Francesco Jaco:noni d. v. 

Shuk Gurakuqi d. v. 
K. Kotte d. v. 

KONVECJON MINERAL 
QEVERIJA MBRETNORE SHQIPTARE 

- qi në vazhdim ka me u tregue shkurtazi QEVERIJA 
MBRETNORE e përfaqësucme nga Shkelqësija e Tij 
Dr, Kostandin Kotte, Minister i Ekonomis Kombe 
tare, dhe · 

SHOQNIJA ANONIME MINERALE ITAL<) 
SHQIPTARE «BULGRI» (S.A.M.I.A.) ( qi në vazh 
dim shkurtimisht ka me u quejt «SAMIA») e për'ia·-;ë 
sueme nga Dott. Ing. Alberto Gabrielli, në bazë t0 
prokurës legale qi i asht lëshua nga Senator Cav. 
i Punës Dott. Ing. Leopoldo Parodi Delfino, lfryetar i 
Shoqnis në fjalë (Akti Noterial d. 29-8-1940-XVIIf 
rregjistrue në Romë me 30-8-1940-XVIII nën Nr. 
2964 Vol. 601 i aktit publik.) 

TUE PARAVUE 
- se bashkimi i Kunorës të Mbretnis Shqiptare 11:c 
At~ të Mbretnis Italiane i ka sjellë Qeveritë e të 
dy vendevet me pasë ma absolutet identitete pik 
pamjesh dhe direktivash, tue bamë shum të këshillu« 
shme me i dhanë hovin ma të math industrivet ekstra 
tiv« qi janë tue lindë në Shqipni: 
- se SAM.I.A siç thuhet në lajmerimin e koshtitui- 

mit të saj, botue në Fletoren Zyrtare Nr. 7 d. ;,; shkurr 
193<1, asht t itul lurc c Konvcncjonit Minerar të Lezhës. 
të shpu lucm me Ocverrin Mbretnore Shqipia. e me 
datë 25 shkurt 1938 dhe bolue në Fletoren Zyrihre 
Nr. 21 -bis dalë 30 mars 1938; 

me qellim me Iuqizue me çdo mundësi industriu 
minerare të Lezhës; 
-- s+ipulojrf dhe pelqcj ·ë Konvencionin qi vazhdo.i 
i cili kn karakter intcq-ativ dhe adekuat kundrejt 
atij ti' Lezhës qi u përmend ma sipër. 

Neni 1 
Tue pasë parasysh sa 11 tha në paravuemjcn , 

Tm· çë11111e konditat c reja të punimit sot në fuqi 
në tokën Shqiptare dhe programin ma të gjanë që, 
siç u tha ma parë, interesa të nalra këshillojnë me 
zbatuc sa ma shpejt qi të jc.ë c munduri në sektorin 
c industrivct ckstraktive, Oevcrrija Mbretnore i njef 
Koncesjouarcs SAMIA, me· konditat e parashikueme 
në l,om•cncjonin Minerar të Lezhës qi asht në Iuqië 
e që nuk modifikohet nga k!J Konvcncjon integrativ, 
dhe per ngjatjen e konvcncjonit të sipërthanun, të 
drejtën me kërkuc, nxjerrë, punue, eksportue, shitë 
pirite. kalkopir itc, baker r çdo tjetër mineral ose 
metal qi gjindet ~ë bashku, jo vetëm 11ë perimetrin e 
koncesionit sot 1:i.' fuqi edhe në tashcn prej Km. 3 
(tre) qjansi, (treguem në aneksin Parlamentar të 23 
Shkurt 1938 lidhë Konvencionit Minerar të Lezhës 
përmcudun ma sipër). por edhe në nji fashë toke 
tjetër qi ka me pasë 7 (shtatë) Km. gjansi ( në vij 
të drejtë) c qi rrethon zoner c sipërtrequcmc. 

Përve: zorës qi u trcque ma sipër, tue ruejtë për 
kët pjesë tjetër W drejtoi e Iitueme nqa: Ferro Alba 
nia SA. «FERRALBA», nga Azie.ida Minerali Me 
tallin Italiani (AM MI.), nqa Az.enda Carboni Ita 
liani (AC A.Ij nga Atrv:ta Industria'e Petroli Alba 
nesi (A.LP.A. - AGIP). nga Cave di San Vittorio 
e 11gc1 Zz Gjon Bajraktari e Marta Saddedin Doda 
edhe ato që rrjedhin në zonën c Kthellës për leje 
kërkimet minerare të lëshucme në datën 8 Gusht 
1930, toka e dhanë në Koncesion Shoqnis S.A.M.I.A. 
do të shtrihet nga Perëndimi si mbas pikave qi vijoj 
në: 
4) Kuota 418 në Jugë-Lindje të katundit Zhur të 
Oroshit ; 

5) Kurnonarja c Kishës të Shën Pa lit në Blinisht ; 
6) Pikë-bashkimi i vijës, Kuota 526 Ura me rnurë mbi 
Fan in e Vogël, me vijën Kisha e Shën Pa lit ( Kumo 
rja) me kuoten 250 mbi Stefan e Spaçit; 
6 bis) Ura me murë mbi Fanin e vogël në Jugë-Peren 
dim të Respit; 
7) Maja e Shtrernt (Kuota 611); 
8) Katundi Vilcë (Kuota 649); 
9) Burrirni në Su ken e Kol Ta qit; 
10) Kuota 1026; 
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11) Ala e Bardhë ( Kuota 1024) ; 
12) Kuota 1025 në Veri-Lindje të Ndërshenit; 
13) Mali i Shelbuemit (Kuola1410); 
14) Pikë-bashkimi i pa aelit qi ka'on mbi Kurnonarcn 
e Shën Palit të Blinishtit në vijen Mali i Shelbuemit 
-· Maja e Konajtë ; 
15) Kuota 1407; 
16) Maja e Bur9.iit të Vogël (Kuota 181!5); 
17) Krroji i Fikut në J.P. re Përlatit; tue përjashtua 
në kët mënyrë zonat të konceduerne Shoqnis «MONTE 
CATINI» me leje-kërkimet minerare Nr. 27, 28, 29, 
31, 32, 33, 34. 

Për t'a sqarua edhe ma mirë, kuptohet si zonë 
minerare të dhanun në koncesjon Shoqnis S A.M.I.A. 
ajo e tregueme në hartën Iisiko-politike botue në 
shkallën 1: 50.000 nga Instituti Gjeografik Ushtarak 
Italjan i Firences, e kundërfirmue nga Palët Kon 
traktuese dhe i lidhun këtij Konvencjonit. 

Kulmet e poligonit qi përbaj rë perimetrin e Kon 
cesjonit SAMIA janë pra këto qi vazhdojnë: 
1) Rrencë; 
2) Maja e Rasës ~ë Qerretit ( Kuota983); 
3) Laku i Kunorës (Kuota 495); 
4) Kuota 418 në J. L. të katundit Zhur t'Oroshit; 
5) Kumonarja e Kishës të Shën Paiit në Blinisht; 
6) Pik-bashkimi i vijës: kuota 526 - Ura me rnurë 

mbi Fanin e Vogël me vijën Kisha e Shën Palit 
( Kumonarja) të Blishtit me Kuota 250 mbi Seften 

e Spaçit; 
6 bis) Ura me murë mbi Fanin e Vogël në ]. L të 

Repsit ; 
7) Maja e Shtrcmt ( Kuota 611); 
8) Katundi Vilcë (Ifoota 649); 
9) Burrimi në Sukcn e Kol Taqit ; 
10) Kuota 1026; 
1 ~.) Ala e Bardhë ( Kuota 1024) ; 
12) Kuota 1015 në V. L. të Ndërshenit; 
13) Mali i Shelbuemit (Kuota 1410); 
14) Pik-bashkimi i para'e'it qi kalon mbi Kumonaren 

e Shën Palit të Blinishtit me vijën Mali i Shelbue 
mit - Maja e Konajt; 

15) Kuota 1407; 
16) Maja e Burgjit të Vogël ( Kuota 18lt5); 
17) Krroj i Fikut në J .L. të Perlatit; 
18) Maja e Aloisit (Kuota 1158); 
19) Pik - bashkimi i rrëkcrë qi vjen nga Fusha e Kuqe 

me rrëkenë Trapakeqi në V.P. të Shtëpis së Mark 
Stasës , 

20) Kisha që formon pikë e brinjë gjeodezike e 
topografike në Bregun e Matit në Perendim të 
Gajushit të Zejmetit; 

21 J Kuota 5 në Ded Preç Siku; 
22) Katundi Shën Pje.ër , 
113) Pashke Nika; 

24) Anëdetja deri në Shëngjin; 
25) Mali i Rrencit (Kuo:a 387); 
26) Shpija e Pjetër Markut në Malin e Barbullushit: 
27) Katundi Rrencë. 

Dispozitat e përrnbajtuna në nenin 7 të Kon 
vencjonit me dt. 9 Nanducr 1937, që përkasin shpron 
simet ose scrvitutct, kuptohen se janë të shtrime për 
gjith zonën të dhanun në koncesion SAMIA-s siç u 
tregue ma nalt. 

Neni 2 
Koncesjonarja ka me vazhdue me i njoftë Qeve 

ris Mbretnore Shqiptare, taksen fikse prej fr. shq. 
1. (nji) për çdo hektar tokë të pasun e të mbajtun në 
koncesionin Minerar me datë 3 Fruer 1938 dhe me 
konditat e përrnbajtuna në nenin 1 dhe 9 të Konven 
cjonit në fjalë. 

Neni 3 
Neni 10 i Konvencjonit qi asht në fuqi hiqet 

dhe zavendsohet nga ky nen 3. 
Për mineralin e bakrit ose për minerale dhe meta· 

· 1e qi janë shoqnuesa ose gjinden në zonën qi bam 
objekt ky konvencion, S.A.M.I.A detyrohet me i pa 
gue Qeverris Mbretnore Shqipta,e nji t'ardhun baras 
me 3 0,0 (tre për qind) mbi vleftën loco mine, tt> 
mineralit të nxjerrun. 

Ky çmim do të lloqari.ct në bazë të kuo.acjoneve 
mesatare e gjasht-muejore të Tregut Europjan qi 
n j ifet ma i randësishmi për kuotacj o net e a· ij metali, 
tue zbritun prej atij çmimi shpenzimet e transportit 
dhe ata të traiamentn metallurqjik në bazë të forrnu 
lave të zakonshme të përdoruna nga ofiçinat qi pu 
nojnë të tillë materjale e tue zbritë veç atyne tit 
gjitha shpenzimet për pasunimin dhe transportin për 
me kalue nga minerali qi. del nga minjera aq i tre 
gtueshmi. Gjithashtu caktohet se për sasinat e mine 
ralit të tregtueshmë t'eksportuem ose të shitun qi 
kalojnë 80,000 Tonn. (tetdhetmij Tonn.) në vit, e 
ardhuna qi ka me shkue në favor të Shtetit, e llogari 
tun si m_a sipri, edhe J)Qr sa tonelata minerale për 
katsc ku edhe si janë nxjerrë, do të çohet në 5 O O 
( pesë përqind). 

Neni 4 
Qeverrija Mbretnore Shqiptare tue pas parasysh 

interesat e nalta qi ka me pasë vendi nga industrija 
minerare qi asht tue u krijue, detyrohet t'i akordojë 
Shoqnis S.A.M.I.A. çdo lehtësi re mundëshme t.ë ne 
vojshme për zhvillimin dhe fuqizimin t'asaj Shoqnije, 
si p, sh. qysh tash i njef, përveç përiashtimevet 
dhe lehtësinavet parapamë nga Konvencjoni Minerar 
i Lezhës qi asht në fuqi, përdorimin krejt gratis, 
tash dhe nga hera, të rrugëvet Shtetnore, bashkijake, 
komunale, pa randime kontributesh përdorimi të çdo 
lloji qofshin, të tashme e të ardhëshme. 

Përdorimin krejt gratis, tash e nga hera, të ujns 
ve~ shtetnore për çdo përdorim qi asht lidhje me _akti- 
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vitetin minerare o që mvaret prejë tij. Të drejtën, 
mbasi të ketë lejen e Zyrës së. Pyjevet, me përdorë 
dru_.!ë marruna nga pyjet shtetnore për zhvillimin e 
aktivitetit të saj me përjashtim taksash ose iaqrash 
çdo .lloji qofshin tue pague vleftën qi kn Ianda rë vend 
(taksë pyjore të vendosun). - 

Neni 5 
.. Palët kontraktuese marrin njoftim reciprokisht 
'se - për. sa përket përjashtimit të karakterit doganuer, 
kanë vleftë dispozitat e pënnbajtuna në «SHl\.ËM 
!:3J.M NOTASH _NË LIDHJE Ml~ KONVENCJONIN 
f::KONOMIK - .DOGANUER MONETAR DHE 
)'lE Bl:\SHKIMIN DOGANUER» botuërn në Fleto 
.ren .. Zyrta'.e të Mbretnis Shqiptare Nr: 29 datë 28 
fruer 1940-VIIL 

Neni 6 
Ky Konvencjon u hartue në dy origjinale në 

-~juhën Shqipe dhe në gjuhën Italishte që të dy me 
vleftë të barabartë dhe hynë në fuqi ditën c botimit 
të, tij në Fletoren Zyrtare të Mbret nis Shqiptare . 
• • Y Tir~në, rnë 29-8-1942-XX. 

Qeverija Mbretnore Shqiptare 
K. Kotte d. v . 

. ,,..,. l• 

~:, · · "S.A Miner.arc;, ·Ital o-Shqiptare 
«BU LG RI» 

,,~ .. , Ing. Alberto Gabrielli d. v 
.:.;,.• .•... • 
- .. ·. 

-· Decret Mëkombësuer Nr. 251 
datë 17-X-1942-XX 

, Aprovim i Koncesionit të lidhur midis Min. 
s'Ekon, K. dhe <S.A S.T.E.B.» për grumbullimin 

,·, dhe shpërndamjen e d-ithnave 

, NA 
. M&K.AMBES I PERGJITHSHEM l MADHNIS TIJ 

. - viKTOR EMANUELIT III 
PER HIR TE ZOTIT E VULLNET TE KOMBIT 

MBRET I IT ALIS DHE I SHQIPNIS 
. PERANDOR I ETIOPIS 

·· Nit· virtyt t'autoritetit qi Na asht delegue; 
: Mb'as?iu-pi'1 neni 15 i Statutit Themeltar dhe neni 

14 i D M. 3 Prill 1940-XVIII, Nr. 101, i kthyem 
në ligjën 12 korrik 1940-XVIII, Nr. 358; 

,- ;: ... })1e, U- ndje .ncvoja ve ngutësh me për me marrë 
.J:nflScl•· • ' . 1 

· , _Mbassi . u .. ndigj ue Këshilli i Ministra vet; 
>M~bi propozimin e Ministrit Sekretar Shteti për 

.PK~~P1:f1il1 Kombëtare; i një mendimi me Ministrin 
h~~~!"Qt<;I~ .Shteti për Financat; 
",,·:·.c 1 kemi dekretua e dekretojmë: 

· Neni 1 ;;i. 

'..-i:, -: Aprovohet dhe bahet e zbatueshme kontrata e 
,Jpn_çesio_niL e.lidhur mil 15 Shtatuer 1942-XX nt 
mes të Ministris s'Ekonornis Kombëtare dhe të Sho- 

., që.ris Anonime Shqiptare Treqtarc dhe Bujqësore 
-,L.~ ~A. S. T. E,, 8.) me anën e së cilës kësaj së 

fundit i jepet cskluziviteti për qrurubulliruj n dire 
shpërndan1jen e qrunit, misrit, elbit, tllclrnës dhe 
prodhimeve të tjera që mund të shënjohen më von 
në të qj ithu tokat e Mbretnis, kontratë që i lidhet 
këtij Dekreti, i vistuem, me Urclhënin t'One, nqa 
Ministri i Ekonornis Kombëtare. 

Neni 2 
Ministri i Fmancavct autorizohet me ha, me De 

kret të vetin, ndnjshimet c duhuna në buxhetin e 
ushtrimit financiar në vazhdim, që tm1ë të nevojëslunc 
për zbatimin c kontrutës së trcqueinc në nenin e parë. 

Ku Dekret hyn në fuqi llfFl dita c botimit në 
Fletoren Zurtarc dhe do t'i parnqi,ct nga Ministri 
propozues, Këshillit 1'Ep(;rmë Fnsltist Korporru iv për 
t'a ktlluc në ligjë. 

Urdhnojrnë që k!J Dekret të botohet në Fletoren 
Zurtarc të Mbretnis ruc i dhanë mandat cilitdo që 

1 përket me respcktuc dhe me ba që të respektohet, 
Tiranë, inc 17 10.1942-XX. 

Francesco J acomoni cl v. 
M. Kruja d. v. 
I\.. Kote d. V 

Shuk Gurakuqi d. v. 

KONTRATË 
/\'Hdis i\linistri:,, s'Ekonomis Kombctare, e 
Autorizuernc rregullisht prei [\ësl!illit Mini 

struer. dhe Shoqnis Anonime S_l,qiptare 
Tregtare dhe Bujqësore (SAS.T.E.B) 

Kuslu e t h cntrllor« 
/\'linistrija c Ekonomis Kombëtare me qellim te 

sigurojë grumbullimin e drithnavc dhe sidomos dishi 
plinimin të çmimeve e shpërndarnjcn e qrunit, mis 
rit, elbit, thcknës dhe të tjera prodhimeve të nevojës 
së pa-ç_ë, në lidhje me D. L 7 Korrik Nr. 132, Hi 
beson këtë barrë esklusivisht Shoqënisë Anonime 
Shqiptare Tregtare c Bujqësore, (të cilën shkurti 
misht e quajnë S.AS.T.E B) me seli në. Durrës, e 
cila e pranon: midis Ministris s'Ekonoruis Kombë 
tare dhe S.A.S.T.E.B. -it u vendos sa vijon: 

Neni 1 
Kushtet· thcmellore ma nalt të përmenduna .janë 

pjesë plotsore e këtij Kontrakti. 
Neni 2 

Shoqenija S.A S.T.E.B. do t'ushtrojë, për llogari të 
Qeveris Mbretnore Shqiptare, grunbullimin e grunit, 
misrit, elbit, theknës dhe të tjera prodhime që mund 
të shënohen ma vonë, në të tanë tokën e Shqipnis. 

Neni 3 
Shoqnija S A.S.T.E.B. ka me ble, tue paradhar ë kush 

timin, gjanat për të cilat ban fjalë neni i maparsnëm, 
p¢r llogari të Ministris s'Ekonornisë Kombëtare, e 
cila do të caktojë çmimet e blemjes si dhe vendet 
ku këto blemje do të mund të bahen. 

Si çmim blemjeje kuptohet ay që i paguhet shit- 
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sit dhe i cili derdhet në çastin e dorëzimit të drith 
nave. 

Për cedimin e drithnave nga ana e Ministris së 
financave, Shoqnija do të bajë marrëveshtje me atë 
Ministri mbi mënyrat e dorëzimit e të pagimit. 

Neni lJ 
Shpenzimet e bartjes së prodhimeve nga vendet 

e blemjes ndër magazinat ku do të mblidhen dhe prej 
këtyne magazinave ndër qendrat e shpërnclamjes, ja 
në krejt në ngarkim të Ministris s'Ekonomis Kombë 
tare, e cila, përveç kësaj, detyrohet të prokurojë. 
kur t'i kërkohen, mjetet e transportimit.. 

Ministrija e Ekonomis Kombëtare, drejt për së 
drejti ose ndërmjet të nëpunsave të saj e të zyrave 
të delegueme, ka me autorizue, qysh ma parë, tran 
sportimin edhe shpenzimet përkatëse, Shoqënija 
SASTEB, do t'i parapaguajë shpenzimet e transpor 
timit që përmenden ma nalt dhe Ministrija, mandej, 
do t'i a kthejë SASTEB-it ato shuma sa që t'i 
paraqiten pusullet e transportimit. 

Këto shpenzime do t'i derdhen SASTEB-it për , 
ç'do 15 dit. 

Neni 5 
Shoqënija SASTEB do të përkujdeset për kriji 

min e magazinave të posaçme dhe, për sa të jet' e 
mundun, të përshtatëshme per konservimin e drith 
nave, ndër vëndet që do të caktojë Ministrija e Eko 
nornis Kombëtare në marrëveshtje me Shoqëninë, c 
cila përgjigjet për mirëmbajtjen e drithnave. 

Neni 6 
Ministrija e Ekonomis Kombëtare dhe organet 

e delegueme prej saj, do t'i diftojnë herë mbas herë 
Shoqënis SASTEB, personat Entet e firmat së cilave 
do t'u dorëzohen drithna kundër pagesës, tue caktue 
edhe vendet edhe sasinat. 

Ministrija e Ekonomis Kombëtare, përveç këty 
ne, do të caktojë çmimin e cedimit të drithnavc. 

Neni 7 
Me dorëzimin e drithnave, i bamë si mbas ur 

dhnit të Ministris së Ekonomisë Kombëtare, dhe 
me arkëtimin e çmimit të shitjes, mer fund barra 
e Shoqënisë, dhe drithnat mbeten nën kqyrjen nor 
male të Ministrisë së Ekonomis Kombëtare. 

Neni 8 
Shoqënija SASTEB, ka detyrë të mbajë regjis 

tru të posaçme për ngarkim-shgarkim, veçanërisht 
për çdo prodhim. 

Në regjistrat e ngarkimit do të shënohet. veç 
datës, edhe sasinat e blërne, tue tregue personën e 
shitsit dhe çmimin, në lidhje me numurin e pusu 
llës së blemjes. 

Në pjesën e. shgarkimit do të shënohen, përveç 
datës, çmimi i shitjes, persona ose Enti kujt u ce 
duan drithnat, si edhe vendi. 

5 

Neni 9 
Shoqënija do të përkujdeset për të shtypun pusu 

lla të posaçme lë numurucmc për blemjet në tri kopje. 
Prej pusullave, njana i dorëzohet shitësit, e dy 

ta i nepe: Këshillit krahinor të Ekonornis Kombëtare 
të Krahinës. ku u ba blenja, dhe e treta mbetet pranë 
Shoqënis SASTEB. 

Tjatër blok pusullash do të përdorohet për shitjet, 
po me ato norma që shënohen ma nalt. 

Neni 10 
Veprimet e barazimit dhe shkoqitjes të shurnavet 

q'i dcturohzn SASTEB-il nga ana e Ministris s'Eko 
nornis Kombëtare do të kryhen në mbarim të çdo 
muaji, aq për sa i përket ndryshimit midis çmimeve 
të blemjes dhe atyne të caktuerne për shitje, si dhe 
për sa i takon .shpërblimit të premë q'i detyrohet 
Shoqenisë SASTEB 

Barazimi do të kryhet përshtat rregullave që 
vazhdojnë: 

Ministrija e Ekonomis Kombëtare do t'a kreditojë 
Sastebin për ndryshimet e çmimit që rrjedhin nga 
çmimi ma i madh i blcn.jes, në lidhje me atë që 
asht i caktuam për shitje, dhe kjo për tanë sasin' 
e blerne, dhe do t'a debitojë për ndryshimet eventuale 
që do të dalin kur çmimi i blemjes të jetë ma i 'vo 
gël se i shitjes. 

Në barazimet që do të bahen njani mbas tjatrit, 
kur çmimi i caktuam për shitje do të jetë ma i madh 
a ma i vogël nga ay i periudhave të maparshme, 
ndryshimet që kanë me qenë ma tepër o ma pak për 
drithnat të Iloqarituna në barazimet e rnaparshme, 
do të debitohen ose respektivisht do t'i kreditohen 
SASTEB-it. 

Barazimi do të mund të bahet në periudha ma 
të shkurta kur Sastebi do të jet' e eksponuerne, në 
themel të kontabilitetit rregullisht të dokumentuar, 

· për një shumë ma të madhe se një miliun franga. 
Likuidimet të krjjerne duhet të paguhen .io , ma 

von se 10 dit prej datës së barazimit. 
Kur të dalin mosmarrëveshtje nga llogaritë që 

do të paraqiten për likuidim, atëherë do të mos kry 
het pagimi vetëm i shumave të konstetuerne. 

Neni 11 
Mbeien në ngarkim të SASTEB-it të gjitha 

shpenzimet e përqjithëshme, fira, humbje dhe dam 
time, qira thasësh, shpërblime harnallije, magazinim, 
ajrim dhe pilim (stivim), kamata mbi kapitale të 
paradhanuna, ruejtja, sigurimi dhe shpërndarnja e 
drithnave. 

Për këto punime që do të bajë Shoqënija SASTEB 
dhe për çdo tjatër sherbim të saj, në mënyrat që 
parashifen prej këtij Kontrakti, i takon asaj një shpër 
blim i premë prej fr. shq. 11 (njimbëdhetë) për çdo 
kuintal drithë të qrurnbulluemc e të ceduerne simbas 
artikullit Nr. 6. 

BKSH



6 FLETORJA ZYRTARE 29 Tetuer 1942-XXI ~~~~~~~~~~~~=::...: Nr. 124 

Ky shpërblim i prerë del prej kësaj llogarije: 
1) Shpenzime për prishje thasësh fr. shq. 1.50 
2) Kamatë pasive 
3) firë, humbje e darntim 
4) shpenzime hamalli je 
5) shpenzime qiraje lokalesh 
6) shpenzime për mbajtje zyrash, rro 

ga personeli, dhe të tjera të ndryshme " 
7) shpërblim fiks për Entin 

0.75 
" 3 50 
" 1.00 
" 1.00 

" 1.00 
" 2.25 

Gjithsej fr. shq. 
Neni 12 

Qeverija Shqiptare i lëshon me qira SASTEB-it 
të gjitha magazinat e disponuerne që janë pronë të 
saj dhe i nevoiten Shoqënisë. Përveç kësaj, do të 
lehtësojë, për sa të jetë e mundun, punën e Sh oqënisë 
SASTEB si për veprimet e grumbullimit ashtu dhe 
për ato të konservimit dhe të shpërndamjes së pro 
dhimeve. 

11.00. 

Neni 13 
Ministrija e Ekonomis Kombëtare ka të drejtën 

e kontrollimit dhe të mbikqyrjes mbi gjestimin teknik 
e administrativ të SASTEB-it. Përveç kësaj, mund 
të sugjerojë norma e mënyra për mbajtjen e admini 
strimit dhe të llogarisë të gjestimit për të cilin ban 
fjalë ky Kontrakt.. 

Neni 14 
Damtimi dhe prishja e drithnave të SASTEB-it 

që do të bahen për shkak forcë madhore, mbeten në 
ngarkim të Shtetit. 

Neni 15 
Ky kontrakt hyn në fuqi nga data e firmës së tij 

dhe rr+e'ct në fuqi deri në dy vjet mbas mbarimit 
të luf ë ·; me· gjithë këtë, shpenzimet dhe shpërblimi 
i premë t'Entit mund të rishikohen, me kërkimin e 
njanës anë rnbrenda muajit Qershuer të çdo vjcti. 

Neni 16 
Ministrija e Ekonomis Kombëtare ka të drejtën 

të kërkojë anullimin e këtij Konkrakti në çdo çast, 
në rast të çdo infrakcjoni o moskujdesje që rezikojnë 
qëllimet që ka ky Kontrakt. Por këto infrakcjone 
duhet të pranohen nga Komisjoni arbitruar i para 
punë n'artikullin që vashdon. 

Neni 17 
Në rast rnosmarrëveshtje midis Administrarës ,i 

Shtetit dhe Shoqënis S.A.S.T.E.B., çashtjet do t'i 
paraqiten një Komisjoni arbitruer i përbamë nga 
tre arbitra pajtues miqsorë, prej të cilëve ijani io 
t'ernnohet nga Ministrija e Ekonomis Kombët11 e, i 
dyti nga Shoqënija dhe i treti, që do të :rntë barrën 
e Kryetarit, do të zgjidhet me marrëveshtje nidis t~ 
dy palëve. 

Kur të dy palët të mos merren vesht për këtë 
atëherë Kryetari do të ernnohet nga Kr11etari i Dikti 
mit (Dega Civile). 

Neni 18 
Të gjitha aktet dhe veprimet të nevojshme për 

zbatimin dhe ekzekutimin të këtij Kontrak i ja.ië të 
përjashtuemc nga çdo taksë e tatim, shte.ncr, ha fiki 
jak ose komunal, të cilët, si mbas dispozitave uë fuqi, 
do t'ishin në ngarkim të SASTEB-it. 

Tiranë, më 15-IX-1942-XX. 
Për Minis:rin' e Fkonornis Kombëtare 

K. Kotte cl. v. 
Për Shoqnin SASTEB 
D. Bcratti d. v 

Dekret Mëkambësuer Nr. 252 
datë 17-X-1942-XX 

Aprovim i Konçesionit të lidhur midis Min. 
s'Ekonornis K. dhe «S.A.S.T.E.B.» për marrjen në 
dorëzim dhe shpt rndamjen e sendeve ushqimore 

NA 
M£K.AMB£S I PERGJITHSHEM I MADHNlS TIJ 

VIKTOR EMANUELIT Ill 
PitR HIR Tit ZOTIT E VULLNET TE KOMBIT 

MBRET I IT ALIS DHE I SHQIPNIS 
PERANDOR I ETIOPIS 

Në virtyt !'Autoritetit që Na asht deleque , 
Mbassi u-pa neni 15 i Statutit Themeltar dhe 

neni 14 i D l'Y\. 3 prill 1940-XVIII, Nr. 101, i 
kthyem në liqjën 12 korrik 1940-XVIJI, Nr. 358; 

Tue u ndëqjuc nevoja· c ngutëshrnc për me marrë 
masa; 

Mhassi u-ndiqjuc Këshilli i i't\inistravct; 
iY\.bi propozimin c Ministrit Sekretar Shteti për 

Ekonomin Kombëtare, i një mendimi me iV\.imstrin 
Sekretar Shteti për Financat ; 

kemi dekretue e dekretojmë: 
Neni 1 

Aprovohet dhe bahet c zbatueshme kontrata e 
koncesionit e lidhur më 15 Shtatuer 1942-XX, në 
mes të Ministris s'Ekonomis Kombëtare dhe të Sho 
qënis Anonime Shqiptare Tregtare dhe Bujqësore 
(SASTEB) me anën e të cilës kësaj të fundit i je 
pet eksluziviteti i marjes në dorëzim në Skelat e 
Mbretnis dhe shpërndarnjcn në tokën e Mbretnis të 
sendeve ushqimore të kontrolluerne ose të kontigjenta 
ve që i nënshtrohen një disiplinimi të posaçmë dhe 
që importohen nga jashtë me përjashtim të sendeve 
të porosituna prej Shtetit dhe prej Enteve Ushta 
rake, kontratë që i lidhet këtij Dekreti, ( 'vistuern 
me Urdhënin t'Onë, nga Ministri i Ekonomis Kombë 
tare 

Neni 2 
Ministri i Financavet autorizohqt me ba, me D\! 

kret të vetin, ndryshimet e duhura në buxhetin e 
ushtrimit financjar në vazhdim, që janë të nevojëshme 
për zbatimin e kontratës së trequerne në nenin e 
parë. 
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Ky Dekret hyn në fuqi nga data e botimit të në 
Fletorem Zyrtare dhe do t'i paraqitet nga ana e Mi 
nistrit propozues, Këshillit t'Epërrnë Fashist Kor 
porativ për t'a kthye në ligjë. 

Urdhenojrnë që ky Dekret të botohet në Fle 
toren Zyrtare të Mbretnis tue i dhanë mandat ci 
litdo që i përket me e respektua dhe me ba që të 
respektohet. 

Tiranë, më 17, 10, 1942-XX. 
Francesco Jacomoni d. v. 

K. Kote d. v. 
Shuk Gurakuqi d. v. 
,I'll.. Kruja. d. v. 

KONTRATË 
midis Ministris s'Ekonornis Kombëtare, e autori 
zuemë rregullisht prej Këshillit Ministruer, dhe 
Shoqënis Anonime Shqiptare dhe Bujqësore 

(S. A. S. T. E. 8.) 
Neni 1 

Ministrija e Ekonomisë Kombëtare i lëshon Shoq 
nisë S. A. S. T. E. B. esklusivitetin e rnarjes në 
dorëzim, në skelat e Mbretnis, dhe shpërdamjen në 
tokën e Mbretnisë, të sendeve ushqimore të kon 
trollueme ose të kontigjentueme, që janë nënshtrua 
nji dishipline të posaçme dhe të cilat importohen nga 
jashtë, me përjashtim të sendeve të porosituna prej 
Shtetit dhe prej Enteve Ushtarake. 
Shoqnija SASTEB do të ndjekë, në plotësimin e 

këtune detyrave, të gjitha normat që janë sot në 
fuqi mbi sa i takon marrjes në dorëzim si dhe 
shpën.da. -jes së prodhimeve, për të cilat bahet fjalë, 
si dhe a.o normat e tjera që rnunt të shpallen mbas 
kësaj, prej Ministris s'Ekonornisë Kombëtare. 

Neni 2 
Ministrija e Ekonomis Kombëtare mer përsipër 

. t'i lëshojë Shoqnis Sasteb të gjitha magazinat qe 
verritare të destinucme tash, për depozitimin e ma 
llnave të përrnenduna ma nalt, në të tanë tokën ~ 
Mbretni së. 

Neni 3 
Ministrija e Ekonomisë Kombëtare i - a njef për 

shpërblim Shoqënis Sasteb të gjitha shpenzimet që 
kjo do të bajë përkatësisht mbi: 

a) pagimin e mall nave të pruna cif; 
b) shpenzimin për transportimin e mallnave prej 

cif ndër magazina; 
c) si dhe shpenzime të shkaktuerne prej transpor 

timit për shpërndarnjen e prodhimeve çë do të bahet 
në Mbretni. 

Për likujdimin edhe pagimin të këtune shpen 
Shoqnija do të paraqesë të gjitha dokurnentat justi 
fikuese që nevoitcn. Asht e kuptueme se arkëtimi i 
surnave të pagueme tepër, shkojnë në favor të Mini 
stris s'Ekonornisë Kombëtare. 

PQr veprimet e shpërndarnjes të prodhimeve, 

d. m. th., shpenzime të përqjithëshrne, ajnm e pilim 
(stivim), kamatë mbi kapitalin të parapaquern, maga 
zinim, përkujdesje e sigurim, Ministrija e Ekonomisë 
Kombëtare i njef Shoqnis Sasteb, përveç firës 1 0/0 
edhe një shpërblim të premë prej fr. shq. 2,74 për 
çdo kuintal malli. 

Neni 4 
Për të gjitha kushtet q'i takojnë llogaris, rnosma 

rrëveshtjeve eventuale, paqimeve të navlos, dhe për 
çdo send tjetër kësodore q'asht e pajtueshme me 
objektin e këtij Kontrakti, vlejnë dispozitat që para 
shiten në Kontraktin me datën e sotme mbi grum 
bullimin dhe shpërndamjen e dr ithnave. 

Neni 5 
Kontrakti i stipuluern sot midis Ministris s'Eko 

nornisë Kombëtare edhe S. A. S. T. E. Bi-it mbi 
grumbullimin e shpërndamjen e drithnave, quhet 
pjesë plotësuese e këtij Kontrakti, për sa kohë të 
mbajë ay. Të dy Kontraktet janë të lidhun njani me 
tjatrin në mënyrë që mbetja në fuqi e njanit tërheq 
anullimin e tj atrit. 

Neni 6 
Ky Kontrakt hyn në fuqi nga data e nënshkrimit 

të tij. 
Tiranë, më 15 Shtator 1942-XX. 

Për Ministrin e Ekonornis Kombëtar, 
Për Shoqnin SASTEB 
I). Beratti d. v. 
Junuz Shijaku d. v. 

Dekret Mëkambësuer datë 13-X-1942-XX 
Emërim i dy anëtarve në Gjykatën Ushtarake 

NA 
M2KAMBes I PERGJITHSHEM I MADHNI8 TIJ 

VIKTOR EMANUELIT III 
P•R HIR TE ZOTIT E VULLNET TM KOM.IT 

MBRET I IT ALIS DHE I SHQIPNIS 
PERANDOR I ETIOPIS 

Në virtyt t' Autoritetit që Na asht deleque , 
Mba~si u-pa neni 24 i Dekretit t'Onë nr. 132 

dt. 7 Korrik 1942-XX; 
Mbi propozimin e Kryetarit të Këshillit të Mi 

nistravet, Zav . .Ministër Sekretar Shteti për Drejtë 
sin; 

kemi dekretua e dekretojmë: 
Zz. Sami Hysenbegasi dhe Gjon Kovaçi, gjyq 

tarë të Kl. I. pranë Gjykatës së Shkallës së parë tQ 
Tiranës, tue ruejtun Ionksionet e tune origjinale, em 
nohen anëtarë të Gjykatës Ushtarake të Fuqive t' Ar 
matosuna të Unjisuerne për gjykimin e fajeve .të 
paraparne prej Dekretit Mëkambësuer Nr. 132 datë 
7 Korrik 1942-XX, mbi dishiplinimin e tregëtis si 
qrunit, elbit e misrit. 

Tiranë, më 13-X-1942-XX. 
Francesco Jacomoni d. v. 

.NL Kruja d. v. 
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MINISTRIA E EKONOMIS KOMBËTARE 
Komiteti Oendruer për Nozullime e Konsume 

URDHËNËSË nr. 13 
Ministri i Ekonomis Kombëtare; 
Mbasi pau D. M. nr. 152 datë 21 korrik 1942- 

XX; 
Mbasi ndigjoj mendimin e Drejtorit Epruer të 

shërbimeve doganore të Shqipnis: 
Urdhënon 

Neni 1 
Eksportimi i thasvet prej Shqipnije i ucnslu ro- 

het 1 ejes së 1\'linistris s'Ekonornis Kombëtare, Komiteti 
Oendruerë për Nozullime e Konsume. 

Neni 2 
Kjo Urdhënesë hynë në fuqi ditën e botimit të 

saji në Fletoren Zyrtare të Mbretnis. 
Tiranë, me 23-X-1942-XX. 

Ministri i Ekonornis Kombëtare 
K. Kotte. 

SHPALLJE GJYQESH 

SHPALLJE 

Kërkohet të dckllarohct absent Çcrçis Dalani nga 
Shalësi Konispolit larguar nga banesa tij e mbrume 
njëzet vjet përpara për Amerikë të Veriut pa dërguar 
letra nuk dihet ku ndodhet dhe në rron ose ka 
vdekur. 

Kush do që ka kundërshtim mbi dekllarirnin tij 
absent t'a parashtroj para gjykatës Kolegjiale Gjino 
kastrës, 

Gjinokastër 29 Korrik 1942-XX. 
Kryetari 

* * * Kërkohet të dckllarohet absent Kosta Timo Ba- 
miha nga Del vina larguar 15 vjet përpara · nga bane 
sa tij e mbrame me drejtim për .Argjentinë. 

Kush do që ka kundërshtime mbi dekllarimin tij 
absent t'i parashtrojë para gjykatës Shk. I. Gjino 
kastrës. I ia 

Gjinokastër, më 7-7-1942-XX. 
Kryetari 

* * * 
_Kërkohet të dekllarohet absent Malo Vocua nga 

Gjinokastra larguar nga banesa tij e mbrame para 
njëzet vjete për Amerikë të Veriut. 

Kush do që ka kundërshtime mbi dekllarirnin tij 
absent t'i parashtrojë para gjykatës Shk, I. Gjino 
kastrës. 

Gjinokastrë, më 7-10-1942-XX. 
KryQtari 

LET~R - THIRRJE 
Thrritet për t'u-prezantuar para Gjqkaiës Kole 

qjale të Durrësit i pandehuri Sacatani Giuseppe nga 
Ancona, e Italis, me parë lnxhinjer në Tiranë, dhe 
sot me banim të pa ditun në Shqipni, me datin 
11-11-1942-XX, ora 9 para dite, i pandehur pse me 
datën 7-6-1941 nga pt! kujdesia e tij ka shtipë me 
automobil Beqir Ramazan Belikun nga katundi Meri. 
kaj duke i shkaktuar vdekjen. 

Në rast se i pandehuri nuk do të prezantohet 
ditën dhe orën e sipër shenueme gjykimi i çështjes 
do të vazhdoj në mungesën e tij konforme liqjës në 
fuqi. 

Durrës, më 23-9-1942-XX. 
Kr 1:1 ita ri 

LET£R - THIRRJE 
Thrritct për t'u-prezantuar para Gjyka:ës Kole 

gjak të Durrësit me datën 18-11-1942-XX, ora 9 
para dite i pandehuri Adum .Ajdin Ramadani nga 
Durrësi tasti me banim të pa ditun në Shqipni, i 
akuzuar pse me datën 29-111-1942, në sheshin «Rex» 
të këtij qyteti me qëllim përfitimi ka hequr nga një 
arkë tre shishe vermut që ishin lanë prej shoqëris 
Odino. 

Në rast se i pandehuri nuk do të prezantohet 
ditën dhe orën e sipër shënuar para Gjykatës ka 
për t'u vendos gjykimi i çështjes në mungesën e tijë. 

Durrës, më 23-9-1942-XX. 

Mile Grigori nga katundi Rosoku i komunës 
Rozonopoles Dibrës e tash me banim të paditun në 
Bullgari, thiret për të u prezantue si i pandehun 
para Gjykatës Fillore të Dibrës më datë 16-11-194.2- 
XX, skkresë ka kaluem kufirin pa pashaport. 

V. O. Mos ardhja ~ tij në ditën e caktueme 
shkakton vazhdimin e gjyqit në mungesë. 

Dibër, më 5-10-1942-XX. 
Gjyqtari Filluer : 

* * • 
Kozma A vremi, nga katundi Llezcrapele i 

Dibrës dke tash i larguem me hanim të paditun në 
Bullgari, thiret për tu prezantue si i pandehun pa 
ra Gjykatës Fillore të Dibrës më dctë 16-1 '-19/tl-XX, 
për shkak se, ka kaluem kufirin pa pashaport. 

V. O. Mos ardhja e tij në Gjyq në ditën e 
caktueme ka me shkaktue shikimin e gjyqit në 
mungesë. 

Dibër, më 5-10-19~2-XX. 
Gjyqtari 
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Dhimitri Bllazhe, nga katundi Tresancë e N/Pre- 
fekturës së Radostushit, tash larguem me banim të 
padituri në Bullgari, thiret për të u prezantue para 
gjykatës Fillore të Dibrës si i pandehun më datë 
16-11-1942-XX, për shkak se ka kaluem kufinin pa 
pasha port. 

Mos ardhja G ti në Glyq shkakton vazhdimin 
e gjyqit në mungesë. 

Dibër, më 5-10-1942-XX 
Gjyqtari Filluer . . 

Dushan Milloshi, nga katundi Tresancë 1 N/Pre 
f ekturës së Radostushit, e tash i larguem me banim 
në Shkupë të Bullgaris, thiret për të u prezantue si 
i pandehun porn gjykatës Fillore të Dibrës më da 
të 16-11-1942-XX, për shkak se ka kaluem kufinin 
pa pashaport. 

Mos ardhja e tij në gjyqë ditën e caktueme 
shkakton vazhdimin e Gjyqit në mungesë. 

Diber, më 5-10-1942-XX 
Gjyqtari Filluer 

* * * Zeqir Hamedija, nga katundi Radostush, me 
hanin të paditun në Shqipni, thiret si i pandehun 
para Gjykatës Fillore të Dibrës, me datë 16-11-1942-XX. 
për shkak se 25 Korrik 1942, ka rakun bashkë-shor· 
ten e tij të qujtunen Hide Ismailin tue i shkaktue 
nji lezion të sherueshëm mbrenda njizet ditve. 

Mos ardhja e tij në Giyqë në ditën e coktu 
eme ka me shkaktue vazhdimin e gjyqit në 
mungesë. 

Dibër, më 5-10-1945-XX 
Gjyqtari Filluer 

• 
Dhimitri Teodori nga katundi Kazorapole e Di 

brës, e tash i larguem me banim të paditun në Bull 
gari, thiret për t' u prezantue para Gjykatës fi 
llore të Dibrës si i pandehun më datë 16-11-1942-XX, 
për shkak se ka kaluam kufinin pa pashaportë. 

Mos ardhja e tij në gjyqë ditën e caktueme 
shkakton vazhdimin e gjyqit në mungesë. 

Dibër, më 5-10-1942-XX 
Gjyqtari Filluer 

Martin Avrami. nga katundi Tresancë i N/Pre 
fekturës së Radostushit, dhe tash i larguem me ba 
nim në Shkupë të Bullgaris, thirret për t'u prezan 
tuesi i pandehun para Gjykatës Fillore të Dibrës më 
datë 16-11-194.2-XX, për shkak se më datë 2-5-1942 
ka kalua kufinin pa pas pashaportë. 

Mos ardhja e tij në gjyqë uë ditën e caktu- 

9 

eme. ka me shkaktue vazhdimin e gjyqit në mun 
gesë. 

Dibër, më 5-10-1942-XX 
Gjyqtari Filluer 

-:<- -:(- 

Thirret me u prezantue para Gjykates Kole 
gjiale të Tiranes d. p. me date 12-XI-942 i pandehu 
ni me banim re padijtun ne Shqipni Bajram Fili nga 
katundi Gur i Bardhë i Matit, i akuzuem pse ne 
bcshk-punim me Ahmet Beqirin nga Mali i Bardh i 
Krujes, naten e dates 26-8-941 kane hyme në ba 
nesen e puntorve të sipermarrjes Odorico, me qe 
llim per me vjecihe, mirë-po ndertsa po plotsonin 
vjedhjen te pandehunit janë ndigjuem nga puneto 
ret që flishin ne barake. 

Kejo thirrje e botueme rregullisht në Fletoren 
Zyrtare zen vendin e komunikimit. dhe ne rast se 
i pandehuni nuk ka me u prezantue para ksaj Gjy 
kate ne diten dhe oren e siperme, ka me u shikue 
Gjyqi i tij ne mungese. 

Tirane, me 9-X-942-XX 
Kryetari 

-:,:- -:.:- 

Thiret për me u prezentue para Gjykates Ko 
legjale D. P. Tiranë për me d.12 Nanduer 1942-XXI 
ora 9 para dreke ditën e Ejte i pandehuni i qujtun: 
Ismail Jonuz Hatija nga Lushnja e tash me banim 
te pa ditun ne Shqipni, per me u gjykue me de 
likt sepse akuzohet se me d. 12 Korrik 1941 tue qe. 
ne i bashkuem me nji person tjeter naten ka hyme 
me qellim vjedhje ne banesen e ankuesit Kapiten 
Michele Benollit banues ne Tiranë, por nga shkaqe 
te pamvarun ne qellimin e tij delikti ka mbet i pa 
realizuem. 

Ne rast se i pand. Ismail s'ka me u prezentue 
ne gjyqe ne daten e sipërme. Gjykata ka me ve 
ndos shikimin e gjykimit ne mungesë te tij. 

Kjo thirje shpallet ne .fletoren zyrtora dhe ze. 
ne vendin e komunikimit. 

Tirane, me 10-10-942-XX 
Kryetar i Gj, Shk'. Ire. 

Thirret me u prezantue ne Ojykaten Kolegjiale 
te Tiranes, ne udiencen e shenueme për me paten 
13-Xl-1942-XXI ora 10 para dreke, i pandehuri Si 
nan Shuaip Lamaj nga Matohasanaj i Tepelenës, 
më parë banues ne Tirane dhe tash me banim të 
paditun ne Shqipnië. i akuzuem për faj vjedhje. 

Kjo ftesë e botueme ne Fletoren-Zyrtare zen 
vendin e komunikimit dhe ne rast mos-prezantimi 
ka me vijue gjykimi ne mungesen e tij 

Tiranë, më 9-X-1942-XX 
Kryetari 
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DEL REGN O D' ALB AN IA 

Tirana, giovedi 29 ottobre 1942-XXI 

EDITA DAL MINISTERO DELLA CULTURA POPOLARE 

CONDIZIONI D'ABBONAMENTO 
ALBANIA, ITALIA e !MPERO per un anno Fr. alb. 20 
ESTERO (Paesi dell'Untone Postale) , • • • 30 

(per 6 mesi - meta prezzo) 
Un numero del mese In corso (11u.; • 16 paglne) Fr. nib. 0,20 

erretroto • • l 
Ognl fosclcolo e In vendit• onche presso le llbrerle autorlzzate. 
Gli abbonamentl d. regola decorrono dal glorno di rlcevlmento dell'lmporto. 

Non si garantisce l'inv.o det numeri arretratt. 
L'tmpcrto dell'abbonamento o per numerl separat!, se per resident! In AJ. 

bnnln, deve essere venato al local! Ufflcl di Flnanzn e la relntlva quletanzn 
rlmessn al Mlnlstero dello CULTURA POPOLARE se dall'ltnlin, lmpero o dal' 
'Estero, con assegno bancarlo stllato In fronchl nlbanesl, aumenteto (se per 
ebbonamentl) di Ir. alb. 0,70 per spesa di quletanza. 

Gli Ufllcl 1tatnll (civili o milltarl) e gli Enti pubblici quando Autonomi e 
eccenlreU (ctoe non gli Ulflcl dipendentl) - possono rlchiedere per lscrltto una 
piu copie gratulte (sclolte on abbonamento) per see per gli Ufflol dlpendentll. 

Decreto Luogotenenziale Nr. 250 
data 10-X-1942 

Esecuzione della Convenzione mineraria stipulata 
con la Soc. An. «S.A.M.I.A.» 

NOI 
LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTA 

VITTORIO EMANUELE III 
PER GRAZIA DIDIO E VOLONTA DELLA NAZIONE 

RE D' IT ALIA E D' ALBANIA 
IMPERATORE D' ETIOPIA 

In virtu dell' Autor ita a Noi conferita : 
U dito il Consiglio dei Ministri; 
Su proposta del Ministro Segretario di State 

per I'Econornia Nazionale, di concerto col Ministro 
Segretario di State per le Finanze ; 

abbiamo decretato e decretlamo: 
Art. 1 

Piena e cornpleta esecuzione e data alla Con. 
venzionc stipulata tra il R. Governo Albanese e la 
Societa Anonima Mineraria Italo-Albanese « Bulqri» 
( Samia), convenzione ehe viene allegata al presente 

, Decreto. Art. 2 
II presente Decreto entra in vigore dalla dats 

della sra pubblicazione. 
Ordiniamo ehe il prcsente Decreto sia pubblicato 

sulla Gazzetta Ufficiale del Regno, ma.idando a 
chiunque spetti di osservarlo e di far!o osservare 

Tirana, 10 ottobre 1942-XX. 
Francesco J acomoni 

Shuk Gurakuqi 
K. Kette 

COSTO E MODALITA PEP. LE INSERZIONI 

1e non supera una colonna (nlbanese e ttohcnojmtmmc Fr. alb. li 
•• oltre una colonna • • per ognt colonna 

L'importo • da versars, In nntlclpo · salvo per gli Ulflcl 1tatnll o para1t1- 
tnll con le stene modallta come per gli abbonnmentl. 

Le lnserzlonl sono gratulte soltanto per I Tribunal! o !'JI mmlnlstrazlone sta 
tnle quando per legge non e prevlsta o non e poniblle In 1 !vaisa su terzi della 
1pe1a per I' inserzlone. 

La pubbllcazlone delle lnserzlonl avvlene salvo speciali clrcostanze. ~'>tro 
I primi 3 numerl dopa la data di rlcevlmento. 

N. I. Ogal corrlspondenza o versamento deve Hsere lndlrl1nto al, 
MINISTERO DELLA CULTURA POPOLARE 

(GAZZETTA UFFICIALE) 
T I R A N A (Alltula) 

CONVENZION.E MINERARJA 
IL R. GOVERNO D'ALBANIJ\ 

(in prosicquo, per brcvita, da indicarsi « R. 
GOVERNO») rupprescntato dull'Ecc.za Dott. Kon 
standin Kotte, Ministro per l'Economia Nazionale, e 
la Societa Anonirna Mineruria Italo - Albanese 
«Bulgri» ( S. A. M. I. A.) ( in prosieguo, per brevita 
da indicarsi S. A .. NL I. A.) rappresentata dal Doti. 
Ing. Alberto Gabrielli, come da legale procure rila 
sciatagli dal Senatore Cav, del Lavoro Dott. Ing. 
Leopoldo Parodi Delfino, Presidente di detta Socieis 
(Atto Notarile 29.8.1940-XVIII, registrato a Roma 
il 30.8.1940-XVIII al n. 2964 - Vol. 601 Atti Pub 
blici) 

PREMESSO 
- ehe l'unione della Corona del Regno d'Alba 

nia a quella del Regno d'Italia, ha portato i Governi 
dei due Paesi alla piu assoluta identita di vedute 
e di direttive, rendendo grandemente consigliabile 
imprimere i1 piu vigoroso impulso alle nascenti in 
dustrie estrattive del Paese, 

- ehe la S. A. M. I. A., come da avviso di 
avvenuta costituzione, pubblicato nel Giornale Uffi 
ciale n. 7 del 3 febbraio 1939, e titolare della Con 
venzione Mineraria di Alessio, stipulata con il Reale 
Governo di Albania in data 23 febbraio J 938 - 11. 

pubblicata nel Giornale Ufficiale n. 21 bis del 30 
marzo 1938, 

- allo scopo di potenziare con ogni possibilita 
l'in•ustria minsrarta •i Al0&iie, 
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- stipulano e corivengono . la seguente Conven 
zionc avente carattere integrativo e di adcquamento 
nei confronti di quella di Alessio sopra citata. 

Art. 1 
Considerato quanto esposto alle premesse. 
Valutate le nuove condizioni di lavoro in atto 

nel territorio albancse ed il piu arnpio programma 
ehe, come detto, superiori interessi consigliano di 
attuare · quanto piu rapidamente possibile nel settore 
delle industrie estrattive, il R. GOVERNO riconosce 
alla Concessionaria SAMIA, alle condizioni tutte pre 
viste dalla Convenzione 1\'lineraria di Alessio gia in 
vigore e in quanto non modificate dalla presente 
Convenzione integrativa e per la durata della sopra 
eitata Convenzione, il diritto di ricercare, estrarre, 
Javorare, esportare, vendete piriti, calcopiriti, rame 
e qualsiasi altro minerale o metallo comunque esi 
stente, oltrechc nel perirnetro della Concessione gia 
in vigore c nella fascia avente Km. 3 di larghezza 
[indicata nell'annesso Parlamentare del 23 febbraio 
1938 · alla Convenzione Mineraria di Alessio qia ci 
tata), altresi nclla ulteriore fascia di terrene avente 
km. 7 (in linea di aria) di larghezza e circondante 
le due zone sopra indicate. 

Oltre alla zona indioata, salvo pero per questa 
ulteriore partc, i diritti qia acquisiti dalla: Ferro 
Albania S. A. Ferralba, dalla Azienda Minerali Me 
tallici Italiani (A. M. M. I.), dalia Azienda Carboni 
Italiani ( A. Ca. I.), da Ila Azi enda Italian a Petro li 
Albancsi (EL I. P. A. - AGIP). dalle Cave di San 
Vittore e dai Sigg. Gjon Bajraktari e Marta Sad 
dedin Doda e quelli derivanti nella zona di Kthëlla 
per il permesso di ricerche miner arie rilasciato in 
data 8 ·agosto 1930, il territorio in concessione alla 
S. A. M. I. A. si estendera verso Ovest seguendo i 
capisaldi: 

4) Quota 418 a Sud-Est del Villaggio ,Zhur 
di Oroshi 

5) Il campanile della Chiesa di S. · Paolo a 
Blinishti. 

6) Punto di collegamento dell a liiiea: quota .526, 
il pon te in muratura sul Fani Vogël con la linea: 
il campanile della Chiesa di S. Paolo di Blinishti, 
con la quota 250 sul Sefte di Spaçi. 

6 bis) Il ponte in muratura sul Fani Vogël a 
S. O. di Repsi. 

7) Cima e Sh tr emtë ( quota 611). 
8) Il villaggio vn« (quota 649) 
9) La sorgente a Suka e Kol Taqit. 
10) La quota 1026. 
11) Ala e Bardhë ( quota 1024) 
12) Quota 1015 a N. E. di Ndershen. 
13) Mali i Shelbuemit (1410). 
14) Punto di col!egamento del parallelo ehe passa 

sul campanile di S. Paolo di Blinishti con la linee 

Mali i Shelbuernit-Maja ( cima) e Kona]. 
15) Quota 1407. 
16) Cima di Burgjit Vogël (quota 18''5). 
17) Krroj ( sorgente i Fik tit a S. O. di Per 

lati risultando cosi - escluse le zone concesse alla 
« Montecatini » con i perrnessi di ricerca mineraria 
n. 27, 28, 29, 31, 32. 33. 34. 

A maggior chiarimento, per zona in concessione 
mincraria alla S. A. M. I. A. si intende quella in 
dicata nella carta fisicopolitica cdita nella scala 
1/'iO 000 dall'Istituto Geografico Mili'.are Italtar;o di 
Firenze, controfirrnata dalle parti contraenti -2d al 
leqata alla presente Convenzione. 

I vertici del poligono Ior.nato dal perirnetro t!nJla 
concessione S. A. M. I. A. sono pertanto i se 
guenti: 

1) Rencë 
2) Cima e Rases e Qerret (quota 983). 
3) Laku i Kun orës ( quota 495). 
4) Quota 418 a S. E. del Villaggiio Zhur di 

Oros hi. 
5) Il campanile della Chiesa di S. Paolo a Bli 

nishtii. 
6) Pun to di colleqamento dell a line a: quota 526 

- il pon te in muratura sul Fani Vogël con la linea: 
il campanile dclla Chiesa di S. Paolo di Blinishti, 
con la quota 250 sul Sefte di Spaçi. 

6 bis) II ponte in muratura sul Fani Vogël a 
S. O. di Rapsi. 

7) Cima Je Shtremtë ( quota 611). 
8) Il villaggio di Vilcë (quota 649). 
9) La sorgente a Suka e Kol Taqit. 
10) Quota 1026. 
11) Ala e Bardhë ( quota 1024). 
12) Quota 1015 a N. E. di Ndershen. 
13) Mali i Shelbuernit (1410). 
14) Pun to di collegamento del pa rallelo ehe passa 

sul campanile di S. Paolo di Blinishti ·con la linea 
Mali i Shelbuernit Maja ( cima) e Konajt. 

15) Quota 1407. 
16) Cima di Burgjit Vogël (quota 1845). 
17) Krroj ( sorgente) i Fikut a S. O. di Për- 

lati. 
18) Cima di Aloizit (quota 1158). 
19) Punto di collegamento dell a cunctta ehe 

viene da Fusha Kuqe con la cunetta Trapakeqi a 
N. O. della Casa di Mark Staka. 

20) La Chiesa ehe forma il punto ed il lato 
geodesico e topografico a Breg Mati ad ovest di 
Gajush di Zejmen. 

21) Quota 5 a Dedë Precë Siku. 
22) Il villaggio di S. Pietro. 
23) Pashke Nika. 
24) La riva ~I mare fine a S. Giovanni cli Me· 

ehte, 
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25) Mali i Rcncit ( quota 387). 
26) Casa di Pjeter Marku a Mali di Barbullush. 
27) Il villaggio Rencë. 
Le disposizioni contemplate dall'art. 7 della Con 

venzione in data 9 novernbre 1937, riguardanti le 
eventuali espropriazioni o servitu, si intendono estese 
a tutta Ja zona in Concessione alla S. A. M. I. A., 
come qui sopra indicata. 

Art. 2 
Il Concessionario continuera a riconoscere al R. 

Governo di Albania, il canonc fisso di fr. alb. 1 · 
( fr an chi albanesi Uno) per ogni ettaro di terren o 
avuto f trattenuto in concessione, limltatamente aqli 
Ha 16.952,50 di cui alla Convenzione Mineraria del 
23 febbraio 1938 ed alle condizioni tutte contemplate 
daqli articoli 1, 2. 9 della citata Convenzione. 

Art. 3 
L'articolo 10 della Convcnzione gia in vigore, 

vicne abolito e sostituito dal prescnte , articolo 3. 
Per il minerale di rarne o altri minerali o rnetalli 

comunque associati o esistenti nella zona di cui e 
oggetto la presente Co.ivenzione. la S. A. M. I. A. 
si obbliga paqare al R. Governo d'Albania una ren 
dita par i al 3 per cent o ( tre per cent o) sul valore 
loco-mine, del minerale come estratto. 

Talc prezzo sara calcolato sulla base delle quo 
tazioni medic semestrali del mercato europeo ricono 
sciuto piu irnportante per le quotazioni di quel me 
talle, detracndo da esso le spese di trasporto e quelle 
del tr attamento metallurgico in base alle formule 
correuti ill uso da parte delle officine ehe trattano 
tali materiali e dctraendo inoltre tutte le spese di 
arricchinrento e trasporto per passare dal minerale 
rome vienc fuori dalla miniera, al minerale mercan 
tile. 

Si conviene inoltre ehe 'per i quantitativi di mi 
nerale mercantile esportati o venduti, ehe superano 
le tonn. 80.000 ( ottantamila), annue, la rendita a 
Iavoi e dellc Stato,. calcolata come sopra, delle cor 
risnondenti tonnellate di minerale come e dove estratto 
sar a portata al cinque per cento (5 O O). 

Art. 4 
II R. GOVERNO D'ALBANIA, in considerazione 

del superiore intcresse ehe per ii Paese rivëste la 
nascentc industria mineraria, si irnpeqna di · accor 
dare alla S. A. M, I. A., ogni possibile facilitazione 
nccessaria od utile alla affermazione ed al poten 
ziamento della stessa: ad esernpio: sino da ora, 
accorda, oltre alle esenzioni o facilitazioni previste 
dallo Convenzione Mineraria di Alessio qia in atto. 

L'uso cornpletarnente qratuito, ora e sempre, di 
strade statali, municipali, comunali, senza onere di 
contributi di utenza di qualsiasi genere, presenti e 
futuri. 

L'uso completarnente gratuito, ora e sempre, delle 
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acque dernaniali per qualsiasi impiego connesso con 
l'attivita rnineraria o da questa dipendente. 

II diritto ad otienere, mediante pcnncsso dell'Uf. 
ficio Forcstale, l'utilizzazione del legname dei bo 
schi dernaniali pet Jo svolgimento della propria atti 
vita, in esenzione di tasse o imposte di qualsiasi ge. 
nere centro pagamento del solo correlativo valore in 
loco ( Tassa Iorestale stabilita). 

Art. 5 
Le Parti Contraerrti si danno reciprocarnanra 

atto ehe per quanto riguarda le csenzioni di caratters 
doqanale, harmo valore le disposizioni contenute nello 
« Scambio di note relative alla Convenzione Eco 
nornira Doqanale-valutaria ed ana Un.one Doqanale» 
pubblicate ne Ila Gazzctta Ufficiale del Regno d 'Al 
bania, n. 29 del 28 Iebbraio 1940-XVIII. 

Art. 6. 
La prescntc Convenzione e redatta in due ori 

ginali in lingua albanese ed in lingua italiana, am 
beduc con uguale valore ed entra in vigore il giorno 
della sua pubblicazionc sulla Gazzetta Ufficiale del 
Regno d'Albania. 

Tirana, 29. 8. 1942-XX. 
R. Governo d'Albania 

K. Kotte 
La S. A. Mineraria Halo-Albanese «Bulqri » 

Ing. Alberto Gabrielli 
-----,D=-e-c-re_t_o...;;;·Luogotenenziale Nr. 251 

data 27 -X-1942-XXI 
Approvazione del contratto di concessione sti 
pulato con la S A.S.T.E.B. per I' ammasso e la 
distribuzione del grano, mais e di altri prodotti 

NOI 
LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTA 

VI'ITORIO EMANUELE III 
PER .GRAZIA DI DIO E VOLONTA DELLA NAZIONE 

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

In virtu all' Autorita a Noi conferita ; 
Visto l'art. 15 dello Statuto Fondamentale del 

Regno e l'art. 14 del D. L. in data 3 aprile 1940- 
XVIII, N. 101, convertito in Legge del 12 luglio 
1940-XVIII, N. 358; . . 

Ritenuta l'urgente necessita di prendere <lei prov- 
vedimenti; 

Sentito il Consiglio <lei Ministri; 
Su proposta del Ministro Seqretario di Stato 

per l'Econornia Nazionale, di concerto con il Mi 
nistro Segretario di Stato alle Pinanze , 

abbiamo decretato e decretiamo: 
Art. 1 

E' approvato e reso applicabile il contratto di 
concessione, stipulate il 15 settembre 1942-XX, tra 
il Ministro dell'Economia Nazionale e la Sooieta 
Anonima Cornmerciale e Agricola Albanese (S. A.. 
S. T. E. B.), con ii quale a quest'ultima viene 
concessa 1 'esclusivita per I'ammassamento ~ Ia di- 
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sti:ibuziQf!f; del. grnno, del rnais.. dell'orzo, dell a se. 
ga.Ja cd altri prodotti ehe ,. possono . csserc scqnalan 
in tutto. ).t,territorio, del Rc.gno, . Contrat.o il qualc 
viene allegato al presente Decrcto e vistato, per 
ord,ine ., Nostro dal, Mini,stro çiell'E;conomia Nazio 
nale 

. Ar( 2 
II Ministro del le Finanzc e • autorizzato ad ap 

p~rtare, con proprio ., Dccreto, le dovute modi fiche 
al bilancio dcll'escrcizio. finanziario in corso, rese 
necessarie per_' l 'appucaaion« del contratto menzio 
nato nell'articolo prccedcntc. 

II . presente Dccreto entra ;in vigore dal giorno 
ct~lla sua .. pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del 
Regno e sara prescntato dal Ministro proponenie, 
al Consiglio Superiore .Fascista Corporativo, per Ja 
sun conversione in legge. 

'Ordi~iah10 ehe il presente Decreto sia pubblicato 
n;11a: . G;zkdta: Ufficiale del Reqno, mandando a 
ch:iunqJe spetti di' osservarloie di f'arlo osservare. 
.. Jir~~a .. 17 oltobre 1942-XX. 

Francesco Jacomoni 
M. Kruja 
K. ·Kote 
Shuk Gu!~~uqi 

. · CONTRATTO ~I CONCESSIONE 
{ra il Ministerp d~ll'£conomia Nazionale, debita 
mente .i\ltorizzato dal. Consiglio dei Ministri, e 
la Societa', _Anonima All;,anese commerciale ed 

. (S.A.S.T.,E.B) 

Prcmesso .. ehe ii Ministero dell'Economia Nazio- ,. ·::._ •·. ,j, .,. . . 

mi le riell'intcnto di assicurarc l'arnrnasso dei cereali 
e soprattutto la disciplina·" dei prczzi e la distribu 
zione del grano, granoturco, orzo, segala cd altri 
generi di prima necesslta, in relazione al D. L. 7 
lv.gliQ )9.42- N. 132, intende affidare in esclusivo 
tale compitc -alla Societa Anonima Albanese Com 
mercial, .ed Agricola (ehe per "brevita chiamerërno 
S .. A .. S. Ti: E. B) con sede in Dufazzo, ehe ae- 
-cetta,'. fra il. Ministero dell'Economia Nazionalc e 
la S A S. T. E. B. si e convcnuto quante appresso: 

,Art. 1 
_L(·· premesse suddette Ianno parte inreqrunte del 

prcsente Çoptrat: o. 
"'J. f~ .•.• Art. 2 

UJ, Sasteb' esequira, per conto del R. Governo 
Alhri'nese-; ,,. l'ammasso del· gra no, qrarroturco, orzo, se 
gala; :e- degli;,·affri prodotti ehe potranno essere in 
seguito indicati, in tutto ii territorio del Regno. 

, Art . .3 
.. 4!1'. Sa~tg!) procedgra . agli acquisti, anticipando 

. il .costo- tj~_lle derratc di cui all'articolo precedentë 
~Per,·- Nqto,-cleJ ,Mini.ster.o dell'Economia .Nazionale ehe 
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fissora i prezzi di acquisto ed i Iuoqhi ove gli 
acquisti potranno essere Iatti. 

Corne prczzo di acquisto s'intcnde quello da 
corrispondcrc ai vcnditori e ehe deve essere cor 
risposto al momente del ritiro dei cereali. 

Per Ja cessionc dei cereali del Ministero delle 
Finanze, la Socicta prendzra accordi col detto Mi 
nistero per le rnodalita dclla conscqna e del paga 
mento. 

Art. 4 
Le spese di trasporto dai I uoghi di acquisto ai 

magazzini di raccolta ai centri di· distribuzionc sono 
all'esclusivo carico del ,Ministero dell'Ecouornia Na 
zionale, il qua le . inoltre e obbligato a procurare, se 
richiesto, i mezzi di trasporto. · 

II Ministero dell'Economia Naz.onale dircttarnente 
od a mezzo dei suoi funzionari ed uffici delegati 
autorizzera in prccedenza i trasporti e le spese re 
lative ad esso. La Sasteb anticipera Je spese dei 
trasporti di cui sopra e il Ministero siesso rirnbor 
sera alla Sasteb le sornme medesime su presën- 
tazione delle bollette di trasporto. · 

Tali spese verranno rimborsate alla S. A. S. 
T. E. B. 6ghi 15 giorn·i. 

Art. 5 
La Socicta Sasteb provvedcra alla crcazione di 

appositi, c, nel [irni le del possibilc, idor.ei magazzi ni 
per la conservazione dei cereali, nci luoghi indi 
enti · dal Minis;ero dell'Economia Nazionale e d'ac 
cordo colla Socicta, la quale e · responsabile della 
buona conservazionc dei cereali stessi. 

Art. 6 
Il Ministero dell 'Econornia Nazionale e gli or 

gani da lui delegati indichcranno di volta in volta 
. alla Sasreb, le pcrsone, gli enti, le ditte alle quali 
dovranne essere ccduti, centro pagamento, i ce 
reali, precisando an ehe . i luoghi cd i quantitativi. 

II Minister(? _clell'Ecpnomia Nazionale fissera al 
tresl i prczzi di ccssione dei cereali. 

Art. 7 
Con la conscqna dei cereali, eseguita d'ordine 

del Ministero dell'Economia Nazionale e coll'incasso 
del prezzo di vcndita cessa la inqerenza della So 
cicta ed i cereali passano sotto la vigilanza nor 
male del Ministero dell'Economia Nazionale. 

Art. 8 
La Sasteb ha ii dovere di tenere apposite scrit 

turc di carico e scarico partitarnente per ciascuno 
dei generi. 

. Nelle scritture di carico saranno annotate, oltrc 
alla data, i quantitativi acquistati, con la indica 
zione della persona del venditore e del prezzo, con 
riferimenro al numëro dell a bolletta di acquisto .. 

Nelle .scarico saranno annotate oltre alla data, 
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ii prezzo di vendita, Ja persona o l'Ente a cui ven 
gono ceduti i cereali, ed il Juo90. 

Art. 9 
La Societa provvedera ad ciueltere apposite bol 

lette numerate per gli acquisti in tre copie. 
Delle bollette uria deve esserc consegnata al 

venditore, l'altra deve essere rirnessa al Consiglio 
Provinciale dell'Economia Nazionale dclla Provinciu 
in cui (' avvenuto I'acquisto, e la terza resta in 
possesso della Sasteb. 

Altro bollettario ( blocco tatturc) per le ven 
dite e tenuto con le siesse norme di cui sopra. 

A.rt. 10 
Le operazioni di conguaglio e di appuramento 

dellc somrne dovute alla Sasteb da parte del Mi11i 
stero dell'Econornia Nazionale saranno effcttua e alla 
fine di ogni mese sin per quante riguarda le dif 
ferenze fra i prezzi di acquisto e quelli fissati per 
la vendita, sia per quante riguarda ii compenso Iisso 
dovuto alla Sasteb. 

1\1 conguaglio si procedera a norma dci eri- 
teri seguenti. 

J1 Ministero dell'Economia Naz' or.ale accrcditera 
la SASTEB delle differenze dii prezzo in piu ri 
risultanti per i .cercali gia conteggiati nei prece 
a quello fissato per la vendita per I'intero quan 
titativo acquistato e la addebitera delle eventuali 
differenze in meno. 

Nei conguagli successivi, se il prezzo fissato 
per la vendita sara maggiore o minore di quello dei 
periodi precedenti, le differenze in piu o in meno 
risultanti per i cereali qia contelggiati nei prece 
denti conquaqli, verranno addebitati o rispettiva 
mente accreditati alla Sasteb. 

11 conguaglio puo essere fatto in periodo minore 
qualora la Sasteb sia esposta, in base a conta 
bilita regolarmente documentata, per una sornrna mag 
giore a un milionë di franchi albanesi. 

Le Jiquidazioni operate dovranno essere pagate 
non oltre i successivi dieci giorni dal giorno del 
conguaglio. 

Ove nelle contabilita presentare per la liqui 
dazione sorgano delle contestazioni, saranno trat 
tenute solo le sornrne oggetto di contestazione. 

A.rt. 11 
Restano a carico della SASTEB tutte le spese 

generali, le perdite ed avarie, nolo telc, com 
pensi, facchinaggio, magazzinaggio, paleggiatura o 
stivaggio, interesse sui capitali anticipati, custodia, 
assicurazione e distribuzione dei cereali. 

Per tali prestazioni della · Societa Sl\STEB e 
per tutti gli altri servizi da essa resi nei modi 
previsti dal presente Contratto, e dovuto alla Sa 
steb un compenso fisso di fr. alb. 11 (undid) per 

ogni quintale di cereale amrnassato e ceduto se. 
condo le disposizioni dell'articolo 6. 

Dotto compenso Iisso sorge dal sequente 
col o: 

1) Spesc per deperurvnto tele 
2) 
3) 
4) 
5) 
6) spesc per la manutenzione dcr;li 

uff'ici, stipend! al personale eci 

cal- 

fr shq. 1.50 
interessi passi vi 
cali, perdite cd avarie 
spesc di Iacchinaqqio 
spese per affitto locali 

)) 0.75 
3.50 

>) )) 1.00 
1.00 

alt re di verse 
7) compcnso Iisso per I'Ente 

» » 1.00 
» 2.25 )) 

Totc1le Fr Alh. 11 00 
Art. 12 

li Governo Albanese cedera iu affilto alla S. A 
S. T F. 8. tutti i maqazzlni di suu proprieta dispo 
nibili ehe si rendessero necessari ed inoltre faci 
litera, nci · limiti del possibile, I'opera della Sasteb 
sia in quante riguarda le operazioni di arnmasso, 
cënnt' iu quel lo ct i conservazione e di distt ibuzione 
dei generi. 

Art. 13 
II N\inistero dell'Economia Nazionale si r iserva 

il controll« e la viqilanza della gestione della Sa 
steb sia tecnira ehe arnministrativa. Inoltre puo suq 
gerire norme e modalita per la tenutu dell'ammi 
nistrazione e della contubilita della qostione oq 
getto del presente Contratto. 

Art. 14 
I1 deperimento o la distribuzione dei cereali della 

Sasteb dovuti a forzu maggiore sono a carico dello 
Stat o. 

Art 15 
II presente contrato entra in vigore dalia data 

della sua firma e resta in vigore Iino a due anni 
dopo la cessione dello stato di querra ; tuttavia le 
spese ed il cornpenso fisso stabilita dall'articolo 11 
puo essere riveduto, a richiesta dell'una delle clue 
parti, entro i1 mese di ogni anno. 

A.rt. 16 
11 Ministero dell 'Econornia Nazionale si riserva 

la facolta di disdire la presente Convenzione in 
qualunque momente, in caso di infrazioni o negli 
genze ehe compromettano i fini ehe si propone il 
Contratto stesso. Tali infrazioni pero dovranno essere 
riconosciute dalla Commissione arbitrale previsto al 
l'articolo seguente. 

Art. 17 

In caso di controversia tra 1 'Arnministrn:done 
dello Stato e la Societa S. l\. S. T. E. B. queste 
saranno affidate ad un collegio arbitrate composto 

BKSH



15 GAZZETTA UFf1CiA.LE otobtre 1942-XXI 
.~~~~~~~~~ 

Nr. 124 

di tre arbitri amichevoli compositori di cui uno sara 
nominato dal Ministero dell'Econornia Nazionale, un 
altro dalta Societa ed ii terzo, ehe funzionera da 
Presidente, soelto di comune accordo fra le parti. 

In mancanza di accordo fra Je parti, il Presi 
dente sara norninato dal Presidente del Diktim (Se 
zione Ci vile). 

Art. 18 
Tutti gli atti e le operazioni necessarie per la 

esecuzione ed applicazione del presente contratto 
sono esenti dalie tasse o imposte ehe per le di 
sposizioni in vigore sarebbero a carico dells S. A. 
S. T. E. B. 

Decreto Luogotenenziale Nr. 252 
data 17-X-1942-XX 

Approvazione del contratto di concessione sti 
pulato tra il Min. Ec. N. e la ,s.A.S.T.E.B.» sulla 

presa in consegna e la distribuzione dei 
generi alimentari 

NOI 
LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTA 

VITTORIO EMANUELE III 
?ER GRAZIA DIDIO E VOLONTA DELLA NAZIONE 

RE D' ITALIA E D' ALBANIA 
JMPERATORE D' ETIOPIA 

In virtu all' Autorita a Noi conterua , 
Viste l'art, 15 dello Statute Fondamentale del 

Regno e l'art. 14 del D. L. in data 3 aprile 1940- 
XVIJI, N. 101, convertito in Legge del 12 luglio 
1940-XVIII, N. 358; 

Ritenuta l'urgente necessiia di prendere del prov 
veclimenti; 

Sentito ii Consiglio dei Ministri ; 
Su proposta del Ministro Segretario di State 

per l'Economia Nazionale, di concerto con il Mi 
nistro Segretario di Sta to alle Finanze , 

abbiamo decretato e decretiamo: 
l\rt. 1 

E' approvato e reso applicabile il contratto di 
concessione, stipulate il 15 setternbre 1942-XX, tra 
ii Ministero dell'Economia Nazionale e la Societa 
Anonime Comrnerciale e Agricola Albanese (S. A. 
S. T. E. B.). con i1 quale a quest'ultima viene con 
cessa 1 'esclusivita della presa in conseqna nci porti 
del Regno c la distribuzione nel territorio del Regno 
dei generi alimentari controllati oppure dei contin 
qenti ehe sono sottornessi ad una parricolare disci 
plina e. ehe sono importati dall'Estero. ad eccezione 
dei qeneri ordinati dallo State e daqli Enti Militari, 
contratto ehe viene alleqaio al presentc Decrcto e 
vistato per nostro ordinc. dal Ministro dcll'Econo 
mia Nazionale. 

Art. 2 
11 Ministro dellc Finanze e autorizzato ad ap 

portare, con proprio Decreto, le dovute modifichc 
al bilancio dell'eser cizio Iinanziario in corso, rese 
necessarie per I'applicazione del contratto mcnzio 
nato nell'articolo precedentë. 

II presente Decreto entra in vigore dal giorno 
del la sua pubblicazione nella Gazzetta Uff.ciale del 
Regno e sara presentato dal Ministra proponente, 
al Consiglio Superiore Fascista Corporativo, per la 
sua conversione in legge. 

Ordiniamo ehe il presente Dccreto sia pubblicato 
nella Gazzetta Ufficiale del Regno, rnandando a 
chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. 

Tirana, 17 ottobre 1942-XX. 
Francesco Jacomoni 

M. Kruja 
K. Kote 
Shuk Gurakuqi. --- 

CONTRATTO 
Fra ii Ministero dell'Economie Nazionale debi 
tamente autorizzato dal Consiglio dei Ministri, e 
la Societu' Anonima Albanese Commerciale ed 

Agricola (S. A. S. T, E. B.) 
Art. 1 

II N\inistero dell'Economia Nazionale affida in 
esclusiva alla Socicta S. A. S. T. E. B. la presa 
in consegna nei porti del Regno e la distribuzione 
nel territorio del Regno, dei generi alimentari di 
consumo controllati, continqenrati, soggetti a par 
ticolare disciplina, importati dall'estero, fatta cece 
zione dei generi dicetti allo Stato e agli Enti Mi 
litari. 

La Societa Sasteb osservcra, nell'assunzione di 
tale compito, tutte le norme ora esistenti in materia 
di assunzione in carico e di distribuzione dei ge 
neri di ehe trattasi nonche le altre norme ehe ver 
ranno emanate dal J'Y\inistero dcll'Econornia Nazio 
nalc. 

Art. 2 
II Ministero dell 'Econornia Nazionale si impegna 

di cedere alla Socicta Sasteb tutti i magazzini go 
ver nativi destinati atrualrnente al deposito delle rnerci 
di cui sopra in tutto il territorio del Regno. 

Art. 3 
11 l\'\inistero dell'Econornia Nazionale riconosce 

alla Societa Sasteb tutte le spese da questa incon 
trate e relative: 

a) al pagamento dell a merce resa cif; 
h) alle spese per trasferire la rnerce da cif 

ai maqazzini: 
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c) nonche alle spese relative ai trusporti per la 
distribuzionc dei generi da cff'ettuarsi net Regno. 

Per la Iiquidazionc ed ii paqamento. di dcttc 
spesc Iu Socicta dovra produrrc tutti i document! 
giustificati\'i ncccssari Rcsta intevo ehe eve.ituai ri 
cupcri di sornme indebLamente paqare vanno a fa 
vore del Ministero dell'Econornia Nazionalc. 

Per le opcrazioni di distribuzione dci qencri 
c cioe: spcse qcnerali, paleggiatura o stivaqqio, in 
tercssc su capitali anticipati, muqazzinaqqi o cu 
stud ia, ass i curazionc, ii NI.i ni stere dell' Econ om ia Na 
zi on a le riconosccra alla Socica Sastcb, oltrc al culo 
dell' 1 per ccnto, un cornpcnso f isso di fr. alb. 2,74 
per ogni quintalc di mercc. 

Art. .4 
Per tutte le disposizioni relative ulla contubilita 

alle eventuali controvcrsie. ai pagamcnti di 11010 cd 
a quante altro c compatibilc, con l'oqqctto det pre 
scntc contratto. valqono le disposizioui di cui al 
contrutto r iquardantc l'ammasso c la distribuzionc 
dci cereali. 

Art. 5 
I1 contratto stipulate in data odiernu tra il 

Ministero dell'Econqmia Nazionalc c lu S. A S. T 
E. B. relutivo all'amrnasso c la distnbuzioue dei 
cereali, fa part<\ inteqrativa det prcscnte Contratto, 
per tutta Ja durata del rncdcsimo. I due contratti 
sono interdipendenti 111 modo ehe ta sussistcnzu del 
l'uno fa sussistere l'altro, c · vicevcrsu l'csttnzione 
dcll'uno causa l'estinzionc anche dcll'altro 

Art 6. 
Il presente contratto cntru in vigore dalia data 

della sua firma 

Decreto Luogotenenziale data l 3-X-1912 
Nomina di due membri del Tribunale Mi 

litare de'Ie FF. 'AA Unificate 

NO! 
LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTA 

YITTORIO E:\IANUELE III 
PER GRAZIA DI DIO E VOLONTA DELLA NAZIONE 

RED' ITALIA E D' ALBANIA 
IMPERATORE D' ETIOPIA 

In vir tu dell' Autori ta i Noi con feri ta; 

Visto l'art 21i del Nostro Dccrcto nr. 132 in 
data 7 luqlio 1942-XX; ' 

Su proposta del Presidente . del Con~iglio dei 
Ministn, Ministro a i per la G_i11stiz!a, , ' 

abbiarno dccretat o c clecrer ia mo . 
I sig. Sa1111 Huscnbeqasi c Gjon l\ovaçi ~Jincl1ci 

di l l-a classc prcsso it Tribunulc di I-a Istanza di 
Tir anu, pm conscrvando le Jorn Iunzioni precedenti, 
venqono nomi;ia:i mcrnbri det Tribunale Militare cteJie 
Forze Armate unificate, per giudica1:e i dclitt i pre 
visti dul Dccrcto Luoqotcucnziulc ill' 1 ~2 in (lata 
7 l uqlio 1942-XX, conccmcntc lii discipline de-I corn 
mcrcio det qruuo, orzo e scqala. 

Tirana. li 13 oltobrc 191i2-XX 
Francesco J uto111i1oi ' 

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE 
Com it ato C1·111 mfr JIN , l11pro1'l'igio1111m1•1111 1' <.011.,11111i 

ORDINANZA Nr. 13 • 
11 i''.\i111Stro dcll'Economiu N~1%i!llli1lc, ~ . '• 

Vbto il D L N. 152. del ~l :.t11£Jlrn 11.JIJ'.2-XX; 

Scntito ii purcrc c1e1··Dirc:t,f)rC' '.Swperinrc per 1 

.... 

scrvizi clo9a11ali dell' A lbaniu: 
Ordina: 

Art. 1 
L'esportazione dei sacchi dall'Albauia ë' ~nggotta 

nlln autorizzazlonc del Ministeru dcll'Economiu Nu 
zionalc, Comitato Centrale per gli· ApprO\~Vrf1io11<1- 
111ent1 c Con:.-11111i 

Art. 2 , 
La prescntc ordinanza entra HI viqore it g10rno 

delte! sua pubbhcazione sulla Gazzena Uff iciulc det 
Regn o 

1irurw, li 23101942-XX 
11 Ministro dell'Econuuua Naziunate ,. 

', 

r 

Shtyp. Lusrusi • Tiranë 

.:.t 
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FLETORJA 
E MBRETNISË 

Nr.125 

ZYRTARE 
SHQIPTARE 

Tiranë, e Mërkurë 4 ~anduer 1942-XXI 

BOTOHET PREJ MINISTRIS S£ KULTUR£S POPULLORE 

KONDITAT E PAJTIMIT 

PËR 8HQIP~Rl, IT t\LI e PERANDORI: për nji vit Fr. Shq. 20 
• JASHTE (Shtete të B. Postal) • • • • 30 

(për 6 muaj fliysma) 
Njli numur (aeri 16 faqesh) i muajit n'udhtim Fr. Shq. 0,20 
• ,. ,. • i vjetër » 1.- 

(Numura të veçanta shiten edhe në Libraritë) 
"ri hollat për pajtime ose për sasi numurash a koleksio 

ne pa&llhen në Zyrën e Financave në çdo vend dhe di!f 
teaa pllrkat6se duhet t' i dërgohet Ministris së KUL TURES 
POPVLLORE. 

Pir Fletoren Zyrtare, nqa jashtë pajtimi mund të dër- 
1ohet me çek banke, tue shtue fr. shq. 0.70 per pullat e dëf 
te1l1, dhe po n'a1i drejtim. 

PËRMBAJI JE 

1) D. M. 2k Shtator 1942-XX, Nr. 253 
Krijim i titullit «Shpenzime të porendëshme> 
në Buxhetin e Min. s'Ek. K. f. 2 
2) D. M. 28 Shtator 1924-XX, Nr. 254 
Rekuizim pasunie në Durrës > 2 
3) D. M. 5 Tetor 1942-XX, Nr. 255 
Njohje rrogash e shpërblimi personelit italian 
të Komis. O. për shpërblimet e demet e luftës» 3 
4) D. M. 10 Tetor 1942 XX, Nr. 256 
Rekuizim pasunie në Tiranën e Re » 3 
5) D. M. 10 Tetor J 942-XX, Nr. 257 
Shtim paragrafi në D. M. n. 105 (194.0) > 3 
i) D. M. 10 Tetor 1942.XX, Nr. 258 
Lejim i kalimit të nëp. nga një administratë 
në një tjetër » 4. 
7) D. M. 13 Tetor 1942-XX, Nr. 259 
Rekuizim pasunie në Tiranë » 4. 
3) D. M. 17 Tetor 1942-XX, Nr. 260 
Remie nga fuqia e koncesioneve për kërki- 
me minerale dhanun prej ish Shtetit Jugoslah » 4. 
9) ·D M. 16 Shtator 1942-XX 
Shkarkim nga detyra e Konsulentit të Bash- 
kis së Tiranës » 5 

10) D. M. 28 Shtator 1942-XX 
Emërim i 150 mësuesve në qarqe » 5 

11) D. M. 28 Shtator 1942-XX 
Emërime mësuesish » 8 

12) U. M. 2 Tetor 1942.XX 
Gradime dhe emërime nëp. t' Admin, Mbr. » 8 

13) D. M. 7 Tetor 1942.XX 
Gradime dhe pushime nëp. Komunalë » 9 

14) D. M. 7 Tetor 1942-XX 
Emërime në Komisionin e Pensioneve » 9 

TAKSA E REGULLA PËR SHPALLJET 

Kur nuk kalon një shtyllë (shqip e italisht) Fr. Shq. 10 
Për ma shumë se një shtyllë për çdo shtyllë · • 5 

Botohen pi vldtl! shpalljet q'u përkae!n gjyqeve ose admlale 
trath vhretnore dhe ato të cilësuemc t'atilla ose ti perjashtueme 
ligji!risht nga pagimi taksave Shtetnore, 

Shpalljet botohen rregullisht • kur nuk peng, jn~ raaje ti po· 
saçme - ndër 3 numurat e para pas mbrl+jes së tyre në Redaksi 

pagesa e ,ho~llje •et bëhet si edhe për pajtimet në Zyrat F(naneiare 

DiEJTIMI pir korrespondencil dhe pagesat i!1ht 
MINISTRISt St KULTUlltS POPULLOI.I. 

(FLETORJA ZYiTARE) 
TIRAN 

15) D. M. 13 Tetor 1942-XX 
Deklarim shkarkimi nga detyra Anteri të K. 
O. t' Ek. Karp. dhe të K. Ep F. Karp. f. , 

16) Lajmërime t'Odës së Tregtis së Tiranës » 9 
17) Lajmërimi i Xhenios Civile - Tiranë » 10 
18) Shkurtim akti K. të Sh. ,,Metalurgjika" » 10 
19) Shpallje Gjyqesh » 10 

SOMMARlO 
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6) D. L. 10 ottobre 1942-XX, Nr. 258 
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2 FLETORJA ZYRTARE 4 Nanduer 1942-Xl'I Nr. 125. 

Krijim i 

Dekret Mbretnuer Nr. 253 · 
datë më 28-9-1942-XX 

titullit «Shpenzime të parendëshme» në 
Buxhetin e Min. s't k. }(. 

NA 
Ml!:KAMBl!:S I Pl!:RGJITHSHEM I MADHNIS TIJ 

VIKTOR EMANUELIT III 
Pl!:R HIR Tl!: ZOTIT E VULLNET Ttl: KOMBIT 

MBRET I IT ALIS DHE I SHQIPNIS 
PERANDOR I ETIOPIS 

Në virtyt t'autoritetit që Na asht deleque , 
Mbassi u-pa Neni 15 i Statutit Themeltar të 

Mbretnis dhe Neni 14 .i D.M. 3 prill 1940-XVIII, 
Nr. 101, këthye me ligjën 12 korrik 1940-XVIII, nr. 
358; 

Mbassi u-rnuerr parasysh nevoja e nqu.snme me 
marrë masat për stabilizimin e çmimit të drithnave 
me anën e ndërhymjes të Financës së Shtetit; 

Mbassi u-ndigjue Këshilli i Ministrave; 
Mbi propozimin e Minis' rit Sekretar Shte · i për 

Financat, nji mendimi me Ministrin Sekretar Shteti 
për Ekonomin Kombëtare; 

kemi dekretue e -nekretojrnë: 
Neni 1 

Në gjendjen e parapamjevet të shpenzimevet 
t'ushtrimit Financjar 1942-43 të Ministris s'Ekonornis 
Kombëtare krijohet titulli i II-të «Shpenzime të pa 
rëndëshrne» e kategorija e I-rë «Shpenzime e~elrtive» 
Rubrika «Shpenzime të ndryshme» me kap. 27 shpen 
zime për me përballue ndryshimin midis çmimit të 
grunit dhe të misrit e të drithnavet të tjera të ble 
mun e të shitun nga Shteti dhe të çmimit të miellit 
për t'gatuemit e bukës, si dhe për shpenzimet ~ 
blemjes, depozitimit, ruejtjes, të shpërndarnjes e të 
transportit, tue i shenjue fondin 6.000.000 (gjasht 
miljon) fr. shq. 

Neni 2 
Fondet e shtucrnc me nenin e sipërrnë të këtij 

Dekreti përballohen me t'ardhuna të vërtetuerne tepër 
se parapa në gjendjen e parapamjevct të t'ardhunavet 
t'ushtrirnit financjar 1942-43 e me t'ardhuna qi do 
të rrjedhin nga masat ligjore n'udhë e sipër. 

Neni 3 
Ministri i Ekonomis Kombëtare do të kujdeso 

het për veprimet që janë të nevojshme për qëllimet 
për të cilat bahet fjalë në nenin 1 të këtij Dekreti 
dhe do të paraqesë llogarit e shpenzimit organeve 
të kontrollit në mënyrat e parapamë nga Ligja. 

Neni 4 
K~ Dekret hynë në fuqi prej datës së botimit të 

tij në Fletoren Zyrtare të Mbretnis, dhe do të paraqi 
tet nga Ministri proponues Këshillit t'Epërrnë Fa 
shist Korporativ për kthimin e tij në Ligjë. 

Urdhnojmë që ky Dekret të botohet në Fletoren 
Zyrtare të Mbretnis duke i dhanë mandat cilitdo 

që i përket me e respektue dhe me e ba që të 
respektohet. 

Tiranë, më 28-9-1942-XX. 
Francesco Jacomoni d. v. 

M Kruja. d. v. 
Shuk Gurakuqi d. v. 
K. Kotte d. v. 

Dekret Mëkambësuer Nr. 254 
datë 28-9-1942-XX 

Rekuizim pasunie në Du· rës 

NA 
M:ltKAMBtl:S I Pl!:RGJITHSHl!:M I MADHNIS TIJ 

VIKTOR EMANUELIT III 
Pl!:R HIR Tit ZOTIT E VULLNET Ttl: KOMBIT 

MBRET I IT ALIS DHE I SHQIPNIS 
PERANDOR I ETIOPIS 

Në virtyt t'autoritetit që Na asht delegue; 
Mbassi u-pa kërkesa e Komandës Eprore të Fuqi 

ve t' Armatosuna në Shqipni me datë 5 Gusht 1942- 
XX, Nr. 4641, AV mbi rekuizimin e pasunis së pa 
tundshme pronë e Zotit Vasil Pappas në Durrës, Rru 
ga Mbretnesha Elena, për t'a përdorë. për z.yrë të 
Komandës IV T A. 

Tue marrë parasysh se rekurojnë ekstremet e 
interesit botuer; 

Mbassi u-panë nene,t1 2 e 4 të D. TV\. d. 2 shtatuer 
1939 Nr. 77; 

Mbi propozimin e Kryetarit të Këshillit të -J\\i-- 
histrave , · 

kemi dekretue e dekretojmë : 
· Urdhnohet rekuizimi e për pasojë okupimi për 

nji kohë prej nji vjeti nga data e këtij Dekreti '~. 
pasunis së patundshme pronë e z. Vasil Pappas t _ 
ndodhun në Durrës në rrugën Mbretnesha Elena, për 
t'u përdorë për Zyrat e Komandës IV T.A., tregue në 
hartat korografike të bashkangjituna këtij Dekreti 
dhe vistue me urdhnin t'One nga Kryetari i Këshillit ' 
të Ministrave proponues. · - 

Ky Dekret do t'i njoftohet, në veshtrim të· neriit. 
5 të Dekretit Mëkambësuer datë 2 shtatuer 1939- 
XVII, Nr. 77, pronarve dhe mbajtësave të pasunis . 
së patundshme të rekuizuerne. 

Urdhënojmë që ky Dekret të botohet në Fletoren 
Zyrtare të Mbretnis, tue i dhanë mandat cilitdo qi 
i përket me e respektue dhe me ba qi të respektohet. 

Tiranë, më 28-9-1942-XX. 
Francesco Jacomoni d. v, 

.M. Kruja d. v, 
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Nr. ·12s 

Dekret Mbretnuer Nr. 255 
datë 5-X-1942-XX 

1 Njohje rrogash e shpërblimi personelit italianë të 
Komisionit Oend, për shpërblimet e 

damet e Juftës 
NA 

M!!lKAMBS:S I PS:RGJITHSHti:M I MADHNIS TIJ 
VIKTOR EMANUELIT III 

PS:R HIR TË ZO'!'IT E VULLNET T:il': KOMBIT 
MBRET I IT ALIS DHE I SHQIP NIS 

PERANDOR I ETIOPIS 

Në virtyt t'autoritctit që Na asht delegue; 
Mbassi u-pa neni 15 i Statutit Themeltar i 

Mbretnis dhe Neni 14 i Dekretit t'Onë Nr. 101 datë 
3-l!-1940 kthye në ligjë Nr. 358 dt. 12-7-1940; 

Mbassi u-pa ligja Nr. 272 datë 10 shtatuer 194l 
e ligja Nr. 286 datë 11 tetuer 1941 respektivisht mbi 
shpërblimin e .dameve të luftës e zbatimin, e marrëvesh 
tje~ lidhun midis ltalis dhe Shqipnis për pagimin e 

· · dameve të Luftës; 
Tue pa të nevojshme me caktue tratamentin eko 

nomik të personelit të Kornisjonit Oendruer të Dame 
ve të Luftës; 

· Mbassi u-ndigjue Këshilli i Ministravet; 
Mbi propozimin e Kryetarit të Këshillit të N\.i 

nistravet, nji mendimit me Ministrin Sekretar Shteti 
për Financat; 

kemi dekrctue e dekretoj më : 
Neni 1 

Tue nisë nga data qi ka fillue në Shqipni shër 
. bimi për p rganizimin e funksionimin e Komis jonit 
· Qendruer për shpërblimet e Darneve të Luftës, per 
sonclit Italjan qi ka këto detyra; 

a) Kryetar i Komisjonit, 
b) Magjistrat i caktuam nge Ministrija e P. ti 

Jashtme, 
c) Sekretar i Komisionit, 

u njihet e drejta që gëzojshin n'Itali e nji shpërblim 
dituer qi qëzojshin pse janë në Shqipni, përposë hëtyne 
u njihet edhe nji shpërblim i posaçëm baras me 
shpërblimin pse janë në Shqipni, shperblipie këto 
të caktueme nga Qeverija Italjane me ligjën e sajë 
••~ 25 korrik 1941-XIX, Nr. 939. 

Neni 2 
Pagesat e sipërme i ngarkohen kapitullit përkatës 

tij budgetit të Ministris së Pinancavst. 
Neni 3 

Ky Dekret hyn në fuqi nga dite. e botimit të 
tij në Fletoren Zyrtare. 

Urdhënojmë që ky Dekret të botohet në Fletoren 
Zyrtare të Mbretnis, tuej i dhanë mandat cilitdo q' i 
përket me e respektua dhe të bajnë qi të respektohet. 

Tiranë, më 5-X-1942-XX. 
Francesce J acemeni i. v, 

.M. Kruja d. ,. 
Shuk Gurakuqi i. v. 

Dekret Mëkambësuer Nr. 256 
datë 10-X-1942-XX 

Rekuizim pasunie në Tiranën e Re 

NA 
M1i.:KAMBS:S I PËRGJITHSH1i.:M I MADHNIS TIJ 

VIKTOR EMANUELIT Ill 
Pti:R HIR T1i.: ZOTIT E VULLNET TË KOMBIT 

MBRET I IT ALIS DHE I SHQIPNIS 
PERANDOR I ETIOPIS 

Në virtyt t'autoritetit që Na asht delegue; 
Mbassi u-pa nevoja e rekuizimit të pasunisë së 

patundshme pronë e zonjës Xhernile e veja e Iljas 
Vrionit, e ndodhun në Tiranën e Re, për me sistemue 
Z!:l.@i _g_ .Gj.ymi_ U sht~rak të F@iYe _fllnrnltosu.r@L 
t'Unjisueme; 
....__ T~;arrë parasysh se rckurojnë ekstremet e 
interesit botuer , 

Mbassi u-panë nenet 2 e 4 të D. M. datë 2 
shtatuer 1939-XVII, Nr. 77; 

Mbi propozimin e Kryetarit të Këshillit të Mi 
nistravet; 

kemi dekretua e dekretoj më : 
Urdhnohet rekuizimi e për pasojë okupimi për 

nji periudhë kohe prej dy vjetësh, tue fillue nga data 
e këtij Dekreti, i pasunisë së patundshme të ndo 
dhun në Tiranën e Re, e të kufizuerne nga L. me 
parcelën N. 387 270, nga P. me percelen N. 170/134, 
nga V. me parcelat Nr. 167 /187 e 1661138 dhe nga 
J. me rrugë, pronë e zonjës Xhernile e veja e Iljas 
Vrionit, për t'u përdorë për Zyra nga Gjyqi Ushtarak 
i Fuqive t'Armatosuna t'Unjisucme. 

Ky Dekret do t'u njoftohet, në veshtrim të nenit 
5 të Dekretit Mëkambësuer datë 2 shtatuer 1939- 
XVII, Nr. 77, pronarëve dhe rnbajtësave të pasunisë 
së palujtëshrne të .r.zkuizueme. 

Urdhnojmë qi ky Dekret të botohet në Fletoren 
Zyrtare të Mbretnis, tue i dhanë mandat cilitdo 
qi i përket me e respektue dhe me ba qi të respekto 
het. 

Tiranë, më 10-X-1942-XX. 

Francesco Jacomoni d. v . 
M. Kruja d. v. 

Dekret Mëkcmbësuer Nr. 267 
datë 10-X-1942-XX 

Shtim paragrafi në D. M. n. 105 (1940) 

NA 
MitKAMBS:S I P1i.:RGJITHSHËM I MADHNIS TIJ 

VIKTOR EMANUELIT III 
PS:R HIR TE ZOTIT E VULLNET Tti: KOMBIT 

MBRET I IT ALIS DHE I SHQIPNIS 
PERANDOR I ETIOPIS 

Mbassi u-pa Dekreti Mëkambësuer datë 3 Prill . 
1940-XVIII, Nr. 105 mbi gjendjen ekonomike, ju 
ritlike e hierarkike të. nëpunësve të Shtetit; 
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Mbi propozimin e Kryetarit të Këshillit të Mi- 

nistrave , 
kemi dekretue e dekretojmë: 

Nen' i Vetëm 
Nenit 79 të Dekretit Mëkambësuer datë 3 Prill 

1940-XVIII, Nr. 105 i shtohet ky paragraf: 
« Më gjithë këtë nëpunsi i thirrun me ba pjesë 

në Këshillin Epruer Fashist Korporativ, për nevoja 
të domosdoshme sherbirni, me vendim të Këshillit 
të Ministrave, mundet me vazhdue funsksionct e 11ë 

punsit tue ruejtun cilsin c Këshilltarit Epruer » 
Ky Dekret hyn në fuqi ditën c botimit në 

Fletoren Zyrtare rë Mbretnis dhe do t'i kumtohet, 
nga Kryetar' i Këshillit që e propozon, l\ë<,hillit t'.E 
përrn Fashist Korporativ për kthimin e tij në liqjc. 

Urdhnojmë që ky Dekret të botohet në Fle 
toren Zyrtare të Mbretnis, fue i dhanë mandat cili 
tdo që i përket me e respektue dhe me ba që të 

re,pektohet. 
Tiranë, më 10.10.1942-XX. 

Francesco jacomoni ct. v. 

M. Kruja d. v. 

Dekret Mëkambësuer 1' r. 258 
datë 10-X-l912-XX 

Lejim kalimit të një nëpunësi nga një Admi 
nistratë r ë tjetër 

NA 
MEKAMBt!:S I PERGJITHSHEM I MADHNIS TIJ 

VIKTOR El\IANUELIT III 
PER HIR TE ZOTIT E VULLNET TE KOMBIT 

MBRET I IT AUS DHE I SHQIPNIS 
PERANDOR I ETIOPIS 

Në virtyt t'autoritctit që Na asht dclcquc: 
Mbassi u-pa Dekreti l'v\ëkarnbësuer datë 3 Prill 

1940-XVIII, Nr 105 mbi gjendjen ekonomike, juri 
dike e hierarkike të nëpunësve të Shtetit, 

Mbassi u-ndiqjue Këshilli i Ministrave; 
Mbi propozimin e Kryetarit të Këshillit të Mi 

nistravet; 
kemi dekretua e dekretojrr.ë: 

Nen' i Vetëm 
Për nevoje shërbimii, mund të lejohet kalimi 

i nji nëpunësi të Shtetit nga nji Administratë në 
nji Administratë tjetër. 

NB këtë rasë nëpunsi inkuadrohet në të njajtë 
gradë dhe po me atë vjetërsi e matarim ekonomik 
që ka pasun n'Administratën nga e cila largohet. 

Kalimi bahet me Dekret Mëkambësuer, rnbassi 
të dëgjohet Këshilli i Ministrave, mbi propozimin 
e njinjishëm të dy Ministrave t'interesuern. 

Ky Dekret hyn në fuqi ditën e botimit në Fle 
toren Zyrtare të Mbretnis dhe do t'i kumtohet, nga 
propozuesi, Këshillit t'Epërrn Fashist Korporativ për 
kthimin e tij në ligjë: 

Urdhënojrnë që ky Dekret të botohet në Fle 
toren Zurtare të Mbretnis, tue i dhanë mandat ci 
litdo q' i përket me e respektua dhe me ha qi 
tQ respektohet. 

Tire.më, më 10.10.1942-XX. 
Francesco Jacomoni d. v .. 

M. Kruja d V. 

Dekret Mëkambësu r Nr. 259 
datë 13-10-1942-XX 

Rekuizim pasunie në Tiranë 

NA 
Mt!:KAMBtl:S I Ptl:RGJITHSHtl:M I MADHNI$ TIJ 

VIKTOR EMANUELIT III 
Ptl:R HIR TE ZOTIT E VULLNET TE KOMBIT 

MBRET I IT ALIS DHE I SHQIPNIS , 
PERANDOR I ETIOPIS 

Në virtyt t'autoritetit që Na asht delegue ; 
l'i\bassi u-pa nevoja e rekuizimit til pasunisë së 

patundshme pronë e Z. Omer Fortuzi, e ndodhun ~ 
Tiranë në rrugën Princi i Piemontit, për sistemim të 
zuravet mvartëso të Ministris së Partis K.F.SH. 

Tue marrë para sysh se rekurojnë ekstremet e 
interesit botuer : 

Mbassi u-panë nenet 2 e 4 të D. i'v\. Nr. 77 
datë 2 Shtatuer 1939-XVII; 

Mbi propozimin e Ministrit Sekretar të Pa1tis 
Fashiste Shqiptare; 

kemi dekretuc e dekretojmë: 
Urdhnohet rekuizimi c për pasojë okupimi për 

nji periudhë kohe prej nji viti, tuc fillue nga data e 
këtij Dekreti, i pasunis së patundshme pronë e Z. 
Omer Fortuzi e ndodh un në Tiranë rruga Princ· i 
Piemontit, për sistemimin e zyra vet mvar.ëse të Mi· 
nistris së Partis Kombëtare Fashiste Shqiptare. 

Ky Dekret do t'u njoftohet, në veshtrirn tt; 
nenit 5 të Dekretit Mëkambësuer datë 2 shtatuer 1939· 
XVIE, Nr. 77, pronarve dhe mbajtësve të pasu-iisë 
si; patundshme të rekuizuerne. 

Urdhenojnë që ky Dekret të botohet në Fletoren 
Zyr t a re të Mbretnis, rue i dhanë mandat cilitdo qi 
ric'rket me e respektue dhe me ba qi të resp.ktohct. 

Tiranë, më 13-X-1942-XX. 
Francesco jacomenl fl. v. 

i'i1 Kruja d. v. 

Dekret Mëkembësuer Nr. 260 
datë 17-10-1942-XX 

Deklarim i ramjes nga fuqia të koncesioneve të 
dhanun ish Shtetit Jugosllav për 

kërkime minerale 
. NA 

Mtl:KAMB!i'!S I P£ROJITHSH1!lM I MADHNIS TI.1 
VIKTOR EMANUELIT III 

PER HIR TE ZOTIT E VULLNET TR KOMBIT 
MBRET I ITALIS DHE I SHQIPNIS 

PERANDOR I ETIOPIS 
Në virtyt t' autoritetit që Na asht delegue; 
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Mbasi u pa Art. 15 i Statutit Themeltar dhe 
Dekreti Mbrëtnuer 12 Gusht 19'i.1-XIX. Nr. 26'i.; 

Mbasi u pa ligja e luftës aprovue me Dekret 
Mbretnor 9 Oershor l 9'i.O-XVII1, Nr l 9'i. ; 

Mbasi do të deklaroheii të rame nga fuqija 
dhe pa asnji efekt juridik koncesionet e dhanuna 
ish Shtetit Jngosllav për kërkime minsrule ndër to 
kat e bashkeme Shqipnis në favor të shtetasve të 
Shteteve anmike dhe do të urdhnohet sekuestrim i 
pasunive qi i përkasin koncesionarve të nalt-perrne 
ndun; 

Mbasi, ncrië tjetër, ashte nevojshme qi të vazh 
dohen me u ba kërkimet minerale qi i interesojnë 
mbrojtjen dhe ekonomin e vendit; 

Mbassi u ndiqjue Këshilli i Ministrh--ve; 
Mbi proponimin e Ministrit Sekretar Shteti për 

Ekonomin Kombëtare, nji mejtmit me Ministrin e Fi- • 
nancavet dhe të Tokavet të Lirueme; 

kemi dekretue e dekretojmë 
Neni 1 

Koncesionet për kerkimet minerare t' akordue 
rne prej ish Shtetit Jugosllav në favor të Shtetasve 
o të Shoqnive të Shteteve anmike dhe që do të 
bahen ndër tokat e Prefekturës së Prishtinës deklla 
rehen të rame nga fuqija dhe pa asnji efekt juridik. 

Koncesionet e parapame në kryerradhën e ma 
parshme janë këto : 

1) Kërkimi mineral i Aivaljes ( në qarkun e Pri 
shtinës) për solfure të perziem me plumb. zinko e 
metale të vlefshëm qi perfshin tri lejet e posht-she 
nueme . 

a) leje e dhanë Z. Ferdinando Granberg; 
b) leje esk'uzive për kërkesa, lëshue nënshte 

tases sërbe Milica Popovic; 
c) leje për kërkesë linjiti në rrethet e Krushe 

vocit, lëshue Shoqnis Sërbe «Lignites Macedoni 
ennes». 

2) Kërkim mineral në Janjevë ( pranë Graca 
nikës në qarkun e Pnshunës ) për solfure të përzi 
em me plumb, zinko e metale të vlefshme; leiir kër 
kimi e dhcnun Novo Brdo Mines Limited - Shoqni 
Ingleze e Grupit Trepka Mines Limited. 

3) Kërkim Mineral i Novo Brdo ( pranë vendit 
të Novo Brdo në garkun e Prishtinës), për solfure 
të përziëm 1:,e plumb, zmko e metale të vlefshme; 
leje kërkimi e dhanun Novo Brdo Mines Limited 
Shoqnis Ingleze Grupit Trepka Mines Limited. 

Li.) Kërkim mineral në Ogoste për Stibino ( mi 
neral antimonit në jug-Lindje të Gjillanit në qarkun 
e Prishtinës: përmbledh vendet e poshtshënueme: 

Zuja - Polizka - për të cillct nuk r~zultojnë të 
Jenë dhanun le je kërkimi. 

Krajne del -.Rogazica - rezulton të jetë i dha 
nun nji leje kerkirni n emën të Rado Pasie i cilli do 
të kishte punue për llogari të Shoqnis Montania që 
ka' punue në krahinë den në vjetin 1941. 

Neni 2 
Në zavendësim të kocesionarve të shenuern 

n Nenin e ma parshëm, Shoqnia A. M. M. I. asht 
e autorizueme me vazhdue kërkimet minerale ndër 
vendet e caktueme po 11. at artikull, me të njajtat 
kondita të Shoqnive qi zave:idson, deri sa mos të 
jepet ndonji vendim tjetër. 

Z. Ing. Luigi Broglia, i deleguem i Shoqnis A. 
M. M. I., ngarkohet me marrë dorëzimin e akteve 
dhe të gjendjes së tashme të sendeve rrqo përfaqë 
suesat e konce-ioncrve të ma parshëm, me ndërhy 
mjen e nji përfaqësuesi të Ministris s Ekonomis Ko 
mbë.are. 

Urdhënojmë qi ky Dekret të botohet në Fleto 
ren Zyrtare të Mbretnis, tue i dhanë mandat cilit 
do që i përket me e respektue dhe me ba që të 
respektohet. 

Tiranë, më 17 Tetuer 19'i.2-X.\. 
Francesco Jacomoni d. v. 

M. Kruja d. v. 
Shuk Gurakuqi d. v. 
Ekrem Vlora d. v. 

Dekret Mëkambësuer datë 16-9-1942-XX 
Shkarkim nga detyra e Konsulentit të Bashkis 

së Tiranës 

NA 
Mli:KAMBES I PERGJITHSH:l!!M I MADHNIS TIJ 

VIKTOR EMANUELIT III 
PitR HIR TË ZOTIT E VULLNET Ti!: KOMBIT 

MBRET I IT ALIS DHE I SHQIPNIS 
PERANDOR I ETIOPIS 

Në virtut t'autoriitetit c.ë Na asht delegue; 
Tue marrë parasush së Bashkis së Tiranës nuk 

i lejohet me ba ma shpenzime për konsulencën ; 
Mbi propozimin e Kruetarit të Këshillit të Mi 

nistrave, Minister Sekretar Shteti për Punët e Mren 
dëshme ; 

kemi dekretue e dekretojmë: 
Avokati Lino Reqqiani shgarkohet nga detyra e 

Konsulentit të Bashkis së Tiranës, për shkak -të 
suprimimit të shpenzimit përkatës, prej datës 1 korrik 
1942-XX. 

Urdhënojmë qi. ky Dekret të botohet në Fletoren 
Zyrtare të Mbretnis. 

Tiranë, më 16-9-1942-XX. 
Francesco Jacomoni d. v. 

l\'\. Kruja d. v. ------··---- --·--------- 
Dekret Mëkambësuer datë 28-9-1942-XX 

Emërim i ISO mësuesve në qarqe 

NA 
MEKAMB!tcS I PERGJITHSHEM I MADHNIS TIJ 

VIliTOR EMANUELIT Ill 
Pi1:R HIR Tit ZOTIT E VULLNET TF. KOMBIT 

MBRF.T I ITALIS DHE I SHQil1NIS 
PERANDOR I ETIOPL', 

Në virtyt t'autoritetit qi Na asht deleçue , 
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Mbassi u-pa neni 9 i Dekretit t'Onë Nr. 105 
dt. 3 Prill 1940-XVIII; 

Mbassi u-pa nenii 19 i Dekretit t'Onë Nr. 105 
dt. 3 Prill 1940-XVIII; 

Mbassi u-pa neni 1 i Dekretit t'Onë Nr. 26 
dt. 20 Gusht 1941-XJX, mbi shtesën e 150 vendeve 
në personelin mësimuer; 

Mbi proponimin e Ministrit Sekretar Shteti për 
Arsimin Botuer ; 

.Nr. 125 

kemi dekretue e dekretojmë: 
Neni 1 

Mësuesit dhe mësueset e poshtëshenueme, qi kMë 
dalë fituesa në konkursin e shpallun me dt. 18 Shta. 
tuer 1941-XIX, mbassi plotsuen perjudhën e provës, 
emnohen mësues dhe mësuese të klasës së IV, Grupi 
B, Grada XI, rrogë muejore fr. shq. 150, të ruolit 
organik të Ministris s'Arsimit ndër qarqe në vendet 
dhe me vjetërsin qi i shonohen për bri secilit: 

Në Qarkun e Insprktoris sr Beratit 
në Berat vjetërsi në 1) 

2) 
3) 
4) 
5) 
6) 
7) 
8) 
9) 
10) 

Jovan Leci 
Liri Vrusho 
Nedime Vrioni 
Osman Hoxha 
Dule Batronja 
Myzafer Trebishnia 
Moisi Dosti 
Tod Prifti 
Eli Korçari 
Stavri Angjeli 

)) » » 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

gradë datë 27.6.1942-XX 
» » 27.6.1942-XX 
» » 30.6.1942-XX 
» » 30.6.1942-XX 
» » 3.7.1942-XX 
» » 3.7.1942-XX 
» » 4 7.1942-XX 
» » 5.7.1942-XX 
» » 5.7.1942-XX 
» » 7.7.1942-XX 

» 

» 

» 
» 

» 

» 
» 

» 

» 

Ni Qarkun e Insprktoris si Dibrës 
në Muhur vjetërsi në qradë datë 8.7.1942-XX 11) Ismail Lufta 

12) Rexhep Guraziu 
13) Shaqir Myhyrdari 
14) Perikli Bebi 
15) Nevruz Vila 
16) Jovan Beça 
17) Izedin Hoxh_a 
18) Sulejman Roseni 
19) Shefki Bishqerni 
20) Rexhep Ballhysa 
21) Ibrahim Myftiu 
22) Kadri Kashari 
23) Tomor Starova 
24) Sub hi Dedej 
25) La zër Stefi 
26) Hamid Manjani 

27) Spiro Velk o 
28) Tahsin Daiu 
29) Liri Topalli 
30) Pal Dani 

31) 
32) 
33) 
34) 
.35) 
36) 

Riza Deliallisi 
Sulejrnan Lakavaja 
Sabrije Çela 
Marije Kazanxhi 
Merjeme Shkodra 
Andromaqi Koço 

» » 

» Fier 
» Fratar 
» » 

» Kapinovë 
» Nishicë 
» Divjakë 
» Therepel 

» Lurë » 

>> Lejçah » 

» Belicë » 

» Zhelinë » 

në Ostrenin e Madh » 
në Bellovë » 

» Maqellarë » 

» Brezhdan » 

» Majtar » 

» Kerçishtë » 

» Zogaj » 

» Godvi » 

» Zerqan 
» Kamjan 
» Kovashicë 
e Horneshit 
» Radovesh » 

» Zhelinë » 

në Radohoshtë » 

» Herbel » 

» » 

vjetërsi në 
» )) 

» » 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» » 9.7.1942-XX- 
» 9 7.1942-XX- 
» 9.7.1942-XX- 
» 9.7.1942-XX- 
» 9.7.1942-XX- 
» 10.7 1942-XX 
» 10.7.1942-XX 
» 10.7.1942-XX 
» 10.7.1942-XX 
» 10. 7 .1942-XX 
» 10.7.1942-XX 
» 10.7.1942-XX 

» 

» 

» 
» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

gradë datë 10.7.1942-XX 
» » 13.7.1942-XX 

» 

» » 14.7.1942-XX 
» » 15.7.1942-XX 

» 21.7.1942-XX 
» 23.7.1942-XX 
» 6.8.1942-XX 

Në Qarkun e lnspektoris së Durrësit 
në Durrës vjetërsi në gradë datë 

» » 

» 

» 

» 
» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 
» 

» 

2.7.1942-XX 
2.7.1942-XX 
2. 7 .1942-XX 
2.7.1942-XX 
2.7.1942-XX 
20.7.1942-XX 

» Luz'i Madh » 

» Shëjak » 

» Prezë » 

» 

» 

» » 

» 

» 

37) Ksanthipi Çipi 
38) Arretina Karnani 

Në Qarkun e Inspektor is s' Elbasanit 
në Belsh vjetërsi në gradë datë 7.7.1942-XX 

8.7.1942-XX » » » » » 

39) Vasilika Koço 
Në Qarkun e Inspekioris së Gjinokastrës 

ni Konispol vjetërsi në gradë datë 7.7.1942-XX 
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Nr 12' FLETORJA ZYRTARE 4 Nanduer 1,42-XXI 7 -- 
Në Qarkun e I nspekioris si Korçës 

40) Remzi .Me_ro në Caras-Dvor vjetërsi në gradë datë 7.7.1942-XX 
41) Ali Dangllija )) » ,. )) )) » 7.7.1942-XX 
42) Koço Çarnçe » Kozjak » » » » 7.7.1942-XX 
43) Kozma Gjata » Podmoçan » » » » 7.7.1942-XX 
44) Faik Take )) Kran je » ,. )) )) 7. 7. f942-XX 
45) Theodor Grabocka » Gërçer » ,. )) )) 7.7.1942-XX 
46) Rafail Kote » Nakolec » )) )) )) 7.7.1942-XX 

Në Qarkun e Inspektoris së Pejës 
47) Nexhmije Begolli në Pejë vjetërsi në gradë datë · 2.7.1942-XX 
48) Isa Lalica » Guci » » » » 11.7.1942-XX 
49) Ali Shëngjergji » Strelcë. » » » » 15. 7 .1942-XX 

Në Qarkun e Inspe'doris së Prizrendit 
50) Muharrem Çollaku në Gilan vjetërsi në gradë datë 13.7.1942-XX 
51) Sali Çala » Komoran » » » » 15. 7 .1942-XX 
52) Vehab Muço » Ruf' i Ri » » » » 15.7.1942-XX 
53) Petro Papakosta » Greminjë » )) » )) 15.7.1942-XX 
54) Hiqmet Shehu )) Mirash » » » » 15.7.1942-XX 
55) Koço Shukullari » Bibaj » » » » 15.7.1942-XX 
56) Mustafa Biçaku » Gadirnjc » » » » 15.7.1942-XX 
57) Shevki Spahiu » Gadirnje » » » » 15.7.1942-XX 
58) Ruzhdi Garanjaku » Pzishtinë » » » » 15.7.1942-XX 
59) Abdyl Myzyri » Prishtinë » » )) » 15.7.1942-XX 
60) Kamber Xherija » Prish tinë » » » » 15.7.1942-XX 
61) Ymer Shqbheja » Ferizoviq » » » » 15.7.1942-XX 
62) Naum Gëdeshi » Shtim je » » » )) 15.7.1942-XX 

Në Qarkun e Inspektorie së Prishtinës 
63) Qamil Graceni në Kovaçaj vjetërsi në gradë datë 15.7.1942-XX 
64) Nijazi Agastrn » Bunjaj » » » » 15.7.1942-XX 
65) Mehmet Sokori )) Dragobi » » » » 15.7.1942-XX 
66) Tajar Hatibi » Nishur » » » » 15. 7 .1942-XX 
67) Jani Gjini » Dobrigje » » » » 15.7.1942-XX 
68) Oako Danqo » Novak » » » » 15.7.1942-XX 
69) Mustafa Katz•def » Rahovec » » » » 15.7.1942-XX 
70) Veli Çela Krushë e I • I -i J.•, ..•. ;~·: » ..,;,.,_/~ .. · "-4 •• •· t.-·· - Madhe » » » » 15.7.1942-XX 
71) Stetlii Kostare » Rahovec » » » » 15. 7 .1942-XX 
72) Vanqjel Boçke •• » Gol aj » » » » 24.7.1942-XX 

Ni Qarkun e. lnspektoris së Shkodrës 
73) Gjon Harushe n~ Tale 9r. Lumit vjetërsi në gradë datë 29.6.1942-XX 
74) Ramadan Mill• » Peçuricë >> » » » 1.7.1942-XX 
75) Katerina Ujka » Tuz » » » » 2.7.1942-XX 
76) Gaqe Pisha » Ostros 

"'--' 
t'Ulqinit » » » » 14.7.1942-XX 

77) Ilija Xhavare » Martiq » » » » 21.7.1942-XX 
78) Prengë Gruda » Din oshë » » » » 3.8.1942-XX .• 

Ni Qarkun e Inspektoris së Tetovës 
79) Sirri Sulstarova në Miletinë vjetërsi në gradë datë 9.7.1942-XX 
80) Spiro Gjini » Miletinë » » » » 9.7.1942-XX- 
81) Faik Qatipi » Vrapçishtë » lii » » » 10.7.1942-XX J. 
82) Afërdita Deliene » Kërçovë » » » » 31.7.1942-XX 

Në Qarkun e Inspektoris së Tiranës 
83) Nexhmije Xhuglini në Tiranë vjetërsi në gradë datë 27.6.1942-XX 
84) Luçije Mirdit; » Tiranë » » » » 27.6.1942-XX 
li) L.iri Vaëeja » Mullet » » » » i.7.1942-XX iL 
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86) Ferik Pema në Shingjergj vjetërsi në gradë datë 3.7.1942-XX 

87) Ymer Behluli )) Lis » )) » )) 3.7.1942-XX 

88) Ibrahim Gani » Klos '• ,> >' )) 7.7.1<)1J2 xx 
89) Husen Çaushi )) Burgajct )) )) » » 7.7.1942XX 

90) Kadri Abdi Hoxha » Murrë ).~ )) )) )) llU.1942 . .XX 

91) Ipokrat Bjba )) Murrë )) )) )) )) 14.7J 942-?(X. 
92) Kosti Dhraka )) Supatir.aj )) )) )) )) 15,,7. l 9ll2,XX 
93) Naxhije Dume )) Tiranë )) » )) )) 17.7.1942-XX 
94) Margerita Voilla )) Burrel >> )) )) )) 23.7.1942-XX 

Në Qarkun c l nsi.cktoris si; \"/on;;s 
95) Viktori Gjikondi në .Vlonë vjetërsi në gradë datë 2 .7 .1942-XX 
96) Dhimitër Lakuriqi )) Kaninë }) )' )) ).) 2.7.1942-XX 
97) Ervete Kallajxhi )) Nartë » )) )) )) 3.7.1942-XX 

Neni 2 

Ky Dekret do të botohet në Fletoren Zyrtare të 
Mbretnis dhe do t'i kumtohet për rreqjistrirn l\~shi- 

Dekret Mëkambësuer datë 28-9-1942-XX 
Emërime mësuesish 

NA 
MËKAMBi':S I PËRGJITHSHËM I MADHNIS TIJ 

VIKTOR El\IANUELIT III 
P'ËR HIR TË ZOTIT E VULLNET TË KOMBIT 

MBRET I IT ALIS DHE I SHQIP NIS 
PERANDOR I ETIOPIS 

Në virtpt t 'autoriitetit që Na asht dclcquc ; 
Mbassi u-pa neni 9 i Dekretit t'Onë Nr. 105 

dt. 3 prill 1940-XVIII ; 
l\\bassi u-pa neni 19 i Dekretit t'Onë Nr. 105 

dt. 3 prill 1940-XVIII; 
Mbassi u-pa Dekreti i Ynë Nr. 72 dt. 21! 1\'lars 

1941-XIX, qi cakton kuadrin organik të personelit 
mësimuer ndër qarqe; 

Mbi propozimin e Ministrit Sekretar Shteti për 
Arsimin Botuer ; 

kemi dekretue e dekretojmë : 
Arsimtaret e poshtë-shenueme, qi ka 0ë daë fituese 

në konkursin e shpallun me dt. 11 korrik 19!!0-XVIll, 
mbassi plotsuen perjudhen e provës, emnohen mësuese 
të klasës së IV, 'Grupi B, Grada XI, rrogë muejorc 
fr. shq. 150, të ruolit organik të 1\'1.inistris s'Arsimit 
ndër qarqe, në vendet dhe me vjetërsi qi i shënohen 
për bri secilës: 

Në Qarkun e Inspektoris s'Llbasanit 
1) Razi je Palluqi n'Elbasan, me vjetërsi në qradë datë 

1-5-1942-XX; 

Në Qarkun e Inspektoris së Tira/lis 
2) Hajrije Palluqi në Tiranë, vjetërsi në gragë datë 
16-6-1941-XIX; 3) Meleqe Preza në Tiranë, vjetërsi në 
gradë datë 1-5-1942-XX; 4) Evanthi Zoraqi në rira 
në, vjetërsi në gradë datë 1-5-1942-XX; 5) M.arika 
Bisha në Tiranë, vjetërsi në gradë datë 3-6-1942-XX; 
6) Trandafille Met o në Tiranë, vjetër si në gradë datë 
i-6-1942-XX. 

llit Kontrollues si edhe Zgrnvct- të tjera përkatse 
Ttrunë, më 28.9.1942-XX. 

Francesco Jacomoni d. v. 
Xh Korça d. v. 

l\!j Dekret do të botohet ne F'ctorvn Zurrarc 
li.' l\'1bretnis, dhe do t'i kumtohet rv', rr<'11j1sl,i n 
Këslulli' Kontrollues. 

Tiranë, më 28-CJ-1942-XX. 
Francesco Jacomoni d. v. 

Xh. Korça d. v. 

Dekret Mëkambësuer datë :.!-1o.19,12.XX 
Emërime· nëp. t'Admin. së Mbr. 

- NA 
MEKAMBES I PËRGJITHSHE":M I MADHNIS TIJ 

VIK'fOR E:\lANUELlT III 
P!tR HIR Ti': ZOTIT E VULLNET Tl/: KOMBIT 

MBRET I IT ALIS DHE I SHQIPNIS 
P'Jl:RANDOR 1 ETIOPIS 

N0 virtyt t'autorrtctit që Nt1 asht Jr>l<?guc; 
l\'\b£Jssi u-pa Dekreti i Jo,:ë Nr. 106 .la.ë 14·5- 

1942-XX; 
Mbassi u-ndigjue Këshilli i Ministrave; 
Mbi propozimin e Ministrit Sekretar Shteti për 

P. e N\brendëshme; 
kemi dekretue e dekretojmë: 

Zz. Mufit Minxhalli, Niko Kuri, Zenel Bardhi, 
Husni Shaqiri e Filip Bidoshi, sot Sekretarë të III-të, 
gradohen Sekretarë të II-të, Grupi A, Grada !X-të, 
me të drejtë rroge muejore fr. shq. 200. (dyqind). 

Z. Mark Doragjati, sot Kryetar Komune, ernno 
het Sekretar i II-të, grupi A, grada e IX-të, me të 
drejtë rroge muejore fr. shq. 200 (dyqind), edhe 
ngarkohet me funksione Nënprefekti. 

Z. Filip Çeka, ish Nënprefekt i Kl. II-të i Çame 
ris, riemnohet në shërbim rnbassi asht qenë pushua 
gabimisht nga detyra, rr,c rrogë muejore fr. shq. 2.50 
e me shpërblim ad perso.iarn fr. shq. 50. Z. Çeka, 
inkuadrohet në Grupin A, Grada e IX-te të ruolit or 
ganik emnuer të personelit t'Administratës së P. 
1\.'l.brendshme. 

Urdhënojmë që ky Dekret të botohet në Fletoren 
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Zyrtare të Mbretnis dhe ·t'i komunikohet Këshilli 
Kontrollues për rregjistrim. 

Tiranë, më 2-X-1942-XX. 
Francesco Jacomoni d. v. 

NI.. Kruja d. v. 
Dekret Mëkambësuer datë 7-10-1942-XX 

Gradime dhe pushime nëpunësish Komunalë 
NA 

Mt!:KAMBËS I Pi!:RGJITHSHËM I MADHNIS TIJ 
VII{TOR EMANUELIT III 

t>ltR HIR TË ZOTIT E VULLNET TË KOMBIT 
MBRET I IT ALIS DHE I SHQIPNIS 

PERANDOR I ETIOPIS 
Në virtyt t'autoritetit që Na asht delegue; 
Mbi proponirnin e Ministrit Sekretar Shteti për 

Punët e Mbrendshme; 
kemi dekretua e dekretojmë: 

z. Dcmir Sinani, Sekretar i Komunes së Radës, 
gradohet Kryetar i Komunes së Reçit [Peshkopi}, 
në vendin vakant. 

Z. Xhernal Staravecka, Kryetar i Komunës se 
Terpanit, pushohet nga detyra, për shkelje detyre 
tue shkaktue çqctsi.n të Sigurimit Botuer. 

Ilrdhnojrrc që ky Dekret të botohet në Fletoren 
Zyrtare të Mbretnis. 

Tiranë, me 7-X-1942-XX. 
Francesco Jacomoni d. v. 

M. Kruja d. v.' 

Dekret Mëkambësuer datë 7-10-1942-XX 
Emërimë në Komisionin e Pensioneve 

NA 
Mt!:KAMBËS I Pt!:RGJITHSHËM I MADHNIS TIJ 

VIKTOR EMANUEL!' III 
PËR HIR TË ZOTIT E VULLNET Ti!: KOMBIT 

MBRET I IT ALIS DHE I SHQIPNIS 
PERANDOR I ETIOPIS 

Në virtyt t' Autoritetit që Na asht deleque : 
Mbassi u-pa Neni 54 i ligjës së Pensioneve Civile 

dhe Ushtarake datë 20-VI-1934; 
Mbi proponimin e Kr!:Jelarit të Këshillit të Nli- 

nistravct , 
kemi dekretue e dekretoj më 

Z Dr. Dernir Villa, Antar i Këshillit të Shtetit, 
emnohct si Antarë në Komisionin e Pensioneve. 

Z Pertef Pogoni, Antar i Këshillit në fjalë, crnno 
het Zavcndës Antari po pranë Komisionit naltpër 
mendun. 

Urdhënojrnë qi ky Dekret të botohet në Fletoren 
Zyrtare të Mbretnis. 

Tiranë, më 7-X-1942-XX. 
Francesco Jacomoni d. v. 

M. Kruja d. v. 

Dekret Mëkambësuer datë 14-10-1942-XX 
Deklarim shkarkimi r.ga detyra Antari të K. Q. 

t ' Ek. K. dhe të K. E. F. Korp. 
NA 

Mi!:KAMBËS I PËRGJITHSHËM I MADHNIS TIJ 
' VIKTOR EMANUELIT III 

PËR HIR TË ZOTIT E VULLNET Ti!: KOMBIT 
MBRET I IT ALIS DHE I SHQIP NIS 

PERANDOR I ETIOPIS 
Në virtyt t'autoritotit që Na asht deleque , 
Mbassi u-panë Ligjet datë 12 korrik 1940-XVlII, 

Nr. 357 e 358; : d 
Mbi proponimin e Kryetarit të Këshillit të Mi 

nistrave, nji mendimi me Ministrin Sekretar të Partis 
Kombtare Fashiste Shqiptare, Sekretar Shteti; 

kemi dekretua e dekretojmë 
Z. Asllan Boletini, deklarohet i shkarkuem nga 

detyra si Antar i Këshillit Ocndruer t'Ekonomis Kor 
porative dhe të Këshillit Epruer Fashist Korporativ, 
mbassi ka paraqitë dorëheqjen. 

Ky Dekret do të botohet në Fletoren Zyrtare të 
Mbretnis, dhe do t'i komunikohet Këshillit Epruer 
Fashist Korporativ. 

Tiranë, me 13-X-1942-XX. 
Francesco Jacomoni d. v. 

M. Kruja d. v. 
Kolë Bib Mirakaj d. v. 

LAJ MER IM 
Bahet e ditun se Gjyqi Shkallës së Parë 't.ë 

Tiranës me vendimin Nr. 57 III datë 15-6-1942-XX, 
transmetue kësaj Ode për veprimet përkatëse ka orno 
llogue: VERBALIN E ASAMBLES PËRGHITHË 
SHME TË JASHTËZAKON ËSHME TË FERR 
ALBA (HEKUR-SHQIPNI SHOQËRI ANONIME) 
ME 30 PRILL 1942-XX, ME SELI NË TIRANË, 
mbajturi N'Akt Publik prej Noterit Dr. ]ONUS TA 
FAJ me datën e sipërme me Nr. 20567 11336 të 
Reportorit, me të cilin Neni 5 i Statutit Shoqnuer asht 
modifikue si vijon: 

«KAPITALI SHOQNUER ASHT CAKTUEM NË 
FRANG SHQIPTARE 4.000.000 (KATERMILION) I 
NDAMUN NË 4000 (KATERMIJË) AKSIONE PREJ 
FRANGA SHQIPTARE 1.000 (NJIMIJË) SEICILI. 

Administratori i Odës Tregtis Tiranës 
LAJMERIM 

Bahet e ditun se në bazë të verbalit të Këshi 
llit Administratës të FERRALBA S.A. me Seli në 
Tiranë mbajtun me 23 prill 1942-XX, transrnetue 
kësaj Ode për veprimet përkatëse si mbas Shkresës 
Gijjqit Shkallës Parë së Tiranës me Nr. 57 të rre 
gjistriit transkriptuam me datë 23 prill j942-XX, 
janë konfermue: 

1) Shkëlqesia Valle Cav. Kryqit Math. Gen. Dr. 
Ing. Giuseppe, Kryetar. 

2) Zoti Këshilltar Kombëtar Trcdici Nën-Kryetar 
dhe Zoti. 
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3) Dr. Ing. Francesco Massone si Sekretar i Kë 
shillit. 

Për me plotësua komitetin ekzekutiv, Këshilli ka 
ernnue Comm. Dr. Guido Giorgi dhe ka rikonfermue 
detyrën Shkël. Gen. Ing. Giuseppe Valle dhe Ing. 
Francesco Massone tue riemnue kryetar Shkëlqesën 
Valle. 

Dhe i ka konfermue Këshillit ekzekutues tuqinat 
konferuem në mbledhjen e të 30 maj 1940-XVI I c 
dornethanë: 

a) Gjithë tagret të ncvojituna për gjestiomn c 
zakonëshëm të Shoqnisë e për zbatimin të gjithë ven 
dimeve të Këshillit Administratës. 

b) Në rast ngushtëmënije gjithë ata taqre që i 
takojnë Këshillit vetë si mbas titullit 4 të Statutit 
Shoqnuer, tue i quejtë që tash të pranueme e të 
vërtetueme gjithë çka ka me vcprue Komiteti. 

Tiranë, më 1-X-1942-XX 
Administratori i Odës Tregtis Tiranës 

XHENJO CIVILE -- TIRANË 
LAJMËRIM 

Tue qenë se kanë marrë fund punimet për nder 
timin e Bujtinës së Gjuctis në Rezervën Shtetnore 
të Leshit, zbatimi i së cilës i asht qenë besuc Fir 
mës S. A. Legnami Pasotti, në bazë të dispozitës 
s'art, 360 të Ligjës 2Q mars 1865, nr. 2248 mbi pu 
nimet botore të Mbretnis s'Italis, ftohen kreditorët 
kundrejt sipërmarrësit për okupime të përhershme ose 
të përkoheshme ndertesash dhe darnesh relative, me 
paraqitë në Zyrën e Xhenios Civile të Tiranës, titujt 
e krcdis së tyne mbrcnda afatit të 15 ditëve prej datës 
së botimit të këtij lajmërimi. 

Reklamet dhe titujt relativ duhet t' i dergohen 
Zyrës së sipërtregueme me letër të porositun tue 
perjashtue ç'do mjet tjetër dergimi ose dorzimi. 

Tiranë, me 30 Tetuer 1942-XX. 
Ingjinjeri Drejtues 

SHKURTIM I AKTIT KOSTITUES DHE I 
STATUTIT TË SHOQNISË ANONIME 

«METALLURGJIKA». 

Simbas aktit puplik N. 8995 Rep. N. 5738 koleks, 
i redaktuam prej Noterit Publik të Durrësit Z. Esad 
Bejleri në Durrës u-thernelue midis Zz. Livio 1"r\alossi 
banues në Durrës që vepron në këtë akt si përfaqësues 
i Z. Cav. Vincenso Valente banues në Milano dhe 
Z. Speriarno Tito banues në Durrës si për vehten e 
tij ashtu dhe si përfaqësues i Zz. Gr. Uff. Ernesta 
Di Marco dhe Tomasi Giuseppe të dy banuese në 
Milano, një shoqni anonime tregtare-industriale me 

Nr. 125 

emërtimin S.A. Metallurgjike Halo-Shqiptare dhe me 
qendër në Durrës. 

2) Objekti i shoqnisë asht ushtrimi i industrisë 
metallurgjike dhe mekanike dhe të tregtisë relative 
të produkteve metalike, metallurgjike dhe aksesore. 

3) Kapitali shoqnor' i subkriptucm përbëhet prej 
Lit. 10,000 i ndamë në 200 aksione prej Lit. 50 
scjoili Një e treta c kapitalit në fjalë prej Lit. ,')000 
asht e derdhun në Bankën Kombëtare të këtushmë. 

4) l\ohë-vazhdimi i shoqnisë caktohet prej rlatës 
9-7-1941-XIX, deri 31-12-1956. 

5) Shoqnija administrohet prej një këshilli të 
pcrbamc prej pesë personash prej të ciles Z. Cav. 
Valente Vincenzo cmrohet krjjetur. Zz. Speriamo Tito 
dhe Tomasi Giuseppe administratoru delegatë dhe si 
këshilltarë Zz. Di i\/\arco Gr Uff. Ernesta dhe Malosi 
Ing. Livio. Të drejtën c nënshkrimit e ka Kryetari 
dhe administratoret c dclcqucm veç c veç. 

6) Sindik efektiv asht emnue Z. Rag. Ghizzoni 
Ennio dhe sindik supent Gironda di Canneto Giuseppe. 

7) Vendi i mbledhjes s'A a rble.ë së Përgj thëshme 
caktohet Durrësi. Tagrat dhe konditat për vleftësi 
min e vendimeve të saja përmblidhen në Statutin 
Shoqnor. 

8) Billanci i Shoqnisë do të përpillohct me 31 
Dhetor të çdo viti dhe do të parashtrohet për apro 
vim Asamblesë. 

Fitimet nett o, mbassi tërhiqen 5 O, O për fondin 
e rezervës do t' i-ndahet aksionistave për veç kur 
Asambleja disponon ndryshe. 

Në mbështetjetë vendimit të Gjykatës së Shkallës 
së I të Durrësit përcjellë me shkresën Nr. 63 Rregj. 
datë 4-12-1941-XX, u-bë transkriptimi i Shoqnisë Ano 
nime Metallurgjika Halo-Shqiptare në Rregjistrin e 
Transkriptimeve të Shoqnive Anonime nën N. 1115. 

Durrës, më 19-12-1941-XX. 
Nga Oda e Treqtisë 

SHPALLJE GJYQESH 

THIRRJE 
Qamil Ahmeti e Hamza Shabani gabel Shetitsa 

me banim të pa ditun, pandehen për vjedhje prandej 
ftohen me u prezantue para kësaj Gjykate me dt. 
19-11-1942-XX, ora 9 para dreke për ndryshe ka me 
veprua si mbas 1 igjës. 

Kjo thirrje si të botohet në Fletoren Zurtare ka 
me zan vendin e komunikimit. 

Lezhë, më 15-10-1942-XX. 
Gjuqtari Paqtues 
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Tirana, mercoledi 4 novembre 1942-XXI 

EDITA DAL MINISTER() DELLA CULTURA POPOLARE 

CONDIZIONI D'ABBONAMENTO COSTO E MODALITA PEP LE INSERZIONI 
ALBANIA, ITALIA e IMPERO 
ESTERO (P"aesl dell'Unlone Postate) 

per un anno fr. alb. 20 
• 30 

(per 6 mesi , meta prezzo) 
Un numero del mese In corso (sine ! 16 paglne) fr. alb. 0,20 

erretroto • • 1 
Ognl la1clcolo e In vendtta anche preaso le llbrerle autorlzzate. 
Gli abbonamentl di regola decorrono dal glorno di rlcevlmento dell'lmporto. 

Nen si garantlsce l'IDvlo del numeri arretratl. 
L'tmporto dell'abbonamento o per numeri separat!, se per resident! In Al· 

bonla, deve easere versato al locall Ufllcl di flnanza e la relativa quietanza 
r1me1&a al Mlnlstero della CULTURA POPOLARE se dall'ltalla, lmpero o dal' 
'utero, con a11egno bancarlo stllato In !ranch! albaneal, aumentato (se per 
elobonamentl) di fr. alb. 0,70 per spesa di quletanza. · 

Gil Ufllcl statall (civili o mllltarl) e gli Enti pubbllci quando autonomi o 
eccentratl (cloe non gli Ullicl dlpendenti) - possono richledere per lscrltto una 
plil copie gratulte (sctolte on abbanamento) per se e per gli Ufflcl dlpendentll. 

Decreto Luogotenenziale Nr. 253 
data 28-9-1942-XX 

Istituzione del titolo II «Spese straordinarie> nel 
Bilancio del Min. Ec. N. 

NOI 
LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTA 

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 con feri ta; 
Visto l'art. 15 dello Statute Fondamentale del 

Regnc e I'art. 14 del D. L. in data 3 aprile 1940- 
XVlII, N. 101, convertito in legge del 12 luglio 1940- 
XVIII, N. 358; 

Ritenuta l'urgente necessita di provvedere alla 
stabilizzazione del prezzo dei cereali mediante I'in 
tervento della Finanza del lo Sta to; 

Sentito ii Consiglio dei Ministri; 
Su proposta del Ministro Segretario di Stato 

per le Finanze, di concerto con ii Ministro Scqreta 
rio di State all'Economia Nazionale ; 

abbiarno decretato e decretiarno 
Art. 1 

Nella parte spese dell'esercizio finanziario 1942- 
1943 del Ministero. dell'Economia Nazionale e isti 
tuito il titolo II. «Spesc straordinarie», la Prima 
Cateqoria: «Spese effettive», la Rubrica «Spese va- 

se non supera una colonna (albanese e ltallano)mlnimo fr. alb. 10 
se oltre una colonna • • per ognt c alonne 

L'Importc e da versarsi In antlclpo , salvo per gli Ufllcl statall o poroste 
tall con le stesse modallta come per gli abbonamentl. 

Le lnserzioni son o gra tulte soltanto per I Tribunal! o I' JI mmlnlatrazlone ata· 
tale quan do per legge non e prevlsta o non e possiblle la 1 !vaisa su terzi dell a 
1pe1a per I' inserzione. 

La pubblicazione delle 1nserzioni avviene · salvo speciall ctrcostanze · e"ltro 
I primi 3 numerl dopo la data di ricevlmento. 

N. B. Ognl corrlspondenza o versamento deve essere lndlrlzato al, 
MINISTERO DELLA CULTURA POPOLARE 

(GAZZETTA UFFICIALE) 
T I R A N A (Albania) 

rie» col cap. 27 spese per far fronte alla differenza 
fra ii prezzo del qrano e del rnais e degli altri pro 
dotti ccrcalicoli acquistati e vcnduti dallo State, alla 
differenza fra il prezzo della farina per il confe 
zionamento del pane nonchë per le spese di acquisto, 
la dcposizione, la conservazione, la distribuzione ed 
il trasporto, assegnando un fondo di 6.00J.000 ( sei 
milioni) di franchi albanesi. 

Art. 2 
L'aurnento dei fondi di cui all'articolo precedente 

del presente Dccreto viene affrontato con le en 
trate veriiicate in ·piu di quanto previste nel bilan 
cio delle en trate dell' esercizio Iinanziario 1942-43 
e con le cntrate ehe deriveranno in seguito alle mi 
sure legali in corso di attuazione. 

Art. 3 
II Ministro dell'Economia Nazionale provvcdera 

alle dovute operazioni rese nccessarie nei scnsi del 
l'articolo 1 del presente Decreto e prcsentera fa 
contabilita delle spese agli organi di controllo se 
condo le rnodalita previste dalia legge. 

Art. 4. 
II presente Decreto entra in vigore dalla data 

della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del 
Regno e sara presentato dal Ministro proponcnte 
al Consiglio Superiore Fascista Corporativo per ia 
sua convcrsione in legge. 

Ordiniamo ehe il ,iresente Decreto sia pubblicato 
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nella Gazzetta Ufficiale del Regno, mandando a 
chiunque spetti di osscrvarlo e di Iarlo osservarc. 

Tirana, 28 settembre 1942-XX. 
Francesco Iacomoni 

Shuk Gurakuqi 
K. Kote 

Decreto Luogotenenziale Nr. 254 
data 28-9-1942-XX 

Reqursizione d'immobile a Durazzo 

NOI 
LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTA 

VITTORIO EMANUELE III 
PER GRAZIA DIDIO E VOLONTA DELLA NAZIONE 

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

In virtu dell' Autorita la Noi confer i ta; 
Vista la richiesta del Comando delle FF. AA. 

dell' Albania in data 5 agosto 1942-XX, n. 4641-AV, 
relative alla requisizionc del bene immobile di pro 
prieta del signor Vasil Pappas a Durazzo, via Re 
gina Elena, occorrente per Ufficio del Comando IV 
T. A.; 

Ritenuto ehe ricorrono gli estremi dell'interesse 
pubblico; 

Visti gli articoli 2 e 4 del Dccreto Luogorenen 
ziale in data 2 settembre 1939-XVII n. 77; 

Su proposta del Presidente del Çonsiqlio dei 
Ministri; 

abbiamo decretato e decretiamo: 
E' ordinata la rcquisizione e di conseguenza 

I'occupazione, per il perioda di un armo dalla data 
del prescnte Decrcto. dell'immobile di prcprieta del 
sig. Vasil Pappas, situata in Durazzo, via Regina 
Elena, occorrente per Uffici del Cornando IV T. A. 
indicato nelle co~grafiche allegate al prcsente De 
creto e vistate, d'ordine nostro, dal Presidente del 
Consiglio dei Ministri, proponente. 

11 presente Dccreto sara notificato ai sensi del 
l'articolo 5 del D. L. in data 2 settembre 1939- 
XVIII, n 77, al proprietario ed ai detentori dell'im- 
mobile requisito. 

Ordiniamo ehe il prcsente Decrcto sia pubblicato 
nella Gazzctta Ufficiale del Regno, mandando a 
chiunque spctti di osservarlo e di tarlo osservare. 

Tirana, 28 setternbre 1942-XX. 
Francesco Jacomoni 

M Kruja 

Decreto Luogotenenziale Nr. 255 

data 5-10-19,J.2-XX 

Trattomento economico al personale della 
Cornmissione Centrale per i danni di guerra 

NO! 
LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTA 

VITTORIO EMANUELE III 
PER GRAZIA DI mo E VOLONTA DELLA NAZIONE 

RE D' IT ALIA E D' ALBANrA 
IMPERATORE D' ETIOPIA 

In virtu del 1' Autori ta a Noi cou feri In; 
\listo J'arl. 15 dcllo Statute Fo ida.ncntalc del 

Regno c l'articolo 14 del Nostro Dccrcto 11. 101 in 
data 3 aprilc Fl40 convertito in lcirnc 11. 358 del 
12 l uglio 1940; 

Vista la lcgge 11 272 del 10 scttcmbrc 1 ()tJ 1 
e la lcqqc 11. 286 de11'11 ottobrc 1941 rispettiva 
mente relative al risarclme.rto dci danui di 1111crra 
e l'applicazioue dcqli accordi stipulati fra 1' Italia 
e I'Albania per ii r isarci nento dei danni di querru ; 

Ritcnuta la ncccssita di s-ubilire il trattamento 
cconomico del pcrso ialc della Cornmissionc Centrale 
per i danni di qucrra: 

Scntito il Consiglio dei Ministri; 
Su proposta del Ministro Scqrctar.o di Stale 

per le Finanze: 
abbiamo decrctato e dccrctiamo: 

Art. 1 
A partire dal giorno in cui ha avuto H11z10 

in Albania il funzionarnento dci scrvizi dclla Com 
missionc Centrale per i risarcimcnti dei Danni di 
Guerra, al personale Italiano ehe ha queste fun 
zioni: 

a) Presidente dell a Cornmissione, 
b) Magistrato asscqnat > dal Ministero degli Esteri 
c) Segretario dell a Commissione, 

e riconosciuto il diritto allo stipe.idio ehe qodevano 
in Italia e una indcnnita giornaliera ehe godono 
perche si trovano in Albania; oltre a tale diritto 
e lore riconosciuto anche un cornpenso speciale pari 
alla indennita pcrchë si trovano in Albania, inden 
nita ehe sono state qia stabilite dal Gover no Ita 
liano con propria legge del 25 luglio 1941-XIX, 
N. 939. 

Art 2 
I suaccennati paqamenti vengono aqqraveti al 

relative capitolo del bilancio del Ministero delle Fi 
nanzc. 

Art. 3 
11 presente Decrcto cntra in vigore dal giorno 

dclla ~ua pubblicazione sulla Gazzetta Ufftciale del 
Reg no. · 

Ordiniarno ehe il presente Decreto sia pubblicato 
nella Gazzetta Ufficial" del Regno, mandando a 
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chiunque spetti di. osservarlo e di farlo osservare. 
Francesco Jacomoni 

M. Kruja 
Shuk Gurakuqi 

Decreto Luogotenenziale Nr. 256 
data 10-10-1942-XX 

Requisizione d'immobile a Tirana Nuova 

NOI 
LUOOOTENENTE GENERAnE DI SUA MAESTA 

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 conferita; 
Ritenuta la necessita della requisizione degli 

imrnobili di proprieta della signora Xhemile vedova 
Iljas Vrioni, siti in Tirana Nuova, allo scopo di 
sistemarvi gli uffici del Tribunale Militare delle Forze 
Unlficate; 

Considera.ido ehe concorrono gli estrerni dell'in 
teresse pubblico: 

Visti gli articoli 2 e 4 del Decreto Luogo 
tenenziale in data 2 setternbre 1939-XVII, n. 77; 

Su proposta del Presidente del Consiglio dei 
Ministri; · 

abbiamo decretato e decretiamo: 
E' ordinata la requisizione e di conseguenza la 

occupazione per un periodo di tempo di due anni 
a partire dalia data del presente Decreto, de_gli im 
mobili siti in Tirana Nuova, confinati dall'cst C'Dn 
la parcella n. 387 /270, da ovest con la parcella n. 
170/134, da Nord con le_ parcelle n. 167 187 e 166/138 
e da sud con la strada, proprlcta della signora, Xhe 
mile vedova Iljas Vrioni ehe sara usata per i propri 
pri uffici dal Tribunale Militare delle FF. AA. Uni 
Iicate. 

Il presente Decreto verra comunicato, ai sensi 
dell'art. 5 del Decreto Luogotenenziale in data 2 
setternbre 1939-XVII, N. 77, ai proprietari ed ai 
deteqtori del patrimonio immobile requisite. 

Ordiniamo ehe il presente Decreto sia pubblicato 
nella Gazzctta Ufficiale del Regno, rnandando a 
chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. 

Tirana, 10 ottobre 1942-XX. 

Francesco Iacomont 
M. Kruja 
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Decreto Luogotenenziale Nr. 257 
data 10-10-1942-XX 

Aggiunta di un paragrafo al D. L. n. 505 (194.0) 

NOi 
LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTA 

VITTORIO EMANUELE III 
PER GRAZIA DIDIO E VOLONTA DELLA NAZIONE 

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

In virtu dell' Autorita a Noi con feri ta; 
Visto il Decreto Luogotenenziale del 3 aprile 

1940-XVIII N. 105 relative alla situazione econornica 
giuridica e gerarchica deg li impiegati dcllo Stato , 

Su proposta del Presidente del Consiglio dei 
Ministri; , I tij __ .. _ .~ 

abbiarno decretato e decretiarno: 
Articolo unico 

All'articolo 79 del Decreto Luogotenenziale in 
data 3 aprile 1940-XVIII, N. 105 viene aggiunto il 
seguente paragrafo: 

« Cio nonostante l'impiegato chiarnato a far parte 
del Consiglio Superiore Fascista Corporative, per 
assoluta necessita di servizio, con deliberazione del 
Consiglio dei Ministri, puo continuare a prestare le 
funzioni di impiegato, conservando la qualita di Con 
sigliere Superiore». 

II presente Decreto entra in vigore il giorno 
. della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del 
Regno e sara comunicato dal Presidente del Con 
siglio dei Ministri, ehe lo propone al Consiglio 
Superiore Fascista Corporativo, per la sua conver- 
sionc in legge. I 

Ordiniamo ehe il presente Dccreto sia pubbllcato 
sulla Gazzetta Ufficiale del Regno, mandando a 
chiunque spetti di osservarlo e di Iarlo osservare. 

Tirana, 10 ottobre 1942-XX. 
Francesco Jacomoni. 

M. Kruja 

Decreto Luogotenenziale Nr. 258 
data 10,10-1942-XX 

Autorizzazione per il passaggio di un impiegato 
dello Stato da un' Amministrazione a un· altra 

NOi 
LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTA 

VITTORIO EMANUELE Ill 
PER GRAZIA DI DIO E VOLONTA DELLA NAZIONE 

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

In virtu dell' Autorita a Noi conferita; 
Visto iI Decreto Luogotenenziale del 3 aprile 

1940-XVIII N. 105 relative alla situazione economica 
giuridica e gerarchica deg li impiegati dello Stato ; 

Sentito il Consiglio dei Ministri; 
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Su proposta del Presidente del Consiglio <lei 
Ministri; 

abbiamo decretato e decretiamo: 
Articolo unico 

Per necessita di servizio, puo essere pcrmesso 
il passaggio di un impiegato dallo State da una 
Arnministrazione all'altra. 

In questo caso l'impiegato viene inquadrato nel 
rnedesirno grado e con la stessa anzianita e trat 
tamen to economico god u to presso l' Ammlntstrazione 
dalla quale si distacca. 

Il passaggio vicne disposto con Decreto Luo 
gotenenziale, dopo essere stato sentito i1 Consiglio 
<lei Ministri, su proposta uniforme dei due Mini 
stri interessati. 

Il prescntc Dccreto entra in vigore il giorno 
dclla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del 
Regno e sara comunicato, dal proponente, al Con 
siglio Superiore Fascista Corporativo per la sua con 
versione in legge. 

Ordiniamo ehe il presente Dccreto sia pubblicato · 
nella Gazzetta Ufficiale del Regno, rnandando a 
chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. 

Tirana, 10 ottobre 1942-XX. 
Francesco J acorn on i 

M. Kruja 

Decreto Luo1otenenziale Nr. 259 
data 13-10-1942·XX 

Requisizione d'unmobile a Tirana 

NOi 
LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTA 

VITTORIO EMANUELE III 
PER GRAZIA DIDIO E VOLONTA DELLA NAZIONE 

RE D' IT ALIA E D' ALBANIA 
IMPERATORE D' ETIOPIA 

In virtu dell' Autorita a Noi con feri ta; 
Viste la neccssita per la requisizione del l.enc 

immobile di propricta del sig. Omer Fortuzi, situate 
a Tirana nella via Principe di Piemonte, per la si 
sternazione degli Uffici annessi del Ministero · del 
Partito Fascista Nazionale Albanese; 

Considerando ehe ricorrono gli estrerni di in 
teresse pubblico ; 

Visti gli articoli 2 e 4 del D. L. in data 2 set 
tembre 1939-XVII, n. 77; 

Su proposta del Ministro Segretario del Partito 
F. N. A.; 

abbiarno decretato e decretiarno: 
E' ordinata la requisizione e di conseguenza 

l'occupazione, per il periodo di un anno dalla data 
del presente Decreto, dcll'immobile del sig. Omer 
Fortuzi, situato in Tirana, nella via Principe di Pie 
monte, per la sistemazione degli uffici annessi del 
.Ministero del Partito Fascista Nazionale Albanese. 

Il presente Decreto sera notificeto in base al 
J' articolo 5 del D. L. del 2 settembre 1939-XVII 

, ' 
n. 77, al proprietario ed ai locatari dell'immobile 
requisite. 

Ordiniamo ehe il presente Decreto sia pubblicat, 
nella Gazzetta Ufficiale del · Regno, mandando a 
chiunque spetti di osservarlo e di farlo· osservan 

Tirana li 13 ottobre 1942-XX 
Kolë Bib Mirakaj 

Francesco JacomonL 

Decreto Luogotenenziale N ,. 260 
data 17-X-l«J42-XX 

Nullito [delle concessioni per ricerche minerarie 
accordate doll' ex Sta to Iuqoslavo 

NOI 
LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTA 

VITTORIO EMANUELE III 
PER GRAZIA DIDIO E VOLONTA DELLA NAZict"NE 

RE D' IT ALIA E D' ALBANIA . . 
IMPERATORE D' ETIOPIA 

In virtu dell'Autoritc a Noi conferito , 
Viste I' art 15 dello Statute Fondamentale del 

Regno ed il Nostro Decreto del 12 agosto ,1941.~XIX 
N. 264; 

Viste la Legge di Guerra cpprovatc, com R. ), 
del 9 giungo 19'10-XVIII, Nr. 19'1; 

Ritenendo ehe devono essere dichiarate deco- 
dute abrogate e prive di ogni effetto giuridico le con· 
cessioni acçordate dali' ex Stat o J ugoslavo per ricerche 
minerarie nei territori annessi all' Albania a favore 
dei cittadini appartenenti dagli Stati nemici e do· 
vendo essere ordinate il sequestro dai beni · oppcr 
hnenti ai1concessionari suddetti . 

Essendo, d' altra parte, necessario il prosequi 
mento delle ricerche minerarie interessanti la difesa 
e r economic del paese i •• Sentito il Consiglio dei Ministri, 

Su proposta del Ministre Segretario di Stato 
all' Economic Nazionale, di concerto con il Ministre 
delle Finanze e delle Terre Liberate; 

abbiamoZdecretato e decretiamo 
Art. 1 

Le concessioni per le ricerche minerarie ec 
cordate dall' ex Stato Jugoslavo a favore dei cittadini 
o societa appartenenti agli Stati nemici e ehe dov 
ranno essere effettuate nëi territori della Prefettura 
di Prishtina sano dichiarate decadute e · prive di 
qualsiasi effetto giuridico. 

Le concessioni di cui al capoverso precedente 
sono le seguenti, . 

1) ricerca mineraria di Aivolia (provincia 
di Prishtina) per solfuro misto di piornbo. zinco 
e metalli preziozi ehe comprendono le tre seguQnti 
licenze . 
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. a) licenza accordata al sig. Ferdinando Gran 
berg; 

b) licenzo esclusiva per ricerche, rilasciata alla 
sussida serbo Milica Popovic; 

c) licenza per ricerca di lignite nei dintorni 
di Krusha voci, rilascia.ta alla societa serbo .,Lignites 
Macedoniennes". 

2) Ricerca mineraria in Janjevo (presso Gra 
canika nella provincia di Prishtina) per solfuri 
misti con piornbo, zinco e metalli preziosi - 
licenza di ricerca rilasciata alla Novo Brdo Mines 
Limited - societa inglese del Gruppo Trepka Mines 
Limited. 

· 3) Ricerca mineraria di Nova Brdo (presso il 
paese di Novo Brdo neila provincia di Prishtina) 
per solfuri mischiati con piombo, -zinco e metalli 
preziosi - licenza di ricerca rilascicta alla Novo 
Brdo Mines Limited - societa inglese del Gruppo 
Trepka Mines Limited. 

4) Ricerca minercrin in Ogoste per Stibina 
(minerale antimonio a sud-est di Gjilani nella 
provincia di Prishtina) comprende le seguenti locchta. 

Zuja-Polizka per le quali non risulta essere 
state. rilasciate licenze per ricerche. 

Krajne Del - Rogazica - risulta essere accor 
data una licenza di ricerche a nome di Rado Pasie 
quale avrebbe dovuto lavorare per conto della 
Societo Montania ehe ha proseguito i suoi lavori 
in quella regione Iino all' anno 19'il. 

Art. 2 
In sostituzione dei concessionari menzionati 

111 precedente articolo, la Societa A M1• M. I. e 
autorizzctc a proseguire le ricerche minerarie nelle 
locclitë stabilite nell' articolo medesimo con le stesse 
condizioni delle Societa ehe sostituisce, fino ad un· 
altra decisione in merito. 

Il sig. ing. Luigi Broglie., delegate della Societa 
A.. M- M. I., e incaricato di prendere in consegna 
gh atti e la situazione attuale delle case dai rap 
presentanti dei concessionari precedenti, con I' in 
tuvento di un· rappresentante del Ministero del 
I' Economia Nazionale. 

Ordiniamo ehe il presente Decreto sia pub 
bhcato nella Gazzetta Ufficiale del Regno, mandando 
a chiunque spetti di osservarlo e di Iorlo osservare. 

Ttrana, 17 ottobre 1942-XX. 
Francesco Jacomoni 

Shuk Gurakuqi 
Ekrem Vlora 

DECRETI LUOGOTENENZIALI di nomina 
- Con D. L. in data 16 settembre 1942-XX, 

l'l\vv. Lino Reggiani cessa dalia carica di Consu 
lente·del· Municipio di Tirana,· per soppressione della 
spesa'tëlativa·; ëfal 1 luqlio 1942-XX. 

- Con D. L. in data 28 settembre 1942-XX, 

sono norninati inseqnanti ed insegnante de'la IV classe 
vincitori del concorso indetto in data 18 sctternbre 
1942-XX dopo aver superato i1 periodo di prova, i 
seguenti: 

(Vedi elenco nella parte albanese). 
- Con D. L. in data 28 settembre 1942-XX, 

sono nominati inseqnanti di IV classe, gruppo B, 
grado XI, i seguenti vincitori de! concorso indetto 
in data 11 luglio 1942-XX, dopo aver superato i1 
periode di prova. 

(Vedi elenco nella parte albanese). 
- Con D. L. in data 2 ottobre 1942-XX, 

sigg. Mufit Minxalli, Niko Kuri, Zenel Bardhi, 
Husni Shagiri e Filip Bidoshi, attualmente Segre 
tari III., sono promossi Segretari II., gruppo A, 
grado IX, con stipendio mcnsile di fr. alb. 200; 

i1 sig. Mark Daragjati, attualrnente Capo Co 
rnune, viene nominate Segretario II., gruppo A, gra 
do IX, con stipendio mensile di fr. alb. 200, e 
incaricato con le funzioni di Sottopreietto ; 

i1 sig. Filip Çeka, gia Sottoprefetto di II. classe 
a Çameria, viene riassunto in servizio, perche esone 
rato erroneamente della carica, con stipendio mensile 
di fr. alb. 250 e indennita ad personarn fr. alb. 50, 
e viene inquadrato nel gruppo A, grado IX del 
ruolo organico nominativo del personale dell'Ammi 
nistrazione interna. 

- Con D L. in data 7 ottobre 1942-XX, il 
signor Demir Sinani, segretario del Comune di Rada, 
e promosso Capo del Comune di Reçi (Peshkopia), 
al posto vacante. Il sig. Xhela! Staraveska, Capo del 
Comune di Tcrpani, e esomerato dalla carica. 

- Con D. L. in data 13 ottobre 1942-XX, ii 
sig. Asllan Boletini, e dichiarato dispensa to · dalla 
carica di Membro del Consiglio Centrale dcll'Eco 
nomia Corpora ti va e del Consiglio Superiore Fascis' a 
Corporativo. avendo rassegnato Je dimissioni. 

AVVISO 
Si rende noto ehe i1 Tribunale di I. Istanza 

di Tirana con la deliberazione Nr. 57 III data 15-6- 
1942-XX, trasmessa a questa Camera per le forrnalita 
dovute, ha omologato: IL VERBALE DELLA ASSEM 
BLEA GENERALE STRAORDINARIA DEL FERR 
ALBA (FERRO-ALBANIA SOC. ANONIMA) DEL 
30 APRILE 1942-XX, CON SEDE IN TIRANA, .ricc 
vuto dal Notaio Pubblico Dottor ]ONUS TAFAJ in 
data di cui sopra al N. 20562 11336 di Repertorio 
con la quale 1' Art. 5 dell o Sta tu to Sociale e state 
modificato come segue: «IL CAPITALE SOCIALE 
E' DETERMINATO IN FRANCHI ALBANESI 4.000 
.000 (QUATTROMILIONI) DIVISO IN 4.000 (QUAT 
TROMILA) AZIONI DA FRANCHI ALBANESI 1.000 
(MILLE) CIASCNA. 

L' Amministratore della Camera 
di Commereio di Tirana 
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AVVISO 

Si rende noto ehe in base al verbale del Con 
siglio di Amministrazione del Ferralba S.A. con sede 
in Tirana, redatto il 23 aprile 1942-XX, trasmesso 
a questa Camera con foglio del Tribunale di Pri-na 
Istanza di Tirana al N. 57 del Registro delle tra 
scrizioni in data 23 aprile 1942-XX, sono conferrna 
ti: 

1) S. E. Valle Cav. Gran Croce Generate Dotter 
Ing. Giuseppe, Presidente; 

2) Il Con. Naz. Tredici Rag. Vittorio, Vice Presi 
dente. 

3) Dr. Ing. Francesco Massone - Segretario del 
Consiglio. 

Ad integrazione del Comitato esecutivo ii Con 
siglio ha nominato il Comm. Dr. Guido Giorgi ed 
ha riconfermato la carica all'Ecc. Gen. Ing. Giuseppe 
Valle ed all'Ing. Francesco Massone rinominando a 
Presidente l'Ecc. Valle ed ha riconfermato al Comi 
tato esecutivo i poteri conferiti in seduta del 30 
,maggio 1940-XVIII, e cioë: 

a) tutti i necessari poteri per la ordinaria qes 
tione della Societa e per l'auttuazione di tutte le 
deliberazioni prese dal Consiglio di Amministrazione. 

b) in caso di urgenza quei poteri tutti al Con 
siglio stesso spcttanti a scnsi del titolo 4. dello 

Statute Sociale tenendo fin d'ora per Ierrno e rato 
quante dal Comitato sara operate. 

L' Amminlstratore della Camera 
di Comrnercio di Tirana 

GENIO CIVILE = TIRANA 
AVVISO 

•• Essendo stati ultimati i lavori per la costruzione 
dell'Albergo di Caccia nella Riserva Statalc di Alc~ 
sio la cui esecuzione e stata affidata al la Ditta S. 
A. Leqnarni Pasotti, a terminë del disposto di cui 
all'art, 360 della legge 20 rnarzo 1865 n. 2248 sui 
lavori pubblici del Regno d'Italia, si invitano i ere 
ditori verso l'appaltatore per occupazioni permanenti 
e temporanee di stabili e danni relativi, a presentarc 
all'Ufficio del Genie Civile di Tirana i titoli del loro 
credito entro il terminë di giorni 15 dalia data di 
pubblicazione del presente avviso. 

I reelami e titoli relativi dovranno essere inviati 
al predetto Ufficio con lettera raccomandata e con 
esclusione di qualsiasi altro mezzo di invio o di 
conseqna. 

Tirana, li 30 ottobre 1942-XXI. 
L'Ingegnere Dirigente. 

• 

Shtyp. Luarasi_ Tiranë 
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FLETORJA 
li 

E MBRETNISE 

Nr.126 

ZYRTARE 
SHQIPTARE 

Tiranë, 6 e Premte r'anduer 1942-XXI 

BOTOHET PREJ MINISTRIS St KULTURtS POPULLORE 

KONDITAT E PAJTIMIT 

PËR SHQIP6RI, l I ALI e PERANDORI: për nji vit Fr. Shq. 20 
• JASHTE (Shtete të B. Postal) • • • > 30 

(për fl muaj gjysma) 
Një numur (deri 15 faqesh) i muajit n'udhtim Fr. Shq. 0,20 
• • > • i vjetër » 1.- 

(Numura të veçanta shiten edhe në Libraritë) 
Të hollat për pajtime ose për sasi numurash a koleksio 

ne paguhen në Zyrën e Financave në çdo vend dhe d~f 
tesa përkatëse duhet t' i dërgohet Ministris së KUL TURES 
POPULLORE. 

Për Fletoren Zyrtare, nga jashtë pajtimi mund të dër 
gohet me çek banke, tue shtue fr. shq, 0.70 per pullat e dëf 
tesës, dhe po n'atë drejtim. 

PËRMBAJTJE 

1) Min. Ek. K .. Komiteti Q. p .. r Noz. e 
Konsume : Rregullore mbi funkcionimin e 
Komitetit Q. për Nozullime e Konsume e 
të Këshiltavet Qarku e Rrethi për Ekonominë f. 1 
2) D. Min. Fin .. Ndëshkime tregtarësh për 
shkelje të shitjes së duhanit e të cigareve ,, 2 
3) D. Min. Fin. - Ri-organizimi i shërbimeve Lë 
Drejt. së Tatimeve Direkte dhe të Taksave :, 7 

4) D. Min. Fin. - Ndryshim i çmimit të shitjes 
së cigareve të hueja ,,:Macedonia Extra" ,, 7 

5) D. Min. Fin. - Lejim i shitjes së një sa- 
sis së caktueme kart.cig ari të monopolit 
t'ish J l!goslavis ,, 8 

6) D. Min. Fin. - Shtim i çmimit të kripës ,, 8 
7) D. Min. Fin. - Modifikim i Nenit 1 të 
D. Min. nr. 75 (1941) mbi sasin' e ciga- 
reve për shitje 9 

8) D. Min. Fin. - Shtim fondi në Buxhetin 
e Min. Ek. K. ,, 9 

9) Vendim Komisioni për çmimin e misrit 
për muajin Mars 1940 .• cif" në portet Shq. ,,10 

10) Fletë-adjudikatë e Int. Fin. të Durrësit ,,10 
11) Shpallje e Kom. të Testamentit t' Ali !.Beut,, 11 

12) Shpallje Gjyqi ,,ll 
13) Shkurtim i aktit kusht. të Shoq. Anoni- 

me S.A.K. në Kavajë ,,16 

TAKSA E REGULLA PËR SHPALLJET 

Kur nuk kalon një shtyllë (shqip e italisht) Fr. Shq. 10 
Për ma shumë se një shtyllë për çdo shtyllë • 5 

Botohen pi vleftë shpalljet q'u përkasin gjyqeve ose adminis 
tratEs 'ihtetnore dhe ato të cilësuemc r'at illa ose ti! perjaahtueme 
ligjërisht nga pagimi taksave Shtemore, 

Shpalljet botohen rregullisht - kur nuk pengr jnë rasje ti! po 
saçme - ndër 3 numurat e para pas mbrilje1 së tyre në Redaksi 

pagesa e •hpallje•et bëhet si edhe për pajtimet në Zyrat F'.nanciare 

Dl!.EJTIMI p6r korre1pondenc6 dhe page1at 61bt 
MINJSTRIS£ St KULTUR£S POPULLORE 

(FLETORJA ZYRTARE) 
TIRAN 

MINISTRIA E EKONOMIS KOMBËTARE 
Komiteti Qendruer për Nozullime e Konsume 

Rregullore mbi funkcionimin e Komitetit Oendruer 
për Nozullime e Konsume e të Këshillavet Qar 

ku (Provinciale) e Rrethi për Ekonominë 

Ministri i Ekonomis Kombëtare; 
Si pau D. M. datë 21-7-1942-XX, nr. 152, mbi 

themelimin e Komitetetit Oendruer për Nozullime e 
Konsume; 

Si ndigjoj Komitetin Ocndruer për Nozullime e 
Konsume; 

Aprovon 
rregulloren mbi funkcionimin e Kornite.it Çcndruer për 
Nozullime c Konsume e të Këshillavet Qarku e Rrethi 
për Ekonomin, si vijon: 

Neni 1 
Komiteti Qendruer për Nozullime e Konsume nën 

dahet në kater Nënkornitete : 
1) «Nënkomiteti për Nozullime, prodhim e Kon 

sum qjanash ushqimore, e krupe» i përbarnë prej Drej 
torit të Prodhimevet e drithnavet, prej Drejtorit të 
Nozullirncvet dhe prej Drejtorit të Monopolevet të 
Shtetit; 

2) «Nënkorniteti për importimin e eksportimin e 
vesh-mathjes dhe të pëlhurnave (teksile) » i përbamë 
prej Drejtorit t'Eksportimit-Importimit e prej Për 
Iaqsucsit të Bankës Kombëtare të Shqipnis ; 

3) «Nënkorniteti për mbikqurjen mbi industritë 
c për transportimet, dishiplinimin e qarkullimit, shpër 
ndemjen e karburantavet, të lubrifikantavet e të pneu- 
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m~tikvet » i përbarnë prej Drejtorit të Industris dhe 
• Tregtis e prej Inspektorit Epruer të Nlinistris; 

4) «Nënkomitcti për çmimet e mbikqyrjen anonare 
i përbamë prej Drejtorit të degës të cilit i përket 
Janda e vueme nën shqyrtim dhe prej Inspektorit 
Epruer. . 

Nënkornitetilif ,l<ryesohen prej Kryetarit të Ko.ni 
. tetit Oendruer e, në rasë mungese a pengese, pro] 
Nënkryetarit. 

Neni 2 
Nënkomitctct qi përmendë neni 1 rnasiperm kanë 

të drejtë të vendosin mbi landët qi u besohen atyt1e 
me këtë rregullore. 

Komiteti ban mbledhje të përqjithëshrne gjith sa 
herë e shef me udhë Kryetari e t'a urdhnojë l\\inistri 
si edhe kur ndodhet me vendosë mbi çeshtje parimi. 

Vendimet e Komitetit e të Nënkomitetevc', para se 
të vihen në zbatim me anë urdhënesash së posaçme, 
i. parashtrohen Ministrit për pëlqim. 

Gjithashtu i parashtrohen Ministrit për shikim, 
para se të vihen në zbatim, vendimet qi nuk kanë për 
t'u zbatue me anë urdhënesash por qi kanë me u 
aplikue me dispozita r ksekutive të mbrendëshrne. 

Në mbledhjet e përgjithëshme jepet dijeni ;t1bi 
vendimet e përshtatuna nga Nënkomitetet. 

Neni 3 
Sekretari i Përgjithëshëm mban verbalin e mble 

dhjes së Komitetiit Oendruer, prcqatitë pu.iën e Komi 
tetit e kujdeset për rnarrëdhanejt e zyravet të ndrysh 
me të Ministris s'Ekonornis Kombëtare e t'adrnini 
stratavct të tjera. 

Neni 4 
Drejtorinat e interesueme të Ministris s'Ekonornis 

Kombëtare janë përgjegjëse për zbatimin e urdhëncsa 
vet të Ministrit e të vendirnevet të Komitetit e të 
Nënkomitctcvet, nën mbikqyrjen e direktivat e Krye 
tarit të Komitetit · Qendruer. 

Neni 5 
Këshillat e Oarqevet (provinciali) e të Rrethevet 

për Ekonomin kanë qendrën e tune respektivisht pranë 
Federatës së P.K.F. e pranë Zyrës së Sekretarit Poli 
tik. 

Këshillat e përmenduri. përveç atributavet speci 
fike qi atqne u besohen prej nenit 5 të D. M. nr. 152 
datë 21-7-1942-XX, survejojnë shpërndamjen e rre 
gullt të gjanavet të kontingjentueme dhe zbatimin e 
çrnimevct, tue ba me kohë proponirnet e njoftimet e 
rasës, tue nxitë shtimin e prodhimit, u japin shkas 
dhe lehtësojnë të gjitha nisjativat private qi kanë 
për qellim me i sjellë dobi ekonornis së vendit, dhe 
përkujdesen me krye të gjitha ato barrë qi u ngar 
kohen atgne prej Komitetit Ocndruer. 

Neni 6 
Në mbledhjet e Komitetit Qendruer e të Nën 

kornitetevet ftohen me marrë pjesë, si mbas rasavct, 
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Drejtori i Përgjithëshëm i Policis, Për laqsuasi i I:1 ten 
dances Ushtarake dhe Komandantet e KK. MM. e të 
Rojes Mbr. të Financës, a.,c zavcndësit e këtunc, për 
të çfaqë mendimin e tyne vetëm nga pik-pamja tek 
nike në lidhje me masat qi mund t'interesojnë shër 
bimet e institutevet të knjesuern' prej tgne. 

Mendimi duhet të jetë i arsueruem dhe transkrip 
tohet intcqralisht në verbalin e mbledhjes. 

Po këto norma vlejnë për pjesëmarrjen e Kuesto 
rit e të Komandantavet të vendit të KK MM. e të 
Rojës Mbr. të Financës pranë Këshilla vet Qarku ase 
Rrethi për Ekonomin. 

Kjo Rregullore h_ynë në fuqi që nga dita e nën 
shkrimit të sajë, në Fletoren Zyrtare të Mbretnis. 

Tiranë, më 22-X-1942-XX. 
Ministri i Ekonomis Kombëtare: 

K. Kotte d. v. 

DEKRFTE MINISTROR£ 
D. n- 301 - Ndeshkim tregtari për shkelje të 

rregullave të shitjes së duhcnit 

Ministri Sekretar Shteti për Financat 
Mbassl pa nenin 11 të Rrequllorcs datë .17 

shtatuer 1940-XVIII, për zbatimin e Dekret it Më 
karnbësuër nr. 138 datë 10 nanduër 1939-XVIII; 

Mbassi shqyrtoj proces-verbalin dhe aktet hetimo 
re për kontravajtje me datë 8 pri 11 1942-XX, përcje 
llë me shkresën nr. 1892 dt. 16 prillë 1942-XX, të 
Komandës së Kornpanis të Rojës Mbretnore të Finan 
cës në Dibër.çnë ngarkim të qnajtunit Ejup Oilafku, 
i biri i Husniut dhe i Sushes, banues në rrugën Vitor 
Emanueli III në Dibër, me zejë rishitës i artikujve 
të monopolizuem; 

Mbassi pa Dekretin Mëkambësuer nr. 306 dt. 
27 tetuer 1941-XIX, me të cilën asht shtrie në Tokat 
e Liruerne qysh me datë 11 kallnuër 1941-XIX, rre 
gullorja datë 17 shtatuer 1940-XVIIJ, e · sipër-për 
mend un; 

Mbassi u provue se i quaj tuni Ejup Qilafku, 
banues në Dibër, me zejë rishitës i artikujve të mono 
polizuern, ka shkelë urdhënesat e nenit 6 të rregullo 
res datë 17 shtatuer 1940-XVIII; 

Dekreton : -- Ndeshkimin e Ejup Qylafku, i biri i Husniut dhe 
i Lushes banues në rrugën VIKTOR EMANUELI III 
në Dibër me lejë rishitës i artikujve të monopolizuem, 
me gjobë të lehtë prej fr. shq. 30 në mbështetje të 
numrit 1 të nenit 11 të Rregullores d. 17 shtatuer 
1940-XVIII për shkak se nuk e ka drej lue personalisht 
rishitjen e tij dhe nuk e ka mbajtë t'ekspozuerne le 
jen e 'ushtrimit dhe tarifen e çmimeve të duhanit. 

Për zbatimin ~ këtij Dekreti ngarkohet Inten 
denca Financjare e Dibrës. 

K!:1 Dekret asht i pa apelueshërn e i pa kundër- 
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shtueshëm dhe do të botohet në Fletoren Zyrtare të 
Mbretnisë. 

Tiranë, më 17-X-1942. 
Ministri~ i Pinancavet: 
Shuk Gurakuqi d. v. 

Ndëshkim tregtari për shitje 
cigaresh pa leje 

Ministri Sekretar Shteti për Financat 
Mbassi pa nenin 15 D. M nr. 138 datë 10 nan 

duer 1939-XVIII, kthye në Liqjë nr. 308 d. 12 korrik 
1940; 

Mbassi shqyrtoj proces-verbalin dhe aktet heti 
more për kontravajtje me dt. 5 Qershor 1941-XIX, 
përcjell un me shkresën nr. 583 dt. 16 nanduer 1940- 
XIX, të Intendencës Financjare në Korçë në ngar 
kim të quejtunit Pano Toli, lindun në Lubonja, ba 
nues në rrugën Bardulli nr. 17 në Korçë, me zejë 
tregtar; 

Mbassi u provue se i quejtuni Pano Toli, treg 
tar e banues në Korçë, ka krye fajin e parapamë nga 
urdhënesat e nenit 10 të ligjës nr. 308 dt. 12 korrik 
1940 të sipër-përmendun; 

D. n. 302. 

Dekreton : 
Ndcshkirnin e Pano Toli, Iindun në Lubonja, 

banues në rrugën Bard ulli nr. 17 në Korçë, me zeje 
tregtar, në bazë të nenit 11 të Dekretit Mëkambësuer 
nr. 138 dt. 10 nanduer 1939-XVIII m<! gjobë fikse 
prej fr. shq. 50 e me gjobë proporcjonale prej fr. 
shq. 30 për ç'do kg. cingare ose farkcjon qjithsejtë 
fr. shq. 39,60 pse ka importua nga Greqija kontra 
bandisht kilogram 1.320 cingare të prodhimit Grek, 
dhe konfiskimin e cingareve në mbështetje të para 
grafit 3 të nenit 11 po t'asajë Ligje. 

Për zbatirniin e këtij Dekreti ngarkohet Intendenca 
Financjarc e Korçës. 

Ky Dekret asht i pa apelueshërn e i pa kundër 
shtueshëm dhe do të botohet në, Fletoren Zyrtare të 
Mbretnisë . . 

Tiranë, më 17-X-1942. 
Ministri i Financavet : 
Shuk Gurakuqi d. v. 

D. n. 303. - Ndëshkim treg~tari për shitje 
cigaresh pa leje 

Ministri Sekretar Shteti "ër Financat 
Mbassi pa nenin 15 të D. M. nr. 138 datë 10 

nanduër 1939-XVIII, kthye në ligjë nr. 308, dt. 12 
korrik 1940 ; 

Mbassi shqyrtoj Ptoçes-verbalin dhe aktet hetimo 
re për kontravajties datë 1 korrik 1941-XIX përcjellun 
me shkresën nr. 583 da1:ë 16 'nanduer 1940-XIX, të 
Intendencës Flnancjare në Korçë në ngarkim të quaj 
tunit Liçor Thanas Konomi i biri i Thanasit dhe i 

Petrulla ]orgji, banues në Korçë, proprietar i bujtënis 
«VITHKUQ» në rrugën Negovani në Korçë; 

Mbassi u provue se i quaj tuni Ligor Thanas Ko 
nomi banuës në Korçë, e proprietar i bujtinës 
«VITHKUQ» në Korçë, ka krye fajin e parapamë 
nga urdhënesat e nenit 10 të. Ligjës nr. 308 dt. 12 
korrik 1940 të sipër-përrnendun. 

Dekreton : 
Ndeshkimin e Ligor Thanas Konomi, i biri i 

Thanasit dhe i Petrulla Jorgji, banues në Korçë pro 
prictar i bujtinës «VITHKUQ» në rrugën Negovani 
në Korçë, në bazë të nenit 11 të Dekretit M.ëkambë 
suer nr. 138 datë 10 nanduër 1939-XVIII, me gjobë 
fikse prej fr. shq. 50 e me gjobë proporcionale prej 
fr. shq. 30 për çdo kilogram cingare ose frakcjon 
fr. shq, 397,50 për fajin e parapamë nga neni 10 i 
Ligjës në fjalë dyke importue nga Greqi ja kontra 
bandisht, kilogram 13.250 cingare të prodhimit Grek, 
të markës «PAPASTSATO», si dhe konfiskimin e 
cingareve në mbështetje të paragrafit 3 të nenit 11 
po t'asajë Ligje. 

Për zbatimin e këtij Dekreti ngarkohet Inden- 
denca Pinancjare e Korçës. . 

Ky Dekret asht i pa apelueshëm e i pa kundër 
shtueshëm dhe do të botohet në Fictoren Zyrtare të 
Mbretnisë. 

Tiranë, më 17-X-1942. 
Ministri i Pinancavet: 
Shuk Gurakuqi d. v. 

~~~~~~~~~~~~~ 
O. n 304. - Ndëshkim për shitje cigaresh 

pa leje 

Ministri Sekretar Shteti për Financat 
Mbassi pa nenin 15 të Dekretit Mëkambësuer 

nr. 138 datë 10 nanduer 1939-XVIII, kthye në ligjë 
nr. 308 dt. 12 korrik 1940; 

Mbassi shqyrtoj proçes-verba-in dhe aktet hetimo 
re për kontravajtje me dt. 11 tetor 1941-XIX, për 
cjellun me shkresën nr. 1180 dt. 4 nanduer 1941-XIX, 
të Intendencës Financjare të Korçës, në ngarkim të 
quaj tunit Kirjakos Chauzardis, i biri i Dimitrit dhe 
i Kirjako, lindun Florine (Greqië) dhe banues në 
Kacllaria ( Greqie) fshatar; 

Mbassi u _-r::.vt:c . c i ruejtuni Kirjakos Chauzari 
dis, banues në Kaclaria të Greqis, ka krye fajin e 
'parapamë nga urdhënesat e nenit 10 të Ligjës nr. 
308 dt. 12 korrik 1940 të sipër-përmend un; 

Dekreton : 
Ndeshkirnin e Kirjakos Cnauzaridis, biri i Dimi 

trit dhe i Kiraki, banues në Kaelaria të Greqis në 
bazë të nenit 11 të Dekretit Mëkambësuer nr. 138 
dt. 10 nanduer 1939-XVIII, me gjobë fikse prej fr. 
shq. 50 e me gjobë proporcjonale prej fr. shq. 30 
për ç'do kilogram cingare ose frankcjon fr. shq. 337,80 
për fajin e parapamë nga neni 10 i ligjës në fjalë 
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pse. ka importue nga Greqija kontrabandisht, kg. 
· 11.260 cingare të prodhimit Grek të markës 
«ARSITA». si dhe konfiskimin e cingareve në mbë 
shtetje të paragrafit 3 po t'atij neni. 

Për zbatimin e këtij Dekreti ngarkohet Indenden 
ca Financjare e Korçës. 

Ky Dekret asht i pa apelueshëm e i pa kundër 
shtueshëm dhe do të botohet në Fletoren Zyrtare të 
Idbretnisë. 

Tiranë, më 17-X-1942. 
•• Ministri i Financavet: 

Shuk Gurakuqi d. v. 

D. n. 305. - Ndëshkim për shitje cigaresh 
pa leje 

Ministri Sekretar Shteti për Financat 
Mbassi pa nenin 15 të Dekretit Mëkarnbësuer nr. 

138 datë 10 nanduer 19E9-XVIII, kthjjc në Ligjë nr.' 
~08 dt. 12 korrik 1940; 

Mbassi shqyrtoj proces-verbalin dhe aktet hetimo 
re për kontravajtjc me datë 18 tetor 1941-XIX, për 
cjellun me shkresën nr. 1180 dt. 4 nanducr 1941-XIX, 
të Intendencës Pinancjarc të Korçës, në ngarkim të 
quaj tunit Papa dimi tri Alex i biri i Juanit dhe i Ele 
nës, lindun e banues . në Urupist të Greqis, fshatar; 

Mbassi u provue se i quajtuni Papadirnitri Alex 
banues në Urupist të Greqis, ka krye fajin e para 
pamë nga urdhëncsat e nenit 10 të Ligjës nr. 308 
dt. 12 korrik 1940 të sipër-përmendun. 

Dekr.eton : 
Ndeshkimin e Papadirnitri Alex. i biri i Jua nit 

dhe i Elenës, banuës në Uripist të Greqis, në bazë 
të nenit 11 të Dekretit Mëkambësuer nr. 138 dalë 
10 nanduer 1939IXVIII, me gjobë fikse prej fr. shq. 
50 e me gjobë proporcjonale prej fr. shq. 30 për çdo 
kilogram cingare ose frakcjon, fr. shq. 256,80, për 
fajin e parapamë nga neni 10 i Iiqjës në fjalë, 
dyke irnportue nga Greqija kontrabandisht, kg. 8.560 
cingare të prodhimit Grek të markës «ANISTA», si 
dhe konfiskimin e cingareve në mbështetje të para 
grafit ·3 po t'atij neni. 

Për zbatimin e këtij Dekreti ngarkohet Inten 
denca Financjare e Korçës. 

Ky Dekret asht i pë apelueshërn e i pa kundër 
shtueshëm dhe do të botohet në Fletoren Zyrtare të 
Mbretnis. 

Tiranë, më 17-X-1942. 
Ministri i Financavet: 
Shuk Gurakuqi d. v. 

D. n. 306. - Ndëshkim për shitje cigaresh 
pa leje 

Ministri Sekretar Shteti për Financat 
-· Mbassi pa nenin 15 të Dekretit Mëkambësuër 

nr. 138 datë 10 'Nanduër 1939-XVIII, kthye në ligjë 
nr. 308 datë Korrik 1940-XVIII; 

- Mbassi shqyrtoj proçes-verbalin dhe aktet 
hetimore për kontravajtje me datë 14 Mars 1942-XX, 
përcjellë me shkresën nr. 1540 datë 20 Mars 1942- 
XX të Komandës së Kornpanis ·të Rojës Mbretnore 
të Financës në Dibër, në ngarkim të quaj tunit" Hiqrnet 
Mersini i biri i Fiqiriut dhe i H~ ndgercs Fahrjje 
Zllatku, banues në rrugën Italo Bello në Dibër, me 
zeje këpuctar : 

- Mbassi pa Dekretin Mëkambësuër nr. 306 
d. 27 Tetucr 1941-XIX me të cilën asht shtrië në 
Tokat e Lirucme qysh me 11 Kallnuër 1941-XIX 
Ligja nr. 308 d. 12 Korriik 1940 e sipër përmend un; 

Mbassi u provue se i quajtuni Hiqmet Mersini, 
banues në Dibër me zeje këpuctar , ka shkelë urdhë 
nesat e nenit 2 të Ligjës nr. 308 datë 12 korrik 
1940; 

Dekreton 
Ndeshkirnin e Hiqmet Mcrsini i biri i Fiqi 

riut dhe i të ndueres Fahrije Zllatku, banuës në 
rrugën Italo Bello në Dibër, me zeje këpuctar, me 
gjobë të lehtë prej fr. shq. 30 në mbështetje të para 
grafit 2 të nenit 9 të Dekretit Mëkambësuer nr. 138 
dt. 10 nanduër 1939-XVI kthye në Ligjë nr. 308 
dt. 12 korrik 1940 për shkak se shitëte cingare të 
hueja të monopolit pa qenë i autorizuern. 

Për zbatimin e këtij Dekreti ngarkohet I nten 
denca Financjare e Dibrës. 

Ky Dekret. asht i pa apel ueshërn c i pa kundër 
shtueshëm dhe do të botohet në Fletoren Zyrtare të 
Mbretnis. 

Tiranë, më 17-X-1942. 
Ministri i Financavet : 
Shuk Gurakuqi d .v. 

D. n. 307. - Ndëshkim për shitje cigaresh 
pa leje 

Ministri Sekretar S/JtNi nër Financat 
-- Mbassi pa nenin 15 të Dekretit Mëkambësuër 

nr. 138 datë 10 Nanduër 1939-XVIll, kthye në ligjë 
nr. 308 datë Korrik 1940-XVIII; 

- Mbassi shqyrtoj proces-verbalin dhe aktet 
hetimore për kontravajtjc datë 22 Gusht 1941-X-X 
përcjellë me shkresën nr. 2024 d. 26 Gusht 1941-XJX 
të Komandës së Kuklit të Rojës Mbretnore të Fi 
nancës në Tiranë, në ngarkim të Ibrahim Dushku, i 
biri i të quajtunit Salih dhe i të ndueres Dudies, 
banues në rrugën Hoxha Tahsin në Tiranë, me zeje 
tregtar; 

Mbassi u ·provue se i quajtuni Ibrahim Dushku, 
tregtar e banues në Tiranë, ka shkelë normat e nenit 
2 të Ligjës n. 308 datë 12 Korrik )940 të sipër-për 
rnendun. 
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Dekreton : 
Ndeshkirnin e Ibrahim Dushku i biri të ndruerit 

Salih dhe i të ndryeres Dudes banues në rrugën Hoxha 
Tahsin në Tiranë me zeje tregtar, me gjobë të lehtë 
prej fr. shq. 30 në mbështetje të parngrafil 2 të 
nenit 9 të Dekretit Mëkambësuër nr. 138 cl. 1 O Nan 
duër A939-XVIIJ, kthye në Ligjë nr. 308 d. 12 Ko 
rrik 1940 dhe konfiskimin e cingareve të përbarnë prej 
542 paqetash si edhe të 200 copë Puro në mbështe 
tje të paragrafit të fundit po t'atij neni për shkak 
se, shitëte cingare të hueja të monopolit pa qenë i 
lautorizuem. 

Për zbatimin 'e këtij Dekreti ngarkohet I ntcn 
denca Financjarc e Tiranës. 

Ky Dekret asht i pa apelueshërn e i pa kundre- 

'tueshëm dhe do të botohet në Fletoren Zurtare të 
Mbretnisë. 

Tiranë. rrë 17-X-1942. 
Ministri i Financavet 
Shuk Gurakuqi d. v. 

D. n.308. - Ndëshkim për shitje cigaresh 
pa leje 

Ministri Sekretar Shteti për Financat 
- Mbassi pa nenin 15 të Dekretit Mëkambësuër 

nr. 138 datë 10 Nanduër 1939-XVIII, kthye në ligjë 
nr. 308 datë Korrik 1940-XVIII; 

- Mbassi shqyrtoj proces-verbalin dhe aktet 
hetimore për kontravajtje darë 15 Fruer 1942-XX 
përcjellun me shkresën n. 516 d. 24 Fruer 1942-XX 
të Komandës së Nuklit të. Rojës Mbretnore të Finan 
cës në Tiranë, në ngarkim të quajtunit Poggesi Adriano 
i biri i Gines dhe i Gaveglio Maria, lindun në Ita 
lië, banuës në rrugën Durrës. nr. 86 në Tiranë, pro 
pietar i «Bar-Savoja » në rrugën Francesco Jacomoni 
në Tiranë, 

Mbassi µ provuç se i quajtuni Poggesi Adriano 
propietar i -Bar-Savoja» në Tiranë, ka shkelë urdhe 
nesat e nenit 2 të Liqjës nr. 308 datë 12 Korrik 1940 
të sipër-përrnendun. 

Dekreton : 
Ndeshkirnin e Poggesi Adriano, i biri i Gino dhe 

i Gaveglio Maria, banues në rrugën Durrës nr. 86 në 
Tiranë, propietar i «Bar-Savoja» në rrugën Francesco 
Jacomoni në Tiranë, me gjobë të lehtë prej fr. shq. 30 

. në mbështetje të paragrafit 2 të nenit 9 të Dekretit 
M.ëkambësuër nr. 138 d. 10 Nonduër 1939-XVIII, kthye 
në Ligjë nr. 308 datë 12 Korrik 1940 dhe konfiskimin 
e cingareve të përbarnë 20 paqetash në mbështetje 
të paragrafit të fundit po t'atij neni për shkak se ka 

· lejue me shitë në «Bar-Savoja» cingare të hueja të 
monopolit pa qenë i autorizuem. 

Për zbatimin e këtij Dekreti ngarkohet Inten 
denca Financjare e Tiranës. 

Ky Dekret asht i pa apelueshëm e i pa kundrë- 

tueshëm dhe do të botohet në Fletoren Zyrtare të 
Mbretni së. 

Tiranë, më 17-X-1942. 
Ministri i Financavet: ... 
Shuk Gurakuqi d. v. 

D. n. 309. - Ndëshkim për shitje cigaresh 
pa leje 

Ministri Sekretar Sltteti për Financat 
Nlbassi pa nenin 15 të Dekretit Mëkambësuër 

nr. 138 datë 10 Nanduër 1939-XVIII, kthye në ligjë 
nr. 308 datë Korrik 1940-XVIII; 

- Mbassi shqyrtoj proces-verbalin dhe aktet 
hetimore për kontravajtje d. 9 Shtatuer 1941-XIX 
cjellun me shkresën nr. 11022 datë 27 Shtatuer 1941- 
XIX të Komandës së Kompanis së Rojës Mbretnore 
të Financës në Shkodër në ngarkim të quajtunit Mah 
mut Spahija, i biri i Mustafajit dhe i Xherniles ba 
nuës në rrugën Rusi i vogël në Shkodër, me zeje 
'shitës në kambë; . 

Mbassi u provue se i quajtuni Mahmut Mustafa, 
banues në Shkodër e me zeje shitës në kambë, ka 
shkelë urdhënesat e nenit 2 të Ligjës nr. 308 d. 12 
}forrik 1940 të sipër-përmend un; 

Dtkrtten 
Ndeshkimin e Mahmut Mustafa i biri i Mustafajit 

dhe i Xhemiles banuës në rrugën Rusi i vogël në 
Shkodër, me zeje shitës në karnbë, me gjobë të lehtë 
prej fr. shq. 30 në pështetje të paragrafit 2 të nenit 
9 të Dekretit Mëkambësor nr. 138 datë 10 Nandor 
1939-XVITI kthye në Liqjë nr. 308 d. 12 Korrik 1940 
dhe konfiskimin e cingareve të përbamë prej 475 
paqetash në mbështetje të paragrafit të fundit po 
t'atij neni për shkak se shitëte cingare të hueja të 
'monopolit pa qenë i autor izuern. 

Për zbatimin e këtij Dekreti ngarkohet Inten 
denca Financjare e Tir0anës. 

Ky Dekret asht i pa apelueshëm e i pa kundrë 
tueshëm dhe do të botohet në Fletoren Zyrtare të 
Mbretnisë. 

Tiranë, më 17 -X-1942. 
Ministri i Financavet 
Shuk Gurakuqi d. v. 

D. n. 310. Ndëshkim për shitje cigare sh 
pa leje 

Ministri Sekretar Shteti pfr Financat 
Mbassi pa nenin 15 të Dekretit Mëkambësuër 

nr. 138 datë 10 Nanduër 1939-XVIII, kthye në ligjë 
nr. 308 datë Korrik" 1940-XVIII; 

- Mbassi shqyrtoj proces-verbalin dhe aktet 
hetimore për kontravajtje datë 18 Shtatuer 1941-XIX 
përcjellë më shkresën nr. 2333 d. 23 Shtatuer 1941-XIX 
të Komandës së Nuklit të Rojës Mbretnore të Fi- 
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nancës në Tiranë, në ngarkim të quajtunit Huscn Bali 
i biri i të nduerit Haxhi dhe i të nduercs Mahmude 
banues në rrugën Mbretnesha Elena në Tiranë, me 
'zeje tregtar; 

Mbassi u provue se i quajtuni Hqscn Bali tregtar 
e banues në Tiranë, ka shkelë urdhënesat e nenit 
2 të Ligjës n. 308 datë 12 Korrik 1940 të sipër-për 
mendun , 

Dekreton: 
Ndëshkimin e Husen Bali, i biri i të ndgeri\ 

Haxhi dhe i të ndueres Mahmu~e .. me zeje tregtar, me 
gjobë të lehtë prej fr. ahq. 30 në mbështetje të pa 
ragrafit 2 të nenit 9 të Dekretit Mëkambësuër nr. 138 
d. 12 Korrik 1940 dhe konfiskimin e cingareve të 
përbumë prej 103 paqetash në mbështetje të paragrafit 
të fundit po t'atij neni për shkak se shitëre cinqarc 
të hueja të monopolit pa qenë i autorizue:u. 

Për zbatimin e këtij Dekreti ngarkohet Inten 
denca Financjarc e Tiranës. 

Ky Dekret asht i pa apelueshëm e i pa kundre 
tueshërn dhe do të botohet në Fletoren Zyrtare të 
Mbretnisë. 

Tiranë, më 17-X-1942. 
Ministri i Financavet: 
Shuk Gurakuqi d. v. 

D. n. 311. - Ndëshkim tregëtari për shitje 
cigaresh pa leje 

Jl1inistri Sekretar Shteti për Financoi 
-- Mbassi pa nenin 15 të Dekretit .l\lëkambësu~r 

nr. 138 datë 10 Nanduër 1939-XVIII, kthye në ligjë 
nr. 308 datë Korrik 1940-XVIII; 

- Mbassi shqyrtoj proces-verbalin dhe aktet 
hetimore për kontravajtje datë 25 Nm di.ër 19t;O-XVIII 
përcjellë me shkresën nr. 3151 datë 8 1\1\ars 19'l:l-XIX 
të Komandës së· Qarkut të Rojës 1\\bretnore të Fi 
nancës në Shkodër, në ngarkim të quajtuniit Ymer 
Xhevdct i biri i Ymerit dhe i Zilines banues në 
rrugën Kodrina me zeje tregtar; 

Nl.bassi u provue se i quajtuni Imer Xhevdeti, 
tregtare banues r ë Shkodër, ka shke ë u-dhznesa: e nenit 
2 të Ligjës n. 308 datë 12 Korrik 1940 të sipër-për- 
mendun; , 

Dekreton: 
Ndeshnimin e Ymer Xhevdetit i biri i Imerit dhe 

i Zelines banues në rrugën Kodrina në Shkodër, me 
zeje tregtar, me gjobë të lehtë prej fr. shq 30 në 
mbështetje të paragrafit 2 të nenit 9 të Dekretit 

. M.ëkambësuër n. 138 datë 10 Nanduër 1939-XVIII, 
kthye në Ligjë nr. 308 datë 12 Korrik 1940 dhe 
konfiskimin· e cingareve të përbanlë prej 33 paqetash 
në mbështetje të paragrafit të fundit po t'atij neni 
për ·shkak se shitëte cingare të hueja të monopolit pa 
qenë i autorizuem. 

Për zbatimin e këtij Dekreti ngarkohet Inten 
denca Financjare e Shkodrës. 

Ky Dekret asht i pa apclucshërn e i pa kundre 
tueshërn dhe do të botohet në Fletoren Zyrtare të 
Nl.bretnisë. 

Tiranë, më 17-X-1942. 
Ministri i Finnncavet 
Shuk Gurakuqi d. v. 

D. n. 312. - Ndëshkim tregëtari për shitje 
cigaresh pa leje 

1Hi11istri Sekretar Shteti ph Financat 
·-· Mba3si pa nenin 15 u, Dekretit Mëkambësuër 

nr. 138 datë 10 Nanduër 1939-XVIII, hth11e në ligji 
nt. 308 datë Korrik 1940-XVIll; 

-- 1"\bassi shqyrtoj proçes-verbalin cite aktet 
hetimore për kuntravajtje datë 16 Frucr 1942-XX 
përcjellun me shkresën nr. 503 datë 2il Fruer 19'!2-XX 
të Komandës së Nuklit të Rojës Mbretnore të Fi 
nancës në Tiranë, në ngarkim të quajtunit Abdgrah 
man Kazazi i biri i Hgsejnit, banues në rruqcn Baj 
ram Curi në Tiranë, dirizhues i lokalit «Kursal» në 
Tiranë dhe Mit Papa i biri i të nducrit Juani, b:muës 
në rrugën .l'i\bretnesha Elena në Tiranë, Kamajer prunë 
lokalit « Kursal»; 

M.bassi u provuc se të quajtunit Abdurahman 
Kazazi e M.it Papa i pari dirizhues i lokalit «Kursal» 
dhe i dyti karnarjer dhe banuese në Tiranë kanë shkelë 
urdhënesat e · nenit 2 të Ligjës nr. 308 datë 12 Ko- 
rrik 1940 të siipër-përmendun , 

Dekreton: 
Ndeshkirnin e Abdurahrnan Kazazi i biri i Hy 

sejnit, banues në rrugën Bajram Curi në Tiranë, di 
rizhues i lokalit «Kursal» në Tiranë, dhe 1\'lit Papa 
i biri i Juanit, banuës në rrugën Mbretnesha Elena, 
në Tiranë, karnarjer pranë lokalit « Kursal », me 
gjobë të lehtë prej fr. shq. 30 sejcili në· mbështetje 
të paragrafit 2 të nenit 9 të Dekretit Mëkadbi:'suzr 
nr. 138 d. 10 Nanduër 1939-XVIII, kthye në Ligjë nr. 
308 datë 12 Korrik 1940 dhe konfiskimin e cinqareve 
të perbamë prej 25 paqetash në mbështetje të para 
grafit të fundit po t'atij neni për shkak se i pari 
ka h;j ue me shitë dhe i dyti ka shitë në lokalin « Kur 
sal» cingare të hueja të monopolit pa qenë të auto 
rizuem. 

Për zbatimin e këtij Dekreti ngarkohet Inten 
denca Financjare e Tiranës. 

Ky Dekret asht i pa apelueshëm e i pa kundre 
tueshërn dhe do të botohet në Fletoren Zyrtare të 
Mbretnisë. 

Tiranë, më 17-X-1942. 

Ministri i Pinancavet 
Shuk Gurakuqi d. v. 
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D· n. 316. - Ri-organizimi i sherbimeve të 
Drejtoris së Tatimevet Direkte dhe të Taksavet 

MINISTRI I FINANCAVET, 
Tue pa nevojen e ri-orqaniizirnit të shërbimeve 

të Drejtoris ~ë Tatiimevet Direkte e Taksavet , 
Tue pa D. M. nr. 71 datë 24-IIl-1941-XIX, mbi 

Rendimin e Adminiistratës Financiare; 
Dekreton: 

Neni 1 
Shërbimet të· ngarkueme Drejtoris së Tatlmevet 

Direkte dhe Taksavct ndahen në mënyrën që vijon: 
SEKCIONI l-rë. T~ Dhjeta - Tatim mbi Bagë 

titë (Xhelep). 
Trajton praktika! që u përkasin të dhjetës, tati 

mit mbi bagëtitë (xhelep), mbi-taksa vet përkatëse, s i 
dhe kundershtimevet juridike që mund të lindin r,g1 
zbatimi i këtyne të drejtave të Shtetit; mbi-kqyr ve 
primet e vërtetimit të tatimevet në fjalë; merret me 
studimin dhe me përpilimin të qarkorevet për masa 
të reja si dhe me pregatitjen e projekt-ligjeve, rre 
gulloreve dhe skemë-dekreteve. 

SEKCIONI II-të. Tatim Fiitimi - Ta.im mbi 
t' Ardhuna Tatim mbi godinat. 

Trajton praktikat që u përkasin tatim-fitimit, tati 
mit mbi t'ardhuna, tatimit mbi godina dhe ato të 
mbitaksavet të tyne si dhe kundërshtimet juridike 
që mund të lindin nga zbatim' i tgne , merret me mbi 
kqyrjen të veprimevet të vërtetimit të tatimeve: dhe 
mbi-taksavet në fjalë, si dhe me studimin dhe harti 
min të projekt-ligjevet e rregullorevet dhe qarkore 
vet instruksjonale. 

SEKCIONI Ill-të. Taksat Shtetnore. 
Trajton gjithë praktiikat që u përkasin taksavct 

të ndryshme Shtetnore si dhe ato mbi lej i met qeve 
ritare; mbikqgrë veprimet e vërtetimit të ktyne taksa 
vet: merret me studimin dhe hartimin të qarkorevet e 
projekt-ligja vet, rrcgullorevet dhe skcmë-dek: ë evet pë · 
katëse. 

SEKCIONI IV-të. Nxjerrjevet. 
Verilikon protokol-vërtetimet të tatimevet të ndry 

slime, i regjistron në librat përkatëse; merret me kon 
trollimin c nxjerrjeve! dhe me shqyrtimin e pasqurzavct 
përkatëse: vërteton listat për përqindjet e taqramblc 
dhsavet, merret me korrespondencën mbi veprimet e 
zyravet nxjerrëse neper qarqe, me mbajtjen c libra 
vet të marrjes dhe të ndemjes së aktevet të Drejtoris. 

Neni 2 
Çdo Seksion kryesohet prej nji funksionari të 

Grupit A) të Gradës VII e në mungesë, prej atij të. 
Gradës VIII. 

Ky Dekret hyn në fuqi qysh nga data 1 dhjetor 
1942-XX. 

Tiranë, 19-X-1942-XX. 
Ministri i Financavet 

Shuk Gurakuqi 
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D. n. 317. - Çmime cigaresh të reja 

Ministri Sekretar Shteti për Financat 
Mbassi pa nenin 8 të Dekretit Mëkambësuer 

nr. 138 datë 10 Nanduer 1939-XVIII, kthye në Ligjë 
nr. 308 datë 12 Korrik 1940-XVIII; 

- Mbassi pa Dekretet e veta nr. 1 dt. 18 mars 
1940-XVIII, e nr. 3 dt. 1 prill 1940-XVIII, botue në 
Fletoren Zyrtare nr. 199. 

Dekreton : 
Tue fillue nga data e k-2tiij Dekreti crmrm për 

shitje publiku i duhaneve të punueme këtu poshtë, 
caktohen si vijon: 
PURO: 
- Impero 
- Regalia 
- Cavour 

fr. shq. 0,50 çdo copë 
fr. shq. 0,40 çdo copë 
fr. shq. 0,40 çdo copë 

- Trinciato Sup. Italia fr. shq. 1. ~ çdo pa- 
ketë ose kuti prej 50 gram. 

Ky Dekret do të botohet në Fletoren Zyrtare të 
Mbretnis. 

Tiranë, më 22-X-1942-XX. 
Ministri i Financavet 

Shuk Gurakuqi 
D. n 296. - Ndryshim i çmimit të shitjes pu 
blikut të cigareve të hueja <Macedonia Extra, 

.Ministri Sekretar Shteti për Financat 
-Mi:;assi pa nenin 8 të Dekretit Mëkambësuer 

nr. 138 datë 10 nanduer 1939, kthye në Ligjë nr. 308 
dt 12. f:1940.xvm; 

- Mbassi pa Dekretin Ministruer nr. 1, f dt. 
10-I-1942-XX, botue në Fletoren Zyrtare nr. 4, dt. 
16-I-1942-XX; 

Dekreton : 
Tue fillue nga data 20 Tetor 1942-XX, çrmrm 

për shitje publikut i cingareve të hueja «MACEDONIA 
EXSTRA» caktue në fr. shq. 0,60 për çdo kuti me 
20 cingare zbritet në fr. shq. 0,50. 

Ditën e hymjes në fuqi të këtij Dekreti e sido 
qoftë jo ma vonë se data 31 tetor vazhdues, sejcila 
rishitje c autorizuemc duhet t'i deklarojë Zyrës Finan 
cjare të vendit ose asaj ma të afërme, gjendjen e 
këtyne lloj ri 1:,re·.c r ~~~un të pa shituna në ri 
shitjen e tij. 

Ti' kalucrncn afati i sipër-caktuam e drejta e 
kthimit të ndryshimi, të çmimit parashkruhet. 

Zyrat Financjare të vendit ose ato ma të afër 
me, së bashku me orqanct e Rojës Mbretnore të Fi 
nancës, duhet të vërtetojmë saktësinë e deklaratave tue 
mbajte proces-verbal të rastit në tri origjinale. Në 
proces-verbal ku do të tregohen përpikërisht emni, 
rnbicmni dhe numri i lejes për ushtrimin e rishitjes, 
duhet të nënshkruaj edhe rishitsi. 

Njëni nga proces-verbalet, me kujdesinë e Zy- 
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rave Financjare, duhet t'i dergohet Drejtoris së Mo 
nopoleve e T. I. pranë Ministris së Financevet, për 
veprimet e duhuna për kthimin rishitsave të ndry 
shmit të çmimit ndërmjet çmimit të ma parshëm dhe 
çmimit të tashëm. 

Ky Dekret do të botohet në Fletoren Zyrtare 
të Mbretnis. 

Tiranë, më 22-X-1942-XX. 
ll'linistri i Financavet 

Shuk Guraku.qi 

D n 334.. - Lejim i shitjes së nji sasis së cak 
tueme kart-cingori të monopolit ish Jugosllavis 

Ministri Sekretar Shteti për Financat 
Mbassi pa Dekretin Mëkambësuer nr. 3 dt. 

11-1-1941-XIX; 
- Mbi shkresën nr. 245 dt. 19 Shtatuer 1942-XX, 

. t~ Zyrës Pinancjarc në Ferizaj; 
Dekreton : 

Neni 1 
Sasija e kartës së cingarit, të monopolit Jsh 

Jugoslav, me kundërshcnjat «DRZ. MONOPOL 
II VRSTA - 80 LISTICA - CENA 1 DIN.» de 
klarue prej mbajtësve Z. Dragolub Dikiqi dhe Zojës 
Dan ka Takiqi, Se përbamë respektivisht prej lop ash 
20 e 58 me nga 100 defterë me nga 80 fije. të gjën 
duna në vënd me datën e bashkimit Shqipnis të 
Kosovës, lejohet të shiten prej pronarëve me konditat 
që vazhdojnë: 

1) Të nxjerret në favor t' Arkës së Shterft fr. shq. 
•• 13 për çdo top me 100 tefter x 80 fije; 

2) Të shitet secili tefter me 80 fije fr. shq. 

0,20; 
3) Shitja të bahet me pakicë, e sidoqoftë jo ma 

shumë se nji topë për çdo blerës, nën kontrrollin e 
Financës. Për këtë · qëllim duhet të mbahet nji rre 
gjistër, nga i cili të rezultojë se kujt i asht shitun 
karta e cingarit, banimi i blerësit dhe sasija e shi- 
tun; 

4) 'f'i vihet sejcilit tefter, vula g Zyrës Financjare 
të vëndit në mënyrë që të vërtetohet se për atë kart 
cingarje ashtë nxjerrë taksa e duhun e Monopolit dhe 
ashtë lejuc qarkullimi. 

Neni 2 
Kundravajtsit në normat e këtij Dekreti ndë 

shkohen, me vendim të prem të Ministrit Sekretar 
Shteti për Financat, me pagimin e nji shumës prej 
20 deri 500 fr. shq. 

Neni 3 
Ky Dekret, për të gjitha efektet e liigjës, do të 

shpallet në Fletoren Zyrtare të Mbrelnis. 
Tiranë, më 22-X-1942-XX. 

Ministri i Financavet 
Shuk Gurakuqi 

D. n. 297. - Çmim' i ri i cigareve 
•. «Principe di Piemonte» 

1Ministri Sekretar Shteti për Financat 
Mbassi pa nenin 8 të Dekretit Mëkambësuer 

nr. 138 datë 10 nanduer · 1939, ktht;e në Ligjë nr. 
308 dt. 12 korrik 1940-XVIII; 

Dekreton : 
Tue fillue nga data e këtij Dekreti, çmrrm për 

shitje publikut i cincgareve të hueja «PRINCIPE DI 
PIEMONTE - MONOPOLIO DI STATO D'ITALIA» 
caktohet në fr. shq. 0,80 për çdo kuti me 20 cingare. 

Ky Dekret do të botohet në Fletoren Zyrtare 
të Mbretnis . 

Tiranë, më 22-X-1941-XX. 
Ministri i Financavet 

Shuk Gurakuqi 

D. n. 331. - Shtim i çmimit të kripës 

Jlinistri Sekretar Shteti për Financat 
Mbassi pa neniin 8 të D. M. nr. 255 datë 

7 Gus'it 1941-XIX, botue në Fletoren Zyrtare nr. 
124, me të cilën Ministri i Financave asht i auto 
rizuerr t'a shtojë me Dekret të vetin çmimin e shitjes 
të krupës, dhe nenin 4 të D. M. nr. 337 datë 26 
Nanducr 1941-XlX, botue në Fletoren Zyrtare nr. 
189 mbi çmimin e krupës t'ULQINIT; 

- Mbasi pa Dekretin e vet nr. 109 datë 15- 
V-1942-XX, mbi shtesën e çmimit të krupës, botue 
në Fletoren Zprtare nr. 68; 

- Tue pa nevojën e shtimit të çmimit të kry 
pës për arsye buxhetore; 

Dekreton : 
Neni 1 

Tue fill ue nga data 1 Nanduer 1942-XX, çmirm 
i krupës për shitje publikut, i caktuam në nenin 1 të 
Dekretit Ministruer rrr. 109 datë 15 Maj 1942-XX, 
shtohet në fr. shq. 50, për çdo kuintal të prodhimit 
netto. .- l'f --,. Jj 

Këtij çmimi i shtrohen të gjitha sasinat e krupës 
që gjinden ndër kryporet, në duar të agjensive të 
Shoqënis S.l.T.A. o në depot e saja, të përshierne ato 
në Tokat e Liruerne. 

Neni 2 
Dispozitat e nenit 2, 3, 4, e 5 të D. M. nr. 255 

datë 7 Gusht 1941-XIX, botue në Fletoren Zyrtare 
nr. 124 mbi detyrimin e denoncimit të sasive të kry 
pës që i shtrohen shtesës dhe të masave ndëshkimore 
për kundravajtësit ; ato mbi organet e ngarkueme me 
mbikqyrjen, si edhe ato mbi mënyrën e pagimit të 
shtesës nga ana e Shoqënis S.I.T.A., vlejn edhe për 
sa u fol n'artikullin e parë të këtij Dekreti. 

Neni 3 
Për të gjitha efektet e Ligjës, ky Dekret -do të 
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botohet në Fletoren Zyrtare të ·Mbretnis. 
Tiranë, më 22-X-1942-XX. 

Ministri i Financavct 
Shuk Gurakuqi 

D. n. 428. - Modifikim i nenit 1 të D. Min. nr· 
25 (1941) mbi sasin'e cigareve për shitje 

Ministri Sekretar Shteti për Financat 
Mbassi pa Dekretin Mëkambësuër nr. 4 d. 

11. 1.1941-XIX me të cilin autorizohet Ministrija e 
financavet të disiplinojë tregtin e duhanit të pa 
punuem dhe të punuem të vëndit, si edhe çmimet 
përkatse për shitje publikut; 

.. Mbassi pa Dekretin e vet nr. 25 d. 1.12.1941 
XIX, botue në Fletoren Zyrtare nr. 192. 

Dekreton : 
Nen' i vetëm: 

Në Dekretin t'onë nr. 25 datë 1.12.1941.-XIX, 
botue në Flctorën Zyrtare nr. 192, në fund të nenit 
1 shtohet kjo dispozitë: 

« Sasija e sejcilit tip prej cingareve të sipër 
përmenduna nuk do të kapërcejë për çdo fabrikë 
20 O. O të prodhimit ti tipeve të tjerë që janë lejue 
me qarkullue me Dekretet t'ona të përparshme». 

Ky Dekret do të botohet në Fletoren Zyrtare të 
Mbretnis dhe hynë në fuqi prej datës së tij. 

Tiranë, më 16-2-1942-XX. 
Ministri i Financavet: 

Shuk Gurakuqi d. v. 
Shtim fondi në Buxhetin e Min. Ek. K. 

Ministri Sekretar Shteti për Financat 
Tue pa nenin 8 të Dekretit Mëkambësuer Nr. 

502 datë 6-X-1942-XX, mbi dhanjen e nji shpër 
blimit të njihershëm për stinën dirnnore nëpunëseve të 
Shtetit; 

-·· Tue pa nevojën me plotësua fondin e Kap. 2 
«Rrogë personeli me kontratë e provizor» të budge 

tit udhëtues të Ministris s'Ekonornis Kombëtare si 
mbas kërkesës së bame prej sajë me shkresën Nr. 
8276 2 datë 21-X-1942-XX; 

Dekreton : 
Neni 1 

Në gjendjen e parapamjevet të shpenzimeve të 
Ministris s'Ekonornis Kombëtare për ushtrimin finan 
cjar 1942-43, shtohet nji fond prej fr. shq. 100.000 
(njiqindmijë) nën Kap: 2 «Rrogë personeli me kon 
tratë e personeli të jashtzakonshërn e punter». 

Neni 2 
Shtesa e këtij fondi përballohet me t 'ardhunat e 

vërtetueme ma tepër se parapa nën Kap. 9 «Të dhe 
ta mbi drithna. pemë, bar, ullij e zhuq» të gjendjes 
së paraparnjcvot të t'ardhunave t'ushtrimit financjar 
1942-43. 

· Neni 3 
Ky Dekret i komunikohet Ministris s'Ekonomis 

9 

Kombëtare e Këshillit Kontrollues për rregj istrim e 
do të botohet në Fletoren Zyrtare të Mbretnis. 

Tiranë, më 22-X-1942-XX. 
Ministri i Financavet 

Shuk Gurakuqi 
Caktim i çmimit të misrit për muajin Mars 1940 

«ÇIF» në portet Shqiptare 

Komisjoni i formuem prej Z. Z. Oernal Kasso 
ruho, Drejtor' i Monopoleve, i T. I. dhe i Shërbi 
meve Doganore; Nuro Maha, Kryetar Seks joni pr'anë 
Drejtoris në fjalë; Ing. Gafur Langu dhe Ing. Rxhep 
Çami respektivisht Kryetar Seksioni pr'anë Ministris 
s'Ekonornis Kombëtare, duhusisht t'autorizuern, të pa 
rët me urdhnin e Ministris së Financa vet nr. 5069 
d. 30 Korrik 1942-XXI dhe të dytët me urdhnin 
e Ministris Ekonomis Kombëtare nr. 6488 d. 20 Gusht 
A942-XXI; 

Mbassi shqyrtoj shkresën gr. 3382 dt. 10 Korrik 
timin e grunit e të misrit dhe rregullimin e tagrit 
Doganuër të tune, botue në Fletoren Zyrtare nr. 22 
t'atij vjeti; 

Mbassi shqyrtojë shkresën nr. 3382 ct. 10 Korrik 
1940-XVJII të Drejtoris Eprore të Shërbimeve Doga 
nore të Bashkimit në Shqipni, në të cilën tregohet 
çmimi ndërkombëtar i misrit në mbariim të rnuejit 
Fruer 1940 si edhe elementetl e tjera që përbejnë 
shpenzimet e bartjes, të sigurimit e tjera, deri në 
portet Shqiptare; 

Në mbështetje të dispozitavet të nenit 5 të Li 
gjes në fjalë; 

CAKTON: 
Çmimi Zyrtar i misrit për muajin Mars 1940 

«Çif» në portet Shqiptare asht, për efekte të tagrave 
doqanorc të importimit, fr. shq. 10,28 për çdo kuintal. 

Ky vendim do t'i shkojë për njoftim Admini 
stratës Doganore të Bashkimit dhe do të botohet në 
Fletoren Zyrtare të Mbretnis. 

Tiranë, me 27.10.1942-XX. 
Nga Ministrija e Financavet: 

Oernal Kassoruo d. v. 
Nuro Maha d. v. 

Nga Ministrija e Ekon. Kombëtare: 
Ing. Gatur Langu d. v. 
Ing. Rexhep Çami d. v. 

FLETË -ADJUDIKATE 
Në bazë t'Urdhnit të Ministriës së Financavet 

Nr. 8040 dt. 13-X-1942-XX, Intendenca e Financavet 
e Durrësit nxjerrë në paksiim botuer ndërtimin e nji 
shtojce të Burgut Durrësit si mbas konditave që këtu 
poslllë po reMojmë: 

Art. 1. 
Ankandi ka me u zhvillue n'Intendencën e Finan 

cavet të Durrësit në pranim të Komisionit të formuem 
nën Kryesin e Titullarit të kësaj Intendence, njizet 
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ditë mbas shpalljes në Fletoren Zyrtare të kësaj fletë 
adjudikate dhe pikërisht. prej orës 10 deri 13 dhe 
mbrenda kësaj kohe do të pranohen ofertat të shoqë 
nueme me nji garanci në të holla ose Bankare. 

Art. 2 
Çmimi Bazë i ndërtimit të shtojcës së Burgut 

asht cakiue në Fr. Shq. 14.000, (Kater111bëdliieti; 
miië). në bazë të preventiivit të ma poshtë : 

1} Germim dheu për themele përfshi dhe transpor 
tin m.3 = 37.440 x 5.00 Fr. Shq. 187, 2) Beton për 
konstrukcion themelesh 150 kg. m.3 23.040 x 88.00 
fr. shq. 2027.52; 3) Beton për ngritje themelesh në për 
pjetë 200 kg. m.3 = 6.912 x 105.00 fr. shq. 725.76; 4) 
Beton për ndertimiin e shkallve 200 kg. m.3 a iarfait 
fr. shq. 240, 5) Ngritja e mureve kruqesor me tulla 
dhe me lloç gelqerje m.3 = 25.930 x 120 fr. shq. 
3111.60, 6) Muret ndase me tulla dhe me lloç gëlqerje 
me trashësi 0.12 m. m.3 = 1.512 x 120 fr. shq. 
181.44, 7) Muret ndase të holla për nevojtoret e.j. me 
trashësi 0.06 m.2 = 10.80 x 13 fr. shq. 140.40, 
8) Shtresë dyshemeje me dërrasa tue përfshi dhe 
kompletimin me trena m.2 = 23.92 x 25 fr. shq. 
597.00, 9) Shtres me çimento e nevojtores m.2 = 
i 1.700 x 7 fr. shq. 81.90, 10) Tavanet prej dërrasash 
tavanoresh të kompletuerne m.2 = 38 62 x 20 fr. 
shq. 772.40, 11} Çatia prej konstrukcion druni dhe 
me tjegulla vendi m.2 = 70.50 x 30 fr. shq. 2115.00, 
12) Lyemja me harasan e mureve të jashtëm tue 
385.60, 13) Lyemja me harasan e mureve të rnbrcndë 
shme m.2 =-= 173.52 x 4.4» fr. shq. 763.49, 14) Perda 
e jashtme dhe të mbrendëshme të kompletueme në 
vend m.2 = 6.40 x 80 fr. shq. 512.00, 15) Dritoret 
t~ kompletuernc me xhama dhe të vueme në vend m.2 
= 7.90 x 70 fr. shq. 553.00, 16) Ndërtim i oxhakut 
m.3 = 1.000 er forfait fr. shq. 200.00, 17) Ulluqet 
e shiut dhe tubat zhqarkucs të yuerr.e r.ë v-nd m1. 31.00 
x 10 fr. shq. 310.00, 18) Bojatisja sernpel e mureve të 
rnbrendëshme m.2 = 173.52 x 1.00 fr. shq. 173.52, 
19) Bojatisja sernpel e mureve të jashtëm të ndër 
tesës m.2 = 77.12 x 1.00 fr. shq. 77.12, 20) Forni 
zim dhe vumje sifonit për W.C. si dhe tubacioni deri 
në kanal me gjith nevojtoren allaturka me gjith kase 
tën të vueme në vend ashtu dhe Iavamana në veprim 
a fofait 400.00 

Shuma Fr. Shq. 13575.75 
Të paraparne Fr. shq. 424.25 

Shuma e përgjithshme Fr. Shq. 14000.00 

Art. 3 
Ankandi ka me u-zhvillue me a·:-:ë;1 t'oiertave e 

simbas dispozitave të nenit pika 2 të Rregullores 
së Kontabilitetit të Përgjithshëm të S'.1 etir. 

Art. 4 
Ofertat do të jenë të mbglluna të vulosuna të 

pajosuna me pullat ndër zarfe në ba~ të ligjës për- 

katse dhe të sjellin zbritjen të shfaqun në përqindje 
mbi shumën bazë të preventivit. 

Art. 5 
Konkuruesit që dëshirojnë të marrin pjesë në 

këte ankand, duhet të paraqesin ofertat e t.yne jo 
ma vonë se të filloi çelja e ofertave në orën 13, të 
shoqnuem me nji certifikatë aftësljc. 

Art. 6 
Prej sipërmarrësit ka me u preferua ay që të kctë 

ofrue zbritjen ma të madhe mjaft që kjo të mos jetë 
ma c vogël se ajo që kërkohet prej admi,1iistratës 
në skedën e mshefët. 

Art. 7. 
.Ofertuesi i deklaruern sipërmarrës detyrohet me 

lidhë kontratën noteriale me këte Intendencë, rnbren 
da dy javëve mbas ditës që i asht adjudikuc sipër 
marrja, për ndryshe do të veprohet në bazë të nenit 
47 pika e 2-të e Rrregullores së Kontabilitetit të 
Përgjithshëm të Shtetit. 

Art. 8 
Të gjith punimet e ndërtimit duhet të kryhen 

pikërisht sirnbas konditave të përrncnduna në Aartin 
2 të ksa1 fletë-adjudikate dhe simbas skicës që ndo 
dhet pranë Zyrës Llogarisë të ksaj Intendence. 

Art. 9 
Punimet do të kryhen mbrcnda katër rnuajw 

mbas ditës së kontratës së 1 idhun. 
Art. 10. 

Pagesat do t'i bahet sipërmarrësit mbasi të jetë 
konstatua mqprimi i punimeve në rregull dhe të jetë 
bamë kolaudimi nga ana e komisionit dhe teknikëve 
t'emnuem prej ksajë Intendence. 

Art. 11. 
Të gjitha shpenzimet për lidhjen e kontratës, të 

taksave qeveritare bashkijake, si dhe ato të shpalljes 
në Fletoren Zyrtare janë në ngarkim të sipërmarrësit. 

Durrës, më .22-X-1942-XX. 
Kryetar' i Komisionit 

SHPALLJE 
Komisiioni i Testamentit t' Ali Agjah Beut, sipas 

vendimit nr. 3 datë 23-10-1942-XX, nxier n'adjudi 
katë shitjen e së tretës së prodhimit të Pasunis t' Ali 
Agjah Beut, që ndodhet në katundin Kashisht të 
Nënprefekturës së Mallakastrës e në katundet Sheqi 
i Musa Lalës, Fikth e Memkan të Nënprefekturës së 
Fierit, për tri vjet afat, që fillon më 1 nanduer 1942, 
e mbaron më 31 Tetuer 1945. 

Adjudikata hapet në Sallën e Nënprefekturës së 
Fierit 20 dit pas botimit të ksaj shpallje në Fletoren 
Zyrtare. 

T'interesuernit, për çdo informatë, duhet t'i drej 
tohen Komisionit n'Elbasan. 

Elbasan, 31-X-1942-XXI. 
P~r Kryetarin 

H. Dakli 
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DEKRET-PENAL 
N'Emën të Madhëris Tij 
VIKTOR EMANUEL III 

Për hir të Zotit dhe Vullnet të Kombit 
Mbret i Italis dhe i Shqipëris 

Perandor i Etiopis 
Gjyka+1 Fillore e Vlorës e forrnueme prej Nd. 

Gjyqtarit Filluer Z. Qazim Kurtit i asistuern prej 
Sekretarit Z. Niko Ninkes. 

Passi shqyrtoi aktet e referueme me ankesën nr. 
225 datë 19-6-1942-XX, të Prokuroris së Shtetit, me 
të cilën kërkohet dëniimi i të pandehuriit Laze Avdu 
lla Hasani shofer dhe banues në Sevaster, për fajin 
e qarkullimit pa leje, të knjerne më 9-6-1942-XX, në 
Vlorë, dhe të parashikueme prej nenit 8 të D. M. Nr. 
206 datë 23-6-1941-XIX. 

Tue marrë parasysh se faji i të pandehunit mjaft 
sisht me proces-verbalin e mbajtun mbi ngjarjen prej 
Karabinjeris Mbretnore të Vlorës. 

Tue marrë parasysh sa vepra e sipërtregueme 
parashikohet si faj prej nenit 8 të D. M. Nr. 206 datë 
23-6-1941-XIX. 

Tue marrë parasysh se për këtë faj ndjekjet bahen 
. kruesisht; 

Tue parë dhe nenet 7 e 8 të Ligjës «mbi disa 
gjykime të posaçme në çështje penale» datë 19 maj 
1937; 

Sot më shtatmëdhjet të muajit korrik të vjetit 
1942-XX, 

VENDOSI, 
Në bazë të dispozitave të sip1rtregueme dënimin 

e të pandehurit Laze Avdulla Hasani shofer dhe ba 
nues në Sevaster të Vlorës, me 100 fr. shq. gjobë të 
lehtë, tue i nqarkue dhe shpc •. ziirnct e gjykimit fr. 
pesë. 

Ky Dekret dënimi bahet pa tjetër i cksekutue- 
shëm në qoftë se nuk do të kundërshtohet brenda pesë 
ditve nga data c komunikimit. 

Vlore, më 17-8-1942-XX. 
Gjuqtar i Pilluer 

D~KRET-PENAL 
N'Emën të /\fadhëris Tij 
VIKTOR EMANUEL III 

PQr Hir të Zotit dhe Vullnet të Kombit 
Mbret i ltalis dhe i Shqipëris 

Perandor i Etiopis 
Gjykata Fillore e Vlorës c formueme prej Nd. 

Gjyqtarit Filluer z. Emanuel Komninos i asistuern 
prej Sekretarit Niko Nikës, 

Passi shqyrtoi aktet e referuemc me ankesën nr. 
278 datë 21-7-1942-XX, të Prokurorisë së Shtetit, 
me të cilën kërkohet dënimi e të pandehurvet Kufi 
Shefqet Çobo, banues në Vlorë. puntor, dhe Reale 
Dorneniko shofer dhe banues në Durrës, për fajiin 
i! qarkullimit [asht orarit me maqinë, të krueme më 

19-8-1942-XX, në Vlorë dhe të parashikueme prej 
nenit 4 të D. M. nr. 86 datë 14-2-1940. 

Tue marrë parasysh se faji të pandchuniit pro 
vohet mjaftësisht me proces-verbalin e mbajturi mbi 
ngjarejn prej Karabinjeris Mbretënore të Vlorës. 

Tue marrë parasysh sa vepra e sipërtregueme 
parashikohet si faj prej nenit 4 të D. M. nr. 86 datë 
14-2-1940. 

Tue marrë parasysh se për këtë faj ndjekjet 
bahen kryesisht; 

Tue parë dhe nenet 7 e 8 të Ligjës «mbi disa 
gjykime të posaçme në çështje penale» datë 19 maj 
1937; 

Sot më 17 të muejit gusht të vjetit 1942-XX. 
VENDOSI 

Në bazë të dispozitave të sipërtregueme dënimin 
e të pandehurvet ma Kufi Shefqet Çobo., nga Vlora 
punëtor; dhe Reale Domenico shofer dhe banues në 
Durrës, me nga 3 ditë burgim të lehtë dhe me nga 
20 fr. shq. gjobë të leht, burgimi lehtë kthehet në 2 
ditë burgim i thiesht, tue i ngarkue dhe shpenzimet 
e gjykimit fr. pesë. 

Ky Dekret dënimi bahet pa tjetër i cksekutueshëm 
në .qoftë se nuk do të kundërshtohet brenda pesë ditve 
nga data e komunikimit. 

Vlorë, më 17-8-1942-XX. 
Gjyqtari Filluer 

THIRRJE 
Me anen e kesaj Jeter thirrje ftohet me u pa 

raqitë para Gipkates Fillorë të Durresit i quajtuni 
Kosta Vasili nga Stika e Kolonjes, ma para banues 
në Durres si shofer dhe tash me banim të pa ditur 
në Shqiperi qi të prezantohet me datë 14 11.1942-XXI, 
ora 9 para dite, si i pandehur për shkak së me 
datë 16.3.1942-XX ka lczionuar ankuesiin Sotir Mihal 
Renden. 

Diten dhe oren e nalt permendur ne rast se 
nuk do të prezantohet para kesaj GjY,kate, gjyqi 
ka me vazhdue në mungesen e tij dhe n'erner të së 
drejtës botnore. 

Kjo Jeter thirrje e shpallur në Fletoren Zurtare 
zen vendin e komunikimit. 

Durrës, me 21.10.1942-XX. 
Kryetari: 

THIRRJE 
Me anën e kësaj Jeter thirrje ftohet Gurasci ••. 

Francesco Pietro nga Italia, e banues ma parë shofer 
në Vlorë dhe tash me banim të pa ditur në Shqipëri, 
qi të prezantohet me datë 21.11.1942-XXI, ora 9 
para dite. si i pandehur per shkak së me datë 20. 
3. 1942-XX ka goditur me grushta ankuesin Osman 
Demerin duke i shkaktua lezione. 

Diten dhe oren e nalt permendur në rast se nuk 
do të prezantohet, gjyqi ka me vazhdua në mungesen 
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e tij dhe n'ernër të së drejtës botnore. 
Kjo leter thirrje e shpallur në Fletoren Zyrtare 

zen vendin e komunikimit. 
Durrës, me 21.10.1942-XX. 

Kryetari: 
THIRRJE 

Thirret me u prezantua ne Gjykaten Kolegjiale, 
d. p. Tiranës per me datë 17 Dhjetuer 1942,XXI, ora 
10 para dreke diten e Ejt« i pandehuni i quejtun 
IZbrahim Ramazan Nane nga Pizrendi ish banues në 
Durrës, dhe tashti me baniirn të padijtun, për me u 
gjykuar sepse në muejin Shtator të vjetit 1940 nga ku 
llota ankuesit Ali Ramazan Dokut i ka vjedhë nji 
mushkë. 

Këjo thirrje e botueme rregulliisht në Fletoren 
Zyrtare, zen vendin e komunikimit, dhe ne rast se 
i pandehunii Ibrahim nuk ka me u prezantue në 
diten dhe oren e shenuerne siper ka me u shikue 
Gjyqi i tij në mungesë. 

Tiranë, me 23-X-1942-XX. • 
Zv, Kryetari 

THIRRJE 
Thërritet për t'u prezantua në kët Gjykatë 

me datën 24.11.1942-XXI, ora 9 para di'.ë e quj 
tuna: Gjyle Halim Hasani nga Peja dhe banuese në 
Tiranë e tash me banim të pa ditun. 

Durrës, me 19.10.1942-XX. 
Gj. Hetues: 

THIRRJE 
Me anen e kesaj Jeter thirrje ftohen me u paraqitë 

para Gjykates Fillore të Durrësit të qujtunit: 1) 
Asim Rushit Abdulla nga Jugosllavia; 2) Niko Vuksan 
Agostini nga Shkodra; 3) Miftar Reim Goda dhe 
4) Bufi Marginanti Bilal ma para puntorë e banuesa 
në Durres dhe tash me banim të pa ditur në Shqipëri 
qi të prezantohen me datë 21-1.1-1942-XXI, ora 9 para 
dite si të pandehur per shkak se me datë 42.1942-XX 
dy të parët në bashkë-punim direkt në kohë dite kan 
vjedhur nga- shtopija e Pietro Salvarit dhe dy të 
fundit kan blerë sendet e vjedhura nga të paret duke 
e ditur se ishin të vjedhuna. 

Diten dhe oren e nalt përmendur në rast se 
nuk do të prezantohen para kesaj gjykate, gjyqi ka 
me vazhdue në mungesen e tynë dhe n'erner të së 
drejtës botnore. 

Kjo letër thirrje e shpallur në Fletoren Zyrtare 
zen vendin e komunikimit. 

Durrës, me 21.10.1942-XX. 

THIRRJE 
Thritet për t'u prezantuar para Gjykates Paqtuese 

të Ballshit Dega Hetuese i pandehuri Qamil Hysenj 
'Shehaj nga katundi Heka! brenda një muaji në çdo 
dite e ore nga data e shpalljes ne Fletoren Zyrtare 
të kësaj thirrje, akuzuar se në daten 7 Gusht natl-in 
duke ugdhirë 8 Gusht 1942-XX, ka vrarë vdekur në 

katundin Hekal në gjune e siper viktirnen Xhezo 
Sulon nga katundi Hckalc i Komunës Qondres Ba 
llshit. 

Ne rast nos prezantimi ne afatin e caktuar Gjy 
kata dote veprojë hetimet në mungesën e tij. 

Kjo thirjc zcn vendin e komunikimit nga data 
e shpalljes në Fletoren Zyrtare. 

Ballsh, me 3.X.1942-XX. 
Gjyqtari Paqtues 

* * * Në një padi që asht tuc rrjedhë në k •te 9iH· 
katë kundra të pandehurit Prend Nduc Nikcs, nga 
Kashnjeti i akuzucm për armë mbajtje, dhe në vazh 
dim të procedimit të ksaje çashtje me kenë se nga 
ana c Karabinjeris Mbretnorc kthehet leter thirrja 
e daiun kundra tij· me shenji se ndodhet në uratij : 

Me kenë se në këtë memjrë të pandehurit nuk 
dihet banimi i tashëm. 
Prandej në bazë të vendimit të. dhanun preje 

ksajë gjykatë me datë 17 Tetucr 1942 me arien e 
ksajë shpallje i bahet të dijtun të perrne ndunit · Prend 
Ndue Nikos, se dita e gjyqimit asht caktua me datën 
21 Nanduer 1942-XX, ora 9 p. d. kështu që në rustë se 
nuk paraqitet në diitën e orën e sipër shenjucrne 9iH· 
qirni i tij ka me u shikue në mungesë. 

Kryetari: 

FTES - PENALE 
Dhimitri Coka nga Camadaja e Greqis, thirret 

për t'u prezantuar si i pandchunë, paru Gjykatës Paq 
tuese të Libohovës për me dt. 25-11-1942-XX. ora 
9 para dreke, për t'u gjykuar për sjellje kondrabande 
nga Greqija në Shqipëri. 

Për të zënë vendin e komunikimit kjo ftesë boto 
het në Fletoren Zyrtare të Mbretnis. 

Libohovë, më 22-10-1942-XX. 
Gjyqtari Paqtues 

* * * 
Isuf Veli Shkurta, nga Gjinokastra, ma parë ba 

nues në Fier, dhe tash me banim të pa ditun në 
Shqipni, pandehet pse me dt. 10 Tetor 1941-XIX, 
ka sirnuluer tue u paraqit në Karabineri kinse i kan 
grabitur 6 napolona persona të pa njoftun, prandaj 
Jtohet për me u paraqit në këtë Gjykatë me datë 23 
nanduer 1942-XXI, ora 10 para dite. Në mos para 
qitjen e tij në ditën dhe orën e caktueme gjyqi 
ka me vazhdue si mbas ligjit. 

Fier, më 20-X-1942-XX. 
Gjyqtari Paqtues : 

* * * 
Parasqevi Konduli, dhe Magdhalini Kiku, të dy 

nga katundi Camada e Greqis, thirren për t'u pre 
zantuar para Gjykatës Paqtuese të Libohovës, me da. 
tën 25-11-1942-XXI, ora 9 p. d. për t'u gjykue si të 
pandehuna për sjellje kondrabande nga Greqija në 
Shqipërii. 
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Për të zënë vendin e komunikimit kjo ftesë boto 
het në Fletoren Zyrtare të Nl.bretnis. 

Libohovë, më 22-10-1942-XX. 
Nd. Gjgqtari Paqtues 

* * * Marija Gaci nga katundi Arinlstrce e Greqis 
ma parë ndeniëse në katundin Koshovice. ftohet për 
tu prezantuare para Gijjkatës Paqit të Libohovës, d.p. 
për t'u gjykue si e pandehuri për kondrabandë. 

Shfaqja në gjyqin e sipërme asht caktue për me 
datën 25-11-1942-XXI, ora 9 p.d. dhe mos-prezantimi ,i 
sajë shkakton shikiirnin e çeshtjes në mungesë. 

Për të zënë vendin e komunikimit kjo ftesë shpa 
Jlet në Fletoren Zyrtare të Nl.bretnis. 

Libohovë, më 22-10-1942-XX. 
Nd. Gjyqtari Paqtues 

* * * 
Mecane Breshua nga katundi Nivioë i Kurve 

leshit dhe tash banuese në Voshtinë të Grcqis thirret 
për t'u prezantuare para gjyqit P. Libohovës për me u 
gjykue si i pandehun- për kondrabandë, data e gjy 
kimit 25-11-1942-XXI, ora 9 p.d. dhe në rast .rnos 
prezantimi gjyqi ka me u shikue në mungesë. 

Për të zënë vendin e komunikimit kjo ftesë boto 
het në Fletoren Zyrtare të Nl.bretnis. 

Libohovë, më 22-10-1942-XX. 
Nd. Gjyqtari Paqtues 

* * * 
Thrritet për t'u prezantuar para Gjykatës Paq 

tuese të Ballshit, Dega Hetuese në çdo ditë rnbrenda 
një muaj nga data e shpalljes në Fletoren Zyrtare 
të kësaj thirrje i pandehuri Abas Shaban Nl.yftarja nga 
katundi Hekal i Komunes Qendrës Ballshit akuzuar 
se me datën 4-8-1942-XX, në vendin e quajtur Qyt ZJ 
katundit Romes kanë grabitur Agur Ahmetin nga k t. 
Cakran, dhe mbas· krucmjes këtij faji ashtë aratisur 
me drejtim të paditur. 

Në rast mos prezantimi në afatin e caktuar 
gjyqi ka me ~eprue konform ligjes. 

Kjo shpallje zen vendin e komunikimit nga data 
e shpalljes në Fletoren Zyrtare. 

Ballsh, me 13-X-1942-XX. 
Gjyqtari Paqtues. 

* * * 
Kampo Tomaso i biri i Manuelit dhe i Bottino 

Maria, lundur në Gjenova t' -talisë, më parë shofer 
dhe banues në Fjer e tash me banim të pa ditur, 
para Gjykatës Paqtuese të Fjerit D. -P. thirret si i 
pandehur për shkak se me datën 17-8-1942-XX, me 
kamionin që vinte prej Vlore dhe shkonte për Du 
rrës të ngarkuar me municione i ka shkaktuar ankue 
sit Mustafa Abdylit nga· Kosova, dh~ banues në Fier 
lezjone që si mbas raportit të mjekut shërohen 12 
ditë. 

Me qenë se, të pandehurit të nalt-përrnendun Kampa 

18 

Tomaso nuk i dihet banimi ekzakt, prandaj me anën 
e kësaj ftese të botuer në Fletoren Zyrtare thirret 
si i pandehuri për t'u prezantuar para kësaj Gjykate 
me datën 16-XI-1942 ora 10 para dreke. 

Në rast mos prezantimi ka me u veprue si mbas 
ligjës. 

Fier, më 20-X-1942-XX. 
Ndih. Gjyqtari Paqtues 

THIRRJE 
Thëritet për · t'u prezantua para Gjyqit Filluer 

të Elbasanit me datë 28.11.1942-XXI, ora 10 para 
dreke i qujtuni Milloco Emano i të nduerit Carlo, 
ma parë qëndrues në Durrës pranë Shoqënisë Ca 
fulli dhe tash me banim të paditun në Shqipnië, 
datë 1.8.1942-XX ka qarkullua me auto-karro me leje 
speciale të skadueme. 

I kujtohet të sipër-përrnendunit se mos ardhia 
e tij në gjyq në ditën dhe corën e sipër shënueme 
ka me shkaktue vazhdimin e gjyqit në mungesën e 
tij dhe do të veprohet si mbas Ligjit. 

Elbasan, më 21.X.1942-XX. 
Gjyqtari Fillor 

THIRRJE 
Thërritet për t'u prezantua në kët Gjykatë 

me datën 1-12-1942-XXI, ora 9 p. d. i quajtunii 
.Hamdi Ramiz Hamzaraj dhe i Fatimes lindun 1916 
në Tiranë e tash me banim të paditun. 

Durrës," me 16.10.1942-XX. 
Gj. Hetues: 

THIRRJE 
Thirret me u prezantua para Gjy.kates Fillore 

të Tiranës d. p. me datë 14,12.1942-XXI, ora 10 para 
dreke, dit'e Hanë, i pandehuni i quajtun Dhimo Petro 
Andrea, ma pare banues në Tiranë si puntor pranë 
shoqenis Lucca dhe tashti me banim te padituri ne 
Shqipni, i akuzuam se me d. 24 Fruer 1942, ka 
vjedhur nga baraka e ankuesit Tahir Xhaferrit, në 
nji kohë që kejo ka qënë hapur, dy bataniija dhe 
nji kapotë. 

Kejo thirrje e botuërnë rregullisht në Fletoren 
Zyrtare, zen vendin e komunikimit, dhe ne rast qe 
i pandehuni nuk ka me u prezantuam në ditën dhe 
oren e lanun, ka me u shikua gjyqi i tij në mun 
gese. 

Tiranë, 26.X.1942-XX. 
Dh. Miçaço 

FTES:Ë 
Thirret me u prezantua para Gjykatës Hetuese të 

Korçës për më dt. 21 dhjetor 1942-XXI, i qojturi 
Famulare Biagiios Michele, shtetas Italian, me banim 
të pa ditun në Shqiipëri, i pandehur për vjedhje. 

BKSH



J4 Nr. 12, 

Në rast mos prezantimi ka me u vendos e pro 
vedue në munqesë 

Korçë, më 13-10-1942-XX. 
Gjyqtari Hetues 

* * * 
Thërriten të quaj tunit Todor Momiri, Stefanka 

Galoi dhe Todor Lidia, banues më parë në Tetovë, 
dhe tash me banim të pa ditun në Bullgari, që të 
paraqiten para gjykatës Shkallës I. Tetovës, më datë 
17 nandor 1942-XXI, n'ora 10 para dreke t'akuzuar 
për kalim kufini pa pasaportë në mos paraqitjen e 
tune në ditën dhe orën e siipër shënuar, ka për t'u ve 
pruar si mbas ligjës. 

Tetovë, më 15~X-1942-XX. 
Gjyqtari Filluer 

* * * 
Thërriten të quajtunit Boris dhe Persa Ivani ba 

nues më parë në Tetovë, dhe tash me banimin të pa 
ditun në Bullgari, që të paraqitet para gjykatës shkl. 
I. Tetovës, më datë 18 nanduer 1942-XXI, n'ora 10 
para dreke i akuzuar për kalim kufini pa pasupor.ë në 
mos paraqitjen e tyne në ditën dhe orën e sipër-she 
nuar, ka për tu veprue si mbas ligjës. 

Tetovë, më 15-X-194~-XX. 
Gjyqtari FiJluer 

* * * 
Thërritet i quajtuni To.iqoviç Panda, banues 

më parë në Tetovë, dhe tash me banim të pa ditun 
në Bullgari, që të paraqitet para gjykatës shkal. I. 
Tetovës, më datë 18 nanduer 1942-XXI, ora 10 para 
dreke i akuzuar për kalim kufini pa pasaportë në 
mos paraqitjen e tija në ditën dhe orën e sipër she 
nuar, ka për tu veprue si mbas ligjës. 

Tetovë, më 15-X-1942-XX. 
Gjyqtari Fiilluer 

* * * 
Thërritet i quajtuni Ilia Stefani, banues më parë 

në Tetovë, dhe tash me banim të pa ditun në Bullgari, 
që të paraqitet para gjykatës Shkal. I. Tetovës, më 
datë 18 nandor 1942-XXI, ora 10 para dreke i aku 
zuar për kalim kufini pa pasaportë në mos paraqitjen 
e tija në ditën dhe orën e sipër shenuar, ka për 
tu vepruar si mbas ligjës. 

Tetovë, më 15-X-1942-XX. 
Gjyqtari Filluer 

* * * 
Thërritet të quajtunit Lubica dhe Vera Spiri, ba 

nues më parë në Tetovë, dhe tash me banim të pa 
ditun r.ë Bulgarii, që ,ë pa:aqii'en pa a r j 1' a ës Shkal. 
I. Tetovës, më datë 18 nanduer 1942-XXI, ora 10 
para dreke t'akuzuar për kalim kufini pa pasaportë në 
mos paraqitjen e tyre në diitën dhe 0~2.1 e sipër she 
nuar, ka për· tu vepruar si mbas ligjës. 

Tetovë, ~ 15-X-1942-XX. 
Gjyqtari Filluer 

/ 

* * * 
Thërritet i quajturi Ahmct Shaqiri, banues më 

parë në Beluiçina ( Krushevo) Bullgari, dhe tash me 
banimin të pa ditun në Bullgari, që të paraqitet para 
gjykutës Shkal. l. Tetovës, më datë 25 nanduer 1942- 
XXI, ora 10 para dreke i akuzuar për kallim kufini 
pa pasaportë në mos paraqitjen e tija në ditën dhe 
orën e sipër shcnuar, ka për tu veprue sii mbas ligjës. 

Tetovë, më 15-X-19l!2-XX. 
Gjyqtari Filluer 

* * * 
Thërriten të quaj tunit Tolçc jova.ii dhe Xhorxhe 

Radinvci. banues më parë në Tetovë, që të para 
qiten. dhe tash me banimin të pa dituri në Bullgari, 
që të paraqiten para gjykutës Shkal. I. Tetovës, më 
datë 14 nanduer 1942-XXI, ora 10 para dreke i aku 
zuar për kalim kufini pa pasaportë në mos paraqitjen 
e tgre në ditën dhe orën e sipër shënuar, ka për tu 
vepruar si mbas Liqjës, 

Tetovë, më 15-X-1942-XX. 
Gjyqtari Filluer 

* * * 
Thërriten të quaj tunit Angjelina, Aleksander, dhe 

Pieter Todor Zufiri, banues më parë në Tetovë, dhe 
tash me banimin të pa ditun në Bullqari, që të 
paraqiten para gjykutës Shkal. I. Tetovës, më datë 
25 nanduer 1942-XXI, ora 10 para dreke i akuzuar 
për kalim kufini pa pasaport: në mos paraqitjen e tija 
në ditën dhe lO rën e sipër shenuar, ka për tu vepruar 
si mbas Jigjës. 

Tetovë, më 15-X-1942-XX. 
Gjyqtari Filluar 

* * * 
Thërritet i quajtuni Xhernali Halili banues më 

parë në Tetovë, dhe tash me banimin të pa ditun në 
Bullgari, që të paraqitet para gjykatës Shkal. I. Teto 
vës, më datë 21 nanduer 1942-XXI, ora 10 para 
dreke i akuzuar për dehje në mos paraqiitjen e tija në 
ditën dhe orën e sipër shenuar, ka për tu vepruar si 
mbas l igjës . 

. Tetovë, më 15-X-1942-XX. 
Gjyqtari Filluer 

* * * 
Thërritet i quajtuni Panta Gligur Mirçeviqi ba 

nues më parë në Tetovë, dhe tash me banimin të pa 
ditun në Bullgari, që të paraqitetet para gjykatëi 
Shkal. I. Tetovës, më datë 11 nanduer 1942-XXI, ora 
10 para dreke i akuzuar për kontrabandë, në mos 
paraqitjen e tija në ditën dhe orën e sipër shenuar, 
ka për tu vepruar si mbas ligjës. 

Tetovë, më 15-X-1942-XX. 
Gjyqtari Pilluer 

* * * 
Thërritet i quajtuni Kuce Mati, banues më parë 

në, Tetovë, dhe tash me banimin til pa ditun në 
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Bullgari, që të paraqitet para gjykatës Shk. I. Tetovës, 
(Jlë datë 29 nanduer 1942-XXI, ora 10 para dreke j 
akuzuar për kalim kufini pa pasaportë, në mos para 
qitjen e tija në ditën dhe orën e sipër shenuar, ka 
per tu vepruar si mbas ligjës. 

Tetovë, më 15-X-1942-XX. 
Gjyqtari Filluer 

* * * 
Thërritet i quajtuni Milan Aqimi, banues më parë 

në Tetovë, dhe tash me banimin të pa ditun në 
Bullgari, që të paraqitet para gjykatës Shkal. I. Teto 
vës, më d: atë 29 nanduer 1942-XXI, ora 10 para dite i 
akuzuar për kalim kufini pa pasaportë, në mos para 
qitjen e tija në ditën dhe . orën e sipër shënuar, ka 
për tu vepruar si mbas ligjës. 

Tetovë, më 15-X-1942-XX. 
Gjyqtari Filluer , 

* * * 
Thërritet i quajturi Nikolia Gjurçini, banues më 

parë në kat. Mramorez ( Slivovë) i Strugës, dhe tash 
me banimin të pa ditun në Bullgari, që të paraqitet 
para gjykatës Shkal. I. Tetovës, më datë 14 nanduer 
1942-XXI, ora 10 para dreke, i akuzuar për kalim 
kufini na pasaportë, në mos paraqitjen e tija ne 
ditën dhe orën e sipër shenuar, ka për tu vepruar 
si mbas ligjës. 

Tetovë, më 15-X-1942-XX. 
Gjyqtari Filluer 

SHKURTIM DEKRETI PENAL 
Me Dekretin penal Nr. 579 dt. 7-7-1942-XX, 

asht vendos denirni i të pandehurit Polombi Gino, ba 
nues në Durrës, me dhjet fr. shq. gjobë të lehtë, i 
rnarrun nën ·akuze për qendrirn aut. në vend të nda 
luern, por me qenë se i dënucrni që u përfill ma 
nalt rezulton me banim të pa dijtun në Shqipni, siç 
rezulton dhe nga anshkrirni i 0/iqar:t Gjyqsuer, pran 
dej ky Dekret penal botohet në Fletoren Zyrtcn-e për 
të zanë vendin c komunikimit. 

Tiranë, më 6-X-1942-XX. 
Gjyqtari Fi; l.ier 

* * * 
Me Dekretin Penal Nr. 1269 dt. 8-12-1941 asht 

ndeshkue Metush Mujaku nga Shkodra me zeje treg 
tar, i rnarrun nën akuze për dehje, me 2 (dy) dit 
burg e 10 fr. shq. gjobë, por me qenë se i denuemi 
që u përfill ma sipër, siç rezulton dhe nga anshkrimi 
i Ofiqarit Gjuqsuer, ka rezultuern me banim të pa 
dijtun në Shqipni, prandaj ky Dekret-Penal botohet 
në Fletoren Zyrtare të Mbretnis Shqiptare, për të 
zanë vendin e komunikimit 

Tiranë, më. 6-X-1942-XX. 
Gjyqtari Filluer 

* * * 
Me Dekretin Penal Nr. 1258 dt. 2~-8-1941, asht 

vendos dënimi të pandehurit Jahja Deda nga Gosti- 
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van, 1 rnarrun nën akuzë për dehje, me 2 (dy) dit 
burgim dhe me dhjet fr. shq. gjobë të lehtë, për me 
qenë se i denuerni që u përfill ma sipër, siç rezulton 
dhe nga anshkrimi i Ofiqarit Gjyqësuer, ka rezul 
tuem me banim të pa dijtun në Shqipni, prandaj ky 
Dekret-Penal për të zanë vendin e komunikimit botohet 
në Fletoren Zyrtare të Mbretnis Shqiptare. 

Tiranë, më 6-X-1942-XX. 
Gjyqtari Fi'.ker 

* * * 
Me Dekretin Penal nr. 934 dt. 11-9-1941-XIX, 

asht ndeshkuem i pandehuri Samogia Erniia Gerolarno 
nga Italia, me njiqind fr. shq. gjobë të lehtë, për 
me qenë se, i denuemi që u përfill ma sipër siç rezul 
ton dhe anshkrirni i Ofiqarit Gjyqësuer, ka rezultuern 
me banim të pa dijtun në Shqipni, i rnarrun nën 
akuze për dirizhim auto-mjeti pa leje, prandaj ky 
shkurtim Dekret-Penalii botohet në Fletoren Zyrtare 
të Mbretnis Shqiptare, për të zanë vendin e komuni- 
kimit. ~. 

Tiranë, më 6-X-1942-XX. 
Gjyqtari Fi.luer 

* * * 
Me Dekretin Penal nr. 906 dt. 10-9-1941-XIX, 

asht ndeshkuem i pandehuri Mihal Pjetër Duri, nga 
Gjinokastra, me pcsdhjetë fr. shef. gjobë të lehtë, por 
me qenë se, i denuemi që u përfill ma sipër siç rezul 
ton dhe anshkrimi i Ofiqarit Gjyqësuer, ka rezul 
tuem me banim të pa di tun në Shqipni, i rnarrun 
nën akuzë për mos-deklarim të radios, prandaj ky 
shkurtim Dekret-Penali botohet në Fletoren Zyrtare 
të Mbrctnis Shqiptare, për të zanë vendin e komuni 
kimit. 

Tiranë, më 6-X-1942-XX. 
Gjyqtari Fi1lt,er 

* * * 
Me Dekretin Penal nr. 839 dt. 25-8-1941-XIX, 

asht vendos dënimi të pandehurit Qamil Ismail Kape 
gjiu nga Shijaku, shofer me njiqind fr. shq. gjobë 
të lehtë, i rnarrun nën akuzë për dirizhim auto-mje 
ti pa leje, por me qenë se i denuemi që u përfill ma 
sipër, siç rezulton dhe nga anshkrirni i Ofiqarit Gjyqë 
suer, ka rezultuern me banim të pa dijtun në Shqipni. 
prandaj ky Dekret-Penal oër të zanë vendin e komuki 
mit botohet në Fletoren Zyrtare të Mb:-e·n·s Shqiptare. 

Tiranë, më 6-X-1942-XX. 
Gjyqtari Filluer 

* * * 
Me Dekretin Penal nr. 758 dt. 21-8-1941-XlX, 

asht ndeshkuem Shahin Myftari nga Gj inokastra, i 
rnarrun nën akuzë për dehje, me 2 (dy) dit burgiim 
e dhjet fr. shq. gjobë, por me qenë se i denuemi që 
u përfillue ma sipër, siç rezulton dhe nga anshkrirni 
i Ofiiqarit Gjpqësuer, ka rezultuern me banim të pa 
dijtun në Shqipni, prandaj ky Dekret-Penali botohet 
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në Fletoren Zyrtare të Mbretnis Shqiptare, për të 
zanë vendin e komunikimit. 

Tiranë, më 6-X-1942-XX. 
Gjyqtari Filluer 

* * * 
Me Dekretin Penal nr. 692 dt. 21-8-1941-XIX, 

asht ndeshkuem Masfrangelo Giovanni Nicola nga 
Italia, me njëqind fr. shq. gjobë, por me qenë se 
'i denuemi që u përfill ma sipër, siç rezulton dhe 
nga anshkrirnii i Ofiqarit Gjqqësuer. ka rczultuem me 
banim të pa dijtun në Shqipni, prandaj ky Dekret 
Penal botohet në Fletoren Zyrtare të Mbrenis Shqip 
tare, për të zanë vendin e komunikimit. 

Tiranë, më 6-X-1942-XX. 
Gjyqtari Filluer 

* * * 
Me Dekretin Penal nr. 332 dt. 2-4-1942-XX, asht 

ndeshkuem i pandehuri Feti Rexhep Mataj, nga Tepe 
lena, me dy dit burgim, por. me qenë se, i denue 
mi që u përfill ma sipër, siç rezulton dhe anshkrirni i 
Ofiqarit Gjyqësuer, ka rczultuern me banim të pa dij 
tun në Shqipni, i marrun nën akuzë për mos respek 
tim urdhënit, prandaj ky shkurtim Dekret-Pena'i boto 
het në Fletoren Zyrtare të Mbretnis Shqiptare, për 
të zanë vendin e komunikimit. 

Tiranë, më 6-X-1942-XX. 
Gjyqtari Fill u er 

* * * 
Me Dekretin Penal nr. 142 dt. 4-3-1942-XX, asht 

vendos ndeshkimi të pandchunit Nengozi Oreste, nga 
Italia, shofer, me dhjet fr. shq. gjobë të lehtë, dhe 
me qenë se, i dënuari që u përfill ma nalt, ka rezul 
tuern me banim të pa ditun në Shqipni, prandaj ky 
Dekret-Penali botohet në Fletoren Zyrtare për të zanë 
vendin e komunikimit. 

Tiranë, më· 6-X-1942-XX. 
Gjyqtari Filluer 

* * * Me Dekretin Penal nr. 996 dt. 23-9-1942-XX, 
asht vendos ndeshkimi të pandehurit Xhelal Fehim 
Mehmeti nga Përmeti me dy dit burgim e dhjet fr. 
shq. gjobë të lehtë, dhe me qenë se, i denuernii që u 
përfill ma nalt, ka rezultuern me banim të pa dijtun në 
Shqipni, prandaj ky Dekret-Penal botohet në Fleto 
ren Zyrtare për të zanë vendin e komunikimit. 

Tirari~, më 6-X-1942-XX. 
Gjyqtari Filluer 

SHKURTIM I AKTIT KUSHTITUES I 
SHOQËRIS ANONIME « S.A.K » NË KAVAJË 
Sipas Aktit publik Nr. 426812564 dt. 2-1-1942- 

XX, t'redaktuar nga Noteri Publik Z. Adem Tartari në 
Kavajë, Zz. Leonidha Levanti, lindur në Kavajë 2) 
Shgqri Efica, 3) Mustafa Bardhi, 4) Idriz Shtini, 
5) Shaqir Gjeçi, 6) Sulejman Merhori, 7) Osman 

Qerosi, 8) Hysen Kodra, 9) Veli Korriku, 10) Oerim 
6.orriku, 11) Adem Karamcta. 12) Haxhi Teliti, 13) 
Reshat Bardhi, 14) Mustafa Llulla, 15) Stavro Lima. 
ku, 16) J aho Merhori e 17) Muharrem Deliu, të 
gjithë lindur në Kavajë, themelojnë nji shoqëri anoni 
me si vijon: 

1) Emër' i Shoqërisë ësht S.A.K. (shoqëria auto 
mobilistike Kavajë) qendra në Kavajë dhe agjensi 
në Tiranë c Durrës. 

2) Qellimi i Shoqëris ësht mbartja c udhëtarv« 
në Kavajë-Durrës e Kavajë-Tirane dhe anusjellu.s 

3) Kapitali përbëhet prej fr. shq. 68,000 i një 
pjese vleftë c pesëmbëdhjetë automobilave dhe pje 
sa tjatër derdhur në të holla. KD kapital ndahet në 
136 akcione fr. shq. 500 scjcili. 

4) Këshilli i Administratës përbehet nqa Zz. 
Leonidha Levantii (krgetar ) Mustafa Bardhi, Idriz 
Shtini Shaqir Gjeçi dhe Shuqri Efica (antarë}, ky 
i fundit dhe Këshilltar Dcleqat, 

Këshilli i Administratës ka pushtet për admini 
strimin e zakonshme të Shoqërisë. Të drejtën e nën 
shkrimit .e ka kryetari bashkë me këshilltarin delegat. 

5) Ushtrimi shoqëror mbyllet me 31 Dhjetor t~ 
çdo viti, dhe fitimet nctto pasi të shiten shpenzimet 
etj., ndahen si vijon: për rezervën e zakonëshrne 
10 O;O, këshillit t'administratës 10 O ·O akcionistave 
80 010 të ndara në pjesë të barabarta. 

Asnjeri prej shokëve s'ka të drejtë të merret me 
rnunra të tjera jashtë shoqërisë pa lejen e asamblesë 
së përqjitnësprne. 

6) Sqndik i shoqëris u-emërua vetëm Z. Llambi 
Konduri. 

7) Asamblea e Përgjithëshme zakonisht mblidhet 
një herë në vit dhe jasht-zakonisht sa herë që këshilli 
i administratës do t'a gjykoi të dobishme. 

8) Shoqëria vazhdon pesë vjet po mund të zgja 
tet me vendimin e asambles së përqjithëshrne të sho 
këvet me shumicë 70 O;O të kapitalit. 

Në mbështetje të vendimit datë 28-2-1942-XX, 
të gjykatës së Shk. I. të Durrësit përcjellë 'me. 
shkresën Nr. 485 datë 15-VI-1942-XX, u-bë tran 
skriptimi pranë kësaj Ode në Regjistrin e Shoqëris 
Anonime nën Nr. 1119. datë 22-6-1942-XX. 

Durrës, më 1-10-1942-XX. 
Nga Oda e Tregtisë së Durrësit 

Shtyq. Luarasi Tiranë 
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FLETORJA 
E MBRETNISË 

ZYRTARE 
SHQIPTARE 

Tiranë, e Martë 10 t"'anduer 1942-XXI 

. BOTOHET PREJ MINISTRIS St KULTUR£S POPULLORE 

KONDITAT E PAJTIMIT 

PËR SHQIP~RI, IT /\LI e PERANDORI: për nji vit Fr. Shq. 20 
• JASHTE (Shtete të B. Postal) • • • » 30 

(për fl muaj gjysma) 
NjA numur (deri 16 faqesh) i muajit n'udhtirn Fr. Shq. 0,20 
» • » • i vjetër " 1.- 

(Numura të veçanta shiten edhe në Libraritë) 
Të hollat për pajtime ose për sasi numurash a koleksio 

ne paguhen në Zyrën e Financave në çdo vend dhe d~f 
teaa përkatëse duhet t' i dërgohet Ministris së KUL TURES 
POPULLORE. 

Për Fletoren Zyrtare, nga jashtë pajtimi mund të dër 
gohet me çek banke, tue shtue fr. shq. 0.70 per pullat e dëf 
te16s, dhe po n'atë drejtim. 

PËRMBAJTJE 

1) Ligjë 12 Shtator 1942-XX, Nr. 261 
Ndryshim i formës së Flamurit Kombëtar f. 

2) D. M. 23 Tetor 1942-XX, Nr. 262 
Aprovim i tekstit të vetëm të dispozita· 
ve legjislative q'i përkasin Gjyqit Ushta 
rak të Ff. AA. t'Unjisueme dhe ri-organi 
zimi e funksionimi i tij me emnin ,Gjyqi 
i Posaçëm i Shtetit» » 2 

3) D. M. 2 Nëntor 1942-XXI, Nr. 263 
Lidhje rrogash jetike > 6 

4) Lajmërim i Mëkambësis P. Mbr. > 9 
5) Lajmërim i Gjyqit Shk. I. - Tiranë » 9 
6) D. Min. Fin. - Caktim çmimi për 

shitje të një partisë karburi të kalciumit » 10 
7) Shpallje Gjyqesh » 10 

SOMMARIO 

1) Legge 12 settembre 1942-XX, Nr. 261 
Modifica del formato della Bandiera 
Nazionale del Regn o d' Albania p. 11 

2) D. L. 23 ottobre 1942-XX, Nr. 262 
Approvazione del testo unico delle dis 
posizioni legislative riflettenti il tribuna 
le militare delle Forze Armate Unificc 
te e suo riordincmento e Iunzioncmen- 

TAKSA E RE GULLA PËR SHPALLJET 

Kur nuk kalon një shtyllë (shqip e italisht) Fr. Shq. 10 
Për ma shumë se vjë shtyllë për çdo shtyllë • 5 

Botohen pa vleltl shpalljet q'u përkasin gjyqen 01e admints 
trati!s Shtetnore dhe ato të cilësuemc t'atilla ose ti perjashtueeie 
ligjërisht nga pagimi taksave Shtetnore. 

Shpalljet botohen rregullisht • kur nuk pengojnë raaje ti po· 
saçme - ndër 3 numurat e para pas mbritjes së tyre në Redaksi 

pagesa e ahpalljevet bëhet si edhe për pajtimet në Zyrat Financiare 

DllEJTIMI p6r korretpondenc6 dhe page1at 61ht 
MJNISTRIS£ S£ .KULTUR£S POPULLORE 

(FLETORJA ZYRTARE) 
TIRAN 

to con la denominazione di tribunale 
speciale dello Stato ~ 11 

3) D. L. 2 novembre 1942-XXI, Nr. 263 
Concessione di assegni vitalizi > 15 

Ligjë 12 Shtator 1942-XX, Nr. 261 
12.9-1942-XX 

Ndryshim i formës së Flamurit Kombëtar 

VIKTOR EMANUELI' III 
PmR HIR T1t ZOTIT E VULLNET n KOMBIT 

MBRET I IT ALIS DHE I SHQIPNIS 
PERANDOR I ETIOPIS 

Këshilli i Epërm Fashist Korporativ ka aprovue : 
Na kemi sanksjonue dhe promulgojmë sa vijon: 

Neni 1 
Neni 1 i Dekretit Mbretnuer datë 28 shtatuer 

1939-XVIII. Nr. 142, këthqe në ligjën datë 4 korrik 
1940-XVIII, Nr. ,182, ndryshohet në kët mënyrë. 

«Flamuri Kombëtar i Mbretnis Shqiptare përba 
het prej nji pëlhure katërkandëshe të gjanë sa dy 
të tretat e qjatësis, me ngjyrë të kuqe dhe në mjedis 
me shqupc dukrcnshe të zezë». 

Neni 2 
Neni 2 i Dekretit Mbretnuer në fjalë ndryshohet 

kështu: 
«Flamuri i Shtetit, që do të përdoret vetëm ndër 

selinat e Sovranëve dhe të pjestarëvet të Familjes 
Mbretnore. në selin e Këshillit t'Epërm Fashist Kor- 
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porativ dhe n'ato të Zyrave Qeveritare përbehet prej 
nji pëlhure katërkandëshe të gjanë sa dy të tretat Ci 

gjatësis së sajë, me ngjyrë të kuqe, tue pasë në 
mjedis shqypen dukrenshe të zezë të kunorëz.rc ne me 
përkrenaren e Skanderbegut n'ar, mbajlun prej nji 
shtize me ngjyrë të kuqe e të zezë, të stolisun me 
Fashon e Liktorit n'ar dhe me kokardë të kaltërt që 
mbi sheritat e sajë ka shkronjat «FERT» në mes dy 
nejeve të Savojës në serm». 

Urdhënojmë që kjo Ligjë të radhohet në Fletoren 
Zyrtare të Mbretnis, tue i dhanë mandat cilitdo q'i 
përket rn'e respektue dhe me ba që të respektohet. 

S. Rossore, me 12 shtator 1942-XX. 
Viktor Emanuele d. v. 

M. Kruja d. v. 

Dekret Mëkambësuer Nr. 262 
datë 23-10-1942-XX 

Aprovim i tekstit të vetëm të dispozitave le~~ 
lative q'i përkasin Gjyqit Ushtarak t~ FF. AA. 
funjisueme dhe ri-organizimi e funksionimi i t•j 

me emnin Gjyqi i Posaçëm i Shtetit 

NA 
MIIKAMB11S I Pt1:RGJITHSHËM I MADHNIS TIJ 

VIKTOR El\1ANUELIT III 
Pl:R HIR Tt1: ZOTIT E VULLNET Tt1: KOMBIT 

MBRET I ITALIS DHE I SliIQIPNIS 
PERANDOR I ETIOPIS 

Në virtyt t'autoritetit që Na asht de'ecue : 
Tue pa nevojën e ngutëshme . e urgjente me 

përmbledhë në Tekst të vetëm. dispozitat Ieujisla 
tive që i përkasin Gjygit Ushtarak të Fuqive t' Arma 
tosuna t'Unjisucrne tue proccduern njiherit dhe në 
riorganizimin e tij me ernnin Gjyqi ushtarak i Po 
saçëm i Shtetit; . 

Tue pa nenet 15 të Statutit Themeltar dhe 14 
të Dekretit Mëkambësuer N. 101 datë 3 Prill 19'40, 
kthye në ligjë me Nr. 358 datë 12 Korrik 1942-XXI; 

Tue pa Dekretin !Ylëkambësuer Nr. 176 datë 11 
Dhetuer 1939-XVIII kthye r ë ligjë me Nr 576, datë 
7 Dhctuer 1940-XIX e Nr. 189 datë 31 Maj 194"· 
XVIII, Nr. 379 datë 15 Gusht 1940-XVJII, Nr. 17 
datë 16 Kallnuer 1941-XIX, Nr. 277 datë 29 Shta 
tuer 1941-XIX, Nr. 33 datë 25 Fruer 1942-XX e 12 
Oershuer 1942-XX, si dhe Dekretin Nl.ëkambë,uer Nr. 
204 datë 31 Dhetuer 1939-XVIII, kth!_;e~ në ligjë 
Nr. 356 datë 8 Korrik 1940-XVIII; 

Mbi propozimin e Krgetarit të Këshillit të T~lini 
stravet, Ministër Sekretar Shteti për Punët e Mbren 
dëshme dhe Zavendës Ministër i Drejtësis, nji men 
dimi me Ministrin e Fmancavet: 

kemi dekretue dhe dekretojmë: 
Neni 1 

A.provohet Teksti i Vetëm, bashkuëm këtij De 
kreti, i dispozitave legjislative që i përkasin Gjygit 

Ushtarak të Fuqive t'Armatosuna t'Unjisueme dhe 
riorganizimi c Iunskjonimi i tij me ernnin Gjgqi 
Posaçëm i Shtctiit. 

Neni 2 
Ministri i Pinarcavct autorizohet me ba në buxhet 

me dekret të vetin, ndryshimet e nevojsl!~me për 
zbatimin c kë"ij Dekreti. 

Me Dcktet të Kryetarit të Këshillit të Ministrave, 
i njij mendimi me Ministrin e Financave. dhe rnbassi 
të jenë ndigjue l\ruetarët e Gjukarës së Posaçme të 
Shtetit, do l{' vendosen tabelat organike të personelit 
të nevojshëm për funksionimin e Gjqkatës së Posaçme. 

Neni 3 
Teksti i Vetëm i sipër-Iolun, i vistucm me urdh 

nin t'Onë prej Knjctarit k Këshillit të Ministravet, 
hyn në fuqi ditën c shpalljes tij në Fletoren Zyrtare 
të Mbrctnis dhe do t'i paraqitet prej Ministrit pro 
ponucs Këshillit t'Eperm Fashist Korporativ për kthi 
min c tij në liqjë 

Urdhënojrnë qi k!J Dekret të shpallet në Fle 
toren Zurtarc të 1\'\.bretnis, tue i dhanë mandat ci 
litdo qi i përket me e rcspcktue me e ba qi të re 
'spektohct. · 

Tiranë, me 2310.1942-XX. 
Francesco Jacomoni d. v. 

1\l. Kruja d. v. 
Shuk Gurakuqi d. v. 

Teksti i vetëm i dispozitave legjislative që i për· 
kosin Gjyqit Ushtarak të Fuqive t' Armatosuna 
dhe ri-orqanizimit të tij dhe funksionimit me 

emnin Gjyqi i Posaçëm i Shtetit 

TITULLI I-rë 
Dispozita të përgjithshme 

Neni 1 
(Emnimi i Gjygjit të Posaçëm të Shtetit 

- Selija e tij) 
Gjyqi Ushtarak i Fuqive t'A·ma•osu' a t'Lnjisue.r e 

merr ernnin Giyqi i Posaçëm i Shtetit, me seli në 
Tiranë. 

Kur e lypin arësye drejtësije, Prokurori i Për 
gjithshëm pranë Gjyqit të Posaçëm të Shtetit, mund 
të kërkojë që ky të shpërngulet në një vend t,ë: 
ndryshëm dhe Kryetari vendosë me anë ordonance. 

TITULLI li. 
Kompetenca 
Neni 2 

(Kornpefenca e vetë) 
Gjyqi i Posaçëm i Shtetit asht kompetentë me 

gjykue; .. 
a) fajet e paraparne prej Dekretit- Mëkambësuer 

Nr. 204 datë 31 Bhetucr 1939-XVIII, i kthyem në 
Iigjën Nr. 475 datë 12 Tetucr 1940 të kryem prej 
personash që nuk bajnë pjesë në Fuqit t' Armato- 
suna; 

b) çdo tjetër faj, q~ i referohet kompetencës spe- 
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cifike të tij të kryeme prej personash që nuk baj ië 
pjesë në fuqit e Armatosuna. 

Neni 3 
mp stencë për koneksitet) 

Procedimet kor.ekse me ato të kornpe.cncës së 
Gj\jqit të Posaçëm të Shtetit i rezervohen kompe 
tencës së tij, tue mbete të pa-prekun dispozitat qe 
i referohen juridiksionit Ushtarak. 

Me gjith këtë asht në tagrin e pa-atakueshëm 
të Prokurorit të Përnj1thshëm pranë (1jyqit të Po 
saçëm të Shtetit, kur arësge konvenicnte' e keshillojnë, 
me vendosë me Dekret ndemjen e procedimeve të 
sipërme ose edhe me ia transrnetue nji zutoriteti 
tjetër gjyqsuer kompetent për ndonjanin nga fajet 
relative. 

Neni 4 
(Konflikt» juridiksioni) 

Mbi konfliktet juridiksioni midis Gj:.Jqit të Po· 
saçëm të Shtetit dhe të ndonji Gjyqtari tje er ordi.iar 
ose special vendos Gjykata e Diktimit në Këshillë të 
Përgj ithëshme. 

TITULLI III. 
Ordinament 

Neni 5 
Gjyqi i Posaçëm i Shtetit përbehet prej: 
a) nji Kryetar me gradë jo ma t'ulët se 'e Korr 

sullit të. M. F. SH. qoftë edhe jashta kuadrit, ose 
grade koresponduese t'Ushtris Mbretnore; 

b) nji ose ma shumë gjyqta£ësh relatorë, që b ajnë 
pjesë të Trupit të Drejtësis të zakonësh.ne ose t'asaj 
Ushtarake: 

c) tetë gjyqëtarve, të gjithë oficerë eprorë të 
M. F. SH., qofshin edhe jashta kuadriit, ose grade 
koresponduese t'Ushtris Mbretnore. 

Për të gjithë pjestarët e Kolegjit formon titull 
preferimi të barnunit pjesë në kohë të tashme ose 
në kohë të kaluerne në magjistraturën <l zukoneshme 
ose me pasun laurën në drejtësi • 

Neni 6 
(Formimi 1 Trupit Gjykuës) 

Gjyqi i Posaçëm gjykon tue qenë i përbarnë prej 
Kryetarit, prej nji Gjyqtari relator dhe prej tre gjyq- 

• 

'larësh. 
Në rasë mungese ose ndalimi te Kryetarit, kryen 

funksionet c tij Oficeri ma i naltë në gradë, ose, 
nt. barasi, grade, oficeri ma i vjetër. 

Ntni 7 
(Zyrat Gjyqsore dhe personeli i tyne) 
Pranë Gjyqit të Posaçëm të Shtetit eksistoinë: 
a) një zyrë e së Drejtës Botnore me një gjyqtar 

të Drejtësie së zakonëshme ose ushtarake, me gradë 
jo ma të ulët se ajo c Prokurori/ të Mbretit Percn 
duer_ ose të nji grade të barabartë me të ose të 
ngarkuem me funksjonet korresponduese qi i nqar 
kehet cilsija e Prokurorit w Përgjithshëm dhe me 

nji ose ma shumë ndihmës të zgjedhun ndër Gjyq 
tarë, ndihmës prokurorat e Mbretit Peranduer e Pre 
torët o me graca korresponduese me drejtesin ush 
ta.akc o..c ndër Oficeret Eprorë të Karabinierëve Mbret- 
norë qofshin edhe në lirim; . 

b) nji zyrë hetuesije, me një ose ma shum\fi 
gjyqtarë hetuesa, të zgjedhun midis gjyqtarësh, pre 
terësh ose ndihmës pretorësh ose gradësh korespon 
duese lë Gjpqit Lshtarak ose midis oficerësh t'ulët 
të karabinicrve Mbretnorë, qofshin edhe në lirim. 

c) nji zycë Sekretar ije me nji ose ma shumë se.~ 
krctarc qi bujnë pjesë në personeliin e sekretarëve 
të rnag] istraturës së rendëshme ose ushtarake. 

Neni 8 
(.Atributat e Prokuro-it të Përgjithshëm 
prena Gjyqit të Posaçëm të Shtetit) 

I gjithë personeli i Zyrave të së Drejtës Botnore, 
të Hetvesis e të Sekretarive rnvaret nga Prokurori 
i PerrJi t.stëm, të cilit i takon e drejta e mbikqqrjes 
mbi rregullin dhe administrimin e drejtë të Drejtësis 
nga ana c Gjyqit të Posaçëm. 

N\be et i paprekuri ushtrimi i pushteteve t'Auto 
ritetevc Ushtarake eprore qi rrjedhin nga rregulloret 
e disiplinës ushtarake. 

Prokurori i Përgjithshëm ka tagër me ndërhye 
në burqjet gjyqsore për sa i u përket të burgosunve 
në dispozicjon të Gjyqit të Posaçëm. 

Neni 9 
(Emnimi i personelit) 

I gjithë personeli i mvarun nga Gjyqi i Posa 
çem i Shtetit emnohet e shgarkohet me Dekret Më 
karnbësuer, me propozimin e Kryetarin të Këshillit 
të Ministrave dhe rnbassi të ndigjohet vetë Këshilli 
kur asht fjala për emnimin dhe shgarkimin e Krye 
tarit ose të Prokurorit të Përgjithshëm. 

Kon-anda e Fuqive t' Armatosuna të Shqipnis dhe 
Komanda e °li\'\ F.SH hartojnë dhe mbajnë të plotsueme 
me shënimet e përditëshme listën e Oficerave qi do 
të nqarkonen me funksjonet gjyqsore pranë Gjyqit 
të Posaçëm. 

TITULLI IV. 
Norma Procedut iale 

Neni 10 
(Ushtrimi i padis penale) 

Padija pe .« c nll., .• G .• c ushtrohet si mbas urdhë 
nit të Kryetc1rit të Këshillit të Ministrave dhe i takon 
po Kq;cnhistnt me disponuem riçeljen e hetimeve në 
rust se asht dhanë vendim për ndalim gjykimi prej 
gjyqtarit hetues. 

Kryetari i Këshillit të Ministravet mund të dele 
goJë me pushtetin c nisjes së padis penale Prokurorin 
e Pëzqjithsbëm pranë Gjyqit të Posaçëm të Shtetit, 
kur fajet nuk janë nga ato kundër personalitetit .të 
Shtetit. 

Ushtrimi i padijes penale nuk asht i revokueshëm, 
tue mbet, me gjithij këtë, të pa-prskuna urdhënimet t 
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përmbajtuna në Dekret Ligjën Nr. 211 datë 3 kallnuer 
1940-XVIII, i kthyem në Ligjë me Nr. 356 datë 8 
korrik 1940-XVIII. 

Respektohen, deri sa të jenë të pajtueshme, nor 
mat e' procedurës penale ushtarake të Luftës, përveç 
sa urdhënohet në këtë nen dhe ndër ata qi vijnë 
;mbrapa. 

Neni 11 
(Gjykim i drejt-për-drejtshëm) 

Përpara Gjyqit të Posaçëm të Shtetit procedohet, 
rregullisht, me gjykim të drejtë-për-dr.ejtëshëm. 

Për këtë qëllim, kur personi ka qenë i arrestuem 
në kryemjen flagrante të nji faji qi asht në kompe 
tencën e Gjyqit të Posaçëm, Prokurori i Përgjith 
shërn, në qoftë se vendos me procedua dhe në qoftë 
se nuk janë të domosdoshme hetime të posaçme, mbasi 
w ketë pyetun në përgj ith si të pandehunin, e sjell 
përpara Gjyqit tue qenë i reshtuern jo ma vonë se 
pesërnbëdhetë ditë pas arrestimit. 

Në seancë kanë m'u paraqitun dëshmitarët qi Pro 
kurori i Përgjithshëm i gje!1 të nevojshëm për me 
zbulue të vërtetën. 

I pandehuni ka të drejtë me zgjedhun me nji 
herë nji mbrojtës ose për ndryshe Kryetari ia crnnon 
nji kryesisht, po qe se nuk asht ernnue prej Prokurorit. 

Mbrojtësi mundet me paraqituri në seancë dëshmi 
tar të pa thërritun. 

Kur mbaron zhvillimi i Gjyqit, Gjykata për shka 
qe shumë të randa qi do të shenohcn me urdhënesën, 
mundet me urdhnue qi të procedohet në hetime for 
male, t ue ia dërgue aktet për këtë· qëllim Prokurorit 
të Përgjithshëm. 

Neni 12 
(Gjykimi mbas hetimesh të përgjithshme) 
Prokurori i Përgjithshëm, atëherë kur çëmon se 

janë të domosdoshme për zbulimin e së vërtetës, heti 
me të posaçme, për plotsimin e të cilave nuk asht j 
mjaftueshëm afati mbrenda të cilit duhet të bahet 
gjykimi i drejtë-për-drejtëshëm, procedon në këto he 
time vetë ose me anën e ndihmësve të vetë, gjithmonë 
rnbassi të ketë pyetun të pandehunin. 

1Vlbasi të plotsohen hetimet dhe mbrenda nji kohe 
qi s'ka me kalue dyzet ditë nga dita e arrestimit tië 
të pandehunit, në qoftë se e shef të nevojëshme se 
duhet me ia paraqituri Gjyqit, kërkon nga Kryetari i 
Gjyqit të Posaçëm qi të caktojë ditën në të cilën 
do të zhvillohet gjykimi. 

Po në këtë kërkesë shënon dëshmitarët qi men- 
don se duhet të dëgjohen. 

Kryetari, porsa të marrë kërkesën, cakton ditën 
e gjykimit. qi duhet të bahet mbrcnda njizet ditësh 
nga data e kërkesës ~ Prokurorit. 

Dekreti i Kryetarit i k um tohct të pandehunit të 
paktën pesë ditë përpara datës së vendosuri pëër gjy 
kim dhe i pandehuni ose mbrojtësi i tij së pakut pesë 

ditë përpara ditës së caktuerne për gjykim duhet me 
treguc ernnat e dëshmitarve qi kërkojnë për me u 
ndigjue. Mos-tregimi i dëshmitarve rnbrenda afatit të 
1përmendun shkakton dekadencë. 

Kryetari urdhnon me nji herë thirrjen e atyne 
'dëshmitarve qi i çërnon t~ dobishëm për zbulimin e 
së vërtetës. 

Neni 13 
(Gjykim mbas hetimesh formale 

Në rasën e tregueme në pjesën e mbrume të nenit 
10 dhe kur e Drejta Botnore nuk ka mundun .~ 
plotsuc hetimet e prandaj me procedua në kërkimin 
e thirrjes mhrenda afatit të shënuam në nenin 11, 
procedohet në hetimin formal nga ana c Gjyqtarit 
Hetues. 

Aktet e kryeme nga e Drejta Botnore në heti- 
met e përgjithshme dhe ato të mbledhuna nga Gjyqi 
gjatë gjykimit të drejt-për-drejtshëm janë të vlefshme 
dhe nuk duhet të përsëriten. 

Gjyqtari hetues plotson hetimet dhe mbledh pro 
vat e paplotsuerne nga e Drejta Publike, të cilës, mbas 
të jenë plotsue hetimet mbrenda q,fatit maksimal të 
riandëdhctë ditëve nga dita e arrestimit të të pande 
hunit, ia dërgon aktet e proçedimit për kërkimet për 
lfundimtare të saja. 

E Drejta Botnorc mbrenda tri ditësh nga marrja 
e akteve ban kërkimet e veta përfundimtare, mbi të 
cilat, rnbrende të njajtit afat, Gjyqtari jep vendim. 

Në qoftë se Gjyqtari Hetues urdhnon dërgimin 
e të pandehunit për gjykim, Prokurori kërkon nga 
Kryetari i Gjyqit që të caktojë ditën e zhvillimit të 
Gjyqit. 

Edhe nil këtë rasë zbatohen dispozitat c përmbaj- 
tuna në kryerreshtat 3, 4 e 5 të nenit 11. 

Neni 14 
( Gjykim me Dekret) 

Gjykimi me Dekret asht i lejueshëm në Gjyqin 
e Posaçëm ~ Shtetit, cilitdo qoftë ndëshkimi i para 
pamë-me gjobë ose me kufizim të përkohëshëm të liris 
personale- mjaftë që të kërkohet prej së Drejtës Bot 
nore dhe prej Kryetarit të vendoset një ndëshkim 
qi nuk kalon tridhjet muej. 

Neni 15 
(Caqet e pezullimit kondicione! t' ekzekutimit 

të ndëshkimit) 
Gjyqi i Posaçëm, ose Kryetari për gjykimet me 

Dekret, munden me urdhënue pezullimin kondicional 
t'ckzekutimit të ndëshkimit, me' konditë qi ndëshkimi 
për m'u vuejtun _të mos jetë ma i randë se tridhet 
rnuej. 

Neni 16 
(Rekurs kundër vendimeve) 

Vendimet e Gjyqit të Posaçëm të Shtetit nuk 
mund të atakohen me- asnjë mjet, përveç rekursit' 
kundër vendimeve në mungesë ose kundërshtimit për 
gjykimin me Dekret. 
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Afati me ba kundërshtimin kundër gjykimit me 
Dekret asht dhetë ditë ç'pre] njoftimit të tij. 

Neni 17 
(Rishqyrtim i çeshtjeve të gjykueme) 

Rishikimi i vendimeve i takon po Gjyqit të Po 
saçëm të Shtetit në rasat dhe ndërsa janë të zbatucsh 
shme, si mbas normave të revisjonit për vendimet e 
Gjyqtarit Ushtarak; dhe për ke:ë Prokurori i Për 
gjithshëm prar.ë Gjyqit të Posaçëm procedon kryesisht 
mbi kërkimin e Ministrit të Drejtësis. 

Po ky Gjyqë i Posaçëm vendos në mënyrë të 
pa-atakueshme në rast të shumë dënimeve për të njëj 
tën fakt kundër po një personi, se cili, prej vendimeve 
të tij asht ay që duhet t'eksekutohet. 

Po këtij Gjyqi të Posaçëm i përket me gjykue 
mbi rekursin kundër vendimeve të dhana në -rnunqesë. 

Neni 18 
(£kzekutueshmenija e vendimeve) 

Vendimi i dënimit me vdekje bahet i eksekutuc 
shëm mbasi të kenë kaluern njizet e katër orë prej 
shqyrtimit të tij, që bahet në se~ncë publike rue u 
lexue tanësisht. 

Vendimi i kumtohet me nji herë Kryetarit të Kë 
shillit të Ministrave i cili, në qoftë se çërnon se nuk 
rekurojnë rrethana të randesishrne për falje o kthim 
denirni ia dergon, tue e vue në dukje kët gja, Proku 
rorit të Përgjithshëm pranë Gjyqit Ushtarak të Posa 
çëm të Shtetit dhe ky mandej merr pa tjetër masat për 
eksekutirnin. 

Po Kryetari i Këshillit të Ministrave, mbi lutjen 
e paraqitun për falje prej të dcnuemit, prej gjinis 
ose prej mbrojtësit, mund t'urdhnojë pezullimin e 
ekzekutimit të vendimit të denimit me vdekje. 

Mbeten të pa-prekuna, në çdo rasë, dispozitat 
e përrnbajtuna në Dekretin Mëkambësuer Nr. 211 datë 
3 kallnuer 1940-XVIII, kthye në ligjë me Nr. 356 
e datë 8 korrik 1940-XVIII. 

Neni 19 
(Ekzekutimi i vendimeve me vdekje) 

Tue lanë të pa prekuna urdhënirnet e neneve 11 
e 17 të këtij Teksti të Vetëm, respektohen, për c'cze 
kutimin e vendimeve të dënimit me vdekje, eskluzi 
visht dispozitat e nenit 12 të K.P. 

I takon Prokurorit të Përgjithshëm të Gjyqit të 
Posaçëm të Shtetit me dhanë udhëzimet për trajti 
min e 'd ënuerniit. 

Neni 20 
(Mbrojtësit) 

Përpara Gjyqit të Posaçëm të Shtetit pranohen 
për Me mbrojtun vetëm avokatët dhe përfaosuesat e 
Gjyqit t'autorizuern me ushtrue të njajtin funksion 
ipranë .magjistraturës penale të rendëshrnc. 

Me gjithë këtë, Kryetari i Gjyqit të Posaçt{'ll: 
mundet me ngarkue për Mbrojtjen e të pandehunit qi 
nuk ka mbrojtës të vetin edhe nji oficer depruer të 
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Miliicis Fashiste Shqiptare ose nji oficer depruer të 
Ushtris qi ban pjesë në kateqorit e nxjcrruna r:ë lirim. 

Neni 21 
(Ndalim Gjyqi) 

Kur e Drejta Botnore e çëmon se nuk duhet me 
procedua, kërkon ndalim Gjyqi nga Gjyqtari Hetues 
me kërkesë përfundimtare t'arsgetueme dre Gjyqtari 
jep vendim. Në qoftë se Gjyqtari Hetues nuk e gjen me 
vend me zbatue kërkesën e Prokurorit, urdhnon dër 
gimin e të pandehunit për gjykim dhe kundra kësaj 
mase nuk mund të bahet asnji rekurs. 

Neni 22 
(Organiku dhe materiali i personelit qi mvaret 

nga Gjyqi i Posaçëm i Shtetit 
Me Dekret të Kryetarit të Këshillit të Minis 'rave, 

njij mendimi me Ministrin e Financave dhe mbasi 
të jenë ndigjue Kryetarët e Gjykatës së Posaçme të 
Shtetit, do të vendoset numri i ndihmës prokurorëve 
të Përgjithshëm, i Gjyqtarve hetues dhe i sekretarve 
të mvarun nga Gjyqi i Posaçëm si ,.edhe i personelit 
t'urdhnit e shërbyes. 

Të gjithë Oficeret, Funksionaret dhe Nëpunsit 
e Gjyqit të Posaçëm ruejnë vendin dhe të drejtat e 
tyne për gradimet eventuale n'Adrninistratën nga e 
cila vijnë dhe gëzojnë matarimin ekonomik të gradës 
së cilës i përkasin. 

Oficerëve [ashta kuadrit të M.F.SH. të thrrun me 
formue Kolegjin gjykues të Gjyqit t2 Posaçëm të 
Shtetit i u takon, gjatë kohës së funksioneve të tyne, 
matarimi ekonomik i caktuem 'për oficerat e tjerf me 
gradë të barabartë në shërbim të përhershëm efektiv 
të M.F.SH. 

Po ai matarim ekonomik i u bahet oficerëve qi 
bajnë pjesë në kategorit në lirim e qi i u ngarkohet 
ndonji funksion pranë Gjyqit të Posaçëm. 

TITULLI V. 
Dispozita të fundit dhe transitore 

Neni 23 
(Shpenzime për Iunksjo <im të Giyqit të Posaçëm 

të Shtef tt) 
(Shpenzime për procedime penale. Gjana të 

konfisku eme) 
Shpenzimet për funskjo::imin e Cjgqit të Posa ~ëm 

të Shtetit, tuc përfshimë në 'to dhe ato të bame 
në procedime penale, regjistrohen për çdo vjet në 
kapitull të posaçëm të budqctit të Krgesse së Kë 
shillit të Ministrave, mbassi të je'.ë marrë mendimi i 
Prokurorit të Përgjithshëm të Këtij Gjyqi. 

Ministri i Financavct kujde ·et për vjeljen e gjo 
bavc e k shpenzimeve të Gjyqit me anë t'orqaneve 
kompetente, tue lanë të paprekuna pushtect e Pro 
kurorit të Përgjithshëm të Gjqqit të Posa-ërn të Shte 
tit në liidhje me ekzekutimin e vendimeve. 

Për destinirnin e sendeve të konliskue ne vepro 
het simbas dispozitave ligjore në fuqi dhe-kur shuma 
të hollash-këto derdhen në Arkën e Shtetit. 
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Neni 24 
(Autorizimi me procedue m për pad not në vazhdim) 

Prokurori i Përgj1thstërn prar ë C; ·qit l<! Posa 
çëm ka me kërkuc nga K:-uctari i Ke< llit të 1\\ini 
stravet autorizimin c ushtrimit të pa.i 0 pe ule r~r 
të gjitha procedimet rë Lesuesi ose për çdo shkak 
qoftë ende të pa përfunduemc me vcn.Iim me rorruë 
të gjasë së gjykueme ose që Ill' du•ë,1 c> hyrr:jc~ .1ë 
fuqi të këtij Dekreti ndodhen sidoqortc I~ mva: una 
përpara Gjyqit Ushtarak të Fuqive t'Ar.n.Josu e 1ë 
Unjisueme, me përjm:htim t'atgnevc i:ër të c .lat asht 
në vazhdim e sipër gjykimi. 

Neni 25 
(Vazhdimi i funksjoneve) 

Të gjithë oficeret qi tashti ndodhen me funk jone 
pranë Gjyqit Ushtarak të Fucivc t'Arnn'o; um te Bc.sn 
kueme do të vazhdojrë me ushtrue atrihu'ut qi i u 
janë nqarkue deri sa të bahet ernnin.i i pvr .o.ielit te 
ri. 

I vistuem: Me Urdhë,1 të Sh\ë'q,s;s së Tij 
Mëkambësit të PerriiU shë:n 

Kryelari i Këshi1lit të l\'1i is-ravct: 
M. Kn;ja d. v, ----- 

Dekret Mëkcrnbësuer Nr. 263 
datë 2-11-1924-LX 
Li1hj~_!"og_a~h jetike 

NA 
MËKAMBËS I PËRGJITHSHËM I MADHNIS TIJ 

VIl{TOR EzIANUELIT III 
P~R HIR Ti!: ZOTIT E VULLNET TË KOMBIT 

MBRET I IT ALIS DHE I SHQIPNIS 
PERANDOR I ETIOPIS . 

Në virtyt t' Autoritetit që Na asht dc'e ue , 
Mbasi u-pa Ligja Nr. 195 datë 7 shtatucr 1 CJ42- 

XX, botue në Fletoren Zyrtare të Nlbreinis, Nr. 103 
datë 11 shtatuer 1942-XX, mbi lidhjen e rrogave 
jetike; 

Mbasi u-pa Vendimi i Komisionit për rrogat jeti- 
ke; 

Mbassi u-ndiigjue Këshiili i Ministra\et; 
Mbi proponimin e Kric:etarit të Këshillit të t,l\i,ii 

stravet: nji mendimi me Ministrin Sexre ar Shteti për 
Financat; 

kemi dekretue dhe dekretojmë; 
Personave dhe Familjeve të treque.r;e në listat 

~Nr. 1 e 2 qi bajnë pjesë të pa-ndarne me këtë De'sret 
u lidhet nga nji rrogë jetike në sasi të shënuerne po 
n'ato lista për sejcilën personë a familje. 

Urdhënojmë qi Ky Dekret të botohe: rtë Fletoren 
Zyrtare të Mbretnis, tue i dhanë mandat cilitdo qi i 
përket me e respektue dhe me ba qi të re .pektohet. 

Tiranë, më 2-11-1942-XX. 
Francesco jacomor.i d. v. 

M. Kruja d. v. 
Shuk Gurakuqi d. v. 

Lista Nr. 1 
Emni e Mbicnmi 

• 

1. Hafëz Ihrahim Dalliu 
2. Çarçan Mtisaj 
3. ,~uhtar Axhemi 
4. Hamn Oinami 
5. Asllan Mehmet Starja 
6 Xhclal Mete 
7. Sotir Kolca 
S. Hasan Pilavi 
9. l\ol Karbunara 
10. Mustafa Cara 
11. Nikoll I vanaj 
12. Oazim Ismail Oemal Vlcru 
13. Fcjzullah Guranjaku 
14. Tush Luka [Shahini) 
15. Hafëz Ali Korça 
16. Omer Prishtina 
17. Nik Gjelosh Leka 
18. Dom Gjon Bisak 
19. Dom Shtjefcn Kurti 
20. Dom Luigj Gashi 
21. Hgsejn Hamn Pirgu 
22. Palok Këçira 
23. Hysejn Bclcqu 
24. Goni Katundi 
25. Dom Ndoc Nikaj 
26. Llazo Ikonom Progri 
27 .. Dod Prel Tuli 
28. Ali Nirnan Doça] - Syla 
29. Hasan Ahmet Aga 
30. Sheh Sulejman Kuqi 
31. Pop Ndreu 
32. Marash Nika 
33. Xhafer Rakip Kurnani - Biranji 
3l!. Lulash Gjeloshi 
35. Kolë Tom Luli 
36. Sheh Adem Rada 
37. Nuçi Palla 
38. Petro Fotografi 
39. Dervish Kozeli 
40. Ndok Mirashi 
41. Rexhep Mehmet Shpendi 
42. Kolë Ndou 
43. Gjelosh Mark Lushi 
44. Salih Mani - Mulasmani 
45. Mark Shytani 
46. Sheriban Velçishti 
47. Arif Drashovica 
48. Murat Tërbaçi 
49. Ibrahim Ismail Zhuli 
50. Selman Blloshmi 
51. Dr. Athanas Grillo 
52. Pal Marash Kola 

Nr. 127 

Rroga muejorc 
Fr. Shq. 
140 
60 
80 
140 
70 
150 
170 
130 
120 
100 
250 
150 
110 
150 
400 
400 
120 
100 
60 
60 

100 
40 

120 
140 
160 
80 
80 
80 
60 
60 
40 
40 
80 

120 
50 
80 
40 
40 
60 
80 
40 

100 
50 

150 
60 
60 
60 

140 
80 

100 
100 
'!O 
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53. Kamber Lulashi 
54. L1ihal Sotir Çeno 
55. Tunxh M.yf tari 
56. Fet Sadiku 
57. Palë Nik Musa 
58. Çun Kola 60 
59. Sokol Deli Bajraktari 40 
60. Deli Tahiri 40 
61. Sul Martini 40 
62. Marash Sokoli 40 
63. Kapllan Deliallisi 100 
64. Avdi Syla 40 
65. Mustafa Tragjasi 120 
66. Ali Myftar Bajraktari 60 
67. Pal Frroku 40 
68. Mark Shyt Gjergji 40 
69. Pjetër Ndue Dashi 1 40 
70. Dod Ndreka 40 
71. Mark Mhill Shpendi 40 
72. Rexh Frrok Bajraktari 40 
73. Shpend Halil Furriku - Bajraktari 60 
74. Zef Marku 40 
75. Sokol Marash Marku 60 
76. Mark Tish Toma 
77. Prennush Gjergj Marku 
78. Nikoll Gjoka 
79. Zef Pjeter Ndou 
80. Zef Nikoll Pjetri 
81. Pieter Mark Ko~iku 
82. Cuf (Jusuf) Dushi 
83. Ded Nikoll Bushi 
84. Maxhum Nimani 
85. Avdi Kola 
86. Sheh Karbunara 
87. Bedri Pejani 
88. Musa Demi 
89. Ismail Haxhi Tahiri 
90. Mehdi Preveza · 
91. Hysen Kuqi 

Lista Nr. 2 
Emni i familjes rroga mujore për çdo pj astar 

fr. shq. 
Prishtina 

150 
30 

1. Famil. Hoxha Kadri 
Fatime. e shoqja 
Ali, i biri 

2. Famil. Namik Delvina 
Astrit, i biri 

3. Famil. Oamil Bala 
Remzije, e shoqja 
Tomor, i biri · 
Nimete, e bija 

4. Famil. Hilë Mosi 
Vitoria, e shoqja 
Filja, e bija 
Ana, , > 

1eo 
120 
24 
24 

168 
18 
18 

40 
60 
100 
40 
60 

40 
40 
60 
40 
40 
40 
40 
80 
10J 
60 

300 
400 
400 
100 
90 
120 

gjithsejt 
fr. shq 

170 
180 

180 

168 

Rina, » » 18 
Gjyljana» 18 
Gjyste, e ama 100 

5. Famil. Abdyl Ypi 
Fatime, e shoqja 140 
Ali e i biri 28 

6. Famil. Mark Kapidani 
Roza, e shoqja 150 
Gjystino, e bija 30 
Mark, i biri 30 

7. Fornil. Refat Frashëri 
Mediha, e shoqja 150 
Beriha, e bija 30 

8. Famil. Murat Jahjaj 
Zyhra, e shoqja 128 
Asim, i biri 40 

9. Famil. Ismail Q. vlora 
Medvedete, e bija 160 
Alije, e bija 160 

10. Famil. Sotir Peci 
Antiguni, e shoqja 250 
Luiza, e bijo 50 
Koça, i bin 50 
Gaqo, i biri 50 

11. Famil. Dr. Haki Mborja 
Salushe, e shoqja 175 
Mahmudije, e ama 82 
Skender, i biri 20 
Petrit, i biri 20 
Drita, e bija 20 
Liri.a, e bija 2.0 
Shpresa. e bija 20 

12, Famil. Mihal Grameno 
. Androniqi, e shoqja 200 

13. Famil. Dhimitër Mole 
Ef•ali, e shoqja 120 

14. F •• m: !. Spiro Naçi 
Fillona, e shoqja 130 

7 5. Famil .... Waver Ka roli 
Kostantina, e shoqja 140 

16. Fami. Selam Musa1t 
Zehha, e shoqja 130 

17. Famti. Dr, Telha Hilmi 
Hyrije, e shoqja 110 
Paqe, e b.j::i 22 
Manushe, e bija 22 
Nusrete, e bija 22 
BaUkëze, e bija 22 

18 Fu mil. Themis. Oermenjt 
Evdhoksijo, e shoqja 300 

19. Famil. Vangjel Ojtka 
Athina, e shoqja 120 

20. Famtl, NL'Çi Naci 
Polikseni, e shoqja 130 
Sotiraq, i biri 26 

21. Famil. Papa K. Negovani 
Efrosina, e shoqja 200 

340 

168 

210 

180 

168 

320 

400 

357 

200 

120 

130 

140 

130 

198 

300 

120 

156 

200 

• 
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22. Famil. K. Kristoforidhi 
Kleopatra. e bija 150 

23. Famil. Prenk Rib Dada 
Lucije, e shoqja 200 

24. Famil. Zef Shantoja 
Pina, e shoqja 150 

25. Famil. Kofi! Ded O jon Luli 
Nore, e shoqja 200 

26 Famil. Sheh Sabri Pt ëoeza 
Hajrije, e shoqja 90 

27. Famil. Çerçis Topalli 
Oamo, e shoqja 200 
Ballkëze, e motra 100 

28. Famil. At Statn M, lani 
Areti, e shoqja 180 

29. Famil. Ket Kodhell (Marabi) 
Leze, e shoqja 120 

30. Famil. Fuat Dishnica 
Ismihan. e shoqja 130 

31. Famil. Delfino Lorecchio 
Tereza, e shoqja 190 

32. Famil. Gaqi 1/tica 
O liga, e shoqja 100 

33. Famil. Mahmud Portuzi 
Metije, e ama 120 

34. Famil. Risto Siliqi 
Eksa, e shoqja 150 

35. Famil. Maz-har Dellallisi 
Murije, e shoqja 120 
Dukeji e bija 2'1 

36. Famil. Kadri Ojala 
Remzije, e shoqja 190 

37. I amil. Qamil R. Panariti 
Hava, e ama 100 

38. Famil, Foqion Pastoli 
Eleni, e shoqja 56 
Violeta, e bija 18 
Petraq, i biri 18 
Xhuvani, i biri 18 
Kostandina, e ama 30 

39. Famil. Zef Kruja 
Donika, e bija 120 

40. Famil. Haidar Hidi 
Hava. e shoqja 90 
Holil. i biri 18 

41. Famil. Dhimltër Mano 
Aleksandra, e shoqja 50 

42. Famil. Petraq Panduku 
Pulqeri, e shoqja 50 
Angjelina, e ama 38 
Sofika, e bija 18 
Dhimitra, e bija 18 
Arieta, e bija 18 
Angjeliqi, e bija 18 

43, Famil, Ali Çaush S. Verleni 
Haxhire, e shoqja 70 

150 

200 

200 

90 

200 
100 

180 

120 

130 

190 

100 

120 

159 

1 '1'1 

190 

100 

1'10 

120 

108 

160 

70 

44. Famil, Dr. Myrteza Struga 
Nebije, e shoqja 102 
Oerime, e bija 18 
Ervehe, e bija 18 
Adli, i biri 18 
Nevzat, i biri 18 
Fatmir, i biri 18 
Tomor, i biri 18 

45. Famil. Hamza Isaj 
Zete, e shoqja 100 
Kujtim, i biri 20 
Engjëll, i biri 20 
Alush, i biri 20 
Shqiponjë, e bija 20 
Nasibe, e bija 20 
Bardha, e bija 20 

46 Famil. Dervish Mitrovica 
Sabrije, e shoqja 200 
Kimete, e bija '10 

47. Famil. Pande/i Cale 
Ollga, e shoqja 150 
Kostanca (Donica), 

e bije 50 
48. Famil. Hysnl Curri 

Zeliha, e shoqja 150 
Skender. 1 biri 30 
Aferdita, e bija 30 
Lirija, e bije 30 

49. Famil. Bajram Curri 
Dervishe, e shoqja 500 

50. Famil. Fejza Rustemi 
Oibro, e. shoqja ~20 
Trandafile, e bija '2'1 

51. Famil. Gani Dishnica 
Mynire. e shoqja 10'.1 
Houdan. e bijo 20 
Pupo, e bija 20 

52. Famil, Osman Emini 
Oamil, i biri 30 
Nazmije, e bija 30 

53. Famil. Suleiman Delvina 
Zyhra, e shoqja 200 
Dilavis, e bija '10 

54. Famil, Musto/ a Maks utit 
Xhemile, e shoqja 200 

55. Famil. Angjelin Suma 
Karolina, e shoqja 195 
Frano, i biri 35 
Gaspër, i biri 35 
Roza, e bija 35 

56. Famil. Turhan Pasha 
Oerime, e shoqja 200 
Fatime, e bija 200 

57, Famil. Vehbi D bra 
Nafize, e shoqja 170 
Asije, e bija 25 
Edip, i biri 25 

210 

220 

240 

200 

240 

500 

1 H 

1'10 

60 

200 

300 

'100 

220 
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58. Famil. Pjetër Ndue 
Mar' Doçi 

Mara, e shoqja 50 
Ndue. i biri 10 
Pal, i biri 1 O 
Mhill, i biri I O 
Margjela, e bija 10 

59. Famil. Dr. Rauf Angoni 
Myhdire, e shoqja 120 
Shqipja, e bija 2ft. 

60. Famil. Koll! Markut 
Drane, e shoqja Lt.O 

6/. Famil. Azmi Tapo 
Aishe, e shoqja 80 

62. Famil Emrullab Gura-Ohri 
Nadije, e shoqja 60 

63. Famil. Ferid Imani 
Behixhe, e shoqja 100 

64. Famit. Koll! Kiri 
Çile, e shoqja Lt.O 

65. Famil. Kasem Durrësi 
Adlije, e shoqja 120 
Drita, e bija Lt.8 

66. Famil. Andrea Ikonomi 
Kalie-pi, e shoqja 72 
Ilia, i biri 18 
Piro, i biri 18 
Tefta, e bijo 18 
Golia, e bija 18 

67. Famil. Mehmed H. Sauku 
Hatixhe, e shoqja 72 
Xhasëndo. i biri 18 
Viollca, e bija 18 

68. Famil. Tish Leka-Gurakuqi 
Lina, e shoqja 100 

69. Famil. Bajram Mani 
Mulasmani 

Grisha, e shoqja 60 
70. Famil. Koll! Batzl 

Emma, e shoqja 80 
Teuta, e bija 32 
Isabella, e bija 32 
Veneranda, e motra • 80 

71. Famil. Gjon Kajtazi 
Antonieta, e bija 60 

72. Famil, Ibrahim Ka/oshi 
Oazime. e shoqja 100 

73. E shoqja Prek Mehmedit 40 
7 4. Famil, Dervish Alia 

Gjyze. e shoqja 100 
75. Famil. Beqir luga 

Zyhra, e shoqja 80 
Dcut, i biri 32 

76. Famil. Sotlr Gjika 
Lilly, e shoqja 100 

77. Famil. Spiro Belkameni 
Marijo, e ama 100 

90 

lH 

80 

60 

100 

168 

1ft. 4 

108 

100 

60 

22ft. 

60 

100 
Li.O 

100 

112 

100 

100 

9 

1,.0 

78. Famil. Xhemat Dëliallisi 
Hani£ e, e shoqja 100 
Fiqret, e bija 20 120 

79. Famil Çun Gjergji 
Bjeshkë, e shoqja Li.O Li.O 

80. Famil. Dr. Epaminonda 
Koleka 

Elpiniqi, e shoqja 80 80 
81. Famil. Isuf Elezit 

Fitnet, e shoqja 250 
Paqize, e bija 50 300 

82. Famil. Baki Rustemi 
Hamdije, e shoqja 150 
Lavdije, e bija 22 
Sefer, i biri 22 
Ajet, i biri 22 216 

83. Famil. Zejnel Agë !ballja 
Gjyla, e shoqja Li.O Li.O 

84. Famil, Dok Uka 
Zoga, e shoqja 70 70 

85. Famil. Mehmet Paoari 
Sefire. e shoqja 100 
Betim, i biri 20 
Shpresa, e bija 20 HO 

LAJ MER IM 
Ftohen të gjith ata që reklamojnë të drejta per 

okupime të perkohëshme ose të perherëshme pasuni 
nash të pa-Iuejtëshme o per dame të pësuerne o që 
sidoqoftë e guejnë vedin kreditore ndaj Siperrnarrjen 
Cav. Galassi Ferdinando që ka krye punimet « per 
luftimin antimalarik në zonen e Y zberishës a fer Ti 
ranës», në mbështetje të kontratës 12 majë 1942- 
XX lidhun me Entin per Bonifikimet Shqiptare - E. 
B. A., me 'i paraqitë Kësaj Mëkambësije Mbretnore 
Zyra per Punët Private, lutjet e titujt e kredive të 
tune mbrenda pesëmdheta ditësh nga data e shpalljes 
së këtij lajrneriimi ; mbassi të këtë kalue kjo perjudhë 
kohe nuk kanë me u marrë ma para syesh, n'udhë 
administrative, as kërkesat as titujt e paraqituri. 

Tiranë me 23.10.1942-XXI. 
Sekretari i Përgj. 

LAJ MER IM 
Bahet e ditun se Gjyqi Shkallës I. i Tiranes, 

me shkresen Nr. 128, datë 6 Korrik 1942-XXI der 
guem ksaj dhome, tue pamë vendimin e Gjyqit Shka 
llës I. të Durrcsit me Nr. 73, datë 8 Oershuer 942- 
XXI, ka urdhenue rregjistriimin e degës Tiranës të 
Shoqnisë Anonime Fratclli Feltrinelli. 

E transkriptueme ende pranë Gjyqiit Shkallës I. 
të Durrësit me Nr. 73, datë 6-3-1942-XX. 

Me objektin: Ushtrimi i industris dhe i tregtis 
te sendevet te Drunit e të punimit tune përgjiithesisht. 

Me kohevazhdimin: deri në vitin 20000. 
Me diretorin Emilio Fiorini, përfaqesues i Sho 

qnis në Shgipni, banues në Durrës. 
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Me kapital: prej Lire 35.000.000. 
Dhe me Seli legale: në Veneziia. 

Administratori i Odes Tregtis ~~-,-~~~~~- 
DEKRETE MINISTRORË 
Dhanëje e nji shpërblimi të njiherëshëm baras 
me nji rrogë mujore nëpunësave të Bashkive. 
N-Ministri Sekretar Shteti për P. e Mbrendëshme 

Mbassi pa nenin 4 të Liqjës datë 6-II-1941-XIX, 
nr. 33; 

Tue çernue nevojën me shtri Dekretin Mëkamb2- 
suer nr. 238 datë 6-10-1942-XX, q'u ep nji shpërblim 
të njiherëshem baras me nji rrogë mujore bazë, në 
punsave në sherbim të Shtetit, për përballim të stinës 
dirnnore, edhe për nëpunsat në sherbim të Bashkive; 

Dekreton: 
Dekreti Mëkambësuer nr. 238 datë 6-10-1942-XX, 

botue në Fletoren Zyrtare Nr. 116 datë 7-10-1942-XX, 
q'u ep personelit të ruolit të Shtetit, personelit me 
kontratë e personelit të përkohëshem në shërbim të 
Shtetit, nji shpërblim të njiherëshërn baras me rro 
gën mujore bazë të qezuerne me datë 6-10-1942-XX, 
me të gjithë modalitetet e caktuerne në te, zbatohet 
'edhe për personelin në sherbirn të Bashkive. 

Përballimi i këtij shperblimi do të sigurohet me 
transferim fondi nq'ana e Bashkive. 

Urdhnojmë që ky Dekret të botohet në Fletoren 
Zyrtare të M.bretnis. 

Tiranë, më 28-10-1942-XX. 
N 'Ministri i Pun ve të M.brendëshme: 

M.. Gjomarkaj d. v. 

D. n. 336. - Caktim çmimi për shitje të nji 
partisë prej 500 kuintalësh karburi 

të kalçi umit 
Ministri Sekretar Shteti për Financat 
Mbassi .Pa Dekretin M.ëkambës~er nr. 99 dt. 

28 mars 1940-XVIII ; 
- Mbassi pa Dekretin e vet nr. 123 dt. 1 qershor 

1942-XX, botue në Fletoren Zyrtare nr. 74; 
- Mbi kërkesën e motivuerne të Shoqënis 

«A.G.I.P.» nr. 141, 1 dt. 14 Tetuer 1942-XX; 
Dekreton : 

Neni 1 
Çmimi i partisë së Karburit të Kalciumit të sje 

llun prej Shoqënis «A.G.I.P.» nga Kroaciija me anën 
e «SIDERURGJIKA TREGTARE SHQIPTARE» e 
përbamc nga pesëqind kuiintalë, në derogim të çmi 
mit caktuë me Dekretin t'Onë nr. 123 dt. 1 Qershor 
1942-XX, botue në Fletoren Zyrtare nr. 74, caktohet 
në fr. shq. 87,90 për çdo kuintal të prod.u.mt netto. 

Neni 2 
Për të gjitha efektet e Ligjës ky Dekret cJc, . të 

botohet në Fletoren Zyrtare të Mbr~.nis. 
Tiranë, më 31-X-1942-XXI. 

Ministri i Financavet 
Shuk Gurakuqi e. v. 

SHPALLJE - GJYQESH 

SHKURTIM. - VENDIM.I 
Gjykata Kolegjiale e Korçës D.C. mbi kërkesën t 

paraqituri prej Thanas Spiiro Nandos dhe bashkë 
shortes së tij Persefoni Nandos, banuesa në Korçë, 
me 2 tetor 1942-XX, ka vendosur: 

Homollogimiin e akt-adoptimit me nr. 3967 3697 
datë 1 ti ctor 1942-XX, redaktuar prej . Noterit Publik 
të këtushëm Z. Nikollaq Manos, me anën e së cilës 
kërkescdhëncsit, kanë adoptuar Meri Petro Sterjon, 
banuesen në Korçë. 

Ky shkurtim vendimi për efektet e liqjës, boto- 
het në Fletoren Zurtnrc. 

Korçë, më 3-11-1942-XXI. 
Zëv. Kryetar i Gjyqiit 

THIRRJE 
Thrritet për t'u prezantuar para Gjykatës Kole 

gjak të Durrësit me datën 10-11-1942-XXI, ora 9 
para dite.i i pandehuri M.arascio Emerito nga Corte 
rniqliia provinces Cuneo t'Italis, ma parë banues në 
Durrës, _dhe tash me banim të pa diitun në Itali, i 
akuzuar pse me datën 26-II-1942, ka blerë prej 130 
arkave me Sardele një pjese të këtyre tue i diijtur 
se ishin të vjedhura. 

Në rast se nuk prezantohet ditën dhe orën e 
sipër-shënuar ka për t'u vendos gjykimi i çeshtjes 
në mungesën e tij si mbas ligjës. 

Durrës, më 9-10-1942-XX. 
(;,li.~~ ;°' i . " * i,: ,-..a:; W--1 " . 

Thrriten për t'u prezantuar para Gjykatës Kole- 
gjale të Durrësit me datën 10-11-1942-XXI, ora 9 
para dite, të pandehurit 1) Mixhai Xhabir Osmani, 
nga katundi Vrapçisht të Gostivarit dhe 2) Sinan Haxhi 
Uka nga katundi Babrru i Tiranës, të akuzuar pse 
me datën 4-10-1941, me qellim përfitimi kanë marrë 
nga automobiii i .Harnit Tabakut një tjylim. 

Në rast se të pandehurit e stpër-shenuar nuk 
prezantohen ditën dhe orën e sipër shcnuar ka për t'u 
vendos gjykimi i çeshtjes në mungesën e tyre si mbas 
ligjës. 

Durrës, më 9-10-1942-XX. 
Kryetari 

* * * 
Thirret me u paraqit' si i pandeh un më ditën 21 

dhjetuer 1942-XX, ora 9 para dreke, para Gjykatës 
Paqtuëse të Delvinës, i quajtuni Ahmet Begaj nga 
katundi Nivicë të Kurveleshit, tash me banim të pa 
ditun, për gjykim për se më ditën. 21-3-1942, ka 
transportue vaj ullirii pa pasun lejen përkatëse. 

Mos paraqitja e 'tij më orën dhe datën e sipërme 
shkakton shikimin e gjyqit në mungesë. 

Kjo thiirrje zën vëndin e komunikimiit të rregullt. 
Del vinë, më 5-10-1942-XX. 
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• 

GAZZETTA. UFFl~IALE 
DEL REGN O D' ALB AN I A 

• Tirana, martedi 10 novembre 1942-XXI 

EDITA DAL MINISTERO DELLA CULTURA POPOLARE 

CONDIZIONI D'ABBONAMENTO COSIO E MODALITA PEP LE INSERZIONI 

ALBANIA, ITALIA e IMPERO 
ESTERO (Paeol dell'Unlone Postole) 

Fr. alb. 20 per un anno 
• 30 

(per 6 mesi , meta prezzo) 
Un numtro del mese In cono {11n.:: , 16 paglne) Fr. alb. 0,20 

erretroto • I 
Ognl lo1clcolo e In vendlta anche preaso le Ubrerle autorlzzate. 
GU abbonamentl tit regola decorrono dal glorno di rlcevlmento dell'tmporto, 

Nen 11 9arantlsce 1'!11vlo del numerl arretratl. 
L'tmoorto dell'abbonamento o per numerl separat!, 1e per resident! In AJ. 

l,cnlo. ~ve euere venato al local! Ufllcl di Flnanza e la relatlva quletanza 
rtmena al Mtnlstero dells CULTURA POPOLARE 18 dall'ltal!a, l111pero o dal' 
·utero, con auegno bancarlo snlato In !ranch! albanesl, aumentato (se par 
eltbonatl1entl) di fr. alb. 0,70 per spesa di quletanzo. 

Gil Ufflcl statoll (civili o mllltarl) e gli Enti pubbllci quando AUtonoMi o 
accaotratl (cloe non gli Ufflcl dtpendentl) - possono rlchledara per lscrltto una 
piu copie gratulte (sclolte on abbonomento) per ,e e per gli Uiflcl dlpendentll. 

Legge 12 settembre 1942·XX, Nr. 261 
data 12-9-1942-XX 

Modifica del formato de'Ia Bendi=re 
Nazionale del Regno d'Albonic 

VITTORIO EMANUELE III 
PER GRAZIA DI DIO E VOLONTA DELLA NAZIONE 

RE D' IT ALIA E D' ALBANIA 
IMPERATORE D' ETIOPIA 

11 Consiglio Superiore Fa scista Corporative. a 
mezzo dcllc sue. Commissioni, ha upprovato : 

Noi abbiarno sanzionato e pro.uu'qhiamo quanto 
segue: 

Art 1. 
L'articolo 1, del Regio Decrcto-Lcqqe 28 set 

ternbre 1939-XVII, nr. 142. converlito nella Jcgge 4 
luglio 1940-XVlll, nr 382, e cosi modificato: 

«La Bandiern Nazionule del Regno di Albania e 
formata di un drappo di forma rettanqolarc alto due 
terzi della lunqhezza, di colore rosso caricato al centro 
dall'aquila bicipitc di nero». 

Art. 2 
L' Articolo 2, del sud det to Reg i o Deer eto-Legge 

e cosi modificato: 
«Lu Bandiera di Stato, du usarsi soltanto nelle 

resldcnze dei Sovrani c dei component! la Reale Fa 
miglia, ne lia sode del Consiglio Superiore Fascista 
Corporativo e in quelle degli uHici governativi e 
formate di un _drappo di forma rcttangolare alto due 
terzi della sua lunqhczza, di colore rosso caricato al 

H non superc una colonna (olbanese e ltal!ono)mlnimo Fr elb. 10 
•• oltre una color na • • per ognl c elonne 

L'lmporto e do venani In antlclpo . salvo per gli Ufflcl stotaU o paroata · 
tall con le 1te11e modchtë, come per gU abbonomentl. 

le lnserzlonl sono gratulte soltonto per I Tribunal! o l' JI mmlnlstrazlone ata· 
tale quando per legge non e prevlsta o non e posslblle la I lvalsa su terzi della 
speso per l' lnsenlone. 

La pubbllcazlone delle lnserzlonl avvlene · salvo speciali clrcostanze · E'"ltro 
I primi 3 numerl dopa Ja dato di rlcevlmento. 

N. I. Ogal cerrl1po11denzo o versomento deve esse: a tndmscto al, 
MINISTERO DELLA CULTURA POPOLARE 

(GAZZEITA UFF!CIALE) 
T I R A N A (Albania) 

centro dall'aquila bicipite di nero, coronata dal casco 
di Skanderbcq in oro, sostenuta da un'asta di colore 
rosso e nero, sorrnontata dal Fascio Littorio in oro 
e recente una coccarda azzurra con sui nastri ii motto 
«FERT» tra due nodi di Savoia in arqcnto». 

Ordiniarno ehe Ja prcsente Legge sia inser ita nclla 
Gazzctta Uffioiale del Regno, mandando a chiunque 
spetti di osservarla e di tarla osservare. 

S. Rossore li 12 setternbre 1942-XX. 
Vittorio Emanuele 

M. Kruja 
Decreto Luogotenenziale Nr. 262 

data 23-10-1942-XX 
Approvozions del testo unico delle disposizioni 
legislative riflettenti il tribunale militare delle 
Forze Armate Unificate e suo riordinamento e 
funzionamento con la denominazione di tribunule 

militare speciale d ello Stato 

NOi 
LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTA 

VITTORIO EMANUELE III 
PER GRAZIA DIDIO E VOLONTA DELLA NAZIONE 

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

In virtu dell' Autori ta u Noi con feri ta; 
Ritenuta la necessita "assoluta ed urgente di rac 

cogliere in un Testo Unico le disposizioni leqislative 
.riflettenti il Tribunale Militare delle Forze Armate 
Unificatc procedcndo nello stesso tempo al suo rior- 
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dinarnento con la denominazione di Tribunale Speciale 
· 'dell o Sta to ; 

Visti gli articoli 15 dello Statute Fondamentale 
e 14 del D. L. (3 aprile 1940-XVIII, nr. 101, con 
vertito nella legge 12 luglio 1940-XVIII, nr. 358; 

Visti i Decreti Luogotenenziali 11 dicembre 1959- 
XVII, nr. 176, convertito nella legge 7 dicembre 1940- 
XVIII, nr. 576, 31 maggio 1940-XVIII, nr. 189, 15 
agosto 1940-XVIII, nr. 379, 16 gennaio 1941-XIX, 
nr. 17, 29 settembre 1941-XIX, nr. 277, 25 febbraio 
1942-XX, nr. 33 e 12 giugno 1942-XX, nonche iU 
Decrcto Luogotenenziale 31 dicembre 1939-XVII, nr. 
204, convertito il legge 8-luglio 1940-XVIII. nr. 356; 

Su proposta del Presidente del Consiglio dei 
Ministri, Ministro Segretario di Stato per I'Interno e 
Ministro ad interim per la Giustizia, di concerto con 
il Ministro delle Finanze ; 

abbiamo decrctato e decretiarno: 
Art. 1 

E' approvato I'unito Testo Unico delle disposizioni 
Ieqislativc riflettenti il Tribunale Militare delle Forze 
Armate Unifioate e suo riordinamcnto e funziona 
mente con la denorninazione di Tribunale Speciale 
dello Stato. 

11 Ministro delle Finanze e autonzzato ad intro 
durre, con suo decreto, le variazioni in bilancio, neces 
sario per l'applicazione del prescnte Decre:o. 

Con Decrcto del Presidente del Consiglio dei 
lv\inistri, di concerto con i1 Ministro delle Finanze 
e scntiti i Capi del Tribunale Speciale dello State, 
saranno stabilite le tabclle organiche del personale 
ocoorrente per ii funzionamento del Tribunale Speciale. 

Art. 3 
11 predetto Testo Unico, vistato d'Ordine Nostro 

dal Presidente del Consiglio dei Ministri, cntra in 
vigore .dal giorno della sua pubblicazione nella Gazzet 
ta Ufficiale del Regno e sara presentato dal propo 
nente al Consiglio Superiore Fascista Corporativo per 
la conversione in leqqe. 

Ordiniamo ehe il presente Dccreto sia pubblicato 
nella Gazzetta Ufficiale del Regno, rnandando a chiun 
que spctti di osservarlo e di farlo osservare. 

Tirana, li 23-10-1942-XX. 
Francesco Jacomoni. 

Testo unico delle disposizioni legislative rilleten 
ti il Tribunale Militare delle Forze Unificate e 
suo riordinamento e funzionamento con la ~e- 
nominazione di Tribunale Speciale dello Stato 

TITOLO I. 
Disposizioni Generali 

Art. 1 
(Denominazione del Tribunale Speciale dello Stato) 

(Sua Sede} 
11 Tribunale Militare delle Forze Armate Unificate 

assume la denominazione di Tribunale Speciale dello 

Nr. 127 

Stato, con scde in Tirana. 
Quando ragioni di giustizia Jo consigliano, ii 

Procuratore Generate presso il Tribunale Speciale del 
lo Stato puo chiedere ehe questo sieda in luogo 
diverse, e ii Presidente lo dispone con sua ordinanza, 

TITOLO II. 
Competenza 

Art. 2 
(Competenza propria) 

11 Tribunalc Speciale dcllo State e competenro 
a conoscere: 

a) - dei reati preveduti dal D. L. 31 diccmbro 
1939-XVII, nr. 204, convcrtito nella leggc 12 ottobrc 
1940-XVlll, nr. 475, commessi da cstranci alle Forzc 
Armate; 

b) di ogni altro rcato comrnesso da cstranct 
allc Forze Armate devoluto alla sua spccifica com 
.petenza. 

Art. 3 
(Competenza per connessione) 

I procedimcntii conncssi con quclli di cornpetcnza 
del Tribunale Speciale dello State sono riservati alla 
sua coqnizione, ferme, peraltro, le disposizioni ehe 
terrninino 1 a giurisdizione militate. 

E' tuttavia facolta i nsindacabile del Procuratore 
Gcnerale presso il Tribuna/e Speciale dello State, 
quando raqioni di convenienza le consiglino, disporre 
con decrcto la separazione di detti procedimenti o 
anche rimetterli ad altra Autorita Giudiziaria com 
pctentc per alcuni dei reati relativi. 

Art. 4 
(Conflitti di giurisdizione) 

Sui conflitti di giurisdizione fra ii Tribunale 
Speciale dello State e altro giudice ordinario o spe 
ciale decide la Corte di Cassazione a Sezioni Unite. 

TITOLO III. 
Ordinamento 

(Costituzione organica) 
Il Tribunale Speciale dello Stato e cosituito: 
a) - da un Presidente di grado non inferiore 

a Console della M.F.A. anche fuori quadro, o di 
grado corrispondente del R. Esercito , 

b) - da uno o piu giudici relatori, appartcnenti 
alla Magistratura ordinario o a quell a Mili tare; 

c) - da otto giudici, tutti Ufficia'i Superiori della 
.M.F.A. 'a.nche fuori quadro o di grado corr ispon 
dente del R. Esercito, 

Costituisce titolo prefcrenziale di nornina per tut 
ti i membri del collegio l'appartenerc o l'aver appartc 
nuto alla Magistratufa ordinaria o essere in possesso 
della laurea in giurisprudenza. 

Art. 6. 
(Composizione del Collegio Giudicante) 
II Tribunalc Speciale giudica con l'-intervento del 

Presidente, di un giudice relatorë e di tre· qiudici. - 
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In caso di assenza o di impedimenta del Pre 
sidente, ne fa le veci l'ufficiale piu elevate di grado, 
e, in caso di parita di grado, il piu anziano. 

Art. 7 
(Uffici Giudiziari e loro personale) 

Presso il Tribunale Speciale dello State sono 
costituiti: 

a) un uificio del Pubblico Ministero, con a capo 
un magistrato dell'ordine giudiziario, ordinario o mi 
liture, di grado non inferiore a Procuratore del Re 
Imperatore o equiparato o incaricato delle corrispon 
denti funzioni, ehe assume la qualifica di Procura 
tore Generale o uno o piu sostituti scelti fra i giu 
dici, sostituti procuratori del Re Imperatore e i Pre 
tori o gradi corrispondcnti della giustizia militate o 
Ira gli ufficiali superiori dei Carabinieri Reali, an 
ehe se in congedo. 

b) un ufficio d'istruzione con uno o piu qiudici 
istruttori scelti fra i giudici, i pretori o i pretari 
aggiunti o gradi corrispondenti della magistratura mi 
titare o fra gli ufficiali inferiori dei i Carabinicri Reali, 
anche in congedo; 

c) un ufficio di segreteria, con uno o piu can- 
cellieri appartcnenti al personale delle segreterie della 
magistratura crdinaria o militate. 

Art. 8 
(Attribuzioni del Procuratore Generale presso 11 

Tribunale Speciale dello Stato) 
Tutto il personale addetto agli uffici del Pub 

hlico Ministero, di Istruzione e delle Segreterie di 
pende dal Procuratore Generale, al quale spetta la 
sorveglianza sull'ordine e sulla retta amministrazione 
'della Giustizia da parte del Tribunale Speciale. 

Rests fermo l'esercizio dei poteri delle Autor its 
Militari Superiori derivanti dai regolamenti di di 
sciplina militate. 

11 Procuratore Generate ha inqercnza sulle car 
ceri giudiziarie per quante riflette i detcnuti · a di 
sposizione del Tribuncale Speciale. 

Art. 9 
(Nominc del Personale) 

Tutto il personale addetio al Tribunalc Speciale 
dallo State e nominate e revocato con Decreto Luo 
qotenenziale, su proposta del Presidente del Con 
siglio dei Ministri e scntito il Consiglio stesso quando 
si tratti di nornina o di revoca del Presidente o del 
Procuratore Generale. 

Il Cornando Superiore delle Forze Armate di 
Albania e il Cornando della M. F. A. cornpilano 
e tenqono aggiornata la lista degli ufficiali da desi 
gnare per le funzionii qiudiziarie presso il Tribu 
nale Speciale. 

TITOLO IV. 
Norme di procedura 

Art. 10 
(Esercizio dell' azione penale) 

L'azione penale e iniziata ed escrcitata in se 
guito a disposizioni del Presidente del Consiglio 
dei Ministri e allo stcsso Presidente spetta promuo 
vere la riapertura dcll'istruzione, in caso di sen 
tenza di proscioglimento pronunciata dal Giudice Istrut 
tore. 

II Presidente del Consiglio dei Ministri puo dele 
gare il potere di iniziare I'azione penale al Pro 
curatore Generale presso il Tribunale Speciale dello 
Stato, quando si tratti di rcati contra la· persona 
li ta dello Stato. 

L'esercizio dcll'azione penale non e revocabile, 
ferme, peraltro, rcstando le disposizioni contenute ncl 
D. L. 3 gennaio 1940-XVIII n. 211, convertito nella 
legge 8 luglio 1940, n. 356. 

Si osservano, in quanta cornpatibili, le norme 
della procedura penale militare di querra, salvo quante 
e disposto nel prcsente articolo e nei successivi. 

Art. 11 
( Giudizio direttissimo) 

Innanzi al Tribunale Speciale dello State si pro 
cede, di regola, al giudizio direttissimo. 

All'uopo quando la persona e stata arrcstata nella 
flagranza di un rcato di cornpetenza del Tribunale 
Speciale, il Procuratore Generale, se riticne ehe si 
debba proccdere e se non sono indispensabili spe 
ciali indaqini, dopo aver sornmariarnente interrogato 
I'imputato, lo fa tradurre in istato di arresto davanti 
al Tribunale non oltrc il quindicesimo giorno dal 
l'arresto. 

All'udienza saranno fatti prcsentare i testirnoni 
ehe il Pubblico Ministero ritiene necessari per l'ac 
ccrtamcnto della verita. 

L'imputato ha diritto a scegliersi subito un di 
Iensore, c, in mancanza, il Presidente gliene nomina 
uno di ufficio, se non gia norninato dal Pubblico 
Ministero. 

Il difensore puo prescntare all'udicnza testimoni 
scnza citazione. 

Chiu so ii dibattimento, il Tribunale, per gra vis 
simi motivi da cnunciarsi ncll'ordinanza, puo di 
sporre ene si proceda all'istruttoria formale, rinviando 
all'uopo gli atti al Procuratore Generate. 

Art. 12 
{Giudizio a seguito di istruzione sommerio) 

11 Procuratore Gcncrale, allorquando ritenga ehe 
siano indispensabili per l'accertamento dclla verita 
speciali indagini, per espletare le quali non sono 
sufficienti i termini entro i quali deve aver luogo 
il giudizio direttissimo, precede alle indagini stesse 
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personalmentc o a mezzo dei suoi sostituti, sempre 
dopo aver intcrroqato l'imputato. 

Compiute le indagini ed entro ii terruine mas 
simo di 40 giorni da quello dell'arresto dell'impu 
tato, se ritiene ehe debba proccdersi al dibattimento, 
richiede al Presidente del Tribunale per ehë fissi la 
udienza in cui la causa deve essere trattaia. 

Nella stessa richiesta indica i testimoni ehe in 
tende siano sentiti. 

II Presidente appena ricevuta la rlchtesta, fis a il 
~giorno del dibaltimcnto ehe deve avvcnire entro 20 
giorni dalla data della richiesta del Pubblico Mini 
stero. 

Il Deere to del Presidente e notificato all'imputa to 
alrneno cinquc giorni prima di qucllo stabilito per 
il dibattimento e I'imputato o il suo ditcnsore al 
meno cinque giorni prima di quello dell'udienza deb 
bono, a pena di decadenza, indicare i nomi dci te 
stimoni ehe chiedano si ano sentiti. 

II Presidente dispone immediatamente Ja cita 
zione di quei testimoni ehe ritiene utili per l'ac 
certamento de11a verita, · 

Art. 13. 
(Giudizio a seguito di istru:zione formale) 
Nel caso indicato nell'ultima parte dcll'articolo 

10 o quando il Pubblico Ministero non abbia po 
tuto completare le indagini e quindi proccdere alla 
richiesta di citazione entro il terminë indicate nel 
I'articolo 11, si precede all'istruzione formale da parte 
del Giudice Istruttorc 

Gli atti compiuti dal Pubblico Ministero nella 
istruttoria somrnaria e quelli raccolti dal Tribui1ale 
in corso del giudizio direttissimi sono validi e non 
debbono essere ripetuti. 

11 Giudice Istruttore compie gli accertamenti e 
raccoglie le prove non csaurite dal Pubblico Mini 
stere al quale, cornpiuta l'istruttcria. entro ii terminë 
rnassirno di novanta giorni dall'arresto dell'imputato 
rimette gli atti processuali per le sue richieste. 

11 Pubblico Ministero entro tre giorni dalla ri 
cezione degli atti fa le sue requisitorie, sulle quali, 
entro lo stesso termine, ii Giudice provvede con sen 
tenza. 

Se ii Giudice Istruttore ordina i1 rinvio a giu 
dizio dell'imputato, il Pubblico Ministero richiede al 
Presidente. del Tribunale perchë fissi ii giorno del 
dibattirnento. 

Si applicano anche in questo caso le disposi- 
zioni contenute nel 3, 4, 5 comma dell 'art. 11. 

Art. 14 
(Giudi:zio per decreto) 

11 giudizio per decreto e amrnesso presso i1 Tri 
bunale Speciale dello Stato qualunque sia la pena 
prevista - pecuniaria o temporanea restrittiva della 
Iiberts personale - purchë dal Pubblico Ministero sia 

Nr. 127 - 
richiesta, e dal Presidente applicate, una pena non 
superiore a trenta mesi. 

Art. 15 
(Limiti della sospensione condizionale de!lo 

. esecuzione de'Io pena) 
Jl Tribunalc Speciale o ii Presidente per i giudtzi 

per decrcto, possono ordinare la sospensionc condt. 
zionalc della cseouzione dclla pena, purche la pena 
da scontarsi 11011 sin superiore ai trenta mesi. 

Art. 16 
(Grovami contro le decisioni) 

Le dccisioni del Tribunale Speciale dcllo State 
non sono suscetlihili di alcun mezzo di impugna 
tiva, salvo il ricorso centro le scntcnze contumaciall 
e l'opposizionc nel caso di qiudizio per Dccrcto. 

11 terrninc per proporrc l'opposizione al decreto 
e di dieci giorni dalia notifica di csso. 

Art. 17 
(Riesame di giudicati) 

La rcvisionc dellc sue sentenze compete allo stesso 
Tribunale Speciale dello Stato nei casi e - in quanta 
applicahili - secondo le norme della revisione per 
le sentenze del ,giudice mili tare; e a questa il Procu 
ratore Gencrale prcsso di esso precede d'ufficio a 
richiesta del Ministero dell a Gi usttzia. 

Lo stesso Tribunale Speciale decide lnsindacebil 
mente, in caso di pluralita di condanne per il me 
desimo fatto centro la stessa persona, quale sla, delle 
sue decisioni, quella ehe dew essere eseguita. 

Allo stesso Tribunale Speciale spctta giudicnre 
su ricorso contro le sentenze da <i?SSO pronunciate 
in contumacia. 

Art. lit 
(Eseguibilita delle sentense) 

La scntenza di condanna alla pena di merte di· 
venta esecutiva trascorse ventiquattro ore dalla pro 
nuncia ehe ne viene iatta in pubblica udicnza mediante 
sua integrale lettura. 

La sentenza e immediatamente cornunicata al Pre 
sidente del Consiglio dei Ministri ehe se ritiene non 
ricorrere circostanze rilevanti pel condono .o la com 
mutazione della pena, la rimette, dichiarandolo, al 
Stato, o questi provvede, quindi senz'altro alla ese 
Stato, ,i:\ questi provvede, guindi senz'altro . alla ese 
cuzione. ~ (i l::'fJ 

Lo stesso Presidente del Consiglio; dei Ministri, 
sulla domanda di qrazia presentata dal condannato, 
dai suoi congiunti, o dal difensore, puc disporre la 
sospensione dell'esecuzicne della sentenza di co.1danna 
alla pena di marte. 

Restano ferme, in. ogni caso, le disposizioni con 
tenute nel Decreto Luogotenenziale 3 gennaio 1940· 
XVIII, n. 211, convertito nella legge 8 luglio 1940· 
XVIII, 11. lii. 
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Art. 19 
(Eseruzione di sentenze capitali) 

Ferme le disposizioni degli articoli 11 e 17 del 
presente Testo Unico, si osservan~, per I'esecuzione 
di sentenze di condanna alla pena di merte, esclusi 
vamente le norme di cui all'articolo 12 del Codioe 
Penale. 

Spetta al Procuratore Generale del Tribunale Spe 
ciale dello Stato, impartire le istruzioni per il tratta 
mento del condannato. 

Art. 20 
(Difensori) 

lnnanzi al Tribunale Speciale dello Stato son 
ammessi a patrooinare soltanto gli avvocati e i pro 
curatori autorizzati ad escrcitare la stessa funzio.ie 
presso Ja maqistratura ordinaria penale. 

Tuttavia il Presidente del Tribunale Speciale puo 
incaricare della difesa dell'irnputato privo di difen 
sore di fiducia anche un ufficiale inferiore della Mili 
zia Fascista Albanese o appartenente alle categorie 
in congedo dell'Esercito, 

Art. 21. 
(Proscioglimento in sede istruttoria) 

Oualora il Pubblico Ministero ritenga ehe non 
si debba procederc, fa richiesta di proscioqlirnento 
al Giudiice Istruttore con motivate requisitoria e ii 
Giudice provvede con sentenza. Se il Giudice Istrut 
tore non ritiene di seguire la richiesta del P.M.; 
ordina il rinvio al giudizio dell'imputato, con proce 
dirnento non soggetto ad alcun gravame. 

Art. 22. 
(Organico e trattamento del Personale addetto 

al Tribunale Speciale dello State) 
Con decreto del Presidente del Consiglio dei 

ll~inistri, di concerto col Ministro delle Finanze e 
sentiti i capi del Tribunale Speciale dello State, sara 
stabilito il numero dei · sostituti procurator! generali, 
dei giudici istruttori e dei cancellieri addetti al Tr ibu 
nale .Speclale. nonchë del personale d'ordine e di 
servizio. 

Tutti glii Ufficiali, Funzionari e impiegati addetti 
al Tribunale Speciale conscrvano il loro posto e il 
loro diritto alle eventuali promozioni nell 'Amruinistra 
zione dalla quale provengono e godono del tratta 
rnento economico del grado ehe rivestono. 

Agli Ufficiali fuori quadro della MF.A. chiarnai 
a comporre il Collegio Giudicante del Tribunale Spe 
ciale dello 'State spetta, per tutta la durata delle loro 
funzioni, il trattarnenro economico stabilito per i pari 
grado in servizio permanente effettivo della ./Yl.F.A. 

TITOLO V. 
Disposizioni finali e tronsitorie 
. Art. 23 

($pe!Je di funzionornento del Tribunole Speciale 
dello Sta to) 

(Spese dei procedimenti penali - cose confiscate) 
f.-~ spese per il funziomim~nto det Tribunale Spe- 

15 

dale dello Stato, cornprese le anticipazioni per quelle 
<lei prooedirnentl penali; sono annualmcnte inscritte 
in apposite capitolo del bilancio dclla Presidenza del 
Consiglio <lei .Ministri, sentito il Procuratore Genera 
le presso di esso. 

II Ministro delle Finanze cura la riscossionc, 
a mezzo dagli organi competenti delle pene pecuniarie 
ed il r ecupero delle spese di giustizia, ferme le attribu 
zioni del Procuratore Generale del Tribunale Speciale 
dello State :in ordine all'asecuzione dei qiudicatl. 

Per la destinazione delle cose confiscate viene 
.provveduto secondo le norme in viqore e - ove si tratti 
di sornme di denaro-esse vengono versate all'Erario 
dello State. 

Arlt. 24· 
(Autorizzazione a procedere per i processi in corso) 

II Procuratore Generale presso il Tribunale Spe 
ciale richiedera al Presidente del Consiglio dei Mi 
nistri I'autorizzazione all'esercizio dell'azione penale 
per tutti i procedirnenti in corso di istruttoria o per 
qualsiasi motivo non ancora definito con sentenza 
passata inqiudicata, o ehe alla data dell'entrata in 
vigore del presente Decreto si trovino cornunque pen 
denti innanzi al Tribunale .Militare delle FF.AA. Uni: 
ficate, ad eccezione di quelli per i guali sia in corso 
il dibattirnento. 

Art. 25 
{Continuitc':l delle funzioni) 

Tutti gli ufficiali attualmente in funzione presso 
il Tribunale Militare delle FF. AA. Unificate conti 
nueranno ad esercitare le attribuzioni dj cui sono mve 
stiti sino a quando non sara provveduto alla nomina 
del nuovo personale. 

Visto: d'Ordine dell'Eccellenza ii 
Luogotenente Generate: 

11 Presidente 
del Consiglio dei _'V\.inistri 

M. Kruja 
Decreto Luogotenenziale Nr. 263 

data 2-11-1942-XX 
Conc=ssione di oss=qni vitalizi 

NOi 
LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTA 

VITTORIO EMANUELE lii 
PER GRAZIA DIDIO E VOLONTA DELLA NAZIONE 

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

In virtu' dell' Autorit a a Noi con feri ta; 
Vista la legge del 7 settembre 1942-XX, nr. 195 

pubblicata nella Gazzctta Ufficiale del Regno nr. 103 
dell'Il settembre 1942-XX, relative alla concesione 
degli assegni vitalizi : 

Vista la delibarazione della Commissione per gli 
1assegni vitalizi ; 

Sentito ii Consiglio <lei Ministri i 
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Su proposta del Presidente del Consiglio dei 
Ministri, di concerto col Ministro Segretario di State 

per le Finanze : 
abbiamo decretato c decrctiamo : 

Allc persona e alle famiglic indicate negli elcuchi 

nr\, I c n. 2, inviati, d'ordine Nostro, dal prcsirlc.itc 

proponentc e ehe fanno parte intcgrantc del prcscntc 
Decreto, c concesso un asscqno vitalizio nclla misura 

seqnata sugli stessi clenchi per ciascuna persona o 

famiglia. 
(Vedi elenco nalla parte Albanese) 

Ordiniamo ehe il presentc Decrcto sia pubblicato 

nella Gazzetta Ufficiale del Regno, mandando a chiun 
que spetti di osscrvarlo e di farlo osservare. 

Tirana, li 2-11-1942-XX. 
Francesco J acornoni 

M. Kruju 
Shuk Gurakuqi 

AVVISO 
Si invitano tutti coloro ehe vantano diritti per 

orcupazioni tcrnporance o permanenti di immobili o 
per danni subiti o ehe comunque si ritenqono ere 
ditori dell'Irnpresa Cav. Galassi Ferdinando esecutrice 
dei lavori « ai fini della lotta antimalarica nella zona 
di Yzbcrishc presso Tirana», in base a contratto 
12 maggio 1942-XX stiipulato con l'Ente Bonifiche 
Albanesi - E. A. B., a presentarc a questa Reale Luo- 

gotcncnza Gener ale (Ufficio aifari privati), le clo 
munde ed i titoli dci loro eruditi cutro quindici giorni 
dalia data di pubblicazionc del prcscnte avviso, tra 
scot si i qua li non saru piu ten u to couto, in via urn 
ministrutiva. dcllc domande e dci titoli prodotti. 

Tirana, li 23 ottobrc 1942-XX 
II Scqrcl ario Gcnerulc. 

AVVISO 

Si rende noto ehe ii Tr ibunalc cli l.a lsL1.1za 
~ Tirana, con la sua nota al N. 128 duta 6 luglio 

19lJ~ -XX trasmcssa a qucsta Cumcru. vista .u -leli 
bcrazione del Tribunulc di l.a Istanza di Durazzo 

al Nr. 73 data 8 giugno 1942-XX. ha ordinato la 

rcqistrazione dclla Succursale di Tirana dclla Societa 

Anonima Frutelli Feltr inclli. 
Gia trascr itta prcsso ii Tr ibunalc di I.a lstauza 

di Durazzo al N 73~ data 6.3.1942-XX. 
Con oggctto: L'cscrcizio dcll'Industria e del .:0.11- 

mcrcio del Lcqnamc c della lavor azioue in qenerc 

di lcqnarne. 
Con la durata: Iino all'unno 2000. 
Con Direttorc Emilio Fiorini, rapprcsentanie delta 

Societa in Albania, rcsidente a Durazzo, 
Con capitale di 35 000.000 di lire; e con la sede 

legale: Venezia. 
L'Arnministratore della Camera di Cornmercio 

di Tirana 

Shtyp Luarasi Tiranë 
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Parte s11pplementare in lingua italiana a paq. 11 

Viti XXI 

FLETOR.JA 
E MBRETNISË 

Nr. 128 

ZYRTARE 
SHQIPTARE 

Tiranë, e Ejte 12 J"anduer 1942-XXI 

BOTOHET PREJ MINISTRIS St KULTURtS POPULLORE 

KONOITAT E PAJTIMIT 

PËR SHQIPf;RI. 11 ALI f' PERANDORI: për nji vit Fr. Shq. 20 
• JASHTE (Shte t e të B. Postal) • • • • 30 

(për R muaj gjysma) 
Një nurnur (deri lii faqesh) i muajit n'udhtirn Fr. Shq. 0,20 
" • > • • i vjetër » 1.- 

(Numura të veçanta shiten edhe në Libraritë) 
Të hollat për pajtime ose për sasi numurash a koleksio 

ne paguhen në Zyrën e Financave në çdo vend .dhe <të· 
ftesa përkatëse duhet t'i dërgohet Ministris së KUL TURES 
POPULLORE. 

Për Fletoren ·7!:yrtare, nga jashtë pajtimi mund të dër 
gohet me çek banke, tue shtue fr. shq, 0.70 për pullat e dë 
ftesës, po dhe n'etë drejtim. 

PËRMBAJI JE 
1) Ligjë 12 Shtator 1942,XX, Nr. 264 

Këthim në ligjë i D Mbr. n. 264 (:941) f. 2 
2) ii. M. 13 Tetor 1942 XX, Nr. 265 

Deklarim i interesës publike i ngrehjes 
së një godine për banim personeli të 
Sovraintendëncës të Stabilimenteve 
Usht. në Tiranë > 2 

3) D. M. 23 Tetor 1942,XX, Nr. 266 
Caktim anëtari në Kom. O. për inter- 
nime policije » 2 

4) D. M. 23 Tetor 1942 XX, Nr. 267 
Masa Financiare 'për titujt akcjonarë 
lli Sho~ » 2 

5) D. M. 23 Tetor 1942:XX, Nr. 268 
Krijim i Drejtoris Detare Shqiptare ». 3 

6) D. M. 23 T~tor l 9,_1,2.xx, Ne. 269 
Shtesa në Buxhetin 1942-43 » 4 

7) D. M. 27 Tt'tor l 9,t2-XX, Nr. 270 
Shtim 25 vendesh në kuadrin org. 
t'Adrn. Fin. » 6 

~) I>. M. 27 Tetor 1912.XX, Nr. 271 
.Shtim kryereshti në D. M. n. 19 (1 ?42) » 6 

9) D. M. '27 Tet11r 1942-XX, Nr. 272 
Aplikim i D. M. n, 200 (1940) në të 
gjithë portet e Shqipnis > 6 

10) Min. Ek. K. - Urdhënesë n. 15 , » 6 
11) Shpallje ankanti "e Z. Përmb. të Beratit » 7 
12) » > e Bashkis se Korcës: » 8 
13) Shpallje Gjyqesh » 8 

TAKSA E REGULLA PËR SHPALLJET 

Kur nuk kalon një shtyllë (shqip e italisht) Fr. Sbq. 10 
Për ma shumë se një shtyllë për çdo shtyllë » 5 

Botohen pa vleftë shpalljet q'u përk asn gjyqen oe e admint 
strath Shr etnore dhe ato të cilësueme t'atilla ose t! perjaehtucme 
ligjërisht nga pagimi i lakaave Shtetnore. " 

Shpalljet botohen rregullisht - kur nuk penge jn? raaje tli po· 
saçme· ndër 3 numurat e para p·1s mbrltjes së tyre në Redaksi 

pagesa e ,hpalljevet bëhet si edhe për paitimet në Zyrat Finanaiare 

DllEJTIMI p6r korrespoadencë dhe pagesat ëabt 
MINISTRISt St KUL TUR£S POPULLOll 

(FLETORJA ZYRTARE} 
TIRAN£ 

S0MMAR10 
1) Legge 12 sett 1942,XX Nr. 264 

Con versione in Legge del D. R. N. 264 
(1941) p. 11 

2) D. L. 13 ott. 1942-XX, Nr. 265 
Espropriazione d'irnrnobili 

3) D. L. 23 ott. 1942-XX, Nr. 2°66 
Nuovi membri Commissione Provinci- 
ale per l'internamento di Polizio > 12 

4) D. L. 23 ott. 1942-XX, Nr. 267 
Nominctivita dei titoli azionari » 12 

5) D. L. 27 ort. i942-XX, Nr. 268 
Modihca ai D. L. 16 marzo 1940, N. 75 » 13 

6) D. L. 27 ott. 1942-XX, Nr. 269 
Aumento di stanziamenti nel Bilancio 
1942-43 » 14 

7) D. L. 27 ott. 1942 XX, Nr. 270 
Aumento di 25 posti al quadro org. 
dell' Amm. Finanziaria » 15 

8) D. L. 27 ott. 1942 XX, Nr. 271 
Aggiunta di un paragrafo al D. L. 
N. 19 (1942) » 15 

9) D. L. 27 ott. 1942,XX, Nr. 272 
Estensione del D. L. 200 del 1940 ai 
porti di Porto Edda, Shengjin e Ulqin > 16 

» 11 

10) Comltaro Appr ov. e Consumi 
Ordinanza N. 15 » ·16 
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2 FLETORJA ZYRTAl{L 12 Na Lduer 1942-XXI Nr.128 
~~~~~~~~~~~~~_;,..~~~- 

• Ligjë 12 Shtator 1942·XX, Nr. 264 
datë 12.9.1942.xx 

Ke thim në ligjë i D. Mbr. n. 264 (1942) 

VIKTOR EMANUELI' Ill 
Pl!:R HIR Tin ZOTIT E VULLNET Tl!: KOMBIT 

MBRET I ITALIS DHE I SHQIPNIS 
PERANDOR I ETIOPIS 

Këshilli i Epërm Fasf'Inst Korporativ, me ar.ën c 
Komisiioneve të tija, ka aprovuc: 

Na kemi sanksjonue dhe pro1aulgojmë sa vi.j J11; 
Këthimin në ligjë të Dekretit Mb,etinwr me d.në 

12 gusht 1941-XIX, Nr. 26'!, mbi cakti.uin c kufijve 
të tokave të reja që bajnë pjesë inteqrante të l\:\b,ct11is 
Shqiptare. 

Urdhënojmë që kjo Ligjë të radhohet. në Pletorc.i 
Zyrtare të Mbretnis, tue i dhanë mandat ci'itdo q'i 
përket rn'e respektue dhe me ba që t2 respekro'ict. 

S. Rossore, me 12 Shtator 1942-XX 
Viktor Emanuele d v. 

M. Kruja d. v. 

Dekret Mëkambësuer Nr. 265 
date 13·X·l 9.J2-XX 

Deklarim i interesës publike i ngrehjes së nje 
godine për banim personeli të ~ovraintendencës 

te stabilimenteve Ushtarake në Tiranë 

NA 
MEKAMBES I Pl!:RGJITHSHËM I 1V1ADHNIS TIJ 

VIKTOR El\lANUELIT III 
Pl!:R HIR Ti!: ZOTIT E VULLNET TE KOMBIT 

MBRET I IT ALIS DHE I SHQIPNIS 
PERANDOR I ETIOPIS 

Në virtyt t'autoritetit që Na asht del gue; 
Mbassi u-pa Dekreti i Jonë datë 11 dhctuer 1939- 

XVIII, Nr. 178, qi përmban normat për shronësime 
t'interesës publike; 

Mbassi u-pa shkresa e Komandës Eprore të FF 
AA. në Shqipni dt. 24 Gusht 1942-XX, Nr. 2231; 

Mbi propozimin e Ministrit për Punët Botore; 
kemi dekretua e dekretojmë: 

Nen' i vetëm 
Asht deklarua e interesës publike ngrehja e ·ndër 

tesës për banim të personelit me sherbim pranë Sovra 
intendencës së stabilirnentave Ushtarake 112 Tiranë, 
e për pasojë Urdhënohet shronësimi i nji pjesës së 
proneve të Zz. Lin Mamajesi, Osman .Mamajesi e 
Bajram Mamajesi të ndodhunna në vendin q2 t,e 
gohet në hartën korografike përkatëse, qi, rnbassi të 
jetë vistue me Urdhënin t'Onë prej Ministrit propo 
nues, i bashkanjitet këtij Dekreti. 

Ministri proponues ngarkohet me zbatimin e këtij 
Dekreti. 

Po në këtë hartë tregohet plani përpjestues 

zonës për t'u shpronsuc bashkë me cmnat c p o.iarvo 
përkatës. 

Urdhënojmë qi k!J Dekret ,ë botohet në Fletoren 
Zyrtare të Mbrd11is, tue 1, dhanë mandat ci.ltdo qi i 
përket me e respektua dhe me b£1 qi të respektohet. 

Tiranë, me 13-X-1942-XX. 
Francesco Iucomoni d. v. 

Ilins Agushi d. v. -- - 

C'ekret Mëk, mbësuer Nr. 266 
,101, 2u.,. J 9.1. .. }..X 

Caktim anëta·i ne Komisionin Qendruer 
për internim pohcije 

NA 
Ml!:KAMB~S I Pl!:RGJITHSH~M I MADHNIS TIJ 

VIKTOR EMANUEi.IT Ill 
Pl!:R HIR TE ZOTIT E VULLNET T~ KOMBIT 

MBRET I ITALIS DHE I SHQIPNIS 
PERANDOR I ETIOPIS 

Në virtut t'auroritetit që Na asht dclcguc , 
Si u-pa neni 15 i Statutit Themeltar të 1\'\bi-ctnis; 
Mbassi u-pa Dekreti Mëkambi.'suer Nr. 17 dt. 

27 Iruer 1942-XX, që aprovon Kodin e Policis; 
Mbassi u-ndiqjue Këshilli i l\'\ini~travet; 
1'1.bi propozimin e Kryetarit të !H!shi!lit të Mini 

strave e .Minister i Mb1·endshcm. uji mendimi 111c 

Ministrin e Drejtësis dhe të Fmancavct : 
kemi dekretua e dekretojmë: 

Neni 1 
Në Kornisjorun e Qarkut për internim Polioje, 

që parashcf neni 142 i Kodit të Policis ka me marri 
pjesë si antar edhe Komandanti i Coortes ~f Milicjes 
Fashiste Shqiptare dhe në Komisjonin Oendrucr, të 
parapam prej nenit 143, po të këtij Kodi, ka me 
marrë pjesë. si antar edhe Komandanti i Legjionit të 
Milicjes Fashiste Shqiptare. 

Neni 2 
Urdhënojmë që ky Dekret të botohet në Fletoren 

Zyrtare të Mbretnis, tue i dhanë mandat cilitdo që i 
përket me e respektue dhe me barn që të respektohet, 
i cili hynë në fuqi me datën e botimit të tij në 
Fletoren Zyrtare 

Tiranë, me 23-X-1942-XX. 
Francesco Jacomoni. d v, 

M. Kruja d. v. 
Shuk Gurakuqi d .v. 

Dekret Mëkambësuec Nr. 267 
datë 28-19,12-XX 

Masa financiare për titujt akcjonarë të Shoq. 
NA 

Mi!:KAMB!!:S I P~RGJITHSH!!:M I MADHNIS TIJ 
VIKTOR EMANUELIT III 

Pi!:R HIR Tl!: ZOTIT E VULLNET Ti!: KOMBIT 
MBRET I IT ALIS DHE I SHQIPNIS 

PERANDOR I ETIOPIS 
Në virtyt t' Autoritetit që Na asht dclegue; 
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Nr. 128 :FLETORJA ZYRTARE 12 Nanduer 1942-XXl 3 

Mbassi u-pa neni 15 i Statutit Themeltar të 
Mbretnis; 

.Mbassi u-pa nevoja e marrjes së rnasavet të ngut- 
shme me karakter financjar përsa u përket titujvet 
nkcjonarë; 

.Mbassi u-ndigjue Këshilli i Ministravet; 

.Mbi propozimin e .Ministrit Sekretar Shteti për 
financat, njij mendimi me .Ministrin Sekretar Shteti 
për Ekonomin Kombëtare; 

kemi dekretue e dekretojmë: 
Neni 1 

Akcjonet e Shoqnivet qi kanë sclin e vet në .Mbrec 
nin duhet të jenë ernnore 

Akcjonet e prusit qi janë lëshue ma parë duhet të 
paraqiten për këthiimin e tyne n'ernnore mbrcnda da 
tës 1 Kallnuer 1943-XXI. 

Neni 2 
Tue fillue nga data 1 Kallnuer 1943-XXI, note 

rët dhe ata qi janë të ngarkuem me detyrën e ndrr i 
mit të titujvet akcjonarë, gjithashtu edhe shoqnit erre 
tuese, kur ndrrimi vihet në veprim me shënimin në 
librin e shokve pa ndërhymjen e notervet eij , duhet 
t'i a njoftojnë Admiinistratës Financjare ndrrimet e 
bame me ndërhymjen e tune. • Shoqnit janë të detyruem t'i kumtojnë Admini- 
stratës financjare liistën e titujvet t'akcjonevet emnore 
qi përmbahen në librin e shokvet rr ë 1 Kallnuer 1943- 
XXI, ase të paraqituna për kthim mbrenda kësaj 
date. 

Kumtimet e përshkrueme në kët nye duhet ~ë 
bahen në mënyrat dhe n'aiatet qi do të caktohen me 
Dekret, i cili do të botohet ma vonë. 

Neni 3 
Zotnuesit e akcjoneve n'emën të pruesit qi nuk 

janë paraqituri për kthimin e tyne n'ernnore rnbrënda 
afatit të caktuem nga neni 1, nuk munden, deri sa 
akcjonet në fjalë të mos jenë paraqituri, t'ushtrojnë 
ndonji nga të drejtat q'u përkasin akcjoneëet as gja 
të jetës së shoqnis, as në rasë.i e nda.njes s'aktivit 
gjatë shpërndarnjes së saj. 

Akcjonet qi nuk janë paraqitun për kthim n'ernno 
re rnhreida aa it t2 caktuam nuk mund ,ë formojnë 
të ndonjij veprimi nga ana e zotnuesit, as me shoqnin 
emetuese, as me të tretë, dhe veprimet e barnuna nuk 
kanë ndonji vl(!ftë. 

Dividendet e ushtrimit në vijim në datën e bo 
timit të këtij Dekreti nuk mund t'u paguhen akcjoncvct 
n'ernën të prusit qi nuk janë të paraqituna për këthi 
min n'ernnore. 

Neni 4 
Në rasë se akcjonet n'ernën të prusit do të para 

qiten për kthim n'ernnore rnbassi të ketë kalua afati 
i caktuem nga neni 1, frytet e pjekuria qi nuk janë 
parashikue në datën e paraqitjes i përkasin Shtetit. 

Pamvarësisht nga sa disponohet në paragrafin e 

ma parëshërn zotnuesi i tituj vet n'crnën të prusit qi 
t'i ketë paraqituri për kthim n'ernnore rnbassi të ketë 
kalue afati i caktucm në nenin 1, ndëshkohet me 
nji gjobë baras me nji të njizetën e vleftës së titujvet 
për çdo trernuejuer të plotë vonese. Asht e ndaluerne 
Shoqnija emetuese të pranojë titujt për kthimin n'ernnore 
në rasë se paraqitësi nuk difton se ka derdhuri n'Arkat 
Shtetnore shumën e gjobës së sipërthanun. 

Në rasë të shpërndamjes së shoqnis, likuidatorët 
duhet të mbajnë mbi pjesën e akt.v.t q'r përket titu 
llit, qi s'asht paraqitun për kthim n'en.ncëc . j. shumë: 
baras me atë qi zotnuesi i akcjonevet du.ie, .ë kish 
te pague si gjobë në bazë të paraqra.it të dgtë të 
këtij neni, dhe me u kujdesua për derdhjen e saj 
n' Arkat Shtetnore. 

Neni 5 
Si të kalojnë dhjetë vjet nga data 1 kallnue]' 

1943-XXI, dhe akcjoni të mos jeLë paraqituri për 
kthim n'emnore, Shoqnija e quen të ram tuuilin dhe 
emeton nji të ri qi e inteston përkohësisht n'ernnin 
e Arkës së Qendrës të Shtetit, pranë së cilës depo 
zitohet. Si të kalojnë dhjetë vjet të tjera, Arka 12 
Qendrës kujdesohet për shitjen e titullit tue arkë 
tue vleftën. 

.Ministrija e Financavet mundet me lejue, mbi 
kërkesën e t'interesuemvet të paraqi.un me anën e 
Shoqnis emetuese përpara se të jetë barnun shitja e 
titullit nga Arka e Qendrës, qi akcjonet ri'emën të 
prusit të paraqituna për kthim n'ernnore mbas kalimit 
t'afatit të caktuam në neniin 1, ti mos bijnë nën 
sankcjonet e. paraparne nga neni 4 dhe nga paragrafi 
i parë i këtij neni, kur t2 jetë diftue se zotnuesi ka 
qenë në pa mundësi me i paraqitë në kohë titujt për 
kthimin e tyne n'ernnore. 

Neni 6 
Administrat~rët e Shoqnivet dhe drejtuesit e riqar 

kuern me mbajtjen e regjistravet, qi shkelin urdhnirnet 
e këtij Dekreti, ase u shtërnanqcn norrnavet rreguiluese 
të botueme në bazë të paragrafit të fundit të nenit 
2, ase nuk i kryejnë tue ju përmbajturi dispozitave 
të përshkrueme, ndëshkohen me nji gjobë prej fr. 
shq. 100 deri fr. shq. 2.000, përveç rasës kur ,fakti 
përban nji faj ordinar ma të randë. 

Noterët etj. qi shrërnanqcn të bajnë kumtimet qi 
përfliten në nenin 2, në mënyrat e caktuerne nga 
normat rregulluese të botuerne në bazë të paragrafit të 
fundit të nenit, 2, ase i kryejnë mbassi të ketë kalue 
afati i caktuam, ase nuk i përmbahen dispozitavet të 
tjera të c aktucme · nga ky Dekret dhe nga normat rre 
gulluese, i shtrohen njij gjobe prej fr. shq. 100 deri 
fr .shq. 2.000. 

Neni 7 
Ky Dekret hyn në fuqi prej datës së botimit :të 

tij në Fletoren Zyrtare të .Mbretniis, dhe do t'i.. 
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PLEtORJA tYRTARE 12 Nanduer 1942.lll 
------------ 
paraqitet në Këshiillln e Epërm Fashist Korporativ 
për kthimin e tij në ligjë. 

Urdhënojrnë qi ky Dekret të botohet në Fletoren 
Zi,rtare të Mbretnis, tue i dhanë mandat cilitdo qi 
përket me e respektua dhe me ba qi të respektohet. 

Tiranë, me 23·10-1942-XX. 
Francesco Jacomoni d. v. 

d. v. Shuk Gurakuqi 
K. Kotte d. v. 

Dekret Mëkambësuer Nr. 268 
date 23-X-1942-XX 

Krijim i Drejtoris Detare Shqiptare 

NA 
MEKAMBES I PERGJITHSHEM I MADHNIS TIJ 

VIKTOR EMANUELIT Ill 
P:ER HIR TE ZOTIT E VULLNET TE KOMBIT 

MBRET I IT ALIS DHE I SHQIPNIS 
PERANDOR I ETIOPIS 

Në virtytt 'Autoritetit që Na asht deleque : 
Mbassi u-pa neni 15 i .statutit Themeltar ti.' 

Mbretnis; 
Mbassi u-panë Dekretet e Mëkambësit datë 11 

Dhetuer 1939-XVIl, nr. 176 dhe 16 Mars 1940-XVIII, 
nr 75; 

Mbassi u-pa neni 14 i D.M. 3 Prill 1940-XVIII, 
nr. 101 këthye në ligjë 12 Korrik 1940-XVIII, nr. 358, 

Mbassi u-ndigjue Këshilli i Ministrave, mbi pro 
pozimin e Ministrit të Punëve të Mbrendëshme; 

kemi dekretue e dekretojmë: 
Neni i vetëm 

Neni 2 i Dekretit Mëkambësuer datë 16 Mars 
1940-XVIII, nr. 75 asht modifikue si vijon: 

«Bregdeti i Mbretnis përban nji të vetme Drejtori 
Detare me qendër në Durrës, të guejtun Drejtor ija 
Detare Shqiptare. • 

Drejtorija Detare Shqiptare përfshinë:: Kapita 
nerit e Portiit të Durrësit e të Vlones, Zyrat e Qarqeve 
Detare të Portit Edda e të Shkodrës, Zyrat lokale 
Detare të Shëngjinit e të Ulqinit dhe Përfagësit e 
Plazhit të Hirnarës e të Butrintos. 

Drejtori Detar i Shqipnis asht edhe Komandanti 
i Kompartirnentit Detar dhe i Portit të Durrësit. 

Ky Dekret hyn në fuqi nga dita e botimit të tij 
në Fletoren Zyrtare. 

Urdhnojmë që ky Dekret të botohet në Fletoren 
Zyrtare të Mbretnis, tue i dhanë mandat cilitdo qi 
përket me e respektue dhe me ba qi të respektohet. 

Tiranë, më 23·X-19'!2-XX. 
Francesco Jacomo::i d. v. 

Xh. Korça d. v. 
M.. Kruja d. v. 

Nr. 12g 

Dëkret Mëkambësuer Nr. 269 
datë 23-A-1 Y42-..\..\ 

Shtesa në Buxhetin 1942-43 

NA 
Ml!:KAMBES I PERGJITHSH1i:M I MADHNIS TIJ 

vncro« KMANUELI'i.' Ill 
PER HIR TE ZOTIT E VULLNET TE KOMBIT 

MBRET I IT ALIS DHE I SHQIP NIS 
PERANDOR I ETIOPIS 

Në virtl,lt t 'Autoritetit që Na asht delcque , 
Mbassi u-pa neni 15 i Statutit Themeltar të. 

Mbretnis, dhe neni 14 i Dekretit t'Onë ur 101 dt. 
3.IV.1940-XVIII, këthye në ligjë me datë 12 Vll.1%0- 
XVIII, nr. 358 ; 

Mbassi ndigj uern Këshillin e Ministravet; 
Mbi propozimin e Kryetarit të Këshillit të Mini 

stravet, njij mendiirni me Mini.;,trin Sekre.ar Shteti 
për Financat; 

kemi dekretue e dekretojmë: 
Neni 1 

Në gjendjen e parapamievet të shpcnzimevet r'ush 
trimit financiar 1942-43 krijohen kapitujt si vijon: 

Institute të nalta e 1\linistria e Financavct 
Ministrija f Financavet: 

Kap. 43-bis: «Rrogë personeli me kontratë. 
Ministrija e Punveve Botore c Drejtorija e P. e 

Postelegrafavet: 
Adrniniistrata e Punëvct Botore: 

Kap '6-bis: «Shpenzime ç'do natyre për funksjo 
nimiin e Zyrës s'Edilicics dhe Urbanistikës në Shqip 
ni», 

Kap. 31-bis: «Shpenzime ç'do nature për nderti 
me e miratime godinash si dhe ndihma- të ndryshme 
për të tl!amtuemit e tërmetit». 

Neni 2 
Emërtimit të Kapitullit 43 «Rroqë personeli e 

indernniitet Këshilltarit të Përhershëm» të gjendjes së 
parapamjevet të shpenzimevet i 'ushtr imit fincjar 1942- 
43, t'Instituteve të Naita e 11\mistrija e Financavet 
e Kap. I «Rrogë personeli dhe iindemnitet Këshill 
tarit e Nënkëshilltarit të Përhershëm», të Ministris 
së P. të Mbrendëshme, të gjendjes së paraparnjevet 
të shpenzimevet t'ushtrimit financjar 1942-43 i shto 
hen fjalët: «dhe rrogë personeli të përkohshëm». 

Neni 3 
Në gjendjen e parapamjevet të t'ardhunvct t'ush 

trimit financiar 1942-43, nën Titullin JI «T'arrlhuna 
të parendëshme» kateg. 11 «Lëvizje kryegjanash» Ru 
brik «Huana», krijohet Kap. 63-bis «Kist'i parë -i 
Huasë prej fr .shq. 1.000.00J, dhanun Acjendës së 
Nozullimeve të P.K.F. Shqiptare si mbas nenit 2, të 
D. M. nr. 148 D. 30.IV.1942-XX», me nji shume 
parapamjesh prej fr. shq. 100.000, (njigindmijë). 

Neni 4 
Në gjendjen e parapamjevet të shpenzimevet t'ush- 
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. 
Mbassi u-pa neni 15 i Statutit Themeltar të 

Mbretnis; 
Mbassi u-pa nevoja e marrjes së masavet të ngut- 

shme me karakter financjar përsa u përket titujvet 

akcjonarë; 
Mbassi u-ndigjue Këshilli i Ministravet; 
Mbi propozimin e Ministrit Sekretar Shteti për 

Financat, njij mendimi me .Ministrin Sekretar Shteti 
për Ekonomin Kombëtare; 

kemi dekretue e dekretojmë: 
Neni 1 

Akcjonet e Shoqnivet qi kanë selin e vet në Mbret- 
nin duhet të jenë ernnore. - 

Akcjonet e prusit qi janë lëshue ma parë duhet të 
paraqiten për këthiimin e tyne n'ernnore mbrenda da 
të:; 1 Kallnuer 1943-XXI. 

Neni 2 
Tue fiilue nga data 1 Kallnuer 1943-XXI, no'c 

rët dhe ata qi jan2 të ngarkuem me detyrën e ndrri 
mit t,~ tituj vet akcjonarë, gjithashtu edhe shoqnit cire 
tuesc, kur ndrrimi vihet në veprim me shënimin në 
librin e shokve pa ndërhymjen e notervet etj , duhet 
t'i a njoftojnë Admiinistratës Financjare ndrrimet e 
bame me ndërhymjen e tune 

Shoqnit janë të dcturuern t'i kumtojnë Admini 
stratës financjare Jiistën e titujvet t'akcjonevet crnnore 
qi përmbahen në librin e shok vet rr 2 1 Kallnuer 19'.!3- 
XXI, ase të paraqituna për kthim mbrenda kësaj . 
date. · 

Kumtimet e përshkrueme në kët nye duhet ~ë 
bahen në mënyrat dhe n'aiatet qi do të caktohen me 
Dekret, i cili do të botohet ma vonë. 

Neni 3 
Zotnuesit e akcjoneve n'ernën të pruesit qi nuk 

janë paraqitun për kthimin e tune n'ernnore rnhrë.ida 
afatit të caktuam nga neni 1, nuk munde.i, deri sa 
akcjonet në fjalë të mos jenë paraqituri. t 'ushtrojnë 
ndenji nga të drejtat q'u përkasin akcjonevet as gjJ 
të jetës së shoqnis, as në rasë.t e nda.njcs s'aktivir 
gjatë shpërndamjes H~ saj. 

Akcjonet qi nuk junë paraqitun për kthim n'ern.io 
re mbrcndu a 'a it 12 c1'{·uem nuk mund të formojnë 
të ndonjij veprimi nqa ana e zotnuesit, as me shoqni.i 
emetuese, as me të tretë, dhe veprimet e barnuna nuk 
kanë ndenji vleftë. 

Dividendet e ushtrimit në vijim në datën e bo 
timit të këtij Dekreti nuk mund t'u paquhcn akcjonevct 
n'ernën të prusit qi nuk janë të paraqiiuna për këthi 
min n'emnore. 

Neni 4 • 
Në rasë se akcjonet n'ernën të prusit do të para 

qiten për kthim n'emnore rnbassi të ketë kalue afati 
i caktuam nga neni 1, frytet e pjekuna qi nuk janë 
parashikua në datën e paraqitjes i përkasin Shtetit. 

Parnvarësisht nga sa disponohet në paragrafin e 

ma parëshëm zotnuesi i tituj vet n'ernën të prusit qi 
t'i ketë paraqituri për kthim n'ernnore rnbassi të ketë 
kalue afati i caktuam në nenin 1, ndëshkohet me 
nji gjobë baras me nji të njizctën e vleftës së titujvet 
për çdo tremuejuer të plotë vonese. Asht e ndaluerne 
Shoqnija emetuese të pranojë titujt për kthimin n'ernnore 
në rasë se paraqitësi nuk difton se ka derdhun n'Arkat 
Shtetnore shumën e gjobës së sipërthanun. 

Në rasë të shpërndamjes së shoqnis, likuidatorët 
duhet të mbajnë mbi pjesë.i e akt.vit q'i përket titu 
llit, qi s'asht paraqituri për kthim n'ernno e 1 ji shumë. 
baras me atë qi zotnucsi i akcjonevet du..«, të kish 
te pague si gjobë në bazë të parajra.it .e dgtë të 
këtij neni, dhe me u kujdesua për derdhjen e saj 
n'Arkat Shtetnore. 

Neni 5 
Si të kalojnë dhjetë vjet nga data 1 kallnue]: 

1943-XXI, dhe akcjoni të mos je.ë paraqitun për 
kthim n'emnore, Shoqnija e quen të ram titurlin dhe 
emeton nji të ri qi e inteston përkohësisht n'ernnin 
e Arkës së Qendrës të Shtetit, pranë së cilës depo 
zitohet. Si të kalojnë dhjetë vjet të tjera~ Arka tz 
Qendrës kujdesohet për shitjen e titullit tue arkë 
tue vleftën. 

Ministrija e Financavet mundet me lejue, mbi 
kërkesën e t'interesuernvet të paraqi.un me anën e 
Shoqnis emetuese përpara se të jetë barnun shitja e 
titullit nga Arka e Qendrës; qi akcjonet n'ernën të 
prusit të paraqituna për kthim n'ernnore mbas kalimit 
t'afatit të caktuem në neniin 1, të mos bijnë nën 
sankcjonet e paraparne nga neni 4 dhe nga paragrafi 
i parë i këtij neni, kur t~ jetë diftue se zotnuesi ka 
qenë në pa mundësi me i paraqitë në kohë titujt për 
kthimin e tune n'ernnore. 

Neni 6 
Administratorët e Shoqnivet dhe drejtuesit e .nqar 

kuem me mbajtjen e regjistravet, qi shkelin urdhnimet 
e këtij Dekreti, ase u shtëmanqen norma vet rregulluese 
të botue~e në bazë të paragrafit të fundit të nenit 
2, ase nuk i kryejnë tue ju përmbajturi dispozitave 
të përshkrueme, ndëshkohen me nji gjobë prej fr. 
shq. 100 deri fr. shq. 2.00Q, përveç rasës kur .Iakti 
përban nji faj ordinar ma të randë. 

Noterët erj. qi sn.ëmanqcn të bajnë , kumtimet qi 
përfliten në nenin 2, në mënyrat e caktucrne nga 
normat rregulluese të botuerne në bazë të paragrafit të 
fundit të nenin, 2, ase i kruejnë rnbassi të ketë kalue 
afati i caktuern, ase nuk i përmbahen dispozitavet të 
tjera të c aktueme nga ky Dekret dhe nga normat rre 
gulluese, i shtrohen njij gjobe prej fr. shq. 100 deri 
fr .shq. 2.000. 

Neni 7 
Ky Dekret hyn në fuqi prej datës së botimit të 

tij në Fletoren Zyrtare të 1Vlbretniis, dhe do t'i 
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paraqitet në Këshiillin e Epërm Fashist Korporativ 
për kthimin e tij në ligjë. 

Urdhënojmë qi ky Dekret të botohet në Fletoren 
Zyrtare të Mbretnis, tue i dhanë mandat cilitdo qi 
përket me e respektue dhe me ba qi të respektohet. 

Tiranë, me 23-10-1942-XX. 
Francesco Jacomoni d. v. 

d. v. Shuk Gurakuqi 
K. Kotte d. v. 

Dekret Mëkambësuer Nr. 268 
date 23-X-1942-XX 

Krijim i Drejtoris Detare Shqiptare 

NA 
MEKAMBES I Pti:RGJITHSHti:M I MADHNIS TIJ 

VIKTOR EJ\IANUELIT Ill 
P:ER HIR T:E ZOTIT E VULLNET Tt!: KOMBIT 

MBRET I IT ALIS DHE I SHQIPNIS 
PERANDOR I ETIOPIS 

Në virtytt 'Autoritetit· që Na asht delegue; 
Mbassi u-pa neni 15 i Statutit Themeltar të 

Mbretnis; 
Mbassi u-panë Dekretet e Mëkambësit datë 11 

Dhetuer 1939-XVll, nr. 176 dhe 16 Mars 1940-XVIll, 
nr 75; 

Mbassi u-pa neni 14 i D.M. 3 Prill 1940-XVIII, 
nr. 101 këthye në ligjë 12 Korrik 1940-XVIII, nr. 358; 

Mbassi u-ndigjue Këshilli i NUnistrave, mbi pro 
pozimin e Ministrit të Punëve të .l\'\brendëshme; 

kemi dekretua e dekretojmë: 
Neni i vetëm 

Neni 2 i Dekretit Mëkambësuer datë 16 Mars 
1940-XVIII, nr. 75 asht modifikua si vijon 

«Bregdeti i Mbretnis përban nji të vetme Drejtori 
Detare me qendër në Durrës, të guejtun Drejtor ija 
Detare Shqiptare. 

Drejtori ja Detare Shqiptare perfshinë.: Kapita 
nerit e Portiit të Durrësit e të Vlonës, Zyrat e Qarqeve 
Detare të Portit Edda e të Shkodrës, Zyrat lokale 
Detare të Shëngjinit e të Ulqinit dhe Përfagësit e 
Plazhit të Himarës e W Butrintos. 

Drejtori Detar i Shqipnis asht edhe Komandanti 
i Kompartimentit Detar dhe i Portit të Durrësit. 

Ky Dekret hyn në fuqi nga dita e botimit të tij 
në Fletoren Zyrtare. 

Urdhnojmë që ky Dekret të botohet në Fletoren 
Zyrtare të Mbretnis, tue i dhanë mandat cilitdo qi 
përket me e respektua dhe me bii qi të respektohet. 

Tiranë, më 23-X-19'!2-XX. 
Francesco Jacomo.:i d. v. 

xn. Korça d. v. 
.M. Kruja d. v. 

Nr. 128 

Dëkret Mëkombësuer Nr. 269 
datë 23-~\-l ':1'12-X.,\ 

Shtesa në Buxhetin 194.2-4.3 

NA 
Mli:KAMBti:S I Pt!:RGJITHSHli:M I MADHNIS TIJ 

Vm.TOR El\11\NVELl'l' Jll 
PER HIR Tt!: ZOTIT E VULLNET Tt!: KOMBIT 

MBRET I IT ALIS DHE I SHQIPNIS 
PERANDOR I E'I'lOPlS 

Në virtyt t 'Autoritetit që Na ash, dclcque . 
Mbassi u-pa ne.ii 15 i Slututit I hen altar të. 

Mbretnis, dhe neni 14 i Dekretit r'Onc nr 101 ctt 
3.IV.1940-XVIII, këthyc në ligjë me date; 12 VII 1940- 
XV III, nr. 358 ; 

Mbassi ndigjuem Këshillm e lHi .ustra vet; 
Mbi propozimin e Kryetarit të Këshidit të l\\ini 

stravet, njij mendiirni me Mini.:,trL1 Sckrc, ar Shteti 
për Financat; 

kemi dekretua e dekretoj më: 
Neni 1 

Në gjendjen e parapamjevet të shpeuzimevet t'ush 
trimit financiar 1942-43 krijohen kapitujt si vijon: 

Institute të nalta e Ministria e Fmancavet: 
Ministrija e Financavct: 

Kap. 43-bis: «Rrogë personeli me kontratë. 
Ministrija e Punveve Botore c Drcjtorija e P e 

Postelegrafavet: 
Adminiistrata c Punëvet Botore 

Kap. 6-bis: «Shpenzime ç'do natyre për runksjo 
nirniin e Zyrës s'Edilieics dhe Urbanistikës në Shqip 
n i». 

Kap. 31-bis: «Shpenzime ç'do natyre për nderti 
me e miratime godinash si dhe ndihma të ndryshme 
për të dlamtuernit e tërmetit». 

Neni 2 
Emërtimit të Kapitullit 43 «Rrogë personeli e 

indemniitet Këshilltarit të Përhershëm» të gjendjes se 
paraparnievct të shpenzirnevet t'ushtrimit fincjar 1942- 
43, t'lnstituteve të Naita e /,\mistrija e Financavct 
e Kap. I «Rrogë personeli dhe iindernnitet Këshill 
tarit e Nënkëshilltarit të Përhershëm», të Ministris 
së P. të Mbrendëshme, të gjendjes së. parapamjevet 
të shpenzimevet t'ushtrimit financiar 1942-43 i shto· 
hen fjalët: «dhe rrogë personeli të përkohshëm». 

Neni 3 
Në gjendjen e paraparnjevet të t'ardhunvet t'ush 

trimit financjar 1942-43, nën Ti tul I in II «T'ardhune 
të parcndëshme» kateg. II «Lëvizje krycgjanash» Ru 
brik «Huana», krijohet Kap. 63-bis «Kisl'i parë i 
Huasë prej fr .shq. 1 JlJO.OOJ, dhanun Acjcnclës së 
Nozullimeve të P K.F Shqiptare si mbas nenit 2, të 
D. M. nr. 148 D. 30.IV.1942-XX», me nji shumë 
paraparnjesh prej fr. shq. 100.000, (njigindrnijë). 

Neni 4 
Në gjendjen e parapamjevet të shpenzimevet t'ush- 
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trimit financjar 1942-43 shtohen fondet për Dikaster 
e kapitull si vijon: 

Institutet te Nalta e Ministri e Financavet: 
Kryeministrija: Zyra Qendrore e Statistikës 
Kap. 19.- : «Shpenzime ç'do natyre për rre- 

gjistrimin e popullsis, të gjasë së gjallë dhe t2 pro 
dhimit bujqësuer në Tokat e Liruerne». Fr. Shg. 
106 000 

MILICIJA FASHISTE SHQIPTARE: 
Kap. 29: «Qira, miirëmbajtje e meremetime .t, 

përshtatëshme lokalesh etj.» fr. shq. 50.000 
MINISTRIJA E FINANCAVET: 

Kap. 43-bis: «Rrogë personeli me kontratë». fr. 
shq. 3.000. 

MINISTRIJA E DREJTËSISË: 
Kap. 3.-: «Shpenzime udhtiimii e diete» fr. shq. 

70.000. 
Kap. 4.-: «Shpenzime Zyreje» fr. shq. 180.000. 
Kap. 5.-: «Qira ndcrtesash» fr. shq. 60.000. 
Kap. 6.-: «Shpenzime hetimesh _e . dishrnitaresh 

etj» fr. shq. 70.000. 
Kap. 8.-: «Fond për mbajtjen e dy automobilave 

c paqë shoferash» fr. shq. 15 .000 
MINISTRIJA E PUNEVE TË M.BRENDËSHM.Ë: 
Administrata e Sigurimit Publiik: 

Kap.31.-: «Shpenzime të ndryshme kazermimi» 
fr shq. 150.000. 

M.INISTRIJA E PUNEVET BOTORE E DREJT. 
E P. E POSTELEGRAFAVET: 

Administrata e Punevet Botore: 
Kap. 6-bis: «Shpenzime çdo natyre për funkcjo-. 

nimin e zyrës s'Edilicjes dhe Urbanistikës në Shqipni» 
fr. shq. 160.000. 

Kap. 31-bis: «Shpenziirne ç'do natyre për nder 
time e miratime godinash si dhe ndihma të ndryshme 
për të damtuernit e tërmetiit» fr. shq. 1 500.000 

MINISTRIJA E KULTURËS POPULLORE : 
M.ILICIJA E RRUGËS 

Kap 23 -: »Blernje automobilash dhe riparim au 
tomjetesh etj fr shq. 30 000. 

Gjithësejt fr .shq. 2.394 000 

Neni 5 
Për përballim të shtesës së fondeve sii mbas 

nenit 4, të këtiij Dekreti, në gjendjen e paraparnjevct 
të shpenzimeve t 'ushtriimit financiar 1942-43, të Mi 
nistris së P. të M.brendshme, të Drejtoris P të Shën 
detsisë dhe ti.' Drejtoris së P të Sigurimit Publik, 
në Rubrikën «Administrata e Sigurimit Publik». pak 
sonet uji fond prej fr. shq. 150.000. (nj iqindepcsë 
dhjetmijë) nga kap. 28 «Rrrogë personali, indemnitete 
të ndryshme, çmime r iqendrirni». 

Diferenca e shtesave! prej fr. shq. 2.244.000. për 
ballohet me t'urdhunat e fr. shq. 100.000. qi do të 
realizohen nën Kap. 63-biis, «Kist' i parë i huasë për 
fr. shq. 1.000.000 -, dhanun Acjcndës si> Nozullimeve 

5 

të Partis Kombëtare Fashiiste Shqiptare» si mbas 
nenit 2, të D.M. nr. 148 dt. 38-IV-1942-XX, krijue 
me nenin 3 të ktij Dekreti e me t'ardhunat qi do të 
realizohet nga shtim,i çmimit të shitjes së karburan 
tavet si mbas Dekretit të Ministrit Sekrc.ar Shteti për 
Financat, datë 25- 7-1942-XX, botue në Fletoren Zyr 
tare nr. 93 dt. 7-8-1942-XX, e me t'ardhunat qi vërte 
tohen ma tepër nder kapituj të tjerë të gjendjes së 
paraparnjevet të t'ardhunavet t'ushtrirnit financjar 
1942-43. 

Neni 6 
Ky Dekret hyn në fuqi nga diita e botimit t2 tij 

në Fletoren Zyrtare të Mbretnis dhe ka me i-u para 
qitë, prej Kryesis së Këshillittë Ministravet, Këshillit 
t'Epërrnë Fashist Korporatiiv për kthimin e tij në 
ligjë 

Urdhënojmë që ky Dekret të botohet në Fletoren 
Zyrtare të Mbretnis, tue i dhanë mandat cilitdo q'i 
përket me e respektue dhe me ba qi t2 -rcspektohet. 

Tiranë, me 23-X-1942-XX. 
Francesco Jacomoni d. v. 

M. Kruja d. v. 
Shuk Gurakuqi d. v. 

Dekret Mëkambësuer Nr. 270 
datë· 27-X-1942-XX 

Shtim 25 vendesh në kuadrtn org. 
t'Admin. Financiare 

NA 
MilKAMBËS I PËRGJITHSHËM I MADHNIS TIJ 

VIKTOR EMANUELIT III 
P~R HIR TË ZOTIT E VULLNET T11: KOMBIT 

MBRET I IT ALIS DHE I SHQIPNIS 
PERANDOR I ETIOPIS 

Në virtyt t' Autoritetit që Na asht delegue; 
Mbassi u-pa Dekreti i Jonë nr. 105 datë 3-IV- 

1940-XVIII, mbi gjendjen juridike, ekonomike e jerar 
hike të nëpunësavet civilë të Shtetit; 

Mbassi u-panë Dekretet t'Ona me da:ë 1-VI-1940- 
XVJII, dhe 3-XI-1941-XX, mbi kuadrin organik të 
personelit t' Administratës Financjare , 

Tue u-pa nevoja e domosdoshme e shtimit të 
numrit të vendeve të Grupit B) për të vue në ,::H1- 
dje Administratën Financiare me zhvillue sherbimet 
e saja; 

Mbassi u-ndiqjue Këshilli i Ministravet; 
J\'\bi propozimin e Ministrit Sekretar Shteti për 

Financat; 

kemi dekrctue c dekretojmë: 
Shtohen njizet e pesë vende në Grupin B) Grada 

XI, në kuadrin organiik të personelit t'Administratës 
Financjurc aprovue me Dekretin t'Onë datë 1-VI- 
1940-XVJJI, dhe datë 3-XI-1941-XX. 

Ku Dekret hynë në fuqi nga data e botimit lë tij 
në Fletoren Zyrtare të M.bretnis e ka me u paraqitë. 
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me kujdesin e Ministrit proponues, Këshillit t 'Epërm 
. Fashist Korporativ për kthimin e tij në ligjë. 

Urdhënojmë që ky Dekret të botohet në Fletoren 
Zyrtare të Mbretnis, tue i dhanë mandat cilitdo qi 
përket me e respektua dhe me· bë qi të respektohet. 

Tiranë, më 27-X-1942-XX. 
Francesco Jacomoni d. v, 

M. Kruja d. v. 
Shuk Gurakuqi d. v. 

Dekret Mëkambësuer Nr. 271 
datë 27-X-1942-XX 

Shtim kryereshti në D. M. n. 19 (19 2) mbi 
cNdryshime në Ligjën e Bashkive» 

NA 
VIKTOR El\1ANUELIT Ill 

Mil:KAMBil:S I Pil:RGJITHSHmM I MADHNIS TIJ 
PitR HIR Tit ZOTIT E VULLNET T:E KOMBIT 

MBRET I IT ALIS DHE I SHQIP NIS 
PERANDOR I ETIOPIS 

Në virtyt t'autoritetit . që Na asht delegue; 
~ i..,· p~1 nenin 1 5të Statutit Themeltar të :\ll:>ret 

tins e nvnin. 14 të Dekretit t'Onë nr. 101 datë ,') priil 
1940-XV~J;, këthgc në Ligjë me 12 korrik 1940-XVI:J, 
n:·. 35~: 

Tue pa nevojen me i shtue nji kryerresht Dekretit 
t'Onë me 6 fruer 1942-XX, nr. 19, mbi «Ndryshime 
dhe shtime në Ligjën e Bashkivct» Ianun ~abimisht 
jashtë në nenin 16 ; 

.Mbassi u-ndigjue Këshilli i Ministravet; 
Mbi propozimin e Kryetarit të Këshillit të M.i 

nistravet, Ministër Sekretar Shteti për Punë. e l\\bren 
dëshrne dhe Zav. për Drcjtësin, njii mendimi me 
.Miniistrin Sekretar Shteti për Financat; 

kemi dekretue dhe dekretojmë : 
Neni 1 

Dekretit t'Onë nr. 19 datë 16 fruer 1942-XX, mbi 
«Ndryshime dhe shtime në Ligjën e Bashkivct» 112 

nenin 16, mbas kryerreshtit të nantë: Në veprimet e 
naltëpërrnenduna etj =. i shtohet kryerreshtit qi 
vazhdon: 

«Kontratat, objekt të këtij neni, të lidhuna për 
jashta e të zbatueme në Shqipni i nënshtrohen kësaj 
takse vetëm kur. pagesa të bahet në Shqipni dhe 1112 

këtë rasë taksa shkon për dobi të Bashkis ku bahet 
paqesa.» 

Neni 2 
Ky Dekret hyn në fuqi nga data e botimit ,të 

tij në Fletoren Zyrtare të Mbretnis, dhe ka efekt qt 
nga data 16 mars 1942-XX, e Fletores Zyrtare (ë 
Mbretnis, nr. 29, në të cilën asht botue Dekreti i Jonë 
nr. 19 datë 6 fruer 1942-XX, i përmenduri supri dhe 
ka me i u paraqitë, prej KryesisJ së Këshillit të Mi 
nistravet, Këshillit t'Epërm Fashist Korporativ për 
k_thimin e tij n~ Ligjë. 

Nr. 128 

Urdhënojmë që ky Dekret të botohet në Fletoren 
Zyrtare të Mbretnis, rue i dhanun pushtet cilitdo q'i 
përket me e nderua ct:12 mz bii q2 ti.' respek~olrnt. 

· Tiranë, me 27-X-1942-XX. 
Francesco J acomoni d. v. 

M Kruja d. v. 
Shuk Gurakuqi d. v. 

Dekret Mëkambësuer Nr. 272 
datë 27-10-1942-XX 

Aplikim i D. M. n. 200 ( 1940) në të gjithë 
portet e Shqipnis 

NA 
MtKAMB:ES I PtRGJITHSH'EM I MADHNIS TIJ 

VIKTOR E:\IANUELIT III 
PttR HIR T~ ZOTIT E VULLNET T~ KOMBIT 

MBRET I IT ALIS DHE I SHQIPNIS 
PERANDOR I ETIOPIS 

Në virtuf t'autoritet it që Na asht delcque , 
Mbassi u-pa nevoja që Dekreti i Më:rnmbl!,it nr. 

200 datë ll-VI-1940-XVIII, të shtrihet dhe në Portet 
c tjera të Shqipnis : 

Mbassi u-pa neni 15 i Statutit Themeltar e 14 
i Dekretiit Mëkambësuer datë 3-TV-1940-XVIII. 101: 

Mbasi u-ndigjue Këshilli i Ministra\'e; 
Mbi propozimin c Ministrit Sekretar Shteti për 

Punët e Mbrendshme, nji mendimi me iV\inistrin 
Sekretar Shteti për Fiinancat , 

kemi dckretue dhe dekretojmë: 
Neni 1 

Dekreti Mëkambësuer nr. 200 datë 11 qershuer 
1940-XVIII, i korreqjuem me D. M, të ma pastajshcm 
nr. 218 datë 25 qershuer 1940-XVJIT, aplikohet edhe 
ndër Portet: Porti-Edda, Shengjin c Ulqin. 

Neni 2 
Ky Dekret huen në fuqi gysh nga data e shpalljes 

së tij në Fletoren Zyrtare 
Ministri proponues autorizohet me i a paraqit 

këtë Dekret Këshillit t'Epërrn Fashist Korporativ për 
.kthimin e tij në ligjë 

Urdhënojmë që ky Dekret të botohet në Fletoren 
Zyrtare të Mbretnis, tue i dhanë mandat cilitdo q'i 
përket t'a respektojë dhe të bajë që të respektohet. 

Tiranë, më 27-10-1942-XX. 
Francesco Jacomoni d. v. 

M. Kruja d. v. 
Shuk Gurakuqi d. v. 

MINISTRIA E EKONOM.IS KOMBËTARE 
Komiteti Qendruer për Nozullime e Konsume 

URDHËNESË nr. 15 
Ministri i Ekonornis Kombëtare; 
Si pau D. M. nr. 152 datë 21-7-1942-XX, 
Si pau Urdhënesën nr. 9; 
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Mbi proponimin e Komitetit Oendruer për Nozu 
llime e Konsume; 

URDHËNON 
Neni 1 

Tue fillue nga data 20 nanduer 1942-XXI, aukto 
rizirnet ditore për të cilat ban fjalë Urdhënesa nr. 9, 
duhet të lëshohen vetëm nga Komandat e KK.MNL të 
qendravet ku automjeti asht i regjistruem. 

Neni 2 
Prandaj mbrcnda ditës së sipërme të gjitha auto 

qerret, me përjashtim t'atgne gi kanë leje të për 
bereshme apo të përkohëshrnë ase qi bajnë pjesë në 
kategorinat e parapamë prej nenit 2 t'Urdheneses nr. 
9, duhet të shkojnë në qendrat ku banojnë pronarët e 
'tyne. 

Neni 3 
Auktorizimet ditore qi kanë me ju lëshue autoqe 

rrevet qi flasin nejet e maparëshrne, mbas datës së 
përmendun, duhet të-u dorzohcn gjithmonë, së bashku 
me fletë-nisjet, Komandavet qi i kanë lëshue për të 
muajt me pasë auktorizime për udhëtime të tjera. 

Neni 4 
Vetëm në rasë force madhore të provueme Ko 

mandant e KK.MM. qi kanë qendrën në qarqe ndry 
shej prej atyne ku asht regjistrue auioqerrja, mund të 
lëshojnë nji auktorizim të rij dituer, por në këto 
rasa k~ auktorizim ka me qenë i vlefshëm vetë_m për. 
udhëtimin e kthimit në qendrën e banesës së zakon- 
shme t'autoqerres. 

Neni 5 
Kundravajtësit kanë me u ndcshkue si mbas nenit 

. 6 të D. M. nr. 152, datë 21-7-1942-XX. 
Tirant, me 10-XI-1942-XXI. 

Ministri i Ekonornis Kombëtare: 
K. Kotte 

SHPALLJEl - ANKANTI 
Si mbas vëndimit të Kryesis së Përmbarimit Be 

ratit me nr. 254 datë. 19.1942-XX, nxjer për tu 
shitur ne akant 12 copë prona të debitorvet Osrnën 
Zinxhiris e tjetër nga katundi Çomlekaj i Qarkut të 
Prefektures Beratit. dhe që dote specifikohen këtu 
poshtë: për sigurimin e pagimit të obligimit të shumës 
frangave shqiptare, 700, dhe aksesoret e tyre që i 
detyrohen Z. Hekuran Hajredinit nga· ky Qytet, me 
akt-gjykimin e Gjyqit Paqit Beratit me nr. 521 datë 
29.9.1932. 

1/2 (Një mbi dy pjesa) të: 
1. Ara Sheqe 15 vrctenësh, e kufizuare: L. am 

Zalle e të Zot me pjestar ; P. I. Lumi Math, V. Osman 
efendiu, J. Udha c fshatiit, e regjistruar nën nr. 27 
datë Qershor 1917, rreqjistrit kadastrial. 

2. Ara Sheqe, 65 vretenesh e kufizuar: L. Idriiz 
Bej, Omer Droboniku, e arat Zalle, Ceno Sahati f. 
Neim Bej Kuçi, e rregj istuar në nr. 27 dt. Qershor 1917 
w rregjistrit kadastrial të Beratit. 

3. Ara Shoban edhe Zalle, 54, vretenësh, e kufi 
zuar: Lindje, me arën Shabat të Yrner Agos, mani 
e çati e dyqanit e avlli e shtëpis, P. Lumi i Mahth, 
V. Ara Zalle: e të Zot me pjestar, J. ara e Shaban. 
Osman efendiut, e rregjiistruar nr. 28 d. tetor 1917; 
rregjistrit kadastrial të Beratit. 

4. Ara Zalle dhe Ferra, 16 vretenësh, e kufizuar: 
L. ara Yrti Osman efendi V. ara Zalle e Esma's, P. 
Osman eten di e ara Sheqe e të zot, J. Ara Zalle 
e Osman efendiut, e rregjistruar në nr. 29 datë 
Qershor 1917 të 1r;regjistrit kadastrial të Beratit. 

5. Ara Yrti Rapit, e përbërë prej 12; vretenësh, 
e kufizuar: L. Yrti Branim i. të zot, P. Yrti Rap/o i 
Osman efendiut V. Lumi Math, ]. Udha e fshatit, _i 
kufizuar si ma sipër, e rregjistruar me nr. 30 d. 1917 
të rreqjistrit kadastrial te Beratit. 

6. Ara Yrti Brahimit, 16 vretenësh, e kufizuar: 
L. Ara Yrti Ibrahim 1 Osman efendiut, P. ara Yrti 
e Osman efendiut, V. Lumi Math, ]. udha e fshati,t, 
e rregj istruar me nr. 31 d. Qer shorë 1917. 

7. Ara Buhavica, 12 vretenësh e kufizuar: L. 
Buhavica e Osman efendiut e trualli i shtëpis Idriz 
efendiut li, trualli Muços i Osman efendiut, P. Yrti 
Ibrahim i Osman efendiut, J. Udha e arës rrumb~ 
llake e Idris Bej Lapardhas dhe bahçe e shtëpiis, V. 
Lumi Math e rregjistruarë nën nr. 32 d. Qershor 
917 të rregjistruar në zuren e kadastrës Beratit. 

8. Ara te Ripet, tetë vrctenësh, e kufizuar: L. 
Udha e fshatit P. Ara Çaire e Neim Bej· Kuçit, J. ara 
Zhuka e Ymer efendi Agos, V. Ara Marina e Esrnas 
dhe arat Rripe t'Osrnan efendiut, rregjis"fruarë nën 
nr. 35 d. qershor 917. 

9. Ara Kume, 16 vreteneshe, e kufizuar: L. Ara 
Kume e Yrner efendi Agos, P. Lumii Math, ]. Ara 
Kume e Osman efendiut, V. Ara Shaban e Ncirn Bej 
Kuçit e rregjistruar nën Nr. 36 d. Qershor 1917. 

10. Ara Shabane, pesë vretenësh, e kufizuar: 
L. Ara Zhuka e Yrner efendi Agos, P. Ara Zhuka e 
Osman efendiut, ]. Ara Shaban e Neim Bej Kuçit, 
V. Ara Shabanë e Yrner Drobonikut, rregjiistruare nën 
Nr. 37, d. Qershorë 917. 

11. Ara Vidhe, dhjetë vretenësh, e kufizuarë: 
Lindje Ara Vidhe e Buhavica e Zonjës Esma, P. Ara 
Vide e Zija C;;j tilu.LJt, J. Ara Yrti i Zija Bej 
Mullajt që ndodhet ne katundin Suk, Veri Ara Bu 
havica e çupavet Idris Bej Lapardhas, e rregjistruarë 
nën nr. 38 d. Qershorë 917. 

12. Ara Zhuka, shtatë vretenësh, e kufizuarë: 
Lindje Ara Yrti Rapo i Yrner efendiut që ndan 
udhën e fshatit dhe Yrti i Yrncr Drobonikut dhe çairet 
e: Neim Bej Kuçit, P. Ara Zhuka e shtëpija e Bace 
e Ymer efendiut Agos, J. Ara Zhuka e Osman e fen 
diut, V. Ara Yrti i Ymer efendi Agos që ndan udhën 
e fshatit rregjistruar e në N. 39, datë Qershor 917. 

Ankanta e shitjes së tyre provizore ka me tillue 
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30 ditë mbas botimi për të dyten here të kësaj shpa 
llje ne fletore dhe mbaron në krye të tridhjete ditvet 
dhe ankanti definitivë rue filluar nga c nesërmja e 
mbarimit të ankantës provizore dhe mbaron në krye 
te pesembedhjete ditve ora 17 mbas dreke. 

Kush dëshëron blerjen e tyre të prezantohet para 
kësajë zyre brenda afatit sipërtreguar dhe të paraqesë 
oferten e vetë tue i u shtruar dispozttave proredurialc. 

Berat, më 1-9-1942-XX. 
Përmbaruesi· 

FLETË SHPALLJE 
Bashkia e Korçës nxjer në ankand pakëdhënje 

ndërtimin e nj2 Merkatoje Peshku në tregun e Qy 
tetit me çmin bazë fr. shq. 20000 (njëzet mijë) të ndara 
punimet sirnbas përshkrimeve të Zyrës Teknike. 

Ankandi do të zhvillohet në sallën e Bashkisë dhe 
përpara Komisionit të kryesuar prej l{ryetarit Ba 
shkisë, të 21 ten ditë që nga data e botimit të fle~ 
shpalljes në Fletoren Zyrtare dhe në rast se kjo 
ditë do të takojë, të jetë ditë pushimi, adjudikimi 
do të bëhet të nesërmen. 

Ankandi do të zhvillohet në mënyrën e paru 
panre në nenin 36 të Rregullores mbii zbatimin e 
Ligjit të Kontabilitetit, me anën c ofertave në zarf'a 
të mbylluna dhe të vulosuna me dyllë të kuq. fillon 
qysh prej orës 9 dhe mer fund n'orën 12 në mes 
dite. 

Ofertat do të përmbajnë shprehimisht pranimin c 
konditave të përshkrimit të punimeve të projekteve 
të Zyrës i.Teknike dhe të kësaj Fletë shpalljeje. në 
neshkrirnin e qartë të orertuësit dhe zbritjen për 
qindëse. 

Në orën 12 fiks në mes dite do të çelen ofertat 
në prani të ofertuësit dhe mbasi të paraqiten me 
çmimet bazë dhe me skedën e fshehtë që do te pre 
gatitet nga ana e Komisionit, adjudikimi do të bë- 
het mbi emrin e atij që do të ketë ofruar çmimin më 
të ulët. Ofertat që do të jenë më të nalta nga çmimi 
bazë nuku do të rneren parasysh. 

Ata që duhan të marrin pjesë në këtë ankand 
duhet të depozitojnë në Arkën e Bashkisë një ga 
ranci 8 O O (tetë përqind) në të holla ose garanci. 
Bancanre po për këtë surnë mbi surnën e përgji 
thëshme që do të kapë sipërrnarja. 

Afati i mbarimit të punimeve është caktuar në 
projektin e Zyrës Teknike brenda dy muajve qysh 
nga data e nënëshkrimrt të kondratos të sipërrnarjes. 

Pagesat do t'i bëhen sipërmarrësit në proporsion 
të sasis së punës kryeme siimbas raporteve të Zyrës 
Teknike. 

Kolaudimi i punimeve dhe kthimi i garancisë 
do të bëhet dy muaj mbas dorëzimit provizor. 

Sipërmarrësi ngarkohet me pagimin e taksës 2 O O 
mbi shumën e përgjithëshme që do të kapë sipër- 

~r. 12a 

marja si dhe me pagimin e spenzimeve të kondratës 
noteriale. 

T''interesucmit për të marrë dijeni të konditave të 
shënuerne në projektet e Zyrës Teknike dhe për çdo 
informatë tjatër mund t'i drejtohen çdo ditë Zurës 
në fjalë 

Korçë, më 9 Tetor 1942-XXI. 
Nga Bashkia e Korçës 

SHPALLJE GJYQESH 
LETËR - - F'i'ESë 

Adem Kurti, lindur në Borgo C. Ciano, e banues 
në Polizhan c tash me banim të paditur. th rritet për 
me u-prezantue para Gjykatës Hetuese të Beratit, më 
dt. 24.Xl.1942-XXI, ora 9, para dite, për t'u pyetur 
si i pandehur për shkak se me 20 Nëntorë 1941, ka 
vjedhur qylymat e Xhamis së Mbretit të. këti qy.teti. 

N0 raste mos prezantimi ditën dhe orën c sipër 
me kanë m'u përfundua hetimet në mungesës e tijë. 

Kjo thirrje c shpallur në Fletoren Zurtare 7.ë 
vendin e kornuniikirnit. 

Berat, më 24-X-1942-XX 
Zëv Gjqqtar Hetues 

THIRRJE 
I pandehuri Haj ri Harniti nga Pilati dhe banues në 

Lushnjc dhe tash me banim të paditur i akuzuem pse 
ka vjedhun nji pal këpucë të Mihal Harallurnbit po nga 

· Lushnja, thirret me u prczantue në Gjykatën ·e Shka 
llës l-rë, të këtushme me deltën 21-11-1942-XXI, ora 
9 para dreke. 

Në raste se në ditën dhe orën c sipër shcnuerne 
nuk ka me u paraqit, gjygi ka me vazhdue në mun 
gesë të tij. 

Kjo thirrje mbassi të shpallet në Fletoren Zyr 
tare zen vendin e komunikimit. 

Berat, më 27-10-1942-XX 
Kryetar 

SHPALLJE 
Thrritet të prezantohet për gjykim para Gjykatës 

Fillore Gjiinokastrës, O.P. me datë 25-I-1943-XXI, 
ora 9 në mëngjes Gjon Dakaj ish Drejtor i Shoqë 
risë S.A.T.A. në Gjinokastër, dhe sot me banim të 
pa diitur në Shqiperii , i akuzuar se me datën 6-6-1942, 
ka qarkulluar duke dirixhuar automobilin e Kuesturës 
këtushme pa leje. 

Mos prezantimi tij me datën e sipërme, shkak 
ton shikimin dhe vazhdimin e gjykimit në mungesë. 

Gjinokastër. më 7-10-1942-XX. 
Kryetari 

THIRRJE 
Thirret për t'u prezantuar para Gjyqit Paqtues 

të Ferizajt i pandehuri Kostic Kosta Vlladirniri, me 
parë banues në Jazhince dhe tash me banim të pa 
ditur në Bullqarii, në kë;ë Gjykatë me datë 30 nanduer 
1942-XXI, ora 9 para dreke, për me u gjykue si i 

BKSH



9 Nr. 1:W it'LËTdIUA ZYRtA RE 12 Nanduer i942-XX1 

pandehur sepse akuzohet si kontrabandist. Në rast se 
me datën e sipërme s'ka me u prezantua në gjyq, 
Gjykata ka me vendos shikimin e gj1::1qit në mungesën 
e tij. 

Ferizaj, me 6-X-1942-XX. 
Nd. Gjyqtari Paqtues 

* * * 
Thirret me u prezantue për me datë 19 dhjetor 

1942-XXJ, para Gjykatës Hetuese të Korçës, i qoj 
turi Gani Kad riu nga katundi Boboshticë, tash me 
banim të pa ditun në Shqipëri, i pandehur se me dt. 
IO-IV-1942, së bashku me të pandehurin tjetër Gaqii 
Kosten, në kohë nate kanë vjedh dyqanin e ankuesiit 
Niko Gjermanit nga katundi Boboshticë. 

Në rast mos prezantimi ka me u vendos e proce 
due në mungesë. 

Korçë, më 6 Tetor 1942-XX. 
Gjyqtari Hetues 

* * * 
Thirret me u prczantue para Gjykatës Kolegjiale 

d p të Tiranës me d t. 26 nanduer 1942-XXI, ora 
10 para dreke: dit e Ejte, i pandehuni Colaiernma 
Giovanni Venenz:o, nga Bari i Italis, tash me banim 
të padijtun, r.2r t'u gjykuar për ekuzen që i sillet 
se me datë 10 12-1942-XXI, ka vjedhë nji valixhe 
me tesha në dë n t'ankuesit Londo Donato dhe ky 
nqa Italija e banues në Tiranë, në rast që bashk 
hanojshin njanii me tjetrin. 

Këjo thirrje e botueme rregullisht në Fletoren 
Zyrtare zcn vendin e komunikimit dhe në rast që i 
pandehuni nuk ka me u prezantua në ditën dhe orën e 
shenuerne ma sipër, ka me u vendos shikimi i gjuqit 
në mungesë të tij. 

Tiranë, me 22-X-1942:xx. 
Kryetari 

* * * 
Thirret me u paraqit. si i pandchun më da·~,1 

21 Dhjetuar 1942-XXI, om Y para dreke, para Gh1· 
katës Puqtuëse të Dctvincs Harrallamb Mihal Kiçoja, 
nga katundi Dhiver, tash me banim të pa dituri, 
për gjl]kim, për se më datën 18.1.1942-XX, ka ka- 

. I 

luar kufirin shqiptaro-grek pa pashaport ose tjetër 
dokument. 

Mos. paraqitja e tiij në orën dhe datën e sipër 
treguar shkakton shikimin e gjyqit në mungesë. 

Kjo thirrje zë vendin e komunkimit të. rregullt. 
Delvinë, më 5.10.1942-XX. 

Nd. Gjyqtari 

* * * 
Me Dekretin Penal nr. 700 cit. 4-8-1942-XX, asht 

vendos dënimi i të pandehurit Oazirn Lac Zumeri nga 
Prizreni, me njëzet dit burgim e 200 fr. shq. gjobë, 
i marrun nën akuzë për shitje me çmim të naltë, por 

me qenë se i denuemi që u përfill ma nalt rezulton 
me banim të pa dij tun në Shqipni, siç rezulton dhe 
nga anshkrirni i Ofiqarit Gj!:Jqësuer, prandaj ky De 
kret-Penali botohet në Fletoren Zgrtare për të zanë 
vendin e komunikimit. 

Tiranë, më 6-X-1942-XX. 
Gjqqtari Fi1luer 

* * * 
Me Dekretin Penal nr. 699 dt. 4-8-1942-XX, asht 

vendos ndeshkirni të pandehurit Pagani Luigi nga Ita 
lia, me njëzet fr. shq. gjobë të lehtë, për dirizhim auto 
mjeti perçues të dytë; por me qenë se i dënuemi që u 
përfill ma nalt rezulton me banim të ba ditun në 
Shqipni, si mbas anshkr irnit të Ofiqarit Gjgqësuer, 
prandaj ky shkurtim Dekret-Penal botohet në Fletoren 
Zyrtare për të xanë vendin e komunikimit. 

Tiranë, më 6-X-1942-XX . 
Gjyqtari Filluer 

* * * 
Me Dekretin Penal nr. 640 dt. 4-8-1942-XX, asht 

vendos ndëshkimi të pandehurit Berardi Refael Fran 
cesco, shofer, me njiqind fr. shq, gjobë të lehtë, dhe 
me qenë se, i denuemi që u përfill ma sipër ka rezul 
tuem me banim të pa ditun në Shqipni, prandaj ky 
Dekret-Penal botohet në Fletoren Zurtare, për të zanë 
vendin e komunikimit. 

Tiranë, më 6-X-1942-XX. 
Gjyqtari Fi1Juer 

* * * 
Me Dekretin Penal nr. 600 dt. 10-7-1942-XX, 

asht vendos ndeshkimi të pandehurit Osman Harndi 
Alemi nga Kurveleshi, me njëzet dit burgim, i rnarrun 
1:ë.1 akuzë për kalim orarit, por me qenë se i denuemi 
që u përfill ma nalt rezulton me banim të pa dijtun 
në Shqipni, si mbas anshkrimit të Ofiqarit Gjuqësuer, 
prandaj ky shkurtim Dekret-Penal botohet në Fletoren 
Zyrtare për të zanë vendin e komunikimit. 

Tiranë, më 6-X-1942-XX. 
Gjgqtari Filluer 

* * * 
Me Dekretin Penal nr. 83 dt. 14-2-1942-XX,. 

asht vendos dënimi të pandehurit Adem Shaqir Caku 
nga Shkodra, me katër dit burgim të lehtë, por me 
qenë se i dënuerni që u përfill ma sipër, siç rezulton 
dhe nga anshkrimi i Ofiqarit Gjuqësuer, ka rezul 
tucm me banim të pa dijtun në Shqipni, prandaj 

" ky Dekret-Penal për të zanë vendin e komunikimit 
botohet në Fleforen Zyrtare të Mbretnis Shqiptare, 
i mar run nën akuzë për mos respektim urdhëni. 

Tiranë, më 6-X-1942-XX. 
Gjqqtari ' Filluer 

* * * 
Me Dekretin Penal nr. 66 dt. 9-2-1942-XX, asht 
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vendos ndeshkitni të pandehurit Yrncr Ahmet Budi, 
nga e banues Tir are, me njëzet fr. shq. gjobë të lehtë, 
dhe me qenë se, i denuerni që u përfill ma nalt ka 
rezultuem me banim të pa dijtun në Shqipni, prandaj 
ky Dekret-Penal botohet në Fletoren Zyrtare për të 
zanë vendin e komunikimit. 

Tiranë, më 6-X-1942-XX. 
Gjyqtar Filluer 

* * * 
Me Dekretin Penal nr. 38 dt. 27-I-1941-XIX, ,s'.t 

ndeshkucm i pandehuri Kristaq Mitroja, nga Gjinoka 
stra, me dy dit' burgim c 10 fr. shq. gjobë të lehtë, 
por me qenë se. i dënuemi që u përfill ma sipër, si; 
rezulton dhe anshkrimi i Oiiqarit Gjyqësuer, ka re 
zultuern me banim të pa dijtun në Shqipni, i rnarrun 
nën akuzë për dehje, prandaj ky shkurtim Dekret 
Penali botohet 11ë Fletoren Zyrtare të Mbre:nis Shqip 
tare për të zanë vendin e kornuniikimit 

Tiranë, më 6-X-1942-XX. 
Gjyqtari Filluer 

* * * 
Me Dekretin Penal nr. 22 dt. 27-I-1942-XX, asht 

ndeshkuc Golini Enrico Angelo nga Italia shofer me 
njiqind fr. shq. gjobë, me qenë se i dënuerni që u për 
fill ma sipër, siç rezulton dhe nga anshkrimi i Ofiqarit 
Gjyqësuer, ka rczultuern me banim të pa dijtun në 
Italie, prandaj ky Dekret-Penal botohet në Fletoren 
Zyrtare të Mbretnis Shqiptare, për të zanë vendin e 
komunikimit. 

Tiranë, më 6-X-1942-XX. 
Gjyqtar Filluer 

* * * 
N\.e Dekretin Penal nr. 184 dt. 16-3-1942-XX, 

asht vendosë dënimi i të pandehurit Dessi Michele 
Francesco nga Italia, me njiqind fr ,. shq. gjobë të 
lehtë, i marrun nën .a.kuzë për dirizhim automjeti pa 
leje, por me qenë se i dënuemi që u përfill ma nalt 
rezulton me banim të pa dijtun në Shqipëri, si; 
rezulton dhe nga anshkrirni i Ofiqarit Gjyqësuer, pran 
daj ky Dekret-Penal botohet në Fletoren Zyrtare për 
të zanë vendin e komunikimit, 

Tiranë, më 6-X-1942-XX. 
Gjyqtari Pilluar 

VENDIM AFATI P~R T'ARATISUR 
l\\e qenë se nuk janë zënë të quajturit Fej,a;a 

Dine, nga katundii Kuç i Kurveleshit, dhe Zejnel Vehip 

Bello, nga katundi Zhulat, të aratiisur për shkak 

së bashku me të pandehurin e reshtuar, Nikolia Tame 
Bashon, bari shetitës, tuc qenë të gjithë të armatosur 
me pushkë lufte, dhe tue përdorur friksime kan1ë 
shtrënguar Tclha Myhedinë, që ky të pranonte të 
shpinte letra të qoj t urve Gol o Germen] it dhe Mertiro 
Totonit, të cilëve u kërkonin të holla. Gji thash tu tue 
qenë të armatosur, kanë grabitur një cjap dhe një 
dhi të Shasho l\'\edinit, tue privuar lirinë personale 
bariut të këtij, J\1csta11 Kurati, kanë friksuar me anë 
letrash që u kanë dërguar Golc Gcrmcnjit dhe Mcrtiro 
Totemit dhe Shasho Medini me qëllim që të tërhiq 
nin prej këtyre shumta të hollash, Kq1csija e kësa] 
gjykate, u jep dhjetë ditë afat të pandehurvot që të 
prezantohen para ghJqit Kolegjial të Korçës D. Nd. 

· dhe në rastin e kundër gjykimi i çështjes do të vazh 
dojë dhe përfundojë në mungesën e tyre, do të pQr 
jashtohen nga të drejtat civile, tue ju sekuestruar 
pasurija dhe me as një mënyrë nuk kanë të drejtë 
ankimi për vcprunct e kruera. 

Të gjithë karnhinieret dhe organet .e tjera të 
siguriimit publik janë të detyruar me kapjen e tyre. 

Për plotesimiin e vepërimeve të. sipërmcndura ju 
shkrua Prokuroris l\1bretnore. dhe në mbështetje të 
neneve 371 c 372 të P.P. shpallet ky vendim. 

Korçë, më 17 Tetor 1942-XX. 
Zcv Kryetari Gjyqit : 

* * * 
Mbasi nuk asht zanun Ocmal Balii i biri Tahirit 

banues në Lushnjë qi pandehet se me d. 26.1.1942 
ka vrarë në PyJJin e Gre':in:t të Belshit të quajtunin 
Hekuran Hoxhën. Kryetaria e Gjykatës së Shk. I. 
rë Elbasanit që prej datës shpalljes të këti vendimi 
të pandehunit përmenduri i nep dhetë ditë afat, për me 
u prezantuë para gjykatë5. Në kjoftë se nuk i paraqitet 
gjykatës mbrenda këti afati vërtetohet se nuk don 
me ju bindë Iiqjës, dhe kështu ka me u shik'*. 
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 ba 
rnuna. 

Të gjith karabinierët e policët janë të detyruem 
me zanjen e tij. 

Për plotësimin e veprave të përrnënduna i asht 
I 

shkrue Prokuroriës Shtetiit dhe në mbështetje të ne- 
nit 371, 372 të procedurës penale shpallet ky vendiim. 

Elbasan, më 10.9 1942-XX. BKSH
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GAZZETTA. UFFICIALE 
DEL .REGNO D'ALBANIA 

Tirana, giovedi 12 novembre 1942-XXI 

EDITA DAL MINISTERO DELLA CULTURA POPOLARE • 

CONDIZIONI D'ABBONAMENTO 

ALJANIA, IT ALIA e IMPERO 
l!STERO (Pae1l dell'Un!ooe Postale) 

per uo aooo Fr. alb. 20 
• 30 

(per 6 meal , meta prezzo) 
Un 11wnero del meae lo eerse (1iu.:: • 16 paglne) Fr. alb. 0,20 

arratroto • • I 
Ogol laaclcolo e lo veodlta aoche preuo le llbrerle autorlzzate. 
C.U abbooameotl di regola decorrooo dal glorno di rlcevlmeoto dell'lmporto. 

IQn 11 garaotlace l'lovlo del oumerl arretratl. 
L'!mporto dell'abbooameoto o per oumerl separatl, se per resident! lo Al 

llaola, deve e11ere venato al local! Ulflcl di Floaoza e la relative quletaoza 
rim- al Mlnlatero della CULTURA POPOLARE ae dall'ltalla, lmpero o dal 
i' Estero, coo a1segno baocarlo sulate lo lraochl albaoeal, oumeotato (ae per 
uboDameDtl) di Ir. alb. 0,70 per 1pe10 ell quletaDza. 

Gil Ulllcl 1tataU (civili o mUltarl) e gli Eou pubbllci quande outooomi o 
acceDtratl (clo• DOD gli Ulllcl dlpeodentl) - po110Do rlchledere per lacrltto una 
0 piu copie gratulte (1clolte o io abbooameDto) per•• e per gli Ulflcl cllpeodeotl. 

Legge 12 settembre 1942-XX. Nr. 264 
data 12 9-1942-XX 

Conversione in Legge del D. R. n- 264 (1941) 
(senza lJ odifiche) 

VITTORIO EMANUELE III 
PER GRAZIA DI DIO E VOLONTA DELLA NAZIONE 

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

II Consiglio Superiore Fascista Corporative ha 
approvato , 

Noi abbiamo sanziona:o e p: o.nulqhiarno quante 

segue: 
E' convcrtito in legge· ii R. Dccrcto-Leqqe in data 

12 agosto 1941-XIX, n. 264 relativo alla delimitnzione 
dei eonfini dei nuovi territori facenti parre integrante 
del Regno d'Albania. 

Ordiniamo ehe la presentc legge sia inserita' 
nella Gazzetta Ufficiale del Regno, rnandu.rdo n 
chiunque spetti di osservarla e di farla osservare. 

S. Rossore, Ji 12 settembre 1942-XX. 

Vittorio Emanuele 

M. Kruja 

COSTO E MODALIT A PEP LE lNSERZIONl 

se non supera uoa coloooa (albaoese e ltaliaoo)mloimo Fr. alb. 10 
1e oltre una colonne • per ognt colonna 

L'tmporto ii da versarsi lo aotlclpo · salvo per gli Ulllcl 1tatalt o parasta, 
tall coo le stene modalltci come per gli abbooomeotl. 

Le loaerzlonl sooo gra tulte soltonto per I Tribunal! o l'J! mmlolstrazlooe sto 
tale quaodo per legge ooo e prevlsta o non e posslblle la I lvalsa au terzi della 
1pesa per l' losarzlone. 

La pubbllc0%looe delle loserzlonl avvlene · salvo speciali clrcostaoze · e"ltro 
I primi 3 oumerl dopo la data di rlcevlmeoto. 

N. B. Ogol corrlapoodeoza o versameoto deve esaere lodlrlzzato al, 
MIN!STERO DELLA CULTURA POPOLARE 

(GAZZETTA UFFICIALE) 
T I R A N A (Albania) 

Decreto Luogotenenziale !' r. 265 
data 13-10-1942-XX 

Esprop · iazione d' immobili 

NOI 
LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTA 

VITTORIO EMANUELE III 
PER GRAZIA DIDIO E VOLONTA DELLA NAZIONE 

RE D' IT ALIA E D' ALBANIA 
IMPERATORE D' ETIOPIA 

In virtu dell'Autorita a Noi conferita: 
Visto i I Nostro Decreto dell' 11 dicernbre 1939- 

XVIII, nr. 178 contencntc le norme per le espropria 
zieni d'intcresse p ubblico ; 

Visto il foqlio del Comando Superiore FF.AA. 
in Albania del 24 agosto 1942-XX, nr. 2231 ; 

Su proposta del MitTistro dei LL.PP. 
abbiarno decretato e dccrctiarno 

Artieolo unico 
E' diehiarato d'intercsse pubblieo la cost.uzione 

di un edificio per alloggiamento del personale in 
servizio presso la Sovrainteudenza degli Stabilimenti 
Mili tari in Tirana, e 'di conscquenza e ordinata l'espro- · 
priazione di una pa rte deg! i irnmobili appartenenti 
ai sigg. Lin Mumajesi, Osman Mumajesi e Bajram 
Nl.umajesi, siti nella zona indicate nclla relative carta 
eoreografiea, ehe, dopo essere vistata, d'ordine Nostro 
dal Ministra proponente, viene alleqata al presente 
Decreto. 

Jt Ministra proponente ~ incaricato dell' applica- 
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zione del presente Decreto. 
Nella stcssa carte e indicate il piano di sparti 

zione de!Ia zona da espropriarsi insicme ai nomi 
dei relativi proprictari. 

Ordiniarno ehe il presente Decre:o sia pubblicato 
nella Gazzetta Ufficiale del Regno, mandando a chiun 

'. que spetti di osservarlo e di farlo osservarc. 
Tirana, li 13 ottobre 1942-XX. 

Francesco Jacomoni. 
Iljas Agushi 

Decreto Luogotenenziale Nr. 266 
data 23-10-1942-XX 

Nuovi membri della Commissione Provinciale 
per l'internamento di polizia 

NO! 
LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTA 

VITTORIO EMANUELE III 
PER GRAZIA DIDIO E VOLONTA DELLA NAZIONE 

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

In virtu dell' Autori ta a Noi con feri ta; 
Visto l'art. 15 dello Statute Fondamentale del 

Regno; 
Visto il Decreto Luogotenenziale N. 17 del 27 

febbraio 1942-XX, ehe approve il Codice della Poli zia; 
Senti to il Consiglio dei Ministri; 
Su proposta del Presidente del Consiglio dei 

Ministri e Ministro degli Interni, di concerto con 
i Ministri per la Giustizia e per le Finanze ; 

abbiarno decretato e dccretiarno 

Art. 1 
Nella Commissione provinciale per l'internamento 

di polizia, ehe prevede l'art. 142 del Codice della 

Polizia partecipera .quale membro anche i1 Cornandante 
della Coorte dclla Milizia Fascista Albanese e nclla 
Commissione Centrale. previsto dall'art. 143 del Co 

dice medesimo, partccipera quale membro anche il 

Cornandante della Legione della Milizia Fascista Alba 
nese. 

Art. 2 
Ordiniarno ehe il presente Decreto, ehe entra in 

vigore dal giorno della sua pubblicazione, nella Gazzet 

ta Ufficiale del Regno, rnandando a chiunque spetti 
di osservarlo e di farlo osservarc. 

Tirana, li 23 ottobre 1942-XX. 
Francesco Jacomoni 

M. Kruja. 

Shuk Gurakuqi 

Decreto Luogotenenziale Nr. '2.67 
data 13-10-1942-XX 

Nominctivito dei titoli azionari 

NOi 
LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTA 

VITTORIO EMANUELE III 
PER GRAZIA DI DIO E VOLONTA DELLA NAZIONE 

RED' ITALIA ED' ALBANIA 
IMPERATORE D' ETIOPIA 

In virtu dell' Autorit a a Noi confer i' 11; 
Visto l'art 15 dello Statuto Fondamentale del 

Regno, 
Ritenuta la neccssitc'J di urqcnt i mi sure di carat 

tere finanziario nci r iquardi dci titoli azionari : 
Sulla proposta del Pre sid ente del Consiglio dci 

Ministri di concerto col Ministro Scqrerar io di State 
per le Finnaze c col Miinistro Scqrctario di Staio 
per l'Economia Nazionulc ; 

abbiamo docrctato e dccretiamo. 
Art. 1 

Le azioni delle societa uventi scdc ncl Rcgno de 
vono essere nominative. 

Le azioni al portatore gia ernessc. devono csscre 
prescntatc alla conversione in nominative entro il 
1 gennaio 1943-XXI. 

Art. 2. 
A partirc dal 1. qennaio 1943-XXI, i not ai ed 

altri simili ehe prestano la Joro opera per il tra 
sferimento di' -titoli azionari, e le societa emittenti 
quando il trasferimento ë posto in cssere con l'an 
notazione sul libro dei soci senza I'intervento di 
nota ece. devono dare cornunicazione au'Amrnini 
strazionc finanziaria dei trasferimenti effettuati col 
loro intervento. 

Le sooieta sono tznute a com uni care all' Arnmini 
strazione finanziaria l'elenco dei titoli di azioni no 
minative risultante dal libro dei soci al 1. gennaio 
1943-XXI o presentare per la conversione entro tale 
data. 

Le cornunicazioni prescritte nel presente articolo 
devono essere fatte nei modi e nei termini ehe saranno 

\ 
stabiliti con successivo decreto. 

Art. 3. 
I possessori delle azioni al portatore, non pre 

sentate alla con versione nel terminë stabili to dal- 
• I'articolo 1, non possono, Iinchz le azioni medesime 

non siano state presentate, esercitare alcuno dei di 
ritti 1i'. nercnti alle azioni, ne durante la vita dell a 
societa, ne in sede di ripartizione dcll'at.ivo in se 
guito allo scioglirnento di essa. 

Le azioni non presentate alla convcrsione nel 
terrninc suindicato non possono 'formare oqqetto di 
alcuna operazione da parte del possessore, ne con 
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terzi, a pena di nul- Ja societa emittente, ne con 
lita dell'operazione stessa. 

I dividendi di esercizio in corso alla data di 
pubblicazione del prescnte decreto, non possono es 
sere pagati alle azioni al portatore ehe non risultino 
presentate per la conversione in nominative. 

Art. 4 
Allorquando le azioni al portatore sia-io presën 

tate alla couversione dopo scaduto il terminë stabilito 
dall'articolo 1, i frutti ma urat. e non prescritti alla 
data della presentazionc so110 devoluti allo State. 

Indipcndenterncnte da quante e dispcsto al co.r.ma 
precedente, ii posscssore dei titoli al portatore ehe 
Ji abbia presentati alla conversione in nominativi 
dopo scaduto il terrnine di cui all'articolo 1, incorre 
in una pena pecuniaria pari ad un ven 'esirno del 
valore dei titoli per ogni trimestre intero di ritardo. 
E' vietato alla societa emittente di ricevere i titoli 
per Jar elativa con versione se il prcscntatore non provi 
di aver versato in tesoreria l'amrnontare della pena 
pecuniaria suddetta. 

In caso di scioqlimento della societa, i liquida 
tori devono trattenere sulla parte di attivo spe.tante 
al titolo non presentato alla conversione una sornrna 
pari a quclla ehe il possessore delle azioni avrebbe 
dovuto corrispondei e a titolo di pena pecuniaria a 
norma del sccondo comma del presente articolo, e 
provvedere al versarnento di essa in tesoreria. 

Art. 5 
Trascorsi altri dieci anni la Cassa provvede alla 
senza ehe l'azione sia stara presentata per la con 
versione, la societa dichiara decaduto il titolo e ne 
emette uno nuovo, ehe intesta provvisoriarnentc a'.lJ 
Cassa centrale erariale, presso la quale e deposit t 1. 
Trascorsi a Itri di eci. anni la Cassa provvede ::1!-1 
vendita del titolo, incassandone il ricavo 

E' data Iacolta a-I" A'linistero per le Iinanze di 
mteressarsi per ii trarnite dclla socieia err.it.cnre prima 
ehe sia intervenuta la vendita del titolo da parte 
dclla Cassa centrale erariale, ehe le azioni al porta 
tore prescntate alla conversione dopo la scadenza del 
termi ne stab ii ito clall 'arricolo 1, non cad ano sotfo 
le sanzioni prcviste dall'art. 4 c dal primo comma 
del prcsente articolo quando sia dtmostraro ehe ii 
possessore si e trovato nalla irnpossibilita di presen 
tare tempcstivamerue i titoli alla conversione. 

A.rt. 6. 
Gli amministratori delle societa, ed i dirigenti 

preposti alla tcnuta dei libri, ehe violano i divieti 
stabiliti dal presente dccrcto o dalie norme emanate 
ai scnsi dell'ultimo comma dcll'art. 2 ovvero non le 
effcttuano con Ja osservanza •delle norme all'uopo 
prcscritte, sono puniti con l'arnmenda da Fr. Alb. 
100 a Fr. Alb. 2000, salvo ehe il fatto non costituisca 
reato piu grave. - 

I notai ece. ehe ornettono di fare Je cornunica 
zioni di cui all'art. 2 nei modi stabiliti dalie norme 
emanate ai sensi dell'ultirno comma dell'art. 2 o Je 
effettuano oltrc il terrnine fissato dalle stesse norme, 
ovvero, non otternperano alle altre disposizioni stabi 
lite dal presente decreto e dalle altre norme regola 
rncntari sono soggetti alla pena pecuniaria da Fr. 
A.lb. 100 a Fr. A.lb. 2000. 

A.rt. 7. 
II presente Decre;o entra in vigore dalla data 

dclla sua pubblioazione nella Gazzetta Uff.ciale del • 
Re_yno e sara presentato dal Ministra· proponente 
al Consiglio Superiore Fascista Corporativo per la 
sua conversione in legge. 

Ordiniamo ehe il presente Decreto sia pubblicato 
nclla Gazzctta Ufficiale del Regno, mandando a chiun 
quc spetti di osservarlo e di farlo osservare. 

Tirana, 23,10.1942-XX. 
Francesco Jacomoni. 

M. Kruja 
Shuk Gurakuqi 

Decreto Luogotenenzia1e Nr. 268 
data 27-10-1942-,\X 

Modifica al D. L. 16 marzo 194.0 XVII. N. 75 

NOI 
LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTA 

VITTORIO EMANUELE III 
PER GRAZIA DI DIO E VOLONTA DELLA NAZIONE 

RE D' IT ALIA E D' ALB.ANIA 
IMPERATORE D' ETIOPIA 

In virtu dell' Autori ta a Noi conierita. 
Visto lartir-olo 15 dello Statute Fondamentale 

del Regno; 
Visto i Decreti Luoqotenenziali dell' 11 dicernbre 

1939-XVII Nr. 176 e 16 marzo 1940-XVIII Nr. 75; 
Visto I'artioolo 14 del D. L. 3 aprile 1940-XVIII 

N. 101 convertito nella Legge 12 luglio 1940-XVIII, 
'N. 358; 

Sentito ii Consiglio dei Ministri sulla proposta 
del Ministro Segretario di Stato · per l'Intemo , 

abbiarno dccretato e decretiarno: 
A.rticolo unico 

L'articolo 2 del Dccrero Luogotenenziale del 16 
marzo 1940-XVIII, n. 75 e modificato come segue: 

« II litorale del Reqno forma un'unica Direzione 
Marittima, con sede a Durazzo, denominate Direzione 
Marittima ct' Albania. 

La Direzione d'Albania cornprende: Le Çapitane 
rie di porte di Durazzo e di Valona, gli Uffici 
Circondariali Marittimi di Porto Edda e Scutafi, gli 
Uffici locali Marittimi di Shengjin e Ulqin e le De 
legazioni di Spiaggia di Himara e di Brutinto. 

11 Direttore Marittimo d' Albania ë anche _ il Co- 
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mandantc del Cornparfimento Mariittimo e del porto 
di Durazzo» . 

Il presente Dccrcto cntra in vrqore dal giorno 
della sua pubblioazione nella Gazzetta Uff'icinle del 
Regn o. 

Ordiniamo ehe ii presente Decreto sia pubblicato 
nella Gazzetta Ufficiale del Regno, mandando a chiun 
que spetti di osscrvarlo e di farlo osscrvarc 

Tirana, 23-X-1942-XX 
Francesco Iacorno ·i 

IH. Kruja -~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Decreto Luogotenenziale Nr. 269 

data 27-lU-J()J:.!-X:\ 
Aumento di stanziamenti nel'bilancio 1942-43 

NO! 
LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTA 

\ l'l''l'ORIO Ei\lAN UELE III 
PER GRAZIA DIDIO. E VOLONTA DELLA NAZIONE 

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

In virtu dcll'Autonta a 'Noi conferita : 
Visto I'art. 15 del Statute Fondamentale del 

Regno e I'art. 14 del Nostro Dccreto nr. Hl1 in tiJ,a 
3-lV-1940-XVIII, convertito in legge in data 12-VII- 
1940-XVIII, nr. 358; 

Vista la neccssita di far alcuni aumenti nel Bilan 
cio dell 'Esercizio Finanziario 1942-43; 

Senti to ii Consiglio dei Ministri; 
Su proposta del Presidente del Consiglio <ki 

iV\inistri, di concerto con il Ministra Seqretario di 
, State per le Finanze ; 

Abbiamo dccretato e decretiamo: 

Art. 1 
Nelle stato di previsione della spesa per l'eser 

cizio finanziar io 1942-43 si istituiscono i seguenti 
capitol i: 

Atti Istituti e Ministero de/le Finanze 
Ministero delle Finanze: 

Cap. 43-bis «Stipendi al personale a contratto» 
/'r!inisfero def LL. PP. f' Dirrzione O delte PP. 

TT. e TT. 
Amministrazione dei LL. PP. 

Cap. 6-bis « Spese di ogni natura per ii funziona 
merito dell'Ufficio di Edilizia e Urbanistica in Alba 
nia». 
Cap. 31-bis «Spese di ogni natura per costruzioni 
e riparaziorn stabili ed aiuti vari ai da1:r]Jiati dal 
terrernoto ». 

Art. 2 

Alla denorninazione del cap. l!.J: « stipendi al 
personale ed indennita al Consiqliere Permanente » 

dello state di previsione della spesa per l'esercizio 
finanziario 1942-43 degli Alti Istituti e Ministero 

Nr. 128 

dellc Finanze e del cap. 1; .«stipendi al personale ed 
indennita al Consiqliere c Vice-Constqlicrc Perma 
nente» del Ministcro dcll'Intcrno, del lo stato di pre 
visiono della spesa per l'escrcizio finanziario 1942- 
1943 si aggiunge le sequente loouzione: « e stipendi 
al personale provvisorio ». 

Art. 3 
Nello state di previsionc dcll'entruta per l'eserci. 

zio finanziario 1942-43 sotto ii Ti tole -- -En trate stra 
ordinarie «Cat. 11- «l'l\ov,mento di capituli» -Rubri 
ca «Pr estiti», t' istiruito ii cap. 6,3-his «Prima rata 
del prestito di fr. alb. 1.000.000. - con.cssa all'Azienda 
degli Approvvigionamenti del P.N FA. di cui all' 
art. 2 del D.L. nr 148 del 30-1 V-1942-XX.» con 
uno stanziamcnto di fr. alb. 100.00,), - ( ccntomlla). 

Art. 4 
Nelle stato di prcvisione deliu spesu per l'eserci 

zio Iinanziario 1942-43 si uumcntano gli stanzimncnti 
per Dicastcro e capitolo come segue: 

ALTI JSTITUTI E NI.INISTERO DELLE Fl - 
NANZE 

Presidenza del Consiglio - . Ufficio di Statistica 
Cap 19 - «Spese di ogni natura per la registra 

zione delta popolazione del bestiamc e dei prodotti 
agricoli nellc Terre Redenti» fr. alb. 106.000. 

MILIZIA FASCISTA ALBANESE 
Cap. 29 - Affitti, manutenzlonc e riparazione loca 

li, ece fr. alb. 50.000. 

MJNISTERO DELLE FINANZE 
Cap. 43-bis -Stipend i al personale a contratto fr. 

alb. 3.000. 

l\'UNISTERO DELLA GIUSTIZIA 
Cap. 

03.- 
Spese di viaggio e diarie fr. alb. 70.000. 

Cap. 4.- Spese d'ufficio, ece. fr. alb. 180.000. 
Cap. 5 .- Affitti local i. fr alb. 60.co9. 
Cap. 6.- Spese d'investiqazioni e di testimoni, 

ece. fr. alb. 70.000. 

Cap. 8.- «Fonde per manutenzione di due auto 
vetturc e paga agli autisti. fr. alb. 15.000. 

MINISTERO DELL' INTERNO 
Ammimstraztone de.la Sicurezza Puablira. 
Cap. 31.- Spese varie di casermaggio fr. alb. 

150.000. 

MINISTERO DET LL. PP. E DIR~.Z. G DELLE • 
PP. eTT. 

Amministrazionc dei LL. PP. 
Cap. 6.-bis-Sp2se di ogni natura per ii funziona 

mente deil'Lfficio di Edilizia e Urbanistica in Albania. 
fr. alb. 160.COO. 

Cap. 31-bis-Spese di ogni natura per costruzioni 
e riparazioni stabili ed aiuti vari ai danneqiati dal 
terremeto. fr. alb. 1.500.000. 

MINISTERO DELLA CULTURA POPOLARE 
Milizia della strada 
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Ja societi1 cmlttente, ne con i terzi, a pena di nul 
Jitil dell 'operazione stessa 

r dividendi di esercizio in corso alla data di 
pubblicazione del prescntc dccreto, non possono es-· 
sere pagati ane azioni al portatore ehe non risultino 
presentate per la conversione in nominative. 

Art. 4 
Allorquando le azioni al portatore siaro presën 

tete alln conversione dopa scaduto il terminë stahilito 
ctall'articolo 1, i frutti ma.urat: e non prescritti alla 
dato dclla prescntazione sano dcvoluti allo State. 

Indipendentemente da quante e dispcsto al co rrna 
prccecei:te, il possessore dei titoli al portatorc ehe 
Ji abbia preser.tati alla conversione in nominativi 
dopo scaduto il terminë di cui all'articolo 1, incorre 
in una pena pccuniaria pari ad un verr'esirno del 
valore dei titoli per ogni trirnestre intero di ritardo. 
E' vietato alla societa emittente di ricsvere i titoli 
per lar elativa con versione se i1 presenratore non provi 
di aver versato in tcsoreria l'amrnontare dclla pena 
pecuniaria suddetta. 

In caso di scioqlirnento della societa, i liquida 
tori devono tratte.ierc sulla parte di attivo spe.tante 
al titolo non presentato alla conversione uria sornrna 
pari a quella ehe il possessore delle azioni avrebbe 
dovuto corrispondere cl titolo di pena pecuniar ia a 
norma del sccondo comma del presente articolo, e 
provvedcre al versamcnto di essa in tesoreria 

Art. 5 
Trascorsi altri dieci anni la Cassa provvede alla 
senza ehe I'azione sia stata prescntata per la con 
versione, Ja societa dichiara decaduto il titolo e ne 
emettc uno nuovo, ehe intcsra provvisoriamente a'.1:1 
Cassa centrale erariale, presso la qua le e deposit t ). 
Trascorsi altri dicci anni la Cassa provvede al.a 
vendita del titolo, incassandone il ricavo. 

E' data Iacolta al Mintstera per Je Iinanze ·di 
mteressarsi per ii trarnite della socieia enut'cnte prima 
ehe sia intervenuta la vcndita del titolo da parte 
della Cassa centrale erariale, ehe le azioni al porta 
tore presentatc allc conversione dopo la scadenza del 
terrnine stabi lit o dall 'articolo 1, non cad ano sotro 
le sanzioni prcviste dall'art. 4 e dal primo comma 
del presentc articolo quando sia dimostrato ehe ii 
possessorc si e trovato nclla irnpossihilita di presën 
tare tcrnpestivamerue i titoli alla conversione. 

Art. 6. 
Gli arnministrator i delle societa, cd i diriqenti 

preposti alla ten u ta dei 1 i bri, ehe violano i divieti 
stabiliti dal presente decreto o dallc norme emanate 
ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2 ovvero non le 
effettuano con la osservenza dclle norme all'uopo 
prescritte, sono puniti con I'arnrnenda dn Fr. Alb. 
100 a Fr. Alb. 2000, salvo ehe il Iattonon costituisca 
reato piu grave. 

Nr. 1~8 
I notai ece. ehe ornettono di fare le comunica 

zioni di cui all'art. 2 nei modi stabiliti dalle norme 
emanate ai scnsi dcll'ultirno comma dell'art. 2 o le 
effettuano oltrc il terrnine fissato dalle stesse norme, 
ovvero, non ottemperano alle altre disposizioni stabi 
lite dal .presente decreto e dalle altrc norme reqola 
mcntari sono soggetti alla pena pecuniaria da Fr. 
Alb. 100 a Fr. Alb. 2000. 

Art. 7. 
II presente Dccrc;o cntra in vigore dalia data 

della sua pubblicazione nella Gazzetta Uff.ciale del 
Reqno e sara presentato dal Ministra proponente 
al Consiqlio Superiore Fascista Corporativo per la 
sua conversione in legge. 

Ordiniamo ehe il presente Decreto sia pubblicato 
nella Gazzetta Ufficiale del Regno, rnandando a chiun 
que spetti di osservarlo e di farlo osservare. 

Tirana, 23,10.1942-XX. 
Francesco Jacomoni. 

M. Kruja 
Shuk Gurakuqi 

Decreto Luogotenenzia1e Nr. 268 
data 27-10-1942-;\X 

Modifica al D. L. 16 marzo 1940 XVII. N. 75 

NOI 
LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTA 

VITTORIO EMANUELE Ill 
PER GRAZIA DIDIO E VOLONTA DELLA NAZIONE 

RE D' IT ALIA E D' ALBANIA 
IMPERATORE D' ETIOPIA 

In virtu dell' Autorita a Noi conferita; 
Visto l'articolo 15 dello Statute Fondamentale 

del Regno; 
Vista i Decreti Luogotenenzia1i dell' 11 dicernbre 

1939-XVlI Nr. 176 e 16 matzo 1940-XVIII Nr. 75; 
Vista I'artirolo 14 del D. L. 3 aprilc 1940-XVIII 

N. 101 convertito nella Legge 12 luglio 1940-XVIII, 
N. 358; 

Sentito il Consiglio dei Ministri sulla proposta 
del Ministra Segretario di Stato per l'Interno : 

abbiarno decrctato e decrctiarr:o: 
Articolo unico 

L'articolo 2 del Dccrero Luogotenenziale del 16 
marzo 1940-XVIII, n. 75 e modificato come segue: 

« Il litorale del Regno forma un'unica Direzione 
Marittima, con scde a Durazzo, dcnominata Direzione 
Marittima0 d' Albania. 

La Direzionc d' Albania comprendc: Le Capitane 
rie .di porto di Durazzo e di Valona, gli Uffici 
Circondariali Marittimi di Porto Edda e Scutari, gli 
Uffici locali Marittimi di Shengjin e Ulqin e le De 
legazioni di Spiaggia di Himara e di Brutinto. 

Il Direttore Marittimo d' Albania e an ehe il C@- 

• 
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rnandantc del Co:npartirnento Nlariittirno e del porrc 
di Durazzo» . 

Il presente Dccreto entra in vigore dal giorno 
dclla sun pubbliruzionc nclla Guzzetta Utticialc del 
Regn o. 

Ordiniamo ehe ii p.esentc Dccrcto sin pubblicato 
nella Gazzetta Ufficiale del Regno, mandando a chiun 
que spetti di osservarlo c di Iarlo osscrvarc. 

Tirana, 23-X-1942-XX. 
Francesco jucomo.ii. 

M. Kruja 

Decreto Luogotenenziale N r. 269 
datu 27-JU-l<JJ:l .• \.\ 

Aumento di stanziamenti nel'bilancio 1942-43 

NOI 
LUOGOTENENTE GENERALE Dl SUA MAESTA 

\TfTORIO E:\lc\Nl'ELE III 
PER GRAZIA Dl Dl0 E VOLONTA DE.LLA NAZIONE 

RE D' IT ALIA E o· ALBANIA 
IMPERATORE D ETIOPIA 

In virtu dcll'Aurorita a Noi conferita; 
Visto l'art. 15 del Statute Fondamentale del 

Regno e l'art. 14 del Nostro Dccreto nr. 101 i11 dL~rn 
3-IV-1940-XVIII, convertito in legge in data 12-VII- 
1940-XVJII, nr. 358; 

Vista Ja necessita di far alcuni aurncnti nel Bila.i 
cio dell 'Esercizio Finanziario 19!.!2-43, 

Senti to il Consiglio <lei Ministri; 
Su proposta del Presidente del Consiglio dei 

1V\inistri, di concerto con ii Ministro Seqrerarto di 
State per Je Finanze : 

Abbiamo dccretato e decretiamo: 
Art. 1 

Nello state di previsione della spesa per l'eser 
cizio finanziario 1942-43 si istituiscono i seguc.iti 
capitol i: 

A!ti Isiituti e Jllinistero delie Finanze 
Ministero delle Finanze: 

Cap. 43-bis «Stipendi al personale a contratto» 
/Minisfcro de. LL PP. c Direzione G. delte PP. 

TT. ·c TT. 
Amministraztone dei LL. PP. 

Cap. 6-bis « Spese di oqni natura per ii funziona 
mento dell'Ufficio di Edilizia e Urba.ristica in Alba 
nia ». 
Cap. 31-bis «Spese di ogni natura per costruzioni 
e riparazioni stabili ed ai uti vari ai dann •JJiati dal 
terremoto ». 

Art. 2 
Alla dcnorninazione del cap. 43: « stipendi al 

personale ed indennita al Consiqliere Permanente » 
dello state di previsione della spesa per l'esercizio 
finanziario 1942-43 degli Alti Istituti e Ministero 

dellc Finanzc c del cap. 1, «stipcndi al personale ed 
indermita al Consiqliere e Vice-Consigliere Perrna. 
ncnte » del Ministero dcll'Intcrno, dcllo stato di pre. 
visione dclla spcsa per l'escrcizio finnnziario 1942- 
1943 si aggiunge le sequente loouzione: « e stipendi 
al 'personale provvisorio·». 

Art. 3 
Nelle state di previsione dcll'cntrara per l'e,erci 

zio finanzinr io 1942-143 sotto ii Titolc -- -Ent rate stra. 
ordinar ic «Cal. 11- ,,Movimento di capitali» -Rubri 
ca «Prestiti». c lstituito ii cap 63-bis «Prima rata 
del prcstito di fr. alb. 1.000 000. - con.cssa all'Azicnda 
.deqll Approvviqionamcnti del P.N.F.A. di cui all' 
art. 2 del D.L nr 14H del 30-IV-1942-XX» con 
11110 stanziamcnto di fr alb. 100.000, - ( ccntomila). 

Art. 4 
Nelle stuto di prcvisione dclla spcsa per l'cserci 

zio finanziar io 1942-43 si aumentano gli stanziamcnti 
per Dicastero c capiiolo come segue: 

AL Tl ISTJTL;Tl E MINIS !'ERO DELLE Fl. 
NANZE 

Presidcnza del Consiglio - Ufficio di Statistica 
· Cap. 19.- «Spcsc di ogni natura per la reqistra 

zione della popolazione del bestiamc e dci prodotti 
aqrlcoli nclle Terre Redenti» fr. alb. 106.000. 

1\\ILIZIA FASCISTA ALBANESE 
Cap. 29.- Affitti, manutcnzrone e riparazione loca 

li, ece. fr. alb 50.000. 
MINISTERO DELLE FINANZE 

Cap. 43-bis -Stipendi al personale a contratto fr. 
alb. 3.000. 

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 
Cap. 3 - Spese di viaggio e diarie fr. alb. 70.000. 
Cap. 4.- Spese d'ufficio, ece. fr. alb. 180.000. 
Cap. 5.- Affitti locali. fr. alb. 60.COO. 
Cap. 6.- Spese d'investiqazioni e di testimoni, 

I 
ece. fr. alb. 70.008. 

Cap. 8.- «Fonde per manutenzione di due auto 
vetture e paga agli autisti. fr. alb. 15.000. 

1\."\INISTERO DELL' INTERNO 
Amministrazione de.la Sicurezza Pubblica. 
Cap. 31.- Spese varie di casermaggio fr. alb. 

150.000. 
MINISTER O DEi LL. PP. E DIREZ. G.- DELLE 
PP. eTT. 

Amministrazlcne dei LL. PP. 
Cap. 6.-bis-Spese di ogni natura per ii funziona 

mento dell'Ufficio di Edilizia e Urbanistica in Albania. 
fr. alb. 160.COO. 

Cap. 31-bis-Spese di ogni natura per costruzioni 
e riparazioni stabili ed aiuti vari ai danneqiati dal 
terremeto. fr. alb. 1.500.000. 

MINISTER O DELLA Cl:JL TURA POPOLARE 
Milizia della strada 
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Cap. 23.- Acquisto di autornezzi e riparazione 
automezzi, ece. fr. alb. 30.000. 

Totale fr. alb. 2.394.000. 
Art. 5 

Per far fronte agli aurnenti di stanziarnenti di 
cui all'art. 4 del, presente Decrcto, nello stato di 
previsione dclla spesa per I'esercizio Iinanz.ario 1942- 
43, del Ministet:0 dell'Interni -Amministrazione della 
Sicurezza Pubblica -, si dirninuisce uno stanziarncnto 
di fr. alb. 150.000. -nel cap. 28 «Stipendi al personale, 
[ndennita varie, ecc,» , 

Alla differenza degli aurnenti per fr. alb. 2.244. 
000. -viene fatto fronte con le cntrate di fr. alb. 100. 
000. .realizzebili dal cap.: 63-bis «Prima rata del 
prestito di fr. alb. 1.000.000. - concesso all'Azienda 
degli Approvvigionamenti del P.N F.A., istituito con 
l'art, 3 del prcsente Decreto e con le entrate ehe saran 
no realizzate dall'aumento del prezzo della vendita 
dei carburanti di cui al Dccreto 'del Ministra Segretario 
delle Finanze del 25-VIl-1942-XX, pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale nr. 93 del 7-VIII-1942-XX e con le 
entrare ehe si acceriano in piu negli altri capitoli 
dello stato di prcvisione dell'entrata per l'esercizio 
hnanziaric 1942-43. 

Art. 6 
II presente Decreto entra in vigore il giorno della 

sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno 
c sar ;1 cornunicato, dal proponente, al Consiqio Su 
periore Fascista Corporative per la sua conversione 
in legge. 

Ordiniarno ehe il presente Dc.re:o sia pubblicato 
nella Guzzetta Ufficiale del Regno, mandando a 
chiunque spetti di osservarlo e di Iarlo osservarc. 

Tirana, li 23-X-1 Q42-XX. 
Fra-iccsco Jacornoni 

M. Kruja. 

Decreto Luogotenenziale Nr. 270 
<lata 27-X-1942-XX 

Aumento di 25 posti al quadro org 
dell' Ammin. Finanziaria 

NOi 
LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTA 

VITTORIO E:\1ANUELE III 
PER GRAZIA DIDIO E VOLONTA DELLA NAZIONE 

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

In virtu dcll'Autorita a Noi conf'erita: 
Visto il Nostro Decreto. N. 105 del 3 aprile 1940- 

XVIII, relative alla situazione qiuridica, economica 
e gerarchica deg li impiegati dell o St ato; 

Visti i Nastri Decreti del 1 giungno 19!10-XVIII 
e del 3 novernbre 1941-XIX, relativi al quadro or 
qanieo del personale dell'Amministrazione Ii.ianziarta : 

Ritenendo l'assoluta necessita dell'aumento dei po- 

sti del Gruppo B) per mettere l'Amministrazione Fi 
nanziaria nella possibilita di svolgere i prop ri servizi; 

Senti to il Consiglio dei Ministri; 
di concerto con il Ministro Segretario di State per 12 
Finanze , 

abbiarno dccretato e decretiarr o: 
Sono aumcntati venticinque posti ne! Gruppo B) 

'grado XI ne! quadro orqanico del personale dell' Am 
ministrazione Finanziaria approva;o con i Nastri De 
creti in data 1 giugno 1940-XVIII e in data J 
novernbre 1941-XX. 

11 prescnte Decreto entra in , viqorz dal giorno 
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del 
Regno e sara presentato, a cura del Ministra propo 
nentc, al Consiglio Superio.e Fasc.sta Corporativo 
pee la sua conversione in legge. 

Ordiniarno ehe il presente Dccreto sia pubblicato 
nella Gazzetta Ufficiale del Regno, mandando a chiun 
que spetti di osservarlo e di farlo osservare. 

Tirana 27 ottobre 1942-XX. 
Francesco Jacomoni. 

M. Kruja. 
Shuk Gurakuqi 

Decreto Luo Jotenenziale Nr. 271 
data:!7-10 19,12-XX 

Aggiunta di un p:ragrafo al D. L. n 19 (1942) 

NOI 
LUOGOTENENTE GENERALE DI SlJA MAESTA 

\'ITTORIO EMANUELE III 
PER GRAZIA DIDIO E VOLONTA DELLA NAZIONE 

RE D' IT ALIA E D' ALBANIA 
IMPERATORE D' ETIOPIA 

In virtu dell'Autoriita a Noi conferitn , 
Viste l'art. 15 dallo Statute Fo-id a neuale del 

Regno c l'art. 14 del Nostro Decreto N 101 -del 3 
aprile 1940-XVTII, convertito in lcgge del 12 Iuqlio 
1940-XVIIJ,, N 358, 

Ritcnuta la neccssita di agg;ungere u-i capoverso 
al Nostro Dccrcto del 6 febbraio 1942-XX, N. 19 re 
lativo « Modifiche e aggiunte nclla Lcg;_e dci Mu,1i 
cipi » lasciato er rone.i t.c .• .c L .. ori dall'art. 16; 

Sentito il Consiglio dei Ministri; 
Su proposta del Presidente del Consiglio dei 

Ministri, l\~inistro Segretario di Siato p zr l'lnterno 
c Ministro ad interim per la Giustiziu, di concerto 
con il Ministro Segretario di Sta to per le Finauze : 

abbiamo dccretato e decretiarr o: 
Art. 1 

Al Nostro Dccrelo N 19 del 6 fehbraic 1942 XX 
relative « Modifiche e aggiunte nclla Leqge dei Mu 
nicipi », ncll'art. 16, appresso il rrono capoverso: «Nel 
le suaccennate operazioni ece. » viene aggiunto il ca 
povcrso sequentc: 

« I contratti, oggetto al prescnte articolo, stipu- 
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lati all'estero e applicati in Albania, sono soggetti 
a questa tassa solo quando i paqarncnti vengono et 
fettuati in Albania e, in, tale caso, la tassa va a 

· favore del Municipio ove e effettuato il paqamento». 
Art. 2 

II presente Dccreto entra in vigore dul giorno 
della sua pubblicazione nella Gazzctta Uificiale del 
Regno e ha effetto di applicazione a partirc dal 16 
marzo 1942-XX data corrispondente al n. 29 dclla 
Gazzetta Ufficiale, nclla quale e pubblicato il Nostro 
sopracitato Decreto n. 19 del 6 Iebbraio 1942-XX, 
e sara presentato dalia Presidenza del Consilgio 
dei Ministri al 'Consiglio Superiore Fascisa Corpo 
rativo per la sua conversione in legge. 

Ordiniarno ehe il prescnte Dccreto sia pubblicato 
nella Guzzetta Ufficiale del. Regno, rnandando a ch:1111- 
que spetti di osscrvarlo e di farlo osservarc. 

Tirana. 27 ottobrc 1942-XX. 
Francesco jacomoni. 

M. Kruja. 
Shuk Gurakuqi 

Decreto Luogotenenziale Nr. 272 
data 27-10, 1942-XX 

Estensione del D. L. N. 200 (1940) ai porti 
di Porto Edda, Shengjin e Ulqin 

NOi 
LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTA 

VITTORIO E:.\IANUELE III 
PER GRAZIA DIDIO E VOLONTA DELLA NAZIONE 

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

In virtu dell' Autori ta u Noi conferita; 
Ritcnuta la necesska ehe il Decreto Luogotenen 

zialc N. 200 dell' 11 VI. 1940-XVIII sia esteso an 
ehe agli altri porti del Regno; 

Visto l'art 15 dello Statute Fondamentale del 
Regno e l'art. 1Ll del D. L. in data 3 aprile 1940- 
XVIII. n. 101; 

U dito il , Consiglio dei Nl.inistri; 
Su proposta del Ministro Segretario di State 

per I'Interno di concerto con ii Ministro per le Fi 
nanze; 

abbiarno decretato e dccrctiamo: 
Art. 1 

II Dccreto Luoqotcnenziale n. 200 dell' 11 giugno 
1940-XVIII e esteso anche ag!i altri porti di Porto 
Edda, Shengjin e Ulqin. 

Art. 2 
Il presente Decreto entra in vigore dalla data 

della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del 
Regn o. ~ 

11 Ministra proponente e autorizzato di presën- 

tare il prcscntc Decrcto al Consiglio Superiore Fa. 
scista Corporative per la sua conversions in legge. 

Ordiniarno ehe ii prcscntc . Dccreto siu pubblicato 
nclla Guzzetta Ufficiale del Regno, rnandando a chiim 
que spetti di osservarlo e di farlo osscrvaro. 

Tirana 27 ottobrc 1942-XX. 
Francesco J ,1co1110n1. 

M. Kruja 
Shuk Gurakuqi 

MINISTERO DELLECONOMIA NAZIONALE 
Comitato Centrale per gli Approvvig. e Consumi 

ORDINA~ZA Nr. 15 
IL MINISTRO DELL' ECONOMJ/\ NAZIONALE 
Visto ii D.L. nr .• 152 del 21-7-1942-XX, 
Visto l'Ordinanza nr. 9 ; 
Su proposta del Comitato Centrale Approvvigiona 

menti e Consumi ; 
ORDINA: 

Art. 1 
A partirc dal 20 novembrc 1942-XX!, I(> autorizza 

zioni qiomaliere di cui all'Ordinanza ur 9 dovranno 
esserc rilascinte soltunto dai Couiandi RR.CC. ehe 
hanno la loro scde nella provincia nclla quale c 
Immatricolato l'autocarro. 

Art. 2 
Entro la data suddetta quindi tutti gli auto 

carri, ad esclusione di quelli muniti di autorizzazioni 
permanenti o ternporance oppurc fucenti purre delle 
categoric contemplate ncll'arr. 2 dcll'Ordinanza r r. 9, 
dovranno r aqqiunqcre le scdi di residenza dci rispet 
ti vi proprietarl. 

Art. 3 
Le autorizzazioni qiornaliarc ehe dopo la data 

suddctta vcrranno concessc agli autocarr i di cui agli 
artico.i precedenti dcvranno essere sempre riconseqnate 
insiemc ai fogli di via. ai Co.nandi ehe le harmo 
rilasciate per porer ottenere l'autorizzazione a nuovi 
viaggi. 

Art. 4 
Sole in casi di provata forza rnaqqiorc, i Co 

mandi dei RR.CC. avcnti scde in provincie · diverse 
da quella in cui e immatricolato l'autocarro. porranr.o 
provvederc al r ilascio di una nuova autorizzazione 
giornaliera ma in questi casi essa sara valida solo 
per i! ritorno nella sede di abituale rcsidcnza ·\ :1• 
autocarro. 

Art. 5 
I contravvcntori verranno puniti a terrnine dell' 

art. 6 del Decreto Luogotenenziale nr. 152 del 21 · 
7-1942-XX. 

Tirana, 10-XI-1942-XXI. 
JI Ministro 
K. Kotte 

Shtyp. Luarasi Tiranë 
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Cap. 23.- A.cquisto di automezzi e riparazione 
automezzi, ece. fr. alb. 30.000. · 

Totale fr. alb. 2.394.000. 
Art. 5 

Per far fronte agli aurnenti di stanziamcnti di 
cui all'art. 4 del presente Decreto, nello state di 
previsione della spesa per l'esercizio Iinanz.ario 19!12- 
43, del Ministero dell'Interni -Amrninistrazione della 
Sicurezza Pubblica -, si diminuisce uno stanziamento 
di fr. alb. 150.000. -nel cap. 28 «Stipendi al personale, 
[ndennita varie, ece.» 

A.lia differenza degli aumenti per fr. alb. 2.244. 
000. -viene fatto fronte con le cntrate di fr. alb. 100. 
000. -realizzabili dal cap. 63-bis «Prima rata del 
prestito di fr. alb. 1.000.000. - concesso all' Azienda 
degli Approvvigionamenti del P.N.F.A., istituito con 
l'art. 3 1del presente Dccreto e con le entrate ehe saran 
no realizzate dall'aurnento del prezzo della vcndita 
dei carburanti di cui al Decreto 'del Ministro Segretario 
delle Finanze del 25-VIl-1942-XX, pubblieato nella 
Gazzetta Ufficiale nr. 93 del 7-VIII-1942-XX e con le 
entrate ehe si acceriano in piu negli altri capitoli 
dello stato di previsione dell'entrata per l'esercizio 
finanziario 1942-43. 

Art: 6 
II presente Decreto entra in vigore il giorno della 

sue pubblicazione nella Guzzetta Ufficiale del Regno 
c sar~1 comunicato, dal proponente, al Consiqio Su 
periore Fascista Corporati vo per la sua con versione 
in legge. 

Ordiniarno ehe il presente Dere:o sia puhblicato 
nella Gazzetta Ufficiale del Regno, mandarido a 
chiunque spetti di osservarlo c 'di Iarlo osservare 

Tirana, li 23-X-1942-XX. 
Francesco Jacornoni 

• M. Kruja 

Decreto Luogotenenziale Nr. 270 
data :27-X- I <J,12-XX 

Aumento di 25 posti al quadro org. 
dell' Ammin. Finanziaria 

NOi • 
LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTA 

VITTORIO E!\IANUELE III 
PER GRAZIA DIDIO E VOLONTA DELLA NAZIONE 

RE D' IT ALIA E D' ALBANIA 
IMPERATORE D' ETIOPIA 

In virtu dell'Autorita a Noi con feri ta, 
Visto ii Nostro Decreto N 105 del 3 aprile 1940- 

XVll I, relative alla situuzione giu +dica, cconornica 
e gerarchlca deg li impicqati dell o Stato; 

Visti i Nostri Dccreti del 1 giungno l 9ll0-XVIII 
e del 3 novembre 1941-XIX, relativi al quadro or 
ganico del personale dell 'Ammintstrazione fiaanzia-ia: 

Ritenendo l'assoluta nccessita dell'aumcnto del po- 

sti del Gruppo B) per rnettere l'A.mministrazione Fi 
nanziaria nella possibilita di svolgere i propri servizi; 

Senti to i! Consiglio dei Ministri; 
di concerto con ii Ministro Scqretario di State per le 
Ftnanze , 

abbiarno decretato e decretiarno: 
Sono aumentatj venticinque posti nel Gruppo B) 

grado XI ne! quadro orqanico del personale dell'Am 
ministrazione Finanziaria approvato con i Nostri De 
creti in data 1 giugno 1940-XVIII e in data '.3 
novembr« 1941-XX. 

Il presente Decrcto entra in viqore dal giorno 
della sua pubbiicazione nella Gazzetta Uffrciale del 
Regno e sara presentato, a cum del Ministro propo 
ncnte, al Consiglio Supe:io:e Fasc,sta Corporative 
per la sua conversione in legge. 

Ordiniarno ehe ii presente Decreto sia pubblicato 
nella Gazzetta Ufficiale del Regno, mandando a chiun 
que spetti di osservarlo e di farlo osservzre. 

Tirana 27 ottobre 1942-XX. 
Francesco Jacomoni. 

M. Kruja. 
Shuk Gurakuqi 

Decreto Luo rotenenzicle Nr. 271 
data 27-10 1942-XX 

Aggiunta di un poraqrcfo al D. L. n 19 (1942) 

NOI 
LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTA 

VITTORIO El\lANUELE III 
PER GRAZIA DIDIO E VOLONTA DELLA NAZIONE 

RE D' IT ALIA E D' ALBANIA 
IMPERATORE D' ETIOPIA 

In virtu dell'Autoriita a Noi conterita , 
Visto l'art. 15 dello Statu!o Fo id rncntalc del 

Regno e l'art. 14 del Nostro Decrcto N: 1p1 del 3 
aprile 1940-XVJII, convertito in Jcgge del 12 luqlio 
1940-XVIIJ,, N. 358; - 

Ritenuta Ja neccssita di aggiungere u'i capoverso 
al Nostro Decreto del 6 febbraio 1942-XX, N 19 re 
lativo « Modifiche e .aggiunte nella Lcg;e dei Mu,1i 
cipi » lasciato erronca.i.e.ilc L .. ori dall'art 16; 

Scntito il Consiglio dei Ministri; 
Su proposta del Presidente del Consiglio dei 

Ministri, Nl.inistro Segretario di Sta:o p.r l'Inter no 
e Ministro ad interim per Ja Giustizia, di concerto 
con i! Ministra Segretario di Stat o per le Finanze : 

abbiarno decretato c dccretian o: 
Art. 1 

Al Nostro Decrcto N. 19 del 6 febbr aio 1942 XX 
relative « l'ilodifiche e aggiunte nella Leg;e dei Mu 
nicipi », nell'art. 16, appresso il nono capoverso: «Nel 
le suaccennate operazioni ecc.» viene aggiunto ii ca 
poverso scquente. 

« I contratti, oggetto al prescnte artieolo. stipu- 
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lati all'estero e applicati in Albania, sono soqqetti 
a questa tassa solo quando i pagamenti vengono cf 
fettuati in Albania e, in tale caso, la tassa va a 

· favore del Municipio ove e effettuato il paqarnento». 
Art. 2 

Il prcsente Dccreto cntra in viqore da 1 giorno 
della sua pubblicazionc nclla Guzzetta Utf'lcialc del 
Regno e .ha effetto di applicazione a partini dal 16 
marzo 1942-XX data corrispondente al n. 29 deliu 
Gazzetta Ufficialc, nella quale e pubblicato ii Nostro 
sopracitato Decreto n. 19 del 6 febbraio 1942-XX, 
e sara presentato dalla Presidenza del Consilgio 
dei Ministri al Consiglio Sup_eriore Fascista Corpo 
rativo per la sua conversione in legge. 

Ordiniamo ehe il prescnte Dccreto sia pubblicato 
nella Gazzetta Ufficiale de) Regno, rnandando a chlun 
que spetti di osservarlo e di farlo osscrvare. 

Tirana 27 ottobre 1942-XX. 
Francesco J acomoni. 

M. Kruja. 
Shuk Gurakuqi 

Decreto Luogotenenziale Nr. 272 
data 27-10-1942-XX 

Estensione del D. L. N. 200 (1940) ai porti 
di Porto Edda, Shengjin e Ulqin 

NOi 
LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTA 

VITTORIO E'.\IANUELE Ill 
PER GRAZIA DIDIO E VOLONTA DELLA NAZIONE 

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

In virtu dell'Autorita a Noi conferita: 
Ritenuta la necessita ehe il Decreto Luogotenen 

ziale N. 200 dell' 11 .VI. 1940-XVIII sia esteso an 
ehe agli altri porti del Regno; 

Vista l'art. 15 dello Statute Fondamentale del 
Regno e l'art. 14 del D. L. in data ,'.? aprile 1940- 
XVIII n. 101 ; 

U dito il Consiglio dei Ministri; 
Su proposta del Ministro Segretario di State 

per I'Interno di concerto con· il Ministro per le Fi 
nanze; 

abbiarno decretato e decretiamo 
Art. 1 

Il Decrcto Luoqotcnenziale n. 200 dell' 11 giugno 
1940-XVIII e esteso anche agli altri _porti di Porto 
Eada, Shengjin 'e Ulqin. 

Art. 2 
li presente Decreto cntra in vigore dalia data 

della .sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del 
Regno. ~ 

Il .M.jni~tro proponente ë autorizzato . di presen- 

,I 

tare il prescntc Dcorcto al Consiglio Superiore Fa 
soista Corporative per la sua conversione in legge. 

Ordiniarno ehe ii prescnte Decreto sia pubblicato 
nella Gazzetta Ufficialc del Regno, mandando a chiun 
que spctti di osscrvarlo e di Iarlo osscrvarc. 

Tirana 27 ottobrc 1942-XX. 
Francesco J,1co111011i. 

M. Kruja. 
Shuk Gurakuqi 

MINISTERO DELI..'ECONOM1A NAZIONALE 
Comitato Centrale per gli Approvvig. e Consumi 

ORDINANZA Nr. 15 
IL MINISTRO DELL' ECONOMIA NAZfONALE 
Visto il D.L. nr. 152 del 21-7-1942-XX; 
Visto l'Ordinanza nr. 9; 
Su proposta del Comitato Centrale Approvvigiona 

menti e Consumi; 
ORDINA: 

Art. 1 
A partire dal 20 novcrnbre 1942-XXJ. l 2 autor izza 

zioni giornaliere di cui all'Ordinanza nr. 9 dovranno 
esserc rilasciatc soltanto dai Cornandi RR.CC. ehe 
harmo la loro sede nclla provincia nella quale e 
immatricolato l'autocarro. 

Art. 2 
Entro la data suddctta quindi tutti gli auto 

carri, ad esclusione di quelli rnuniti di autorizzazioni 
permanenti o ternporanee oppurc fuccnti partc de\le 
categorie contemplate nell'art. 2 dcll'Ordinanza nr. 9, 
dovranno raggiungere le sedi di restdenza dei rispet 
ti vi proprietati. 

Art. 3 
Le autorizzazioni qiornaliere ehe dopo la data 

suddetta verranno conccsse aqli autocarri di cul agli 
articoli precedenti dovranno csserc sempre riconseqnate 
insieme ai fog li di via. ai Co nandi ehe Je hanno 
rilasciate per porer ottcncre l'autorizzazione a nuovi 
viaggi. . Art. 4 

Solo in casi di provata forza maqqiore, i Co· 
mand! dei RR.CC. aventi sede in provincle diverse 
da quella in cui e immatricolato l'autocarro, potranno 
pi;ovvedere al s ilascio di una nuova autorizzazione 
giornaliera ma in questi casi essa sara valida solo 
per i! ritorno nella sede di abituale residenza :\; !' 
autocarro. 

Art. 5 
I contravventori verranno puniti a terrnine dell' 

art. 6 del Decreto Luogotenenziale nr. 152 del 21- 
7-1942-XX. 

Tirana.' 10-XI-1942-XXI. 
Il Ministro 
K. Kotte 

Shtyp.' Luarasi Tiranë 
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Parte s•1pplementare in lingua itafoma a pao. 5 

Viti XXI 

FLETORJA 
E MBRETNISË 

Nr. 129 

z TARE 
SHQIPTARE 

Tiranë, e Shtunë 14 t-'anduer 1942-XXI 

BOTOHET IREJ MINISTRIS St KULTURtS POPULLORE 

K(lNDI r ATE PA.I TIMIT 'JAKSA E REGULLA PËR SHPALLJET 

PËR SHQ!Pf,RI, IT i\ LI " PERANDOR I: për nji vit Fr. Shq 20 
, JASHTE (Shtete të B Postal) • • • • 8/l 

(për fi muaj gjysma) 
Njl! numur (deri Hi faqe sh) i muajit n'udhtirn Fr. Shq. 0,20 
» • > • i v.etër » 1.- 

(Numura të veçanta sh in-n edhe në Libraritë) 
Të hollat për pajtime ose për sasi numurash a koleksio 

ne paguhen në Zyrën e Finaucave në çdo vend ,1~.e (ë· 
ftesa përkatëse duhet t'i dërgohet Ministris së KUL TURES 
POPULLORE. 

Për Fletoren Zyrtare, nga jashtë pajtimi mund të rlër 
l{Ohet me çek bani e, tue shtue fr. shq. 0.70 per pullat e dë 
ftesës, po dhe n'et ë · ,trejtim. 

Kur nuk kalon ojë shtyllë (shqip f' italisht) Fr. Shq. 10 
Për ma si umë se rijë shtyllë për çdo shtyllë • 5 

Botohen pa vletrë shpalljet q'u përkas;n gjyqeve ose sdmlnl 
strath Sh etuore dhe ato të cilë suerne t'atilla ose t! perjashtul.m< 
ligjl!ri•ht nga pagimi i taksave Shte.nore. 

Shp rllj-t botohen rregullisht ,. ·r uuk pengr-jn! raeje Ul po· 
saçrr e • ndë- 3 numur at e para pie m .r ·je• së tyr,. në Redaksi 

pagesat· ,hpa.lje,;et bëhet ,i edh~ •,ër pajtimet në Zyrat Finaneiare 

DllEJTIMI për kcrrespcndeneë dhe pagesat ëabt 
MINISTRIS! S! KUL TUR!S POPULLORE 

(FLETORJA ZYRTARE) 
TIRAN! 

PËRMB .\J l JE 
1) D. Min. P. B. - 

Shpronësim parcelle në Tiranën e Re f. 1 
2) Min. Ek. K. - Urdhnesë Nr. 16 » 1 
3) » » » - » » 17 » 2 
4) Lajmërim i Xhenios Civile - Tiranë » 2 
5) Shpallje ankandi e Min s Arsimit » 2 
6) » » » » » 6 
7) » » » , » 7 
8) Fletë-shpallje e Intend. financiare Tiranë » 9 
9) Fletë-shpallje e Prefekturës Pejë · , I O 
10) Fletë-shpallje e Nënprefekturës Gjakovë » 12 
11) Shpallje Gjyqesh » 12 
12) Shoq. S.A.GG IA , 14 
13) Lajmërjm për imigrantë » 14 
14) Kryqi i Kuq Shqiptar - 

Lajmërim për shitjen e Ilamurv et » 14 
15) K. K. Shqiptar. - Heqja e Llotaris 15 Tetor » 14 

SOMl\l.ARIO 
1) D. Min. LL. PP. 13 ott. 19,12-XX 

Espropriozione di terrene a Tirone Nuova p. 15 
2) Minister o E. N. ·Com.Cen tr. A ppr. e Cons. 

a) Ordinanza N. 16 » 15 
b) I » 17 » 15 

3) Genio Civile Tirana - Avviso » 16 
4) J » » J » 16 

DEKRET MINISTROR 

Shpronësim parcelle në Tuanën e Re 

Ministri Sekretar Sht,,ti për Punët Botore 
Mbassi pa shkresën dt. 22 gusht 194.2 XX Nr. 

4550 t' Inspektoratit të veprave botore të Shqipnis 

(0 P A.) me të cilën kërkohet shpronësimi i tokës 
së· Zot Irfan Selenica, që nevojitet për ndërtimin e 
Stadiumi! të Tiranës së Re; 

Mbassi pa D. M. dt. 25· I-1940-XVIII, Nr. 35, i 
cili e deklaron interesë publike ndertimin e Stadiumit 
të Tiranës së Re, 

Mbassi pa dekretin e vet datë 17 korrik 1940- 
XVIIJ mbi depozitimin e shumës perkatëse të 
shperblimit ; 

Mbassi pa nenin 8 të D. M. datë 11- · 2-1939- 
XVIII, Nr. 178 i cili permban normat e shpronësimit 
ri' mteresë publike; 

Dekret.on: 
Shpronsimin e tokës së Zot. Irfan Selenica, 

parcela Nr 316 15 e planit të Tiranës së Re e cila 
xehet për nevojët e ndërtimit të Stadiumit të Tiranës. 

Shperblimi qi do t i paguhet pronarit asht 
fr shq. 3808. 

Ky Dekret, në veshirim të nenit 9 të D. M. dt. 
11-12-1939-XVIII Nr. 178, do të rregjistrohet në Zy 
rën e I.:iotekavet e do të botohet në Fletoren Zyr 
tare të N bretnis 

Tiranë, me 15 Tetuer 1942-XX. 
Zav. Ministri i Punvet Botore 

Ministri i Financavet : 
Shuk Gurakuqi d. v. 

MINISTRIA E EKONOMIS KOMBËTARE 
Komiteti Oendruer për Nozullime e Konsume 

URDHËNESË Nr. 16 
Ministri i Ekonomis Kombëtare 

Si pau D. M. nr. 152 datë 21- 7-1942.XX 
Si pau urdhënesën nr. 9 
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Mbi proponimin e Komitetrt Osndruer për 
Nozullimet e Konsumet; 

Urdhënon, 
Neni 1 

Çmimet e shitjës publikut të lubrifikantavet, 
grasove dhe vojnave të zezë, janë caktue si vijon : 

---·-- ..•. -- -- --- -· - 
Voj lubrifikant Graso e vojna 
për motora të zezë 

Qarku: Tiranë, Durris Fr. Shq. Fr. Shq. 
Berat, Elbasan, .. 3.60 per kg. 3, ?O për kg. 

Qarku, Vlorë e Shkociër. 3.80 » » 3.40 » » 
Qarku: Korçë, Gjinokastër 4.00 » » 3.60 » 
Qarku, Prizren, Peshkopi, 

Kukës e Dibër.. 4.20 » » 3.80 , » 
- - - - 

Neni 2. 
Kjo Urdhënesë hyn në fuqi ditën e botimit 

të sajë në Fletorën Zyrtare të Mbret nis. 
Tiranë, më 1 r-Xl-1942-XXI 

Ministri i Ekonomis Kombitare 
K. Kotte 

MlNISTRIJA E EKONOMIS KOMBTARE 
Komiteti Oendruer p·_r__ nozullime e konsume 

U RDHË NE SË nr. 17. 
Mini~tri i Ekonomisë Kombëtare, 

Si pau D. M. nr. 152 datë 21-7-194.2-XX, 
Si pau Urdhnesën nr. 9 datë l-X-1942-XX, 
Si ndigjoj Komitetin Oendruer per Nozullime e 

Konsume: · 
Urdhënon 

Neni I 
Për udhëtime ma të vogla se 25 km. tarifat 

· për të cilat ban fjalë Urdhënssa e maparëshme nr. 
9 duhet të shtohen 60' 0 e kapin fr. shq. 0,064.-0,073- 
0.080 për ql km. si mbas kategoris së rrugëvet. 

Neni 2 
Për udhëtimet ma të vogla se 50 km. tarifat 

per të cilat ban Ijelë Urdhënesa e ma psrëshme nr 
9 duhet të shtohen në 301 > e d. m. th. kapin fr. shq. 
0,052-0,059-0,065 për ql km. si mbas kategoris së 
rrugëvet. 

Tiranë, më 11 · Xl-194.2-XXI 
Minisui i Ekonomis Kombëtare 

K. Kotte 

Xhenjo Civile - Tiranë 
LAJM!RIM 

Tue qenë se kane marrë fund punimet për 
ndërtimin e ujsjellsit të Tiranës - Grup' i II. - zba 
timi i së cilës i ka qenë besue Sipërmarrjes ,OZO 
NO» S.A. me kontratën date 19 Shtatuer • 940 Nr. 
14 i Repertorit. në bazë të dispozitave t' ortikullit 
360 të ligjës 20 Mars 1865 Nr. 2248 mbi Punët Bo 
tore të Mbretnis s' Italis, ftohen kreditorët kundrejt 
Sipërmarrsit. për zanëje të përherëshme dhe të për· 
}çoaëshrae ndërtesash dhe domesh relative, me pa- 

raqitë në Zyrën e Xhenjos Civile të Tiranës titujt 
e kredis së tyne mbrenda afatit të 15 ditëve c'prej 
datës së botimit në Fletoren Zyrtare të Mbretnis 
Shqiptare. 

Reklamet e titujt relativ duhet t'i dërgohen 
I Zyrës së sipërthanun me letër të porositun dhe tue 

përjashtue cdo mjet tjetër dergimi ose dorëzimi. 
Ingjenjeri Drejtues: 

S. Bonaccorso d. v. 

Xhenjo Civile · Tiranë 

LAJMtRIM 
Tue qenë se kanë marrë fund pummet per 

ndërtimin e ujsjellsit të Tiranës - Grup· i l-rë - 
zbatimi i së cilës i ka qenë besue S'përmorrjes «0- 
ZONO» S.A me kontratën datë 17 Korrik 1941 Nr. 
79 i Repertorit, në bazë të dispozitave t' artikullit 
360 të ligjës 20 Mars 1965 Nr. 2248 mbi Punët Bo 
tore të Mbretnis s' Itahs, ftohen kreditorët kundrejt 
Sipërmcrrsit, për zanëje të përherëshme dhe të për 
kohëshme ndertesash rlhe damesh relative, me pa 
raqitë në Zyrën • Xhenios Civile të Tiranës titujt 
e kredis së tyne mbrenda afatit të 15 ditëve c'prej 
datës së botimit të këtij lajmërimi në Fletoren Zyr- 
tare të Mbretnis Shqiptare. · 

Reklamet e titujt relativ duhet t' i dërgohen 
Zyrës së sipërthcnun me letër të porositun dhe tue 
petjashtue çdo mjet tjetër dërgimi ose. dorëzimi. 

I n q j i n j e r i Drejtues, 
S. Bonaccorso d. v. 

SHPALLJE ANKANDI 
Mims'nJa e Arsimit. nxjer n' ankand publik 

formturën e sasisë të posht - shenuem për lesh de 
leje për nevojat e soj . 

~ eni 1. 
Lesh kgr. 5000 (pesëmijë) i cili duhet të jetë i 

lamë, i bardhë (bashkë) jo qafë e bisht, jo i lagët, 
të jetë 1 lamë mirë e të mos ketë lyrë, për nga fr. 
shq. 17. - kg =85.0 O -fr. shq. 

Neni 2. 
Ankandi ka për t'u zhvillue pranë Mimstris 

s' Arsimit të Zl-tën ditë mbas datës së botimit të 
kësaj shpalljeje në Fletoren Zyrtare. Po qe se dita 
e Zl-te ka me qënë ditë festa, ankandi ka me u 
zhvillue menjiherë ditën e nesërme. Komisjoni i 
ankandit do të kryesohet prej Ministrit t' Arsimit 
ose prej nji përfaqësuesit të tij me antarë Sekreta 
rin e Përgjiththëm dhe Drejtorët e këtij Dikasteri. 

Neni :~ 
Ofertat do të paraqiten ditën e caktueme për 

ankand në zarfa të mbylluno, para komisjonit qi do 
të formohet simbas nenit 2 të kësaj shpalljeje. Du 
het të përmbajnë pranimin ·e konditavet të kësaj 
dhe zbritjen përqindëse t' oiruërne mbi të gjithë 
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shumën tue posë nënëshkrimin e kjartë t' ofertuesit. 
Nuk pranohen oferta telegrafike e telefonike, gjith 
ashtu edhe ato qi përmbajnë kushte o cilësina josh 
ta atyne qi janë parapa në këtë shpallje, shprehje 
të pacoktueme e t' errëta e që i referohen ofertës. 
të një konkuruesi tjetër. Ata qi do të konkuronë 
n' emën të ndonji tjetër personi duhet të sjellin me 
vehte prokurë të rregulltë. 

Ner.i 4. 

Ankandi do të zhvillohet në mënyrën e pa 
ragrafit IL të nenit 36 të Rregullores së kontabitetit 
d. m. th. me anë t ofertave të mëshefta qi do të 
habsohen mandej me skedën e mësheftë të pre 
r;atitun ma parë prej Ministris s' Arsimit. N' orën 9 
I ara dreke të ditës së caktueme për ankand, Kry 
e: .::ri 1 Komis.onit hap ankandin tue vue mbi trye 
zë s\ .... 1 n e mësheftë, mandej ju njofton konkuru 
esve t c ,ektin e ankandtt dhekonditat e kontratës. 
Deri n, l tri orë mbas hapjes s' ankandit vazhdo 
het në I re nimin e )fertave. Ofertat e paraqituna 
nuk mund të terhiqe n, por vëtë ofartuesat mund të 
porcqesin oferta të tjera përmirësimi në r.ferirn të 
së parave, para se të fillohet celjc e zarfave. Mbas 
tri orëve, në prani të konkuruesave çelen zarfat, 
dhe mbcssi të jenë krahasue ofertat me skedën e 

\ 

mëshefët, komisjoni i ankandit i cdjudikon sipër- 
marrjen ofertuesit ma të mirë. 

Neni 5. 

Si garanci për të marrë pjesë në kët forniturë, 
caktohet shuma fr. shq. Tl, (shtatëpërqind) mbi 
shumën e përgjithshme t' ofertës paraqitun. Kio ga 
ranci, e lidhun ofertës, mund të derdhet në favor 
të Ministris s' Arsimit në çdo arkë ftnancjare të 
Shtetit, ose në cdo qendër të Bankave të njoftuna 
prej qeveris Mbretnore. Pranohen edhe garanci 
me pasuni të patundëshme të penguëme n'Ipotekë 
të parë në favor të thesarit shtetnuer. me kondi :at 
Q parapame ni nenin 2 të rregullores së kontabi 
litetit, por shuma në këtë rasë ka me qënë dyfish 
• asaj së paraqitun në të holla. Në përfundimin & 

ankandit gatancitë u këtheheri' ofertuesave që nuk 
u odjudikohet Iornituro , sipërmorësit i mbahet deri 
në shkyerojen e detyrimevet të caktueme në kon 
tratë që do të lidhet roe të. 

Nëni 6. 

Sasija e leshit e përfshima në këtë shpollje do 
të dorëzohet pronë maçczine ve të Drejtoris s' In 
stitutit Bujqësuer Arnçldo Mussolini Mal' i Robit 
Kavajë. Dorzimi do të bahet në praninë e Drejtorit 
t' Institutit, Ekonomit dhe dy profesorëve, të cilët 
kanë të drejtë me e këthye me njiherë në rast se 
nuk i përshtatet cilësive të përmenduna në nenin 
l të k•s•j shpalljeje, p• ,•së të •niijtë sipQr•urëai 

• 
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me kundër;htue. Dorëzimi do të bahet prej sipër 
marrësit herë mbas herë dhe robrenda nji mueji 
nga data e lëshimit t' adjudikatës. Të gjitha shpenzi 
met e transportit janë· robi sipërrncrr ësin. 

Neni 7. 

Sipërmarrësi detyrohet me nënshkrua kontra 
tën mbrenda 5 ditëve nga data e komunikimit të 
lëshimit të forniturës. 

Neni 8. 
Në qoftë se sipërmarrësi e dorëzon leshin e 

sipërm të mete ose në kualitet të ndryshëm nga ay 
i coktuem në nenin 1, detyrohet me e zavendë 
sue me tjetër të kualitetit të mirë. Në qoftë se nuk 
dorëzohet në kohë, në sasinë dhe në kualitetin e 
caktuem, ose nuk plotësohen mbrenda kohës t~ 
metat nga ana e sipërmarrësit, Ministrija e Arsimit 
ka tagër me e mle vetë në treg dhe sipërmarrësi 
në këtë rrast detyrohet roe pague vleftën e mate 
rialit të blemun. N~ qoftë se kundërshton pagimin 
e kësaj vlefte, Ministrija e Arsimit e paguen prej 
Garancisn qi ka në dispozicjon dhe prej shumës qi 
ka për t~ marri sipërmarrësi. Në qoftë se këto shrre 
gullime përsëriten tri herë, në mënyrë qi të dam 
teinë zbatimin e kontratës, Mini,trija Q Arsimit ka 
to_gër me e prishë këtë, pa posë të drejtë sipërme 
rrësi me kërkua shpërblime dhe as me u drejtue 
në Gjyq për këtl qëllim. Në rast se materjali i kër 
kuem nuk gjindet në treg dhe sipërmarrësi nuk 
mundet t' a caktojë mbrenda afatit të caktuero në 
nenin 6 të kësaj shpalljeje, Mtnistrija e Arsimit ka 
të drejtë me e prishi kontratën e për kët rrast si 
përmarrësi humb garancinë, e cila regjistrohet • 
ordhun në favor të Shtetit. 

Neni 9. 
Mbas dorëzimit të rregulltë të sasisë së leshit 

të përroendun në këtë shpallje ankandi, sipërmarrë 
si bashkë me urdhen-ngarkimin e lëshuem nga 
Drejtorijo e Institutit Bujqësuer Arnaldo Mussolini. i 
paraqet Ministris s' Arsimit fckturën përkatëse për 
materialin e fornizuem. Mini~trija e Arsimit mbassi 
të shqyrtojë fornizimin e rregulltë lëshon në favor 
të sipërmarrësit dhe mbi cdo arkë fincncjnrë të 
Shtetit mcndct-pcçesen reiutive nga fondet e bu 
xhetit të saj. 

Neni 10. 
Shpenzimet e kontratës, ato të shpalljes në Fle 

toren Zyrtare, taksa të tjëra tjera shtetnore dhe 2° / 
9 

taksë bash kije robi shumën e Përgjithshme t' of ertës. 
janë mbi sipërmarrësin. 

Tiranë, më 9-10-1942-XX. . 
Nga Ministrijca • Arsimit: 
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SHPALLJE ANKANDI 
Për funizimin e lcndës shkresori të Ministris 

s' Arsimit 

Neni I. 
Ministrija e Arsimit ven n cdjudikutë publike 

blemjen e një sasije artikujsh shkresorie të nevoj 
shrnë për vjetin 19q2-q3 Fornitura në fjalë asht n11 
pjesë e pa ndame dhe përbahet pre; ortikuivet të 
shenuem në listën aneksue kësaj shpalljeje me çmi 
met bazë shenue bri seicilit artikull 

Nem 2. 
Ankandi ka për t' u zhvillua prone Mi'11stris 

s Arsimit të 21-tën ditë nga data e shpall.es ne 
Fletoren Zyrtare. Po qe se dita e 21 të ka me qenë 
ditë festë, ankandi ka për t u zh viiiue rnen-ihere 
ditën e nesërme. Komisjom 1 ankandit do të kryeso 
het prej Ministrit t' Arsimit ose prej nji përfoqesu 
esit të tij, me cnt-rë Sekretarin e pergilthshem dhe 
Drejtorat e këtij dikasteri. 

Nem 3 
Ofertat do të paraqiten ditën e ccktuerne për 

ankand në zarfa mbylluna para Komisjonit qi do 
të formohet simbas nenit 2 të kësaj shpolijeje Du 
het të përmbajnë pranimin e kondita ve tti këso] 
zbritjen përqindëse t ofrueme mbi të g·ithë ortiku.t 
bashkërisht, tue posë nëneshkrimin e kjartë t ofer 
tuesit. Nuk pranohen oferta telegrafike dhe telefo 
nike, giith-ashtu edhe ato qi përmbajnë kusht= o 
cilësina jashta atyne qi janë parapa në këtë shpa 
llje, shprehje të pa caktueme t' errëta e q' i refero 
hen ofertës të nji konkuruesi tjetër. Ata qi do te 
konkurohen n emën të ndonji personi tjetër duhet 
të sjellin me vehte prokurë të rregulltë. 

Neni q_ 
Ankandi do të zhvillohet në mënyrën e pa 

rapame prej paragrafit 2 të nenit 36 rregullores se 
kontabilitetit, d. m. th. i:ne anë t' ofertavet të më· 
shefta qi do të krahasohen mandej me skendën e 
mëshefët të pregatitun ma parë prej Mimstris s'Arsi 
mit, në të cilën shenohet pëzqindja minimale e zbri 
tjes qi mund të mbërijnë ofertat. N' orën 9 para 
dreke të ditës së caktueme për ankand, Kryetari i 
Komisjonit hap ankandin tue vue mbi: tryezë ske 
dën e mëshef ët, mandej i u njofton koni<:uruesvet 
objektin e ankandit dhe konditat e kontratës. Deri 
në tri orë mbas hapjes s' ankandit vazhdohet në 
pranimin e ofertave. 

Ofertat e paraqituna nuk mund të tërhiqen. 
por vetë ofertuesat mund të paraqesin dhe oferta 
t6 tjera përmirësimi, në rjlerim të së parave, para 
se cë fillojë çelje e zarfave. Mbas tri orëve në pra 
ni të konkuruesave, çelen zarfat dhe mbasi të jenë 
krahasua ofertat me skedën e mëshef ët Komisioni 
ankandit i adjudikon sipërmarrjen ofertuësit ma të 
airë. 

Neni 5. 
Si garanci për të marrë pjesë në këtë fornitu 

rë caktohet shuma fr. shq. TI lj (Shtatëpërqind) mbi 
shumëm e përgjithshme t' ofertës së parcqitun, Kjo 
garanci, e lidhun ofertës, mund të derdhet në fa. 
vor të Ministns s' Arsimit në çdo arkë financjare të 
Shtetit; ose në çdo qendër të banka ve të njoftuna 
prej Oeverris _Mbretnore. Pranohen edhe garanci 
me pasuni të patundëshme të pengueme në ipote 
ke të parë hë favor të Thesant Shtetnuer me kon 
ditat e parapame në nenin 2 të rregullores se kon. 
tcbil.tetit , por në hëtë rast shumo ka me qënë dy 
fish i csoj se parcqitun në të holla. Në përfundi 
min e ankandit garanclt o kthehen ofertuesa ve qi 
nuk 1 u cdjudikohet fornitura, sipërmarrësit i mba 
het den në shlyemjen e detyrimevët të caktueme 
në kontrate qi do të lidhet me të 

Nem 6. 
Për materjabn e treguem në listën e aneksueme 

kësaj shpalljeje ndodhen të depozitueme në Maga 
zinën e Ministris s Arsimit kampjonet përkatëse 
T' mteresuermt munden me 1 u drejtue Zyrës s'Eko 
nomatit të Mm1stris s Arsimit për me i pamun dhe 
me provue kualitetin e tyne. 

Neni 7. 
Materjab i përlshimun ne listën aneksue ke 

soi shpallje do të dorëzohet pranë magazinave qe 
ndrore të Mmistris s' Arsimit Dorëzimit dhe koloudi 
rm do !ë bahet në pranimë e Krye-Ekonomit, N. E 
konomit dhe një Shefi të Ministrisë, të cilët kanë 
t§ drejtë me e këthye materjalin menjiherë në ra 
stse nuk i përgiigiët cilësiv et dhe kualitetit që për 
fshin lista e vecantë, pa pasë të drejtë sipërmarrësi 
me kundërshtue. Dorëzimi do të bahet prej sipër 
marrësit herë mbas herë dhe mbrenda 15 ditëve 
nga data e nënëshkrimit të kontratës 

Nern 8 
S1përmarrës1 detyrohet me nënëshkrue kontra 

tën mbrenda 5 di ëve nga data e komunikimit të 
lëshimit të forniturës. Për materjalin e depozituem, 
sipërmarrësi detyrohet me fillue me njiherë dorëzi 
min mbas nënëshknmit të kontratës 

"Neni 9. 
Në qofte se sipërmarrësi e dorëzon materjalin 

e sipërm të metë ose në kualitete të ndryshme nga 
cilësinot e bame ne listën përkatëse t' artikujve të 
kesaj shpalljeje detyrohet me e zavendësue me ti 
tjera të kualitetit të njëjtë me ato të caktueme. Në 
qoftë se nuk dorëzohet në kohë, në sosin dhe në 
kualitetin e caktuam, ose nuk plotësohen mbrenda 
kohës të metat nga ana e sspërmorrësit. Ministrija 
e Arsimit ka tagër ms e ble vetë në treg dhe si· 
përmorrësi në këte rrast detyrohet me e pague 
vleftën e materjaht të blemun. Në kjoftë se kun 
dërshton pagimin e kësaj vlefte, Ministrija e Arsi 
mit e paguen prej garanc1s qi ka në dispozicjon 
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Nr. 129 FLETORJA ZYRTARE 13 Nanduer' 1942-XXI -----· -- 
dhe prej shumës qi ka për të marrë sipërmarrësi. 
Në qoftë së këto shrrëgullime përsëriten tri herë, në 
mënyrë qi të damtojnë zbatimin e kontratës, Mini 
strija e Arsimit ka tagër me e prishë këtë pa posë 
të drejtë sipërmarrësi me kërkue dam-shpërblime 
dhe as me u drejtup në Gjyq për batë qëllim Në 
rast se materjali i kërkuam nuk gjindet në treg,dhe 
sipërmarrësi nuk mund t' dorezojë mbrenda afatit 
të caktuem në nenin 7 të kësaj shpallje, Ministrija 
e Arsimit ka të drejtë me e prishë kontratën e në 
këtë rrast sipërmarrësi e humb garancinë, e cila 
rregjistrohet e ardhun në favor të Shtetit. 

Neni 10. 
Mbas dorëzimit dhe kolaudimit të rrequllte të 

materjalit të përshkrue m në listën e aneksueme të 
kësaj shpalljeke ankandi, sipërmcrësi bashke me 

5 

urdhën-ngarkimin e lëshuem nga Ekonomati i pa 
raqet Ministris s Arsimit fakturën përkatëse për ma 
terjalin e formzuem me çmimet bazë dhe zbritjen 
përqindëse të mbrituna n ankand. Ministrija e Arsi 
mit mbasi të shqyrtojë fornizimin e rregulltë lëshon 
në fa 'TOr të sipërmarrësit, e mbi çdo arkë finan 
cjare të Shtetit mandat-pagesën relative nga fondet 
e buxhetit të saj t ushtrimit financjar 1942;43. 

Neni 11 
Shpenzimet e kontratës, ato të shpalljes në Fle 

toren Zyrtare taksa të tjera shjetnore dhe 2° /, taksë 
Bashkije mbi shumën e përgjithëshme t' ofertës janë 
mbi sipërmarrësin. 

Tiranë. më ?O X-19Ll2-XX. 

NGA MINITRJJA E ARSIMIT 

Lista e materjalit të shkresorive që i nevojiten 
Ministris s'Arsimit gjatë ushtrimit fincmcjar 1942'43 

Fr, shq. 

Topa 100 X 4,50 
» 75 » 4.50 

25 » 4,50 
Kgr. 500 » 2,- 

copë 1000 » 1, 30 
kuti 250 » 5, 
Kgr. 5 » 2,80 

» 40 » 4,50 
copë 500 » 0.80 
» so )} 1.- 

2. » >> » >> » me një vijë 
3. >> » » >> >> kuadrat 
4. >> >> trashë për paketa 
5 Thithëse Ovale 
6. Letër kopiative (karta karbone) 
7. Bojë shkrimi të kuqe I /2 Kgr. 
8. )) )) blu 112 e 1 )) 
9. » stilografi I 32 shishka 
10. >> tornponi blu >> 

11. >> >> kuqe >> 

12. Lapsa kopiative 
i 3. >>. plumci 
14. >> dy ngjyrash (kuq blu) 
15. Bishta pene druni të ndryshme 
16. Maja pene inossidobile 
17. « > të ndrvshme 
18. Sherita mcq.ne bl~ e kuq e zi m 'rn 13 
19. Kopsa aktesh 
20. Giylponc aktesh 0,250 gramsh 
21. Thumba 
22. Dyllë të kuq pelikan 
23. Spango për paketa Nr. 2 X 2, 10 lornshc 1 Kg. 
24. Pupël pastrimi copë 
25. Rriga dre ni kualitet i I. 30 - 50 cm. >> 

26. Nsndorëse të zeza të mveshuna 
27 Zaria 'z yrterë të verdhë Nr. 46 
28. )) » > )),;, » 47 
29. » )) » > )) 30 
30. > )> » bardhë » 46 
31. » » » » » 47 
32. Letra e Zarfa 100 X 1000 
33. Prefëse lapcash dy anësh 
34. Lagëse pullash bakeliti 
35. Goma të forta për maqinë shkrimi 

' Letër e bardhë e trashë pa vija 

15 )) 
dyzina SO >) 

100 )) 
so . )) 

copë 200 » 

kuti SO >> 

)) 10 )) 
cope 100 » 
kuti 200 >> 

Kgr. 

)) 

20 )) 
100.000 )) 

5000 )) 
100') )) 

10.000 )) 
5000 )) 

20 )) 
100 » 
20 )) 
100 )) 

) 

» 

kuti 
copë 

50 » 
30 )) 
10 )) 
50 )) 
so>) 
30 )) 

1-- 
4.80 
2.- 
4.10 
0.35 
7.- 
3.50 
2.50 
0.80 
2.30 
0.70 
6. 
=.so 
3.50 
1.2') 
16.- 
1.50''" 
1 90''" 
5.50'' o 
2,50''. ,, 
2,50"., 
10.- 
1.- 
1.30 
0.50 

Fr. shq. 

= '150. 
= 337,50 
= 112,50 
=1000. 
=1300. 
=1250.- 

14, 
= 180, 
= 400. 
= SO.- 

IS. 
= 240. 
= 200. 
= 205.- 

70.= 
= 350.- 

35. 
= 250. 
- 160.- 

115.- 
21.- 
60.- 
475.- 
'75.- 
36. 

= 320. 
=1500. 
= 95. 
= 55. 
= 250. 
= 125. 
= 200.- 

100.- 
26.- 
50,- 
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?6. Goma të buta për lapca 
37. Kolamodinë ndër kuti 100 gram 
3~. Tampon për vula Nr. 2 blu 
39. » » » » 2 Kuqe 
4.0. Gota uji kualitet i mirë » 
4.1. Poçe , prej qelqi mesatarë » 
4.2. Beze për pastrim xhamash metro » 
4.3. Xhezap për pastrim Kgr. 
44. Sido! për pastrim Kuti 
4.5. Gërshërë për letra madhësi mesatare copë 
4.6. Salve për me mshi kambët dimens. 35x70 » 
47. Dosje me lidhëca » 
48. Thika letrash 
49. Dosje të holla kartoni 
50. Shirit ngjitë se (rrotulla 
51. M varrë se rrobash dimension 0,60x0, 12 » 
52. Furçe rrobash 
53. Kopse aktesh metali 
54. Mbajtëse gjylpanash bakeliti 
55. Tavlla duhani qelqi 
56. Takëm boje bakeliti të mira dy llojesh 
57. 
58. Stiloforë me bazë mermeti 
5'9. Maqina qepëse letrash 
60. Ngjyrë prishëse shishkc 

copë 
kuti 

100 X 
50 » 
80 » 
10· » 
100 )) 
25 » 
50 » 
10 )) 
30 » 

20 » 
10 » 

150 » 
25) 

500 > 
20 , 
20 » 
25, 
20 » 
10 » 
25 » 
10 » 

20 » 
5 » 
5 ) 
10 » 

--- -- ---------- 
0.4.0 
1.20 
2.- 
2 - 
1.70 
4.- 

~-- 
5.- 
0,70 
5.-- 
22.- 
1.30 
3.- 
0.50 
3. 
8 
5 
1.50 
1.20 
3.50 
16.- 
5.- 
22.- 
7.- 
2,50 

40. 
- 60.- 

160. - 
- 2C.- 

170.- 
100.- 
200.- 
50.- 
21. 

·- 100.·· 
,c-: 220. - 
- ,95.- 
- 75. - 

:::;..· 250. 
. - 60. - 

160. -- 
- 125 - 

30.- 
12.- 
87.50 

-= 160.- 
- 100.- 

110. 
35. 

~ 30.- 
•••• Jt_ 

12792.50 

copë 

) 

» 

Shuma e përgjithshme fr. shq. 

SHENIM: 
Materjoli i sipërm duhet të jënë të markës Geho, Kores, Pelikan, Armor ose 

Gimbor. 
Nga Mm1striJa e Arsimit 

SHPALLJE ANKANDI 
Neni 1. 

Ministrija e Arsimit nxjerr n' ankand publik 
blemjen e 600 (Gjashtëqind) palëve këpucë për vaj 
zat bursiste të Konvikteve Shtetnorë. Këpuct do 
kenë këto karakteristika : 

a. të jenë krejt prej sholle (me nji palë sholle) 
b. lë kur e sipërme të jetë boks i zi prej të vënit 
c. Këpucet do të jenë mbrenda të mveshuna 

me astar lëkure të hollë të bardhë ; 
Çmimi bazë për nji palë këpucë ka me qënë fr. 
shq. 75 X 600 = 45.000. 

Neni 2. 
Ankandi kc për t'u zhvillue pranë Ministris 

s' Arsimit të 21-tën ditë mbas datës së botimit të 
kësaj shpalljeje në Fleroren Zyrtare. Po qe se di 
ta e 21-të ka me qënë ditë feste, ankandi ka me u 
zhvillue menjiherë ditën e nesërme. Komisjoni i an· 
kandit do të kryhesohet prej Ministrit t' Arsimit ose 
prej nji perfaqësuesit të tij me antarë Sekretarin e 
Përgjithshëm dhe Drejtorat e këtij dikasteri. 

Neni 3. 
Ofertat do të paraqiten ditën e caktueme për 

ankand. në zorfa të mbylluno, para komisionit qi 

.do të formohet si mbas nenit 2 të kësaj shpalljeje. 
Duhet të përmbajnë pranimin e kondita re dhe zbri 
tjen përqindëse t' ofruëme n.bi gJithë shumën bash 
kërisht- tue posë nënëshkrimin e kjartë t' ofertuesit. 
Nuk pranoden oferta telegrafike e telefonike, gji 
thcshtu edhe ato qi përmbajnë kushte o cilësinc 
jashta atynë qi janë parapa në këtë shpallje, shpre 
hie të pa caktucrne e t errëta e qi i ref erohen ofer 
tës së nji konkuruesi tjetër. Ata qi dn të. konkuroj 
në n emën të ndonji tjetër personi duhet të sjellin 
me vehte prokurë te rregulltë. 

Neni 4.. 
Ankandi do të zhvillohet në mënyrën e para 

pame prej paragrafit 2, të nenit 36 të Rregullo· 
res së Kontabilitetit d. m. th. me anë t' ofertave të 
mssheftc qi do të krahasohen mandej me skedën 
e mëshefët të pregatitun ma parë prej Ministris 
s Arsimit, në të cilën shenohet përqindja minimale 
e zbritjes qi mund të mbërrijnë ofertat. N' orën 9 
para dreke të ditës së caktueme për ankand. Krye 
tari i Komisjonit hap ankandin, tue vue mbi lryezë 
skedën e mësheftë, mandej i njofton kcnkuruesvet 
objektin e ankandit dhe konditat e kontratës. 
Deri në tre orë mbas hapjes s nkandit vozhdohe 
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në prammm e orertave. Ofertat e paraqituna nuk 
mund të tërhiqen, por vetë ofertuesat mund te pa 
raqesin dhe oferta të tjera përmiresimi, në riferim 
të së parave, para se te fillohet delja e zarfave. 
Mbas tri orëve në prani të konkuruesave, çelen 
zarfet. dhe mbassi të jenë krahasue ofertat me ske· 
dën e mëshefët komisjoni i ankandit i cdjudikon si 
përmarrjen ofertuesit ma të mirë. 

Neni 5. 
Si garanci për të marrë pjesë në kët forniturë 

caktohet shuma fr. shq. 7' 11 (shtatëpërqind) mbi 
shumën e përgjithëshme t' ofertës së paraqitur. Kjo 
garanci, e lidhun ofertës, mund të derdhet në 
favor të Ministris s' Arsimit në çdo arkë finncjare 
të shtetit, ose në çdo qendër të Bankave të njof 
tuna prej qeveris Mbrotnore. Pranohen dhe garaa 
ci me pasuni të patundëshme të pengueme n' ipo 
tekë të parë në favor të Thesarit Shtotnuer me kon· 
ditat e parapame në nenin 2 të Rregullores së Kon 
tabilitetit; por shuma ka me qënë dyfish i asaj së 
poraqrtun në të holla Në përfundimin e ankandit 
garancit u kthehen of srtuesavet qi nuk i adjudiko 
het Iornituro , sipërmarrësit i mbahet deri në shlye 
mjsn e detyrimevet të caktueme në kontratë qi 
do të lidhet me të. 

Nani 6. 
Për llojin e këpucëve të përmenduna ne ne· 

nin 1 të kësaj shpalljeje ndodhet ne magazinën e 
Ministris s' Arsimit kampjoni përkatës. T' interesu 
emit mundon me ju drejtua zyrës s' Ekonomctit të 
Ministris s Arsimit për me i pamun dhe me provue 
kualitetin e tyne- 

Neni 7. 
Të 600 palë këpucët e përfshime në kët shpall 

je do të dorëzohen pranë Magazinavet qendrore 
të Ministris s' Arsimit- Dorëzimi do të bahet në pra· 
ninë e Krye-Ekonomit të Ministris s Arsimit të N/Eko 
nomit dhe nji shefit të soj, qi njikohësisht ngarkohen 
dhe me kolaudimin e tyne. Këta konë te drejtë me 
i këthye këpcët menjiherë në tast se nuk i u për 
gjigjen cilësive të kallxuëme në pikat a b. c. të 
nenit : të kësaj shpalljeje dhe kampjonit qi ruen 
Ministrija, pa posë të drejtë sipërmarrësi me kun 
dërshtue. Dorëzimi mund të bahet prej sipërmarrë 
sit edhe herë mbas herë mbrenda 4o ditëvet nga 
data e nënëshkrimit të kontratës dhe ajo e marrjes 
së masës të numurit të këmbës së vajzave, gjë për 
të cilën sipërmarrësi detyrohet m 3 shkue ndër Kon 
viktet Femnore të Tiranës. 

Neni 8. 
Sipërmarrësi detyrohet me nënëshkrue kontra 

tën mbrenda 5 ditëve nga data e komunikimit të 
te lëshimit të furniturës. 

Neni 9. 
Në qofrë se sipërmarrësi e dorëzon materja1in 

• sipërm të mete ose nii kualitet tii ndryshëm nQ"a 

cilësinat e bame në tre pikat e nenit I të kësaj 
shpallje dhe të kamjonit, detyrohet me e zcvondë 
sue me tjetër të kualitetit të njëjtë me atë të o ak 
tuern. Në qoftë se materjali nuk dorëzohet në ko 
hë, në sasi dhe në kualitetin e caktuem. ose nuk 
plotësohen mbrenda kohës te metat nga ana e si· 
përmarrësit. Ministrija e Arsimit ka tagër me i a 
dhanë sipërmarrjen nji personit tjetër dhe në kët 
rast, sipërmarrësi detyrohet me pague vleftën të 
kushtimit materjalit dhënë për të dytën herë në si 
përmarrje. Në qoftë se kundërshton pagimin e kë 
saj vlefte; Ministrija e Arsimit e paguen prej ga 
rancisë qi ka në dispozicjon dhe prej shumës qi ka 
për të marrë sipërmorresi Në qoftë se këto shregu 
llime përsëriten tri herë, në mënyrë bë të damtoj 
në zbatimin e kontratës, Mimstrija e Arsimit ka ta 
gër me e prishë këtë pa posë të drejtë sipërrncrrë 
si me kërkua dam-shpërblime dhe as me u dre!tue 
në Gjyq për këtë qëllim. Në rast se materjoli i kër 
kuem nuk gjindet në treg dhe sipërmerësi nuk mun 
det t' a dorëzojë mbrenda afatit të caktuem në ne 
nin 7 të kësaj shpalljeje, Ministrija e Arsimit ka të 
drejtë me e prishë kontratën, e në këtë rast sipër 
rnarresi e ul garancinë e cila regjistrohet e ardhun 
në favor të Shtetit. 

Neni 10. 
Mbas dor ëzimit dhe kolaudimit të rregulltë të 

materjalit të përshkruem në këtë shpallje ankandi 
sipërmarrësi bashkë me urdhën-ngarkimin e lëshuem 
nga zyra e Ekonomatit, i paraqet Ministris s' Arsi 
mit fakturën përkatëse për materjalin e fornizuem 
me çmimet bazë dhe zbritjen përqindëse. të mbrij 
tun n' ankand. Ministfija e Arsimit mbasi të shqyr 
tojë fornizimin e rregulltë lëshon në favor të .sipër 
marrësit, e mbi çdo arkë financjare të Shte-tit. man 
dat pagesën relative nga fondet e buxhetit të saj 
për ushtrimin financjar 1942-43. 

Neni 11. 
Shpenzimet e kontratës, ato të shpalljes në Fle 

toren Zyrtare, taksa të tjera shtetnore dhe 2°/o tak 
së Bashkije mbi shumën e përqjithëshme t' ofertës 
janë mbi sipërmarrësin. 
Tiranë, më 20-10-1942-XX. 

Nga Ministrija e Arsimit 

Shpallje -Ankandi 
Neni 1. 

Ministrija e Arsimit nxjerr n' ankand publik 
furniturën e materjalit të posht-shenuem që nevoji 
tet për nçritien e disa godinave t' Institutit Bujqë 
suer Kovojë : 

l) Tulla vendi 5 x 25 x 12,50 cm. copë 1 ?0.000 
2) Tjegulla vendi 10.00:::l 
3) Gëlqere të pashuem Kv. 250 
4) Drrasa pishe mm. 2 1/2 , l-rë , . m3 I 
5) Trenë pishe al.imensione ti ~thysaa~, I. a3 , 

• 
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Neni 2. 

Ankandi ka për t' u zhvillue prenë Ministris 
s' Arsimit të njëzetenjëtën ditë, mbas datës së boti 
mit të kësaj shpallteje në Fletoren Zyrtare. Po qe se 
dita e 21 së ka me qënë ditë feste, ankandi ka me 
u zhvillue menjiherë ditën e nesërme. Komisjoni i 
ankandit do të kryesohet prej Ministrit t' Arsimit ose 
prej nji përfaqësuesi të tij me antarë Sekretarin e 
Përgji'hshëm dhe Drejtorat e këtij dikasten. 

Neni 3. 
Ofertat do të paraqiten ditën e caktueme për 

ankand, në zorfa të mbylluno, para kormsjonit që 
do të formohet simbas nenit 2 të kësaj shpalljeje, 
Duhet të përmbajnë pranimin e konditavet të kë 
saj, dhe çmimet t' ofruëme për të qjithë artikujt 
bashkërisht ose për setcilin artikull veçan tue posë 
nënshkrimin e kjartë t ofertuesit. Nuk pranohen o 
ferta telegrafike e telefonike, gjith ashtu dhe ato 
qi përmbajnë kushte o cilësina jashta atyne qi janë 
parapa në këtë shpallje, shprehje të pa caktueme 
e t' errëta e që i referohen ofertës të nji konkuruesi 
tjetër. Ata qi do të konkurojnë ri' emën të ndonji 
tjetër personi duhet të sjellin me vehte prokurë të 
rregullt. 

Neni 4.. 

Ankandi do të zhvillohet në mënyrën e pora 
pame prej paragrafit 2, të nenit 36 të Rregullores 
së Kontabilitetit d.m.th. me anë t' ofertave të më 
shefta qi do të krahasohen mandej me skedën e 
mësheiët të pregatitun ma parë prej M nistris s'Ar 
simit. N' orën 9 para dreke të ditës së caktueme 
për ankand Kryetari i Komisjonit hap ankandin tue 
vue mbi tryezë skedën e mësheftë, mandej i njof 
ton konkuruesvet objektin e ankandit dhe konditat 
e kontratës. Deri në tre orë mbas hapjes së ankan 
dit vazhdohet në pranimin e ofertave. Ofertat e 
paraqituna nuk mund të tërhiqen, por vetë oler 
tuesat mund të paraqesin dhe oferta të tjera për 
mirësimi në riferim të së parave, para se të fillohet 
çelja e zarfave. Mbas tri orëve në prani të kon 
kuruesave, çelen zarfet, dhe mbassi të jenë kreha 
sue ofertat me skedën e mëshefët, komisjoni i an 
kandit i adjudikon sipërmarrjen ofertuesit ma të mi 
rë të çdo artikulli. 

Neni 5. 
Si garanci për të marë pjesë në këtë fcmiturë, 

caktohet shuma fr. shq. 71 'o (Shtatëpërqind) mbi 
shumën e përgjithshme t' ofertës paraqitun. Kjo ga 
ranci, e lidhun ofertës, mund të derdhet, në favor 
të Ministris Arsimit, në çdo arkë financjare të Shte 
tit ose në çdo qendër t8 Bankave të njoftuna prej 
Qeveris Mbretnore. Pranohen edhe garanci me 
pasuni të potundëshme të penquërns n' ipotekë të 
parë në favor të thesarit Shtetnuer, me konditat e 

parapame në nenin 2 të Rregullores së Kontabilite 
tit, por shuma në këtë rasë ka me qënë dyfish e 
a•aj së paraqitun në të holla. Në përtundimin e an 
kandit garancitë u këthehen ofertuesave që nuk u 
adjudikohet Iornituro , sipërmarrësit i mbahet deri 
në shlyemjen e detynmevet të caktueme në kon 
tratë që do të lidhet me të. 

Neni 6. 
Materjali i përfshimë n~ këtë shpallje do të 

dorëzohet pranë Drejtoris s' Institutit Bujqësuer Ar 
naldo Mussolini (Mal' i .Robit) Kavajë. Dorëzimi do 
të bahet në praninë e Ekonomit t' atij lnstituti dhe 
të Drejtorit, të cilët kanë· të drejtë me e kthye ma 
terjalin menjiherë në rast se është 1 thyem dhe jo 
i përshtatshëm pa posë të drejtë sipërmcrrësi me 
kundërshtue Dorzirni do të bahet prej sipërmarrësit 
herë mbes herë dhe mbrenda nji mueji nga data e 
lëshimit t' adjudikutes. Të gjitha shpenzimet e trans 
portit janë mbi sipër-marrësin. 

Neni 7. 
Sipërmarrësi deryrohet me nënshkrue kontra 

tën mbrenda 5 ditëve nga data e komunikimit të 
lëshimit të forniturës. 

Neni 8. 
Në qoftë se sipërmarrësi e dorëzon materjalin 

e sipërm të metë ose në kualitet të dobët, detyro· 
het me e zavendësue me të tiero të kualitetit të 
mirë. Në qoftë se nuk dorëzohet në kohë në sasinë 
dhe në kualitetin e caktuem, ose nuk plotësohen 
mbrenda kohës të metat nga ana e sipërmarrësit, 
Mimstn1a e Arsimit ka tagër me e ble vetë në 
treg dhe sipërrnorrsit në këtë rast detyrohet 
me i pague vleftën e materialit të blemun. Në 
qoftë se kundërshton pagimin e kësaj vlefte, Mi 
nistria e Arsimit e paguen prej garancis qi ka 
në dispozicion dhe prej shumes qi ka për të marrë 
sipërmarrësi Në qoftë se këto çrregullime përsëri 
ten tn herë, në mënyrë q1 të damtojne zbatimin e 
kontratës, Mirnstrija e Arsimit ka tagër me e prishë 
këtë pa pasë të drejte sipërmarrësi Ille kërkue dam 
shpërblime dhe as me u dre;tue në Gjyq për këtë 
qëllim. Në rast se materjali i kërkuam nuk gj1ndet 
në treg dhe sipërrnorrësi nuk mundet t' a· dorëzojë 
mbrenda afatit të caktuem në nenin 6 të kësaj shpall 
jeje, MintstriJa e Arsimi1 ka të drejtë me e prishë 
kontratën, e për kët rast sipërmarrësi humb garan 
cinë, e cila reqjistrohet e ordhun në favor të Shtetit. 

Neni 9. 
Mbas dorëzimit të rregulltë bashkërisht ose 

pje sërisht materjalet e përshkr uem në këtë shpallje 
ankandi, sipërmarrësi bashkë me urdhën ngarkimin 
e lëshueme nga Drejtorija e Institutit Bujqësuer Ar 
naldo Mussolini, i paraqet Ministris s Arsimit fak 
turën përkatëse për materjalin e formzuem. Minis 
trija e Arsimit mbasi të shqyrtojë fornizimin e rre 
gulltë lëshon në Io vor të sipërmarrësit dhe mbi çdo 
arkë financjare të Shtetit mandat pagesën relative 
Ifga fondet e buxhetit të saj. 
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Neni 10. 

Shpenzimet e kontratës, ato të shpalljes në Fle 
toren Zyrtare, taksa të tjera shtetnore dhe 2° I O taksë 
bashkije mbi shumën e përgjithshme t' ofertës janë 
mbi sipërmarrësin. 

Tiranë, më 7-X-1942-XX. 
Nga Ministrija e Arsimit 

FLET - SHPALLJE 
Intendanca Finonc.ore e Tiranës për ngritjen 

dhe të nji kati tjetër në Lokalin e burgut të grave. 
1. Intendanca Financjare e Tiranës në bazë 

t' urdhënit autorizues të Ministris së Financavet Nr. 
7012 dt. 5-9-1942-XX, ven në paksim botnuer ngrit 
jen dhe të nji kati tjetër në lokalin e burgut të grave. 

2. Ankandi ka me u zhvillue në Intendancën 
Financjare të Tiranës në të 21-tën ditë mbas botimit 
lë këscj shpallje në Fletoren Zyrtare. 

3. Ankandi do të hapet në ditë.n e caktueme, 
dhe pikërisht prei orës 9 e den 12 para dreke, për 
para Komisionit të Kryesuem prej Titullarit të In· 
tendancës. 

4 Në rast se. ankandi nuk çelet në ditën e 
caktueme për shkak se. ndodhet ditë pushimi at herë 
shtyhet për ditën e nesërme. 

5. 'Për të marrë p,esë në kët sipërmarrje ofer 
tusit si garancië duhet të depozitojnë nder arkat 
Financjare ose nder Bankat e Mbretnisë Shqiptare 
të njoftuna prej Oeveris Mbretnore 10°,'o mbi çmimin 
bazë, në kët rast mundet të pranohen dhe garancina 
me anë të Ipotekës së parë mbi pasunin e patun· 
dëshme, këjo garanci duhet të jetë dy fish dhe 
veprohet si mbo s dispozitave të përmbajtuna në 
Ligjën me datë 31 fv aj 1934 dhe e shpall un në 
Fletoren Zyrtare Nr 34 dt. 12 Oershuer 1934. 

6. Konkuruesat që disponojnë me ofrue në kët 
sipërmarrje duhet t i paraqesin Komisionit të adju 
dikatës dokumentat provuese të aftësis me të cilën 
të provojnë zotësin e tyne për të tilla punime. 

7. Procedura e ankandit do tfll zhvillohet me 
anë të oisrtcve të mbëshefta me zarfa të mbylluna 
si mbas dispozitës së nenit 36 pika e 2-të e Rregu 
llores mbi Administrimin e Pcsunis dhe Kontabihtetin 
e Përgjithshëm të Shtetit, dhe mande; do të kraha 
sohen me skedën e msheftë e pregahtun preven 
tivisht prei Komisionit përkatës. 

8 Çmimi bazë për ngritjen e këtij kati para 
shifet në fr. shq .. 14200. (Katërmbëdhetëmijëdyqindë) 
si mbas preventivit qi këtu poshtë tregohet, 

A). Murë me tulla M:1 34 x 120 fr. shq. 4080. 
B). Lyemje me Suva (horasan) M.r 350 x 7 

fr. shq. 2450. 
C). Shkallët M. ! 23 x 25 fr. shq. 575. 
Ç), Dyshemeja vetëm me pllaka M.2 46.50 x 15 

Ir. shq. 697.50. 

D). Çctiia me beton anve M. ! 70 x 30 fr. shq. 
2100. 

Dh), Çati me tjegulla vendi mbi tarac 100 x 20 
fr. shq. 200''. 

E). Dyer 3.75 x 70 fr. shq. 262.50 
F). Dritore 5.20 x 65 fr. shq. 403. 
G). Nevojtore aforfe fr. shq- ~oo. 
Gj). Bojatime M.2 3Y) x 1.00 fr. shq. 350. 
H). Instalime drite etj. 500. 

13918. 
të pa parapame fr. shq. 282. 
shuma e përgjithshme 14200. 

9. Të gjitha ofertat duhet të sjellin nji përqindje. 
zbritje mbi çmimin bazë të shumës nolt-përmendun. 

I O. Çelja e zarfave do të bahet prej Kryetarit 
të Komisionit në prezencën e ofertuesave, në ditën 
e caktueme: në kët ditë kan me u pranue ofertat 
e konkuruesave dhe ankandi do të mbetet i hapun 
tri orë d. m. th. prej orës 9-12, mbrenda .së cillës 
ofertuesit munden të paraqesin edhe ofertat të tjera 
përrnirsimi por para se të fillojë çelja e zarfave. 

11. Munden të pranohen edhe oferta të der 
gueme me anë të Postës ose me anë të personave 
të tretë të besuem prej derguesit por gjithmonë nën 
përgjegjësiën e tijë. 

Ata qi afrojnë në emën të nji personi tjetër 
duhen të kenë prokurë legalë. 

12. Kurë në rast të ofertave të mshefta do të 
rezultojnë dy ose ma tepër kankuruesa të nji-njishme 
at' herë po me at mbledhje do të zhvillohet nji le 
çitasion i hapët vetëm midis tyne, dhe ofertuesi 
ma i mirë deklarohet sipërmarrës. 

13. Ofertuesi qi do të deklerohet siperrncrrës i 
punimeve mbrenda 5 ditëve asht i detyruem me 
lidh kontratën Noteriale me kët Intendancë. 

14. Nëse ofertat e ofertuesave kalojnë çmimin 
e bazë qi do të krahasohet me skedën e msheftë 
këjo gja i komunikohet konkuruesavet dhe ankandi 
cieklarohet i analuem. 

15. Koha për të kryemit e punimeve dhe për 
dorzimm do të caktohet prej Komisionit para datës 
së lidhjes së kontratës. 

16. Sipërmarrësi asht i detyruem të kryej pu 
nimet konformë skicës dhe duhet të përdori mate 
rialin si mbas preventivit; në rast se, sipërmarrësi 
nuk do t i përmbahet shicës dhe nuk do të përdori 
materialin si mbas preventivit pa i-u marrë parasysh 
c' do nji pretendim i c do llojit qoftë : si mbas ra 
portit të Ingjinerit qi do ·ë jetë caktue mbi krymjen 
e punimeve kontra tijë do të aplikohen masa nden 
shkimore të caktueme prej Ingjinerit dhe do të 
pengohet krymja e pagesës. 

17. Sipërmarrësi p.unimet duhet t' i kryej mbas 
datës së lëshimit të kësaj sipërmarrje mbrenda 120 
ditëve, dhe në qoftë se sipërmarrësi ka ndenji arsye 
justifikuese qi duhet të justifikohet nga ingji1!eri nuk 
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do ·të kryej punimet mbrenda afatit të caktuem për 
çdo ditë vonesë ash i ndeshkuem për nga fr shq. 
25 (Njizetepesë) në ditë .. 

18. Mbarimi i plotë i punimeve konformë me 
skicën e preventivin do të justifikohet me raportin 
e ingjinerit dhe vertetimin e Drejtorit të Burgut dhe 
aprovimin e Prefekturës së këtushme. 

19. Pagesa do të kryhet si të mbarohen krej 
tësisht punimet prej Ministris së Financavët me 
mandat-pagesë direkte në bazë të situasionit qt do 
të paraqitet prej Komisionit të posaçëm i ngarkuem 
për kët qëllim. 

20. Garancia do të mbetet e penguen:e deri 
në kr yernjen e plotë të punimeve në qoftë se si 
përmarrësi nuk do t'i qendrojë konditave qi bahet 
fjalë këtu sipër, veç gjobës ditore. dhe garancia e 
lanun do të shkojë ne favorin ë arkës se Shtetit 
dhe punimi do t i lëshohet nji sipërmarrësit tjetër, 
prandaj sipërmarrësit nuk i rezervohet cs-nji e drejtë 
për pa rregullsinat të shkaktueme prej tije, . e në 
rast se punimet ndalohen prej nji forces madhore, 
at" herë përjashtohet nga penoliteti. 

21. Sipërmarrësi detyrohet të paquoj 2° 0 Kas 
necië shpenzimet e botimit për shpallje ata të kon 
tratës si dhe ç'do shpenzim tjetër qi i përket kësaj 
çeshtje. · 

Tiranë, me 8-X-1942-XX. 
In tender, t' i Financës 

. FLETË-SHPALWE 
Për fornizim sendesh burgut të Pejës 

Prefektura e Pejës në bazë t' urdhënit Ministris 
së P. të Mbrendëshme Nr. 7231. dat 21-7-1942-XX. 
nxjerr paksim publik fornizimin e sendeve të ne 
vojshme për burgun e Pejës për vjetin financjar 
1942, 43-X XI. me këto kondita e përmbajtje: 

Grupi I-rë 
1) Bukë gruni kualitet. i mir tipit unik 1 kg. fr.shq. 2. - 

Grupi 11-të 
2) Sapun vendi kualiet i l-rë l kg. . fr.shq. 8.- 
3) Hasre (rrogoza) me dimësi 2x2.50 copë • 9."7 
4) Fshesa vendit copa . . . . . . • 3.- 
5) L!ampadina elektriku një copë 2. - 
6) furça për të lamë një • 1.60 
7) Bunja për ujë një . • 12.- 
8) Kaftora llamarine një . • 20.- 
9) Gëlqere një kuintal . 25.- 

Grupi Ill-të 
10) Dru lisi një kuintal . . . • 5.- 
11) Qymyr një kuintal . . . . • 40.- 

12) Ankandi do të zhvillohet në Zyrën e Pre 
fekturës të Pejës 21 ditë mbas botimit te kësaj fletë 
skpallje në Fletoren Zyrtare. tue mos u llogarit dita 
e botimit, para komisionit të përbamë prej Z. Pre 
fektit, si Kryetar ose të aeleguemit të tij ahe •e 
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antar Z. Prokuror· i Shtetit, Drejtor· i Financës, 
Kryesekretar· i Prefekturës dhe nëpunësit të Burgut. 

13) Ankandi do të zhvillohet me anën e ofer 
tavet të mshefta e në përshtctmeni me paragrafin 
2 të nemt 38 të Rregullores së Kontabilitetit të Per 
gjithshëm të Shtetit. 

14) Ankandi do të çelet n' orën 17 të ditës së 
caktuar e do të rijë çilë deri n' orën 19, dhe në 
këtë kohë ofertuesit kanë të drejtë me paraqitë o 
ferta të tjera përmirësuese por jo ma vonë se Krye 
tari të ketë fillue çeljen e plikavet. 

15) Ofertat do t' i drejtohen Kryetarit të kësaj 
dhe duhet të jenë mbylluri në zarf e të vulosuna 
me dyllë të kuq dhe duhet të përmbajnë në më 
nyrë të kjart përqindjen e zbritjevet mbi çmimet 
bazë që janë shenue në këtë fletë-shpallje. 

Ofertat do t' i referohen çdo grupi në vedi ose 
gjith grupevet së bashku por kurrë një sendë të 
vetëm të këtyne grupevet: Do të quhen jo të pr s 
nueshme ato oferte të cilat nuk do të jenë të kjor 
ta ose do të jenë të konditueme. 

16) Oiertuësit bashkë me ofertën duhen të 
paraqesin garancin bankare ose të depozitojnë në 
një arkë Shtetnore fr. shq, 3.500 për grupin e parë, 
fr. shq. 2.500 për grupin e II-të dhe fr.shq. 1000 për 
grupin e III-të, në favor të Prefekturës Pejës. Këjo 
garanci do të lirohet kur të marrë fund kontrata për 
fituesin, ndërsa ofertuesave të tjerë do t' u lirohet 
në çaste . 

17) Koha e fornizimit fillon nga data e dekre 
timit të kontratës dhe mbaron më 30-6-1943-XXI. 

18) Sipërrnorësi ka për te qenë i detyruarë të 
vazhdojë fornizimin edhe 60 ditë tjera mbas datës 
30-6-!943-XXI. e me çmimet e ma parëshme në 
qoftë se nuk do të jetë përfundua shitja e re. 

19) Në qoftë se dy ofertues kanë paraqitë o 
ferta të një llojshme e që janë të pranueshme, kë 
shilli po në këtë mbledhje do të kërkojë prej tyne 
nga një ofertë tjetër, 

20) Buka do të gatuhet nga mielli gruni tipit 
unik dhe do të jetë baras me cualitetin e I-rë të 
vendit; e pjekun mirë; pa erë e do të dorëzohet 
në Zyrën e burgut me shpenzimet e sipërrnorrësit 
gjithnjë një ditë ma vonë mbasi të jetë pjekë dhe 
s' duhet të ketë as një diferencë prej bukës së këtij 
kualiteti që shitet në treg. 

2:) Sapuni do të jetë i kualitetit të l-rë të ven 
dit, dorëzimi do të bahet në Zyrën e burgut me 
shpenzimet e sipërmarrësit. 

22) Oymyri dhe drutë duhet të jenë të thatë 
e lisit, qymyri pa pluhuri. gur ose dhe, e do të si 
llet në Zyrën e burgut si sendet e tjera me mjetet 
e sipërmarësit. 

23) Kur sipërrnarësi nuk plotëson të gjitha kon 
ditat e detyrimit dhe të dorëzimit rregullisht të sen 
aevet ~ë •• të marri përsipër me kentratë, pir i-•11 
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që humbë garancinë, e cila me vendimin e këshi 
llit regjistrohet si e ardhun Shtetnore dhe sipërme 
rësi mbetet i lirë me u drejtua Gjyqit për çdo pre 
tendim të tij e nji herit janë gjithnji në ngarkim të 
sipërmarësit gjithë demet eventuale që mund të 
rjedhin nga shkaku i blemjes në treg të sendevet 
për nevojat e të burgosunvet. 

34) Çmimi i sendevet do t'i paguhet sipërma 
rrësit nqc arka e Financës me mandatë direkte, 
mbassi të ketë paraqit rregullisht dokumentet justi 
fikues të vërtesueme nga autoritetet kompetente. 

25) Shpenzimet për lidhjen e kontratës, të 
shpalljes në Fletoren Zyrtare si dhe çdo shpenzim 
tjetër që mund t~ ndodhi taksat bashkiake ose ko 
munale, janë në ngarkim të sipërmarrësit. 

26) konfliktet që mund të ngjasin midis në 
punësit të Burgut mbi kualitetet e sendevet zgjidhen 
definitivisht prej dy antarëvet të këshillit adminis 
trtiv e dy ekspertavet të zgjedhun nga Bashkia. 

27) Për shkak të vonimit të pagesës deri në 
tre muaj të sipërmarrësit nuk ka të drejtë të premjes 
së dhanies të sendevet të sipërme. 

28) Në qoftë se sipërmarrësi nuk prezantohet 
me lidhë kontratën dhetë ditë mbas ditës së ko 
munikimit, sipërmarrëje anullohet dhe të gjitha da 
met që do \ë rjedhin nga adjudikata e dytë i ngar 
kohen sipërmarrësit të parë. 

Pejë, më 24-9-942-XX. 

FLET£" SHPALLJE 

Nga Prefektura 

Për dhanjen në sipërmarrje t' artikujvet të ne 
vojshme Burgut të Gjakovës. 

Nënprefektura Mbretnore e Gjakovës në bazë 
t' autorizimit Nr. 7231 dt. 21 Korrik 1942-XX të 
Ministris së P. të Mbrendshme nxjerrë n cdjudikotë 
publike fornizimin e sendevet të nevojshme për 
burgun e_ Gjakovës për deri në penudhë .,pga dato 
e lëshimit të sipërmarrjes deri, me 30 Oershuer 
1943-XXI. 

Grup' i I-rë 

1. - Bakë gruni tip' i 
vetëm ngu. që hanë populli 

Grup' i II-të 

Sapun vendi kualitet i I 1 kg. 
Rrogoza dimencjon 1. 84-X-1.15 
Fëshisa vendi me dru 
F ëshisa . vendi pa dru 
Teneqe me .musllu]; 

Çmimi bazë 

Për ket do merret 
për bazë çmimi ba - 
zë që do të cak· 
tohet herë mbas he 
r a prej nji Komisjo 
nit të posaçëm pra 
në Nënprefekturës 
ose Bashkis. 

Fr. shq. 
Çifti » 

4,50 
24,20 
2.40 
2,00 

:20.00 

copa» » 
) » 

Teneqe boshe 
Safa xingu për pije uji 
Llambadina elektriku Kv. 15 
Llampadina elektriku K v. 25 

Grup· i III-të 

m 3 (kub) dru zjarri 
kuintal qymyr 
kuintal gëlqere 

Konditat e ankandit 

capa 

1) Ankandi 'do të zhvillohet në Zyrën e Nen 
prefekturës së Gjakovës 21 mbas botimit të kësaj 
Flet' shpallje në Fletoren Zyrtare, tue mos u llogaritë 
dita e botimit. para Komisjonit të përbamë prej Nen 
prefektit si Kryetar ose deleguemit të tij, me antarë 
ZZ. Gjykatësi Paqtues, Intendent' i Financës dhe 
Nënpunës' i Burgut. Në qoftë se dita e caktueme 
për adjudikatë qëllon festë Zyrtare, ankandi do të 
zhvillohet të nesërmen e festës pa qenë nevoja të 
bahen shpallje të reja. 

2) Ankandi do të zhvillohet me anë t' ofertave 
të mëshefta si mbas paragrafit të II të Nenit të 36 
të Rregullores së Kontabilitetit të Përgjithshëm të 
Shtetit. 

3) Ankandi do të çelet n' orën 9 të ditës së 
caktueme në ket flet-shpallje dhe do të rrijë çelë 
deri m orën 12. Me ket nderkohë ofertuesit kanë 
të drejtë me paraqitë oferta të tjera përmirësuese 
por jo ma vonë se Kryetari të ketë fillue çelja e 
pliko ve 

4) Ofertat i drejtohen Kryetarit të këshillit dhe 
duhet të mbyllen në zorfë dhe të vulosen me dyllë 
të kuq dhe duhet përmbajnë në mënyrë të kjartë 
përqindjen e zbritjes mbi çmimet bazë të naltë she 
nueme. Për bukën do të theksohet se zbritja do të 
bahet si mbas çmimit që do të ketë buka herë 
mbas here në tregun e Gjakovës- 

Of ertat i referohen çdo grupi· në vedi ose të 
gjithë grupeve së bashku pa kurrnji send të vetëm 
të ketyne grupevet. Do të quhen jo të pranduesh 
me ato oferta të cilat nuk janë të kjarta ose që do 
të mbajnë konditë. 

5) Ofertuesi bashkë me ofertën duhet të para 
qes nji garanci bankare ose te depozitoj ri' Arkën 
Shtetnore fr shq. 2000 për grupin e parë, Fr. shq. 
500 për Grupin e II-të Fr. shq. (600) për për Gru 
pin e III-të. Oferta do të përmbajë zbritje mbi çmi 
min bazë. 

Garcncija do të lirohet kur të ketë marrë fund 
kontrata dhe për ofertat tjera në mbarim t ankandit. 

6) Koha e fornizimit fiilon nga data e Dekreti 
mit kontratës prej Ministris së P. të Mbrëndëshme 
dhe mbaron me 30 Oershuer 1943-XXI me çmimet e 
kontratës, në qoftë se nuk do të jetë përfunduë shit 
le e re. 
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7) Sipërmarrësi ka për të qënë i detyruem ti 
vazhdoj fornizimin dhe 2 muej mbas datës 30 Oer 
shuer 1943-XXl me çmimet e kontratës, "në qoftë 
se nuk asht përfundue shitja e re. 

8) Në rast se dy ofertuesat kanë paraqitë o 
ferta njillojshme të pranueshme. Komisjoni i udjudi 
katës hapë aty për aty Jeter adjudikatën dhe Iorni 
turen ia lëshon ofertuesit ma të mirë. 

9) Buka do të jetë prej asaj që shitet në qyte 
tin e Gjakovës pjekun mirë dhe pa erë dhe do të 
dorëzohet në Zyren e Burgut me shpenzimet e si 
përmarrësit gjithnji nji ditë ma vonë se të jetë pje 
kun. 

10) Sapuni do të Jetë kualitet' i parë dhe 1 ve 
ndit. Dorëzimi bahet në Zyren e Burgut me shpen 
e sipërmarrësit, 

11) Hasrat (rrogozësat) dhe fëshesat do të jenë 
kualitet' i mirë dhe të reja dhe do te dorezohen në 
Zyren e Burgut. 

12) Kur sip ërmarësi nuk do të plotësojë të gji 
tha konditat e të detyruemit dhe të dorezimit rre. 
gullisht të sendevet që marrin përsipër me kontratë 
humbë garancm e pagueme e cila rreqjistrohet n Ar 
kën Shtetonre. 

13) Çmimi 'i sendeve do t i paguhet sipërma 
rrësit nga Arka e Intendencës së Financës, mbassi 
të ketë paraqitë rregullishtë dokumentat justifikuese 
të vërtetueme nga Zyra e Burgut dhe Nenprefek 
tura lokale. 

14) Kur sipërmarrësi nuk i furnizon burgut sen 
det që i kerkon për të cilat ka marrë detyrim ose 
i dorëzon jo të kalitetit të mirë, Zyra e Burgut ka 
fakultet t' i blejë vetë në treg tue i a ngarkue të 
gjitha shpenzimet e bame nga faktura e likujdueme. 

15) Konfliktet qo mund të ngasin në midis së 
Nenpunesit të Burgut dhe sipërmarresit mbi kuali 
tetin e sendevet zgjidhen definitrvisht prej dy eks 
pertave te shenuem nga Nenprefektura. 

16) Shpenzimet për lidhjen e kontratës, të shpo 
llëjes në Fletoren Zyrtare si dhe taksa të tjera janë 
në ngarkim të sipërmarresit. 

17) Në qoftë se siperrnorresi nuk prezantohet 
me lidhe kontratën 5 ditë mbas datës së komuniki 
mit, sipermarrja anullohet dhe te gjitha damet që 
rrjedhin nga adjudikata e dytë i ngarkohen sipër· 
marresit. 

Gjakovë, me 25-IX-19•2-XX. 
Nga Nënprefektura 

SHPALLJE GJYQESH 

LETËR THIRJE 
Thritet për t' u prezantuar para Gjykatës Ko 

legjole të Durrësit me datën 18-11-942-XXI ora 9 po· 
rq dite Gavinato Guerrina (Rina) nga Vi9om;a e 

Italisë. më parë laës robash në Dunes dhe tash me 
banim të pa dituri në Shqipëri, e ak~zuar pse me 
datën 30-3-942 ka bler€ sendet që ishin vjedhë prei 
ushtarit Monfredini Azelio. 

Në rast se e pandehura nuk do të prezanto 
het ditën dhë orën e sipër shenuam giykimi i cesh 
tjes ka për t u vendos në mungesën e saj si mbes 
ligjës. 

Durrës. më 9-10-942-XX. 
Kryetari 

• • 
Ramadan Oamil Mehmeti nga Korco e Seid 

Kadri Halili nga katundi Rajcë, tash me bo nim te 
pa ditun në Shqipni, thirren të prezantohen para 
gjyqit Filluer të Flbasanit më dt 21-11-42-XXI ora 9 
para dreke, për t' u gJykue si të pandehun se kanë 
qarkullue në qytet natën jasht orarit caktuar. 

Në rast të mos prezantimit në ditën dhe orën 
e sipër-shënueme gjyqi ka m' u shikue në munge 
sën e tyre 

Elbasan, më 2310-94.2-XX 
Gjyqtari Filluer 

. 
Thmtet 1 quajtum Trcjko Gjorm1 dhe Spiro 

Jovani, banues më parë në Llozaropoli (Dibër) dhe 
tash me· bamm te pa dituri në Bullgari qe te para 
qitet pora Gjykatës Shk 1 Tetovës, më datë 27 
Nanduer I 942 XXI ora 10 pora dreke 1 akuzuar 
për kalim kuflnj pa pasaport. Në: mos percqitjen e 
tija në diten dhe oren e siper shenuar, ka për t' u 
vepruar , 1 mba hqjes- 

T etovë, më 21-X-1942 XX 
Gjyqtari Filluer 

. 
Theritet 1 qunjtuni Lubo Bozhin Veljani. ba 

nues më pare ne Tetovë dhe tash me banim te pa 
ditun në Bullgari që të paraqitet pcro gjykates 
Shkal. I. Tetoves. me date 27 Nanduer 194~-XXI 
ora 10 para drekë 1 akuzuar për kalim kufini pa 
pasaportë. Në mos paraqitjpn e tija në diten dhe 
oren e sipër shenuat, ka për t u vepruar si mbas 
ligj es, 

Tetovë, më 21-X-194'2-XX 
Gjyqtari Filluer 

Thrritet për t'u prezantue para Gjyqit Shk. 
I-rë Elbasanit më datë 25 Naoduer 194.2. ora 10 para 
dreke. i pandehuri Osman Topi, ma parë banues 
në Elbasan dhe tash me banim të pa-ditun në 
Shqipni, për t' u gjykue si i pandehur për nji vje 
dhje për të cilën akuzohet. 

Mos ardhja e tij në Gjyq në ditën dhe orën 
e sipërshëuueme shkakton vazhdimin e gjyqit në 
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mungesën e tij dhe do të veprohet si mbas Ligjës, 
Elbasan, më ~8-X-194.2-XX. 

Gjyqtari Fillor 

Theritef i quajtuni Risto Kitcn Lorani bcnuës 
ma para në Gostivar, dhe tash me banim të pa 
ditun. që të paraqitet para Gjykatës Shk. I. Tetoves, 
me datë 4.-XII-1942. ora dhet para dreke, i akuzuar 
kalim kufini pa• pasaport. Në mos poraqitjën e tija 
me ditën dhe orën e sipër shënuar, ka për t'u ve 
pruar si mbas ligjës. 

Tetovë, me 23-X-1942-XX. 
Gjyqtar Filluer; 

* 
+ * 

Thirren për me u prezantue për me dt. 19 
Dhjetor 194.2, para Gjykatës Hetuese pranë Gjyqit 
Shk. I-rë të Korçës, të qojturit . 1) De Filipo Miche· 
le, 2) Nimis Giuseppe, 3) Igualmi Alfonso dhe 4) 
Dordolo Antonio, shtetas Italianë me banim të pa 
ditun në Shqipëri, të pandehur se me datë 27-5-9/il 
i pari tue qenë magazinier i shoqëris Tudini e Ta 
lenti ka tërhequr një sasi sendesh ushqimore të 
shoqëris dhe me ndihmën e të pandehurve të tjerij, 
punëtorë t' a OJ Shoqërie, i kanë shitur tek i qojturi 
Ahmet Bejkolidhe mandej fitimin e kanë pjesëtue 
midis tyre. 

Në rast mos prezantimi ka me u vendos e 
procedue në mungesë. 

Korçë, më 6 Tetor 194.2-XX. 
Gj. Hetues 

* * * 
Thirret për t' u prezantue pora gjykatës Hetu 

se t' Elbasanit i pandehuni Ibrahim Mahmut Peqi 
ni, më pare banues në katundin Brodoshesh t' El 
basanit, puntor në Shoqnin Meditarrenea Kantierin 
74.. atje, e tash me banim të pa ditun, për me u 
prezantue mbrenda nji muji afat nga data e shpall 
jes së ksaj thirrje në Fletoren Zyrtare për t' u pye-' 
tur si i pandehun të Vjedhjes së 4.0 litrave nafte me 
datë 29-30 të mujit gusht të ktij vjeti, në shoqnin 
në fjalë kur ish puntor. 

Në rast të mos prezantimit të tij mbren::ia ktij 
afati në kët Gjykatë, mandej ka me u veprue në 
mungesën e tij si mbas ligjit. 

Elbasan, me 8 T etuer 94.2-XX. 
Gjyqtari Hetues 

• • • 
Thirret për t'u prezantue pora Gjykatës He 

tuese t' Elbasanit i pandehuni Gualtori Vincenzo, 
nënshtetas italjan, më parë banues në kantjerin 74. 
të Shoq. Mediterania në katundin Brodoshesh e tash 
me banim të paditun n' Itali, për nii muej afat nga 
data e shpalljes të ktij komunikimi në Fletoren Zyr• 

tare, për t' u pyetun si i pandehun për vjedhjen e 
nji supate me datë 20·8-94.2-XX qi ka thyerë drynin 
e Bongos së ksaj Shoqnije e e ka vjedhun, në ko 
hën qi ish puntor i ksaj Shoqnije. 

Në rast të kundërt të mos prezantimit të tij. 
mbrenda ktij afati në kët Gjykatë, mandej ka me 
u veprue në mungesën e tij si mbas ligjit 

Elbasan, më 8 Tetuer 94.2-XX. 
Gjyqtari Hetues 

* * * Thritet për t u prezantuar para Gjykatës Ko- 
legje.le të Durrësit i pandehuri Possamai Giuseppe, 
ma parë shofer pranë shoqëria Trucchi në Durrës 
dhe tash me banim të pa ditun në Shqipni, me da 
tën 25-11-,4.2-XXI ora 9 para dite, i akuzuem pse 
nga pa kujdesia e tij ka lezjonuor me makinë an 
kuesin Daje Shaban Cangun nga katundi Virjon e 
cila ka vdekë. 

Në rast se nuk prezantohet ditën dhe orën e 
sipër shenuem ka për t' u vendos gjykimi i çeshtjes 
në mungesën e tij si mbas ligjës. 

Durrës, më 13-10-942-XX. 
Kryetari 

* * * Zotit Robert Radol Atimcev-it. nga Budapesti 
i Hungarisë, banuës më parë në Korçë dhe tash 
me banim të paditur në Shqipëri. 

Mbi kërkimin e bashkëshortes t' uaj Thomaidha 
Ligor Mihas, në bazë të nenit 206 të K. C. ju kuj 
tohet që brenda tre muajve nga data e komuniki 
mit të kësaj kujtesje të kthehi në shtëpinë bashkë 
shortore, prej ku jini !argue qysh prej muajit Maj 
194., .xrx. 

Në rast të kundërtë, kjo Kryesi ka me i ckor 
due bashkëshortes t uaj lejen me ngrehë padië 
ckurorëzimi kundra jush. 

Korçë, më 8-10-1942 XX. 
Zev Kryetari 

* * * Thrritet për me u prezantua para gjyqit Filluer 
• të Elbasanit me datë 5-12-94.2-XXI i pandehuri Abaz 
Dani shofer dhe banues në Tiranë dhe tesh me ba 
nim të paditun në Shqipni, për r u gjykue për fa 
jin që i atribuohet pse ka udhtue me auto-veturën 
e tij pa leje qarkullimi dhe pa tabellë. 

Mos ardhja e të sipër-përmendunit në gjyq në 
ditën dhe orën e sipër-shënusme ka me shkaktuem 
vazhdimin e gjyqit në mungesën e tij dhe do të 
veprohet si mbas liçjës, 

Elbasan, më 28-10·19't2-XX . 
Gjyqtari Fillor 

Lajmërim 
I) Elmes Ali Rugova, Budullijas Gjakovë, 2) 

Bajram Adem Borshi nga Budullijas në Gjë.kovë. 
Mbasi juve kini braktisur tokat e ceduëme 

prej Shtetit, Komisioni i Imigracionit nt bcz të ne 
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nit 11 të shtojces ligjes ju ka zhvesh nga e drejta 
e zotnimit të pronës t' uaji. 

'Berat, më -194.2-XX. 
Kryetar' i Komisionit 

Lajmërim 
1) Ha~an Ali Juniku Konicbalt, Jun'ik Gjakovë. 
Ju jini larguar nga toka dhe e kini shitur Ko 

misioni i Imigracionit në baz të nenit 11 të shtojcës 
ligjes ju ka c regji5true. në kini nonji pretendim e 
kundërshtoni në Këshillin e Shtetit mbrënda 15 ditë 
ve nga data e shpalljes në ktë fletore. 

Berat. më -1942-XX. 
I< ryetor' i Komisionit 

Lajmërim . 
1) Islam Mustqfa Berisha Oga Polizhani në Peji, 

2) Xhaferr Mehmet Dushniku. Roskovec në Vlorë, 
3) Bejte Nsxhmedm Erobara Roskovec Tirronë. 4) 
Ali Sadik Borci Budullias Gjako"O'ë. 

Mbasi ju ve jini larg•1e nga tokat e shtëpijat të 
akorduëme prej Shtetit, Komisioni i Imigrasionit ju 
fton që deri më 31 Tetor të kti viti të paraqiteni 
familjarisht në krye të tokave. në rrast të kundërt 
në baz të nenit· 11 te shtojces liqjes jini të zhve 
shun nga e drejta e zotnimit të pronës- 

Berat. më· - -19/t -XX. 
Kryetar· i Komisionit 

Shoqni Anonime Kompanji Tregtare Itolo- ~ hqiptare 
S. A. C. C. 1. A. 

Tiranë 
Rruga Francesco Jacomoni 49-51-53 

Ftohen Zotnijt aksionistat me u mbledhun në 
Asamble të Përgjithëshme të jashtzakonshme në 
ditën 6-Xll-1942-XXI në orën 10 në konvokim të 
parë në Selin shoqnore në Tiranë, Rruga Francesco 
.Iacomoni 49-51-53. e për ditën 7-Xll-1942-XXI po 
n' atë vent_ e n atë orë për në konvokim të dytë, 
për me vendos mbi këtë, 

Urdhën Dite 
Ndryshim i nenit 33 të Statutit shoqnor. 
Tiranë. më 30-X-1942. 

Këshilli 1 Administratës 
Lajmërim 

Këshilli i Ministrave mbasi pa Nenin li të Li 
gjës datë 27 Gusht 1929 dhe nenin 2 ti D. M. Nr. 
205 datë 9 Kallnuer 1940 me Vendimin Nr. 14.50 
datë 15 Tetor 19ft2,XX ka aprovue kushtimin e fla 
mureve kombëtar të dhënë në koncesion J:ryqit të 
Kuq Shqiptar, dhe ka caktua çmimin e shitjes së 
tyne si vijon : 

D i m e u s i a n e t Sbiije pir ZyratPnbliit 
200-300 (Zyrtare me shirit) Fr.shq, 100. -- 
160-100 .. • 20.- 
125-85 .. • 16.- '°"" . . . _ 12.- 

Shitje për privatit 

13.- 
10.'tO 
7.lt 

, T' interesuemij janë të lutun të drejtohen për 
blemjen e flamureve kombëtarë pranë Oendrës së 
K. K. Shqiptar në Tiranë. 

Tiranë. më 21- X-1942-X X. 

Nga Drejtorija e P. e K. K. Shqiptar 

KOMISJONI I LLOT ARIS SË K. TË KUO SHQIPTAR 

Proces Verbal Nr. 20 datë 15-X.1942-XX. 
Në bazë të rregullores së Llotaris së Kryqit të 

Kuq Shqiptar, t' aprovueme me D. M. Nr. 4.4 datë 
1 Fruer 19H-XIX dhe të shpallun në Fletoren Zyr 
tare n. 24. me date 24-II-19'tl Komision· i Llotoris i 
mbledhun sot nën Kryesin e Drejtorit të Përgjithshëm 
të K. Kuq Z. Haxhi Shkoza me anëtarët e poshtë· 
shenuem, procedoj në heqjen e Llotans si vijon: 

Më parë shqyrtoj llogarinat dhe konstatoj se, 
për heqjen 15 Tetuer 19't2-XX janë vënë në qar 
kullim gjithsejt bileta copë . . . . . . 50.000. 

Prej këtyne kanë mbetun pa shitun (si 
mbas radhorit ngjitun këti procesi) cop! _ 5.050 

.Bileta të shituna gjithsejt copë . . . H.950 
Me nji vleftë të përgjithshme prej fr. sh. . 26.970 

Mandej për f u ndarë çmimet prej 60'/, ti 
shumës së sipërme, konform nenit 11 të Rregullores, 
filloj heqjen e Uutaris prej së cilës rezulltuan fituese 
biletat e shituna me numrat që radhiten këtu poshtë : 

1) Nr. 26.5 6 fiton 0.50 °1, -= me fr. shq. 130 
2) , 10.161 • 1.- i/, - , , 260 
3) , 5391 • 0.5.) '· = , , 130 
4) ) 3478 J 3. - 0/, = ) , 800 
5) • 6283 • 25. '/0 - • » 6700 
6) J · 29.072 , 3.- '/0 - • J 800 
7) • 't9069 , 0.50 .,. - , , 130 
8) ) 32396 » 0.50 81. - ) J . 130 
9) , 32171 • 3.- 'I, - , , 800 
10) , 7261 , 0.50 e,o - > , 130 
11)) 1645, 0.50°/,-, , 130 

• 12) J 47218 » 1.- 0/, ,.. , , 260 
13) , ·24429 , 0.50 'I, = , , 130 
14.) , 31212 » 1.- •1, = , , 'l60 
15) , 530 • 1.- 'I, = , , 260 
16) • 11( 37 • 10. "/, = , , , 2600 
17) » 9436 > 0.50 '19 = J » 130 

Ti gjitha biletat (copë 45 ') që mbarojnë me 
shifrën .83" fitojnë nga fr. shq. 5 (pest) që 
janë baras me 8'\ . . . . . . . . . 2150 
Gjithsejt shuma prej 60';, (pa llogaritun frak- 
sjonet neni I 1) . . . . . . . fr. shq. ~ 

Kryetar' i IComisjonit 
H. Shkoza 

An tart: 
L. Aleksi 
Dr. J. Basha 
M. V ell•m•si 
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GAZZETT·A 9 UFFICIALE 
DEL REGNO D'ALBANIA 

Tirana, venerdi 13 novembre 1942-XXI 

EDITA DAL MINISTERO DELLA CULTURA POPOLARE 

CONDIZIONI D'ABBONAMENTO 

ALI.ANIA, !TALIA e IMPEllO per llll anno ft . .lb. 20 
lliTER.O (Poeti dell'UDioDe Po1tale) • • • • • 30 

(per o mel! : met• prezzo) 
UD DWDUO del mese ID cono l•w.: , lo paglne) Fr. alb. 0,20 

arratroto • • 1 
OgDl lc1clcolo • In vendita anche pre110 le llbrerle autorlnate. 
Gli abbonamentl 41 regola decorrono dal glorno d1 rlcevlmento dell'lmporto. 

Nen 11 garant11ce 1'1111'10 del aumert arretratl. 
L'lmporto dell'abbonamento o per nWDerl aep<iraU, •• per resldenU ID Al 

ltama, deve e11ere venato al Iccclt Ullicl dl Flnama e la relative quletansa 
rtmeaa al M!D11tero della CULTUllA POPOLARE se dall'ltalla, lapero e dal 
i' htero, con asaegno bancarlo 1Ulato In lranchl albanell, aWDentato (se per 
ultenamentl) di fr. alb. 0,70 per ,pesa ell quletQD%Cl. 

Gli UlllcJ e'atall (civili o m!lltarl) e -gli Enti pubbllci qua,uio autonomi • 
_.ntratl (cl •• non gli Ullicl dipendentl) • poaaono rtchledere per llcrttto WH 

a plil cepi• gratulte (aclolte o in abbonamento) per 1ë e per gli Ulftcl dtpendentl. 

DECRETO MINISTER1ALE 

Espropriozione di terreno a Nuova Tirana 

IL Ministro Segretario di Statu per i LL. PP. 

Viste il foglio del 22 agosto 1942-XX nr. 4450 
dell' Ispettorato Opere Pubbliche Albante (O. P. A.) 
con il quale viene richiesta l' espropriazione del 
terreno del sig. Irfan Selenica, occorrente per la 
costruzione dello Stadio a Tirana Nuova; 

Vis to il D. L. del 25- ! -1940-XVIII, nr. 35 ehe 
dichicru di interesse pubblico la costruzione dello 
Stadio a Tirana Nuovo , 

Visto il proprio Decreto del 17 luglio 1940-XVIII 
sul deposito dell' importo relative dell' indennizzo . 

Viste l'art. 8 del D.L. dell'll-XII-193"-XVIII. 
nr. 178 ehe contiene le norme di espropriazione di 
interesse pubblico ; 

D ec re ta; 

L' espropriazione del terrene del sig. lrfan Se 
lenica, lotto nr. 316/15 del piano Tirana Nuova, 
ehe viene occupato ai bisoqni della costruzione 
dello Stadio a Tirana. 

L' indennizzo do corrispondere al proprietario 
e di Fr. A. 3808. 

Il presents Decreto, ai sensi dell' art. 9 del D. 
L. dell' 11-Xll-1939-XVIII. nr, 178, verra registrato 

COSIO E MODALITA PEP LE lNSERZIONI 

se non superc UDO colcnnc (albanese e !taliano)mlnimo fr. alb. 10 
se oltre uae cclonne • per ognl colonna 

L'tmporto e da venarsi ln antlclpo . salvo per gli Ulllcl statall o para1t•· 
tall con Je steaae modcltta come per gli abbonamentl. 

Le lnserzloDl sono gratuite soltcntc per I Trlb=all o l' .li mmlnl1trazlone 1ta· 
tale quando per legge non e prevlsta o non e posslblle la I lvalaa 111 teni dalia 
apesa per l' lnseulone. 

La pu.bbllcaslone delle lnlerzlonl avviene solve apeclal! clrcoatanze · •-,tro 
I primi 3 numerl dopo la data d1 rlcevlmento. 

N. I. Ognl corrlsponden:w o versamento deve esser • tndlrl%Zato aJ, 
MINISTEllO DELLA CULTURA POPOLARE 

(GAZZETIA UFFICIALE) 
T I R A N A (Albania) 

nell Ufficio Ipoteche e verra pubbliccto nella Gaz 
zetta Ufficiale del Regno. 

Tirana, li 15 ottobre 1942-XX. 
Il Ministre dei LL PP. a. i. 

Ministro delle Finonze 
• Shuk Gurakuqi 

MINISTERO DELL' ECONOMIA NAZIONALE 
Comiuuo Centrale per gli Aprovvtg. e Consutiii 

Ordinanza Nr. 16 
Il lUinistro dell' Economia Nazionale 
- Visto il D. L. Nr. 152 del ? 1 7-1942-XX 
- Viste l' Ordinanza n° 9 
- Su proposta del Comitato Centrale per gli 

Approvvigionamenti e Consumi 
Ordina: 
Art. 1 

I prezzi di vendita al pubblico per i lubnfi 
canti, grassi ed oli neri i ono i seguenti : 

Olio lubrificante Grassi ed 
per motori oli neri ~~~~~~~~ 

Provincia di Tirana, Durazzo fr. alb, fr. alb. 
Berat, Elbasan. . . . . . 3,60 al kg. 3,20 al kg. 
Prov. di Valona e Scutari 3,80 » » 3,40 » > 
Prov. di Korcia, Argiroc 4,00 » » 3,60 » 
Prov. di Prizren, Pescopija, 
Kukës e Dibra 4, '20 » » 3,80 » » 

Art. 2 
La presente Ordinanze entra in vigore olla 
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data della sua pubblicazione sullc Gazzetta Ulfi 
ciale del Regno. 

Tirana 1 l-Xl-194.2-XX. 
Il Ministra 

K. Kotte 

MINIS TERO DELL' ECONOMIA NAZIONALE 
Comitato Centrale per gli approvvigionam.enti 

e consumi 

ORDINANZA nr 17. 
Il Ministro dell' Economia Nazionale ; 
Vista il D. L. nr- 152 del 21-7-194..2-XX. 
Vista I' ordinanza nr. 9 del l-X-1942-XX, 
Sentito il Comitato Centrale per gli Approv· 

viqionan.enti e Consumi . 
O RD INA 

Articolo 1 
Per percorsi inferiori ai 25 km. le tariff e di cui 

alla precedente ordinanza nr. 9 debbono essere 
maggiorati del 60° 0 e sano portati a fr. a 0,064- 
0.073-0,080 per qle cm a secondo delle categorie 
delle strade. 

Articolo 2 · 
Per percorsi inferiori ai 50 cm. le tariff e di cui 

ellc precedente ordinanza nr. 9 debbono essere 
maggiorati del 30° / 

0 
e cioë porta ti a fr. a. 0,052- 

0.059-0,065 per qle cm. a seconda delle categorie 
delle strode. 

Tirana, li 1 l-Xl-194.2- \ XI. 
11 Ministra dell' Economia Nazionale 

K. Kotte 

Genio Civile - Tirana 

AVVISO 

Essendo stati ultimati i lavori per la costruzio 
ne dello acquedotto di Tirana - II. Lotto - la cui 
esecuzione e stata affidata alla Impresa cOZONO» 
S.A. con contratto in data 19 settembre 1940 Nr. 

14 di Repertorio a termine del disposto di cui all'art. 
360 della Legge 20 marzo 1865 Nr. 2248 sui Lavori 
Pubblici del Regno d Italia, si in vi tano i creditori 
verso lo appaltatore per occupazioni permanenti e 
temporanee di stabili e danni relativi a presentare 
all' ufficio del Genia Civile di Tirana i titoli del loro 
credito entro ii termine di g1omi quindici dallo da 
ta di pubblicazione del presente avviso nella Gaz. 
zetta Ufficiale del Regno d' Albania. 

I reclorm e titoli relativi dovranno essere in 
viati al predetto Ufficio con lettera raccomandata 
e con esclusione di qualsiasi altro mezzo di invio 
o di consegna. 

L' Inge g ne re Di r i gent e 
S. Bonaccorso 

Genio Çi vile - Tirana 

AVVISO 
Essendo stan ultimati 1 lavori per la costruzio 

ne dell' acquedotto di Titone - I. Lotto - la cui 
esecuzione e state affidata alla impresa «OZONO• 
S.A. con contratto in datta 17 lugho 19'11 Nr. 79 
di Repertorio, a termine del disposto di cm all' art. 
860 deha Legge 20 ~arzo 1865 Nr. 2248 sui Lavori 
Pubblici del Regno d Italia, si invitano i creditori 
verso I' appaltatore per occupazioni permanenti e 
temporanee di stabili e danni relativi a presentare 
all' Ufficio del Genio Ci vile di Tirana i titoli del 
loro credito entro il termine di giorni quindici dallo 
data di pubblicazione del presente avviso nella Gaz· 
zetto. Ufficiale del Regno d' Albania. 

I reclami e titoli relativi dovranno essere invi 
ati al predetto Ufficio con lettera raccomandata e 
con esclusione di qualsiasi altro mezzo di invio e 
di consegna. 

L' In g e g n er e Dir i g e n t e 
(S. Bonaccorso) 

Shtyp. Luarasi Tiranë 
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Viti XXI 

FLETORJA 
E MBRETNISË 

ZYRTARE 
SHQIPTARE 

Tiranë, e Shtunë 14 l"anduer 1942-XXI 

BOTOHET PREJ MINISTRIS S£ KULTUR£S POPULLORE 

KONDTTAT E PAJTIMIT 

PËR SHQIP,!::Rl, rr ALI e PERANDORI: për nji vit Fr. Shq. 20 
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DiEJTJMI pir korre1pondencl dhe page1at l1ht 
MINISTR1S£ 5£ KULTUR£S POPULLOiE 

(FLETORJA ZYRTARE) 
TIRAN£ 

Dekret Mëkambësuer Nr. 273 
datë 23-X-1942-XX 

Hapja e një Shkolle Normale në Gjakovë 

NA 
VIKTOR EMANUELIT III 

MËKAMBii:S I Ptl:RGJITHSH1l:M I MADHNIS TIJ 
P!lR HIR Ti/: ZOTIT E VULLNET Tit KOMBIT 

MBRET I IT ALIS DHE I SHQIPNIS 
PERANDOR I ETIOPIS 

Në virtyt t'autoritetit që Na asht delegue; 
Mbassi u-pa neni 15 i Statutit Themeltar të 

Mbretnis; 
Mbassi u-pa ligja e Majit 1938 mbi Shkollat 

e Mesme; 
Mbassi u-pa neni 2 i Dekretit Mbretnuer Nr. 

264 d. 12-8-1941; 
Dekretit Mëkambësuer Nr. Mbassi u-pa neni 2 

317 d. 12-XI-1941-XIX; 
l'Ylbassi u-pa nevoja e ngutëshme me u kujdesë 

për organizimin e shërbimevet shkollore ndër Toka 
të Lirueme : 

Mbassi u-ndiqjue Këshilli i Ministravet; 
~bi propozimin e Ministrit Sekretar Shteti për 

Arsimin Botuer , në rnarrëveshtje me Ministrin Sekretar 
Shteti për Financat; 

kemi dekretua dhe dekretojmë : 
Neni 1 

Shkollave të Mesme që kanë për t'u çelun ndër 
Tokat e Liruerne në bazë të nenit 2 të Dekretit M~ 
kambësuer Nr. 317 d. 12 Nanduer 1941 u shtohet e 
dhe nji Shkollë Normale në Gjakovë. 
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Neni 2 
Kursi i ulët i Shkollës Normale të Gjakovës, që 

do të çelet në mbështetje të këtij Dekreti, dhe kursi 
i ulët i Institutit Teknik Tregtar Mbretnucr c;ë çe 
let në mbështetje të nenit 2 të Dekretit Mëkamb2suer 
Nr. 317 d. 12 Nanduer 1941, do të"bashkohen në.-nj i 
kurs të vetëm t'ulet, dhe titulli i pranimit në kursin 
e naltë asht i vlefshëm për nënshkrimin në kursin e 
naltë aqë të Shkollës Normale sa edhe t'Institutit Tek- 
nik Tregtar. 

Neni 3 
Për vjetin shkolluer 1942-43, do të krijohet klusa 

e parë e kursit t'ulët, e, në secilin prej vjetëve shko 
llorë, që pasojnë, do të krijohet klasa ma o naltë qe 
vjen mbas, me qëllim që të plotsohet kursi i ulët 
dhe i naltë. 

Neni ~ 
Mbeten të pa ndryshuerne të gjitho dispozitat 

e Dekretit Mëkambësuer Nr. 317 d. 12 Nanduer 1941, 
mbi nënshkrimet, mbi vlefshrnenin e titujve dhe mbi 
•ksat shkollore. 

Neni i 
Ky .Dekret. hyn në fuqi prej dates 3ë shpalljes ~ 

lij në Fletoren Zyrtare. 
Urdhënojmë që ky Dekret të botohet në Fletoren 

Zyrtare të Mbretnis, tue i dhanë mandat cilindo që 
p~rket me e respektua dhe me bë që të respektohet. 

Tiranë, me 23-X-1942-XX 
Francesco Jacomoni d. v. 

.M. Kruja d. v. 
Xh. Korça d. v. 
Shuk Gurakuqi d. v. 

Dekret Mëkambësuer Nr. 274 
datë 3-Xl-1942-XXI 

Krijim i Shkollës Profesionale 
F. t'Ekonomis Shtëpijake 

NA 
MEKAMBflS I PERGJITHSHEM I MADHNIS TIJ 

VIKTOR EMANUELIT III 
PER HIR TE ZOTIT E VULLNET TE KOMBIT 

MBRET I IT ALIS DHE I SHQIPNIS 
PERANDOR I ETIOPIS 

Në virtyt t'autoritetit që Na asht delegue; 
Mbassi u-pa neni 15 i Statutit Themeltar të 

.Mhretnis; 
. Mbassi u-pa neni neni 14 i D.M. me 3 Prill 1940- 
1XVIII, Nr. 101 kthyem në ligjë me 1 Korrik 1940- 
XVIII Nr. 358; 

Mbassi u-pa neni 2 i Ligjës mbi R. SH. M; me 
6 Maj 1938; 

Mbassi u-pa Dekreti Nr. 347 me 5 Gusht 1940- 
XVIII, i kthyem në ligjë me Nr. 225 dt. 24 Qershuer 
1941-XIX; 

Mbassi u-panë Dekretet Mëkambësore Nr. 316 e 
317 me 12 Nëntor 1941-XIX; 

Mbassi u-pa nevoja c nqutslune për krijimin e 
nji shkolle profcsjonak Fcmnore t'Ekonomis Shte 
pijake dhe Punës Dorës së bashku me nji konvikt; 

Mbassi u-ndiqiue Kë~hilli i Ministravet; 
Mbi propozimin e Ministrit Sekretar Shteti :.,ër 

Arsimin Botuer; në marrëvcshtje me Ministrat Sek 
retar Shteti për Drejtësin e Financat, 

kemi dekrctuc dhe dekretojmë : 
Neni 1 

Krijohet Shkolla Prof osjonalc Femuore e Ekono 
mis Shtëpijake dhe Punës së Dorës së bushku me nji 
Konvikt Fcmnuer në katundin Kamëz të Tiranës. 

Neni 2 
Shkolla Profesjonale Femnore, përmendun në ne 

nin 1, të këtij Dekreti, do të përfshijë cl!J kurse: nji 
t'ulët prej tre vjetësh dhe nj i të naltë prej d!J vjetësh. 
Programet dhe erarët shkollorë. do të caktohen me 
Dekret N\inistruer. 

N,mi 3 
Mund tQ nënshkruhen në klasën e l-rë të kursit 

t'ulët të shkollës Profesjonalc Femnore për Ekonomi 
Shtëpijakc dhe Punë-Dore nëxanser e paisuna me titu 
llin e studimit tij deftesës fillore, të cilat të mos e 
kenë kalue moshën 15 vjeçare 

Për t'u pranua në konviktin e kësaj shkolle rnbe 
ien në fuqi dispozitat e përrncnduna në liqjën nr. 
225 me 24 tij Qershorit 1941-XIX 

Neni 4 
Ilëftes.a e kursit të naltë te Shkollës Profesjonale, 

përmenduri me kët Dekret, asht titull aftësijc për 
mësimin e Ekonornis Shtëpijake ose te Punës dorës 
ndër Shkolla të Mesme. 

Neni 5 
Personeli i Konviktevet të Shtetit për të cilin ba.i 

fjalë tabela A, ngjitun ligjës nr 225 me 24 Qershor 
1941-XIX, dhe ndryshimet e mapustajme shtohet prej. 
nji Drejtoreshë ( Grupi A Gracia VII) 
nji ekonome (Grupi B) 
nji kujdestare (Grupi B) 

shtatë shërbtore e rojtare të seksit fernnuer. 
Neni 6 

Vendet për t'u dhanë çdo vjet falas me konkurs 
në konviktin e kësaj shkolle Profesjonale Fcmnorc 
që ban fjalë ky Dekret janë 20 . 

Neni 7 
Në vjetin shkolluer 19l12-43-XXI. krijohen kla 

sa e Lrë, dhe e II-të. e kursit t'ulët , klasat e mapastaj 
me do të krijohen gradualisht deri në plotsirn, nqa 
një për çdo vjet shkolluer 

DISPOZITA TRANSITORE 

Neni 8 
Për vitin shkolluer 1942-43-XXl. vendet falas në 

Konviktin e Shkollës Profesjonale Femnore të për 
mendun në kët Dekret janë 40. 
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Neni 9 
Mund të nënshkruhen në klasën e II-të të kursit 

t'ulët nxaneset që kanë ndjekë për dy vjet nji shkollë 
të Mesme të çdo rendi, drejtimi e shkollës qoftë se 
kanë kalue ose jo në klasën e III-të, të cilat të mos 
e kenë kapërcge moshën e 16 vjetve. 

Neni 10 
Ky Dekret hyn në f' uqi ditën c shpallje së tij 

në Fletoren Zyrtare, e ka me u paraqitun prej Mini 
strit proponues në Këshillin Epror Fashist Korpo 
rativ për këthimin e tij në liqjë . 

Urdhnojmë qi ky Dekret të botohet në Fletoren 
Zyrtare të Mbretnis, tue i dhanë mandat cilitdo që 
përket me e respektue dhe me bë qi të respektohet. 

Tiranë, me 3-11-1942-XXI. 
Francesco jacomoni d. v. 

M. Kruja d. v. 
Xh. Korça d. v. 
Shuk Gurakuqi d. v. 

Dekret Mëkambësuer Nr. 275 
datë 3-11-1942-XXl 

H aqje mase përjashtimi nga shërbimi nëp. dhe 
inkuadrim i tij në tabelën org. të Min. 

së Fmancavet 

NA 
M2~MB8S I ~ROJITHSHIIM I MADHNie TI.J 

VIKTOR EMANUELIT III 
l'"M HIR Tit ZOTIT E VULLNET Tit KOMBIT 

M•RET I IT ALIS DHE I SHQIPNiii 
PERANDOR I ETIOPIS 

Në virtyt t'autoritetit që Na asht delegue; 
Mbassi u-pa Dekreti i jonë nr. 88 dt. 23 Prill 

1941-XIX, mbi heqjen e masës së përjashtimit nga 
shërbimi të njij pjesës së personelit t'ish- Komandës 
SQ Mbrojtjes Kombëtare, 

Mbassi u-pa Dekreti i Jonë me dt. 26-IX-1941- 
XIX, nr. 273; mbi inkuadrimin në ruolet e Admini 
stratës Shtetnore të personelit civil t'Ish- Zyreve t2 
suprimueme; 

·Mbassi u-pa Dekreti i Jonë me datë 1-VI-1940- 
XVIII; mbi aprovimin e mbellave organike të per 
sonelit t'Adrninistratës Financiare; 

Mbi propozimin e Kryetarit të Këshillit të Mi 
nistravet, njij mendimi me Ministrin Sekretar Shteti 
jJër Financat , 

kemi dekretue dhe de;,rat•jmi: 
Neni 1 

Prej datës së shpalljes së këtij Dekreti në Fle 
toren Zyrtare të Mbretnis, hiqet masa c përjashtimit 
nga shërbimi vuemun me Dekretin t 'Onë dt. 25 Qer 
shuer 1940-XVIII, shpall un në Fletoren Zyrtare, Nr. 
103 të vjetit. 1940-XVIII, kundrejt Zotit Menduh 
Kodra, ish-Intendencjar i ish-Gardës Mbretnore. 

Zet Men•uh Ke•ra, inkuaarehet ja&hHI numurit 

në tabellën organike të Ministris së Financavet uë 
Gradën e VII-të Grupi A) me rrogë muejore fr. shq. 
375. dhe fr. shq. 5. -ad personarn. 

.Neni 2 
Ky Dekret hynë në fuqi nga dita e botimit të tij 

në Fletoren Zyrtare të Mbretnis. 
Urdhënojmë që ky Dekret të botohet në Fletoren 

Zyrtare të Mbretnisë, tue i dhanë mandat cilitdo q'i 
përket rn'e respektue dhe me ba qi të respektohet. 

Tiranë, me 3-11-1942-XXI. 
Francesco Jacomoni d. v. 

M. Kruja d. v. 
Shuk Gurakuqi d. v. 

Dekret Mëkambësuer Nr. 276 
data 4 11-1942-XXI 

Dispozita për emërimin dhe detyrat e 
Nënsekretarëve Shteti . 

NA 
M1lKAMBttS I PERGJITHSH:!1:M I MADHNIS TIJ 

VIKTOR EMANUELIT ID 
l'"M HIR TE ZOTIT E VULLNET T:11: KOMBIT 

MBRF.T I IT ALIS DHE I SHQIHUS 
PERANDOlt I ETIOPI.CJ 

Ni virtut t' Autoritetit që Na asht delegue; 
Mbassi u-pa Neni 15 i Statutit Themeltar dhe 

14 i D.M . .3 prill 1940-XVIII, Nr. 101, i kthyem 
në Jigjën 12 korrik 1940-XVIJI, Nr . .358; 

Mbassi u-ndigjue Këshilli i Ministravet; 
Mbi propozimin e Kryetarit të Këshillit të Mi 

nistrave, njij mendimi me Ministrin Sekretar Shteti për 
Financat; 

kemi dekretua dhe dekretojmë: 
Neni 1 

Pranë çdo Ministrije mund t'ernnohen nji ose ma 
tepër Nënsekretarë Shteti. 

. Nënsekretarët e Shtetit ernnohen me Dekret Më 
karnbësuer mbi proponimin e Kryetarit të Këshillit të 
Ministrave 

Neni 2 
Nënsekretarët e Shtetit, përveç ushtrimit të funk 

sjoneve të delegueme nga Ministri, vezhgojnë per 
sonelin mvartës të Nl.inistris; kryesojnë Këshillin e 
Administratë::; r; bikc1:.r i.t zbatimin e përpikët të li 
gjeve e ~ rregulloreve dhe përmbarimin e shpejtë 
t'urdhneve tti Ministrit; kanë të drejtë kontrollimi 
~ Zyrave mvartëse të qarkut, përfaqsojnë, kur janë' 
të deleguem, Ministrin para Komisjoneve legjislativ të 
Këshillit t'Epërrn Fashist Korporativ. Marrin pjesë 
në mbledhjet e Këshillit të Ministrave kur thirren ng& 
Kryeministri. 

Neni 3 
Nënsekretarve të Shtetit u përket nji shpërblim 

muejuer prej fr. shq. 900. (nandëqind), përveç nji 
inti.*11ik~ ,rej fr. sh~. ilt. (w14timl). 
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Në funksjonet publike e në ceremonitë Zyrtare 
zanë vend mbas Ministrave Sekretar Shteti. 

Ky Dekret hyn në fuqi prej ditës së botimit të 
tij në Fletoren Zyrtare, rue rnbetë e abrogueme, po 
prej asaj date, çfardo dispozitë e ndryshme ase në 
kundërshtim me të dhe ka me i u paraqitë prej Mi 

nistrit proponues Këshillit t'Epërrn Fashist Korpo 
rativ për me e kthye në ligjë. 

Urdhënoirnë qi ky Dekret të botohet në Fletoren 
Zurtare të Mbretnis, rue i dhanë mandat cilitdo qi i 
~ket me e respektue dhe me ba .qi të respektohet. 

Tiranë, me .4-11-1942-XXI. 
Francesco J acornoni d v. 

M. Kruja d. v. 
Shuk Gurakuqi d. v . 

Dekr» t MëkambëstJer datë 4-11-1942-XXI 
Pranim i dorëheqjes së Min. të Kulturës P. 

Shk. Oh. Beratti 

NA 
MW{.AMB1sS I Pli:RGJITHSHttM I MADHNii TIJ 

VIKTOR El\lANUELIT III 
PER HIR TE ZOTIT E VULLNET Tit KOM8IT 

M:SRET I IT ALIS DHE I SHQIPNIS 
PERANDOR I ETIOPIS 

Në virtyt t' Autoritetit që Na ashi deleque : 
Mbassi u-pa neni 22 i Statutit Themeltar tel 

Mbretnis; 
kemi dekretua dhe dekretoj me 

Pranohet dorëheqja. paraqituri nga Shkëlqesa c 
Tij Dhimitër Beratti, nga detyra e 1'v\inistri! Sekretar 
Shteti për Kulturën Popullore. 

• Tiranë, me 4-1 i-1942-XXI. 
Francesco Jacomoni d. v. 

M. Kruja d. v, 

Dekret Mëkambësuer datë 4-1 l . l 'J42-XXI 
Emërim i Shk. E. Vlora Zav. Ministri 

për Kulturën Popullore 
NA 

M2KAMB1tS I PJ!:RGJITHSHJ!:M I MADHNIS TIJ 
VIKTOR El\lANUELIT III 

Pmt HIR T£ ZOTIT E VULLNET Tl!: KOMIIIT 
MBRET I IT ALIS DHE I SHQIPNIS 

PERANDOR I ETIOPIS 
Në v!rlyt t autonterii që Na asht dci·,!iJLiL'; 
Mbassi u-pa Neni 22 i Statutit Themeltar të 

,Mbretnis; 
Mbi propozimin e Kryetarit të Këshillit të Mi 

nistravet: 
kemi dekretue dhe dekretojmë: 

Shkëlqesa e Tij Ekrern Bej Vlora. Ministër Sekre- 

tar Shteti për Tokat e Liruerne, ernnohet zavendës 
Ministri për Kulturën Popullore. 

Tiranë, më 4-11-1942-XXI. 
Francesco Jacomoni d. v. 

1\\. hruja d. v. 
Dekret Mëkambësuer datë 4-11-1942-XX 

Emërim i Z. Dr. H. Leka 
Ninmini~tër për Kulturën Popullore 

NA 
MBKAMBIS I PJtRGJITHSHJtM I MADHNIS TIJ 

VIK'IOR EMANUELIT Ill 
PttR HIR TB ZO'!'IT E VULLNET Tit KOMBIT 

MBRET I IT ALIS DH:! I SHQIPNIS 
PERANDOR I JITIOPIS 

Në vir~yt t' Autoriitetit që Na asht delegue; 
Mbassi u-pa Dekreti i Ynë me datën e soçme që 

emnon Nën-Ministrat pranë Ministrive të ndryshme; 
Mbi propozimin e Kryetarit të Këshillit të Mi 

nistravet : 
kemi dekretue dhe dekretojmë : 

Dr Hilmi Leka ernnohet Ntin-Ministër për Kultu 
rin Popullore 

Urdhënoimë qi ky Dekret lë botohet në Fletorën 
Zyrtare të Mbretni:,, rue i dhanë mandat cilitdo qi 
përket m'e respekrue dhe me b& që të respektohet. 

Tiranë, me 4-11-1942-XXI. 
Francesco Jacomoni d. v 

M. Kr~ja d. v. 

Dekret Mëkambësuer datë 4-11-1942-XXI 
Emërim i z. Dr. Emin Toro 
Nënministër për Drejtësinë 

NA 
MIKAMBIS I PJCRGJITHSHlf:M I MADHNIS TIJ 

VIKTOR EMANUELIT III 
PER HIR Tit ZOTIT E VULLNET Tl KOMBIT 

MBRET I IT ALIS DHE I SHQIPNI8 
PERANDOR I ETIOPIS 

Në virtyt t'Autoriitetit ·~ë Na asht delegue , 
Mbassi u-pa Dekreti i Ynë me datën e soçme q~ 

krijon Nën-Ministrinat pranë Ministrave të ndryshme; 
Mbi propozimin e Kryetarit të Këshillit të Mi- 

nistravet; 
' kemi dekretua dhe dekretojrnë : 

Dr. Emin Toro emnohet Nën-Ministër për Drej 
tësin. 

Urdhenojmë qi ky Dekret të botohet në Fletoren 
Zyrtare të Mbretnis, tue i dhanë mandat cilitdo që 
përket m'e respektua dhe me ba që të respektohet. 

Tiranë, me 4-11-1942-XXI. 
Francesco Jacomoni d. v. 

M. Kruja d. v. 
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Pl\l~TE SUPPLE/lt\EfiTARE in lingua itafiana Anno XXl - Nr. 130 

GAZZETTA 6 UFFICIALE 
. DEL REGN O D' ALB AN I A 

Tirana, saboto 14 novembre 1942-XXI 

EDITA DAL MINISTERO DELLA CULTURA POPOLARE 

COSIO E MODALITA PEP. LE lNSERZIONl CONDIZIONI D'ABBONAMENTO 

ALBANIA. !TALIA e IMPERO 
!STERO (Pae1I dell'Unlone Po1tale) 

per un anno fr. alb. 20 
• 30 

(per 6 meol , meta prezzo) 
Un numero del meae In cono (110;;; • 16 pagln•) Fr. alb. 0,20 

arratroto • • I 
Ognl fa1clcolo e In vendlta ancb,e preuo le llbrerle autorlnate. 
Gli abbonamentl di regola decorrono dal glorno di rlcevlmento dell'lmporto. 

Non al garantlsce l'lnvlo del numerl arretratl. 
L'lmporto dell'abbonamento o per numerl separat!, se per realdentl In Al· 

banla, deve euere venato al locall Ufflcl di flnanza e la relative quletan1a 
rtmHta al Mlnlstero della CULTURA POPOLARE 1e dall'ltalla, lmpero o dal· 
r Eatero, con auegno bancarlo 1t1lato In franchl olbcnes), aumentato (se per 
obbonamentl) dt fr. alb. 0,70 per speso dt quletanza. 

Gli Ufflcl ttatall (civili o mllllarl) e gli Enti pubbhci quando autonomi o 
Gccentratl (clo• non gli Ulflci dlpendentl) - pouono rlchledere per ltcrltlo una 
• piu copie gratulle [scrolte o m abbonamento) per 111 e per gli Uftlol dlpendentl. 

Decreto Luogotenenziale Nr. 273 
data 23-10-1942-XX 

lstituzione di una Scuola Normale a Giacova 

NO! 
LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTA 

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 conferita; 
Visto l'art. 15 dello Statute Iondamen.ale del 

Regno; 
Visto' la legge 6 rnaqqio 1938 sulle Scuolc Medie; 
Visto l'art. 2 del Dccrcto Luogotenenziale N. 264 

del 12 agosto 1941-XIX; 
Considerate l'assoluta neccssita di provvcdere pzr 

l'orqanizzazione dci scrvizi scolastici dellc Terre Re 
dente; 

Sentiro il Consiglio dei Ministri, 
Su proposta del Ministro Scqretario di State 

per l'Istruzione Pubblica, di concerto con il 1'.\inistro 
delle Finanzc: 

abhiarno decretato e dccretiamo: 
Art. 1 

Alle scuole Medie di nuova istituzione nellc Terra 
Redente u norma dell'art 2 del Decreto Luogotenen- 

1e non supere una colonna (albanese e ltallano)mlnimo fr. alb. 10 
1e oltre une. coloona • • per ogni colonna 

L'tmpcrto e da venarsi In antlclpo · salvo per gli Ufflcl atatall o paraala· 
tall con le 1te11e madallta come per gli abbonamenll. 

Le lnserzlonl son o gra tulle sallanto per I Tribunal! a I' JI mmlnlstrazlone ata· 
tale quando per legge non e prevlsta o non e possiblle la I lval1a su terzi della 
1peaa per I' lnserzlone. 

La pubbllcazlone delle lnaerzlonl avvlene · salvo 1peclall clrcostanse · ~'lira 
I primi 3 numerl dopa la data di rlcevlmento. 

N. 8. Ognl corrtspcndensc o versamento deve essere lndirlzzato al, 
MINISTERO DELLA CULTURA POPOLARE 

(GAZZETTA UFFICIALE) 
T I R A N A (Albania) 

ziale N. 317 del 12 novernbre 1941, e aggiunta una 
Scuola Normale a Giacova. 

Art. 2 
11 corso inferiore della Scuola Normale di Giacova 

di nuova istituzione a norma dal presente decreto, ed il 
corso inferiore del Regio Istituto tecnico Commerciale 
a norma dell'art. 2 del Decreto Luoqotenenziale 

Nr. 317 del 12 novernbre 1941, saranno abbinati 
in unico corso inferiore ed il titolo di arnmissione 
al corso superiore e valido ai fini della iscrizione 
al Corso superiore sia dclla Scuola Normale sia dell' 
Istituto tecnico Comrnerciale. 

Art. 3 
Per l'anno scolastico 1942-43 sara istituita Ja 

prima c lasse del Corso inferiore ed in ciascuno degli 
anni scolastici successivi sara istituita la classe im 
mediatarnente superiore fino al completarnento dci corsi 
inferiore e superiore. 

Art. 4 
Restano ferme tutre le disposizioni del Dccreto 

Luogotenenziale N. 317 del 12 novernbre 1941 sulle 
iscrizioni, sulla validita dei titoli e sulle tasse sco 
lastiche. 

Art. 5 
Il presente Decreto entra in vigore dalla data 

della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. 
Ordiniamo ehe ii presente decreto sia pubblicato 
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nella Gazzetta Ufficiale del Regno mandando a chi1111- 
que spetti di osservarlo C' di farlo osservare. 

Tirana. li 23 otrobrc 1942-XX. 
Francesco jacomoni. 

Xh. Korça 
Shuk Gurakuqi 

_... __ "_. . - ·~------- 
Decreto Luoqotenenziol= Ivr. 274 

data 3-11-1942-XXI 
Istituzione della Scuola Professionale di 

Economia Domestica 

NOI 
LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTA 

VITTORIO EMANUELE lii 
PER GRAZIA DI mo E VOLONTA DELLA NAZION:i 

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

In virtu dell'Aurorita a Noi conferita; 
Vista l'arr. 15 dello Statute Iondarnen.alc del 

Hegna; 
Visto l'art. 14 del Decreto Luoqotcnenziale ·3 

aprile 1940-XVIII Nr. 101, convertito in legge .1 
luglio 1940-XVIII, N. 358; 

Vist~ l'art. 2 della legge sulla Riforma della 
scuola Media in data 6 maggio 1938; 

Visto ii Decreto Nr. 347 del 5 agosto 1940-XVIII 
convertito nalla Legge Nr. 225 del 24 giugno 194 t 
XIX; 

Visti i Decreti Luogotenenzia\i Nr 316 e 317 
del 12 novernbre 1941-XIX; 

U dito ii Consiglio dei .Ministri; 
Su proposta del Ministro Segretario di State 

per l'Istruzione Pubblica di concerto coi Ministri 
Segretari di State per la Giustizia e per le Finanze : 

abbiamo dectretato e decretiamo: 
Art. 1 

E' istituita la Scuola Professionale Fernrninile di 
Fr ri< 1,1ia Dcn.estiu e Lavori donneschi con annesso 
Convitto Fernminilc ne! villaggio Kambës di Tirana. 

Art. 2 
La Scuola Professionale Femminile di cui all'art. 

1 del presente Decreto comprcndera due corsi: uno 
inferiore di tre anni e uno superiore di due anni. I 
programmi e gli orari scolastici saranno fissati dal 
Decreto Ministeriale. 

Art. 3 
Possono essere iscritte alla prima classe del Corso 

inferiore della Scuola Professionale fem r i.u.e di Eco 
nomia Domestica e Lavori donneschi le alun.ie fornite 
del titolo di studio di licenza elementare le quali non 
abbiano oltrepassato l' eta di quindici anni. 

Per l'ammissione al Convitto annesso alla Scuola 
restano in vigore le disposizioni di· cui alla Legge n. 
225 fiiel 24 giugno 1941-XIX. 

Nr. l3i 

Art. 4 
La licenza del Corso superiore della Scuola Pro 

fessionale di cui al presente Decrcto e titolo di abilita 
zione all'insegnamento dell' Economia dornestica o dei 
lavori donneschi nelle scuole medie. 

Ar1. 5 
.JI personale dei Convitri di Stato di cui alla tabel 

Ja A. annessa allci legge n. 22!5 del 24 giugno 19.tU 
XIX, e successive modificazioni e aumentaro di: 

una Rettrice (gruppo A - grado VTJ) 
una Economa ( gruppo B) 
due Istit utrici ( gruppo B) 

sette inservienti e custodi di sesso femminile 

Ar1 • 
I posti da concederc ogni anno qratuitamente per 

concorso ne! Convitto anncsso al)Jl Scuola Profcssiona. 
le Fernrninile di cui al pres~nte Decrero sono venti. 

Art 7. 
Neil'anno scolastico 1942-43-XX I. sono istituite 

le classi prima e seconds del Corso inferiore: le 
classi successive saranno qrsdualmente istituite fino 
al completamento una ogni anno scolastico. 

DISPOSIZIONI TRANSITORTE 
Art. I 

Per l'anno scolastico 1942-43-XXI i posti gra 
tuiti al Convitto annesso ana Scuola Professionale fem 
minile di cui al presents Decreio sono quaranta. 

Mt.! - Possono essere iscritre alla seconda classe del 
Corso inferiore le alunne ehe abbiano frequentato per 
due anni una scuola media di cgni ordine, tipo e grado, 
promosse o non promosse alla classe terza, le quali 
non abbiano superato ii sedicesirno anno di etil. 

Art. 10. 
II presentc Decreto entra in vigore dal giorno 

della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e sars 
pr~sentato dal Ministra proponente al Consiglio Su 
periore Fascista Corporative per la conversione in 
legge. 

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

Tirana, li 3-11-1942-XXI. 
Francesco Jacomoni I 

M. Kruja 
Xh. Korça 
Shuk Gurakuqi 
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Decreto Luogotenenziale Nr. 175 
data 3-11-1942-XXI 

Inquadramento di un impiegato nella Tabella 
Organica del Ministero delle Finanze 

NOi 
LUOGOTENENTE GENERALE DI 5UA MAESTA 

VITTORIO EMANUELE lii 
PER GRAZIA DIDIO E VOLONTA DELLA NAZIONE 

RE D' IT ALIA E D' ALBANIA 
IMPERATORE D' ETIOPIA 

In virtu dell' Autori ta a, Noi conferita; 
Visto il Nostro Decreto Nr. 88 del 23-4-1941- 

XIX, sull'abrogazione dal servizio di una parte del 
personale dell'ex Comando della Difesa Nazionale : 

Visto il Nostro Decreto Nr. 273 del 26-9-1941 · 
XIX, sull'inquadrarnento nei ruoli dell' Amministre 
zione starale del personale civile deg li uffici soppres 
td; 

Visto il Nostro Deere to del 1, 5-1940-XVIII, sul!' 
approvazione delle tabelle organi ehe dell' Amminlstra 
zione flnenziaria ; 

Su proposta del Presidente del Consiglio dei 
. .Ministri di concerto col Ministro Seqretario di Stato 
per le Finanze : 

abbiarno decretato e decretiarno: 
Art. 1 

Della data della pubblicazione del presence de 
creto nella Gazzetta Ufficiale del Regno, e abrogata 
la misura di esonero dal servizio adottato con Nostro 
Decreto del 25 giugno 1940-XVJ TI, e pubblicata nella 
Gazzetta Ufficiale Nr: 103 dell'anno 1940-XVIII, nei 
rigu.ardi del Signor Memduh Kodra ex contabile della 
ex Guardia Reale. 

11 Signor Memduh Kodra e inquadrato in so 
prannumero nella tabella orqanica del Ministero del 
le Finanze, al grado VII, del gruppo AJ con lo sti 
pendio rnensile di Fr. Alb 375 piu Fr. Alb. 5 « ad 
personarn». 

Art. 2 
II presente Decreto entra in vigore dalla data 

della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del 
Reg no. · 

Ordiniarno ehe ii presente Decreto venga pub 
blicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno, rnandando 
a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. 

Tirana, li 3-11-1942-XXI 
Francesco J acomoni 

M. Kruja 
Sh. Gurakuqi 

Decreto Luogotenen ziole Nr. 176 
data 4-11-1942-XXl 

Norme sulla nomina e le compentenze dei 
Sottosegretari di Stato 

NO! 
LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTA 

VITTORIO EMANUELE III 
PER GRAZIA DIDIO E VOLONTA DELLA NAZIONE 

RE D' IT ALIA E D' ALBANIA 
IMPERATORE D' ETIOPIA 

. Visto l'art. 15 dello Statuto Fondamentale e 14 
del D.L. 3 aprile 19!!0, n. 101, c&onvertito in Legge 
12 luglio.1940, nr. 358; 

Sentito il Consiglio dei Ministri; 
Su proposta del Presidente del Consiglio dei Mi 

nistri e di concerto con il Ministro Seqretario di 
Stato per le Fmanze: 

abbiamo decretato e decretiarr:o: 
Aart. 1 

Presso ogni Ministero possono essere nominati 
uno o piu Sottosegretari di Stato. 

I Sottosegretari di Stato sono nominati con De 
creto Luogotenenziale su proposta del Presidente del 
·Ministri. 

Art. 2 
I Sottosegretari di State, oltre ad esercitare le 

attribuzioni loro delegate dal Ministro, sovraintcndono 
al personale dipendente dal Ministero; presiedono 
i Consigli di Amministrazione; inviqilano sulla esatta 
applicazione delle leggi e dei regolamenti e sulla 
pronta esecuzione degli or dini del Ministra; proccdono 
a controlli presso gli Uffici periferici dipendenti; 
rappresentano, se delegati, i I Ministro inr.a izi alle 
Commissioni legislative del Consiglio Superiore Fas 
cista Corporativo - Intervengono alle riun· o -i del Co i 
siglio dei Ministri quando sono chiamati dal Pre.I 
dente 

Art. 3 
Ai Sottosegretari di State speua un asscqno men 

sile di Fr. Alb. Novecento, olt re urra mcnsilc indennita 

di fr. alb. trecento. 
Nelle pubbliche Iunziorn e nelle cerirnonie ufficiali 

prendono posto subito dopo i Ministri Seqre ari di 
Stat o 

Il presente Decreto entra in viqore dal giorno 
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, resta 
ndo abroqata dalia stessa data, qualunque disposizione 
diverse o contraria e sara prescntato dal Ministro 
proponente al Consiglio Superiore Fascista Corporati 
vo per la convcrsione in Legge. 

Ordiniarno ehe i l presente Dccreto venga pub 
blicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno, mandando 
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a chiunque spctti di osscrvarlo e di farlo osservare 
Tirana, 4-11-1942-XXI. 

Francesco Jacomoni 
N\. Kruja 
Shuk Gurakuqi 

Deer eto Luogotenenziale data 4-11-1942-XX I 
Dimissioni del Ministra della Cultura Popolare 

Ece. Dh. Beratti 

NOI , 
LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTA 

VITTORIO El\IANUELE III 
PER GRAZIA DIDIO E VOLONTA DELLA NAZIONE 

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

In virtu dell'Autorita u Noi conferita; 
Vista l'arricolo 22 dello Statuto Fondamentale 

del Rcqno , 
abbiamo decretato e decretiamo: 

Sono accettate le dirnissioni rassegnate dalla Ec 
' cellenza Dhimiter Beratti dalla carica di Ministro Sc 
gretario di State per la Cultura Popolare. 

Tirana, 4-11-1942-XXI 
Francesco J acomoni 

M. Kruja 

Decreto Luogotenenziale data 4-11-1942-XXI 
Nomina dell' Ece. E. Vlora a Ministra a. i. per la 

Cultura Popolare 

NOI 
LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTA 

VITTORIO EMANUELE III 
PER GRAZIA DIDIO E VOLONTA DELLA NAZIONE 

RE D' IT AUA E D' ALBANIA 
IMPERATORE D' ETIOPIA 

In virtu dell'Autorita a Noi conferlta: 
Visto l'arr. 22 dello Statute Fondamentale del 

Regno; 
Su proposta del Presidente del Consiglio dei 

Ministri; 
' abbiamo decretato e decretiarno: 

L' Eccellenza Ekrern Bey Vlora, Ministro Segre 
tario di Stato per le Terre Redente, ë nominato Mi 
nistro ad interim per la Cultura Popolare 

Tirana, li 4-11-1942-XXI. 
Francesco Jacomoni 

NL Kruja 

Deem to· Luogotenen ziale data 4- J /. L 942-XX/ 
Nomina del dott. H. Leka a Sottosegretorio di 

Stoto per la Culturo Popolare 
NOi 

LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTA 
VITTORIO EMANUELE III 

PER GRAZIA DIDIO E VOLONTA DELLA NAZIONE 
RE D' ITALIA E D' ALBANIA 
IMPERATORE D' ETIOPIA 

In virtu dcll'Autorita a Not conlcrira: 
Viste, ii Nostro Dccrcto in dc1ta odierua c:i" 

istituiscc I Sotroscqrcturt di S'ato presso i vari ::u 
1·::::ten, 

Su p: opostu del Pr('Si(klllt• del lonsinli11 d~1 
;'v\i111stri , 

ubbiamo dccrctaro c dccrctiamo 
li C:0:1 Hilmi Leka e nominuto Sottu:-t·~rdari(• 

di St,1Lo per I,; Cultura Popolare. 
Ordiniamo ehe ii presentc Decrero sia pubblicato 

nella Gazzctta Ufficiale del Reqno. mandando a chiun 
que spetti di osservarlo e di Iarlo osservarv. 

Tirana, 4-11-1CJ42-XX 
Francesco Jacomoni 

Al. Kruja ~~~- -~~ 
Decreto' Luogotenenziale data 4-11-1942-XXf 
Nomina del dott. Emin Toro o Sottosegretario 

di Stato per la Oiustizia 
NOI 

LUOGOTENENTE GENERALE DI St.JA MAESTA 
VITTORIO EMANUELE III 

PER GRAZIA DIDIO E VOLONTA DELLA NAZIONE 
RE D' ITALIA E D' ALBANIA 

IMPERATORE D' ETIOPIA 
In virtu dell' Autorita a Noi conleritu: 
Visto ii Nostro Dccreto in data odierna ~he 

istituiscc i Sottoscqretari di S.ato presso i vari Mi 
steri; 

Su proposta del Presidente del Consiglio dei 
.Ministri;· 

abbiarno decretato e .decretiarno: 
II dott. Emiri Toro ë nominato Sottoseqretario di 

State per la Giustizia. 
Ordiniarno ehe i 1 presente Decreto sia pubblicato 

nella Gazzotta Ufficiale del Regno, rnandando a chiun 
que spetti di osservarlo e di farlo osservare, 

Tirana, li 4-11-1942-XXI. 
Francesco Jacornoni. 

M. Kruja. BKSH



Parte supplementare in Hngua italiana a paq. 12 

Viti XXI 

FLETORJA 
E MBRETNISË 

Nr. 131 

SHQIPTARE 
Tiranë, e Hanë 16 Nanduer 1942-XXI 

BOTOHET PREJ MINISTRIS S£ KULTUR£S POPULLORE 

KON DI I ATE PAJTU.IIT -- - 
PËR SHQIP!}RI. 11 ALI e PERANDORI: per nji vit Fr. Shq. 20 
• JASHTE (Shtete të B. Postal) • • • » 30 

(për R muaj gjysma) 
Një nu mur {deri 16 faqe st.) i mu· -it n'udhtim Fr. Shq. 0,20 
» • » • i v.ef-r ,. 1.- 

(Numura të veçanta shrten f'•~hc, ne Libraritc] 
Të hollat për nnjtirne ose për i::Ji numurash a koleksio 

ne paguuer r,e Zyrl•n e Finn cave ni-< çdo vemi dhe cJ.ë 
ftesa përkatëse <Jut, t t'i dërrp.1e. IAimst1·1s se KUL TURES 
POPllLLORE. 

Për Fletoren Zyrtare, nga Jashtë pajti nt nuad të dër 
gohet rr.e çek ban e, tue shtue, fr, shq. 0.70 për pullat e dë 
Itesës, po , l•Pn'e ë rejtim. 

TAKSA E REGUl LA PER SHPALLJET 

Kur nuk kalon një shtyllë [shqip e italisht) Fr. Shq. 10 
Për ma shumë se Pjë shtyllë për çdo s'ityllë • 6 

Botohen pa vld•-~ shpall e• q'u pl:'rota~ n g;yqen ose adrrinl• 
1trath '-btetnore dhe ato te rilëeuerr,e r-at illa ose t~ perjaaht •• eme 
ligjërisht nga pazrm: , tak•avc ~htetnc.re, 

Sbpallj- botohen r-egulhaht • kur nuk peng jnë rasje ti! po· 
saçme - ndër 3 numu-nt e o"ra n e m'>rt ,,. "' tyr · l'!l R.'.;.iakai 

pagesa c •hoal'je2:....I:_:'~~· •; edl:• pë· pa1•im •;' në Zyrat F·na!'Olar,! 

DREJTIMI pir korreependeneë dhe pagesat 6sbl 
MINJSTRIS! S! KULTIJRts POPULLORE 

(FLETORJA ZYRTAIUJ 
TIRAN£ 

PEUMBAJUE 
1) D. \1. 13 Tc tor 1912,XX Nr. 277 

Deklarim' interesës p, i sistemimit të 
një pjese të rrugës Shkodër-Puke-Kukës 

2) }) '\I. 23 Le tor 19'-12-XX Nr. i,8 
N ohje e foljes së dhënë me D.M. Nr 34 
(1940) personelit te larguem nga Arësuni 

3) 1,. M . .:.7 'l e tor 19lL-,\X 1\r 2,9 
Deklarim i interesës p. i sistemimit të 
një pjese të rrugës Shkodër-Pukë-Kukës 

4) U. M. l l\rnto, 1942,.X . .\I. ,r. :mo 
Ngarkim i Kryetarit të Këshillit të Min. 
edhe me funksionet e Mm. Sek. te P. 
K. F. Shq, 

5) u. i\L 4 Nëntor 1942-XXI, Nr. 281 
Krijim i Entit Kombëtar për Zejtorin Shq. 

6) J '· 1\1. 16 Sht a tor l 942.xx 
Emërime Sekretarësh të III-të n'Admin. 
e P Mbrendëshme 

7) D. M. 28 :--h111tor l 942-XX 
Emërim aqientësh në ruolin org. të Mi 
mstris s Arsimit 

8) D. M. 28 'hlator ] 942 XX 
Emërime mësuesi të kl. IV 

9) D. M. ~8 Shtator 19 2-XX 
Ndrim Kryetari Komuneje 

10) D. M. 28 Shre ror ] 9 l2-XX 
Ndrim Kryetari Komuneje 

11) D. M. 28 St11a o 1942.XX 
Emërim anëtarësh të I<om. të Pensioneve • 

12) D. M. :!X :-h1a111r 1942-XX 
Gradim Profesori 

13) D. M. Jo Terur 191,2-XX 
Emërim Nënkëshilltori të P. pronë Min. 
s' Ekonomis Kombëtare 

f. 2 

14) D. M. 13 Tetor 19 ~2-XX 
Shkar kim Kuestori nga detyro f. 9 

15) D. M. 13 Te o 1942-XX 
Emëim arshivistash 9 

16) D. M. 13 Tt'l•r 19l2-XX 
Deklarim stabJimenti ndihmës 9 

17) n. M. 13 I etor J 941-X.X 
Emërime Nd, Gjyqtarësh • 10 

18) D. M. 13 Tetor 1912 XX 
Pushim Kryekomiseri të S. B. • 10 

19) D. \1. 13 I'eror 1942-XX 
Përjashtim Nënprefekti nga detyro • 10 

20) n. \1. U T, tor 1942-.XX 
Ndrim Nënprefekti • 10 

21) Shpallje Gjyqesh • 11 
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la sist= moztone di una porte· di stroda 
Scutari-Puka-Kukës • 13 

4) D. L l m-v 1942 XXJ, ~. 280 
II Presidente del Cons. dei Ministri in 
cerico o anche delie funzioni dei Min. 
Sfcgr. del P.N.F.A. , • 13 

5) D. L. 4 IIOV. I 942-XXI. I\J, 281 
Creazione dell' Ente Nazionale dell'Ar- 
tigianato • 13 

6) Decreti Luogotenenziali di nomina. • 16 
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Dekret Mëkambësuer Nr. 277 
datë 13·X-1942·XX 

Deklarim i interesës publike i sistemimit të 
një pjese të rruqës Shkodër· Pukë-Kukës 

NA 
Mti:KAMBii;S I PifilGJITHSHEM I MADHNIS TIJ 

VIIiTOR EMANUELIT III 
PËR HIR TË: ZOTIT E VULLNET n KOMBIT 

MBRET I IT ALIS DHE I SHQIPNIS 
PERANDOR I ETIOPI$ 

Në virtut t' Autoritetit që Na asht delegu; 
.Mbassi u-pa Dekreti i Jonë datë 11 dhjctuer 

1939-XVIII, Nr. 178, qi përml5an normat mbi shpron 
sirnet për n-te-csë publike; 

Mb2ssi r -pa kërkesa e l\.S.A. datë 5 gusht 1942- 
XX, Nr . ..JS%;. 

Mbi propozimin e Ministrit për Punë Botore; 
l.e.ni dekretua dhe dekretojmë: 

Nen' i Vetëm 
Asht c!e:darue. i interesës publike sistemimi i pje 

sës së rrucës Shkodër-Pukë-Kukës, pranë Km. 5 e 
Kn. 6.500 tr kitmdit Rrene e Kotej të Komunes 
Guri 1 Zi, për çka do të shpronësohen pronat qi 
ndjekuri: 

1) - Nji pjesë e pronës Tuke Hila, e përbame 
prej m2. !/2, tokë për mbjellje, kufizue: në Veri 
Rruga Shkodër-Pukë; në Prendim Pjeter Lazri ; në 
Jugë e në Lindje pronari vetë; 

2) - Nji pjesë e pronës Pjeter Lazri, e për 
bame prej m2. 192, tokë për mbjellje, kufizue: në 
Veri Rruqa Shkodër-Pukë; në Prendim Gjon Ujka , 
në Jugë pronari vetë, në Lindje Tuke Hila; 

3) - Nji pjesë e pronës Gjon Ujka, e përbame 
prej m2. 327, tokë ~r mbjellje, kufizue: në Veri 
Rruga Shkodër-Pukë; në Prendim Giovalin Suma; në 
Jugë pronari vetë; në Lindje Pieter Lazri; 

4) - Nji pjesë e pronës Gjon Ujka, e përbamë 
prej m2. 105, tokë për mbjellje, kufizue: në Veri 
Rrug6 Shkodër-Pukë; në Prendim /\ntonjeta Ujka, 
në Jugë Pronari vetë; në Lindje Giovalin Suma. 

5) - Nji pjesë e (pro~ Gjon Ujka, e përbame prej 
m2. 1694, prozhëm i premë, kufizua: në Veri pronari 
yetë; në Lindje Giovalin Suma. 

6Y. - Nji pjesë e pronës Giovalin Suma, e përbame 
prej m2. 333, tokë për mbjellje, kufizue: Në veri 
Rruga Shkodër-Pukë; në Prendim Gjon Ujka, në Jugë 
pronari vetë; në Lindje Gjon Ujka. 

7) - Nji pjesë e pronës Giovalin Suma, e për 
bame prej m2 1744, prozhëm i premë, kufizue , ne 
Vc.:1 e në Jugë pronari vetë; në Prendrm Gjon Ujxa, 
në Lindje Zona Bashkijake. 

8) - Nji pjesë e pronës· Antonieta Ujka, e per 
bame prej rn2. 40, tokë për mbjellje, kufizue: .në 
Veri Rruga Shkodër-Pukë; në Prendim Lazar Gjer 
g,j~; në Jugë pronari vetë; në lindje Gjon Ujka , 

9) - ;Nji pjese e pronës Lazar Gjergji, e për 
bame prej m2. 106; tokë për mbjellje, kufizue: /fl' 

Veri Rruga Shkodër-Pukë; në Prcndirn Zef Maku, në 
Jugë pronari vetë; në lindje Antonieta Ujka : 

10) - Nji pjesë e pro, .. ës VII. Zef e Ndoc .Marku 
të ndyerit Pjetët, e pëibame prej 1112. 275, tokë për 
mbjellje, kufizue: në Veri pronari vetë; në Prcndim 
Zona Bashkijake ; në Jugë Rruga Shkodër-Pukë, në 
Lindje Lazër (1jcrgji. 

11) - iNji pjesë e pronës Hi! Shuku të ndyerit 
Pieter. e pë bame prej m2. 215, toke për mbjellje, 
kufizu« r.e Vt·, i Pr.J• ,l i teto; n,; PlP .. dim Ndvck 
Shuku, në Ju~ J Ti,n1::a ~ 11 .J ". Pu ;", r.) Lind Je Lc.i1a 
Basl.ki;u:,e. 

12)' ·· ,NJ PF.~ ( }'ll '. . , \Jdrek ~ltulm P rl'l p:It 
Pjctcr, c përbu . ~ prej ,2 :·,2, io•,· p1.;r mbjc'Ije. hv'i- 
zuc: liic> Veri ,J.o 1,.. 
jd~,.~; it J·~ r 

vP -. · 
' 

I 

ne P,·e 1du11 zrna B ··,lhi 
J·' -r P.,;·,, , .: :..i,1rlJP fli! 

Shuku 
13) - Nj. p,•',~ c pro. cs Tonia N 1..,h Geri, 

Çilja Gnruziu, l\'l '1r e Ck.:t i.a Ashiku, Age Boriçi, 
e përb L,IC n ej .12 .2.!j2, prozhe 1 prcr.ië, h:i1;;;ue: 

në Ven Pr' Jt ~-' prcn.irct vete : ne Pre.idun Ht1i1f 
Haxhiju, ne lmdjv lijon U;iuJ 

14) - Nji pjesë e pronës Halif Haxhija, e për 
bame prej m2. 129, toke pfr mbjellje, kufizue në 
Veri e Lindje pronari vetë; në Prendim Sala Dyli; 
në Jugë Rruga Shkodër-Puke: në Lindje .Mal.i Sul 
mani 

16) - Nji p;e:-J e pro.iës S<1J,1 Duli, c përbame 
prej m2. 2116, tokë për mbjellje, kutizue , në Veri 
prom n vetë; ne Pren dun ,'\r1ala SulruJni, në Jugë 
Rruqa Shkodër-Pukë; në Lindje Halif Haxhi ja. 

17) - Nji pjesë e pronës Mala Sylmani, e për 
bame prej ms. 83, tokë për mbjellje, kufizue: në 
Veri pronari vetë; në Prendim Halif Haxhi ja; në 
Jugë Rruga Shkodër-Pukë, në Lindje Sala Dyli. 

18) - Nji pjesë e pronës Dan Idrizi, e përbarne 
prej m2. 71, tokë për mbjellje, kufizue: në Veri 
Pronari vetë; në Prendim Zona Bashkijake ;. në Jugi 
Rruga Shkodër-Pukë; në lindje Halif Haxhija. 

19) - Nji pjesë e pronës Vil. Luigj e Filip Ashiku 
të ndyerit Angjelin (Lush). e përbeme prej m2. 171i, 
"tokë për mbjellje, kufizua: në Veri e Jugë pronarët 
vetë; në Prendim Pjerin Simoni; në Lindje Zona 
Bashkijakc. 

20) - Nji pje::,ë e pronës P;CTI S2i.1J iJ e f,er 
bame prej m2. l'hj, to"e p~: 111 ,; '!\, 11.ut.;f,,t në 
\, Pf i, ri, p .,- ' ~ I J ;' r l ' ,_ I Je 

Li..a;J e f 1 ip 1• 1 u. 
21; .- N1, p;v,., l' µ.: ri;;, P1t>,!II ,;1 1 i.,1 l' ,11,r 

bame prej m2. 2J03, prezhim i premë, k11 "izue: në 
Veri, Pë J:q,;; c ,a' Lindje pro·d··1 Ht'.'; në Prc.t.Iirn 
Rruna \h'.,r .. :?<. {Jukë 

22) . ~-Jji pjec:ë e pronës Hanf Haxhija e /\iet 
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Velija, e përbame prej m2. 5M, prozhëm i premë, 
kufizue; në Veri Pronari vetë; në Prendim Pjet.er 
}\arku; në Jugë e në. Lindje Rruga Shkodër-Pukë. 

23) - Nji pjesë e pronës Pjeter Marku, e për 
bame prej m2. 222, prozhëm i premë, kufizua: në 
Veri pronari vetë, në Prendim e në Jugë Rruga Shko 
dër-Pukë; në Lindje Halif Haxhi ja, sikurse trego 
nen në planin korografik përkatës, qi mbassi të jetë 
ristue me Urdhënin t'Onë prej Ministrit proponues, 
do t'i bashkangjitet këtij Dekreti. 

Ministri proponues asht i ngarkuem me zbatimin 
r këtij Decreti. 

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 bajnë qi të respek 
tohet. 

Tiranë, më 13-X-1942-XX. 
Fra.icesco jacomoui d v. 

Iljas H. Agushi d. v. 
-·-------- --------- 

Dekret Mëka bësuer Nr. 278 
,ia•ë 23-X- l <J.J.2-)i. X 

Njohje e Ieljes se dhënë me D. M. n. 34 (1942) 
personeli. të larguem r.ga shërbimi i Arsi • ;t 

'AM·'.~S I p~r.:GJ1 ISI t.i I MAD,I"<I, ~:· 
Hi(1 OR J< \~ \:-, l LllT Ill 

Pf:P 1•r:1 'T£: zor i I • '. l .J - , ;"[' 'l '1 F~ ",H :I I 
,f!->R ~ r I rr Al IS lJH ; I t,!IQ~P!'< ,S 

l"F.L.AND')R [ I.<:T' OPIS 
./'A"~,~ i u ')[I ne 11 1.'> , ~t ..it '· •. ;,, , •. '," t, ': b " 

lt·1ic;,; 

jl_~.',!.'·SI u ; a ra,' ti.. i D' .re it M.r.!. 111tJ -.,r Nr. 
181 dt 3 P U 1 Q'~O XV III : xth J.>ir, në ligjt rre da-, 
tën 12 Kol'; ii< 19'!0-XVIII Nr 3.''i~, 

.Moa si u-pa Dekreti Mërnmbz,uer Nr .>4 ( a c 2'> 
Ffl'• rher 19L.O-XVIII; 

• l ,::; si u-; a Dekreti n~ . I '.'.lë u r Nr [ r <>, d.rë 
31 Tc.uer 1Cl''O-XIX, 

: •. ·8 '., u-'ldi~·jue Kt'- h IL i M. i, r..1,.?,; 
:,1bi ,.ro;~,,z·min t N.i.ii-;tr:t Sek.e·u, ~h·e 1 për 

Arsimin Botuer ; 
~,·;i de',rc'···e C •I -t.retoirrë 

Neri 1 
nji'ct, deri me 30 Dhctuer 19TL XXl tr,·,c1 për 

të ci'ë I ba,.('. fjclj(.> në nenin 1 te' o~:,rc.~ L ,\i_:','.:,PJ 
bëci.er Nr. 34 date 25 Kc11iudu.'r 19r:o P·' •.·.eb t! 
rnvarun 11cc Mi.1istrija e Ars -r-t Botu-r Gtci L I1t Irr 
que r rv] S1 e.bhnit në mbështetje të Deh11:, l !.'1t;~ 
karnbe- eer :t\r 52k datë 31 Tctucr 1940 d! t ,J.' nuk 
asht njortë folja rnbrenda datë:.; 30 Ocrs'iucr 1Q.';0, 

Neu .2 
KB Dekret h!Jn në fuqi prej ditës së botimit të; 

tij në Fletoren Zurtare dhe do t'i paraqitet Këshillit 
t'Eperrn Korporattv p~? t'u kthye në ligjë. 

Urdhënojmë q~ ky Dekret til botohet në Fleto- 

ren Zyrtare të .Mbretnis, tue i dhanë mendat ciliede 
qi j. perket rn'e respektue dhe me ba qi të respek 
tohet. 

Tiranë, më 23.10.1942-XX. 
Francesco Jacomoni ti. "· 

.M. Kruja d. v. 
Xh. Korça d. v. 

Dekret Mëkambësuer Nr. 279 
datë 27-10-1942-XX 

Deklarim i interesës publike i sistemimit ti një 
pjese të rrugës Shkodër-Pukë-Kukës 

NA 
M:ltKAMB~ I Pti'lRGJITHSimM I MADHNIS TIJ 

VIKTOR EMANUELIT III 
P:ltR HIR Tti'l ZOTIT E VULLNET T~ KOMBIT 

MBRET I IT ALIS DHE I SHQIP NIS 
PERANDOR I ETIOPIS 

Në virtyt t 'Autori te fit që Na asht delegue; 
Mbassi u-pa Decrcti i Ynë d. 11 dhjetuar 1939- 

XVIII, Nr. 178, qi përmban normat mbi shpronsirnes 
për interesë pubblike; 

Mbassi u-pa kërkesa e AS 1',. c1<-Lk :;,., shta.uer 
1942-XX, Nr. 5776; 

Mbi propozimin e Ministrit për Pune Botore; 
kemi dekretua dne de er ,•oj. •,>· 

Asht deklarue i iri•e~e,ë·, p rb -_e -~ , '" .i , pje- 
sës Rrugës Shoker-Pukë-Kukës, ç'pre] k.r, 61) <kri 
afro km. 61 të Lagjes Filish'e. C, ,) d e }{, r ii. l a:1i 
i Ahrnetit, Livadhi i Madh, Te Ura e Nr'rcut të Korr u 
nës së Pukës, për shka do të shprcnsohcn i•fl, rat qi 
ndjekun: 

1) Nji pjesë e pronës Gn•i Shaqr . er rba ce 
prej m2. 1488, tokë buke kl. II. ku.iz.rc: V >;·1 Z< na 
Bashkijake, Prendirri e Lindja pronari i~tJ, Jug-ë 
Dashe Ganija ; 

2) Nji pjesë e pronës Dashe Ganijz , e . ,:.-rba111e 
prej m2. 890, tokë buke kl. II, kufizre VP.-1 G&1i 
Shaqiri, Prendim e Lindje pronari vdë, Juge Ali M1Jf 
tari; 

3_) Nji pjesë e prerës Vil Ali c. StJ;J ' 'it iri 'i 
nduerit Ali, e përbarne prej JT:2 822·1 ~ ',,, 11 , te kl, 
II, kufizua: Veri Dashe Gan.je, P,en,k1 e Lindje 
pronari vetë, Jugë Sabri A~e, ti , 

L!) Nji pjesë e prerës Sab-i Ade·n·, C' t ërba , e çrej 
m2. 330, tokë buke kl. II. kuf+tue Ven l\t, MJftari, 
Prendim e Lindje pronari vetë, _Tt!··ë Xbe.r a' Hajdari : 

5) Nji pjesë e pronës Xhemal Haidari, e për 
bame prej m2. 2600, tokë buxe kl. II, kuiizue: 'Ve.ri. 
Sabri Ademi, Prendim e Lindje pronari vetë, Jugë 
Ibrahim Demushi : 

6) Nji pjesë e pronës Ibrahim Dcrnushi, e për 
bame prej m2. 1050, tokë buke kl II, kufizue: Veri 
Xhemal Hajdari, Prendim e Lindje pronari vetë, Ju~ 
Rustem Islami; 

7) Nji pjesë e pronës Rustern Islami, e perbame 
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ttrej m1. 322!!, tokë buke kl. II, kufizue: Veri Ibra 
ldm Islami, Prendirn e Lindje pronari vetë, Jugë Zona 
Bashkijake ; sikurse tregohen në planin korografik për 
_tatës, qi mbassi të jenë vistue me urdhnin t'onë 
prej Ministrit proponues, do t'i bashkanjitet kë.i] De 
fueti. 

Ministri proponues asht i ngarkuem me zbatimin 
e këtij Dekreti. 

Urdhënojmë qi ky Dekret të botohet në Fletoren 
.lyrtare të Mbretnis, tuej i dhanë mandat cilitdo qi i 
Zpërket t'a respektojë dhe të bajë qi të respektohet. 

Tiranë, më 27-10-19!!2-XX. 
Francesco jacomonl d. v. 

lljas H. Agushi d. v, 
----- ------------- Dekret Mëkambësuer Nr. 280 

datë 2-11-1942-XXI 
Ngarkim i Kry9tarit të Këshillit të Min. edhe 
m~ funksionet e Min. Sekr. të P. K. F. Sh- 

NA 
MtDKAMBSS I P:fmGJITHSHlCM I MAI>HNIS TIJ 

VIKTOR EMANUELIT III 
P9R HIR TIC ZOTIT E VULLNET T1C KOMBIT 

MBRET I ITALIS DHE I SHQIPNIS 
PERANDOR I ETIOPIS 

Në virtyt t'nutoritetit që Na asht delegue; 
Jllbassi u-pa neni 17 i Statutit të P. F. ·sH.; 
Mbassi asht nevojë me marrë masa për drejtimin 

me zavëndesi t.ë P. K. F. SH. gjatë mungesës nga 
· Shqipnijn të Ministrit Sekretar të P. K. F. SH.; 

Mbi proponimin e Kryetarit t.ë Këshillit të Mini 
drave, njij mendimi me .Ministrin Sekretar të P. K. 
F. SH.; 

kemi dekretue e dekretojmë 
Kryetari i Këshillit të Ministravet ngarkohet me 

·11shtrue funksjonet si Minister Sekretar i P. K. F. SH. 
gjatë mungesës nga Shqipnija të Titullarit Shkëlqesës 
Kolë Bib Mirakaj. 

Urdhënojmë qi ky Dekret të botohet në Fleto 
ren · Zyrtare të Mbretnie tue i dhanë mandat cilitdo 
tti i përket me e respektue dhe me ba qi të respek 
fobet. 

Tiranë, me 2.11.1942-XX. 
Francesco Jacomoni d. v. 

M. Kruja d. Y. 

K. B. Mirakaj d. v. ~~~~~~~~~~~ 
Dekret M1kambësuer Nr. 281 

datë 4.·11.1942. XX! 
Krijim i Entit Kombëtar për Zejtarin Shqiptare 

NA 
M1lltAMB1l8 I PimOJITIISHIII I MADHNIS TU 

VIKTOR BM4NtJELIT m 
Nit BIR ~ ZOTIT x· VULLNET n KOMBIT 

MBRET I lTALIS D1D I SHQIP1Ua 
PBRAMDOR I STIOPIS 

• ""1Jf'. . r,•teri.fefit • Na ••• t delegue: 

Nr. 131 

Mbassi u panë nenet 15 të Statutit Themeltar e 
neni! 1 l! i D. M. 3 Pr; II t 940 -XVIII, i këthuem në 
ligjë 12 Korrik 1940-XVIII, Nr. 258; 

Tue marrë parasuesh nevojën e domosdoshme e 
të nqutëshme për të dishiplinue e bashkërenduc Arti 
zanatin Shqiptar; 

Mbasi u ndiqjue K(:sl1il!i i Mi11istravct; 
Mbi pror-ozimln e Ministrit Sekretar të P. K. 

F. Sh.; 
Nji mendimi me Krt1cminislrin, Sekretar Shteti 

për P. e Mbrendëshme, me Ministrin e Financavet, me 
Ministrin c Ekonornis Kombëture, me Ministrin e Kul 
turës Popullore e me Ministrin e Arsimit Botuer; 

kemi dekretue e dekretojmë : 
Neni 1 

Krijohet në Tiranë nën mbik.qyrjen e P. K. F. 
Sh. Enti Kombëtar për Zejtarin Shqiptare. 

Ky ka personalitet juridik. 
Neni 2 

Enti kn për qellim me përkrahë shtimin dhe për 
mirësimin e Zejtaris Artistike Shqiptare; me perfek 
sjonue prodhimin mbrenda rrethit të traditës së tij 
dhe me lehtësue tregtimin e prodhimeve me anë mo 
strash, konkursesh, tregtoresh etj. si në Shqipni ashtu 
edhe ndër vende të tjera; me u interesua për përfeksjo 
nimin moral e profesjonal të kategorive Zejtare, tue 
marrë me vehte veprën e ngritjes e të ndihmës që po 
zhvillon Parti ja; me nxitë studime, me ha botime 
dhe përgjithsisht me marrë për sipër çdo fillëmarrje 
qi? synon m nji shtim ma të madh ekonomik dhe 114 
nji zhvillim ma ~ përsosun teknik të veprirntaris zej 
tare. 

Për rnbrritjen pikësynimit të tij dhe për zhvi 
llimin e veprimtarive te tij Enti disponon nga ndih 
mat e përvjetëshme si pason: 
Në ngarkim të buxheteve të P.K.F.Sh. fr. sh. 30.000. 
të Ministris së Kulturës Popullore fr. sh. 5.000. 
të Ministris s'Ekonornis Kombëtare fr. shq. 5.000. 
të Ministris s' Arsimit Botuer fr. shq. 5.000. 
të Ministris së P. të Mbrendëshme fr. shq. 5.000. 
Ay disponon ende mjete patrimoniale e finan 

cjare që mund t'i vijnë nën zotnim nga blemjet, nga 
shitjet, nga testamente bamirësish, dhurata etj. dhe 
nga fitime që mund me i ardhë nga veprimtaritë dhe 
ushtrimet e tij. 

Neni 3 
Organet e Entit janë: 
Kryetari, Nënkruetan, Këshilli Administrativ dhe 

Komiteti Administrativ. 
Këqyrja e llogarive bahet prej nji Komiteti Rikë 

qyrsash JRevizo~sh). 
·Neilla • 

Krudlri dJe Nlnttyetari i Bll4it •••••• 1( .-,tt; 
Miaiaf.dt .St*f_. • P.lt.F.S.. 
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Këshill i Administrativ përbehet prej Kryetarit dhe 
Nënkryeforit I 'Entit dhe prej nandë (9) Këshilltarësh 
t'emnucm prei Ministrit Sekretar të PK F.Sh pas 
propozimeve: 

dy prej KqJcs1s së Këshillit të Ministra vet, 
d!J prej Partis Kombëtare Feshiste Shqiptere, 
nji prei Ministris së P. të Mbrcndëshme, 
uji prej Ministris ~ Kulturës Popullore, 
nji prej Nl.inistris s'Ekonornis Kombëtare, 
nji prej Minis1ris s' Arsimit; 
nji prej Ministris së Financavet 
Kr!]etari, Nënkrgeteri dhe pjeit«lrët t Keshillit 

Administrativ vazhdojnë në de4)rë për tre vjel me 
të drejtë rikonfcrmimi. 

Në çdo rast edhe sikuer të kenë kaluern lë tre 
vjetët, ata mbeten në detyrë deri se nuk parashikohet 
për ripërtëritjen e Këshillit 

Në rast zevcndësimi të nji pjesëtari gjtttë kohës 
~ë tre vjetëve zavendësi do të mbetet në dcfHrë për 
:-n kohë do tt mbetesh ay qi zavendson. 

Detyra e Kryetarit, Nënkryetarit dhe c pjestarit 
të Këshillit Administrativ asht ofiq nderi dhe pe 
shpërblim. 

Neni 5 
Kryetari përfaqëson liqjisht Entin për ti> tana 

.e. fektet 
Ay thrret e kryeson mbledhjet e Këshillit Admi 

nistrativ dhe të Komitetit Administrativ dhe kujdeset 
për zbatimin e vendimeve dhe udhëzimeve të tyne. 

Në rast mungese apo ndalimi t~ pë;kohëshëm, 
zavendsohet prej Nënkryetarit dhe në rast mungese 
apo ndalimi edhe të këtij prej nji Këshilltari të Admi 
nistratës, të shenuern, edhe në formë të përherëshme. 
prej Këshillit Administrativ. 

Kryetari asht përgjegjës për marëvajtjen e Entit 
ndaj Ministrit Sekretar të P.K.F.Sh. 

Neni 6 
Këshilli Administrativ vendos: 
a) _mbi buxhetet preventive e konsuntive t'Entit ; 
b). mbi udhëzimet c përgjithëshmc për funksjo- 

nimin c Entit; 
c). mbi rrcqullat rreth trajtimit juridik dhe eko- 

nomik të personelit; 
ç). mbi gjT1ëshka impenjon pasunin patrimoniale 

ose vcprimtarin ekonomike t'Entit dhe që nuk asht 
e kompetencës se• Komitetit Administrativ; 

d). mbi shtimin l\ dhjetave ose të shpenzimeve të 
rastëshrne të përfaqsirnit për t'u dhanun ant arëve të 
Këshillit Administrativ dhe të Komitetit Administrativ. 

Vendimet c Këshillit Administrativ bahen të zbu 
tueshrnc vetëm mbasi ato t 'aprovohen prej Ministrit 
Sekretar të P.K.F.Sh 

Neni 7 
Këshilli Administrativ mblidhet rregullisht. nji 

herë në muej. dhe çdo herë që ka me u pa e arsyeshme 
prej J-(ryetarit, prej Komitetit Administrativ, ose r~ 

jetë e kerkuerne të paktën prej riji të tretës së Këshill 
tarëve ose prej Kolegjit të Rikëqursave (Revizoreve]. 

Mbledhjet janë të vlefshërne me pjesëmarrjes e 
shumicës: vendimet janë 1ë vlefshme. kur kanë për tt 
pasun shumicën e votave; në rast të votave të har,.t 
barta, vlen ajo e Kryetarit 01\e e atij qiii e zavendësen. 

Ftrsa duhet t'u dërqohct Këshii1t11rvc së paku tri 
d.iti.l mil parë. 

Neni ~ 
Nder mbledhjet e Këshillit Administrativ musd 

të marrin pjesë qjithernonë antarct <' Rikëqurzave (R• 
v1zor:ëve) 

Kryetari mund të ftoj ndër mbledhjet e Këshillit 
Administrativ, për skjarirne ose mendime, eksperjs 
veçanërisht t'ushtruernë në lenden që ka për t'u trajtue. 
Si Rikëqurset (Revizorët) ashtu edhe ekspertet nuk 
kanë të drejtë vote për marrjen c vendimit. 

• Neni 9 
Sekretari i Përgjithshëm asht Sekretar i Këshillit 

Administrativ dhe ka votë këshilluese. Ay mbledh, at 
nji verbal të posaçëm, vendimet e Këshillit; ia para 
shtron verbalin Kryetarit për nënshkrim të cillin e nën 
shkruan edhe ay dhe e paraqit në mbledhjen e ardhe 
shme të Këshillit, për aprovim. 

Neni 10 
Komiteti Administrativ përbehet prej Kryetarit të 

Këshillit Administrativ, prej Nënkrgetarit dhe prej tre 
antarësh, t'ernnuem nga gjini i Këshillit Administrativ. 

Sekretari i Përgjithshëm i Entit asht Sekretari i 
Komitetit Administrauv dhe ka votë këshilluese. 

Komiteti Administrativ mblidhet me urdbën të 
Kryetarit tue i lajrnrue antarët me kohë. 

Neni 11 
Komiteti Administrativ: 
a). vendos mbi të gjitha ato qi nuk janë Janë shpre 

• himisht në kompetencën e organ ve të tjerë; 
b ). mbikëqyr zbatimin e vendimeve dhe drejtimet 

e Këshillit Administrativ; 
c). përcakton zanëfilljct për t'u parashtrue në 

shqgrtirn të këtij ; 
ç) .• në rast të ngutëshëm, merr vendime që janë 

mbi çashtje në kompetencën e Këshillit, por këto 
vendime ia parashtron për aprovim Këshillit Admi 
nistrativ në mbledhjen e tij ma të parë. 

d). parashikon marrjen në shërbim dhe pushimin 
e personelit r'Entit me përjashtim Lë Sekretarit të 
Përgjithshëm dhe t' Administratorit; u cakton shpër 
blimit dhe dcnjrut, në bazë të rregullores që dishi 
plinon tn1jt1rt'in c personelit, vendosuri prej Këshillit 
Administrativ. 

Neni 12 
Mbledhjet c Komitetit Administrativ janë të vlef 

shme me pjesëmarrjen e shumicës 11ë pjestareve. 
Për të qenë vendimet të vlefshme nevoiitetë Sh\l· 

mien c të pranishmve. 
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Neni 13 
Ndër mbledhjet e Komitetit Administrativ mund 

të ftohen, për mendime edhe skjarirne, njerz veça- . 
nërisht t'ushtruerne ndër çështje që kanë për t'u hise 
due; këta nga ana tjetër, nuk kanë të drejtë votimi. 

Pjestarët e Kolegjit të Rikëqursave (Revizorëve) 
kanë të drejtë të marrin pjesë ndër mbledhjet e Komi 
tetit Administrativ. 

Neni 14 
Kolegj i i Rikëqyrsave (Revizorëve) përbuhet prej 

tre Antarësh t'ernnuern për çdo vit prej Këshillit Admi 
nistrativ jashtë gjinit të vet. 

Nuk mund t'ernnohet Rikqyrës (Revizor) nji që 
ka lidhje qjinije r'afermë me nji nga antarët e Kë 
shillit Administrativ, të Sekretarit të Përgjithshëm ose 
t' Administratorit. 

Kolegji i Rikëqursave (Revizorëve) ushtron kon 
trollin mbi ushtrimin financjar r'Entit. Ay detyrohet 
me i lajrnuc me nji herë Ministrit Sekretar ·të P.KF.Sh 
çdo shregullim qi ka me pa si në vendimet e organeve 
t'Entit ashtu edhe mbi veprimtaritë adrninistraticv 
të tij. 

Këshilli Administrativ mund të vendosë nji shpër 
blim vjetucr aforfet për kolegj in e Rikëqursavc ( Revi 
zorëve). 

Neni 15 
Zbatimi i vendime të Këshillit Administrativ. fë 

Komitetit Administrativ dhe i drejtimeve të Kryeta 
rit i besohet Sekretarit të Përgjithshëm t'Entit. 

Ay as'ht Kryetari i Personelit dhe i zyrave t'Entit , 
për mirëvajtjen e të cillit asht përgjegjës kundrcjtë 
Kryetarit. 

Neni 'f6 
Sekretari i Përgjithshëm emnohet dhe revokohet 

prej Ministrit Sekretar të P.K.F.Sh. 
Shpërblimi i tij asht në ngarkim të P K.F.Sh. 

Neni 17 
Administratori i Entit ernnohct e revokohet prej 

Ministrit Sekretar të P.K.F.Sh. 
Shpërblimi i tij asht në ngarkim të P K.F.Sh. 

Neni 18 
Organizimi fillestar i zyrave qendrore e krahinore 

e t'Entit e çdo gja qi ka lidhje me 'te rregullohen me 
anën e nji rregulloreje t'Entit, e aprovuerne, me urdhën 
t'onë, me Dekret të Ministrit Sekretar të P.K.F.SH. 

Ndryshimet e rastëshrne, qi do të shiten të nevoje 
shme me u ba, vendosën prej Këshillit Administrativ 
dhe i parashtrohen për aprovim Mini~trit Sekretar të 
P.KF.Sh .. simbas kruerreshtit të fundit të nenit VI. 

Neni 19 
Vjeti financjar fillon me 1 Kallënduer e · mbaron 

me 31 Dhetuer po t'atij vjeti. 
Mbrenda muejit Mars të çdo viti, Këshilli Adrni 

nistrativ aprovon Buxhetin preventiv t'Entit për ush 
trimin e ardhëshëm, si edhe Buxhetin konsuntiv t'ush 
trimit të kaluem. 

Si Buxheti preventiv i Entfr ashtu edhe a!J Kon 
suntiv të shoqnucm ky prej nji relacioni If Kolc.9jit 
ti.' Rikëqursave (Rcvizori·vel. i dërqohcn mcnjiherë Mi 
nistrit Sekretar të P.K F SH 

Neni 20 
Ministri Sekretar i P K.F.Sh. mundet në çdo ko 

hë me urdhnuc inspektime mbi Entin dhe mbi admi 
nistrimin e tij. 

Neni 21 
Ku të vërtetohen shrrcqullirnc në Administrutën c 

Entit. ose ndeshen kundërshtime urdhënash ligjore, 
ose statutarc, ose veprimi i tij nuk i përqjiqjct plo 
tësisht nevojave dhe pclqirmt, që kane këshilluc kriji 
min, Ministri Sekretar i P l{ F.Sh. mund r'urdhënojë, 
shpërndamjcn c Këshillit Administretiv d:-.c shkarki 
min e Kryetarit, tuc i-a bcsuc dety'"at e tune nji Komi 
sarit të J ashtëzakonshërn 

Neni 22 
Gjithë aktet e rcdaktucmc n~ të mirë t'Entit 

përjashtohen nga çfarëdo takse, c çdo ngarkim. nji 
lloj si për çdo akt t'Administratës Shtctnore. 

Gjithashtu janë t~ përjashtueme, nga çdo taksë 
o ngarkim i Shtetit ose i Bashkive. fitimet e Entit 

Ky Dekret hynë në fuqi qysh prej datës së boti 
mit te tij në Fletoren Zyrtare c do te paraqitet prej 
Ministrit lprCpozucs në Këshillin e Epërm Fashist 
Korporativ për kthim në ligjë 

Urdhënojmë qi ky Dekret të shpallet lit> Fletoren 
Zyrtare ië M.bretnis ruc i dhanë mandat cilitdo që 
përket për t'a zbatue e per r'a b& që të zbatohet 

Tiranë. me 4-11-1942-XXI. 
Francesco Jacomoni d v. 

Ir\. Kruja d. ,., 
Shuk Gurakuqi d. v 
K. Kotte d. v. 
Dh. Beratti d v 
Xh. Korça d v. 

Dekret Mëkambi;s11Pr dotP. 26-9-1942-XX 
Emërim Sekretarësh të IIl-t0 n'Admin, e P. 

të Mbrendëshme 

NA 
MËKA1YlBËS I PËRGJITHSHËM I MADHNIS TlJ 

VIKTOR EMANUELIT III 
PËR HIR TË ZOTIT E VULLNET TË KOMBJ'I' 

MBRET I ITALIS DHE I SHQTPNIS 
PERANDOR I ETIOPIS 

Në virtyt t' Autoritetit që Na usht delcque , 
Mbassi u-pa Dekreti i Jonë Nr 106 datë 14- 

V-1942-XX; 
Mbi propozimin e Ministrit Sekretar Shte;i për 

Punët e Mbrendshme; 

kemi dekretua dhe dekretojmë. 
Zz. Seit Aziz Memo, e Niazi Totozani, sot agjen 

ta të l-rë ; Zz. Skender Gorlo. Zija Mezini, Zeman 
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Haxhija, Skender Frasheri, Memisha Stepaj, sot arshi 
vista të I-rë; Ludovik Banda, sot Kryetar Komune 
i Kl. III-të; Ni hat Bej leri, Vasfi Shehu, Reshat Barbu 
llushi, Donat Nonaj e Sirri Çarçani, sot Sekretar 
Komunesh e Mark Tusha, ernnohen Sekretarë të III-të, 
Grupi A) Grada e X-të, në vendet që rezultojnë va 
kant në tabelat organike t'administratës së Punëve 
të Mbrendëshme, me rrogë rnuejore fr. shq. 190 (Nji 
qind e nandëdhete}. 

Zz. Anastas Gjoka, Rarniz Sadiku, Elmaz Myf 
tari e Sulo Gudo, sot arshivista të parë, Z. Fehrni 
Halahula, sot Sekretar Komune, Zz. En"ver Mlika, 
Joaqim Shuturigi, Tahsin Strazi-niri, Ismail Oerimi, 
Ryshyt Muço, Stefan Avramidhi, Xhernal Llalla \? 
Ibrahim Zverku, ernnohen ndihmës Sekretarë, Grupi A) 
Grada e XI-të, në vendet që rezultojnë vakant në 
tabelat organike t'adrninistratës së Punëve të Mbrend 
shme, me rrogë muejore fr. shq. 180 (Njigind e 
tetdhetë). 

Zojusha Dhorka Treska e Z. Jano Boçi, ernno 
hen agjenta të 1-rë, Zz. Riza Sherri, Mitro Dado, 
Asllan Husa, Skender Xhernali, Thernistokli Birnbli, 
Pëllumb Godeli, Sedat Çorno, Aleksander Gega ,e 
Riza Litja, ky i fundit sot Sekretar Komune, ernno 
hen· arshivista të I-rë, Grupi C) Grada e X1-t2 e 
me të drejtë rroge muejore fr. shq. 15D (Njigind e 
pesdhetë). 

Urdhënojmë qi ky Dekret të botohet në Fletoren 
Zyrtare të Mbretnis, dhe t'i komunikohet Këshillit 
Kontrollues për rregjistrim. 

Tiranë, me 26-9-1942-XX. 
Francesco Jacomoni d. v. 

M. Kruja d. v. 
Dekret Mëkon. bësuer datë 28-Y-1942-XX 

Emërime agjentash në ruolin org. të Min. s'Arsimit 

NA 
Mt::KAMBËS I PËRGJITHSHËM I MADHNIS TIJ 

~'IY.TOR EMANUELIT II.i 
PËR HIR TË ZOTIT E VULLNET Të KOMBIT 

MBRET I ITALIS DHE I SHQIPNIS 
PERANDOR I ETIOPIS 

Në virtyt t' Autoritetit që Na asht delegue; 
Mbassi u-pa neni 9 i Dekretit t'Onë Nr. 105 

dt. 3 prill 1940-XVlII; 
Mbassi u-pa neni 19 i Dekretit t'Onë Nr. 105 

dt. 3 prill 1940-XVIII ; 
Mbassi u-pa Dekreti i Ynë Nr. 72 dt. 24 mars 

1941-XIX, qi cakton kuadrin organik të personelit 
mesimuer ndër qarqe: 

Mbassi u-pa neni 1, i Dekretit t'Onë Nr. 2_75 
dt. 2·9 shtatucr 1941-XIX, mbi marrjen në shërbim të 
personelit shtetnuer të ,Grupavet B e C; 

Mbi proponimin e Ministrit Sekretar Sshteti për 
Arsimiti Botuer ; · 

kemi dekretue dhe dekretojmë: 
Zz. Haxhi Sula, Lazar Gjeçi dhe Shefqet Shjaku, 

mbassi plotsuen perjudhën e provës, ernnohen agjenta 
të klasës së IV, Grupi C) grada XV, rrogë muejore 
fr. shq. 80 të ruolit organik ernnuer të personelit arsi 
(muer të Ministris s'Arsimit ndër qarge, me shërbim 
në Shkollën Profesjonale të Tiranës, tue fillue që 
nga data 1-7-1942-XX. 

Ky Dekret ka me u botue në Fletoren Zyrtare 
të Mbretnis, dhe ka me iu kumtue për rreqjistrim 
Këshillit Kontrollues. · 

Tiranë, me 28-9-1942-XX. 
Francesco Jacomoni d. v. 

M. Kruja d. v. 
Dekret Mëkambësuer datë 28.9-1942-XX 

Emërim mësuesi të kl. IV 

NA 
MËKAMBËS I PËRGJITHSHËM I MADHNIS TIJ 

VIKTOR EMANUELIT III 
PËR HIR TË ZOTIT E VULLNET TË KOMBIT 

MBRET I ITALIS DHE I SHQIPNIS 
PERANDOR I ETIOPIS 

Në virtyt t'autoritetit që Na . asht delegue; 
Mbassi u panë nenet 9 dhe 19 të Dekretit t'Onë 

Nr. 105 datë 3 Prill 1940-XVIII; 
Mbassi u-pa neni 1 i Dekretit t'Onë Nr. 263, 

datë 20 Gusht 1941-XIX, mbi shtesën e 150 vendeve 
në personelin mësimuer , 

Mbassi u-pa neni 9 i Dekretit t'Onë Nr. 340 
datë 20 Nanduer 1941-XX mbi rregullimin e orga 
nizimin e sherbirneve t' A rs i mit Fill uer në tokat e 
Aneksueme; 

Mbassi u pa vendimi Nr. 209 datë 17 Fruer 
1942-XX i Kryesis së Këshillit të Ministra vet; 

Mbi proponimin e Ministrit Sekretar Shteti për 
Arsimin Botuer , 

kemi dekretua e dekretojmë: 
Zoti Luc Dokë Luce], mbassi plotsoi përjudhën 

e provës ernnohet mësues i klasës së IV, Grupi B, 
Grada XI' rrogë muejore fr shq. 150, në molin 
organik të Ministris s'Arsimit ndër qarqe, me shër 
bim në katundin Triepshë (Shkodër) tu~ fillue ç'nqa 
data 18 Kalt.due, 19.:..2-XX. 

Ky Dekret ka me u botue në Fletoren Zyrtare 
të Mbretnis dhe ka me iu kurntue për rreqjisrrirn 
Këshillit Kontrollues. 

Tiranë, më 28.9.1942-XX. 
Francesco Jacomoni d. v. 

Xh. Korça d. v. 
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Nr. Dl 

D.:kret Mëkambësuer datë 28-9-1942-XX 
Ndrim Kryetari Komuneje 

NA 
l\\ËKAMBËS I PËRGJITHSHËM I MADHNIS TIJ 

VIKTOR EMANUEL1T III 
PËR HIR TË ZOTIT E VULLNET T£ KOMBIT 

MBRET I ITALIS DHE I SHQIPNIS 
Pf:},f\NDOR I ";:TIOPTS 

Në virtyt t'autoriterit që Na asht dclcque : 
Mbi proponimin e Ministrit Sekretar Shteti për 

Jlunët e Mbrendëstune; 
kemi dekretua e dekretojmë: 

Z. Tom Kol Preçi, l(ryetar'i Komunes së Pod 
rnoçanit (Prespë) pushohet nga punu, per abuzime. 

Z. Ismail Leka, emnohet Kryetur'i Komuues si.' 
Podmoçanit. 

Urdhënojmë që ky Dekret të botohet në Flcto- 
ren Zyrtare të Mbretnis. 

Tiranë\, më 28.9.1942-XX 
Francesco J acomoni d. v, 

M. Kruja d. v. 
Dekret Mëhambë~uer datë 28-9-1942-X, 

Ndrim Kryetari Komuneje 

NA 
MËKAMBËS I PËRGJITHSHËM I MADHNIS TlJ 

MBRET I ITALIS DHE I SHQIPNIS 
VIKTOR EMANUELIT III 

P~.R HIR TË ZOTIT E VULLNET TË KOMBIT 
PERANDOR I ETIOPIS 

Në virtyt t'autoritctit që Na asht deiegue; 
Mbi proponi.min c Ministrit Sekretar Shteti për 

Punët e Mbrendëshme; 
kemi dekretuc e dekretojmë 

Z. Aqif Halili, Kryetar'i Komunës së Rogoçiçës 
(Gjilan) shkarkohet nga detyra, si i pa përshtatshëm 
për t'u mbajtë në sherbim. 

Z. Ramush Osmani, cmnohet Kryetar'i Komunës 
Rogoçiçës. 

Urdhënojrnë që ky Dekret të botohet në Fleto- 
ren Zyrtare të Mbretnis. 

Tiranë, më 28.9.1942-XX. 
Francesco Ja com on i cl. v. 

N\.. Kruja d. v. 
Dekret Mëkambë:mer datë 28-9-1942-XX 

Emërim anë1 arësh të I< orr. isionit të Pensioneve 

NA 
MtKAMBËS I PËRGJITHSliËM I MADHNIS TIJ 

VIKTOR EMANUELIT III 
Jt~R HIR TË ZOTIT E VULLNET TË KOMBIT 

MBRET I ITALIS DHE I SHQIPNIS 
PERANDOR I ETIOPIS 

Në virtyt t'autoritetit që Na. asht delegue; 

M.bnssi pa nenin 54 h; .Jigjës së pensioneve me 
datë 20 Oershuer 1934; 

Mbi propozimin c Kr!Jc>tarit ti• Këshillit të JVlini 
stravct, Zav. Minister Sekretar Shteti për Drcjlësin : 

kemi dekretua e dekretojmë: 
Këshilltnri i Gjykatës së Diktimit (Den I Ci 

vile) 2. Vangjcl Meksii, omnohct Anëtnr i Komisio 

nit të Pensioneve.: 
2. Këshilltari i Gjylrntes se Diktimu ( Depa PP 

nale] z .. lrakli Noçka, cmnohct zavendës AnL·lar i 

Z Komisionit të Pensioncvl'. 
Tirenë, mo 28.9.1942-XX. 

Francesco J acornoni cl v. 
M. Kruja d. v. ~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Dekret Jl1iikambësut!1 datë l O I(). I 942-XX 

Gra aim profesori 

NA 
MËKAMBËS I PËRGJITHSH£M I .I\\ADHN!S TIJ 

VIKTOR EMANut.LI r III 
PËR HIR TË ZOTIT E VULLN.Ef TE KOMBIT 

MBRET 1 TTALIS DH£ I SHQIPNIS 
PERANDOR I ETIOPJS 

Nt; virtyt t'autori.etit që No a shi deleque : 
Mbnssi u-pa Dekreti Ynë Nr. 105 dt. 3.4.1940- 

XVlll, mbi gjendjen juridike, ekonomike i jerarhike 
tfl nëpunësavetc i vilë të Shtetit, 

Mbnssi u-pa mendimi i favorshëm i Këshillit 
t'Adrninistratës s~ Ministris s'Arsirnit : 

Mbi proponirnin e Ministrit Sekretar Shteti për 
Arsimin Botuer : · 

kemi dekretua c dekretojmë 
Zoti Vasil Andoni, deri tash profesor i Kl li, 

grupi A, grada VIII, gradohet si Rektor Konvikti, 
tue kalue në grupin A qrada VTI të ruolit organik të 
personelit administrativ ndër qarqe e me rrogë fr. 
shq. 325.' ni:: rendin e rnbetun vakant në zbatimin 
e perë të ruolevc organike 

Ky Dekret, sirnbas nenit 5 te Dekretit t'Onë Nr. 
105 dt. .3.4.1940-XVIII, hynë në fuqi prej datës 1 
Hi muajit të mu pastajme qi ndjek dutën c nënshkri 
mit të tij, do t'i njoftohet Këshillit Kontrolluës për 
regjistrim dhe do të botohet në Fletoren Zyrtare 
të Mbretnis. 

Tiranë, më 28.9.1942-XX. 
Francesco Jacomoni d. v. 

Xh. Korça d. v. 

• 
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Nr. 131 

Dekret Mëkambësuer datë JO.J0-1942.XX 

Emërim Nën Këshilltari të Përhershëm pranë 
Min. s'Ekon. Kombëtare 

NA. 
M£KAMBËS I PËRGJITHSHËM I MADHNIS TIJ 

VIKTOR EMANUELIT III 
PËR HIR TË ZOTIT E VULLNET TË KOMBIT 

MBRET I ITALIS DHE I SHQIPNIS 
PERANDOR I ETIOPIS 

Në virtyt t'autoritetit që Na asht doleque : 
Mbassi u-pa Dekreti t'Onë me datë të sotëshrnc 

që i përket krjimit të vendit të Nën Këshilltarit të 
Porherëshëm në Ministrin e Ekonomis Kombëtare; 

Mbassi u ndigj ue Këshilli i Ministra vet; 
Mbi proponimin e Ministrit Sekretar Shteti për 

Ekonomin Kombëtare; 
kemi dekretua e dekretojmë: 

Dr. Bccich Guido emërohet Nën-Këshilltar i Për 
hershme pranë Ministris s'Ekonornis Kombëtare. 

Urdhënojmë që ky Dekret të botohet në Fleto 
ren Zyrtare të Mbretnis dhe t'i kumtohet Këshillit 
Kontrollues për rregj i strim. 

Tiranë, më 10 Tetuer 1942-XXI. 
Francssce Iaeerneni fl. v. 

K. Kote 

Dekret Mëkambësuer datë 1.3-10-1942-XX 
Shkarkim Kuestori nga detyra 

rn 
M.ËKAM.BËS I PËRGJITHSHËM I M.ADHNIS TIJ 

VIKTOR EM.ANUELIT III 
PËR HIR TË ZOTIT E VULLNET TË KOMBIT 

MBRET I IT.ALIS DHE I SHQIPNIS 
PERA.NDOR I ETIOPIS 

Në virtyt t'autoritetit që Na asht deleque : 
Mbi proponimin c Ministrit Sekretar Shteti për 

Punët e Mb,:endshme; 
kemi dekretua e dekretojmë: 

Z. Idriz Ruka, deri tash Kuestor i Kl. II-të në 
dispozicjon të Drejtoris së Përgjithshme të Policis, 
shkarkohet nga detyra, për arsuena shëndctsore, tue 
ju njoftun e drejta e pensionit ose c shpërblimit të 
njihershëm q. eventualisht mund t'i përkasi. 

Urdhënojmë që ky Dekret të botohet në Fleto 
ren Zyrtare të M.bretnis, dhe t ' i komunikohet Kë 
shillit Kontrollues për rregjistrim. 

Tiranë, më 13.101942-XX. 
Francesco Jacomoni. d. v, 

M. Kruja d. v. 

Dekret Mëkambësuer datë 13-10-1942-XX 
Emërim arshivistash 

NA 
MËK.A.MBËS I PËRGJITHSHËM I MADHNIS TlJ 

VIKTOR EMANUELIT III 
PËR HIR TË ZOTIT E VULLNET TË KOMBIT 

MBRET I !TA.LIS DHE I SHQIPNIS 
PERA.NDOR I ETIOPIS 

Në virtyt t'autoritetit që Na asht deleque , 
Mbi proponimin e Ministrit Sekretar Shteti për 

Punët e Mbrendshme ; 
kemi dekretua e dekret?jmë: 

1) Z. Ekrern Imami, emnohet A.rshivist i 1-rë, 
Grupi C) Grada XI, të moleve emnore të personelit të 

1 Trupit t' Armatosun të Policis, me rrogën fillestare të 
gradës. 

2) Z. Piro Selman Oazirni, ernnohet Arshivist, 
Grupi C) Grada XII, të moleve ernnore të personelit 
të Trupit t' Armatosun të Policis, me rrogën fillestare 
të gradës. 

Urdhënojmë që ky Dekret të botohet në Fleto 
ren Zyrtare të Mbretnis, dhe t'i komunikohet Kë 
shillit Kontrollues për rregj i strim. 

Tiranë, më 13.10.1942-XX. 
Francesco Jacomoni. d. v. 

M. Kruja d. v. 

Dekret Më-kambëwer datë 13-10-1942-XX. 
Deklarim Stabilimenti ndihmës --· - NA. 

MËKA.MBËS I PËRGJITHSHËM I MADHNIS TIJ 
VIKTOR E1~ANUELIT III • 

PËR HIR TË ZOTIT E VULLNET TË KOMBIT 
MBRET I !TA.LIS DHE I SHQIPNIS 

PERA.NDOR I ETIOPIS • 
Në virtyt t'autoritetit që Na asht delegue; 
Mbasi u panë Dekretet ./\'lëkambësorë me anën 

e të cilëve janë deklarua stabilirnenta ndihmesa dhe 
rnobilizue civilisht disa firma qi kanë selinë në Shqi 
pni; 

Mbasi u-pa kërkesa e Komandës Eprore e Fuqive 
t' Armatosuna në Shqipni ; 

Mbi proponimin e Kryetarit të Këshillit të Mi 
nistravet , 

kemi dekretua e dekretoj më: 
Sipërmarrja Simoncini, deklarohet, për të gjitha 

efektet ligjore, stabiliment auksiliar vetëm për kohën 
gjatë së cilës kjo Sipërmarrje ka me ba bartjen e 
krornitit për llogari të Firmës A. M. M. I. prej 
minierave në Skelën e Durrsit dhe në stacionet e tjera 
hekurudhore të Pejës e të Lipljanit. 

Ky Dekret do t'i njoftohet Entit t'interesuern me 
anën e Armës së Karabinierëve Mbretnorë. 

Tiranë, më 13.10.1942-XX. 
Francesco Jacomoni. d. v. 

M. Kruja d. v. 
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Nr. 131 --- 
Dekret ,llN,umbë:.uer datë 13-1U-l 9•J.2-XX 

Emërime Nd. Gjyqtarësh 
NJ\ 

' MËKA.1'\ilBËS I PËRGJITHSHËM l Ml\DHNIS TIJ 
VIKTOR E.l'rlANLELIT Ill 

PËR HIR TË ZOTIT E VULLNET TË KOMBIT 
MBRE'l I 1 fALIS DHE 1 SHQIPNIS 

PERANDOR I ETIOPIS 
Në virtut t autoritetit që Na asht dclcque , 
Mbassi u-pa Neni 14 i Statutit Themeltar ,!l' 

Mbretnis; 
Mbassi u-pa Dekreti i Ynë Nr. 124, datë 12-X- 

1939-XVll, kthye në ligjën Nr. 290, datë 5-7-1940- 
XVIII; 

Mbassi u-pa shpallja datë 21-8-1941-XIX, e Kon 
kursit për nchhmës-gjyqtar paqtuese : 

Mbassi u-pa Dekreti i Ynë N;·. 76, datë 1-:'}- 
1942-XX, mbi organizimin e Drej tës1~ë në 'fokat <' 
Aneksueme Mbretnis Shqiptare; 

Mbi propozimin e Kryetarit të Kë:rnillit l~ 11·\i 
nistravet, Zav. Minister Sekretar Shteti për Dre] 
tësin; 

kemi dekretua e dekretojmë: 
Ernnohen ndihmës-gjyqtar pagtuesa: 
1 - Fejzullah Sejdini, në Gjykatën paqtuesc ti 

Gjinokastrës : 
2 - Hasan Behxhet Kryeziu, në Gjykatën paq 

tuese të Gjillanit : 
3 - Rifat A. Krasniqi, në Gjykatën paqtuese te 

Rahovecit; 
Ky Dekret do t'i dërgohet Këshillit Kontrollues 

për rregjistrim dh~ do të botohet rrë Fletoren Zyrtare 
të Mbretnis. 

Tiranë, më 13.10.1942-XX. 
Francesco Jacomoni ct. v. 

M. Kruja d. v. 

Dekret Mëkambë:,uer datë 13-10-1942-XX 
Pushim Kryekomiseri të S. B. 

NA 
MËKAMBËS I PËRGJITHSHËM .I MADHNIS TIJ 

VIKTOR EMANUELIT III 
P£R HIR TË ZOTIT E VULLNET TË KOMBIT 

MBRET I ITALIS DHE I SHQIPNIS 
PERANDOR I ETIOPIS 

Në virtyt t'autoritetit që Na asht deleque , 
.Mbassi pamë Dekretin t'Onë Nr. 15, datë 27- 

2-1942:.XX, mbi krijimin e Trupit t' Armatosun të 1'0- 
licis së Shqipnis , 

Mbi proponimin e Ministrit Sekretar Shteti per 
Punët . e Mbrendshme; 

kemi dekretua e dekretojmë: 
z. Guaitani Kav. Of. Dr. Giovanni, Kryekomi 

ser i S. B. grada e VII-të, pushon së bamit pjesë në 
Trupin e Armatosun: të Policis së. Shqipnis, gysh. 

nga data 22 korrik 1942-XX, për t' II kthye në ruolin 
e Policis s'Italis. 

t<:u Dekret do t'i komunikohet Këshillil Kontro. 
Jines për r regj i strim dhe do të botohet në Fletoren 
Zyrtare të Mbretnis. 

Tiranë. më 13 10 1942-XX 
Francesco J acorn on i ct. v 

M Kruja ct. v. 

Dehet Mëkumbëeuer datë / 3. J 0-19·12-XX 
Përjashtim N-Prefekti n-1a detyra. 

NA 
MËKAMBËS l PËRGJITHSHËM I MADHNIS TIJ 

VIKTOR EMANUELIT 111 
PËR HIR TË ZOTIT E VULLNET TË KOMBIT 

MBRET I ITALIS DHE I SHQIPNIS 
PERANDOR I ETIOPIS 

Në virtyt t'Autor itetit qe Na asht deleque : 
Mbassi pamë Dekretin r'Onë Nr 105, datë 3 

prill 1940-XVlll; 
Mbassi u-ndiqjue mendimi Nr 9 dutë 8-7-1942 

XX. i Këshillit t'Adrninistrntës së Ministris së P të 
Mbrendshme; 

Mbi proponimin c Ministrit Sekretar Shteti· rër 
Punët c Mbrendshme; 

kemi dekretue dhe dekretojmë. 
Nënprefekti me shërbim në Pukë, Z. Ndoc Pren. 

dushi, i inkuadruern në ruolin organik ernnuer të perso 
nelit t ' Administratës së P të Mbrendëshme, në bazë 
t'artit 47 të Dekretit t'One Nr 105. datë .3 prill 
1940-XVIII, përjashtohet nga shërbimi, për arsjjcna 
shëndetsore, me të drejtë pensioni ose shpërblimi të 
njihershëm, që eventualisht do t'i përkas: 

Urdhnojmë që ky Dekret të botohet në Fletoren 
Zyrtare të Mbretnis, dhe t'i komunikohet Këshillit 
Kontrollues për rregjistrim. 

Francesco Iacornoni d v 
M. Kruja d v. 

Dekret Mëkflmbësuer datë 13-10-1942.XX 
Ndrim Nënprefekti 

NA 
M.ËKAMBËS I PËRGJITHSHËM I MADHNIS TIJ 

VIKTOR EMANUELIT III 
PËR HIR TË ZOTIT E VULLNET TË KOMBIT 

MBRET I ITALIS DHE I SHQIPNIS 
PERANDOR I ETIOPIS 

Në virtyt t'autoritetit që Na asht delegue; 
Mbi propozimin e Ministrit Sekretar Shteti për 

Punët e Mbrendshme; 
kemi dekretua e dekretojmë: 

Z. Adem Kurtaga, Nënprefekt i Kl. l-rë, i Ro 
zhajes, pushohet nga detyra, si i pa përshtatshëm 
për t'u-mbajt në shërbim. 

Z. Daut Mustafaj, tash Sekretar i II-të i Prefek· 
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turës së Pejës, gradohet si Nënprefekt i Kl. l-rë në 
Rozhajë, edhe inkuadrohet në grupin A, grada e VIII, 
të ruolit organiik ernnuer të personelit të viseve të 
Jiruerne, me rrogë muejore fr. shq. 300. (tregindë). 

Urdhënojmë që ky Dekret t'i komunikohet Kë 
shillit Kontrollues për rregjistrim, dhe të botohet në 
Fletoren Zyrtare të Mbretnis 

Tiranë, me 13 tetuer 1942-XX. 
Francesco Jacomorii d. v. 

M. Kruja d. v. -~~~~~~~~__...;:,._~ 
SHPALLJE GJYQESH 

THIRRJE 
Thirret me u prezantua para Gjykatës Kolegjiale 

të Tiranës d. p. me datë 31 Dhetuer 1942 ora 9 para 
dreke, ditën e Ejte, i pandehuni Llambri Trushi Cili 
vriqi, nga Berati, ma parë banues në Tiranë dhe tashti 
me banim të padijtun, i cili akuzohet se në muejin 
Prill të vjetit 1942, ka mashtrua ankuesin Thoma Ste 
fan Kosten. tue i shk- uar ktij në dyqan dhe tue i 
t.ërhequr fr. shq. 170, me pretekst se këtë shumë e 
kishte paguem për vllan e ankuesit. Veç ksaj i 'pan 
dehuni i sipërrnë ka tentue me rnashtrue prapë an 
kuesin Thoma tue i dërgue nji telegram nga Pogra 
deci me firmën e vllajt t'ankuesit të quejtunit Mino, 
në të cilin i kërkonte 200 fr. shq. por ankuesi e ka 
kuptuar dhelin e të pandehunit dhe nuk i ka paguar 
të hollat. 

Këjo thirrje e botueme rregullisht në Fletoren 
Zyrtare zen ·vendin e komunikimit, e në rast që i 
pandehuni nuk ka me u prczantu- në Gjyq në ditën dhe 
orën e shënuerne sipër ka me u shikue Gjyqi në mun 
gesë të tij. 

Tiranë. me 5-XI-1942-XXI. Kryetari 

* * * 
Të quajtun Arif Adem Lejka, Veliiko Refat Vej 

sel e Abedin Ferik Resuli, nga katundi Gumcnic i Gre 
qisë, akuzohen sepse më datën 20 , -1941, kanë ka 
në kalue kufirin greko-shqiptar tinëzisht c pa pasa 
port dhe kanë kalue kontrubandë dogonore 

Prandaj thirren për t'u prezantuar para Gjykatës 
Paqtuëse të Konispollt për t'u gj!Jkuar me datën 8- 
12-1942-XXI, ora 10 para dreke. 

Ni; rast mos prezantlrni do të veprohet sirnbas 
ligjës. 

Kjo thirrje c botuernc n2 Fletoren Zyrtare zën 
vendin e komunikimit 

Konispol, më 26-10-1942-XX. 

SHKURTIM AKT-GJYKIMI 
N'Emën të MadlJëris. Tij 
VIKTOR EMANUEL. III 

Për Hir të Zotit dhe Vullnet të Kombit 
Mbret i Italis dhe i Shqipëris 

Perandor i Etiopis 
Gjykate Fillore e Beratit në perfundim të pa(iies 

që Prok.iror.ja e Mbretit ngehu, kundra Gava An 
gele Domenico nenshtetas Italian më parë banues 
në Urën e Hasan Beut të Beratit shofer pranë· Shoq· 
niës Puriceli i gjykuarë në munges, i akuzuar per 
shkak se me datë 10-9-194.1-XIX ka kaluarë me au· 
tomobilin natën pa pasur dritat e nevojshme. 

Për arsyet e theksuara në proces-verbalin e 
gjykimit dhe në bazë të nenit 4.1 të Ligjës mbi 
mbrojtjen e rrugvet dhë qarkullimin e automjetevet, 

Vendosi 
Denimin e të lartë permendurit me (10) dhjetë 

fr. shq. gjobë. 
Me qenë se ky vendim i shtrohet tagrit të 

kundërshtimit dhe të diktimit, për arsyet e mos 
gjetjes të pandehurit shpallet në Fletoren Zyrtare 
dhe ky botim ze vendin e komunikimit. 

Berat, me 29-8-194.2-XX. 
Kryetari 

SHKURTIM AKT-GJYKIMI 
N'Emën të Madhëris Tij 
VIKTOR EMANUEL III 

Për Hir të Zotit dhe Vullnet të Kombit 
ffibret i Italis dhe i Shqipëris 

Perandor i Etiopis 
Gjykata e r: Shk"'- I-rë Beratit në përfundim të 

padies që Prokurorija e Mbretit ngrehu kundra 
Zyber Vlladit i biri Dalipit nga katundi Lur i Matit 
banues në katundin Murtaiaz të Fierit i pa martuar 
anallfabet i giykuar në munges, i akuzuem për 
shkak se me datë 3 Oershor 194.') natën 'per qëllime 
të paditunc, ka dhunuarë banimin e ankuesit Jet 
Giecit nga katundi A valejas ku si ka hyrë mbrenda 
ka lezionuar me nji kamë ankuesin Jetin i cili 
simbas rraportit të mjekut o sht sheruar brenda pesë 
(5) ditëvet. 

Per arsyet e theksuara në proces-verbalin e 
giykimit dhe në basë të nenevet 173 §. II. dhe 172 
§ II. e 59 të Kodit Penal 

Vendosi 
Demmm e të naltë përmendunil me trembë 

dhjetë (13) muaj e pesëmbëdhjetë ditë burgim te 
rëndë dhe me dyqindë (2;0) fr. shq. gjobë të rëndë 
dhe tue zbrite kohën e para burgimit nga data 
7-6· 194.0 dlie liruarë me të drejtë me datë 30·9-194.0 
dhe faljen e këtij ndeshkimi në bazë të nenit 2 e 
Dekretit Mbretnor mbi amnisti e falje dote 10·5-94.1- 
;- IX, tue ju ngarkuar dhe shpenzimet gjykore fr. shq. 
njizetë (20). 

Me qenë se ky vendim i shtohet tagrit të 
kundërshtimit dhe te diktimit, për arsyet e mos 
gjetjes të pandehurit shpallet në Fletoren Zyrtare 
dhe ky botim ze vendin e komunikimit. 

Berat, me 25-7-194.2-XX. 
Kryetari 

• 
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PA.RTE SUPPLEl'ttENTI\RE in lingua italiana F\nno XXI - Nr. 131 

GAZZETTA. UFFICIALE 
DEL REGNO D'ALBANIA 

Tirana, lunedi 16 novembre 1942-XXI 
EDITA DAL MINISTERO DELLA CULTURA POPOLARE 

CONDIZIONI D'ABBONAMENTO COSTO E MODALITA PEP LE lNSERZIONl --------- -· . 
ALBANIA, IT ALIA e IMPERO 
ESTERO (Paeal dell'Unlone Postale) 

per un OW10 fr. wb. 20 
• • • • , 30 

(per 6 mesi , met• preuo) 
Un numero del mese In cono (sine • 16 paglne) Fr. alb. 0,20 

arratroto • • l 
Ognl icscfcolc it In vendlta anche presso le librerle autorluate. 
Gil abbonamentl di regola decorrono dal glorno di rlcevlmento dell'lmporto. 

Non 11 garantlsce J'invlo del numerl arretratl. 
L'lmporto dell'abbonamento o per numerl separatl, ae per resident! to Al• 

banla. deve essere versato al locall Ullicl di Flnansa e la relatlva quletanzo 
rtmnsa al Minlstero della CULTURA POPOLARE se dall'ltalla, lmpe:o o dal 
l' Estero, con aHegno bancarlo sulate In !ranch! albaneal, aumentato (H per 
abbonamentl) di Ir. alb. 0.70 per spesa di quietanza. 

Gil Ullicl 1tatall (clvlll o mllitari) e gli Enti pubbltc; quando autonomi e 
acceatratl (clee non gli Ulflcl dipendentl) - possono rtchtedere per l1crltto wae 
e plil cepie gratulte (sclolte o in abbonamento) per se e per gli UfUcl dlpendentl. 

Decreto Luoqotenenziale Nr. 277 
Data 13-10 1942-XX 

Dichiarazione d'interesse pubblico della sisteme 
zione di una porte della strada 

Seu tari - Puka· Kukës 
NOi 

LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MA~A 
VITTORIO EMANUELE III 

P~l't GRAZIA DI DIO E YOLONTA DELLA NAZIONE 
RE D' ITALIA E D' ALBANIA 
IMPERATORE D' ETIOPIA 

In virtu dell' Autorita a Noi conferita; 
Vista il Nostro Decreto in data 11 dieembre 1939- 

XVIII, nr. 178, contenente le norme sull'espropriazioni 
per interesse pubblico : 

Visto la richiesta dell'A.S.A. in data· 5 agosto 
1942-XX, n. 4846; 

Su proposta del Pilinistro per i Javori Pubbfiei; 
abbiamo decretato e decretiamo: 

E' dichiarata di pubblico interesse la sistemazione 
della parte della strada Scutari-Puka-Kukës. vicino 
al km. 5 e km. 6.500, del vilaggio Rrene e Kotej 
del Comune Guri i Zi, per la quale sarrano espropriati 
seguenti immobili: 
( vedi eleneo deg li im mobili nella parte albanese) 
II Ministro p-oponente e incarieato per l'es- 

secuzionc del presente Decreto. 
Ordiniamo ehe i] presente Decreto sia pubblieato 

nella Gazzctta Ufficiale del Regno, mandando a chiun 
que $,J)etti di osservarlo e farlo osservare. 

Tirana, li 13 ottobre 1942-XX. 
Francesco J acomoni 

Iljas Agushi 

1e aon tupero una oolonno (alban •• • • ltallano)mtoimo fr. alb. ID 
•• oltr• 11110 colon.. •' • per ognl colonna 

L'lmporto • da urearli In antlolpo · sclvo per gli Ulflcl 1tatall o paro,ta 
tall COD le tl81H modolltë com• per gli abbonamentl. 

Le lnHrslonl 1ono gratulte 1oltanto per I Tribunal! o l'A mmlnl1tratlone 110 
tale quando per legge non • prevl1ta o non • po11lblie la 1lval1a 1u leni della 
1peso pe: I' lnaenlone. 

La pubbllca1lone dalie lnfftzlonl avvle:ne , salvo speciali clrcoatan,e · &~lro 
I prlllll 3 nwnerl dopo la dato di rloevlmento. 

N. 8. Og,,l corrltponden:a o venamanto deve e11ere !ndlrl1<ato al, 
MINISTER.O DELLA CULTURA POPOLARE 

(GAZZETT A UFFICIALE) 
T I R A N A (Albania) 

Decreto Luogotenenziale Nr. 278 
datë 23-10-192,L-XX 

Abbuoni prolungati al personale del Min. +ell'I. P. 
NOi 

LUOGOTENENTE: GENERALE DI SUA MAESTA 
VITTORIO EMANUELE III 

PER GRAZIA DIDIO E VOLONTA DELLA NAZIONE 
RE D' IT ALIA E D' ALBANIA 
IMPERATORE D' ETIOPIA 

In virt.u dell' Autori ta a Noi conierita ; 
Visto I'art. 115 dello Statute Pondarnentale del 

,Regno. 
Visto l'art. 14 del Decreto Luogotenenziale ·3 

aprile 1940-XVIII, n. 101 convertito nella legge 12 
luglio 1940-XVIII, n. 358; 

Visto i! Decreto Luoqotenenziale 25 qcnnaic 1940- 
XVIII, n. 3; 

Visto il Decreto Luogotenenzialc n, 528 del 31 
ottobre 1940-XIX; 

U dito ii Consiglio dei Ministri; 
Su proposta del Ministro Seqrctario di State 

per l'Istruzione Pubblica: 
abbiamo decretato e decretiarno: 

Art. 1 
E' accordato sino al 30 dicembre 1942-XXT l'ab 

buono di eui all'art. 1 del Decrcto Luoqolenenziale 
n. 34 del 25 gennaio 1940 al personale dipendente 
dal Ministero dell'Istruzione Pubblica, dispensate dal 
servizio a norma del Decreto Luoqotenenziale n. 528 
del 31 ottobre 1940, al quale l'abbuono non venue 
applicato entro il 30 ..giugno 1940. 
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Art. 2 
11 presente Decreto entra in vigore dal giorno 

della sua pubblicazione ne lia Gazzctta U i'ficiale e sara 
presentato al Consiglio Superiore Corporativo per la 
sua conversione in legge. . 

Ordi.narno ehe il pre .ente Deere to sia pubblicato 
nella Gazzetta Ufficiale del Regno ma.idando a chiun 
que spetti di osservarlo e di Iarlo osservare. 

Tirana, 23,10.1942-XX. 
Francesco Jacomoni 

NI.. Kruja 
Xh. Korça 

Decreto Luogotenenziale Nr. 279 
datë 27-10-1942 XX 

Dichiarazione di inte-esse pubblico della sistemo· 
:&ione di una parte della strada Scutari-Pukë Kukës 

NOI 
LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTA 

VI'l'TORIO EMANUELE III 
PER GRAZIA DIDIO E VOLONTA DELLA NAZIONE 

RED' ITALIA E D' ALBANIA 
IMPERATORE D' ETIOPIA 

In virtu dell' Autori ta a Noi conferita; 
Visto Nostro Decreto dell' 11 dicernbre 1939- 

, XVIII, nr. 178; ·._ 
Vista la richiesta dell' A.S.A. in data 25 settembre 

1942-XX, n. 5776; 
Su proposta del Ministro per i Lavori Pubblici; 

abbiamo decretato e decretiamo: 
E' dichiarata di pubblico interresse la sisterna 

zione della parte della Strada Scutari-Puka-Kukës, 
'dal km. 60 fino al km. 61 del quartiere Filishte, 
«Gryka e Kurtit, Lami i Ahrnetit, Livadhi i Madh, 
Te ura e Ndreut» del Comune di Puka, per la quale 
.saranno esp-opriati i sottoindicati immobili: 

(vedi elenco degl' irnmobili alla parte albanese) 
II Ministro proponente e incaricato per l'esecu 

zione del presente Dccreto. 
Ordiniarno ehe il prescnte Decrcto sia pubblicato 

nella Gazzetta Ufficiale del Regno, mandando a chiun 
que spcttl di osscrvarlo e di Iarlo osservare. 

Tirana, li 27 ottobre 1942-XX. 
Francesco Jacomoni 

Iljas A.gushi 

Decreto Luogotenenziale Nr. 279 
data 2 11-1912 XXl 

H Presidente de'Ie Consiglio dei Ministri in cari ca 
'lo anche con i funzioni diMinistro Segr. del P.N.F.A 

NOi 
LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAE.STA 

VITTORIO EMANUELE III 
PER GRAZIA DI DIO E VOLONTA DELLA NAZIONE 

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

i. Yirtil dell' Autorit& a Noi conferita: 
'fist& l'artk1>l• 17 dette St.tuto del 'P. N. 'F. A..; 

13 

Poiche e necessario provvederc interinalrnente all a 
direzione del P. N. F. A. du-ante l'assenza dall'Alba 
nia del Ministro Seqretario del P. N. F. A.; 

Su proposta del Presidente del Consiglio dei 
Ministri, di i ntesa col Minic;,tro Segretario del P. N. 
F. A.; 

abbiarno decretato e decretiamo: 
II Presidente del Consiglio dei i\llinistri e mca 

ricato di esercitare le funzioni di Miuistro Segretario 
del P. N. F. A., durantc l'assenza dall'Albania del 
titolare Ece. KOL BIB MIRA.KA]. 

Ordiniarno ehe iI presente Decreto sia inserito 
nella Gazzetta Ufficiale del Regno mandando a chiun 
que spetti di osservarlo e di f'arlo osservarc. 

Tirana, 2.11 1942-XXI. 
Francesco J acomoni 

M. Kruja 
K. B. Mirakaj 

Decreto Luogotenenziale Nr. 280 
datë 4·11-1942-XXI 

Creazione dell'Ents Nazionale dell'Artigianato 
NOi 

LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAF..STA 
VITTORIO EMANUELE III 

PER GRAZIA DIDIO E VOLONTA DELLA NAZIONE 
RE D' IT ALIA E D' ALBANIA 
IMPERATORE D' ETIOPIA 

In virtu dell' Autori ta a Noi conferlta , 
Visto l'articolo 15 dello Statuto e I'arr. 14 del 

Decreto Luogotenenziale 3 aprile 1940-XVIII, conver 
tito nella legge 12 luglio 1940-XVIII, n. 358, ritenuta 
la urgente necessita di disciplinare e coordinare le at 
tivita artigiane; 

Scntito il Consiqlio dei Mini,tri; 
Sulla proposta del Ministro Segretario del P. N. 

F. A. di concerto con i1 Presidente del Consiglio 
<lei Ministri, l\.Hnistro Segrctario di Stato per l'In 
tcrno, e i J\:'\inistri delle Finanze, dell'Istruzione, del 
I'Econornia Na •.. ionale e della Cultura Popolare; 

abbiamo decretato e decretiarno. 
Art. 1 

E' costituito in Tirana, sotto la viqilanzu del 
P. N F. A, !'Ente Nazlonale per I'Artiqianato Alba 
nese. 

Esso ha personalita giuridica. 
Art. 2 

L'Ente ha lo scope di favorire I'incrcmento e il 
miglioramento dell'ArliDianato Artistico Albanese, per 
Iezionarc la pj-oduzior;e nell'arnbito della sua tradi 
zionc e aqevolarc Jo smcrci '.l dei suoi prodotti attra 
verso mostre, concorsi, botteghe ece , sia in Albania 
ehe in altri paesi ; persequirc il perfczionamento mo 
rale e profcssionale delle Categorie artiqiane, inte 
grando, nel proprio seltore, l'opera di elevazione e 
di. a~iitenze s"9Jtil at Parrlit•; p,romuoYere stu4ii.1 
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pubblicazioni e, in genere, o~ni iniziativa tcndente 
ad un maggiore incremento economico ed a un mi- 
9liore sviluppo tecnico dell'attivita artiqiana. 

Per ll raggiungimento dei suoi fini e per l'eser- 
cizio delle sue attivita, l'Ente dispone dei scquenti 
.contrtbuti ennui: 

A carico dei bilanci del P. N. F. A. per Fr. 30.000 
» » 5.000 Ministero Cultura Popolare 

Ministero Econornia Nazionale » » 5.000 
Ministero Educazione Nazionale » » 5.000 

· Ministero Interni » » 5.000 
Esso dispone ancora dei mezzi patrimoniali e 

finanziari, di cui potra venire in possesso, per acqui 
sti, oblazioni, Iasciti, donazioni ece. e per utili rica 
vati dalle sue attivita e gestioni. 

Art. 3 - Sono Organi dell'Ente: il Presidente, ii Vice Pre- 
sidente, i1 Consiglio d' Ammi,1istrazione, i1 Comitato 
J\mministrativo. 

Il controllo frnanziario vienc cscrcirato da 1111 

Collegio di Revisori. 
A·t 4 

II Presidente e i1 Vice Presider,,<> dcll'Eute sono 
norninati dal Ministra Scqrctario del P. N. F A. 
Il Conciqlio d' AmrrInistrazione e compost o, oltrc ehe 
dci precedenti, da nove Co-isiqlieri nominati dal Mi 
nietro Segretario del P. N. F. A. su desiqnazione: 

Due della Presidenza del Consiglio dei Ministri; 
Due del P. N. F. A.; 
Uno del Mi::'istero degli Interni ; 
Uno del Ministero dell'Econornia Nazionale , 
Lno del .i\Hnistero de'la Cultura Popolere , 
l'.'1C• del 1'1:'\.i'.jste o dellEducezione Nazionale : 
Uro del Ministero delle Finanze; 
I: Pyesidente, ii Vice Presidente ed i componenti 

il Con, iolio d' Anurinistrazione durano in cari ca tre 
anni e possono essere riconfermati. 

Cornunque, anche trascorso il triennio, rimanqono 
in ca ics i· qu 11,d·> .o ·" t • c1, '- 

rinnovazior-e del Consig'io 
I~ caso di so=tituzione di un Co-nporçnte durante 

il co-so c e' tn-mnio, il sos itucnte durera 1n carica 
fin quando vi sarcbbe durato i1 sostituto. 

La c,1 ica di Presidente, di Vice Presidente e 
di co-nponer tc il Consiqlio d' Amrnin'strazione e gra 
tuita 

I! P•·e;if;mte ha Ia rapprescntanza legale dell'Ente 
a tutti gli effetti. 

Egli convora e presiede le riunioni •'el Consiglio 
di Amministrazione e ~1 Comitato Arnmtnistrativo e 
sovraintcnde all'artuazione delle loro deliberazioni e 
delle Ioro direttive. 

In caso di assenza o di tcmporaneo impedirnento, 
e sostituito dal Vice Presidente, e in caso di im 
pedimento di questo, da un Consiqliera d'Amrnini- 

Nr. UH 

;s'trazione, desiqnato, anche stabilmente, dal Consl, 
gliere d'Amministrazione. 

II Presidente risponde dell'endamento dell'EntM 
al Ministro Segretario del P. N. F. I\. 

l\rt. 6. 
II Consiglio d' Amministrazione delibera: 
a) sui bilanci preventivi e consurnivi dell'Ente; 
b) sulle direttive generali per il funzionamento 

dell'Ente; 
c) sulle norme relative al trattarnento qiurldico 

ed econornico del personale; 
d) su tutto quante impegna la consistenza pa 

trimoniale o I'attivita economica dell'Ente e ehe non 
sia di cornpetcnza del Comitato Amministrntivo; 

e) sull'ammontare dclle diarle e di eventuali get. 
toni di prescnza da corrispondere ai componenti il 
Consiglio di Amministrazione e il Comitato Ammi 
nistrativo. 

Le deliberazioni del Consiglio di Amrninistra 
zione divcntano esccutive soltanto dopo ii visto del 
l\'\inistro Seqrctario del P. N. F. A. 

r.:t , 
II Consiglio di Amml-dstrazlone si riunisce, di 

rcqola, una volta al mese, ed ogni qualvolta sia ri 
fenuto opportune dal Presidente, dal Cmitaro am 
ministrativo, o sia richiesto da a'rne 10 un ter zo dei 
Consiqlieri o dal Collegio <lei Revisori. 

Le riunioni sono valute con l'intcrvento dclla 
maqqloranza: le deliberazioni sono valide, qarnëo 
abbiano raccolto la maqqioranza dei voli; in caso 
di parita di voti, prcvale quella del Presidente o di 
chi ne fa le veci. 

L'avviso di convocazione deve pervcnirc ai Con 
siglieri con alrneno un anticipo di tre giorni 

.- .t ~ 
Alle riunioni del Consiqlio di Arnrnmist-azione 

possono sempre assistere i componenti il Collegio 
<lei Revisori. 

II Presidente puo invitare alle riunioni del (011- 

siglio di Amministrazione, per chiartmc-ti o · pareri, 
degli csperti, particolarrnente compercnti netle ma 
terie da trattare. Tanto i revisori ehe gli esperti non 
hanno voto deliberative. 

Art 9 
II Seqretario Generate e Seqrcta ·io del Consiglio 

di Amministrazione cd ha voto consultivo. Eqli rac 
coqlic, in apposito verbale, le dehbera doni del Con 
siglio; sotropone il verbale ana f r-na 'del Presidente, 
Io sotroscrivc con Jui e lo presenta alla successive 
riunione del Consiglio per l'approvazione. 

Art. 18 
II Comitato .Amministrativo e cornposto del Pre 

sidente del Consiglio d' Amministrazione, dal Vice 
Presidente e da tre membri norninati nel proprio seno 
dal Consiglio d' Amministrazionc. 

II Seqretario Generale dell 'Ente e segretario del 
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Comitato l\mministrativo ed ha voto consultivo. 
II Cornitato Amministrativo si riunisce dietro or 

dine del Presidente, fatto pervenire ai componenti 
in tempo utile. 

Art. 11 
11 Conritato Amministrativo: 
a) delibera su tutto quante non e espressamente 

riservato all a cornpetenza di altro organo; 
b) vigila sull'attuazione delle deliberazioni e delle 

direttive del Consiglio d' Amministrazione; 
c) predispone le iniziative da sottoporre all'esa-nc 

di questo; 
d) in caso d'urgenza, prende le dcliberazioni di 

competenza del Consiglio, alla cui ratifica le sotto 
pone nalla prima ri unione; 

e) provvede all'assunzicne e alla revoca del per 
sonale dell'Ente, ad eccczione del Segretario Gene 
rale e dell' Amministratore; ne determine le attribu 
zloni ed i compensi a norma del regolamento ehe 
disciplina il trattamento del personale, deliberate dal 
Consiglio d' Amministraziore. 

Art. 12 
Le riur.ioni del Cornituo Amrninistrativo sono 

valide con la presenza della maggioranza dei cornpo 
nenti. 

Per la validita delle deliberazioni occorre l'ap 
provazione dclla maggioranza dei presenti. 

Art. 13. 
Alle riunioni del Cornitato Amministrativo pos 

sono essere invitate, per pareri e chiarimenti., per 
sone particolarrnente esperte delle questioni in trat 
fazione; esse, peraltro, non harmo diritto a voto. 

I cornponenti il Collegio dei Revisori, harmo di 
ritto di presenziare alle riunioni del Comitato Am 
ministrativo. 

Art. li! 
11 Collegio dei Revisori e formato da tre mernbri, 

nominati annualrnentc, dal Consiglio di Amminlstra 
zione al· di fuori del proprio seno. 

Non puo essere nornlnato Revisore il prossimo 
~iunto di un membro del Consiglio di Ammi 
aistrazione, del Segretario Generale o. dell'Ammini 
stratore. 

Il Collegio dei Revisori escrcita il controllo sulla 
gestione finanziaria dell'Ente. Esso e tenuto a denun 
ciare subito al l'i,inistro Segretario del P. N. F. A. 
qualunquc irrcnolrritr' ehe nscont-i sir! sulk deli 
berazior d, -,'1 '. ;: 1i r c l ' ; .te ch,' , .l1'c11 '1 nonto 
J\mrnir..Mrutiv, di s-o 

J1 Con,;g!i,, t1,\1,irirn•,ir-::.i)JH:' n:u te:b ,,1re un 
oompenso forfeft<lri<> J•111u<.1le per il Colleqio dci Rc 
v:isori. 

Art. 15 
L'esccnzion! dt'l1e delibcrazio-ii del Co isiqlio di 

Amminisha~nnt> e tie! t::om.i.!ciln A111m:1istrativt~ c delle 

direttiec del Presidente e affidata al Segretario Ge 
nerale dell'Ente. 

Egli e capo del personale e deg1i Uffici dcll'Ente, 
del cui andamento risponde il Presidente. 

Art. 16 
II Segretario Generale viene nominate e rcvocato 

dal Ministra Segretario del P. N. F. A. 
La sua retribuzioue e a carico del P. N. F. A. 

Art. 17 
L'Arnministratore dell'Ente, vlere nominate e re 

vocato dal Ministra Se['jretario del P. N. F. A. 
La sua retribuzione e a carico del P. N F. A. 

Art. 18 
L'orqanizzazionc ir:z ale deqli uff.ci centrali e 

periferici dell'Ente, e tuto quante ë CO'l esse con 
nesso venqono attuati media rtr reqola 'W :,0 dell'Ente 
approvato, ci' orr'ir e Nostro, con d-creto ,..:e1 Ministro 
Segretario del P. N. F. A. 

Le eventuali modiriche. c: e si •. e.idessero neces 
sarie, verranno delitera'e da' Corsi rlio d 'Anvninistra 
zione e sottopos-c all'aoprovazione del .J1,1inistro Se 
gre' .irio c1el P. \, F. A., a tcnore dell'ultirno comma 
dell'articolo 6. . 

Art. 19 
L'anno finanziario comincia col prima qennaio 

e finisce col 31 dicembre dello stcsso anno. 
Entro il mese di marzo di ciascun a-mo, il Con 

siglio di Amministrazione approva i1 bilancin pre 
ventivo dell'Ente _ per I'eserclzio successive, nonchë 
il bilancio consuntivo del decorso csercizio. 

Tanto il bilancio preventiva dell'Ente ehe quello 
consuntivo, accompaqnato questo dalla relazione del 
Collegio dei Revisori, sono subito trasmessi al Mi 
nistra Segretario del P. N. F. l\. 

Ari. 20' 
II Ministro Seqretario del P. N. F. A. puo in 

0gni tempo disporre ispezioni sull'Ente e sulla sua 
Amministrazione. r~ 

Art. 21. 
Ove risultino disordini nell'Amministrazione del 

l'Entc, o si riscontrino violazioni di disposizioni le 
gislative o statutarie, ovvero il funzionarnento di esso 
11011 risponde compiutamente alle esigenze e agli scopi 
ehe ne hanno consiqliata la istituzione, il .Ministco 
Segretario del P. N. F. A. puo ordinare' lo sciogli 
rnento del Consiqlio di Amtninistrazione e la rev .ca 
del P•'("sit~0nte, affi..J,,rclo 'r lr.ro attribuzioni ad un 
Cr· 1 •• i, 1 i.i , r , !'c' '::;r;o. 

Art. 22. 
Tutti , !li atu •cd1tti neI' intercssc del •'E'1te ven 

qono escnerctl da qualsiasi tassa, diritto o imposta, 
al pan di opni atro dcll'Arnmiuistrezior-e dello State. 
E' pure conccsso l'esorcro dellc tassc o irnposte dells 
Stato e dci !\i\unicipi per i redditi dcll'Eate. 
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II prescnte Decreto entra in vlqorc dalla data della 
pubblicazionc nalla Guzzetta Ufficiale e sara presen 
tato dal Ministro proponente al Consiglio Superiore 
Fascista Corporative per la conversione in legge. 

Ordiniamo ehe il prcsente Decreto sia pubblicato 
nella Guzzetta Utricia'e del Regno, mandando a 
chiunque spctti di osscrvarlo e di farlo osservare. 

Tirana, L!.11.1942-XXI. 
M. Kruja 
Shuk Curaxuqi 
Xh. Korça 

Fra ICCSCO Ja.:omoni 

:) (• 

Dh. Bcratti ~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~ 
DLlRE l I LUOG01 ENFNZIALI di r.o.nina 
-- Co.; Deen to Leo J , e.ie n: .i'e m d 1 .J 2.> '-t>.t 

tembre 19":J XX ~l>'J r o · i ii i II". '·e jre ,1 ·• ~ ::- , p 1 

A, gra ki X rid 
Inter: a, con s i ~r. 'i 
se·t t. •:' o, :..r :I 
Nie ::L i. Z r <l ~ ~ 
Ste; u], LL·0:o.:·: ~ ~ .. 

;ri ~·u .. (' • • i i ru;1 ,-c 
l' i !) 4-~ 

'·' C ~ t. a1' 

np 

I (' 

J, B ; , ,, 
.}, t f ç 

J .J 1 
·' \.. ,I. _, 

Tusha; 
i sigg. Anastas' Gjoka, Ramiz Sadiku, EI.n:.1z muf 

tad, ~L. o Cu·ll, Fr 1·1;. ,i<l ,_;,; !, r 11'.cr ','il C J" 
qi 1 :S, ir q , , u i .. · , ~ : 11 ! , 1 •. \.' i' L ·, H~1 h 
.lb.:•;o, c tc un 1-1.Ll i_;_, 1l.c i, ·.1.l cI Ix1~;.;1 
Zverku, so.io 1 ,r i, at <l. t.1 1 ':.:ç. 1.' •• ·, 1 r •ppo A, 
gra,'u ;,.1, .ici p r;ti \'O..::- .. in d,: I',\ t 0,i .i . <l : •. L;:' l . 
ter; u, co ~- ip ;,, u IT&'· .ue di Ir. ab foJ e '1 Si.,J.J 
Dho.l.a ·,:e.'..a ul il ci j J 1> H•:1 f,J.'> nomi Jti 
I. agenti, ed i si<p. Ri '.U S\e·ri, I.",1 ro I) .dc, As lan 
Hjsa, Sl.e ,1er )._l·e ,;a'·,, T e ·-i ft) 1 .. H m ,n, l->.i.>1 urr.b 
Codc'i, ~e< at ç...,, 0. nie· .. a ;ior Ce ·a e ~.zu Liijc, 
sono nominati primi urcu.vissti nel qruppo A, grado 
XI co.i :ti,.e c';) m~.;,,. e di fr. ul>. 1tJ.J. 

o: Dc.r-t i L;o::>e~e1zlae in <li a 2d set 
ternbre 1942-XX, i sigJ ffoxhi S...i'a, Lazar Gje;i e 
Shcfqct Shjaku, so-10 nomi rai a3!_,ti di 111 c.a .se, 
gruppo C, g:·ado XV del ruolo or ja.iico del perso 
nale dell'Istruzione Pu'ibica n zi ci corrtari, con · ep 
vizio alla Scuola Professionale di Tirana, a decor 
rere dalla dr ta 1 luglio 19 •2 XX. 

- Con Decrcto Luojotcnenzia'e in da'a 28 set 
ternbre 1942-XX, il .;q. L 1..: 0, ,1 Luce}, e no.ni 
nato inscgnante de-Ia IV classe, gr'l:1.JO A, r·r ...• do XI 
del ruolo organico del M.inisLrn de l'Is. ruzio-e Pub 
blica nei circondari. con servizio a Tricpshë ( Seu 
tari). con stipendio rnensile di fr. alb 150. 

- Con De.reto Luojctenenzla'e in da'a 28 set 
tembre 19L'.2-XX, il sig. To.n Kol Preçi, Capo del 
Comune di Podmoçani (P_respa) ë esonerato daila 
carica e i1 sig. Ismail Leka e nominate Capo .del 
Comune di Podmo.ani. 

- Con Decreto Luogotetienzia!e in data 28 set 
tembre 1942-XX, il sig. Aqif Halili, Capo del Co 
mune di Rogoçiça (Gjilan) e esonerato dalla carica 

Nr. l3t 

ed ii sig Ramush Osmani e 110111inato Cep> tl~l Co 
rnune di Roqoçiça. 

~ Con Decrcto Luoqotenenzla'e in data 28 set 
ternbrc 19!12-XX, il Consulcnte del Tribunale di Cas 
sazione sig. Vangjcl Me!\Si ~ nominato Membro 
dclla Commissione delle Pensioni, cd in Consu 
lente del Tribuucle dclla Cassazione siq. Irakli Noçka. 
ë nominate Membro a. i. della stessa Cornrnisione, 

Con Decrcto Luoqotenenziale in data 28 set 
tembre 1942-XX, ii sig. Va ;il Amhni, inora pro 
fessorc della U classc, qruppo A, grado VIII, viene 
promosso Rctto-c di Convitto, pa s.md i al gruppo 
A grado VII del ruo!o orjjanlcc del personale arnmt 
nistrnt.vo : <J i::1•c1 url ,r~ c con s ipe d o di tr alb. 
325, ul posto vacente. 

Cc n Dcucto Lu_.J ,.~.ll'llZia e L1 d,:l'<l 10 otto 
b-e !O.'L~- XX, il s, J Dot. Be, 'c I Gu <lo (' nommato 
Vice - Co 's1gherc P, rrr.a. c nte p esso il Mmis' ero della 
Ecor.orr ia Nazionale. 

1...1 J1,· ~-.', Lt•.'.Jl'C, z. r c i i d r , 1.5 otto 
bre 1Qlf2 ),X, i: · q Idr.r .:u.,, .i.i'ora (,'tt '. tore di 
II. cL c- C' a c 1 .;·o. ~ o,.. ..le1l, Die · cr:c Cc: e ,k del 
la Po if.i.:,, c cso.:e, a o del a c r c, perm. ti.I di salute, 

Cr, n~Ln to Ltcq •e. e .zi., e i I d..t 1 16 o.t, 
bre 19\2 A\., i! siJ t: .rc: , '. ; ,1 .il c 1,0 .J. u l) Prrmn 
archivitz, cd i1 .i., ,) • 1 SI • "1 ,l.l•i • ar v1"1, 
nel fi o:o vs,', .cc .c l {J r ,J <l'.C .,..'! l'1r ,) Ar. i rto 
della Polizio con lo sti.ie.idi» i i:iulc del grado. 

Co:! D~, n to Luc 3, ~c»·e:-.:i[, e LI dat l 13 orto 
bre 1<;,42-XX, :'fr.,pr~ ,a Sr .i.n.cini ~ rli,::.1uLt1, per 
tutti gli C'~fct.i de.lu l!J re, s e.b.li ncuto ui,:Iiario 
sclarr.ente pvr ii f>:'rich nel f1 Ic e la d..> ,a Im 
prese f<1ri l'importo dr l er" 1i,,~ per c rit i C.:..::ta fir 
ma « A. l1\ .. NL I..._, dJllc n,k1cr1? .i! Porto di Durazzo 
e altre stazio.ii della ''-••0,,..1 di P_jJ e Lioli.rti, 

Con Decrcto Li.o -;o~er,(,1.:ia.e i.1 data 13 otto 
bre 1942-XX, sono nornir ati qiudici di pa,e. i1 sig. 
Fcjzullah Sejdini, ella PrdeLura di Argiroc1stro; 
il sig. Hasan Behxhct Kr..,u111, U:la Prcu.r di Gjilan 
ed il sig. Riiat A. Kra.n.qi. a.la Preura d. ~!,.h'>veci. 

·- Con Decreto Luoqoteuendale i.r data 13 otto 
bre 1942-XX, ii sig. Guaitani Cav. uir, Datt. Gio 
vanni, Capo Comn.issario della P. S., qrado V11, 
cessa di far parte ncl Corpe Ar''l>i'o del· 1 P .ili zia 
d'Albania, a decorrere dal 22 luglio 1942-XX, per 
riertro nei ruoJ ddla Pulizia d'Ital:a. 

- Con Decn·to Lw)J0:e ~t.::11 iale i 1 dat1 13 otto 
bre 1942-XX, ii Sot·oprefe~to di Puka, Sig. Ndoc 
Lrendushi, in base all'ut. 47 del Nostro Decreto 
n. 105 in data 3 apriie 1940-XV---, e esonerato dal 
servizio per rrotivi di sa'ute. 

-- Con D"c: .:to Luog)tenenziale in data 13 otto 
bre 1942-XX,il sig. Adem Kurtaga, sottoprefetto pi 
Prima classe a Roshajë, e esonerato dalia carica ed. 
il sig. Dant Mustafoj, attualmente II. Segre'ario Mila 
Prefettura di Peja, ë promos:o sottoprefetto di Prima 
classe a Rozhajë, con stipendio mensilc'di fr. alb. 30()_ 
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Viti XXI 

FLETORJA 
E MBRETNISË 

Nr.132 

ZYRTARE 
SHQIPTARE 

Tiranë, e Martë 17 Nanduer 1942-XXI 

BOTOHET.PREJ MINISTRIS S£ KULTUR£S POPULLORE 

KONDITAT E PAJTIMIT 

PËR SHQJP~RI, IT ALI e PERANDORI: për nji vit Fr. Shq. 20 
• JASHTE (Shtete të B. Postal) • • • > 30 

(për R muaj gjysma) 
Një numur (deri 16 faqesh) i muajit n'udhtim Fr. Shq. 0,20 
» • > • i vjetër ,. 1.- 

(Numura të veçanta shiten edhe në Libraritë) 
Të hollat për pajtime ose për sasi numurash a koleksio 

ne paguhen në Zyrën e Financave në çdo vend dhe <!.ë· 
ftesa përkatëse duhet t'i dërgohet Ministris së KUL TURES 
POPULLORE. 

Për Fletoren Zyrtare, nga jashtë pajtimi mund të dër 
gohet me çek banke, tue shtue fr, shq. 0.70 për pullat e dë 
ftesës, po dhen'atë drejtim. 

T A~SA E REG ULLA PËR SHPALLJET 

Kur nuk kalon një shtyllë (shqip e italisht) Fr. Sbq. 10 
Për ma shumë se v.jë shtyllë për çdo shtyllë • S 

Botohen pa vleftl! shpalljet q'u përkasin gjyqen 01e admilll• 
atratls Shtetnore dhe ato ti! cilësueme t'atilla ose ti! perja1ht11e1111 
ligjlrisht nga pagimi i taksave Shtetnore. 

Shpalljet botohen rregullisht • kur nuk pengojnl! rasje ti pe· 
saçme • ndër 3 numurat e para pas mbritjes si! tyre në Redalui 

pagesa e 1hpalljevet bëhet si edhe për pajtimet nl Zyrat Flnanoiar, 

OR.EJTIMI p6r korreapondenc6 dhe page1at 61bt 
MINlSTIUst S£ KULTUll£S POPULLOI.£ 

(FLETORJA ZYRTAllE) 
TI R. AN£ 

PËRMBAJTJE 
1) D. Min. Fin. - Konkurs për 20 vende Nd. LL f. 1 
2) D. Min. P.B. - Pranim dorëheqjeje nëpunësi • 2 
3) ,, ,, - Pezullim Tekniku Kryetar 

Zyre P.T.T 2 
4) D. Min. Ek. - Pasqyrat organike emrore të 

personelit të Komis. të J. për 
Limanin e Durrësit .. 3 

5) D. Min. P.B. -·Pranim dorëheqjeje agjenti 
P. T. T. 3 

6) D.Min.P.Mbr.-Pezullim Kuestori dhe Nd. 
Nënkuestori • 3 

7) D. Min.PB. - Deklarim dorëheqjeje 
Agjenti • 4 

8) ,, • • Deklarim dorëheqjeje 
Tekniku P.T.T ,, 4 

9) Shpallje Gjyqesh 
JO) Lajmërim për mbledhje Sh. Metalurgji.ka 

qEKRETf MINISTRORE 

Konkurs për 20 vende Ndihmës-Llogaritar 
në Grupin B) Grada XI-të 

,itillisfri Sekretar Shteti për Financat 
Mbassi pa Dekretin Mëkambësuer dt. 3-4-1940 

XVIII, Nr. 105, mbi giëndjen Juridike, ekonomike 
e jerarhike të nëp;1nësavet civilë të Shtetit, 

DekrP.ton 
Neni 1. 

Shpallet nji konkurs me provim për 20 (njizet) 

vënde Ndihmës-Llogaritar· në Grupin B) Grada XI-të. 
Neni 2. 

Mund të marrin pjesë në konkurs ata që kanë 
dipllomën e pjekunis (maturën) ose titull shkolle 
t' aq vlefshëm. 

Neni 3. 

Lutjet e pranimit në konkurs, të nënshkrueme 
nga kcndidoti. duhet të paraqiten pa tjetër mbren 
da 60 ditëve nga data e botimit të këtij Dekreti në 
Fletoren Zyrtare të Mbretnisë, në Ministrin e Fi. 
nancavet (Drej:orija e Personelit) - Tiranë. 

Neni 4. 
Bashkë me lutjet duhet të paraqiten këto do· 

kumenta: 
1) titull origjinal i studimit ose kopjen autentike 

noteriale të tij ; 
2) dëshmija e lindjes nga e cila të përfundoië 

se kandidati ka mbushë 18 vjetët dhe nuk ka ka 
përxye të 35 vjetët e moshës në datën e këtij De 
kreti , 

3) dëshmija e nënshtetësis ; 
4) dëshmija e Penolitetit . 
5) dëshmija e sjelljes mirë morale, qytetare e 

politike e lëshueme nga kuestori. 
6) dëshmija mjeksore nga ë cila do të për 

fundojë se kandidati ka nji trup të shëndoshë • të , 
fortë dhe se asht pa gjymtyme që t' a bajnë të pa 
aftë në të kryemit e detyrës, 

7) kopjo. e fletës së nënshkrimit në listat e re 
krutimit ose dëshmija mbi përfundimin e rekrutiz;ut 
ose tt shërbimit ushtarak t~ kryem 1 , 
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2 FLETORJA ZYRTA.l{b 17 Nëntor 1942-Xl'I 

8) fotografija e re e kandidatit në dy kopje 
me nënsukrimin e tij të vërtetuem prej noterit; 

9) dëshmijo nga e cila të përfundojë se kan 
didati asht shkrue në P.K.F.SH. ose në D.L.Sh. 

Dokumentat e përmenduna në numurat 3, 4. 
5 e 6, duhet të mos jenë me data para 3 muejve 
nga data e këtij Dekreti. 

Neni 5. 
Dokumentat e sipër-përmenduna duhet t' i 

bashkëngjiten lutjes me të plotë e pa të meta. Nuk 
pranohen të qekuna në të tjera dokumento. të ba 
me për me marrë pjesë në të tjera konkurse të shpa- 

• lluna nga Ministrija e Financavet ose nga të tjera 
Ministri. 

Mungesa e njenës nga dokumentat e për 
rnënduno shkakton përjashtimin automatik nga kon 
kursi. 

Neni 6. 
Provimi qëndron në nji provë me shkrim dhe 

në nji provë me za mbi kulturë të përgjithëshme 
(letërsi, histori, fillime të kulturës fmancjare ). 

Provimet do të zhvillohen në Tiranë pranë 
Ministris së Fmanco vet. 

Prova me shkrim caktohet për në ditën 4. Kall- 
nduer 1943-X XI n' orën 9 para dreke. 

Provat me zo do te zgjaten në ditët e pastaj 
me simbos rendit të kandidatit në radhën alfabetike. 

Do të pranohen në provat me za kandidatët 
që kanë fitue jo ma pak se 6-10 në provën me 
shkrim. 

Neni 7. 
Komisjoni pro vuës. i për oornë si mbas nenit 11 

të dispozitave mvi gjëndjen juridike, ekonomike e 
jerarhike të nëpunësavet civilë të Shtetit, do të em 
nohen me tjetër Dekret Ministruer. 

Neni 8. 

Rendimi i fituesavet të konkursit do të sajohet 
simbas radhës së pikavet të fitueme në caktimin e 
notës së përgjithëshme e cila do të doh nga mesa 
teria midis notës me shkrim e asaj me za. 

Në rasë të njij fitimi të barabartë .do të para 
pëlqehen konkuruesat që janë prej familjes me ma 
shumë fëmijë. 

Neni 9. 
Kandidatët që do të shpallen fituës të kon 

kursit do të merren për provë për gjashtë muej me 
nji shpërblim baras me rrogën minimume të shka 
llës- XI-të të Grupit B) (Fr. Shq. 150.) dhe si të mba 
rohst ky afat i shprovirnit në qoftë se do të fitojnë 
nji gjykim për të mirën e tyne nga ana e Këshi 
llit t' Administratës, do t' emnohen rregullisht në 
shkallën XI-të të Grupit B) me rrogë fillestare fr. 
shq. 150. 

Fituesit që në mbarim të kohës së shprovimit 

Nr. 132 

nuk do të jenë gjykue t' aftë nga Këshill' i Admi 
nistratës, do të lirohen pa të drejtë shpërblimit a 
.shdamtimit. 

Neni 10. 
Përse nuk asht parashikue në këtë Dekret, 

vlejnë dispozitat mbi gjëndjen juridike. ekonomike 
dhe jerarhike të nëpubsavet civilë të Shtetit, të pël 
qyem me Dekretin Mëkambësuër datë 3-4-164.0- 
XVIII, Nr. 105. 
Tiranë, më 5.XI-194.?-XXI 

Ministri i Financa vet: 
Shuk Gurakuqi d.v. 

Pranim dorëheqjeje nëpunësi 

Mi11istri Sekretar Shteti piir Punë Botore 

Mbassi pa shkresën Nr. 37989.'I të Drejtoris së 
Përgj. të P.T. T., me të cilën njofton se Shtjefën Mi 
haj, Agjent i kl. IV. me shërbim në Bogë, ka para 
qitë dorëheqjen për arësyenc ekonomike e Iorniljore , 

Mbassi u paë Neni 4.5 i D.M. d. 3-4.-1 ~40-XVIIL 
Nr. 105, mbi rregullimin e gjendjes juridike, eko 
nomike e jercrhike të Nëpunsave të Shtetit: 

Dekreton 
Neni 1. 

Z. Shiiefën Mihaj. Agjent i Kl. IV. Grupi C. 
Grada XV, me rrogë mujore fr. shq. 80, me shërbim 
në Bogë, i pranohet dorëheqja qysh prej cl. 18 Oer 
shuer 194.2-XX, qi mbas lirimit të shërbimit ushta 
rak të përkohshëm, nuk asht paraqitë ma në detyrë. 

Neni 2. " 
Ky Dekret, qi 1-ër efektet ligjore hyen në fuqi 

me dt. 18-6-1942-XX. do të botohet në Fletoren Zyr 
tare dhe ka me i u kumtue Këshillit Kontrollues për 
rregjistrim. 

Tiranë, më 29 Tetuer 1942-XXL 
Ministr i Pun ve Botore: 

Iljoz H. Agushi cl. v. 

Pezullim Tekniku Kryetar Zvre P. T. r. 
Ministri Sekretar Shteti për Punë Botore 
Mbassi pa shkresën e Drejtoris së P ërgj. të 

P. T. T. Nr. 2534.1118 d. 24-10-194.2-XX, me të cilën 
njofton se kundër Z Haki Fetahi, Teknik Kryetar 
Zyret i kl. I[. me shërbim në Tepelenë, asht marrë 
masë rreshtimi për faje të ndeshkusshms prej pa 
ragrafit I-rë të nenit 185 të Kodit Penal; 

Mbassi pa Nenin 59 të D.M cl. 3-4.-194.0-XVIII, 
Nr. 105, mbi rregullimin e gjendjes juridike, ekono 
mike e jercrkike të Nëpunsave t~ Shtetit: 

Dekreton, 

Neni '· 
Z, Hcki Fetahi, Teknik Kryetar Zyre. P. T. T 
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kl. II. Grupi B, Grada IX, rroga mujore fr. shq. 225, 
me shërbim në Tepelenë, pezullohet nga droda e 
detyro, me çveshje prej rroge për një kohë të pa 
caktueme qysh nga d. 8 Tetuer 1942-XX që asht 
lëshue mandat rreshtimi. 

Neni 2. 
Ky Dekret, qi për të gjitha efektet liqjore hyën 

në fuqi me d. 8 Tetuer 1942-XX, do të botohet në 
Fletoren Zyrtcre dhe ka me i u kumptue Kshillit 
Kontrollues për rregjistrim. 

Tiranë, më 29 T etuer 1942 XX. 
Ministr' i Punve Botore: 
Ilics H. Agushi d.v. 

Pasqyrat organike emnore të personelit të Ko· 
misarjatit të Jashtzakonëshmë për Limanin e 

Durrësit 
M,ni.~tri S1 kretar Shteti për Ekonomin Kombëtare 

Mbassi pa Dekretin Mëkcmbësuer datë 3 Prill 
194.0,XVIII. Nr. 105, mbi normat që rregullojnë 
gjënd1en juridike, ekonomike e jerorkike të nënpun 
save të Shtetit; 

. Mbassi pa përcaktimet e Dekretit Mëkambësuer 
datë 15 Shtatuer 194.2- XX, Nr. 236, mbi tabellat 

organike të personelit të Komisarjatit të Jcshtzc 
konëshmë për Limanin e Durrësit; 

Mbassi pa Vendimin datë 26 Tetuer 1942.XX, 
Nr. 9 të Këshillit Administrativ të Ministris s Eko 
nomis Kombëtare, formue si mbas përcaktimeve të 
nenit 26 ~ë Dekretit Mëkambësuer datë 3 Prill 1940- 
XVIII, Nr. 105; 

Dekreton 
Neni 1 

Pasqyrat organike me emërot e rrogat për 
katëse të personelit të Komisarjatit të .Jashtzcko 
nëshmë për Limanin e Durrësit, caktohen si mbas 
tcbellcve që i lidhen këtij Dekreti dhe bëjnë pjesë 
të pa ndame me te 

Neni 2 
Inkuadrimi, si mbas këtyre tabellave dhe për 

sa i përket efekteve ekonomike, fillon qysh prej t 
Korrikut 1940-XVIII. 

Ky Dekret do të shpallet në Fletoren Zyrtare 
të Mbretnis dhe do t'i kumtohet për veprim e re 
gjistrimin e rastit Komisarjatit të .Joshtzckonëshmë 
për Limanin e Durrësit. 

Tiranë, më 29, T etuer 1942-XX. 
Ministri Ekonomis Kombëtare 

Tabelat organike emnore të personelit të Komisarjatit të Jashtzakonëshmë për Limanin e Durrësit 
N. rend. N. Grupi Grada vënd. Mbiemni e emni Sherbimi i cilësuam Rroga mujore 

I. TABELLA E GRUPIT «A, 
1. A VII 1 Theohari Saqi Klvesekretar i Kl. l-rë 375 

II. TABELLA E GRUPIT «R» 
1. B VIII 1 Rruga Faik Kontroll. Llogarit. i Kl. l-rë 275 
2. B IX 2 Esad Podgorica Kontroll. Llogarit. i Kl. II-të 250 

III. TABELLA E GRUPIT «C» 
C XV 1 Mustafa Shaboni Agjent' i Kl. IV-të 90 

Ministri Ekonomis Kombëtare 
K. Kotte d.v. 

Praoim dorëheqjeje agjenti të P. T. T. 
Ministri i Punoe Botore; 

Mbassi pa shkresën e Drejtoris së Përgjithshme 
të P. T. T. Nr. 18661 datë 19-X-1942-XX, me të cilën 
njofton se Z. Muharrem Sherifi, Agjent i kl IV, 
me shërhim në Frashër, ka paroqitun dorheqjsn për 
orsyena familjare; 

Mbassi pa D. M. d. 3-4-1940-XVIII, Nr. 105, 
mbi rregullimin e gjendjes juridike, ekonomike e 
jerarkike të Nëpunsave të Shtetit; 

Dekreton: 
Neni 1 

Zot. Muharrem Sherifi, Agjent i Kl. IV, Grupi 
C. Grada e XV, rroga mujore Fr. Shq. 80, me sher 
him pranë Zyrës së P. T. T. në Frashër, për arsyena 
familjare të parashtrueme i pror.ehet dorheqja qysh 
nga d. 1 Nanduer 1942-XX. 

Neni 2 
Ky Dekret, qi ~ër efektet ligjore hye11. ni f1,1~i 

me datën 1 Nanduer 1942, do të botohet në Fleto 
ren Zyrtare dhe ka me i u kumtue Kshillit Kontro 
llues për rregjistrim. 

Tiranë, me 27 Tetuer 1942-XX. 
Ministr' 1 Punve Botore 
Iljas H. Agushi d. v. 

Pezullim Kuestori dhe Nd. N-Komiseri të S.B. 
N-Jlinistri Sekretar Snteu për Punët e Mbrendsh~ 

Mbasi u-pa shkresa nr. 03361, dt. 24-1-1942 E 
Drejtoris së Përgjithshme të Policis . 

Mbasi u-pa neni 50 i D. M. 3-4-1942-XX, 
nr. 105; 

Dekreton 
Zz. Skender Seimanaj e Ismet Hoxha, respek 

tivisht Kuestor i Kl. II-të dhe Nd. N-Komiser i S. B., 
me shërbim në. Durrës, pezullohen, për nji kohë 
të pacaktueme, nga grada, me premje të rroçës dhe 
vshen nën ndjekje dishiplinore. 
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Ky Dekret do t' i komunikohet Këshillit Kon· 

trolluesë për rregjistrim dhe do të botohet në Fle 
toren Zyrtare të Mbretnis. 

Tiranë, 30-10-1942-XXI. 
N-Ministri i P. të Mbrëndëshme: 

(Mark Gjomarkaj) 

Deklarim dorëheejeje Ag:enti të kl. IV 
Ministr' i Punue Botore 

Mbassi pa shkresën e Drejtoris së Për~jithshme 
P.T.T. nr. 35276-III datë 17-10 194.2-XX. me të cilët\ 
njofton se Zot. Gjika Thoma, Agjent i Kl. IV. me 
shërbim në Korçë, nuk asht prezentue në Zyrë për 
me rifillua në detyrë mbas okupacjonit grek: 

Mbassi pa D.M. datë 3-4-194.0-XVIII. nr. ir 5, 
mbi rregullimin o gjendjes juridike, e jerarkike të 
Na pumave të Shtetit, 

Dekreton 
Neni 1 

Zot. Gjika Thoma. Agjent i kl. IV. Grupi C. 
Grada XV, rroga mujore fr.shq. 80. me shërbim në 
Korea. deklarohet dorëheqës qysh nga data 12 
Pruer 194.1-XIX qi- asht inkuadrue e nuk ka vazh 
duar në detyrë. 

Neni 2 
Ky Dekret, qi për të gjitha efektet ligjore hyen 

në fuqi qysh me· datë 12 Fruer 194.1-XIX. do të 
botohet në Fletoren Zyrtare dhe ka me i kumtue 
Kshillit Kontrollues per rregjistrim. 

Tiranë, me 27-10 1942-XX. 
Ministr' i Punve Botore 
Iljas H. Agushi d. v. 

Deklarim dorëheqjeje Tekniku të P. T. T. 
Ministri i Punue Botore 

Mbas si pa sh cresën e Drejto ris së Përgjithshme 
të P. T. T. Nr. 22344-XXVII d, 19-8-1942-XX, me të 
cilën njofton se Zet. T aip Toska. Teknik Kryetar 
Zyret i Kl. III, 1 transferuem me sherbim për në 
Maqellar, mbasi ·ka dorzue Zyrën në Reskovec 
nuk asht paraqitë fare në krye të detyrës së re, 
por me tri kërkesa telegrafike ka kërkue leje ose 
.teklarimin dorheqës . 

Mbassi pa paragrafin 3, të Nenit 4.5 të D. M 
d. 3-4-194.0-XVIII Nr. 105, mbi rregullimin e gjendjes 
juridike, ekonomike e [erorkike të Nëpunscve të 
Shtetit; 

Dekreton: 
Neni 1 

Zot. Taip Toska, Teknik Kryetar Zyret i kl. IU. 
Grupi B. Orada X, me sherbim në Maqellar, deklc 
rohet dorheqës, në pshtetje të paragrafit 3, të Ne· 
nit 45 tA D. M. d. 3-4.-194.0-XVIIl, Nr. 105 të nalt 
p!nnendun. 

Nr. 132 

Neni 2 
Ky Dekret, qi për të giitha efektet ligjore hyen 

në fuqi me cl. 1 Gusht 1942-XX. ka m'u botue në 
Fletoren Zyrtare dhe ka me i u kumtue Kshilln 
Kontrollues për rr~gJistrim. 

Tiranë. me 24. Tetuer 1942-XX. 
Zav. Ministr' i Punvet Botore 

Ministr i Fmancavet 
Shuk Gurakuqi cl. v . 

SHPALLJE GJYQESH 

Vendim afati per t' ara tis un 
Mb si nuk 4-ht zanun Hali l Ile li, i Liri i 

Belit, banuës në katuudiu Ceghysejn pandehet 
se me'[d. 11-7-941-XIX ditën e ... ka vramë-vde. 
kurë të qujtuo Gale Hysejniu nga ay katund, 
Kryetaria e Gjykatës së Shk. Ivrë Prizrendit që 
prej datës shpalljes të këti vendimi, të pande 
hunit permendun i nt'p dhetë ditë afat, për me 
u prezantuë para gjykatës. Në kjoftë se nuk i 
paraqitet ~jykatës nibrenda 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 pasu- 
nia dhe me as nji mënyrë nuk ka me pasë të 
drejtë ankimi mbi veprimet e banuna. 

Të gjith karabinierëvet e policët janë të de 
tyruem me zanjen e tij. 

Për plotësimin e veprave të përmënduna i 
asht shkrue Prokuroriës Shtetit dhe në mbështe 
tje të neneve 3 71, 3 72 të procedurës penale 
shpallet ky vendim. 

Prizren, më 14,. \'111-1942-XX. 
Kryetari 

• 
* * 

Mbasi nuk asht zauun Met Graceni banues 
në Elbasan qi pandehet se më vj 936 ka ha 
mun disa vjedhje në Elbasan, Kryetaria e. Gjy. 
katës së shk. Lrë Elbasanit që prej datës shpall 
jes të këti vendimi, të pandehunit përmendun i 
nep dhetë ditë afat, për me u prezantuë para 
gjykatës. Në kjoftë se nuk i paraqitet gjykatës 
mhrenda këti afati vërtetohet se nuk don me ju 
bindë Iigjës 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 ba- 
muna. 

Të gjith karahinerët e policët janë të dety· 
ruem me zanjen e rij, 

Për plotësimin e veprave të përmënduna i 
asht shkrue Prokuroriës Shtetit dhe në mbështe- 
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tje të neneve 371, 372 të procedurës penale 
shpallet ky vendim. 

Elbasan, më 9-9-942-XX 
Kryetari 

* * * 
Mbasi nuk eshte zenë i qojturl Bektash 

Emin Brahimllari, vjet 4 7, nga katundi Melçan, 
i aratisur per shkak se me datë 23- 7 -942, me 
armen e luftës që . mbante pa leje, ka vrare ve 
llanë e tij viktimën Istref Eminë, nga ay ka 
tund, Kryesija e Gjyqit Kolegjial të Korçës, të 
naltpermendur i jep dhjetë ditë afat qysh prej 
datës së shpalljes lë këtij vendimi per t' u pre 
zantuar para këtij gjyqi, dhe në qoftë se nuk 
prezantohot brenda afatit në fjalë, vertetohet se 
nuk i bindet Iigjës dhe kështu gjykimi do të 
vazhdojë në mungesën· e tij, do të perjashtohet 
nga të drejtat civile, do t'i sekueatrohet pasuri. 
ja dhe me asnjë mënyrë nuk ka të drejtë an. 
kimi për veprimet e bëra. 

Të gjithë karabinieret si dhe organet e tje 
ra të sigurimit publik janë të detyruar me ka· 
pjen e tij. 

Per plotsimin e veprimeve të slpermendura 
ra ju shkrua Prokurorisë Mbretnore dhe me 
mbeshtetje të neneve 371 e 372 të K. P. P. 
shpallet ky vendim. 

Korçë, më 10-9-1942.XX. 
Zav, Kryetari Gjyqit 

* * * 
Mbasi nuk është zenë i qojturi Koste Na· 

sho Hita, nga katundi Mbrakull i Berbtit, dhe 
banues në katundin Dishnicë, i pandehur se me 
12-10-941, së bashku me të pandehurin të resh 
tuar Niko Nasho Hita, nga ay katund, ne vendin 
Orman te katundit Rembec, kanë v,arë viktimën 
Faik .l!.minë, nga katundi Be lorta. me revolverë 
që kanë mbajtur pa lejë dhe kanë vjedhur oje 
assi patate nga ara e viktimës. 

Kryesija e Gjyqit Kolegjial të Korçës, të 
pandehurit të naltpermendur i jt>p dhjetë ditë 
afët qysh prej datës se shpalljes të këtij vendi 
mi per t'u paraqitur para këtij vendimi per t'u 
paraqitur para këtij gjyqi, dhe në rastin e kun 
dert, vertohet se nuk i bindet Bgjes dhe kështu 
gjykimi do të vazhdojë ne mungesën e tij, do 
të perjashtobet nga të drejtat civile, do t'i se 
kuestrohet pasurija dhe me asnjë menyrë nuk 
ka të drejtë ankimi pllr veprimet e hera.· 

Të gjithë karabinerët si dhe organet e tjera 
të sigurimit publik janë të detyruar me kapjen 
e tij. 

Për plotësimin e veperimeve të sipermen 
dura ju shkrua Prokurorisë Mbretnore dhe në 
mbështetjen e neneve 371 e 372 të K. P, P. 
shpallet ky vendim. 

Korçë, më 10.9-1942-XX. 
Zav. Kryetari Gjyqit 
*. 

* * Mbassi nuk asht zanun Xhafer Aliu, i biri 
i Aliut, banues në Greshnicë të Ballshit, qi pan 
dehet me datë 30- 7 -942, natën ka dhunuar ba 
nimin e ankues Fatime Aliut nga ai katund të 
cilës i ka vjedhur dhe nji mushlZë, Kryetaria e 
Gjykatës së Shkallës - [-rë të Beratit që prej da 
tës shpalljes të këti vendimi, të pandehunit per 
meudun i ncp dhetë ditë afat, për me u pre· 
zantue para gjykatës. Në kjoftë se nuk i para 
qitet gjykatës mbrenda këti afati vërtetohet se 
nuk don me iu bindë Iigjës, dhe kështu ka me 
u shikue gjyqi në mungesë, kan me iu rrëzue 
të drejtat civile, ka me iu sikvestrue pasunia dhe 
me as nji mënyrë nuk ka me pasë të drejtë an 
kimi mbi veprimet e bamuna. 

Të gjith karabinerët e policët janë të de 
tyruem me zanjen e tij. 

Për plotësimin e veprave të përmenduna i 
asht shkrue Prokurorie Shtetit dhe në mbështet 
je të neneve 371, 372 të procedurës penale 
shpallet ky vendim. · 

Berat, më 2"-10-942-XX. 
Kryetari i Gjyqit 

* * * Mbassi nuk janë zanun Adem Shpendi i 
biri Daliut e Shaqir Bushalaj i biri Osmanit 
banuës në Gurzë të Kruës qi pandehet se me 
datë 17 -6-941, në bashkveprim direkt kanë vra 
rë të qujtuniu Ker Sadri Bardhin po nga Gurzi 
i Krus, Kryetaria e Gjykatës së Shk. l-rë Du 
r rës që prej datës shpalljes të këti vendimi, të 
pandehunit përmenduri i nep dhetë ditë afat, 
dër me u prezantue pare gjykatës. Në kjoftë se 
uuk i paraqitet gjykatës mbreuda këri afati vër· 
tetohet se nuk don me iu bindë llgjës, dhe kë· 
shtu ka me u shikue gjyqi në mungesë, kanë 
me in rrëzue të drejtat civile, ka me iu sikves 
true pasunia dhe me as nji mënyrë 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 përmenduna i 
asht shkrue Prokuroris Shtetit dhe në mbështet 
je të nenit 371, 372 të procedurës penale shpa 
Ilet ky vendim. 

Durrës, më 21-10-1942-XX. 
Kryetari· 
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* • * 
Mbassi nuk asht zanun Sulejman Baxhia, i 

biri i Xhaferit, banuës në Potom Skrapar, qi pan 
dehet se me dalë 28-11 1940 
ka vrar të qujtunin Muço Ali, Qemal Muço, Ali 
dhe Riza Mehmetin nga Potomi, Kryetaria e Gjy· 
katës së Shk. Lrë Beratit që prej datës shpall 
jes të këti vendimi, të pandehunit përmendun i 
nep dhetë ditë afat, për me u prc:zantue para 
gjykatës. Në kjoftë se nuk i paraqitet gjykatës 
mbrenda kë ti afati vërtetohet se nuk don me 
iu bindë Iigjës, dhe kështu me u sbikue gjyqi në 
mungesë, kanë me iu rrëzue' të drejtat civile, ka 
me iu sikvestruë pasunia dhe me as nji mënyrë 
nuk ka 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 përmenduna i 
asht shkrue Prokuroris Shtetit dhe në mbështet· 
je të nenit 371, 372 të proeedurës penale shpa 
Ilet ky vendim. 

Berat, më 2;0-10-1942.XX. 
Kryetari Gjyqit 

* • 
* 

Me qenë se nuk është zënë i qojturi Shef 
ki Rakip Selkollari, vjeç 37, nga katundi Pish 
kupat, i aratisur për shkak se me 3-7-940, ka 
qelluar një herë me revolver dhe me qellim 
vrasje kontra ankuesit Riza lstrefit, nga ay ka 
tund, të cilin e ka plagosur si dhe ka mbajtur 
me vedi pa leje revolver, Kryesija e Gjyqit Ko 
legjial i jep dhjetë ditë afat që uga data e shpall· 
je s të këtij vendimi në Fletoren Zyrtare, që të 
prezantohet para këtij gjyqi, dhe në rastin e 
kuudërt gjykimi do të vazhdojë në mungesën e 
tij, mbasi do të vërtetohet se nuk i bindet li 
gjës, do të përjashtohet nga të drejtat civil •. , do 
t'i sekuestrohet pasurija dhe me as një mënyrë 
nuk ka të drejtë ankimi per veprimet e bëra. 

Të gjithë karabinierët dhe organet e tjera 
të sigurimit publik janë të detyruar me kapjen 
e tij. 

Për plotësimin e vepërimeve të sipërmen 
dura, iu shkrua Prokurorisë Mbretnore dhe në 
mbështetje të neneve 371 e 372 të P. P. shpa 
Ilet ky vendim. 

Korçë, më ll-9-1942·XX. 
Kryetari Gjyqit Shk. l rë 

• * * . 
Me, qenë se nuk asht zanë i pandehuri 

Rexhep Sefer Picalli nga katundi Picall i Tira 
nës, i akbzuen se me datën 7 5-1942 në pritë 

dhe me paramendim, ka qëllue nji here duke 
plague ankue •. io Mersin Dervishin nga ay katund, 
për shkak grindjeje që kanë pasun për çështje 
toke dhe për nji rrugë arash; prandaj Kryesi ja 
e Gjykatës Shk. Lrë Tiranës i nep të përmen 
dunit Rexhep një afat prej 10 ditësh ng.i data 
e botimit të këtij vendimi në Fletoren-Zyrtare, 
me u prezantue për 1?jykim para kësaj Gjykate 
Në rast mos-prezantimi vertetohet se nuk don 
me ju bindë ligjës dhe kështu ka me vazhdue 
giykimi në mungesën e tij, kanë me iu rrëzue 
të drejtat civile. ka me iu sekuëstrue pasunija 
dhe kanë me u marrë të gjitha masat e tjera 
ligjore për të cilat nuk ka mt' pasë asnjë të 
drejtë ankimi. 

Çdo polic e karabinier asht i detyruem me 
kapjen e tij. Për plotësimin e veprave të sa ma 
sipër i iu shkrue Prokuroris Mbrernore dhe në 
bazë të nenevet 37:~-:n3 te Pr. Penale shpallet 
k) vendim. 

Tiranë. më 5-20 • I 9,12- XXI. 
Kryetari 

* • 
* 

Mbassi oak asht zanun Xhemal Gjergji 
biri Ramazanit dhe Kasem Luiza banuës i pari 
Kamberras Shijakut e i dyti. Linz të Tiranës, 
qi pandehen se me datë 26 Dhjetuer 1911,l në 
bashkëpunim kan vrarë të qujtunin Islam Gjer· 
gjin nga kat. Kamberras Shijakut, Kryetaria e 
Gjykatës së Shk. Lrë c Durrësit që prej' datës 
shpalljes të këti vendimi, të pandehunve e të 
përmendua u nep dhetë ditë afat, për me u pre 
zantue para Gjykatës. Në kjoftë se nuk i para 
qiten Gjykatës mbrenda këtij afati, vërtetohet se 
nuk duen me ju bindë Iigjës, dhe kështu ka me 
u shiku e {!jyqi në mungesën, kan me ju rrëzue 
të drejtat civile ka me iu sikvestrue pasunia dhe 
me as nji mënyrë nuk kan me pasë të drejtë 
ankimi mbi veprimet e hamuna. . 

Të gjith karabinierët e policët janë të de 
tyruem me zanjen e tij. 

Për plotësimin e veprave të përmenduna i 
asht shkrue Prokuroria Shtetit dhe në mbështe 
tje të neneve 371, 372 të procedurës penale 
shpallet ky vendim. 

Durrës, më 15-9-1912-XX. 
Kr ye tari 

• * 
* 

Mbassi nuk asht zanun Gjin Picaku, i hiri 
Petrit, banus Perlat Mirditë, qi pandehet se me 
d. 1-4-942-XX ka vrarë të qujtuuin Mehmet As 
llan Ge;en nga Sukthi Shijakut, Kryetari i Gjy- 
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katës Eë Shk. I rë Dmrës, që prej datës shpall- 
. jes të këti vendimi, të pandehunit përmendu u i 
nep dhelë ditë afat, për me u prezantue para 
Gjykatëe. Në kjoft se nuk i paraqitet Gjykatës 
mbrenda këti afati vërtetohet se nuk don me 
iu bindë ligjës, dhe kështu ka me u shikue Gjy 
qi në mungesë, kanë me iu rrëzue të drejtat 
civile, ka me iu sikvestrue pasunia dhe me as 
nji mënyrë nuk ka me pasë të drejtë ankimi 
mbi veprimet e bamuna. 

Të gjith karabierët e policët janë të dety- 
ruem me zanjen e tij. 

Për plotësi min e veprave të përmënduna i 
asht shkrue Prokuroi is Shtetit dhe në mbështe 
tje t~ neneve 361, 372 të. procedurës penale 
shpallet ky vendim. 

Durrës, më 15-9-1942-XX. 
P. Kryetari 

* * * 
Mbassi nuk. asht zanuo Molla Deljallisi, i 

biri Feritit, banues në Shahinaj Shijak, qi pan 
dehet se me datë 19-12,1941, natën, ka qellue 
pa efekt të qujtunin Shaqir Kadri Tabakun, 
Kryetaria e Gjykatës së Shk. Lrë Durrës që prej 
<latës shpalljes të këti vendimi, të pand hunit 
përmendun i nep dhelë ditë afat, për me u pre 
zantue para Gjykatës. Në kjoftë se nuk i para 
qitet Gjykatës mbrenda këti afati vërtetohet se 
nuk don me iu bindë ligjës, dhe kështu ka me 
u shikue gjyqi në mungesë, kanë me iu rrëzue 
të drejtat civile, ka me iu sikveetrue pasunia 
dhe me as uji mënyrë nuk ka me pasë të drejtë 
ankimi mhi veprimet e bamuna. 

Të gjith karabinierët e policët janë të de 
tyruem me zanjen e tij. 

Për plotësimin e veprave të përmenduna i 
asht shkrue Prokurisë Shtetit dhe në mbështje 
të nenit 371, 372 të procedurës penale shpallet 
ky vendim. 

Durrës, më 22-9 1942-XX. 
Kryetari 

* • • 
Me <Jenë se nuk është zënë i qojturi Adil 

Daul Qyrani, nga katundi Varvarë, i aratisur 
për shkak se me patë 9-2.942, tue bërë pritë 
ka vrarë viktimën Shaban Çallëkun nga ay ka 
tund, me armën e luftës, Kryeeija e Gjyqit Ko 
legjial i jep dhjetë ditë afat që të prezantohet 
para Gjyqit Kolegjial të Korçës D. Nd. qysh 
prej datës shpalljes së këtij vendimi, dhe në 
qoftë se nuk prezantohet brenda këtij atati, vër· 
tetohet se nuk i bindet ligjës dhe kështu do të 
vazhdojë gjykimi në mungesën e tij, tue u për- 

jashtuar nga të drejtat civile, dhe do t'i sekues 
trohet pasurija dhe me asnjë mënyrë nuk ka të 
drejtë të bëjë ankim për veprimet që janë bërë. 

Të gj, thë kerabinierët dhe organet e tjera 
të sigurimit publik janë të detyruar me kapjen 
e tij. 

Për plotësimin e vepërimeve të sipërmendu 
ra iu shkrua Prokurorisë Mbretnore dhe në 
mbështetje të neneve 371 e 372 të P. P. shpa 
Het ky vendim. 

Korçë, më 24-9-1942-XX. 
Zav. Kryetari Gjyqit Shk. Lrë 

Vendim afati për t' aratisur 

Mbasi nuk janë zënë të qojturit 1) Ali Xhafer 
dhe 2) Xhafer Ahmeti, nga katundi Bickë e Bilish 
tit, tash të aratisur përse me 9-XU-941, të dy bash 
kërisht në zenkë e sipër kanë vrarë me revolveret 
që mbanin pa lejen e autoriteteve kompetente 
bashkëfshatarin e tyre Ismoil Myftarin, nga ay ka 
tund, Kryesija e Gjyqit Kolegjial thëret të pandehu 
rit që të prezantohen para kësaj gjykate, mbrenda 
10 dirve që prej datës shpalljes së këtij vendimi, 
dhe në rastin se nuk paraqiren në këtë afat, vër 
tetohet se nuk ju binden ligjës dhe kështu gjyqi do 
të vazhdojë dhe përfundojë në mungesën e tyre; 
do t' i përjashtojë nga të drejtat civile; do t' u se 
kuestrohet pasurija dhe me as një mënyrë nuk ka 
në të drejtë ankimi për veprimet e kryera. 

Të gjithë karabinierët si dhe organet e tjera të 
sigurimit publik janë të detyruar me kapjen e tyne. 

Për plotësimin e veprimeve të sipërmendura 
ju shkrua prokurorisë Mbretnore dhe në mbështetje 
të neneve 371 e 372 të P. P. shpallet ky vendim: 

Korcë. me 1 Maj 1942-XX 
Zev. Kryetar' i Gjyqit Shk. l-rë 

Vendim afati p§r t' aratisun 
Mbasi nuk asht zanë i pandehuri Dence Bajini 

nga katundi Ostren i Vogël i Zerqanit (Peshkopi), 
i cili akuzohet për vjedhje dy fish të cilësueme në 
dam të Del Cora Antonio dhe Domenico Antonio, 
në bashkëpunim me ti; pandehurin tjetër të rresh 
tuem V ahid Ibrahim Duka. prandaj kryesija e 
Gjykatës Shk l rë Tiranës i akordon të përmendu 
rit Dance nji afat prej 10 ditësh nga data e botimit 
të këtij vendimi në Fletoren Zyrtare, për t' u pre 
zantue me ketë Gjykatë ma u gjykue për veprën 
që i ngalkohet. 

Në rast mos-paraqitje vërtetohet se nuk i u 
bind ligjës dhe kështu ka me vijue gjykimi në 
mungesën e tij, ka me ju sekuestrue pasunija. kanë 
me ju marrun të drejtat civile dhe kanë me u ma 
rrë të gjith masat e tjera ligjore, për të cilat p.uk 
ka me pasë ma të drejtë ankimi. 
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Çdo ftues o karabinier asht i detyruem në 
kapjen e tij. 

Në marrjen e masave përkatëse ju shkrue 
Prokuroriës Mbretnore të këtushme dhe në bazë të 
nenevet 572-373 të Pr. Penale shpallet ky vendim. 

Tiranë, me 11-VII-94.8-XX 

Kryetari: 

•:•'.• 

Mbasi nuk asht zanun Pajezit Thaçi, i biri i 
Hclit, Kosovar banuës në Geruaj, qi pandehet se 
me cl. 18-10-94.0 ka vrarë të qujtunin Muhamed 
Hysen Hoxhën dhe Isa Bajram Cenin, Kryetaria e 
Gjykatës së Shk. l-rë Durrës 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 v ërtetohet se nuk don me ju bind ligjës, dhe 
kështu ka me u shikuë gjyqi në mungesë, kan me 
ju rrëzue të drejtat civile, ka me ju rrëzue të drejtat 
civile, ka me ju sikvestruë posunic dhe me as nji 
mënyrë nuk ka me posë të drejtë unkimi mbi ve 
primet e bamuna. 

Të gjilfl karabinierët e policët janë të dety 
ruem me zanjen e tij. 

Për plotësimin e veprave të përmenduna i 
asht shkrue Prokurories Shtetit dhe në mbështetje 
të neneve 371, 372 të procedurës penale shpallet 
ky vendim. 

Durrës, më 30-9-194.2-XX 
Kryetari 

Mbasi nuk asht zanun Xheladin Seferi, i biri 
Seferit, banuës në Bodinak Shijak, qi pandehet se 
me d. 26-4.-94.2-XX ka qëllue të qujtunin Riza Elez 
Vocin nga ay katund, Kryetaria e Gjykatës së 
Shk. I-rë Durrësit që prej datës shpalljes të këti ve 
ndimi; të pandehunit përmendun i nep dhetë ditë 
afat, për me u prezantuë para Gjykatës. Në kjoltë 
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, kon me 
ju rrëzue të drejtat civile, ka me ju sikvestruë pa· 

• sunia dhe me as nji mënyrë nuk ka me pasë të 
drejtë ankimi mbi veprimet e bamuna. 

Të gjith karabinierët e policët janë të dety 
ruem me zanjen e tij. 

Për plotësimin e veprave të përmënduna i asht 
shkrue Prokuroriës Shtetit dhe në mbështetje të 
neneve 317. 372 të pr.osedurës penale shpallet ky 
vendim. 

Durrës, më 29-9-194.2-XX 
Kryetari 

• ¥.· :,:. 

Mbasi nuk asht zanun Xhemal Gjoka, i biri i 
Zejnelit. banuës në kat. Manës 'të Shijakut, qi pan- 

dehet se me d. 11-9-941 XIX ka vrarë të qujtunin 
Ymer Dervishin nga kat. Urs kom. Shmavlcsh. Krye, 
terie e Gjykatës së Shk. I rë Durrës. 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 
rnbrenda këti afati vërtetohet rn nuk don me Ju 
bindë liqjës, dhe kështu ka me u shikuë gjyqi në 
mungesë, kon me JU rrëzue të drejtat civile, ka me 
ju sikvestruë pasunia dhe me as nji mënyrë nuk 
ka me posë të drejtë ankimi mbi veprimet e bamuna 

Të gjith karabinierët e policët janë të dety 
ruem me zanjen e tij. 

Për plotësimin e veprave të përmenduna 1 

asht shkrue Prokuronës Shtetit dhe në mbështetje 
të neneve 371, 372 të procedurës penale shpallet 
ky vendim. 

Durrës, më 29-9-94.2-XX 
Kryetari 

•:•:• * ;i. 

Mbasi nuk asht zanun Shahan Lazamero, i 
biri Fejzullahit, banuës n Ishërn. qi pandehet se 
me cl. 18-3-94.2-XX ka vrarë të qujtunin Oazim 
Ahmet Ali Nuren, nga Ishrni. Kryetarin e Gjykatës 
së Shk, I-rë Durrës që prej datës shpalljes të këti 
vendimi, të pandehumt përmendun i nep dhetë 
ditë afat, për me u prezantuë pora Gjykotës 
mbrenda këti afati vëttetohet 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 gj1th karabinierët e policët janë të dety 
ruem me zanjen e tij. 

Për plotësimin e veprave të përmenduna i 
asht shkrua Prokuroriës Shtetit dhe në mbështetje 
të neneve 371. 372 të procedurns penale shpallet 
ky vendim. 

Durrës, më 26-9-94.2-XX · 
Kryetari 

Mbasi nuk asht zanun Llesh Kol Toma, i biri 
i Kolës, banuës në Perlat Mirolite, qi pandehet se 
me d. 5-9-94.1 ka vrarë të qujtunin Mark Pieokun 
nga Sukth i Shijakut. Kryetaria e Gjykatës së Shk. 
l-rë Durrës, qe prej datës shpalljes të këti vendimi, 
të pandehunit përmedun 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 pcsunic dhe me 
as nji menyrë nuk ka me posë të drejtë ankimi 
mbi veprimet e bamuna. 
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Të gjith karabinierët e policët janë të detyruem 
me zanjen e tij. 

Për plotësimin e veprave të përmenduna i 
asht shkrue Prokuroriës Shtetit dhe në mbështetje 
të neneve 371, 372 të procedurës penale shpallet 
ky vendim. 

Durrës më 29-9-194.2-XX 
Kryetari 

Mbasi nuk asht zanun Muharrem Rexhep 
Kacimboli, banues në Bozanxhija e Ndroqit, qi pa 
ndehet se me d. 23-7-94.1 ka shtim mbi të qujtunin 
Zeqir Isuf Rrushit nga kat. Arapaj i Durrsit, Krye 
taria e Gjykatës së Shk. I-rë Durrësit 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, kon me ju rrezue të drejtat civile, ka me 
ju sikvestruë pasunia dhe me as nji mënyrë nuk 
ka me posë të drejtë ankimi mbi veprimet e bamuna. 

Të gjith karabinierët e policët janë të detyruem 
me zanjen e tij. 

Për plotësimin e veprave të përmënduna ! 
asht shkrue Prokuroriës Shtetit dhe në mbështetje 
të neneve 371, 372 të procedurës penale shpqllet 
ky vendim. 

Durrës, më 29-9-194.2-XX 
Kryetdri 

Mbasi nuk asht zanun Bajram Xhixh Dani 
dhe Dan Xhixh Dani, bonuës në M1cjon të Krujës, 
qi pandehen se me d. 9-8-94.1-XIX kon vrarë të 
qujtunin Myrteza Elez Demen po nga ay vend, 
Kryetaria e Gjykatës së Shk. I-rë Durrësit që prej 
datës shpalljes të këti vendimi, të pandehunve të 
përmendun u nep dhetë ditë afat, për me u pre 
zantuë paro Gjykatës. Në kjoftë se nuk i paraqiten 
Gjykatës mbrenda këti afati vërtetohet se nuk duen 
me JU bindë Iigjës, dhe kështu ka me u shikuë 
gjyqi në mungesë, kon me ju rrëzue të drejtat ci 
vile, ka me ju sikvestruë pasunic dhe me as nji 
mënyrë nuk kon me posë të drejtë ankimi mbi ve 
primet e bamuna. 

Të gjith karabinierët e policët janë të detyruem 
me zanjen e tij. 

Për plotësimin e veprave të përmenduna i 
asht shkrue Prokuroriës Shtetit dhe në mbështetje 
të nenit 371, 372 të procedurës penale shpallet ky 
vendim. · 

Durrës, më 29-9-1942-XX. 
Kryetari 

Mbasi nuk asht zanun Osman Stefanaj, i biri 

i Beshirit, banues në Haderaj, që pandehet se me 
d. Shkurt 194.2 ka hapur me forcë dritoren e anku 
sit Musa Gega me qëllim vjedhje, Kryetaria e gjy· 
qi· të Shk. 1-rë që prej datës shpalljes të këti ven 
dimi të pandehunit përmendun i nepet dhetë ditë 
afat, për me u prezantue para gjyqit. Në qoft se 
nuk i paraqitet gjyqit mbrenda këti afati vërteto 
het se nuk don me JU bind ligjës, dhe kështu ka 
me u shikue gjyqi në mungesë kanë me ju rëzue 
të drejtat civile ka me ju sikvestrue pasunia dhe 
me as nji mënyrë nuk ka me posë të drejtë ankimi 
mbi veprimet e bamuna. 

Të gji th karabinierët e policët janë të detyruem 
me zanjen e tij. 

Për plotësimin e veprave të përmenduna i asht 
shkrue Prokuroriës së shtetit dhe në mbështetje të nene 
ve 371, 372 të procedurës penale shpallet ky vendim. 

Vlorë më 1 Tetuer 194.2-XX 
Kryetari 

:•:· 

Mbasi nuk asht zanun Iljcs Karameti, i biri i 
Dalipit banuës në kat. Krifcë, qi pandehet se me 
d. 13-7-194.2 ka vrarë të qujtunin Xhemal Halil Ker 
kurtin, Kryetaria e Gjykatës së Shk. I-rë Dibër që 
prej datës shpalljes të këti vendimi, të pandehunit 
përmendun i nep dhetë ditë afat, për me u prezan 
tuë pora Ojykotës. 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, kon me ju rrëzue të drejtat ci 
vile, ka me ju sikvestruë pasunia dhe me as nji 
mënyrë nuk ka me posë të drejtë ankimi mbi ve 
primet e bamuna. 

Të gjith karabinierët e policët janë të dety 
ruem me zanjen e tij. 

Për plotësimin e veprave të përmënduna i 
asht shkrue Prokuroriës Shtetit dhe në mbështetje 
të nenit 371, 372 të procedurës penale shpallet kYi 
vendim. 

Dibër më 1-10-194.2-XX. 
Gj. Filluer 

Mbasi nuk asht zanun Hysein Karameti, i bir 
i Dolipit, banuës në kat. Krifcë, qi pandehet se me 
d. 13-7-194.2-XX e ka vramë të qujtunin Xhemal 
Halil Kërkutin, Kryetaria e Gjykatës së Shk. I-rë 
Dikër që prej datës shpalljes të këti vendimi, të pa 
ndehunit përmendun i nep dhetë ditë afat, për me 
u prezantuë 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 drej 
tat civile, ka me ju sikvestruë pasunia dhe me as 
nji mënyrë nuk ka me posë të drejtë ankimi. mb 
veprimet e bamuna. 
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Të qjith karabinierët e policët janë të dety 
ruem me zcnjen e tij. 

Për plotësimin e veprave të përmënduna i 
asht shkrue Prokuroriës Shtetit dhe në mbështetje 
të neneve 371, 372 të procedurës penale shpallet 
ky vendim Dibër më 1-10-1942-XX 

Gjyq. Filluer 

LEI f:R - GJYKIM 
N'Emën të M.adhëris Tij 
VIKTOR EiHANUEL III 

Për hir të Zotit dnc Vulllll'l 10 l(o111hit 
l\1bret i Iralis dhe i Shqlpëris 

Perandor i Etiopis 
Gjykata e Shk. 1-rë Prizrenit, në formimin Ko 

legjijal prej Z.Z. Ekrem Hada Kryetar, Selami Libo 
hova Anëtar, Odhise Dhima Anëtar. 

Në ndodhje gati të Z. Prokurorit të Mbretit 
Kudret Kukoshit, dhe t' asistuem prej Nën-sekretarit 
Aleksandër Çipit, si Notë shkrues 

Në padijen penale të regjistrueme në Nr. 79 
të regjistrit Gjeneral të çeshtj sve ndeshkimore të 
vjetir 1942-XX, të ngrehur. 

Prej Prokurories Mbretnore Vepruese n' Emër 
të Drejtës Botnore. Kundra Selim Din Sinanaj, i biri 
Dinit, dhe Fatimes, vjeç 60 nga katundi Butuc të 
Kcrnunes Butucit (i aratisur). 

I pandehur. se, me datë 13-8-1942-XVIII, me 
paramendim e tue zanë pritë n' afërsitë ·e shtëpisë 
të Ram Bajram Merdanit, e ka gjuajtur një herë 
këtë me pushkë, me qëllim vrasjeje tue e plago 
sur në krahun e majtë por pa mundur me realizue 
qëllimin e tij. 

Në procedimin penal të zhvilluëm botënishtë 
dhe në mungesën e të pandehurit, Trupi Gjykuës 
sot me datë 1 4-8-1942-XX, ka dhënë vendimin e 
poshtë shkruare, 

Vendim 
Selim Din Sinanaj, i biri Dinit. dhe i Fatimes, 

vjeç 60, bujkë, nga katundi Butuc, i aratisur. me 
komunikatën e Prokurorisë së Mbretit, Nr. 207 datë 
23-12-1940-XVIII. i është sjellur kësaj Gjykate për 
t' u Gjykue si i pandehur në mbështetje të oridi 
nancës Gjykatës Hetuëse Nr. 1~5 datë 16-12-1940, 
për deliktin e parashikuem e të ndeshkuëm prej 
neneve 405 Nr. 2 e 62 të K. P. Sepse, me datë 
13-8-1940-XVHL n' ora 10 allafranga të natës me 
paramendim e tuë zënë pritë n' ofërsit e shtëpisë 
të Ram Bajram Merdanit, e ka gjujtur një herë 
këtë me pushkë, me qëllim vrasjeje tuë plagosur 
në krahun e majtë, por pa mundur me realizuë 
qëllimin e tij, 

Në procedimentin penal të zhvilluëm botnisht 
dhe në mungesën e të pandehunit. 

Trupi - Gjykuës, mbassi ndëgjojë këndimin e 
aktevet të kësaj dosje. 

Mbassi ndëgjojl- deponimet e dëshmitarvet 
Mehmet Ukshinit, e Bajram Luzhës. 

Mbassi ndëqioië deklaratat e ankuesit 
Mbassi analizojë imtësisht elementot e kë 

saj çështjeje. 
Observon 

Se, Selim Din Sinonaj, më datën 13-8-40-XVIII, 
ora 10 allafranqa të natës, me paramendim e tue 
zanë pritë n' afërsitë e shtëpisë të viktimë Ram Baj 
ramit, e ka gjuajtun këte nji herë me pushkë e ml': 
qëllim vrasje tue e plogosun në krahun e majtë 
por pa mundun me përmbarue qëllimin e tij. 

Shkakun e kësaj nqjarje e gjejmë në faktin se. 
para 30 vjetëvet, Ram Bajrami, tue shkue për në 
Shkodër për t'i a shpëtue invazionit të Serbëvet, 
ka gjetë në rrugë tue udhëtue fill vetëm, të sho 
q en e të pandehunit. t~ cilën e mori me fëmijën e 
tij, dhe mbassi ajo i tha se, 1 shoqi e kishte ndamë 
mbas nji vjeti e gjysmë e ka martue në katundin 
Kryezi të Iballës Pukës. nga kjo gja i pandehuni 
u zernërue. dhe këte zemërim. mbas tridhjet Vje 
tësh e manifestojë me- plagesën qi i bani Ram 
Bajramit. 

Për provim të këtij fakti konkurojnë këto ele- 
mentë, 

1) Deklaratat e tmkuesit Ram Bajramit. 
2) Deklaratat e Riza Din Sinanaj, vëlla i të 

pandehunit, nga të cilat mirret vesht se, ky i fu 
ndit mbassi kreu deliktin. vojti në shtëpi të tij. man 
të bijën dhe nji 'lope dhe u arratis mbassi i kallo· 
zojë të vëllait se kishte plogosun Ram Bcjrcrnin 
(shii , proces-verbalin e korabimeriës Tropojës da 
të 29-8-1940. 

3) Armiqësija qi ekzistonte ndërmjet të pan 
dehunit dhe ankuesit për shkakun e parashtruëm 
me nolt. . 

IJ.) Arratisja e të pandehumt fill mbas kryem- 
jes të deliktit, 

5) Vrasja mbas 15 ditësh mbas kryemjes së 
këtij delikti të Zenun Abdullahit (Kushuri i ankue· 
sit Ram) vrasjen e dytë i pandehuni e kreu se e 
quante si të pamarrë hakun, mbassi nuk kishte 
mundë të vriste vdekun ankuesin; 

6) Deponimet e dëshmitarëvet Mehmet Ukshi 
nit. e Bajram Mehmet Luzha të cilët me 91ith' se 
nuk kanë osnji dijeni të drejtë për drejtshme mbi 
mënyrën e krymjen e këtij delikti por nga hetimet 
qi kanë bamë ju rezulton se auktor' i plagosjes Ram 
Bajramit asht Selim Dini ; 

7) Raporti modikoleqal datë 16-8-940-XVIII qi 
konstanton plagesën e të parafolunit Ram ; 

Për këto arësyena 
Kollegji Gjykuës i Prizrenit vendosi: 
Deklarimin e Selim Din Sinanajt, i biri i Fati 

mes, vjeç 60, bujk, nga katundi Bytyc. tash i arra. 
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e Gjyqit Hetues Nr. 4.5 datë 4-4-1940-)ÇVII, ashtë 
dërgue për gjykim, dhe asht kërkue ndjekja pena· 
le, kundra të padehurit Faslli Rexha, nga katundi 
Vllahen i Krumës, banues në katundin Demien. 
pse me datë 2-11-1935, me paramendim dhe dtike 
zanë pritë, për hakmarje nga armiqësina të vjetra 
ka vrarë vdekur viktimën Dervish Bajramin, nga 
katundi Krumë i Prefekturës së Kukësit . 

Në procedimin penal të hapur dhe të rjedhur 
botënisht, në mungesën e të pcmdehurit Faslli Re 
xhës , Gjykata mbasi këndoj akt-akuzën e Prokuro 
rit të Mbretit Nr. 72 datë 13-4-1940, ordinancën e 
Gjyqit Hetues Nr. 4.5 datë 4-4.1940, aktet e hetime 
vet fillestare, pyetësore dhe ato gjyqësore; 

Mbasi ndëgjoj me betim konformë nenit 268 
të Pr. Penale deponimet e deshmitarëvet të së D. 
Botore Hazir Ahmetit dhe Kadri Hajdarit; 

Mbasi ndëgjoj rekuizitoren e Z. Prokurorit të 
Mbretit të përmbajtun në proces-verbalin e Gjyki 
mit, që përfundimisht kërkoj të vendoset fajtorija e 
të pandehurit Fazlli Rexha, si autor i vrasjes me 
paramendim në dam të Dervish Bojrcmit , 

Observon se, i pandehuri Faslli Rexha me datë 
2-11-1935, në pyllin e katundit Krumë, duke zënë 
pritë, ka shtye dhe ka vrarë vdekur, viktimën 
Dervish Bajramin, dhe fill mbas ngjarjes asht amtisë 
për në katundtn Damjan të Gjakovës, në kohën e 
ngjarjes ish toke e Mbretënisë Jugosllave, dhe mbas 
krymjes së veprës kriminale, mbas kalimit të 5 (pe 
së) ditëvet si shenjë gëzimi, miqvet të tij ju ka qit 
dhe ju ka doravitë kafe ; 

Vepra e të pandehurit, vërtetohet dhe provo 
het me këto elemente : 

1) Armiqësija që pat eksistue midis të vramit 
dhe të pandehurit pse, viktima kishte vrarë djalin 
e vëllaut të të pandehurit; , 

2) Me faktin q' i pandehuri mbas vrasjes së 
viktimës si shenjë gëzimi për hak-marjen u ka qit 
kafe miqve të tij në katundin Damion të Gjakovës 
që n' atë kohë ka qenë tokë e ish Mbretënisë Ju 
gosllave; 

3) Me deponimet e dëshmitarëvet të së Drej 
tës Botore Hozir Ahmetit e Kadri Hajdarit, nga 
katundi Krumë, të cilët vërtetojnë vrasjen e vikti 
mës për hak-marje ; 

4) Me aratisjen e të pan dehurit në tokën e 
ish Mbretnisë Jugosllave. 

Shkaku i vrasjes së viktimës vërtetohet se, i 
pandehuri ka pas për grua një kushërinen e vik 
timës; i pandehuri këtë grua para 30 vjetësh e kishte 
lëshue, dhe këto duke mbetë në rrugë viktima e 
mori në shtëpin e vet dhe mandej e martonte në 
katundin Iballë të Pukës, dhe· në këtë kohë vret 
vdekun djalin e vëllaut të të pandehurit, dhe i 
pandehuri për këto shkaqe armiqësije vret viktimën 1 

pra, për gjithë këto arësyna, tue pëlqye dhe -kër- 

tisun si autor· të vrasjes të mungueme e të para 
mendueme, të kryeme në dam të Ram Bajramit më 
datë 13-8-94.0-XVIII. 

Mbas shqyptimit të këtij vendimi. Z. Prokuro- 
rit Mbretit, kërkoi caktimin e dënimit të fajtorit Se 
lim Dinit, në themel të nenevet 405 Nr. 2 e 62 të K. P. 

Mbi këte, u-shqyptue vendimi i dënimit 
që vijon, 

Vendim 
Simbas vendimit të fajsisë, faji i fajtorit Selim 

i takon nenit 405 Nr. 2 të K. P. pra në mbështetje 
të këtij neni e dënon me vdekje. 

N' Aplikim të nenit 62 të K. P. ndeshkimin e 
sipërmë ja kthen në (Tridhetë) 30-vjet burgim të 
rendë, i cili për efektet e ligjës më datë 27-4.-1937, 
ka me u vuajtun si burgim. 

Urdhënon konfiskimin e gjithë pasunis të keq 
bërësit Selim Dini, njikohësisht i ngarkon edhe 
shpenzimet e gjyqit. 

Vendimi asht i kundërshtuëshme dhe i dekti 
muëshmë dhe u daklorue me datë 14-8-194.2-XX. 

Prizren 2-9-1942-XX. 
Kryetari i Gjyqit : 

LETËR· GJYKIM 

N'Emën të Madhëris Tij 
VIKTOR EMANUEL III 

Për Hir të Zotit dhe Vullnet të Kombit 
Mbret i Italis dhe i Shqipëris 

Perandor i Etiopis 
Gjykata e Shk. l-rë në Prizren, në formimin 

Kolegjial prej Z. Z. Selami Libohova, Zev . Kryetar, 
Odhise Dhima, Anëtar, Musa Sheh Dula, si Anë- 
tar (Avokat). • 

Në ndodhjen gati të Prokurorit të Mbretit Z. 
Kudret Kokoshit, i asistuem ptej Nën-Sekretarit A 
leksi Çipit, si Notë-shkrues. 

Në padijën penale të regjistruarë në Nr. 77 të 
regjistrit gjeneral të çështjeve penale të vjetit 1942- 
XX, të ngrehur prej· Prokurorisë Mbretnore veprues 
në emer të së drejtës Botore, kundra Fosili Rexha 
i biri i Rexhës dhe i Hates, me datë-lindje 1890 nga 
katundi Vllahen i Krumës të Prefekturës së Kukësit 
(i aratisur) i pandehur se, me datën 2-11-1935, me 
paramendim dhe duke zënë pritë, për hakëmarje, 
nga armiqësina të vjetra ka vrarë vdekur viktimën 
Dervish Bajramin,· nga katundi Krumë i Prefekturës 
së Kukësit 

Në procedimin penal të hapur dhe të rjedhur 
botënisht në mungesën e të pandehurit. 

Gjykata sot me datë 15-9-1942-X.A ka dhënë 
vendimin e poshtë shkruarë : 

Vendim 
Me komunikatën e Prokurorit të Mbretit Nr. 

72 datë 13-4-1940-.XVIII, e mbështetur n'ordinancën 

11 
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kimin e Z. Prokurorit të Mbretit, Trupi Gjykues 
bashkërisht; 

Vendosi 
Fajtorin e të pandehurit t' aratisur Fëslli Re 

xhës, nga katundi Vllohën i Krumës, dhe banues 
në katundin Damjan të Gjakovës si vrasës me para 
mendim të viktimës Dervish Bajramit, nga Kruma 
e Kukësit, veprue me datë 2-11-1935. 

Mbas shqyptimit të këtij vendimi Z. Prokuror 
i Mbretit, kërkoj caktimin e dënimit të fajtorit, në 
bazë të Nr. 2 të nenit 405 të K. P. 

Mbi këtë u shqyptue vendimi denimit që po- 
shtë vijon: 

Vendim 
U bisedua dhe çështja e dënimit: 
Vepra e fajtorit Faslli Rexhës, parashikohet dhe 

ndeshkohet prej nenit 405 Nr. 2 K. P. ku thuhet : 
"Ndëshkohet me vdekje ay që ban deliktin e para 
pamë nga neni 403 në qoftë se, vret me para 
mendim"; 

Prandaj tue pëlqye kërkimin e Z. Prokurorit të 
Mbretit edhe në këtë pikë, me zana të përbashkëta 
Trupi Gjykues: 

Vendosi 
Dënimin e fajtorit Faslli Rexha, nga · katundi 

Vllahën i Krumës, dhe banues në katundin Damjan 
të Gjakovës me vdekje. 

faksi vendimit fr. shq. 30 i ngarkohen të dë 
nuarit. 

Ky vendim asht i kundërshtushmë dhe i dik 
tushmë, dhe u shqyptua me datën 15-9-1942-XX 
mungimisht e botënisht. 

Prizren, më 25-9-1,42-:XX. 
Kryetari: 

THIRRJE 
Thrritet për me u prezantue para Gjyqit Filluer 

të Elbasanit më datë 5-12-942-XXI ora 10 para dreke 
i pandehuri Miglioreli Orlando, biri i Oiovanit, ba 
nues ne Elbasan dhe tash me banim të paditun në 
Shqipni, për me u gjykue për akuzën që i atribuo 
het se ka qarkullue natën jasht orarit të caktuem. 

· Mos ardhje e 1i1 në ditën dhe orën e sipër-shë 
nueme ka me shkaktue shikimin e gjyqit në mun 
gesën e tij dhe do të veprohet si mbas Ligjës. 

Elbasan, më 28-10-1942-XX. 

Gjyqtari Filluer 

* * * 
Thrriten për me u prezantue para Gjyqit Fi 

lluer:të Elbasanit me datë 5-12-942-XXI ora 10 para 
dreke të pandehurit Benati Esterino, Leonardi Giu 
seppe, nënshtetas itcljon shofera dhe banuesa në 
Durrës, Sako Lasho, Hali Kafazi, Haki Bajrami, Sa 
bri Maliqi dhe Jonuz Ramazan Meçe banues ma 
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parë në Elbasan dhe tash me banim të padituri në 
Shqipni, për t' u gjykue për fajin që u atribuhohet 
pse kanë qorkullue natën jasht orarit të caktuem. 

Dhe me qenë se vend-banimi i tyre asht i pa 
diktueshëm botohet kjo thirrje në Fletoren Zyrtare 
me shënim që mos prezantimi i tyre ditën dhe orën 
e sipër-tregueme shkakton vazhdimin e gjyqit në 
mungesën e tyre .dhe do të veprohet simbas Ligjës. 

Elbasan, më 28-10-194.2-XX. 

Gjyqtari Fillucr 

FLETË - SHPALLJE 
Furnizimi i barnave për Spitalin e Shtetit 

në Korçë 
Në bazë të autorizimit me telin Nr. 4131 datë 

18-8-94.2.XX.' të P. T Drejtorie së Përgj. të Shëndete 
sis, Drejtori e Spitalit Shtetit në Korçë nxjer ne a 
djudikatë pakësimin publik furnizimin e barnavet 
të nevojëshme për kët Institut. 

Art. 1 

Ajudikotc do të zhvillohet të 21-tën ditë mbas 
shpalljes në Fletoren Zyrtare. 

Art. 2 

Adjudikata për blernjen e këtyre barnavet 
do të behet .në Drejtorin e Spitalit para komisionët të 
kryesuar prej Titullarit të tij. 

Art. 3 

Adjudikata do të mbahet hapët 3 orë tue fillue 
prej orës 3 e gjysmë deri më 6 e gjysmë të ditës që 
shenohet në Art. 1 të kësaj flete shpallje. Gjatë këty 
re otëve konkuruësit munt të japin oferta të tjera 
përmirësimi në referim të së parës.' po JO ma • von 
se të kë ë filluar celja e zarfevet. 

KONDITA TË:,VECANT A 

• · Art. 1 
Të gjithë ofertat do të siellin shumë komple 

sive me të cillën konkuruësit marin përsipër të fur 
nizojnë të gjithë artikujt. Këto oferta krahcsohenme 
skedën e msheftë dhe komisioni i adjudikon sipër 
marje ofertuësit ma të mirë. 

Art. 2 

Nuk janë të pranuheshme të gjitha ato oferta 
që do të kenë shprehjej të srët ose shprehje 
referimi mbi oferta të tjera të konkurentave. Gjith 
ashtu nuk do meren parasyh ofertat të bëra me ane 
telegrami ose telefoni. 

Art. 3 

Persona të cilët do të ofrojnë për llogari të nji 
personi të tretë, detyrohen të paraqitin një akt-no 
terial me të cilën të porvojnë se janë të autorizuar, 
si mbas ligjit, të japin of erta e të marin përsipër 
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obligime dhe të nënshkruajnë kondratën përkatëse 
për prokure-dhenësin. Në rast të kundërte ofertat 
e tyre nuk meren parasysh. 

Art. 4 

Ofertat duhen të shoqërohen me garanci shu 
ma e së cilës përfshin fr. Shq .. 2000 (Dymijë) ose 
garanci me pasuni të pa tundëshme si mbas di· 
spozitave të ligjës datë 31 maj 1934 mbi gamncit 
[potekare ndër ankande Shtetnore. 

Art. 5 
Garancit e nalt-përmendura do të derdhen në 

të holla në në favor Institutit të nalt~ërmendun, 
në çdo arkë Financiare të Shtetit, ose në çdo qe 
ndër Bankare e njojtur, të cilat do tju kthehen si 
përmarësve porsa të morë funt kontrata ndërsa për 
oiertuësat dorëheqës aty për aty. 

Art. 6 
Pranohen edhe oferta të dërgueme me postë 

të adresuara komisionit të Adjudikatës pranë Dre] 
toris së këtij Spitali në Korçë, këtë rast përgjigjesija 
e vonesës së aritjes s' ofertës mbasi ankandi të de 
klarohet i mbyllur i përket dërguesit. 

Art. 7 
Kondratat do të nënshkruhen prej Iornitorë 

vet brenda 10 diteve. Ky afat kuptohet tuaj fillua 
qysh nga data me të cilën do t' u nj'otohet t' nte 
resuemvet mbarimi i formaliteteve dhe nevoja e 
nënshkrimit të tyne. Për kundra-vajtësit do të ve 
prohet si mbas para'grafit II-të të nenit 47 të Rre· 
gullores me datë 20 Prill 1936 për zbatimin e ligjes 
së Kontabilitetit. 

Art. 8 

Kontratat e kësaj forniture do t' ekzekutohen 
passi të jenë krye veprimet të kërkueme prej li 
gjës së Kotabilitetit Rregullores relative. Data e filli 
mit të zbatimit të kontratës do t' i njoftohet Iorni 
torit me shkresë të veçantë. 

Art. 9 
Të gjitha zhpenzimet e kontratës të taksave 

Qeveritare e bashkiake e ato të botimit tësaj shpo· 
Jlje janë në ngarkim të Ionitorit. 

Art. 10 
Të gjitha barnat duhet të dorëzohen brenda. 

40 ditëvet nga dita e njotimit të zbatimit të kon 
dratos. 

Art. 11 

Për vonesë dorëgimi të mallit aplikohen këto 
penalitete: Prej 1 deri 15 dit fr. sh. 30 në dite për 
çdo dit vonesë. Prej 16 deri në 30 dit. fr. shq. 60 
në. dit për cdo dit vonesë .. 

Art. 12 

Mbas afatit 30 ditësh të tregueme në art. si 
përme në qoftë se malli asht i pa dorëzum krejt, 
Administrata e Spitalit tue të drejtën me prish kon 
traton dhe me procedua në blerje tjetër në dam 
të fornidorit- 

Art. 13 

Malli i refuzum do të tërhiqet prej depos 
mbrenda pesë ditëve dhe mbas kësaj fornitori de 
turohst me e zcvëndësu. Në qoftë se nuk e tërheq 
brenda atij afati për zcvandisim, për çdo dit tjetër 
(mbasi plotësohen) 5 ditët aplikohet gjoba e para 
pame prj Art. 11 në rast se zëvëndisimin e mallit 
nuk e bën rnbrenda afatit t' akordum prej Admini 
sratës. 

Art. 14 

DORËZIMI. Dorëzimi i barnavet ka me u bë 
frenco çdo shpenzimi mbrenda në Depon e Spitalit. 

Art. 15 
Kolaudimi. Barnat e kësaj forniture do të ka 

luedohen prej një komisioni e formuem posaçërisht 
prej Drejtorit të këtij Spitali. Fornitorët, të cilit ka 
mil ju njoftua dita • kaluedimit, duhet të paraqitet 
para komisionit të lalaudimit ose të përfaqësohet 
prej njipersonit të besueshëm prej tij. Mungesat e 
e njërit ose i tjetrit nuk pengon veprimet e Komi 
sionit. 
1) Amp. Adrenalin 
2) » Atropine 
3) me Bizmuth debole 
4) » » forte 
5) » Biiodur de mercur 
6) » Caffein 
7) > Endopitruitrine 
8) » Glauden 5 cc. 
9) » Gluconat de calcium 10 cc. > 
10) » Hui! camfre 0.40 
11) , Himro Eminc 2 cc. 
12) » Me Iod (Iodarsol ose tjetër 
13) • Lurninal Bayer 
14) , Morfine 0,02 
15) > Neo I. C. I. soluzione Serie 
16) , Neosalvarsan » 
17) , Noev. Suprarenine Bayer cc. 2 copë 
18) > Novurite > 
19) , Pepsinine » 
20) > Ouinine l Gr. > 
21) » , O, 50 » 
22) » Salisilat de Soucie cc. 1 O 
23) » Sangostop 
24) > Scillaren 
25) , Seroum glucoze lperteue 33}" 0 

cc. 20 

Copë 

» 

50 
100 
750 
750 
500 

1000 
50 
50 

500 
3COO 
100 
600 
100 
750 
250 
25 

300 
50 

100 
125 
125 
100 
100 
100 

» 
)) 

)) 

) 

) 

> 
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26) Amp. Septicemine 
27) • 
28) • 
29) » 
90) _ " 
31) ,, 
32) » 
33) » 

34) • 
35) • 
36) ,, 
37) 
38) 
39) 
40) 

41) 
42) 
43) 
Vi) 
45) 
46) 
47) 
48) 
4~) 
50) 
51) 

52) 
53) 
54) 
55) 

56). 
57) 
58) 
59} 
60) 
61) 
6~) 
63) 
M) 
65) 
66) 
67) 
68} 
69) 
70) 
71) 

72) 
73) 
74.) 
75) 
76) 

Copë 
Sparteine 0,06 
Streptosil Piriden 
Transpulmine cc. 2 
Urotropine cc. S » 
V axine antigonocoque debole · » · 

» forte » 

Ulcenina 
mixogon » 

Gunepin ,. 
Acide Acetique Kg. 

» Citrique 
Cloritrique comerciol " 

Aggraff e Copë 
Aiguilles pour seringe N. tëndry. 

shme Copë 
Argirore Gr. 
As pini ne ' Kg. 
Amidone " 
Arttipirine 
Ammoniaque solution 
Bande gaze 5 .\ 1 O 

• ' · Gambrique 10 X 10 
Bec pour seringe 
Benzoat de· soude 
Bicarbonat de soude 
Boushon (tapa) madhësi të 

ndryshme 
Brornur d' amonium 

,. de potosse 
de soude 

Boule pour eau chaude 
(termefor) 

B eure de cacao 
Cachet vuote N- 0-1-2-3 
Canfodeina FL 100 gr. 
Caoline 
Cloridrat de Chinine 
Charbon vegetal 
Codeine fosfat 

Gr. 
Kr. 
Copë 

Kg. 

Copë 
Kg. 
» 
» 

Ccpë 
Kr. 
Kuti 
FL 
Kg. 
Gr. 
» 

" 
Comprime Aspirine Copë 

Chinine 0,20 » 
Piriden Derganil > 
Sireptosil 

· Tioseptal > 
Urotropine > 

Coton Hydrophile marka oro Kg. 
Creoline 
Digitaline Nativelle goutte 

cc. 10 FL 
Dionine 
Ecorse de censlle 

» Ouinquina 
Ergo tin€ . 
Essence de terebentine 

Gr. 

)) 

50 
2000 
1000 
150 
150 
750 
750 
500 
100 
lllO 
2 
1 
5 

2000 

300 
30 
2 
3 

250 
3 

500 
300 
12 
2 
10 

2000 

10 
2 
4 

10 
1 

500 
500 
50 

5000 
2500 
2500 
5000 
1000 
5000 
100 
50 

20 
10 

500 
1500 

50 
500 

77)' 
7B) 
79) 

80) 

81) 
82) 
83) 
84.) 
85) 
86) 
87) 
88) 
89) 
90) 
91) 
92) 
93) 
94.) 
95) 
96) 
97) 
98) 
99) 
100) 
101) 
10:n 
100) 
104.) 
105) 
106) 
107) 
108) 
109) 
110) 
111) 
112) 
113) 
114.) 
115) 
116) 

117) 

118) 

119) 
120) 
121) 
122) 
123) 
124) 
125) 
126) 
127) 

. Etter Sulfurique Kg. 
Extra- de Belladone molle Gr. 

» Fluido pour teinture 
e siro Suroppe Gr. 

Extra fluide di Badiane 
(anice stellato) Gr- 

Extra de N erphrum 
» . molle di oppi 

Fuido di poligala 
de Tolu 

Fosfat de soude 
Guante di Oomme 
~avon 
Serringe cc. 20 

cc. 10 
cc. 5 

Kg. 
Pale 
Kr. 
copë 

> 
cc. 3 

Seroum Antitetanique 3000 U Sepe 
10000 U » 

" Gelatine 
» Glucoze 

Sena Strofantus 
Sous Nitrate de Bizrnuth 
Sulfat d Atropine 
Sulfat de Chinine 

500 Uc.» 
50;) CÇ. » 

Gr. 

Sufre Kr. 
Solution Alcoolique trine 7°/00 Gr. 
Talc Kg. 
Tannigen 
Tannalbin 
Tarlatan 
Tinture Strofantus 
Theobromine 
Thermometre 
Tir-Lait 
Tube de gomme pour 
Vaniglia 
Vaseline filan te 

Metro 
Or. 

Copë 

serroum " 
Or, 
Kr. 

gr. 
» 

» 

Vesie a Glace Nr. 4. Copë 
Antigeno dicuore di Bul cc. IS • 

" w cavia cc. 50 " 
Estratto Alcoolico di fegato 

Iuetico cc. 30 Copë 
Andigeno Cachs · Witebsky 

cc. 20 Copë 
Andigeno Ci.ochol extrato 

për luquido ciforach. cc. 15 » 
Andigeno për kolm cc. 50 
Idrato di Sodio puro 
Cloruro di sodio puro 
Carbonato di sodio puro 
Acetone 
Acido nitroso-Nitnco Or. 

Tricloro Acetico 
• Nitrico 

Cioruro di Zinco 

Or. 
Kg. 

» 
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30 
50 

500 

250 
100 
50 

500 
1000 

2 
30 
2 

10 
80 
25 
20 

300 
25 
20 

120 
200 
250 
10 

200 
2 

200 
10 

500 
soc 
200 
1000 
500 
60 
5 
10 

100 
so 
15 
10 
q 

6 

5 

3 
3 

1500 
3 
1 
1 

1500 
500 
500 
4.00 

BKSH



N'r. 132 

128) 
129) 
130) 
131), 
1'32) 
133) 
134.) 
135) 
136) 
137) 
138) 
!39) 
HO) 
141) 
142) 
l ~3) 
H4.) 
HS) 
14.6) 
H7) 
148) 
H9) 
150) 
151) 
152) 
153) 
154.) 
155) 
156) 
157) 
158) 
159) 
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Gr. 

)) 

» 

.. Kg, 

Or. 

Metro· 
» 

Gr. 
Kr. 

Metro 
Kg. 

Gr. 
Kg. 

Gr. 
Kr. 

) 

Copë 
Or. 

Kr. 
Gr. 
Kr. 
Or. 

200 
500 
100 
500 

1 
-~- 2 
500 
300 
500 

4.000 
250 
500 

1 
15 
l 
1 

500 

» 

1 
500 

1 
1 

100 
70 

101 
100 
250 

3 
500 
100 
250 
25 

Acetato di sodio cnstclizzcto 
Cremato di potasio 
Finilidrazine cloridratc 
Antifamina 
Cloroforme 
Addo Solforico -puro 
Idrado potassio 
Peptone secco Batteriologico " 
Agar 
Oaze Hydrophile qualite 

• lodoforme 
Ohserofosfat dechoux 
Oomme Arabique 
Gutta-perca 
Hui] _de parafine 
Y chtiol pure 
lodoforme 
lode mettalique 
Iodur di poscsse 

» " soude 
Lanoltne 
Laudanum 
Leucoplast 5xl0 
Luminal pouder 
Nitrat d' argent crayon 

• Crisall 
Nitrit de soud 
Oxid de Zinc 
Pyramidon 
Plctre 
Poudre Dermatol 

» Oppium 

XHENJO CIVILE TIRANË 
Lajmërim 

Tue qenë se kanë marrë fund punimet për ndër 
timin e Ujësjellsit Ndihmës për Selin e Re Mëkambë 
sore dhe për 'kazermën e Granatierve, zbatimi i së 
cilës i ka qenë besue Firmës ·OZON O· S. A. me 
kontratën datë 19 Shtatuer 1940 Nr. 13 të Reperto 
rit, në bazë të dispozitës s' art 360 të Ligjës 20 Mars 
1865 Nr. 2284. mbi Punët Botore të Mbretnis s' Itclis, 
ftohen kreditorët kundrejt sipërmarrësit per zanëje 
të përherëshme e të përkohëshme ndërtesash e de 
mesh relativ me paraqitë në Zyrën e Xhenjos Ci 
vile të Tiranës titujt e kredis SP. tyne mbrenda afa 
tit të pssmbëdhjet ditëve prej datës së botimit të 
këtij lajmërimi në Fletoren Zyrtare të Mbretnis së 
Shqip nis. 

Reklamet dhe titujt relativ duhet t'i dergohen 
Zyrës së sipërthanun me letër të porositun tue përjo 
shtue çdo tjetër mjet dërgimi ose dorëzimi.' 

Tiranë. 9-Xl-1942-XXI 
Ingjenjeri Dirizhues 
S. Bonaccorso d. v . 

160) 
161) 
162) 
163) 
164) 
165) 
166) 
167) 

Poudre Re.gliss~ simple. : . 'Kg. 1 
1 

10 
2 
2 

::256 
2 

,, compose » 

Perhidroi 
Racine de poliqolo 

• » chterndent 
Solisildt de Bismoutte 

" Mettile 

,,- 
Or. 
l<g. 

" • soude » 

Nga Drejtori e Spitalit Shtetit Korçës 
Tiranë, me 22-9-1942.XX. 

METALUROJIKA ITALO-SH01PTARE S. A. 
Lajmërim konvokimi në A1amble M 

Jashtë:r:akonëshme 
Ftohen Aksjonistat m-;-~ mbledhë n' Asamble 

të Jashtëzakonëshme me datë 2 Dhetuer të vitit 
udhtues n' orën 10 në Selin Shoqnore në Durrës 
me kët . 

Urdhen Dite 
A) Shtim i kapitalit shoqnuer . 
B) ndryshim të disa dispozitcvët · të Statutit 

Shoqnuer. 
Në rasën qi në ditën e sipër-tregueme nuk 

përfcqsohet numuri ligjuer i aksjor.evet parapamë 
prej Nenit 12 të Statutit Shoqnuer, Asambleja mbe 
tet e konvokueme pa tjetër lajmërim për në datën 
3 Dhetu-er të vitit udhtues po n at vend dhe orë 
si dhe po në at Urdhën Dite. 

Aksjonet duhen të depozitohen në arkat e 
Shoqnis të paktën 5 dit para mbledhjes. 

Durrës, me 12 Tetuer 1942-XX 
Këshilli i Administratës 

GENIO CIVILE TIRANA 
AVVIS O 

Essendo s'ah ultimati i lavori për la costruzi 
one dell' acquedotto sussidiario per la Nuova Sede 
Luogotene!iziale e per la Ccserrnc dei Granatieri la 
cui esecuzione ë state affidata alla Dita «OZONO» 
S. A. con contratto in data 19 Settembre 1940 Nr. 
13 di Repertorio. a termine del disposto di cui ollort. 
360 della legge 20 M3rzo 1865 Nr. 2248 sui Lavon 
Pub blici del Re gno cl' Italia, si in vi tano i creditori 
verso l' appaltatore per occupazioni permanenti e 
temporanee di stabili e danni relativi a presentare 
all' Ufficio del Genie Civile di Tirana i titoli del 
loro credito entro il termine di giorni quindici dal 
la data di pubblicazione del presents a vviso nella 
Gazzetta Ufficiale del Reqno cl' Albania. 

I reclami e titoli relativi dovranno essere in· 
viati al predetto Ufficio con lettera raccomandata 
e con esclusione di qualsiosi altro mezzo di .invio 
o di consegna, 

Tirana. li 9-XI-942 XXI 
L' ingegnere Dirigente 
F. to S. Boncccorso 

• 
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, XHENJO CIVILE TIRANË 
Lajmërim 

Tue qenë se kanë marrë fund punimet për 
ndërtimin e Grupit III të Ujësjellësit të Tiranës, zba 
timi i së cilës i ka qenë besue Firmës «OZONO» 
S. A. me kontratën datë 19 Shtatuer 1940 Nr 15 të 
Repertorit, në bazë të dispozitës s' artikullit 360 të 
Ligjës 20 Mars 1865 Nr. 2248 mbi Punët Botore te 
Mbretnis s· Iitolis, ftohen kreditorët kundrejt sipër 
marrësit për zanëjs të përherëshme e të përkohësh 
me ndertesash dhe damesh relative me paraqitë në 
Zyrën e Xhenjos Civile të Tiranës titujt e kredis së 
tyne mbrenda afatit të pssëmbëdhiet ditëve prej de 
tës së botimit të këtij lajmërimi në Fletoren Zyrtare 
të Mbretnis së Shqipnis. 

Reklamet dhe titujt relativ duhet t' i dërgohen 
Zyrës së sipërthanun me leter të porositun tue per 
jashtue çdo tjeter mjet dergimi ose dorëzimi. 

Tiranë, më 9-XI-1942-XXI 

Ingjenjeri Drejtues 
S. Bonaccorso cl. v. 

• 

• 

GENIO CIVILE TIRANA . 
Avviso 

Essendo stab ultimati i lavori per la costruzi 
one del 3 Lotto Acquedotto di Tirana la cui ese 
cuzione e state affidata alla Dita «OZONO, S. A. 
con contratto in data 19 Settembre 1940 Nr. 15 di 
Repertorio, a termine del disposto di cui all' art 
360 della legge 20 Marzo 1865 Nr. 52-48 sui Lavori 
Pubblici del Ragno d' Italia. si invitano i creditor, 
verso I' appaltatore per occupezioni permanenti e 
temporanee di stabili e danni relativi a presentare 
all' Ufficio del Genia Civile di Tirana i titoli del lo 
ro credito entro il termine di giorni quindici dallo 
data di pubblicazione del presente avviso nella 
Gazzetta Ufficiale del Regno d' Albania. 

I reclami e titoli relativi dovranno essere invi 
ati al predetto Ufficio con lettera raccomandata e 
con esclusione di qualsiasi altro mezzo di invio o 
di consegna. 
Tirana,tli 9-11-942-XXI. 

L' ingegnere Dirigente 
S. Bonaccorso 

Shtyp. Luarasi Tiranë 

BKSH



PARtE SUPPLEMENTARt in lingua itali~na a pag. 15 

Viti XXI. 

FLETORJA 
E MBRETNISE 

Nr. 133 

.ZYRTARE .. 

Tiranë, e Mërkurë 18 Nanduer 1942-XXI 

KONDITAT E PAJTIMIT 

BOTOHET PREJ MINISTRIS SË KULTURËS POPULLORE 

TAKSA e RREGULLA PER SHPALLJFT 

PEi SHQIP£IU, ITALI e PERANDORI• 
1 JASHT£ (Shtete ti B. Postal) 

pir njl vit Fr. Sbq. 20 
• • • 30 

(pir 6 maaj , gjysma) 
1'11 Numur (deri 16 faqe1b) I muajit n' adbtlm, Fr. Sbq. 0,20 

• • • I vjetlr • 1.- 
(Namara ti veçanta shiten edhe nl Llbrorltë) 
Tl bollat pir pajtime 01e pir sasi numurasb a koleksione pa· 

guben nl Zyren e Financave DI çdo V6Dd doe dëftese r1rkatl1e 
duhet t' I dlrgobet Mtnl1trl1 16 KULTUR£S POPULLORI:. 
pir FLETOREN ZYRTARE, nga joshte pajtimi mund ti dlrgobet 
me çek banke, tue 1btae fr. shq. 0.70 pir pallat e dlfte111, dhe 
i2, n'otl dreitlm. 

Kur nuk kalon nll 1htylll (shqip e ltallsht) 
Pir ma 1hum se nll 1btylll (pir çdo shtylle) 

Fr. Sl q. 10 
5 

Botobeo pa vleltl 1hpalliot q'u perka1!0 gjyqeve ON ad:nln!,tratla Sbtetoore dbe 
oto ti ctlltuemet t' atilla 01e ti ptrjwhtueme llgjlriabt nga pagimi tak,aYe SbtelDore. 

Sbpalhet botohen rregulliah · kur nuk peogojol ra,je ti po1açme .• odlr 3 oumu, 
rat • paro pa, mbntjes si tyre nl Redaksi 

page,a e ,hpalljevet bihet ti edbe pir pa•llmet ol Zyrat Ptoaocjare 

DREJTIMI pir korre,pandencl dhe page1at laht 
M1NISTR1S£ S£ KULTUR£S POPULLOU 

(FLETORJA ZYRTARE) 
IIRAN2 

PERMBAJRJE 

1) D .. \1.. 2 Teluer 19l2-XX Nr. 232 
Hymje në fuqi e L. 2\'J-8 rn:lO mbi i nter 
nimin në Tokat e Lirueme 

~) D.M. 2 Ntuuiuer 1942-XXI Nr. 283 
Lejim funksionimi të lirë Sh. J .P.I.S. 

BJ D. Min. Ek. Komb. - Ndëshkim tekniku 
të Kl. lII-të 

4) D .. Min. Fin. - Emërim agjenti në provë 
i:>) Shpallje e Drejt. së Spitalit të Shetit Vlonë 
G) Shpallje e Prefekturës së Gjinokastrë s 
i) Shpallje e Spitalit Shtetit Gjinokastër 
81 Fletë sh pallje anka ndi 
\J) Shkurtim Dekreti penal 

SOMMARIO , 
t) D.L. 2 oitobre 1942-XX Nr. 282 

~J ;l ru slo a s alle TM re L: b erate d ella Legge 
so agosto rn:lO 

~) D.L. 2 nocembre 1942-XXI Nr. 283 
Autorizzazione di funzionamenlo alla S.A. 
"l. P.1.S .•• 

f. 1 

i. (.) 

., » >) 

p. 15 

p. 16 

Dekret Mëkambësuer Nr. 282 
2 Tetuer 1942-XX 

Hymje në fuqi e L. 29-8-1930 mbi internime 
në Tokat e Lirueme 

NA 
MEKAMBES I PERGJITHSHi!:M I MADHNIS TIJ 

VIKTOR EMANUELIT III 
PER HIR TË ZOTIT E VULLNET TË KOMBI1 

MBRET I IT ALIS DHE I SHQIP NIS 
PERANDOR I ETIOPIS 

Në virtyt t' autoritetit që Na asht delegue; 
Mbasi u-pa neni i;) i Statutit Tuemeltar të 

Jl bretnis ; 
Mbasi u-pa neni 14 Dekretit t' Onë Nr. 101 (1940), 

kthye në ligjë Nr. 3i',8 (,\. 1940); 
Mbasi u-pa neni 2 i Dekretit l\lbretnor Nr. ~64 

d. 1-t·K.1941-XlX:, që lejon Qeverin Mbretnore Shqip 
tare me sutrimuu aplikimin e ligjeve Shqiptare në 
Tokat e Lirueme ; 

1Lbasi për interesë të rendit publik imponohet 
nevoja e ugutshme dhe apsolute për shtrimjen e dis 
pozitave të Ligjës, mbi internimin e femijve, sekue 
stimiu e pasunive dhe" mbi djegëjen e shtëpive t' ara 
tisunve krimiuela edhe në Tokat e Lirueme; 

Moasi u ndigjue Këshilli i )lrnistravel; 
, Mbi propozimin e Mmistrit Sekretar Shteti për 
Punët e )lbrendshme; 
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Nr. 133 ~-,LET0]1JA ZYH.'l'Alrn l8 Nauduer 191-z~XXl ----- 
kemi dekretue dhe dekretojmë: 

Neni I. 
Në tokat e ish .\lbretnis Jugosllave t' aneksume 

~lhretnis Shqiptare me Dekretin ~lbretnnn Xr. 2fli 
d. l2 Gusht l!ltl-X' X, hyn në fuql ligja • mbi inter 
nimin e femijve, sekuestrimin e pasunis dho mbi 
d.~ien esh efiiv~ t' aratisu.ive kriminela, d. 2\1 Gusht 
HHO, botue në fletoren Zyrtare Nr. 51i d. 10 Shtatuer 
l!):30. 

Neni 2. 
Ky Dektret hyn në fuqt ti"i ditë mbas datës :,;ë bo- 

timit të tij në Fletoreu Z~ rtare të ~lnret11is, i cili me 
kujdesin e ~ltnistrit proponues ka me iu paraqitë 
Këshillit t' Epërm Fashist Korparativ pi.'r këthiuun e 
tij në lifjë . 

Ur lhnojmë botimin e këtij OeKreti në Fletoren 
Zyrtare të ~lt.Jre1 ns, tue i uhanë mandat cilitdo që 
i përket me e respektue dhe me ha kë të respektohet, 

Tiranë, me 'i! Tetuer l!J.i-2-XX 
· Francesco Jacomoni d. v. 

l\l.Kru;a a. r. 
Dekret Mëkambësuer Nr. 283 

2 ifrrnd uer 1942-XX 
Lejim funksionimi të lirë Sh. I. P. I. S 

NA 
Mëkambësi I Përgjithshëm i Madhnls Në TIJ 

VIKTOR El\lANUELIT Ill 
Për Hir të Zotit e Vullnet të Kombit 
MBRET I l'fALIS llHE I SZ(!IPNIS 

PERANDOR I ETIOPIS 

Në virtyt t' autoritetit që Na asht delegue; 
Mbassi u-pa. Vendimi me datë l~i Tetor HW:!-XX 

i gjykatës së Shkallës së f-rë në Tiranë mbi krijimin 
e Shoqnis Anonime I. P. I. S. (Industria del!a Pesca 
Italo-Alhanese) me qendër legale në Tiranë, dhe mhi 
konformitetin e Aktit Kushtitues dhe të Statutit të 
Shoqnisë me dispozitat ligjore; 

Mbassi u pa neni 8 i Rregullores mbi aplikimin 
e dispozita ve të Kodit Tregtar ; 

Mbi propozimin e Ministrit Sekretar Shteti për 
Ekonomin Kombtare; 

kemi dekretue dhe dekretojmë: 
Aprovohet Vendimi i sipërm i Gjykatës së Shka 

llës së J-rë në Tiranë me datë t:-.i-X-1942 qi i përket 
J. P. I. S. (Industria della Pesca Halo - Albanese) me 
qendër në Tiranë, dhe urdhënoj më funksionimin e 
lirë të saj. 

Urdhënojmë që ky Dekret të.botohet në Fletoren 
Zyrtare të Mbretnis, tue i dhanë mandat kujtdo që i 
përket m' e respektue dhe me ba që të respektohet. 

Tiranë, më 2-11-1942-XX 
Francesco Jacomoni d. v. 

K. Kote d. v. 

DEKHET MINIS'l'RC~~R 

Ndëshkim Tekniku të Kl. III-të 

~I I i's I STB I SEK. SHTETI PER EKO~O~ll N KO.\IB. 

~I hasi pa Vendimin datë 2G Tetuer 1!1-1-2 XX, 
Nr. 1~, të Këshillit të Disiplinës ttl \ltnistris së Eko 
nornis Kombëtare: 

Mhassi pa Dt!kretln .\li!k:tmbësucr dalë :l Prill 
HHO-XVlll, Nr. 10G; 

DEKRE'l'ON 
Neni i velë m 

Z .. \lynir Çuberi, teknik' i Kl. lii-të, grupi B 
!!l'•ltla. X. nil' shërbim pranë l nspcktoratës Bujqfiimre 
të l3t>ra1it, ndëshkohet me premjen e 1,;> së rrogës të 
muajit Tetuer l!lH-XX, në përahtalmëni me përcak 
rimet e nenit ;>j. pika a) c) dhe e) lë Dekretit .\lii. 
k.nnbësuer që ualt përmeudet. 

Ky lh·krel do të botohet ni; Fletoren Zyrtare të 
.\lllrt'lni~ dhe dot' i kumtohet për n\5Ji,;lrim Këshilli 
Kontrollues. 

TiranP. më -:1.7 Tetor 1\lk!-XX. 
~linislri Ekonouii s Kombëtare 

K. Kote d. r. 

DEi\ HET .\I I NJSTHrEH 

Emërim agjenti :në provë 

~Il~lS'l'tl! SEKRETAR ::-;11TETI rF:tl FINANCAT 
~lha,;si pa Dekretin Mrk unb'rsuer Xr. 10G datë 

:J.l V. t!HO X \'I 11, mbi vjë, djen juridik», r-kono nrike e 
.i -rarh-ke tP n;;pu rë-nvet ei,ilë U: Shtetit: 

~11.Ja~si pa Dekretin \liikambësm'r datë 1.Vl l!liO 
X\ l li, mbi aprovimin e tabellave organike t' Admi 
ni-tratë s Financiare; 

\lb,tssi pa pë fundimin e konkursit për Agjenfa 
të Kl. IV-të 11ë ruolru e personelit të Grupit C) shpa- 
1 uu me D krnt Ministruer datë 28.JI I. rnrn-X V TIT; 

DEKRET UN; 
Neni I 

Zot. Vasil Cico, që ka dalë filuë-. në provimin 
e konkursit shpallun me Dekret .\ltnistruer datë 28. 
l l I. HHOXYIII, emoohel Agjent i Kl. IV-të në provë 
për gj ishtë mu-j në Grupin C) Grada XV-të t' Admi 
nistratës Financiare me rrogë iuuejore prej fr.shq. 80 
(tetdhjetë) siç asht shënu s nga tabella e përgjithësh 
m ~ e për en 'rajtun në Dekretin Meka mbësuer datë 
,UV.1!HO-XV1ll, Nr. 10:") dhe caktohet me vëud shër 
bimi si Tagrambledhës pranë Zyrës Financiare të 
Përmetit. 
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Neni "2 
Ky Dekret. ka m e u rregjistrue në Këshil Iin Kon 

trolluës <1 he ka për t' u botue në Fletoren Zyrtare 
të }lbretuisë tue i-u kumtue dhe Zyravet tjera për- 
katëse. 

Tiranë, 28-X-19U XX 
:\finist.ri i Financavet: 
Sh. Gurakuqi d. v. 

Sasia 
Gr. 2;j0 

Aspirina polvere 
Arhenal 
Benzoato di sodi« 
Benzonaftolo 
Belladonna polvere 
Bicarbonate di sodio 
Bismuto sottonitrato 

» Carbonato 
Bleu di methilen 
Bouro di Cacao 
Brornuro di potasin 
Cardiozol Kool 
Capsule Etere· fugermal gr. 1 
Caff eina pol vero 
Ca lorn el 
Carbonate di potassio 
Cachet N r. <z 
Carbone 
Cloralio Hidrate 
Croraio pi potasin 
Cloruro d' ethile anest locale 00 c'c 

DRE,/l'OHIJA E 8Pl1'ALIT Tt swn:'l'IT VLO~i~ 

flet-shpalle ankandi për fornituren e 
barna vet 

Art. 1) Drrjtorja e Spitalit të Shtetit në Vlonë 
me': autorizimin e Nr. 67-25 dt. 10-VH-194'2·XX të 
Drrjtoris Pergjith. Sbëndetsis, nxjerr n' ankand bo 
tuer fornituren e harnavet si këtu poshtë : 
Grupi Artikujt 
I. Acido Acetico 

" Picrico 
Fiale Vik Forte Lepetit 

" " Debole 
" Cylotropina u c'c 
~ Camfocal«io 
" Salyrgan 2 c'c 
n Ouagulen i') c'c 
" Preanest 
" Efetonina l\f erk 
" Hy pofisina 
" Digalen Roche 
" Ergotina gr. 2 
" Qui11i11a gr. 1 
" Quiniua 0,:>0 
" Urotropina 40°/0 ;j c'c 
• C abaina 0,25° / 0 

Omnadina 
" Insulina da u. n. 100 
" Luminal liq. 
" Pantopon Reche 
" Ascorbina 5 c'c 
" Ca.rdiozo l K uol 
• Eparina Estrato Hepatico 
• Betabion ose Bataxine 

Cibalgina Ciba 
Vassopresina Desy 5 c'c 
Streptosyl Piridina o c'c 

" Neopiolefanina Erba per endo 
ven Radiologico 

» Plasmoehina B c,c 
Acetato di amoniaca 
Adrenalina Solusione da 100 
Am.oniaca Liquida 
Alcool puro 
Alcool denaturato 
Autipinina. 1 

/ 

" 10 
• 100 

Kg. 2 
Gr. Fl. 2 

Kg. 2 
Litr. 30 
• 100 

Kg. 1 

" GO 
100 
100 
25 

500 
100 
200 
100 
200 
100 
200 
200 
aoo 
200 
100 
100 
200 
50 
50 
50 

200 
200 
200 
200 
200 
20 
200 

Cocaina clorhidrato 
liodcina puro 
Digalen Roche 
Digitahna uati vet. Fl. grande 
Esstrato Fl. r cdotauico 
Eau Lauri ceris 

Oxygene 
Ergo tina 
Essence di mer.the 
Ether Anestesique gr. 100 
Emodiagnoslico siero testo 
Fehlig A 
r chling B 
Ferro Ridotto 
Gesso polvere Radiologico 
Glycerina 
Glycerofostato di Ca lei o 
Huile de fois de Moru 
Ipeca polvere 
I odio Metalico 
Ioduro di sodio 
Luminale polvere 
Laudanune Liq 
Liq. Amm. anisse 
Menthol 
Methyl Salicylato 
Ossido di zinco 
Ossicianuro di mercurio 
Pantocaina Bayer da 2:> gr. 
Phenacetina 
Precipitato giallo 
Pyramid one 
Papaverinë 

Nr. 
Geuerale uO c'c " 

" " 

" 

n 

" 

" 
" 

n 

n 

n 

• 
" 
n 

Nr. 133 

Kg. 2 
Gr. 250 
Kr. 2 
" 1 

Gr. 200 
Kg. 10 

1 
1 

Gr. 2:>0 ,, 1 
Gr. 500 
Fl. 20 
Nr. 100 
Gr. 200 
" WO 

Kg. 2 
Scat. e 
Kg. 1 
Gr. 500 
Kg. ;) 

Nr. 50 
,. 50 
Gr. 20 
" 30 
FL 20 
• 30 

Kg. o 
n 2 
" 15 

Gr. 2uo 
• 25 
Fl. 200 
Scat. ;) 

Kg. ;) 

n 5 
Gr. 250 
Kg. 300 
n 5 
" 2 
• 10 
Gr. 250 
Kg. 2 
" 1 

Gr. 200 
• 250 
" 500 
• '!bO 
K~. 1 

n 5 
> 1 
FL 5 
Kg. 2 
Gr. 100 
Kg. 2· 
Gr. 100 
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Quinino sulfate 
Sal icy late 

Habarbaro polvere . 
Spasmo cibalgina comprese 
Siero fisiotogico ':!0°.0 10 c'c 
Salo lo 
Salicilat o di sodio 
Sauto.rina 
Siero frsiologivo normale :-,OQ <''C 

" " 2i")0 » 
Glysossato » i",00 » 

" I/ 250 " 
Solfato di potasio 

,, ,, Sparteina 
" Zinco 

Tubi Lux Ar do picrico 
" lttiolo 
11 Ossi do Giallo l°io 2,0/0 

" 

li 

" " Atropina l°lo 
" Jodoformio ~010 
11 Noviformio 2% 
" Olio Marinna 1°10 20fo 
" Optachina Basica 1°/o 
" Rossa Scarlatto 1 °lo 2°1o 
" Scopolamina 0,25% 
" Xeroformio '1-°/o 

" 
" 
n 
,, 
" 
• " Dionine 
" " Eserine 

rrahl. Gardenal 
» Aspirine 

Talco pol vere 
Tani ne 
Theobromina 
Terp i na 
Tintura Strofantus 

Valeriana 
Cantaride 
Bold o 
Pastflora 

" Capsicume 
Thiocolo 
Urotropina compresse 
Vaselina Liquida 
Vaselina Bianca 

n ,, 
" 

Vaccino Gonococico forte 
" " debole 
n 
" 

Stafiloeocico 
Anatossi forte 

Carbonato di potasio 
ldrochinono 
Jposolfito di sodio 
Methol 
Solfato di Bario 
Solfido di sodio 

II. Ajoutago (Beck) per siringa 

Kg. 
Gr. 
Kg. 
l\' J'. 200 

100 " 
Kr. 

Gr. 
x-. 

2 
100 
200 
100 
100 
100 

» 

" li 
Gr. 5UO 
n 

2.-) 
200 
10 
'lO 
:m 
10 
10 
'10 
20 
10 
20 
10 
10 
10 
lO 

Nr. 

" " 

" 
• 
" 

" 

» 

Tubi ::W 
Kg. l 
" 25 
Gr. 500 
» :->00 

1 
1 
1 

Kg. 
n 

" 
Gr. 2:-,0 
" 250 
,, 500 
" 200 

1 
2 

Kr. 
" 
" 
" 25 

;scat 15 

" " 
15 
15 
15 
10 
3 

100 
2 
10 
20 
20 

,, 
> 

n 
> ,, 
" 
" 
Nr. 

Thermometro 
1 rigatorio completo 
Tubo di gomma da metri 11/'l 

'l'uLo drenagio Nr. diverxi 
Canule complete 
Lamiuaria (candelete) medie 

Nr. 30 
» a 
)I 10 

Kg. 4 
Nr. 10 

30 
:io 

.\letro GO 
Nr. 20 

20 

" » 
Tola gommata 
Borsa per acqua Balda 
Borsa pi-r gia ccio 
Sonde di gomma :\"r. diversi 
Gande di gomma Nr. H,1/2 

Leucoplaster f>:-.:G 
Cotone l drof'ile 
Carza 

" :io 
Pai a :iO 
Nr. :iO 
Ker 100 o· 

Metro 2000 
• 200 
Nr. 200 

" 
1:WO 

" :ioo 

" lodoformio 
Bende Cambi im r,.\') 

" 
;)\/ 
G:-.:10 

Ylor,ë, (i \1-1942 
Drejtor' i Spitalit 

Art. 2) Akundi ka me bi• në Drejtorin e Spitalit 
1.i• prani H- komisionit, të formuem uënë kryesin e 
e Drejrorit Spitalit Dr. Vasil Dhimitraj, me antar : 
Drejtorin e Furaneve, Krye/Sek. Prefekturës, Farma 
cistin dhe Sek. Llogaritarin e Spitalit, 21 (njizet e 
nji) ditë mbas ditës të kësaj shpallje në Fletoren 
Zy1 tare, due ofertat kanë 111e u pranue prej orës 
9, HO deri në orën 12, :w para dite. Në kjoftë se kjo 
ditë takon festë Zyrtare. akandi ka me u La diten e 
nesë m a mbrën la orës sipër përmendua. 

Art. H} Ofertat duhen të paraqiten në zarfe të 
mbylluna e të vulosuna me dyllë të kuq, dhe të shoq 
nume me garancitë përkntse lpotekore, Fuiar.ojare 
ose Bankare. 

Art. 4 Nuk caktohen çmime bazë për artikujt e 
grupeve të përme.Iun 11' art. I. 

Art. ;,) Garancija e përmëurlun n' art. 1; të kësaj 
shpallje përvetohet në favor t' arkës së Shtetit në 
qoftë se -ipërmarrësi : 

a} nuk plotson djesërisht ose tanësisht konditat 
e caktueme në kontratë; 

b) nuk paraqitet mhrcnda afatit të raktuern 
u' art. 7 për lidhjen e kontratës. 

Art. li). Sasia e garancia Fmancjare, Bankare 
ose J potekore do lë jetës në masën e shumën në 
pasqyrën këtu poshtë : 

Pasqyra e garancisë 
Grupi Financjare ose jpotekore 

Bankare 
l-rë 4~0 Fr.Shq. 900 
11 të 200 ,, 400 
At t. 7) Sipërmarrësi detyrohet me nënshkrua kon- 
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traten mbrenda 5 ditve mbas d:itë.;; që do ti komuni 
kohet pr-z-mtimi prej Drejtoria Spitalit të Shtetit, për 
ndrys~:e humb të drejten e sipërmarrjes, dhe garan 
eija shkon nil dobi të arkës Shtetit, si mhas artit 5 
të kësaj shpallje. 

Art. 8) N' oren U, 30 ekzaktërisht, Kryetar' i ko 
misionit në prezencën e komisionit t' ankandit dhe 
ofertuesve prezent çel za rfat e ofertave e paraqituna 
mhrënda kësaj ore, dhe krahason me sve.len e 
fshefrë, dhe mhasi të jen përjashtue nga ankandi at» 
oferta që do të rezu'Itojnë me çmime mhi svedëu, 
në bazë të nenit :m lë R"gullores së Kont abil tptit të 
Përgiithëshem të Shtetit Korni sio: i adjurlikon si ër 
marjen ofertuesit ma të mirë. 

. Konkurencë e haptë ndërmjet ofertuesvet nuk 
behet, për vpç rasës kur dy ose më shumë oferluesa 
japin oferta të njinjita (të barabarta). 

A rt. 9) Garancija c permendun n' art. G të kësaj 
shpallje ju kthehen atyne qi' nuk i ka mbet sipër 
marria, me përjashtim të garancis të ofertuesit sipër 
marrës. 

Akt garancija do të mbahet e depoziturme në 
arkën e Drejtoi is Spitalit për me sigurue mirë zba 
timin e konditave të kontrates që ka me u lidh ndër 
mjet Drejtorisë Spitalit dhe ofertuesit sipërmarrës· 

Art. 10) Ofertat me kondita të ndryshme të pa. 
përmendura në këtë kontratë nuk pranohen .• 

Art. 1 I) Pranohen dhe oferta të dergume me 
postë t'adresuerne Komisionit t'adjudikatës pranë Drej 
toris së Spitalit Shtetit në Vlonë. Veç kësaj adrese, 
sipër zarfit duhet të shënohet dhe pjesa së cilës i 
referohet oferta. Me këtë rast përgjëvjësija e voneses 
së mbritjes së ofertes mbasi ankandi lë deklarohet i 
mbyllun i përket. dërguësit. 

Art. 12) Gjith barnat duhet të jenë pikëri-ht si 
mbas konditave dhe llojit të përmendun në art. 1 të 
kësaj sh pallje. 

Art. 1:l) Gjithë barnat e psrrnenduna në art. 1 
të kësaj shpallje duhet të dorzoben mbrënda 45 ditë 
ve ml as datës· s' aunlentikimit të kontratës të noteri 
publik. 

Në rastë se barnat nuk do lë dorëzohen në afa 
tin e caktuar, sipërmarrësi detyrohet m'i pague Dre] 
toris së Spitalit të Vlonës për ç'do ditë frshq. 20 
deri në plotësimin komplet të dorzimit. ...,. 

Art. 14) Para se të meren në dorëzim barnat 
ka me u ba kolaudimi i tyne nga ana e një komisioni 
për t'u caktue prej Drejto, is Spitalit të Vlenës, në 
kjoftë se të ~jitb.ë ose nji pjesë nuk i përgjigjet të 
gjitM konditave të koutrates, sipermarrë-i d. lyrohrn 
mbrëndaIS dil ve për përmirësim tue r.espektue kor.di 
tat, për ndryshe -hyn në fuqi peualiteti i caktuem 
n' art. 11 të kësaj shpallje. . 

Art. 15) Pagesa do të kryhet prej arkavet të Fi- 

/ 

nancave të Mbretnis mbasi lë jenë përfundue e kola 
udue sinërrn a rja. 

Art. 16) Për në kjoftë se sipërmarsi nuk plotson 
detyrimet, për veç në rast të forcës madhore ligjërisht 
të dokumeu'ue-ne, Drejtorja e Spitalit të Vlonës, re 
zervon të drejtën me anullue kontratën dhe me mbajtë 
garancin për dobi të vrkës së Shtetit. 

Art. 17) Përvetimi i garancia në favor të arkës 
së Sntetit parapa në konditat e nalt përmerduna, 
bahet Ri mbas nië urdhërit të dhanun nga Drejtor'ija 
e sn:t::ilit të Shtetit Vlonë, dhe konforrnë pelqimit lë 
Këshillit të Shtetit, pa pas nevojë për vendim gjyqi 
ose të pëlqimit të anës R' interesur m. 

Art. 18) Gjit.h shpenzimet e s+palljes s'ankandit 
në Rletoren Zyrtare si dhe në ato lë vendit, shpenzime 
Bashkiake, dhe ato të autentikimit të kontratës rën 
dojnë mbi sipë-marrëain. 

Vlo në, më G/9/942- XX. 
Nga Drejtoria e Spitalit Shtetit Vlonë 

Fletë shpallje 
1. Prefektura Mbretnore e Giinokastres, në bazë 

t' urdhënit Nr ..... datë 13 8-19!2-XX të Ministria 
së t>. Mbrendëshme, nxjerrë në paksim botuer fur 
nizimin e Sf'nde~e të nevojëf"b.me per burgun e G.Jl 
n~e përp°erioden qysh nga lëshimi i sipër 
marrjes e dr ri me 30 6-194l-X) I me këto kondita 
e përmbajtje : 

Grupi I Çmimi bazë fr. shq. 
1. Buk gruni kualitet i vet em Për ketë do të meret për bazë 

çmimi qi do të caktohet herë 
mbas here prej Bashkis ose 
prej ndonje autoriteti tjerer. 

Grupi II. 
1. Sapun vendi kualitr t i I-rë Kgr. 5.- 
2. Rogoza me dirnencion t.84xt.t5 Çifti " 7.- 
:-l. Fshesa vendi copa 11 2.- 
4. Teneqe me muslluk ~ " 14.- 
;), bash - 10.- ,, 11 ,, 
6. Kazane llamarine për të larë (18 kgr.) ,, 11 5.- 
7. Hjyme uji llamarine - 5,.:_ 

" " 8. Safa teneqeje per ujë t2 litre) " 11 1.60 
9. Llambatina Elektriku ff> KW. " " 140 
10. ,, ,, 25 " " ,, 1.60 

Grupi i IU. 
11. Qymyr drum dushku Kuintali ,, 40,- 
t:3. Dru dushku '' " 8.- . ) 

li. Ankandi do të zhvillohet në Zyrën e Prefek- 
turës së Gjinikastres 21 ditë mbas botimit të kësaj 
flet-shpallje 11ë Fletoreu Z) rlare tuke mos u llogaritu u 
dita e botimit, para komisionit të përberë prej Z. 
Prefektit, si Kryetar ose të deleguemit të tij, dhe me 
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Anëtarë ZZ. Prokurorin e Mbretit, Intendent' i Finan 
c ave, Sekretar' i I i Prefekturës dhe nëpunësi i 
burgut. 

LI. Anka;1di do zhvillohet m' anë t' ofertave të 
mshefra e në përshtatmeni me paragrafin 11 lë nenit 
:-rn e në lidhje me paragrafin e IT të m r.it 38 të ne 
gullores së Konlabilitetit të Perpjithësl ëm të Shtetit. 

IV. Ankandi do të çelet n' oren ~l të ditës të 
caktueme në paragrafin e 2 të kësaj Flelë-shpalljf'je 
dhe do të rijë çelë deri n' 01 ën 1~. Në ketë mlerkohë 
ofertuesit kanë të drojtë we paraqitë oferta të ljrrn 
permirësuese per jo ma vur.ë se K1 yet ari të këtë 
fillue çeljen e plikove. 

V. Ofertat do t'i drejtohen: Kryetarit të Këshi 
llit dhe duhet të je në të rnbylluna në zarfe të vulo 
suna me dyllë të kuq e duhet të pëmibajnë në më 
nyrë të kjart ë përqindjen e zbritjeve mbi çmimet 
bazë që janë s'ieuuar në paragrafin e I të haj fletë 
shpallje. 

Për buken <lo të thuhet se zbi irja bëhet mbi 
çmimet që do të ke'ë buka kol.ë pas kohe. 

Ofertat do t'i referohen çdo grupi me vedi ose 
~jilhë grupeve. së bashku, do kurr riji5 sendi të Ye 
U·~ të këtyne giupe;e. Do të quhen jo të pranue 
shme ato oferta të cilat nuk do të jenë të qarta ose 
do të jenë të kontlitueme. 

YI. Ofërtur si bashkë me of er ten duhet të para 
qesë dhe në garanci Bankare ose të depozitojë 11ë 
nje arkë Shtet nore Fr.Sb q. 1400 për grupin P parë. 
Fr.Shq. 1000 pt r grupin e 11 dhe Fr.Shq. liOO për 
grupin e Ill në favor të prefektarës së Gj;nokr~trëi::: 
Kjo garanci do të lirohet, përfituesit, kur të marrë 
fund kontrata dhe për ofertuesit e ljerë në fund 
t' ankandit. 

Vlf. Koha e furnizimit fillon nza <lata e dekre 
timit të Kontratës prPj >l inistris së P. >I brendëshme 
dhe mbaron me 30-fi Hl4.3 XX I 

VIII. Sipërmarrësi ka për të qën' i detyruarë të 
vazhdojë furnizimi edhe liO ditë të tjera mbas dalës 
80-fi-HH3-XXJ e me çmimet e përparë1,1hme në qoftë 
se nuk do të jetë përfunduar shitja c> re. 

IX. Në rast se dy ofertuesa kanë paraqit oferta 
të njëllojshëme dhe janë tic\ pranueshme, Komisioni 
i adjudikatës hap aty j.ër aty letër adjudikatëu dhe 
furniturën i a lëshon ofertuesit me të mirë. 

X. Buka do të jetë prej asaj që shitet në qendrën 
e ktushme, e pjekur mirë, pa erë dhe do të dorzohet 
në Zyrën e Burgut me shpenzimet e sipërmarësit 
gjithënji një ditë ma vonë inbassi të jet pjekun dhe 
s' duhet të ketë as nji diferencë prej bukës që shitet 
në treg. 

XI. Sapuni do të jetë i kualitetit të I dhe i 
vendit, dorëzimi do të behet në Zyrën e burgut me 
shpenzimet e sipërmasësit. 

X l L. Hasrat (rogozat) dhe fshesat do të jenë të 

kualitetit të mirë, të jen ti' reja dhe dorzohen në 
Zyrën r burgut. 

XIIT. Kur sipërmarësi nuk plotson lë gjitha 
konditat e detyrimit dhe H' dor~zimit rregullisht të 
sendeve që do të marij përsipër me kontrato humbet 
garancinë e cila, mo vendimin e Këshillit të Shtetit 

' regjistrohet si c ardhun Shtetnore. Gjith' ashtu sipër- 
mar ësit ashtë përi;?.h?jës për të gjitha damet eventuale 
që n1t1111l të rrjedhin nga shkaku i blerjes në treg të 
sendeve që do t'i nevojiten burgut. 

XlY. Kur sipëirnarësi nuk i furnizon burgut sen 
det q' i kërkolienë e për të rila kau marrë datyrim, 
ose i dorzohen jo u, kualitetit të mirë Zyra e burgut 
ka fakultet t'i blejë votë në treg tue ja nga rkue tr gji 
tha shpenzimet sipërmarësit, e tue zbritë nga faturat 
e para li' pa liknjduemo. 

XV. Çmimi i sendeve do t'i paguhet sipërrnarë. 
sit nga Ark-a e Finances me mandat direkt mbassi 
të ketë paraqitur rrr gullisht dokuin<'ntat justifikuese 
li' vertet ua rn nga Autoritetet kompetente. 

XVI. Shpenzimet për lidhjen e kontratë!", lë sh 
palljes në Fletoren Zyrtare si dhe për ç'do shpenzim 
tjetër, taksat Bashkie ke e Komunale janë në ngarkim 
të sipërrnarsif . 

XV 11. Konfliktet që\ mund të nl!jasin midis 
Nëpunësit të burgut dhe sipër marsit mbi kualitetin 
e sendeve, zgjiJh in defiuitivisht prej dy Anëtarve lë 
Këshillit Administrativ dhe dy Ekspt>1 tare të shenuem 
nga Bashkija. 

XVIII. t,;ga vonimi i pagesë:; deri 11ë tre muaj 
sipër marësi nuk ka të <lrc'W me pre furnizimin e 
sendeve që pl>rf.hkruhen në klitë Flet-Shpallje. 

:XIX. Në qoftë se sipërrnarë-i nuk prenzantohel 
me lidhë kontratëu 10 ditë mbas ditës si! komunikimit, 
sipërrnarja auullohet dhe të ~jitha damel që do të 
rrjedhin nga adjudikata e dytë i ngarkohen sipëruia 
rësit të parë. 

Gjinokastër, me 1.IX.194~-XX 
Prefektura e Gjinokastrës 

Fletë Shpallje 
Në bazë t' Autorizimit Qarkuer Nr. 4H9 datë 

~.9.191~-XX të Drejtoris së Pëi gj. të Shëndetësia, Spi 
tali i Shtetit 'Gjinokastrës, nxjer n<' Adjudikalë paksi 
mi furnizimin e sendeve të ndryshme pi'r ushqimin 
c lt' sëmurëve të tij, <të këlu poshtë radhiten të nda 
me në grupe siç vijon: 

G RU P I I. Fr.Shq. 
O.HO Bukë gruri Për kgr. 

G ll C P 1 u. 
)1ish dashi l> » 

" qengji l> ,. 
,, viçi :» l> 

" lope l> :» 

;),- 
,i.SO 
4.80 
.i,- 
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për kgr. 10.- 
,. » 5.- 
» 1 copë fi.- 

» kgr. 0.50 
,. copë 0.20 
» kgr. 1.80 
» J•Je qint 120 
,. ,. tufë 0.30 
» » » 0.50 
,. kgr. 1.20 
,. » 1.20 
» . » 0.90 
it një tufë 020 
» ,. krenë 0.15 
» kgr. 1.40 
» një tufë 0.15 
,. një kokër 0.40 
» kgr. 1.40 
» ,, 1.40 
» 1 copë 0.80 
» kgr. 1.20 
,, ,, 0.60 
,, " 4.- 

• 1.60 
,, ,, 1.80 
,, ,, 0.40 
,, ,, 0.40 
,, 

" 1.50 

,, kuintal 8.- 
n ,, 45.- 

Mëlçi viçi ose dashi 
Splina 
Pula në peshë 
Zok pule 
Kaposh ,, 
Dhjamë 
Peshk deti 

GR UPI Ill. 

kgr. 1.400 
O.DOO 

,, 1.800 

Qumëtihl lope 
11 dele 

dhje 
Kos të freskët pa ujë 
Djathë të kry pur 

të pa krypur 
Kaçkavall 
Gjalpë të tretur 

të pa trelur 

GRUP I JV. 
Vaj ulliri të mirë 
Ullinj të mirë 
Makarona. Çmimi i caktuar ë: 
Oris ,, " Sheqer • i ,, 
Patate vendi ose 1 talije 
Sapun petkash kl. I rë 

duarsh « Venus 
Sodë petkash 
Vezë 
Krypë. Çmim monopoli 
Uthullë rrushi 
Verë të vendit 
Vaj guri. Çmim monopoli 
Naftë " Benzina 
Shkrepsa ,, 
Çaj Los 
,, mali 

Limon tos 
• Piper të zi 

,. të kuq 
Bizela. konserve 
Roje o të qethur (për të rojtur 

fr.shq. O .1-0 qethur 0.40) 
Borë (një barë me peshë 7 kgr.) 
Qirinj (sparmaceta) 
Sardhele me vaj, kual, I. 
Marmallata kual. I. 
Xhardanier konserve 
Sallmen tono 
Komposto konserve 
Salce domates 
Arë (kaçka) 
Konjak vendi ose i jashtëm 
Qumësht kutije 500 gramshe 

" 

për kgr. 
,, 1 copë 
,, 1 krerë 
li 1 

" 1 " 
kgr. 

,, " 

" ,, 
,, " 
,, ,, 
,, 

,, ,, 
,, 

" ,, 
,, " 

,, ,, 

,, " 
" 

" 
" 
11 copë 
" kgr. 
» 1 kokër 
" kgr. ,, ,, 
" ,, 

" ,, 
" " 
" kutia 
" kgr. 
" 
li 

" ,, 

,, 1 person 
" 1 barë 
" 1 copë 
'' 1 (kuti) 

kgr, ,, 

• ,, 
r 

" 
kuti 

1-.- 
140 
6.- 
4.- 
7.- 
8.- 
4.- 

1.50 
1.40 
0.80 
2.80 
2.GO 
2.50 
(i.- 
Hi. 
H.- 

7.- 
::~.- 
0./:{') 
0.85 
1.GO 
1.80 
(i - 
1.50 
2.- 
0.40 
O.JO 
1.20 
2.- 
0.80 
O.GO 
1.:30 
O. I O 

100.- 
3.- 
15. - 
30.- 
15.- 
3.20 

O.RO 
20.- 
1. 
iso 
~).-- 

1-. 
ti.80 
H.!\O 
2.:)0 
::.;)0 
IO.-· 
1.lO 

Ofertat duhet të jepen ndamas për se din grup, 
ashtu dhe depozitat për garanciuë, si vijon: 

Për grupin e : I. Fr.Shq. 500 
" " ,, If. " 800 
" " JI I. " 500 

IV. " 800 
V. " 400 
VI. " 800 

Sinap 
Farë lini 
Thasë boshe 

G H. UP I V. 
Domate .të kuqe 
Patelxhane të mira 
Barbunja të freskëta 
Bamje » » 
Qepë lë njoma 
Prt>,;M (me 0 preshë tufa) 
Lakër armeje 
Qepë të thata 
Spinaq të njomë 
Hudhëra të njoma 

" të thata 
Rrush lë njomë 
Maraj a 
Limona 
Dardha të mira 
Qershi të mira 
Portokale t' ëmbela 
Ftonjë të mirë 
Fiq të njomë 
Fiq të thatë 
Pjashkë të mira 
Kajsi ose shefteli 
Pjepër 
Imnnik 
Bizele W njoma 

GRUP I VI 
Dru dushku 
Qymir ulqesh 

Neni 1 

,, " ,, " 
Neni 2 

Garancitë e nallpërmendura do lë derdhen në 
favor t' Institutit përmendur në çdo arkë Financiare 
të Shtetit, ose në çdo Qendër të Bankës Kombtare 
të Shqipëria, Garant-ija pranohet edhe edhe n' Ipote kë 
me konditat e parapa me në Nenin 20 të Rregullores 
mbi Administrimin e pasuris dhe të kontabilitetit lë 
Përgjithshëm të Shtetit, dhe do t'u kthehet sipër 
matësve përsa të marë fund kontrata, në sa për ofer 
tuesit dorë-heqës aly për aty. 

1"e1,i 3 
Adjudikata do të zhvillohet në lë 21-tën (njezet 

e njeten) ditë mbas shpalljes uë Fletoren Zyrtare, pa 
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u llogarit dita e shpalljes, para Ko misjonit të posa 
çëm lë formuem nën Kryesinë e Prefektit me a ntar: 
Drejtor' i Spitalit të Spitalit të Shtetit, l ntendr nt' i 
Financave t, K;St kretar' i Odës Treg ëtis, K/Sekretar' i 
Prefekturës dhe Sekretar-Llogaritar' i Spitalit të Shte 
tit, në sallën c Prefekturës prej orës ;(SQ deri n' o 
rën 6.30 mbas dite. 

Neni 4 
Ofertuesat kanë me paraqitë ofertat e tyre jo 

ma vonë se në ditën e orën e në të cilën do bahet 
ankandi, tue i mbyllë në zarfa të vulosura me dyll 
të kuq e tue qenë të shoqëruem me letër-garancitë si 
ma sipër. 

Neni 5 
Çdo oferlues bashkë me paraqitjen e ofertës 

duhet të sjellë një Certifikatë të vërtetucrne nga Oda 
e Tregëtis mbi ruqinë tregëtare të tij që të jetë i afti' 
për sipërmarës (Neni 3B, pika. 6 i rregullores së Kon 
tabilitetit). 

Neni I) 
Nuk pranohen oferta me trlrgrame ose me tr le 

fon, cs ato që përmbajnë qyshke e që kauë shprehje 
të pa-caktuar ë e t' erëta, ose me referim të nji.' tjetrë 
ofertë të konkuruesit e-të tjerve. 

Neni 7 
Ofertat duhe t të shenojnë zbritjen përqindëse 

që k onkuruesit janë në gjendje që të hc1j11ë në çdo 
~rup veças ose për të gjitha grupet në bazë të tyne. 

Neni S 
Çelja. e zarfave bahet prej Kryetarit ti.' Komisio 

nit t' Adjudikatës në prezencën e ofertuesve pil i"risht 
në oi ën 6.HO mbas dite të datës 11ë lë cileu do lë 
zhvillohet ankandi, dhe do lë zaatohen konditat e 
parapame në nenin 38 të Rregullores mbi zbatimin 
e ligjës së Kontabilitetit të Përgjithshëm lë Shtetit. 

Neni \I 
Do të pranohen vetëm ato ofei ta që në krahasim 

me skedën e msheftë janë të njejta ose ma të 
mira, edhe do të rrefuzohen ato oferta që nuk janë 
në krahasim me skedën e msheftë, 

Kondita H-• veçanta 
1) Buka duhet të jetë e mhryjtur dhe e ardhurë 

mirë, pjekur ë mirë dhe e pa çarë. me vrima ma lë 
vogëla e të këte elasticitet, me erë të këndëshrue 
dhe jo e hidhurë. 

2) Mishërat do të jenë të majme nga raë të mirat 
që gjinden në pjacë, mishi i dashit lë pa tredhur 
pranohet prej një deri në dy vjeçar dhe i tredhuri 
deri në tre vjeça-, i pa tredhuri në. peshë duhe; të 
vijë, 14 kgr. minimum i therur, dhe i tredhuri në 
20 kgr. minimum i therur. Gjithashtu mishi i qengjit 
nuk duhet të jetë· ma poshtë se 5 kgr. i therur i 
majmë dhe i mitë dhe jo ma i math se 6 muajsh. 

8 

Mishi i viçit duhet të jetë motak dhe i majmë, i the 
rur në 2;) deri ;1() kgr. 

B) Zoqt e pulave do li' kenë peshën prrj 90 gr. 
dhe pulat prej t.4CO kgr., kaposhi deri në 1.800 kgr, 
të jenë të majme dhe pa ndenji të metë. 

4) Gjalpi i tretur dhe i pa tretur do të jenë nga 
ma I(, mirët me erë e shije të kan dëshme dhe lë pa 
përzieme me ndenji send tjetër. 

;>) Djathi i bardhë të jetë i mirë, jo f-hu111i, i 
krypur, me shije të këndëshme, gjithashtu dhe djathi 
i pa krypur të mos kctë hir ë, të jet i freskët dhe i 
ambël. 

li) Qumështi do të jetë pa ujë e pa i marë gjal 
pin, me tencitet 20-:W deri 10:3~ e me tre prr qint w. 
lyme. 

7) Kosi duhet të }'të pa ujë, jo i t hartë, i shij 
shem pa i marë ~_jalpin. në tasa prr-] një kgr. 

~) Orizerat të jeni' të pastërta jo kokër thyer 
dhe. në kualitet që tregohen në Fletë Shpalljen e 
sipërme. 

~) Fasulet do të [enë lë mira dhe kokëra-madhe, 
lë thata, të njillojshmc c jo të përzien.«, lë freskëta 
cl. m. t h. të kores së fundit. 

lOJ Patatet d111Jct ti' je'në li' mira, jo 11, prishura 
dhe H' zhvesh kura, të mos kenë filiza (rrënja) e kur 
të zjejuë të bëhen në formë mielli c jo i,;i brumë. 

11) Saka e domates të jotë c konservucmc mirë 
dhe jo me eri' të keqe, me erë lë këndëshmc dhe c 
pa përziente. 

12) Pemët e njoma dhe har ishtct duhet lë jenë 
lë ditës. të freskëta dhe jo të kalbura. 

t:i, Makaronat duhet lë jenë të mira. 
14) Gjithashtu sendet e tjera që tregon 11ë gru- 

pin e V-të kiJ•aj fletë shpalljeje do të jP1:t' të pëlqyera 
nga ana e Spilalit para se me i dorëzue sipërmarësi 
në )lagazi11 e I ustitutit 11ë fjalë. 

Neni 10 
Sipërrnarësit janë të detyruem me dorëzue gja 

nat koloujiale për ujë muaj, vezët në krye të çdo" 
jave, kosin, qumështin, mishin, bukën, barishtet o 
pemët, ditë për ditë në orën e caktueme nga aria e 
Drejtoris së Spitalit. l~jithashlu ushqimet e sendet e 
tjera kanë, me u dorëzue në depon e Institutit Lë nalt 
përmendur të mbuluerne mirë, të ruajtura uga plu 
huri, e pa të drejtë shpërblimi për transportim. Sipër 
marësi ose i delegue mi i tij çdo ditë në orën 13 të 
drekës asht i detyruem me u paraqit në Zyrën e Se 
kretaris për të marë listat dhe diftesat e ushqimevet 
të nevojshme për darkën e asaj dite dhe për drekën 
e së nesërmes; tue i prue këto me një herë në ma 
gazin e Spitalit, e rn tjerve mbrenda orës që ka me 
u caktue. 

Neni 11 
Ushqimet që durojnë pa u prishur si artikujt 
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koloniale e të tjera duhet të jenë konfermë me mos 
trat që do të gjenden të vulosura prej palëve kon 
traktuese pranë Drejtoris së Spitalit dhe ushqimet e 
njoma dhe ato që nuk durojnë do të jenë nga më të 
mirat që gjenden në treg. Kur sipërmarësi nuk i 
dorëzon ushqimet simbas mostravet ose ato që pri 
shen nga më të mirat e jo të pëlqyeshme, Drejtorija 
e Spitalit ka kompetencë t'ja k ëthejë, dhe sipërmarësi 
e ka për detyrë t'i zëvendësojë me të tjera të pëlqye 
shme mbrenda kohës që caktohet nga Administrata; 
në rast të kundërt Drejto: ija e Spitalit eshtë e lirë 
të blejë në treg në llogari të sipërmarësit i cili është 
i detyruem t'i paguaj vleftën qoftë sikurse edhe ma 
tepër të jenë, për konfliket eventuale që mund të 
ndodhin midis palëve për shkak kualiteti ose kuan 
titeti të gjanave ushqimore e të sendevet të tjera të 
ndryshme, çështja i referohet një Komisioni eksp r 
lë zgjedhur nga Bashkija ose nga Oda e Tregëtis dhe 
ky vendim i këtij Komisioni asht i premë, Në qoftë 
se nga mos respektimi ose mos mirë-zbatimi i ndo 
njeuit kusht ti; kësaj kontrate nga ana e sipërmarësit 
shkaktohet anullimi i kësaj kontrate, dhe garar.cija e 
lanun, me pëlqim të këshillit lë shtetit regjistrohet e 
ardhun Shtetnore, tue i Janë të drejtë sipërmarësit 
t'i drejtohet gjyqjt kompetent për çdo pretendim që 
mund të ketë. 

Neni 12 
Koha e fillimit të kësaj forniture hyn në fuqi që 

prej dalës në të cilën sipërruarësit do t'i njoftohet 
aprovimi i kontratës dhe vazhdon deri me 1 Komk 
1943-XXI, por me gjithë këtë sipërmarësi është i de 
tyrucm me i fornizue çdo artikull që do të marë mhi 
vete edhe mbas dalës 1 Korrik 194;3 për deri në shi 
tjen e aprovimin e kontratës së re, po me çmimin e 
kësaj kontrate. 

Neni 13 
'l ' iuteresucrnit për çdo hollësi mund l' i drejto 

hen Drejtoris së Spitalit në çdo ditë mbas dite, ku 
atje mund të shifon dhe kam pjouet e ushqimeve. 

Neni 14 
Çmimi i sendeve të sipër-trcgucuie <lo t'i pagu 

het sipërrnarësit në Financën e vendit në bazë Lë do 
kumentavet justifikuese që do lë paraqiten, nga ko 
petencat e ushtrimit financiar I\H2-4:( 

Neni 1:1 
Për çdo shkak qoftë në rast se Financa vonon 

pagesën deri në tre muaj sipërmarësi nuk ka të drejtë 
lë presij ushqimet. 

Neni lli 
Kontrata lidhet ndërmjet Drejt. Spitalit e sipër 

marsit në Zyrën Nolerjale mbrcnda 10 ditve prej datës 
së njoftimit t' aprovimit të kontratës prej Drejtorie 
s' Institutit 11ë fjalë. 

Ner1i 17 
Gjith shpenzimet Noterjalc, shpallje fletoresh, 

. ksa Bashkiake si dhe çdo takse tjetër që përket 
ësaj sipërmarjeje, janë në ngarkim të sipërmarësit. 

Gjinokastër, më 29.9.1942-XX. 
Ng .• Drejtorija e Spitalit Gjinokastrës 

FLET~-SHP ALLJE-AN KAND I 

Adjudikata e landëve ushqimore e sendeve të 
tjera të nevojshme për Spitalin e Shtetit dhe Labo 
ratorin Bak.teriollogjik në Korçë: 

Neni 1 
Drejtoria e Spitalit të Shtetit në Korçë, në bazë 

t'autorizirnit Nr. 4459 datë 8-IX-942-Xx, të Drej.oris 
së Përgjithëshme të Shëndetsis, nxjer n'ankand p.i 
kësim botuer furnit u, eu e ushqimeve e të sendeve të 
tjera që parashef për mP. blernun pPr nevojat e Spi 
talit e të Laboratorit Bakteriologjik për perioden 1 
Korrik HlU deri 30 Qt'rhhor H>43, të ndame në 8 
grupe të veçanta, i,,i vijon : 

Grupi l. 
Bukë gruni kualitet i l-rë. 

G r u .p i II. 
Qumësht, dele, qumësht lope, kos tave, kos në 

tasa ~50 Gr. (pa ujë). 
G r u p i III 

Mish, shqerre, mish dashi; mish viçi; mish lope; 
peshk qefull; mëlci të zezë, Tru; Filet e kontrofilet; 
kof, h ' viçi pa koska; zog pule prej 900 gr. pulë 
prPj J 300 gr. 

G r u p i IV. 
Dru dushku të njoma e të thata; Dru ahu lë 

njoma e të thata; Qymyr guri breg (copra); Qymyr 
druni. 

Gr u p i V. 
Sheqer pluhuri; Oris Kl. I-rë vendi; Oris kl. l-rë 

Italie; Makarona Kl. l-rë e të IC-të Italie, Makarona 
vendi; Fidhe ose sherie; Mjeli irmik~, Mjeli gruni A.; 
Gjalpë të pa tretun Kl. 1 rë; Cjalpë të tretun Klasit 
l-rë; Kafe të pa pjekur; Çaj vendi e të huej; Salçe 
domate vendi; Salce- domate Italie; 'Grosh të thata; 
Piper të zië; Piper të kuq; Djathë të kripur të butë; 
Kaçkavall Kacherr; Sapun robash, sa pun myshk për 
duar; Vaj-ulliri kl. l-rë e të JI-të; Kanelle; Limontos; 
Fshesa me bisht (dru); Sodhë për të larë roba; Flit 
të mirë; furca për dhoga; thasë bosh kuintalësh; 
Gjalpë lope të freskët në paqetë; Uthull rushi; Sole 
për miza; naftë; Marmellada gjithfarësh të keoser-vuar; 
Bizele të konservuar në kutië; Mashurka të konser 
vuar në kutië; Mashurka të konservuar në kutië; Sall 
men të konservuar në kutië; vezë lë rea; Niseshte ve 
ndi të mirë; klitharak (elpka) Kl. I-rë; akul' kallëpi; 
venë rushi të kuqe vendi; kumbulla të thata; 
rush ka. 
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G r u p i VI. 
Pazi; Spinak; laker të hardl.ë armeje; Presh; 

Qvpë të njoma e të thata: Sallatë marule; Kunguj 
mishi; Mashurka; Bezele; Batha; Patlixhana; Piperka 
të vogla; Piep-rka për t'u mbushuri; Bamje të njo 
ma; Hudhra të thata; Domate të kuqe; Karota; Seli 
no; Panxhar; Mardanos; Trangui; Barbunja; 

G r u p i VIL 
Qersbi; Shefteli ose kaisi; Mollë të mira; Dar· 

dha të mira: Kumbulla të njoma të mbëdha; Fiq të 
njomë; fiq të thatë; Limona; Protokalja; Ma nder ina; 
Mollë për komposto; Dardha për kom posto; Arra 
(Kaçka) kl. I-rë. 

G r u p i Vl IT. 
Elp, Tershanë; Lakra për kafshë; Sar të thatë, 

bar të njomë; Kashtë elbi, (Sanë). 
G r u p i V HI. 

Neni 2 
Ankandi për këtë furniturë do të zhvillohet në 

Zvreu e Prefekturës së këtushme lë njëzetenjëjlen 
(21) dit nga data e b.itirnit të kësaj shpallje në Fle 
toren Zyrtare pa u përllogaritur dila e shpalljes, tue 
fillue prej orës 9 deri 1~, para Komisionit të for 
muern nënë Kryesinë e Prefektit, Drejtorit të Spitalit, 
Drejtorit të Intendancës së Financave ose të delezue 
mit të tij, Kryetarit të Odës Tregtare, ose të dele 
guemit të tij, Krye-Sekretar' i Prefekturës dhe Sek 
retar-Llogaritar' i Spitalit të Shtetit. 

Neni 3. 
Për efrktet e zhvillimit t'ankandit puhlik, do lë 

ndiqet sistemi i ofertave të mshefta si pas normave 
të parapamë prej ps racra fit 2 Nenit 36 në lidhje me 
dispozitat e paragrafit 2 të nenit 38 të rregullores 
për zbatimin e ligiës mbi administrimin e pasunis dhe 
kontabilitetit të përgjithshëm të Shtetit. 

Neni 4 
Ankandi do të mbahet hapët 3 orë reshtë në di 

tën e orën e shenueme në art. 2 të kësaj fletë-shpa 
llje. Gjatë këfrne orëve, konkuruesat mundin të ja 
pin oferta të tjera për mirësi mi nfi referim të së pa 
rës, por jo ma vonë se të ketë fillue çelja e zarfa ve. 

Neni 5 
Kontrata vazhdon zakonisht nji vjet; por për 

ç'do shkak, në qoftë se nuk lidhet kontratë e re, ad 
ministrata e spitalit ka të drejtë të mari ushqimin 
edhe dy muaj mbas dalës së skadimit të. kontralos 
po ma .ato kondita tue paralajmërua fornilorin për 
kohën e vazhdimit. 

Neni 6 
Të gjitha ofertat do të jenë të mbylluna në zarfa 

të vulosuna me dyllë të kuq, dhe do të sjellin zbri 
tjen përqindëse (°lo) për çdo grup veças të çmimeve 
që do të vërtetohen herë pas here prej autoritetit 
kompetent (çmimet do të jenë ato të blemjcs .me shu 
micë. 

Neni 7 
'I''interesuemit ofertuesa që dëshirojnë të marin 

pjPsë në konkursin për këtë forniturë, detyrohen të 
sj-Iln bashkë me oferten e tyre, uji certifikatë pro. 
vuese t'altësis lëshue nga oda 'I'rogtare e vendit ku 
ay ushtron tregtiu' e vet. Nga kjo konditë përj,H,hto. 
hen vetëm ata Që kanë dhënë prova aitësie e mirë. 
sher him i e besimi në furnizimet e. bamuna instnu. 
teve Shtetuore. 

Neni 8 
Nuk do ti' pranohen ofertat. që no të kenë një 

shprehje të pa c>Jktuemf', as ato ti; bame me trlegram 
o telefon. 

Neni 9 
Personat qi për llogari të tyre do t'ofrojnë nji 

personë u: tretë, detyrohen të paraqesin nji prokurë 
Noteriale me të cilen të provojnë se janë t'autorizus 
si mbas li12j/.is, të japin oferta e të n{ari11 përsipër ob· 
ligime dhe të nërishkruajnë kontratën përkatëse për 
prokur-dhanësin. 

Neni 10 
Për efekt të rregullimit lë garancive H5 nevoj 

shme, t'intereRurmit duhet të sjellin nji nga garan 
citë që këtu poshtë shenohen: 

a) g::iranei në të holla të depozilnPme pranë ar 
kave financiare të Shtetit ose Bankave të njoftuna 
e të pranueshme prej Qeverisë: 

bl garanci në pasuni u: pa tundëshme si pas 
dispozitave të Ligjës datë :H :\faj 1!):l4 mbi garancitë 
ipotekoro të shpalluna në Fletoren Zyrtare Nr. 3l d. 
12 Qershor 1934-. 

Për të mos pengue veprimet e ankandit reko 
mundohet që rlokumentat e garancive në të holla do 
të paraqiten të shoqënueme me ofertat përkatëse, dhe 
ato ipotekore, <lo t'i paraqiten para tri ditëve në 1ë 
cilen ka me u zhvillue ankandi për Komisionin e ad 
judikatës për shqyrtimin e tvre. 

Garancitë në të holla dhe ato ipotekore do të 
jenë për çdo grup veças ose për të p-jitha e në sa 
sinë e shenue me këtu poshtë : 
Për grupin: Në të holla Ipotekore 
» » J. Fr.ghq. 1400 ~'r.Shq. 2800 
» » IT. » » 1450 
» • JI[. » » 1400 
» » IV. » » 1500 
.• » V. » » 1700 
i, » VI. » » 1:170 
» -. VII. » » 1:300 
» » VlIL » » 127')0 
Shuma për të gjitha : 11370 

Neni 11 

» » 

2!>00 
2800 
:3000 
~400 

» » 
2740 
2600 

» » 2:'iOO 
22740 

Furnitura do t'i dorëzohet atij ofertuesi që ka 
me dhënë zbritjen përqindëse ma të mirë, mjaft që 
kjo mos të jetë ma e ulët nga sasija e përqindjes 
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caktue në skedën e msheftë që ka për t'u caktue nga 
Kryetar' i Komisionit. 

Neni 12 
Sipërmarrësi ka me fillue furnizimin e artikujve 

të marun përsipër të nesërmen e datës së aprovimit 
të kontratës pa marë parasysh plotësimin e forma 
liteteve të tjera dhe ka me vazhdue deri më 30 Qer 
shor 1943. 

Neni 13 

Dispozita të veçanta 
furnitori duhet të kryej furnizimin e artikuj ve 

qi mer përsipër, me shpenzimet e veta në depon e 
Magazinës së Spitalit mbrenda orarit dhe në sasit e 
caktuem nga administrata e Spitalit. 

Neni 14 

Cilësit që duhet të kenë artikujt: 
Bukë gruni tip. l-rë duhet të jetë e punueme 

mirë dhe duhet të ketë erë dhe shija lë kë, dëshme, 
e brymun mirë, pa brima të mëdhaja, e pjekun mirë 
dhe jo e thame. 

Mish shqere (qengji) të mos ketë kalue 6 muejt, 
në lë ndamunit e mishit, nuk përfshihen kryet, këm 
bët e organet e tjera të mbrendëshme, nuk duhet të 
peshojë ma pak se 5 kgr. 

Mish viçi të dy gjinive (mashkull e femën) të 
kenë nji moshë ma të madhe se 3 mu-j por jo ma 
tepër se nji vjet, dhe kur të kërkohet, mos të jepei 
me gjithë melcija, zore, kokë, semër, veshket, etj; nga 
organet e saj, këto do të jepen kur të kërkohen nga 
administrata. 

Mish lope e dashi ; duhet të jetë i cilë-is së 
mirë, ashtu sikur shitet zakonisht në tregjet, të jetë 
pa gjak a i rujtun mirë. Të jenë hequr zorët, melci 
koka e ç'do gja tjetër që nuk asht mish; të jenë the 
rur 10 orë ma parë në periodë 1 Maj - 31 Tetor, 
dhe 20 orë ma parë të muajit tjetër. Mosha e lopës 
duhet lë jetë prej ~-'.'} vjet dhe ajo e dashit prej 1-3 
vjet. Pesha e dashit të jetë prej Kg. 14 deri 20 si 
mbas ?jendjes të tyne, të tredhuri ose jo. 

Mishi i viçit si av i qengjit duhet të jenë i ba 
gëtive të ushqyem mirë e të shëndosha" i cilësisë ma 
i mirë që ndodhet në treg dhe i therur së paku 6 
orë në kohën e verës dhe a orë në kobët e dimnit. 

Përgjithsisht mishrat duhet lë jenë të maj me 
dhe uga ma të mirët që gjinden në treg. 

Kontratari duhet t'i shtrohet dispozitave Qeve 
ritare dhe Bashkijake për viziten e vulen e mishit 
përpara e mbas të thermit si dhe të gjitha dispozi 
tave të dhanuna në vazhdimin të furniturës. 

Makaronat: duhet të jenë prej kualitetit ma të 
mirë që ndodhen në treg. 

Orizi : duhet lë jetë i pa thyem dhe prej kuali 
tetit ma lë mirë dhe jo me pluhunin (wjellin) e tij. 

Gjalpi i tre un e i pa-tretun duhet të jetë i nxje 
un vetëm prej majas (kajmakut) të qumështit të lo 
pës, deles ose dhisë. 

Groshët e thata duhen të jenë prej të mbledhu 
' it të fundit, cilësi të mirë shumë të thata e jo lë 
thyera lë përzieme me landë të hueja; të jenë lë shtu- 
ëshme në zjemjen e tyre. · 

Çaji duhet të jetë i llojit të zië jo ma i vjetër 
Re nji vjet dhe të jetë prej vleteve të çajit të pësh 
tjellme me veton e tyne në ngjyrë e lë pa përzism 
me ndonji barishte tja t ër të buaj. · 

Sheqeri: duhet të jetë prej kualitetit ma të 
mirë që ndodhet në treg dhe i pa notuem (laget). 

Shpendët sbtëpijake si : pula, zoq, etj. duhet të 
jenë të reja : pulat jo ma tepër për në moshën se 18 
muaj e të jenë shumë të shëndosha, pa sëmundje e 
të mhajtuna mirë. Pulat e gjalla duhet të ker.ë nji 
peshë jo ma pak se 750 gr. copa. 

V ezët : Duhet të jenë vezë pule ashtu dhe të 
freskëta e të këqyrur a në dritë do të duken të kjarta 
për br- nda tue i thyem i kuqi i vazës duhet të mos 
coptohet, Nuk pranohet veza e rojtun për nji kohë 
të giatë me mjete antisepëike në langun e gëlqeres 
si selikat, sodë etj. 

Kosi : Duhet të jetë i trashë, i xanun freskët 1 
pa p:ic;; tharbëtina të një formen1asioni acetik epa të 
tjera landë, bos qumështit, dhe do të dotëzohet në 
tasa ringeje 250 gr. sejcila. 

Qumështi: prarohet vetëm qumështi i lopës me 
një p 'rqin<'lje (°lo) landë gialpi jo ma pak se 3°1o dhe 
me një peshë specifike 1029 - 103~. Ky do të jetë i 
i mj lun freskët dhe prej lopësh të shëndosha, pa 
shtesa landësb antiseptike, dhe do të dorëzohet në 
enë qelqi o hekuri të kallaisuna mirë. 

Vaj ulliri: ky duhet të jetë i nj' cilësije ma të 
mirë d. m. thënë i nxjerun nga ma e para e shtry 
dhun ullijsh e pa përdorim t'ujit të ngroftë me ngjyrë 
prej së verdhi, të qartë me nji thartësi të lirë jo ma 
tepër se 1.2;> përqind (O/o). 

Neni 15 
Kolaudimi i artikujve të ndryshme bahet nga 

Komisioni i ushqimit të Spitalit, i cili sigurohet që 
artikujt e dhanun nga kontratari i kanë të p-jilha ci 
lësinat e caktueme nga këto kondita të përgjithëshrne 
e që i gjegjen mostrave bazë të furniturës (për ato 
artikujt për të cilat janë caktue mostrat bazë). 

Masat që do të meren në rastë mungesash në 
pikëpamje të sasisë e të cilësisë s'arlikujve të para 
qituna liga kontratari. 

Neni 16 
Në rasë se nga ana e kontratarit nuk bahet do 

rëzimi i artikujve, ose bahet dorëzimi në sasi arti 
kujsh ma të pakë se ajo që kërkohet, Komisioni i ush 
qimit kujdesi lue i ble direkt në treg në dëm të kon 
tratarit. 
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Neni 17 
Kur kontratari paraqit artikujt që nuk kanë ci 

lësinat e caktueme, Komisioni i kolaudimit i refuzon 
e në rasë se kontratari nuk i ndron me nji horë me 
artikujt të mira, kujdeset me i ble direkt në treg në 
dëm të kontratarit, artikujt QP Ju pje~J"n cilësiuavet 
të caktueme në vendin e artikujve të refuzueme. 

Neni 18 
Kn-se të metat e cilsis të përme nduna n'ar tiku 

llin e ma parshërn janë të lehta (kur ëshH; rasit për 
ushqime) nuk sjellin asrji dam shëndetit të sëmurëve 
që <lo t'i konsumojnë, Komisioni i kolaudimit simbas 
gjykimit e përgjezjësis se vetë, mundet me i pranue 
ato artiknj me një skonto të vlëftës s'artikujve në 
5 deri t5°1o (përqind). 

Neni l!l 
Në rastet e përrnenduna n'art. It) o 17. në është 

se shërbimi nuk pëson asnji dëmtim rse artikujt nuk 
nevojiten me nji herë'. Komisioni i kolaudimit mbas 
gjykimit e përgjizjësi së vetll, mundet me e zhalue 
blernjen direkt në trrg t'arlikujve që nuk i ka para 
qit në ditën e caktueme ose për me sjellë të tjera nr 
ditën e caktueme ose për me sjellë të tjera në ve 
ndin e të refuzuemvet. · 

Neni ~O 
Për mungesat e përmenduna n'art 1G e 17 ci 

lado qoftë masa e përdorun nga administrata për me 
siguruar shërbimet e pa mvarësisht nga kjo masë, 
kurdo herë no të aplikohet në ngarkim të kontrata 
rit gjoba e parapamë n'art. <2:t 

Neni ~1 
Në seicilën prrj raseve të tregueme ma parë 

(art. rn, 17, 18, 19) Komisioni i ushqimit do të har 
tojë përherë proces-verbalin e rregulltë në mënyrën 
e caktuerne n'art. 9l9. N'atë proçes-verhal duhet të vi 
het n'evidencë mungesa e vërtetueme, refuzimi even 
tual i artikujve, gjoba e aplikue me në ngarkim të 
kontratorite masat e maruna (blemje në dam të kë 
tij ose pranue me skonto ose lëshim afati). 

Mungesa e gjoba 
Neni ~2 

Kur koutratari nuk respekton plotësisht ose pje 
sërisht detyrimet e marruna përsipër me kontratë, 
administrata e Spitalit për mungesat e kontratueme 
ka të drejtë me e ndeshkue me gjobat e tregueme 
n 'art. që vazhdoj në. 

Gjobat përqindëse llogariten në bazë të çmime 
ve që përfshin kontrata. 

Ne11i 2:3 
Gjoba me 5 përqiad °lo do l'aplikohet për këlo 

mungesa: a) kur kontratari nuk furnizon tanësisht 
ose pjesërisht artikujt me daten e preme e cak tue 
me, gjoba aplikohet mbi sasinë e pa dorëzueme. b) 

kur kontratari artikujt që nuk i ka në cilësinat e cak 
tueme, gjoba aplikohet mbi sasinëe artikujve të metë. 

Neni 24 
Cjnba me IO°lo ka me u a plikue për këtë munge 

së: a) km kontratari paraqit artikujt që nuk kant' 
cilë sina t e caklueme në vendin e at, 11e të refuzurme 
po për atë mungesë cilësije. b) kur k ontraturi pPr~ë 
rit mungesat që përmenden në gerrni'n a h l'artikn 
llit të ma p irs l.ëm. 

Gjoba me .tQ0/0 ka me u a plikue kur kontrata. 
ri: a) furnizon artikujt të meta në pe!-hll, pllrvrç ras 
tit. në 1:- cillln ki() a-jë rieth nga peshd io Pkz, kic ose 
e nrlrv-hme pi'r fajin e furnitorit, 111r ~jilhë klJti, mhc 
tot gjithl.!monë detyrimi i kontratarit me <fliënii Ha 
sinë e artikujve që ja1Ji; vërtetue të mangët. Gjoba 
a pi k ohet mbi sasinë e artikuive të dha nun Ill meta. 
h. Në dkënien e artikujve përdor me dijeni pesha jo 
të ta ma mf a ose I{, ndryshme. c) Venë pllrmbi i;,janat 
vulat të Bnshkisë ose t'admiuistratës fallse, ose të 
ndryshme, ose venë vula e shenja tP maruna prej ~ja 
navet të tjera. 

Gjobat në rastet e përmenrluna në germat h e 
c të këtij artikulli, aplikohet mbi shumën e të gjithi\ 
artikujve që do të meren mbrenrla asaj dite në të ci 
lën vërtetohet mungesa. 

Neni ~n 
Gjoba me .~O°lo kanë me u a plikue në rastet e 

poshlë-shenueme : 
a) kur kontratari, në vend që me i dhanë Spi 

tali artikujt ushqimore, për qellim mashtrimi dhe 
me dam të Shtetit, ja jqi në të holla ose i plotëson 
me të holla sasinë e mungesës ose sasinë e keqe. 

b) kur kontratari jep, paraqit, ose premton pesh 
qeshe ose adhurime në të holla, ose në landë në per 
sonelin e ngarkuem me marjen në dorëzim t'ushqi 
meve, ose që kanë të bëjnë me kontrollimet e pra 
nimet. 

Gjobat e përmenrluna nil germat a, e b lë këtij 
art. aplikohen në gjithë sasinë a artikujve marun atë 
ditë në të cilën vërtetohet mungesa. 

Xeni 27 
Të gjitha gjobat e sipër-tregueme dyfishohen në 

rastë që mungesat përsërituri nji herë, trifishohen në 
rasë se përsëriten 2 a më shumë herë. 

Neni 28 
Gjobat duhet të konsiderohen si shprehimisht 

të caktueme midis palëve në lidhje me obligimet të 
maruna për furniluren. N'asnjë rast pagesa e p-jobave 
nuk e zgjith kontratarin nga IP kryemit të detyrimit 
kryesorë, ose nga dënimet e caktuerne nga Kodi Pe 
nal për ato mungesa që mveshin cilësinë e fajit. 

Neni 29 
Të gjitha mungesat e bam un a nga kon trata ri 

do lë rezultojnë kurdoherë nga një proçcs rubai që 
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do lë përpilohet në dy kopje. Verbalet duhet të ne 
nëshkruhen pn'j kontrata rit, i cili në qoftë se ka me 
kuodërshtue duh- t t'a hajë në nji dekllarim të shkru 
em në fund të verbalit mbas firmaoe të komisionit. 
Në ras ë se konlratari refuzon me nëuëshkrue proces 
verbalin ose t mshifet, kjo. duhet të vërtetohet nga 
komisioni në vend të verbalit në fjalë. 

Mungesa e në iëshkrimit të kontra1arit nuk e 
prish vl-f.ë 1 everbalit. 

Kundërshtime 
Neni 30 

Gjithë kundërshtimet që mund të lindin midis 
Komi,,ionlt të kolaudimit dhe të kontratarit kanë me 
u vendos, sa ma parë të j-të e mun dun nga Drejtori 
i Spitalit, e cila kur është rasti për ushqime do të 
dëgjojë më parë mendimin e Doktorit të ro.ës, 

Kundër vendimet të Dr-jtorrt 1 ë Spilali1, pra 
nohet rekurirni në Drejtorin e I'ërgjithëshme të Sbë 
ndi,t,i.; e cila passi të ketë shqyrtue rerha nat e fak 
tet e passi të ketë bërë vërtetimet që do të shofi 
t'arsyeshrne, ka me vendos në mënyrë të prerne. 

D ri sa të komunikohet ve .dirni Drf'jto,is së 
Pë gptttë-hrne të Snëndetsis, kontrat ari d-tv r oh-t t'i 
kunforrno het ve .d.mit të Drejtorie së Spnaln , 

Neni :3 l 
R •. kllarnimet e koutraiarit duhet t'i p rraqiten 

D ejto i s së Sprta.lit uibrenda 24- orëve nga çasu uë 
të c l n ka fillue kundërshtimi. 

Llogari e pagesa 
Neni 3'2 

Llogarit e kontratarit janë të përmuajshëm due 
formohen prej dëftesave ma rje të lëshueme pr-j Ma 
gaziuë s, Dëftesat e matjes që i lë-hob-t kontratarit 
duhet të jenë të shk ëputuna prej blloku me amë e 
bijë, me numur, datë dhe të nenëshk rueme prej Drej 
torit 1ë }fagqzinjerit të Spitalit. Të 1jt>J·a dëftesa nuk 
do të kenë vleftë rihe pra nuk do të pranohen. 

Në fun-i të ç'do muaji, konirarari përpillon lis 
ten përmbledhëse të gjithë artikujve marun gjatë 
muajit tue regjistrue të gjitha dëftesat e përditëshme 
me radhë simbas datave. 

Neni :n 
Kontratari duhet të paraqesë llogarit Drejtorie 

së Spitalit mbi enc-Ja 5 ditëve të para të muajit që vi 
jon, pas atij të cilit ato i përkasin. 

Drejtorija e spitalit kontrollon llogarin e para 
qitur nga kontratari, zbret në qoftë se ka, sasit e gjo 
bave ose shuma për blemje në treg hamun në ngar 
kim të tij, dhs ja paraqet për likuidim Intendencës 
së Financave të vendit, e cila lëshon urdhën .. pagesen 
në favor të kontratarit, që paguhet nga arka e saj 
prej fondeve t'akordume _ nga Seksioni Kontabël i 

Dreitoris së I'ërgjithëshme të Shëndetsis, 
Neni 34 

Drejtorija e Spitalit rezervon të drejtën me pe 
zullue pagesën e të drejtave kontratarit kur, simbas 
raporteve lë komisionit t'ushqimit do të rezulllojnë 

. se ky nuk asht kujdesua për me përrnirësue shëi bi 
min dhe gjendjen e ushqimeve për lë cilën ish f,!jo 
bue ose ra portue. Pezullimi do të mund të bahet 
deri sa furnitori të japë proven e përmirësimit të 
të shërbimit e të furuiturës, dhe nuk do të vaz doë 
më tepër se 45 dit tue fillue nga data e urdhërit të 
pezullimit. 

Neni 35 
Kur e drejta e furnitorëve t'au.orizuem për pa 

gesë nuk i paguhet furnitorit mbrenda 60 ditëve prPj 
datës së largimit të dokumentave (fakturave), ka të 
drejtë me pre ushqimin 20 dit pas paralajmërimit. 
Paralajmërimi do t'i drejtohet Drejtoris së Spitalit 
jo ma parë se të kenë kalue 60 ditët e përmenduna 
më sipër. 

Neni 36 
Drejtorija e Spitalit ka të drejtë me anullue 

kontratën pas asnji paralajmërim e pa mujt kontra 
tari me reklamue asnji shpërblim kur kontratari nuk 
i zbaton imtësisht detyrimet e marun përsipër në 
bazë të konttatës, gjë që do të konsiderohet e pro 
vu=me në mënyrë të mjaftueshme nga njëra cilado 
e këtyre m ungesa ve. 

a) Kur kontratari bën një nga mungesat e për 
menduna n'art. 26. 

c) kur bën për h-rën e tretë një nga mungesat 
e përmenduna n'art, 24. 

Anullimi i kontratës për shkaqet e sipërme ka 
për konseguencë e përvetimin e garancisë në favor 
t'arkës së Shtetit. 

Neni 37· 
Tue marrë parasysh gjendjen e sotëshme, nuk 

caktohet çmim bazë për artikujt, të gjithi! artikujt të 
përfshimë në këtë fletë-adjudikatë do të paguhen lile 
çmime që do të vërtetohen ose caktohen herë pas 
here nga autoritetet kompetente. Është mbi këto çmi 
me që t'interesumit do të bëjnë zbritjen përqindëse 
të kërkueme në nenin 6. 

Neni 38 
Kontratari është i detyruem me mbajturi gjithë 

nji magazinat e veta, sasinë e ushqimit që i nevoji- 
ten Spitalit për 15 dit. · 

Neni 39 
Kontratari në zbatim material të shërbimit, mund 

të veprojë me anën të një përfaqësuesi të vet i cili 
duhet të jetë person i pëlqyer prej Drejtoris së Spi 
talit dh.e duhet të jetë legalisht i autorizuam për me 
krye të gjitha detyrat që i janë ngarkue kontratarit. 
Ky përfaqësues vepron kurdoherë në mer për Ilogari 
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të kontratarit e nën përgjegjësinë personale të k - ij 
Lë fundit. 

Ne:,i 40 
Janë krejt në ngarkim të koutratarit W ~.i a 

taksat ()everitare, Bashkijak e, Noteriale e të 1o1:11 .jë 

autoriteti tjetër kompetentë si edhe tabu e h, 1111t 
në fletoren Zyrtare P «Tumori- që ijerlhiu 1,n, ky 
ankand. 

'I'iranë, me 19-X-1942-XX. 
Nga Drejtorija e Spitalit të Shtetit 

-------------------- ---- 

SHKURTIM DEKRETI PENAL 

Me Dekretin Penal x-. 127 <lt. 4.3.l\li2 XX a._f.t 
vendos ndëshkimi të pur.dehurit Duvulosi l),l 111 
nga Its lija shofer e banues në Trranë, me dy dil bur 
gim, por me qenë se i dënumi që u përfill me nail 
rezulton me banim të pa dijtun në Snqipni, :,;iç. 11:t 
rezulton nga anshkrimi Ofiqar it Gjvqësuer, prandaj 
ky shkurtun Dekret-Penal botohet në Fletoren Zyr 
tare lë Mhretnis, Shqiptare për të zanë vendin e ko 
munikimit. 

Tiranë, më 27.X. 1942 XX. 
Gjyqtar Filluer 

* * * 
l\Ie Dekretin penal .t\r. 9n7 D. ~nH.194:~-XX asht 

vendos ndëshkimi të pandehurit Feluim Aleksamdro 
Carlo nga I tali a, banues në Tiranë, me dy dit burgim 
e dhjet Fr.Snq. gjobë të Lehtë i pandehuri që u për 
fill me nrlt si mbas anshkrimit të Ofiq. Gjyqsuer 
rezulton me banim të pa dijtun në Shqipni, prandaj 
ky Dekret penal, për të zanë vendin e komunikimit. 
botohet në Flet. Zyrtare të Mbretnis Shqiptare. 

Gjyqtar Filluer 

* * * 
)le Dekretin penal Nr. 127S dt. 8.XII.1941-XIX 

asht vendos ndëshkimi të pandehurit Xani Tullio 
Giusepe nga Italia, banues në Tiranë, me njiqind 
Fr. Shq. gjobë të lehtë, por me qenë se i pandehuri 
që u përfill ma nallë si mbas shkrimit të Ofiqit Gjy 
qësuer rezulton me banim të pa dijtun në Shqipui, 
prandaj ky Dekret-Penal, për të zanë vendin e komu 
nikimit, botohet në Fletoren Zyrtare të Mbretnis 
Shqiptare. 

Gjyqtar Filluer 

* * * 
Me Dekretin Penal Nr. 974 dt. 15.!J.1941-XVIII, 

asht vendos ndëshkimi të pandehurit H.asim Vreshta 
nga e banues në Vlorë me dy ditë burgim e 10 Fr. 
Shq. gjobë e lehtë, por me qenë se i dënuemi që u 
përfill më nalt si mbas anshkrimit të Ofiqarit Gqy 
qësuer rezulton me banim të pa dijtun në Shqipni, 

prandaj ky Dekret-Penal, pi\,· të zanë vendin e ].;0• 
munikimit, botohet në Fleturen Zyrtare lë MbretniH 
Shqiptare. 

Gjrqlari ~'illner 

* * * 
JI•: Dekretin Penal Nr. \108 dt. I0.!1.l!l41-XVIII 

' asht vendos ndëshkimi H: pandehurit Alegro Vinren- 
zo Vito nga Italia, shofer banues në 11:llmsan, me 100 
(uje qind) Fr. Shq. gj11bii, por me qeuë se i panrl. hu .. 
ri që u përfill mt! nail si mbas aushk rimit të Ofiq. 
<l,JYqë·nier rezulton me banim lë pa dijlu n në Shqip 
ui prandaj ky Dekret Penal për W zanë vendin e ko 
muui s imit, botohet në Fletoren Zyrtare të Mbn:l11i,; 
Shqiptare. 

Gjyqtari Fillue r 
* * • 

~le Dekretin Penal Nr. !lRl dl. ~2:l.9.9tl asht ve 
ndos dënimi ti: pandelnnit Lig or Progri nga Bilishti 
hauuës në Tiranë, me dy dit burg e dhjet Fr. Sliq. 
!!jobë të lehtë, i pandehuri që u përfill më nail si 
mbas ansh krimit ti.i Of.q, Ujyqsuer ka rezultue me 
banim të pa dijtun në Shqipni, prandaj ky, l>ekret 
penal, për të zanë vendin e komunikimit botohet. në 
Fletoren Zyrtare të :\I bretnis Shqiptare. 

Ujyqtari Filluer 

* * * 
~le Dekretin Penal x-. u::o dt. I l.!1.9i.1 asht ve 

ndos ndëshkimi të pan-Iehurlt Ceuovese Cesare Pietro 
nga Italia (Torino), banuë s në 'l'rrauë, me njëqind 
Fr. Shq. !,?j')bë etj., por me qenë se, i pandehuri që 
u përfill më nalt si mbas a nshkrimit të Ofiq. Gjyqë 
suer rezulton me banim të pa dijtun në Shqipni, pra 
ndaj ky Dekret-Penal botohet 1Jë Fletoreu Zvrtare të 
Mbretniës Shqiptare për të zanë vendi a e kom uni 
kimit. 

Gjyqtari Filluer 
* * * 

~le Dekretin Penal Nr ~J74 d•. ~;).9.91-1-XIX asht 
vendos denimi të pandehurit Hyson Selmani nga e 
banues në Vlorë, me dy dit burgim e dhjet Fr.Shq. 
gjobë të lehtë, por me qenë se i pandehuri që u perfill 
me nalt si mbas anshkrimit të Ofiq. Gjyqesuer ka 
rezeltue me hanin të pa dijtun në Shqipni, prandaj 
ky Dekret penal, për të zanë vendin e komunikimit, 
bvtohet në Fletoree Zyrtare të .\lbrntnis Shqiptare. 

Gjyqtari Filluer BKSH
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1 A.RTE SUPPLEMENT ARE in lingua ltallana 

GAZZETTA 
DEL REGNO 

Anno XXI - Nr. 133 

UFFICIALE 
D'ALBANIA 

Tirana, mercoledi 18 nov-rnbre 1~2-X>. I 
EDITA DAL MINISTERO DELLA CULTURA POPOLARE 

CONDIZIONI o· ABBONAMENTO cosro E MODALITA PER LE INSERZIONI 

Al BANIA, IT ALIA • IMPERO 
[STERO (Paasl dell' Unione Postal•) 

par un cnno Fr. alb. 20 
, , • , • 30 

(per 6 mesi, met6. prano) 
Fr. alb. 0,20 On numaro del maaa In corao (alno a 16 paglna) 

• 1 , erretrato 
Ognt ta,clcolo • tn vandlta aDcba pre110 le libraria autortuata, 

Gil abbonamentl di ragola decorrono dal glorDo di rtcavtmooto dell' Importo. Non 
,t garanttsce l'tnvto del numen arretrah. 

L'rmperto dell cbboncmantc o per numerl ,aparati, •• per re!ldentl ID Albania. deve 
•Hera venato ai localt Utfici di finanza • la relativa quietansc nmesaa ai Ministero 
dalia CULTURA POPOLARE ,o dali' Italia, lmparo o det- I' Eatero, COD a"egno bancono 
,ulato In lrancbt albanest, cumentcto (1e pee abbonarnantl) .it Ir. alb. 0.70 per ,pesa 
di quietanza. 

GU Ul!tct atatall (civili o milltarl) e gli Enti pubrtlol • quar.do autonomi o O!'t'On· 
Iran lc10• non gh UU1c.:1 drpendenti) · pcescnc nchieaere pa, ,acntto una o pto copt, 
Jratutte (1ctolt• o In abbonamento) par •• a par gll Ultlcl dtpendantl. 

•• non 1upare une colonne (ctlbanesa a Italiano) minima 
H ollr• une colonne • • par ognl eolcnac 

Pr. alb. 10 

• • 
L' Importo t da venanl In antlclpo . 1alvo par gli Ultlcl 1tatall o parastatall cen 

la ,1.,,a modalltt coma par gli abbonamanti. 
Le lnaeczionl sene gratulta 1oltanto per I Tribunall o l'Aalmlnlstrazlona statala quando 

par legge non • prevista o non • poHiblla la rlvctlsa su terzi della 1pa1a par I' ID· 
terziona. 

La pubbllcazlone dalie ln,eczlonl avviena . 1alvo speciali clrco1tanze · entro I primi 
3 numerl dopa la data di rlcevimanto. 

N. B. Ogni corrispondenza o versamento deve essere indirizato al : 
MINISTERO DELLA CULTURA POPOLARE 

(GAZZETIA UFFICIALE) 
T I R A N A (Albania 

Decreto Luogotene nziale Nr. 282 
2 oiiobre 1!-J.J2-.,,\X 

Este nslor.e alle Terre Liberate della Legge 
29 ago-to 1930 

NOi 
Luoi:ott•nt·nh· Gt'nPralt' di Sua Maesta 

vn roRIO El\fA~l'ELE Ill 
l'er Gruzla di Dlo •· Volonta delta Nazlone 

HE lr11ALIA L H'Al.BA~I.\ 
IMl'l:HA ff HE D" ETIOPIA 

In nrtu ri,:11' Autorit.i a :'\oi coulerita : 
Visto I' urticolo fj d.lle Statuto Foudumeu'ule 

dd H,grio: 
Vis,o l' art. I i del Nostro Dccreto nr. 101 ( HH-0). 

couvertio in legg,~ nr. :::->S (l!JWl; 
\i~tn I' art. 2 Lltl IU>. nr. ~Ul in data l'l-8 !9H 

XlX die autorizzu ii H. Go verno ad osteud-re l' ap 
pl.mzioue dcllc leg~i ulba uesi nelle Terre Liberate; 

Hite nuto ehe ii mautenimento dell" or dine pub 
hlico im pone I' assolulu ed urgeutc necessita di 
estendere nelle Terre Liberate la disposizione legge 
sull' iuteruum culo delle fumiglie, ii sequestro dei beni 
e I' iucendio delle case d ei criminali Jatitanti; 

U dito il Consiglio <lei Miuistri ; 

Su proposta dei ,\Tiuisto Segretario di Srato per 
r Interno: 

abbiarno decretato e decretiamo: 
Art. 1 

I·:' &,tP~o alle terre dsllex Regno Jugoslavo, an- 
11es~e al H1·g110 d' Albania eon R. Decreto nr. 26~ in 
data t'l agosto Hl-il-X1X, la legge 29 agosto 19:30 
sull' iuteruameuto delle famiglie. il sequestro dei heui 
e l'i ilC mdio de Ile case dei criminali la ti tan ti pubblicata 
nella(Gauelta Lfticiale nr. 6fi in data 10 setembre 19~0. 

Art. 2 
li presente Oecreto e ntra in vigore quindici 

iriorni dnpo dalia sua pubblicazione nella Gazzelta 
l'fficiale del H.Pgno, e sara presentato a cura del 
Ministro proponente al Consiglio Superiore Fascista 
Corporativo. per Ja sua couversione iu legge. 

Ordiniano ehe il presente Decreto sia pubblicato 
ne1la Gazzetta Ufficiale del Regno, mandando a chiun 
que spctti di osservarlo e farlo osservare. 

Tirana, 11 2 ottohre 1942-XXI 
Francesco Jacomoni 

1\1. Kruja 

BKSH
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Decreto Luogotenenziale Nr. 283 
2 Novembre 1912-XXI 

Autorizzazione di funzi -narnento alla Soc. An. I. P. !. S. 

NOi 
Luogotenente Generale di Soa Maesta 

VITTORIO EMANUELE III 
Per Grazia di Dio e Volonta della Nazione 

RE D'IT ALIA E D' ALBANIA 
IMPERATORE D'ETIOPIA 

In virtu dell'Autorita a Noi couferitu; 
Vista la deliberazione del 15 ottobi e 19l-!2-XX 

del 'I'ribunale •ii Lrna Istanza in Tirana, sulla i-t tn 
zione d-Ila Socieia Auouirna ( I ndustr ia d- Ila Pu,1 ,l 
Halo-Albanese) distinta con la Sigla L P, L S, con 
sede legale a Tirana, e sulla conforuuta dell'atto cos 
tituente e dello Statute della Societa con le dispo-i 
zioni di legge, 

• 

Visto l'art, 8 del regolamento sull'applicazionc 
dulle disposizio ni del Cod ice di Connnercio; • 

Su proposta del Ministro Segrerario di Stalo 
per l'Economia Nazionale; 

abbiamo decretato e decretiamo: 
1~· aprovata la deliberazione del 'I'ribunale di la 

l stauza di 'I'irau» in data '15 ottobre l942 XX rela 
tiva alla Sorieta Anonima ad azione I. P. I. S. (In 
dustria della Pesca Italo-Albanese) con sede in Ti 
rana e si ordiua il suo libero funzionamento. 

Ordiniamo ehe ii presente Decrelo sia pubhlicato 
nella Gazzelta Ufficiale del Regno, mandau-Io a chiuu 
que spetti di osservarlo e <li farlo csservare. 

Tirana, li 2-11 HH2-XXI 
Francesco Jacomoni 

K. Kotte 

Shtypsbltrojo cN!KA,h Ttronë 

BKSH



Parte supplementare in Hngua italiane a paq. 12 

Viti XXI 

FLETORJA 
E MBRETNISË 

Nr. 134 

ZYRTARE 
SHQIPTARE 

Tiranë, e Enjte 19 Nanduer 1942-XXI 

BOTOHEt PREJ MINISTRIS S£ KULTUR£S POPULLORE 

KONDITAT E PAJTIMIT 

PËR SHQIPt:RI, IT !\LI"' PERANDORI: për nji vit Fr. Shq. 20 
• JASHTE (Shtete të B. Postal) • • • > BO 

(për R muaj gjysma) 
Një numur (deri 16 faqesh) i muajit n'udhtim Fr. Shq, 0,20 
> ,. > • • i vjetër " 1.- 

(Numura të veçanta shiten edhe në Libraritë) 
Tl! hollat për pajtime ose për sasi numurash a koleksio 

ne paguhen në Zyrën e Financave në çdo vend dhe që 
ftesa përkatëse duhet t'i dërgohet Ministris së KUL TURES 
POPULLORE. 

Për Fletoren Zyrtare, nga jashtë pajtimi mund të dër 
gohet me çek banke, tue shtue fr, shq, 0.70 për pullat e dë 
ftesës, po dhen'atë drejtim. 

TAKSA E REGULLA PËR SHPALLJET 

Kur nuk kalon një shtyllë (shqip e italisht) Fr. Shq. 10 
Për ma shumë se një shtyllë për çdo shtyllë • 6 

Botohen pa vleftl! shpalljet q'u përkasin gjyqeve 01e admbll• 
,traU!s Shtetnore dhe ato të cilësueme t'atilla ose ti! perjashtuesoe 
ligjl!rieht nga pagimi i taksave Shtemore, 

Shpalljet botohen rregullisht • kur nuk pengojnë raaje ti po· 
saçme. ndër 3 numurat e para pas mbritjes së tyre në Redaltli 

pagesa e ahpal!jevet bëhet si edhe për pajtimet nil Zyrat Ffnanolare 

DiEJTIMI p6r korrespondenc6 dhe pageaat 6sbt 
MINISTR!St St KULTUR£S POPULLOiE 

(FLETORJA ZYRTARE) 
TIRAN£ 

PER MBAJTJE 
1) D. Mhr. 7 Nëntor 1942-XXI, Nr. 284 

Amnisti për fajet e kryeme prej të mi- 
tunve etj. f. 

2) D. M. 2 Nëntor 1942-XXI, N r. 285 
Rregulla mbi vërtetimin dhe taksimin 
e sipërmarrjeve dhe furnizimeve .. 3 

~ 3) D. M. 13 Tetor 1942-XX 
Ndrim Kryetari Bashkie .. Li. 

4) D. M. 13 Tetor 1942-XX 
Ndrim Kryetari Komuneje .. Li. 

5) D. M. 13 Tetor 1942-XX 
Ndrim Kryeta.ri Komuneje . 4 

6) D. M. 13 Tetor 19,t2-XX 
Emërim Kryetari Komuneje .. 5 

7) D. M. 13 Tetor 1942.XX 
Pushim agjenti I. t' Admin. Shënd, • 5 

8) D. M. 13 Tr'tor 1942-XX 
Shkarkim profesori nga detyra 5 

9) Min. Ek. K. - Urdhnesë Nr. 18 .. 5 
10) Shpallje Gjyqesh 9 
11) Ndreqje gabimi 9 

SOMMARIO 

1) Decreto Reale 7 nov. 1942.XXI, N. 284 
Ammistia per i reati cornmessi dai 
minori p. 10 

2) D. L. 2 nov. 1942-XXI, N. 285 
Accertamento e tossozione degli ap 
palti e delle forniture 

3) Decreti Luogotenenziali di nomino 
4) Ministero Ec. N. - Com. Approvv. 

e Consumi - Ordinanza Nr. 18 

p. 11 
13 

13 

Dekret Mbretnor ~ 
Datë 7 Nanduer 1942-XXl 

Amnisti për fajet e kryem prej të mitunve etj. 

VIKTOR El\llANUELI Ul 
PttR HIR Tft ZOTIT E VULLNET T:1!1 KOMBIT 

MBRET I ITALIS DHE I SHQIPNIS 
PERANDOR I ETIOPIS 

Mbassi u-pa 'neni 18 i Statutit të Mbretnisë; 
Mbassi u-ndigjue Këshilli i Ministrave; 
Mbi propozimin e Kryetarit të Këshillit. të Mi 

nistrave, Zav. Ministër Sekretar Shteti për Drejtësin. 
Kemi dekretue e dekretojmë : 

Neni 1. 
Jepet amnisti për fajet e kryeme prej të mi 

tunve qi nuk kanë mbush të tetëmëdhet vjetët. 
Me gjith këtë, në qoftë se për veprën e kry 

eme Ligja parashifte një ndëshkim ma të naltë në 
minimum se pesë vjet burgim të raadë, Gjykata qi 
ka shqyptue vendimin e dënimit ose që do t'ishte 
kompetente me e shqyptue, mundet me urdhënue 
që i mituni të mbyllet, si mbas rcndësisë së veprës. 
në një shtëpi korrigjimi për nji kohë të caktueme, 
por jo tej mbritjes ·së moshës madhore. · 

BKSH
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Neni 2 
Përveç çka asht urdhënue në nenin e moper. 

shërn, jepet amnisti për gjith fejet për të cilat ligja 
cakton një nds shkim burgimuer, vetëm ose të bash 
keeme me ndëshkime gjobore ose aksesore, jo ma 
të noltë. në maksimum, se pesë vjet, ose një ndësh 
kim giobuer. 

Neni 3 
Jashtë rasteve të parcpame prej nenit të ma 

parëshëm, falen ndëshkimet burgimore që nuk ka 
lojnë të pesë vjetet dhe u zbritet po aq ndëshki 
meve që janë ose kanë për t' u dhanë. 

Falen krejt ndeshkimet gjobore si dhe ndesh 
kimet aksesore të ndalimit të për kohe shërn nga ofi 
qet publike, të pezullimit nga ushtrimi i një profe 
sioni ose i një mjeshtërie dhe të pezullimit nga 
grada ose nga nëpunësia. 

Neni 4 
Amnistia dhe falja mbi të cilat bahet fjalë në 

nenet 2 dhe 3, nuk aplikohen: 
1) mbi deliktet dheltare kundro personalitetit 

të Shtetit, të parapame prej D. L. nr. 204. datë 31 
Dhetuer 1939-X VII, të kthyem në liqjën Nr. 4.75 
datë 12 Tetu er 194.0- XV 1lI , 

2) mbi fajet eksklusivisht ushtarake; mbi fa 
jet e parapame prej ligjës penale ushtarake q' u 
korrispendojnë atyne të tregueme ne numurin e 
maporshëm , mbi fajet e paropame prej ligie ,e mbi 
rrekrutimin , 

3) mbi fajet e parapame prei ligjeve financiare. 
Neni 5 

Përjashtohen nga beneficet e koncedueme në 
nenet 2 e 3 ata që në datën e këtij dekreti kanë 
marrë mo shumë se tre dënime për delikt dheltor. 
një nga të cilët me ndëshkim burgimuer ma të 
naltë se një vjet. 

Kur asht çeshtja për ndëshkime të dhëna për 
shumë delikte. me të njajtin vendim, do të merren 
parasysh ndeshkimet e veçanta. jo ndëshhimi kom 
plesiv. 

Nuk llogariten dënimet për të cilat asht krye 
riaftësimi para datës së këtij dekreti, as dënimet për 
faje të shueme me ammstina të maparëshme. 

Neni 6 
Përjashtohen nga beneficet mbi të cilat bahet 

fjalë në nenet 1, 2 e 3 ata që në datën e këtij 
dekreti ndodhen n' arati, përveç kur i dorëzohen 
autontetit brenda tre muejve nga ajo datë. 

Neni 7 
Falja e parapame prej nenit 3 revokohet me 

të drejtë për atë që, brenda pesë vjetve nga data 
e këtij dekreti, kryen një delikt dneltar për të cilin 
jepet një ndëshkim burgimuer ma i naltë se një vjet. 

Neni 8 
Ky dekret hyen në fuqi ditën e botimit të tij 

në Fletoren Zyrtare të Mbretnis dhe ke efekt për 
veprat e kryeme deri në datën -e tiJ. 

Urdhënoimë q1 ky Dekret të botohet në Fle 
toren Zyrtare, tue i dhanë mandat cilitdo q'i përket 
me e respektue dhe me ba qi të respektohet. 

S. Rossore, me 7 Nanduer 194.2-XX. 
VI,-.. TOP [MANUELE d. v 

M. Kruja d. v, 

Letrë e Kryetarit të Këshillit të Ministravet 
Madhni! 
Amnistia e konçedueme pre] Jush, me rastin 

e njëzet-vjetorit të parë të hypunit Fashiitla celë 
zemrën e shtetasve t' Uaj besnikë të tokës së Shqip 
nis pjestare në shpresën se edhe për ato, bshista 
dhe përbaës të b.ndun të Komunitetit Perandorak 
të Romës, do të shtrini shpirtmadhësin t' Vaj. 

Shqipnijc, si Italia, ~e impe'iifueme, me 
vullnet të pathyeshëm fitorje, në luftën çlirimtare 
dhe mburet për heroizmin e ushtarëve të Ushtëris 
itoljane, qi asht edhe ushtëri e sojë 

Në 28 Nanduer k10 Mbretni e Juaj do të ce 
lebroj mcdhmsht festën e tri dhjet vjetve të sojë dhe 
të Flamurit te sajë, shenjën e të cilit Ju tash shpejt 
keni dasht me e caktue të njajt me ata qi ka qenë 
forma tradicionale. 

Me këtë rostë, Sire, një akt mirësije shpirtma 
dhe e .Juoj do të mbledhi giithn11 ma ngusht rreth 
Jush këtë popull Shqiptarë 

Nënshtroj prandej cprovirmt t Uej August sr 
mase amnistie dhe folje. 

Amnistia shuen fa;et e kryeme nga të mitumt 
nën 18 vjeçët, të rinj gadi gjithn11 të tërheqë nga 
shoqmjo të këqija, për te cilët asht· e nevojshme 
me i shpëtuam nga ;eta e keqe e burgut, që nuk 
mund veç t' i boje ata ma të damshëm. 

Amnistia e plotë për këta të rinj fatkeq ndie 
het e nevojshme për shkak se den më sot, për arë 
sye të ndryshme, nuk ka qenë e mundun me a 
doptue në Shqipni po ato masa të marruna n' Ita 
lië për të vegjëlit rrugaç. 

Me nenin 2 të Skemë-Dekretit proponohet 
dhanja e nj: amnistie për të g]ltha fajet e ndëshkue 
shme me një dënim kundër lirisë personale që nuk 
kalon në maksimum të pesë vjetët ose me ndeshkr 
me pekuniare o akcesore, ndërsa me nenin 3 pro· 
pozohet falja pesë vjet për ndeshkimet e dhana 
ose për ndëshkimet që do të jepen dhe shuemja e 
ndëshkimeve pekuniare o akcesore. 

Nenet 4. e 5 parashikojnë shkaqet e përjashti 
mit dhe këta të frymëzueme nga kritere të një 
shpirtmadhësijë të gianë 

Po asnji falje asht koceduem për fejet dhelte 
re kundër personclitetit të ~ hte ·it, si për fajet të 
parashikueme prej ligjeve ushtarak€ e fmancjere ; 
këta iaje me të vërtetë drejtohen kundër ekzisten 
cës morale dhe ekonomike të Shtetit dhe venë në 
dukje. rezikshrnenin e personit që i kryen 
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Me nenin 6 asht dashtë t' i nënvihet konditës 

se dorëzimit çdo benefic për t' arrntisunit , duhet që 
keta të bëjnë akt-nënshkrimi ne Autoriteti i Shtetit 
dhe të kthehen sa mi parë në gjm e katundeve 
tyne, tue kthyem në qetësi absolute vendin qi asht 
tue punuërn. 

Me kët përmbajtje masa e amnistis dhe e faljes 
që kërkohet prei Jush, n' emën të Oeveris Shqip 
tare, të koncedohet mund të sjellë efekte dobi 
pruese. 

M. Kruja : ·, 

Dekret Mëkombësue Nr. 285 
aa ë .:tll-1942-XXI 

Rregulla mbi vërtetimin dhe taksimin e sipër 
marrjeve dhe furnizimeve 

l'lA 
MEKAMB1!':S I Pt!:RGJI'l'HSHEM I MADHNIS TIJ 

• \rn.TOR EMANUELIT III 
1-'i:.d, HIR Ti!: ZO'!'IT E VULLNET TË KOMBIT 

MBRET I ITALIS DHE I SHQIPNIS 
PERANDOR I ETIOPlS • 

Në virtyt t'Autoritetit që Na asht de'eque , 
Mbas.;i u-pa neni 15 i Statutit Tr.e.r,e ta, të Mbret 

nis dhe neni 14 i Dekretit Mëka,nb2suer 3 Prill 1940- 
XVIll Nr. 101, i kthyem në Liqjën 12 Korrik 1940- 
Nr. 358; 

Mbassi u-pa Ligja e Tatimit mbi fitime datë 
9-VI-1928; 

Mbassi u-pa nevoja e caktohem rregulla rr:bi vër 
tetimin dhe taksin.in e sipërrnarrj zvet dhe Iu.niz.me 
vet; 

Mbassi u nd.qj ue Kësl ill i i Ministra vet; 
Mbi proponimin e Ministr;t Sekre.ar Shteti për 

Financat: 
kemi dekretua e dekretojmë 

Neni 1 
Gjith bashkëdhanësit qi marrin sipërmarrje ase 

furnizime janë të detyruem brenda njij mueji prej 
datës së kontratës me deklarue sipërmarrjen a,e furni 
zimin e marrun përsipër. 

Neni 2 
Deklarata duhet të përmbajë kj ar.ësisht: 
a) Mbiemnin, cmnin dhe vend-ba.iirnin e bashkë 

dhanësit ; 
b) Emnin e Entit qi jep sipërmarrjen ase furni 

zimin; 
c) Datën dhe numrin e repertorit faktit; 
d) Shumën kontraktuale të sipërmarrjes ase të 

furniturës; 
e) Farën e punimit ase sendin e furniziom; 
f) Shtunën e fitimit të pandehun , 

Neni 3 
Mbassi të marrë deklaratën, zyra procedon në 

vërtetimin e fitimit, e shenjen përkohësisht në pro 
tokolin në mbështetje të shumës së kontraktuerne. 
me rezelrvën e barazimit qi do ~ bahet ase nga ana 

e Zyrës vetë ase në rnbësh.c j2 të de'claratës të fiti 
mit _global të sipërmarrjes ase furnizimit qi ka me 
paraqitë bashkëdhar.ëst, rnbre .. da g;a.htëd:.e ë di.vet 
nga data e kolaudimit ase nga mbarimi i furnizimit. 

Neni 4. 
Për arsye qi veprimet e vërtetimit të jenë të 

njajta, të gjitha s.përrnarrjet dhe të gji:ln furnizimet 
të rnarruna në çdo vend të tokës të Mbretnis kanë 
me u vërtetua pranë kësaj Mi.1istrije dhe ta.irni për 
katës ka me u paquc pranë Intendencës Fi.iancjare të 
Tiranës. 

Deklaratat duhet t'u paraci.en Zyravet Financiare 
përkatëse. 

Neni 5 
Ir.te.icencat dhe Zyrat Financjare, sa po të ma 

rrin deklaratat jar.ë të detqruem me i a dërgue me 
nji herë për përkatsi, Ministris së Financavet, Drejtoris 
së Tatimevet Direktc dhe Taksavet. 

Neni 6 
Entet qi lëshojnë sipërmarrje dhe furnizime, de 

tyrohen qjithashtu me i kurntue Ministris së Finan 
cavet, mb:·enda tridheië ditve nga data e lëshimit, 
të gjitha sipërmarrjet dhe furnizimet e dhanuna, tue 
lajmrue shënimet qi përmenden në nenin 2 të këtij 
Dekreti. 

Neni 7 
Zyra, rnbassi të shqurtojë aktet, do të përpiqet 

të përkojë t'ardhunën me secilin nga bashkëdhanë 
sat. Përkimi duhet të nënshkruhet nga nji funkscjonar 
i Ministris dhe nga bashkëdhanësi ase përfaqësuesi 
ligjuer i tij, dhe merr formën e preme mbassi të 
nënshkruhet prej Ministrit ase prej funkcjonarit të 
deleguem prej tij. 

Në mungesë të këtij akordi, e ardhuna ka me u 
caktue nga Komisjoni i parapamë prej nenit 32 të 
Ligjës së tatimit mbi fitime datë 9-6-1928. 

Neni 8 
Kundër këtij vendimi, bashkëdhanësi, rnbrenda nji 

zet ditve nga data e kumtimit të tij, mundet me i u 
sjellë Komisjonit t'Apelit, r:ë mbështetje të nenit 38 
të Ligjës së tatim fitimit datë 9-6-1928. Vendimi i 
këtij Komisjoni asht i premë (definitiv). 

Neni 9 
Bashkëdharësi qi nuk p'otson detyrimin e para 

qitjes së dcklara.ës se perrolun në nenin 1 të këtij 
Dekreti, i shtrohet pagc.ës së njij mbitaksë baras me 
nji të tretën e tatimit të de~yruem. 

Neni 10 
Në qoftë se deklaratat paraqiten përtej afatit 

të caktuam nga ky Dekret, por me nji vonesë qi nuk 
kalon nji muej, atëherë bashkëdhanësi i nënshtrohet 
vetëm gj!Jsn-ës së mbitaksës 

Neni 11 
Ne rasë përkimi. para se të jepet vendimi nga ana 

e Komisjonlt, mbitaksa zbritet në gjysmë. 
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Dispozita të përkohëshrne 
Neni 12 

Mbrenda dy rnucjvet nga shpallja e këtij Dekreti, 
~ gji th sipërmarrsl t deq:1, ohen me deklarua zbashkut 
me shënimet e përrnenduna në nenin 2 të këtij De 
kreti të gjitha sipërmarrjet dhe. furnizi r.et e maru 
na që nga data 1-I-1940 deri 30-VI-19'12-XX. 

Të njajtln detyrim kanë edhe Entet qi i kanë 
~ue sipërmarrjet. 

Neni 13 
Në. dërgimin e këtune deklaratave, Intendencat 

ahe Zyrnt Financiare të Mbretnis, kanë me i shoq 
nue bashkë me nji relacion, nga i cili duhet të shiten 
cilat sipërmarrje dhe cilat fumizi.ne kanë qenë për 
fundimisht të taksueme, mbi cilat t'ardhuna bashkë 
dhanësi ka paquern ( në se mbi shumën e tanë të 
punirnevet. ase mbi paradhaniet e arkëtucme ase mbi 
shumën c kolaudimit të fundit); duhet të njoftohenc 
gjithashtu përqindjet përkatëse Jë fitimevet, ti? cak 
tueme nga Komisjonet dhe te barnuna definitive. 

Neni 14 
Pranë Ministris Financave! do të mbahet nji re 

gjistër partitar. ku, për secilën shtëpi (Ditta). do 
ti shënohen të gjitha sipërmarrjet dhe furnizimet c 
marruna dhe të taksuemc. 

Neni 15 
Ky Dekret hyn në fuqi qysh nga dita e botimit 

ti tij në Fletoren Zyrtare të Mbretnis dhe ka me i u 
paraqitë nga Ministri proponues, Këshillit t'Epërm 
Fashist Korporativ për kthimin e tij r.ë ligjë. 

Urdhënojmë qi ky Dekret të botohet në Fletoren 
ZyrtBre të Mbretnis, rue i dhanë mandat cilitdo qi i 
përket me e respektua dhe me bamë qi të respektohet. 

Tiranë, me 2-11-1942-XXI 
Francesco jacomoni d. v. 

M. Kruja d. v. 
Shuk Gurakuqi d. v. 

--~- 
Dekret Mëkambësuer datë 13-10-1942-}i.X 

Ndrim Kryetari Bashkie 

NA 
MmKAMB1tS I P£RGJITHSH£M I MADHNIS TIJ 

VIKTOR El\lANUELIT III 
P£l't HIR Tt ZOTIT E VULLNET T£ KOMBIT 

MBRET I IT ALIS DHE I SHQIPNIS 
PERANDOR I ETIOPIS 

Ni virtyt t' Autoritetit që Na asht delegue; 
Mbi propozimin e Ministrit Sekretar Shteti për 

~nit e Mbrendshme; 
kemi dekretue dhe dekretojmë: 

z. Suleiman Kryeziu, Kryetar i Bashkis së Gja 
kgvës (Prizren). shkarkohet nga puna, si i pa për 
!thtatshëm për kët detyrë. 

z. Hajdar Daka, deri tash Kryetar i Ko.nunes 
-së Roqozhinës, për merita zotësije në detyrë, gra 
aohet si Kryetar i Bashkis së Gjakovës. 

Nr. 134 

Urdhënojmë që ku Dekret të botohet në Fleto 
ren Zyrtare të Mbretnis. 

Tiranë, me 13-X-1942-XX. 
Francesco Jacomoni d. v. 

M. Kruja d. v. 
lJ"k,ct M, l,·1111tbuwer d111i.i 13-lU-1942-.,\X 

Ndrim Kryetari Komuna 

NA 
MEKAMB£S I PltRGJITHSHEM l MADHNI$ TIJ 

\'IK'l'OR Ei\lANUELIT lii 
PER HIR Tli: ZOTIT E VULLNET T~ KOMBIT 

MBRET I ITALIS DHE I SHQIPNIS 
PERANDOR I ETIOPIS 

Ne. virtut t'Autoritctit q2 Na asht cldeJue; 
Mhi proponimin 'e J\\inistrit Sekretar Shteti per 

P1111ct c Mbrcndshme; 
kemi dekretua dhe dekretojmë· 

Z Lutfi Bchxheti, Kryetar i Kornuncs së jan]e 
ves (Prishtinë), pushohet nga puna, si i papërshtat 
shë'm për atë detprë. 

~- Gjin Pjetër Doçi. ernnohet l<:ruetor i Kouiunes 
së Janje\'ës 

Urdhënojrne qe ky Dekret të botohet n~ Fleto 
ren Zyrtare të N\br,etnis 

Tiranë, me 13-X-1942-XX 
Francesco J acomoni d \' 

I~1 Kruja d. v. 
Dekret Mi.ka11.bë1wer dutë 13-1 O.I </42-XX 

Ndrim Kryetari Komuneje 

NA 
M£KAMB1tS I PltHGJITHSH~M l MADHNIS TlJ 

VIKTOR E:UANUELIT lii 
P!trl HIR T~ ZOTIT E VULLNET TF: KOMBIT 

MBRF.T I ITALIS DHE l SHQll'NIS 
PERANDOR I ETIOPl', 

Në virtyt t' Autoritetit që Na asht deleque : 
.V,ti r-roponimin e M,nislrit Sekretar Shreli per 

P. e Mbrendshme ; 
kemi dekretue dhe dekretojmë: 

Z. Bexhet Malopalçe, Kryetar i Komunës së Shti 
mjes [Prishtinë}, pushohet nga puna, si i pa për 
shtatshëm për atë detyrë. 

Z. Nikoll Doda, ernnohet Kryetar i Komunës së 
Shtimjes. 

Urdhënojmë që ky Dekret të botohet në Fleto 
ren Zyrtare të Mbretnis. 

Tiranë, me 13-X-1942-XX. 
Francesco jacomoni d. v. 

M. Kr[!ja d. v. 

BKSH



Nr 134 FLETORJA ZYRTARE 19 Nëntor 1942-XXI 

Dekret Mëkambësuer datë 13-10-1942-XX 
Emërim Kryetari Komuneje 

NA 
Mtl:KA MB!l'.:S I Ptl:RGJITHSHinM I MADH.NIS TIJ 

\'lKTOR El\'IANUELIT III 
PftR HIR Ttl: ZOTIT E VULLNET Ttl: KOMBIT 

MBRET I IT ALIS DHE I SHQIPNIS 
PERANDOR I ETIOPIS 

Në virtyt t' Autoritetit që Na asht delcjue: 
Mbi propozimin e Minis(rit Sexre.ar ~hteti rër 

Punët e Mbrendshme; 
kemi dexrctue dhe dekretojmë: 

Z. Shpkri Prapaniku, ernn .het Kryetar i Komu 
nës së Manastirecit (Diber e ldadl,e), në vendin që 
ndodhet vakant. 

Urdhënojrnë që ky Dekret të botohet në Fleto 
ren Zgrtare të Mbretnis. 

Tiranë, me 13-X-1942-XX. 
Francesco Iacomoni d. v. 

M. Kruja d. v. ~~~~~~-~~~~~~~~ 
D, kret 1ltiikaml,ësu,,, dali; 13-10-1942-XX 

Pushim agjenti të 1-rë t'Adrrin. së Shëndetëris 

NA 
Mll'.:KAMB11:S I P11:RGJITHSH11:M I MADHNIS TIJ 

vmTOR EMANUELIT III 
Ptl:R HIR Ttl: ZOTIT E VULLNET T11: KOMBIT 

MBRET I IT ALIS DHE I SHQIPNIS 
PERANDOR I ETIOPIS 

Në virt!J1 t'Autontc'It që Na asht deleque , 
.l\1bassi u-panë nenet 50 e 65 të r ormz ve rrbi gjen 

djen juridike. 2 konornike e jerarh.ke të nëpunëseve 
të Shtetit; 

Mbassi u-pa Vendimi i Këshillit të Disiplinës, 
Mbi proponimin e Ministrit Sekretar Shteti për 

Punët e Mbrendshme. 
kemi dekretua dhe dekretojmë: 

Z. Isrnet Sahatçiu, Agjent i Parë, inkuadrua në 
Grupin C) Grada XI., to ruolit Organik ernnuer t£ 
personelit t' Administratës së Shëndetsis, pushohet rga 
detyra. 

Urdhënojmë qi k!:J Dekret të botohet në. Fletoren 
Zgrtare të Mbretnis, dhe t'i komunikohet Kë=hrllit 
Kontrollues per rreqjistrlrn. 

Tiranë, me 13-X-1942-XX. 
Francesco Jemmom d v 

M, Kruja d. v ~~~~~~~~~~~~~~~ 
Dekret Mëlwmhërnr>r d(Jtë 18-10-1942 XX 

Shkarkim profesori nga detyra 

NA 
M!!KAMBES I PERGJITIISH11:M 1 MADHNIS TIJ 

VIKTOR El\IANUELIT III 
PER HIR TE ZOTIT E VULLNET TE KOMBIT 

MBRET I ITALIS DHE I SHQIPNIS 
PERANDOR I ETIOPIS 

Në virtyt t' A utor itctit që Na asht deleguc, 

5 

Mbassi u-pa neni 47 i Dekretit t'Onë Nr. 105 
datë 3-4-1940-XVIII; 

Mbassi u-pa neni 50 i Dekretit t'Onë Nr 105 
datë 3-4-1940-XVIII; 

Mbassi u-pa Vendimi Nr. 39 datë 15-9-1942-XX. 1 

Këshillit të Administratës së Ministris s'Arsimit; 
Mbi proponirnin e Ministrit Sekretar Shteti për 

Arsimin Botuer : 
kemi dekretua dhe dekretojmë. 

Neni 1 
Z Vedat Kokona, profesor i Kl. IL. Grupi '1. 

grada VIII, me rrogë muejore 300 fr. shq., shkarkohet 
nga shërbimi për a rsuena shëndetsore, tue ruejtë të 
drejtën e pensjcnit ose të shpërblimit të njihershëm, 
në qoftë se i përket, 

Neni 2 
Shkarkimi nga shërbimi fillon qysh prej datës 

10-9-1942-XX, për të gjitha efektet ligjore. 
K!:J Dekret do të botohet në Fletoren Zurtare dhe 

ka me i u-kurntue Këshillit Kontrollues për rregjistrim. 
Tiranë, me 13-X-1942-XX. 

Francesco Jacomoni d. v. 
M. Kruja d. v 

MIN STRIJA E EKONOMlS K0MB£T ARE 
Komiteti Qendruer i Nozullimeve dhe Konsumeve 

lRDHNES~ Nr. 18 
Ministri i Ekonomisë Kombëtare: 
Mbassi pa D. M. datë 21-7-1942-XX, Nr. 152, 

mbi krijimin e Komitetit Qendruer të Nozullimeve ~ 
• Konsumeve; 

Mbassi ndigjoj Nënkomitetin për Nozullimet, 
prodhimet e konsumet të sendeve ushqimore; 

Urdhënon 
Neni 1 

I ndalohet kujdo me prodhue voj ullini me ctarë 
do .mjcti ose sistemi gjatë fushatës voiit 1942-43-XXI, 
pa leje të shkrueme të Këshillave Krahinore të Ekono 
misë. 

Neni 2 
Kës\iillat Krahinorë për Ekonominë, kanë për t'a 

dhanë lejen e paraparne në nenin 1 për çeljen dhe 
ushtrimin e mullinjve të voj it mbasi të jetë rMJigjue 
mendimi i Inspektorateve Bujqësore të Qarkut, i Ro 
jës Mbrctnorc të Financës e, për 'Nënprefekturat, men 
dimi i Këshillave të Rrethit për Ekonominë. 

Lejet do të përballen në kufit e nevojave reale 
të prodhimit r.ë sejcillin vend, e' prandaj do t'i jepen, 
me preferencë, mullinjve të vajit të cillët, me pajisjen 
e foqin c tune prodhuese, me ndodhjen e tune ma 
afër qendrave të prodhimit, me mjete komunikimi 
etj . i përgjcgjcn ma mirë nevojave të popullsisë, 

Neni 3 
U ndalohet çelja e ushtrimi mullinjve vojit ti 

cilët -· në kundravajtje me urdhënesën Nr. 24 datt 
l-XIl-1941-XX, botue në Fletoren Zyrtare ~ M~r~t- 
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nisë Nr. ·1s2 datë 2-XII-1941-XX, e Nr. 26 datë 19- 
1-1942-XX, botue në Fletoren Zyrtare të Mbretnisë 
Nr. 8 date 26-I-1942-XX, nuk u a kanë. dorëzua vojin 
e prodhuam në fushatën e vojit 1941-42-XX, enteve 
ose personave të deleguem posaçërisht nga organet 
kompetente, ose kanë shkelë normat të përrnbajtuna 
në urdhënesat e nalt-përrnenduna. 

Neni 4 
Të gjithë mullinjt e vojit mbeten të rnbyllun c 

të vulosun me kujdesin e Rojës Mbretnore të Financës, 
; ngarkueme me mbikqyrjen e tyne ;\ do të ricclen gra 
dualisht herë mbas here qi do të jepet lejet e çeljes 
e të ushtrimit të përmenduri në Nenin 2. Në rustë 
reklamimi për ··leje të mohuerne çelja c ushtrimi, ka 
për të vendosë Komitetit Oendruer për Nozullimet e 
IK.ionsumet Neni 5. 
/!~· · Për efektet e kësaj Urdhënese, Këshillat Krahi 
nore të Ekonomisë, kan për t'i klasifikue mullinj t e 
vojit n~ d!:J kategori: 

· · a) mullinj voji me attesi punuese ditore për mbi 
dhjetë kuintalë ullinjshë , 

b) mullinj me altës! p:..1!HtZ3e ma pakë se dhjetë 
kuintalë në ditë. 

Aftësija punuese e çdo rnullini voji do t~ rezul 
tojë në lejen përkatëse të çeljes e të ushtrimit. 
' Në rastë pezullimi punimi, mullinjt e vajit janë 
të detyruem me lajmë-ue Rojen Mbretnore të Financës. 
e cila do të mbajë llogari për këto pezullime në har 
timin e shënimeve mbi të cilat bajnë fjalë arti'cu]t 
qi ndjekin. Neni 6 

Mullinjt e vajit të përmenduri në kategorin a) 
janë të detyruem me rnb«] të nj i regjistër të numrue 
me e të vulosun faqe për faqe nga Roja Mbretnore 
.e Financës qi do të përmbajë elementar e shenuc 
me në aneksin e bashkanqjitun. 

Mullinjt e vojit parapa në kategorin b) janë të 
përjashtuam nga detyrimi i regjistrit; por ata karë 
për' të mbajte shanim për të njajtat elemente t'urdhë 
nuern për kategorin tjetër, përkufizlmishtë me ç'ku 
ka lidhje me ullinjt qi u përkasin atune. 

Neni 7 
, ,Voji i fushatës vojit 1942-43, asht blokue me për 
jashffti të sasis prej 10 Kgr. për personë qi çdo pro 
dhues, qoftë. edhe pronar ose ushtrues mullini, ka 
me 'rnuejtë me mbajte për ç'do pjestar familje për 
nevojat e veta vjetore. 

Voji i blokuem ka për të kalue në depozitë të 
qrurnbulluesve të parapamë në nenin 9 të kësaj urdhë 
nese, të cilët do të mbeten depozitarë të p2rgjegjë 
S..~ëm kundrcjtë Ministris s'Ekonornisë Kombëtare. 
' .. , Transferimi i vojit për përdorimin Iami'jar 'nga 
mullljt ' ·e vojit te prodhueset do bahet me leje me 
shkrim të Rojës Mbretnore të Financës: voji i blo 
k'uerh- ndër' mullinj voji ose ndër prodhuesa e nër 
i' '1'."': - 
~Zih~t e grumbulluesave, do të bahet: 
• " - rne lej~ të shkrueme t.ë Rojës Mbretnore të 

Financës ndër mullinjt c voj it të kategorisë a); 
- me autorizim të Pronarit ose të ushtruesit 

ndër mullijt e voj it të karcqorisë b). 
Grumbullueset do të lëshojnë dëfte,ë për ç'do 

parti voji do-ëzuc te qru nb.illucsi qi do t'i shenoj .ë 

në një regjistër të veçantë t;_; numrue.u e t~ vulosuri 
faqe për faqe nga Roj u Mbrlt tore c Fi.iunc we me 
shcnimin përkatës të mu'Iinit të ve jt dhe t'cmënit, 

Neni 8 
Mbil<ëq!Jrju dhe kontrolli rrbi prorlhimln e vojit 

kruhen nga Roja .Mbretnore e Financës. 
- në mënyrë të. përherëshmc për mu!Iijt e vojit 

të kategorisë a) ; 
-- me shërbime shctitësc per rnullinjt e vojit 

të kategorisë b) ; 
- me shërbime të herë pas herëshme për depot 

c qrumbullucsave. 
Gjat zbatimit të sherbi-ncvc, Rojo Mbretnorc e 

Financës, mbassi të ketë krye hcti-nct qi do të gju 
kojë të nevojshme, ka për të marrë shcnirnet q'l për 
kasin sasive të vojit të b'okuem, me s'ienimet q'i 
përkasin emnit, rnblcmnit e ve -d-bnn'rnit të qrumbu 
Ilucsave, e ka për t'u njoftue, me 15 e më 30 të ç'do 
mueji, Komitetit Ocndruer të Nozulli-neve e Konsu 
meve dhe Këshillave Krnhi •.• orë të Ekonomisë 

Neni 9 
Në ç'do krgeccndcr Pre'ckture e Nënprefekture, 

Këshillat Krahinorë te Ekonomisë, cakrojrë «gn1111- 

bulluesat» dhe «grosistat», me detyrë rcspëktive 
a) Grurnbulluesat qi do të gjinden vetëm në 

Prefekturën e prodhimit do të kenë detyrë me grum 
bullue vojin e prodhimit në çdo Prefekturë 

Grumbullues mund të jenë tregtari i vojit ose 1 

sendeve ushqimore të kont-ollucme, pronari ose ushtru 
esi i mullinit vojit, prodhuesi i s.përmarrsl i të dhe 
tave, mjaftë qi të kctë lokalet e përshtatëshme mbi 
udhë të përshkueshme me autoqerre dhe të ketë mundë 
si me mbajtë në depozite voj te blokuern për të 
paktën 50 kuintalë: seicillit prej tune do t'i bien barra 
e grumbullimit të vojit të seic llës qendër të prodhimit. 

Numuri i qrumbulluesave. për ç'do Prefekturë do 
të jetë i mjaftueshëm për nevojat e grumbullimit të 
krejtë Prodhimit. 

b) Detyra e «Grosisteve» qi do të jenë ndër 
Prefektura qi nuk prodhojnë edhe ndër ato qi kanë 
prodhim të pa mjaftueshme për nevojat e popullsisë 
asht me ble vojin e egrumbulluesave» dhe me u a 
'Shpërnda rlshitsave Nen i n 

Voji i ullinit, i ngranshëm, i kjartë me aksiditet 
jo ma të naltë se 5 grade do të paguhet: 
, a) franga Shqipnije 440 (katërqlndedgzetl kuin 
tali prej grumbulluesit prodhueseve e pronarëve të 
rnullijve të vojit jo grumbulluesa, të cilëve u bjen 
detyra e dorëzimit në magazinën e grumbulluesit, pa 
enë; 

b) frnnga 3hqipnije 440 (katërqlndedqzet) kuin- 
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tali, me një shtesë përqindjeje jo ma tepër se 10 0/0, 
nga grosisti ose nga shitësi me pakicë grumbulluesit, 
franko depozitë të këtij të fundit, enët në ngarkim 
të blersit ; shitësat me pakicë kanë për të muejtë me 
e ble vojin nga grumbulluesi vetëm në kryeqendrat 
e Prefekturës e të Nënprefekturës së prodhimit; kur 
se grosistat do të detyrohen me ble vojin prej grumbu 
lluesave. 

c) franga Shqipnije 440 (katërqind e dyzet) kuin 
tali me shtesë të përqindjes të caktueme për grumbu 
lluesa dhe të shpenzimeve të transportit dhe të nji 
fitimi jo ma të naltë se 10 0;0, nga rishitës me pakicë 
grosistit franko në depozitë të këtij të fundit, enët 
në ngarkim të blerësit. : 1 

:' _'ii! 

Shitja me pakicë do të bahet vetëm me anë treg 
tarësh, që do të njihen nga Këshilli Krahinuer të 
Ekonomisë si «shitëse me pakicë», grumbulluesat e 
qrosirtat nuk kanë për të muej të me qenë shitësa me 
pakicë në qendrat ku të jenë njoftë si grumbulluesa 
ose grosista. \ ·' • 

Konsumatorit voji do t'i shitet nga shitësi me 
pakicë me liter e jo me peshë, dhe me çmimin ori 
gjinar të b'ernjes pranë grumbulluesit dhe grosistit, 
si mbas rasteve të parapame nga paragrafa b) e c) 
të këtij neni. 

Përqindja e fitimit për grumbulluesin e për gro 
sistin do të caktohet nga Këshilli Krahinor i Ekono 
misë. 

Çmimi origjinar i blemjes vojit do të pësojë nji 
zbritje OS( nji shtesë prej fr. shq. pesë (5) për kuintal 
rispektivisht për nji gradë ma tepër ose ma pakë 
ti;: vojit. 

Lejohet shitja e vojit me anë teneqeje ve.ërn mbi 
-kërkesën e blcrsit, në ngarkim të cilit do të randoji:ië 
sh, cnzim. i er.ëve. 

~;hiiësat me pakicë janë të deturuern -ne mbajte. 
ndër dyqane, në mënyrë të dukëshme mirë për pu 
blikun, t.ckspozucm çmimin e shitjes së vojit. me shcni 
r-iin c c.;,ë:sis e të proveniences. 

Neni 11' . 
Shitja d':e transportimi i vojit të nqranshërn të 

blokucm do të autorizohet: 
-nga Këshillct Kra'uncrc të Ekonomisë, mbrcnda 

kufive të sejcillës krahinë, të juridiksionit të vet dhe 
në masë jo ma tz naltë se gjysëm litri për personë në 
muc] për ata qi nuk janë p-odhuesa. 

Prodhuesit qi t'a kenë rnbajtë vojin në masën e 
paraparnc në nenin 7, nuk do t~ kenë të drejtë për 
shenjcsa të tjera. 

Për ç'do konçesjon shitjeje Këshillat Krahinore 
të Ekonomisë do t'i japin njoftim Komitetit Oendruer 
të Nozullimeve e Konsumeve: 

- Nga Komiteti Qendruer i Nozul'imeve dhe Kon 
sumeve në mes nji krahine e nji tjetre. 

Autorizimi për shitjen e transportimin e vojit, 
mbrenda rajonit të sejcillës krahinë e në mes nji kra- 

'7. ,· 

hine e nji tjetre, prej vendeve të depozitës së qrumbu 
lluesit në depozitat e grosistit ose të rishitësit me 
pakicë, do t'akordohet rispcktivisht nga Kësh.llat Kra 
hinore t'Ekonornisë e nga Komiteti Oendruer i Nozu 
llimeve e Konsumeve me «buona» të veçanta tërheq 
jeje për t'u l ëshue në dy kopje, nga të cilat njena do 
të ruhet nga grumbulluesi, nga grosisti e nga rishitësi 
e tjera do t'i cedohet Entit ose personës nga i cili 
do të jetë tërhjekë prodhimi. 

Neni 12 
Bërsitë e fushatës së vojit 1942-43 dhe v:ojnat 

e nxjerrun me anë mjetesh shkrijëse, janë të blo 
kuerno. 

ië gjithë pronarët ose ushtrueset e mullijve të 
vojit dhe ata të stabilirnentave të prodhimit të , voj 
nave të përmenduri në kruereshtin e sipërme, • janë 
të detgruern me i dhanë, në fund të çdo mueji, she 
nimet q'u përkasin sasinave të bërsive e të vojnave 
të mbledhuri, Rojës Mbretnore të Financës, qi do 
t'ia komunikojë Komitetit Qendruer të Nozullimeve e 
Konsumeve. 

Neni 13 
Shitja e bërsive të çfarëdo lloji dhe të vojnave 

të nxjerrun me anë solventash do të bahet vetëm me 
autorizim të Komitetit Qendruer të Nozullimeve e 
Konzumeve. 

- Me çmim franga shqip. 16 (gjashtëmbëdhjetë) 
kuintali pa thasë, për bërsitë të dorzuerne mbi udhë 
të përshkueshme me kamjon ma t'afërme mullinit të 
vojit; 

- Me çmim franga shqip. 340 ( treqind e dyzet) 
kuintalin për vojnat e nxjerrun me anë solventash 
të dorëzuem në stabilimentat e punimit. 

Neni 14 
Tue mbet e zbatueshme çdo tjetër dispozitë li 

gjore, kundravajtësat e normave të caktuerne në këtë 
Urdhënesë kanë për t'i u· shtrua ndëshkimeve të para 
pame nga D.M datë 27-7-1942-XX, Nr. 152. 

Neni 15 
Voji i prodhuem dhe i transportuam ne kundër 

shtim me këto norma ose i shmangun grumbullimit 
i nënshtrohet konfiskimit në favor të hetuesave të 
kundravajtjeve e të kallxuësve, të cilëve do. t'u pagu 
het 50 0/0 e v1e<tz3 ~;; vojit të konfiskuern, për veç 
50 0,'0 të gjobave të caktueme. 

Neni 16 . 
Urdhënesat Nr 24 datë 1-XII~1941-XX, e . Nr, 

26 datë 19 Janar 1942-XX, t2 Komisarjatit Nozullimeve 
e Konsumeve, abrogohen. 

Neni 17 
Kjo Urdhënesë hyn në fuqi ditën e botimit të 

sajë në Fletoren Zyrtare të Mbretnisë. 
Tiranë, më 13-XI-1942-XXI. 

- -· 
Ministri i Ekonomis Kombëtare., 

K. Kotte ~ _.. 
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SHPALLJE GJYQESH 
THIRRJE 

I quajtuni Foto Jani Balin, nga Katundi S. Paudes 
i Greqisë akozohet sepse më datën 30.3.1942 ka kalue 
kufirin greko-shqiptar tinëzisht e pa passport dhe 
kan kalue kontrabandë doganore. 

Prandaj thirret për t'u prezantuar para Gjykatb 
Pa,qtuese të Konispolit për t'u-gjykuar me datën 
21.12.1942-XXI pra 10 para dreke. 

Në rast mos prezantimi do të veprohet slmbas 
ligjës. 

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

Konispol, më 26-10 194?-XX. 
Gjyqtari ·Paqt~ 

* * • 
I quajtuni Nustreu Hysa nga Katundi Spatar i 

Greqisë, akuzohet sepse më datën 22.10.1942-XX ka 
kalue kufirin greko-shqiptar tinëzisht dhe pa pasa 
port, si dhe ka kalue kotrebandë doganore. 

Prandaj thirret përt u prezantuar para Gjyka~s 
Paqtuese të Konispolit për t'u-gjykuar me datën 
8.12.1942-XXI ora 10 para drek. 

Në rast mos prezantimi do të veprohet simbas 
ligjës. • 

Kjo thirrje e botuerne në Fletoren Z~e ~n 
vëndin e komunikimit. 

Konispol, më 26.10.1942-XX. 
Gjyqtari Paqtues 

* * * 
Thirret me u prezantua para Gjl}kates Pillore 

të Tiranes për me g;ykue si i pandehun i quejtuni 
Ahmet Hasani nga katundi Dukat i Vlonës, tash 
me banim të paditun, i akuzuem për faj vjedhje. 

Dita e gjykimit asht shenue për me daten 28. 
12.1942-XXI ora 9 para dreke, dhe ne rast mos 
paraqitje ka me vijue gjykimi ne munqesen e tij. 

Kr-gettri 

* * * 
Thirret me 'u prezantua para ksaj Gjykate me 

datën 28 Dhetuer 1942-XXI, ora 9 pera dreke, i 
quejtuni Nasi Ilija Kazani, nga Korça· banues ma 
parë n ~ Tiranë, sod me banim të padijtun, mbassi 
ka rne u gjykue si i pandehun 'sepse ne kundërshtim 
me ordonancën e' kornisarjatit, i ·;a~ • Z8ru? tite kg. 
vaj të mirë të pa deklaruara. 

Këjo ftesë .e botueme rregullisht rië" Fletoren · lyr· 
tare, zen vendin e ' komunikimit, dhe : ne : rast qe i 
pandehuni, nuk ka me u prezantua në ditën dhe 
oren e shenueme ma siper, lane per' gjyk"iitt, k8 me 
u shikue Gjyqi ne mungese te tij. 

Kryt!Uri 

* * "' 
Mbi padijen e ng~hur prej paditeses Bedrije bij 

e Sal 1\shikes ng6 lagjeja Dergut e Shkodres kundra 
bashk-shortit te sajë Qemal Xhaferr Shabanit nga 
Elbasan e sot me banim të pa ditur në Europë për 
çkunorëzim, dita e Gjyqit asht caktuern me datën 
21 Kallnuer të vjetit 1943-XXI, në orën 9 para dreke. 
Prandaji thiret i permenduri Oemal per tu prezantua 
para · Gjyqit në ditën e orën e para shenueme ose vet 
ose me dërgue përfaqësues të rregullshme. 

N~ bazë të nenit 502 të Sht. II. Pr. Civ. e nenit 
.51 t të asaj Shtojce kjo letër thirrje botohet në Fle 
toren Zyrtare per efektet e komunikimit. 

Elbasan, me 31.10.1942-XXI. 
Gjyqtari Filluer 

* * * 
· . Thërritet për me u prezantue para djyka. 

ti!s Ffllore par me datë 12-12-J:942-XXI ora 9 
para dite dite i ·pandeduni Qani Ragip Goda nga 
Vlora e banues në Durrës si omixhiator dhe 
tash me banim të pa ditur në Shqipëri, i aku 
zuem pse me datë 16-1-1942 ka rahur ankuesin 
Qabelliili Alesandra Marino. 

Në rast se i pandehuni i sipër shënuem 
nuk do të prezantohet ditën dhe orën s-iplr shë 
nuem ka me u vendos shikimi i çeshtjes në 
mungesën e tij kouforme Ugjës në fuqi. 

Durrës, më 28·10 1942-XX. 
Kryetari 

NDREQ JE 01\BIMI 
Në D. M.. n. 112, datë 14 Maj 1942-XX, mbi 

«Autorizimin për me i dhanë fuqi në 'Tokat e Lirueme 
edhe një personi qi nuk i përket Administratës së 
Shtetit», botuar në Fletoren Zyrtare n. 68 d. 1-6-1942- 
XX, në faqen 3, shtglla e l-rë, në N~nin 2 në radhën 
e fundit, pas fjalëve «rrogës origjinale -të tyne», shto 
het edhe kjo frazë, e lënë jashtë tekstit gabimisht:· 

- «si edhe shpenzimet e -udhtimit ' e djete q'i përkasin 
~gradës së tyne». 

Në D. M. n. 229, datë 12-8-1942-XX, mbi «rior 
ganizimin, e tatimit mbi godina» botuar në Fletoren 

· Zyrtare n. - 1t2 d. 29-9-1942-XX, në faqen 4, ··:në 
. Ninln -4, radhte parë e paraqrafrt të dytë, fjala' 5 
~rqind bëhet 5 për in ijë ( 5 O.JOO). 
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, .. .... , 
De,creto Reale 7 novembre 1942-XXJ Nr. 284· 

Amnistia per i reati commessi dai mtnori 

VITTORIO EMANUELE Ill 
PER GRAZIA DI DIO E VOLONTA DELLA NAZIONE 

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

Viste l' Art. '8 dello Sta tu to del Reqno . 
Sentito il Consiglio dei Ministri, 

:1::. . Su propostn 9f:l Presidente del..: Consiglio dei 
. f\4inistri, Ministra Segretario di- Stoto ad interim per 
"la Giustizio ; . - . . . . 
•. •. 1~ 

,Abbiamo decretato e_.decretiamo · ' 
Art. 1 

. , .': E' concesse amnistia per i reati _commes1 dai 
minori degli anni diciotto- • , ,. 

:: .. ,., Tuttavia.: se-pËH u:.f;tto ;o~m,es"so .lo 
1;L~~ge 

• 'pre'!edëva Juria pe~a superiore del minimo ai .cin- 
que anni di reclusione, il Giudice ehe.ho.' pronun 

. -clata •ki sentenza di condcnnn o ch'~· ;cirebbe ste 

.. :to coinpetente a pronuncicrlo, puo ordinare-c1ië il 
r mi~re _sia rmchruso. a. secondo . cmlla gravita. _ del ' 
fatto in· una casa di correzioz e per un.determinato , 

••..• .., ,.. :~ ~ "'' •• ,.. .•• •.'. • '· "'1, ' . •• 

perioda di tempo, ma non oltre il. raggiungimento 
della maggiore eta: .. . - . ' ~ .· .,·. •' .• 

Art. 2 
Salvo quante e disposto dell' articolo prece- • 

dente, e concessa amnistia per tutti i reati per il 
quali la Legge commina una pena detentiva, solo , 
o congiunta a pene pecunarie o accessorie, non 

~()POLARE 

COSTO E MODALIT A PEP LE lNSl:.RZIONl ~~~_._._~~~~- 
•• non 1upera una colonna (albaneae e ttaltano)mlmmo Fr alb 10 
•• oltre una colonna • • per ognt colonna 

L'Importc e da venani In antlclpo · salvo per gli Ulflcl 1tatall o para,ta 
toll COD le 'ate,te (IIOdolltO come per gli abbonamenll. 

Lë lnsenlonl sono gratuite soltanto per I Trlbunali o 1'.llmmtnl1trazlone 110 
tale quondo per legge non • previato o non • po11lblle lo I lvol1a 1u teni delle 
•P'lfO per I' ~enlone. . . 

· La pubbllcazlone delle lnserzlonl avvlene · salvo 1pectall clrco1tanze •'ltro 
' t. primi 3 numeri. dopo la dato di rlcevlmento. 

N. 8. Ognl corrllpondenza o venamento deve euere tndlrtnoto al, 
MJNIS!EltO DELLA CULTUltA POPOLARE 

(GAZZETTA UfflCIALE) 
T I It A N A (Albania) 

......• 
•. - • .,,- •• i.:• - • • \. 

superiore nel mcssimo a cinque anm oppure uno 
~.peqa .pecunicrio 

' :: .. . ' 

' '· 

Art. 3 
Fuori dei ccsr prevaduti doll' articolo prece 

cedente, . sorre pondonote le pene detentive non 
superiori a cinque ormi e di alt,ettanto sano ridotte 
quells .infqtte o d.a infliggere. 

Sono jnteramente condonate le pene pecu 
niorie, -nonchë 1~ pene accessone dellc inter.d1Z1one 
temporanea dai pubbhci uffici. la sospensione dallo 
-esercizio di una professione o di un' a;rte e della 
. sospensjone dal gn:1do o doff impiego, 

Art. 4 
L' amnistia e il condono di cui agli articoli 2 

e 3 non~ appllcano: 
r~; c ..-lt_ai c;ehtti. dolosi centro la personahto dello 
:; S,tat<>/;pi:.ev.edu'ti -dol D, L. 31 dicembre 1939-XVII. 
! n. £04_.,convertito in, legge 12 ottobre 1940 XVIII. 
>n;.,'1:l75 t, . • ·. r . 
.. ~ 2) oj :n~oti esclusivamente militori , ai reati pre 
.;:,ye(;iuti dello Legg.e penale militare ehe corrispon- 
dono a quelli indiccti nel numero precedente , ai 

•"!d~litti pr~v.e_çlut~ dclle leggi sul reciutamento ; 
;'. :;J); aj reoti preveduti da:lle leggi finanziarie. 

~:._ . :.i ~ , , , Art. 5 
••. L ~e~o ·:SC}usi ,p.<;1i benefici concessi negli artico 
li 2 e 3 coloro ehe, alla data del pre sente decreto 
apbjq~o {ij?ortate' piu di tre condcnne per delitto 
non colposo, una delle, quali o pena detentiva su- 

.. p~riore ~ad '!-n anno. · · 
..•. .• ...•. . •...•.. . . ~ .' .. 
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Qualora · si tratti di pene inflitte pet piu ·delitf( 
con la medesima sentenza, si ha. riguardo alle sin- 
gole pene, non allci pena ëomplessiva. · 

Non. si tisne conto delle condanne . per le 
quali e intervenuta .lc ricbilitozione anteriormenfe 
alla data del presente decreto ne delle condanne 
per reali estintr da amnistie precedenti. 

• ' . s.. ' ..••• • 
Art. 6 ., 

, Sono -eschisi dai benefici di cui _agli articoli· l 
2 e 3 coloro ehe alla data del presente decreto_ si 
trovano in istato di latitanza., salvo ehe si ccstitui 
scano all' Autorita competents entro tre mesi dalla 
stessa data. . . 

Art. 7 
Il condono preveduto dali' articolo .3 .. a revo' 

cato di diritto nei confronti "di cui, entro cinque 
anni dclla data del ,presente decreto,· commetta un 
delitto non colposo, per il quole sic inflitta uno . pe, 
na detentiva superiore ad un cnno. 

Art. 8 · ~ - 

Il presente Decreto entra in vigore del giorno 
della sua pubblicazione nella Gozzettc · Ufficiale 
del Regno ed ha efficacia per i fatti commessi )in.o.. 
alla sua data. ·" · · .·.· 

Ordiniarno ehe il presente Decreto sia pubbli 
cato nella Gazzetta Ufficiale, mandcndo a chiunque 
spetti di osservarlo e farlo osservore. · 

S. Rossore, 7 novembre 1942-XXI 
Vittorio Emanuele 

M. Kruja 

Lettera del Presidente del Consiglio 
de i Mi n.i st r i 

SIRE! 
. L' amnistia da Voi concessa in occosione del 

prima ventennale del Regime Fascist'a ha aperto 
il cuore dei Vostri fedeli sudditi della terro di Al 
banic alla Speranza ehe anche ad essi, f ascisti 

0e 

devoti appartenenti ollc Comunitc Imperiale· di 
Roma, largirete la Vostrc moqnanimc clemenza.. . 

L' Albania ë, come I' Italia, impeqnuta. con in~ 
flessibile volonta di vittoria, nella guerra liberotrice 
ed esulta per I' eroismo dei soldati dell' Esercito Ita 
liano. ehe e anche il suo Esercito. 

11 28 Novembre questo Vostro Rëgno 'cele 
brere austeramente la festa del trentennale della 
proclomczione dell a sua Indiperidenzo e la festa 
dalia sue bandierc. la· cui ··foggia Voi di recente 
avete valuta stcbilire conforms a quells 'trcdizionole, 

fo questa ricorrenzc.. SIRE. un V dstro niagna~ 
nimo atto di bonte verra sempre •phi a §trihgere 
questo popolo- clbanese-Iatorno" a,Voi. ·. ,. -- · ~' ~-_; 

Sottopongo percio alla V o1tra: "Atigustooppro- 

vazione un 
condoner ' 

~~~~di 
·. . ~ amnistia e di r- " .. 

. ,·.,l 

L' amnistia estinque i reati comrnessi dai mi- 
nori dei diciotto 'onni, giovani quasi sempre tra 
viati dalie cattive compnqnie e ehe e . nacesscrio 
sottrarre alla deleteria vita del carcere, ehe nori 
puo ehe renderli peggiorL · . 

La completa amnistia per questi giovanL scia 
gurati ~ necesscrio dal momenta ehe sino cd . oggi! 
per cause complesse, non e stato possibile ad6t!aie 
in Albania le stesse provvidenze cdottote iri Italia 
per i minori traviati. :,~ ,(;:; 

Con l' articolo 2 dello schema, · si propone la 
concessions di uri' amnistia per tutti i reali pumbili 
con pena' deteritivc non superiore, nel' massimo., a 
cinque anni e con pene pecuniarie o occessone. 
mentre con -1' crticolo 3 si . propone it condone di 

,, Cinque -cnni: per 1~ pene 'inflitte o du .infliggere ~ 
I' estinzione delle pene pecuniarie e accessorie. · 

Gli orticoli 4 e 5 ·. prevedono le couse di 
esclusione, cnche quests inspirate a criten "di largo 
generosito. 

'Nes;un perdono, pero ë ammissibile peri reeti 
dolosi contra la personelitc d~llo Stato. come p'ëi j 
reati previsti dalle leggi militari e firicnzicrie =' .. tali 
recti. in vero, cttentcno alla resistenzc morale· 'ed 
economico della Naz1one · e denotono la grciv~ 
pencolostto di chi li cbmmette> · · . ' . ·. , · •. '. 
· · Con r articbld' 6 · si · e volute sottoporre al,lq 
condizione della costituzione. ogni . berieficio '.. ne1 
riguardi dei lotitanti: occoire ehe costoro facciano 
otto di pieno sottoniissione alla Autontc · dallo 'State 
e ritornino- a1 piu presto' iri sene ai lore' villoggi; 
restituendo I'assoluta trenquillito ol'Pcese che'Iavoia". 

· Cost contenuto. il provvedimento di amnistia 
e di condone ehe . Vi chiedo. a nome del V ostro 
Governo d' Albania, :f i .largire;' potra o verë benefici 
effettr . .. ~· . .,,, 

M Kruja 
-.-, -. -- ·---·· -.-;-·-· ' . -- ;. - - 

Decreto Luogo_tenenziale Nr 285 ,. 
data z-t J./942-XXI 

., 

Accertamento e tassazione degli cppelti ;·. 
e delle forniture 

. .· NOJ 
LUOGOTENENTE OENERALE DI S0A "MAESTA • , 

VITTORIO EMA."iUELE Ul . . . : ' 
·PER GR.AZIA DI DIO E VOLONTA DELLA NAZIONE 

RE D' ITALI.A E D' ALBANIA 
IMPERATORE o· ETIOPIA ' ••••••. ,I 

In virtu dell'Autortta a Noi confertta] 
Visto l'art. 15 dello Statuto Fondamentale del 

Regno: e l'art, ;y4 del .O. L. 3 .aprile 1940-X:VIU, Nr. 
tot;· convertito nella legge 12 luglfo 1940-XVlll; Ni 
358; :; .. ;· ~ . . :·_ ''i - 
- ' .. vista· la legge, sul «Tatim, Fitlm»: del 9.6. 1928{ 
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Ritenuta la necessita di stabilire norme in me 
rito all'accertamento e la tassazione degli appalti e 
delle fornitu-e: 

Sentito il Consiglio dei Ministri; 
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato 

per le Finanze , 
abbiarno decrctato e decretiarno ~ 

Art. 1. 
Tutti i contribuenti ehe assurnono appalti o for 

rriture. sono tenuti a denunciate entro un mese dalia 
data del contratto, I'appalto o la fornitura assunta, 

/\rt. 2 
Dalla dornanda deve chiaramente risultare: 
a) cognome, nome e domicilio del contribuente , 
b) nome dell'Ente ehe concede l'appalto o la for- 

nitura, 
c) data e numero del repertorio dell'arto , 
d) arnrnontare contrattuale, dell'appalto o 

fornitura: • 
e) natura del lavoro o della rnerce fornita, 
f) arnmontare del reddito presunto. 

Art. 3 
Ricevuta la dichiarazione, l'ufficio procede all'ac 

certarnento del reddito, lo iscrive provvisoriamente 
a ruolo in base all'importo contrattuale, salvo con 
guaglio da eseguirsi o d'ufficio o in base alle qi 
chiaraztone del reddito globale dell'appalto o della 
fornitura da presentarsi dal contribuente, entro ses 
santa giorni dal collaudo dell'appalto o della fine 
della fornitura, 

' - 
della 

Art. 4 
Per ragione di unitormita negli accerternenti, tutti 

gli appaltl e tutre le forniture, assunti in qualsiesl 
parte del Regno, saranno accertate presso questo Ml 
nistero, e paqheranno la relative imposra presso la 
Intendenza di Finanza di Tirana. 

Le denunzie dehbono, in ogni caso, essere pre- . . 

sentate agli Ufficl finanziari competenti per territori.o. 
Art. 5 

Le Intendenze e gli Uffici finanziari, appena ri- 
' ceveranno le dichiarazioni, dovranno immediatamente 

trasmetterle, per competenza, a questo Ministero, Di· 
rezione delle Imposte. 

/\rt. 6. 
Gli enti concessionari degli appalti e delle for 

rriture, sono anche essi tenuti a denunciare, al Mi 
nistero delle Finanze, entro trenta giorni dall'avve 
nuta concessione, tutti gli appalti e forniture con 
cesse, comunicando gli estrernl di cui all'art. 2 del 
presente decreto. 

Art. 7. 
L'Ufficio, esaminati gli atti, tentera di concor 

dare il reddito con i singoli contribuenti. II concor 
dato dovra essere firrnato da un funzionario del l'l\i 
nistero e dal contribuente 9 da un suo !::gale reopre- 
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sentante e diventa definitive cem la firma del Ministro 
o dl un funzionariç da questi deleqato. 

In mancanza di tale accordo, ii reddito sa118 
deterrplnato dalla Commissione di cui all'art. 32 della 
legg~ sulla imposta sugli utili del 9.6.1928. 

Art. 8 
Contro tale dcclsione, ii contrlbuente entro venti 

giorni dalle data di cornunicazione di essa, potre 
rtcorrere alla Cornrnissione d'appello, giusto l'articolo 
38 della legge 9.6.1928. It giudizio di detta Com. 
lmlssione e definitivo. 

f\rt 9 
11 contribuente ehe non adernpic all'obbliqo dellt1 

dichiarazione di cui all'art. 1 del presente decreto, 
e soggetto al paqarnento di una sopratassa pari al 
terzo dell'imposta dovuta. 

Art. 10 
Se le dtchiaruziont sono presentete oltre il ter 

mine fissato dal presentc dccreto, ma con un ri 
tardo ehe non superi un mese, allora il contr ibucnte 
ë soggetto soltanto alla meta della sopratassa. 

Art. 11. 
In caso di concordato, prima ehe intervenga une 

decisione della Comrnissione. la sopratassa viene ri 
dotta u meta. 

DISPOSIZIONI TRANSITORJE 
Art. 12 

Entro due mesi dalla pubblicazione del prcsente 
decreto, tutti gli irnprenditori, sono tenuti a denunz'are 
con gli estremi di cui all'art. 2 del prescnte decreto, 
tutti gli appalti e forniture assunte dal 1.1.1940 al 
30.6.1942. 

Analogo obbligo e fatto agli enti appaltanti. 
Art. 13 

Ne! trasrnettere tali dichiarazioni, le lntendenze 
e gli Uffici ffnanziari. li accompaqneranno con una 
relazione, dalla quale deve risultare quali appalti e 
quali Iorniture sono state deflnttivamente tassate, su 
quali red diti i 1 contribuente ha gia pagato ( se sul 
l'amrnontare complessivo dei Javori, se sugli acconti 
ricevuti, se sull'arnmontare del collaudo finale); do 
vranno essere altresi comunicate le relative percen 
tuali di utili, determinate dalle Commissioni e dive 
nute definitive. 

!\rt. 14 
Presso il Minjstero delle Finanze sara tenuto 

un reqistro partitario, dove, per ogni sinqola ditta, 
saranno trascritti tutti gli appalti e tutte le fomi 
ture assunte e tassate, 

Art. 15 
II presente decreto andra in viqore dal giorno 

della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del 
Regno e sarë comunicato dal Ministro proponcnte 
al Consiglio Superiore Fascista Corporative per la 
@nv,rsi9n,e iD legge. 
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Ordiniamo ehe il presente Decreto sia pubblicato 
nella Gazzetta Ufficiale del Regno mandando a chiun 
que spetti di osservarlo e di farlo osservare. 

Tirana, 2.11.1942-XXI. 
. 'Prancesco J acornoni. 

M Kruja 
Shuk Gurakuqi 

DECRETl LUOGOTENENZIJ\Ll di nomina 
Con Decreto Luogotenenziale in data 13 otto 

bre 1942-XX, il Podesta di Gjakova (Prizren), ·-e 
esonerato dal servizio ed al suo posto ë state nominato 
ii sig. Hajdar Daka, fin'ora Capo del Cornune · di 
Rogozina. 

- Con Decreto Luogotenenziale in data 13 otto- 
bre 1942-XX, il sig. Lutfi Behxheti, Capo del Co 
mune di Janjeva (Prishtina), e esonerato dal servizio 
ed al suo posto viene nominate -il sig. Gjion Beter 
Doçi 

-- Con Decreto Luogotenenziale in data 13 otto- 
bre 1942-XX, il sig. Behxhet Malopalçe, Capo del 
Comune di Shtimja (Prishtina), e esonerato dal ser- 
vizio e d al suo post > ë nominato il sig. Nikoll Dada. 

- Con Decreto Luoqotenenziale in data 13 otto 
bre 1942-XX, il sig. Shykri Prapaniku e nominate 
.Capo del Comune di Manastireci (Diber e Madhe), al 
posto vacante. 

- Con Decreto Luogotenenziale in data 13 orto 
bre t 942-XX, i l sig. Ismet Sahatçire, I agente, inqua 
drato nel gruppo C grado XI del ruolo organico no 
minativo del personale dell'Amministrazione della Sa 
nita, e esonerato dalla carica. 

- Con Decreto Luogotenenziale in data 13 otto 
bre 1942-XX, il sig. Vedat Kokona, professore di II 
classe, gruppo A, grado VIII. viene esonerato dal scr 
vizio, per motivi di salute. 

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE 
Comitato Centrale Approvvigtonamenti e Consumi 

ORDINANZA N. 18 
11 Ministra per l'Economia Nazionale; 
Vista il D. L. in data 21.7.1942-XX n. 152 sulla 

creazione del Cornltato Centrale Approvvigionamenti 
e Consumi: 

Sentito ii Sottocotttifato per approvvigionamenti, 
prodotti e consurni di generi alimentari: 

Ord,na: 
Art. 1 

E' proibito a chiunque di produrre olio di oliva 
con qualsiasi mezzo o sistema durante la campagna 
olearia 1942-43-XXI, senza licenza seritta dei Con 
sigli Provinciali dell 'Economia. · 

Art. 2 
I Consigli Provinciali_. per l'Economia aecorde- 

ranno la licenza di cui all'art. 1 per l'apertura e I'eser 
cizio degli oleifici dopa sentito il parere deqli Ispet 
torati agrari provinciali, della R. Guardia di Finanza 
e, per le Sottoprefetture, · dei Consigli Circondariali per 
l'Economia . 

Le licenze dovranno essere contenute nei limiti 
dei reali bisogni della produzione in ciascuna localita, 
e quindi concesse, di preferenza, agli oleifici ehe, 
per attrezzatura e capacita produttiva, per vicinanza 
ai centri di produzione, per rnezzi di comunicaztohe 
ece., rispondano meglio alle esigenze della popola 
zione. · .-; i -•-.-· 

Arf. 3. 
E' fatto divieto di aperture e d'esercizio degli 

oleifici ehe - in contravvenzione con le ordinanze n. 
24 dell'l.12.1941-XX, pubblicata nella Gazzetta Uffi 
ciale del Regno n. 182 del 2 dicembre 1941-XIX··e 
n. 26 del 19.1.1942-XX, pubblicata nalla Gazzetta 
Ufficiale del Regno n. 8 del 26 gennaio 1942-X:X . • 
non abbiano consegnato l'olio prodotto nella cam 
pagna olearia 1941-42 agli enti o persone, appostta 
mente delegati dagli organi competenti, oppure ab 
biano trasgredito alle norme di cui alle stesse ordi 
nanze. .,:;Jj 

M 4. 
Tutti gli oleifici rimangono chiusi e siqillati · a 

cura della R. Guardia di Finanza, incaricata dëlla 
vigilanza e saranno gradualmerite riapertl a mano a 
mana ehe verranno concesse Je licenze ct(· aperture 
e d'esercizio di cui all'art. 2. 

In caso di reclamo per negata licenza d'apertura 
e d'esercizio. decidera i1 Comitato Centrale Approvvi 
gionamenti e Consumi. 

Art. s 
Agli effetti della presente ordinanza, i Consigli . 

Pro\1inciali dell'Economia classificheranno gli oleifici 
in due categorie: · 

a) oleifici con capacita lavor ati va giornaliera ol 
tre i dieci quintali di olive; 

b) idem con capacita Javorativa minore di 10 
quintali giornalieri. 

La capacita lavorativa giornaliera di ogni olei 
ficio sara fatta risultare ne11a relative Iicenza d'aper 
tura e d'esercizio. 

In caso di sospensione di lavorazione, gli olei 
fici sono obbligati a darne comunicazione alla R. 
Guardia di Finanza, ehe ne terra conto nella compi 
lazione dei dati di cui agli articoli seg~~nti. - 

Art. 6 
Gli oleifici di cui alla categoria a) sano obbli 

gati a tenere un registro . numerate e timbrato pa 
gina per paqina dalla R. Guardia di Finanza - ehe 
dovra contenere gli elementi indicati nell'unito alle 
gato. 

Oli oleifici cU cui alla categoria b) · sono esone- 
.. ,.' •· ,., .. -~·.·.: 
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r1iti1 aall'obbligo del registro, essi pero terranno nota 
d~gli stessi elementi prescritti per l'altra categoria, li 
·mitatamente a quanto ha attinenza alle olive di pro- 
l'· ..•. ~ ~ i "' • pna lavotazione. 

A.rt. 7 
,r .,· L'olio della campagna olearia 1942-43-XXI e bloc- 
·"'·· . cato ad 'eccezione di 10 kg. a persona ehe ogni pro- 

.. cluttore, anchc se proprietario o conduttore di olei 
\ fido, potra, per ii fabbisogno annuale, conservare 
peF ciascun componente la famiglia. -· .. , 

L'olio bloccato passera in deposito agli arnmas- 
satori di cui all 'art. 9 della presente ordinanza ehe 
n.e diverranno conseqnatari' responsabili verso il Mi 
nistero dell'Economia Nazionale. 
, .~ , li trasferimento dell'olio per uso Iarniqliare dagli 
oleifici ai produttori sara effettuato con perrnesso 
'scritto 'della R. Guardia di Finanza, quello bloccato 
dagti oleifici o dai produttori nei magazzini degli 
.aintnassatort: - con permesso scritto delta R. Guar 
. dia di Finanza neg li oleifici dell a categoria a) ; 
•. ~ ' l 

" • con autorizzazione del proprie'ario o condurtore 
•< 
neqli oleifici di cui alla categoria b). 
· , · · Gli am-rn~ssatori rilasceranno ricevuta per oqni 
-partita d'olio conferita all'amrnasso ehe terranno an- 
notate su apposite reqisrro - numerate e timbrato 
p~gina per pagina dalla R. Guardia di Finanza - con 
1'itldicazione relativ a. all'o.eificio ed al nome, coqno 
me e domicilio del produttore. 

Art. 8 
La vigilanza ed il co.itrollo sulla produzione del 

-~ I'olio sono ·· effettuati dalia R. Guardia di Finanza , 
, in modo permanente per gli oleitici di cui alla 

categoria a); 
• con servizi volanti per gli oleifici di cui alla 

f8tegoria . b) ; 
•• 1 - con servizi saltuari per i depositi degli ammas- 
.satori. 

Durante l'esecuzione dei servizi, la R. Guardia 
di Finanza, previ gli accertamenti ehe riterra di ese 
guire; nlevera i dati relativi ai quantitativi di olio 
bloccato con le Indicazioni riguardanti ii nome e co- 

. gnome e domicilio degli arnmassatori. e Ji com u 

. nichera, per il 15 ed il 30 di ogni mese, al Comi 
tato Centrale Approvvigionamenti e Consumi ed ai 
Consigli . Provinciali dell'Econornia 

Art. 9 
In ciascun capoluogo di Prefettura e di Sotto 

prefettura, . i Consigli Provinciali dell'Econornia desi 
qnano gU cammassatori» ed i «grossisti», rispetti 
yamente . col compito: 

a) Gli ammassatori . ehe esistera.ino solo nene I 
proyincie di produzione - di amm:issa·e l'clio pro- 
.dottQ in ciascuna provincia ; ·j 
· Ammassatore puo essere il commerciante di olio 
o di generi controllati, i I proprietario o conduttore I 
dell'oleificio, il produttore e l'appaltatore delle de- 

Nr. 134 

cime, purenë disponga di locali adatti su strade ca. 
mionabili · ed abbia la possibilita di tenere in de 
posito olio bloccato per un minimo di 50 quintali: 
a ciaascuno di essi incombera l'onere dell'ammasso 
dell'olio di ciascun centro di produzione. 

ll numero degli arnmassatori, per ogni provincia 
dovra essere sufficiente ai bisogni dell'arnmasso della 
intera produzione. 

b) i «grossisti » · - ehe esistcranno nelle provincie 
non di produzione ed in quelle con produzione in 
sufficiente ai bisogni della popolazione - di acquistare 
l'olio daqli «amrnassatori» e di d.str.buirlo ai detta 
glianti. 

Art. 10 
L'olio d'oliva, commest.bile, limpido con acidita 

non superiore ai 5 gradi sara pagato: 
a) a fr. alb. 44'.) al quintule dall'ammassatore ai 

produttori ed ai P.roprietari degli oleifici non am 
massatori, ai quali incombera l'obbligo dclla cense 
gna al magazzino dell'arnmassatore, senza recipienti: 

b) a fr. alb. 440 al quintale, aumentaro di una 
percentuale non superiore al 10 per cento, dal qros 
sista o dal dettaqliante all'amrnassatore. franco de 
posito di quest'ultimo, rcclp.enti a car.co dcll'acqui 
rente: i dettaqlianti potranno acqulstare l'clio del 
l'ammassatore solo nei capoluoghi di prefettura e 
prefettura di produzione. i qrossis'i sa a mo, invece, 
obbligati ad acquistare l'olio esclusivarncnte dagli am 
massatori. 

c) a fr. alb. 440 al qulntale, aumcntato della 
percentuale stabilita per l'ammassato-e. nonchë d .Ile 
spese di trasporto e di utile non superiore al 10 per 
cento, dal dcttaqliante al qrosslsta, irauco deposi.o 
di quest'ultirno recipient! a carico dell'acqui.e.ite. 

La vendita al dettaqlio verra c.Iettua a escl .. siva 
mente a mezzo di commercianti. ehe saranno rico 
nosciuti dai Consigli Provinciali dell'Economia, co.ne 
«dettaqlianti»: gli ammassatori ed i qrossistl non po 
tranno essere dettaglianti nei centri in cui siano stati 
riconosciutl per amrnassatori o grossisti. 

A.l consumatore, I'olio verra, dai dettaglianti, ven 
duto a litro non a peso, ed al prezzo oriqinario _di 
acquisto presso l'ammassatore ed i grossisti, secon 
do i casi previsti dai paragrafi b) e c) del presente 
articolo. La percentuale di utile per l'ammassatore 
e pel grossista sara Ilssata dai Consigli Provinciali 
dell'Econornia. 

11 prezzo originario di acquisto dell'olio subira 
una diminuzione od un aumento di Fr. Alb. 5 al 
qle, rispettivamente per ogni grado di acidita in piu 
o in rneno del prodotto. 

E' consentita Ja vendita dell'olio con recipienti 
di tetra. solo su richiesta dell'açquirente, a cui carico 
qravera la spesa dei recipienti. 

I rivenditori al dettaglio sono obbligati a tenere, 
nei negozi, in modo hen visibile per ii pubblico, 
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cspostç i1 prezzo di vendita dell'olio. con l'indicazione 
della qualita e della provenienza. 

l\rt. 11 
La vendita ed il trasporto dell'olio commestihile 

bloccato, sara autorizzata: 
- dai Consigli Provinciale dell'Econornia, nei 

limiti di ciascuna provincia di propria giurisdizione 
nella misura non superiore al mezzo litro a persona 
ed al mese per i non produttori. 

I produttori ehe abbiano trattenuto l'olio nella 
misura prevista dall'art. 7, non avrnnno diritto ad 
altre asseqnazioni. 

Di ogni concessione di vendita, i Consigli Provin 
ciali dell'Econornia daranno comunicazione al Comitato 
Centrale Approvvigionamenti e Consumi; 

' - dal Comitato Centrale l\pprovvigionamenti e 
Consumi tra provincia e provincia. 

L'autorizzazione per la vendita ed il trasporto 
dell'olio, nell'ambito ai ciascuna provincia e tra pro 
vincia e provincia, dai luoghi di deposito dell'arn 
rnassatore in qualli del grossista o dei rivenditori al 
dettaglio, sara concessa, rispettivarnente, dai Consigli 
Provinciali dell'Economia e dal Comitato Centrale 
Approvvigionamenti e Consurni con appositi «buoni 
di prelevamento», da rilasciarsi in duplice copia, di 
cui una dovraessere custodita dall'amrnassatore, dal 
grossista e dal dettaqliante e l'altra ceduta all'Ente 
o persona, da cui sara stato rilevato il prodotto. 

Art 12 
L<:, sense della compagria ol zaria 1942-43 ~ gii 

olii derivati mcdiante solventi, sono bloccati. 
Tutti. i proprietari o conduttori degli olcitici e 

quelli degli stabilimenti di produzione degli oli di 
cui al precedentë capoverso, sono obbligati a forniare, 
alla fine di ogni mese, i dati.relativi ai quantitativi di 
sanse e di oli raccolti, alla R. Guardia di Finanza, 

ehe li comunichera al Cornitato Centrale Approvviqio 
namenti e Consumi. 

Art. 13· , 
La vendita delle sanse di qualsiasi qualita e degl:i ,1 

oli derivanti mcdiante solventi sara effettuate solo sti 
autorizzazione del Cornitato Centrale l\pprdvvigiona: 
menti e Consumi: 

- al prezzzo di fr. alb. 16 al quintale, sacchi 
esclusi, per le sanse, conseonate sulla strada comiona- ::1 f! 

bile pit) prossima agli oleifici; 
-al prezzo di fr. alb. 340 al qumtale per gli olii 

derivati mediante solventi, consegnati · neqli Stabili- 
menti di lavorazione. i 

Art. 14 i; 
Fermo restando ogni altra disposizione di legg~, 

i trasgressori alle norme stabilite nella presente ordi 
, nanza saranno passibili delle .sanzioni .previste .A.al ,. 
R.D. n. 152 del 27-7-1942-XX. 

Art. 15 
L'olio prodotto e trasportato in contrasto con 

le presenti norme o sottratto agli ammassi e sogqetto 
a çorrfisca a · favore deg li accertatori delle contravven 
zioni e kiei denunziatori, cui sara eroqato il 50 o:o del 
valore dell'olio confiscato, oltre ii 50 O O delle pena 
li stabilite. 

Art. 16 
Le ordinanze n. 24 del 1-12-1942-XXI. e n. 26 

del 19 gennaio 1942 del Commissario Approvviqiona 
rnenti e Consumi vengono abrogate. 

Art. 17 
La presente ordinanza entra in vigore ii qiomo 

della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del 
Regno. 

Tirana, Ji 13-XI-1942-XXI. 
II Ministro dell'Economia Nazionale 

K Kotte BKSH
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parte suppl~mentare in lingua italiana a paq. 13 

Viti XXI 

FLE 
E MBRET SË 

Nr. 135 

ZYRTARE 
SHQIPTARE 

Tiranë, e Premte 20 Nanduer 1942-XXI 

KONDITAT E PAJ1IMIT 

BOTOHET PREJ MINISTRIS St KULTUR£S POPULLORE 

PËR SHQIPt:RI. IT .\LI e PERAJl,DORI: për nji vit Fr. Shq. 20 
• JASHTE (Shtete të B. Postal) • • • > 80 

(për B muaj gjysma) 
Një numur (deri lo faqesh) i muajit n'udhtirn Fr. Shq. 0,20 
, » > • i vjetër " 1.- 

(Numura të veçanta shtren edhe në Libraritë) 
Të hollat për pajtime ose per aral nu nurash a koleksio 

ne paguhen në Zyrën e Financave në çdo vend dhe 4.ë· 
ftesa përkatëse duhet t'i dërgonet \tinistris së KUL TURES 
POPULLORE: 

Për Fletoren Zyrtare, nga jashtë pajtimi mund të dër- 
1ohet me çek banke, tue shtue fr. shq. 0.70 për pullat e dë 
ftesës, po dben'atë drejtim. 

T AKSJ.. E RE GULLA PËR SHPALLJET 

Kur nuk kalon një shtyllë (shqip e italisht) Fr. Shq. 10 
Për rua shumë se Pjë shtyllë për çdo shtyllë • 6 

Botohen pa vleftl! shpalljet q'u përkasin gjyqen ose admlnt 
atralh Shtetnore dhe ato të cilëeueme t'atilla ose ti! perjaahtueare 
ligjl!risht nga pagimi i taksave Shtetnore. 

Shpalljet botohen rregullisht - kur nuk pengojnë rasje ti! po 
saçme - ndër 3 numurat e para pas mbriejes aë · tyre në Redaksi 

pagesa e ahpalljevet bëhet si edhe për pajtimet nl! Zyrat Finan•lare 

DiEJTIMI pir lr:orrespondencl dhe page1at l1ht 
MINISTRISt SE KULTURts POPULLORE 

(FLETORJA ZYRTARE) 
TIRANE 

PËRMBAJTJE 
1) D. M. 13 Tetucr J 94:l-XX 

Emërime mësuësish të Grupit B 
2) D. M. 13 Tetuer 1912- \X 

Inkuadrim ish mësuesish Jugosiavë 
3) U- M. 13 Tetuer 194,2 AX 

Gradim dhe emënm cqjentesh burgu 
4) D. M. 13 T,•tun l 942 .XX 

Gradime, pushime dhe emërime 
nënpuns.sh o omunclë 

5) D. \J. 13 Te1ue1 19 t2-XX 
Pushime dhe emërime sekretarësh 
prefekturash 

6) U. M. 13 fetu ·r 191.2 XX 
Emërim agjenteje në Min. P. Mbr. 

7) U M. D 1\ tuer I 01-2 XX 
Emërime dhe pushime Kryetarësh 
Kom un esh 

8) D. M. 17 Tevu-r 1912-XX 
Emërim agjenti kryesuer burgu 

9) lJ M. 17 Tt'tU• r l lJ k'-X X. 
Ndrim Kryetari Bcshkije 

10) D. M. 17 'J «tuer J li J.2 XX 
Emërim agiente;e burgu 

11) O. M. 17 J etu, r J 9 12 XX 
Ndrim Kryetari Kom u: eje 

12) D. M. 17 Tt:tnn 19-12-XX 
Pushim Kryetari Komuneje 

13) D. M. 17 Teruer 191,Z.XX 
Emërim a91entësh n' Admin Financiare 

14) D. M. 17 Tct uer 191.!-XX 
Ndrim Kryetari Komuneje 

15) D. M. 27 1\ tuer 1942-XX 
Pushime dhe emërime Kryetarësh 
Komunash 

£. 2 

2 

16) D. Min. P. B. - Shpronësim toke në 
Tiranën e Re për ndërtimin e Stadiumit f. 6 

17) D. Mia. P. B. +-Shprone.sim prone në 
Tiranën e Re për ndërtimin e Stadiumit ,, 7 

18) D Min. P. B. - Shpronësim parcelle në 
Tiranën e Re për ndërtimin e Stadiumit ,, 7 

19) D. Min. P. 8. - Shpronësim parcelle në 
Tiranën e Re për ndertimin e Stadiumit ,, 7 

20) D. Min. P. B. - Shpronësim purcelle në 

2 

3 Tiranën e Re për ngrehjen e Stadiumit ,, 7 
21) D. Min. P. B. - Deklarim nëp. 

dorëheqës 8 
22) D. Min. A. - Emërim mësuesish 8 
23) D. Miu. A. - Emerim mësueseje 8 
24) D. MirJ. A. - Deklarim mësuesi 

dorëheqës 8 
25) D. Min. A. - Pranim dorëheqjeje 

mësueseje 9 
26) D. MID. A. - Revokim dorëheqjeje 

mësueseje 9 
27) D. Min. P. Mbr. - Pezullim arshivisti 9 
28) D Min. P. Mkr. - Vumje infermiereje 

në gjendje pritmënie 1 O 
29) D. Min. P. Mbr. - Vumje N-Prefekti 

në gjendje pritmënie ; . 10 
30) Këshilli Ministruer - Leje për instalirr..e • 

industrie 11 
31) Shpallje Gjyqesh 11 

SOMMaRIO 

3 

5 

5 

5 

5 

6 I) Decreti Luogotenensiali di nomina (Nr.15) p. 
2) D- Mio. LL. PP.- Espropriazione di 
terreni a Tirana Nuova 

13 

6 " 
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Dekret Mëkambfsuer datë 13-1 O- J 942-XX 

Emërim mësuesish 

NA 
M~KAMBËS I PËRGJITHSHËM I MADHNIS TIJ 

MBRET I ITALIS DHE I SHQIPNIS 
VIKTOR EMANUELIT III 

PËR HIR T£ ZOTIT E VULLNET TË KOMBIT 
PERANDOR I ETIOPIS 

Në virtyt t'autoritetit që Na asht del egre; 
Mbassi u-pa Dekreti i Ynë nr. 340 dt. 20.11.9'41- 

XIX mbi rregullimin dhe orqanizimin c Arsim•t Fill.rcr 
në tokat e aneksuemc: 

Mbassi u-pa Dekreti i Ynë 11. 61 dt 10.4.9'!2-XX 
mbi ndryshimet në Dekretin t' Onë nr.340 dt. 20 
11.941-XIX; 

Mbassi u-pa Dekreti i Ynë n. 164 dt. 22 7 942-XX 
mbi zgjatimin e afatit të caktuern në Dekretin r'Onë 
nr. 340 dt. 20-11.941-XIX të përmenduri ma. nalt : 

Mbi proponimin e Ministrit Sekretar Shteti për 
Arsimin Botuer ; 

kemi dekretua dhe dekretojmë 

Emnoheu mësues të Grupit B në ruolct c Mmis~ris 
s'Arsirnit në gradën, me rrogën dhe vendin që she 
nohet bri secilit: 
Emni ë mbiemni Grada Rroga Vendi i shërbimit 
I. Beqir S. Pozhegu XI 150 Gjakovë 
2. Selami J. Ibrahimi XI 150 Obeliq të Pnshtinës 
3. Nazif Luca XI 150 S uci 
'i. Engjel Z. I oka Xll 130 Strezafc të Pnshtinës 
5, Kolë P. Gega XI [ 130 Kocë të T, zit 
6 Ferid Berisha XII 130 ~trezafc të Prishtinës 
7. Ndoc Tupeci XII 130 Brod të Prishtinës 
8. Shaban Sheqin XII 120 Shvovë të Prishtinës 
9. Filip Kajtazi XII 13() Kucishtë të Pejës 
10. Ç,be F. hxhepaJ Xll 130 Plavë 

Ky Dekret do të botohet në Fletoren Zijrtare ti.i 
Mbretnis dhe do t'i kumtohet Këshillit Kontrollues 
për rregj istrim. 

Tiranë, me 13 Tctuer 1942-XX. 
Francesco Jacomom d. v. 

Xh. Korça d. v. 

Dekret Mëkambësuer datë 13 10-1942 
Inkuadrim ish mësuesish Jugoslavë 

NA 
M£KAMBËS I PËRGJITHSHËM I MADHNIS TIJ 

\'i.KTOR EMANUELIT III 
P£R HIR TË ZOTIT E VULLNET TË KOMBIT 

MBRET I IT/\LIS DHE I SHQIPNIS 
PER/\NDOR I ETIOPIS 

Në virtyt t'autoritetit që Na asht deleque , 
Mbasst µ-pil Dekreti i Ynë nr. 340 <It. 20.11 941- 

Nr. 135 

XIX mbi rregullimin dhe organizimin e Arsimit Filluer 
në tokat e aneksuernc: 

Mbassi u-pa Dekreti i Ynë n. 61 dt 10.4.942-XX 
mbi ndryshimet në Dekretin t' Onë nr ,140 dt. 20. 
11.941-XIX; 

Mbassi u-pa Dekreti i Ynë n. 164 dt. 22 7 9Ll2-XX 
mbi zgjatimin e afatit të caktuem në Dekre.in t'Onë 
nr. 340 dt. 20-11.941-XIX të pënnendun ma nalt. 

Mbi proponimin c Ministrit Sekretar Shteti i:ër 
Arsimin Botuer , 

kemi dekretua dhe dekretojmë· 
Neni 1 

Ish mësuesit jugosllavë prej origj IIIC shqiptare që 
shenohen ma poshtë inkuadrohen në molet c Mini 
stris s'Arsirnit në Grupin B dhe Ill; gradën c me rT~Jën 
që shënohet bri secilit. 
Emni e mbiemrit Grada Froga Vendi 1 shërbimit 

!. Pal Lumeni IX :!25 Pejë 
2. Hahl Jjasa X 200 Gil an 
3. Mina :l\ikoll Gega X 180 Ulqin 
~- Abdulla Hadria XI 180 Cjskovë 
~. Hysen Luma XI 150 Pnzrend 
6. Daut I dnzi X 180 Prizrend 
7 A bdylhaqim Dogana XI 170 Gostivar 
8 Bafti ar l azlli u X 200 Vrcnishtë 
9. Idriz Ajet! Xl 150 Petërshticë 

10 Shaban Zeqin Xll 1'10 Gllan 

Neni 2 
Për të gJitha efektet ligjore inkuadrimi l<n fuqi 

prej datës 1 Maj 1941-XIX. 

Ky Dekret do të botohet në Fletoren Zyr~are të 
Mbretnis dhe do t'i kumtohet Këshillit Kon.rollues 
për rregj i strim. 

Tiranë, me 13 Tetuer 1942-XX. 
Francesco Iacomorn d v. 

Xh. Korça d. v • 
Dekret Mekambë:,uer c atë I 3-10-1942-.\,\ 

Gradim dhe emërim agjentësh burgu 

NA 
MËKAMBËS · I PËRGJITHSH£M I MADHNIS TIJ 

VIKTOR EMANUELIT II I ' 
PËR HIR TË ZOTIT E VULLNET TË KOMBIT 

MBRET I IT/\LIS DHE I SHQIPNIS 
PERANDOR I ETIOPIS 

Në virtyt t' Autoritetit që Na asht deleque : 
Mbassi u-pa Dekreti i Jonë Nr 106 datë 14- 

5-1942-XX; 
1\'\bassi u-ndiqjue Këshilli i Ministrave, 
Mbi propozimin e Ministrit Sekretar Shteti për 

Punët e Mbrendshme, 
kemi dekretua dhe dekretojmë: 

Gradimin e Z. Faik Danit, deri tash Agjent i KL 
II-të, Grupi C, grada e XIII-të, si agjent të Kl. l-rë, 
Grupi C, grada e XII-të, në vendin që rezulton vakant 
nt ruol, nga 1 arqimi i agjentit të Kl- I-rë 2. !fol Deel 

BKSH
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Bushati,Z që ka shkue me shërbim në Polici. Agjenti 
që gradohet Z. Faik Dani, mbetet me shërbim në ven 
din ku n.Ioul.ct ~01, ~1.m th në hurgun e Shkodrës. 

Emnirnin e Z. Ibrahim (Bahri) Galica], si agjent 
i Kl II-të në burgun e Shkodrës, në vendin që rezul 
ton vakant, nga gradimi i Z. Faik Dani. 

Urdhënojmë që ky Dekret të botohet në Fletoren 
Zyrtare të 1\1\bretnis, dhe t'i komunikohet Këshillit 
Kontrollues, për rregj is trim. 

Tiranë, me 13-X-1942-XX. 
Francesco Jacomoni d. v. 

M. Kruja d. v. 

Dekret Mekombëwtr datë 13-10-1942-XX 
Gradime, pushime dhe emërime nëp. Komunalë 

NA 
J\\ËKAMBËS I PËRGJITHSHËM I MADHNIS TIJ 

VIKTOR EMANUELIT III 
PËR HIR TË ZOTIT E VULLNET TË KOMBIT 

J\18RET I ITALIS DHE I SHQIPNIS 
PE!°<.ANDOR I I:TIOPIS 

Në virtyt t' Autoritetit që Na asht delegue; 
Mbi propozimin e Ministrit Sekretar Shteti për 

Punët e Mbrendshme; 
kemi dekretua dhe dekretoj më: 

Z. Idriz Reka, tash Sekretar l Komunës së Terni 
cës (Rekë) gradohet kryetar i Komunës së Ternicës 
(Rekë), në vëndin vakant. 

Z. Shuaip Elezi, Kryetar i Komunës së Çaljes 
(Gostivar), shkarkohet nga detyra si i papërshtatshëm. 

Z. Enver Oafrnolla, tash Sekretar i Komunes së 
Ndroqit, gradohet Kryetar i Komunës së Çaljes (Gos 
tivar). 

Z. Asllan Beadmi, Kryetar i Komunës së Pozha 
ranit (Gostivar) shkarkohet nga detyra, si i papër 
shtatshëm. 

Z. Hysen Sallaku, tash Sekretar i Kornunes së 
Trebishtit, gradohet Kryetar i Komunës së Pozharanit 
(Gostivar). 

Z. Jusuf Abdiu, Zavendës Kryetar i Komunës së 
Reçanit (Gostivar) shkarkohet nga detyra si i pa 
përshtatshëm. 

z. Sotiraq Rembeci, tash Sekretar i Komunes së 
Bubullimës, gradohet Kryetar i Komunës së Reçanit 
(Gostivar). 

Z. Jusuf Shkurti (Mehmeti), Kryetar i Komunës 
së Dolencës (Kërçovë), shkarkohet nga detyra si i 
papërshtatshëm .. 

Z. Zenel Domi, tash Sekretar i Komunes së Ku 
lumbris (Pukë) gradohet Kryetar i Komunes së Do 
Ienoës ( Kërçovë). 

Z. Elez Ferhati, Kryetar i Komunes së Brezh 
danit (Kërçovë) shkarkohet ngn detyra si i papër 
sht1Khim. 

Z. Vedat Ohri, ish Kryetar Komune, riernnohet 
Kryetar i Komunes së Brezhdanit (Kërçovë). 

Z. Myslim Sadiku, Kryetar i Komunes së Pren 
kës (Kërçovë) shkarkohet nga detyra si i papërshtat 
shëm. 

Z. Shernso Xhglali, tash Sekretar i Komunes së 
Ballancës (Dibër} gradohet Kryetar i Komunes së 
Pi enkës (Kërçovë). 

Z. Adil Rahmani, Kryetar i Kornunes së Izvorit 
(Kërçovë), shkarkohet nga detyra si i papërshtatshëm. 

Z. Pavlo Rafaili, emnohet Kryetar i Komunës së 
Izvori t ( Kërçovë). 

Z. Ibrahim Hali! Kalluaga (Sadiku) Kryetar i 
Kom un es së Starovecit (Kërçovë), shkarkohet nga de 
tyra si i papërshtatshëm. 

Z. Muharrem Saraçi, tash Sekretar i Komunes 
së Krrabës, gradohet si Kryetar i Komunes së Sta 
rovccit (Kërçovë). 

Z. Aleks Kitani, Krpetar i Komunes Rekës (Ra 
dostushë) shkarkohet nga detyra si i papërshtatshëm. 

Z. Mustafa Shehu, tash Sekretar i Komunës së 
Horneshit (Peshkopi), gradohet si Kryetar i Komunes 
së Rekës (Radostushë). 

Urdhënojmë që ky Dekret të botohet në Fleto 
ren Zprtare të Mbretnis. 

Tiranë, me 13-X-1942-XX. 
Francesco Jacomoni d. v. 

M.. Kruja. d. v. 

Dekret Mëkambësuer datë 13-10-1942-XX 
Push me dhe emërime Sekretarësh prefekturash 

NA 
MËKAMBËS I PËRGJITHSH£M I MJ\DHNIS TIJ 

VIKTOR EMANUELIT III 
Pt!R HIR T£ ZOTIT E VULLNET T£ KOMBIT 

MBRET I ITJ\LIS DHE I SHQIPNIS 
PERANDOR I ETIOPIS 

Në virtyt t' Autoritetit që Na asht delegue; 
Mbi propozimin e Ministrit Sekretar Shteti për 

Punët e Mbrendshme; 
kemi dekretue dhe dekretojmë: 

Z. Myfit .l'.d11xalli, i e.unuem nga ish Komisariati 
i Naltë Civil për Kosovën, Dibrën S! Strugën, si Se 
kretar i parë i Prefekturës së Dibrës së .Madhe, grupi 
A, grada e VIII-të, shkarkohet nga ajo detyrë, mbassi 
asht nëpunës i ruolit të personelit të Shqipnis së 
vjetër, ku figuron si Sekretar i III-të. 

Z. Thanas Rexho, tash Kryetar i Komunes së 
Shënvlashit, shkarkohet nga detyra, dhe emnonet Se 
kretar i parë i Prefekturës së Dibrës së .Madhe, Grupi 

· A, grada e VIII-të, dhe me të drejtë rroge muejore 
fr. shq. 300. (treqind). 

Urdhnojrnë që ky Dekret tt! ltotehet në FleMrtrf 
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Zyrtare të Mbretnis, dhe t'i komunikohet Këshillit 
Kontrollues për rregjistrim. 

Tiranë, me 13-X-1942-XX. 
Francesco jacomoni d. \'. 

M. Kruja d. v. ~~~~~~~~~~~~~~ 
Dekret .Mëkambesuer datë 13-10-1942-XX 

Emerim agjente në Min. P. Mor. 

NA 
MËKAMB~S I PËRGJITHSHËl'i\ I MADHNlS TIJ 

VIKTOR EMANUELIT III 
J>ËR HIR TË ZOTIT E VULLNET TË l{O.N\BlT 

MBRET I ITALIS DHE I SHQIPNIS 
PERANDOR I ETIOPIS 

Në virtyt t' Autoritetit që Na asht deleguc; 
Mbassi u-pa Dekreti i Jonë Nr. 106, datë 14- 

5-1942-XX; 
Mbassi u-ndigjue Këshilli i Ministrave; 
Mbi propozimin e Ministrit Sekretar Shteti për 

Punët e Mprendshme; 
kemi dekretua dhe dekretojmë: 

Zonjusha Thcodhora Nole (Polena), ornnohot a 
gjente e Kl. III-të Grupi C, grada e XlV-të, me rrogë 
rnuejore fr. shq. 90' (nandëdhjetë}, në vendin që ndo 
dhet vakant në ruol, me largimin e agjentit të Kl. 
III-të Z. Rexhep Batusha (Kosova). dhe caktohet me 
shërbim në Ministri. 

Urdhnoimë që ky Dekret të botohet në Fletoren 
Zyrtare të .Mbretnis, dhe t'i komunikohet Këshillit 
Kontrollues përr reg{istrim 

Tiranë. me 13-X-1942-XX. 
Francesco jacornoni d v. 

M. Kruja d. v. 
Dekret Mëhambëwer datë 13-10-1942 XX 
Emirim dhe pushim Kryetarësh Komunesh 

NA 
M1:.KAMB:£S I Pi:.RGJITHSHËM I MADHNIS Tij 

VIKTOR EMANUELIT III 
PE.R HIR TË ZOTIT E VULLNET rs KOMBIT 

MBRET I ITALIS DHE I SHQIPNIS 
PERANDOR I ETIOPIS 

Në virtyt t'autoriterit që Na asht delegue; 
Mbi propozimin e Ministrit Sekretar Shteti për 

Punët e Mbre11dshme; 
kemi dekretue e dekretojmë: 

Z. Halim Kalaja, tash Sekretar i Komunes së 
Semanitn emnohet Kryetar i Komunes së Qendrës Su 
harekë. në vendin e z. Shyqri Gjilani, që asht propo 
zue për transferim, në nji vend tjetër. 

Z. Sadik Rama Luteni, Kryetar i Komunes se 
Turiçevskës (Drenicë), shkarkohet nga detyra, si i 
papërshtatshëm për t'u mbajtë në shërbim. 

Z. Shyqri Kabashi, emnohet Kryetar i Kornunes 
if Turiçevskës (Drenicë). 

z. Kajtaz Ramadrm Slt.ibani, i nqarkuem me fun 
ksionet e Krgclnrit të Ko: •• unes se Kijevës (Rahovec), 
shkarkohet nga det~rn. si i papërshtatshëm për t'u 
mbajte në shërbim. 

Z. Mehmet Shala, crnnohct Ifrt1etar i Komuncs se 
Zumit (Prizren), në vër.din c Z. Juhja Vezhdiur, qi 
asht propozuc y:ër trar-sicrim, në nji vend tjetër. 

Z. Gjerasirn Ste.ani, I<rue· ar i Kornur.es së Mav. 
rovës ( Gostivar), shkarkohet r.qa detyra, për shkak 
se ka paraqitë dorëheqjen, per ansye fL111iljt.rt'. 

Urdhënojmë që ky De tret të botohet në Flete- ' 
ren Zgrtare të 1\1\.hretnis. 

Tiranë, me 13-X-19'i2-XX. 
Francesco [acomoni cl. v 

Ni.. Kruja d. v. 

Dekret ,llël,"mb( mer datë J 7.JO.J 941-XX 
Emërim agjenti Kryesuer burgu 

NA 
MËKAMBËS I PtRGJITHSHËM I MADHNIS TIJ 

VIKTOR ElY\ANUELIT III 
PËR HIR TË ZO I IT E VULLNET TË KOJ'r\Bl'I' 

MBRET I If ALIS DHE I SHQIPNIS 
PERANDOR I ETIOPIS 

Në virtyt t'autoritciir- qe Nu asht delcquc: 
Mbassi u-pa Dekreti i Jonë Nr 106, cit 14-5- 

1942-XX; 
Mbassi u-ndigjue Këshilli i Ministravet; 
.l\\bi propozimin e Mi11i-,trit Sekretar Shteti për 

Punët <' Mbrendshrr.e, 
kemi dckretuc C' dekretojmë ; 

Z Muharrcm Sirie' e nnoh. t Agjent ltr!JCSuer në 
burgun e Shkodrës, grupi C, grada e IX, në ruolln 
nik ernnuer të personc.it t'Ad.ninistratës së P. të 
./\'\brendshme, me rroge rnuejore fillestare t'asajë grade, 
fr. shq 200 (dyqind) 

Lrdhenojmë qe ky Dekret t'i komunikohet Këshi 
llit Kontrollues për regjistrim, do të botohet në Fle 
toren Zgrtare të ,Mbretnis. 

Tiranë, me 17 Tetuer 1942-XX 
Francesco Jacomoni c1: v. 

M. Kruja d. v. 

Dekret Mëlwmbë.,11er datë 17-10-1942-XX 
Ndrim Kryetari Boshkie 

NA 
MËKAMBËS I PËRGJITHSH:ËM I MADHNIS TIJ 

VIKTOR EMANUELIT III 
PËR HIR TË ZOTIT E VULLNET TË KOMBIT 

MBRET I IT ALIS DHE I SHQIPNIS 
PERANDOR I ETIOPIS 

Në virtyt t'autoritetit që Na asht delegue; 
Mbi proponimin e fll\inistrit Sekretar Shteti për 

Punët e Mbrendshme; 
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kemi dekretua e dekretoj më : 
Z. Ahmet Sadiku, Krue~ar i Bashkis së Kërçovës, 

pushohet nga puna, pse i papërshtatshëm ndër atë 
detyrë. 

Z. Subhi Sulo, sot Kruetar i Komunes së Graçanit, 
gradohet, dhe ernnohet Kryetari i Bashkis së Kërçovës. 

Urdhënojmë që ky Dekret të botohet në Fle 
ren Zyrtare të Mbretnis. 

Tiranë, me 17 Tetuer 19ll2-XX . . 
Francesco Jacomoni d v. 

M. Kruja d. v. 

Dekret Mëkambëmer datë 17-10-1942-XX 
Emërim agjente burgu 

,, 

NA 
M!:!KAMB:ëS I PËRGJITHSH:ëM I MADHNIS TIJ 

VIKTOR EMANUELIT III 
PËR HIR TË ZOTIT E VULLNET TË KOMBIT 

MBRET I ITALIS DHE I SHQIPNIS 
PERANDOR I ETIOPIS 

Në virtyt t'autorite.it që Na asht delcque ; 
N hasi u-pa Dekreti i Jonë Lr. 11\ .It. l '1.5.942- 

XX· ' --i , ' 

Mbi propozimin e Ministrit Sekretar Shteti për 
Punët e Mbrendshme; 

kemi de'cretue e dekrc'ojrnë: 
Zonja Hajrijc Toska, crnnohct aJjente e kl. III-të 

në burgun e Tiiranës. Grupi C, Grada e XIV, në 
vëndin qi rezulton vakant në ruol. 

Urdhnojrnë që ky Dekret të botohet në Fletoren 
Zyrtare të J1"1brrt1.is d'ie t' i komunikohet Këshillit 
Kontrollues përr regjistrim. 

Tira1.ë; n~.e 17 Tetuer 1942-XX. 
Francesco Jacomoni ct. v. 

M. Kruia d. V. 

Dekret 11f;:Jrnmh;;.~, er darë 17-J0.1942 XX 
Ndrim K_!yetari Kornuneje 

NA 
MËKAJ\'lBËS I P:ËRGJTTH:::-HËJ\1 I 1\1ADHNIS TIJ 

1 
VJK10R L1V1AN'TLTT ITT 

P.Ë.R HIR TË ZOTIT E VULl NET TË KOMBIT 
MBRET I ITALIS DHE I SHQIPNIS 

PERANDOR I ETIOPIS 

Në virtut t'autori:e it qi Na ash: delcque , 
Mbi prono-imi I e li.'liuistrit Sekretar Shteti për 

Punët e Mbrendshrre; 
• kemi dekrctue c dekretojmë: 

Z. Subhi Sulo, sot Kr;;c ar i Komur.es së Graçanit, 
shkarkohet nga dcrgra, mba.si asht caktua për nji de 
tyrë tjetër. 

Z. Asaf Tahirnj, sot Sekretar i Ko nuncs së Oën 
drës Tepelenë, qradol.ct edhe emnohet KrJe:ar i Ko 
munes së Graçanit. 

5 

Urdhnojmë që k9 Dekret të botohet në Fletoren 
Zyrtare të Mbretnis. 

Tiranë, me 17 Tetuer 1942-XX 
Francesco Iacomcni d. v. 

M. Kruja d. v. 

Dekret Mëkambësuer datë 17-10-1924-XX 

Pushim Kryetari Komuneje 
Në virtyt t'autoritetit që Na asht delegue; 
Mbi propozimin e Ministrit Sekretar Shteti për 

Punët e Mbrendshme; 
kemi dekretua 'e dekretojmë: • Z. Fahrni Hamzaga, Kryetar i Komunës si 

Oëndrës Tutinë, pushohet nga detyra, pse i papërsh 
tatëshëm për atë detyrë. 

Urdhnojmë që ky Dekret të botohet në Fletoren 
Zyrtare të Mbretnis 

Tiranë, me 17 Tetuer 1942-XX. 
Francesco Jacomoni d. v. 

M. Kruja d. v. 

Dekret Mëkombësuer datë 17-10-1924-J.X 
Emërim agjentësh n'Admin. Financiare 

NA 
MËKAMBËS I PËRGJITHSHËM I MADHNIS TIJ 

VIKTOR EMANUELIT III 
PËR HIR TË ZOTIT E VULLNET TË KOMBIT 

MBRET I ITALIS DHE I SHQIPNIS 
PERANDOR I ETIOPIS 

· Në virtyt t'autoritetit që Na asht delegue; 
Mbassi u-pa neni 19 i Dekretit t'Onë Nr. 105 

datë 3.4.1940-XVIII, mbi gjëndjen juridike, ekono 
mike e jerarkike të nëpunësavct civilë t2 Shtetit; . . 

Mbassi u-pa Dekreti i Jonë datë 1.4.1940-XVIII, 
që cakton kuadrin o.qanik t' Administratës Financiare; 

Mbassi u-pa mendim' i favorshëm i Këshillit t' Ad 
ministratës së Ministris së Financa vet; 

Mbi propozimin e Ministrit Sekretar Shteti për 
Financat; 

kemi dekretue e dekretojmë : 

Nen' i Vetëm 
Nëpunëset e poshtë-shënuam që kanë dalë fituese 

në kunkursin e shpalluri me datë 12.3.19l!l-XIX, rr.bassi 
kaluen periudhën e provës, emnohen Agjenta të k,L II-t~ 
në Grupin C). Grada XIII-të të personelit t'Admini 
stratës Financjare tue nisë nga data që shënohet 
bri sejcilit ernën: 

1) Z. Pashke Zadria tue nisë nga data 3-9-4:2-XX, 
Financë - Kukës. 

2) Z. Luigj Daragjati, tue nisë nga data 3.9-42- 
XX Financë - Shkodër. 

Kg Dekret do të botohet në Fletoren Zyrtare të- 
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Mbretnis dhe do t'i kumtohet Këshillit Kon rollucs 
për rregj i strim. 

Tiranë, me 17 Tetu er 1942-XX. 
Francesco Iaco-no.ri d. ,, 

Shuk Gurakuqi d. v. ---- 
Dekret ,i,fëkarnbësuer da.ë ·17-10 1942-XX 

Ndrim Krye tari Komunej e 

Ni\ 
M£Kl\MB£S I P£RGJITHSH£M I Ml\DHNIS TIJ 

VIKTOR EMANUELIT III 
PËR HIR TË ZOTIT E VULLNET T£ KOMBIT 

MBRET I ITALIS DHE I SHQIPNIS 
PERANDOR I ETIOPIS 

Në virtyt t'autoritetit që Na asht dclcguc , 
Mbi propozimin e Ministrit Sekretar Sh.c.i rt. 

Punët e Mbrendshme; 
kemi dekretua e dekretoirr ë 

Z. josif Gjini, deri tash Ifryetar i Komunes se 
Vrapit, shkarkohet nga ajo detyrë përse ka kalue me 
shërbim në Polici. 

Z. Nazmi Gjebrca. deri tash Sekretar i Ko.nunes 
së Qendrës në Lushnjë. gradohet l{ryetar i lfo mr 
nes së Vrapit. 

Urdhënojrnë qy ky Dekret të botohet ne F!ti· 
ren Zyrtare të Mbretnis. 

Tiranë, me 17 Tetuer 1942-XX 
Francesca Iacornoni d. v. 

M.. Kruja d. v 

Dekret Mëkambërner datë :!7'-10 I9t2-X\ 
Pushime dhe emërime Kryetarësh Komunesh 

Ni\ 
Mli:KAMB1t3 I Pti')RGJITHSHlt:\-1 I Ml\.Dl!NIS TIJ 

VIKTOR El\ll\NUELIT III 
PËR HIR TË ZOTIT E VULLNET TË KOMl3IT 

MBRET I ITl\LIS DHE I SHQIPNIS 
PERANDOR I ETIOPIS 

Në virtyt t'autoritetit që Na asht delegue : 
Mbi propozimin e Ministrit Sekretar S'rreh .;, r 

Punët e Mbrendshme; 
kemi dekretua e dekretojrr ë: 

Z. Jusuf Rexhepi, tash Kryetar I Korrure ~ 
Bostonit, pushohet nga puna për pazotsi re rte._1 ... 

Z. Qazim Gostivari, ernnohet Kryetar i Kom1.L1c·; 
së Rudnikut. 

Z. Nazmi Jegeni, tash Kryetar i Kem.rre- I:' 

Stencës, pushohet nga puna për frut t.:- ~.11::;;t n; 
shërbim. 

Z. Mihall Llazari, tash Sekretar i K0 r.., .e 
Qendrës, Pukë, gradohet dhe ernnohet Kruern. i K<i 
munes së Gjurakovcit. 

Z. Bajram Koçi, tash Kryetar i Komunes ,e 
Kosovrastit, pushohet nga puna për pazotsi n::- rJet·J ·; 

7. Bajram Berisha. tash Kryetc1r i Ko.r ~:.J" 

Komorunit, pushohet nga puna si i 'pa;:.t•tsht H~·t.l' 11 
për ntë dcturë 
' Z. Ismail Çollaku, c .• mohet Kn;c'.ar i Komune, ~ë 
Komoranit. 

Z Harndi Huziri, tash Krye ur I l(cb11.1u.:>s ,e 
Graçanit, pushohet nga puna për pazot i i'.': de' t"ë 

Z. Mulla rem Sac raprerntju, tash Sekre'ur i Ko 
muncs së Harizajt, qtador.ët dite e0·molt('t lfriie::i: 
i Kom u res së Hariza, t, g ·ad·Jhet dhe e mohet i(qJe 
tar i . Komunës st· Graçanlt. 

z. Mehmet Vaci, ta.,11 KryetJr i Ko.nu.ies ~e 
Dubovës, shkarkohet nqa detyra mb.r-l ka kalue në 
shërbim të Trupit t' Armatosun 1~1 Pr.hcisë. 

Z Zcqir Gjikokn, e nnohet l(ryc>t<1r 1 Ko.nunes 
se Dubovës 

l{y Dekret të botohet në Pletorcn Lyrtare te 
Mbrctnis 

T1rnnc, me 27.101942-XX. 

Francesco j a.o-r.o .. i d. v 
.I\'\. Kruja d. v, 

~~~~~~~~~~~ 
DEKRET E MINIS I ROR£ 

Shpronësim toke në Tiranën e Re pë· ndërtimin 
e Sia ·iumit 

Minist, i St krotor Shu ti për Pune Botore 
.Mbassi pa sh m?"ë 1 dr,te 22 Gusht 1942-XX, Nr 

LJ555, t'Inspektoratir për Vepra P.ib'Ikc ne Shqipr i 
(O.P.A.). me të cilën kërko'iet s'tpronsirni i t kës së 
Zot Ibrahim Dhrarnl. qi l!Jpset për ndërtimin e Sta 
diumit në Tiranën e Re, 

Mba:)si pa Dekretin e Ve: dd'e 2 Korrik 1940- 
XVIII. Nr . .35, qi deklaron t'mterc.ëx pubike nder 
timin e Stadiumit në Tirarën e Re; 

Mbassi pa Dekretin e Vet datë 9 Shtatuer 19tJO. 
XVIII, mbi depozitimin e shumës së shpërblimit për 
katshërn ; 

Mbassi pn Nenin 8 te Dekretit Mekambësuer datë 
~II-1939-XVIII, Nr 178, qi përmban normat për 
shpronsime t'interesës publike, 

Dekreton 
Shpror-sirnin e tokës ~ë Zot. Dr. Ibrahim Dhra 

mit, parcela Nr. 310 18 ne planin e Tiranës' së. Re, 
qi okupohet për nevojat e ngrehjes së Studimit në 
Tiranë. 

Shpërblimi per t'i u pague pronarit asht fr. shq. 
4.403. 

Ky Dekret, në vështrim të Nenit 9 të Dekretit 
J\\ëkambzsuer datë 11 Dhetuer 1939-XVIII, Nr. 178, 
do të tanskiptoher n.- Zyren c Ipotekave dhe do të 
botohet r:e Fletoren Zyrtare të Mb ·e'nis 

Tiranë, me 15 Tetm-'r 1942-XX 
Zav Minist;' i Pan vet Bo ore 

Ministr' i Financavet. 
Shuk Gurakuqj 
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Shpronësim prone në Tiranën e Re për ndërtimin 
e Stadiumit 

Ministri Sekretar Shteti për Punë Botore 
.Mbassi pa shkresën datë 22 Gusht 19!!2-XX, Nr. 

4574, t'Inspektoratit për Vepra Publike r.ë Shq.pni 
( O .P.A.). me të cilën kërkohet shpronsirni i tokës së 
Zot. Dr. Jsmajl Tartarit, qi lypset për ndertirnin e Sta 
diumit në Tiranën e Re; 

.Mbassi pa Dekretin .Mëkambë.,uer datë 25-1-1940- 
XVIIJ, Nr. 35, qi deklaron t'interesës publike nder 
timin e Stadiumit në Tiranën e Re; 

.Mbassi pa Dekretin e Vet datë 12 Gusht 19!!0- 
XVJII, mbi depozitimin e shumës së shpërblimit pd 
katshërn ; 

.Mbassi pa Nenin 8 të Dekretit .Mëkambësuer datë 
t 1-XII-1939-XVIII, Nr. !78, qi përmban normat për 
shpronsirne t'interesës publike: 

Dekreton :1 
Shpronsirnin e pro.res së Zot. Dr. Isrnajl Tarta 

rit, prucela Nr. 288, 204-a në planin e Tiranës së Re, 
qi okupohet për nevojat e nqrehjes së Studimit në 
Tiranë. 

Shpërblimi për t'i u pague pronarit asht fr. shq. 
5.000. 

Ky Dekret, në vështrim të Nenit 9 të Dekretit 
Nl.ëkamb2suer datë 11 Dhetuer 1939-XVIII, Nr. 178, 
do të transkiptohet në Zyrën e Ipo.e'cave dhe do të 
botohet r.ë He.01 ea. Zyrta! e të Mb. e nis. 

Tiranë, me 15 Tet.ie- 1942-XX. 
Zav .Mind:' i Punvet B0'0re 

.Mi nst;' i Financavet: 
Shuk Gurakuqi 

~~~~~~~~~~~~ ~ ---~~~ 
Shpronësim parcelle në Tiranë :i e Re për ndërti 

min e ~ tadiumit 
Ministri Sekretar Shteti për Punë Botore 
.Mbassi pa shkresën datë 22 Gusht 19!!2-XX, Nr. 

4562, t'Inspcktora.it për Vepra Publike në Shqipni 
(O.P.A.), me të cilën kërko.iet s'ipronsirni i tck.s së 
Zot. Jovan Dhirnttresku, qt lypset për ndertirnin e Sta 
diumit në Tiranën e Re; 

.Mbassi pa Dekretin Më:<ambësuer datë 25-1-1940- 
XVIIJ, Nr. 35, qi deklaron t'Intere . sës publike nder 
timin e Stadiumit në Tiranën e Re; 

Mbassi pa Dekretin e Vet datë 11 Korrik 1940- 
XVIIJ, mbi depozitimin e shumës së shpërblimit për 
katshëm ; 

l\\bassi pa Nenin 8 të Dekretit Mëkambë.,uer datë 
11-Xll-1939-XVIII, Nr. 178, qi përmban normat për 
shpronsime t'interesës publike'; 

Dekreton : 
Shpronsimin e tokës së Zot. Jovan Dhimitre 

skut, parcela Nr. 301 27, në planin e Tiranës së Re, 
qi okupohet për nevojat e nqrehjes së Studimit në 
Tiranë, 
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Shpërblimi për t'i u pague pronarit asht fr. shq. 
5.050,50. 

Ky Dekret, në vështrim të Nenit 9 të Dekretit 
Mëkamb2suer datë 11 Dhetuer 1939-XVIII, Nr. 178, 
do të transkiptohct në Zyrën e Ipotekave dhe do të 
botohet r ë Fletoren Zurta1e të Mbre·nis. 

Tirarë, me 15 Tetuz- 1942-XX. 
Zav. Ministr' i Panvat Botore 

Mi tistr' i Fira :cavet: 
Shuk Gurakuqi 

Shpronësim parcelle në Tiranën e Re për 
nderhmm e Stadiumit 

. Ministri Sekretar Shteti për Punë Botore 
l'i1b<lssi pa shkresën datë 22 Gusht 1942-XX, Nr . 

4557, t'Inst.ektora.it për Vepra Publike në Shqipni 
(0.P.A.), me të cilën kërkohet shpronsirni i tokës së 
Zot. Andon Çipi, qi lypset për ndertimin e Sta 
diumit në Tiranën e Re; 

Mbas:;i pa Dekretin Mëkambësuer datë 25-1-1940- 
XVIII, Nr. 35, qi deklaron t'interesës publike nder 
timin e Stadiumit në Tiranën e Re; 

Mbassi pa Dekretin e Vet datë 27 Shtatuer 1940- 
XVIII, mbi depozitimin e shumës së shpërblimit për 
katshëm; 

N\bassi pa Nenin 8 të Dekretit Mëkambësuer datë 
11-XIl-1939-XVHI, Nr. 178, qi përmban normat për 
shpronsime t'interesës publike; 

DQkreton 
Shpronsimin e tokës së Zot. Andon Çipit, 

parcela Nr. 311;17, në planin e Tiranës së ~,. 
qi okupohet për nevojat e ngrehjes së Studimit nij 
Tiranë. 

Shpërblimi për t'i u pague pronarit asht fr. shq. 
4.403. 

Ky Dekret, në vështrim të Nenit 9 të Dekretit 
Mëkamb2suer datë 11 Dhetuer 1939-XVIII, Nr. 178, 
do të transkriptohet në Zyren e Ipotekave dhe do t<a 
bot ihet r ë Fletoren Zyrtare të Mbre:nis. 

Tiranë, me 15 Tetuer 1942-XX. 
Zav. Ministr' i Punvet Botore 

Ministr' i Financavet: 
Shuk Gurakuqi 

Shpronë-irn parceile në Tiranën e Re 
për ngrehjen e Stadiumit 

Ministri Sekretar Shteti për Punë Botore 
Mbassi pa shkresën datë 22 Gusht 1942-XX, Nr. 

4562, ~rhs;:iektoratit për Vepra Publike në Shqipni 
(O P.A.), me të cilën kërkohet shpronsimi i tokës së 
Zot. Mihal Rama, qi lypset për ndertirnin e Sta 
diumit në Tiranën e Re; 

Mbassi pa Dekretin Mëkambë:;uer datë 25-1-1940- 
XVIII, Nr. 35, qi deklaron t'interesës publike nder 
timin e Stadiumit në Tiramkl e Rë; 
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Mbassi pa Dekretin e Vet datë 9 Shtatuer 1940- 
XVIII, mbi depozitimin e shumës së shpërblimit për 
katshëm; 

Mbassi pa Nenin 8 të Dekretit Mëkambësuer datë 
11-XII-1939-XYIII, Nr. 178, qi përmban normat për 
shpronsirne t'interesës publike; 

Dekreton 
Shpronsirnin e pronës së Zot. Mihal Ramës, 

parcela Nr. 302/22, në planin e Tiranës, së Re, 
qi okupohet për nevojat e nqrehjes së Studimit në 
Tiranë. 

Shpërblimi për t'i u pague pronarit asht fr. shq. 
4.500. 

Ky Dekret, në vështrim të Nenit 9 të Dekretit 
Mëkambzsuer datë 11 Dhetuer 1939-XVIII, Nr. 178, 
do të transkriptohet në Zgren e Ipotekave dhe do të 
botohet 1:ë Flctcren Zi:;rtme të N.b:-e nis. 

Tiranë, me 15 Tetue- 1942-XX. 
Zav. Ministr' i Ptmvet Botore 

Ministr' i Fi ranc .vet: 
Shuk Gurakuqi 

Deklarim nëp. dorheqës 
Ministri Sekretar Shteti për Punë Botore 
Mbassi pa shkresën e Drejtoris së Përgjithshme 

P. T. T. Nr. 26015 XX d. 29-9-194 !-XX me të cilën 
njofton se Zot. Ismail Kadiu, Agjent Teleçrcfe 1 I 
me shërbim në Kavajë, qysh me d. 14 Gusht 1942 
XX asht !argue nga shërbimi tuej braktisë Zyr_ën; 

Mbassi pa nenet -4 e 5 të D. M. d. 3-4-'10 XVIII. 
N- I 05, mbi rregullimin e gjendjes juridike, ekono 
mike e jerarkike të Nëpunsave të Shtetit; 

Dekreton: 
Neni 1 _ 

Zot. Ismail Kadiu, Agent Telegrafe i l-rë, Grupi 
C. Grada XI, rroga mujore fr. shq. 160, me shërbim 
në Kavajë, deklarohet dorëheqës qysh nga data 14 
Gusht qi ka braktisë Zyrën. 

Neni 2 
Ky Dekret, qi për të gjitha efE=ktetJligjore, hyen· 

në fuqi me d. 14 Gusht 194.2-XX. ka m' u botue në 
Fletoren Zyrtare dhe ka me iu kumtue Këshillit 
Kontrollues për rregjistrim. 

Tiranë, me l 5 T etuer 1942-X X. 
Zav. Ministr' i Pun vet Botore 

Ministr' i Financa vet: 
Shuk Gurakuqi d. v. 

Emërim mësueseje 
Ministri Sekretar Slueii për Arsimin Botuer 

Mbassi pa nenin· 1 i të D. M. Nr. 1 r.5 d. 3-4· 
1940-X v III mbi gjendjen juridike, ekonomike e je 
rarhike të nëpunsavet Civilë të Shtetit; 

Mbassi pa Dek. Min. me d. 10-8-1942-XX. me t, cilin shpallet konkursi për mësuese Ekonomie 

:Nr 13$ 

Shtëpiiake si dhe D. M. Nr ... dt. 17-X-1942 me të 
cilin shtohen 2 O vende në grupin B grada XI. 

Mbassi pa përfundimin Eal provimeve të kon 
kursit, 

Dekreton: 
Neni 1 

Zonjusha Anciolmu' Pa'uco, emnohet mesuese 
për ekonomi shtëpi.ake. neit)rovë për 6 mu ej, pranë 
shkollës s Ekonomis sht--pijcke në Kamëz (Tiranë) 
në grupin B giada Xl me rrogë mu.ore 150 fr. shq. 

Nern 2 
Për të giitha efektet hgiore ky D kret hyn në 

fuqi me Iulirnm e saj në krye të d. tyrës, 
Ku Dekret ka me u-botuc në Fle orcn Zyrtare të 

Mbrc.tris, dhe ka me 1 u-kumtuc Kës .il.ir Kontro 
llues për rrcqjistr im si dhe të gjidrn Z!J ave tjera për 
katëse. 

Tiranë, me 31 X-:942-XX. 
Ministri 

Xhevat Kerce d. v 

Emërim mësueseje -- - 
Mini,tri Sekrt•lar ,1,, ti për Arsimin Iiotu=r 

Mbassi pa nenin 18 të D. M Nr. 105 d. 3-IV 
1940-XVIII mbi giend1en Juridike, ekonomike e je· 
rarhike të nëpunsave civ le te Shtetit; 

Mbassi pa Dekretin Mims'ruer med. lP-8 1942· 
XX, me të cilin asht shpa u '1 konkursi për mësuese 
ekonomie shtëpijck • s. edhe D. M. Nr. .. d. 17-X. 
1942-XX më të cil n shtohen ecine 2t.O vende në 
Grupin B Crcda XL 

Mbassr pa përfundimin e provimevet të kon 
kursit, · 

Dekreton 
Neni l 

Z-sha Eleonora Lekatari, emnohet mësuese për 
ekonomi shtëpijake pranë shkol.ës së Kamzës Tiranë 
në provë për 6 rnuej në Grupin B Grada XI me 
rrogë mujore fr. shq. 150. ,. 

Neni 2 
Për të g,rth 1 efektet ligjore ky Dekret hyn në 

fuqi me fillimin e saj në krye të detyrës. 
Ky Dekret ka me u-bo.ue në Fletoren Zyrtare të 

Mbretnis, dhe ka me i u-kurntue Këshillit Kontro 
llues për rregjistrim si dhe të gjitha zyrave tjera per 
katëse. 

Tiranë, me 31-X-1942 XX. 
Xh. Korça d. v. 

Deklarim mësuesi dorëheqës 

Ministri Sekrf'f"r Shteti për Arsimin Botua 
Mbasi pa shkresën Nr. 135~ datë 24-6-942-XX. 

me anën e së cilës i qe dhanë lejë g-jutë pushime 
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ve verore Z. Zef Gjoka me konditë që të paraqi 
tej në detyrë me fillimiin e vitit të ri shkolluer . 

Mbasi pa shklesën Nr. 665 datë 3-8-942-XX 
me të cilin u lojmue i naltpërmenduni të paraqitej 
në krye të detyrës me datë 1-9-9112-XX për ndryshe 
do të konsiderohej dorëheqës; 

Mbasi pa shkresën Nr, 34115 datë 12 9-942-XX 
të Drejtoris së Shkollës Profesionale të Shkodrës me 
të cilën na njoftohet se i ncltpërrnenduni ende nuk 
asht kethye në detyrë ; 

Mbasi pa nenet 45 e % të Dekretit Mëkam 
bësuer Nr. 105 datë 3 4 1940, 

Dekreton 
Z. Zef Cjoko, mësuës i kl. IV në Shkollën 

Profesionale të Shkodrës, Grupi B gr. XI. me rrogë 
mujore fr. Shq. l S", deklarohet dorëheqës tue hllue 
prej datës 1-9-1942, në mbështetje të nenit 45 të 
D. M. të sipër-përmëndun. ' 

Ky Dekret do t' 1 kumtohet Këshillit Kontrolluës 
per reqjisnm st dhe zyrave të tjera përkatëse dhe 
do të botohet në Fletoren 2yrtare të Mbretnis. 

Tiranë, 19-9-194.2-XX 
Ministri 

Xhevat Korça d. v . 
Pranim dorr he qj- je mësueseje 

Ministri Sekretar Sh•e ,i për Arsimin Botuer 
Mbasi pa lutjen me dt. 15-X-42-XX të paroqi 

tun prej mësueses së Shkodrës Zoj. Cecilio Lezhja, 
me anën e se cilas e noltpërrrenduna kërkon qi t'i 
pranohet dorëheqja, mbassi asht martue me nji 
nënshtetas italian. 

Mbassi pa shkresën me Nr 828 dt. 14.-X-4.2-XX, 
t' Inspektoris s' Arsimrt të Shkodrës; 

Mba si pa nenin 45 e 4.6 të D. M. Nr. 105 dt 
3-4-40-XV!II, 

Dekreton, 
Nern l. 

Mësueses së Shkodrës, Zoj. Cecilio. Lezhia, 
Grupi B grada C me rrogë mujore 180 fr. Shq., i 
pra iohet dorëheqja për arsyet e sipërme. 

Neni 2. 
Për të gjitha efekt=t ligiore ky Dekret hyn në 

fuqi ditën e nënshkri -nit. 
Ky Dekret ka me u boiuc në Fletoren Zyrtare të 

Mbretr is, di e ka me 'i u-kum· ue I\{ shillit Kontro 
llues për rrcqji, trim si dhe lë gjitha zyrave tjera për 
katëse. 

Inspektor ije e Arsimit të Shkodres ngarkohet 
me njoftue In ten 1anc0n financiare për sa ma sipër. 

Tiranë, më 20-X-,94.2-XX. 
Ministri 

Xhevat Korça d. v. 
-----·-·- ----- ···------ 

Revokim dorëheqjeje mësues- je 
Ministri 't kretor Sh te.ti për Arsimin Botuer 
Mbassi pa lutjen me dt. 5-9-42-XX të paraqi- 

tun prej ish-mësueses së Bubullimes (Berat), z-shës 
Vasiliqi Pogaçes, deklarue dorëheqse për arsye stu 
dimi, me anën e së cilës e nalt-përmenduna kërkon 
qi të rimirret në shërbim si mësuese, mbassi asht 
!argue prej Akademis s' Orvietos (Romë); 

N bassi pa Dekretin e vet me Nr. 133 dt. 20 
Prill 1942 XX me anën e të cilit ish-mësuesja në 
fjalë asht deklarue dorëheqëse qysh prej datës 6-3- 
4.2-XX; 

Mbassi pa shkresën me Nr. 7051, ') dt. 15-10-42-: 
XX të Komoridës së Përgj. të P. K. F. Shqiptare; 

Dekreton: 
Neni 1. 

Revokimin e Dekretit Ministruer me Nr. 133· 
dt. 20 Prill 194.2-XX, me të cilin deklarohet dorëhe 
qëse ish-mësuesja e Bubullimës (Berat), z-sha Vasi· 
liqi Poqcce, Grupi B, graaa XI, me rrogë muejore 
170 fr. shq. për arsye studimi dhe rimarrjen e saj 
po në vendin ~ shërbimit të përparëshërn, dhe në 
grupin e gradën qi ka pesë. 

Neni 2. 
Për kohën qi e nalt përmenduna i ka mungue 

detyrës për arsye studimi nuk ka me qëzue csnji 
të drejtë të rrogës. Rro Ja ku me i fillue me pcraqit-" 
jen e saj në krye të detyrës. 

Ky Dekret ka me u-botue në Fletoren Zyrtare të 
Mbret;is, dhe ka me i u-kumtue Këshillit Kontro 
llues për rreqjistrirn si dhe të gjitha zyrave tjera për 
katëse. 

Tiranë, më 22-X.1942-XX 
Ministri 

Xhevat Korça d. v- 

D. n. 90. Pezullim arshiviti 
---- 

N'Ministri Sekretar Shteti për Punët e Mbrëndshme 
Mbassi pa shkresën Nr. 6-916, datë 9-X.1942- 

XX, te Zyrës Politike të kësaj Ministije; 
Mbassi pa nenin 59 të Dekretit Mëkambësuer 

Nr. 105, datë ~3-4-19·'.i.O-XVIIL 
Mbassi pa nenm 7 të Dekretit Mëkambësuer 

Nr. 38 datë 10-11-194 -XIX; 
Dekreton- 

Neni 1 
Z. Dul Rrjolli, orshivisht i l-rë, i Ministris · së 

P. të Mbrëndëshrr,e, grupi C, grada e XI-të, me 
rrogë muejore fr. shq. 1511, pezullohet nga detyra . 
për nji kohë të pa-caktueme. me premje të rrogës 
dhe vehet nën ndjekje dishiplinore. 

Neni 2 
Të përrnëndunit nuk i takon me marrë kurr 

farë shpërblimi ushqimuer, mbassi asht i pa mar 
tuern. 

Ky Dekret hynë në fuqi nga data l-XI.1942-XX. 
Ky Dekret do t' i komunikohet, për, dijeni ~ 
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veprim, të gjitha zyrave përkatëse. dhe do të bo 
tohet në Fletoren Zyrtare të Mbretnis. 

Tiranë. më 24-X1942-XX. 
N Ministri i P. të Mbrëndëshme 

Mark Gjomakaj d. v. 

D. n. 91. Vuemjo në pritmëni e nji infermierje 

N-Mintstri Sekretar Shteti për l'uriët e Mbrëndëshme 
Mbassi pa shkresën nr. 472 ). d.25-9-1942-XX të 

Drejtoris së Pf'lrgjithsme të Shëndetsis, me të cillën 
kërkohet vuemja në pritmëni, për arsyena shëndet 
sore, e Zonjës Angjelina Ndoja (Beri~a) infermiere 
e KL l-rë. grupi C, grada e XII, me shërbim pranë 
Oëndrës Hygjenike të Tiranës; 

· Mbassi pa vendimin nr. 12 dt. 22 X-194.2-XX 
të Këshillit t' Administratës, mbi vuernjen e sajë në 
pritmëni. 

Mbassi solli konviksion të plotë se mbi cësh 
tjan, konkurojnë të gjitha ekstremet e lypuna prej 
ligjës, në mbështetje të neneve 79,83,B'i. e 92 të nor 
mave mbi gjendjen juridike, ekonomike e jerarqike 
të nëpunsove të Shtetit, aprovue me D. M. nr 1( 5, 
datë 3-'i. 1940-XVIII, botue në Fletoren Zyrtare nr 
55, dt. 7-IX-19'i.O-XXIII të Mbretnis, 

Dekret on: 

Neni 1 

Zonja Angelina Ndoja (Berisha), infermiere e 
Kl. lrë pranë Oëndrës Hygjenike të Tiranës, inkua 
drueme në ruolet organike emnore t' Ad.uininistro] 
tës së Shëndetsis. në grupin C' grada e K. li-të vi. 
het në pritmëni për nji kohë prej gjashtë muejsh q 
i fillon më datën 1 tetuer 19'i.2 dhe 1 mbaron më 
31 mors 1943 Gjatë kësaj kohe e përmënduna do 
të marri 1)3 (nji të tretën) e rrogës muejore qi ka. 

Neni 2 
Ky Dekret ka me u-botue në Fletoren Zyrtare të 

M.bretnis, dh'i. ka me i u-kurntue Këshillit Kontro 
llues për rregjistrim si dhe të gjitha zyrave tjera për 
katëse. 

Tiranë, më 27-A-19'i.2.XX 
N/Ministri 

i Punve të Mbrëndësmne 
Mark Gjomorkaj d. v. 

D.n. 89. Vënie Nënprefekti në pritmeni 
N-Ministri Sekretar Shteti për Punët e Mbrendëshme 

Mbassi pau vendtmin nr. 11 datë 21-X-19'i.2- 
XX të Këshillit t' Administratës, mbi vuemjen në 
pritmëni për dy muej, për arsyena shëndetsore, të 
Z. Hasan Delvina N)Prefekt i Kl. Irë, me shërbim 
në Fier, grupi A. grada VIII, 

Mbossi suell bindje të plotë se mbi çështjen 

konkurojnë të gjitha ekstremet e lypana prej ligjit, 
në mbështetje të neneve 79, 83,B'i., e 92 të D. M. 
nr. dt 3-IX-19'i.O-XXIII. mbi normat qi rregullojnë 
gjëndjen juridike, ekonomike e jerarqike të nëpun 
save të Shtetit, 

Dekreton, 
Nëni 1 

Z. Hasan Del vina, N)P refekt i Kl. Irë, më shër 
bim në Fier, i inkucdruem në ruolet organike 
emnere të Ministris së P. të Mbrëndshme, grupi 
A grada e XIII. vehet në pritmëni, për arsye shë 
ndetsore për nji periudhë dy mujesh, tue fillue më 
nji nanduer l 9'12-XXI. Gjatë kësaj kohe i përmën 
duni do të marri gjysmën e rrogës mujore qi ka. 

Neni 2 
K1-1 Dekret Im me u-botue në Fletoren Z.!:Jrtare të 

.Mbretnis, dhe ka me i u-kumtue Këshillit Kontro 
llues për rregjistrim si dhe të gjilha zyrave tjera për 
katëse. 

Tiranë, më 2 !-.X.19'i.2 XX. 
N/Minisrti i P. të Mbrëndshme 

Mark Gjomarkaj d. v. 

KËSHILLI MINISTRUER 

Leje për instalime industrish 

Me vendim Nr. 1176 d. 25 Gusht 19'i. -XX, 
Kësh lli i Ministra vet si studioi edhe vendimin fa 
vorobël të Ministris s' Ekonomis "ombëtare, vendo 
si t' autorizohet Ministrija në fjalë me i ahanë Z. 
He mza Koka, lejen e kërkueme për të ngrehun në 
Tiranë nji fabrikë për të prodhue gjanJ artit prej 
cerornikës tue përdorë nji motor me qymyr vendit 
ose me dru dhe me nji fuqi motorike prej 5 H.P. 

• • • 
- Me vendim Nr. 1258 d. 18 9-19'i.l-XX, muer 

në bisedim lutjen e Z. Haxhi Ruka, paraqitë me 
shkresë Nr. :t686 5 datë 16 Gusht I 9'i.:.!-XX të Mi 
nistris Ekonomis.s'Kombëtore.me enën e së cilës kër 
kon leje për të bluejt edhe misër në mullinin e tij 
që ka instalue në Tiranë në bazë të vendimit të 
këtij Këshilli Nr. 602 datë 6 Maj 1942-XX. 

Këshilli i Ministravet, si studjoj edhe mendi 
min e Ministris Ekonomis Kombëtare e cila asht e 
mendimit se: në qoftë se i përmenduni Haxhi Ru· 
ka vazhdon t' a ketë lokalin në rrugën e M. Kara 
picit, leja do t' i jepet vetëm për grisë misër që do 
të përdoret eksluzivisht për ushqimin e kafshëve, 
por jo për bluemjen e misrit për ushqimin e banor· 
vet mbasi në këtë rrugë ndodhet edhe nji mulli 
tjetër që i ban ballë kësaj nevoje; gjithashtu mbasi 
i përmenduni e transferon këtë maqmë në nji vend 
tjetër ku nuk gjindet ndonji mulli i tillë, leja mund 
t' i akordohet , 
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Vendosi~ 
t' autorizohet Ministria e Ekonomis Kombëtare me 
i dhanë të nclt-përrr endur.it lejen e kërkueme për 
të bluejt edhe misër në mullinin e tij që ka instalue 
këtu në Tiranë në bazë të vendimit të këtij Këshi 
lli Nr. 602 datë 6 Maj 1942-XX. me konditë që 
maqina e tij të shpërngulet prej andej në rrugën 
e Shën Gjergjit. ku në këtë rrugë lidhen shumë 
katunde dhe nuk gjindet ndonji mulli tjetër për 
bluemje. 

Gjithashtu në asht se i përmenduni dëshiron 
me e mbajtë mullinin në vendin që e ka sot, auto 
rizohet Ministria e nalt-përmendun me i dhanë leje 
vetëm për të grisë misër që do të përdoret ekslu 
zivisht për ushqimin e kafshëve por jo për bluemjen 
e misrit për ushqimin e banorve, mbasi në këtë rru 
gë ndo ihet nji mulli tjetër që i ban ballë nevoje 
vet të bluemjes 

* >!< •• 

- Me vendim Nr. 1177 d. ?5-8-42-XX, Këshi 
lli Ministravet. si studjoi edhe mendimin favorabël 
të ,\1inistris s' Fkonomis Kombëtare, vendosi t auto 
rizohet Ministrija në fjalë me i dhanë Z. Adem 
Xhevat Laro, lejen e kërkueme për të ngrehun në 
Berat nji fcbnhë akullit me nji motor me qymyr 
vendit ose me dru e me nji fuqi motorike prei 20 HP 

Me vendim Nr. 1149 d 26 Gusht 1 c4.2.xx 
Këshilli i Ministrave, passi studjoi edhe mendimin 
favorabël të Ministris s' Ekonomis Kombëtare, ven· 
dosi t' autorizohet Ministrija në !jalë me i dhanë 
leje Z. Migliarini Ugo me ngrehun në Durrës 
(Plozhë) nji oficinë mekanike me nji fuqi' motorike 
prej 9 HP. me rrymë elektriku. 

- Me vendim Nr 1234 d. 18 Shtatuer 1942 
XX, Këshilli i Ministrave, paSSI studioi e:ihe men 
dimin Iavorcbël të Ministris s'Ekonomis Kombëtare, 
vendosi t' cutorizohet Ministrija r.ë fjalë me i dhanë 
Z. Halim Cerriku, lejën e kërkueme për te ngrehun 
në katundin Linas të Komunes së Mollasit të Pre 
fekturës s' Elbasanit nji mulli për të blue drith me 
ujem me fuqi motorike prej 4.0 HP. me qymyr. 

• • • 
- Me ;endim Nr. 1255 d. 18 Shtatuer 19-12- 

XX, Këshilli i Mir.istrii.vet, si studioi edhe mendimin 
favorabël të Ministris s' Ekonomis Kombëtare, ven 
dosi t' autorizohet Ministria në fjalë me 1 dhanë 
Firmës Athos Rovato, lejën e hërkuëme për të in 
stalue në Tiranë një makinë elektro-galvanike me 
nji fuqi motorike prej ?. HP 

* * :jt 

- Me vendim Nr 1401 d. 17 Tetuer 1942-XX, 
Këshilli i Ministrave, si studioi edhe mendimin fa 
vorcbël të Ministris s' Ekonomis Kombëtare, vendo· 
si t' autorizohet Ministria në fjalë, me i dhanë Z. 
Ibrahim Sheh-it, lejen e kërkueme për të ngrehun 
nji fabrikë cingaresh në Fier me nji prodhim dituer 
400 Kg. e me fuqi motorike. prej 5 HP. 

--- -- -· ------ 
SHPALLTE GJYQESH 

SHKURTIM AKT-GJYKIMI 

N'EN\J~N TË MADHËRIS SË TIJ 
VIKTOR EMANUEL III 

PËR HIR TË ZOTIT E VULLNET TË KOMBIT 
MBRET I ITALIS DHE I SHQIPNIS 

PERANDOR I ETHIOPIS 
Gjykata Kolegjiale e Beratit në përfundim të 

padies të ngrëhur prei I ejaze Haxhi Oafes bunue 
se në Herat kondra Abas Eminit nga katundi Bar 
gullas e tash me hanim të paditur në Selanik i gjy 
kuarë në munges për c' kurorëzim per arsyet e 
theksueme në proces-verbalin e gjykimit dhe në 
bazë të nenevet 100 të Sht. II. Pr, C. 138 të Pr. C. 
dhe 20'> të K. Civil, 

Vendosi zgjidhjen e martesës leqjitirne f ekzistu 
arë në midis Bejaze Haxhi Oafes banuese në Berat, 
me të paditurin Abas' Erninin nga katundi Bargullas 
e tash me banim të paditur në Selanik për fajin e 
këtij të fundit 

Si mbas nenit 302 të Sht. II. Pr. C. urdhërohet 
transkriptimi i këtij vendimi në rregjistrat e gjendjes 
civile kompetente mbasi vendimi te marin formen 
e preme 

Detyron të paditunin me pagimin e shpenxi 
mevet gjykore si dhe më (20) njëzet fr. shq. onorar 
avokator në favor të Z. Xhevdet Mehqemes 

Ky vendim u dha m a të drejtë kundërshtimi 
e diktimi dhe u dekllarua sot me datë 1:~-7-942-XX. 

Me qenë se ky vendim i shtrohet tagrit të 
kundërshtimit dhe të diktimit për arsyet e mos gje· 
ties të paditurit shpallet në Fletoren Zyrtare dhe ky 
botim ze vendim e komunikimit. 
Berat. me 4'2 8-942-XX 

Kryetaii 
SHKURTIM AKT-GJYKIMI 

N'EJ\U~N TË .l\'\ADHËRIS SË TIJ 
• VIKTOR EMANUEL III 

PËR HIR TË ZOTIT E VULLNET TË KOMBIT 
,I\\BRET I ITALIS DHE I SHQIPNIS 

PERANDOR I ETHIOPIS 
Gjykate Kolegjiale e Korçës D. C. tue deklaruar 

të provuar padien e paditëses Mynire Bylybashit. 
banuese në katundin Vranisht. kontra të paditurit 
1' csem Hysen Haxhi Ali, ish banues në l, u.r ci 

~ 
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Vranisht dhe tash me banim të po htur n' Australi, 
gjykuar në mungesë për ckurorëzim . 

Për arësyenat e tregueme në proces-verbalin 
· e gjykimit dhe në bazë të neneve 206 të Kodit 
Civil dhe 531, 533 të Sht. II. Pr. Civile; 

Vendosi 
Zgjidhjen e martesës legjitime të kondraktuar 

midis ndërgjyqesave të nalt përmendur, për fajin e 
të paditurit. 

Urdhëron 
Transkriptimin e këtij vendimi mbasi të morë 

· formën e preme në thembrat e radho·ëve të gjen· 
dies civile të ndërgjyqesave dhe detyron të pcdi 
turin me pagimin e shpenzimeve gjykore. 

Ky vendim u dha me të drejtë kundërshtimi 
e diktimi dhe botimi i tij në Fletoren Zyrtare ka 
gjithë faktet e komunikimit. 

Korçë, me 1,3-X-: 942-YX. 
Zav. Krye tori 1 Gjyqit Shk. I. 

SHKURTIM- Ah. T - GJY Kl\11 
. N'EMËN TË f,AD!'-IrRIS S£ TIJ 

VIKTOR ENI.AN~ELIT III 
PËR HIR TË ZOTIT ç VULLNET TË IW,'\\BIT 

MBRET I ITALIS DHE I SHQIPNIS 
PERANDOR I ETIJ~)IS 

Gjykata Fillore e Beratit -- D. L - në për· 
fundim të pcdies ngrehur prej Zon.avet Eleni Llov 
dës nga Beroti. dhe Olimb.e bashkëshorte e Jan 
Mullës nga Korea ; 

Kandra Kostaq Llavdes, Aferdita Jan Bojaxhiu, 
Manja e veja Vangjel Myzeqarit, Filo Ojeçi, të 
·.gjithë, nga Berati dhe An:lrea Dhimitër Llavda nga 
Berati e sot me banim të paditur në Madaka -kor 
i pari gjykuarë faqësishtë e te tjerët në munges: 

Per pjestimin e një palë shtëpivet të ndodhura 
në .lagjen Sikush të Beratit të përbëra prej pesë 
dhomash të larta dhe katër të rnberdhesme me gji 
,thë aksesorët me obor, dy bace dhe pus, të kufi 
'zuorc djathtozi me përruan dhe bucen e Lil Nau 
nit.. majtas me shtëpin Bec Pefit, prapa me shtëpien · 
e Vasil Oerozit udha që ndan me Taq Lekën dhe 
përpara me udhën e madhe. 

Për arsyet e theksueme në proces verhalin e 
e gjykimit dhe në bazë të nenevet 100, 358, 360, 
370 të Sht. II. Pr. C. e 710, 713, 7 9, l'J.O, 72 2 s, II. 

· dhe 1031 të K. Civil; 
. Vendosi pjestimin e shtëpiës në kontestim në 

këtë mënyrë: · 
Duke i rrënë anës paditëse si mbas shortevet 

të hedhura pjesa e midisit dhe ajo nga ana e Ju 
gut Kostaq Llavdës me pjestar dhe ..ajo e Pilo Gje 
çit si vijon: 

· 1) Pjesa nga Jugu e kufizuorë me vijën e 
. thyer me bojë të kuqe dhe emëruarë në Nr. 1. 
. përmban 215 e pasuniës që përfshin në katin e lar 

ëm nji devanë të vogël, tre dhoma, dy koridore . 

Nr. 135 

te ngushtë dhe nevojtore po atë siparluqe në katin 
e tokës së ba .hku rm, bG.nÇP'1 dhe oborin e kufi. 
zuarë siç treqoh .t mo srprr cl. m. th. L Shtëpijo e 
Vasil Oerozit. P. Udhu e M' lhe. V. Pjesa që i ta. 
kon Elem Llovdes dhe Pct o] : Sikush.t dhe bah 
cejo e Lil Ncunit. 

2) Pi ~sa e mid s.t e kuhzuur nga J. në vijën 
blue dhe emëruare me Nr 2 përmban i\ e pcsu. 
niës së përg,1the),nw ah,.;, porfshm dy dhoma, nji 
kondor te madh, nji kor.dor te vogël, nji lavatore, 
shkallë, nevojtore dhe po ate siportaqe në katin e 
tokes, rrugicë por hyrjen ne obor dhe bohçeje me 
peme mbro oa shh i-,ies kuiizuorë nga Lindje shtë. 
pijo e Vasil Oerozit, Per, ndi.n Udhe, Veri pjesa e 
Pilo G;ecit dhe t'(~Ç Shp.rh, Ju'.J,~. pjesa e Kostaq 
Liavdës. 

3) Pjesa nga Veriu e kuhzuorë, me vijën blue 
dhe ernëruorë me Nr. 3. përmban 1 5 e pcsuniës 
së përqjithëshrne që 1 tukoj PLo Gjecit dhe përfshin 
tre dhoma të vogla, nji koridor nu katua poshtë, 
obor dhe bchce e kui.zuer ë L dhe J. Eleni Llavda, 
V. shtëpiic e Pie Shporit dhe P. Udha. · 

4) Secila pjesë ku nevojë por meremetime 
shpenxi et e të c.lcvot janë oqivalcnte (të bara 
barta) si mbas proporcioncvet 10 sip. rpërmenduro. 

Passi lihet e përboshket me të drejtë ceho e 
dyerve, të pjesavet ekstr .rne si Nr. 1 dhe Nr. 3, 
në pjesën e mesme Nr. 2. 

Deri sa të plotcsohen hyrjet cite shkallët e 
pjesavet të ndryshme ndarëse me nii afat që mund 
të caktohet prej Gjyqit çdo p.esë ndcrse ka të drejtë 
përdorimi të hyrjes dhe të shkcllvet lë vjetra. 

Shpen imet e mureve nc.crëse për të tre pje 
sët parcshihcn të Jena 60 gjashtcqir:dë fr. shq. të 
cilat shpenzime do të nd ahen në proporsionet e 
naltëpërmendur. 

Hyrjet kryesore për ndarjen Nr. 3, shenohet 
në skicë me germën A. për ndenjen 2, me germën 
B. dhe .për ndarjen Nr. 1, me germen C. 

Detyron të dy palët me pagimin e shpenxi 
met proporsioncl.shte me pjesët e tyr.e si dhe me 
(20) njëzet fr. shqip. onorar avokator në Icvoriri 
e Z. · Xnevdet ivrehqemes dhe (20) njëzetë fr. shq. 
onorar avokator në favor të Z. Ferit Nepravishtës. 

Ky vendim u dha me të drejtë diktimi dhe 
u dekllarua me datë 3-7-940-XVIII. 

Zv. Gjyq. Frlluer 

VENDIM 
Me qenë se i g:ykuemi Andrea Dhimitër La· 

vda ndodhet me banim të paditur në Madakaskar 
ky akt-gjykim i komunikohet me anë njoftimi pu 
blik tue u shpallur në Fletoren ~yrtare në bazë të 
nenevet 502 ~ 511 të Sht. II. Pr. C. tue i akorduar 
katër muaj efat për diktim . 

Berat, me 8-10-940-X VIIl 
Kryetari 
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ARTE SUPP.LEl'ttENTR.~E in lingua itaHari"- 

GAZZETTA 
DEL REGNO 

Anno XXI - Nr. 1!5 

UFFICIAlE 
D' ALB AN IA 

Tirana, venerdi 20 novembre 1942-XXI 

EDITA DAL MINISTERO DELLA CULTURA POPOLARE 

COSIO E MODALIT A PEP LE 1NSERZION1 CONDIZIONl D'ABBONAMENTO 
ALBANIA, ITALIA e IMPERO per un anno fr. alb. 20 
ESTERO (Pae1I dell'Unlone Po1tale) , , , • • 30 

(per 6 meal , meta preno) 
Uo numero del mese In cono (air,c ~ 16 poglne) Fr. alb. 0,20 

arratroto • • l 
Ognl fo1clcolo 6 In vendit• onche preuo le llbrerle autorlzzate. 
Gli abbonamentl di regolo decorrono dal glorno di rlcev1mento dell'lmporto. 

Non si garant11ce J'lavlo del numerl arretratl. 
L'lmporto dell'abbonamento o per numerl 1eparotl, se per resident! In Al• 

banla, deve essere venoto al local! Ufflcl di Ftnonza e lo relatln quletanza 
rtmeuo al Mlnlstero della CULTURA POPOLARE se dall'l!allo, lmpero o dal· 
l' E1tero, con auegno bancarlo atllato In !ranch! olbanesl, aumentat• (H per 
abbonamentl) di Ir. alb. 0,70 per speoo dt quletonza. 

Gli Ulllct 1tatoll (civili o mllltarl) e gli Enti pubbllci quando autonomi o 
11ccentratl (clo• non gli Ulflci dlpendentl) - po110110 rlchledere per l1crltt• una 
• piu cople grotulte [sclolte o in obbonomento) per ai e per gli Ufltcl dtpeadeatL 

DECRETI LUOGOTENENZJALE di nornina 

-- - Con Decreto Luoqotenenziale in data 13 otto 
bre 1942-XX, sono norninati inseqnanti del gruppo B, 
nei ruoli del Ministero dcll'Istruzione Pubblica i sigg. 
Beqir S. Pozhequ, Selami I. Ibrahimi, Nazit Luca, 
Eugjell Z. Doka, Kole P. Gega, Ferid Berisha, Ndox 
Tupeci, Shaban Shaqiri, Filip Kajtazi ed Çebe F. Re 
xhepaj. (Vedi nella parte albanese grado, stipendio e 
incarico ). 

- , Con Decreto Luoqotenenziale in data 13 otto 
bre 1942-XX, sono inquadrati nei ruoli del Ministero 
dell'Istruzione 'Pubblica, gruppo B, i sottoindicari gia 
insegnanti Jugoslavi: Pal Lurnezi, Halil Ljaca, Mina 
Nikoll Goqa, Abdulla Hadri, Hysen Luma, Dant Idrizi, 
Abdylhaqim Dogana, Battier Fazllin, Idriz Ajeti, Sha 
han Zeqiri. (Vedi nella parte albanese grado, stipendio 
incarico). 

Con Decreto Luoqotcnenziale in data 13 orte 
bre 1942-XX, ii sig. Faik. Dani, Iin'ora agente di II. 
classe e promosso agente di I. classe nel posto va 
cante, nel carcere di Scutari ed i1 sig. Ibrahim (Bahri) 
Galiçaj e nominate agente di II. classe al posto ehe 
rlsulta vacante dalia prornozione del sig. Faik Dani. 

Con Decreto Luogotenenziale in data 13 otto 
bre 1942-XX, su propesta del Ministro Segretario di 

1e 1100 supero una colonno (albanese e ltallono)mlnimo fr. alb. 10 
H eltre una colonna , • per ognl colonna 

L'lmporto e do versarsi 'In ontlclpo . salvo per gli Ulllcl 1tatall o paralta· 
toll con le stene modollta come per gli obbonomentl. - 

Le lnserzlonl sono gratulte soltente per I Tribunal! o I' JI mmlnl1trazlone eta 
tole quondo per legge non e prevlsto o non e po11lblle lo rtvalsa au terzi dell• 
1pe10 per I' lnserzlone. 

La pubbllcozlone delle lnserzlonl avvlene - salvo 11tecloll clrc01tanze · e'ltro 
I primi 3 numerl dopo la data di rlcevtmente. 

N. 8. Ognl corrlspondenza o venomento deve eaHre lndlrlszato al, 
MINISTERO DELLA CULTU!tA POPOLARE 

(GAZZETIA UFFICIALE) 
T I R A N A (Albania) 

Stato per gli Interni, sono prornossi, esonerati dalla 
carica o nominati diversi irnpieqati comunali. (Yedi 
elenco nella parte albanese). 

- Con Decreto Luoqotenenziale in data 13 otto 
bre 1942-XX, il sig. Myfit Minxalli, nominato dall'ex 
Commissariato Civile per il Kossovo, Dibra e Struga, 
coma Segretario I. della Prefettura di Dibra e Madhe, 
e esonerato da tale carica, per essere impiegato nel 
ruolo del personale della Vecchia Albania, come Se 
gretario III. ed il sig. Thanas Rexho, attualrnente Capo 
del Cornune di Shenavlashi, viene esonerato dalla ca 
rica e nominate I. Segretario della Prefettura di Dibra 
e Madhe, gruppo A, grado VIII, con stipendio men 
sile di fr. alb. 300. 

- Con Decreto Luoqotenenziale in data 13 orto 
bre 1942-XX, la signora Theodhora Nole (Pelena) e 
nominate aqente di III. classe al posto vacante, in 
servizio presso il Ministero degli Interni. 

Con Decreto Luogotenenziale in data 13 otto 
bre 1942-XX, il sig. Halim Kalaja, atrualmente Se 
-~retario del Cornune di Sernanitn, e norninato Capo 
del Comune del Centro a Suhareka, al posto del sig. 
Shgqr! Gjilani, proposto per trasferimento in altra lo 
calita: il sig. Sadik Rama Lutani, Capo del Comune 
di Turiçevska (Drenica), viene esonerato dalla carica 
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ed al suo posto i: nominate ii sig. Shgqri Kabashi; ii 

sig. Kajtar Ramadan Shabani, incaricato con le fun 

zioni di Capo del Cornunc a Krjeva (Rahovec), c 
esonerato dalia carica : ii sig. Mehmet Shala e nomi, 

nato Capo del Comune di Zymi (Prizren). al posto 

del sig. Jahja Vezhdiu, proposto per trasferirnento, eel 
i1 sig. Gjerasiru Stefani, Capo del Cornune di Mavrova 

(Gostivar). e esonerato dalia carica, avendo presentaro 

le dimissioni pet motivi familiari 

Con Decreto Luoqotenenziale in data 17 otto 

bre 1942-XX, ii sig. Muharrem Sina e nominate capo 
agente nel careen! di Seu tari. 

_ .•. Con. I1ecreto Luoqotenenziale m data I 7 otto 
bre 1942-XX, ii sig. Ahmet Sadiku, Podesta di l{ër 

çova, e esonerato dalla carica. cd ii sig. Subhi Sulc, 
;fin'ora Capo, del Comune di Graçani, e prornosso e 

norninato Podesta di Kërçova. 

- Con Decreto Luogotenenziale in data 17 otto 
bre 1942°XX, Ja signora Hajrije Toska e nominata 
aqente di III classe ne! carcere di Tirana, al posto 

vacante. 
- Con Decreto L'uogotenenziale in data 17 otto 

bre 1942-XX, il sig. Subhi Sulo, fin'ora Capo del Co 

mune di Graçani, e esonerato dalla carica, per essere 
nominato con altro incarico, ed ii siq. Asaf Tahiraj, at 

tualmente Seqretario del Comune del Centro a Te- 

peleni, e promosso e nominate Capo del 

di Graçani. 
Comune 

- Con Decreto Luoqotenenziale in data .17 otto 
bre 1942-XX, il sig. Fehmi Hamzaga, Capo del Co 

-rnune del Centro a Tulinë. e esonerato dalia carica. 

- Con Decreto Luogotenenziale in data 17 orto- 
bre 1942-XX, sono nominati agenti di fl classc, nel 

gruppo C, grado XIII del personale dell'Amministra 
zione Finanziaria. i sottoindicati impiegati. Pashke 
Zadria e Luigj Daragjati. · 

- Con Decreto Luoqotenenziale in data 17 otto 

bre 1942-XX, ii sig. Josif Gjini, fin'ora Capo del Co 

mune di Vrapi, ë esonerato dalia carica, essendo pas 

sato al servizio della Polizia, ed al suo posto e state 
nominate ii sig. Nazmi Gjëbrea, fin'ora Seqretario 
del Comune del Centro di Lushnja. 

Deer eto Luogotenenziale~. data 27-10-1942-XX 
Esoaeri e nomine di Capo Comune 

NOi 
LUOOOTENENTE GENERALE DI SUA MA.ESTA 

VITTORIO EMANUELE III 
PER GRAZIA DIDIO E VOLONTA DELLA NAZIONE 

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

•, 

In virtu dell'Autorlta a Noi conferita; 

Su proposta del Ministra Seqretnrio di Stato 
per 1'I nterno; 

abbiamo dccrctato c decretian:o: 

11 Sig. Jusuf Rexhepi. attualmente Capo Co 
rnunc di Boston i. c licenziato dall 'impicqo per ini 
doneita. 

II Sig. Oazim Gostivari, ë nominate Capo Co 
rnune di Rudnik. 

11 Sig. Nazmi Jegeni, attuulmente Capo Cornu 
ne di Stence, e licenziato dall'impicqo per scarso 
rendimente. 

11 Sig. 1'\\ilrnl Llazar i, attualmcnte Segretario del 

Comune Centro di Puka, ë prornosso e nominate 
Capo Comune di Gjurakovci. 

t'i 11 Sig. Bajram Koçi, attualmente Capo Cornune 
di Kosovrasti, e licenziato dall'impiego per inido 
ueita. 

II Sig. Bajram Berisha, attualmente Capo Co 
mune di Komoran, e licenziato dall'inpiego perchë 
inadatto. 

I1 Sig Ismail Çollaku, e nominate Capo Co 

mune di Komoran. 
II Sig Namdii Haziri, attualrnente Capo Co- 

rnune di Graçan, e licenziato dall'impiego per ini 
doncita. 

II Sig. Muhamet Shenaprerntja, attualrncnte Se 

gretario del Cornune di Harizaj, e promosso e no 

minato Capo Comune di -Graçan. 
JI Sig. Mehmet Vaci, attualmente Capo Cornune 

di Dubova, e esonerato dall'impiego perchë passato 

al servizio del Corpo Armato di Polizia. 

JI Sig. Zeqir Gjikoka, e nominato Capo Cornune 
• di .Dubova. 

Ordiniarno ehe ii presente Decreto sia pubblicato 
nella Gazzetta Ufficiale del Regno. 

Tirana, li 27 ottobre 1942-XX. 

Francesco Iacomoni. 
M. Krujn 

BKSH



Nr. 135 GAZZETTA UF:FICIALI! 2. aonm.hre 1942-XXl 

DECRETO MINISTRIAU: 
l1propriozione di terreno in Tirona Nuova 

per la costruzione dello Stadio 

fl Ministro Segretorio di Stato per i LL. PP 
Visto i1 foglio del 22 agosto 1942-XX numero 

4555 dell'Ispettorato Opere Pubbliche Albania (O. P. 
A.) con iI quale vi ene richiesto l'espropriazione del 
terreno del sig. Ibrahim Dhrami, occorrente alla co 
struzione dello Stadio a Tirana Nuova: 

Visto il D. L. del 25.1.1940-XVIII, nr. 35 ehe 
dichiara di interesse pubblico la costruzione dello 
dello Stadio a Tirana Nuova , 

Visto il proprio Decreto Ministeriale del 24 lu 
glio 1940-XVIII sul deposlto de'I'importo re.ativo 
d'indennita. ·~ 

Visto l'art. 8 del D. L. dell'11 dicembre 1939- 
XVIII, nr .. 178 contenente le norme di espropriazione 
di interesse pubblico , 

deer eta: 
L'espropriazione del terrene del sig. Dr. Ibrahim 

lotto nr. 310-18 nel piano della Tirana Nuova, ehe 
viene occupato ai bisogni della costruzione dello Sta 
dio a Tirana. 

L' indennita da corrispoudere al proprietar io e 
di fr. alb. 41!03. 

ff presente Decreto, ai seusi dell'art 9 del De 
creto Luogotenenziale dell'11 dicernbre 1939-XVIII, nr. 
178, verra trascritto nell'Ufficio Ipoteche e verra pub 
blicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno. 

Tirana, li 15 ottobre 1942-XX. 
JI Ministro dei LL. PP. a. i. 
Ministro delle Finanze 

. Shuk Gurakuqi 

Espropriazione di terreno in Tirana Nuova 
per lo costruzione dello Stadio 

ll Ministro Segretario di Stato per i LL PP. 
Visto il foglio del 22 agosto 1942-XX numero 

4571!. dell'Ispettorato Opere Pubbliche Albania (O. P. 
A.) con ii . quale vi ene richiesto I'espropriazione del 
terrene del sig. Dr. Ismail Tartari occorrente alla co 
struzione dello Studio a Tirana Nuova: 

Visto ii D. L. del 25.1.1940-XVIII, nr. 35 ehe 
diçhiara di interesse pubblico la costruzione dello 
dello Stadio a Tirana Nuova: 

Visto ii proprio Decreto del 12 agosto 1941-XIX 
sul deposlto dell'importo relative d'indennita. 

Visto l'art. 8 del D. L. dell'I 1 dicembre 1939- 
XVIII, nr. 178 contenente le norme di espropriazione 
di interesse pubblico ; 

decreta: 
L'espropriazione della proprieta del sig. Dr. ls~av 

Tartari situata nel 1 otto nr. 288-204a del piano · di, 
Tirana Nuova ehe viene occupata ai bisogni dell~ 
erezione dell o Stadi o a Tirana. 

L' indennita da corrispondere al proprietario e 
di fr. alb. 5.000. 

11 presente Decreto, ai sensi dell'art. 9 del De- 
• .1 

creto Luoqotenenziale dell' 11 dicembre 1939-XVIII, nr. 
178, verra trascritto nell'Ufficio Ipoteche e verra pub 
blicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno. 

Tirana, li 15 ottobre 1942-XX. 
II Ministro dei LL. PP. a. i. 

•. 
Ministro delle Finarize 
Shuk Gurakuqi 

Eproprinzione di terreno in Tirana Nuova 
per la costruzione del'o Stadio 

fl Ministru Segretario di Stal? per i LL. PP. 
Visto ii foglio del 22 agosto 1942-XX numero 

4562 dell'Ispettorato Opere Pubbliche Albania, (O. P. 
A.) con ii quale viene richiesto l'espropriazione del 
terrene del sig. Jovan Dhimitresku, occorren-ealla co 
struzione dello Stadio a Tirana Nuova : 

Visto ii D. L. del 25.1.1940-XVlII, nr. 35· ehe 
dichiara di interesse pubblico la costruzione dello 
dello Stadio a Tirana Nuova , 

Visto il proprio Decreto de!l'11 luglio 1930-XVIJI 
sul deposito dell'importo relative d'indennita. 

Visto l'art. 8 del O. L. dell'l 1 dicembre 1939- 
XVIII, nr. 178 con ten ente le norme di espropriazione 
di interesse pubblico; 

d e c r e t a : 
L'espropriazionc del terrene del sig. Jovan Dhi 

mitresku, lotto n. 301-27 nel pianq Tirana Nuova, 
ehe viene occupato ai bisogni della costruzione dello 
Stadio a Tirana. 

L' indennita da corrispondere al proprietario e 
di fr. alb. 5050.50. 

II presente Decreto, ai sensi dell'art. 9 del De 
creto Luogotenenziale dell'I 1 dicembre 1939-XVIII, nr. 
178, verra trascritto nell'Ufficio Ipoteche e verra pub 
blicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno. 

Tirana, li 15 ottobre 1942-XX. 
II Ministro dei LL. PP. a. i, 
Ministro delle Finanze 

Shuk Gurakuqi 
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Espropriezione di terrene in Ti-ena Nuova 
per la costruzions dello Stadia 

u Ministero Segretario di Stato per i LL. PP. 
Visto il foglio del 22 agosto 1942-XX nurnero 

4557 dcll'Ispettorato Opere Pubbliche Albania (O. P. 
A.) con il quale viene richiesto l'espropriazione del 
terrene del sig. Andon Çipi, occorrente ana co 
struzione dello Stadio a Tirana Nuova: 

Visto iI D. L. del 25.1.1940-XVIII, nr. 35 ehe 
dichiara di interesse pubblico la costruzione dello 
dello .Stadio a Tirana Nuova: 

Visto i! proprio Decreto del 27 setternbre 1940- 
XVIII sul deposito dell'irnporto relative di indennita: 

Visto .l'art. 8 del D. L. dell'11 dicembre 1939- 
XVIII, nr. 178 contenente le norme di espropriazione 
d1 interesse pubblico ; 

decreta: 

L'espr9priazione del terrene del sig. Andon Çipi, 
lotto nr. 31"1-17 del piano Nuova Tirana, ehe viene 
occupato ai bisogni delta costruzione dello Stadio 
di Tirana. 

L' indennita da corrispondere al proprietario e 
di fr. alb. 4403. 

11 presente Decreto, ai sensi dell'arr. 9 del De 
creto Luoqotenenziale dell'11 .dicembre 1939-XVIII, nr. 
178, verra trascritto nell'Ufficio Ipoteche e verra pub 
blicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno. 

Tirana, li 15 ottobre 1942-XX. 
11 Ministro dei LL. PP. a. i. 
Ministro delle Finanze 

Shuk Gurakuqi 

Nr. 135 

Espropriozione di proprietc in Tirana Nueve 
per la costruzione dello Stadia 

ll Ministro Segretario di Stato per i I,/.,. PP: 
Visto li foglio del 22 agosto l 942-XX nurnero 

4562 dell'Ispettorato Opere Pubbliche Albania (O. P 
A.) con il quale viene richiesto l'espropriazione della 
proprieta del sig Mihajl Rama, occorrente per la co 
struzione dello Stadio a Tirana Nuova: 

Visto il O. L. del 25.1.1940-XVIIl, nr. -'.5 ehe 
dichiera di intcresse pubblico la costruzione dello 
dello Studio a Tirana Nuova: 

Visto il proprio Decreto del 9 set rernbre I 940- 
XVIII sul deposito dcll'importo relative d'tndennita 

Visto l'art. 8 del D. L dell'it dicembre 1939- 
XVIII, nr. 178 contenente le norme di espropriazione 
di interesse pubblico : 

d e c r e t a : 
L'espropriazione della proprieta del sig. Mihajl 

Rama situata nel lotto nr. 302-22 det piano Nuova 
Tirana e ehe viene occuputo ai bisogni della costru 

zione ctello Stadio a Tirana 
L' indennita da corrispondere al proprietario e 

di fr. alb. 4500. 
II preser.te Decreto, ai sensi dell 'art. 9 del De 

creto Luogotenenziale dell'l l dicernbre 1939-XVlll, nr. 
178, verra trascritto nell 'Uificio Ipoteche e verra pub 
blicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno. 

Tirana, ll 15 ottobre 1942-XX. 
II Ministro dei LL. PP. a. i. 
Ministro delle Finanze 

Shuk Gurakuqi 

Shtyp. Luercsi Tiranë 
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Parte s•tpplementare in lingua italiana a paq. 14 

Viti XXI 

•• E MBRETNISE 

Nr. 136 

ZVRT RE 
SHQIPTARE 

Tiranë, e Shtunë 21 ~anduer 1942-XXI 

BOTOHET PREJ MINISTRIS S£ KULTUR£S POPULLORE 

KONDITAT E PAJTIMIT TAKSA E REGULLA PËR SHPALLJET 

PËR SHQIP.j<;RI. IT I\Ll e PERANDORI: për nji vit Fr. Sbq. 20 
• JASHTE (Shtete të B. Postal) • • • ,.. 30 

(për r, muaj gjys•na) 
Një numur (deri 16 faqesh) i muajit n'udbtim Fr. Shq. 0,20 
1 • ,. • i vjetër " 1.- 

(Numura të veçanta shiten edhe në Libraritë) 
Të hollat për pajtime ose për sasi numurash a koleksio- 

ne paguhen në Zyrën e Financave në çdo vend dhe <!.ë- • , 
ftesa përkatëse duhet t'i dërgonet ~inistris së KUL TGRES 
POPULLORE. 

Për Fletoren Zyrtare, nga jashtë pajtimi mund të dër 
irohet me çek banke, tue shtue fr. shq. 0.70 per pullat e dë· 
ftesës, po dhen'erë urejtim, 

PËRMBAJI JE 

I) Ligjë 27 Tetuer 1942-XX, Nr. 286 
Këthim në ligjë i D. M nr. 262 (19'!1) 

2) D. M. 2 Nëntor 19 t2·XXl, Nr 287 
Ndryshim i Nenit 12 të Kodit Penal 

3) D. M. 13 Nëntor 1942-XXI, Nr. 288 
Masa kundër atentatëve kundër sigurimit 
të rrugëve dhe shërbimit të telekomunika 
cionevet 
Dekretë Ministrorë 

I 

2 

2 
4) 
5) Humbje libreze pensioni 
6) Kom. Kvmp. Detar. - Ordinancë 
7) Shkurtime ankandi 
8) Shpallje Gjyqesh 

3 
" 6 

nr. 62 .. 7 
8 
9 

SOlUIARIO 

l} L"irge 27 ort. 1942-XX N. 286 
Autorizzazione alla Direzione Genercle 
Pr>. TT. per I' inquadramento di impie 
gati provvisori (Conv. in Legge D. L. 
n. 262 1941) p. 14 • 2) D. L. 2 nov. 1912 XXI. N. 2~7 
Modifica dell' art. 12 del Cadice Penale ,, lii 

2) D. L. 13 nov. 19•12 .\XI. N. 288 
Norme contra coloro ehe otter tano la 
sicurezza delle strode e i servizi di 
telecomunicazioni. .. 15 

4) Comando del Compartimento .Marittimo 
d' Albania· Ordincnzc, N. 62. p. 16 

Kur nuk kalon një shtyllë (shqip e italisht) Fr. Shq. 10 
Për ma shumë se një shtyllë për çdo shtyllë • 5 

Botohen pa vleft! shpalljer q'u përkasin gjyqe..e oae admlni• 
,tratE• Shtetnore dhe ato te cilësueme t'atilla oae ti! perjaahtuemc 
ligjl!rieht nga pagnni i taksave Shremore, 

3hpalljet botohen rregullisbt • kur nuk pengojnë raaje ti po 
saçme - ndër 3 numurat e para pas mbri+jea së tyr., në Redaksi 

pa~caa e shpalljevel bëhet si edhe për pajtimet në Zyrat Financiare 

Dll.EJTIMI p6r korretpondenc6 dhe pagesat ethi 
MINISTRIS£ S£ KULTUR£S POPULLOll.E 

(FLETORJA ZYRTARE) 
TIRAN£ 

Ligjë, 27 Tetor 19~2-XX, Nr. 286 

datë 27-X-1942-XX . , 
( Këthim në ligë i D. M. nr. 262 ( 1941) 

Au~orizim Drejt. P. të P. r. T. për inkuadrim 
nëpun=sisb provizorë 

NA 
FRANCESCO JACOMONI DI SAN SAVINO 

MJ!:KAMBËS I P~RGJITHSHËM I MADHNIS TIJ 
VIKTOR EMANUELIT Ill 

P£R HIR T1t ZOTIT E VULLNET TË KOMBIT 
MBRET I IT ALIS DHE I SHQIPNIS 

PERANDOR I ETIOPIS 

Këshilli i Epërm Fash'st Kcrpo-a.iv, me anën e 
Komis joneve të pja, ka aprovue: 

Në virtyt t'autoritetit q2 Na asht dhanë, kemi 
sanksjonue dhe prornulqojmë sa vijcn: 

Këthehet r.ë ligjë Dekreti A'lëkarnb2suer me datën 
28 Gusht 1941-XIX, nr. 262 mbi marrjen në sherbirn 
nëpunsish provizorë pranë Administratës së P.T.T . 
me këto ndryshime: 

Nenit}, shtohet ky paragraf: 
eDrejtorija e Përgjithshme e P.T.T. mund t'in 

kundrojë nëpunësit provizorë të nalt përmenduri në 
ruolet organike të saj tue respektua normat e cak 
tuemc në D M. Nr. 105 dt. 3 Prill 1Q40-XVIII.mbi 
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gjendjen juridike, ekonomike e jerarhike të nëpunsave 
të Shtetit me përjashtim të konkursit në qof:ë se 
t'inkuadruernit kanë dhanë si mbas gjykimit! t'asajë 
Drejtorije. prova aftësije gjatë shtazit të tune së 
pakut mbrenda nji perjudhc qjashtë-rnujore». 

Urdhënojrnë qi kjo ligjë të radhohet në Fletoren 
Zyrtare të V\bretnis, tue i dhanë mandat cilitdo qi 
i përket rn'e respektua dhe me ba që të respektohet. 

Francesco jucomoni d. v. 
M. Kruja d. v. 
Iljas H. Agushi d. v. 

Dekret Mëka »bësuer Nr. 287 
datë 2-11-1942-XJ\.l 

Ndryshim i Nenit 12 te Kodit Penal 

NA 
MlilKAMBBS I PtmGJITHSH1llM I MADHNIS TIJ 

VIKTOR EMANUELIT III 
P1!JR HIR TE ZOTIT E VULLNET TE KOMBIT 

MBRET I IT ALIS DHE I SHQIPNIB 
PERANDOR I ETIOPIS 

Në virtyt t'autoritetit që Na asht delegue; 
Mbassi u-pa neni 15 i Statutit Themeltar dhe 

14 i D.M. Nr. 101 datë 3 Prill 1940-XVIIJ, kthye 
në ligjën Nr. 358 datë 12 Korrik 1940-XVIII; 

Mbassi u-pa nevoja urgjente me marrë masa; 
Mbassi u-ndëgjue Këshilli i 1\Hnistravet; 
Mbi propozimin e Kryetarit të Këshillit të .l\li 

nistravet, Ministër Sekretar Shteti për P e M.brend 
dëshme dhe Zav. për Drejtësinë; 

kemi dekretue e dekretojmë 
Neni 1 

Neni 12 i Kodit Pe::al në fuqi ndryshohet në më 
nyrën që vijon: 

«Ndëshkimi i vdekjes ekzekutohet me varrje në 
litar në vëndin e treguem prej Ministrit P. të 
Mbrendëshme tue rn os u ndodhun publiku, përveç 
kur ay Ministër disponon q'ekzekutimi duhet të bahet 
botnisht. 

Në qoftë se ekzekutimi duhet të bahet kundca 
nji grueje barrëse ose që ka pjellë para ma pak se 
d!f muejve, ekzekutimi shtyhet deri sa grueja të pje 
lle ose të dështojë dhe të kalojë afati i trequem. 

Në qoftë se të dfouemit me ndëshkimin e vde 
kjes janë ma shumë se një, ekzekutimi bahet në më 
nyrë që njani të mos shofë ekzekutimin e tjetrit. 

Ekzekutimi i vëndimevet të dënimit me vdekje 
bahet në di.ën e orën e caktueme prej Ministrit të 
P. të Mbrendshme, mbassi vëndimi të ketë marrë 
formën e preme dhe të jetë vëndos mbi lutjen even 
tuale për falje. Për kët qëllim e Drejta Botnore j 
komunikon nqutësisht Ministris së P. të Mbredëshme 
një kopje të vëndimit dhe të masës së refuzimit të 
lutje për falje ose një dekllaratë se nuk asht para 
qitë as nj~ 1 utje për falje. 

N'ekzekutimin ndodhen një përfaqësues i _së Drej- 

Nr. 136 

tës Botnore pranë Gjykatës që ka shqyptue vëndi. 
min e dënimit me vdekje, i asistuc-n prej s2kretarit, 
ntJ mjek i shënuem prej së Drejtës Botnorc dhe 
një fonksionar fetar i besimit të të' dcnuemit, në qoftë 
se ku e lyp. 

Sekretari përpillon njj proces verbal, në të cilin 
shënohet edhe ora e ekzekutimit dhe in 'erohet d::-k'la 
rimi i vdekjes së të dënucrnit e vërtotucrne prej mjekut. 

Mbi kruernjcn c ckzckutmit bahet një vërtetim 
në fund të origjinalit të vëndimit të dënimit me kuj 
desinë e s ckretarit të Gjykatës që c ka shqjptue. 

I dënucmi me vdekje për prindvrusje sillet në 
vëndin e ekzekutimit tue qcrë zbathu 11, kckë j:ishtë 
dhe i veshuri me këmishë të zezë 

Trupi i të varrunit mund t'u dorëzohet gjinis së 
afërme që e lypin për varrim, i cili në çdo rast duhet 
të bahet pa asnjë ceremoni» 

Neni 2 
Ky Dekret hynë në fuqi ditën e botimit të tij 

në Fletoren Zurtarc dhe nga ajo datë abroqol.et çdo 
dispozitë e ndryshme ose e kundërtë. 

Ministri proponues ngarkohet me pataqltjcn e I ë ij 
Dekreti në Këshillin e Epërm Fashist Korporativ p~r 
këthimin e tij në Ligjë 

Urdhënojmë botimin e këtij Dakre i në Fletoren 
Zyrtare të l\\bretnis, tuc i dhanë kujtdo q'i përket 
me e respektua dhe me ba që te respektohet. 

Tiranë, me 2-11-1942-XXI. 
Francesco Jacomoni ct. v 

M. Kruia d. v. 

Dekret Mëkambësuer Nr. 288 
datë J8. J J I 942 X.\'. 

Masa kundër atentatorve kundër sigurimit të 
rrugëve dhe shërbimit të telekomunikacjonevet 

NA 
M1tKAMB1tS I PttRGJITHSH£M I MADHNIS TI .J 

VIKTOR EMANUELIT III 
PER HIR Tit ZOTIT E VULLNET T£ KOMBIT 

MBRET I IT ALIS DHE I SHQIPNIS 
PERANDOR T ETIOPIS 

Në virtyt t'autoritetit që Na asht delegue, 
Mbassi u-pa neni 15 i Statutit Themeltar të 

l\'lbretnis, dhe 14 i Dekretit Mëkamb2suer Nr. 101, 
datë 3 Prill 1940-XVIII, këthge në ligjë me ligjën 
Nr. 358, datë 12 Korrik 19ll0-XVIII, 

l\'le qenë se u-pa' nevoja e ngutëshme me marrë 
masa; 

Mbnssi u-ndiqju« Këshilli i Ministravet; 
Mbi propozimin e Kryetarit të Këshillit të Mi 

nistrave, Ministër Sekretar Shteti për Punët c Mb:en 
dëshme dhe Zavendës për Drejtësin, nji mendimi me 
Ministrin Sekretar Shteti për Financat; 

kemi dekretue e dekretojmë: 
Neni 1' 

Për çdo atentat kundër sigurimit të rrugëve dhe 
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shërbimit të telekomunikacioneve, tue lanë të pa-pre 
kun aplikimin e ligj2ve penale në fuqi për veprat e 
kryeme individualisht, do të zbatohen sanksionet admi 
nistrative rn bi të cilat disponohet në nenet e posht 
shenuem: 

Neni 2 
Kundër banorëve të katundeve të përfshimë në 

rreze pesë kilometrash nga vendi ku ka ndodhë ndonjë 
nga faktet ,1. parapamë prej nenit 1, aplikohet nji 
gjobë kolektive prej njimij deri njizetmij Fr. Shqi 
ptare, me vendim të paatakueshërn të komisio 
nit për të cilin bahet fjalë në nenin 142 të Kodit të 
Polic is në fuqi. 

Mandej të gjithë Kryetarët e familjes së zonës 
që përmendet në paragrafin e sipërm, do të internohen - ---"~~~~ nga an' e komisionit të përmenduri për një kohë prej 
një vjeti. 

Neni 3 
Komisioni mbi të cilin bahet fjalë në nenin 142 

të Kodit të Policis cakton afatin brenda të c.Iit gjithë 
sadja e qjobës duhet të derdhet në Intendencën e 
Financës së Prefekturës, në tokën e së cilës ka ngja 
fakti. 

Si të ket kalue pa dobi ky afat, Prefekti merr ma 
sat për sekuestrimin dhe shitjen e prodhimeve të 
tokës, të tufave dhe të kafshëve të tjera në posedi 
min e banorve të zonës së 'goditun nga ajo masë, deri· 
në plotësimin e shumës së gjobës, tue i derdhë të 
nxjerrunat në Intendencën e Finacës. 

Preiekti mund të marrë ç'do tjetër masë që e 
çmon të aflë për t'obtenue derdhjen e shumës së 
gjobës së caktueme. 

Neni !! 
Shuma e gjobës i shkon tanësisht familjes .ose 

familjeve të viktimave eventuale t'atentatit. 
Kur atentati nuk ka shkaktua viktima, prej shu 

mës së qjobës tërhiqet sasija e duhun për shpërblimin 
e dameve materi_ale të shkaktuerne dhe e mbetrnja 
derdhet në Arkën e Shtetit 

Po në Arkë të Shtetit derdhet e tanë shuma e 
gjobës kur prej veprës nuk u shkaktuan as viktima 
as dame. 

Neni 5 
Kryetarët Q familjeve t'intarnuern si mbas para 

grafit të dytë të nenit 2, do të lirohen, dhe para 
mbarimit t'afatit, kur autorët e atentatit të shtihen 
në dorë të drejtësis me interesimin e banorëve të 
zonës së tregueme në paragrafin e parë të nenit 2, 
të sipër-diftuern. 

Ky Dekret hyen në fuqi mbas pesëmbëdhetë di 
tësh nga shpallja në Fletoren Zyrtare dhe ka me u 
paraqitë prej Ministrit proponues në Këshillin e 
Epërm Fashist për këthimin në ligjë. 

Urdhënojmë qi ky Dekret të. botohet në Fleto 
teren Zyrtare të Mbretnis, tue i dhanë mandat cilitdo 

3· 

qi i përket me e respektue dhe me ba qi të respekt, >het. 
Tiranë, me 13-11-1942-XXI. 

Francesco Jacomoni d v. 
NI.. Kruja d. v . 
Shuk Gurakuqi d. v. 

DEKRETE MINISTRORË 
Emërim mësuesish dhe mësuesesh në provë 
Mini.\tri Sekretar Shteti për Ars .miti Botuer 

Mbas~i pa nenin 18 të D.M. nr. 105 datë 
3-IV,940-XVII mbi gjendjen juridike, ekonomike 
e jerarhike të nëpunsavet civil të Shtetit; 

Mbassi pa D.M. nr, 147 datë 26-IV-942-XX 
për shtimin e 150 vendeve për mësues në gru 
pin B Grada e XI; 

Mbas~i pa shpalljen e konkursit për 150 
më sue", botue në 1' letore Zyrtare të Mbretnis 
nr. 94 datë I 0.8-942 XX; 

Mbas-i pa proces-verbalin e përfundimit të 
proviwevet të konkursit; 

Mbassi pa vendimin nr. 50 dt, 30.10-942- 
XXI të Këshrllit t' Administratës, 

Dekreton 
Neni 1 

Emnohen mësuëse e mësues me titull prove 
për 6 muej në Grupin B Grada e XI e me rro 
gë mujore fr.Shq. 150, s iç asht caktue në tabe 
l n e përgjithëshme të D.M. nr 105 dt. 3•4.940. 
XVIII, të gjithë këta qi shenohen ma poshtë tue 
u caktue më shërbim në vendin qi figuron bri 
secilit: 

Në qarkun e Inspektorie s' 24.rsimit të Beratit 
1. Muharrem Dervishi në Dobrushë 
2- Muharrem Doku ,, Vëndreshë 
3. Luçi Nushi ,, Malid 
4. Pettit Voshtina ,, Ngraçan 
5. lzet Hysi · ,, Vërzhezhdë 
6. Jorgji Rodo ,, Prishtë 

Në qarkun. e Inspektorie s' Arsimit të Durrësit 
7. Ksanthipi Syka në Ranishtë Durrësit 

l\ë qarkun e Inspektori» s Arsimit të Gjinokastrës 
8. Rexhep H yseni në Pandelemon 
9. Qamile Cene ,, M,to~asanaj 
l O. A ndroniqi Frasheri ,, Brezhan 
11. Pclikseni Thoma Mursi 
12 Nafize Poto ,, GIJavë 
13. Nafize Sino ,, Shalës 
14. Drita Malile ,, Konispol 

Në qarkun e Inspektorie 
15. Thomaidha Luarasi 
li. Viktorije Konomi 

s' Arsimit të Korçës 
në Luaras 
, Rrëmbec 
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ni Prishtinë 
,. ,, 
" " 
" Ferrizaj 
" ., 

17, Drita Halaula 
18. Aliqi Ballka 
19. Marika Furrxhi 
20. Afërdita Goça 
21. Dhimitra Konstans 
22. Theodhora Leka 
23. Vajilika Paudi 
24. Olimbi Progri 
25. Autonea Stavro 
26. Eleni Terzi 
27. Marika Treni 
28. Vangjemo Treska 
2,. Bashkim Shkerubi 
30. Sofika Morcka 

wë Qafzes 
Panarit 
Novoselë 
Ersekë 

" Shalës 
,. Panarit 
,, Lubonjë e Prespës 
,, Shulin 
,. Selenic' e Pishës 
,, Ersekë 
., Rakickë. 

Podë 
,, Podmoçan 
,. Arrëz të Leskovik 

Në qurkuti e I nspektoris s · Arsimit të Tiranë 
31, Haxhi Bardhi në Burg'-ljet 
32. Fatime Sula ,> Burre l 

Në qarkun e Inspektorie 
3;j. Areti Dhima 
34. Hija Simoni 
35. Seadet Koka · 
36. Marinaqi Vavvpi 

s· Arsimit të Vlonës 
në lljas 

Sevaster 
,, Lapardha 

Pa lasë 

Në qarkun e lnspektoris s' Arsimit të Dibrës 
37 Abdi Haxhiu në Klloboçishtë 
38. Hysen Hoxha Boroved të Strugës 
39. Hasan Abazi >; Maqellarë 

Në qarkun. e lnspvktorls 
40. Jalldyze Haxhihy-eni 
41. Qemal Matraxhiu 
42. Sofokli Papajani 
43. J orgji Dilo 
44. Agllaija Plaku 
45. \' asili t. a Fund o 

s' Arsimit të Tetocës 
në Dohridoll 
•• Çajle 
,, Duf 
,., Tuinë 
,, Reçan 

Banic' e Epërme 
qarkun. e lnspektoris s' Arsimit të Prizrendit 
Riza Sheku në Prizrend 

Në 
46. 
47. 
48. 
49. 
50. 
51. 
52. 
53. 
54. 
55. 
56. 
57. 
58 
59. 
60. 

Zejnepe Golemi 
Naf1je Zelka 
Dyshira Hatipi 
Virgjini Bishta 
Dhimitër Mino 
Stefanije Knuti 
Huan Vokshi 
Eleonora Bojaxhi 
Eleni' Dushniku 
Margarita Kumani 
Sami Raça 
Eqrem Kurti 
Jakup Gallanxbiu 
Uhimitër Markai , 

NiJ qarkun e Inspektoris 
61. Reshat Bajraktari 
62. Petraq -Nate 

,, Prizrend 

,., ,, 
,, Kori-hë 
,, Mushtisbt 
,, Resrelicë 
" Gjakovë 

" " Rahovec 
,, Banjë 
•• Hoç' e Madhe 
•• Mamushë 
» Novoselë 

s' Arsimit ti Prishtinës 
në Prishtinë 

" " 

63. Vezire Gjeraku 
64. Urani Pr- ndi 
65. Erifli Tavanxhi 
66. B. drije Pipa 
67. Bashkim Karagjozi 
68. Se miha Sula 
69. Ell'iniqi Bishka 
70. Asaf Peshkëpija 
71. An« Heri-ha 
72. Rl'iz Po hi 
73. Luan Qafzezi 
7,1. IL. li m ::-tolija 

Në qorkun. e lnspektorls 
75. l\Ientar Heir gu 
76. Syrja .Minero!li 
77. Dashnor Mamnqi 
78. Vangjel Gjiuo 
79. Katushe Çerekja 
80. Marije Dashi 
HI. Afërdita l\fonçi 
82. Violeta Monçi 
83. Marianthi Datihi 
H4. Huzhdi Qorri 
85. Ibrahim Mullai 
86. Saveta Shantoja 
87. Suli jmau Shtraza 
88. Fejiiz Kalakula 

' ' 89. Ahdurrabim Belegu 
90 Riza Cërniku '. 
91. Mustafa Kadaifçiu 
92. Kosiaq Papajani 
93 . .Murrt!m Sarja 
94·. Hysejn Shehu 
9,-;. Ali Yeizi 
96. Dhimiiër Panda 
97. Emin Xhafka 
98. Amalija Tutra 

I · 99. V ask koleci 
100. Andrea Malo 

Në qarkun e lnspektoris 
1101. Jorgaq Neeho 
102. Ferik Lizaj 

,, 1' 
,, Shtimje 
,, Plcshnicë 
,, Gilan 
., Hogosht 

Bresale 
,. Koretinë 

.,' Arsimit të Pejës 
në, Pejë 

,. 

,, ,, 

" 
" 

" 
" ,, 

,:i " 
,, Strelcë 
,, Novoselë 

Pola ne 
., Turiçefc 
,, Pllavë 
,, Metebaj 
,, Vojnosellë 
,. Guci 
,, Vuthaj 
" Arshenicë 
" Ribariq 
,, Suhadoll 
,, Multaj 
,. Pejë 
,, Gjyrakofc 

" 
s' Arsimit të Shkodrës 

në Ljarje 
,, Sakat 

Neni 2 
Për të gjitha efektet ligjore ky Dekret hyn6 

në fuqi me fJllimin e seicilht në detyrë. 
Ky Dekret ka me u-botue në Fletoren Zyrtare ~ 

Mbretnis, dhe ka , me i u-kumtue Këshillit Kontro 
llues për rregjistrim si dhe të gjitha zyrave tjera për 

: katëse. 
Tiranë, më 31-X,1942-XXI. 

Mini1tri 
xs, Korça 
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Deklarim mësuesi dorëheqës 

Ministri Sekretar Shteti për Arsimin Botuer 
Mbassi pa shkresën nr. 35-1 datë 12-2-1942 

t'lospektoris s'Arsimit t'Elbasanit me të cilën na 
njoftohet se mësuesi i Kukurit, z, Riza Musaj, 
asht !argue nga detyra qysh më 9-1-1942 dhe 
prej asaj date nuk asht paraqitë .ma në krye të 
detyrës; 

Mhassi pa nenin 45 të Dekretit Mëkambë 
suer nr. 105 dt 3 4,940 XVIII, 

Dekreton: 
Neni 1 

Zoti Riza Musaj, mësues në Kukur t' Elba· 
sanit, grupi B, grada 11, me rrogë muejore fr. 
shq. 170, deklarohet dorëheqës që nga data 15- 
1-942, në bazë të nenit 45 të Dekretit Mëkam 
bësuer të sipër-përmendun. 

Ky Dekret do t'i kumtohet Këshillit Kon 
troJlues për regjistrim si dhe zyrave të tjera për· 
katëse dhe do të botohet në Fletoren Zyrtare të 
Mbretnis. 

Inspektorija e Arsimit n'Elbasan, ngarkohet 
me lajmue Intendencën Financjare për sa u tha 
ma sipër. 

Tiranë, më 29-9-942-XX. 
Ministri 

Xhevat Korça d. v. 

franim derëheqjeje mësuesi 

Ministri Sekretar Shteti për Arsimin Botuer 
Mbassi pa lutjen me dt. 18-9-42-XX të pa· 

raqitun prej mësuesit të Sukobinës së Shkodrës, 
z. Shuk Shllakut, me anën e së cilës i naltpër 
menduni kërkon <Ji t'i pranohet dorëheqja për 
arsye studimi ~ · 

Mbassi pa shkresën me nr. 73J> datë 19-9- 
1942-XX, t'lnspektoris s' Arsimit të Shkodrës; 

Mbassi pa nenin 45 e 46 të D. M. nr. 105 
datë 3.4.,10-xvn1, 

Dekreton: 
Neni 1 

Z. Shuk Shllakut, grupi B, grada 2, me 
rrogë muejore 170 fr. shq., mësues në Sukobinë 
të Shkodrës, i pranohet dorëheqja për arsye stu 
dimi, tue humbë çdo të drejtë pensjoni ose 
shpërblimi. 

Neni 2 
Për të gjitha efektet ligjore ky Dekret hyn 

Bë fuqi me dt. 1 Tetuer 1942-XX. 
Ky Dekret ka me u-botue në Fletoren Zyr· 

tare të Mbretnis dhe ka me i u kumtue Këshi 
lluit kontrollues për regjistrim si dhe të gjitha 
zyrave të tjera përkatse. 

lnspektorija e Arsimit të Shkodrës, ngarko 
het me njoftue Intendencën financjare për sa ma 
sipër. 

Tiranë, 1-10-942-XX. 
Ministri 

Xhevat Korça d. v, 

Heqje mase pezullimi nëpunësi 

Ministri Sekretar Shteti për Pu11ë Botore 
Mbassi pa Dekretin e vet datë 11-5-42-XX 

mbi pezullimin nga detyra të zot. Rexhep Çamit 
me premje rroge për nji kohë të pa caktueme ; 

Mbassi pa Dekretin Mkambësuer d. 22 Gusht 
1942-XX, të faljes së tepricës së dënimit me nji 
vjet burgim të randë dhanun nga Gjyqi ushta 
rak i FF. AA. në Shqipni : 

Mbassi pa Dekretin Mkambsuer d. 4-4.40- 
XVIII, nr. 105, mbi rregullimin e gjendjes juri 
dike, ekonomike e jerarkike të nëpunsavet Civilë 
të Shtetit; 

Dekreton 
Neni 1 

Heqjen e masës së pezullimit nga grada e 
detyra dhe të premjes nga rroga të z. Rexhep 
Çamit, Teknik Poste i kl. li, Grupi · B, Grada 
9, me rrogë mujore fr. shq. 200 e me sherbim 
pranë Drejtoria së Postës kl. I në Tiranë, në 
pshtetje të Dekretit Mkambsuer datë 22 Gusht 
1942-.XX të sipërpërmendun. 

Neni 2 
Zot. Rexhep Çami rimerret në shërbim e 

reabilitohet me të gjitha të drejtat e përparshme, 
tue i pague dhe rrogat qysh nga data 22 Gusht 
1942-XX. ~ 

Ky Dekret do të botohet në Fletoren Zyr 
tare dhe i kumtohet Kshillit Kontrollues për 
rregistrim. 

Tiranë, më 3 Tetuer 1942-XX. 
Zav. Ministr' i P. Botore 
Ministr' i Financavet 

Shuk Gurakuqi 

D. n. 88. Pranim dorëheqjeje 

N.JIJinistri Sekretar Shteti për Punët e Mbrendshme 
Mbassi pa shkresën nr. 10179, datë 5-10- 

1942-XX të Drejtoria së Bashkive dhe Komune 
ve, me të cillën përcillet lutja e z. Dr. Avni, 
Skraparit, Sekretar i II-të pranë kësaj Ministrije, 
i cili për arsye ekonomike ep dorëheqjen. 
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Mbassi pa nenin 45 të Normave mbi gjen 
djen juridike, ekonomike e jerarhike të nëpun 
save. të Shtetit, t'aprovueme me D. M. nr. 105, 
datë 3-4-1940-XVIII, botue në Fletoren Zyrtare 
të Mbretnis, nr. 55 datë 7,4,1940,XVIII, 

'\ 

Dekreton 
Neni 1 

Pranohet dorëheqja e z. Dr. Avni Skraparit 
Sekretar i II-të pranë Drejtoris së Bashkive· dhe 
Komuneve, i inkuadruem në grupin A, grada e 
9, të ruoleve organike emnore të personelit t'Ad 
ministratës së P. të Mbrendshme. 

Neni 2 
K. y Dekret, për të gjitha efektet ligjore, 

hyn në fuqi më datën 16 tetuer 1942-XX dhe 
për dijeni e veprim do t' u komunikohet të gji 
thë zyrave përkatse, edhe do të botohet në Fle 
toren Zyrtare të Mhretnis. 

Tiranë, më 10-X-42-XX. 
N-Ministri i P. të Mhrendshme 

Mark Gjomarkaj d. v. 

D. n. 86. Pranim dorëheqjeje agjenti burgu 
N)Ministri Seki-etar Shtett për Punët 

e Mbrëndshme 

Mbassi pa lutjen datë 12-9-1942-XX. t' agjentit 
të Kl. III në burgun e Gjinokastrës. Z. Gaqi Koko 
li. i cili jep dorëheqjen për orsyena familjare. 

Mbassi pa nenin 45 të Normave mbi gjendjen 
juridike, ekonomike e jerarqike të nëpunsave të 
Shtetit, t'aprovueme me D. M. nr. 105, dt. 3-4-1940 
XXIII; botue në Fletoren Zyrtare të Mbretnis nr. 
55. dt. 7-g:1940-XXIII. 

Dekreton, 
Neni 1 

Pranohet dorëheqja e Z. Gaqi Kokoli, agjent 
i Kl. IIltë në burgun e Gjinokastrës, i inkuadruam 
në grupin C. grada e XIX, të ruoleve organike em 
.nore të personelit t' Administratës së P. të Mbre 
ndëshme. 

Neni 2 
Ky Dekret ka me u-botue në Fletoren Zyrtare të 

Mbretnis, dhe ka me i u-kurntue Këshillit Kontro 
llues për rregjistrim si dhe të gjitha zyrave tjera për 
katëse. 

Tiranë. më 25-9-1942-XX 
N)Ministri i P. të Mbrëndshme 

Mark Gjormokoj d. v. 
Shkarkim dhe emnim agjentash burgjesh. 
Massi u muar dhe pëlqimi i P. T. Kryesis së 

Këshillit të· Ministrave, komunikue me shkresën e 
sajë nr 643/76, dt. 2-..\1-1942-XX, urdhnoimë pushi 
min nga puna të Z. Safet Rasim Refuxhiati, deri 
tash agjent i Kl. II-të pran burgut t' atyshëm, dhe 

në vënd të tiJ emnimin e Z. Gjon Kumezi, i cili do 
t' inkuadrohet në grupin C, grada e XIII, të ruoleve 
organike emnore të personelit të vtseve të lirueme, 
me rrogë muejore fr. shq. 130. 
Tiranë, më 9-Xl-42-XXI 

Shkarkim dhe emnim ofiqari të Gjendjes Civile. 
Massi u muërr dhe pëlqimi i P. T Kryesis së 

Këshillit të Mi:nistrave, komunikue me shkresën e 
sajë nr, 6/255, dt. 2-XI-XXI, urdhnojmë pushimin 
nga puna të Z. Manush Begollit, peri tash Ofiqar i 
Gjëndjes Civile pranë Bashkis s' atyshme, dhe emni. 
min në vënd të tij të Z. Anton Vila, 
Tiranë, më 9-XI-42-XXI 

Shkarkim dhe emnim ndihmës Sekretarësh 

Mhassi u muerr dhe pëlqimi i P. T. Krye 
sis së Këshillit të Ministravt", komunikue me 
shkresën e sajë nr. 135-122, datë 30-10-1942 XX, 
urdhnojnë shkarkimin dhe emnimin e Ndihmës 
Sekretarve st vijon : 

l I Z. Selahudin Kelmendi, deri tash Ndih- 
mës Sekretar I Prefekturës së Prishtinës, shkar 
kohet nga detyra dhe në vendin e tij emnohet 
z. Kol Mark Nika, deri tash Sekretar i Komu 
nes së Rubikut. 

2) Z. Esad • Berisha, deri tash Ndihmës Sek 
retar i N-Prefekturës së Gjilanit, punohet nga 
puna, dhe në vëndin e tij emnohet z; Nexhat 
Golia. 

Të dy të përmendunit inkuadrohen në gru 
pin A, grada e 11 të ruolit organik emnuer të 
personelit të Viseve të Lirneme me rrogë mue 
jore fr. shq. 180. 

Tiranë, më 3, l l-•12-XXI. 

Shkarkim nga detyra Arshivisti 

Mhassi u muer dhe pëlqimi i P. T. Krye. 
sis së Këshillit të Ministrave, komunikue me 
shkresën e sajë nr. 376-19, datë 26-10,1942,XX, 
urdhnojmë shkarkimin nga detyra të z. Tahir 
Sinani, deri tash Arshivist i Lrë i asaj Prefek 
ture. Në vëndin e tij emnohet z. Nexhep Ha 
bipaj, i cili Inkuadrohet në grupin C, grada e 
11, të ruolit organik emnuer · të personelit të 
viseve të lirueme me rrogë muejore tr. shq, 170. 
I përmenduni u vue në dijeni me ane të Pre 
fekturës se Dibrës së Madhe. 

Tiranë, më 3-11-942,XXI. 

Ndrim Nënsekretari Prefekture 

Mhassi u muerr dhe pëlqimi i P. T. Krye 
sis së Këshillit të Ministrave, komunikue me 
1hkre1ln e saji ar. 135-110 datë 13-10-1942-XX, 
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urdhnojmë pushimin nga puna të z. Riza Karo· 
shi, Sekretar i N.Prefekturës së Tetovës dhe em· 
nimin në vëndin e tij si Sekretar i N-Prefektu· 
rës në fjalë, z. Selim Çeka, i cilli inkuadrohet 
në ruolio e personelit të viseve të lirueme, gru 
pi A, grada e 9 e me rrogë muejore fr. shq. 
250 ( dyqind e pesëdhjetë): 

Humbje Libreze pensioni 
Familjes së të ndjerit Halil Ramadhit i ka hum 

bun libreza e pensjonit nr. 275 qi përmbante difte 
sat e muejve Shtatuer 1942 deri në Mars 1943, dhe 
bush t' a ketë gjetë asht i lutun m' e dorëzue në 
Drejtorin e Pensjoneve pronë kësaj Ministrije ase në 
Intendencës Financjare të Durrësit ku familja në fjalë 
paguhet. 

Në rasë se mbrenda nji moji libreza e humbun 
nuk do të gjindet, de të konsiderohet e anulueme 
tue ju lëshue familjes nji dublikatë të soië. 
Tiranë, më 6-101-1942-XX 

Nga Ministrija e Financavet 
Komanda e Kompartimentit Detar 

të Shqipnis - Durrës 

ORDINANCË Nr. 62 
Kolonel' i Portit Kon;'andant i Kompartimentit De 

tar të Shqipnis ; 
Mbassi pa ordinancat e veta n. 29 datë 29 kall 

nduer 1941, nr. 36 datë 2 maj 1941, n. 38 datë 1,t 
qershuer 1941, n. 42 datë 14 nanduer 1941, e n. 49 
datë 29 maj 1942; 

Mbassi pau kontratën për dishiplinimin e shpër 
blimeve familjarë të puntorëve italian në Shqipni, li 
dhun në Romë me datë 26-6-1942, ndërmjet Kon 
federacjonit Fashist t'Industrialëve e Konfederacjonit 
Fashist të puntorëve t'lndustris; 

Mbassi njofti nevojën për të përshië shpenzimet qi 
Shoqnija e Punëtorve të Portit italo-shqiptare Oreste 
Gasparrë do të bajë për t'i dhanë puntorëve portual 
shpërblimet Iarniliare të dyfishueme; 

Në vyrtyt të pushteteve të dhanuna nga neni 4 i 
Dekretit Mikambësuer n. 75 datë 16 mars 1940; 

Urdhënon - 
Neni 1. Përqindja për previdencat shoqnore qi 

Sgpërmarrja asht e detyrueme me inkasue e me i 
pague Shoqnis Portuale ka për të kenë, tuej fillue që 
prejë datës së caktuerne nga neni 3, prejë 26 O O 
për rnallnat civilë e prejë 28 'O O për malin at e Admi 
nistratës Ushtarake. 

Neni 2. Si rrjedhje zanet «shpërblim sgpërrna 
rrjes» të tarifave në fuqi, të parapamun nga ordinancat 
n. 42 datë 15-Xl-1941 e n. 49 datë 29-5-1942, shto 
hen me nji shumë të barabarët të 3 0/0 të zanlt qi i 
përgjegjë «shpërblim i punës së dorës». 

Neni 3. Kjo shtesë duhet t'aplikohet për zanet: 
ngarkim, shqarkirn, stivim; distivim e spuntim për 

rnallnat e ngarkuemë e të shgarkuemë mbas orës xero 
të datës 29-10-1942, e për zanin «ringarkim» për ç'do 
tjetër mall të përdoruri mbas orës xero të datës 29- 
10-1942. 

Neni 4. Kjo ordinancë nuk zbatohet për· tarifat 
përkatëse të portit të Shëngjinit. 

Durrës, me 28-10-1942-XX. 
Kolonel' i Portit 

Komandant' i Kompartimentit Detar të Shqipnis 
Ettore Mollo 

FLET - SHPALLJE 

N-Prefektura e Ferizajit nxjerr n' adjudikatë 
pakshni publik f,Qrnizimf n e sen~ve të ndr~ 
shme pg_Bnrgno e ,.vendit, për vjetin Financjar 
T942-943-XXI si vijon; 

Grupi i Lrë 
1) Bukë gruni me miell D. II 

Çmimi bazë fr.shq. 
(Çmimi i bukës do 
të jetë ay I cak 
tuem prej Bashkie) 

Fr.Shq. 
Kg. 6.- 

Copë 14,- 
3.- 
2.50 
3- 

12.- 
10.- 
8.- 
6.- 
1.- 
1.- 
4.- 

Grupi II-të 
2) Sapun kualitet i L-rë 
3) Rogoza 120.200 M; 
4) Fshesa me hishtë druni 
5) " pa ,, 
6) Llampadina elektrike 
7) Teneqe vaj-guri boshë 
8) ,, për ujë të pishëm 
9) Thasë boshë të mdhajë të vjetër 

10) ,, ,, ,, vojgjël ,, ,, 
11) Qum~sht dele 
12) ,, lope 
13) Furca për të larë 
14) ,, ,, ,, lye 
15) Gëlqere 

" 
" ,, 
.. , 
,, 
,, 

" Kg. 
,, 

Copë 

" Kg. 
7.- 
2.- 

Grupi III-të 
16) Dru 
17) Qymyrë 

M. 3 
Kv. 

24, · 
40.- 

1) Adj u dika ta do të bahet të tridhjetën ditë 
mbas botimit të kësaj flet shpallje në Fletoren 
Zyrtare, pa u llogarituo dita e shpalljes, para 
Komisjonit të posaçëm të formuem për këtë që 
llim në Zyrën e N-Prefektures Ferjzajit prej 
orës 9 deri 12. para dreke. 

II) Ofertuesat për të marrë pjesë n' adjudi 
katë duhet të paraqesin oji garanci bankare ose 
të depozitojnë nji arkë Shtetnore Fr.Shq. 1000 
(njimij) për grupin e 1-rë, Fr.Shq. 500 për gru• 
pin e II-të dhe Fr.Shq. 300 për grupin e Hl-të, 
në favor të Nënprefektures Ferizajit; këjo shu 
më do t' i kthehet sipërmarrësit kur marrë fund 
kontrata dhe në çast ofertuesave dorëheqëse. . 

III) Ofertat do të bahen me iarfa të mby- 
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lluna e të vulosën me dyllë të kuq dhe do të 
përmbajnë zbritjen përqindëse të dallueme për 
ç'do grup veç e veç. Çelja e zarfave hahet prej 
Kryetarit të Komisionit t' adjudikatës në prezrn· 
cën e ofertuesave ditën e sipërshenueme ora 12 
dhe në rastë se u' ofertat e mshefta rezullton se 
dy ose ma shumë ofertuesa kan dhanë oferta të 
nji njishëme, dhe të pranueshëme, ka me u 
veprue në bazë të Art. 4 I të Regullores tue ha 
po n' atë mbledhje nji lecitacion vetëm midis 
tyne. Në përfundim të licitacionit deklarohet 
fituese oferta e atij që asht baras me skedën 
e sheftë ose me e favorshme. 

IV) Koha e sipërmarrjes fillon nga data e 
aprovimit tf kontratës nga Ministrija e P. të 
Mbrendeshme dhe mbaro nme 30 Qershuer 1943- 
XXI; në0 rastë se në fund muejit Qershuer 943- 
XXI nuk do të ketë përfundue adjudikata e re 
për vjelin 1943-44 sipermarrësi detyrohet të 
vashdojë fornizimin e sendeve dhe për 60 ditë 
të tjera, po me çmimet e pajtueme të kësaj 
adjudikate. 

V) Mbrenda 10 .ditve nga data e komuni 
kimit sipërmarrësi detyrohet me nënshkrue kon· 
tratën në Zyrën Noteriale që ka me i u njoftue 
me shkresë; në rastë të kundërtë humbet garan 
cin e cilla shkon ne favor t' arkës Shtetnore pa 
pasë nevojë për ndonji formalitet të veçantë. 

VI) Buka do të gatuhet prej miellit të gru 
nit të mirë që ekziston në piacë dhe do të jetë 
e pjekun mirë dhe ka me . i u dorëzue admini 
stratës së burgut me shjegimet e sipërmarresit 
dhe nji ditë mbas pjekjes. 

VII)"Sapuni do të jetë i kualitetit të Lrë 
dhe i terun edhe dorëzimi do të bahet në zyrën 
e burgut me shpenzimet e oipërmarresit. 

VIII) Drut do të jenë të trasha dhe do të 
shkurtohen e dorzohen me shpenzime të sipër 
marresit edhe në rastë se perdoret qymyr ky do 
të jetë i thatë dhe nuk do të përmbajë dru ose 
gurë dhi} të mos ket toz (pluhun). 

Në rast se sendet e sipërtregueme nuk ja· 
në të kualitetit të treguem administrata e bur 
gut në bazë të nji verbali që do të mbajë regu- 
Ilisht ka të drejtë me i këthye duke i blerë në 
treg e për llogari të sipërmarrësit. 

IX) Çmimi i sendeve të sipërshenueme do 
t' i· paguhet sipërmarrësit nga ana e Instenden 
cës Ferizajit, me mandat direkt mbasi të ketë 
paraqitë rregullisht dokumentat · justifikuese të 
vertetueme rregullisht prej autoriteteve kompe 
tente. 

X) Të gjitha shpenzimet relative për lidhjen 
e kontratës, të shpalljes në Fletoren. Zyrtare si 
dhe të protestës e shpenzimet e tjera që mund 

Nr. D6 

të ndodhen në rast konflikti, ngarkohen si- 
përmarrësit. 

XI) Konfliktet që mund të ngjasin midis 
nepunsit të burgut dhe sipërmarrësit vetëm për 
kualitetin e bukës zgjidhen definitivisht prej 
Këshillit Bashkis së vendit; deri sa për artikujt 
e tjerë nga keslrilh i administratës c i Odës 
Tregtis. 

XU) Për çdo vonesë pagese deri në tre 
muej sipermarresi nuk ka të drejtë të presi 
ushqimin e bukës dhe të sendeve të tjera. 

Ferizaj, me J.6-10-19'12-XX. • 
Nga N-Prefektura 

SHKURTIM ANKANDI 
Shpallje 

Në bazë të vendimit Kryesis Përmbarimit El 
basanit Nr. 456 date 9-Vl-1942 ësht vendosur shitja 
e pronave të poshtë shenueme duke deleguar këtë 
gjykatë: 

Një shtëpi me bace në lagjen Çesme me një 
rënjë ullini në rrugën e Ka vajës, kufi: përpara 1 

zoti, mbrapa shtëpijo e Beqirit dhe Ymer Agës, 
djathtas rruga e mojtcs po rrugë, 2) Një arë me 
sipërfaqe tre dynym, mbrenda në të gjashtë dru 
ullinj në katundin Fetishe në sinorin Drangoj kufi 
të tashmë L: Ah Leshi. V: Hysën Kcvojo . P: e J: 
Ali Leshi, 3) Një tokë prei tre dynym me njërnbë 
dhjetë rënjë ullij mbrenda me kufi L: përoj, P: kodra 
e madhe v e J: Lami? 4) Nëntë dru ulli] të ndo 
dhurë në lagien teqe e Peqinit në vendi ke e buta 
me kufi e treguarë si ma sipër te csaj toke tue u 
pjestue vlefta e shitjes e pasunis së sipërme prej 
106 pjesëvet 56 pjesë paditësi Hysen Dakli dhe nga 
33 pjesë për shoq Leme, Fike e Sadet dhe pesë 
pjesë Mahmuti dhe bijet e dekojuzit Hysen e Fatime 
Haxhi Salhut nga Peqini. 

Ankandi i parë fillon 30 ditë pas botimit të 
dytë të kësaj shpallje në Fletoren Zyrtare dhe 
vazhdon tridhjetë ditë dhe ankandi i dytë defmitiv 
fillon të nesërmen e mbarimit të ankandit të parë 
dhe vashdon pesëmbëdhjetë ditë. 

Ofertuesat kanë me u prezantue në Zyrën e 
Përmbarimit Peqinit dhe para se të venen pe. për 
blerjen e pronavet ti shtrohen dispozitavet Nenit 
453 të sht. II. P. C. 

Peqin, me 5-X.1942-XX, 
Përmbaruesi 

* ;; ,t,:, 

Si mbas vendimit datë 1 Tetor l 9q2 të Kryesis 
Përmbarimit Peqinit dhënë në mënyrë përsëritës 
është vendosur shitja e pronave të poshtë shenueme: 

1) Një arë me emërin Balleshe me sipërfaqe 
75qQ M. K. kufi L: përoj. P: Riza Greci, V: rrugë 
e J: përoj. 2) Ara me emërin «Zall» sipërfaqe 1600 
M. K. kufi L: e J: përoj, P: Greci, e V: përpi. 3) 
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Një arë me emërin Hasturke me sipërfaqe 3300 
M. K. kuh L: Dokaj, P: Përroj V: mulliri, e J: Dule 
Tabaku! 4) Shtëpija me dy dhome përdheske me 
katër e katërë metro, një shtëpi buke e një truall 
prej pesëmbëdhjetë metro gjatësi e pesë metro gje 
rësi kufi me të katër anët Ibrahim Plakun; 5) Një 
ullishtë me tetëmbedhjetë rënjë ullijë e me një pjer 
gullë rushi me emërin Ke Vreshti kufi L: Shkembi, 
P, përoj i Sheut V: Butta e J: shkembi. 6) Një 
ullishtë ka ara e gjatë me katërmbëdhjetë rënjë 
ullinjë e ka tërë pjergulla rushi kufi L: e J: shkembi, 
p, përoj, V: rrugë 7) Një ullishtë me emër qafa e 
Zabelit me pesë rënjë ullinjë kufizue : L: e P: 
shkembi, V: Zabeli . e J : peroj tue fillue shitja në 
mënyrë: 

Ankandi i parë fillon 30 (tridhje'ë) ditë pas 
botimit të dytë të kësaj shpallje në Fletoren Zyrtare 
dhe vashdon tridhjetë ditë dhe ankandi i dytë e 
definitiv fillon të nesërmen e mbarimit të ankandii 
parë dhe vashdon pesëmbëdhjetë ditë. 

Ofertusat që kan me u prezantue në Zyrën e 
Përmbarimit të Peqinit për me vue pe. për blerjen 
e pronavet të sipërme e do të konfermohen me 
dispozitat e Nenit 453 të sht. II. P. C. 

Peqin, me 5-X-19Li.2-XX. 
Përmbaruesi 

. . 
Në bazë të vendimit Përmbarimit ;Elbasanit 

Nr. 209 datë 17-Li.-19Li.2, delegue kjo Gjykatë shitjen ~ . 
në ankandë pronat : 

Një arë me emërin Goshe një dynym kufi L: 
ruga e katundit; P: V: Ramazan Dedec J : Hysni 
Deda. 2) Një arë me emërin Gjoshe 13 dynym 
kufi L: Hysni Deda, P: V: Ramazan Deda e J: 
Vija e Ujit. 3) Një arë me emërim Renos 20 dynym 
kufi L: Ismail Dushku, P, Hysni Deda, V: Ruga e 
përgjithshme. e J: Islam Dushku. Li.) Një arë me 
emër Renaz 15 dynym kufi L: Ramazan e Isuf 
Deda, P: Ah met Deda, J: Haider Deda e V: Ali 
Sheshi. 5) Një arë me emërin Trualb i Çollakut, 
tetë dynym kufi L: Ramazan Deda, P: përroj ka 
tundit, V : Ruga e Vakfit, e J ; Ramazan Deda e 
rugë e kotundit . 6) Ara e kopshti 1 Li. dynym kufi 
L : Ruga katundit, P : Latif Gjuzi, V : Sherif Hoxha 
e J: Oamile Shaban Deda. 7) 25 . rënjë ullij ke 
veshti kufi L: Mersin Ahu, P : ruga, V: Ali Aliu e 
J: Rabihane Osman Aliu. 8) 24 rënjë ullij Allas 
koder kufi L: rruga e katundit, P: Ramazan Deda 
V : Oerim Aliu e J : Rabihane Ali. 9) 22 renj ullinj 
në vendin alaskoder kufi L; Ramazan e Hajdare 
Deda, P : Oerim Aliu, J : Mahmut Bofxhefe e Haj· 
dare Deda V : Shame e Alijet, këto prona ndodhen 
në kat. Rogozhinë. 

Ankandi i parë fillon 30 ditë pas botimit të 
dytë të kësaj shpallje në Fletoren Zyrtare dhe 
vashdimi 30 dit, dhe anlçandi dytë definitif fillon 

-të nesërmen e mbarimit të ankandit parë e vashdon 
15 ditë. 

Ofertusat kanë me u prezantue Përmbarimit 
Peqin dhe para se të venë pe ti shtrohen dispozitës 
Nenit Li.53 sht. II. P. C. 

Peqin, me 5-X-19Li.2-XX. 
Përmbaruesi 

SHPALLJE GJYQESH 

LETËR- THIRRJE 
Panajot Kaliva edhe Stavro Spirua ose Ca· 

vua nga katundi Marina e Greqisë hanuesa në 
katundin Bodrishtë e tasbë me banim t' pa di 
tun, thëriten që të prezantohen para Gjyqit He 
tues të Gjlnokastrës për me datën 25-11-942-XXI 
ora, 9 para dreke për t'u pyetun si të pandehun 
për fajin e grabitjes të kryem në dëm të ankue 
savet të Llambri Makos edhe Aleks Gjokës nga 
katundi Penal i N-Prefekturës Libohovës me d. 
7-9-i942-XX. 

Në rastë se nuk kanë me u prezantue di: 
tën edhe orën e caktueme hetimet kanë me u 
përfundue në mungesën e tyne si mbas ligjit. 

Këjo shpallje ze vendin e komunikimit. 
Gjiookastër, me 25-10-1942-XX. 

Si Gj. Hetues 

* * * 
Të quajtunat Elena Koconl dhe Efthimia 

Pepa, nga katundi Camada _i Greqis, akuzohen 
se pse me datën 5 Fruer 1942 kanë kalue ku 
firin greko-shqiptar tinëzisht pa pasaport, si dhe 
kanë kalue kontrabandë doganore. Prandaj thi 
ren për t'u prezantuar para Gjykatës Paqtuese 
të Konispolit, për t'iu-gjykuar me datën 29-12- 
1942-XX ora 10 para dreke. 

Në rast mos prezantimit do të veprohet si 
mbas ligjës. 

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

Konispol, më 16-10-1942.XX, 
Gj. Paqtues 

* * * 
Thëritet i qojturi Zuin Gildo, shofer, nga 

Saccolungo e Padovas t' Italisë më parë qendrues 
në Durrës, dhe tash me banim të paditur në 
Itali, që të prezantohet para Gjyqit Kolegjial të 
Korçës D. Nd. për t'u gjykuar si i pandehuri 
me datë 22 Janar 1943-XXI ora 9 para dreke, i 
akuzuar se me datë 27-4-941, nga pakujdesija e 
tij ka rëzuar automobilë që dirizhonte, në gjol 
dhe nënë rrugë, në kohën që udhëtonte nga Ti 
rana për në Pogradec dhe në këtë mënyrë ka 
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shkaktuar vdekjen e dy karabinierëve dhe pla 
gosjen e disa pasagjerëvet të tjerë. 

Në rastin se nuk do të prezantohet në da 
tën dhe orën e sipërme, gjykimi çeshtje do të 
vazhdojë dhe përfundojë në mungesën e tij. 

Korçë, më 24-10-942-XX. 
Zav. Kryetari Gjyqit 

* * * 
Thrritet i qojturi Kristo Vasil Abaxhidhe 

lli, tregëtar, më parë ~anuës në Korçë dhe tash 
me hanim të paditur në Greqi, që të paraqitet 
para Gjykatës Kolegjiale të Korçës D. C. më 
datën 28-1-943,XXI, për t'u gjykuar me paditë 
sen Efterpi Dhimitri Mole, banuëse në katundin 
Bohoshticë, e cila e ka paditur dyke kërkuar de 
tyrimin e tij që t'i paguajë, shumën prej fr. shq. 
pesëmijë (5000) kryegjë, bashkë me kamatat e 
tyre ligjore. 

Në rast mos paraqitjeje, gjyqi ka me u shi- 
kue në mungesën e tij. 

Korçë, më 22-10-942-XX. 
Zëv. Krvetari 

* * * 
Thirret me u prezantue para Gjykat~s Fi 

llore të Tiranës d. P: me datë 14-XII-942-XX 
ora 10 para dreke, dit' Hane, i pandehuni i quej· 
tun Dhimo Petro Andrea, ma parë banues në 
Tiranë si puntor pranë shoqënis Lucca dhe tash 
ti me banim të padijtun në Shqipnie, i akuzuem 
se me datë 24-2,942, ka vjedhur nga baraka e 
ankuesit Tahir Xhaferrit, në nji kohë që këjo 
ka qenë hapur, dy batanija dhe nji kapotë. 

Kjo thrrje e botueme rregullisht në Fleto- 
ren Zyrtare, zen vendin e komunikimit, dhe në 
rast që i pandehuni nuk ka me u prezantuem 
në ditën dhe orën e lanun, ka me u shikue 
gjyqi i tij në mungesë. 

Tiranë, më 2-10-1942-XX. 
Zav. Kryetnri 

* * * 
Thirret me u prezantue pa Gjykatës Kole 

gjiale të Tiranës d. p. me d. 10-12.942-XX ora 
10 para dreke, dit' e Ejte, i pandehuni Mazllum 
Xhafer Mazllumi, "nga katundi Zdunje e Gosti 
varit, ma parë banues në Tiranë, dhe tashti me 
banim të padijtun, i akuzuem se në bashk ·pu- 
nimme të pandehunin tjetër Behxhet Hajdar Teien 
nga katundi Mançurisht i Korçës, në muejin Fruer 
të vjelit 941, tue qenë si shërbëtor pranë an 
kuesit Hasan Labit, tregtar në Tiranë, i kanë vje 
dhë ·këtij tri arka qumësht Nestle të cilat i kanë 
shitun tue pervetnem kushtimin e tyne. 

Këjo thirrje e botueme rregullisht në Fle- 

toren Zyrtare zen vendin e komunikf mit dhe 
në rast që i pandehuni Mazllum Xhaferri nuk 
ka me prezantuem në ditën dhe orën e shenue. 
me ma sipër, ka me u shikuem gjyqi i tij në 
mungesë. 

Tiranë, më 23-10·9-42-XXI. 
Kryetari 

• • • 
Thirret me u prezantue para Gjykatë, Ko 

legjiale të Tiranës dega penale me datë 17-XU. 
942-XXI ora 10 para dreke, dit' e Ejte, I pan 
dehuni Rossi Sotne Agostino, shofer nga Italija, 
ma parë banues në Durrës dhe tashti me banim 
të padijtun, për t'u gjykuar për shkak se me 
datë 20-2-942 nga pakujdesija e tij ka shkaktuem 
rrokullisjen e automobilit që vetë dirizhonte, dhe 
në këtë rast ju shkaktuem lezione të randa të 
shërushme në ma tepër se nji muej në dëm të 
Caracciolo Biagio dhe Vincenzo Romano. 

Këjo thirrje e botueme rregullisht në Fle 
toren Zy11tare zen vendin e komunikimit, dhe 
ne rast se i pandehuni i treguem nuk ka me u 
prezantue në ditën dhe orën e shënueme sipër 
para kësëj Gjykate ka me u shikue gjyqi i tij 
në mungesë. 

Tiranë, më 23-X-945.XX. 
Kryetari 

• * • 
Thirret me u prezantue para Gjykatëa Ko 

jiaegle të Tiranës d. p. me d. 17,12-942-XXl 
ora 10 para dreke, dit' e Ejte, :i pandehuni Sha 
ban Sefer Mahmuti nga Dibra e Madhe, banues 
në Kavajë dhe tashti me hanim të padijtun në 
në Shqipni, për t'u gjykuar se pse me datë 5- 
1-942 nga nji veturë që ndodhesh në Bulevar. 
din Viktor Emanuel III ka vjedhë njl kopert 
maqine. I zoti i sendit të vjedhur nuk asht dik 
tuar. 

Këjo thirrje e botueme në Fletoren Zyrtare 
zen vendin e komunikimit dhe në rast se i pa 
ndehuni nuk ka me u prezantue në ditën dhe 
orën e shanueme sipër para kësaj Gjykate, ka 
me u shikue Gjyqi në mungesë të tij. 

Tiranë, më 12-10-1942-XX. 
Kryetari 

• • • 
Thirret me u paraqit para Gjykatës Paqtue 

se të Delvinës, për më datë 29-12-942-XXI ora 
9 para dreke, i quajtuni Thodhori Hristo Jani, 
nga Filati i Çamëria (Greqi) më parë qëndruës 
në Delvinë, dhe tash me banim të pa ditun në 
Greqi,. )lër t'ju përgjegjnn akuzës që i ngarkohet, 
për që më datë 28-3.942, ka vjedhun në kasollen 
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e ankuses Thodhora Stillo J anit nga katundi 
Çukë 30 kokra dhe vezë dhe tri Kg. vaj ulluri. 

Nga mos ardhja e tij në orën dhe datën e si• 
përme, ka me u shikue gjyqi në mungesë të tij. 

Kjo thirje zë vendin e komunikimit qysh 
nga data e botimit në Fletoren Zyrtare. 

Delvlnë, më 20-10-942-XX, 
Gjyqtari Paqtuës 

* • 
* 

Thirret me u paraqit Gjykatës Paqtuese të 
Delvinës, për më datë 29-12-942-XXI ora 9 para 
dreke i quajtuni Riza Sherif Cane, nga katundi 
Picar i Çamëris (Greqi), më parë qëndruës në 
Delvinë, dhe tash me banim të p.! dltun në Gre· 
qi, për t'ju përgjegjun akuzës që i ngarkohet, 
për që më datë 7.9-941, ka shkuar dhe i kapri 
ehun kasollen ankuesit Birbil Kamber Ahmetit 
nga Lazarati e banuës në këtë qytet. 

Nga mos ardhja e tij në orën dhe datën e si 
përme, ka me u shikue gjyqi në mungesë të tij. 

Kjo thirje zë vëndin e komunikimit qysh 
nga data e botimit në Fletoren Zyrtare. 

Delvinë, me 20-10-1942-XX. 
Gjyqtari Paqtues 

* * "· .,. 
Thërriten të qojturit 1) Riza Arshin, nga 

katundi Backë dhe 2) Pehlivan Islam, nga ka 
tundi Panarit, tash me banim të paditur në 
Shqipëri, që të prazantohen para Gjyqit Kolegjial 
të Korçës D. Nd. me 26 Janar 1943-XXI ora 9 
para dreke, për t'u gjykuar si të pandehur për 
vjedhje kashte nga pleviea e ankuesit Tasi Van 
gjel Kitës, nga katundi Vithkuq. 

Në rastin e mos prezantimit, gjykimi çesh 
tjes do të përfundojë në mungesën e tyre. 

Korçë, më 28-10-942-XXI 
Zav. Kryetari Paqit 

• • • 
Thirret me u prezantue si i pandehun para 

Gjykatës Paqtuese Pukës dega Hetuese i qojtuni 
Lentini Giuseppe, nënshtetas Italjan e ma parë 
banues në Gemsiqe - si puntor në Shoqnin e "Sl 
eelplr- _ i cili akuzohet përse me datën 19- 7 -942 
ka vjedhë uji sasi peme në kopshtin e ankuesit 
Ndue Çunit, nga katundi Qafarat. 

Kjo thirrje zen vëndin e komunikimit. 
Pukë, më 22-~-942-XX. 

Pretori 

• • 
Të quajtun Bamit Isufi, Nexhip Agushi, 

Mehmet Pirro nga katundi Margollec i Greqisë, 
akuzohen eepee më dalin 9 Jenar 1942 kanë 

kalue kufirin greko.shqiptar tinëzisht e pa pa 
saport dhe ka kalue kontrabandë doganore dhe 
thirren e ftohen për t'u prezantuar para · Gjyka 
tës Paqtuese të Konispolit për t' u gjykuar me 
datën 12-12.1942-XXI ora 10 para dreke. 

Në rast mos prezantimi do të veprohet si- 
mbas ligjës. 

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

Konispol, më 22-10-1942-XX. 
Gj. Paqtues 

* * 
I quajtuni Shaban Braho nga katundi Koc. 

kë i Greqisë, akuzohet sepse më datën 10 Nën 
dor 1942 kanë kalue kufirin greko-shqiptar ti 
nëzisht e pa pasaport dhe ka kalue kontra 
bandë doganore dhe thirren e ftohet për t' u 
prezantuar para Gjykatës Paqtuese të Konispolit 
për t'u gjykuarë me datën 12.12-1942 ora 10 
para dreke. 

Në rast mos prezantimi do të veprohet si- 
mbas ligjës. 

Kjo thirrje e botueme në Fletoren Zyrtare 
vëndin e komunikimit. 

Gj. Paqtues 
Konispol, më 22-X-19'i.2-XX 

* * . * I quajtuni Niazi Rustem Demi nga katundi 
Filat i Greqi9 akuzohet sepse më datën 13-6-1942 
ka kalue kufirin greko-shqiptar tinëzisht e pa pa· 
saport dhe ka kalue kontrabandë doganore dhe 
thirret e ftohen për t'u prezantuar para Gjyka 
tës Paqtuese të Konispolit për t' u gjykuar me 
datën 12-12-1942-XXI ora 10 para dreke. 

Në rast mos prezantimi do të veprohet si. 
mbas ligjës. 

Kjo thirrje e botueme në Fletoren Zyrtare 
zën vëndin e komunikimit. 
Konispol, më 23-10.1942-XX. Gj. Paqtuus 

* * * I pandehuni Tamburini Arnaldo, i të ndie- 
rit Umberto dhe i Pesarese Augusta, i lemë në 
në Ancona (Itali) me 15-9-1904, nëpunës pranë 
S. I. C. E. L. P në Shkodër, ma parë banues 
në Shkodër rruga Fusha Firej, dhe tash me ba 
nim të padijtun, akuzohet se në muejin Gusht 
1942 ka vjedhë nji sasi gjanash ushqimore sa 
pun, sheqer e tjera, prej magazes të Shoqnie nalt 
përmendua. 

Me anën e kësaj shpallje thirret me u pa· 
raqitë në Gjykatën Hetuese të Shkodrës ditën e 
hanë me datë 7-12'-1942-XXI. ora 10 paradite· 
Në rast se nuk paraqitet, hetimet kanë me u 
përfundue në mungesë. 

Shkodër, më 29-X.1942-XXI. 
Gjyqtari Hetues 
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* * SHKURTIM-VENDIM 
* 

Thirret për me u paraqit para Gjykatës Paq· 
tuese të Delvinës më datë 29-12-945-XXl, ora 9 
para dreke, i quajtuni Kristo Basho i biri Pa 
najotit nga Gjinokastra, tash me banim të padi 
tun në Shqipëri, për t'u përgjegjun reth pandeh 
sis tij që i ngarkohet për që më datë. 21-3-942, 
ka shitun sende tregëtije me vleftë më të madhe 
nga ajo e caktueme në tarifë. 

Nga mos ardhja e tij në ditën dhe orën e cak 
tuar ka me u shikue gjyqi në mungesë të tij. 

Kjo thirrje ze vendin e komunikimit që 
nga data e botimit në Fletoren Zyrtare. 

Delvinë, 26-10-942-XX. 
Gjyqtari Paqtues 

* * * Thirren per t'u prezantue në kët Gjykatë 
me datë 9-12-1942-XXI, ora 9 para dreke të 
pandeh unit të qujtun: 1) Sulo Veli Çami nga 
Çamërija dhe 2) Ismail Osmani nga Shkodra sot 
me banime të padituna. 

Durrës, me 28-10,1942-XX. 
Gj. Hetues 

* * * Thirret për me u paraqit para Gjykatës 
Paqtuese të Uelvinës për më datë 29.12-942 XXI 
ora 9 para dreke i pandehuni Kadri Ismail Ali 
ko më parë qëndrues në Konispol, tash me ba 
nim të paditun në Greqi; për t' u përgjegjun 
reth pandehsis tij që i ngarkohet për arsye se 
me maqinën e tij ka qarkulluar në ditë feste. 

Mos ardhja e tij në ditën dhe orën e cak 
tuar ka me u shikue gjyqi ·në mungesë të' tij. 

Kjo thirje ze vendin e komunikimit qysh 
nga data e shpalljes në Fletoren Zyrtare. 

Del vinë, më 26-10-942-XX. 
Gj. Paqtues 

* * * 
Thërritet për me u prezantue para Gjyka 

tës fillore për me datë 19-12-1942-XXI ora 9 
para dite i pandehuni Volpi Giuseppe Adriano 
nga .Italija e banues më parë në Durrës si sho 
fer pranë Shoqnis S. A. I. R. A. dhe tash me ba 
nim të pa ditur jashtë Shqipëris, i akuzuem pse 
me d •. atë 18-1.1942 nga pa kujdesija e tij qi ka 
treguar duke dirizhuar automobilin e tij ka le 
zionuar ankuesin Sebastiano Alessandra. 

Në rast se i pandehuni i sipër shënuem nuk 
do të prezantohet ditën dhe 'Orën sipër shënuem 
ka me u vendos shikimi i çështjes në mungesën 
e tij konformë ligjës në fuqi. 

Durrës, më 28-10.1942-XX. 
Kryetari 

Gjykata Kolegjiale e Korçës, mbi kërkesën 
e paraqitur prej Shefiko Kapllanit, të vehes së 
Kapo Asllanit, shtëpijake dhe banueses në ka. 
tundin Sul të Bilishtit, me 7 -10 l 9Lt2-XX ka 
vendosur: 

Homollogimin e aktit me or. 71 kolek, da- 
të 30 shtator 194·2-XX, redaktuar para Preturës 
së Bilishtit me detyra Noterie, me të cilën Shefi. 
ko Kapllani, nga katundi Su], ka adoptuar Nia 
zi Ismail Sejdon, po nga ay katund. 

Ky shkurtim vendimi për · efektet e ligjës 
botohet në Fletoren Zyrtare. 

Korçë, më 12.11 1942-XX. 

Kryetari i. Gjyqit Shk. Lrë, 

Lista që· përmban emnat e imigrantëve të 
cilët ftohen të kthehen pranë tokave që u janë 

koncedue nga Komisioni Imigracionit 
i Nënprefekturës së Fierit 

Vendi instalimit 
Murtajas 
Portez 
Ahmet Bejas 

Nr. Emni e mb1emni 1 imigrantit 
1. Ibrahim Murseli 
2. Halil Rexhep Mahaj 
3. Hysen Sadri Shipshani 
4. Mehmet Shipshani 
5. Ramadan Gashi 
6. Time Sadiku 
7. Y mer Fazllija 
8. Shar Tahiri 
9. Shaban Aliu 
10. Ali Shabani 
11. Ahmet Shipshani 
12. Haxhi Pulam 
13. Ali Ademi 
14.. Sul Rexha 
15. Adem Rexha 
16. Hysen Idriz Bajrami 
17. Shaban Idriz Bajrami 
18. Rexhep Kamber Kuqi 
19. Bajram Maloku 
20. Cak Sodrija 
21. Met Hohl Dervishi 
22. Isuf Haseni 

Lajmërim 

Radostin faskë 
Lengimas 

Portez 

Hamil 
Havaleas 
Portez 
Grecalli 

Lajmërohen të nalt përmendunit me banim të 
pa dituri në Kosovë se, Komisioni Imigracionit i 
Nënprefekturës së Fierit me vendimin Nr. 16 datë 
26-5-194.2-XX ka vendosë crregjistrimin e tyne nga 
librat e imigrantëve, marjen e tokës e të shtëpis 
mbasi të përmendunit në kundërshtim me artin 11 
të Shtojcë Ligjës mbi vendosjen e Imigrantëve kan 
shitë tokat tue i dhënë në nji dor të dytë. Të për· 
mendunit 15 ditë prej datës që ky lajmërim shpe- 
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!let në Fletoren Zyrtare e Gazetën Tomori kon të 
drejtë me e apelue në Këshillin e Shtetit. 

Kryetari Komisionit Imig. 

* >I< 

Vendi instalimit 
Grecalli 
Kujtim Kosove 
Radostin Bejler 

zr. Eroni e mbiemni · i imigrantit 
1. Jusuf Ramadani 
?. Beg Sali Gurguri 
3. Cen Bash Peli 
It Sulejman Hasan Turku 
5. Soli Rexha 
6. Rexhep Pulcni 
7. Dem Bajrami 
8. Kadri Ibrahim Rexha 
9. Xhemal Muje Myftari 

JO. Hasan Bardheo Kelmendi 
11. Mustafo Jusuf Haxhia 
12. Sadik Jusuf Mertura 
13. Xhumshit Sulejmani 
14. Bajram Uk Scdiku 
15. Myrteza Fazlli Ibrahimi 
16. Asllan Zejnel Dashi 
17. Mahq Hamza 
18. Maliq Jusuf Selmani 
19. Osman Sejdi Dresha 
20. Emin Ram Ratej 
21. Sherif Mustafa 
22. Ibrahim Bchtiori 

Lajmërim 
Lajmërohen të nalt nalt-përmendunit, me ba 

nim të pa ditun në Kosovë se, Komisioni Imigra 
cionit i Nënprefekturës ·së Fierit me vendimin e tijë 
Nr. 17 datë 26-5 1942-XX ka vendosë që të për· 
mendunit me gjithë familje të kthehen në krye të 
tokave që u janë koncedue nga Komisioni mbren 
da 5 ditëve mbas shpalljes së këtij fajmërimi në 
Fletoren Zyrtare e Gazetën Tomori. Në qoftë se 
brenda afatit të sipërm nuk do të jenë prezantua 
para Komisionit ose të jenë kthye në krye të toka 
ve, në virtyt të dispozitave liqjore ka për t u ven 
dosun crregjistrimi i iyne n~a libret e imigrantve 
dhe do 'ju merret toka a shtëpija. 

Lenqimos 
Havaleas 
Portez 

Pojan 
Baker 

Mujalli 
Portez 
Oenas 
Ahmet Bejas 
Portez 

Kryetari Komisionit lmigr. 

* * * 
Nr. Emni e mbiemni J imigrantit 

1. Gjyle Kola 
2. Ali Hajdari 
3. Sokol Hajdari 
4. Azir Abaz Osmeni 
5. Sulejman Risvoni 
•. Met Asllan Bushati 
7. Jakup Zymer Bacinofci 
8. Halim Kadri Nimani 
9. Sahit Mehmet Murati 

10. Selman Shabani 
11. Sulejman Çandrolli 
12. Xheladin Dardha 
13. V ehbi Ismail Hotf 
14.. Hysen Ajdm Gjoni 
15. Shaqir Jetish Palaj 
16. Mislim Sul Jetishi 
17. Tahir Feriz Jetishi 
"18. Beqir Brahim Bytyci 
19. Bajram Emerlla Thaçi 
20. Emerlla Bajram Thaçi 
21. Tahir Xhemal Thaçi 
22. Rifct Bajram Thaçi 
23. Fazlli Rahman Gashi 
24. .Xhemal Emerlla Thaçi 
25. Osman Shaban Pushkallo 

Lajmërim 

;1~. ç;; 

Vendi instalimit 
Nikas ' 
Mujalli 

Porez 
Mamil 
Baltez Kote 
Bufas 

Zhavar 
Mujalli 
Portez 

-:.;, .. : .. , .;-..:.. 

Mujalli ·- .•,-t. 
Pojan-·· 

Havaleas ·- 
,-·. -~. , ..••. ... - ... ,, 

Lajmërohen të nalt-përrnendunit me banim të 
pa ditun n€ Kosovë se, Komisioni i Imigracionit i 
Nënprefekturës së Fierit me vendimin e tijë Nr,' .. 17 
datë 26-5-19Li.2-XX ka vendosë që të përmendunit . '- ··u 
me gjithë fëmijë të kthehen në krye të tokave · që· 
u janë koncedue brenda 15 ditëve mbas shpalljes 
së këtij lajmërimi në Fletoren Zytare e Gazetën To· 
mori. Në rast se brenda afatit të sipërm nuk do të 
jenë prezantue para Komisionit ose të [enë: kth'~::: 
në krye të tokave, në virtyt të dispozitave ligjore 
ka për t u vendos un çrregjistrimi i tyne mga, librob 
e imigrantëve dhe do ju merret· toga e shtëpijet 

Kryetari Komisionit lmigr. ': · :;.t· 
,•.--rl ,--·- 

9;J,b 

, __ r ... ~· 
, .. ·'}" . 
,:_::.".,:::· 
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GAZZETTA. UFFICIALE 
D E L R E G N O · D' A L B A N I A 

Tirana, sabato 21 novembre 1942-XXI 

EDITA DAL MINISTERO DELLA CULTURA POPOLARE 

COSTO E MODALIT A PEP LE lNSERZIONI CONDIZIONI D'ABBONAMENTO 
ALBANIA.. ITAUA e IMPEltO per un anno fr. alb. 20 
ESTERO (Poesl dell"Uotooe Poatalel , , • • 30 

(per 6 mffl meta preno) 
U. DWDerO del meee ID eorse (""" • 16 paglne) fr. alb. 0,20 

arratroto • • t 
Og1II loaclcolo • ID vendlta anche pre110 le llbrerle autorlnate. 
GU abbonamenU di regola decorrono dal gtorno di rlcevtmento dell'tmporte, 

Moo .i garanUtce l'IDvto del numerl arretraU. 
L'lmporto dell'abbanamento o per numerl separaU, se per resldentl ID AJ. 

bcanla. de,,e eeeere venato al locall Ulftcl di Flnanza e la relallva quletanza 
rtmeeea al MIDletero della CULTURA POPOLARE se dall"ltalla, lmpero o dal, 
I' &tero, con aHegno bencarlo 1Ulato ID franchl albanelll, aumentato (ae per 
abbonamenU) di fr. alb. 0,70 per IP••a di quletanza. 

ÇU Ufllcl atatall {civili o mllltarl) e gli Enu pubbllc1 quaudo autonom, o 
aocentraU (ckM non gli Utflcl dtpendenU) - po11ono rlchledere per lscrltto una 
o piu cople gratulte (lclolte o iD abbonamento) per •• e per gli Ufltcl dlpendenU. 

Legge, 27-XX-1942, Nr. 286 
(Conversione in legge del D. L. n. 262 (1941) 

data 27-J0.1942-XX 

· Autorizzazione alla Direzione Gen. PP. TT. per 
l'inquadramento di impiegati provvsori 

NOi 
LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAE.STA 

VITTORIO EMANUELE Ill 
PER GRAZIA DIDIO E VOLONTA DELLA NAZIONE 

RE D' ITAUA E D' ALBANIK 
IMPERATORE D' ETIOPIA 

ll Consiglio Superiore Fascista Corporative, a 
mezzo delle sue Cornmissioni. ha approvato , 

In virtu dell'Autorita a Noi conferita, abbiamo 
sanzionato e promulqhiamo quanto segue: 

E' convertito in legge ii Decreto Luogotenenziale 
del 28 Agosto 1941-XIX, nr. 262 per l'assunzione di 
impi~ati provvisori al servizio dell'Amministrazione 
delle PP. TT. con le seguenti modifiche: 

J\ll'articolo viene aggiunto il seguente comma: 
.,,'ta Direzione Generate .delle PP. TT. puo in 

quadr9fe gli impiegati provvisori in oggetto,nei propri 
ruoli Ofganici osservando le norme stabilite dal D. L 
Nr. t~ del 3 aprile 1940-XVIII, concerne t2 lo state 
giuridifo, economico e gerarchico deq.i impiegati di 
Stato, eccezione fatta per il concorso, · se gli impiegati 
die verranno inquadrati avranno dato, secondo ii giu- 

•• non 1upera una colonno (albonese • ltallono)mlnimo fr. alb. 10 
•• oltr• uoa colonna • • p111r ognt colonna 

L'tmporto e da versar11 In anUclpo • salvo par qll Ulflcl 1tatall o paro11a, 
tall con le 1te11e modollta come per gli abbonamentl. 

Le lnserzlonl 1000 gratulte soltunto per I Tribunal I o I' JI mmlnl1trazlone ato 
tale quando per legge non • prevllta o non • poulblle la t lvelsa au terzi dallo 
1pe1a per I' lnsenlone., 

La pubbllcazlone delle lnserztont avvlene talvo speciali clrco1tanze. ~~tro 
1 primi 3 numerl dopo la data di rtcevlmento. 

N. a Ognt corrl1pondenzn o venamento deve e11ere tndtrlzzato al, 
MINISTERO DELLA CULTURA POPOLARE 

iGAZZETTA UFFICIALE) 
T f R A N A. (Albania) 

dizio della direzione stcssa, prova di capacita durantc 
un periodo di almeno sei mesi» 

Ordiniarno ehe la presente legge sia inserita nel 
la Gazzetta Ufficiale del Regno, mandando a chiun 
que spetti di osservarla e di Iarla osservare. 

Tirana, li 27 -10-1942-XX. 
Francesco jacomoni 

M. Kruja 
I. /\gushi 

Decreto Luogotenenziale Nr, 287 
data 2-11 1942-XX 

Modifica dell'art. 12 del Codice Penale 

NOi 
LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAE.STA 

VITTORIO EMANUELE III 
PF..R GRAZIA DI DIO E VOLONTA DELLA NAZIONE 

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

In virtu dell' Autorita a Noi conferita; 
Visto l'art. 15 dello Statute Fondamentale e 14 

del D.L. 3 aprile 1940-XVIII, nr. 101, convertito 
nella legge 12 luglio 1940-XVIII, nr. 358; 

Ritenuta l'urgenza di provvedere; 
Sentito ii Consiglio dei Ministri; 
Su proposta del Presidente del Consiglio dei 
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:'Jlinistri, Ministro Segretario di Stato per l'Interno 
c ad interim per la Giustizla ; 

abbiarno decretato e decretiamo: 
L'art. 12 del Codice Penale viqene e modificato 

nel -sequente modo: 
«La cena di morto si esegue mediante l'inpic 

cagione nel luogo indicato dal Ministro dell'Interno 
scnza la presenza del pubblico, a meno ehe lo stesso 
Ministro non disponga ehe la esecuzione sia pubblica. 

Se la esecuzione deve aver luogo contro donna 
incinta o ehe abbia partorito da meno di due mesi, 
la esecuzione e differita sino a ehe la donna non 
abbia partorito o abortito e non sia decorso il detto 
terminë. 

Se i condannati alla pena di rnorte siano piu di 
uno, la esecuzione avviene in modo ehe l'uno non 
veda l'esecuzione dell'altro. 

La esecuzione delle sentenze di condanna a morte 
avviene nel giorno ed ora stabiliti dal Ministro dell' 
Interno dopo ehe la san'cnza e divenuta irrevocabile 
ed e state provveduto sulla eventuale domanda di 
grazia. All'uopo il pubblico Nl.inistero comunica di 
urgenza al Ministero dell'Interno copia del!a sentenza 
o del provvedirnento di rejezione della domanda 
di qrazia o una dichiarazione ehe nessuna dornanda 
di grazia e stata prcsentata». 

Alla esecuzione inle. ve..qono un rappreseutante 
del Pubblico Ministero presso il Giudice ehe ha· pro 
nunziato la sentenza di conca-ma a morrc, assistito 
dal Segretario, un medico des'q.iato dal Pubblico 
Nl.inistero e un ministro del c.il.o protessato dal con 
dannato, se questo lo rtchiede 

II segretario compile ii processo verbale, nel quale 
e fatta menzione anche de.l'ora dell'eszcuzione ed e 
inserita la dichiarazione dclla merte del condannato 
accertata dal medico. 

Dcll'avvenuta cszcuzione si fa certificazione in 
fine dell'oriqinale della scntcnza di condanna, a cura 
del segretario del qiudice ehe l'ha pronunziata. 

11 condannato a rnorte per parricidio e condone 
sul 1 uogo dcll'esccuzione scalzo, a testa scoperta e 
vesite con camice nero. 

I1 corpo del giustiziatu puo essere conscqnato ai 
prossirni congiunti ehe lo richicdono per il seppel 
limento, il quale, in ogni caso, deve avvcnire senza 
alcuna cerimonia». 

11 presente Decreto cntra in vigore del giorno 
della sua pubblicazione nella Guzzetta Ufficiale e dal- 

la stessa data e abrogata ogni disposizione diverse 

o contraria. 
Il Ministro proponente e incancato della presenta- 

zione di questo Decreto al Consiglio Superiore Fa 
scista Corporative per la conversione in legge. 

Ordiniarno ehe i l presente Decreto sia pubblicato 
nalla Gazzetta Ufficiale del Regno, mandando a chiun 
que spetti di osservarlo e farlo osservare. 

Tirana, li 2-11-1942-XXI. 
Francesco Jacomoni 

M. Kruja. 

Decreto Luogotenenziale N 1. 287 
data 13-XI-1942-XXI 

Norme contro coloro ehe attentano la sicurezza 
delle strode e i servizi di telecomunicazioni 

NOI 
LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTA 

VITTORIO EMANUELE Ill 
PER GRAZIA DIDIO E VOLONTA DELLA NAZIONE 

RE D' IT ALIA E D' ALBANIA 
IMPERATORE D' ETIOPIA 

In virtu dell' Autori ta a Noi conierita: 
Visto l'art 15 dello Statuto Fondamentale del 

Regno e l' art. 14 del Decreto Luogotenenziale N. 101 
del 3 aprile 1940-XVIII, convertito in legge N. 358 
del 12 luglio 1940-XVIII; 

Ritenuta l'urgente nccessita di adottore dei prov- 

vedirnenti: 
Sentito il Consiglio dei Nl.inistri; 
Su proposta del Presidente del Consiglio dei 

Ministri, Ministro Segretario di Statu per l'lnterno 
e ad interin per la Giustizia. di concerto con ii 
Ministro Segretario di Stato per le Finanze: 

Abbiamo decretato e decretiamo: 
Art 

Per qualsiasi attentato contro la sicurezza delle 
strade e c ontro il servizio di telecomunicazioni. la 
sciando libera l'applicazione delle leggi penali in 
viqorc relative alle azioni compiute individualmente, 
verranno eseguite le sanzioni arnmin'strative ehe sono 
dispostc nei seguenti articoli. 

Art. 2 
Contro gli abitanti dei villaggi cornpresi entro 

un ram:;io di cunquz chilometri dal lucqo don si e veri 
ficato qualcuno dei Iatti previsti dall' art. 1, e ap 
plicata una multa collettiva da mille a ventimila fr. 
alb., rnediante deliberazione inappellabile della Com 
missione di cui si fa menzione nell'art. 142 del 
Codlce di Polizia in vigore 
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:,: · ·· Poi tutti i capi di famiglia, resident! nella zona 
menzionata ne! precedentë paraqraio, saranno inter 

' nati dalia .Cornmissione precitata · per un periodo di 
·f. im 'armo. 

Art. 3 
·,:·r··'};;La Cornmissione di cui all'art 142 del Codicc 
;"'u{ :Po!izia stabilisce ii termine in cui verra vcrsatu 
I'intera somma della multa presso l'Intcndenzu di 
Finanza della Prefettura nella cui periferia e state 
verificato ii fatto. 

Scaduto il detto tcrmine scnza ehe sia stara. 
.versatta la mul ta, il Prefctto adatta i provvcdimenti 
il sequestro e la vendita dci prodotti del terrene. 
delle greggi e dell'altro bestiame in possesso degli 

.. .;~bitanti dclla zona cui e srara inflitta le pe.ia, fino 
•.. ~.·- l . 

alla copertura della somrna dell'ammcnda. vcrsandone 
le entrate all'Intendenza di Finanza 

.·.·II · Prefetto puo adottarc cualsiasi altro provvcndi 
mento ehe lo giudica i~oneo per ot.ene.e ii vcrsarnento 
della somma deli'ammenda stebilita 

Art, !! 
.... , . L'intero importo ricavato dall'ammenda va a fa 
'. .. v.o;e della famiglia oppure delle Iamiqlie dclle vittirnc 
' --~ve~tuali . dell'attentato. · ...... 

Oualora l'attentato non abbia causate vittime, dell' 
importo viene estratto la somma dovuta per ii r isar 

. cirilento 'dei danni materiali causati ed il r imanente 
viene versato alla Cassa dello State. 

. Uqualrneute J'in,porto verra versa'o intierarncnte 
alla Cassa dello Shito se non vi siano stati causati . ~ f 

ne vittirne ne danni. 

Art. 5 

I capi di fomiglia internati di cui al secondo com 
ma dell'art. 2 verranno mcssi in liberta, anche prima 

, della scadenza del terrnine, quando gli autori dell' 
·l attentato siano stati catturati per l'intercssamento deg li 
abitanti della zona di cui al primo paragrafo dell' 

. art. 2 suaccennato. 
H presente Decreto entra in vigore 15 giorni dopo 

la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e sara 
presentato, dal Ministro proponente, al Consiglio Su 

. -P.~-rjore Fascista Corporative per la sua conversione 
· !iA higge. ·., .. 
~ ' Ordiaiamo -che ii presente Decreto sia pubblicato 

('' 

nella Gazzetta Uificiale del Rcgno. rnandando u chiun. 
que spetti di osservarlo e di Iarlo osservare 

Tirana, li 13 novernbre 1942-XXI. 
Francesco Iacomoni 

IV\. Kruja. 
Shuk Gurakuqi 

Comande del Çompartimento Marittimo 
d Albania - Di.rczzo 

GRDINANZA N 62 
li Colonnello di Porto Comandantc del Cornpar. 

timen to Maril imo di Albania; 
Viste le proprie ordinanzc 11. 29 del 29 gemraio 

1941, n 36 del 2 maggio : 941 , 11. .38 dell' 11 giugno 
1941, n. 42 del 14 novembre 1941 e n 49 <kl 2~ 
maggio 1942; I 

Visto ii contratto per Ia discipllua <.legli Iamiqll 
ari ai lavoratori italiani in Albania, stipulate in Homa 
in data 26-9-1942 fra In Confcderazionc Fascista degh 
lndrustriali e la Confcderazionc fascista dci Lnvoratori 
dell' Industria; 

Riconosciuta la necessitu di rcinteqrure Iu Com- 
pagnia Lavoratori Portuali Italo-Albanese Orestc 
Gasparro delle spese ehe la stessa dovra sostenere 
per corrispondere ai lavoratori portuali gli asseqni 
famigliari raddoppiati ; 

Ir virtu dei poteri conferitiqli dall'art, 4 del De 
creto Luoqotenenzialc n. 75 in data 16 marzo 1940; 

ORDINJ\ 
Art. 1 La pcrccntmlc per le prcvldenze sociali 

ehe l'Irnpresa ë tenuta ad incassarc e versnrc alla 
Cornpaqnia Portuale sara, a decorrere dalla data sta 
bilita dall'art. 3, del 26 O O par le merci civili e del 
28 O,'O per le rnerci di pcrtinenza dclle Amministra 
zioni Militari; 

Art. 2 In consequenza le voci «compcnso irnpresa» 
delle tariffe in viqore, previstc dalle ordinanze n. 42 
del 15-11-1941 e n. 49 del 29-5-1942 sono aurnentate 
di una sornrna u guale al 3 0/ij della corrispondeute 
voce «compenso mano d'ope1a•. 

Art. 3 Tale aurnento dovra essere applicato per . 
le voci: imbarco, sbarco, stivagqio, disistivaqqio e 
spunta per le merci imbarcate o sbarcate dopo le ore 
zero del 29-10-1942 c per Iu voce «ricarico» per 
qualsiasi merce rnaneggiata dopo le ore zero del 29- 
10-1942. 

Art. 4 La presente ordinanza non e applicabile 
alle tariffe relative al porto di S. Giovanni di Medua. 

Durazzo, li 28-10-1942-XX . 
Il Colonello 'di Porto 

Comandante ii Compartimento Marittimo D' Albania 
Ettore Mollo - 

Shtyp. Luara1t Tirani 
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M1NlSTRIS£ S£ !CULTUR£S POPULLOil 

(FLETORJA ZYRTARE) 
TIRAN£ 

Dekret Mëkambësuer Nr. 289 
4 Nëntor 1942- XX 

Rekuizim prone në Durrës për banim oficerash 

NA 
Mi'kumbësl l Përgjithshëm l Madhnls së TIJ 

VIKTOR EMANUELIT III 
Për Hir të Zotit e Vullnet të Kombit 
MBRET I IT ALIS DHE I SHQIPNIS 

PERANDOB I ETIOPIS 

Në virtyt t'autoritetit 1ë Na asht delegue; 
Mbassi u-pa kërkesa e Komandës Eprore të ~'n 

qive t' Armatosuna në Shqipni me datë 5 Tetuer 
194~-XX, Nr 2645 mbi rekuizimin e dy apartamenta 
ve të katit parë 11ë pasunin e patundshme lë Z. Mi 
hal Tali, e ridodhun në Durrës - Rruga Nr. 18 e 
Rruga Nr. 12 - për banim të oficerave të T.A. JV; 

Tue marrë parasyth se rekurojnë ekstremet e 
interesit botuer; 

Mbassi u panë nenet ~ e 4 të Dekretit ~lëkam 
hësuer datë 2 Shiatuer 1939-X\ll, Nr. 77; 

Mbi propozimin e Kryetarit të Kësnillit të .Mi 
nistravet ; 

kemi dekretue dhe dekretojmë: 
Urdhnohet rekuizimi e për pasojë okupimi për 

nji periudhë prej dy vjetësh, tue fillue nga data e 
okupimit, i dy apartamentave të katit të parë pjesë 
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e pasunisë së patundshme pronë e Z. Mihal 'I'ati, e 
ndodh un në Durrës në Rrugën N r. 18 dhe Rrugën 
Nr. 12, për t'u përdorë për banesë nga oficerat e 
'l'.A. l V, tregue në hartën korografike q' i bashka 
ngjitet këtij Dekreti dhe vistue me urdhuin t' O në 
prej Kryetarit të Këshillit të Mmistrave proponues. 

Ky Dekret do t'u njoftohet, në vështrim të ne 
nit 5 të Dekretit ::\lëkambësuer datë z Shtatuer 19:39_ 
XV HI, Nr. 77, pronarëve dhe m bajiësave të pasunisë 
së palujtshme të rekuizueme. 

Urdhnrj rnë që ky Dekret të botohet në Fleto 
ren Zyrtare të Mbretnis, tue i dhanë mandat cilitdo 
q' i përket me e respektue dhe me ba që të respek 
tohet. 

Tiranë, me 4-11 HH2-XX. 
Francesco J acomoni d. v. 

M. Kruja d. v. 

Dekret Mëka111bësuer datF 23 Tetor 1942-XX 

Kalim nëp. në vendin kryesekretari 

NA 
Mëkambësi i Përgjithshëm i Madhnis së Tij 

VIKTOR EMANUELIT III 
Për Hir të Zotit e Vultnet të Kombit 
MBRET I IT ALIS DHE I SHQIPNIS 

PERANDUER I ETIOPIS 

Në virtyt t' autoritetit që Na asht delegue ; 
Mbasi u-pa Vendimi datë 6 Maj 194~ XX, Nr. H, 

i Këshillit t' Administratës së Ministris s' Ekonomis 
Kombëtare; 

Mbasi u-pa Dekreti i Ynë datë 3 Prill 1940- 
XVIII, Nr. 105, mbi normat qi rregullojnë gjendjen 
juridike, ekonomike e jerarhike të nëpunësavet të 
Shtetit; 

Mbi propozimin e Ministrit Sekretar Shteti për 
Ekonomin Kombtare ; 

kemi dekretue dhe dekretojmë: 
Në vendin vakant të Kryesekretarit të Kl. II-të, 

Grupi A) Grada VIII-të, kalon tue përfitue vetëm nga 
përmirësimi në grup dhe me rrogën fillestare të gra 
dës, Ilia Papajani, tesh Kontrollor e Llogaritar i Kl. 
I-rë, Grupi B) Grada V!II, me shërbim pranë Odës 
së Tregtis në Shkodër. 

Ky Dekret hyn në fuqi prej datës 1 të muejit 
të mapastajmë qi ndjek datën e nënshkrimit të tij. 

Ky Dekret do të botohet në Fletoren Zyrtare të 
Mbretnis, dhe do t' i komunikohet Odës së Tregtis 
së Shkodrës për veprim e rregjistrim. 

Tiranë, më 23.X.1942-XX. 
Francesco Jacomoni d. v. 

K. Kotte d. e. 

Dekret Mëkambësuer datë 2 Nëntor 1942-XX 

Shkarkim kuestorësh nga puna 

NA 
Mëkumhësl I Përgjithshëm I Mudhnls së TIJ 

VIKTOR EMANUELIT III 
Për Hir të Zotit e Vullnet të Kombit 
MBRET I ITALIS DHE I SHQIPNIS 

PERANDOR I ETIOPIS 

Në virtyt t'autoritetit që Na asht delegue; 
Mbussi u-pa Dekreti i Ynë Nr. li>, datë 27.2.l!)t2- 

XX:: 
Mbasi u-udigjue Këshilli i Ministra vet; 
Mbi propozimin e Ministrit Sekretar Shteti për 

për Punët e Mbrendshme : 
kemi dekretue dhe dekretojmë : 

, Z.Z. Azis Çami dhe Kamber Qafmolla, Kuesfora 
lë Kla sit të I rë, i pari 11ë dispozicjou dhe i dyti i 
ngarkucm me shërbim pranë Drejtorie së l'ërgjith 
shme, të Policis, shkarkohen nga puna. 

Urdh ioj më qi ky Dekret të botohet në Fletoren 
Zvrtar e të Mbretnis .dhe t' i komunikohet Këshillit 
Kontrollues për rregjistrim. 

Tiranë. më 2.l l.19t2 XXI. 
Francesco Jacomoni d. v. 

JI. Kruja d. v. 

------- -- -- --- 
Dekret Mëkrrnzbësuer datë 4 Nëntor 1942-XX 

Përjashtim prefektash nga shërbimi 

NA 
Milkambiisl I Pilrgjltbsbëm Madbnls si.l TIJ 

VIKTOR EMANUELIT Ill' 
Për Hir të Zotit e Vullnet të Kombit 
\'IBRET I ITALIS DHE I SHQIPNlS 

PERANDOR I ETIOPIS 

Në virtyt t' , .itoritetit që Na asht delegue; 
Mbassi u-udigjue Këshilli i Mioislrave; 
Mbi propozimin e Ministrit Sekretar Shteti për 

Punët e Mbrendsbme; 
kemi dekretue dhe dekretojmë : 

Prefektat e Klasit të pad· ZZ. Avni Koka e Ze 
nel Pro dani, përjashtohen nga shërbimi, për fryt të 
pakët në detyrë, në bazë të nenit 47 të Dekretit t' Onë 
Nr. 105, d'atë B Prill 1940-XVIH, duke i u njohë të 
drejtat e=tyue të pensionit ose të shpërblimit të nji 
hershëm, që eventualisht mund t' u përkasin. 
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Ky Dekrel hyn në fuqi që nga data e nënshkri 
mit të tij, do t'i kumt o het Këshillit Kontrollues për 
rregjistrim <lhP. do të Lotohet në Fletoren Zyrtare të 
~1 l>re tnis. 

'I'iranë, më 4.11.1942-};Xf. 
Francesco Jacomoni d. v. 

M. Kruia d. v. 

Dekret· Mëkatnbësuer datë 4 Nëntor 1942-XX 

Pushime dhe emërime nëp. komunalë 

NA 
Milkambësl I Përgjithshëm I Madhub si! Tij 

VIKTOR EMANUELIT IIJ 
Për Hir të Zotit e Vullnet të :Koinblt 
MBRET I ITALIS DHE I SHQIPNIS 

PERANDOR I ETIOPIS 

Në virtyt t' autoritetit që Na asht delegue ; 
Mbi propozimin e Ministrit Sekretar Shteti për 

Punët e M brendëshme ; 
kemi dekretue dhe dekretojmë: 

Z. Xhevdet Bekteshi, tash Kryetar i Ko munes 
së Qendrës Ulqin, shkarkohet nga detyra, mbasi asht 
caktuar për nji detyrë tjetër; 

Z. Mynir Hoxha, tash Sekretar i Komunes së 
Trcblovës, emnohet Kryetar i Komunes së Kardhiqit, 
ui' vendin qi ndodhet vakant. · 

Z. Niazi Rusi, tash Kryetar i Komunës së La 
zreopolit, pushohet nga puna, për pazotsi në detyrë. 

Z. Skender Selenica, tash Sekretar i Komunes 
së Fiersheganit emnohct Kryetar i Komunes së Ve 
leshtës, në vendin qi ndodhet vakant. 

Z. Nuredin Nexhipi, tash Kryetar i Komunes së 
Rashtanit, pushohet nga puna për pazotsi në detyrë, 
dhe në vendin e tij emnohet Z. Etëhem Sulej mani. 

z. Rifat Dan Cami, tash Kryetar i Kornunes së 
Galeshnikut, pushohet nga puna, si i papërshtatëshëm 
për atë detyrë, dhe në vendin e tij, emnohet Z. So 
tir Peti. 

Z. Hamn Dehari, tash Kryetar i Komunes së 
Banicës, pushohet nga puna për pazotsi në detyrë, 
dhe në vendin e tij emnohet Z. Shetki Bushati. 

Z. Lutfi Mustafa], tash Kryetar i Komunes së 
Nerezit, pushohet nga puna, për pazotsi në detyrë, 
dhe në vendin e tij ernnoh-t Z. Abaz Riza Poda. 

Z. Abd rlla Abdija, tash Kryetar i Komunes së 
Argjenicës, pushohet nga puna, për pazotsi në detyrë, 
dhe në vendin e tij emnohet Z. Ramadan Mandija. 

Z. Xheladin Maliqi (Aldiqi), tash Kryetar i Ko 
munes së Cerkovinës, pushohet nga puna për pa 
zotsi në detyrë, dhe në vendin e tij emnohel Z. Fahri 
Meça. 

Z. Selman Abdyl (Qerimi), tash Kryetar i Ko 
munes së Kosinës pushohet nga puna për pazotsi në 
detyrë, dhe në vendin e tij emnohet Z. Xhafer Çela. 

Z. Qazim Sefedini, tash Kryetar i Komunës së 
Babushit, pushohet nga puna për pazotsi në detyrë, 
dhe në vendin e tij emnohet Z. Ecnin Ruzhdi Orizaj, 

Urdhnojmë që ky Dekret të botohet në Fletoren 
Zyrtare të ~1 bretnis. 

Tiranë, më 4.11.194'!2 XX. 
Francesco Jacomoni d. v. 

M. Kruja d. v. 

Dekret Mëkcmibësuer dalë 4 Nëntor 1942- XX 

Pushim Nënprefekti 

NA 
Mëkambësl I Përgjithshëm I Madhnls si! TIJ 

VIKTOR EMANUELIT Ill 
l'ër Ilir të Zotit e Vullnet të Kombit 
MBRET I ITALIS DHE I SHQIPNIS 

PERANDOR I ETIOPI~ 

Në virtyt t' autoritetit qi Na asht delegue: 
Mbasi u-panë nenet 50,::i:l e 6i të normave mbi 

gjen.djen juridike, ekonomike e jerarqike të nëpunsave 
të Shtetit; 

Mbasi u-pa vendimi Nr. 5 datë :3.6. [942-XX i 
Këshillit të Dishiplinës së Ministris së Punëve të 
l\lbrendshme; 

Mbi propozimin e Ministrit Sekretar Shteti për 
Punët e Mbrendshme ; · 

kemi dekretue dhe dekretojmë : 
Z. Tek' Rusi, tash Nënprefekt i Leskovikut, dhe 

i inkuadruem në Grupin A, Grada X[ të ruoleve or 
ganike emuore të personelit t' Administratës së Punve 
:\Lbrend.shme, pushohet nga detyra për mungesa e 
faje të parashikuerne nga germa a) e nenit 54, nga 
germa b) e nenit 55, nga germat b) e c) të nenit 63 
dhe nga germa b) e nenit 64. 

Si mbas kryerr eshtit të tretë të nenit 66, të nor 
mave mbi gjeudJen juridike, ekonomike e jararqike 
të nëpunsave të Shtetit, e drejta e pensionit ose e 
shpër bl.mit, që eventualisht mund t'i përkasin, do të 
hkuidohet në favor të personave të familjes së tij, në 
bazë të Iigjës së pensioneve, sot në fuqi. 

Ky Dekret do të botohet në Fletoren Zyrtare të 
Mbetnis, dhe t'i komunikohet Këshillit Kontrollues 
për rregjistrim. 

· Tiranë, më 4.11.1942-XXI. 
Francesco Jacomoni d, v. 

M. Kruja d· e. 
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Dekret Mëkambësuer datë 4 Nëntor 1942-XX 

Emërim Arshivisti të I-rë n' Admin. e P. të Mbr. 

NA 
Mëkambësl I Përgjithshëm I Madhnls sf TIJ 

VIKTOR EMANUELIT III 
Pb Bir ti' Zotit e Vullnet tf Kombit 
MBRET I IT ALIS DHE I SHQIP NIS 

PEBANDOB I ETIOPIS 

Në virtyt t' autoritetit që Na asht delegue : 
Mbasi u-pa Dekreti i Jonë Nr. 106, dt. 14.5.194~ 

XX.; 
Mbi propozimin e Ministrit Sekretar Shteti për 

Punët e Mbrendshme ; 
kemi dekretue dhe dekretojmë : 

Z. Muh1.met Abaz Luz aj emnohet Arshivist i 
l-rë i N/Prefek.turës së Skraparit, në vendin qi rezul 
ton vakant dhe inkuadrohet në molin organik e m 
nuer të personelit të Ministri« së Puuve të Mbrend 
shme, Grupi C, Grada XI, me rrogë muejore fr.shq. 
150 (njiqind e p .sëdhjetë). 

Urdhnojmë që ky Dekret të botohet në Fletoren 
Zyrtare të Mbre tnis, dhe për n egjisirim t'i komuni 
kohet Këshillit Kontrollues. 

Tiranë, më 4.11.194~-XXI. 
Francesco Jacomoni d. v. 

M. Kruja d. v. · 

Dekret Mëkambësuer datë 4 Nëntor 1942-XX 

Shkarkim nga puna nëp, të Trupit t' Arm. të Policis 

NA 
Mëkamb&l ~ PfrlJllbsbfa I Madhnls sf TIJ 

VIKTOR EMANUELIT lii 
Pfr Hir të Zgtlt e Vullnet H! Kombit 
MBllET I ITALIS DBE I SHQIPNIS 

PERANDOR I ETIOPIS 

Në virtyt t' autoritetit që Na asht delegue; 
Mbasi u-pa Dekreti i Jonë datë 2 Gusht 1942-XX; 
Mbi propozimin e Ministrit Sekretar Shteti për 

Punët e Mbrendsnme; 
kemi dekretue · dhe dekretojmë 

ZZ. Nexhit Hajredini, Nasim Spahiu, Baki Kallo, 
Muhedin Sherifi, t' emnuem me Dekretin e naltshë 
nuem nëpunsa të klasës së parë në Trupin e Arma 
tosun të Policisë, shkarkohen nga detyra pse në pa 
mundësi me u paraqitun tue kenë të angazhuem me 
shërbim pranë të tjera zyrash publike, 

Ky Dekret dot' i komunikohet Këshillit Kontro 
llues, për rregjistrim, dhe <lo të botohet në Fletoren 
Zyrtare të Mbretnis. 

Tiranë, më 4.11 1942-XXT. 
Francesco Jacomoni d. v. 

N. Kruja d. v. 

Dekret Mëkambësuer datë 4 Nëntor 1942-X ! 

Shkarkim nga puna Komfseri të S. B. 

NA • 
Mllkambl111I I Pllrgjlthshëm I Madhnls s, TIJ 

VIKTOR EMANUELIT lii 
Për Hir të Zotit e Vullnet ti Kombit 
MBRET I ITALlS DHE I SHQIPNIS 

PERANDOR I ETIOPIS 

N{S virtyt t' autoritetit që Na asht delegue : 
Mbassi u pa Dekreti i Ynë Nr. 15 datë 27.2.194-z 

XX; 
Mbassi u pa ne i 19 i Dekretit t' Onë Nr. 10::i 

d. 3.4.1942 xx; 
Mbi proponimin e Ministrit Sekretar Shteti për 

Punët e 1lbre11dëshme; 
· kemi dekretue dhe dekretojmë : 

Z. Mustata Budini, Korniser në provë i S.B., 
me sherbim në Durrës, shkarkohet nga puna për pa 
aftësi. 

Ky Dekret, do t'i komunikohet Këshillit Kon 
trollues për rregjistrim dhe do të botohet në Fleto 
ren Zyrtv r të Mbretnis, 

T1rai1i\ më 4 11.1942-XX. 
Francesco Jacomoni d. v. 

J.1!. Kruja d. v. 

DEKRET }llNISTRCER 

Emërim agjenti në provë 
}llNISTHL SEKRETAR SHTETI PitR FfNANCAT 

Mbassi pa Dekretin Mëkambësuer Nr. 105 datë 
3.IV.1940-XVIH, mbi gjëndjen juridike, ekonomike e 
j erarhike të nëpunësavet civilë të Shtetit; 

Mbassi pa Dekretin Mëkambësuer datë 1.VI.1940- 
XVIU, mbi aprovimin e tabellave organike t' Admi 
nistratës Financiare; 

Mbassi pa përfundimin e konkursit për Agjenta 
të Kl. IV-të në molin e personelit të Grupit C) shpa 
llun me Dekret Ministruer datë 28.lll.L940-XVJ IT; 

DEKRE1'0N: 
Neni 1 

Zot. Ratnazan Kusi, që ka dalë fituës në provimin 
e konkursit shpallun 10e Dekret Ministruer datë 28. 
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JI[. 1910 XVIII, emnohet Agjant i Kl. IV-të në provë 
për gjasl1lë muej në Grupin C) Grada XV-të t' Admi 
nistratës Financiare me rrogë muejore pr- j fr.shq. 80 
(t~tdhjetë) siç asht. shënua nga tabella e përgjithësh 
me e përm'iaitun në Dekretin Mëkambësuer datë 
;3 IV.1940-XVJII, Nr. 10:S dhe c iktohet me vënd shër 
bimi si Tagrambledhës pranë Intendencës Financiare 
të Tiranës. 

Neni "l 
Ky Dekret ka me u rregjistrue në Këshil lin Kon- 

trollues dhe ka për t' u botue në Fletoren Zyrtare 
të Mbretnisë tue i-u kumtue dhe Zyravet tjera për- 
katëse. , 

Tiranë, 28~X-1942 XX 
Mini1otri i Finan. .. vet: 
Sh. Gurakuqi d. v. 

DEKRET MINfS1 RUER 

Emërim Sekretari Tatimesh 
Ml~lSTRI Sl!:KK.ETAR SHTETI PËR FINANCAT 

Mbassi pa Dekretin Mëkambësuer Nr. 105 datë 
3 JV.1940-XV III, mbi gjendjen juridike, ekonomike e 
jerarhike të nëpu nësa vel civilë të Shtetit; 

Mbassi pa Dekretin Mëkambësuer me datë 
25.Vll.19~]-XX, me u; cilin autorizohet Mmist ija e 
Fmancavet me emnue nëpunësa lë kategorinavet të 
ndryshme për plotësimin e nevojavet të Financavet 
në Tokat e Lirueme; 

DEKRETON: 
Neni 1 

Zot. Petro Marla, ersnohet me shërbim provizor 
si S skrutar Tatimesh pranë Intendencës Financiare Te 
tovë me rrogë muejore fr.shq. 150 {l'lj iqindepesëdhjetë). 

Neni 2 
Ky Dekret do të botohet në Fletoren Zyrtare të 

Mbretniës dhe do t'i kumtohet Këshillit Kontrolluës 
për rregjistrim si dhe Zyravet tjera përkatëse. 

Tiranë, më 2~-X~1942-XX 
Ministri i Financa vet: 
Shuk Gurakuqi d. v. 

DEKRET MINISTRUER 

Pezullim nëpunësi 
MINISTRI SEK. SHTETI PËR ~UNË BOTORE 

Mbassi pa shkresën e Drejtoris së Përgjithshme 
të Policie Nr. B763 datë 'H shlatuer 19.U-XX, me të 
cilën njofton se Z. Ruzhdi Cico, · 'I'ek nik i kl. II, i 
i Zyrës së Punve Botore të Korçës e me shërbim 
pranë Zyrës së Punvet Botore në Tiranë, ndodhet i 
burgosuri ndër burgjet Gjvqsore të Baril në pritje të 
masave lë Policis për dyshime të randa uë lamën 
politike ; 

Mbassi pa Dekretin Mëkambësuer dalë 3 Prill 
1940-X VI U, Nr. 10\ mbi rregullimin e gjendjes ju- 

ridike, ekonomike e jerarkike të nëpunsave civilë të 
Shtetit; 

DEKRETON: 
Neni 1 

Z. Ruzhdi Cico, Teknik i kl. TI, Grupi B, Grada 
IX, i caktuem oë Zyrën e Puuve Botore të Korçës e 
me shërbim të përkohshëm në Tiranë, në pshteije të 
nenit 59 të Dekretit Mëkambësuer të naltpërmendun 
pezul1ohet nga detyra, me çveshje rroge, për nji kohë 
të pa caktueme. 

Neni ~ 
Ky Dekret, qi për të gjitha efektet ligjore, ka 

fuqi prej latës 1 Shtat ner ,1942-XX; do lë botohet në 
Fletoren Zyrtare dhe do t'i kumtohe t Kër hillit Konlrc 
llues për regjistrim. 

Tiranë, me 25 Shlatuer 1942-XX. 
Ministr'i Punvet Botore: 
Ilias H. Agushi d. v. 

DEKRET MTNISTRUER 

Emërim Institutori në provë 
MINISTRI SEK. SHTETI PËR ARSIMIN BOTUER 

Mbassi pa Dekretin Mëkambësuer Nr. 105 dt. 
3.4.1910.-XVIIJ, mbi gjendjen juridike, ekonomike e 
jerarhike të nëpunsavet të Shtetit; 

Mbassi pa Dekretin Mëkambësuer Nr. 347 datë 
5 8.910 XVI,I, mbi rregullimin e Konvikteve Shtet- 
norë; · 

Mbassi pa nenin 1 të D. M. Nr. 275 dt. !l:!3.9.941 
mbi marrjen në shërbim të personelit shtetnuer të 
Grupeve ~ e C ; 

Mbassi u-pa sb pallja e konkursit për 1H insti- 
tutora, botue në Fletoren Zyrtare Nr. 14-~ datë 
24.9.941-XIX; 

DEKRETON: 
Neni 1 

Z. Ahmet Lirjoni, mbasi dolli fituës në provi- 
min. e dhanun më ~6.9.94'!-XX, në themel të nenit 18 
të D. M. Nr. 105 dt. 3.4.940-XVIIT, emnohet Institu 
tor në provë· në konviktin mashkulluer të Elbasanit, 
me rrogë muejore fr. Shq. 150, tue nisë nga data e 
'26.9.9U-X~. 

Neni ! 
Ky Dekret ka me u botue në Fletoren Zyrtare 

dhe ka me i u kumtue Këshillit Koutrolluës për re 
gjistrim si dhe të gjitha zyrave të tjera përkatëse. 

Tiranë, më 26-9-1942-XX 
Ministri: 

Xhecat Korça d. v. 

DEf{l'lET Mi]'ljlSTUER 

Vënie nëp. në gjendje prltmënle 
MINISTRI SEKRE'rAR SHTETl PËR PUNË BOTORE 

Mbasi p,\ shkresën e Zy··ës së P. Botore të Te 
tovës Nr. 52/1 dalë 19.lX.1942-XX, me të cilën njof- 
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ton se Kryetar' i Zyrës Z. Ing], Kiço Papavangjeli, për 
arsyena familjare të justifikueme ka përdorë 23 dit 
leje përmbi të drejtën q'i përkiste për vietin 942-XX. 

1Tbas1:si p,\ D. M. datë :1.TY.1940 XVJ li Nr. 105, 
mbi rregullimin e gjendjes juridike, ekonomike e je 
rarh.ke të Nëpunsave Civil të Shlrtit, 

OEKH.E'l'ON: 
Zot. Ing. Kiço Papavanpjeli, Ing. KI. TI-të, grupi 

A, grada Vll, me sherbim në Tetovë, për arsyena fa 
miljare të provueme, vihet në izjenllje pritmënije për 
23 dit kohë, pa të dr, jtë rroget, tua fillue prej datës 
24 Gusht 1942-XX deri me datë l(i Shtatuer 194'2-XX 
inkluziv. 

Neni '2 
Ky Dekret do të botohet Ut' Fletoren Zyrtare 

dhe ka me i u kumtue Kësl.illit Kontroiluës për rre 
gjistrim. 

Tiranë, me 20 Tetuer 194'2-XX 
Zav. Ministr' i Punvet Botore 

~linistr' i Financavet: 
Sh.ul: Gwraknqi d, c. 

DEKRET 11T~ISTRCER 

Ndryshim date deklarim i dorëheqjeje 
?IIINISTRI SEKRETAR SHTETT PtR Prr-;t BOTORE: 

~lbasF-tH\ Dekretin Ministruer të vetin datë ~ 
Shtatuer 191-2-);X mbi deklarimin dorëheqës të Z. 
J orgji Simonit, Aj gent i Kl. JI J, me shëi Lim në Gji 
nokaster; 

Mbassi pa D. \1. datë :1 TV.J!HO-XVIIT, x.. 10\ 
mbi rregullimin e gjendjes juridike, ekonomike e je 
rarkike të Nëpnnsave Civilë të Shtetit, 

DEKRETON: 
Ndryshimin e Nenit 2 të Dekretit Ministruer të 

sipërtreguern në kët mënyrë: 
"Për të gjitha efektet ligjore, deklarimi i ksaj 

dorëheqje fillon qysh prej datës 1 Shtatuer 1912-XX. 
Ky Dekret do të botohet në Fletoren Zyrtare 

dhe ka me i u kumtue Këshillit Konlrolluës për re 
gjistrim.~ 

Tiranë. me 20 Tetuer 1942-XX. 
Zav. )linii:;tr'i Puuvet Botore 

)I inistr'i Financa vet : 
Shuk Gurakuqi d. v. 

DEKRET MINISTRl-ER 

Pranim dorëheqjeje nëpunësi 
MINISTRI SEKRETAR SHTETI Pf:R PCNE BOTORE: 

Mbassi pa Dekretin Minis truer lë vetiu dalë 
10 'I'etuer 1942-XX mbi prnnimin e dorëheqjes së Z. 
A.jas Allamanit, për me ndjekë mësimet Universitare; 

\I bassi p,\ D. \I. datë :3.JV.1940-:XV J f I, Nr. 105 
' mbi rregullimin e 1jendjes juridike, ekonomike e je- 

rarhike lë Nëpunsave Civil të Shtetit; 
DE K RE 'L' ON: 

Ndryshimin e Nenit t e Nenit 2 të Dekretit Mi 
nistruer të vetit datë 10 Tetuer 1942 XX në kët më- 
nyrë : 

Neni 1 
«Z. Ajaz Allamani, Teknik i Kl. ll I, grupi B. 

grada X. me shërbim në Zy1 ën e P. Botore në Bu 
rrel, i pranohet dorëheqja, qysh me datë t Nanduer 
l9t2-XX, mbassi do të ndjekin mësimet universitans 

Neni 2 
Ky Dekret, qi për të pjitha efektet ligjore hyn 

në fuqi me dalë 1 Nauduer l~Ji2-XX, ka m'u botue 
në fletoren Zvrtar« dhe ka me i u kumtue Këi;;hillit 
Kontrolluës për repjist rim. 

Tiranë, me 20 Tetuer 104~-XX. 
Zav, Ministr'i Puuvet Botore 

.\linistr' i Financave 
Sliuk: (l urakuqi d. v. 

----------· - - ---- 
Këshilli Ministruer 

------·--- -- - -·------------------------ 
Leje për instalime industrie 

:\le vendim Nr. 1~88 cl. 18 Shlatuet 101-'2-XX. 
Këshilli i Ministrnve, si studjoi edhe mendimin favo 
rabël të Ministris s' Ekonouiis Kombëtare, vendosi 
t' autorizohet ~1inistrija në fjaH: me i dhanë Z. Seit 
Hysen Vjollca, lejen e kërkueme për t' instalue në lo 
kalin e lij në Tiranë nji maqinë akullorje me nji fuqi 
motorike prej I.li.HP. 

* * * 
~fe vendim x-. li;\-~ d. li'> 'I'etuer l!Ji~-XX, Kë 

shilli i \linislraYe. si studjoi edhe mendimin favora 
hël të Ministris s' Eko nornis Kombëtare, vendosi t' au 
torizohet .\1111i:,nria në fjalë me i dhanë Z. Tentoni 
Giuseppe lejen e kërkueme për të ngrehuu në Durrës 
~!ji uzinë mekanike për instalime i-lraulike dhe shëu 
detsore me nji fuqi motorike prej:'> HP. dyke përdorë 
thëngjill guri. 

* * * 
Me vendim Nr. lt:'>0 d. 1G Tetuer HJ1.2-XX, Kë 

shilli i Ministrave sf sludjoi edhe mendimin favora 
bël U: Ministris, s'Ekonomis Kombëtare, vendosi t' au 
torizohet .\finistria.në fjalë 111e i dhanë firmës Fratolli 
del Torso, lejen e kërkueme për të instalue në pyllin 
e Vorrës nji sharrë me nji fuqi motorike prej 80 HP. 
duke përuorun gazozhene (dru ose qymyr vendi). 

* •• * 
;\le vendim Nr. t 1G2 <l. ~i'> Gusht HH2-:XX, Kë 

shilli i Mluistrave, si sludjoi edhe mendimin e Mini- 
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stris s' Ekonomia Komhëtare, vendosi t' autorizohet 
Ministria në fjalë me i dhanë Z. Dhimitri Ilia Papa 
nikolla, lejen e kërkueme për të ngrrtmn në Korçë 
nji fabrikë. kartonit me nji fuqi motorike prej 150 
HP. me shart që motorat të jenë elektrikut tue ma 
rrun korentin nga centrali hidroeletrik ose me mo 
tora me qymyr vendi. 

* * * Më vendim Nr. 1'203 d. :H Gusht 19.42 XX. Kë- 
shilli i Ministrave, si studjoi edhe mendimin favorabël 
lë Ministris s' E1rnnomis Kombëtare, vendosi t' auto· 
rizohet Ministrija në fjalë me i dh më !<'irmës Sh-fqr t 
Puka l.\'. Vllau, lejen e kërkuemc për ti> nzrehun në 
Shkodër nji rmqinë zdrukthtaTijc me nji fuqi motorike 
prej 3 HP. me qymyr vendi. 

* * * 
Me vendim Nr. 19!65 d. 18 Shtatuer 1942-XX, 

Këshilli i Ministrave muer në bisedim lutjen PS.A. Vin 
ce'lzo Valenti e tash Sh. ;v1 italurqjika Halo-Albanese si 
dhe deklaratën <lam 12.G.1942 XX, paraqitë me shkre 
sën Nr. :l49/2<i. 2l Korrik 19H-XX të Ministria Ekono 
mis Kombëtare, me anën e të cilave kërkon me in 
stalue në Durrës 11 iii motor për punime metalurgjike 
mekanike pre.i 100 HP. 

Këshilli i Ministrave tue marrë parasysh se me 
ngrohjen e kPtij stabilimenti metalurpjik-rr-ek anik nga 
ana e S.A. Metalurzjika (ish S.A. Vincenzo Valenti) 
prozrami i së cilës asht ripflrdorimi i mbeturinave të 
hekurta, fabrikimi e reparimi i materjalit për hekuru 
dha, punime kerpcntori]e, reparime makina-h r auto 
mjetesh si dheIiedhjet prej gise e metalesh, plorë-' 
sohet nji mungesë e vendit t' onë tue i dhanë shkas 
industris metalurgjike dhe mekanike qi deri më sod 
mungon, 

tue konsiderue se me ngrehjen e këtij stabili 
mentit mund ië ripërdorohen mbeturinat metalike qi 
tash o dalin [ashta Shtetit ose shkojnë dam, 

tue rnarrun parasysh kapitalin c konsiderueshëm 
qi Shnqnija Metalurpjika mund të përdorin ne kom 
pletimin herë mbas herc të stabilimentit në Ija lë hu 
mund lë gjejnë punë punlorë shqiptarë : 

V ,,: N I I o s I : 
t' autorizohet Miuislrija e Ekonornis KomLëlare me 
i dhanë firmës të nalt-përmëndun lejen, e p£t ek slusi 
vitet, me ngrehun në Durrës uji stab-Iiment-matalur 
gjik-mekani k me program punimesh të sy për tbanun 
lue përdorun, për tash, nji fuqi mo' orike pr« j 100 
HP., por me konditë qi motori të j •.. i ë o me ~az o 
me avull tue përdoruri qymyrin e vendit. 

* * Mc vendim Nr. l:!7:l d. l~ Shtaluer l\)H-XX, 
Këshilli i Mi nislra V<', si studjoi edhe mendim i ii fa vo 
rabël lë Minis+ris s' Ekouonis Kombëtare', nndo~i 
t' autorizohet Ministria e Ekonon-is Kombëtare me i 

dhanë Z. Giacomo Brida, lejen e kërkuerne për lë 
ngrehun në Durrës nje autotreme, t ue përdorë nji 
fuqi motorike prej 9 HP. 

Regjistrime Shtetsije 

Si mbas Vendimit të Këshillit Ministruer Nr. 
12:38 ell. 18 I '<-1942 XX: autorizohen zyrat kompetente 
me krye të glitha veprimet e duhuna për rrPpji-:tri 
min në shtetsin Shqiptare e të quej+unit Hagop Ja 
hanexliian, i hiri i :\fegerdiç it dhe i Majanës, Jin 
dun në Balikesis (Turqi) me 1904 i pa martuem, ba 
nues në shkodër dhe ardhun ni' Shqipni qysh prej 
14 vjetësh, me racë ariane e pjuhë Ermene, mbasi 
ky i ka plotësue rjithë konditat e caktueme në para 
grafin 2 t' Art. 7 të Kodit Civil; dhe hetimin e ;,e:.. 
voj-hern konform ndryshimit të paragrafit 1 t' Art. 2 
të rregullores së shtetsis, t' a hajë para Zyrës së Gje 
ndj as Civile ku ka qëndresën e ku do të rrepjislrohet. 

* • * 
Si mbas Vendimit të Këshillit ~1inistruer Nr. 

1241 dt. 18 Shtatuer 19.t?i-xx autorizohen zyrat kom 
petente me krye të ~jitha veprimet e duhuna për rre 
pjistrimin në shtetsin Shqiptare e Wqurjtunës Emine 
Djiho bij, bija e Ahmetit dhe e •~ura-s, lin dun në 
Draçoviç (ish Jugosllavi) me 1913, r pa martuerne, 
banuese në Borakaj Shijak, dhe ardhuri në Shqipni 
qysh prej nandë vjetësh, mbasi kjo tue qenë nza 
raca e gjuha Shqiptare i ka plotësuem gjithë kondi 
tat e caktuerne në paragrafin 5 t' art. 7 të Kodit Ci 
vil dhe betimin e nevojshme konforrn ndryshimit lë 
paragrafit 1 t' Art. 2 të Rrezullores Shtet sis, t' a haië 
para Zyrës së Gjendjes Civile ku ka qendresën e sajë 
e ku do të rregjistrohet. 

* * * . 
Si mbas Vendimit të Këshillit Ministruer Nr. 

1~.n() dt. 18 Shtatuer 1£14~-XX autorizohen zyrat kom 
petente me krye të gjitha veprimet e duhuna për 
rregjistrimin në shtet sin Shqiptaro e të qu-jtunit Yej 
RPl Elmazi, biri i Shabanit dhe i Fatimes, lindun në 
Marglleç të Çamëris me 1-IV-1910, së bashku me pjes 
tarël e familjes së tij që janë: 1) Grueja e quj tun Ai 
she, e bija e Veselit dhe e X hemilcs, d.l. 1l-81915, 
2) e b.ja e quejtun Huri, d.l. 3 2 1931, :1) i bin i quej 
tun Ismail, d.l. 7 VI- 19:a dhe 4) e bija e quejtun Zf-_j 
nebi, datIindie 5-3-l!l3fl, (që të g-jiibë linduri po në 
~{ lrglleç të Ç i me ris) ; banues në Porto-Edda dhe ar 
.lhun në Sh q.p ui qvsh prej uji vjeli, mbasi ky t ue' 
qenë nga rar t e g;uha Shqiptare i ka plotësuem p'ji 
th~ konditat e c· 11,:tuenn në paragrafiu 5 t' Art. 7 të 
Kodit Civil dhe betimin e nevojshëm konforro ndry 
shimit të parugr.ifu I t' Art. 1 të Rregullores Shtetsis 
L' a hajë para Zyrë, së Gjendjes Ci vile ku ka qendre 
sëu e ku do të rregjistrohet. 
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* * * Si mbas Vendimit lë Këshillit Ministruer N r. 
13!8 dt. 24 Shtaluer 1912-XX autorizohen zyrat kom· 
petente me krye të gjitha veprimet e duhuna për 
rregjistrimin në shtetsin Shqiptare e ië quejtunit Ste 
fan Bilbija, biri i Stojanit dhe i )filicas, lindun në 
Grabova me 1894, së bashku me gruen e t ij të quej 
tun Vasilka, biia e Llazos e Stefa.nis, lindun në Shko 
dër me rno2, me racë ariane. p-jaku e zjuhe Malaze 
ZP, banues në Shkodër dhe ardhuri në Shqipni qysh 
prPj 36 vjetësh, mbasi ky i ka plotsuern zjithë kon 
ditat e caktueme në paragraf'm ~ t' Art. 7 të Kodit 
Civil, dhe betimin e nevojshëm konformë ndryshimit 
paragrafit 1 t' Art. ~ lë Rregullores Shtetsis. t' a hajë 
para Zyrës së Gjendjes Civile ku ka qendresën dhe 
ku do të rregjistrohet, 

* * * Si mbas Vendimit të Këshillit Miuislruer Nr. 
1320 dt. 21 Shtatuer 194~-XK autorizohen zyrat kom 
petente me krye të gjitha veprimet e duhuna për 
rregjistrim në shtetsin Shqiptare e të quejt unit Ah 
met Sejko, biri i Shuaihit dhe i Nazijes, Iinrlun në 
Stambollë me 190!, i n_ji\ së bashku me vajzën dhe 
djalin e tij të quejtun Fatime dhe· Shaban, i pari 
lindun në Selanik me 1930 dhe i dyti lindun po në 
Selanik me 1934 (me mamësi Nadire), banues në Ti 
ranë dhe ardnun në Shqipni qysh prej 6 vjetësh, mba 
si ky tue qenë nga raca e gjuha Shqiptar i ka plotë 
suem ~.iilhë konditat e caklueme në paragrafin 5 
t' Art. 7 lë Kodit Civil dhe botimin e nevojshëm 
konform ndryshimit të paragrafit I t' art. 2 t/i Hre 
gullores së Shtetsisë t' a hajë para Zyrës së G]. n.ljes 
Civile ku ka qendresën e ku do të rregjistrohet. 

Pushime dhe emërime Sekretar! Komunesh 
Mbasi u muerr dhe pëlqimi i P. T. Kryesis së 1 

Këshillit të Ministrave, komunikue ma shkresën e sajë 
nr. 6/2{1, dt. ~{i.X.4~-XX, urdhnojmë pushimin dhe 
emnimin e Sekretarve të komuneve si vijon: 

1. Jusuf Reqica, deri tash Sekretar i Komuncs 
i,;ë Telinofcit (Ferizaj) pushohet nga puna. 

~- Qasim Sferi, emnohet si Sekretar i Komunës 
së Talinofcit (Ferizaj) në vënd ti! Z. J. Reqica. 

:J. Sulejman Aliju, deri tash Sekretar i Ko mu 
nes së Miletinës pushohet Dia puna. 

4-. Z. Pjetër Ded Nushi, emnohet Sekretar i Ko 
munes së Miletinës, në vënd të Z. S. Alija. 

5. Shuaip Mani, deri tash Sekretar i Komunes 
së Bervcnicës, pushohet nga puna. 

fi. Spiro Kos'a Pisha emnohet si Sekretar i Ko-, 
munes së Bervenicës, në vëndin e Z. Sh. Mani, 

7. Z. Sabri Kasa pi, peri tash Sekretar i Komu 
uës së Pozharanit, pushohet nga puna. 

8. Qerim Sanxhaku,_emnohet si Sekretar i Ko 
munes së Pozharanit, në vënd të Z. S. Kasapi. 

H. Thanas Kara çolli, deri tash Sekretar i Komu .. 
nes së Dolencit, pushohet nga puna. 

10. Z. Sotiraq Simon Nush Mana, emnohet Se 
kretar i Komunes së Dolencit, në vëud të Z. Th. Ka- 
raçolli. . 

1 t. Servet Xhelilaj, deri tash Sekretar i Komu- 
nës së Slivovës, pushohet nga puna. 

1'!2. Z. Ndoc Gjush Harapi, cmnohet Sekretar i 
Komunes së Slivovës, në vënd të Z. S. Xhelilaj. 

1;{. Z. Boris Kristo, deri tash Sekretar i Komu 
nës së Manastirecit, pushohet nga puna. 

14 . .Mehmet Hali! Reçi, emnohet Sekretar i Ko 
munës së Mauastirecit, uë vën d të Z. Boris Kristo. 

15. Mitro \lari1,i, deri tash Sekretar i Komunës 
së Goleshnikut, pushohet nga puna. 

rn. Golem Hajnaj, ernnohet si Sek re tar i Komu 
nës së Goleshnikut, T'ë vënd të Z. M. Marini. 

17. Tajar F. Gura njaku, deri tash Sekretar i 
Komunes së Dellogozbdës, pushohet nga puna. 

18, Riza Kraja, cmnohet si Sekretar i Komunës 
i,:ë Dellogozhdës, në vënd të Z. 'I'. Guranjaku. 

19. Z. Boris A. Simoni, <leri tash «Sekrelu r i Ko 
munës ::,;ë Drasllo vicës, pus hohet nga puna. 

~O. Z. z-r Shoshi, emnohet si Sekretar i Komu 
uës sli Drasllavicës. në vënd lE Z. R. Simoni. 

~I. Z. Shyqri Hyseni, deri tash si Sekretar i Ko- 
munes së Cjurakovcit, pushohet nga puna. 

~~- Z. Qani Doko, emnohet si Sekrota r i Kornu 
nes së Gjurakevcit, uti vënd ti> Z. Sh. Hyseni. 

~ ,. Z. Jounz Haziri, deti lash Sekretar i Komu- 
nës së Polar.cit, pushohet nga puna. 

~.t. Ahruet Nazif Pavari, emnoltet si Sekretar i 
Kornunes së Polanrit, nit viind të Z . .I. Haziri. 

Marrëdha njet konluble të tyne do H; priten, për 
lë pushuemit me datën që do të mbarojnë dorëzimin 
c zyrës, dhe për të emnuemit do lë fillojnë nga dita 
qi do lë marrin në dorëzim zyrën. 

MËKA:Ml3ËSIA :\1l3HETXOHE E P. 
L A J 11 E u I \I 

Ftohen lë gjith ata që kërkojnë lë drej l a për 
okupime të përkohësbme ose të përherëshme pasu 
ninash të pa-luejtëshme o për dame të pësuerne o 
sidoqoftë mbahen kreditorë ndaj Sipërmarrje Galassi 
Ferdinando, që kryen punimet «për ndërtimin e pje 
sës së shembun të rrugës që të çon te ga razhat brij 
selis :\lëkambësore të Durrësit- në mbështetje të kon 
tratës me qesim datë ~5-1 19H XX lidhun me Zyrën 
e Gjenjos Civile li; Durrësit, me i paraqitë kësaj :\1ë 
kambësije Mbretuore - Zyra e Çështjeve Private - 
kërkesat dhe titujt e kredi na ve të tyne, e këtë in bre 
nda 15 (pesëmdhel) ditëve nga data e shpalljes së 
këtij laj mërimi; mbassi të kalojë ky afat nuk do të 
merren ma parasysh, n' udhë administrative, lutjet 
dhe titujt e paraqitun. 

Tiranë, me 12 ::'lëntor 1942-XXl 
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Shkurtim' i aktit kostituës dhe i Statutit të 
Shoqnisë Anonime Porteve • S. A. P. 

Simbas aktit publik N. 10609 rep. N. 64-46 Ko 
leks. dalë 11-4 9-1~-XX redaktue nga noteri publik Z. 
Esau Bejleri në Durrës, midis Z. Z. Aristidh Leka, 
Spiro Kallce, Tahir Besbiri, Kristaq Zaggurida, Vangjel 
~lanushi, Stergjo Koxhaj, Xhevdet Tirana, Ramazan 
Veliu. Hajdar Bilali, .Tani Leka, Telemak Nushi, Mah 
mud Fanni, Minella Leka, Asirn Myshketa, Harallamb 
Konduri, Av. Shefqet Çe'kupa, Mustafa Kosova, deri 
këlu të gjithë banuesa në Durrës, Cav, Giorgio Mi 
gone Administraor Delegat, i Shoqnis Anonime Italo 
Shqiplare G. Odino & C0 me seli në Durrës, Z. Ettore 
Migone Drejtor i Shoqnis Anonime Italo-Shqiptre Tru 
cchi me seli në Durrës, të dy të fundit janë banuesa 
në Cenova dhe qendruar në Durrës dhe që në këtë 
akt veprojnë për llogari të Shoqnive rispsktive, u-the 
melue nji Shoqni Anonime me aksione nën emnin 
• Shoqni A no nime Porteve " e dallueme me si glen 
"S. A. P." 

2) QPndra e Shoqnis asht në Durrës. 
:n Shoqnija ka pPr obj=kt ndërmarjet detare 

përEt"jilhësisht!-i dhe shërbimet e nzarkim-zhcarkimit. 
4) Kapitali përbahet prej Fr. Shq. 500.000 (res- 

qintmijë) i ndamë në pesë mijë aksione me vleftë 
emnore prej Fr. Shq. IOOO seicili dhe i subshkriptuem 
prej shokëve simbas aktit kostiluës. Tre të dheta e 
kapitalit në fjalë janë clP pozitue rregullisht pranë Ban 
këi,; Kornhtare të Durrësit. 

5) Këshilli i Administratës pilrbahet prei Z. Z, 
Giorgio Migo11e, Ettore ~li!?one, Av .. Augusto Lega, 
Pasquale Trucchi, Fiorenze Trucchi, Tlderico Casale, 
Dr. Tahir Beshiri, Vangjel Manushi dhe Av. Shefqet 
Çult.upa, prej të cilëve zgjidhet Administrator dele 
gat Z. Giorgio Miaone. 

6) Sindikë efektivë ernnohen Z. Z, Giuseppe Pas- 
quero, Giovanni B. Gottelli, Aristidh Leka dhe sindi 
kë nëvendës Franco Rubino dhe Lur-ia no Toci. 

7) Shoqnija fillon në 11-4-942 XX dhe mbaron 
në 31-1<!-1%2. 

8) Ushtrimi shoqnor fillon në nji Kallnor dhemba- 
ron më 31 Dhjetor të çdo viti. Në fund të çdo ushtri 
mi përpillohen inventari dhe bilanci. Fitimet e reali 
zueme no tr ndahen simbas nenit 25 të Statutit Shoqnor. 

9) Asambleja ft zakonëshme si dhe ajo e jashtë- 
zakonëshme mund lë mblidhen dhe jashtë selis së 
Shoqënis por gjithrnji në tokën e Mbretnis Shqiptare. 

Tagra dhe konditat që nevojiten për vleftësimin e 
vendimeve të saja përmblidhen në titull I II të Statutit 
Shoqnor. 

Simbas Vendimit më datë 15-6-XX të Gjykatës 
së Shkallës së parë të Durrësit përcjellë me shkresën 
e sajë Nr. 719 dalë 4 vazhduesit u-bë transkriptimi 
në Rregjistrin e Shoqnisë Anonime ti.' kësaj Ode në 
N. 112U 

Durrës, me 24-9-!l-l~-XX 
Nga Oda e Tregtie së Durrësit 

9 

Shkurtim' i aktit kushtetues i shoqërisr 
kolektive "Bilali & Banushi,, Durrës 
Sipas aktit publik Nr. 10840/6564 datë 18 5-1942-XX 

të noterit publik Z. Esad Beiler i në Durrës Z.Z. Nail 
l~ lali lindur në Shkodër e banues në Durrës dhe 
Hifat Banushi lindur në Peqin e banues në Durrës, 
t iemelojnë një shoqëri kolektive si vijojnë: 

1) Emërtimi i shoqërisë është Balali & Banushi 
me qëndër në Durrës, 

2) Qëllimi i shoqërisë është ushtrimi i spedicio- 
nit dhe Aizjensi Detare. 

3) Kohë-vazhdimi i Shoqërisë është pesë vjet. 
4) Kapitali ësht fr. shq. 2000 i derdhur në pjesë 

të barabarta. 
5) Fitimet dhe humbjet ndahen në mes. 
6) Administrimi u ngarkohet të dyve dhe të 

drejten e nënëshkrimit e kanë të dy së bashku ose 
veç-e-vcç. 

Në mbështetje t'ordonaneës Nr. 8:2 datë 11-6-1942- 
XX të Gjyqtarit të Rrgjistrit pranë Gjvk atës Shk. J. 
të Durr ësit u lië tr a nsk ripti mi pranë Odës së Treg 
tisë nën Nr. 678 datë 24-10-1942-XX 

Durrës, më 24 10-1912-XX 
Nga Oda e 'I'regtis së Durrësit 

Shkurtim'! aktit kushtitues i shoqërisë kolektive 
tregtare " Kondurri & Shoku " 

Sipas aktit publikNr. 10:355,6343 datë 4-3 1942-XX 
të re · iktuar prej Z. Esarl Bejleri, noter publik në 
nuri /i~, Z. Z. Xikolla Konduri e Jorgji Maksakuli the 
melo; ië nji shoqëri tregtare si vijon : 

L) Shoqërija do të njifet nën emërin " Kondurri 
& Sho ku " me seli në Durrës. 

P) Shoqëria ka qëllim tregtar. 
3) Kapitali përbëhet nga 40,000 fr.shq. i derdhur 

prej të dy shokë vet në pjesë të barabarta. 
. 4) Kohë-vazhdimi i shoqërisë është për tre vjet 

duke filluar prej datës së marries t' aktit kushtues. 
5) Administrimi i shoqërisë u-ngarkohet të dy 

shokëvet dhe të ·o.rPjtën e nëshkrimit e kanë të dy 
shokët së bashku ose veç-e-veç : me pëlqimin e të 
sipërthënurvet mund t' autorizohen -Fhanas Kondurri 
dhe Panajot Kondurri. 

6) Askush prej shokvet nuk mund të zhvillojë 
veprimtari tregtare jashtë shoqërisë as të largohet 
para mbanrnit t' afatit si dhe të shesë ose të cedojë 
pjesën shoqërore. 

7) Të drejtat ose humbjet ndahen në pjesë të 
barabarta. 

Në mbështetje t' Ordonancës Nr. 75 Reg. rialë 
30 3- L942-XX të Gjyqtarit të Rregjistrit pranë Gjyka 
tës së Shk. l rë të Durrësit, u-bë transkriptimi pranë 
Odë s së Tregtisë nën Nr. 672 datë 7-10-942-.XX. 

Dunës, më 7-10-!H-2-XX 
Nga Oda e Tregtisë së Durrësit 

BKSH



Nr. 137 FLETORJA ZYRTARE 23 Nëntor 1942-XXf 10 

Zgjidhje e shoqnisë kolektive 
"Mero Qaz im & Rash o Myslym" 

Simbas aktit publik N° 66!i8 koleks, dutë 1 7- 
1942 XX erdaktue prej noterit publik Z. Esad Bejleri, 
rezullton se Z. Mero Qazimi dhe Rashe Myslym Ruti 
zvjidhën shoqrin të kostituerne me aktin publik ~o 
9169/6803 datë 5 8 941-XIX nën emnin "Mero Qazim 
& Ras ho Ruli ". 

Shoku Z. Mero Qazi mi deklaron se tërhiqet prej 
shoqris mbasi mori pjesën e kapitalit e të fitimeve 
prej Fr.Shq. GOOO (gjashtëmijë). 

Kështu të gjithë të drejtat që ka patur në shoq 
ni në në fjalë ia cedon definitivi-ht shok ut Z. Rash o 
Myslim Rulit pa përjashtim, duke u-zhgarkuar nji 
kohesisht nga çdo përgjegjësi deri sot. 

Simbas Ordonances të Gjyqtarit të Rregjistrit 
N° i:>9/T datë !) vazhduesit përcjellë me shkresën l\0 
597 datë 12 vazhduesit të Gjykatës së Shki.llës së I 
të këtushme, u-bënë shenimet në Rregjistrin Amëz të 
Traskriptimeve të kësaj Ode nën N° 5;>7. 

Durrës, më 21 !l 942-XX 
Nga Oda e Tregtis 

Shkarkim sekretarësh komunesh 
Mbasi u muer dhe pelqirni i P. T. Kryesis së 

Këshillit të Ministrave. komuuikue me shkresën e 
sajë nr. l>/210 e nr. 6;2':20, di. 15-X-1942-:XX, urdh 
nojmë shkarkimin nga detyra të ZZ. Hajri Zaçe dhe 
Melodi Jlko, i para Sekretar i Komunes së Krahasit 
(Tepelenë) dhe i dyti Sekretar i Komunes s ë Zajasit 
(Kërçovë), për arsye se Z. Zaçe, asht !argue nga de 
tyra pa leje dhe merret me punë private, dhe Z. 
Ilko asht i papërshtatshëm për atë detyrë. 

Shkarkim e emërim arshivistash 
..\lbasi u muer pelqimi i P. T. Kryesis së Këshi 

llit të Ministrave, komunikue me Lë sajen nr. 37t\iL"'i, 
datë ':!!4 9-1942-XX, urdhnojmë shkarkimin nga detyra 
të Z. Ahmet Islami, deri tash Arkivist i I-rë i N'/Pre 
fekturës së Tulinës dhe emnimin në vend të tij, 
të Z. Tefik Emri, i cili do t' inkuadrohet në grupin 
C, grada e Xl të moleve emnore të personelit lë vi 
seve të lirueme me rrogë muejore prej fr. shq. 170. 

Ndreqje gabimesh 

Në tekstin e Konvenejonit )lineral, botue 11ë 
Fletoren Zyrtare n. 121 datë 20-X-HJ4:-2-XX, faqe ':2-:i 4 
bëhen ndreqjet që pasoj në: 

1) Neni 1, numur G, në vend të fjalës -Stefan» 
duhet (jala Seften; 

2) Neni 1, numur 6-bis, fjala -Respit» Lehet 
Hcpsit : 

H) Neni I, gërma !\ (faqe :}), Ija la -Blishrits bë- 
h<'t Blinishtit dhe në numurin 20, fjala -Zejmetib bëhet 
-Zejmenit ; 

i) Neni ~. në radhën e 4-tr, pas fjalës -rnba], 
tun në» vashdon teksti kështu: kouccsjou, e vet/im 
për sipërfaqe prej Hi.9:d,50 Ha. rn përmenduri në 
Konve ncjo nin. 

Në radhën viiuese po lë këu] Ne11i, pas fjalës 
"në nenin I,, shtohet edhe num 2. 

;>) Neni H, piragraf" i 2-të, radh, e 2-lë, fjala 
-bu m- l ëhot ban. Dhe në paragrafin e 2-të radh' e 
9 W, p s fjalës -mivjera- vihet fjiiln: nga ai. 

h) Neni .t. paragraf' i :t-tr. në radhën o 2 lë, pas 
fjalës «asht- shtohet fjala: në. 

Po në këtë paragraf. në radhën e parafundit, 
pas fjalës «pague• shtohet Ijala : vetëm, dhe në ra 
dhën e fundit, në parentezën, para (jalt;s •laksii» vi 
het shenja: · 

7) Neni f), rarlh' e fundit, data ndreqet kështu: 
19W-XVI1 I. 

Shpallje Gjyqesh 
Shkurtim Ankandi 

Në bazë të Vendimit Përmbarimit këtushme Nr. 
rn:1 datë 2ti l X. 194~-XX shiten në ankandë prona: 
një shtëpi me një dhomë nallë pot-lilë burgu, me 
pjerësi 4 ~O ::\L e me gjatësi ~>.20 )letro e kufizuem L: 
rruga; P: kop ..• hf i V, shtëpija e Hasan Hurdlrrit c ,J: 
kopshti dhe kopshti i vogël me sipërfaqe ~;-,o M.K. 
që kufizohet L: e J: rruga e shtëpisë P: e V: shtë 
pija e Hasan Hurdhrit dhe që ndodhen dr rënjë figu 
të egërë si Edhe kopshti mbi rrugë të shtëpisë prej 
1190 M.K. që kufizohet L: e J: .\Iu harem Garunja, 
P: rrugë e V: Hasan Hurdhri dhe në këtë ndodhen 
dy rënjë figu dhe një manë i bardhë, dhP në pjesën 
e arës me emërin kopshti i madhë prej ::l300 m. kalë 
rore që fillon në me xhden ku ndodhen ullinjtë c Ha 
mil Teqes dhe kufizohet L: Hasan Garunja, P: Dalip 
Hurdhri e .J: Nurije, Ibrahim Hurdhri e me V: gorga 
e Dalip Hurdhrit, · 

Pronat e sipërme ndodhen në katundin Çopana- 
jë të Peqinit. 

Ankanta e parë fillon :30 ditë pas botimit të dytë 
të kësaj shpallje në Fletoren Zyrtare dhe vazhdon 
tridhjetë ditë, dhe ankanta e dytë e definitive fillon 
të nesërrnenje mbarimit të ankandës sëpaif dhe vash 
don pesëmbëdhjetë 15 ditë. 

Ofertuesit që kanë me u prezan tue në Zyrën e 
Përmbarimit Peqinit për me vue pi\ për blerjen e 
pronave të nalt tregueme, do të konformohen me dis 
pozitatë e nenit 4G'.1 të sht. 1 l. P.C. 

Peqin, me ::l<i IV-1!14-:!-XX. 
Përmbaruesi: 
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Shkurtim dekreti penat 
Me Dekretin Penal Nr. 818 dt. 23.8.1942 XX asht 

vendos dënimi të pandehurit Daselli Ignoti Luigi nga 
Italia, shofer e banues në Tiranë, me 100 (njiqind) 
Fr. Shq. gjobë të lehtë, por me qenë se i pandehuri 
që u përfill më nalt si mbas anshkrimit të Ofiq. 
Gjyqësuer ka rezultue me banim të pa dijtun në 
Shqipni, prandaj ky Dekret Penal, për të zanë ven 
din e komunikimit, botohet në Fletoren Zyrtare të 
Jibretnis Shqiptare. 

Gjyq tari Fill u er 
* * * Me Dekretin Penal Nr. 747 dt. 1G.9.1942-XX ash 

vendosun ndëshkimi të pandehurit Boel Antonio nga 
Italia e banues në Tiranë, me 21 dit burgim e 10 
(dhjet) Fr. Shq. gjobë, por me qenë se i pandehuri 
që u përfill më nalt si mbas anshkrimit të Ofiq. Gjy 
qësucr rezulton n~e banim të pa dijtun në Shqipni, 
prandaj ky Dekret Penal për të zanë vendin e komu 
nikimit, botohet në Fletoren Zyrtare, të Mbretnis 
Shqiptare. 

Gjyqtari Filluer 

* * * Me Dekretin Penal Nr. 618 dt. 4.8.1942-XX asht 
vendos ndëshkimi të pandehurit Jovan Kosta Topizi 
nga Struga e banues në Tiranë, me dy ditë burgim 
o dhjet Fr. Shq. gjobë të lehtë, por me qenë se i dë 
nuemi që u përfill më nalt rezulton me banim të 
pa dijtun në Shqipni, siç vërtetohet dhe nga anshk ri 
mi i Ofiqarit Gjyqësuer, prandaj ky shkurtim Dekret 
Penal për të zanë venndin e komunikimit botohet 
në Fletoren Zyrtare të Mbretnis Shqiptare. 

Gjyqtari Filluer 
* * * Me Dekretin Penal Nr. 618 dt. 4-8-HH:2-XX asht 

vendos ndëshkimi të pandehurit Abram Spa se Qosh 
ka nga Struga, banues në Tiranë, me dy ditë burgim 
e dhjet Fr. Shq. gjobë të lehtë, por me qenë se i 
pandehuri që u përfill më ualt, Hi mbas anshkrirnit 
të O fiq. Gjyqësuer, rezulton me banim të pa dijtun 
në Shqipni, prandaj ky Dekret Penal botohet në Fle 
toren Zyrtare të ~'1 bretnis Shqiptare për të zanë ve 
ndin e komunikimit. Gjyqtari Filluer 

* • * 
Me Dekretin Penal Nr. 572 ut. 6-7-HlH-XX asht 

vsndosun ndëshkimi të pandehurit Shahin Asllan Do 
kaj nga Berati, banues në Tiranë, me njëzet ditë 
burgim etj., por me qenë se i pandehuri që u përfill 
më nalt , si mbas anshkrimit të Ofiqarit Gjyqësuer, 
rezulton me banim të pa dijtun në Shqipni, prandaj 
ky Dekret Pe~ml për të zanë vendin e komunikimit, 
botohet në Fleloren Zytlarc të Mbretnis Shqiptare. 

Gjyqtari Filluer 

* * * Me Dekretin Penal Nr. 560 dt. 10 7-1941-XVIU, 
asht vendosun ndëshkimi të pandehurit Mote Nasho 
l•'oto nga Gjinokastra e banues në Tiranë, me një 
z -t Fr. Shq. rjobë të lehtë, por me qenë se i pande- 
turi që u përfill më nalt, si mbas ansbkrimit të Ofi 
'larit Gjyqësuer, rezulton me banim të pa dijtun në 
Shqipni, prandaj ky Dekret Penal, për të zanë ven 
-Iin e komunikimit, botohet në Fletoren Zyrtare të 
~fbretnis Shqiptare. 

Gjyqtari Filluer 

* • * 
Me Dekretin Penal Nr. 837 <lt. 15.8.94~-XX asht ve· 

ndosun ndeshkimi të pandehurit Rup Ramazan Rama 
nga e ba nuës në Tiranë me dy dit burg'm e dhjet 
Fr. Shq. gjobë, por me qenë se i pandehuri që u 
përfill më nalt si mbas anshkrimit lë.Ofiq. Gjyqësuer 
rezulton me banim të pa dij+un në Shqipni, prandaj 
ky Dekret Penal, për lë zanë vendin e komunikimit, 
botohet në Fletoren Zyrtare, të Mbretnis Shqiptare. 

Gjyqtari Filluer 

* * * Me Dekretin Penal Nr. 810 dt. 25.75)42-XX asht 
vo ndosun ndoshkimi të pandehurit Jashar Adem Ze 
beraj nga Dibra, puntor banuës në Tiranë, me një 
zet r'it burgim, por me qenë se i pandehuri që u 
përfill më nalt si mbas anshkrimit të Ofiq. Gjyqë 
suer rezulton ms banim të pa dijtun në Shqipnië, 
pra· <Li.i ky Dekret- Penal, për të zanë vendin e ko 
munikimit, botohet në Fletoren Zyrtare të Mbretnis 
Shqiptare. 

Gjyqtar' Filluer 

* * * ~le Dekretin Penal Nr. 685 dt. 4.8.942-XX asht 
vendosuu ndeshkimi të pan di hurit Meç Nexhip Hajdi 
nga Korça banuës në Tiranë, me njëqind Fr. Shq. 
gjohë të lehtë, por me qenë se, i pandehuri që u 
përfill më nalt si mbas anshkrimit të Ofiq. Gjyqë 
suer rezulton me banim të pa dijtun në Shqipni, 
prandaj ky Dekret-Penal botohet në Fletoren Zyrtare 
të Mbretnis Shqiptare për të zanë vendin e komu- 
nikimit. 

Gjyqtar' .P'illuer 
* * * )le Dekretin penal Nr, 858 dt. 9!G.8.941-XIX asht 

vendosun ndeshkimi të pandehurit Baria Bilvestro . 
Francesco, shofere banues në Tiranë, me njiqiud Fr. 
Shq. gjobë e shpenzimet frjykore, por me qenë se, i 
pandehuri që u perfill më nalt, si mbas anshkrimit të 
Ofiqarit Gjyqësuer, rezulton me banim të pa dijtun 
në Shqipni, prandaj ky Dekret-Penal, për të zanë 
vendin e komunikimit, botohet në Fletoreu Zyrtare 
të Mbretnis Shqipitare. 

Gjyqtari Filluer 
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* * * 
.Me Dekretru Penal Nr. 769 dt. 17'9.94~ XX asht 

vendos ndeshkimi të pandehurit Haxhi Bercan Tofa, 
shofer e banues në Trranë, me 4 muej burgim e dy 
qind Fr. Shq. gjobë, por me qenë se i pandehuri që 
u perfiIl me nalt, si mbas an-.hkrimit të Ofiq. Gjvqë. 
suer, në Shqipni rezulton me banim të pa dijiun, pran 
daj ky dekret-Penal botohet në Fletoren Zyrtare të 
Mbrelnis Sh'riptare për të zanë vendin e komunikimit. 

Gjvqlari Filluer 

* * * 
l\fe Dt>kretin Penal Nr. 672 D. 4 8.H4~-XX asht 

vendos ndenshkimi të pandehurit Jahja Mustafa 
Trupca nga Gostivari, banues në Tiranë, me dy dit 
burgim e dhjet Fr.Shq. gjobë e lehtë, por me qenë se 
i pandehuri që u përfill ma nalt si mbas anshkrimit 
të Ofiq. Giyqesuer rezulton me banim të pa djtun 
në Shqipni, prandaj ky Dekret penal për të zanë ven 
din e komunik!imit botohst në Flet. Zyrldre të '.\lbre 
tnis Shqiptare. 

Gjyqtari Fill uer 

* * * 
l\fe Dekretin Penal Nr. i">57 di. 9 7-1942-XX asht 

vendos ndëshkimi të pandehurit Faik Seidini nga Di 
bra r, Vogël, banuës në Tiranë me njëqind Fr. Shq, 
pjnbë të lehtë; por rile qenë se i dënuerni që u për 
fill më nalt si mbas anshkrimit të Ofiqarit Gjyqësuer 
rezulton me banim të pa dijtun në Shqipnj, prandaj 
kv Dekret Penal për të zanë vendin e komunikimit 
botohet në Fletoren Zyrtare lë Mbretnis Shqiptare. 

Gjyqtari Filluer 

* * 
'.\le Dekretin Penal Nr. 364 dt. 20-V-1\H2-XX 

asht vendos ndëshkimi të pandehurit Andrea Kerru 
lla nga Përmeti e banues në Tiranë, me dy dit bur 
gim e dhjet Fr. Shq., por me qenë se i dënuemi që 
u përfill më nalt si mbas anshkrimit të Ofiqarit Gjy 
qësuer rezulton me banim të pa dijtun në Shqipni, 
prandaj ky Dekret Penal për të zanë vendin e komu 
nikimit botohet në Fletoren Zyrtare të Mbretnis Shqi 
tare. 

Gjyqtari Fill u er 

THIRJE 
Tbritet i padituri Xhevil Shapllo nga Gjinoka 

stra sot me banim të padi tun në Shtete të Bashkuara 
t' Amerikës Veriut, që të prezantohet personalisht 
para Gjykatës Shk. Irë lë Gjinokastrës, me datën 
1.4.943 ora 9 para dreke, mbasi në këtë datë do lë 
gjykohet padia e çkunorëzimit që ka ngrehur padit 
sija Besim Torua nga Gjinokastra. 

Mos prezantimi i tij në daten e orën .e sipër- 

shenuar ka për të shkaktuar aplikimin e dispozitave 
ligjore. 

Gjinokastër, me 27.10.942 :>.X. 
Kryetari 

* * * 
Thëritet i quajtuni Nazmi Etemi, banues më 

për para në Odri-Vratniçes, Bullgari, fash me hanim 
të pa dit un I ë Bullga-i, që të paraqitet.para Gjyka 
tës Shkali. I. 1'1 tovës, me datë 5 Dhj tuer 942-XXJ 
ora 10 para dreke i akuzuar për kalim ku fini pa pa 
sa port. Kë mos paraqitjen e lijë në. ditën dhe orën 
e sipër shenuar, ka për t'u vepruar si mbas Iigjës, 

Tetovë, ure 5.Xl.1912 XXI. 
Gjyqtari Fill un 

* * * 
Thëritel i quajtuni ~1uharrcm Rexhepi nga Ko 

vaçindol, Ar if Memisodi, banuës më për para në 
Llarca (Grupçin) dhe tash me banim lë pa ditun në 
Bullgari që të paraqitet para Gjykatës Shk. I. Teto 
vës, me datë 5 Dhetuer 1942 XXI, ora 10 para dreke 
i akuzuar për kalim Knfini pa pasaportë. Në mos pa 
raqitjen e Ujë në ditën dhe oren e sipër shenuar, ka 
për t'u vepruar si mbas lip-jëi;:. 

Tetovë, me 5.Xl.19H-XXT. 
Gjyqtari Filluer 

Letër ftesë 
Thëritet i quaj+uni Shaban Mehmeti, Hasbi Xhe 

mali më parë në Tetovë dhe tash me banimin të pa 
dituri në Bullgari, që të paraqitet para Gjykatës Shk. 
I. 'I'etoves, më datë 9 Dlretuer 19U-XX, ora 10 para 
drekë i akuzuar për kontra-bandë. Në mos paraqit 
jen e tija në ditën dhe orën e sipër shënuar, ka për 
t'u vepruar si mbas ligjës. 

Tetovë, më ~-X-19U-XX. 
Gjyqtari Filluer 

* * * 
Thëritet i quajtuni Kosti Pavle Nojni banues· 

më përpara në katundin Miletinë dhe tash me bani 
min të pa ditun në Bullgari, që të paraqitet para Gjy 
katës Sbk. I. Tetovës, me datë 4-12-1912-XX, ora 
10 para dreke, i akuzuar për kalim kufiui pa pasa 
port. Në mos paraqitjen e tija në ditën dhe orën e 
sipër shënuar, ka për tu vepruar si mbas ligjës. 

Tetovë, me 30-X-1!)42-XX. 
Gjyqtari Filluer 

* * * 
'I'hëritet i quajtuni Qirko Gjcrasimi banues më 

parë në Tetovë rruga Skanderbeg Nr. 129 dhe tash 
me banimin të pa ditun në Bullgari, që lë paraqitet 
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P n.1 g;ykalë,; Sh k. I. Tetovës, më datë 11- X.rl-190- 
x X: ora 10 para dreke, i akuzuar për kalim kuliui pa 
pasaport. Në mos paraqitjene tija në ditën dhe orën 
e siµël' shënuar, ka për t'u vepruar si mbas ligjës. 

Tetovë, më 30 X-19\2-XX. 
Gjyqtari Filluer 

* * * 
Thëritet i quaj tuni Marko Tevdo Petrev banues 

më përpara në katundin Miletinë dhe tash me bani 
min të pa ditun në Bullgari që të paraqitet para Gjy- , 
katës Shk. I 'I'etovës, me datë 4 XII-1942 XX ora 
10 para dreke i akuzuar për kalim kufini pa pasa 
port Në mos paraqitjen e lija në ditën dhe orën e 
sipër shënuar, ka për t'u vepruar si mbas ligjës, 

Tetovë, më 30 8-194-2-XX. 
Gjyqtari Fill u er: 

* _jt * 
Thritet për t'u prezantuar para Gjykatës Paq- . 

tue se të Libohovës d. p. si të pandehun për kalim 
kufiri pa pashaport me dt. 1512.l9H-XX, ora 9 p. d. 
të quajtunit Vangjel Niko dhe Thodhori Niko, të dy 
nga Katundi Sopik dhe tash me banim të pa dituri 
në Shqipni se për ndryshe F.iyqi ka me u shikue në 
mungesën e tyre. 

Për lë zënë vendin e komunikimit kjo ftes 
shpatet në Fletoren Zyrtare te Mtu s ëui-. 

Ltoouovë. më 5.1 l.19H XX. 
Nd. Gjyqtari Pa qtue s 

* * * 
'I'hritet për L' u prezantuar para Gjykatës Kole 

pjale të Durrësit i pandehuri Pagoni Aniello Stefano 
lindur në Napoli t'Italis, me datën 112.1942 XXI ora 
9 para dite, me parë parë ueudrues në Durrës dhe 
tash me banim të pa diLd në Shqipni, i akuzuar 
pse me datën J 5.6.1942-X X ka vënë në shitje 897 
defter letër cingar i' të huaja (kontrabandë). 

Në rast se ditën dhe orën e sipër rtiëouar i.uk 
prezan1ohet para Gjykatës sipërme, gjykimi i çështjes 
ka për t'u vendos në mungesën e t•.i konformë lipjës 
në fuqi, 

])urrë . s, më 2. I 1.19H-.' X. 
Kryetari: 

* * * 
'I'hriten për t'u prezantuar para Gjykatës Kole 

(ljc1 le të D urrësit të pandehurit 1) Rai fi S. Der nisei 
lindur në Scudrina (Dibër), 2) Islam Bajrami, lindur 
në Scudrina (Dibër) dhe B) Mazza Raffaele lindur në 
Resina t' Ital is, me datën 1.1 <z. 1942 ora 9 para dite, 
që të tre më parë qendruesa në Durrës dhe tash me 
banim të pa ditun në Shqipëri, t' akuzuar pse me 
datën 1.7.1942 fwehtazi nga Dogana e këtushme 

kanë importuar 1000 <lifter letër cingare lë huaj. 
Në rast se të pandehurit e sipër sheuuar nuk 

prezantohen ditën dhe urën e sipërme gjykimi i çësh 
tjes ka për t'u vendos në mungesën e tyre konformë 
ligjës në fuqi. 

Durrës, më ,H.10.1942-XX. 
Kryetari 

* * * 
Thëritet i quajtuni Sejfulla Mustafa Dauti dhe 

Daul Hasan Sejfullai banues më përpara në Tetovë 
rruga. Fejzi Ala 13G dhe tash me banimin të pa di 
tun jasht Shteut që të paraqitet para Gjykatës Shk. 
1. I'etovës, me datë 6-XII-194-2-XX ora 10 para dreke 
i akuzuar për mos observim orari. Në mos paraqi 
tjen e tija në ditën dhe orën e sipër shënuar, ka për 
t'u vepruar si mbas lig'jës. 

Tetovë, me 6-Xl-1942-XX. 
Gjyqtari Filluer 

* * * 
Thëritet i quajtuni Aleksandër Nikollai banues 

më përpara në Tetovë dhe tash me banimin lë pa 
ditun në Bullgari, që të paraqitet para Gjykatës Shkl. 
I. Tetovës, me datë 12 Dhetuer 1942-XX ora 10 para 
dreke i akuzuar për kalim kufini pa pasaportë me 
dt. 30-8-1942-XX. Në mos paraqitjen e tija në ditën 
dhe o-ën e sipër shënuar, ka për t'u vepruar si mbas 
li!!jës. 

Tetovë, me 5-X[-1942 XX. 
Gjyqtari Filluer 

* * * 
Tuëritet i quaj.uni Dobrilla Pantillovi banues 

më pirë në Tetovë dhe tash me banimin të pa di 
tun në Bullgari, që të paraqitet para Gjykatës Shkali. 
I. Tetovës, me datë i>.XIl.1942-XXI ora IO para dreke 
i akuzuar për kalim kufrni pa pasaportë. Në mos 
para qitj •. n e tija në ditën dhe orën e sipër shenuar, 
ka për t'u ve~ruar si mbas tigjës. 

Tetovë, më 29.X.1942-XX 
Gjyqtari Filluer 

* * * 
Thëritet i qujtuni \ aska Stefani banues më parë 

•• në Tetovë dhe tash me banimin të pa ditun në Dull- 
gar i, që të paraqitet para Gjykatës Shkali. I. Tetovës, 
më datë 9 Dhjetuer 1942 XXl ora 10 para dreke i 
akuzuar për kalim kufi Li pa pasaportë. Në mos para 
qi1jPn e tijë në ditën dhe orën e sipër shënuar, ka 
për t'u vepruar si mbas ligjës. 

Tetovë, më 2.X.1942-XX. 
Gjyqtari Filluer 

* * * Thëritet i qujtuni Nikolia Jovani banuës më 
parë në Tetovë dhe tash me banimin të pa ditun në 
Bullgari, që të paraqitet para Gjykatës Shkall. I. :e- 
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tovës, më datë 9 Dhjetuer 1942-XXI om 10 I' ,.,, 
dreke, i akuzuar për kalim kuliui I a pasaportë. :-- ë 

mos paraqitjen e tija në ditën dhe orën e sipër. h » 
nuar, ka për t'u vepruar si mbas ligjës, 

Teto,ë, më 2.X.1942-XX. 
Gjyqtari Fillu r 

* * * 
'I'hëi itet i quajtuni Tomçe Gjorgje Bargojo i ba 

nuës më parë në 'I'etovë dhe tash me banimin te pa 
dituri në Bullgari, që të p rraqitet para Gjykatës -"li • all. 
I. Tetovës, me datë 9 Dhjetuer 1912-l\X ora JU .iara 
dreke, i akuzuar për kalim kufini pa pasapo i;. Në 
mos paraqitjen e tija në ditën dhe orën e sipër she 
nuar, ka për t'u vepruar si mbas ligjës, 

Tetovë, më 2.X.1942-XX. 
Gjyqta ri Filluer 

* * * 
Th ritet për t'u prezantuar para Gjykatës Kole- 

gjal e të Durrësit me datën 2.12.19492 XX ora 9 para 
dite, i pandehuri Rexhep Nesiri nga katundi i R. i 
Komunes Shenavlashit, sot me banim të pa ditun 11ë 
Shqipëri, i akuzuar për dhunim të neneve IH, 179 
paragrafi 11. 412 paragrafi fundit, 412 paragrafi I. dhe 
41:3 të K.P. 

Në rast se i pandehuri nuk prezantohet ditën dhe 
orën e sipërshënuar para kësaj Gjykate, ka për t'u 
vendos gjykimi i çështjes në mungesën e tij si mbas 
ligjës. 

Durrës, më 27.10.1942-XX. 
Kryetari 

Shkurtim Vendimi 

Gjykata Kolegjiale e Korçës, mbi kërkesën e pa 
raqitur prej Nevrus Hasan Gedes, nga katundi Starje, 
me 2-9-1942-XX, ka· vendosur: 

Homollogimin e aktit me Nr. 1472 datë 9 8- 
1912-XX, redaktuar para Preturës së Kolonjës, me të 
cilin Nevrus Hasan Geda së bashku me bashkëshor 
ten e tij Ladihan Nevrnzin, nga katundi Slarje, kanë 
adoptuar Hasan Xhafer Geden nga ay katund. 

Ky shkurtim vendimi për efektet e ligjës boto 
het në J:4"letoren Zyrtare. 

Korçë, me 7-10-1942-XX. 
Zëv. Kryetari 

Komisioni i Llotaris së Kryqit të Kuq Shqiptar 
PROCES - VJ~HBAL 
Nr. 2l dalë 15-X 1-1942-XX 

Në bazë të Rregullores së Llotaris aë Kryqit të 
Kuq Shqiptar, t'aprovueme me D. M. Nr. 44- datë 1 
Fruer HHL-X.IX: dhe të .shpallun në Fletoren Zyrtare 
Nr. 24 me datë 24-ll-194l-XIX, Komisjou' i Llotaris 
i mbledhuri sot nën kryesin' e Drejtorit të Përgjithë. 
shëm të K. Kuq Z. Haxhi Shkoza, me anëtarët e 
poshtë-shenuern, proçedoj në heqjen e Llotaris si vijon: 

Më parë shqyrtoj llogarinat dhe konstatoj se, 
për heqjen 15 Nëudor 1942-XX janë vënë në qarku 
llim gjithsejt bileta copë fl0.000 

Prej këtyne kan mbetun pa· shitun (si- 
mbas radhorit të ngjitun këtij procesi) I (iO 

Bileta të shituna gjithsejt copë -_!H.840~ 
Me nji vleftë të përgjithshme prej fr. Shq. 2\l.904- - Mandej për t'u ndarë çmimet prej GO°lo të shu- 
mës së sipërme, konformë nenit 11 të Rregullores; 
filloj heqjen e Llotaris prej së cilës rezultuan fituese 
biletat e shi tuna me numurat që radhiten këtu poshtë: 

1) Nr. 3.118 fiton 0.50°10 = me fr. Shq. 140 
2) « 23.33\.l « o::iO°!o = « « « 140 
3) « 4(1.!li:l « 1.-°lo = « « « 2!)0 
4) « 33.477 « 1.-°lo = « « « 2!)0 
5) « 000.47 « 10.-°lo = « « « 2.!)0G 
6) « 42.107 « 0.50°1o = « « ·« 140 
7) « :3!1.9,i2 « 3.-°lo = « « « 890 
8) « 49.7G~ « 0.50°J'o = « « « 140 
9) « 4;">.9li7 « 3. -°lo = « « « 890 
10) « 38:875 « 0.50°1o = « « « HO 
11) « 47.525 « 0.50°1o = « « « 140 
12) « 21.885 « 0.50° 0 = « « « 140 
13) « 14.061 « 25. -0/0 = « « « 7.400 
14) « 9.033 « 1.-°lo = « « « 'lHO 
15) « 38.047 « 0.50% = « « « 140 
16) « 21.152 « 3.-°lo = « « « 8!)0 
17) « 25.705 « 1.-°lo = « « « 290 

Të gjitha biletat (copë "49!)• që mba- 
rojnë me shifrën "61" fitojnë nga fr. shq. 
5 (pesë) që janë baras me 8°1o 2.495 

Gjithsejt shuma prej 60°1o (pa lloga- 
ritun fraksjonet neni 11) fr. shq. 17.745 

...::...- --r 

Antar : Antar : Kryetar' i Komisjonit 
L. Aleksi (d.v.) Dr. J. Basho (d.t,.) H. Shkoza (d.v.) 

Antar: 
Dr. G. Freddi d.v. 

Antar: An tar 
V. Hoxha ( d.v. l 
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GAZZETTA 
DEL REGNO 

Anno XXI - Nr. 137 

UFFICIALE 
D' ALBANIA 

Tirana, lunedi 23 novembre 1942-X>. I 
EDITA DAL MINISTERO DELLA CULTURA POPOLARE 

CONDIZIONI D' ABBONAMENTO COSIO E MODALITA PER LE INSERZIONI 
AIIANIA, IT ALIA e IMPERO 
fSTERO (Paoli dell' Unione l'o,tale) 

per un anno Pr, alb. 20 
• , • , • 30 

(per 6 meli, m•ll pre110) 
ai numero del meH In corao (1ino a 16 pagl111) Fr. alb. 0,20 

, errelreto , • I 
Ognl fa,clcolo • In vendlto anche pre110 le llbrerte autortzzat1. 

Gli abbonamentl di regola decorrono dal glorno di rtcevim1ato dill' Importo. Non 
,t garaolilce l'lnvlo dil num1rt arralratl. 

L'importo dell' abbonamento o per numert ,eparatl, 1e per re1!dant1 In Albania, devo 
•••• re versato ai loca~li Ufttct di Ftnanza • la relattva quietan~a nmes1a al Mini1tero 
dolla CULTURA POPOLARE 11 dal!' llalla, lmpero o dal, I' Eltero, con a11egno bancarto 
llllalD In lrancb1 albano1i, aumontato (1e por abbonamentl) ii Ir. alb. o.; O per 1pa1a 
di quletanza. 

Gli UH!ci ltatall (civili o mtlltart) 1 gli Enti puD01lcl . quando autonomi o accen· 
trari (010• non gb Ulb01 dtpand1nli) . poi.ano ncb11dara per 11cntto una o pill cople 
gratulto (1ciolt1 o In abbonamento) per •• • per git UH!cl dlpendontl 

1e non 1uper1 un• colonne (albane,e • Italiano) minime Pr. alb. to 
11 ollre un• colonne • • per ognl colon11a • • 

L' Importo • da venanl In antlcipo , 1alvo per gli Ufflci ltatal! o parcutatal! · con 
le ate,,. modalltl come per gli abbonamenU. 

Le 1,,.enionl 1ono gratutt1 ,oltanto per I Tribunal! o l'Ammlnlltrazlone ltatale quando 
per legge non • previlta o non • pouiblle la rtvalta 1u tint dalia 1pua per I' In, 
1en:ione. 

La pubbl!cazlone dell, inMnlonl avvtene - salvo 1peciall circoltanze , en\ro I primi 
3 num1ri dopa la dala di rtcevimento . 

N. B. Ogni corrispondenza o venamento deve euere lndirizalo al, 
MlNlSTERO DELLA CULTURA POPOLARE 

(GAZZETTA UFFICIALE) 
T I R A N A (Albania 

Decreto Luogotenenziale Nr. 289 
4 norembre 1942-XXI 

Requlslzlone d' immobile a Durazzo per 
alloggio ufficiali 

NOi 
Luogutcnente Generate di Sua Maestai 

VlTTOUIO E'.\lAMJELE Ill 
Per Grazia di Ulo e Volontil deliu ~azlone 

RE I)' ITALIA E D' ALBANIA 
l.\ll'EHATOUE J;' ETIOPIA 

In virtu dell' Autorila a l\oi eonferita; 
Vista la richiesta del Co mundo Superiore delle 

FF.AA. in Albania. in d rt a 5 ottoln e 1!H2 "'X, n •:Wt,,, 
relativa alla requisizione di due appartameuti di pri 
mo piano nello stabile di proprieta del Sig. l\11bal 
Tali, Hilo a Durazzo - Via 11. 18 e via n. 1'2 - per 
essere adibiti ad alloggio degli ufficiali del l V C.A.; 

Sentito ii Consiglio dei Ministri; 
Su proposta del Presidente del Consiglio dei 

Ministri; 
abblamo decretato e decretiamo 

E' ordinata la requisizione e conseguente occu 
pazione per la durata. di due anni,' a partire dalla 

data di occupazione, di due appartamcnti di primo 
piano dello stabile di proprie-a del Sig . Mihal Tati, 
Hilo a Durazzo - Via n. 18 e Via n. H - per es 
sere adibiti ad alloggio ufriciali del IV C.A., indicato 
nella planimetria allegata al presente Decreto e vista 
ta d' ordine nostro dal Presidente del Consiglio <lei 
Muustr! proponente. 

Ordiuiamo ehe il presente Decreto sia pubbli 
cato nella Guzzetta Ulfrciale del Regno, mandando 
a chiuuque spetti di osservarlo e di farlo osservare. 

'I'rrana, li 4 novernbre 1942-XXI 
Francesco Jacomoni 

M.. Kruja 

DECRET[ LCOGOTEi\ENZIALf di nomin« 

Con D. L. del 23 ollobre 1942~xx, il sig. Ilia 
Papaja ni, attualmente Controllore e Contabile di I. 
cl., in servizio presso la 'Camera del Commercio a 
Scutari, passa al posto vacante di Capo Segretario 
11'0 cl., Gruppo A, grado Vlll. 

- Con D. L. del 2 novembre 1942-XXI, i sigg. 
Azis Çami e Kamber Qafmolla, questori di prima 
classe, sono licenziati. 

- Con D. L. del 4 novembre 1942-XXI, i pre 
fetti di prima classe sig. Avni Koka e Zenel Prodani 
sono dispensati dal servizio, per scarso rendimento 
in ufficio. 
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- Con D. L. del 4 novembre l!H2-XX I, sup n 
-posta del Minjstro Segretario di Stato per l'Inte n o, 
e decretato: 

11 Sig. Xhevdet Bektashi, attualmente Capo ,It'[ 
Comune Centro di Ulqin, e esoncrato dal servizir l'l r 
e he designate ad altra carica. 

11 Sig . Mynir Hoxha, attualmente segretario del 
Comune di 'I'reblova, e nominato Capo del Coiuune 
di Kardhiq, al posto ehe risulta vacante. 

Il Sig. Miazi Rusi, attualmeut- · Capo de l Comu 
ne di Larrepoli e licenziato dal s -rvizio per inid -ueita. 

II Sig. Skender Selenica, attualmente C11 o del 
Comune di Fiershegan, e nominate Capo del Co.nune 
di Valeshta, al posto ehe risulta vacaute. 

li. Sig. Nuredin Nexhipi, attualmente Capo del 
Comune di Hashtaui, e licenziato dal servizio l'' r 
inidoneita ed al suo posto e nomiuato il Sig. Stëhcui 
SulE'j mani. 

II Sig. Rifat Dan Cami, attualmente Capo del 
Comune di Gale-hniku e licenziato dal servizio per 
ehe inadatto ed al suo posto e nominate ii Sig. So 
tir Peti. 

II. Sig. Harun D,hari, attualmente Capo del Co- 
mune di Banice, e licenziato dal servizio per irudo 
neira ed al suo posto e nominate ii Sig. Shefki Bu 
shati. 

II. Sig. Lutfi Mustafa], attualmente Capo Co 
muoe di Nerez. ë licenziato dal servizio per inirlo 
neita, ed al suo posto e nominato il Sig. Abaz Riza 
Poda. 

Il Sig. Abdulla Abdija, atlualrnente Capo del 
Comune di Argjenice, e licenziato dal servizio per 
inidoueita, ed al suo posto t\ nominato il Sig. Ra 
madan Mandija. 

Il Sig. Xhemalin Maliqi (Aldiqi), attualmente Ca 
po del Comune di Cerkovina, t• licenziato dal servi 
zio per inidoneita, ed al suo posto e nominate ii Sig. 
Fahri Meça. 

Il. Sig. Selman Abdyli (Qerimi) attualmente C1t 
po del Comune di Kosina, t~ licenziato dal servizio 
per inidoneita ed al suo posto e nominato il Sig. 
Xhafer Çela. 

11 Sig. Qazim Sefedini, attualmente Capo del Co 
mune di Babusai, e licenziato dal servizio per ini 
doneita ed al suo posto e nominato il Sig. Emin 
Rushdi Orizaj. 

- Con D. L. del 4 novembre 194~-XXI, il sig. 
Teki Rusi, Sottoprefetto di Leskoviku, inquadrato nel 
gruppo A, grado IX dei ruoli organici nominativi del 
personale dell' Amministrazione dell'Interno, ë desti 
tuito dall'impiego per mancanze e reali previsti dalJa 
lettera a) dell'art. 54. dalla lettera b) dell'art. 55, dal 
la letlera b) e c) dell'art. 133 e dalla lettera b) dall' 
art. 64. 

· - Con D. L. del 4 novembre 1942-XXI, il Sig. 

Muhamet Abaz Luzaj, c nominato primo archivisla 
della Sottoprefettura di Skrapari, al posto ehe ri 
sulta vacante ed e inguadrato nel ruolo orgauico no 
minati vo del personale del Ministero dell'Tnterno, 
gruppo C, grado XI, con stipendio mensile di fr. alb. 
1;io (centocinguanta). 

- Con D. L. del 4 novembre 1!112 XX I, i Sig. 
Nexhit Hajredini, Nazim Spahiu, .I3aki Kallo, Muhe 
din Sherifi. nominati con ii Deereto sopracitato im 
piegati di prima cla sse presso ii Corpo Armato di 
Pohzia, sono esonerati dal servizio, pudit> occupano 
alt ri im pieg hi presso alu i u ffici pub blici. 

- Con D. L. del 4 novembre l!H'i XXI, ii sig, 
Mustafa Budini, Commissario in prova di P. S, t• Ji 
ceuziato dulla carica per inidoneita. 

H. LUOClO'rEXEXZA Gl~NEHALI~ 
AVVISO 

Si invitano tutti coloro ehe vantano diritli per 
oecupuzio ni temporanee o permanenti di immo hili o 
per dauui subiti o ehe comunque si ritengono credi 
tori Jell' l inpresa Galassi Ferdinando, esecutrice dei 
lavori «di costruzione <lei tratto franato de lia st1 a.rla 
di accesso alle rimesse presso lct residenza Luogote 
neoziale di Durazzo, in base a rontratto di vottimo 
2;, 1-l!l-lt-XX stipulate con l'I 'ffrcio dal Geuio Ci vi IP 
di Durazzo, di presentare a questa Reale Luogote 
nenza Generale - l.'fficio Affari Privati - le domu 
nde ed i titoli dei loro crediti, e l'i<'> ne! terminc di 
Fi (quindir-i) giorni dalia data di puhhlicazione dt-1 
preseute avviso, trascorso rl quale terrnine non sara 
piu tenuto conto, in via am ministrutivn delle domaude 
e <lei titoli prodotti, 

Tirana, lt l2 novemhre l!l1'2-XX. 

Errata corrige 
N el testo de Ila ('011 ren iione .!..1Iinera rio. pub hi icato 

nella Gazzelta Vfficiale N. l~t del t!) otl. l!H2 XX/ 
p. 10, 11,· 12: 
Art. 1, Nro. ti, dopo le parole Fani Vogël 

" 1 " 14 " la parola Konaj Konajl 
" 1 " 17 dopo la parola Sorgente ) 
" 1 " 6 bis la parola Haspi Hespi 
" 1 » 18 la pa rola Aloizit A loizi 
" :J riga 14 la parola offir-ine Offirine 
" li riga 21 dopo (ottautamila), (ottantamila) 
" 4 riga 8 dopo la parola In Alto in Atto : 
" 4 ultima riga dopo la parola 

(Loco Tassa .. ) 
riga 3 la pa rola U 6uale " 6 

Loce ( -Tassa .. ) 
Eguale 

Shtypshkroja •NIKAJ1 Ilrant 
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Nr. 138 parte supphmentare in lingua italiana a paq. 9 

Viti XXI 

FLETORJA 
E MBRETNISË 

ZVRT.ARE 
SHQIPTARE 

Tiranë, e Martë 24 Nanduer 1942-XXI 

BOTOHET PREJ MINISTRIS S£ KULTURtS POPULLORE 

KONDITAT E PAJTIMIT 

PËR SHQIPt:RI. IT ~LI e PERANDORI: për nji vit Fr. Shq. 20 
• JASHT11: (Ehbte të B. Postal) " " • • 80 

(për fl muaj gjysrna) 
Nfl numur (deri 16 faqesh) i muajit n'udhtim Fr. Shq. 0,20 
• " • " i vjeH\r " 1.- 

(Numura ti veçanta shiten edhe në Libraritë) 
TII hollat për pajtime ose për sasi numurash a koleksio 

ne paauhen ne Zyrën e Financave në çdo vend dhe d_ë 
fte1a përkatëse duhet t'i dërgoi et \finistris së KUL TURES 
pOPULLOP.E. 

Për Fletoren Zyrtare, nga jashtë pajtimi mund të dër 
irohet me çek banke, tue shtue fr. shq. 0.70 për pullat e dë 
Jte1ls, po dhen'atl drejtim. 

PËRMBAJTJE 
1) D. M. 28 Shtator 1942· XX, Nr. 290 

I 

Aprovim i Rregullores për regjistrimin 
e popullsis në Pref. e Dibrës dhe në 
Nënpr, e Carisvori t f. 1 

2) Lajmërim konvokimi-Sh. G. Odino e Sh. ,, 8 
3) -Sh. Trucchi .. 8 

S0MMAR10 
1) D. L. 28 setrembre 1942-XX Nr. 290 

Approvazione del Regolomento per il 
censimento della pr polazione della Pref.· 
di Dibra e della Sottopref. di Corizvor p. 9 

Dekret Mëkambësuer Nr. 290 
date 28-9-1942~xx 

Aprovim i Rregullores për riogjistrimin e po· 
pullsis në Prefekturën e Dibrës dhe N-Pref. 

e Carisvorit 

NA 
Ml&KAMBIS I P&RGJITHSHltM I MADHNIS TIJ 

VIKTOR EMANUELIT III 
MBRET I IT ALIS DHE I SHQIPNIS 

PIR HIR Tl ZOTIT E VULLNET TB KOMBIT 
PERANDOR I ETIOPIB 

Në virtyt t'autortte.it që Na asht de'egue; 
Mbassi u-pë Neni 15 i Statutit The:neltar të 

Mbretnis; 

TAKSA E REGULLA PËR SHPALLJET 

Kur nuk kalon një shtyllë (shqip e italisbt) Fr. Sbq. 10 
Për ma shumë se 11jë shtyllë për çdo shtyllë • 6 

Botohen pa vleftl! sbpalljet q'u pl!rka••n gjyqen oee adm!Ju• 
ttrath '--htetnore dhe ato të cilësueme t'atilla 01c ti perjashtueme 
liljl!risht nga pagimi i taksave Shtetnore. 

Shpalljet botohen rregullisht • kur nuk pengojnë raeje ti po· 
saçme > ndër 3 numurat e para p·1• mbri•jea •ë tyr,• nl! Redalul 

pagesa e •hoa\lkvet bëhet ~i edhe për paitimet në Zyrat F•nanelare 

DJ.EJTIMI pir korreapondenc6 dhe pagesat 61hl 
MINlSTRISE SE KULTUllES POPULLOJ.£ 

(FLETORJA ZYR.T AR.El 
TIRANE 

Mbassi u-ndiqjuc Këshilli i Ministravet; 
Mbi propozimin e Kryetarit të Këshillit të Mi 

nistravet : 
kemi dekrctue e dekretojmë: 

Aprovimin e Rregullores për rre:;;ji~Umin e po 
pullsis r:ë Pr2fe!,turën e Dibrës dhe Nënprefekturën 
e Carizvorit, që i bashkanpjitet këtij Dekreti dhe e 
vistuerne, me urdhenin t'Onz, prej Kryetarit të Kë 
shillit të Ministravet, propozues. 

Ky Dekret hyn në fuqi ditën e botimit të tij në 
Fletoren Zyrtare. · 

Urdhënojmë qi ky Dekret të botohet në Fle 
toren Zyrtare të Mbretnis, tue i dhanë mandat cilitdo 
qi i përket me e respektuc dhe me ba qi të respek 
tohet. 

Tiranë, me 28-9-1942-XX. 
Francesco Jacomoni d. v. 

M. Kruia d. v. · 

Rregullore për kryemjen e regjistrimit t~ popull 
sisë ndër Bashkitë dhe Komunet e Prefekturës 

Dibrës dhe Nënprefekturës Carisvorit 

I. 
REGJISTRIMI I POPULLSTS 

Neni 1· 
Në të gjitha Bashkit dhe Komunet e Prefekturës 

së Dibrës dhe Ko:nunet e Nenprefekturës Carisvorit 
duhet të kryhen më 1 tetuer 1942-XX, rregjistrimi i' 
popullsisë. 
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Neni 2 

Regjistrimi ka për qellim të caktoj me anën e nji 
të qituni në shesh të njikohëshërn për të gjitha Ba 
shkit e Kon;unet e përmenduna në nenin 1: 

a) popullsin banuese, domethanë numurin e per 
sonave që kanë banimin e zakonshëm (neni 76, para 
grafi II i K.C.) në Bashkin ose Kornuncn, qofshin 
ato pranë ose përkohësisht përjashta nga bashkija 
a komuna në çastin e rregjistrimit; 

b) popullsinë e faktit ( të vërtetë). d ornethanë 
numrin e personave pranë në Bashkin a Komunen 
në ditën e regjistrimit, qofshin ato me banim të za 
konshëm a me banim të rastëshërn. 

Pranë me banim të zakonshëm asht uy që banor 
për krejt ose pjesën ma të madhe të vjetit në Bashkin 
o Komunen ku regjistrohet. Pranë me banim të rastë 
shëm asht ay qi ndodhet vetëm përkohësisht 11ë Ba- 

. shkin ose Komunën ku regjisfrohet dhe banimin e tij 
të zakonshëm e ka në një tjetër Bashki ose Komune 
të Mbretnis ose jashta Shtetit. 

Përjashta përkohësisht r:ga Bashkiju a Komuna 
asht ay që ditën e regjistrimit nuk ndodhet në Bash 
kin e Komunen, kn ka barimin e tij të zakonshëm, 
mbassi gjindet përkohësisht në nji tjetër Bashki o 
Komune të Mbretni$ ose [ashta Shtetit, por që kuj 
tohet se ka me u këthye me të vërtetë mbrenda datës 
31 dhetuer 1942-XXI. 

Ushtarakët e rekrutimit, të rithirun nën armë, 
vullnetarët, funksionarët shtetnor dhe ushtarakët me 
shërbim [ashta Shtetit; fëmijt që janë dhanë në da 
dë për t'u rritë, ata që ndodhen përjashta për shkak 
studimesh, nër mjekim, për punime të si tinave; të 
shtruarit përkohësisht ndër Spitale, ndër shtëpija stre 
himi; të burgosurit në pritje gjykimi dhe të dënuarit 
me ndëshkim jo ma të math se dhjet vjet, duhet të 
konsiderohen ndërmjet atyneve që ndodhen për-kohë 
sisht përjashta dhe kur mungesa e tune të zgjatej 
përtej 31 dhetuerit 1942-XXI 

Neni 4. 
, Të gjitha lajmet që janë objekt i regjistrimW 

kanë me u mbledhë me anën e fletë-familjeve dhe 
fletë-bashkëjetesës, simbas modeleve qi bashkanqjiten 
kësaj rrequlloreje. 

Neni 5 
Fleta e familjes do të përpilohet edhe 'për çdo 

person që rron vetem po me konditë që të jetojë në 
një banesë të vet të ndame. 

Miqtë (mysafirët), pensionanrët, ars'm'arë-, shër 
bëtorët etj. nuk shënohen në fletën e familjes pranë 

· së cilës n <lodhen, por ndër fletë të veçanta. Fleta e 
familjes do të përpilohet gjithashtu edhe për ata per 
sona qi nuk kanë nji banim të qendrueshmë dhe 
kalojnë zakonisht natën në qiellin I? hapur, nën dy- 

Nr. 138 

ert e godinave ose përgjithsisht ku do q~ murit të 
gjejnë një strehë për t'u P b·ojtë nga mo i i keq. 

Neni 6 
Fleta e bashkëjetesës do të përpilohet për perso 

nat e mbledhura n~ë: buj i 1a, dcrko.e. Ij : o ·e, kon. 
viktc, manas i e, spiale, b.1r;:ij2, shpija s reh mi, sha. 
tore (çadra), mjete notuese e jcra k2s:) do e. 

Përjashtohen nga rcqjistrin.i ba .lJ',2je e at e për 
bamuna nga persona që. i përkas.n · Puq.ve t Arma 
tosuna. 

Pronarët, rnbajtësir, drejtorat e buj inavc dhe të 
bashkëjetcsavet të çfardollojit, si edhe p rso.ia t5 'jcra 
qi i përkasin personelit udministrutiv të s'të bim't, të 
ndihmës, të rojës, etj. po që se 1111!< banojnë ndër 
lokalet e bashkëjetcrës, ose banojnë me fant ljcn, d1i 

het të përpilojnë një fleti.\ të vet familje]» të dJl!u 
cshmc nga ajo c bashkëjetesës 

; 
11 

• Neni 7 
I përket kruetarir te farni'jes ose lë b:tsh\ëj(te 

sës, ja atij që konsiderohet si i ti"U, ~e në munges2 
ose ndalim të tij, atij që c zavendëson, me i shkrue 
ose me i dhanë lajmet e kërkueme për vchtc d'ie p:r 
personat c familjes ose të bashkëjcresas q::, nd c1:1e11 
pranë në çastin e regjistrimit ose janë pë•koh~sisht 
përjashta · 

Neni 8 
Lajmet që u përkasin pcrsonev •. t q:.> ndodhen pra 

në në familjen ose në bashkëjetesën në çastin e rre 
gjistrimit duhet të shkruhen në listën A, të fletës ::;~ 
familjes ose të bashkëjetesës për të c:I~n behet fjal~ 
në nenin 4. Lajmet që u përkasin personave që gjin 
den përkohësisht pë.jashta fu.ni .jes osz bashkëjetesës 
që në çastin e rregjistrimit ndodhen në një Ba .hki ose 
Komunë tjetër të Mbrctnis ose [ashta Shte'if, do të 
shkruhen në listën B. të tletës së familjes ja të 
bashkëjetesës. 

Neni 9 
Për qëllimin e të përfshirncs në liski1 A, ose 

në listën B, ndodhja pranë o ;e përjashta e personave 
nga familja ja nga bashkëjetesa, duhet tz ke:ë lidhje 
me mesnatën prej 30 shtator deri me 1 tetor 1942. 

Neni 10 
Duhet mandej të përfshihen ndërmjet pe-sonave 

që ndodhen pranë në familje edhe ato që n'.? mesnatën 
ishin larg nga ajo (n'udhtim etj ) por që janë këthye 
në ditën e reqjistrimlt, pa qenë rcjj'stri:e gjetkë 

Ndërmjet personave që ndodhen pranë në familje 
duhet gjithashtu të përfshihen fëmijt e lindur para 
mesnatës. Nuk duhet të përfshihen personat e vdexuna 
përpara mesnatës si edhe fëmijt e lindur mbas mes 
natës. 

Neni 11 
Pronarët dhe mbajtsit e bujtinave, derkorcve, 

kanë me u përfshi ndërmjet personave që ndodhen 
pranë edhe ato që të kenë ra në quf tinë r1ë qitën <' 
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regjistri~it dhe. ~ë'._ të pyetun, të diftojnë se nuk l 
janë rem~strue 9Jecke. 

Neni 12 
Ushtarakët me shë. bim rekrutimi, të rithirunit, 

vul111etard, funksionarët Shtetnorë dhe ush erakët me 
shërbim jashta Shtetit, fëmijët e dhanun dadës për 
t'u r itë, ala qi ndodhen jashtë për arsqzna studimi, 
të shtruarit përkohësisht ndër spitale, shpija mjeki 
mi, ll\hpija strehimi, të burgosurit në prit,e gjykimi 
dhe të de.tuarit me ndëshkime jo ma tepër se dhjet 
(10) vjetë, konsiderohen me banim të zakonshëm në 
Basrkin 03e Komunën në të cilën banoj shin zakonisht 
ma parë se sa të thirreshin nën armë, të niseshin 
pt\ jashta Sil te.it, për studimet 03e për strehim e.j. 

Neni 13 
Oriqar'i re_:Jjistrimit do t'i kumtojnë Kryetarit të 

Bashkis ose të Komunës Iarniljet banuese në Bashkin 
ose Ko.nunën që r.ë çast n e regjistrimit, ndodhen 
tanësisllt o.,e pë.kohësisht j..sh.a, mbasi qj.nden në 
një tje.ër Bashkl ose Komune të Mbretnis ose [ashta 
Sh te.it. 

Kryetari i Bashkis ose i Kornunes, mbassi të 
siqurol.et, në bazë të informatave të rnbaruna, mbi 
karakterin e përkol.ëshem të ndodhjes përjashta, ka 
me urdlmue përpi.imin e një fletë familjeje me ato 
njoftime që ka me mbledhë në vend e që ka me u 
vërtetue pastaj me a:-.ën e Kryetarit të Bashkis ose 
të Kornunes Im banojnë familjet, në qoftë se këta, 
ndodhen ndër të tje. a Bashkina ose Komune të Mbret 
nis. 

II. 
DREJTIMI DHE VEZHGIMI I VEPRIMEVE TË 

REGJISTRIMIT KOM.I:SIONE PROPA- 
GANDE - ZYRAT E RREGJISTRIMIT 
BASHKIAKE, KOMUNALE, TË PRE 

FEKTURËS DHE T:Ë NËNPREFEKTURËS 
· Neni 14 

Ifrueta7i i Basl.kis o e i Komunes dhe • Sekretari 
jane përgj~yjës mbi mirëvajtjen e rrequlltë të vepri 
meve të regjistrimit. 

Kryetari i Bashkis ose Komunës ka me u kuj 
desue për t'a kr.jue një ZJrë re;Jjistrimi në krye të 
së ci'ës ka me u vuc Sekretari i Bashkis a i Komunes. 
Të gjithë veprimet q~ Ranë të' bujnë me rregjisttimin 
kanë me u përqendruc në këtë Zyrë Bashkiake o Komu 
nale, e cila ka me u kujdesua për ruajtjen e të gjithë 
akteve përkatës deri në krucmjen e regjistrimit të 
ardhshëm 

Neni 15 
Prclcktat dhe Nënpzc.ektat janë p~rgje;jës për 

kr[Jemjen c rreguJ:t ·të veprimeve të rreJjistrimit dhe 
vezhqojuë mbi veprimet me anën e një zyre që kanë 
me krijue pranë Prefekturës ose Nënprefekturës me 
funksionarët e vet dhe me të tjerë që do t'i jepen 
nga Oda e Tregtis në rast se këjo ndodhet. 
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Neni 16 
Zyra Qendrore e Statistikës përkujdeset për të 

gjitha punët: ep udhëzimet e nevojshme për krye, 
mjen e reqj.st.Imit, për kujde.e., për organizimin e 
zyrave, gjith të gjitha dyshimet që d2.lL1 në shesh 
në rjedhjen e veprimeve dhe mban njinjishrnenin e 
mendgrës së veprimit tue krye dhe inspektime. 

Neni 17 
Zyrat dhe entet pubblike, dhe në rregullim au 

tonom, si dhe entet publike dhe private qi i nën 
shtrohen tutoris, vezhqimit dhe kontro.Lmit nga ana 
e Shtetit ose që për mbajtjen e ~yne Shteti merr pjesë. 
tue u dhanë ndihma me ngjyrë të vazhdueshme, janë 
të detgruern me i dhanë bashkëpunim Zyrës Qen 
drore të Statistikës. 

Neni 18 
Prefektat ose Nënprefektët kujdesohen me kri 

jue në sejci.ën Bashki dhe Komune një Komision 
Bashkiak o Ko.nunal propagande që përbaltet si vi 
jon: 

Kryetari i Bashkis ose i Komunës me detyrë 
Kryetari; 

Sekretari Politik i Fashjos -ose nji i dërgue.mi 
i tij; 

Drejtori Didaktik ose në mungesë të tij, nji 
mësues shkolle fillore i Bashkis ose i Komunës i 
caktuern nga Inspektori Kryetar'i Shkollave të Pre 
fekturës; 

Imami dhe prifti ortodoks ja katolik, në rast 
se ndodhen; 

Krgepleqt e katundeve; 
Sekretari i Bashkis ose i Komunës. 

Neni 19 
Prefektat kanë me u kujdesue për krijimin ,pë 

çdo qendër Prefekture e nji komisioni propagande që 
përbehet si vijon: 

Prefekti ose një i nqarkuern i tij si Kryetar; 
Sekretari Federal i P.K.F.SH. ose nji i dele 

guem i tij; 
Nji përfaqësues i Odës Tregtis, kur këjo ndo 

dhet; 
Inspektori Shkolluer : 
Imami, dy priftërit, nji ortodoks e!nji katolik, kur 

të jenë. 
Neni 20- 

Komisionet për të cilat bëjnë fjalë nenet 1& e. 19 
do të krijohen një muej (Përpara nga data e regjistri 
mit dhe prefektat e .Nënprefektat rkanë me lajmue për 
krijimin e tyre Zyrën Qendrore të Statistikës pranë 
Krgesis së Këshillit të Minis:ravet. 

Neni 21 
Komisionet e naltëpërmenduna kanë për detyrë 

me zhvillua një propagandë aktive për 'të baë të ditun 
qellimet që ka ky regjistrim. 

Neni 22 
Nji muej ma parë nga qaua e regjistrimit ·J1' • 
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çdo Prefekturë dhe Nënprefekturë do të krijohet nji 
zyrë pegjistrimi 111e d2:yrë që të kryejn{ n~ pa] .irn 
me udhëzimet q2 kan për t'u dhanë n;p Zurn Qen 
drore e Statistikës, inspektime të vazhdushrne pranë 
të gjitha Bashkive dhe Kornuneve të P.-e:e'.-<tur~s ose 
Nënprefekturës gjatë periudhës së rcqjistr.m!]. 

Numri i ienspckto.avc që do t! bJjnJ pjesë W 
kësaj Zyre ka me qenë i përshtatshëm me numrin 
e Bashkive dhe të Ko.nuncve q~. do të inspektohen ruc 
marrë parasysh vcshtirsinat eventuale të komunika 
sioneve. 

Secilit inspektor ka me i u besue llJ i numur i 
~aktuem Bashkish o Komunesh. Insocktorur ldnë me 
u zgjedhë respektivisht nga Prefekt i ose Në iprefektit 
prej perso..e it të Pre:ekiurzs ose të Në.iprcfcxtur }s 
dhe të Odës së Treg.is vendase a ëhc.c kur kjo 9jln 
det. Personeli që thiret për r'a formuc zyrën ka me 
qenë pë.kor.ësisht i shxëpu'un nga urimin s rn at nqa 
të cilat varet për gjithë kohën e punimeve 

Inspekto.at do të vër.e.ojnë në kohën c duhun, 
që ne çdo Bashki ose Ko.nune që u a .i.t. b sue atyacvc. 
zyrat e regjistrimit për të cilat bahet fjJI~ ni.; neni.i 
44, të jeni në gjendje me krye, mb.cnda caqeve të 
caktuem dhe me kujdesin sa ma të madhe, veprimet 
dhe punët e parapamë nga kjo rregullore dhe ng,1 
udhëzimet e dhanuna nga Zy-a Ocndr.ire e Statisti 
kës. Këta do të kujdesohen me i dhanë gji,hi.> dispo 
zitat e nevojshme Bashkive cl';e Kornuncve dhe do 
të vezhgojr:ë në mendyrë të veçantë mbi p . mime. c 
rishikimit të fletëve për të c lat bahet fjal} në neni.i 
54 tue propozua kur të j2:ë nevoja, zbatimin, ng,1 
ana e Prefektit ose e Nënprefektit, e masave të ne 
vojshme për me siguruc përfu-idlmin e regjistrimit. 

Drejtuesi i Zyrës së Re.;ijis~rimil të krij: em p-a 
në Prefekturës 03e Nënprefekturës ka me u kujdesuc 
për me orqanizue e me bashkërendua punët e in - 
spekto: ave. Ay ka mz e lajmërue Prefektin ose Nën 
prefektin dhe Zurën Oe.idrore të S a isl ikës rr b. zivi 
Ilimin e punimeve dhe mbi masat e propozuerne ose 
të marruna për kryemjen sa 1115 të m rë të r:qjistrimit 
Zyra e Regjistrimit e kr j:. err e pra ë P (! 'cku rës o se 
Nënprefekturës do të vër.etojnë q2 laida e dërgueme 
nga Bashkit e Komunat të j2'.~ e po ë dhe e radhitur 
në pajZtim me udhëzimet e dhanun nga Zy ·a Çcndrorc 
e Statistikës, së cilës duhet tu dërgohet mbrenda 
caqeve t.ë caktueme. 

Neni 23 

Zyra Qendrore e Statistikës ka me inspzktue. me 
anën e funksionarëve të saj, zhvillimin e punimeve 
për kryemjen e rcjjst.imit. si prani Bashkive dhe 
Komuneve, ashtu dhe pranë zyrave të regjistrimit 
të krijueme pranë Prefzkturavc dhe Nanprefck.urava, 
tue i laimërue aty për aty Prefektat mbi shrrequlli 
met eventual qi II kons.atuen dhe mbi masat që lypset 
të merren. 1 

III. 
EMËRTIMI I RRUGAVE E I SHESHtVE 

DHE NUMU]I I CODINAVE 
Neni 24 

Në çdo Bashki o Kcrnune duhet të bahet njl ri 
shikim i përgjithshëm rreth e 1111it të rrujëve dhe nu 
murit ti\ qodinave sirnbas dispozitave në fuqi mbi 
numrin e godi .. ave d:.c cm.rtimin e r.uçave. 

NDAMJA E RRETHIT TË BASHKIVE DHE 
T~ KOMUNLVE Ng PJESTIME (FRANK 
SIONE) DHE S2KSION2 RE.jJ,STnlNIJ 

Neni 25 
Me t'u mbarua r ish.a.mi mbi emertlrnin c rrugav, 

dhe mbi numrin e godinave, Ifryl!tari i Bashkis 05e 
i Kornuncs ka me u kujdesua me e ndaë rrethin e 
Bashkis ose të Ko nunes n2 (fraksione) pjestime ~ 
seksione reqjistr imi tuo nrlje'cë kriteret këtu posht 
të shcnucme. 

Kri leri i i:;ërgj lthsl.ëm që do të merret parasysh 
në ndarnjen e rrethit Bashkiak ose Kornuncl në pies 
time (fraksione] dhe sexslone të regj:s:rlmit asht ay 
me bamë që kufitë e njfr pjcstirni (fraksion) · të 
ndodhen së bashku me ato të një laqie]e oze katundi 
të tanë krejt. Prandaj në asnji rast një lagje ose 
një katund nuk mund të banjë pjesë n2 dy ose ma 
shurn picstirne ( frakslo .. e) 

Neni :26 

Rindarnja f pjcstimcve (fraksionede) në seksi 
one' regjistrimi paraqilthë.scjt ka për qell m me kufi 
zuc rrethin e kompetencës të çdo ofiqari të regjistrimi 
e prandaj numri i familjeve qi do të reqis'rohen nga 
nji ofiqar'i regj.strimi! do të j...të 112 pa] i.n me mundë 
sit që ka ay të kry2jë reqjisrrimin mbrenda caqeve 
të caktucme nga kë;o norma, tue marrë parasiJ~ 
mbi të gjitha shka.lzn e kul.urës (Arsimit) të ba 
norëve dhe të gj2ndj2s së komunikaclonevc të rre 
thit për tu formue nji seksion i vetëm; në çdo rast 
më një seksion nuk mund të përfshihen ma tepër se 
dyqind familje. 

Formimi i seksioneve të regjistrimit duhet t€ ba 
het në mëndgrë që szjclll" prej tyre të mos ketë pjesë 
të dy ose ma shum pjastirnzve (fraksioneve). 

:Neni 27 
Çdo pjcstim {frak.;ior:) du'iet të da.l ihct rërvee 

se me ernnin e tij, që përqjithrisht asht ernni i Ja. 
gjes ose i katundit, me një 92rmë të alfabatit. Pjes 
timi (fraksionl) në të c.lë.i ka qindn:e Komuna do të 
dallohet me germën .A, pjestimet (fraksionet) etj. 
kanë me u dallue me germat B, C, D, .... sirnbas ren 
dit alfabetik. 

Çdo seksion duhet të dallohet me një numër 
1, 2, 3, 4, etj . 

Numri i seksioneve ë:::htë projresiv për të tanë 
Bashkin ose Komunën. 
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Neni 28 
Rindamja e rrethit në pjestime (fraksione) dhe 

seksione të regjistrimit duhet të trer o'ict me një model 
të veçantë, që, mbasi të pajiset me nënshkrimin e 
kryetarit të Bashkis ose të Komunes duhet t'i për 
cillet Prefekturës ose Nënprefekturës për ap ovim dhe 
në kopje Zyrës Qendrore të Statistikës. 

Neni 29 
Në rast se përkatësi ja e një pjesë të rrethit kon 

testohet ndërmjet një Bashkije ose një Komune ose 
ndërmjet dy Komuneve, Prefekti ka me vendosë, për 
efektet e regjistrimit, se cila Bashki ose Komune du 
het të kujdeset për veprimet e r'e1jistrimit; pjesa e 
rrethit e kontestuerne duhet në çdo rast të formoj 
një seksion të ndamë rreqjistrimi. 

V. 
EMNIMI I OFIQARVE TË REGJISTRIM.IT 

Neni 30 
Kryetar,ët e Bashkive dhe .~ Komuneve, mbasi të 

sigurohen që kandidatët për tu emnue si ofiqarët 
të regjistrimit të paraqesin garanci morali teti dhe 
zotësije dhe që të kenë cilësit e domosdoshme fizike 
për me krye të tilla funksione, do të kujdesohen për 
emnirnin e tqne, mbassi të vërtetojnë që këta të kenë 
njohje të përsosun të udhëzimeve që ka dhanë Zyra 
Qendrore e Statistikës. Për këtë .qellim Kry2ta.ët e 
Bashkive dhe të Komuneve kanë me u kujdesua me 
i u a komunikue dhe me i u a shpieque kandidatëve 
udhëzimet në fjalë. o·i:ia-ët e rcqjs rirr it do të zgji 
dhen rnundsisht ndërmjet per oneit në shë.birn pra 
në Bashkis ose Komunes dhe ndërmjet krgepleqëve 
të lagjeve dhe të katundeve. 

M:arrja e vërteë në sherbirn të ofiqarve të rreqjis 
trimit, të ernnueme si u tha ma nal', duhet të bahet 15 
ditë mil parë nga data e cakrueme 'për rreJjistrimin. 

Lista e ofiqarëve të rregjistrimit ka me u dërgue 
në tri kopje Prefektit ose Nënprefektit për aprovim 
nii muej ma parë nga dita e c=ktueme për re~jistrimin. 
Për çdo ofiqarë "tz regjistrimit duhet të. dihet mbi 
emni dhe emsi, mosha nënshkrimi, funksionet dhe 
zanati që ushtron z akonisht. 

Njera prej \ kopjeve të listës ka me j!! këthye 
Bashkis ose Kornu es me s'venim aprovimi e riji tjetër 
ka me ju dërgue, me kujdesin e Pref2ktit ose të 
Nënprefektit, Zyrës. Qendrore të S• ats-ikës. 

Prefekti ose Në~prc\~k1i ka m-rndësi të urdhnojë 
marrjen në shërbim të tjerë ofiqarëve të regjistrimit 
për veç atyreve të em iuem nga K~ye·.ari i Bashkis 
ose i Komunes, kur t'a shotin të nevojshme për 
qellim zhvillimi të rregullt të veprimeve tue marrë 
parasysh numrin e per-otave që do të regjistrohen, 
aftësin e ofiqarve që janë crnnue ma parë, konditat 
topografike të Bashkis ose të Komunës, numrin dhe 
shkallën e a rsirnit të banorëve. 

Neni 3f 
Kryetari i Basnkis ose ·i Komunës ka me ju lë- 

shue ofiqarëve të rcqjistrimit nji lc.ër njoftim, i:tër · t'a 
përdorun në ushtrimin e funksioneve të tyre 

VI. 
SHPËRNDA.MJA E FLETËVE TË FAMILJES DHE 

TË BASHKËJETESA.VE - INTINERA.RT (PëR 
SHKRIMI) I SEKSIONIT - GJENDJA 

E PËRKOHËSHME E SEKSIONIT 

Neni 32 
Nji rnuej ma parë nga data e caktuerne p~r rre 

gjistrimin, Kryetarët e Bashkive dhe të Komuneve 
kanë me u kujdesue për botimin e nji- shpalljeje ~ 
do të jepet nga Zyra Qendrore e Statistikës për me 
i bamë të njoftun publikut datën e regjistrimit, qelli· 
met e tij, modalitetet kryesore për kryem jen e tij 
dhe ndëshkimet e parapamë kundra atgneve që s'di· 
gjojnë me i dhanë njoftimet ose qi i rrapin me dash 
nje të gabueshme ose të pa plotë. 

Shpallja, së cilës duhet dhanë . shpërndamja sa 
ma e gjanë të jetë e.mundur, ka për të mbete e varun 
për krejt kohën e veprimeve të regjistrimit. 

Çdo ofiqa:i të regjistrimit ka me ju dorëzue nji 
përshkrim (intcrar) seksioni ( shif modelin e bashka 
ngjitun), në të cilin kanë me u tregue ernnat e rru 
gëve, shesheve, rruq'cave qyte:are dhe fusharake dhe 
të vendeve që pë:fshihnë szksion.n e regjistrimit, në 
të .cilat ay do të zhvillonjë v zprën e tij me numrat 
e godinave (maksimum dhe minimum) për seicilën 
rrugë, rrugicë etj. ( ose pjesë të kë yreve) qi i për 
fshin po ay seksion. Çdo ofiqarit të reqj.strimit kt! 
me i u do ëzue gjith2-ashtu nji listë lemnore e Iamlje 
ve që përfshihen në rrethin e seksionit, që rrojnë 
në shtëpija të vetnueme në fushë. 

Neni 34 
Oflqarit të rejjis'rimit ka me i u, dorëzue, për 

çdo seksion, një sasi e mjaftueshme fletë-familjeje 
dhe bashkëjetese, si edhe disa fletë të gjendjes ~ 
përkohëshme të seksionit ( shif modelin e bashkali 
dhun) për me shenjue ndër ato drejtimin dhe emnin 
e familjeve dhe të bashkëjetesave të cilëve ka· për 
t'ju dorëzue fletët. 

Në rastin e familjeve që ndodhen jashtë t,anë 
sisht, ofiqari i regjistrimit duhet të sigurohet me viza 
të pë-sëritur a, përmbi vazhd .e shrnenin e mur qcsës, tue 
ja diftue në nji listë të veçantë Kryetarit të Bashkis 
ose të Komunes vetëm fami'j et që parash.fen se. ka 
në me vazhdua të mungojnë në ditën e regjistrimit. 
Për këto familje Kryetari i Bashkis ose i Komunes 
ka me u kujdesua për t'a përpilue nga vetë Zyra 
fletën e f arniljes. simbas nenin 1_3 të kësaj Rregu 
lloreje. 

Neni 35 
Dorëzimi në banesë i f etëve ka me u· kërkue 

nga ana e ofiqarëve të rcqjis.rirnit nd2r . -ditft pre] 
20 deri në 27 shtator 1942-XX. 
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Neni 36 

Ofiqari i regjistrimit ka me ja do-ëzue sejcilës 
familje ose bashkëjetese nji ekzemplarë të fl2 ë fami 
ljes e bashkëjetesë dhe ka me dhanë udhëzimet e 
domosdoshme për plotsimin e 1yre. 

Neni 37 
Kryetarët e familjeve ose të bashkëjetesave që 

nuk i kanë marrë fletët mbrenda datës 27 shtator 
janë të detyruar me tërheqë personalisht këto pranë 
Bashkis a Komunes. 

VII. 
POPULLSIJA QË NDODHET NDËR BARKA E 

MJETE NOTUESE PA BANIM TE QENDRU 
ESHËM 
Neni 38 

Regjistrimi i personave të cilat në mesnatën e 
30 shtatorit ndodhen në mjete notuese ose barka dhe 
që në ditën e 1 tetorit nukë do të këthcjnë prurë 
familjeve përkatse, ka me u krye nën kujdesin e 
autoriteteve vendase që janë të nqarkueme me vezh 
gimin e policisë të liqenit. Regjistrimi i kët!_re pers o 
nave duhet të bahet gjatë natës 30 shtatori' më 1 
tetor. 

Neni 39 
Regjistrimi i personave pa b~n'm t;~ qëndrueshëm. 

për të cilët banë fjalë neni 5 duhet të kryhet gjatë 
natës_ nga 30 shtator më 1 tetor. 

VIII. 
TERHEKJA DHE KONTROLLiiV\.I I FLETËVE TE 

REGJISTRIMIT - GJENDJA DEF.NITIVE Ë 
SEKSIONIT - PUNËT PËR TU KRYE 

NGA BASHKIT DHE KOMUNET 
Neni 40 

Tërhekja e fletëve ka për të fillue me ditën e 2 
'tetorit dhe do të mbarohet me ditën e 11 të këtij 
.mueji. 

Fletët e buj: inave, derkoreve, pensioneve etj. të 
qeradhanësve odash, të karnetatave puntorësh dhe çfar 

. rëdo bashkëjetese ksi-llojit duhet të tërhiqen mbre 
nda datës 2 tetor. 

Neni 41 
Ofiqar' i regjistrimit tue krye tërheqjen e fle 

tëve do të vijojë reptësisht po a'.ë përshkrim udhë 
timi (Intinerarë) që ka kalua kur i ka shpërnda fle 
tët. Ofiqar' i regjistrimit ka me i përsërit aqë herë 
.vizitat e tij ndër familjet e bashkëjetesat sa të nevo- 
jiten për t'i a mbërrit qe'Iirnit që fletët t'i dorëzohen 
rregullisht dhe krejtësisht të plotsuerne, me përja 
shtim për sa urdhnohet në nenin 44. Po qe se në 
vizitën e tij gjenë që një familje ose bashkëjetesë të 
mos ketë marrë në kohën e duhun fletët, të mos 
jetë kujdesua drejt për drejtë për tërhe rjen e tyre 

. pranë Bashkis ose Komunës. aj do të kujdesohet me 
i a dorzue, tue marrë shënim mbi këtë në gjendjen 
e përkohëshme të seksionit dhe me i tërheqë të plot 
sueme rnbrenda 21{ orëve ma të shumtën 

Nr. 138 

Neni 42 
Kryetarët e familj zve ose të bashkëjetesave që 

nuk kanë pasë mbrend t ditëve të trequcme në nenin 
41 vizitën e ofiqarit të re."j'strimit të nqurkucm me 
i hequn fletët, deurohen të shkojnë në Bashkin ose 
Komunen në ditët nga 12 deri në 14 tctuer për t'i 
dorëzuc personalisht. 

Po të mos i binden këty11ev<: urdhënimeve mbren. 
da caqeve të caktueme, kanë me hnsë në ndeshk.nu, 
për të cilat bahet fjalë në nenin 59. 

Nrni 43 
Ofiqari i regjistrimit, n0 çastin e terhcqjes të 

fletëve do të siqurohet qi:• këto ti.> jeni.' shkruar në 
mëndurë të qartë, që ti.; përmbajnë të gj'tha njofti 
met e kërkuerne dhe të sjcl'in edhe nënshkrimin de 
klaruesit. Kur di ·a njoftime të jenë të pa plotsueme, 
të gabueshme ose puk të kuptueshme, duhet t'i plot 
sojë e t'i sqarojë ay vetë me ndihmën e Kryetarit 
të familjes ose të bashkëjetesës ja të atij që c za 
vendson. 

Kur kructa-i i fa•niljr.s ose ndenji person tjetër i 
familjes ose i, bashkëjetesës nuk rsht në gje dje me 
e plotsuc fletën do të kujdesohet me c krye vetë ofi 
qari i regjistrimit me ndihmën c Kr.;etarit të Ia-ni 
ljes ose të bashkëjetesës, ja të a tij q2 c z ivendson, 
tue u mbështe'un mundësisht në nj Itimct që dalin 
nga dokumentat autentikë (lc'ër-njof.irn) dhe doku 
mentat çfardo lloj i të lzshucrne nga autortte et fe are, 
civile ose ushtarake, si b. f. gjendja familjare. 
certifikatë gjendje civile. fle·ë lirimi nga shërbimi 
ushtarak, ose në mungese te këtune rue i nxjerrë 
njoftimet nga reqjistrat e popullsisë 

Neni 44 
Në qoftë se personi që ka për detqrë nuk ndi 

gjon me i përpiluc, plotsue dhe ndreqë fletët ose të. 
japi njoftimet e domosdo shme për përpillimin e tyre 
ose për ndreqjen e tyre, ofiqari i regjistrimit harton 
proçes-verba'in e kundravajtjes dhe i a dorzon Krye 
tarit të Bashkis ose të Kornunes për veprimet e pas 
ardhëshrne. 

Neni 45 
Fletët e familjes ose të bashkëjetesave t2 tër 

hequna nga ana e ofiqarëve të regjistrimit duhet t'i 
dorëzohet mundësisht po në a-ë ditë të tërheqjes 
Zyrës Bashkiake ose Komunale të regjistrimit. 

Neni 46 
Për të gjitha fle:ët e tërhequna, ofiqari I re 

gjistrimit ka për të marrë shënim në shty 112n e ve 
çantë të gjendjes së përkohëshme të seks'onlt. Në 
mbarim të udhtirnit të tij, ofiqari i reqjis-rimit do 
të i a njoftojë Kryetarit të Bashkis a të Komunes em 
nin dhe drejtimin e .i tyreve fa niljave osa b -shkëjete 
save për të cilët nuk i qe e mundur të tërhiqte fletët, 
duke i tregue shkakun që ka ndalue tëvheqjen e 
fletëve 
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Neni 4?, 
Fl~tët. e ·familjfs dhe fletët e bashkëjetesavet do. 

.të ~r'rfk1htohen ditë. për ditë nga Zyra Ba.hkijake ·o· 
Komuna.le e ·regjistrimit për çdo seksion simbas rendit 
reptësisht alfabetik të rrugëve ( dhe për çdo rrugë 
stmbas rendit progresiv numerik të sh.ëp.jave) dhe 
të vendeve mbas si këj o të ketë vërtetua që fletët në 
fjalë janë qenë përpilue në mënyrë të rregullt. 

Përpara se fletët e mblcdhuna mbrenda datës të 
shtihen mbrenda .simbas rendit të sipër,hanun ndër 
meit atyneve • të ditëve të ma parshërne, Zyra Ba 
shldake o Komunale · e regjistrimit do të kujdesohet 
me e përmbledhë popullsin e reqjistruerne me anën 
e fletëve të familjes ose ba:,hkë-jetesave të rishikue 
me ma parë e të gjetuna në rregull. Shumat ditore 
do të shënohen në një model të vcçant për llogaritjen 
ditore të seksionit; -Në mbarim të çdo dite zy, a ka 
me u kujdesua gjithashtu me koregjue (axhornue me 
i sheru,e për di.ë) këto llogaritje, tue i shtue shu 
mën e ditës shumës së perqjithshrne që rezulton deri 
në ditën e. mapa. shme. Fletët në të cilat kanë për 
tu gjetun të 'meta ose gabime perpilimi, do t'i kë 
thehen ofiqa. it të regjistrimit që të përkujdeset për 
nji herësh për t'i plotsue. · 

Po qe se gabimet dhe mungesat. të mb~sin dhe 
mbasi ri shikirn.t, fle ët kanë me ju hzsue për rregu 
llimin e tyre n;ë tjetër ofiqari të regjistrimit, të pa 
jisun me rue sprovim të posaçëm ose nji personi 
tjeter kompetentë. 

Neni 48 
Sekretari i Bashkis ja i Komuues ka me u kuj 

desue për të vertetue, nën p2rgjegjsin e tij personale, 
me çdo mjet në dispozicion, 'të tij, që asnji familje 
ose bashkëjetesë të mos jetë lanë jashtë regjistrimit 
dhe që të mos jenë dyfishi.te fietë familjet ose ba 
shkëjetese. 

Neni 49 • •• 
Mbasi të vërtetohet tërheqja e të qji.ha fle.ëve, 

ka m{ u 1-r!Je ·p_ermb!edhja e shumave të llogaritjeve 
ditore të seksionit; në mëndyrë që me nxjerrëishumen 

' . 
· e. popullsis të dalluerne simbas seksionit të regji- 
strimit r.ë tanë rrethin e Bashkis ose të Komunes. 

Datat [2 nxjerruna në këtë mëndyrë do t' i ko 
munikohen me mjetin sa ma të parë të shpejtëshëm 
Prefekturës ose Nenpre.ekturës dhe te'.egra'.isht Zyres 
Qendrore të Statistikës; pa tjetër ·mbrenda datës 15 
tetorit. 

Neni 50 
Kontrollimi për të cilën fletë neni 48 duhet të 

vazhdojë mbasi asht qenë kryem reqjistrimi, d. m. 
th. mbas tcrhcqjes is2 të gjitha fletëve me nji ri 
shikim të kujdesshëm që duhet bamë mbi çdo fletë 
familje në vedi ose të bashkëjetuesit në lidhje me 
udhëzimet që për kët qellim kanë për tu dhanë nga 
Zyra Qendrore e Statistikës. Fletët e rishikueme në 
keti mëndyrë tlhe tQ gjetuna në rrGgull do të kun- 

derneshkruhcn nqa aria e rishikuesit. 
Për këtë rishikim, që duhet të kryhet pa tjetër 

mbrenda datës 25 te.or, Zyra Bashkia .• e e komunale· 
e regjistrimit mund të përdorin edhe pjesën e një 
numurit të përshtatshëm të personave të zgjedhon 
në mes të atyreve që kanë krye detyren e ofiqarit të 
regjistrimit dhe që kanë tregtie zgjuarsi e kujdes të 
posaçëm. 

Neni 51 
Mbasi të vërtetohet rradhimi i rrebtë sirnbas rru 

gëve dhe numrave të godinave, fletët e familjeve 
dhe të bashkëjetesave të sejcilit seksion do të nurn 
rehen proqresivisht. Mbas kësaj duhet kujdesuri për 
përpilimin e gjendjes difinitive të çdo seksioni si 
dhe pasqyrën definitive për krejtë Bashkin a Komu 
nen. 

Udhëzimet për përpilimin e gjendjes definitive të 
seksionit kanë për tu . dhanë nga ana e Zyrës Qen 
drore të Statistikës. 

Neni 52 
Punimet për të cilat fletë neni 51 duhet të kr:y; 

hen .rnbrenda datës 1 nanduer pa tjetër. Jo 'ma. vonë 
se nga kjo datë, pa tjetër, fletët e familjes ose ·të 
bashkëjetuesisë të ndamc në aq pako sa të jenë sek 
sionet do t'i dorëzohen zyrës së regjistrimit që asht 
krijue pranë Prefekt11rës ose Nënprefekturës. 

Çdo pako do të kundërshenohen me germën e 
pjestirnit (fraksionit) dhe me numrin e seksionit. 

Gjendja e përkoJ-ëshme .definitive përkundrazi do 
të bashkohen të gjitha në një pako e do t'i dërgohen 
edhe •a to zyrës regjistrimit që asht krijue pranë ~re 
fekturës ose Nënprefekturës. Zyra, mbassi të ketë vër 
tetue që Janda e marrun nga të gjithë Bashkit e 
Kornunet mvarëse asht e plotë dhe rregullisht e nda 
me, dhe e palosun, ka me u kujdesua për dërgimin e 
saj 'zyrës "Qendrore të Statistikës pa shtumje kohe, 
mbrenda datës 10 nanduer. 

IX. 
CAKTIMI DIT:Ë P:ËR DITË I ,REGJI 

STRIT T:Ë POPULLSIS:Ë 
Neni 53 

N~ themel të përfundimeve të regjistrimit Ba 
shkit dhe Kornunet duhet t'i a nisin caktimit di.ë për 
ditë të regjistrave të po-u'Isis, simbas udhëzimeve 
që kanë për tu dhanë për këtë qëllim. nga ana e 
Zyrës Qendrore të Statistikës. 

X. 
Neni 54 

Të gjithë modelet që nevojiten për re3jistrimin 
kanë me i u dhanë Bashkive dhe Komuneve nga 
ana e Zyrës Qendrore e Statistikës. 

Neni 55 
Nga regjistrimi përjashtohet çdo qellim fiskal. 

Njoftimet e mbledhuna janë të li Ihuna m.she.asis sa 
ma të madhe Zyrtare dhe nuk kanë tjetër qellim ·veç 
atij që te shërbejnë për përpilimin e te~love stat~-· 
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tikore pa asnji lidhje vehtëjake e prandaj nuk mund 
tf bahen të ditura për veç se në formë të përbashkët. 

Neni 56 
Ofiqarët c regjistrimit, nënpunsit Bashkiake e 

Komunale dhe ato të zyrave të. reqjlstrimit të krijuerne 
prenë Prefekturave dhe Nënprefekturave, [nspekrorat 
e regjistrimit, antarër e komisioneve të propoqandës 
dhe të gjithë ata që në çfardo mëndyret marrin pjesë 
në punimet e .regjistrimit dhe që mërrijnë me i njoftë 
datet e nxjerruna nuk mund të njoftojnë datat veh 
tij1kt ose të përbashkta ndër persona t<~ tre .ë 

Neni 57 
Kundër atuneve që i shkelin urdhnat e nenit të 

përparshëm kanë me zbatua sanksionet e parashi 
shikuerne nga neni 6 i ligjës 30 Korrik 1 ()40-XVIII, 
Nr. 359. Neni 58 

Kanë me i 11 dhanë diploma nderit e diploma 
mirëmeritimi enteve dhe personave që me fjalë c 
me vepra kanë me ushqye në mënyrë të veçantë ne 
pregatitjen e req.istrimit të popullsisë 

Prefektat kanë me i kornun.kue Zyrës Qendrore 
ti Statistikës ata që janë qenë ma të meritueshëm për 
kMo dekorime Dhanja e diplomave ka me u ba mbi 
propozimin e Zyrës Qendrore të Statistikës nga ana 
e Kryetarit ~ Këshillit të Ministrave, me Dekret për 
t'u botue në Fletoren Zyrtare të Mbr<>tnb 

Neni 59. 
Kryetarët e familjeve dhe te bashkëjetesave dhe· 

pirgjithsisht ata që, tue qenë të detyruem, nuk ja 
pii, lajmet që u kërkohen, ose që japin me dije të 
gabueshme ose jo të plota, u nënshtrohen dënimeve 
ti eaktuerne nga neni 6 i Ligjës 30 Korrik 1940- 
XVIII, Nr. 359. Neni 60 

Një pjesë jo ma e vogël se nji e pesta ( 1 5) c 
shpërblimit që do të caktohen për ofiqarët e regji 
strimit ka me u ndalue dhe ka me 1.1 pague vetëm 
mbas ,rr.•'larimit të të gjitha veprimeve që janë besuc 
sejcilit ofiqar dhe mbassi Zyra Bashkiake ose Ko 
munale t'i ketë rishikua fletët e familjes ose bashkë 
jetesës dhe vërtetue përpillimin e tyne të rregullt. 

Po qe se Zyra Bashkiake ose Komunale e re 
gjistrimit të gjejnë lanje mangut në tërheqjen e fle 
tive ose shrregullime në përpillimin e tyre, Kryetari 
i Bsshkis ose i Komunes ka me mbajte për nji herë 
shenim gjobe për krejtë ose nji pjesë të shumës së 
plrmendun në paragrafin e përparshëm. Sasija e gjo 
•• do të llogarltet simbas randësis të lanjeve të 
mangta ose të paregullimeve të daluna në shesh. Në 
raste ma të r anda kanë me u marrë masa dishiplinore 
ti përshtatshme, për veç po të jetë rasti për t'i pa 
di11 autoritetit gjygjsor. 

Neni 61 
Prefektat kanë me krye zgrtarisht, me shpenzimet 

e Bashkive ose të Komunave punimet e lanuna mangut 
~ t.ë kryeme pa rregullisht. 

Gjithashtu shpenzimet në të cilat Prefekturat ose 

Nënprefekturat ose Zyra Qendrore e Statistikës do 
të mund të haseshin për kryemjen e kontrollimevo, 
rishikimit dhe r.barnjes së rrejjistrirnit nga shkaku i 
mungesave e të shrcqull.rn.ve të d .. .luna -në shesh kanë 
me i u nqarkue personave dhe enteve përgjegjës. 

Neni 62 
Lyra Qendrore e StatistIkës, parnëvarsisht nga 

pad inat e rastëshrne · autortte et gjugjsuer, ku me i .. 
njoftua Kryesis së Këshi.Ilt të M.n.struvet dhe Mi- 
nistrit të P të Mbrendëshme marrjen c masave të 
rastit për ato Bashki dhe Komune ndër: të cilat nuk 
qenë kr!JC" veprimet e regjistrimit me kujdesin e du 
hun ose nuk jonë qenë res,Je:,tue normat dhe udhë 
zimet e caktueme në këtë regullore ja urdhënar e 
dhanuna nga Zyra e njajtë. 

~~~~~~~~~~ 
Shoqni Anonime Italo Shqiptare G. l dino a Sh. 

Lajmërim konvokimi 
Ftohen aksionistat me u rub edh n'Asarnble ti> 

lasht zakonshme ditën 10 Dhjetuar të vitit idhtues 
n'orën 16 në Zyrat e Shoqnis Anonime Trucchi në 
Bulevard Vittorio Emanuele lJI me kët. 

Urdhën Dite 
Zbritja e kapitalit Shoqnuer : 
Në rasën gi në elitën e sipër treguern 1111k për· 

faqsohet numri ligj uer i aksioneve parapam prej Sta 
tutit Shoqnuer Asamb:<>ja mbetet e konvokuerne pa 
tjetër lajmërim për në ditën 12 të muejit sipër tre- 

. quern po n'at vënd dhe orë si dhe po me at urdhën 
dite. 

Aksionet tek pruesi do te depozitohen së paku 
pese ditë para mbledhjes në arkën c Shoqnis, 

KIJ lajmërim bahet me autorizim të Këshillit 
.' Administratës së Shoqnis 

Durrës, më 20 Nanduer 1942-XXJ. 
Këshilli i Administratës 

Shoqni Anonime Italo Shqiptare Trucchi 
Lajmërim konvokimi 

Ftohen aksionistet për me u mbledhë n'Asarnblc 
të jasht zakonshme ditën 10 Dhjetuar të vitit udh.ues 
n'orën 18 në Zyrat e Shoqnis Anonime G. Odino e 
Sh, Bulevard Vittorio Emanuele III me kët 

Urdhën Dite 
Zbritje e kapitalit Shoqnuer. 
Në rasën qi .në ditën e sipër treguar nuk për· 

Iaqsohet numri ligjuer i aksionevet paraparn prej Sta· . 
tutit Shoqnucr Asambleja mbetet e konvokueme pa 
tjetër lajmërim për në ditën 12 të muejit sipër tre 
guem po n'at vënd dhe orë si dhe po me at urdhën 
<lite. 

Aksionet tek prurësi. do të depozitohen së paku 
pesë dit para mbledhjzs në arkën e Shoqnls. 

Ky lajmërim bahet me autorizim ta Këshillit t'Ad 
ministratës së Shoqnis. 

Durrës, më 20 Nanduer 1942-XXI. 
Këshilli i Administratë! 
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GAZZETTA. $ UFFICIALE 
DEL. REGN O D' ALB AN IA 

Tirana, martedi 24 novembre 1942-XXI 
EDITA DAL MINISTERO DELLA CULTURA POPOLARE 

CONDIZIONI D'ABBONAMENTO 
ALBANIA, ltALIA e IMPERO per un anno fr. alb. 20 
ESTERO (Pae1I dell'Unlone Poeicte) • • • • , 30 

(per 6 meat , met• prezzo) 
11a n-cro del mese In corso {11u.; ~ 16 paglne) fr. alb. 0,20 

arratroto • I 
Ogr.i fa1clcolo li tn vendita anche presso la l!brerle autortzzate. 
Gli abbonamenU di regola decorrono dal glorno di rlcevlmenlo dell'lmporto. 

Non 11 garanUsce l'lnvto del numerl arretrau. 
L'boporto dell'abbonamento o per numerl sepcrcu, se per resldentl tn Al· 

banta, deve e1aere venato al locall Ulflcl di Finalizo e la relativ• quletanza 
r11Dena al Mlnl1tero dells CULTURA POPOLARE 1e dall'ltalla, l~pero o dal· 
I' £stern, con a11egno bancarlo 1Ulato In franchl albaneal, aumentato (H per 
obbonamenU) di Ir. alb. 0,70 per 1pe1a di quletanza. 

Gil Ufllcl 1tatall (ctvtlt o mllltarl) e gli £nu pubbltci quando autonomi o 
c,oceatratl (ctoe non gli Ufllcl dtpendentl) - pouono rlchledere per lscrltto uaa 
• piu cople gratulle (1c1olte o tu abbonamento) per 1e e per gli Ulflcl dlpendenu. 

Decreto Lucçotenensicle Nr. 290 
data 28-IX-1942 XX 

Approvazione del Regolamento per il censimen 
to della popolasie.ie della Prefettura di Dibra e 

dello Sottoprefettura di Corizvor 

NOi 
LUOGOTENENTE GENERALi!: DI SUA MAESTA 

VITTORIO EMANUELE III 
P~ft GRAZIA DI DIO E VOLONTA DELLA NAZIONB 

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

In virtu dell' Autorita a Noi conferita: 
Visto l'art. 15 del!o Statute Fondamentale dello 

State: 
Sentito i1 Consiglio dei Ministri; 
Su proposta del Presidente del Consiglio dei 

Ministri; 
abbiarno decrclato e dccretiamo. 

E' a pprovato ii Regolarnento per i1 ccnsirnento 
della popolazionc dclla Prefettura di Dibra e della 
Sottopreleuura di Carizvor, alleqato al presents De. 
creto c visto, d'ordinc Nostro, dal Presidente del 
Consiglio dei Ministri, proponente. . 

I I presente Decreto en tra in viqore dalla data 
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. 

Ordiniarno ehe ii presente Decreto sia pubblicato 
nalla Gazzetta Ufficiale del Regno, mandando a chiun 
que spetti di osservarlo e farlo osservarc. 

Tirana, li 28 settembre 1942-XXJ. 
Francesco Jacomoni 

M. Kruja 

COSIO E MODALIT A PEP LE INSERZIONI 

se non supera una colonna (albanese e ltaltano)mlrumo fr. olb. It 
,e oltre una colonna • • p111tr ognt cololllla 

L'tmporto It da veraarsi In antlclpo · salvo per qit Ufllct statall o paroata, 
tall con le stesse modallta come per gli abbonamentt. 

Le lnserzlonl aono gra tulte soltanta per I Tribunal! o I' JI mmlnlstraztoae eto 
tale quando per legge non e prev\sta o non e pasalblle la 1tvalsa su teni dello 
spesa per I' lnserzlone. 

La pubbllcazlone delle lnserzlonl avvlene · salvo opectall c1tco1t&A&e • •"tie 
I primi 3 numerl dopo la data di rtcevlmento. 

N. B Ognl corrlapondenza o versamento0 deve esaere lndlrlzzato al, 
MINISTERO DELLA CULTURA POPOLARE 

(GAZZETTA UFFICIALE) 
T I R A N A (Albania) 

Reqola-r ento per l'esecuzione del censimento 
della popolozione nei municipi e comuni de llo 
Prefettura di Dibra e delta Sottoprefettura 

dr Corizvor 

I. 
CENSIA'I.ENTO DELLA POPOL/\ZIONE 

Art. 1. 
In tutti i Municipi e Comuni de.la Prefeitura di 

Dibra e nei Comuni della Sottoprefettura di Carizvor, 
deve essere effettuato alla data del 1 ottcb: e 1942-XX, 
ii censirnento della popolazione. 

Art. 2 
II censirnento ha Jo scopo di deterrninare rnediante 

una rilevazione simultanca, per i munic.pi e i comuni 
di cui all'art. 1: 

a) la popolazione residente , ossia i1 numero delle 
persone ehe harmo la di mora abiiuale ( art. 76, Secondo 
comma, del C. C.) ne! Municipio o Cornune, siano 
esse presenti o «ssenti temporaneamente dal Municipio 
o Cornune stesso, al memento del. censimento , 

b) la popolazione di f atto , ossia il numero delle 
persone presenti ne! Municipio o Comune, alla data 
del ccnsimento, sia con dimora abituale ehe con di 
mora ocrasionale. 

Art. 3. 
Pl escntr toll di mora abituale e chi dimora tutta 

o la maggior parte dell'anno ne! Municipio o Cornune 
nel quale e censito. 

Presente con dimora occasionaie e chi si trova 
soltanto temporaneamenre nel Municipio o Comune del 
RQSno o all'Estero. 
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:~: .. Assentr t1·111110ri111ca111e11t1· da./ :l11111iripw o, c;o1111111c1- 

e ,Jhi alla data del censimento nçm si trova net Mu 
nicipjo o Cornune dove ha la sua dirnora abituale. . 
essendo · temporaneamente in altro Municipio o Co 
mune del Regno ed all'Estero, ma ehe si presume 
vi fara stabile ritorno entro ii 31 dicernbre 1942-XXI. 

I m ilitari di leva. richiamati. volontari. i funzio 
nari statali ed i militari in servizio all'Estero : i 
bambini dati a balia : gli asscnti per motivo d'istru 
zione, per cura, per lavor i stagionali; 1i ricoveratl tern 
poraneamente in ospedali, ospizi, ece.; i detenuti in 
attesa di giudizio ed i condannati a pena non supe 
riore a dieci anni debhono essere considerati fra gli 
assenti tempo. anei. anche se la loro asscnza dovcsse 
prolungarsi oltre il 31 dicembre 1942-XXI. 

Art. 4. ~ ••... I 
Le no.izie ehe for'inano cqgetto del, cc .. simcruo sa 

ranno raccolte a mezzo di fog/i di [amiglia e di [ogti 
di convivenza, conform i ai rnodelli allcqati al pre 
sano trovare un riparo dalle intemperie. 

Art. 5 
II foglio di famiglia sara compilato anche per ogni 

persona ehe viva sola, purche viva in una propria 
abitazione separate. · 

Gii ospiti ed i dozzinanti, i prccettori, i domes.ici 
ecc., non sono segnati nel foglio di famiglia presso la 
quale si trovano, ma in fogli separati, 

II foglio di Iarniqlia dovra, altresi, essere corn 
pilato per le persone ehe non harmo una abitazione 
fissa e passano di solito Ja notie all 'aperto sotto i 
portici ·di edifici pubblici o in genere, dovunque pos 
sano trovare un iparo dalle intemperie. 

Art. 6 

II foglio di convivenza sara compilato per le per 
sone riunite in alberghi, locande, dormitori, convitti, 
monasteri, ospedali, carceri, ospizi, baracche, tende, 
natanti e simili. 

Sono escluse dal. censimento le convivenze costi 
tuite da appartenenti alle Forze Armate. 

I proprietari. conduttori, direttcri di a'berqhi e 
di c_9nvivenze, di, qualsiasi specie, nonchë le altre per 
sone appartenenti al personale arnministrativo, di ser 
vizio, di assistenza, di custodia, ecc., qualora non 
abitino nei locali della convivenza o vi abitino con la 
fami~ia debbono compilare un proprio foglio di fa 
miglia, distinto da quello della convivenza. 

~rt. 7 

Spetta al capo della famiglia o della convivenza 
od 8. chi e considerate come tale e, in asse. JZJ O im 
pedimento di esso, a chi ne fa le veci, di scrivere o 
forn1r.f le noti zie richieste, per se e rer 1 z persona 
della' famiglia o convivenza presenti a· momento del 
censimento o temporaneamente assent i. 

Art. 8 
Le notizie relative alle persone present! nella fa. 

, . Nr. ,UR~ 

j migha o nella convivenza. al memento del censirnento 
l dcbbono essere scritte nell' elettro A del foglio di :fa-'· 
: \ mi glia o di convivenza di cui all'art. 4. 

Le notizie relative alle persona temporaneamcmo 
assenti dalla famiglia o dalia convivenza, ehe al mo 
menta del censirnento si trovino in altro Municipio o 
Cornune del Regno o all'Estero, debbono iessere scritte 
nell' rlrnro n del foglio di famiqlia o di convivenza. 

Art. 9 
Ai fini dell'inclusione nell'clenco A o nell'elenco 

B la prcscnza o l'asscnza dclle persone della famiglia 
o dalia convivcnza va riferita alla mczzanote dal 
30 settembrc al 1 orrobre 1942-XX r 

Art. 10 
Si debbono pert) cornprendcre fra le persona pre 

sonti nclla famiglia anche quclle ehe al]a mczzanotte 
erano lontanc da essa ( in viaggio, ece ) ma ehe vi 
sano rientratc nclla giornata del censimento, senza 
cssere sta.te ccnsitc altrove 

Tra le personc presenti nella famiglia sano pure 
da comprcndere i bambini nati prima della mezzanotrc. 
Non sono da comprcndervi le persone marte prima 
della mezzanottc l' i bambini nati dopo la rnezzanotte. 

Arf. 1'1. 
1 proprietar i o conduttori d'a'berqhi, lccande, com 

prenderanno, tra le persone prescnti, anche quelle 
ehe abbiano preso alloggio nel.a 9:01 nata del censi 
rnento e ehe, richieste, dlchiarino di non esserc state 
censitc altrovc. 

Art. 12 
I militari in servizio di leva, richiamati, volon 

tari; i funzionari statali ed i mili tari in servizio al 
l'Estero ; i bambini natl a balla: gli assent i per mo 
tivi d'istruzione ; i ricoverati ternporaneame.ite in ospe 
dali, case di cura, ospizi, ece.; i detcnuti in attesa di 
qiudizio e i' condannati a pene non superiori ai 10 
armi sono considerati con dimora abituale ne! Muni 
cipio o nel Comune, nel quale dimoravano abitualmente 
prima del loro arruolamento, della Ioro partcnza per 
l'Estero o per gli studi, del ricoverç, ece. 

Art. 13 

L'Ufficiale di ce!1simento seqnalera al Podesta o 
al Capo Cornune le famiqlie residenti nel Municipio 
o nel Comune ehe all'atto del cansimento 'risu'ttassero 
interarnente o ternporanearnente assenti pcrchë in al 
tro Municipio o Comune o all'Estero. 

II Podesta o il Capo Comune, assicuratosi, sulla 
base di inforrnazioni assunte, del carattere di tempo 
raneita dell'assenza, provvedera alla compilazione di 
un foglio di famiglia, con quelle notizie ehe potra rac 
cogliere sul poste. e ehe saranno successivarnente ac 
certate pe! tramite del Podesta o Capo Comune dove 
le famiglie risiedono se queste si trovino in altri Mu- 

., nici • Comuni eltl Regno. 
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JI. 
Direzione c sorvegliattza delte operazioni di censi 

mento ~ Commission! di propaganda - Uftici 
di censimento municipali , comunali, di Prejet 
tara o Sottopreteuura. 

Art. ti.! 
11 Podesta o Capo Comune e ii Segretario cornu 

nale sono re·pcmsabi'i del regolare andamento delle 
operazioni di censimento. 

11 Podesta o il Capo Comune provvcdera a co 
stituire un Ufficio di censirnento al quale sara pre 
posto il Segretario comunale. 

Tutte le operazioni inerenti al censimento fa 
ranno capo a detto Ufficio municipale o cornunale, 
ii quale provvcdera a conservare tutti gli arti relativi 
fino aall'esecuzione del successive censirnento. 

l\rt. 15 
I Prefetti e Sottoprefetti sono responsabili del 

regolare andarnento del'e operazioru di censimento e 
viqilano sulle operazioni stesse a mezzo di un Ufficio 
ehe _costituiranno presso Ja Prefettura o Sottopre 
fettura con Iunzionan della stessa e con altri ehe 
dovranno cssere forniti dalla Camera di Cornmercio, 
ove esista. 

l\rL 1 G 
L'Ufficio Centrale di statistica sovraintende a tutti 

i lavori, impartisce le istruzioni necessarie per l'ese 
cuzione del censirnento, sovraintende all'orqanizzazione 
deg li uffici, risol ve i d ubbi ehe sorgano nel corso 
delle operaazioni e rnantiene l'uniformita dei pro 
ccdirnenti, facendo unche ese;iuire delle ispezioni. 

l\rt. 17 
Gli Uffici e gli Enti pubblici, anche con ordina 

merito autonomo, e gli Enti pubblici e privati soq 
getti a 'tutela, vigilanza e controllo da parte dello 
State o al cui · mantenime-ito Io State concorra con 
contributi di carauere co rtinuativo, so 10 tenu .ti a pre 
stare la loro collaborazione all'Uificio centrale di 
statistica, 

Art. 18 
I Prefetti provvedono ulla costituzione in ogni 

Municipio o Comune di una Commissione municipale 
o cornunale di propagando cornposta come segue: 

il Podesta o ii Capo Cornune, con funzioni di 
Presidente; 

ii Segretario politico del Fascio o un suo dele- 
qato , 

ii Direttore didattico u, in mancanza, un inse 
qnante elementar e del Municipio o del Cornune. desi 
gnato dali 'I spetrore capo scolastico della Prefettura; 

l'Imam cd i pnrroci cattolici od ortodossi, ove 
esistano : 

i Capt villaggi; 
il Seqretario del Municipio o del Comune 

A.rt. 19 
{ Prefetti provvodcranno alla costituzione, in ogni 

capoluogo di Prefettura, di una Commissione -di pro 
paganda composta come segue: 

il Prefetto o un suo deleqato, come Presidente; 
il Seqretario Federale del P. N. F. A. o un 

suo delegato; 
un rappresentante della Camera di Commercio, 

ove esiste ; 
l'Ispettore scolastico , 
ii Mufti e due parroci, uno cattolico ed uno or- 

todosso, ove esistano. 
1\rt. 21 

Le Comrnissioni di cui ai precedenti articoli 18 
e 19 saranno costituite un mese prima della data del 
censimento ed il Prefetto dar t .iotizia della loro co 
stituzione atl'Ufficio Ccn-r ale .di Siais ica presso 
la Presidenza del Consiglio dei Ministri. 

Art. 21. 
Le Cornmissioni anzidette ha mo ii compito di 

svolgere una attiva propaganda per far conoscere i 
fini ai quali mira il censirnento. 

Art. 22. 
Un mese prima della data del censimcnto in oqni 

Prefettura o Sottoprefettura sara costi ui o un Uffi 
cio di censirnento con ii cornpito di eseguire, ir1 
conforrnita delle istruzioni ehe saranno imoartie dal 
l'Ufficio Centrale di Statistica, ripetute i rpezioni pres 
so tutti i Municipi e .Cornuni della Pr2fe'1u a o Sotto 
prefettura, durante il periode di censimento. 

11 n umero degli Ispettori ehe dovranno far parie 
di detto Ufficio, sara adeguato ai nurneri dci Mu 
nicipi e Comuni da ispezionare, tenuto conto delle 
eventuali difficolta di comunicazione. Ad ogni ispet 
tore sara affidato un determinate numero di muni-' 
cipi e comuni. 

Gli ispettori saranno scelti rispetti vumente dal 
Prefetto o Sottoprefetto, fra il persona'e dela Pre 
fettura o Sottoprefettura e della locale Camera di 
Cornmercio ove esista. li personale chiamato a co 
stituirc l'Ufficio sata rcmporaneamente d · staccato dalie 
Amministrazioni dallo quali dipende per tutla la du 
rata dei Javori. 

Gli ispettori dovranno t empasrivamznte accer rare 
ehe in ciascun ./\lunicipio u Cornune lo.o affidato. 
gli uffici censimento di cui all 'art. 14, si ano in grado 
di esequirc. nei limiti di tempo fissati e con la 
massirnn diliqenza, le operazioni ed i lavori previsti 
dal presente Reqolamento e dalle istr uzicni diramate 
rlall'Ufficiu centrale di statistica 

Essi provvederanno ad impartire le opportune 
disposizioni m Municipi e Comuni e vigileranno, in 
modo partirolare, sui Javori di rcvisione dei fogli di 
cui all'art. 50, proponendo, se del caso, l'adozione da 
parte del Prefetto o Sottopreierto, dei provvedimenti 
necessari ad assicurare la riuscita del censimento. 

Ii diriqente dcll'Ufficio di censimento costituito, 
presso la Prefettnra o Sot toprefcttura, provvedera ad 
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orqanizzare c coordinate i lavori degli Ispettori. Egli 
rifenra al Prefetto o al Sottoprefctto e all'Ufficio 
centrale di statistica sull'andamento dei lavori e sui 
provvedirnenti proposti od , adottati per la migliore 
esecuzione del censimento 

L'Ufficio di censimento costituito presso la Pre 
fettura o Sottoprefetturu, .dovra inoltrc accertarc ehe 
il materiale rimesso dai Municipi e Comuni sia com 
pleto ed ordinato in conforrnita alle istruzioni im 
partitë dall'Ufficio centrale di statistica, al quale eto. 
vra essere inviato entro i termini prescritti. 

Art. 23 
L'Ufficio centrale di statistica ispezionera, con 

propri funzionari, lo svolgimento dei lavori per l'ese 
cuzionc del censimento, sia presso i Municipi e Co 
rnuni, sia presso gli Uffici di censimento costituiti 
presso le Prefetture o Souoprefctt ure, dando imrne 
diata notizia ai Prefetti o Sottopretetti dclle eventuali 
irrëqolarita constatare c dei provvedimenti da adot 
tarsi. 

III 
Denominazioue delte vie "e ;11·m.2e e numerazionc rivica 

.Art. 24 
· In oqni Municipio o Comune si dovra procedere 1 

ad una revisione generale della denominazione delle 
vie e della nurnerazione civica. secondo le viqenti di 
sposizioni sulla numerazione civica e dcnorninazione 
delle strade 

IV. 
Divisioue del terriiorio ilei ./Jlunfripi o Comuni in f ra 

zioni r srzioni di censimento, 
Art. 25 

Non appena ultimate la revisione della denornina- 
. nazione delle vie e della numerazione dei fabbricati, 
il Podesta o il Capo Comune provvedera a dividere 
il territorio del Municipio o del Comune in [razioni 
e sezioni di censimento , sequendo i criteri apprcsso 
indicati: 

II criterio g~nerale ehe deve presiedere alla di 
visione del territorio municipale o cornunale in jrazioni 
e sezioni di censirnento c quçllo di far coincidere i 
confini _di una frazione con quelli di un intero quar 
tiere o villaggio. Pertanto in nessun caso un quar 
tiere o villaggio puo far parte di due o piu frazioni. 

Art. 26 
La suddivisione. delle f razioni in sezioni di censi 

merito ha sopratutto .lo scopo di delirnitare ii territorio 
di competenza di -ciascun Ufficiale di censimento. 
Pertanto ii · numero delle famiglie ehe dovranno essere 
ceasite da un Ufficiale di censirriento, dovra essere 

;:· in rapporto alle possibilita di questi per eseguire ii 
iatensimento entro i limiti di tempo stabiliti dalle pre 
. ·""~enti norme, tenendo sopratutto conto del grado di 
' culture degli abitanti e dello stato delle comunica- 
zion! del territorio da costituirsi in una sezione; ·n 

ogni caso in una sezionc 11011 possono ssscrvi com. 
prese piit di duerento Iamiqlie. 

Lu costituzionc delle sezioni di censirncnto deve 
essere fatta in rnodo ehe og111111tt di ossv non cont~ga 
parti di due o pii1 frazioni. 

Art. '.!.7 
Ogni frazione dovra essere distinta oltreche col 

suo nome, ehe ut gencralc ë• ii nome del quartiere 
o del villaqqio, <.:OJI una lct.cru dell'alfabeto. La ira 
zione nella quule iha scdc ln casa Co111uJ1nle ~ara di 
stinta con la lettera .•\, le altrc frazionl saranno l]i. 
stink con le leucrc B, C, !> .... in ordine altabeuco. 

Og11i sezione dovra csserc distinta conun numero 
I, 2, 3, 4, ece. La numcrazione del le sezioni c pro 
grcssi~1a per l'mtero Municipio o Comunc, 

Art. 28 
La suddivisionc del territoriu in fruzioni e se 

zieni di censimento deve esserc indicaca in upposito 
rnodello ehe munito della firma del Podesta o Capo 
Cornune, deve esserc inviato ulla Prcfctturu o Sotto 
prcfettura per l'approvazionc ec~ in copia all'Ufficio 
centrale di statistica. 

.Art. 29 
Ne! caso ehe l'appartcnenza di un tratto di tc• 

ritorio sia contestaro tra un Municipio od un Cornune 
o tru due Comuni, ii Prefetto decidcra ai soli cfferti 
del censimento quale Municipio o Cornune dcbba prov 
vedere .alle operazioni di censimcnto: la parte del 
territono contestata deve costituire in ogni case una 
sezione di censirnento separate. 

v. 
Nomina degli Uj/icia!i di censimento 

Art. 30 
Podesta e i Capi Comune, dopo essersi assicu 

rati ehe i candidati alla nornina ad Ufficiale di cen 
sirnento presentino qeranzle di moralita e capacita e 
abbiano le necessarie attitudini fisiche a disimpegnare 
tali funzioni, provvederanno I alla loro nornina, previo 
esame ehe accerti la perfetta conoscenza, da parte degli 
stessi, delle istruzioni irnpartite dall 'Ufficio centrale 
di statistica. 

A tale scopo ,i Podesta e i Capi Comune provve 
deranno a far comunicare ed illustrare ai candidati 
le istruzioni stesse. Gli Ufficiali di ccnsimento saranno 
scelti, possibilmente, tra ii personale in servizio presso 
i1 Municipio o Comune e ltra 'i Capi Ouartierc e Capi 
Villaggio. 

L'effettiva assunzicne in scrviz'o degli Ufficiali 
di censimento, nominali come sopra si e detto, dovra 
essere fatta quindici qiorni prima della data fissara 
per ii censirnento. 

L' elenco dcqli Ufficiali di censirne-ito verra in 
viato in triplice copia al Prefetto o Sottoprefct'o, per 
l'approvazione. un mese prima del qiorno fissato per 
il censimento. Di ogni Ufficiale di censimento deve 
essere Iatto conoscere .Il cognome e nome, I'eta, la 

BKSH



Nr. 138 

firma· e le funziont e le occupazioni, normalmente eser 
citate. 

Una delle copie dall'elenco verra restituita al 
Municipio o Comune col visto di approvazione ed 
un'altra sara inviata a cura del Prefetto o Sottopre 
fetto, all'Ufficio centrale di statistica. 

II Prefetto o i1 Sottoprefetto ha la Iacolta di 
ordinare l'assunzione di altri Ufficiali di censimento 
in aqqiunta a quelli nominati dal Podesta o Capi 
Comune, ove lo ritenga nccessario ai fini del rego 
lare svolqin.erto dete operazioni, avuto riguardo al 
numero dellc persona da censire, alle attitudini degli 
Ufficiali gia norninati, alle condizioni topoqrafiche 
del Municipio o del Comune, al numero e al grado 
di cultura deJli .abitanti. 

Art. 31 

ll Podesta od ii Capo Cornune rilasciera agli Uf 
ficiali di censlmento una carta di riconoscimento, da 
usarsi nell'esercizio delle laro funzioni. 

VI.' 
Distribuxione dei i?r;li di [amiglia e di convivenza 

--- Itinerar. u di sez 'one -·- Stat o di sezione pro:• 
visorio 

Art. 32 

Un mese prima deIa data Iissata per il censimcnro 
i Podesta eel i Capi Co.nune provvederanno alla pub 
blicazionc di un avviso, ehe sara fornito dall'Ufficio 
centrale di s.atistica, per far conoscere al pubblico 
la data del censimento, i suoi scopi, .le rnodalita prin 
cipali per la sua esecuzione e le penalita contemplate 
centro coloro ehe si rifiutassero di dare le notizie o 
ehe le desse:o scienternentc errata od incomplete 

L 'avviso, al quale sara data la maggiore di •f.i 
stone possibile, .dovril .rimanere affisso per ~utto il 
periode delle operazioni. 

Art. 35 
Ad ogni Ufficiale di censirnento verra conscqnato 

un itinerario di sesione ( vedasi modello al.eqato), 1121 
quale saranno indicati i nomi delle vie, nia zze, stradc 
s11b11rba11;_, e rura'I e delle localita comprese nella se- 
• zicnc di ccnsimento in cui dovra svolgere IJ sua 
')pcrn, coi numeri civici (rnassimo e mini-no) rw: cia 
scuna deill' vie, strade, ece. (o parte di qur:<.i>!) corn 

;:-,·cse uclla sezione stessa. Ad ojni Ufficitle di cen 
simento verri! pure conscjnato un elenco norninativc, 
dclle ini:1iglic comprese .nel territorio della s2:'":,c, 
viventi at cast- isolate in campagna. · 

Art. 3ij 

All'Ufficiale di censlrnento verra conseqnata, per 
ogni sezione, una adeguata scorta di fogli di Iaruiqlia 
,e di convivenza, nonchë alcum fogli dello staio di se- 

zione provvisorio (vedasi rnodello allegato) per seqnare 
l'Indirizzo ed ii nome delle famiglie e convivenze alle 
quali conseqnera i fogli. 

Nel caso di famiglie interamente assenti, I'Uffi 
ciale di censirnento dovra assicurarsi, con ripetute vi 
site, della persistcnza dell'assenza, segnalando in un 
apposite e lenco al Podesta o al Capo Cornune solo 
le famiglic ehe presumibilmcnte continueranno ad es 
sere assenti alla data del censimento. Per tali famiglie 
ii Podesta od ii Capo Comune provvcdera per la com 
pilazione d'ufficio del foglio di Iarniqlia, ai sensi 
dell'art. 13 del prescnte Rcqolameuto. 

Art. 35 
La consegna a dornicilio dei fogii verra esequita 

a mezzo degli Ufficiali di censimento. nei giorni dal 
20 al 27 settembre 1942-XX. 

Art. 36 
L'Uff'iciale di censimento conseqnera ad ogni fa 

miqlia o convivenza un esemplare del foglio rispetti 
varnente di famiglia e oonvivcnza e dara le istruzioni 
necessarie per riempirli. 

Art. 37 
J capi delle famiglie o convivenze ehe non aves 

sero ricevuto i fogli entro il 27 serternbre, sono tenuti 
a ritirarli personalrnente prcsso ii M.unicipio o Co 
mune. 

VII • 
Popolazione a bordo di barche e ialleg{fianti - Per 

. sone sen za [issa dimora. 
Art. 38 

II censimento delle persona le quali alla mezza 
notte del 30 settembre si trovino su natanti e su bar 
ehe e ehe nella qiornata del 1 ottobre non ritornino 
presso le r ispettive famiglie, sara eseguito a cura 
delle locali autorita preposte alla polizia lacuale. 

11 ccnsimento di queste persone dovra essere ese 
guito nalla notte dal 30 setternbre al 1 ottobre 1942- 
XX . 

Art. 39 
II censirnento dcile persona senza fissa dimora, di 

cui all'art, 5, dovra essere eseguito nella notte dal 
30 settembre al 1 ottobre 1942-XX. 

VIII. 
Riiiro P riscontro .dei fog/i di ceusimento - Staio 

di Sezione dejiniiivo - Lavori da eseguire dai 
Mrmicipi e Comuni. 

Art. 40 
II ritiro dei fogli avra inizio col giorno 2 ottobre 

e dovra essere ultimate ii giorno 11 dello stesso m~. - 
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I fogli de;li alberghi, locande, pensioni affittaletti, 
camerate di opera i o di altre .analoqhe convivcnze, do 
vranno essere ritirati cntro il 2 ortobre. 

Art. 41 
L'Ilfftciale di censimcnto ncll'esequirc il ritiro 

dei fogli ripetera riqorosamente l'I.i.ierario percorso 
nella distribuzione di essi. 

L'Ufficialc di ccnsirnento dovra r ipeterc tante volte 
le sue vi site allc famiglie o convivenze, quante ne 
saranno necessarie per otte tere ehe i fog li gli siano 
conseqnati regolarmente e completamente r iempiti. s:11- 
vo quante e disposto al successive art. 43. Se nclla 
sua visita trovasse ehe una famiglia o convivenza 
non avesse a suo tempo r.cevuto i fogli e non ne 
avesse curate direttamentc ii ritiro presso I il Municipio 
o Cornune, provvedera a conseqnarli riernpiti cntro 
24 ore al massimo. 

Art. 42 
f capi delle famiglic o convivcnze, ehe non aves 

sero avuto, entro i giorni indicati ne.l'art. 40 la vi 
sita dell'Ufficia'.e di censimento incaricato di ritirare 
i fogli, saranno tenuti a recarsi al Municipio o Co 
mune nei giorni dal 12 al 14 ottobre per consegnarli 
personalrnente. Non otternperando a queste disposi 
zioni entro i termini presrabiliti, incorrcra.ino nelle 
pene di cui all'art. 59. 

Art. 43 
L'Ufliciale di censirnento, all'atto del ritiro dei 

fogli, dovra accertarsi ehe siano scritti .in modo chiaro 
ehe contengaro tutte le nolizie richies;e e ehe re 
chino la firma del dlchiarante. Quando alcune no 
tizie risultino incomplete, errate o poco intelliqibili, 
dovra completarle, chiarirle col concorso del capo fa. 
miglia o co.ivivenza o di chi ne fa le veei. Oualora 
il capo od altra persona della famiglia o della con 
vivenza non fosse in grado di riempire i fogli, dovra 
provvedervi l'Ufficiale di censimento col concorso del 
capo di famiglia o di convivenza o di chi ne fa le 
veci, qiovandosi possibilmente di notizie assunte da 
documenti autentici: carta d'identita e documenti di 
oqni altro genere rilasciati dalle autorita ecclesiasti 
ehe, civili o militari, come ad es. stati di famiglia, 
certificati di Stato civile, fogli di conqzdo. ed in man 
canza di questi ricavando le notizie dai r eqistri della 
popolazione. 

l\rt. 44 
Se la persona ehe ne ha l'obbligo si rifiuta di 

compilare, completare e correggere i fogli, ovvero ri- 

cusa di Iornire Je notizie necessarie per la loro com 
pilazione o corrczione, l'Ufficiale di ccnsimento re 
dige verbale di contruvvcnzione e lo consegna al 
Podesta o Capo del Cornune per le pratiche ulte 
riori. 

l\rt. 45 
I fogli di famiglia e di convive.iza ritirati dagli 

Ufficiali di censimento dovranno essere possibilmentc 
conseqnati nello st esso giorno del rit i, o a/I'll If irio mu 
nicipa'c o comunale di ccusimcnto, 

Art. 46 
Del fogli ritirati l'Ufficiale di ccnsimcruo terni 

nota ncll'apposita colonnu dello state di sezioue prov 
vlsorio. 

Alla fine dQI suo giro, I'Utficialc di ccnsimcnto 
dovra scqnalarc al Podesta od al Capo Comune, ii 
nome e I'indirizzo di qucllc Iamlqlio o di qucllc con 
vivenze per le quali non vi sin state possibilc di 
provvederc al ritiro dei fogli, specificando la causa 
del rnancato ritiro di essi. 

Art. 47 
_ I fogli di famiglia ed i fogli di convivenza sa 
ranno giornalrnente disposti dall 'Ufficio municipale o 
cornunale di censimento per ogni sezioue, secondo 

. l'ordine rigorosamente alfabeti co del'e vie ( e per oqni 
via secondo l'ordine projrc .sivo numericc de.le case) 
e de!le localita dopo aver riscontra:o ehe i fog!i stessi ! siano stati cornpilati in rnodo reqolcrc. 

~ Prima ehe i fogli raccolti ncl'a qlornata vengano ., 
"'. inseriti, secondo l'ordine suindicato, tra quelli dei 
J giorni precedenti, l'Uff.c'ale rnuniclpale o ccrnunalc di 
censimento provvedera a totalizzare, sezione per se 

i zione, la popolazione censita coi fogli di famiglia o 
. , di convivenza gia revisiouati -e riscontrati regolari. 

I totali giornalieri saranno annotati su apposite :< 
· modulo per « il computo giornaliero di sezione ». Alla 
fine di ciascun giorno l'U/ficio provvederd altresi ad 
aggiornare tale compute, addizionando il totale del 
giorno al totale complessivo risulrante sino al giorno 
precedente. 

I foqli, nei quali venissero riscontrate Iacune od 
errori di compilazione, saranno restituiti all'Ufficiale 
di censimento perchë provveda subito a farli cornple 
tare e rettificare. Oualora le lacune o gli errori do 
vessero perrnanere anche dopo Ia revisione, i fogli 
saranno affidati per la loro regolarizzazione ad altro 
Ufficiale di censirnento dotato di particolare perizia 
o ad altra persona competente, 
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Art. 48 
II Scgretario del Municipio o del Cornune prov 

vedera ad accertarc, sotto la sua responsabilita per 
sonale, con ogni mezzo a sua disposizione, ehe ncs 
suna famig1ia o convivenza sia stata omessa nel cen- 

, simento e ehe non esistano duplicazioni di fogli di 
famiglia o di convivenza. 

Art. 49 
Accertato ii ritiro di tutti i foqli, si procedera al 

riepilogo dei totali dei com puti giornalieri di sezione, 
in modo da · otenere i I totale complessivo della po 
polazione, distinta per sesso, ccnsita nell'intcro ter 
ritorio rnunicipale o comunale. 

I dati cosi ottenuti dovranno essere comunicati 
col mezzo piu rapide alle Prefetture o Sottoprefet 

.. tute e- teleqraficarnente all'Ufficio centrale di stati 
stica IMPROROGABILMENTE entro i1 15 ottobre. 

Art. 50 
Il riscontro di cui all'art. 47 'dovra essere se 

guito, a censimento compiuto e cioë dopo ii ritiro 
di tutti i fog li, da una accuratissirna · revisione, ehe 
dovra svolgersi sopra ogni singolo foglio di famiglia 
o di convivenza, in coniormita delle istruzioni ehe in 
merito saranno impartite dall'Ufficio centrale di sta 
tistica. 

I fogli cos] revisionati e riconosciuti regolari do 
vranno essere controfirmati dai revisori. 

Per tale revisione ehe dovra essere imp, orogabll 
mente cornpiuta entro ii 25 ottobre, l'Ufficio munici 
pale o comunale di censirnento patra servirsi anche 

. dell'opera di 1:1n numëro adequate di persone scelte 
tra quelle ehe avranno disirnpeqnato le rnansioni di 
uificiale di ccnsimento dimostrando particolare ca 
pacita e diligenza 

Art 51 
Accertato ii loro ordinamento rigoroso per vie 

e per numeri civici, i fogli di famiqlia c di convi 
venza di clascuna sezionc, saranno nurncratl progres, 
sivarnente Dopo di ehe si provvedcra alla compilazionc 
dello stato delinitivo di ciascuna sezione. nonchc al 
prospeito riassuntivo per l'Intcro l\\unicipio o Cornune 

Le istruzioni per Iu compilazione degli stati di 
sezione definitivi suranno emanate dall'Ufficio cen 
trale di statistica 

Art. 52 
l lavori di cui all'art. 51 dovranno essere com 

piuti entro ii 1 novembre. Non oltre tale data, im 
prorogohilmente, j foqli di ·famiglia e di convivenza 

divisi in tanti paceni quante sono le sczioni, sa 
ranno inviati all'Ufficio di censimento costitui1o presso 
la Prefettura o Sottoprefettura. 

Ogri pacco sara contraddistinto dalia lettera dclla 
. frazione e dal nurnero delte sezicni. 

Gli stati di sezione provvisori e definitivi saranno 
invece riuniti tutti in un pacco e inviati anch'essi al 
l'Ufficio di censirnento costituito presso la Prefet 
tura ;() Sottoprefertura. 

L'Ufficio, dopa aver acccrtato ehe il materiale 
ricevuto .da tutti i Municipi e Comuni dipendenti sia 
completo e regolarmente ripartito e confezionato, prov 
vedera al suo inoltro all'Ufficio centrale di statistica 
improrogabifmente entro ii 10 novernbre. 

IX. 
Aggiornamento del registro di popolazione 

Art. 53 
In base alle risultanze del cznsimento i Muni 

cipi e Comuni dovranno procedere all'aggiornamento 
del registro di popolazione, seco.ido le is.ruzioni ehe 
verranno all' uopo impartite dall 'Ufficio centrale di 
statistica. 

X 
NORME GENERALI 

Art 54 
Tutti i modelli occorre.iti per ii censimento sa 

ranno forniti ai l\'l.unicipi ed ai Comuni a cura del 
l'Ufficio centrale di statistica 

Art. 55 

Dal ccnsirnento e escluso qualsiasi scopo tiscalc . 
Le notizic raccolte sono vincolate al piu scrupoloso 
scgreto d'ufficto e non hanno altro scope ehe quello 
di servire alla compilazione di tavole statistiche, sen 
za alcun riferimento individuale e non potranno per 
cio esserc rese note se non in forma collcttiva. 

Art 56 

E' vietato all'Ufficiale di censirnenro, agli im 
piegati dei Municipi e Comuni ed a quelli degli uf 
fici di censimento costituiti prcsso le Pref'etture e 
Sottoprefetture, agli ispettor i di censimento, ai mem 
bri dclle Cornmissioni :di propaganda ed a quanti 
in qualunque modo prendano parte ai lavori di cen 
simento c venqano a conoscenza dei dati rilevati, di 
dare comunicazione di notizie o di dati individuali o 
collettivi. 

Art. 57 
A eoloro ehe contravvenqano alle disposi~i9ni 
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dell'articolo precedentë. verranno applicate le san 
zioni prcviste dall'art. 6 della Legge 30 luglio 1940- 

XVIII, n. 359. 
Art. 58 

Verranno conf'eriti diplomi d'onore e diplomi di 
benernerenza agli Enti e persone ehe con la parola 
e con l'opera si seqnaleranno in modo particolare nella 
preparazione del ccnsirnento della popolazionc. 

I Prefetti segnaleranno all'Ufficio Centrale di Sta 
tistica coloro ehe piu si sono resi meritevoli di tali 
onorificenze. 

L'asseqnazione dei diplomi sari! tatta, su desi 
qnazionc dell'Ufficio centrale di s+atistica, dal Pre 
sidente del. Consiglio dei Ministri, con Decreto da 
pubblicarsi sulla Gazzetta Ufficiale del Regno. 

Art. 59 
I capi delle farniqlie e convivenze e in qenerale 

coloro ehe, essendovi obbliqati, non forniscano le no 
tizie loro richieste, ovvero le Iorniscano scien~cmente 
errata o incomplete, sono soggelti alle pene stabi 
lite dall'articolo 6 della Legge 30 Juglio 1940-XVIU, 
n. 359. 

Art. 60 
Una parte, non inferiore al quinto del compenso 

ehe sara stabilito per gli Ufficiali di censirncnto ver 
ra trattenuta e sari! corrisposta soltanto al terrnine 
di tutte le operazioni affidate .ai singoli Ufficiali e 
dopo ehe l'Ufficio municipale . o cornunale avra ri 
veduto i fo.Jli di famiglia e di convivenza e ac 
certata la loro cornpilazione regolare. 

Oualora l'Ufficio rnunicipale o comunale di cen- 

Nr. 13 

simcnto riscontrasse ornissioni nel ritiro dei fogli, 
oppure irreqolartta nclla loro cornpilazione, il Po- 
desta od i I Capo del Cornunc, tratterra a titolo di 
multa tuua, o partc della ~omma di cui al precc 
dcnte comma. L'importo della rnulta dovra essere com 
rnisurato all'entita delle orymissioni od irregolarite 
riscontrate. Nei casi grnvi saranno prese -adeguate mi 
sure disciplinari salvo, se del caso, la denuncia all'Au 
torita Giudiziaria 

Art. 6 t 
Prefctti faranno csequire d'ufficio, a spese dei 

Municipi o Comuni, i lavori ehe risultassero ornessi 
o irreqolarmente esequtti, 

Cosi pure le spese ehe i Prefetti o Sottoprefetti 
o l 'Ufficio centrale di statistica dovessero incontrara 
per I'esecuzione di controlli, revision! e rifacimenti 
in dipendenza di ma 1chevolezze o irreqolanta riscon 
trate, saranno poste a carico delle persone o degl"i 
Enti responsabili. 

Art. 62 
L'Ufficio centra!e di s'a'Istica, indipendentemente 

dalle eventuali denuncic all' Autodta giudiziariij, se 
qnalera alla Presidenza del Consiglio dci Ministri 
ed al Ministero dell'Inte~no, per i provvedimenti del 
caso, quei Municipi o Comuni, nei quali le opera 
zieni di censimento non fossero state eseguite coo 
la dovuta diliqenza, o nei quali non si fossero ri 
scorrtratc . rJgorosamente le norme e i termini fissati 
dal prcsente reqolarnento o dalie istruzioni irnpartite 
dall 'Ufficio stesso. 

II Presidente- del Consiglio dei Ministri. 

Shtyp. Luarasi Tiranë 
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Viti XXI 
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-· Dekret Mëkambësuer Nr. 291 

datë 27-10-1942-XX 
Deklarimi i interesës publike i shpronësimeve 
për zgjanimin e rrugës Gen. Pariani në Tiranë 

NA 
M£KAMBl!lS I Pl!lRGJITHSHEM I MADHNI$ TIJ 

VIKTOR EMANUELIT Ill 
PER HIR Tl!l ZOTIT E VULLNET Tl!l KOMBIT 

MBRET I ITALI$ DHE I SHQIPNIS 
PERANDOR I ETIOPI$ 

·' Në virtyt t'autoritetit që Na asht de.eque: 
Mbassi u-pa Dekreti datë 11 Dhjetuer 1939- 

XVIII, Nr. 178, që përmban normat për cpronësime 
t'interesës publike; 

Mbassi u-pa nevoja e çpronësimit të disa tro 
jeve e godinave në qytetin e Tiranës ; 

Mbi propozimin e Ministrit Sekretar Shteti për 
Punët e Mbrendshme; 

kemi dekretue dhe dekretojmë: 
Asht deklarue i interesës pubblike çpronësirni i 

trojeve dhe godinave për zgjanimin e pjesës së parë 
të T rugës Gjeneral Guzzoni, siç shenohet në listën 
spjeguese q'i lidhet këtij Dekreti dhe në vendet që 
rezultojnë në hartën koroqra'Ike përkatëse, që mbassi 
të jetë pa me urdhënin t'Onë nga Ministri proponues 
do t'i bashkanqjttct këtij Dekreti. 

Urdhënojmë qi ky Dekret të botohet në Fleto 
ren Zyrtare ~ Mbretnis, tue _ i dhanë mandat cilitdo 
qi . i përket me e respektue dhe me bë qi të respek 
tohet. ' ·) 

' Tiranë, me 27-X-1942-XX. 
Francesco Jacomoni d. v. 

M.. Kruja d. v. 

Dekret M~kambAsuer Nr. 292 
datë 27-10-1942-XX 

Deklarim i interesës p-rblike i ndërtimit 
të rrugës Vaudejës-Lezhë 

NA 
Ml!lKAMBBS I PRROJITHSHEM I MADHNI$ TIJ 

VIKTOR EMANUEUT ID 
PER HIR T1!: ZOTIT E VULLNET Tte KOMBIT 

MBRET I ITAUS DHE I SHQIPNIS 
PERANDOR I ETIOPI$ 

Në virtyt t'autoritetit , që Na asht delegue; 
• M.bassi u-pa Dekreti i Ynë datë 11 Dhjetuar 1939- 

XVIII, Nr. 178, qi përmban normat mbi shpronsime 
për interesë publike, kthyem në Ligjë me· 12 Tetuer 
1940-XVIII, Nr. 491; . 

M.bassi u-pa kërkesa A.S.A. datë 18 Qershuer 
1942-XX, Nr. 3910; 

Mbi propozimin e Ministrit për Punë Botore; 
kemi dekretue e dekretojmë: 

Asht deklarue i interesës publike ndërtimi i rru 
gës Vaudejës-Lezhe, dhe për pasojë urdhënohet 
shpronsimi i pronave qi ndjekun: 

Nr. 139 

1) Nji pjesë! e pronës së Djocesit të Sapës (Haj. 
meli, Nenshati e Fishta) e përfaqësuerne prej Ipe 
shkvit Imzot Gjergj Vol ij, e përbame prej m2 432 
prozhëm, i premë, kufizue: në veri e në Jugë pro 
nari vetë, në .Prendim Bib Kin Luka, në Lindje 
Prekë Kini; 

2) Nji pjesë .~ pronës së Djoccsit të Sapës e 
përfaqsueme si ma sipër, e për bume prej m2 932, 
prozhëm i premë, kuiizue: në Veri e në Jugë Pro 
nari vetë, në Prendim Tom Pjetër Lazri, në Lindje 
Bibë Kin Luka; 

3) Nfi pjesë e pronës së Djocesit të Supës e 
përfaqsuerne si ma· sipër, e përbarrie prej tri2 1400, 
prozhëm i prem, kufizue: •në Veri c në Jugë Pro 
nari vetë, në iPrendi111 Zonë Bashkiake, në Lindje 
Bibë Kin Luka; 

4) Nji pjesë; e pronës sëDjocezlt të Supës e për 
faqsueme si ma sipër, c përbame prei, 1112 855, pro 
zhëm i prërn, kufizue: në Ve.ri e në Jugë Pronari 
vetë, në Prendim Marka Zefi, në Lindje Zona Ba 
shkiake; 

5) Nji pjesë e pronës së Djocezit të Sapës e 
përfaqsueme. si ma sipër, e përbarne prej rn2 1860 
prozhëm i prëm, dhe prej m2 · 480 ndërtesë, kufi 
zue:: në Veri w në Jugë pronari vetë, në Prendim 
Gae Ndoci, në Lindje Marka Zefi : 

6) Nji pjesë e pronës së Djocezit të Sapës e 
përfaqsuerne si ma sipër, e përbame prej m2 1800, 
prozhëm i prërn, kufizue: në Veri e në)ugë pronari 
vetë, në Prendim Ndoc Biba, në- Lindje Gae Ndoci; 

7) Nji pjesë e pronës së Djocezit të Sapës e 
përfaqsueme si ma sipër, e përbarne prej m2 p03, 
prozhëm i prëm, kufizue: në Veri e në Jugë pro 
nari vetë, në Prendim Kol .Marjaku, në Lindje Zona 
Bashkiake; · · 

; 8) Nji pjesë e pronës së Djocezit të Sapës e 
përtaqsuerne. si ma sipër, e përbame prej m2 522, 
prozhëm i prërn, kufizue: në Veri .e JJë. Jugë_ pronari 
vetë në Prendim Zona Bashkiake, në Lindje . Kolë 
Marjaku; • . 

· 9) Nji pjesë ·e • pronës së Djocezit- të Sapës · e 
përfaqsuerne , si ma sipër, e përbarne prej m2 3450, 
prozhëm .i prërn, kufizue: .në Veri e në Jugë pro 
nari vete, në Prendirn Llesh Zefi. ne Lindje Gjok 
Zefi; 

1Q) Nji pjesë e. Pronës .së Djocezit të Sapës e 
përfaqsueme si ma sipër, e përbarne prej m2. 819, 
prozhëm i prërn, kufizue: në Veri e në Jugë pronari 
vetë.: në Prendim Zona· Bashkiake, në Lindje Shuk 
Ndoka; 

. 11) · NJi pje~ e pronës së Dojcezit të Sapës e 
përfaqsueme si ma sipër, e përbame prej m2 900, 
prozhëm i prërn, kufizua: në Veri. e në Jugë pro 
nari vetë, në Prendlm' Zona Bashkiake, në Lindje Hil 

· Ndoci; . . 
12) Nji pjesë e pronës së- Djooezit të -Sapës e 

. 
~ 

BKSH
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p~rf~q_su.eme . si ma siper, e për?an1e prej, m2 1500; 
prozhë1!1. i p_rem, 

0kufizuem: në Veri e. në_ Jugë pro· 
nari vetë, në Prendim Zona Bashkiake, në Lindje 
Dedë Gjini; . . .. . , .. . . . 

·,13) NF ··pjesë e pronës së Djocezit · të Sapës e 
përfaq~ue~e si !Pa . sipër, e · përbarne prej . _rri2 800, 
prozhëm i prërn, kufizue: në Veri e në Jugë pro 
nari vetë, në Prendim Ndue Lazri, në Lindje Zona 
Bashkic1ke;. 

14) Nji pjesë e pronës së Bibë Kin Luka.. e 
përbamë m2 1520,. prozhëm i preni, kufizue: në Veri 
e në Jugë pronari vetë, në Prendim enë Lindje Djocezi 
i Sapës; 

15) ·'Nji pjesë e pronës· së Bibë · Kin Luka, e 
përbame prej m2 520, prozhëm i prërn, kufizua: në 
Veri e: në Jugë pronari vetë, në Prendim Djocezi i 
Sapës, në Lindje Tom Pjetër Lazri; 

16) Nji pjesë e pronës së Tom Pjetër Lazrit e 
përbarne prej m2 432, prozhëm i prërn, kufizue: në 
Veri e në Jugë pronari vetë, në Prendim Bibë Kin 
Luka, në Lindje Djocezi i Sapës.: qi ndodhen në 
rrugën Vaudejës-Lezhë, Kornunja e Vautdenjës, në 
vendin qi tregohet. në 'hartën koroqrafike përkatëse, 
qi, mbassi të jenë vistue · me Urdhnin t'Onë prej 
Ministrit proponues, i bashkanjitet kë.i] Dekreti. 

Po 'në ket hartë tregohet plani përpjestues i 
Zonave për t'u shpronsue, bashkë me ernnat e pro 
narve përkatës. ·. 

Ministri proponues ngarkohet me zbatimin e këtij 
Dekreti: · · 

Urdhënojmë . qi ky Dekret të botohet në Fleto 
ren, Zwtar~ të Mbretnis, rue i dhanë mandat cilitdo 
qi i përket me e respektua dhe me ba qi të respek 
tohet. · · · 

Tiranë, me 27-X-1942-XX. 
Francesco jacornoni d. v, 

Iljas H. · Agushi d. v. 

Dekret Mëkambësuer Nr. 293 
datë 2-10-1942-XX 

Shtesë fondesh ne Buxhetin 194.2·4.3 të Min. 
P. Mbr. për pa_g~_së shpronësimesh 

NA 
MEK.AMB£8 I PERGJITHSHEM I MADHNIS TIJ 

VIKTOR EMANUELIT III 
PER HIR TE ZOTIT E VULLNET TE KOMBIT 

MBRET I !TAUS DHE I SHQIPNIS 
PERANDOR I ETIOPIS 

Në virtyt t' Autoritetit që Na asht delegue; 
Mbas~i u-pa neni 15 i Statutit Themeltar ,të 

Mbretnis,. dhe .ne_ni 14 i. D.M. dt. 3 J?rHlë 1940-XVIII, 
nr. 101, i kthyem në ligjë me datë 12 Korrik 1940- 
XVIII, Nr. 358; . 
. . Tue pa nevojën me i caktue Bashkis së Shko 
•rts fondet e nevojshme p4r pagesën e shproneimeve :N 

duhëshrne për hapjen e · shëtitores «MUSSOLINI» në 
Shkodër; 

Mbassi u-ndiqjue Këshilli i Ministravet; 
Mbi propozimin e Ministrit Sekretar Shteti për 

Financat, njij mendimi me Ministrin Sekretar Shteti 
për Punët e Mbrendëshm<;; 

kemi dekretua e dekretojmë: 
Neni 1 

Në gjendjen e paraparnjevet të shpenzimevet të 
ushtrimit financiar 1942-143, të Ministris së P. të 
Mbrendëshme, të Drej toris së Përgjithshme të Shën 
detsis e të Drejtorisë së Përgjithshëme të Sigurimit" 
Publik, . nën Titullin' e II të «Shpenzime. të pa-rendë 
shme» Kategori e Lrë, «Shpenzime efektive» Admini 
strata e P. të Mbrendëshme» Rubrikë «Shpenzime të 
ndryshme» krijohet Kap. 46 «Subvencj on Bashkis së 
Shkodrës për shpronsime të Shëtitores «Mussolini» 
tue i shenjue nji fond prej Jr. shq. 500.000. (pesë-" 
qlndmijë). 

Neni 2 
Shpenzimit të krijuem në nenin e sipërme, i ba 

het ballë me paksimin e fondit prej fr. shq. 310.700. 
(Treqindedhjetëmijështatqindë) nga Kap. 59 «Fond 
_rezervë për plotsësim fondesh e për shpenzime të 
parapame në buxhet», të gjendjes së parapamjevet 
~ë shpenzimeve t'ushtrimit financjar 1942-43 t'Insti 
tuteve të Nalta e Ministris së Financavet, e dife-: 
renca prej fr. shq. 189.300 (Niiqindetetëdhjetenandë-. 
mijëtreqindë}, përbalohet me t'ardhunat të vërtetue 
me ma tepër nën Kap. 9 «të dhettëta mbi drithna, 
pemë, bar, ullinj e zhugë» të gjendjes së parapamjevet 
të t'ardhunave t'ushtrirnit financjar 1942-1!3. 

Neni 3 
Ku Dekret hynë në fuqi nga dita e botimit të 

tij në Fletoren Zgrtare të Mbretnis dhe ka me i-u 
paraqitë prej Ministrit Sekretar Shteti për Finan 
cat, Këshillit ~ 'Epërrnë Fashist Korporativ për kthi 
min e tijë në ligjë. 

Urdhënojmë që ky Dekret të botohet në Flete 
r~n Zyrtare të Mbretnis, tue i dhanë mandat cilitdo 
që i përket me e respektua dhe me bë qi të respek 
tohet. I -1 

Tiranë, me 2-11-1942-XX. 

Francesco Jacomoni d.· v : 

M. Kruja d. v. 

Shuk Gurakuqi d. v. BKSH
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Dekret Mëkambësuer Nr. 294 
datë 2-1 l-1942-X)d 

Lejim funksionimi Shoq. An. COMF.CO 

NA 
MIKAMBES I PERGJITHSHEM I MADHNIS TIJ 

VIKTOR El\1ANUELIT III 
P~R HIR TE ZO'!'IT E VULLNET TE KOMBIT 

MBRET I !ALIS DHE I SHQIPNIS 
PERANDOR I ETIOPIS 

Në virtyt t'autoritetit që Na asht deleque : 
Mbassi u-pa vendimi datë 7 Korrik 1942-XX, 

i Gjyqit të Shkallës së 1-rë në Tiranë mbi krijimin 
e Shoqnis Anonime «COMECO» Compagnia Medi 
terranea Commerciale me seli në Tiranë, dhe mbi kon 
'for'mitetin e aktit kushtetues të S.atutit të Shoqnis 
me dispozitat e ligj it; 

Mbas~i u-pa neni 8 i Rregullores mbi aplikimin 
e dispozitavet të Kodit Tregtar; 

Mbi propozimin e Ministrit Sekretar Shteti per 
Ekonomin Kombëtare; 

kemi dekretue e dekretojmë: 
Aprovohet vendimi i Gjyqit të Shka'Iës së l-rë 

te Tiranës, me datë 7 Korrik 1942-XX, qi i përket 
Shoqnis Anonime COMECO - Cornpaqnia Mediterra 
nea Comrnerciale - me seli në Tiranë dhe urdhënoj- 

• më funksjonirnin e s a~ë · të lirë 
Urdhënojrnë qi ky Dekret të botohet në Fle 

toren Zyrtare të Mbretnis, tue i dhanë mandat cilit 
do qi i përket me e respektue dhe me bi! qi të 

0respek 

tehet. 
'T". .• , rrane, me 2-11-1942-XXI. 

Francesco jacernoni d. v: 
K. Kotte d. v. 

Dekret Mekambësuer Nr. 295 
datë 2-11-1942-XX.l 

Lejim Iunksionimi Sh. An. G. A. I. A. 

NA 
MIKAMBt!lS I PERGJITHSHt!lM I MADHNIS TIJ 

VIKTOR E"IANUELIT Ill 
PU HIR T1t ZOTIT E VULLNET TE KOMBIT 

MBRET 1 IT ALIS DHE I SHQIPNIS 
PERANDOR I J!ITIOPIS 

Në virtyt t'autoritetit që Na asht de.eque: 
Mbassi u-pa vendimi datë 2 Korrik 1942-XX, 

Gjyqit të Shkallës së l-re në Durrës mbi krijimin e 
Shoqnis Anonime «G.AI A.» Grupi Automobi istik 
Italo-Shqiptar - me qendër në .Durrës, dhe mbi kon 
formitetin e aktit kushtetues dhe të S'atulit të Shoq 
nis me dispozitat e liqjës : 

Mbas~i. u-pa neni 8 i Rregullores mbi zbatimin e 
dispozitavet të Kodit Tregtar; 

Mbi propozimin e Ministrit Sekretar Sh.ei për 
Ekonomin Kombëtare: 

kemi dekretua e dekretojmë» 
Aprovohet vendimi i Gjyqit të Shka.lës së l-rë 

të Durrësit me datë 2 Korrik 1942-XX, qi i për. 
ket Shoqnis Anonime O.A.I.A. Grupi l\utomobili$tik 
Italo-Shqiptar - me qendër në Durrës dhe urdhëno]. 
më funksionimin e lirë të sajë. 

Urdhënojrnë qi ky Dekret të botohet në Flete 
ren Zyrtare të Mbretnis, tue i dhanë mandat cilitdo 
qi i përket me e respektue dhe me bë qi të respek 
tohet. 

Tiranë, me 2-11 ~ 1942-XXI. 
Francesco Jacomoni d. v 

K Kote d, v, 
Dekret Mëkambësuer Nr. 296 

datë 2-11-1942-XXI 
Lejim funksionimi Sh. An. S. N. I. C. 

NA 
MEKAMBBS I P£ROJITHSH&M I MADHNIS TIJ 

VIKTOR EMANUEUT III 
PICR HIR T£ ZOTIT E VULLNET Tit KOMBtr 

MBRET I IT ALIS DHE I SHQIPNIS 
PERANDOR I ETIOPIS 

Në virtyt t'autontetit që Na asht de:egue; 
Mbassi u-pit vendimi datë 6 Korrik 1942-XX, 

i Gjyqit të Shkallës së l-rë, në Durrës. mbi krijimin e 
Shoqnis Anonime «S.N.I.C.» Societa Nazionale Indu 
striale Comrnerciale - me qendër në Durrës, dhe mbi 
konforrnitetin e aktit kushtetues dhe të Siatultt të 
Shoqnis me dispozitat e Liqjës ; 

Mbassi u-pa neni 8 i rregullores rubi zbatimin 
e dispozitave të Kodit të Tregtis; 

Mbi propozimin e Ministrit Sekretar Shte.i për 
Ekonomin Kombëtare; 

kemi dekretue e dekretojmë : 
Aprovohet vendimi i Gjjqit të Sh'caTis së 1-rë 

të Durrsit, në datë 6 Korrik 1942-XX, që i për 
ket Shoqnis Anonime «S.N.I.C.» Societa Nazionale 
Industriale Commerciale - me seli. n"" Durrës dhe 
urdhënojrnë funksjonimin e sajë të lirë. 

Urdhënojmë qi ky Dekret të botohet në Fleto 
ren Zyrtare t.ë Mbretnis, tue i dhanë mandat cilitdo 
qi i përket me e respektue dhe me ba qi të respek 
tohet. 

Tiranë, me 2-11-1942-XXJ. 
Francesco Jacomoni d. v. 

K. Kote d v. 

Dekret Më~amb!suër Nr. 297 
datë 2-11-1942-XXI 

I ~ L0jim funksionimi Sh. An. S. I. C. A,· I. 

NA 
MIKAMBBS I PIROJlTHSHJIM I MADHNI8 TtJ 

VIKTOR E:WANUELIT ID 
P!il HIR T9 ZOTIT E VULLNET TP. KOMBIT 

l4BRET I ,I'l'ALIS DHE I SHQIPNIS 
PERANDOR I ETIOPVI 

Në virtyt t'autoritetit që Na asht delegue: 
Mbassi u•p6 vendimi ditë 2 Korrik 1942,XX i 

BKSH
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l;Jtiqit te Shkallës së I-rë në Durrës, mbi krijimin e 
Shoqnis Anonime Treq.are la'o-Shqipta.e. «S.I.C.A.I.» 
me qendër në Durrës dhe mbi konformitetin e aktit 
kushtetues dhe të Statutit të Shoqnis me dispozitat 
e Iigjës; 

Mbassi u-pa neni 8 i Rregullores mbi zbatimin e 
dispozitave të Kodit Tregtar; 

Mbi propozimin e Min.strit Sekretar Shte.i për 
Ekonomin . Kombëtare; 

. kemi dekratue e dekretoj mi: 
Aprovohet vendimi i ·Gjyqit të Shkallës së 1-rë 

të Durrsit me datë 2 Korrik 1942-XX, qi i përket 
Shoqnis Anonime Industriale Tregta e Italo-Shqiptare 
«S.I.C.AJ.» me qendër në Durrës dhe, urdhënojmë 
funksjonirnin e Jir,~ të sajë. 

Urdhënojrnë qi ky Dekret të botohet në Fleto 
ren Zyrtare të Mbretnis, tue i dhanë mandat cilitdo 
qi i përket me e respektua dhe me ba qi të respek 
tohet 

Tirana, me 2-11-1942-XXI.. 
Francesco Jacomoni d. \'. 

K. Kote d. v. 

Dekret Mëkambësuer Nr. 298 
datë 2-11-1941-XXI 

Lejim Iunksionimi Sh. An. S.TA.M. 

NA 
MJlKAMBtlS I PERGJITHSHJIJM I MADHNIS TIJ 

VIKTOR EMANUELIT III 
PMR, HIR TE ZOTIT E VULLNET TE KOMBIT 

' MBRET I ITALIS DHE I SHQIPNIS 
PERANDOR I ETIOPIS 

Në virtyt t'autoritetit që Na asht delegue; 
Mbassi u-pa vendimi datë 6 Korrik 1942-XX, 

Gjyqit të Shkallës së I-rë në Durrës, mbi krijimin e 
Shoqnis Tregtare Anonime N'.anifak·u·a «S.T.A.M » me 
seli në Durrës dhe mbi ko.iforrnitetin e aktit kushte-" 
tues dhe të Statutit të Shoqnis me dispozitat e ligjës; 

Mbas~i u-pa ne.ii 8 i Rregulloi es mbi zbatimin e 
dispozitavet të Kcd.t Trcq'ar , 

Mbi propozimin' e Min:strit Sekretar Shtc't për 
Ekonomin Kombëtare: 

kemi dekretua e dekretojmë 
Aprovohet vendin.i i Gjyqit lë Sh.rnTs së I-rë 

të Durrsit me da.ë 6 Korrik 1942-XX, qi i përket 
Shoqnis Tregtare Anonime Manikktura «S.T A.M.» 
me qendër në Durrës dhe urdhnojmë funksio.iirnin e 
lirë të sajë. 

Urdhënojrnë qi ky· Dekret të botohet në Fleto 
ren Zyrtare të Nl.bretnis, rue i dhanë mandat cilitdo 
qi i përket me e respektua dhe me bë qi të respek 
tohet. 

Tiranë, me 2-11-1942-XXI 
Francesco Jacornoni d v. 

K. Kote ct. v. 

Dekret Mëkambësuer Nr. 299 
datë 2-11-1942-XXI 

Lejim funksionimi Sh. An. I. A. C. S. A. 

. NA 
MftKAMBi!:S I Pi!:RGJITHSH'l!:M I MADHNIS TIJ 

VIKTOR EMANUELIT III 
P:ltR HIR TE ZOTIT E VULLNET TE KOMBIT 

MBRET I IT ALIS DHE I SHQIPNIS 
PERANDOR I ETIOPIS 

Në virtyt t'autoritetit që Na asht deleque , 
Mbassi u-pa vendimi datë 11 Shta tuer 1942-XX, i 

Gjyqit të Shka'Iës së l-rë në Durrës, mbi krijimin e 
Shoqnis Anonime Industr.ae G2rq2l2 e dal'ueme me 
sherjën I.A.C.S.A., me qendër në Durrës, dhe mbi 
konforrnitetin e aktit Kushtetues dhe të S atulit të 
Statutit të Shoqnis me dispozitat e I 'qjës , 

Mbassi u-pa neni 8 i Rregullores mbi zbatimin 
e dispozitave të Kodit Tregtar; ' 

Mbi propozimin e Ministrit Sekretar Shteti për· 
Ekonomin Kombëtare; 

kemi dekretua dhe dekretojmë: 
Aprovohet vendimi i Gjyqit të Shkales së l-rë 

të Durrësit me datë 11 Shtatuer 1942-XX, qi i përket 
Shoqnis Anonime Industriale Shqiptare Gërqe'e «I.A. 
C.S.A.» me qendër në Durrës, dhe urdhënojmë funksjo 
nimin e lirë të sajë. 

Urdhënojmë qi ky Dekret të botohet në Fleto 
ren Zyrtare të Mbretnis, rue i dhanë mandat cilitdo 
qi i përket me e respektue dhe me bii qi të respek 
tohet 

Tiranë, me 2- q-1942-XXl. 
Francesco J acornoni d. v. 

K. Kote ct. v. 

Dekret Mëkambë.,uer datë J'J.9-1942.XX 
Shkarkim nga detyra N Komiseri të Policie 

NA 
M£KAMBitS I PERGJITHSHi!:M 1 MADHNIS TIJ 

VIKTOR EI\IANUELIT III 
}'"ER HIR TE ZOTIT E VULLNET TE KOMBIT 

MBRET I IT ALIS DHE I SHQIPNIS 
PERANDOR I ETIOPIS 

Në virtyt t'autoritetit q2 Na asht delegue; 
Mbasi u-pa Dekreti i Jonë Nr. 15 datë 27.2.1942- 

XX; 
Mbi propozimin e Ministrit Sskre: ar Shre.i për 

Punët c Mbrendëshme. 
kemi dekretua dhe dekretojmë: 

Z. Xhe' al Staravcc':a N · Ko.niszr i P:::I' c.s, · shkar 
kohet nga de'jjra, mbasi ka dhanë dorëheqjen. 

Urdhënojn.ë që ky Dekret të botohet në Fletoren 
Zyrtare te Mbretr.is, dhe t'i komunikohet Këshillit 
Kontrollues për rregjistrim. 

Ttranë; më 19.9.1942-XX. 
Francesco jacomoni d, v: 

M .. Kmja d. y._, ·-· 

BKSH
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Dekret Mëkambësue, datë 28-9 1942-XX 
Përjashtim nga shërbimi a_Jjenti të P. T. T. 

NA 
MEKAMBES I PERGJITHSHEM I MADHNIS rIJ 

VIKTOR EMANUELIT III 
MEKAMBtnS I PERGJITHSHEM I MADHNIS TIJ 

MBRET I IT ALIS DHE I SHQIPNIS 
PER HIR TE ZOTIT E VULLNET TE KOMBIT 
Në virtyt t'autoritetit që Na asht delegue; 
Mbassi u-pa Dekreti i Jonë dt. 3 Prill 1940-XVHI, 

Nr. 105 qi përmban normat mbi rrequllimin e gjendjes 
juridike, ekonomike dhe jerarkike të Nëpunsave Civilë 
të Shtetit; 

Mbassi u-pa Vendimi i dhanun nga Këshilli 
Administratës së P. Botore (Drejtorija e Përgj. e 
P.T.T.) Nr. 12 dt. 20 Gusht 1942-XX; 

Mbi propozimin e Ministrit Sekretar Shteti për 
Punë Botore; 

kemi dekretue e dekretojrrë : 
Përjashtrohet nga shërbimi për arsucna shëndet 

sore në bazë të nenit 47 të Dekretit Mëkamb2suer dt. 
3 Prill 1940-XVIII, Nr. 105 Zot. Daut Pelinku, Agjent 
i Kl. III, Grupi C, Grada XIV, me shërbim pranë 
Drejtories P.T.T. 11ë Shkodër, tuej i njoftun të drej 
tat_ e tija të pensionit ose të shpërblimit të njihershëm 
qi eventualisht i përkasin. 

Përjashtimi i caktuem ma sipër ka efekt ç'prej 
datës 1 Maj 1942-XX. 

Ky Dekret me i u njoftue Këshillit Kontrollues f. I 
dhe m'u botue në Fletoren Zyrtare të Mbretnis. f 

Tiranë, me 28-IX-1942-XX. 
Francesco Jacomoni d. v. 

• Iljas H. Agushi d. v. 
Dekret MPknmbti.~uPr datë 13-10-1942-XX 

Emërim Teknikësh-Ndihmëse 

NA 
MttKAMBmB I PERGJITHSHEM I MADHNIS TIJ 

VIKTOR EMANUELIT Ill 
PER HIR TE ZOTIT E VULLNET TE KOMBIT 

MBRET I IT ALIS DHE I SHQIPNIS 
PERANDOR I ETIOPIS 

Në virtyt t'autoritetit që Na asht delegue; 
Mbassi u-pa neni 19 i Dekretit t'Ynë d. 3 Prill 

1940-XVIII, Nr. 105, mbi gjendjen juridike, ekonomike 
e jerarkike të Nëpunsavet Civilë të Shtetit , 

Mbassi u-pa Dekreti i Ynë, Nr. 441, d. 11 Tetu er 
1940-XVIII, qi cakton kuadrin organik t'Administratës 
së P. Botore; 

Mbi propozimin e Ministrit Sekretar Shteti për 
Punë Botore; 

kemi dekretue e dekretojmë 
Neni i vetëm: 

Zz. Pandeli Zografi, Zef Dema, Ali Dukagjini dhe 
Llambi Grabocks qi kanë dalë fituesa në konkursin 
e shpallun me Dekretin Ministruer d. 16-'6-1941-XIX, 

botue në Fletoren Zyrtare Nr. 93 d. 27.6.941-XIX, 
mbassi kaluan perjudhën c provës, ern.iohcn Teknikë 
Ndihmesa të Grupit B, Gruda XI, t'Adminlstratës së 
P. Botore, mer rogë mujore Fr. Shq. 150 scjcili, tuej 
zanë fill të gijth nga d, 1 Fruer 1942-XX. 

Ky Dekret do të shpallet në Fletoren Zyrtare dhe 
ka me i u kumtue Këshillit Kontrollues për rregj'strim. 

Tiranë, me 13-X-1942-XX. 
Francesco jucomonl d. v. 

Iljas H. Agushi d. v. 
Dekret Mëkambësuer datë 17-10-1942-XX 
Largim nga shërbimi l<ryekomis ri të S B.. 

NA 
MEKAMBmB I PERGJITHSHEM I MADHNIS TIJ 

VIKTOR EMANUELIT III 
PER HIR TE ZOTIT E VULLNET TE KOMBIT 

MBRET I ITALIS DHE I SHQIPNIS 
PERANDOR I ETIOPIS 

Në virtyt t'autorltetit që Na asht de!egue; 
Mbassi u-va Dekreti i Jonë Nr. 15 datë 27 Fruer 

1942-XX, mbi krijimin e Trupit t'Armutosun të Poli 
cis së Shqipnis dhe organikun përkatës. 

Mbi propozimin e Ministrit Sekretar Shteti për 
Punët e Mbrendshme; 

kemi dekretue e dekretojmë 
Neni i vetëm: 

Zotni Scribano Cav. Cassiano, Kryekomiser i I S.B., pushon së bamuni pjesë në Trupin e Armatosun 
të Policis së Mbretnis Shqiptare, që nga data 4 Shta 
tuer 1942-XX, për të rihye në ruoler e Policis Italiane. 

Ky Dekret ka me i u komunikue Këshillit Kon 
trollues për rregjistrim dhe do të botohet në Fletoren 
Zyrtare të Mbretnis .. 

Tiranë, me 17 Tetuer 1942-XX 
Francesco ) acomoni d v 

M. Kruja d. v. 
Dekret Mëkambëm('T dotë 17-10-1942-XX 

Transferime gjyqtarësh P. 

NA 
MEKAMBES I PERGJITHSHEM I MADHNIS TIJ 

VIKTOR E:\1ANUELTT III 
PER HIR TE ZOTIT E VULLNET TE KOMBIT 

MBRET I IT ALIS DHE T RHQIPNIS 
PERANDOR I ETIOPIS 

Në virtyt t'autoritetit që Na asht deleque: 
Mbassi u-pa neni 14 i Statutit Themeltar të 

Mbretnis; 
Mbassi u-pa Dekreti i Ynë nr. 124, datë 12-X- 

1939-XVII, kthye në ligjën nr. 290, datë 5-7-1940- 
XVIII; 

Mbassi u-pa ligja nr. 569, datë 11-12-1940-XIX, 
mbi norma për funksionimin e zyrave gjyqësore; 

Mbassi u-pa neni 4 i Dekretit t'Onë nr. 38, datë 
10-2-1941-XIX; 
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Zz. Duka jashar e Nluço Dhirnitër, ish teknikë 
t'ullinjvet, dhe Zz. Puka Trifon, Kutra Sevo, Rus 
terni Asllan, Zykaj Shuqri e Beehiri Ilo, ish teknikë 
bujqësuer, të larguar që të gjithë nga detyrat e tyre 
për shkak se të thirrun për me plotësua shërbimin e 
detyrueshmë ushtarak dhe, më vonë, u mbajtën nën 
armë si rezervista ( të rl-thirun) për arsye ushta 
rake, ri-merren në shërbim pranë Ministris s'Eko 
nomis Kombëtare në vendet përkatëse dhe në mënyrën 
që vijon: . 1 

1~ 

N-ri Rand. Grupi Grada N-ri vënd, Mb.ërnni dhe Emni Sherbim i cilesuem Rr. mujo. 
1 B IX 1 .Duka Jashar Teknik i Kl. II-të 200. 
2 B X 1 Muço Dhimitër Teknik i Kl. III-të 180. 
3 C XII 5 Puka Trifon Agjent' i Kl. l-rë 130. 
4. Kutra Sevo Agjent" i Kl. l-rë 130 . 
.5 Rustemi Asllan Agjent" i Kl. 1-rë 130. 
6 .- . ~1') Zykaj Shyqri Agjent" i Kl. l-rë 130. 
7 Beshiri !lo Agjent'i Kl. l-rë 130. 

Mbassi u-pa Dekreti i Ynë. nr. 76, datë 1-5-1942- 
XX, mbi organizimin e Drejtësis në Tokat e anë 
ksuerne Mbretnis Shqiptare; 

Mbassi u-ndigjue Këshilli i Ministravet; 
Mbi propozimin e Kryetarit të Këshillit të Mi 

·nistravet, Zav. Ministër Sekretar Shteti për Drej 
tësin; 

kemi dekretue e dekretojmë: 

1. Spiro Mano, Gjyqtar Paqtuës i kl. I. në Vlonë, 
transferohet po me atë . cilësi në Gjykatën Paqtuëse 
të Bilishtit; 

2. Andon Sallabanda, Gjyqtar Paqtuës i kl. I. në 
Bilisht, transferohet po me atë cilësi në Gjykatën 
paqtuëse të Vlonës: 

3. Niko Gliozheni, Gj6qtar i kl. II. me funksione 
Gjyqtari Paqtuës në Lushnjë, transferohet po me ato 
funksione në Gjykatën Paqtuese të Pogradecit; 

4. Hasan Begolli, Gjyqtar Paqtuës i kl. I. i 
mbetun në dispozicion të Ministris mbas suprimimit 
të Gjykatës së Shk. së I. të Peshkopis, destinohet me 
shërbye po me ato funksione anëtari pranë Gjykatës së 
Shk. së I. të Prishtinës. 

Tiranë, më 17 Tctuer 19lJ2-XX. 

Francesco Jacomoni d. v. 

M. Kruja d. v. 

-· -~ 
Neni 2 

Efektet ekonomike të rrjedhuna nga ri-marrje në 
shërbim fillojnë në favorin e të përmendurve në ne- . . 
nin e sipërme që nga data e paraqitjes së tyre në 
krye të detyrës. 

Ky Dekret qo t'i kumtohet Këshillit Kontrollu 
es për regjistrim dhe do të botohet në Fletoren Zyr 
tare të Mbretnis. 

Tiranë, me 23-X-1942-XX. 

Francesco Jacomoni d. v. 

Shuk Gurakuqi d. v. 

K. Kote d. v. 

Dekret 'Mëkambësuer datë 23-10-1942-XX 
Rimarrjej nëp. në shërbim të Min. s'Ek, K. 

NA 
Mi!:K ~MBËS I Pi!:RGJITHSHi!:M I MADHNIS TIJ 

VIKTOR EMANUELIT III 
Pi!:R HIR TË ZOTIT E VULLNET TË KOMBIT 

MBRET I IT ALIS DHE I SHQIPNIS 
PERANDOR I ETIOPIS 

Në virtyt t'autoritetit që Na asht de.eque , 
Mbassi u-pa Dekreti i Ynë da.ë 3 Prill 1940- 

XVIll, Nr. 105, mbi gjënd;en juridike, ekonomike e 
jerarkike të nëpunsave të Shtetit; 

Mbassi u-pa Vendimi datë 8 K'orrik 1942-XX, 
Nr. 8, i Këshillit t'Administratës së Ministris s'Eko 
nomis Kombëtare; 

Ivlbi propozimin e Ministrit Sekretar Shteti për 
Ekonomin Kombëtare, një mendimi me Ministrin Se 
kretar Shteti për Financat; 

kemi dekretue e dekretojmë : 
Neni l} 

Dekret Mëkambësuër datë 23-10-1942-XX 
Pushim nga puna tekniku të kl. II 

NA 
MËKAMBi!:S I PËRGJITHSHi!:M I MADHNIS TIJ 

VIKTOR EMANUELIT III 
P:11:R HIR TË ZOTIT E VULLNET 'rn KOMBIT 

MBRET I IT ALIS DHE I SHQIPNIS 
PERANDOR I ETIOPIS 

Në virtyt t'autoritetit që Na asht delegue; 
Mbassi u-pa neni 65, pika a, e Dekretit Mëkarii 

bësuer datë 3 Prill 1940-XVIII, Nr. '105, mbi gjëndjen 
[uridtke. ekonomike e jerarkike të nënpunësave të 
Shtetit; : 

Mbi propozimin e Ministrit Sekretar Shteti për 
Ekonomin Kombëtare: 
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. kemi dekretue e dekretojmë: 
z. Veis Pipa, teknik i KIJ. II-të, grupi B, grada IX 

me sherbim në qarkun e · lnspektoratës Bujqësore të 
Korçës, pushohet nga puna, tue filluar ct.k.er përkatëse 
ligjore që nga data 1 Gusht 1941-XIX. 

Ky Dekret ka me u-botue në Fletoren Zyrtare të 
Mbretnis dhe t'i kumtohet KëshilU Kontrollues çë:- 
regj i strim. 

'7iranë, më 23.10.1942-XX. 
Francesco Jacomoni cl. v. 

K. Kote ct .. v. 
l Iekr et Mëkn111bis111:r datë 23- J0-1912-XS 

Pushim agjenti Veterindrie 

NA 
MËKAMBËS I PËRGJITHSHËM I MADHNIS TIJ 

\'IKTOR El\lANUELIT Ill 
P:11:R HIR TË ZOTIT E VULLNET TË KOMB1T 

MBRET I IT ALIS DHE I SHQIPNIS 
PERANDOR I ETIOPIS 

N2 virtyt t'autoritept1q~ Na asht de eque : 
Mbassi u-pa neni 65, pika a, e Dc'rrct.t i'v\2\a1J h 

suer datë 3 Prill 1940-XVIll, Nr 105, mbi qjëndicn 
juridike. ekonomike e j2 a.kike të n.pur sive 'ë Sh o i ; 

Mbi proponirnin c Ministrit Sekretar Shteti r~;r 
Ekonomin Kombëtare; 

kemi dekretue dhe cl•kr•:•j11 i: 
• Z. Foto Vesha, aqjcnt' i I-r2. grupi C) gradcJ 

XI, me shërbim në qarkun e Inspzktoratës Vc.erinurc 
të Korçës, pushohet nga puna. tue filluar efektet për 
katëse ligjore qi nga data 1 Shtatuer 1941-XTX 

Ky .Dekret të botohet në Fletoren Zurraro të 
Mbretnis dhe t'i kumtohet Këshi!Lt Kontrollues fët" 
rregjistrim. 

Tirane, me 23-X- i942-XX. 
Francesco Jacomoni d v. 

__ M _!{~uja.!. __ d_. _"_'. ------------ 

Dekret MPl,ambë1iuer datë 17-10-1942-X\ 
Largim mësuesi nqa shërbimi 

NA 
Mt!:KAMBËS l PËRGJITHSHËM I MADHNlS TIJ 

VIKTOR EMANUELIT Ill 
PltR HIR TË ZOTIT E VULLNET Tlt KOMBIT 

MBRET I IT ALIS DHE I SHQIPNIS 
PERANDOR I ETIOPIS 

Në virt~t t'autortetit qz Na asht deleque: 
Mbassi u -pa neni 15 i Statutit Themeltar t2 

Mbr~tnis; 
Mbassi u- pa paragrafi a, i nenit 63 t2 Dzkre it 

t'Onë Nr. 105 da'.ë 3-4-1940-XVIIJ; 
Mbas vendimit Nr. 11 da~ë 14-8-1941-XJX, të 

Këshillit të Disiplinës së Ministris s'Arsimit : 
JVl.~,i propozimin e Ministrit Sexre ar Shteti ç2r 

· Ar::;im:n Botuer , . 
kemi dskretue dhe dekretojmë : 

Z, Jusuf Çeka, mësues në Gjilan, Grupi B, Grada 

1 
• IX, me rrogë mucjore Fr. shq. 225 largohet nga ri.k- 

punsija në themel të nenit 63 të paragrafit a, të 
Dekretit t'Or.ë mbi gj~11djen juridike, ekonomike e 
jerarhike të nëpunsavet Civilë të Shtetit, tue pasun 
të drejtë vetëm për tri të katërtat e shpërblimit të 
përherëshëm ose të pensionit qi mund t'i takojë. 

Largimi i tij nga nëpuns.ia për të gjitha efektet 
ligjore ka vleftë prej datës 1 Prill 1942-XX. 

Ky Dekret do ti.> botohet në Fletoren Zyrtare të 
Mbretnis. dhe do t'i kumtohet për rrcqjistrim Këshi 
llit Kontrollues e zqr avet të tjera përkatëse. 

Tiranë, me 27-X-1942-XX. 
Francesco J acomoni d. v. 

Xhevat Korça d v 

ltekret Mëk11mbë.,uer ra ë :27 J(;.]942 
Gradim funksiono ri të Finer cavet 

NA 
MËi{AMBitS I PEHGJITHSHËM I M.\DHNlS TIJ 

VIKTOR El\1ANUt'.LIT III 
PËR HIR TË ZOTIT E VULLNET T~ KOMBIT 

MBRET I IT ALIS DHE I SHQIPNIS 
PERANDOR I ETIOPIS 

Në virtut r'auroriterit q~ Nc1 as'rt delequc: 
Mbassi u-ndiqjue Këslnll! i Ministra vet; 
1\\bi propozimin c Kryetarit të Kryetarit t~ Mi 

nistravet i njij mendimi rnz Mi.1is:rin Sekretar Shteti 
për Financat; 

kemi dekret re e dekretoj.r ë : 

L Zija Bejleri. sot Drejtor i tatimeve direkte 
dhe i taksave p-ar 2 l\'\.inistris fë Financavet. Grupi A, 
Grada c VI. gradohet dhe enmohct An tar i Këshillit 
Kontrollues, Grupi A, Gracia e V. me rrogzn filles 
tare të gradës. 

Ky Dekret të botohet në Fletoren Zyrtare të 
Mbretnis, dhe t'i kornunikohe Kë .h ;JJ.t l~on,rollues 
për veprim e rregjistrim. 

Tirarë. me 27-X-1942-XX. 
Francesco jacomoni cl. Y. • 

M Kruja d v 
Shuk Gurakuqi d. T. 

l>t>krt'I Mi;knmlhuer datë 21'-10-1942 XX 
Emërim agjent~sh n'Adm. Fin. 

NA 
MËKAMBËS I PËRGJITHSHËM I MADHNIS TIJ 

VIKTOR EMANUELIT III 
Pii:R HIR TË ZOTIT E VULLNET T~ KOMBIT 

MBRET I IT ALIS mm I SHQIPNIS 
PERANDOR I ETIOPI$ 

Në virtyt t'autorite it qz Na as'it deleque : 
Mbassi u-pa neni 19 i Dekretit t'Onë Nr. 105 

datë 3-IV-1940-XVII, mbi gj\!ndjen juridike, exono 
mike e jerarhike- t} 11ë:JUnësavet civilë të Shtetit; 

Mbassi u-pa Dck eti i Jorë da'ë 1-VI-1940-XVIII, 
q~ cakton kuadrin organik t'Administratës Fi,rnnciarei 
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Mbassi u-ndiqjue mendim' i favorshëm i Këshi 
llit t'Administratës të Ministris së Pinancavet: 

Mbi propozimin e Ministrit Sekretar Shteti për 
Financat; 

kemi dekretue e dekretojmë: 
Nëpunëset e r,osht-shënuem që kanë da.ë fituesa 

në konkursin e shpallun me datë 28-III-1940-XVIII, 
mbassi kalue.i pe. iudhzn e provës, ernnohen Agjenta 
të Kl. IV-të në Grupin C, Grada XV-të të personelit 
fl\dministra:ës Finai.cja.e tue nisë nga data që she- 
nohet b11 scjcilit err.ën , \ 

1) Z. 10:·1 Radcja tue n.së nga dala 12-9-1942-XX, 
Financë Shkodër, 2) Z. Jakup Behri tue nisë nga 
data 22-9-1942-XX, Financë Kukës, 3) Z. Agim Spa 
hia tue nisa nga dala 23-9-1942-XX, Financë Berat. 

Ky Dekret do të botohet në Fletoren Zyrtare tç 
/\1bretnis, dhe do t'i kumtohet Këshillit Kontrollues 
për rregj istri m 

Tiranë, me 27-X-1942-XX. 
Francesco J acomoni d. v. 

Shuk Gurakuqi d. v. 

Dekret. u ëkambësuer dalë 27-10-1-942 XX 
Gradim agJt-ntë h t'Admin. së P. Mbr, 

NA 
M1.GAMBË3 I PËRGJITHSHËM I MADHNIS TIJ 

VIKTOR EMANUELIT III 
P~R IilR 1 Ë ZOTI I' E VULLNET TË KOMBIT 

MBRE1 I JAUS DHE I SHQIPNIS 
PERANDOR I ETIOPIS 

Në virtut t'autorite.it qi Na asht de'equc: 
Mbassi u pa Dekreti i Jo::ë Nr. 106, dt 14-V- 

1942-XX; 
Mbassi u-ndiqjue mendimi i Këshillit t2 Mini 

stravet; 
Mbi propozimin e Ministrit Sekrear Shte i ër v 

Pw,et 2 Mbr2ndshme; 
kemi dekretue e dekretojmë: 

Z .Muharrem Manglli, tash agjent i Kl. IV, qi a 
dohet si agjent i parë, në vendin që rezulton vakant, 
dhe inkuadrohet rë Grupin C, grnda e XI të, të ruole 
vet o rganikc emnore t' Administrarës së 1Y\b~e,1dshme, 
me rrogë muejore fr. shq. 158. (njiqind e pesëdhjetë}: 

z. Selman Mehmet Leka, emnonet aJjent i Kl. 
IV-të, në vendin qi.' ndodhet vakant, dhe i.ikuadrohet 
në. grupin C, Grada e XV,·t2 ruo.eve crqanike e.nnore 
të 1'1\inistri~ë së P. të. Mbrendëshme c me rrogë mu 
jore fr shq. 8D. (tcëdhje'ë). 

Ky Dekret të botohet në Fletoren Zyrtare të 
Mbretnis, dlJe për rregj i strim 1 'i komunikohet .• Këshi 
llit Kontrollues. 

Tirnrë, me 27-X-1942-XX. 

Francesco Jacomoni d. v. 

N\. Kruja cl. v. 

Dekret Mëkambësuer datë 27-10-1942-XX 
Emërim Sekretari të Il-të t'Admin. së P. të Mbr. 

NA 
MËKAMBËS 1 PËRGJITHSHËM I MADHNIS TIJ 

VIKTOR EMANUELIT III 
PËR HIR TË ZOTIT E VULLNET Ti!: KOMBIT 

MBRET I !ALIS DHE I SHQIPNIS 
PERANDOR I ETIOPIS 

Në virtyt t'autoritetit qi Na asht delegue; 
Mbassi u-pa Dekreti i Ionë Nr. 105, dt. 14-V- 

1942-XX; 
Mbassi u-ndiqjue mendimi i Këshillit u Mini 

stravet; 
Mbi propozimin e Ministrit Sekretar Shteti për 

Punët e Mbrendshme; 
kemi dekretua e dekretojmë: 

Z. Vasif Resrnini, tash Kryetar i Komunes së 
Vorrës, e mnohet Sekre.ar i II-t!,. në vendin që rezul 
ton vakant, dhe inkuadrohet në ruolet organike ernno 
re t' Administratës së Mbrendshme, Grupi A, Grada 
e IX, dhe me rrogë muejore fr. shq. 225 (dyqind e 
njizet e pesë). 

Ky Dekret të botohet në Fletoren Zyrtare të 
Mbretnis, dhe për rrcjj.stnm t'i komunikohet Këshi 
llit Kontrollues 

Tiranë, me 27-X-1942-XX. 
Francesco jacomoni d. v, 

M. Kruja d , v. 

Dekret Më ko mbësuer da I ë 27 - 1 0, 1942· XX 
Qortim i Nenit 1 të D. M. d. 6 2-194~·XX 

(Përjashlim profesori nga shërbimi) 

NA 
MËKAMBËS I PËRGJITHSHËM I MADHNIS TIJ 

VIKTOR E!UANUELIT III 
PËR HIR TË ZOTIT E VULLNET n KOMBIT 

• MBRET l !ALIS DHE I SHQIPNIS 
PERANDOR I ETIOPIS 

Në virtyt t'autoritetit q~ Na asht deleque : 
Mbassi u-pa neni 47 i Dekretit t'Onë 'Nr. 105, dt. 

3-4-1940-XVIII; 
Mbassi u-pi! neni 50 i Dekretit t'Onë Nr. 105 dt. 

3-4-1940-XVJ II; 
Mbassi u-pa Dekreti i Ynë dt. 6 Fruer 19!!2-XX, 

mbi përjashtimin nga shërbimi të Z. Hiqmet Roshi; 
1\1bassi u-pa Venclimi i Këshillit t'Administratës 

s: ]\Iinistris s'Arsirnit : 
Mbi propozimin e Ministrit Sexretar Shteti çi2r 

Arsimin Botuer : 
kemi dekretue e dekretojmë: 

Qortimin c nenit të parë të Dekretit t'Onë dt. 6 
Fruer 1942-XX, si vijon: . 

z. Hiqmet Reshi, profesor pranë Liceut Shtetnuer 
të Gjinokastrës. Grupi A, Grada VII, rroga muejorc 
fr shq. 325, përjashtohet nga shërbimi në mbështetje 
t~ paragrafit të parë të nenit 47 ~ D M. Nr. 105 
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dt. 3-4-1940-XVIII, tue ruejtun të drejtën e traj- I 

timit ligjuer për marrje pensjoni ose shpërblimi të 
njiherëshern qi mund t'i përkasi. 

Ky Dekret hyn në fuqi me dt. 1 Mars 1942-XX. 
Ky Dekret do të botohet në Fletoren Zprtare të 

Mbretnis, dhe ka me iu kumtua për rregjistrim Kë 
shillit Kontrollues si edhe zuravet të tjera përkatëse 

Tiranë. me 27-X-1942-XX. 
Francesco Jacomoni d v. 

Xhevat Korça d. v. 
' -·- --- 
Dekret Mëkambësuer datë 27.10.19.J.:!-XX 

------ ---- 

Pushim dhe emërim N-Prefektash 
NA 

Mti:KAMBËS 1 PËRGJITHSHË:\-1 I MADHNIS TIJ 
VIKTOR E:\IANUELIT III 

PËR HIR TË ZOTIT E VULLNET Ti!: KOMBIT 
MBRET I IT ALIS DHE I SHQIP NIS 

PERANDOR I ETIOPIS 
Në virtyt t' Autoritetit që Na asht dclequc : 
l'r'\bi propozimin e Ministrit Sekretar Shteti për 

Punët e Mbrendëshme ; 
kemi dekretua e dekretojmë: 

2. Mustafa Natiku, N Prefekt i Tutinës, shkar 

kohet nga detyra mbasi asht caktue për nji detyrë 
tjetër. · 

· Z. Kadri Vasili, emnohet N Prefe!<t i Tutinës (Pe 
jë) dhe inkuadrohet në ruolin organik emnuer të Per 
sonelit të viseve të liruerne, grupi A, grada e VIII, 

me .rrogë muejore fr. shq. 380. 
Ky Dekret të botohet në Flet~ren Zyrtare të 

Mbretnis, dhe për rregjistrim t'i komunikohet Kë 

shillit Kontrollues. 
Tiranë, me 27-10-1942-XX. 

Francesco Jacomoni. d. v 
M. Kruja d. v. 

~~~~~~~~~~~~~~~ 
Dekret Mëkamlë;uër datë 27-10-1942-XX 

Emërim Kryetarësh Komunesh 
NA 

MËKAMBËS I PJmGJITHSHËM I MADHNIS TIJ 
VIKTOR EMANUELIT III 

P:!R HIR TË ZOTIT E v ULLNET Ti!: KOMBIT 
MBRET I ITALIS DHE I SHQIPNIS 

PERANDOR I ETIOPIS 

Në virtyt t'autoritetit që Na asht delegue; 
Mbi propozimin e Ministrit Sekretar Shteti për 

Punët e Mbrendshine; 
kemi dekretue e dekretojmë : 

Z. Shaban Belegu, crnnohet Krge a· i Komunes 
së Vorrës, në vend të Z. Vasif Resmini, qi shkar 
kohet nga ajo detyrë, mbasi asht caktua për r:, 
detyrë tjetër. 

Z. Muharrem Duka, ernnohet Kryetar i Komunes 
së Qendrh Gusmar, në vendin që ndodhet vakant. 

Ky Dekret të botohet në Fletoren Zurtarc të 
Mbretnis. 

Tiranë, me 27-10-1942-XX. 
Francesco Jacomoni d. v. 

M. Kruja d. v. --·-~"- ----- ---- ~- 
Dekret Mëkambësuër datë 2 7- 10-1942-X X 

Ndrim Kry9tari Bashkie 
NA 

M:l!:KAMB:l!:S I P:l!:RGJITHSHËM I MADHNIS TIJ 
VIKTOR EMANUELIT III 

Pt!:R HlR TË ZOTIT-E VULLNET TP. KOMBIT 
MBRF.T I ITALIS DHE I SHQU'NIS 

PERANDOR I ETIOPIS 

Në virtyt t'antoritetit ql'. Na asht dclcquc , 
Mbi propozimin e Ministrit Sekretar Shteti për 

Punët e Mbrc:idshme; 
kemi dckrctuc c dekretojmë: 

Z. l\el Lora, Kruetar i Bashkis së Ferizajt, pu 
shohet nga puna, mbassi J papërshtatshëm për atë 

deturë. 
Z Mustafa Natiku, tush N Prefekt i Tutinës, em 

nohet Kryetar i Bashkis së Ferizajt. 
Ky Dekret të botohet në Fletoren Zyrtare lë 

Mbretnis. 
Tiranë, me 27-10-1942-XX. 

f rancesco Jacomoni d v. 

M. Kruja d. v. 

Dekret Mekambësui..r datë 27-10, J 942-AX 
Pushime dhe emërime Kryetarësh Bashkie 

NA 
MËK.AMBËS I PËRGJITHSHËM I MADHNIS TIJ 

VIK TOR E.,IA.'JUELIT III 
P:l!:R HIR ~ ZOTIT E VULLNET TË KOMBIT 

MBRET I ITALIS DHE I SHQIPNIS 
PERANDOR I ETIOPIS 

Në virtyt t'autorltetit që Na asht delegue; 
Mbi propozimin e Ministrit Sekretar të Shtetit 

për Punët e Mbrendshme; 
kemi dekretua dhe dekretojmë: 

Z. Ejup Gjqrezl, tash Kryetar i Bashkis së Raho 

vecit, shkarkohet nga de1yra, mbassi kalon në shë.bim 
t'Administratës së Drejtësis. 

Z. Daut Elezi, tash Krye!ar i Komunës së Qen 
drës Elbasan, shkarkohet nga detyra, dhe, ernnohet 

Kryetar i Bashkisë Rahovec. 
Ky Dekret të botohet në Fletoren Zyrtare të 

l'i'\bretnis. 
Tiranë, më 27-X-1942-XX. 

Francesco Jacomoni d. v. 
M. Kruja d. v. 
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Dekret Mëkambë.~uer datë 31-10-XX 
Emërim custcrr të Këshillit të Shtetit 

NA 
Mi!:KAMBËS I PËRGJITHSH:l!'lM I 'MADHNIS TIJ 

VIKTOR EMANUELIT III 
P:11:R HIR Ti!: ZOTIT E VULLNET T:11: KOMBIT 

MBRET I IT ALIS DHE I SHQIPNIS 
PERANDOR I E'lIOPIS 

Në virtgt t'autoritetit që Na asht delegue; 
Mbassi u-ndigjue Këshilli i Ministravet; 
Mbi propozimin e Kruetarit të Këshillit të Mini 

stravet: 
kemi dekretue e dekretojmë: 

Z. Dr. Basho jovan, ernnohet antar i Këshillit 
të Shtetit. 

K!J Dekret të botohet në Fletoren Zgrtare ¢ë 
Mbretnis. · 

Tiranë, me 31-X-1942 XX. 
Francesco Jacomoni d. v. 

M. Kruja d. v. 

Dekret Mëkambësuër <latë 31-10-1942,XXl 
Ndrim i Drejtorit të P. të Shëncietësis 

NA 
M:11:KAMB:l!:S I P:11:RGJITHSH™ I MADHNIS TIJ 

VIKTOR EMANUELIT III 
Pf:R HIR T:11: ZOTIT E VULLNET T:11: KOMBIT 

MBRET I ITALIS DHE I SHQIPNIS 
PERANDOR I ETIOPIS 

Në virtgt t'autoritetit që Na asht delegue; 
Mbassi u-ndiqjue Këshilli i Ministravet; 
Mbi propozimin e Ministrit Sekretar Shteti për 

Punët e Mbrendëshme; 
kemi dekretua e dekr etoj më: 

Z. Dr. Jan Basho, Drejtor i Përqjithshërn 
Shëndetsis, shkarkohet nga detura 

Z. Dr. Harndi Sulçebe, emnohet Drejtor i Për 
gjithshëm i Shëndetsis, 

K!J Dekret do t'i komunikohet Këshillit Kontro 
llues per r regjistrim dhe do të botohet në Fletoren 
Zurtare të Mbretnis. 

Tiranë, me 31-X-1942-XXI. 
Francesco Jacomoni d. v. 

M. Kruja d. v. 

11 

Dekret Mëkambësuer datë 2-11-1942-XX 

Pushim en=turi ti' Këshilit Q. t'Ek. Kop. 
dhe të K. E. F. F. Korp. 

NA 
M:11:KAMR:l!:S I PËRGJITHSHËM I Mt:DHNIS TIJ 

VIKTOR EMANUELIT III 
PËR HIR TË ZOTIT E VULLNET TË KOMBIT 

MBRET I IT ALIS DHE I SHQIPN!S 
PERANDOR I ETIOPIS 

. Në virtut t'autoritetit që Na asht delegue; 
Mbassi u-panë liqjët 12 Korrik 1940,XVIII, Nr. 

357 e 358; 
Mbi propozimin e Kr!Jetarit të Këshillit të Mini 

stravet Zav. Ministër Sekretar i Partis Kombëtare Fa 
shiste Shqiptare; 

kemi dekretue e dekretojmë: 

Z. Ndoc Çoba, pushon së barnuni pjesë në Kë 
shillin Qendruer t'Ekonomis Korporative dhe për pa 
sojë në Këshillin e Epërm Fashist Korporativ që 
nga data 21 Tetuer 1942-XX. 

K!J Dekret do të botohet në Fletoren Zurtare të 
Mbretnis, dhe do t' i kumtohet Këshillit t'Epërm Fa 
shist Korporativ 

Tiranë, me 2-11-1942-XXI. 

Francesco Jacomoni d. v. 

M. Kruja d. v. 

NDREQ JE GABIMI 

Në D. N\ n 263 dt. 2-XI-1942-XXI, mbi li 
dh]e rrogasn jetike, botuar në Fletoren Zgrtare nr 
127 datë 10-XI-1942-XXI. në faqet 6-7-8 e 9, bëhen 
këto ndreqje: 

Nr. 1. Familja Hoxha Kadri Prishtina, suma fr. 
shq. 180; nr. 34 Familja Risto Siliqi, surna fr. 
shq. 150; nr. 41 Familja Dhirnitri Mano, suma fr. 
shq. 120; nr. 53 Familja Suleiman Delvina, suma 
fr. shq. 240. 
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J'.I\RTE SUPPLEI\\ENTRRE in lingua italiana 

1 

f\nno XXI - Nr. 139 

Tirana, mercoledi 25 novembre 1942-XXI 
EDITA DAL MINISTERO DELLA CULTURA POPOLARE 

CONDIZIONI D'ABBONAMINTO COSTO E MODALITA PEP LE lNSERZlONl 
ALBANIJ,., ITALIA e IMPERO 
ESTERO (Paesl dell'Unlone Pestcle) 

per un anno Fr. alb. 20 
• 30 

(per 6 mesi , meta prezzo) 
Un num, ro del mese In corso [sruc • 16 paglne] Fr. alb. 0,20 

• arratroto • I 
Ognl fe sctcclc e In vendtts enche presso Je llbrerle autorluate. 

· Gli ebbonamenn di regola decorrono dal glorno di rlcevtmento dell'Importc. 
Non si gar anti see l'iDvlo del numeri arretrau. 

L'importo dell'abbonamento o per numerl separat!, se per resldentl In Al· 
b mia, deve essere versato ai locali Ufflci di finanza e la relottva quletanza 
rlme11a al Mlnlstero della CULTURA POPOLARE se dall'ltallo, lmpera o dal· 
l' Estero, cnn assegDo bancarlo strlato in lranchl albonesl, aumentato (se per 

· abbonomentl) di fr. alb. 0,70 per spesc di quletanza. 
GU Ufllct statolt (civili o mllltarl) e gh Enti pubbllci quaudo autonom, o 

acce11tratl (cioe non gli Utl!c! dipendenli) . possono richledere per lscrltto uno 
o piu .copie gratulte (sciolte o in abbonamentol perse e per gli Ullk! dlpendentl. 

Decreto Luogotenenziale Nr. 291 
data 27-10-1942 XX 

Dichiarazione d'interesse pubblico 
dell espropriazione per il prolunqamento della 
prima parte della strada lienerale Pa iani 

NOI 
LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTA 

VITTORIO EMANUELE Ill 
PER GRAZIA DI DIO E VOLQNTA DELl..A NAZIONE 

RE D' IT ALIA E D' ALBANIA 
I:tv.PERATORE D' ETIOPIA 

In virtu dell' Autorita a Noi conferita , 
Visto .i.1 Nostro Decrcco in data 11 dicernbre 

1939-XVJII, n. 178, conte-icnte le norme ;Je, le espro 
priazioni d'interesse pubbl.co , 

· Ritenuta la nec.s i a per l'espropriazione di al 
cuni terreni ed edifici nella citta di Tirana ; 

Sulla proposta del Ministro Seqretario di Stato 
per gl'Interni; 

a>biaroo decretats e decretwmo: 
E' dichiarato d'in.e.es;e .pubbli.o 1 espr opriazione 

der terreni· ed edifici per I'estensione della prima 
parte della strada General Guzzoni, i.idica a r.ell'elenco 
allegato al presente Deere.o e nel.e localita rtsul.anti 
nella relativa carta coreoqrafica, ehe, dopo essere vi 
stata, d'ordine Nostro, dal Ministro propone.rte, viene 
alleqata al prcsente Decreto. 

Ordiniarno ehe ii presente Dccreto sia pubbl icato 
nella Gazzctta Ufficiale del Regno mandando a chiun 
que ~etti di osservarlo e di farlo osservare. 

Tirana, li 27 ottobre 1942-XX. 
Francesco Iacornoni 

M~ Kruja 

te non aupero una colonna lolbonese e ltaltono)ml111mo fr. elb. 10 
1e oJtre una colonao • • p11tr ognl colonna • • 

L'lmporto e da venor11 In antlclpo salvo per qll Ulflcl 1tatall o pora11,. 
tall con le stesse modallta come per gli abbonamentl. 

Le lnserzlonl aono gratulte aoltonte per l Tribunal! o l'Jlmrnlnlltrazlone 110 
tale quando per legge non e prevlsto o non • poulblle la I ITal1a ,u terzi d.Ua 
,pesa per l' lnserzlone. 

La pubbllcazlone delle lnsenlonl avvlene aalvo 1pecloll clrcoetaose · .,.tre 
I r,,riml 3 numerl dopa la data di rlcevlmento. 

N. B. Ogol ccrrtspcndensc o venamento deve e11ere tndlrluato al, 
MINISTERO DELLA CULTURA POPOLARE 

(GAZZETIA UFFICIALE) 
T I R A N A (Albania) 

Decreto Luogotenenziole Nr. 292 
data 27-10-19-12-XX 

Dichiarazione d'interesae pubblico dello costru 
zione della strada Vaudejë-Lezhe 

NOI 
LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTA 

VITTORIO EMANUELE Ill 
PER GRAZIA DIDIO E VOLONTA DELLA NAZIONE 

RE D' IT ALIA E D' ALBANIA 
IMPERATORE D' ETIOPIA 

In Yirtu dell'Autorita a Noi conterua.: 
Visto il Nostro Deere o in da a 11 diccrnbre 1939- 

XVIII, n. 178, conteiente le norme salle espropriazjoni 
per intcresse pubblico, convertito in legge del ;2 
ottobre 1940-XVIII, n. 491; 

Vista Ja richiesta dell'!\. S. A. in data 18 giu 
gno 1942-XX, n. 3910; 

Su proposta del Ministro per i Lavori Pubblici; 
abbiarno decretato e decretiamo: 

E' dichiarata d'interesse pubbl co 1 J costruzi me 
della strada Vandejë-Lezhë e per conseqrenza z or 
dinata I'espropriazione dei seque.iti bed: 

(Vedi l'elenco nel'a parte a banese). 
Il Ministro proponcnte e incaricato per l'esecu- 

zione del presente , Deere· o. · 
Ordiniarno ehe i1 prcsente Dzcreto sia pubblicato 

nella Gazzetta Uificiale del Regno rnandando a chiun 
que spetti di osservarlo e di farlo osservare. 

Tirana, li 27 ottobre 1942-XX. 
Francesoe J acornoni 

Tl j as Agushi 
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Decreto Luogotenenziale Nr. 293 
data 2-11-1Y42-XXI 

Aumento di fondi nel Bilancio 1942-43 del 
Min. lnterni per pagamento di spese per espropri 

NOi 
"UOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTA 

VITTORIO EMANUELE III 
Plffl GRAZIA DI DIO E VOLONTA DELLA NAZIONE 

RE ff IT ALIA E D' ALBANIA 
IMPERATORE D' ETIOPIA 

In vittu dell' Autori ta a Noi conferita i 
Visto l'art. 15 del Statuto Fondamentale del 

Reqno e I'art. 14 del Nostro Decreto N. 101 del 3 
uprile 1940-XVIII, convertito in legge 12 luglio 1940 
XVIII, nr. .358; 

Ritenuta la necessita di stanziare dei fondi alla 
Bashktja dj Scutari per il pagamento delle spese ne 
cessarie agli espropri per I'apertura del Viale «Mus 
solini» a Scutari; 

Senti to il Consiglio dei Ministri; 
Sulla pror csta del Ministro Segretario di State 

per le Fi.ranze. di concerto con il Ministro Segretario 
di Stato agli Interni ; 

abbiamo de:retato e decretiamo. 

Art. 1 

Nell o sta o di previ ·i one della spesa per 1 'eser 
cizio finanziar.o 1942-43 del Ministero de.I'Interno, 
Direzione G. dell a Sanita PubbJ:ca e Direz o .e G. della 
P S. sotto ii Titolo II • « Spese straordinarie » - 

Categoria T « Spese effettive » - Amministraz.one de: 
l'Interno - Rubrica « Spese var ia » e istitui.o ii c p. 
46: « Sovvenzione alla Bashkija di Scutari per esp.o 
pri del Viale Mussolini » con uno stanziamento di 
fr. alb. 500.000 (cinquecentomila). 

Art. 2 

Alla spesa di cui all 'art. 1 del presente .Decreto 
e fatto fronte con storno di fondi per fr. alb . .310.700 
(trecentodtecirnilasettecento) dal cap. 59: « Fondi di 
riserva per cornpletamento di fondi e per spese im 
previste dal bilancio » dello stato di previsione della 
spesa per I'esercizio finanziario 1942-43 degli Alti 
Istituti e Ministero delle Finanze e alla differenea 
di fr. alb. 189 . .300 (cento ottantanovernila e trecento) 
con le en trate accerrate in •• piu della previsione al 
cap .9: « Decime sui cereali, frutta, erba, olive e 
giunchi » nello sta:o di previsione dell'entrata per l'e 
sercizio finanziar io t 942-43. 

Art. 3 
JI presente decreto andra in vigore dal giorno 

della sua pubblicazione ·. nella Gazzetta Ufficiale del 

Regno e sara comunicato dal Ministro proponente 
al Consiglio Superiore Fasc.sta Corporativo per -la sua 
conversions in legge. 

Ordiniamo ehe ii presante Dcc.c:o sia pubblicato 
nella Gazzetta Ufficiale del Regno, mandando a chiun 
que spetti di osservarlo e di farlo osservare .. 

Tirana, li 2 novembre 1942-XXI. 
Francesco Jacomoni. 

M. Kruja 
Shuk Gurakuqi 

Decreto Luogotenenziale Nr. 294 

data 2-11-1942-XXI 
Autorizzazione di funzionamento per 

la Soc. An. Comeco 

NOi 
LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAFBTA 

VITTORIO EMANUELE III 
PER GRAZIA DIDIO E VOLONTA DELLA NAZIONE 

RE D' IT AUA E D' ALBANIA 
IMPERATORE D' ETIOPIA 

In virtu dell'Autorita a Noi conferita , 
Vista la deliberazione del 7 luql'o 1942-XX del 

Tribunale di I. Istanza in Tirana sulla istituzione 
della Societa Anonima «COMECO» - Compagnia Me 
diterranea Comrnerciale - con sede a Tirana, e sulla 
conforrnita dell'atto costitutivo e dello Sta uto della 
Societa co.i le disposizioni di Legge; 

Visto l'art. 8 del Regolamento sull'applicazione 
delle disposizioni del Cadice di Comrnerc.o , , 

Su proposta del Mini.,tro Seqretario di Sra:c per" 
I 'Econornia Nazionale ; 

abbiarno decretato e decretiamo: 
E' approvata la deliberazione del Tribunale di I. 

Istanza di Tirana, in data 7 luglio 1942-XX, relativa 
alla Societa Anonirna COMECO - Compagnia Medi 

. terranca Commerciale - con sede in Tirana e si ordina 
il libero funzionarnento della medesima. 

Ordiniamo ehe ii presente decreto sia pubblicato 
nella Guzzetta Ufficiale mandando a chiunque spetti 
di osservarlo o di farlo osservare. 

Tirana, li 2 novembre 1942-XXI. 
Francesco Jacomoni 

K. Kotte 
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Decreto Luogotenenziale Nr. 295 
data 2-11-1942-XXl 

Autorizzazione di funzionamento alla 
Soc. An. G.A.I.A. 

NOi 
LUOOOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTA 

VITTORIO EMANUELE III 
PER GRAZIA DIDIO E VOLONTA DELLA NAZIONE 

RE D' IT ALIA E D' ALBANIA 
IMPERATORE D' ETIOPIA 

In virtu dell'Autorita a Noi conferita; 
Vista la deliberazione del 2 luglio 1942-XX del 

Tribunale di I. Istanza in Durazzo sulla istituzione 
della Societa Anonima « G. A. I. A.» . Gruppo Au· 
tomobilistico ltalo-Albanese . - con sede in Durazzo, 
e sulla conforrnita dcll'atto costitutivo e dello Sta 
tuto della Socleta con le disposizioni di Legge; 

Visto l'art. 8 del Regolamento sull'applicazione 
delle disposizioni del Codice di Commerc.o , 

Su proposta del Ministro Segretario di Stato per 
I'Economia Nazionale : 

abbiamo decretato e decretiarno: 
E' approvata la deliberazione del Tribunale di 

Istanza di Durazzo in 'data 2 luglio 1942-XX, relativa 
alla Societa Anonima G. A. I. A. - Gruppo Automo 
bilistico Halo-Albanese - con sede in Durazzo e .si 
ordina il libero funzionarnento della medesima 

Ordiniamo ehe il presente Deere.o sia pubblicato 
nalla Gazzetta Ufficiale del Regno, manda.ido a chiun 
que spetti di osservarlo e di farlo osservare. 

Tirana, li 2 novembre 1942-XXI. 
Francesco Jacomoni. 

K. Kotte 

Decreto Luogotenenziale Nr. 296 
· data 2-11-1942-XX 

Autorizzazione di funzionamento alla 
Soc. An. S.N.I.C. 

NOi 
LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTA 

VITTORIO EMANUELE III 
PER GRAZIA DIDIO E VOLONTA DELLA NAZIONE 

RED' ITALIA ED' ALBANIA 
IMPERATORE D' ETIOPIA 

In virtu dell' Autori ta a Noi oonferita: 
Vista Ia deliberazione del 6 lug Ji o 194 2-XX del 

Tribunale di I. Istanza in Durazzo sulla .istituzione 
della Societa Anonima « S. N. I. C. » • Societa Na 
zionale Industriale Commerciale · con se fe in Durazzo 
e sulla conformita dell'atto costitutivo e dello Sta 
tuto della Societa con le disposizioni di Legge; 

Visto l'art. 8 del Regolamento sull'applicazione 

delle disposizioni del Codice di Cornmercio , , 
Su proposta del Mini.,tro Segretario di Siato per 

l 'Economia Nazionale ; 
abbiamo decrctato e decretiamo: 

E' approvata la deliberazione del Tribunale di I. 
Istanza di Durazzo in data 6 luglio 1942-XX, relativa 
alla Societa Anonima «S. N. J. C.» - Societa Nazio 
nale Industriale Commerciale - con sede in Durazzo e 
si ordina il libero funzionarncnto della medesima. 

Ordiniamo ehe it presente Decre:o sia pubblicato 
nella Gazzetta Ufficiale del Rcgno, mandando a chiun 
que spetti di osservarlo e di farlo osservarc. 

Tirana, li 2 novembre 1942-XXL 
Francesco Jacomoni 

K. Kotte 

Decreto Luogotenenziale Nr. 297 
data 2-11-1942.XXI 

;1!,utorizzazionel di funzioncmento'[clluj 
Soc. An. S.I.C.A.I. 

NOi 
LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTA 

VITTORIO EMANUELE III 
PER GRAZIA DIDIO E VOLONTA DELLA NAZIONE 

RE D' IT ALIA E D' ALBANIA 
IMPERATORE D' ETIOPIA 

In virtu dell' Autori ta a Noi conferita; 
Vista la deliberazlone del 2 luglio 1942-XX del 

Tribunale di I. Istanza in Durazzo sulla Istituzio.ie 
della Societa Anonima Industriale I alo-A'bar.ese «S. 
I. C. A. I. ~ con sede in Durazzo e sulla conformita 
dell'atto costitutivo e dello Statu o della Sccieta con 
le disposizioni di Legge, 

Visto l'art. 8 del Regolamento sull'applicazione 
delle disposizioni del Codice di Commercio; I 

Su proposta del Mini,;tro Seqretario, di State per 
l'Economia Nazionale; 

abbiamo decretato e decretiarno: 
E' approvata la deliberazione del Tribunale di I. 

Istanza di Durazzo in data 2 Iuglio 1942-XX, relativa 
alla Societa Anonima Industriale Commerciale Italo 
Albanese «S. I. C. A. I.» con sede in Durazzo e si 
ordina il libero funzionarnento della medesima. 

Ordiniarno ehe il .presente Decreto sia pubbllcato 
nella Gazzetta Ufficiale del Reqno, mandaado a chiun 
que spetti di osservarlo e di farlo osservare. 

Tirana, li 2 novernbre 1942-XXI. 
Francesco Jacomoni 

K. Kotte 
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Decreto Luogotenenziale Nr. 298 
data 2-11-1942-XXI 

Autorizzazione di funzionamento alla 
Soc. S. T .A.M. 

NOi 
LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTA 

VITTORIO EMANUELE III 
PER GRAZIA DIDIO E VOLONTA DELLA NAZIONE 

RE D' IT ALIA E D' ALBANIA 
IMPERATORE D' ETIOPIA 

In virtu dell'Autorlta a Noi conterita: 
Vista la deliberazione del 6 luglio 1942-XX del 

Tribunale di I. Istanza in Durazzo sulla istituzione 
della Societa Cornmerciale Anonima Manifattura «S. 
T. l\. M. » con sede in Durazzo, e sulla conforrnita 
dell'atto constitutive e dello Statuto della Societa con 
le disposizioni di Legge; 

Visto l'art. 8 del Regolamento sull'applicazione 
delle disposizioni del Codice di Commcrcio: 

Su proposta del Ministro Segretario di Stato per 
· I'Economia · Nazionale ; 

i abbiamo decretato e decretiamo: 
E' approvata la deliberazione del Tribunale di I. 

Istanza di Durazzo in data 6 luglio 1942-XX, relative 
'alla Societa Commerciale Anonima Manifattura « S. 
T. A. M. » con sede in Durazzo e si ordina i1 libero 
funzionamento della medesima. 

Ordiniarno ehe il presente Decrcto sia pubblicato 
nella Gazzetta Ufficiale del Regno, mandando a chiun 
que spetti di osservarlo e di farlo osservare. 

Tirana, li 2 novembre 1942-XXI. 
Francesco jacomont 

K. Kotte 

Decreto Luogetenenziale· Nr. 299); 
data 2-1 J.l942-XXI 

Autorizzazione di funzionamento per la 
Soc. I.A.C.S.P. 

NOI 
LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTA 

VITTORIO EMANUELE III 
.PER GRAZIA DIDIO E VOLONTA DELLA NAZIONE 

RE D' IT ALIA E D' ALBANIA 
IMPKRATORE D' ETIOPIA 

Vista Ia deliberazione in data 2 settembre 1942- 
XX del Tribunale di I. Istanza in Durazzo sulla 
istltuzione della Societa Anonima Industriale Calcarea 
distinta con la Sigla I. l\. C. S. P., con sede a Du 
razzo, e sulla c,onformita dell'ato constitutive e dello 
Sta tu to dell a Societa con le disposizioni di Legge; 

Visto l'art. 8 del Regolamento sull'applicazione 
delle disposlzloni del Codice di Commercio; 

Su proposta del Ministra Segtetario di State per 
l'Economia Nazionale , 

abbiamo decretato e· decretiamo 

• 

E' approvata la deliberazione del Tribunale di I. 
Istanza di Durazzo · in data 2 setternbre 1942-XX, 
relative alla Societa Anonima Industriale Alba!lese 
Calcarea «I. A. C. S. P. » con sede a Durazzzo e si 
ordina il suo libero funzionarnento . 

Ordiniamo ehe il presente Decre:o sia pubblicato 
nella Gazzetta Ufficiale del Regno, mandando a chiun- 

que spetti di osservarlo e di farlo osservare. 
Tirana, li 2 novernbre 1942-XXI. 

Francesco Jacomoni. 

K. Kotte 

DECRETT LUOGOTENENZIJ\LI di nomina 
(senza num. pr.) 

- Con O. L. in data 19 settembre 1942-XX, i1 
sig. Xhelal Staravecka, Vice Commissario di Polizia, 
e esonerato dalia carica, per avere presentato le di 
missioni. 

. - Con O. L. in data 28 setternbre 1942-XX, e 
esonerato dalla carica per motivi di salute, il sig. 
Daut Pelinku, agente di III classe, gruppo C ·grado 
XIV, con servizio presso la Direzione deJle PP. TT. 
a Scutari. 

- Con O. L. in data 13 ottobre 1942-XX, i sigg. 
Pandeli Zografi, Zef Duna, Ali Dukagjini e Llambi 
Grabocka, vincitori del concorso indetto con D. M. 
in data 6,6,1941-XIX, dopo aver passato il periodo 
di prova, sono nominati aiuto-tecnici del qruppo' B, 
grado XI, dell'Amministrazione dei LL. PP. 

- Con D. L. in data 17 ottobre 1942-XX, '.il 
sig. Scr ibano Cav Cassiano, Capo-Cornrnissario della 
P. S., cessa di far parte nel Corpo Armato della Po 
lizia del Regno d'Albania, a decorrere dal 4. settem- 

bre 1942-XX, per rientrare nei ruoli della Polizia 
Italiana. ' 

- Con O. L. in data 17 ottobre 1942-XX, il sig. 
Spiro Mano, Giudice di I classe a Valona, e tra 
sferito con la s tessa qualita al Tribunale di Pace 
a Bilisht; ii sig. Andon Sallubanda, Giudice di Pace 
di I classe a Bilisht, viene trasferito, con la stessa 
qualita, al Tribunale di Pace di Valona; ii s~. 
Niko Glorhuci, Giudice di II classe con funzioni di 
Giudice di Pace a Lushnja, e trasferito al Tribunale 
di Pace a Pogradec ed ii sig. Hasan Begolli, Giu 
dice di Pace di I classe, a disposizione del Mini 
stero dopo la soppressione del Trrbunale di I Istanza 
di Peskopia, e destinato alle stesse funzioni di mem 
bro presso il Tribunale di I istanza di Prishtina. 

- D. L. del 23 ottobre 1942-XX, vengono ri- 

presi in servizio presso ii Ministero dell'Economia 
Nazionale, nei posti disponibili, i signori: Duka Jashr 
e Muço Dhirniter, ex tecnici per l'olivicoltura e i si 
gnori Puxa Triton, Kutra Sefo, Rustemi Asllan, Zy- • 
kaj Shgqr! e Beshiri Ilo, ex agenti agricoli. 
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Con D. L. in data 23 ottobre 1942-XX, il sig. 
Vcis Pipa, tecnico di II classe viene destituito dal 
servizio, a decorrere, per gli effetti di legge, dal 1 
agosto 1941-X-X. 

- Con D. L. in data 23 ottobre 1942-XX, ii sig 
Foto Vesha, aqente di I classe, gruppo C, grado XI 
in servizio presso J 'Ispettorato Veterinario di Corciu, 
viene destituito dal servizio, con decorrenza, per i 
relativi effetti di legge, dal 1 settembre 1941-XIX. 

- Con ·o. L. in dataz? ottobre 1942-XX, ii sig 
Jusuf Çeka, insegnante a Gilan, e destituito dalia 
carica in base dcll'art. 63, paragrafo a) del D. L. 
n. 105 del 3.4.1940-XVIJ. 

- Con D. L. u• data 27 ottobre lÇi/!2-XX, ii siq. 
Zija Bejleri, attualmcnte Direttore dell'ufficio diritti 
e tasse presso il Ministero delle Finanze, e promosso 
e n ominato mernbro dclla Corte dei Conti 

- Con D. L. in data 27 ottobre 1942-XX, sono 
nominati agenti di IV classe nell' Amministrazione Fi 
nanziaria gli impiegati: Ton Radoja, Jakup Behri 
e Agim Spahia, vincitor i al c »ncorso indetto in data 
28.3.1940-XVIII. 

- Con ·O. L. in data 27 ottobre 1942-XX, ii sig. 
Muhanem Manglli, finora ajente di IV classe, e pro 
mosso agente di I classe, nel ' posto vacante, gruppo C 
grado XI dei ruoli organici nominativi dell' Ammi- 

·. nistrazione Interna, con stipendio rnensile di fr. alb. 
150. 

- Con O. L. in data 27 ottobre 1942-XX, il sig. 
Vasif Resmimi, attualmente Capo del Comune di Vor 
rë, e nominate li Seqretario ne! posto risultante 
vacante e viene mquadrato nei ruoli organici nomi 
.rurtivi dell' Amministraztone Interna. 

- Con D. L. in data 27 ottobre 1942-XX, ii sig. 
Hiqmet Roshi, professore al Liceo dello State a Ar- 

girocastro, viene csonerato .dal servizio, in base al 
primo paragrafo dell'art. 47 del D L. n. 105 in 
data 3.4.1940-XVIIJ. 

- Con O. L. in data '27 ottobre 1942-XX, il sig. 
Mustafa Natiku, Sottoprefetto di Tutina, ë • esone. 
rato dal scrvizio. perchë dcsiqnato ad altra carica, 
al suo posto e nominate Kadri Vasili. 

Con D. L. in datrr'27 ottobre 1942-XX, il sig. 
Shaban Belcqu ë nominate Capo del I Cornune di Vorra 
al posto del sig. Vasif Resmini, esonerato da talc 
servizio perche designato ad altro incarlco, e ii sig. 
Muh~rrern Duka r nominate Capo del Cornune Centro 
di Gusmar. al posto risultato vacante. 

- Con O. L in data 27 ottobrc t 942-XX, il sig 
Ke! Lorn, Podesta di Ferizaj, ë Iicenziato dal ser 
vizio, perchë f nadatto, ed al suo posto ë nominato 
ii sig Mustafa Natiku, Sottoprefctto di Tutina, 

- Con D L. in' data 27 ottobre 1942-XX, i1 sig. 
Epes Ggyrczi, attuulmente Podesta di Rahovec, e eso 
nerato dal servizio per cssere passato at servlzio 
dell'Amministrazione della Giustizia e it -sig. Daut 
Elezi, attualmente capo del Comune Centro di EJ. 
basan, e esonerato da tale servizio ed e nominato 
Podesta di Rahovec. 

- Con D. L. del 31 ottobrc 1942-XXI il sig. 
Dott. Basho Jovan, Direttore Generale per la Sa 
nita pubblica e esonerato dalia carica ed. al suo po· 
sto, ë nominato ii sig. Dott, Hamdi Sulçebë. 

- Con D. L. del 31 ottobre 1942-XXI, ii sig. Dr. 
Basho Jovan e norninato membro del Consiglio di 
State, 

- Con D. L. del 2 novembre 1942-XXI, il 
sig. Çoba Ndoc cessa di far parte al Consiglio Cen 
trale dell'Economia Corporative ed al Consiglio Su 
periore Fascista Corporativo. 

Satyp. Luarasi TiranA 
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Viti XXI 

FLETORJA 
E M B .R E T N I S Ë 

Nr.140 

ZYRT'ARE 
SHQIPTARE 

Tiranë, e Enjte 26 Nëntor 1942-XXI 

BOTOHET PREJ MINISTRI$ S£ KULTUR£S POPULLORE 

KONDITAT E PAJTIMIT 

PËR SHQIPl}Rl, IT ~LI e PERANDORI: për nji vit Fr. Bhq. 20 
• JASHTE (Shtete të B. Postal) • • • ,. 80 

wër 6 muaj gjysma) 
Njl numur (deri 16 faqesh) i muajit n'udhtim Fr. Shq. 0,20 
, • ,. • i vjet3r • 1.- 

(Numuratë veçanta shiten edhe në Libraritë) 
Tl hollat për pajtime ose për aasi numuraah a koleksio 

ne pquben në Zyrln e Financave në çdo vend dhe 4.ë· 
fteu plrkat8so duhet t'i dërgohet Ministria a8 KUL TURES 
POPULLORE. 

Pir Fletoren Zyrtare, nga jashtë pajtimi mund ti! dër 
aobet me çek banke, tue shtue fr, shq. 0.70 per pullat e dë 
fteals, po dhen'atl drejtim. 

TAKSA E REGULLA PËR SHPALLJET 

Kur nuk kalon nji! shtyllë [shqip e italisht) Fr. Shq. 10 
Për ma shumë se vjë shtyllë për çdo shtyllë • 5 

Botohen pa vlefti! shpalljet q'u përkaain gjyqeYe ose admini• 
1trati!1 Shtetnore dhe ato të cilësueme t'atilla ose ti! perja1btue111e 
llrjl!ri,ht nga pagimi i taklave Shtetnore. 

Shpalljet botohen rregullieht • kur nuk pengojnë rasje ti po· 
eaçme • ndër 3 numurat e para pas mbri+jee 1ë tyre në Redakei 

pageea e 1hpalljevet bëhet si edhe për pajtimet ni! Zyrat Flnanoiare 

D1EJTIMI pir korrNpondenci dhe pageeat 61ht 
M1NISTR1S£ S£ KULTUR£S i'OPULLOlE 

(FLETORJA ZYRTARE) 
TIRAN£ 

PËRMB,AJTJE 
I) .D. M. 17 Tetor 1942-XX, N. 300 

Dhanëje e një rroge shpërblim nëp. 
Komunalë f. 

2) D. M. 25 Nëntor 1942-XXI, N. 301 
Emërim Komisari të Naltë për Prefek urën 
, Vlonës 2 

3) D. M. 26 Shtator 1942,XX 
i". Emërim i Kom. të P. të Fuqive për S. B. •. 3 
4) D. M. 2 Nëntor 194'2-XXI 

Pjestim rroge jetike ,, 3 
5) D. M. 3 Nëntor 1943-XXI 

Emërim Nd. Lloçentarë 1i 

i) D. Min. P. B. ~ Shpronësim prone në 
Vlonë për nevoja ajronautike 't 

7) D, Min. P. B. - Pranim dorëheqjeje nëp. .. q 

SO MM ARIO 
1) D. L. 17 ott. 1942-XX N. 300 

Concessione di uno stipendio-indennito al per· 
sepale Comunale 

2) D. L. 25 nov. J942-XXI N. 301 
Nomina di Alto Commissano per lo Preiettura 
di Valona · 

3) D. L. 26 sett. 1942,XX 
Nomina del Comandante delle Forze di S.P. 

4) D. L. 2 DOV. 1942 XXI 
Ripartizione di assegno vitalizio. 

5) D. L. 3 nov. 1942-XXI 
Nomina di aiuto-contabile 

6) .n, Min. LL. PP. 
Espropriozione di immobile a Valo na per esi 
genze aeronautiche 

Dekret Mëkambësuer Nr. 300 
datë 17-10-1942-XX 

Dhanëje e një rroge shpërblim nëp. Komunali 

NA 
Mt:KAMBËS I P:l!:RGJITHSHi!:M I MADHNIS TIJ 

VIKTOR El11ANUELIT III 
PËR HIR Ti!: ZOTIT E VULLNET TË KOMBIT 

MBRET I ITALIS DHE I SHQIPNIS 
PERANDOR I ETIOPIS 

Në virtyt t'autoritetit që Na asht delegue; 
Mbassi pa nenin 15 të Statutit Themeltar të 

Mbretnis, dhe nenin 14 të D.M. Nr. 105 datë 3-IV- 
1940-XVIIJ, kthye në Jigjë me datë 12-VII-1940- 
XVIII, N r. 358 ; 

Tue çmue nevojën me i ardhë në ndihmë per 
sonelit Komunal për stinën dirnnore me nji shpërblim 
të njiherëshëm , 

Si u-ndigjue Këshilli i Ministravet; 
Mbi propozimin e Ministrit Sekretar Shteti për 
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Punët e Mbrendshme, nji mendimi me Ministrin Se 
kretar Shteti për Financat; 

kemi dekretue dhe dekretojmë: 
Neni 1' 

Dekreti Mëk~mbësuer Nr. 238 datë 6-10-1942-XX, 
në Fletor~n Zyrtare Nr. 116 datë 7-10-1942-XX, q'u 
ep personelit të ruolit të Shtetit, personelit me kontratë 
e personelit të përkohëshern në shërbim të Shtetit nji 
shpërblim të njiherëshëm baras me rrogën mujore, bazë 
të gëzueme me dt. 30-VI-1942-XX, me të gjitha moda 
litetet e .c aktueme në të, zbatohet edhe për per 
sonelin në shërbim të komunave. 

Neni 2 
Ministri Sekretar Shteti .për Financat autorizohet 

me sigurue shumën e nevojshme për kët shperblim 
në kapitullin 7 «Subvension Komunevet» të «buxhe 
tit» t'ushtrimit financiar vazhdues. 

Neni 3 
Ky Dekret hyn në fuqi ditën e shpalljes së tij 

në Fletoren Zyrtare të Mbretnis, dhe ka me i u para 
qitë, prej Ministrit -proponues, Këshillit t'Epërrn Fa 
shist Korporativ për kthimin e tij në Ligjë. 

Urdhënojrnë që ky Dekret të botohet në Fle 
toren Zyrtare të Mbretnis, tue i dhanë mandat cilit 
do q'i përket me e respektue dhe me ba qi të respek 
tohet. 

Tiranë, me 17 Tetuer 1942-XX. 
Francesro Jacomoni d. v. 

.M.. Kruja d. ,. 
Shuk Gurakuqi d . v. 

Dekret Mtbomh6suer Nr. 301 
datë 25-11-1942-lll 

Emërim l<omisari ti Nalti për Pr.tekturëa 
e Vlonës 

NA 
M:ltKAMBttS I PJffiGJITHSH!tM I MADHNIS TIJ 

VIKTOR EMANUELIT III 
PitR HIR Tlt ZOTIT E VULLNET Ttt KOMBIT 

MBRET I IT ALIS DHE I SHQIPNIS 
J>ERANDOR I ETIOPIS 

Në virtyt t' Autoritetit që Na asht delegue; 
Mbassi u-pa Neni 15 i Statutit Themeltar të 

Mbretnis dhe Neni 14 i D.M. 3 Prill 1940-XVIII, 
Nr. 101, i kthyem në ligjën 12 Korrik 1940-XVIII, 
Nr. 258; 

Tue pasë parasysh nevojën e ngutshme për me 
marrë masa; 

Mbassi u-ndigjue Këshilli i Ministrave; 
Mbi praponim-in e .,Kryetarit të Këshillit të Mi 

nistravet, Minister Sekretar -Shteti për Punët e Mbren 
dëshme, njij mendimi me Ministrin Sekretar Shteti 
për Financat; 

kemi dekretue dhe dekretojmë: 
Neni 1 

Ministri i Shtetit, Shkëlqesa Qazim Koculi, em- 

nohet Komisar i Naltë për qarkun e Prefekturës së 
Vlonës. 

Neni 2 
Komisari i Naltë asht auktoriteti ma i nallë i 

Shtetit në qark dhe përtaqson drejt për së drejti 
Qeverrinë. 

Te Komisari i Naltë lidhet e gjithë jeta e qar 
kut, të cilën ai e nxitë, e bashkërendon dhe e udhë 
zon. 

Komisari i Naltë merr masa për me sigurue, në 
konformitet me udhëzimët e përgjithsttme të Qeverris, 
unitet drejtim i politik në zhvillimin e shërbimeve të 
ndryshme q'i përkasin Shtetit dhe enteve lokale, tue 
bashkërendua veprimiti ~ ,të të gjitha Zyrave publike 
e tue mbikqyrë shërbimet, me përjashtim t'atune q'i 
përkasin Administratës së Drejtësis. 

Merr masat q'i beson të domosdoshme për inte 
resin botuer, rn bikqyrf mbi mbarëvajtjen e admini 
stratave Politike e .rnbi personelin dlie ka fakultet me 
pezullua me njiherë çdo nëpunës, tue ia raportua Mi 
nistrit kompetent. 

Urdhënon hetimet q'i shef të nevojshme përkun 
drejt admlntstrarave q'i shtrohen mbikqurjcs së tij. 

Mbikqyrë rendin botuer e kujdeset për sjgunrmn 
botuer, disponon mbi Fuqin Publike dhe mund t'i 
kërkojë drejt për së drejti Komandës së Përgjith 
shme së Fuqis Publike te ;Mbretnis përdorimin .e 
fuqive të tjera . 

Ushtron të gjithë atributet e Ministrit të Mbren 
d~shëm në landën e rendit dhe të sigurimit botuer 
tue ia kumtue me njiherë masat e marruna Kryetarit 
të Këshillit të Ministrave. 

N-,ii 3 
Prefekti, l\uktoritetet dhe çdo tjetër organ i Po 

licisë i qarkut të Vlonës, për gjithë sa ka t~ bajë me 
sigurimin e me rendin botuer, zbatojnë urdhënat dhe 
udhëzimet e Komisarit ,të Naltë, prej të cilit mvaren 
drejt për së drejti dhe i raportojnë këtij çdo të re 
mbi këtë landë. 

Gjithashtu Prefek"t~ e Beratit e të Gjinokastrës 
i Kumtojnë Komisarit të Naltë çdo ngjarje qi ndodh 
në qarkun respektiv e qi sidoqoftë mund t'interesojë 
rendin dhe sigurimin botuer të qarkut të Vlonës. Po 
për atë arsye Komisari i Naltë mundet edhe të kum 
tojë drejt për së drejti me Prefektat e nalt-përmendun. 

!uni 4 
Dispozitat e përrnbajtuna në nenin 3 nuk i çli 

rojnë l\uktoritetet dhe Organet e përmenduri në atë 
nen me marrë masa me inciativë të tyne, kur vonesa 
mund të shkaktoj rrezik, si edhe me kryemun çdo 
tjetër detyrë t'imponueme nga Ligja, tue i dhanë 
gjithnji me njiherë kumtim Komisarit të Naltë. 

Neni I 
Komisarit të Naltë, për këtë shërbim, do t'i pa 

guhet nji mdemenitet rnujuer prej fr. shq. 1200. 
Mini.5tri i Financave auktorizohet •.. me ba në bu- 
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xhet, me dekret të vetin, ndryshimet e nevojshme 
për zbatimin e këtij Dekreti. 

Neni 6 
Ky Dekret hyn në fuqi prej ditës së botimit të 

tij në Fletoren Zyrtare, dhe ka me i-u kumtue nga 
Kryeministri proponues Këshillit t'Epërrn Fashist Kor 
porativ për me e kthye në ligjë. 

Urdhënojmë qi ky Dekret të botohet në Fletoren 
Zyrtare të Mbretnis, tue i dhanë mandat cilitdo qi 
përket rna 0 respektua dhe me bë qi të respektohet. 

Tiranë, me 25-Xl-1942-XXI. 
Francesco Jacomoni d. v. 

M Kruja. d v. 
Shuk Gurakuqi d. v, 
Dekret Mëkambësuer dtë 26-9 1942-XX 

Emërim i Komandantit të P. të F. për Sigurim B. 

NA 
MËXAMBËS I PERGJITHSH1i:M I MADHNIS TIJ 

VIKTOR F.MANUELIT III 
Pi/:R HIR Ti/: ZOTIT E VULLNET Tit KOMBIT 

MBRET I ITALIS DHE I SHQIPNIS 
PERANDOR I ETIOPIS 

Në virtyt t' Autoritetit që Na asht delegut; 
Mbassi u-pa Dekreti i Ynë me datë 23 Shtatuer 

1942-XX, në lidhje me krijimin e Komandës së Për 
gjithshme të Fuqive për Sigurimin Botuar të Mbret 
nis; 

Mbassi u-ndiqjue Këshilli. i Ministravet; 
Mbi propozimin e Ministrit Sekretar Shteti për 

Punët e Mbrendshme, ·i njij mendimi me Ministrin Se 
kretar Shteti për Financat; 

kemi dekretua e dekretojmi: 
Gjenerali i Divizionit Zannini .Licurqo ernnohet 

Komandant i Përgjithshëm i Fuqive për Sigurimin Bo 
tuer të Mbrewis, ~ nJ1 -shp°&olim muë]ue"r për këtë 
dclyre"prejrf:siiq. 1000. (njimijë). 

Komandanti i Përgjithshëm i përmendua ,7k vend, 
në funksjonet botore, me nji herë pas Këshilltarit ~ 
Përhershëm pranë Kryesis së Këshillit të Ministrave 
dhe para Këshilltarve të Përhershëm pranë Ministrive 
të ndryshme. . _ . 

Ky Dekret do të botohet në Fletoren Zyrtare dhe 
do t'i kumtohet Këshillit Kontrollres për rregjistrim. 

Tiranë, me 26-9-1942-XX. 
Francesco Jacomoni d. v. 

Xh. Korça d. v. 
M. Kri.ija d. v. 

Dekret Mëkambësuer datë 2.11, l 942~XXI 
Pjestim rroge jettke 

NA 
MËKAMBËS I PËRGJITHSHi/:M I MADHNIS TIJ 

VIKTOR EMANUELIT III 
Pli:R HIR Tli: ZOTIT E VULLNET Tli: KOMBIT 

MBRET I ITALIS DHE I SHQIPNIS 
PERANDOR I ETIOPIS 

Në virtyt t'autoritetit që Na asht deleque ; 
Mbassi u-pa Dekreti Mëkambësuer Nr. 92 dt. 

29-IV-1942, mbi lidhje të rrogës jetike Familjes së 
të ndjerit Ali Reçi; 

Mbassi u-pa Dekret-Ligja dt. 30 Korrik 1934; 
Tue pa nevojën me ua pjestue antarëve të fa 

miljes së Ali Reçit rrogën jetike të lidhun me De 
kretin e nalt-përrnendun: 

Mbasd u ndigjue Këshilli i Ministravet; 
Mbi propozimin e Kryetarit të Këshillit të Mi 

nistravet njij mendimi me Ministrin Sekretar Shteti 
për Financat; 

kemi dekretue dhe dekretojmë 
Neni 1. 

Rroga jetike për fr. shq. 200. ( dyqind). lidhë 
Familjes së të ndjerit Ali Reçit, me Dekretin t'Onë 
Nr. 92 datë 29-IV-1942-XX, pjestohet në favor të 
pjestarvet të familjes së tij si vijon: 

Emine Reçi e shoqja fr. shq. 60; Aishe Mehmet, 
e motra e pa martuerne fr. shq. 35; Ernine e bija 
e Aliut e mitun fr. shq. 15; Hatije e bija e Aliut 
e mitun fr. shq. 15; Qefser e bija e Aliut e mitun 
fr. shq. 15; Tefika e bija e Aliut e mitun fr. shq. 15; 
Lirija e hija, e Aliut e mitun fr. shq. 15; Skënder i 
biri i Aliut i mitun fr. shq. 15; Mehmet i biri 
Aliut i mitun fr. shq. 15. 

Gjithsejt fr. shq. 200. 
Neni 2 

Rroga jetike, pjestue si mbas nenit të sipërm 
të këtij Dekreti, fillon me u· pague nga data 18 Maj 
1942-XX, e Fletores Zyrtare të Mbretnis Nr. 63 me 
të cilën asht botue Dekreti i Jonë Nr. 92 e do t'i 
shtrohet dispozitave të nenit 2 të Dekretit Ligjës 
D. 30 Korrik 1934, mbi modifikimin e ligjeve për 
rrogat jetike e s'.1;::2rb·i -e për meritat patriotike. 

Ky Dekret hyn në fuqi nga dita e botimit të 
tij në Fletoren Zyrtare të Mbretnis, dhe do t'i kum 
tohet Këshillit Kontrollues për regjistrim. 

Tiranë, me 2-11-1942-XXJ. 
Francesco Jacomoni d. v. 

M. Kruja d. v. 
Shuk Gurakuqi d. v. 
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Dekret Mëkambësuer datë 3-11-1942-XXl 
Emërim Nd. Llogaritarë 

NA 
Mli':.KAMB~S I P~RGJITHSH~M I MADHNIS TIJ 

VIKTOR EMANUELIT Ill 
PËR HIR TË ZOTIT E VULLNET TË KOMBIT 

MBRET I IT ALIS DHE I SHQIPNIS 

Perandor i Etiopis 
Në virtyt t'Autoritetit që Na asht deleque : 
Mbassi u-pa Neni 19 i Dekretit t'Onë N. 105 

datë 3-lV-XVllI, mbi gjëndjen juridike, ekor.o rrike 
e jerarkike të nëpunësavet civilë të Shtetit; 

Mbassi u-pa Dekreti i Jonë me dt. 1-Vl-1940- 
XVIII, që cakton kuadrin organik t'administr atës Fi 
nancjare : 

Mbassi u-pa gjykim' i favorshëm i Këshillit të 
Administratës së Minis:ri~ së Financavet , 

Mbi propozi.nin e Min:strit Se'cre 'ur Sh e i i:ër 
Financat; 

kemi dekretue e dekretojmë: 
Nen' i Vetëm 

Nëpunëset e posht-shënuem qi kanë dali? fi uës 
në konkursin e shpallun me datë 17-Xl-1941-XX, të 
cilët ishin me shërbim edhe ma parë pranë Admini 
stratës Financiare, emnohen Ndihmës-Llojarirar në 
Grupin B) Grada XI-të të personelit r'Adrninistra'es 
Financjare tue nisë nga data 14-Il-1942-XX, dhe cak 
tue me vënd-s'iërbimet shënuc bri sejcillit cmën: 

I) Kadri Vahidi - pranë Seksjonit Ko itabël të 
M. E Kombëtare: 2) Selman Zernanaj - Pranë Zy 
rës Financiare Përmet; 3) Ismail Seferaj - pranë 
Intendecës Fin. Berat. 

Ky Dekret do të shpallet në Fletoen Zyrtare 
të Mbretnisë, dhe do t'i komunikohet Këshillit Kon 
troll us për rregj istrimin. 

• Tiranë, me 3-Il-1942-XXI. 
Francesco jacomoni d. v. 

Shuk Gurakuqi d. v. 

DEKRETE MINISTRnRË 
Shpronsim prone në Vlorë për nevoja ajronautike 

Ministri Sekretar Shteti për Punë Botore 
Mbassi pa shkresën Nr. 8 3232 datë 13 Ko: rik 

1942-XX, të Komandes Aeronautike në Shqipni, me 
të cilen kërkohet Dekreti i shpronësimit të pasuniës 
së Zz: Vllazen Efthimi e Llazar Opingari i të ndje 
rit Spiro që lypset për ngrehien e veprave për ne 
vojat e Aeronautikës në Vlonë: 

Mba~si pa Dekretin e depozitimit të shumës së 
75, me të cilin deklarohet i interesës publike ngrehja 
e veprave për nevojat e Aeronautikës në Vlonë: 

Mbassi pa Dekretin e depozitimit të shumë së 
përkatshrne të shpërblimit, leshue me da.ën 21 Ko 
rrik 1942-XX; 

Mbassi pa nenin 8 !ë D.M. datë 11 Dhetuer 
1939-XVIII, Nr. 178, që përmban normat për shpron 
sime t'interesës publike; 

Dekreton: 
Për ngrehjen e veprave për nevojat e Aeronauti 

kës në Vlonë, në vendin e quejtun Mesovune, shpron, 
sohet prona e Vilazën Efthimi e Llazar Opingari i të 
ndjerit Spiro, me nji sipërfaqe prej m2 1965 (Njimijë 
e nandqind e qjashtdhet e pesë) e në planin për 
pjestues përkatës shenohet me nr. 3, kufizue në Veri 
teprica e pronës së Vllazënve Efthirni e Llazar 'Opin 
gari, në Lindje: Aferdita, Ferhat dhe Alime Cakërri. 
në Jugë: Aferdito, Ferhat dhe Alime Cakërri dhe 
Zudhi Karagjozi, në Prendim: Vakufi Musulman në 
Vlo në 

Idemniteti për t'i u paque pronarit asht fr shq. 
3.108. (Tremijë e njiqind e tetë). 

Ky Dekret në veshtrim të nenit 9 të D.M. datë 
11 Dhetuer 1939-XVIII. Nr 178, do te transkrip 
tohet në Zyrën e Ipotekave dhe do të botohet në 
Fletoren Zyrtare të Mbretnis. 

Tiranë, me 22 Korrik 1942-XX. 
Zav. Ministr' i P. Botore: 

Ministri i Financavct 
Shuk Gurakuqi ----.__;- -- 

Pranim dorëheqjeje 
Pranim dor heqjeje nëpuesi 

Mi11ist1i Sekr~tar Shteti për Punë Botore 
Mbassi pa. shkresën e .Drejtor!s së P~rgjith. P. 

T.T. Nr. 37717 1 dt. 30 9-1942-XX. me të cilën laj 
mon se Zot Mark Berisha Teknik Telegrafe i Kl. 
I I, ka paraqitun dorheqjen për me vazhdua msimct 
n 'Universitet: 

Mbassi pa Dekretin l\'\ëkamb~seer. N 105 dt. 3- 
4-1940-XVIII, mbi gjendjen juridike, ekonomike e 
jerarkike të Nëpunsave Civilë të Shtetit; 

Dekreton : 
Neni 1 

Pranohet dorhcqja nga nëpunsija e paraqituri prej 
Zot. Mark Be;-isr.ë,, Te'rnik Teeqrafe i Kl. II. Gru0 

pi B, Grada IX, me rrog2 mujore fr. shq. 200, e me 
shërbim pranë Drejtoris së Te'ekomunikacjoneve në 
Tiranë; 

Neni 2 
Ky Dekret, qi për të gjitha efektet ligjore hyen 

në fuqi me dt. 1 Tetuer 1942-XX, ka m'u botue 
në Fletoren Zyrtare dhe ka me iu kum.ue Këshillit 
Kontrollues për r regjistrim. 

Tiranë, me 8 Tetuer 1942-XX. 
Zav. Ministr' i Punvet Botore 

Ministr' i Financa vet: 
Shuk Gurakuqi 
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DEL REGNO ~ D'ALBANIA 

. Tirana, giovedi 26 novembre 1942-XXI 
EDITA DAL MINISTERO DELLA CULTURA POPOLARE 

CONDIZIONI D:ABBONAMENTO 

ALBANIA, ITALIA e IMPERO 
ESTERO (Paesl dell'Unlone Postate) 

per un anno Fr. alb. 20 
• 30 

(per 6 mesi , meta preno) 
Un num<ro del mese In corso (11uc • 16 peglne) Fr. alb. 0,20 

arratroto • • 1 
Ogr.l fa1clcolo e In vendlto onche preuo le llbrerle auto11zzote. 
Gil ebbonementl di regola decorrono dal glorno di rlcevhnento dell'tmporto. 
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L'nnporto deJI abbonamento o per numert separat!, se per restdentt In Al· 

b mia, deve easere versato al localt Ufllct di Flnanza e la relatlva quletanza 
rlmeno al Mintstero deJla CULTURA POPOLARE se dcll'Itcllo, lmpero o dal· 
l' Estero, con assegno bancarto ,ulato In franchl alhanesl, aumentato (ae per 
obbonamenU) di Ir. alb. 0.70 per 1pe10 di quletonza. 

Gli Ufltcl 1tatall (ctvtll o mtlltarl) e gli Enti pubbltc1 quando autonomi o 
accentretl (ctoe non git Ulflcl dtpendenU} - posiono rtchtedere per tscrttta une 
o piu capie gratulte [scrolte o ,n obbonamento) per 1e e per git Ufftcl dtpendentl. 

Decreto Luogotenenziale Nr. 300 

data 17 10 1942 XX 

Conce ssione di uno stipeadio-indennita 
al personale Comunale 

NOI 
LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTA 

VITTORIO EMANUELE III 
PER GRAZIA DIDIO E VOLONTA DELLA NAZIOJ\iE 

RE D' IT ALIA E D' ALBANIA 
IMPERATORE D' ETIOPIA 

In virtu dell'Autorita a Noi conferita; 
. Visto l'art. 15 dello Statute fondamentale del 

Regno c l'art. 14 del D. L. N. 105 del 3.4.1940-XVIII, 
convertito nella Legge 12.7.1940-XVIII, N 358; 

Ritcnuta la necessita di sussidiare ii personale 
cornunale per In staqione invernale con una inden 
nita globale; 

Senti to ii Consiglio dei Ministri; 
Su proposta del Ministro Seqretario di State 

per l'Intcrno, di concerto con ii Ministre Segretario 
di Sta to per le Finanze : • 

abbiamo decretato e decrctiamo 

/\rt. 1 
li Dccreto Luoqotanenziale N. 238 d<:I 6.18.1lJli2- 

XX, pubblicato nella Guzzetta Ufficiale del Regno, 
N. 116 del 7.10,1942-XX ehe concede al personale di 
ruolo dQIIo State, al personale, a contratto ed al per 
sonale provvisorio in servizio delte Stetë, una in- 

COSTO E MODALIT A PEP LE INSERZIONI 

1e non supera une colonna (albanese e 1tallano)mt11imo Fr. elb JO 
1e oltre una colonna • • pP.r ogoJ colonee 

L"tmporto e da veraarsi In antlclpo · sol vo per qit Ufllcl 1tataU o paroste, 
tall con Je stesse modchtc come per git abbonamentl. 

Le lnserzlonl sono gratulte soltanto per I Trtbunall o l'Jlmmlnlatrastane ato 
tale quando per legge non e prevlsta o non e posstbtle la I lvalsa su terzi dello 
1pesa per l' tnserztone. 

La pubbltcoztone delle lnserzlont avvtene · salvo speciali clrcostanze · •"tro 
I primi 3 numerl dopo la dato di rlcevlmento. 

N. 8. Ognt corrtspondenza o versamento deve essere tndtrtzzato al: 
MlNISTERO DELLA CULTURA POPOLARE 

(GAZZETTA UFFICIALE) 
T 1 R A N A (Albania) 

dennita globale pari ·allo stipendio rnensile base go 
duto in data 30.6.1942-XX con tutte le rnodalita sta 
bilite, € esteso anche per ii personale in servizio 
dei Cornuni. 

Art. 2 

II Ministre Segretario di State per le Finanze 
e autorizzato ad assicurare I 'importo necessario per 
tale indennita nel capitol o 7 « Sovvenzione ai Co 
m uni» del «bilancio» dell'esercizio finanziario cor 
rente. 

Art. 3 

II prescnte Decreto .entra in vigore dal giorno 
dell a sua pubblicazione nella Gazzetta . Ufficiale del 
Regno e sara presentato a cura del Ministre propo 
nente, al Consiglio Superiore Fascista Corporative 
per Ja sua conversionc in legge. . 

Ordiniarno ehe ii presente decreto sia pubblicato 
ne Ila Guzzetta Uff.ciu'e dal Regno, mandc tdo a chiun 
que spetti di osservarlo e di farlo osservare. 

Tirana, 17 ott. 1942-X?(. 
Francesco Jacomoni 

M. Krujn 
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Decreto Luogotenenziale Nr. 301 

Jara :25-11-1942,XXI 

Nomina di Alto Commissario per la 
Prefettura di Valona 

NOi 
LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTA 

VITTORIO EMANUELE III 
PER GRAZIA DI DI0 E VOLONTA DELLA NAZIONI!. 

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

In virtu dell' Autorita a Noi conferita : 
Visto l'Art. 15 dello Statute del Regno e l'Art. 

14 del D.L .. 3 aprilc 1940-XVIII, nr. 101, convcrtito 
in Legge 12 Juglio 1940-XVIlI, nr. 258; 

Ritenuta la urgente necessita di provvedere : 
Sentito il Consiglio dei Ministri, 
Su proposta del Presidente del Consiglio dei 

Ministri, Ministro Segretario di State per I'Iruerno, 
di concerto col Ministro Segretario di State per le 
Finanze : 

abbiarno decretato e decretiamo: 

' Art. ~ 

Il Ministro di State, Ece. Oiazirn Koculi, e no 
minate Alto Commissario .per la circoscrizione della 
Prefettura di Valona. 

Art. 2 

L'Alto Cornrnissario e ·la piu alta autorita dello 
Stato nella circoscrizione ed e il rapprescntante del 
Governo. I - 

All'Alto Commissario fa capo tutta Ja vita della 
circoscrizione. ehe da lui riteve impulso, coordinamento 
e direttive. 

L' Alto Commissario provvede .ad assicurare, in 
conforrnita alle generali direttive del Governo, unita 
di indirizzo politico .nello svolqirnento <lei diversi 
servizi di spettanza dello Stato e degli enti locali, 
coordinando 1 'azione di tutti gli uffici pubblici e 
viqilandonc i servizi, salvo quelli riflettenti l'Am- 
ministrazione della Giustizia. ' 

Adotta i provvedimenti ehe crede indispensabili 
nel pubblico interessc: vigila sull'andamento di tutte 
le Pubbliche Amrninistraaioni e sul relative personale 
ed ha 'tacolta di sospendere irnrnediatamente qual 
siasi impiegato, riferendone al Ministero in' eressato. 

Ordina le indagini ehe ritiene neces iarie nei ri 
guardi delle Amministrazioni .sottoposie alla sua 
vigilanza. 

• Tutela I'ordine pubblico e sopraintende alla pub 
blica sicurezza: dispone _della forza pubblica e puo 
ridtiedere direttamente al Cemando c.aerale de11ë 

Forze per la Sicurezza Pubblica del Regno l'impiego 
di altre forze. 

Esercita tuttc le attr ibuzioni del Ministro dell' 
Interno in materia di ordinc e di sicurezza pubblica 
dando immediatarnentc not izia dei provvedimenti adot. 
tati al Presidente del Consiglio dei Ministri. 

Art. 3 

11 Prefetto, le AutDrita e ogni altro Organo di 
Polizia della circoscnzione di Valona, per tutto quani; 
si attiene alla sicurezza e all'ordine pubblico, eseguono 
gli ordini e le diret!ive dell'Alto Comrnissario, dal 
quale dipendono dircttamentc e a lui riferiscono ogni 
novita in materia. 

Uqualmentc i Prefetti di Berati e di Argiroca 
stro tengono informate I' Alto Cornmissario di ogni 
avvcnimento delle r ispcttive circoscrizioni ehe cornun 
que possa interessare l'ordine e la sicurczza della 
circoscrizione di Valona. L' Alto Commissario per lo 
stesso motivo puo [a.nche comunicare d'ufficio e 
direttamente con derti Prefetti. 

Art. !I 
Le disposizioni contenute -ncll'art. 3 non dispcn 

sano le Autorita e gli Organi in esso rnenzionate dal 
provvedere di 1 oro i niziativa, quan do vi sia pericolo 
nel ritardo, ne dall'adernpimento di ogni altro dove 
re loro irnposto dalia legge, dandone sempre irnme 
diata comunicazione all'Alto Cornmissario. 

Art. 5 

All'Alto Commissario, per l'incarico sopra indi 
cato sara corrisposta un'indennita mcnsile di fr. Alb. 
1200. 

Il Ministra delle Finanze e autorizzato ad intro 
durre, con suo decreto, le veriazi di bilancio neces 
sarie per l'applicazione del presente Decreto. 

Art. 6. 

II Presente Decreto ~ntra in vigore dal giorno 
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del 
Regno, e sara comunicato dal Presidente Proponente 
al Consiglio Superiore Fascista Corporativo per la 
conversione in legge. 

Ordiniamo ehe ii .presente Decreto sia pubblicato 
neJla Gazzetta Ufficiale del Regno mandando a chiun 
que spetti di osservarlo e di farlo osservare, 

Tirana, li 25-Xl-1942-XXI. 

Francesco Ja com on i. 

M. Kruja 

Shuk Gurakuqi 
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Decreto Luogotenenziale da!a 26-9-1942.XX 
Nomina del Comandante delle Forze di S. P. 

NO! 
LUOOOTENENTE OENERALE DI SUA MAESTA 

VITTORIO EMANUELE III 
PER GRAZIA DI DIO E VOLONTA DELLA NAZ!ONE 

, RE D' IT ALIA E D' ALBANIA 
IMPERATORE D' ETIOPIA 

In virtu all' Autori ta a Noi conferita : 
Visto il Nostro .Decreto del 23 settembre 1942-XX 

in relazione con l'istituzione del Comando Generale 
delle Forze per la Sicurezza Pubblica del Regno; 

Senti to il Consiglio dei Ministri; 
Su proposta del Ministro Seqretario di State per 

gli Interni, di concerto con il Ministro Segretario 
di Stato per le Finanze: 

abbiamo decretato e decretiarno: 
I1 Generale di Divisione Zannini Licurgo e no 

minato Comandante Generale delle Forze di Sicu 
rezza Pubblica del Regno, con un cornpenso mensile 
per questa rnansione, di fr. alb. 1000 (mille). 

II predetto Comandante Generale prende posto, 
nelle ,f unzioni pubbliche, immediatamente dopo il 
Consigliere Permanente presso la Presidenza del Con 
siglio dei Ministri e prima dei Consigieri Permanenti 
presso i vari MinisterL 

II presente Decreto .sara pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale del Regno e dovra essere comunicato alla 
Corte dei · Conti per la sua reqistrazione. 

Tirana, 26 settembre 1942-XX. 
Francesco J aeornoni 

M. Kruja 
Shuk GurttkUGfi 

Decreto Luogotenenziale data 2-11-1942-XXI 
Ripartizione di assegno vitalizio 

NO! 
LUOOOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTA 

VITTORIO EMANUBLE III 
PER GRAZIA DI DIO E VOLONTA DELLA NAZIONE 

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

In virtu dell'Autorita a Noi conterita: 
Visto ii D. L. del 29 aprile 1942-XX, n. 92 sulla 

fissazione di uno stipendio a vita alla famiglia del 
defunto Ali Reçi; 

Visto il Decreto Legge 30 Iuglio 1934; 
Ritenuto la necessita di ripartire fra i membri 

della famiglia Ali Reçi Jo stipendio a vita di cui al 
D. L sopramenzionato; 

Sentito il Consiglio dei .Ministri; 
Su proposta del Presidente del Consiglio dei Mi 

nistri e di concerto con il .Ministro Segretario di 
State per le Fina'h~; 

7 

abbiarno decretato e decretiamo 
Art. 1 

L'asseqno vitalizio di fr. alb. 200 ( dueccnto) 
mensili, . concesso alla famiglia del defunto Ali Reçi 
con il Nostro Decreto 29.4. 1942-XX, n. 92, viene 
ripartito a favore dei membri della detta famiglia nel 
modo seguente: 

Emine Reçi - moglie 
Aishe Mehmet, sorella .nubile 
Erninc, · fig lia rninorenne di Ali 
Hatije » » » 

Qesfer » » » 

Tefiker » » » 

Liri ja » 

Skender, figlio 
Mehmet » 

» 

» 

» 

» 

Fr.A. 60 mensili 
» 35 » 

» 15 » 

» 15 » 
» ,15 )) 

» 15 )) 

» 15 » 
» 15 » 

» 15 » 
» 

» 

Totale Fr. Alb. 200 
Art. 2 

Lo stipendio a vita, ripartito secondo l'articolo 
sopra citato di questo Decreto, decorre dalla data 
del 19 maggio 1942-XX, giorno nel quale ë stato pub 
blicato il nostro Decreto n. 92 e sara sottoposto alle 
disposizioni dell'art. 2 del Dccreto Legge 30 luglio 
1934 sulla modifica alle leggi per stipendi a vita e 
cornpcnsi per meriti patriottici. 

· 11 presente Decreto entra in viqore dalla d_ata 
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del 
Regno, e sara comunicato alla Corte dei Conti per 
la reqistrazione. 

Tirana, 2.11.1942-XXI. 
Francesco Jacomoni 

M. Kruja 
Shuk Gurakuqi 

Decreto Luogotenenziale data 3-11-1942-XXI 
Nomino di ciuto-eontcbile 

NO! 
LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAF.STA 

VITTORIO EMANUELE III 
PER GRAZIA DIDIO E VOLONTA DELLA NAZIONE 

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

In virtu dell' Autoritë a Noi con feri ta; 
Visto l 'art. 19 del Nostro Decreto N. 105 del 3 

aprile 1940-XVIII sullo state giuridico-economico e 
gerarchico degli impiegati civili dello Sta to; 

Visto il Nostro Decreto del 1.6.1940-XVIII sulla 
approvazione del quadro organico del personale del 
l' Amministrazione Finanziaria: 

Visto ii parere favorevole espresso dal Consiglio 
di l\mministrazione del Ministero delle Finanze: 
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Su proposta del Ministro Segretario di Stato per 
le Finanze , 

abbiamo decretato e decretiamo 
'Articolo Uni co 

I sottoelencati impieqati, vincitori del concorso 
indetto in data 17. l-1.1942-XXI, ehe prestavano scr 
vizio presso I'Amministrazione delle Finanze anchc 
precedentementc, sono norninati aiuto-contabili al 
Gruppo B) grado XI del personale dell' Arnministra 
zione Iinanziaria dalla data del 14.2.1942-XX e de 
stinati per il servizio nei Iuoghi indicati a fianco di 
ciascuno: 

1) Kadri Vahidi, presso la Sezione Contab. Min. 
Ec. Naz.le. 

2) Selman Zaman aj, presso I'Ufficio tinanziario 
Permeti. 

3) Ismail Seteraj, presso l'Intendenza di Finauza 
di Berat. 

I1 presente Decrc;o sara pubblicaro nella Gaz 
zetta Ufficiale del Regno e comunicato alla Corte 
dei Conti per la registrazione. 

Tirana, li 3.11.1942-XXI. 

Shuk Gurakuqi 
Francesco jacornoni. 

~ i 
DECRETO M'NISTERIALE 

Esprcpriczione di immobile a Valona per 
esigenze aeronautiche 

ll Ministro Segretario . di stato dei LL PP. 
Visto ii dispaccio del Comando dell'Acronautica 

in A-lbania del 13 luglio 1942, n. 8-3232 mcdiantc 
i1 quale si richiede i1 Decreto di esproprio dell' im- 

mobile di propr icta dei Fratelli Efthimi e Llazar 
Opingari occorrcnte per la costruzione delle opere 
Aeronauticl1e a Valona; 

Visto il D. L. del 24 marzo 1941 mediantz ii 
quale si dichiara di pubblica utilita la costruziono 
delle opere Aeronautiche a Valona; 

Visto ii Dccrcto di deposito della sornma della 
indcnnita relative · cmesso in data 21 liglio 1942; 

Visto I'art. 8 del Decrero Luoqoiencnziale del- 
1'11 dicernbre 1939, 11. 178 contencnte norme per 
gli espropri dell'intcressc pubblico; 

Decrcta: 
L'esproprio dell'Imrnobile di proprieta dei Fra 

telli Efthirni c Llazar Opingari, occorrente per la 
costruzionc dellc opere Aeronau1iche a Valona, com 
posto dell a superficie di rnq. 1965, · distinto ne! rela 
tivo piano parcellarc col n. 3, sito nella localita detta 
Mesovun (Valona) ed ha i sequenti confini: 

A Nord - con la particella rimanente proprieta 
- ad Est - Eferdita, : Farhat ed Alime Cakërri c 
Zhudi Karaqjlozl, ad Ovest - Comunita Mussulmana; 

L'indennita de corrispondersi ai proprietari e fis 
sata nella rnisura di Fr. Alb. 3108 [tremilacentotto]. 

II presente Decreto ai sensi dell'art. 9 del De 
creto Luoqotenenzialc dell'11 dicembre 1939 n. 178, 
sara trascrittc presso l'Ufficio Ipotcche e dopo verra 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno. 

Tirana, 22.7.1942-XX. 
11 Ministro dei LL. PP. 

Illas Agushi 

Shtyp. Luarasi Tiranë 
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FLE-TORJA 
E M B R·E T N I S Ë 

ZYRTARE 
SHQIPTARE 

Tiranë, e Premte 27 Nëntor 1942-XXI 

BOTOHET PREJ MINISTRIS S£ KULTUR~S POPULLORE 

KONDITAT E PAJTIMIT 

PËR SHQIP~RI, IT \LI e PERANDORI: për nji vit Pr. Shq. 20 
• JASHTE (Shtete të B. Postal) • • • > 80 

(për 6 muaj gjysma.) 
Njl! numur (deri 16 faqesh) i muajit n'udhtim Fr. Shq. 0,20 
» • > • i vjetër ,, 1.- 

(Numura të veçanta shiten edhe në Libraritë) 
Të hollat për pajtime ose për sasi numurash a koleksio 

ne paguhen në Zyrën e Financave në çdo vend dhe <lë· 
ftesa përkatëse duhet t'i dërgohet Ministria së KUL TURES 
POPULLORE. 

Për Fletoren Zyrtare, nga jashtë paitiml mund të · dër 
gohet me çek banke, tue shtue fr, shq, 0.70 per pullat e dë 
ftesës, po dhen'etë drejtim. 

TAKSA E REGULLA PËR SHPALL·JET 

Kur nuk kalon një shtyllë [shqip e italisht) Fr. Shq. 10 
Për ma shumë se Pjë shtyllë për çdo shtyllë • 5 

Botohen pa vleftl! shpalljet q'u përkasin gjyqen ose admiJli• 
1tratl!s Shtetnore dhe ato ti§ cilësueme t'atilla ose ti! perjashtuesae 
ligjlri1ht nga pagimi i takaave Shtetnore, 

Shpalljet botohen rregullisht • kur nuk pengojnë raaje ti po• 
eaçme. ndër 3 numurat e para pas mbritje1 aë tyre në Redakai 

pagesa e ahpalljevet bëhet ai edhe për pajtimet nl! Zyrat Fi_nanoiare 

DIEJTIMI p6r korreopondenc6 dhe pagesat 61ht 
MlNISTRISE St KULTURtS POPULLOIE 

(FLETORJA ZYRTARE) 
TIRAN£ 

PËRMBAJTJE 
1) D. M. 23 Nëntor 1942-XXI 

Pranim i dorëheqjes së Z. T. Toçi· f. 1 
2) Dekrete Ministrorë • 2 
3) Shpallje Gjyqesh ,, 3 
'1) Shpallje ankandi .. 5 

SOM MARIO 
1) D. L. 23 nov. 1942-XXI 

Dimissioni del Sig. T. Toçi da Presidente 
del C.S.F.C. p. 8 

Dekret MëkamMsuer datë 23-11-1942 XXI 
Pranim· i dorëheqjes së Kryetarit të K. E. F. K. 

Z. T. Toçi 

NA 
M£KAMB£S I P£RGJITHSH£M I MADHNIS TIJ 

VlKTOR EMANUELIT III 
P£R HIR T£ ZOTIT E VULLNET T£ KOMBIT 

MBRET I ITALIS DHE I SHQIPNIS 
PERANDOR I ETIOPIS 

Në virtyt t'autoritetit që Na asht delegue; 
Mbassi u-panë Neni 4 i D.M. datë 14 Mars 

1940-XVIII, Nr. 73, këthye në Ligjë me datë 12 
Korrik 1940-XVIII; 

Mbassi u-pa edhe neni 4 i D.M. dt. 3 Prill 
1940-XVIIJ, Nr. 101, këthye në ligjë me datë 12 Ko· 
rrik 1940-XVIII; 

Mbi propozimin e Kryetarit të Këshillit të Mi 
nistravet Zav. Ministër Sekretar të P.K.F.SH.; 

kemi dekretue dhe dekretojmë: 
Nga data e këtij Dekreti Z. Terenc Toçi, mba- 

ron të jetë mis i Këshillit Qendror t'Ekonomis Korpo 
rativ, e prandej edhe si mis i Këshillit t'Epërm Fa 
shist Korporativ, rnbassi ka dhanë dorheqjcn. 

Ky Dekret do të botohet në Fletoren Zyrtare e 
do t'i kumtohet Këshillit t'Epërrn Fashist Korporativ. 

Tiranë, më 23 XI-1942-XXI. 
Francesco Jacomoni d. v. 

M. Kruja d. v. 

DEKRETE MlNISTRORË 
Emërim mësueseje për ekonomi shtëpijake 

Ministri Sekretar Shteti për Arsimin Botuer 
Mbassi pa nenin 18 të Dekretit Mëkambësuer Nr. 

105 dt. 3-4-19!!0-XVIII, mbi gjendjen juridike, eko 
nomike e jararhike të nëpunsave civil të Shtetit; 

Mbassi pa Dekretin Ministruer me dt. 10-8-1942- 
XX, me të cilin asht shpallë konkursi për tre vende 
për mësuese ekonomike shtëpiake, në grupin B, 
Grada XI, me rrogë mujore fr. shq. 150. 

Mbassi pa proces-verbalin nr. 9 dt. 23-X-1942-XX, 
të Komisjonit të provimit të konkursit për ekonomi 
shtëpi jake; 

Dekreton : 
Neni :11 

Z-sha Gjcorqjija Kallëpçi, fituese e konkursit për 
mësuese ekonomie shtëpijake, shpallun në Fletoren Zyr 
tare me Nr. 106 dt. 17-9-1942-XX ernnohet mësuese 
për ekonomi shtëpijake në provë për 6 rnuej pranë 
shkollës s'Ekonomis shtëpijake në Kamëz (Tiranë) në 
grupin B, grada XI, me rrogë mujore 150 fr. shq .. 
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Islam Spahija në Ponoshec të Prizrendit 
Nimete Kabashi .. Irzniq 
Lubica Shohim ,, Deçan 
Myftar Cana ,, Rahovec 
Mujo Sokoli .. Hoc· Madhe , 
Jak Shahini ,. Rogovë 
Muha.rrem Gaziu .. Kijevë 
Hysni Dine .. Hoc'i Vogël ,, 
Fillomena Koloveshi .. · Rahevec 
Pirro Trebicka .. Sedllarë ,, Prishtinës 
Llambi Nako ,, Sllatinë 

Neni 2 
Për të gjitha efektet ligjore K!J Dekret hyn .në 

fuqi me fillimin e saj në krue të deturës. 
K!J Dekret ka me u botue në Fletoren Zgrtare 

të Mbretnis dhe ka me iu kumtua Këshillit Kontro 
llues për rregjistrim si dhe të gjitha zqrave të tjera 
përkatëse. 

Tiranë, më 30-X-1942-XXI. 
Ministri: 
Xh. Korça d. v. 

,, Dobrevë 
.. Lipijcn 
.. Dobrajë Madhe .. 

Ruf i Ri në , 
,, T alinof c i Madh 
, Gadime të 
.. Gilan 

I< ostaq To pee 
Kostaq Tushi 
Ibrahim Stofa 
Hasan T etelli 
Abdulla Laçi 
Kadri Greco 
Miltiadh Apostoli 
Selami Ibrahimi 
Refik Palloshi 
Mehmet Turhani 
Fehmi Kura 
Lina Shkreli 
Melihat Deve 
Gjergj Palaj 
Zeqir Selimi 
Jusuf Ramadani 
Xhevat Alia 
Hilmi Rexhepi 
Muhabi Muhja 
Shmasi Ibrahimi 
Dilaver Haliti 

Emërim mësuesish" dhe mësuesesh 

Ministri Sekretar Shteti për Arsimin Botuer 
Mbassi pa nenin 18 të D.M. Nr. 105, dt. 3-IV- 

1940-XVIII, mbi gjendjen juridike, ekonomike e jerar 
hike të nëpunsavet civil të Shtetit; 

Mbassi p. D. M. Nr. 43 dt. 28 Fruer 1942-XX, 
dhe ndrushirnin qi i asht bë me D.M. Nr. 170 dt. 
25-VII-1942-XX, me anën e të cilëve hapen dy kurse 
pedagogjike; 

Mbassi pa D.M. dt. 17-X-1942-XX, për 'shtesë 
200 vendesh për mësues në Grupin B, Grada c XI, 
në molet e · personelit mësirnuer në qarqe; 

Nlbassi pa vendimin Nr. 49 dt. . . . . . të I~ës!1illit 
f Ad1J1inistratës; 

Strezofc 
,, Dezivojca .. 
,, Prishtinë 

Komoran të Prish tinës 
,, Bresnje 

Llukcxhi 
.. Hogosht 
,, Livoc 
.. Sllctin e Epërme ,, 

Pozhoran ·, të Prishtinës 
Knetofc · 

Dekreton 
Neni r 

Emnohen mësuese e mësues në provë të Jtak 
tën për dy vjet në Grupin R Grada e XI me rrogë 
muejore 150 fr. shq., siç asht caktue në tabelën e 
përgjithshme të D. M. Nr. 105 të gjithe këta qi 
shenohen ma poshtë tue i caktue me shërbim në 
vendin qi figuron bri secilit: 
Nevzate Cickc në Prizrend 
Nyset Xeka 
Lloze Cici 
Vangjo Nunka 
Sotir Stefanllari 
Viktore Luka 
Adelaide Vucci 
Natalia Ivanova 
Zef Matija 
Nexhat Shaipi 
Adem Bajrami 
Luigj Ndreca 
Xhemal Hyseni 
Seb Lateja 
Fejzulla Cano 
Zeqirja Zeka 
Marije Hajdari 
Nasta Shiroka 
Ibrahim Gashi 
Mehmet Aliu 
Islam Çarkaxhija 
Xhevdet. Shehi 

Nozmi Mustafa ,, Koretinë 
Xhemaludin Ahmeti .. Bresalcë 
Hahl Bejte Cernicë 
Jahja Seferi, ,. Pcpopracon .. 
P etraq Postat ,, Gllozhan 
Gaqo Grabocka ,, Glloviçicë ,, 
Naum Grabocka 
Zylal Dervishi 
T ajar Dylgjeri 
Tili Andon 

Pejës 
,, Dobrigje të Prizrendit 

Rahovec 
Ostrollup 
Prizrend 
Mushtishtë të Prizrendit 

Drenofc 
I stok 

, Prekas 
I 

Thimo Dede ' Polanc 
Selahudin Spahiu ,, Gllokofc 
Safet Gjoni , , Dobroshefc ,, 
Kristo Rexho Bisherë 
Spiro Rexho .. Dacaj 
Emiri Zharra ,, Strelcë 
Ibrahim Rexha ,, Baronë 
Oerim Bruci ,, Jagoda 
Rexhep Rama ,, Naklla 
Abdurradim Gashi .. Uhcë 
Zef Shpani ,. Vrellë 
Bajram Bajrami ,, Sërbicë 
Azem Salihu ,, Obri 
Yzeir Harizagaj ... Tuinë 

,, Prizrend 
,, Mushtishtë ,, 
,, Sërbicë e Epërme të Prizrenhit 
,, Manastrec ~~ Pnzrendit 

Gjon aj 
,, Studençan ,, 
,, Nishur 

Vraniq 
Brodë 

,, 

.. 
,, Prizrend 
,, Vranisht 
,, Buçë 
,, Bllaqë 

Cernijan 
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Rasim Bujupi 
Abdulla Hoxha 
Ismail Zyberi 
Ali Goxha _ 
Abdulla Zaimi 
Shaqir Bujupi 
Ali H. Ala ,, Guci 
Marieta Kreshova ,, Dibër 
Henrieta Panduku 
Naide Çaushi 
Jhsan Baolli 
Servet Mane 
Agim Shqem 
Sofika Progri 
Afërdita Jano 
Pirro Morcka 
Ibrahim Neziri 
Shpresa Kenzo 
Marika Papi 
Margarita Zoto 
Themistokli Treska , , Boletin 
Petraq Funde " Vërben 
Pando Manco ,. Presojnicë ,. 
Sofika Stavro ,. Radolishtë 
Afërdita Goroshnjoni. Kalishtë 
Zija Mersini ,. Vidushë 
Mehmet A Mustafa .. Belicicë 
Theodhora Bleka ,, Tetovë 
Pavlina Grabocka 
Jusuf Starova 
Gliqeri Velko 
Lirika Nikolla 
Antoneta Gjylapi 
Dhimitraq Shuli 
Meri Thoma 
Fedhra Përmeti 
A:rttoneta Lako 
Theodhora Treska 
Fatbardha Çaushi 
Kostcncc Dhimitri 
Krisavgji Nico · 
Knstoq Cojo 
Marika Naqo 
Violeta Kota 
Hysejn Haseni 
Antoneta Sherko 
Vangjel Filo 
Bendell Guci 
Llaqi Prenci 
Abdyl V. Kadiu 
Idriz Idrizi 
T efik Shaqiri 
Hasan Egro · 
Hilmi Eiupi 
Zija Mahmuti 
Ali iajrami 
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në Ballatiq 
,, Kollaq 
.. Ribariq 

Delimexh 
Sohodoll 

Pejës Vejsel Hysoni 
Mustafa Ismaili 
Abdyl O. Seiti 
Zenke Mehmeti 
Ali Myderizi 
Enrieta Skendi 
Dhera Oeleshi 
Marie Gogo 
Agim Kordha 
Dhimitër Troja 
Lirika Skendi 
Roza T otonozi 
Petrit Alickcsi 
Eleni Macuka 
Bahri Bylykbashi 
Dyleman Bardhi 
Gjylf en Mulla 
Sadik Rams 
Mark. Marku 
Ali Lika 

të 

,, 

,. Pllavë 

,. Prapanik 
Koxhaëhik 

., Elefc 

të Dibrës 
.; ,, 

, , Radostush 
,, 

" Vellobordë ,. 
Trebisht ,. 
Lazaropoj ,, 

,. Zhernanicë ,. 

Çergan eEpërme e Tetovës 
,. Zdunjë 

Tërnovë 
Dërgo vë 

,. Hogodolenc 
,. Ccres-Dvor të Prespës Korçës 

Kran je 
" Gërçer 

Nakolec 
Bellocërkë 
Ezeren 
Hasomat 

,. Kranje 
Lubanisht të Pogradecit 

" Ostros të Shkodrës 
Priftëri 

,, Martiq 
Koçë 
Sukobinë 
Go ranë 

Neni 2 
Për të gjitha efektet ligjore ky Dekret hyn në 

fuqi me fillimin e secilit në detyrë. 
Ky Dekret ka me u-botue në Fletoren Zyrtare të 

Mbretnis, dhe ka me i u-kurntue Këshillit Kontro 
llues për rreqjlstrim si dhe të gjitha zyr:.ave tjera për 
katëse. 

Tiranë, më 19-X-1942-XX. 
Minis tr i 
Xh. Korça 

,. Zelinë të Tetovës • •".f• . - . SHPALLJE GJYQESH 

Dekret Penal 
N'ElVlËN TË MADHËRIS SË TIJ 

VIKTOR EMANUEL III 
PËR HIR TË ZOTIT E VULLNET TË KOMBIT 

MBRET I ITALIS DHE I SHQIPNIS 
PERANDOR I ETHIOPIS 

Gjykata Fillore e Vlorës e formueme prej Gjyq. 
Kl. I. Emanuel Komnino i asistuar prej Sekretarit 
Niko Ninka. 

Pasi shqyrtoj aktet e referueme me ankesën Nr. 
200 datë 2-6-1942-XX, të Prokuroris së Shtetit, me 
të cilën kërkohet dzni.ni i të pandehurit Mazzzachi 
Arturo banues në Durrës Kasella Postale Nr. 40, 
shofer, për fajin se me datën 29-5-1942-XX, ka qar 
kullue me maqinë pa pasur lejen e posaçërne të qar 
kullimit, dhe të parashikuar prej nenit 8 të Dekretit 
Ni(kambësuer Nr. 206 datë 23-6-1941-XIX; 

Tue marr parasysh se faji i të pandehurit provo 
het mjaftësisht me proçes verbalin e mbajtur prej 
Kc.uandës Karabinjeris së Vlonës; 

Tue marr parasysh se vepra e sipërtregueme pa 
rashikohet si faj prej nenit 8 të Dekretit Mëkambësuer. 

l . 

nr. 20'> oati· 23-6- 1941-XIX; 

,, Negotinë 
,, Bogovinë 

,. Miletinë 

Tetovë 
Çollopek 

,. Gostivar 
, . Llakovicë 
" Kërçovë 
,, Sërbicë 
,, Izvor 
,, Bigodolenc ,, 
,, Prenkë 
,. Greshnicë .. 

Cervicë 
,, Pallcisht 
.. Recio' e Madhe 
,, Lizes 
,, Zhelinë 

Tenovë 
Kertië 
Jolie£ e Epërme 
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Tue marr parasush se për këtë faji ndjekjet ba 
het kruesisht ; 

Tue par dhe nenet 7 dhe 8 të Ligjës «Mbi disa 
Gjykime të posaçme në çështje penale » datë 19 Maj 
1937; 

Sot me pesë _të muajit Qershor të vjetit 1942-XX. 
Vendosi në bazë të dispozzitave të sipërtregue 

me dënimin e të pandehurit Mazzzachi Arturo ba 
nus në Durrës kasella Postnle Nr. 40 Shofer, me 
100 njëqindë fr. shq. gjobë të lehtë, tuc i ngarkuar 
dhe shpenzimet e gjukimit fr. shq. pesë. 

Ky Dekret dënimi bahet pa tjetër i ekzekutue 
shëm në qoftë s2 nuk do të kundërshtohet brenda 
pest ditëve nga data e komunikimit. 

Vlorë, më 5-6-1942-XX. 
Gjyqtari I{!. I. 

AKTGJYKIM 
N'Emën të Madhëris Tij 
VIKTOR EMANUEL III 

Për Hir të Zotit dhe V uli net të Kombit 
l'i1bret i I ta lis dhe i Shqipëris 

Perandor i Etiopis 
Gjykata Koleqjiale e 'Florës D. P. e formuar 

prej: 
Z. Vasil Levani Kryetar 
Z. Jan Panojoti Antar 
Z. Gaqo Prodani Antar. 
Mc prezencën e Prokurorit të Shtetit Z. Imer 

Mahle, me asistencën c Sekretarit Z. Gani Hamid 
u rnbloth në sallën e 9hJkime\'e për të shikuar pa 
dijen e ngrehur kundra Hazer Zen el Tufës nga Ju 
gosllavija e banues në Vlorë, i akuzuar për përve 
timin e taksave të Shkollës Tregtare, me cilesin e 
tij si Sekretar i Institutit. Me datën 18 Dhjetuer 
1940, Trupi Gjykues bashkarisht e konform kërki 
mit Z. Prokuror dha këte: 

Vendim 
Prokurorija Mbretnore pranë këtij Gjgqi me an 

kesën e saj Nr. 517 datë 18-X-1940, i referon kësaj 
Gjykate aktet procesuale kondra të pandehurit Hazer 
Zenel Tufa nga Jugosllavija e banues në Vlorë, i 
pandehur se kur ishte si Sekretar i Institutit Treg 
tar të këtushme, ku e përvetuar një sasi të hollash 
ti cilat i mblidhte me detyrën e tij si Sekretar nga 
taksat e përvitshme të nxanseve. 

Në gjyqin e rrjedhun botënisht dhe në mungesën 
e të pandehurit, në përfundim të hetimeve Gjyqsore 
Pr_çikurorija Mbretnore ka kërkuar denimin e të pa 
ndehurit Hazer Zenel Tufa në bazë të dhe Ire të 
Znenit 184 të K.P. 

Gjykata 
Passi mori të gjitha provat rreth çashtjes: 
Passi atudjon çështjen në fakt e në të drejtë; 

Konstatoj 
Se i pandehuri Hazer .Zenel Tufa, ka qenë si 

Sekretar i Institutit Tregtar .të këtushme dhe kornpe. 
tent për mbledhjen e taksave vjetore nga nxansat dhe 
ka mbledhur me datën 4-II-1940, 710 fr. shq. nxan. 
seve të ndrgshm t'atij Instituti, të cilat dhe i ka 
përvetuar. Ky· fakt provohet: 

Në bllokun e deftesave të ndodhur midis· akteve. . . 
të lishuara prej të pandehurit me datën 4-Il-1940, 
me Nr. rendor 1335 deri 13394 ku figurojnë dhe 
shtunat e mbledhura dhe til përvetueme prej tij. 

Me pohimin e qartë të të pandehurit Hazer para 
Prokuroris së Mbretit të. notuar në proces-verbalin 
rclatif, me datë 10-X-1940 ku është pohuar prej tij 
shprehimisht se të hollat fr. shq. 710 i ki-snts 
marrë dhe se këto nuk i kishte dorzuar për shkak 
se i kishin humbur ose ja kishin vjedhur nga xhepi. 

Gjith' ashtu tha ~e ishte uutorizuern për vjeljen 
e këtre të hollave prej 7.v. Drejtorit 7.. Stiliano Ga- 
xhos, •· 

N\e deponimet c dcshmitarit Steliano Gaxhos Zv. 
Drejtorit i Institutit Trcqëtar i cili ka than se të 
hollat e 111 bledhura prej Sekretarit konforrnë liqjës, 
mbi reformën c .Shkollavct i pandehuri i kishte për 
vetuar dhe nuk i kishte dorzuar ndonse ishin akor 
duar disa herë afatet për dorzirnin c turc. si dhe 
nga korispondenca c vjetër midi, Instituti! Treqërar 
dhe Ministris Fkonomis s'Arsimit rcth përvetimit të 
të hollavet prej të pandehurit kopja e të cilavet ndo 
dhet midis akteve. 

Vepra e të pandehurit në këtë mënyrë ësht e - ndëshkueshme prej parag. I të nenit 184 të KP. 

Prandaj 
Trupi Gjykues bashkarisht dhe konformë me kër 

kimin e Prokurorit të Mbretit dhe në bazë të nenit 
përmendur, 

Vendosi 

Dënimin e të pandehurit Hazër Zejnel Tufaj me 
një vit burgim të randë dhe me treqind fr. shq. gjobë 
të randë dhe me ndalim të përhershëm nga Ofiqet 
publike. Burgimi i randë kthehet në burgim për aqë 
kohë. 

Por me qen se faji ka ndodhur para datës 2,; 
Fruer 1940, si mbas nenit 2 të D.M. datë 4 Mars 
1940 ndëshkimi kundra liri!'! personale dhe ndëshkimi 
gjobor jan të falura. 

Shpenzimet e Gjyqit i nqarkohen të përmendurit 
të denuëm. 

Ky vendim mund të kundërshtohet e të diktoher.. 

Vlorë më 30 Gusht 1942-XX. 

Kryatari 
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SHKURTIM AKT-GJYKIMI 

N'EMËN TË MADHËRIS SË TIJ 
VIKTOR EMANUEL III 

PËR HIR TË ZOTF E VULLNET TË KOMBIT 
MBRET I ITALIS DHE I SHQIPNIS 

PERANDOR I ETHIOPIS 
Gjykata Paqtuese e Tiranës e formueme prej: 
Z. Hilmi Hqsi Gjyqtari Paqtues: 
Z. Hasan Kullezi Protokolist: 
Në padicn civile të rregjistrueme me nr. 543 të 

Jib. themeltar vje.it 1942-XX, nqrehun, prej Ali Mu 
Ileti, banues në Tiranë: kundër Colantonio Giovanni, 
banues në Tiranë: 

Për lirimin, e nji trualli si dhe pagimin e qiras 
l ;rej fr. shq. 320; 

Sod me datë 5-9-1942, dha këtë: 
Vendim 

Paditësi Ali Mulleti, nga lagja Suleiman Pa 
shë. të Tiranës, i përfaqsuem ligjorisht prej av. Z. 
Oerirn Çelo, me kërkesë padicn e tij të rregjistruar 
në këtë Gjykatë me d. 2-2-1942, ka padit të quejtunin 
Colantonio Giova-ni, bir' i Corintos, banues në Ti 
ranë, dyke pre.endue sz i padituni ka marrë me qira 
truallin e ndr.dhur në lagjen Suleiman Pashë, rruga 
Ciano nr. 42 për 80 fr. shq. në rnuej me konditë pa 
gimi në fillim të çdo mueji. Porse për muajet Nan 
duer, Dhjetor, Kallnor .dhe Fruer, nuk i ka pague 
qirat dhe kështu të detyrohet t'i paguajë 320 fr. 
shq. me qenë se i padituni ashtë i huaj për sigurimin 
e të drejtavet të tij, kërkon të vendoset sekvcstrirni 
konsevativ, i barakës portative me dimension 6 X 2.30 
m. që ka ndertue në truallin në fjalë. Gjithashtu të 
deturohet me pagimin e qirasë prej datës 1 Mars 
1942 e deri në lirim e dorëzim të plotë të truallit 
tue u llogaritur qiraja mujore fr. shq. 80 tetdhet z. 

Në procedimin gjyqsuer verbal të rrjedhun bot 
nisht dhe· në mungesën e të pad_itunit, si u këndue 
kërkesë padia, ana paditëse e perseriti dhe kërkoj 
detyrimin e të paditu nit sirnbas përmbajtje të saj. 

Gjykata si shqyrtoj të gjitha aktet përkatëse mori 
parasysh këto arsuena ligjore: 

Me qenë se i padituni nga dita dhe ora e gjy 
qit kishte dijeni të plotë dhe nuk u prezantua, pra 
daj në bazë të nenit 531 të Sht, II. Pr. C u vendos 
shikimi j gjyqit në mungesën e të paditunit. 

Me qenë se faktet e parashtruerne prej anës pa 
ditse për provim të padics sajë nuk u përgënjeshtruen 
me prova të rnarruna që ma parë e në këtë mënyrë 
konsiderohen si të pranueshme dhe justifikuese të 
padies .paditait: 

Për këto arsye 
Gjykata, në bazë të nenevet 531, 533 të Sht. II. 

K. Pr. C. 138 të P. C. 
Vendosi 

1) Detyrimin e të padi tunit Colantonio Giovanni, 

shtetas Italian, banues në Tiranë, që t'i paguej pa 
ditësit Ali Mulletit, shumën prej fr. shq. 320 treqind 
e njizct, të rrjedhuna në mëngren e përshkruerne ma 
nalt. Gjith'ashtu t'i lirojë dhe dorëzoj paditësit trua 
llin e rnarrun me qira të ndodhur në lagjen Sulejrnan 
Pashë, të Tiranës, në rrugën Ciano nr. 42 tue i 
pague qiranë nga 80 fr. shq. në rnuej datës 1 Mars 
1942 e deri në lirim e dorëzim të plotë. 

2) Ligjorimin e sikvestrimit konservativ të vue 
me me vendimin e kësaj Gjykate me datë 21-2-1942. 

Shpenzimet gjykore i ngarkohen anës paditun si 
dhe 80 fr. shq. honorar avokatuer në favor të av. Qe 
rim Çelos. 

· Ky vendim mund të kundërshtohet e të diktime- 
het. 

Tiranë, me 5-9-1942-XX. 
Gjyqtari Paqtues. 

Vendim 
Me qenë se i gjykuem Colantonio Giovanni si 

mbas anshkrirnit të ftuesit ndodhet me banim të pa 
dijtun n'Italie, kështu për të zanë vendin e komuniki 
mit, ky akt gjykim i komunikohet me anë njoftimi 
publik tue u shpallë në Fletore, dhe i akordohet ·dy 
mucj e dhetë ditë afat për kundërshtim dhe njizet 
ditë për diktimim, ,nga data e botimit në kët Fletore. 

Tiranë, me 16-XI-1942-XXI. 
Gjyqtari Paqtues. 

VENDIM AFATI PËR T' ARATISUN 
Mbassi nuk asht zanë i pandehuri Selman Baj 

ram Besholli nga katundi Vishocicë i Bilishtit· (Pre 
fekture e Korçës) banues provizorisht në katundin 
Radhesh të Tiranës, si qymyrxhi, i cili akuzohet se 
me datë 26-8-1942, me nj i armë lufte të mbajtur pa 
leje ka vrarë vdekun Bajram dhe Sali Baki Larnin, 
nga katundi Rradhesh i Tiranës, nën konditat e pa 
ramendimit; prandaj Kryesija e Gjykatës Shk. i-rë 
Tiranës 11i akordon të përmendurit Selman nji afat 
prej dhetë ditësh nga data e botimit të këtij vendimi 
në Fletoren Zyrtare, për t'u prezantua me u gjykue 
për veprën që i ngarkohet. 

Në rast mos-paraqitje vërtetohet se nuk don. me 
ju bindë ligjës dhe kështu ka me vijue gjykimi në 
rnunqesën e tij, kanë me ju rrëxue të drejtat civile, 
ka me ju sekuestrua pasunija, dhe kanë me u marrë 
të gjitha masat: e tjera ligjore për të cilat nuk ka me 
pasë asnjë të drejtë ankimi. 

Për zanjen e tij janë t'urdhënuem të gjithë po 
licët e karabinierët. Dhe për plotësim të sa ma sipër 
ju shkrua Prokuroris Mbretnore e në bazë të . nene 
vet 371-372 të Pr. Penale shpallet ky vendim. 

Tiranë, me 13-XI-1942-XXI. 
Kryetari 

Mbassi nuk janë zanun Him Ganashi nga Zhab 
jaku dhe Mehmet Shijaku nga Shijaku.jqi pandehen se 

BKSH



Nr. 141 6 FL~tORjA ZYRfARE 2"1 Nëntor i942-X"1. 

me datë 10-11-1941-XIX, ditën e Hanë kanë plagosun 
të quajtunit Zuber e Jonus Oazirnin, Kryesia e Gjy 
katës Shk. I. e Beratit që prej datës shpalljes të 
këtij vendimi, të pandehunvet përmendur i nep dhjet 
dit afat, për me u prezantuë para gjykatës. Në qoftë 
se nuk duan me i u. bindë liqjës, dhe kështu ka me u 
shikua gjyqi në rnunqesz, kanë me ju rëzue tit drejtat 
civile, ka me ju sikustruë pasunia ' dhe me as nji 
mënyrë nuk kanë me pasë të drejtë ankimi mbi 
veprimet e barnuna. 

Të gjithë karabinierët e policët janë të detyrucm 
me zanien e tune. 

Për plotsimin e veprave të përmendura i është 
shkrue Prokuroris Mbretnore, dhe në mbështet je të 
neneve 371 e 372 të P.P. shpallet ky vendim. 

Berat, më 3-11-1942-XXI. 

Zv. Kryetari 

SHPALLJE 

Ministrija e Punve Botore ven në shpallje pub 
like f orniturën e veglave punimi, të Itrequeme në I'stën 
e bashkanjitun kësaj Fletë-Shpallje me kushte si vazh 
dojnë: 

Art. 1 
Ofertat do t'i paraqiten Kryetarit të Komisjonit 

të posaçëm të Ministris së Punve Botore, të nesër 
men e njizetenjajtës ditë (ditë e punimit) prej datës 
së botimit të kësaj shpallje në Fletoren Zyrtare, që 
nga ora 8 deri n'orën 11 para dreke. 

Ofertat qi do të paraqiten, duhet të jenë të nën 
shkruerne e të mbylluna në zarfa të vulosun me dyell 
të kuq. 

A.rt. 2 
Veglat e punimit kan për t'u dorzue, prej si 

përmarrsit, drejt-përdrejt në Magazinën Qendrore të 
kësaj Ministrije në Durrës, shka don me thanë, se 
Ministrija e P. Botore nuk merr përsipër pagesën e 
transportit, taksave doganore, bashkijake, kontratore 
e çdo tjetër taks. 

Pagesa e taksave të nalt-përmenduna si edhe gji 
tha shpenzimet e tjera, të lypuna për fornizimin dhe 
.dorzirnin e veglave punimi, janë mbi sipërrnarrsin. 

Art. 3 

Veglat e punimit të ofrueme duhet t'i gjegjen, 
dimensioneve të zakonshme, edhe trajtës mostrave të 
veglave punimi të ekspozuerne pranë Ministris së 
Punve Botore-Ekonomatit-ashtu edhe të shenji neve të 
bamuna në LIST~N E ÇMIMEVE. 

A.rt. 4 

Për çdo hollsi t'interesuemlt mund t'i drejtohen 
Ministris së Punve Botore-Ekonomatit. 

Art. 5 

Pagesa e veglave .punirni ka me li barnun prej 
Arkës së Financavct, prej Kap. 7 «Mirë-mbajtje ura 
e rruga» të buxhetit të Ministris së Punve Botore, 
ushtrim 1942-43, mbasi të bahet dorzimi dhe kola 
udimi i gjith sasis së veglave punimi. Kolaudimi i 
forniturës në fjalë, ka me li ha nga an' e kompetentëve 
teknik të Ministris së Punve Botore mbrcnda-l O (dhet) 
ditëve ç'pre] datës së dorzirnit të gjith forniturës. 

Art. 6 
Dorzimi i gjith f'orniturës së veg! ve, punurn, qi 

janë objekt i kontratës së lidhun, do të bahet mbrenda 
30 (tridhet) ditëve ç'pre] datës së autcntifikimit të 
kontratës nga ana e Noterit Publik. 

Në rasë se mbrcnda afatit të sipër-cakruem Si 
permurrsi nuk dorzon kurgja prej veglave pup.im~ 
të kontruktuemc, atëherc Ministrija e Punve Botore 
anulon kontratën tue i ndaluc njiherir Sipërmarrjes 
së forniturës qarancrn e Ianun e cila shkon në favor 
të Arkës Shtetnore. 

Mc kenë se fornitura c veglave punimi asht te 
për e nevojshme, Ministrija e Punve Botore nuk pra 
non nasnj i zgjatim afati kjoftë për çdo arsye. 

Veglat e punimit kan me qenë të konsiderueme, 
për të gjitha efektet e kontratës së lidhun, e në mën 
dyrë të veçantë të këtij artikulli, sikurse të mos ishin 
kenë dorzue as fare. 

Art. 7 

Ofertuesi bashkë me oferten dhe garancin e vet 
detyrohet me vue në dispozicjon të Ministris së Punve 
Botore nga nji copë të sejcilit lloj vcglet punimi si 
mbas ksajë shpallje. Këto vlejnë si mostra të veg 
lave punimi që ofertuesi detyrohet me fornizue gjith 
sasin e kërkueme si mbas kontratës së lidhun. 

Atyne ofertueseve qi nuk ka me ngelë fituesa në 
Adjudikatë; kan me I'u kthye mostrat e veglave pu 
nimi bashkë me qarancin e paraqitun. 

Ofertat duhet të përmbajnë zbritjen përqindse 
mbi shumën e përgjithshme të shenjuerne në Listën 
e bashkanjitun, qi kap shumën e fr. shq. 83.050. 
(Tetdhetetremijëpesdhet) e cila shumë asht ÇMI1V\ 
BAZË i veglave punimi. 

Art. 8 

Ofertat duhet të paraqiten për gjith sasme e 
veglave punimi si mbas Listës në fjalë. kan me u 
pranua ato oferta të cilat ofrojnë zbritje vetëm për 
nji pjesë të Iorniturës 

Art. ! 

Ofertuesi bashkë me ofertën duhet të paraqesë 
nji garanci bankare ose financjare në të holla prej 
Fr. Shq. 5.000. (Pesmijë) ose nji garanci potekore 
(Ipotekë e parë) prej fr. shq. 10.000 (Dhetmijë). 
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Art. 10 

Në rasë mos-rnarrveshtje mbi interpretimin e pi 
kave të kontratës së lidhun, kjo mos-marrveshtje do 
të zgjidhet me anën e -nji arbitrazhit. 

Ky <1 rbitrazh ka për t'u përbamun prej nji për 
faqësuesi të Ministris së P. Botore dhe prej nji për 
faqësuesi të Siperrnarrsit si edhe prej nji arbitri të 
tretë .i cili do të zgjidhet nga të dy arbitrat e parë 
dhe do jenë asnjanës. 

Në rasë se Komisjoni i arbitrave nuk bjen da 
kord mbi zgjidhjen e arbitrit të tretë, atëherë ky, 
emnohet nga ana e Kryetarit të Gjyqit Kolegjial të 
vendit. Kolezhi arbitrar detyrohet të vendosë defi 
nitivisht zgjidhjen e mos-rnarrveshtjes mbrenda dhet 
ditëve prej datës së paraqitjes së çcshtjes, dhe ky 
vendim asht i prërn dhe i pa apelueshërn. 

Art. 1 L 

Ofertat duhet të paraqiten në konformitet me 
përshkrimet e Nenit ,34 të Rregullores së Ligjit Kon 
tabilitetit Përgjithshëm të Shtetit. 

Art. 12 

Çdo ofertë e cila nuk asht në konformitet me 
përshkrimet e barnuna në kët shpallje, nuk ka me 
u Rranue edhe sikur kjo të ket zbritjen ma të fa 
vorshme. 

Art. 13. 

Çelja e ofertave .dhe pranimi i tune ka me u ba 
në konformitet të Artit 40 të rregullores së Ligjit 
të Kontabilitetit Përgjithshëm të Shetit. Porsa ofer 
tat të jenë të çiluna dhe të rregjistrueme, ka me u 
lexue zbritja «MINIMUM» e caktuerne prej Mini 
stris së Punve Botore. Ofertat me përqindje zbritje 
ma të vogël se ajo qi rezulton në skedën e mbësheiët 
të Ministris së Punve Botore, kan me u përjashtua 
pa tjetër prej adjudikatës. Adjudikata ka me i' u 
lëshue ofruesit ma të mirë. 

" Konkurencë. e hapët nuk bahet në mes t'ofertuesve. 

Art. 14 

Adjudikatari detyrohet me nënshkrua kontratën 
mbrenda 5 (pesë) ditëve mbas datës së komunikimit 
Zyrtar qi do t'i bahet nga ana e Ministris së P. 
Botore, përndryshe humbet ~garancinë. 

LISTË E VEGLAVE PUNIMI 

1) Kazma prej çeliku të derdh un ( fuzo) me ka 
rakteristikat si vijonë: qindresë këputje-je në tërhekje 
prej, së pakut, Klqr. 50 për m. m. 2 me dimensjone të 
zakonshme, si qdhe në trajtë të mostrës Nr. 1, 7000 
(shtatmi) Klgr. për fr. shq. 2, 35 = fr. shq. 16.450. 

2) Lopata prej çelikut të rahun, me nji qindresë 

këputjeje në tërhekje, s'pakut prej Klgr. 50 për mm.z. 
me dimensjone të zakonshme, prej nji trashësie (spes 
sore) prej, të paktën, m/m. 2. 5, në trajtë të mostrës 
Nr. 2, 4000. (katërmi) Klgr. për fr. shq,' 2.40 - fr. 
shq. 9 .600. 

3) Leva (qyski), me gjatsi ml.11,00-1, 30- e 1,50, 
me njenën majë të çelun trajtë kambë dhije, prej 
çeliku të derdhuri me kët cilsi; me nji qindresë kë 
putje-je në tërhekje, së pakut, Klgr. 50 për m/m.2 

• me dimensjone të zakonshme, dhe në trajtë të mos- 
trës Nr. 3, të dalluerne si mbas llojeve ma poshtë: 
1400 (njimijekatërqind) Klgr. leva m. 1.50 qjatsi. 
500(pesqind) Klgr. leva m. 1.30 gjatsi. 
400 (katerqind) Klgr .. leva m. 1.00 gjatsi. 
2300 [dumijetreqind] Klgr. për fr. shq. 2,15 = fr. 
4.945. 

4) Baromina prej çeliku të derdhuri, me nji qin 
dresë këputje-je në .tërhekje, së pakut, Klgr. 75 për 
rn/m. 2 me trashësi 23-26 m m. djarn. në thupra <\S 

ma të vogla as ma të mdhaja se 2-3 ml; në trajtë 
të mostrës Nr. 4, 5000 (pesmi) Klgr. për 2.40 = fr. 
shq. 12.000. 

5) Çekiça gurësh, të vegjël për thyemje çakelli, 
prej çelikut të derdhuri, me karakteristikën: qindresë 
këputje-je në tërhekje, së pakut, prej 50 Klgr. për 
m m. 2 me dimensione të zakonshme në trajtë të mos 
trës N. 5 R. 4500 . '[katërrnijepesqind] Klgr. për 
2.45 = fr. shq. 11.025. 

6) Varea për mina dhe, gurore, me peshë prej 
2-3 Klgr. copa, dhe 5-6 Klgr. copa dhe 8-10 Klgr. 
copa, me tri sasina të barabarta, prej çeliku të rahun 
me nji qindresë .këputje-j« në tërhekje, së pakut, prej 
kg. 50 për m rn. 2, me dimensjone të zakonshme .si 
,edhe në trajtë mostrave Nr. 6 dhe ë-a, 2000 ( dymij) 
Klgr. për 2,05 = fr. shq. 4.100. 

7) Tfruq për çakëll, me 7,10 dharnb në trajtë 
thupre, prej çeliku të derdhun me nji qindresë kë 
putjeje, së pakut, prej Klgr. 50 për m m. 2,. me di- 
mensjone të zakonshme si dhe në trajtë të mostrës 
Nr. 7, 100 (njiqind) copë 6,50 = fr. shq. 650. _ 

8) Karro dore prej llamarinat, me krahëza dru 
nit, llof të mirë, me rrotë hekuri e kapacitet bartje 
je në trajtë të mostrës Nr. 8, 400 (katerqind ) copë 
për 60, fr. shq. = fr. shq. 24.000. 

9) Këmesa për ferra prej çeliku të derdhuri, me 
nji qindresë këputje-je në tërhekje, prej së pakut, 
kg. 50 për m m.2, me dimensjone të zakonshme në 
trajtë të mostrës Nr. 9 100 (njiqind ) Klgr. per 2.80 

fr. shq. 280. 

(Tetdhet etremij e pesdhet) fr. shq. 83.050. 

Tiranë, më 17-XI-1942-XXI. 
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Non si garantlsce l"lnv!o del numer! arretratl. 
L'llnporto dell'abbonamento o per numerl separatl, se per resldentl In Al, 

b mia, d&ve enere versato al local! Ufllc! di F!nanza e la relative quletanza 
rtme110 al Min!stero della CULTURA POPOLARE se doll'Itclto, lmpero o dal· 
l' utero, con 011egno ~ bancarlo stil ato In !ranch! aJbanesl, aumentato (oe per 
abbanamentl) di fr. alb. 0,70 per speso di qu!etanzo. 

GU Ulllcl 1tatal! (civili o mllttart) e gli Enti pubbltci quando autonom, o 
accentratl (cl°' non gli Ufllcl dipendenll) - possono rlchledere per !scrltto una 
o piu copie gratull& (sclolte o in abbonameato) per se e per gli Ufflcl dlpendentt. 

Decreto Luogotenenziale 23-11-1942-XXI 

Dimissioni del Presidente del Consiglio 
Superiore Fascista Corporative 

Sig. T. Toçi 

NOI 
LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTA 

VITTORIO E..,IANUELE Ill 
PER GRAZIA DI DIO E VOLONTA DELLA NAZIONE 

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

In virtu dell' Autori ta a Noi conferita; 

Vista l'art. 4 del Decreto Luogotenenziale in 
data 14 m arzo 1940-XVIII, n. 73, convertiro in legge 
in data 12 1 uglio 1940-XVIJI; 

Vista anche l'art. 4 del Decreto Luogotenenziale 
in data 3 aprile 1940-XVIII, n. 101, convertito in 
legge in data 12 luglio 1940-XVIII; 

COSIO E MODALIT A PEP LE INSERZIONI --------·---- 
18 non supera una colonna (albanese • !tallano)mlnimo fr. alb. 10 
1e oltre una colonoa • • p111r ognt colonna 

L'lmporto e do venani In antlclpo • selvo per <111 Ufflcl otatall o pora1ta, 
tall con le ateue modal!ta come per gli abbonamenU. 

Le lnsen!on! sono gratulte scltonto per I Tribunal! o l'.A mmlnl1trazlone 110- 
tale quando per legge non e prevlsta o non • poulblle la I lval10 su teni dello 
1pe10 per I' !nsenlone. 

La pubbllcazlone delle !nsenlonl avvlene salvo 1peclall clrco1tanze . e'ltro 
I primi 3 numerl dopo la data di rlcevlmento. 

N. B Ogo! corr!1ponden10 o venamento deve e11ere lndlrluato al, 
MINISTERO OEUA CULTURA POPOLARE 

(GAZZETTA UFFICIALE) 
T I R A N A (Albania) 

Su proposta del Presidente del Consiglio dci 

Ministri, Ministra Seqretario del P N.F.A ad interim; 

abbiamo dccretato .e decretiamo: 

A decorrcrc dalia data del prescnte Decreto, il 

sig. Terenc Toçi ccssa di fare parte come rnembro del 

Consiglio Centrale dell'Economia Corporative. e per 

tando anchc da rnernbro del Consiglio Superiore Fasci 

sta Corporative, perchë dirnissionato. 

Il prescnte Decreto sara pubblicato nella Gaz 

zetta Ufficiale del Regno, e comunicato al Consiglio 

Superiore Fascista Corporative. 

Tirana, li 23-11-1942-XXI. 

Francesco Jacomoni. 
M. Kruja 

Shtyp. «Luarash - Tiranë 
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ZYRTARE 
SH Q l·P TARE 

Tiranë, e Hanë 30 Nëntor 1942-XXI 

BOTOHET PREJ MINISTRIS S£ KULTUR£S POPULLORE 

KONDITAT E PAJTIMIT 

PËR SHQIP~RI, 11 ALI e PERANDORI: për nji vit Fr. Shq. 20 
• JASHTE (Shete të B. Postal) . • • • >. 00 

. (për fl muaj iiY:sma) 
Njl numur (deri 16 faqesh) i muajit n'udhtim Fr. Shq. 0,20 
» • » • i vjetër ,. 1.- 

(Numuratt veçanta shiten edhe në Libraritë) 
Të hollat për pajtime ose për sasi numurash a koleksio 

ne paguhen në Zyrën e Financave në . çdo vend dhe 4.ë· 
ftesa përkatëse duhet t'i dërgohet Ministria së KUL TURES 
POPULLORE. 

Për Fletoren Zyrtare, nga jashtë pajtimi mund· të dër 
gohet me çek banke, tue shtue fr. shq. 0.70 per pullat e dë 
ftesës, po dhen'atl drejtim. 

TAKSA E REG ULLA PËR SHPALLJET 

Kur nuk kalon një shtyllë [shqip e italisht) Fr. Shq. 10 
Për ma shumë se Djë shtyllë për çdo shtyllë • 6 

Botohen pa vleftll shpalljet q'u plrkaain gjyqeTe 01e achnbal• 
1trall1 Shtetnore dhe ato tij cilësueme t'atilla ose ti perja1htue111e 
llgjlriaht nga pagimi i taklave Shtetnore. 

Shpalljet botohen rregullisht - kur nuk pengojnl! rasje ti po 
eaçme - ndër 3 numurat e para pas mbritjea al tyre nl! Redalul 

pagesa e 1hpalljevet bëhet ai edhe për pajtimet nl Zyrat Finanelare 

DREJTIMI pir korreapondenct dhe page1at 61ht 
MINISTIUSt St KULTUlts i'OPULLOIE 

(FLETORJA ZYRTARE) 
TIRAN£ 

PËRMBAJTJE 

1) Dekrete Ministrorë 
(Emërime, pezullime, leje nëp. etj.) 

2) Shpallje al:kanti e Drejt. P. P. T. T. 
3) » , e Bashkis së Bilishtit 
4.) » > e Bashkis së Pogradecit 
5) Shpallje Gjyqesh 
6) Shkurtim Vendimi (Sh. Ferralba) 
7) Lajmërim - Xhenjo Civile 
8) Shkurtim aktesh K. Shoq. 

f. 1-9 

9 
» 11 
> 12 
» 12 
» lii 

> 1!> 
> 16 

DEKRETE MINISTRORE 

Vënie nëp. në gjendje pritmënie 

Jlinistri Sekretar Shtr(i për Punë Botore 

Mbassi pa shkresën e Drejtoris së Përgjithshme 
P. T. T. N. 27829-II datë 26.9.942-XX, me të cilen 
njofton se Zot. Rexhep GJ.~na, Nxanës-Urdhni, me sher 
him në Kukës, me datë 7.6.1942-XX asht marrë nën 
armë . per me krye sherbimin ushtarak të detyrshem; 

Mbassi pa nenet 79, 81 e 92 oo Dekretit Mëkam 
bësuer datë 3.4.1940-XVIII, Nr. 105 mbi gjendjen 
juridike, ekonomike· e jerarkike ~ Nëpunsave Civil 

·~ Shtetit; 

Dekreton : 
Neni it• 

Zot. Rexhep Gjana, Nxanës Urdhni, Grupi C. 
grada XIII, me sherbim pranë Drejtorie P. T. T. 
KI. II në Kukës, vihet në gjendje pritmenije, pa ti 
drejto rroge. qysh nga data 7 .6.1942-XX dhe deri 
me daten e lirimit, qi do të fillojë në krpe t-ë de 
tyres s~ tij origjinale, në pështetje të Dekretit Milkam 
besuar të nalt-përrnendun. 

Neni 2 

Ku Dekret do të botohet në Fletoren Zurtare dhe 
ka me iu kumtue Këshillit Kontrollues për rregjistrim. 

Tiranë, më 7 Tetuer 1942-XX. 

Zav. Ministr' i· Pimve Botore 
Ministri i Financavet : 
Shuk Gurakuqi d. v. 

Deklarim dorëheqjeje 

Mi nis tri Sel,Tftru Shteti për Punë Botore 
Mbassi pa shkresën Nr. 37907-1 d. 3.10.1942-XX 

~ Drejtoris ~ Përgj. P. T. T., me të cilën njofton 
se Zot Selahudin Asqeriu, Teknik Kryetar Zure P. 
T. T. i kl. III me sherbim në Lipljan, paska para 
qi~ dorëheqjen dhe qenka · largue nge Zyra pa pritë 
përfundimin; 

Mbas!li pa Dekretin Mkambsuer d. .3 Prill 1940- 
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XVIII, Nr. 105, mbi rregullimin e gjendjes juridike, 
ekonomike e jerarkike të nëpunsave civil të Shtetit; 

Dekreton 
Neni 1] . f·,,;•1 

L - 

/d. ~·.dahudin Asqerin, Teknik f{ri!-2ia, Zyre i>. 
T. T. i kl. III, Grupi C, Grada X, me rrogë mujore 
fr. shq. 180, e me sherbirn në krye të Zyrës P. T. T. 
të kl. III në Lipljan, deklarohet dorheqës, në pshtetje 
të nenit 45 të Dekretit Mëkambsuer të naltpërrnendun, 
tuej i pre marrdhanjet me administratën e P. T. T. 
me d. 1 Tetuer 1942-XX, mbassi asht ]argue nga de 
tyra pa , pritë përfundimin. 

Neni 2 
Ky Dekret qi për të-gjitha efektet ligjore hyen në 

fuqi me d. 1 Tetuer 1942-XX, ka me, u botue ne fleto 
ren Zyrtare dhe me iu kumtue Kshillit Kontrollues per 
i' ren j i sti im. 

Tiranë, më 6 Tetuer 1942-XX. 
Zav. Ministr' i Punvet Botore 

Ministri i Financavet 
Shuk Gurakuqi d. v. ------ ---- 

Pezullim Agjenti Telegrafe 

Ministri Sekretar Shteti për Punë Botore 
Mbassi pa shkresën e Drejtoris së Përgj. P. T. T. 

Nr. 34-1 Res d. 26.9.1942-XX, me të cilën njofton se 
Z. Xhafer Guni, Agent Telegrafe I, me shërbim pranë 
Drejtoris P. T. T. në Prizren, asht tuej ngatrue dhe 
tuej i shtye kolegët e vet në mos bindje kolektive dhe 
në prishjen e disiplinës, sikuerse ka pasë veprue edhe 
kuer ishte me shërbim në Berat; 

Mbassi pa Dekretin Mëkambsuer d- 3 Prill 1940- 
XVIII, Nr. 105, mbi r··e1ullimin e gjendjes juridike, 
ekonomike e jerarkike të nëpunsave civil të Shtetit; 

Dekreton: 
Neni 1' 

z. Xhafer Guni, Agent Telegrafe I, Grupi C, 
Grada XI, me shërbim pranë Drejtoris P. T. T,. 
kl. I. në "P-rizren, pezzullohet nga detyra e Grada me 
premie rroge për një kohë të pa caktueme, tuej fi 
llue nga d. 10 Tetuer 1942-XX, në pshtetje t'art. 59 
të Dekretit Mkambsuer të naltpërrnendun, dhe urdh 
nojm qi kundra tij të fillojë procedimi cf'isiplinuer. 

Neni 2 
Ky Dekret qi për të-gjitha efektet ligjore' hyen në 

fuqi me datë 10 Tetuer 1942-XX, ka m'u botue në Fle 
toren Zyrtare dhe me iu kumtue Kshillit Kontro 
llues per rregjistrim. 

Tiranë, më 8 Tetuer 1942-XX. 
Zav. Ministr' i Punvet Botore 

Ministri i Financavet 
Shuk Gurakuqi d. v. -------------- - ~- 

Vënie nëp .•. në gjendje pritmenie 

Ministri Sekretar Shteti për Punë Botore 
M.basiti pa shkresën e Drejtoris së Përgj. P. T. T. 

Nr. 14-2 

Nr. 17167-IV d. 1.10.1942-XX, me të cilën njofton 
se Zoti Omer Ramadani, Ndihmës Teknik me shërbim 
pranë Drejtoris Teleqrafës në Tiranë, asht i smuet e 
në pshtetje të rraportës mjeksore ka nevojë për nji 
muej leje; 

Mbassi pa rraportën mjeksore lëshue prej Spi 
talit të Shtetit· të Peshkopia d. 15.9.1942-XX; 

Mbassi pa nenet Nr. 79, 80, 8'1, 83, 92, 93 e 95 
të Dekretit Mëkambsuer d. 3 Prill 940-XVIII mbi nor 
mat qi rregullojn gjendjen juridike, ekonomike e je 
rarkike të Nëpunsave Civil të'' Shtetit; 

Dekreton: 
Neni 1 

Zot. Omer Ramadani, Ndihmës-Teknik, grupi B, 
grada XI, me shërbim pranë Drejtoris . së Telegrafës 
kl. I IT!ë Tiranë, vihet në gjendje pritmenije për riji 
muej kohë, për arsuena shëndetsore, në pshtetje të 
neneve Nr. 79, 80, 81, 83, 92, 93 e 95 të Dekretit 
Mëkambsuer të naltpërmendun, tuej fillue prej datës 
11! Shtatuer 191!2-XX e deri me d. 14 Teiuer 19,42-XX 
dhe me të drejtë shpërblimi gjysmën .e rrogës së tij 
mujore. 

Neni 2 
Ky Dekret qi për të-gjitha efektet ligjore hyen në 

fuqi med. 14 Shtatuer 1942-XX, do të botohet në Fleto 
ren Zyrtare dhe me iu kumtue Kshillit Kontrollues per 
rregj istrim. 

Tiranë, më 8 Tetuer 1942-XX. 
Zav. Ministr' i Punvet Botore 

Ministri i Financavet: 
Shuk Gurakuqi ct: v. 

. Vënie nëp. në gjendje pritmenie 
.llinistri Sekreto» Shteti për Punë Botore 

Mbassi pa shkresën e Drejtoris së Përgj. P. T. T. 
Nr. 16861-X d. 3.9.1942-XX, me të cilën njofton se 
Zot. Arif Besatari, Drejtuar P. T. T. kl. III, me 
shërbim në Delvinë, ka kërkue me lutje, vuemjen në 
gjendje pritrnenije, për arsqena shëndetsore famjljare 
të domosdoshme; 

Mbassi pa nenet N. 79 e 92 të Dekretit Mëkam 
suer dt. 3 Prill 1942-XX, Nr. 105, mbi normat qi rre 
gullojnë gjendjen juridike, ekonomike e jerarkike të 
nëpunsave civil të Shtetit; 

Dekreton : 
Neni r 

Zot. Arif Besatari, Drejtuer P. r. T. ,kl. III, grupi 
A, grada IX, me shërbim në Delvinë, për arsuena 
shëndetsore-familjarc të domosdoshme, vihet në gjen 
dje pritrnenije, për dy muej kohë, në pshtetje të ne 
neneve 79 e 92 të D. M. d. 3_.4.1942-XX, N. 105, të 
naltpërrnendun, tuej fillue prej d. 4 Shtatuer 1942- 
XX deri me 4 Nanduer 1942-XX. 

Neni 2 
Ky Dekret qi për të-gjitha efektet ligjore 'hgen në 

fuqi me •. 4 Shtatuer l 942-XX, ka mt u bot u, n• Flettt- 

BKSH



Nr, 142 .FLETORJA. ZYRTARE 30 Nëntor 1942-XXI 3 

ren Zyrtare dhe me iu kumtue Kshillit Kontrollues per 
rregjistrim. 

Tiranë, më 8 Tetuer 1942-XX. 
Zav. Ministr' i Punvet Botore 

Ministri i Financavet: 
Shuk Gurakuqi d. v. 

Pez .Ilim nga detyra Tekniku Kr. Lyre 

Jf inistr: S<>l{)'etrir Shteti për Punë Botore 
Mbas si pa shkresën e Drejtoris së Përgj. P. T. T. 

Nr. 37711 d. 30.9.1942-XX, me të cilën njofton se Z, 
Muhedin Bakiri, Teknik Kryetar Zyre P. T. T. kl. II, 
me shërbim në Pukë për nder këto kohët e fundit 
në dispozicjon të Drejtoria Telegrafës në Tiranë, 
asht arrestue prej Agentave të Kuesturës me d. 14 
Shtatuer 1942-XX; 

Mbassi pa nenin 7 të Dekret. Mkambsuer d. 10. 
1941-XIX, Nr. 38, në lidhje me D. M. d. 3.4.1940- 
XVIII, Nr. 105, mbi normat qi rregullojn gjendjen 
juridike, ekonomike e jerarkike të nëpunsave civil të 
Shtetit; 

Dekreton :1 
Neni 1 

Zot. Muhedin Bakiri, Teknik Kryetar Zyret P. T. 
T. kl. II, grupi B, grada X, me shërbim në Pukë për 
në këto kohët e fundit në dispozicjon të Drejtoria së 
Teleqrafës në Tiranë, pezullohet nga detyra e grada, 
me çveshje rroget qysh me d. 14 Shtatuer 1942-XX, 
për nji kohë të pa caktueme, në pshtetje të nenit 59 
të D. M. dt. 3.4.1940-XVIII, Nr. 105, të .naltpër 
mend un. 

Neni 2 
Për të gjitha efektet ligjore, ky Dekret hyen në 

fuqi me dt. 14 Shtatuer 1942-XX, dhe do t'i kum 
tohet Kshillit Kontrollues për rregistrim e do të bo 
tohet ne Fletoren Zyrtare te .Mbretnis. 

Tiranë, më 8 Tetuer 1942-XX .. 
Zav. Ministr' i Punvet Botore 

Ministri i Financavet: 
Shuk Gurakuqi d. v. 

Heqje nëp. nga gjendja e pritmenis 

Ministri Sekretar Shteti për Punë Botore 
Mbassi pa Dekretin e vet datë 7 Tetuer 1942- 

XX mbi vuemjen në pritmeni të Zot. Rexhep Gjana 
qi u rnuer nën armë me datë 7 .6.1942-XX për me 
krye sherbimin ushtarak të detyrshem; 

Mbasai pa shkresën e Drejtoris së Përgjithshme 
P. T. T. Nr. 27829-II datë 26.9.1942-XX, me të 
cilen njofton se Zot. Rexhep Gjana medatë 31.8.1942· 
XX asht lirue nga sherbimi ushtarak, per nji vjetë 
kohii, dhe me datë 1.9.1942-XX ka rifillue në detvri 
praai !)rtt;tens P. T. T. af KuW.; 

Mbassi pa Dekretin Mkambsuer d. 3 Prill 19l!O 
XVIII, Nr. 105, mbi rregullimin e gjendjes juridike, 
ekonomike e [erarkike të nëpunsave civil të Shtetit; 

Dekreton : 
Neni 1 

Zot. Rexhep Gjana, Nxanës Urdhni, Grupi C. 
Grada XIII, me sherbim pranë Drejtoris P. T. T. në 
Kukës, hiqet nga gjendja e pritmenis qysh me datë 
1 Shtatuer 1942-XX qi asht lirue nga sherbimi ush 
tarak dhe ka rifillua në detyrë. 

Neni 2 
Ky Dekret, qi për të gjitha efektet'ligjore hyn në 

hyn në fuqi me datë 1.9.1942-XX, ka m'u botue në Fle 
toren Zyrtare dhe ka me i u kumtue Këshillit Kon 
trolluës për rregistrim. 

Tiranë, më 10 Tetuer 1942-XX. 
Zav. Ministr' i Punvet Botore 

Ministri i Financavet: 
Shuk Gurakuqi d. v. 

Vënie nëp. në gjendje pritmenie 

.llinistl'i Sekr<>tar Shtei'i për Punë Botore 
Mbassi pa shkresen e Drejtoris së Përgjithshme 

P. T. T. Nr. 32431-VI d. 7.10.1942-XX, me të cilën 
njofton se Zot. Prel Marku, agjent i kl. IV, me shër 
bim në Tiranë, me dt. 20.2.1942-XX asht rithirrë 
nën armë për shërbim të përkohshëm dhe asht li 
rue me 15.7.19l!2-XX, qi filloj në detyrë; 

Mbassi pa nenin 80 të Dekretit Mbretnuer d. 3. 
4.1940-XVIII, Nr. 105, mbi gjendjen juridike, eko 
nomike e jerarkike të Nëpunsave të Shtetit; 

Mbassi u pa Neni 1 i Dekretit Mkambsuer d. 
13.12.1940-XVIII, Nr. 583, mbi disiplinimin e tra] 
timit ekonomik dhe jerarkik të Nëpunsave të Shtetit 
të rithirrun nën armë për mobilizim; 

Dekreton : 
Neni 1' 

Zot. Prel Marku, agjent i kl. IV, Grupi C, Gra 
da XV, me rrogë mujore fr. shq. 80, me shërbim 
pranë Drejtoris Postës kl. I në Tiranë, vihet në gjen 
dje pritmenijc, me rrogë të plotë, për 25 dit të ka 
luem përmbi katër muej qi njifen me leje si i rithi 
rrun nën armë për mobilizim, tue fillue prej d. 20 
Oershuer 1942-XX deri me 14 Korrik 1942-XX in 
klusiv. 

Neni 2. 
Ky Dekret do të botohet në Fletoren Zyrtare dhe 

ka me iu kurntue Këshillit Kontrollues për rregjistrim. 
Tiranë, më 10 Tetuer 1942-XX. 

Zav. Ministr' i Punvet Botore 
Ministri i Financavet : 

Shuk Gurakuqi d, v. 
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Vënie nëp. në gjendje pritmenie I Neni 2 

.llini~·tri sekveto» Shtl'ii për l'wië Botore 
Mbasii pa shkresën e Drajtoris së Përgjithshme 

ti P. T. T. Nr. 14759-III datë 25.9.1942-XX, me 
ti cilen njofton se Zot. Muhamet Hasbi, Teknik Po 
ste i kl. III, me sherbirn nQ Vlonë, kerkon Gdhe 30 
dit zgjatim leje tjetër, P~'r me plotsue kurat e ne 
vojshme; 

Mbas1i pa raportën mjoksore datë 26 8.1942-XX 
lishue në Romë prej Ufficialit Shëndetsuer, - Dr. 
Francesco Saverio Migliaccio. 

MblSii pa D. M. datë 34.1940-XVUI, Nr. 105, 
mbi rregullimin e gjendjes juridike, ckonemike e je 
rarkike ti Nëpunsave Civil tij Shtetit: 

Dekreten : 
Neni 1 

Z. Muhamet Hasbi, Teknik Po1te i kl. III, Grupi 
J, Gr1d1 X, rroga muejore fr shq, 180, me shërbim 
pranë Drejtoris P. T. i. kl. I në Vlonë, vihet ng 
gjendje pritmenije, për aragena shendctsore të pro 
vueme, per 30 dit tuej fillua prej datOs 5 Shtatuer 
1942-XX deri me 4 Tatuar 1942-XX inkluziv, me ~~ 
arejti shpërblimi të më të tretës të rrogës qi ka. 

Ky Dekret ka m' u botue në Fletoren Z1,1rtare dhe 
ka ma i u kurntue KQshillit Kontrolluëspër rregistrim. 

Tirani, më 10 Tetuer 1942-XX. 
Zav. Ministr' i Punvet Botert 

J'\\inistri i Financavet : 
Shuk Gurakuqi d. v. 

Vënie nëp. në gjendje pritmenie 

. llinistri Sekretar Shf:e(i )'Pl' /Ju11ë Botor!' 
Mbassi pa shkresen e Drejtoris së Përgjithshme 

ti P. T. T. Nr. 25479-Vll datë 7.10.1942-XX, me të 
cilën njofton se Zot., Anastas Papajani, Agjent Krye 
suer Teleqrafe, me shërbim _n'Elbasan, kerkon edhe 
d9 muej e 25 dit zgjatim. leje tjetër, per pushim e 
kurime; 

Mbassi pa raporten rnjeksore datë 23.9 1942-XX 
ti Drejtoris të Spitalit të Shtetit n'Elbasan: 

Mbasii pa Dekretin Mëkambsuer d. 3 Prill 1940- 
XVIII, Nr. 105, mbi rregullimin e gjendjes juridike, 
ekonomike e jerarkike të nëpunsave civil të Shtetit; 

Dekreton: 
Neni 1 

z. Anastas Papajani, Agjent Kryesuer Teleqrafe, 
Grupi C, Grada IX, rroga mujore fr. shq. 200, me 
shërbim pranë Drejtorie së P. T. T. kl II n'Elb11. 
san, per arsuena shendetsore të provueme, vihet në 
gjendje pritmenije per dy rnuej e 25 dit, tuej fillue 
prej datës 29 Gusht _1942-XX deri me datë 22 Nan 
duer 1942-XX, me tQ drejtë shperblimi të gjyamei 
si rroge• qi ka. 

Ky Dekret ka m'u botue në Fletoren Z1,1rtare dhe 
ka me i ti kumtua Këshilltt Kontrolluës pijr rregistrim. 

Tiranë, më 10 Tetuer 1942-XX. 
Za.v. Ministr' i Punvet Botore 

Ministri i Financavet : 
Shuk Gurakuqi d. v. 

Heqje e gjendjes pritmenie 

.HiniJtr1 Sekretar Shteti per Pun» /•'( .'.rµ1 
Mb1s1i pa Dakretin e vet ct. 12.6.1942-XX, mbi 

vuamjen në pritrneni, për arsuena 11hendetsore, për 
6 muej prej d. 11.41942-XX deri me 10.10.1942-XX, 
ti Zot. Eqrem Kasi mati, Teknik Po,te i Id. 1-rë; 

1~has1i pa shkrasen e Drejtoris si.i Përgjithshme 
tij P. T. T. N. 14146-IV, d. 7.8.1942-XX, me të cili.in 
propozon revokimin e pritmenis qu•h nga d. l.0.7. 
1942-XX qi ka fillua nij detyrë, si mbas kërkesës s, 
barna nga nëpunsi i naltpërrnendun , 

Mbas,i pa raporten rnjeksore d. 8 6.1942-XX ti 
Zl,ll"QS 12 Shëndetsis !ë Fierit; 

1\lbas1i pa Dekretin Mkam!Jsuer cl. 3 Pri II 1940- 
XVIII, Nr. 10~. mbi rregullin1in e gjendjes juridike, 
ekonomike e jerarkikc ~ nëpunsave civil Hi Shtetit; 

Dakreton. 
NQui 1' 

Zot. F.qrem Kaslmati, Teknik Poste i kl. 1-rë, 
Grupi B, Grade VIII, tashti me sherbim në Fier, i 
hiqet gjendja e pritmenis qy!!h nga d. 10 Korrik 
1942-XX qi ka fillue në detyrë. 

Neni 2 
Ku Dekret do të botohet në Fletoren Zqrtare dhe 

ka me iu kurnlue kshillit Kontrollues për rregistrim . 
Tmmë, më 15 Tetuer 1942-XX. 

Zav. Ministr' i Punvet Botore 
Ministri i Financavet : 
Shuk Gurakuqi d. v. 

-- -- -~- --- ----- 
Zgjatje pritmenie 

llinisfl'i ::-1•h1•ifl/' ::,,/df'/'i J)PI' P1t11ë Botor» 

Mbas1i pa Dekretin e vet d 1 8.1942-XX, mbi 
vuernjen nij pritmëni për dy muej për shkaqe shën 
detsore, t~ Zojushës Viktorii Mazreku, Sekretare e 
I-ri, me shërbim pranë Drejtorie së Përgj. P. T. T. 

Mbas,i pa shkresen e Drejtoris së Përqjithshrne 
P. T. T. Nr. 23733-Vlll dt. 25.9.1942-XX me të 
cilën kërkon zgjatim pritmenije, edhe për nji rnuej 
kohë, për drsyena shëndetsore: 

Mbt1.s1i pa raportën rnjeksore d. 4.9.1942-XX të 
Qendrës Hygjenike në Prizren; 

Mbas,i pa Dekretin Mkambsuer d. 3 PriJI 1940- 
XVIII, Nr. 105, mbi rregullimin e gjendjes juridike, 
ekonomike e jerarkike ~ Nëpunsave ~ Shtetit; 
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Dekreton: 
Neni 1 

Zojusha Viktorja Mazreku, Sekretare e l-re, Grupi 
A, Grada VIII, me sherbirn prane Drejtorie së Për 
gjithshme të P. T. T. në Tiranë, për arsuena shëndet 
sore të provuerne, i zgjatet pritrnenija edhe për nji 
muej kohë, tuej fillue prej d. 12 Shtatuer 1942-XX 
deri me 11 Tetuer 1942-XX inkluziv, me të drejtën 
e gjysmës së rrogës qi ka. 

Ky Dekret do të botohet në Fletoren Zyrtare dhe 
ka me i u kumtua Këshillit Kontrollues për rregjistrim. 

Tiranë, më 10 Tetuer 1942-XX. 
Zav. Ministr' i Pun vet Botore 

Ministr' i Financavet: 
Shuk Gurakuqi d. v. 

---·-·---· ----------- 
Vënie nëp. në gjendje pritmenie 

11foiistri Sekretar Shteri për Punë Botore 
Mbassi pa shkresën e Drejtoris së Përgjithshme 

të P. T. T. Nr. 16004-VI datë 25.9.1942-XX, me të 
cilën njofton se Zojusha Roza Simoni, Nxanese Urdhni, 
me sherbirn në Shkodër, per arsgena shendetsore, ker 
kon edhe 30 dit zgjatim leje; 

Mbassi pa nenet 79, 80, 83, 84, 92. e 93 të 
D. M. datë 3.4.1940-XVIII, Nr. 105, mbi rregullimin 
e gjendjes juridike, ekonomike e jerarkike të Në 
punsavet Civil të Shtetit; 

Dekreton: 
Neni 1 

Zojusha Roza Simoni, Nxanse Urdhni, Grupi C, 
Grada XIII, me rrogë muejore fr. shq. 110, me sher 
bim në Drejtorin e P. T. T. kl. I-në Shkodër, për 
arsgena shendetsore të provueme, vihet në gjendje 
pritrnenije per 30 dit kohë, tuej fillue prej datës 31 
Gusht 1942-XX deri me datë 29 Shratuer 1942-XX 
inkluziv. 

Neni 2 
Gjatë kohes së pritmenis Zojushes së nalt-për 

mendun ka me i u pague 113 e rrogës qi ka. 
Ky Dekret do të botohet në Fletoren Zyrtare dhe 

ka me iu kumtue Këshillit Kontrollues për rregjistrim. 
Tiranë, më 10 Tetuer 1942-XX. 

Zav. Ministr' i Pun vet Botore 
Ministr' i Financavet: 
Shuk Gurakuqi d. v. 

---- ----- -- -· -·--- -- ~ 
Pranim dorëheqjeje 

Ministri Sckrotor Shtdi pfr Punë Boton• 
Mbassi pa shkresën Nr. 14-8 datë 1.10.1942-XX 

të Zyrës së Punve Botore në Burrel, me të cilën para 
qet dorheqjen e Z. A.jaz .Allamanit; qi do të ndjekin 
mësimet Universitare në Romë. 

Mbassi pa Dekretin Mkambsuer d. 3 Prill 1940- 
XVIII, Nr. 105, mbi rregullimin e gjendjes juridike, 

ekonomike e jerarkike të nëpunsave civil t.ë Shtetit; 
Dekreton: 

Neni 1 
Zot Ajaz Allamani. Teknik i kl. III, Grupi B, 

Grada X, me shërbim në Zyren e P. Botore në BU· 
rrel, i pranohet dorheqja, qysh me datë 1 Tetuer 
1942-XX, qi asht !argue nga Zyra, rnbassi do ,w 
ndjekin mësimet Universitare. 

Ky Dekret, qi per të gjitha efektet ligjore hyn 
në fuqi me datë 1 Tetuer 1942-XX, ka m'u botue në 
Fletoren Zyrtare dhe ka me i u kumtue Kshflln 
Kontrollues per rregistrim. 

Tiranë, më 10 Tetuer 1942-XX. 
Zav. Ministr' i Punvet Botore 

Ministr' i Fmancavetr 
Shuk Gurakuqi d. v. 

Vënie nëp. në gjendje pritmenie 

.li i nis tri Sekretar Shtp{i për Punë Botore 
Mbassi pa shkresën e Drejtoris së Përgjithshme 

të P. T. T. N 12741-XII, d. 26.9.1942-XX me ~ 
cilën njofton se Zot. Bedri Starova Teknik Kryeta, 

, Zyre P. T. T. kl. 1-rë, me shërbim në Strugë, pci, 
arsuena shendetsore kerkon edhe dy muej zgjatim 
leje tjetër për pushim e kurime; 

Mbassi pa raporten mjeksore d. 14 Gusht ·19~. 
XX të Spitalit Ushtarak të Tiranës; 

M.bassi pa Nenet 79, 80, 83, 84, 92, e 93 w 
D. M. datë 3.4.1940-XVIII, N. 105, mbi rregullimin 
e gjendjes juridike, ekonomike e jerarkike të nëpun 
save të Shtetit: 

De k-r et on: 
Neni f 

Zot. Bedri Starova Teknik Kryetar Zyre i kl. 
1-rë, Grupi B, Grada VIII, me rrogë mujore fr. shq. 
250, e me shërbim në Strugë, për arsje-ia shëndetsore 
të provueme, vihet në gjendje pritmenije për dy muej 
kohë, tuej fillue prej d. 24 Korrik 1942-XX deri me 
d. 24 Shtatuer 1942-XX. 

· Neni -2 
Gjatë perjudhes se pritrnenis Zot. Bedri Starova 

ka me iu pague gjysma e rrogës qi ka. 
Ky Dekret ka m'u botue në Fletoren Zyrtare dhe 

ka ma i u kumtue Këshillit Kontrolluës.për rregistrim. 
Tiranë, më 10 Tetuer 1942-XX. · 

Zav. Ministr' i Punvet Botore 
Ministri i Financave! : 
Shuk Gurakuqi d. v. 

----------------------- 
Emërim Nënekonomi në' provë 

Jtinistri Sekretar Shteti per Arsimin Boiuer 
M.bassi pa lutjen me ctf 8.10.1942--XX të ps'lta, 

qitun prej Z. Emin Xhefkës, me anën' ~· sf cilis i 
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përmenduni kërkon qi t'emnohet si N Ekonom pranë 
Institutit Teknik të Korçës; 

Mbassi pa Dek. Min. me dt. 10.8_. 1942-XX me 
të . cilën shpallet konkursi për dy N Ekonomë; 

Mbassi pa përfundimin e konkursit në fjalë; 
Dekreton: 

Neni 1 
Z. Emin Xhafka, fitues i konkursit për N Eko 

.norn, botua në. Fletoren Zyrtare Nr. 106 dt 17 9 942- 
XX, ernnohet N Ekonom në provë. për 6 muej, grupi 
B, .. grada XI me rrogë mujore fr shq. 150, me sher 
bim pranë konviktit t'institutit Teknik të. Korcës. 

Neni 2 , 
Për të gjitha efektet ligjore ky Dekret hyn në· 

fuqi: me fillimin e tij në krye të. detyrës. 
Ky Dekret do t2 botohet në Fletoren Zyrtare dhe 

ka me iu kurntue Këshillit Kontroll ues për rregjistrirn. 
si dhe të gjitha zyrave të tjera përkatëse, 

Tiranë, më 2.11.1942-XXL 
1\'1.inistri 

(Dr. Djevat Korrsha d. v.) 
-·----.------- - 

Emërim institutoreje në provë 
--- -- ----- 

Jlinisfl'i Sekret«» Sht('(i për lrsi111i11 uotuer 
Mbassi pa Dekretin Mkambsuer d. 3 Prill 1940- 

e- XVIII, Nr. 105. mbi rregullimin e gjendjes juridike, 
ekonomike e jerarkike t2 r.ëpunsave civil të Shtetit; 

. Mbassi pa Dek. Min. me dt. 10.8.19!/2-XX me 
të· cilën asht shpallë konkursi për 15 vende në gru ·1 

• phi B. v.:da XI për institutorë e Institmorc , 
Mbassi pa procesverbalin me Nr. 9 datë 13.10 

1942-XX të komisionit 1ë p: ovimit të konkursit ; 
Dekr~ton: 

Neni 1 
Zvsha Albina Laca, fituese e konkursit për insti 

)utore, shpalluri r.ë Fletoren Zyrtare me Nr. 106, dt 
· 17 9.194f-XX ernnohet institutor e në provë për 6 muej 
·grupi B, grada XI me rrogë mujore fr: shq. 150 me 

·· shërbim pranë shkollës së Fkonornis Shtëpijake Ka 
mëz (Tiranë). 

Neni 2 ( 1'1 
_Për të gjitha efektet ligjore ky Dekret hyn në 

fuqi me fillimin e tij në krye të detyrës. 
Ky Dekret ka me u-botue në Fletoren Zyrtare të 

Mhretnis, dhe ka me i u-kurntue K2shillit Kontro 
llues për rregjistrim si dhe të gjitha zyrave tjera për 
katëse. 

~- Tiranë, 30.10.1942-XXI. 
Ministri : 

(Dr. Djevat Kortsha d. v.) 
------- --· -~ 

Emr rim mësueseje për ekonomi shtëpijake 

Jfinistri Sekretar su.« 111;1 •. lrsimin Boiuer 
i. ~·! Mp_assi p~ Dekretin Mkambsuer d. 3 Prill 191«}- 
• (!)~ •. . • 

XVIII, Nr 105, mbi rregullimin e gjendjes juridike, 
ekonomike e jerarkikc të nëpunsave civil të Shtetit; 

Mbassi pa. Dck. !1\in. me dt. 10 8.191n-XX me 
të cilën asht shpallë konkursi për 15 vende në gru 
pin B, qrada · XI për institurorë e Institu.oro , 

Mbassi pa. procesverbalin me Nr. 9 datë 13.10. 
1942-XX të komisionit të provimit të konkursit; 

Dekreton: 
Neni 1 

Zvsha Paulina Terezi, fituese c konkursit për 
mësuese ckonornijc shtepijake, shpallun në Fletoren 
Zurtare Nr 106 dt f7.9 1942-XX cmnohct mësuese 
për ekonomi shtëpijakc pranë shkollës profesionale 
Fcmnore të. Korçës në provë për 6 muej në grupin 
B, grada XI me rrnnë mujore fr. shq. 158 

Neni 2 
Për të gjitha efektet ligjore ky Dekret hyn në. 

fuqi me fillimin c tij në kt ye të dcturës. 
l{y Dekret ka me u-botuc në Fletoren Zurtare të 

Mbrctnis,. dhe ka me i u-kumtue Këshillit Kontro 
llucs për rregjistrim si dhe të gjitha zyrave tjera për 
katëse. 

Tiranë, 30.10.1942-XXI. 
Ministri '. 

(Dr. Djevat Kortsha cl. v.) 

Emërim mësueseje për ekonomi shtëpijake 

.li inist ri Sekrcun Shteti m-r I ni111i11 Bo! uer 
Mbassi pa nenin 18 të- Dek Mëk. Nr. 105 dt. 

3.4.940-XVIII, mbi gjendjen jut id ike, ekono.ni':e e je 
rarkike të nëpunsave civil të Shtetit; 

l\\bassi pa Dek Min me dt 10 8.1942-XX me 
të cilën asht shpallë korrku: si për 15 vende në gru 
pin B, grada XI per institut orë e Institutore . 

Mbassi pa. procesverbalin me Nr 9 datë 13,10 
1942-XX të komisj?nit të provimit të konkursit; 

Dekreton: 
Neni 1 

Z-sha Roza Pemati, fituese e konkursit për më 
suese ekonomi~ sht.ëpijake, shpalluri në Fletoren Zyr. 
tare të Mbretnis me ~- 106 dt 17.9.1942-XX, emno 
het mësuese për ekonomi shtëpijakc në provë për 6 
muej, në grupin B, Qtijda XI me rrogë mujore 150 
fr. shq. me shërbim pranë shkollës Ek. Shtëpijake në 
Kamez. 

Neni 2 
})ër të gjitha efektet ligjore ky Dekret '11Jn në• 

fuqi me fillimin e tij në krue të detyrës. 
Ky Dekret ka me u-botue në Fletoren Zyrtare të 

Mbretnis, dhe ka me i u-kurntue K2shillit Kontro 
llues ,- rregjistrim si dhe të gjitha. zyrave tjera për 
katëse. 

Tiranë, 30.10.1942-XXJ 
Ministri: 

(Dr. Djevat Kortsha d. v.] 
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Emërim inatitutori në provë 

.llinistri Sekretar Shteti për Arsimin Boiuer 
Mbassi pa lutjen e paraqituri prej Z. Ibrahim Mu 

llait, me anën e së cilës i nalt-përmenduni kërkon 
qi të ernnohet si Institutor; 

Mbassi pa nenin 18 të Dek. Mëk. Nr. 105 dt. 
3.4.940-XVIII, mbi gjendjen juridike, ekonomike e je 
rarkike të nëpunsave civil të Shtetit; 
. Mbassi pa Dek. Min. me dt. 10.8.1942-XX me 

të cilën asht shpallë konkursi për 15 vende në gru 
pin B, grada XI për institutorë e Institutorc: 

Mbassi pa proces-verbalin me Nr. 11 datë 3.11. 
1942-XXI të kornisjonit të provimit të konkursit; 

Dekreton: 
Neni 1 

Z. Ibrahim Mullai, fitues i konkursit të shpa- 
lluri në Fletoren Zyrtare me Nr. 106 dt. 17.9.1942-XX, 
ernnohct institutor në provë për 6 muej në Grupin 
B, grada XI. me rrogë muejore 150 fr. shq. pranë 
Konviktit Mashkulluer të Shkollës së Bujqësis së Ka 
vajës. 

Neni 2 
Për të gjitha efektet ligjore ky Dekret hyn në 

fuqi. me fillimin e tij në krye të detyrës. 
Ky Dekret ka me u-botue në Fletoren Zyrtare të 

Mbretnis, dhe ka me i u-kumtue Këshillit Kontro 
llues për rregjistrim si dhe të gjitha zyrave tjera për 
katëse. 

Tiranë, 6.11.1942-XXI. 
Ministri: 

(Dr. Djevat Kortsha d. v.) 
--------------------------··-----·-- 

Emërim profesorësh-ndihmëse 

Ministri Sekretcr Shteti për Arsimin Boiuer 
Mbassi pa nenin 18 të Dek. Mëk. Nr. 105 dt. 

3.4.940-XVIII, mbi gjendjen jut idike, ekonomike e je 
rarkike të nëpunsave civil të Shtetit; 

Mbassi pa Dek. Min. me dt. 1.8.1942-XX botue 
në Fletoren Zyrtare Nr. 103 dt. 11.9.1942-XX me të 
cilin shpallet konkursi për emnimin e 72 profesorë 
ndihmesa në provë për 6 muej; 

Mbassi pa procesverbalin me dt. 29.10.1942-XXI 
të komisjonit të provimit të konkursit, përcjellun me 
shkresën Nr, 233 dt. 31,10.1942-XX. 

Dekreton: 
Neni 1 

Z. Z. Viktor Shkjezi, Bernardina Qerraxhija, Zef 
Hila, Spiro Belkovi, Neftze Kokobobo, Marieta Tho 
ma, Ksanthipi Dilo, Lale Hashorva, Dituri Proto 
papa, Dervish Lisi, Xhavit Sasaçi, Hajrulla Morina 
e Angjelina Berisha, fituese të konkursit të shpallun, 
emnohen proiesora-ndihmësa në provë për 6 muej 
në grupin A grada XI me rrogë mujre 180 fr. shq. 
për dhanje mësimi ndër shkollat e mesme të Shtetit. 

Neni 2 
Për të gjitha efektet ligjore ky Dekret hyn në, 

fuqi me fillimin e tij në krye të detyrës. 
Ky Dekret ka me u-botue në Fletoren Zyrtare 1:e: 

Mbretnis, dhe ka me i u-kurntue Këshillit Kontro 
llues për rregjistrim si dhe të gjitha zyrave tjera për-' 
katësc. · · · 

Tiranë, 4.11.1942-XXI. 
Ministri: 

(Dr. Djevat Kortsha d. v.) 

Emerim institutori në provë 

.lfin.istri Sekretar Shteti për Arsimin Boiuer 
Mbassi pa lutjen me dt. 7.10.1942-XX të para 

qitun prej Z. Thimio Dede, me të cilin i përmen 
duni kërkon qi t'crnnohet si Institutor pranë· ndenji 
Konvikti të Shtetit; 

Mbassi pa nenin 18 të Dek. Mëk. Nr. 105 dt. 
3.4.940-XVIII, mbi gjendjen juridike, ekonomike e je 
rarkike të nëpunsave civil të Shtetit; 

Mbassi pa Dek. Min. me dt. 10.8.1942-XX .rne · 
të cilën asht shpallë konkursi për 15 vende në gru 
pin B, grada XI për institutorë e Institutore , 

Mbassi pa procesverbalin me Nr. 11, dt. · 3.11. 
1942-XXI përcjell me shkreën Nr. 235 dt. 9.11.1942- 
XXI t'Inspektoris Eprore të kësaj Ministrije; 

Dekreton: 
Neni 1 

Z. Thimio Dede, mbassi fitoi konkursin e shpa 
llun emnohet Instit~tor në provë për 6 muej në gru 
pin B grada XI me rrogë mujore fr. shq. 150 me 
shërbim pranë Konviktit Mashkulluer të Normales ·së 
Prishtinës. 

Neni 2 
Për të gjitha efektet ligjore ky Dekret h9p. f në' 

fuqi me fillimin e tij në krye të detyrës. , 
Ky Dekret ka me u-botue në Fletoren Zyrtare të 

Mbretnis, dhe ka me i u-kumtue Këshillit Kontra 
Hues për rregjistrim si dhe të· gjitha zyrave tjera për 
katëse. 

Tiranë, 10.11.1942-XXI. 
Ministri: 

(Dr. Djevat Kortsha d. v.) 

Emërim institutori në provë 

.li iuist ri Sekretar Shtet! prr Arsimin Boiuer 
Jlilbassi pa lutjen me dt. 12.8.1942-XX të para 

qitun prej Z-shës Vasilika I. Fundo, me të cilën e 
nalt-përrnenduna kërkon qi t'emnohet n'arsim , 

Mbassi pa Dek. Min. me dt. 10.8.1942-XX me 
të cilën asht shpallë konkursi për 15 vende në gru~ · 
pin B, grada XI për institutorë e Institutore r, • 

Mbassi pa përfundimin e provimit të konkursjJ: 
të shpallun ; .. ~. , . . . ~ ' ;: • 
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Dekreton: 
Neni 1 

Z-sha Vasilika I. Funde, fituese e konkursit, emno 
het institutore në provë për 6 rnuej pranë Konviktit 
Femnuer «Donika Kastrioti» të Shkodrës, grupi B. 
g·rada XI me rrogë muejore 150 fr. shq. 

Neni 2 •. • ~""' 
Për t.ë gjitha efektet ligjore ky Dekret hun në 

fuqi me fillimin e tij në krye të detyrës 
Ky Dekret ka me u-botue në Fletoren Zyrtare të 

i'V\bretnis, dhe ka me i u-kurntue Këshillit Kontro 
llues për rregjistrim si dhe të gjitha zyrave tjera për 
katëse 

Tu anë, ~.11.1942-XXI. 
Ministri: 

(Dr. Djevat Korrsha d. v.) 

Revokim dekreti 
.'rlinistri Sekretar Shteti për Arsimin Boiuer 
.M.basji pa Dekretin e vet me Nr 98 dt. 26.3. 

1942-XX, me të cilin deklarohet dorëheqës Institutor: 
11i provë pranë konviktit mashkulluer të Tiranës, Z 
Enver Zeko; 

Mbassi pa kërkesën e tij të bamë në kët Ministri 
~ t'u rimarrë në shërbim si Instituter pranë kon 
viktit .Mashkullor të Gjinokastrës , 

Dekreton: 
Neni 1 

Revokimin e Dekretit Ministruer me Nr 98, dt. • 
26.3.1942-XX, me të cilin deklarohet dorëheqës In 
stitutori në provë pranë konviktit Mashkullorë të Ti 
ranës, Z. Enver Zeko, grupi B, grada XI me rrogë 
mujore 150 fr. shq. dhe rimarrjen e tij në shërbim 
po me atë cilei pranë konviktit Mashkullor lë Gji 
nokastrës. 

Neni 2 
Për 1i? gjitha efektet iiqjorc ky Dekret hyn në> 

fuqi me fillimin e tij në krye të detyrës. 
Ky Dekret ka me u-botue në Fletoren Zyrtare te 

.Mbretnis, dhe ka me i u-kurntue Këshillit Kontro 
llues për rregjistrim si dhe të gjitha zyrave tjera për 
katlse. 

Tiranë, 4.11.1942-XXI. 
Ministri: 

(Dr. Djevat Kortsha cl. v.) 

Pranim dorëheqjeje 

Ministri Sekretar Shteti për Financat 
Mbasei pa D. Mk. Nr. 105 dt. 3.4.1940-XVIJ I; 
Mbassi pa Dekretin e Tij, Nr. 101, dt. 12.519'!2- 

XX, me të cilin aprovohen tabellat organike ernnore 
të personelit të përkohshëm ndër Financat e Toka 
vft tf Lirueme; 

. Mbassl pl! shkresën Nr. 185-II dt. 12.5.1942-XXI, 
l11R'f!ldenc.ës Financjare të Dibrës, me të cilën' njofto- 

het Ministrija se Zot. jashar Daci, ka paraqitun do- 
rëheqjcn : 

f 

Dekreton : 
Neni I 

Pranohet dorëheqja e paraqitun prej Z. Jashan 
Daci-t, Tagrambledhës pranë Intendencës Financjare 
të Dibrës, në bazë të Nei1it 4fi të D. Mk. Nr. 105 
ciotë 3.l, 1940-XVIll 

Neni 2 
l\!J Deki et per të gjitha efektet ligjore hynë në 

fuqi Q!Jsli pi ej datës së largimit të përrnëndunir nga 
dctura: do të botohet në Fletoren Zyrtare të Mbret 
nis dh« do t'i kumtohet l\ë.shillit Kontr olluës për 
1 regj i strim si dhe Zyra vet tjera përkatëse. 

Ti ran ë, më 12-11-1942-XXI. 
Ministr' i Financaver. 
Shuk Gurakuqi d. v. 

Emërim rojtari Finance 

iHi11istn Sekretar Shteti për Finance: 
l\''lba~si pa Dekretin Mëkamb~suer N. 105 dal~ 

3 lL1940-XVJif, mbi qiëndjen juridike e jzrarkike të 
nëpunësavct civilë të Shtetit; 

Mbns~i pu Dekretin Mëkamb~suer me datë 25. 
7.1942-XX, me tr cilin autorizohet Ministrijn e Fi 
nancavet me emnue nëpunëse te kategorinave të ndru 
shme për plotsirnin l' nevoiavet të Flnancavet llf: 

I - Tokat c Lirueme : 
Dekreto11: 

Neni 1 
Zot. Nijazi Osmani, emnohet me shërbim pro 

vizor si rejtar pronë Zyrë!" Financiare Gostivar me 
r roqe rnuejore prej fr shq. 80 (tetdhjetë). 

· Neni 2 
Ky Dekret do të botohet në Fletoren Zyrtare ti 

Mbretnis, dhe do t'i kumtohet Këshillit Kontrollues 
për rregj i strim 

Tirnnë, me 9.11 1942-XXI. 
1v\inistr' i Financavet: 
Shuk Gurakuqi d. v.· 

--- --- ---· ------- - 
Marrje ne shërbim n'Administrotën Finoncjcre, 

:· nëpunësi t'Administratës italiane 
,Hinistri Sekretar Shteti për Financat 

Mbassi pa Dekretin Mëkambësuer Nr. 151 datë 
11 Prill 40-XVIII, mbi trajtimin ekonomik të per 
sonelit të moleve organike t'Administratës italiane 
në shërbim pranë Administratës shqiptare; 

Mbas~i pa Dekretin Mëkambësuer datë 16.8.1942- 
XX; me të cilin autorizohet Ministrija e Financa 
vet me marrë në shërbim katër nëpunëse t'l\dmini 
stratës italiane; 

Dekreton: 
Neni 1 

Zot. Antonio di Lullo, Nëpunës i Administratës 
Financiare Italiane merret në sherbirn pranë kësaj 
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Ministri je, tue i-u · pague rroga e gradës së tij që 
ka n'Itali, shpërblimi i Shqipnis sirnbas ligjës s'Ita 
lis me dt. 25 Korrik 1941-XIX, Nr. 939 dhe shpen 
zimet e -udhëtirnit e dijete. 

Neni 2 
Ky Dekret hynë në fuqi nga data 18.5.1942-XX, 

do të botohet në Fletoren Zyrtare të M.bretnisë dhe 
do t'i kumtohet Këshillit Kontrolluës për rregjistrim 
si dhe Zyravet tjera përkatëse. 

Tiranë, me 12-11-1942-XXI. 
M.inistr' i Fmancavet: 
Shuk Gurakuqi d. v. ----------------- -· - -- 

Marrje në shërbim n'Administrotën Finan- 
. cjare, nepunësi t'Administratës italiane ::.1: 

Ministri Sekretar Shteti për Financat 
M.bassi pa Dekretin Mëkambësuer Nr. 151 datë 

11 Prill 40-XVIII, mbi trajtimin ekonomik të per 
sonelit të ruoleve organike t' Administratës italiane 
në shërbim pranë Administratës shqiptare; 

Mbassi pa Dekretin M.ëkambësuer datë 16.8.1942- 
XX; me të cilin autorizohet Ministri ja e Financa 
vet me manë në shërbim katër nëpunëse t' Adrnini 
stratës italiane; 

Dekreton: 
Neni 1. 

Zot. Doti. Mai io Zecchino, Nëpunës i Admini 
stratës Financiare Italjane merret në sherbim pranë 
kësaj Ministri je, tue i - u pague rroga e gradës së 
tij që ka n'Itali, shpërblimi i Shqipnis sirnbas ligjës 
s'Italis me dt. 25 Korrik 1941-XIX, Nr. 939 dhe shpen 
zimet el udhëtimit e dijete. 

Neni 2 
Ky Dekret hyn në fuqi nga data 30-5-1942-XX, 

do të botohet në Fletoren Zyrtare të Mbretnisë d'te 
do t'i kumtohet Këshillit Kontrollues për rreqjistrim 
si dhe Zuravct tjera përkatëse. 

Tiranë, më 12-11-1942-XXI. 
M.inistr' i Financavet: 
Shuk Gurakuqi d. v. 

Revokim e masës ndalimit për shitje-dU:- 
hanesh të hueja të punueme 

Ministri Sekretar Shteti për Financat 
Mbassi pa lutjen e rishitësit të duhaneve të hueja 

të punueme Z. Hasan Firza paraqitë Ministriës me 
datë 11.6.1942-XX e mbassi nga hetimet e zhvillueme 
rezulton se lokalin ku ushtron rishitjen e ka nda 
nga artikujt e tjerë, 

VENDON: 
Revokimin e masës për tërheqjen e lejes pro 

vizore n. 313-174 të rnarrun me vendimin e datës 22 
Prill 1942-XX. 

Tiranë, më 10.11.1942-XXI. 
Ministr' i Fmancavet: 
Shuk Gurakuqi d. v, - .~ •. 

9 

Revokim e masës së ndalimit për shitje 
duhanesh të hueja të punueme 

Ministri Sekretar Shteti për Financat 
Mbassi pa lutjen e rishitësit të duhaneve të hueja 

Z. Hamit M.atlia, paraqit M.inistris me d. 12.9.1942- 
XX e rnbassi nga hetimet e zhvilluerne resulton se 
merret vetëm me shitjen e duhaneve, 

VENDON: 
Revokimin e masës për tërheqjen e lejes · n. 344 

të rnarrun me vendimin e datës 17 Qershor 1942-XX. 
Tiranë, me 12.11.1942-XXI. 

Ministri: 
Shuk Gurakuqi d. v . 

SHPALLJE ANKANDI 
Neni 11 

Drejtoria e Përgjithshme e Postave Telegrafove 
dhe Telefonave ven n'ankand blemjen e izolatoraye 
telegrafonikë qi këtu posht-vijojnë: 

1. - 60.000 copë izolatora Nr. 1 simbas skicës 
Nr. 1 e mod. Nr. 1. 

Çmimi i tyne asht 60.000 x 0,95 fr. shq. 57.000. 
2. - 20.000 copë izolatora Nr. 2 sirnbas skicës Nr. 2 

e mod. Nr. 2. 
Çmimi i tyne asht 20.000 x 0,50 fr. shq. 10.000. 

KONDITAT TEKNIKE 
Neni 2 

a) Izolatorat duhet të jenë konform modeleve 
qi ndodhen pranë Drejtoris Teknike të Drcj tori s s} 
Përgjithshme P.T.T. dhe duhet t'ju korrespondojnë 
skicave përkatëse. 

b) Ata duhet të jenë prej porcellane e gjithë e 
bardhë tip i fortë, kualitetit ma të mirë, trasparent 
në fletë të holla, jo igroskopik, omogjen dhe të li 
dhun, pa plasa, të fabrikuem prej nji cope të vetme 
dhe të rnbulueme 'rregullisht me verniçe të xhamucme 
( vetrificata). 

c) Verniçja e -xhamuerne duhet të ngjitet perfekt 
në masën e porcellanës , duhet të jetë shume fortë, 
uniforme, e Iëmuët, pa plasa, gropa, gunga e pa 
ndpëtsin. 

ç) Vrima me filetaturë vi det për të fiksue izola 
torin mbi brijën mbajtëse do të ketë formë cilindrike; 
filetatura do të jetë sinistrorsa, si në modelet, . e 
punueme mirë dhe pa vernik të xhamuem. Buza e 
kumonës së brëndëshme do të jetë e vemiçueme , ajo 
e kumonës së jashtme do të jetë pa verniçe por duhet 
të rezultojë e Iërnuët dhe pa substanca të jashtme 
të ngjituna. 

d) Në dimensionet përgjithsisht, të tregueme nër 
skicat, lejohet nji (toleranës prej 5 0/0 ma tepër o ma 
pak. Për trashsinë e të dy kurnonave, në buzën ose 
në ngjitjen mbi masën e porcellanës t'izolatorit, kjo 
tolerancë mundet të jetë prej 10 0/0 ma tepër dhe 
15 O~ O ma pak; në çdo rast mundet t'arrijë nji mi 
llimetër ma shumë ose ma pak. 
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dh) Sigurimi i fabrikimit të rregullt dhe të di 
mensioneve do të kryet tue ekzaminua izolarorat nj i 
nga nji; ekzemplarët jo perfektë do të mos prano 
hen. 

Për t'u gjykue cilsia e porccllanës, në lidhje me 
përmbajtjen e paragrafit. 

b), Komisioni i Kollaudimit mundet të thyej deri 
në nji për qind t'izola.o.ave të puraqitun. Ekzemplarët 
të thyem për kët qëllim, duhet të zavandësohcn falas 
prej fornizuësit. 

Në qoftë se numri i izolatorave të pa pëlquc 
shërn simbas konditave të përshkrucme, do të arrijë 
nji të dhjetën e izolaorave të kontrollucrnc, c gjithë 
porosia do të mos pranohet. 

e) Izolatorat duhet të dorzohen t'imbalucm me 
kujdes, me bor e kashtë, brenda në kosha speciale, 
të mbulueme përsipër me rragnicë. 

Sejcili kosh duhet të kenë 50 copë; të gjith të 
njajtit tip e .duhet të keni' të shkrueme mbi rruqnicën 
llojin e i zolatorave qi përmna •• 

Neni 3 
Shuma qi do të rezultojë në përfundimin c 

ankandit ka m'u përballua me anën e fondit për 
katës të vitit financiarë 1942-1943. 

Neni 4 
Ankandi ka m'u ba në Drejtorin e Përgjithshme, 

të P.T.T. pranë Komisionit të fdrmuem nën kryesin c 
Drejtorit të Përgjithshëm, në të 21 [nj izet e njëjtën) j 
ditë mas datës së kësaj shpallje në Fletoren Zyrtare · 
dhe ofertat kanë me u pranue prej orës 9 deri ora 
12, p.d. Në qoftë se kjo ditë takon festë zyrtare; 
ankandi ka m'u bf! ditën e nesërme mbrënda orëve 
sipër-përrnenduna 

Neni 5 
Gjith ata qi dëshrojnë me marrë pjesë n'an 

kand, duhet të prezantohet me kohë në Drejtorin 
Teknike të kësaj Drejtorie të Përgjithshrr.e, për me 
marrë njoftim mbi llojin dhe kualite in e izolatorve. 
tue nënshkrua mostrat e tyr:e o e tue dhanë nji de 
klaratë se kanë marrë njoftim mbi llojin e mos 
strave. Po kje se nuk iu shtrohen konditave në fja 
lë. dhe me gjith këtë paraqesin ofertë duhet të de 
klarojnë në ofertën e tyne se kanë njoftim të plotë 
mbi· llojin dhe kualitetin e izo'atorave të vueme në 
ankand. 

Neni 6 
Ofertat duhet të paraqiten në zarfa të mbylluna, 

të vulosuna me dyllë të kuq dhe të shoqnuerne me 
garancinë fr. shq. 3.000 (tremijë) e cila s'iumë du 
het të jet e derdhun në të holla në ndo.iji nga Arkat 
Financiare të Shtetit ose në Ba ·kën Ko nbctarc. 
' r 

Neni 7 
Ofertat duhet të përmbajnë zbr: j an r;ërqindëse 

mbi c;;nimin bazë .të shumës së përgjithshme të cak 
tuerne në Nenin 1, të kësaj shpallje dhe kan m'u 
krahasua me skedën e fshefët. 

Nr. 142 

Ofertat qi janë mbi skedë përjashto hen. 
Neni 8 

Përtaqsuësit e ofertues a vet për me .mue] t me ma 
rrë pjesë n'ankandë, duhet të prezantohen me pro 
kure.' dhe ofertat e adj udikimi t si dhe kont rata qu 
hen të harnuna në cruën dhe për llogari të pro'curë 
dhanësit. 

Nuk pranohen oferta me kondita të ndryshme, 
që nuk shënohen në kët fletë-shpallje 

Neni 9 
Çmimi i ofertuem kuptohet për izolarora të dor 

zucrn në Ekonomatin c Drejtoris s0 Pt'rgjithshtn.~ 
P.T.T. Tiranë. 

Neni 10 
N' orën 12 ekzaktërisht kr!JCtmi i Komisionit në 

prani k Komisionit 1 'ankandir dhe t'ofcrtuësavc pre 
zent çel zartat c ofertave të. paruqituna brenda kt!Jne 
orve i krahason ato me skedën c rnshcft dhe rnasi 
të. jenë përjashtuc nga ankandi ato oferta qi do të 
rezultojnë me çmime mbi skedën e mshefët, në baze 
t~, Nenit 38 të Rregullores të Kontabilitetit të Për 
gjithshmë të Shtetit, Komisioni i ndjudikon sipërma 
rrjen ofertuesit 111ft ti.' mirë. 

Konkurencë e hapët ndërmjet ofertuësave nuk ba 
het, përveç rasës kuer d!J ose ma shumë ofertuësa 
t~ japin oferta mi.' zb:itje të njinjishme 

Neni 11 
Garuncija c pënnëndun në Nenin 6 të kësaj shpo 

lije u kthehet atune qi nuk u ka mbctun Iornitura, 
me përjashtim të gararcisë s'ofertuësit sipërmarrës 

Garancija e tij do të mbetet e depozitueme në 
Arkën e Drejtoris Përgjithshme PT.T., për me sigu 
rue mirë-zbatimin e konditave të kontratës që ka 
m'u lidhë ndërmjet të sajë dhe t'ofertuësit sipër 
marrës 

Neni 12 
Sipërmarrësi detyrohet me nënshkrua kontratën 

brënda (5) pesë ditve mbas ditës së komunikimit 
Zyrtar që do t'i bahet nga ana e Drejtor is së Për 
gjithshme P.TT., ndrushej humbën garancinë dhe të 
drejtën 'e sipërmarrjes 

Neni 13 
Të gjitl1ë Izolatorat duhet duhet të jenë të rinj 

dhe pikrisht sirnbas mostrave dhe tipit të përmënduna 
· ne Nenin 2 të kësaj shpallje 

Neni 14 
• Të gjith izolatorat e përrnënduna në Nenin 1 

të kësaj shpallje duhet të dorzohet brenda 150 (nji 
qind e pesëdhet) ditve mbas datës s'autentifikimit të 
kbntratës të Noterit Publik. 

Në rast se të gjithë izolatorat nuk kanë m'u dor 
zue brenda afatit të sipërcaktuem, Drejtori a e Për 
gjithshme rezervon të drejtën me anuluekontratën tue 
mbaj të garancinë e cila shkon në dobi t' Arkës Shte 
tit, ose me zgjatue afatin tue i ngarkue sipërmarrsit 
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nji pcnalitet prej 1/2 0/0 (gjysëm për qind) mbi 
vleftën ei zolatorave për ç'do ditë vonesë. 

Neni 15 
Në qoftë se nji pjesë e izolatorave nuk . ka m'u 

dorzue brenda afatit nalt-diftuern sipërmarrsi detp 
rohet me i pague si penalitet Drejtoris Përgjithshme 
P.T.T., për çdo ditë vonesë 1/2 0/0 (gjysëm për 
qind) mbi vleftën e izolatorave të pa dorzuern. 

Në qoftë se vonesa e mos dorëzimit· t'izolatorave, 
ka me vazhdue ma sbum se 30 (tridhet) ditë mas 
afatit të sipërcaktuem, Drejtoria e Përgjithshme e 
P.T.T., ka me përdorë pjesën e materialit të dorzucrn, 
tue pasë të drejtë o me vazhdue në ngarkimin e pena 
litetit të përrnëndun ma nalt, për pjesën e materialit 
të mbeturi në vonesë dhe 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 dorzuern, tue i nqarkue forniturën 
e kësaj pjese, ati qi ka me dhanë ofertën ma të mirë, 
kurdoherë për llogari të sipërmarrësit të parë. 

Në këtë rast masi të jetë zbrit prej çmimit t'ofcr 
tuern nga sipërmarrësi parë penalitcti i nalt-përrnën 
dun si dhe shuma qi do t'i paguhet sipërmarrsit të 
dytë, resti qi mund të mbetet do t'i paguhet sipër 
rnarrsit të parë kundrejt pjesës së materialit të dor 
zuem prej tij. 

Në këtë rast sipërrnarrsi i parë përveç penali 
tetit humbet dhe garancinë e cilla shkon në dobi 
t' Arkës Shtetit. 

Neni 16 
Përpara se izolatorat të rnirren në dorzim ka 

m'u bi\ kollaudimi i tyne nga ana e nji Komisioni 
qi ka për t'u caktue prej Drejtoris së Përgjithshme 
P.T.T. Në qoftë se i gjithë ose nji pjesë e materialit 
nuk i përgjigjet gjithë konditave të kontratës, sipër 
marrsi detyrohet të sjellë brenda 30 (tridhet) ditve 
izolatora të tjerë simbas konditave të kontratës, për 
ndryshe hyjnë në fuqi dispozitat e caktueme në Ne 
nin 1~ të kësaj shpallje. 

Neni 17 
Drejtoria e Përgjithshme P.T.T., ka të drejtë 

të kontrollojë fabrikimin e izolatoravg dhe të kryej 
provat qi do t'i shorë r'arsueshrne Në kët rasën e 
fundit Sipërmarrsi duhet të verë në dispozzision të 
nëpunsave të deleguem për provat, personelin dhe 
mjetet e nevojshme. · 

Neni 18 
Pagesa do të kryhet prej Arkave të Financave t~ 

Mbretnis, mbasi të jetë përfundua marrja në dor 
zirn e materialit. 

Drejtoria e Përgjithshme në qoftë se e shef të 
nrsgëshme, mund të bajnë pagesën e materialit dhe 
pjesërisht, simbas sasisë së materialit qi ka m'u dor 
zue, tue ndalua si depozitë 25 o,·o (njizet e pesë 
për qind) nga vlefta e izolatorave të dorëzuam. për 
pie përballua penalitet~1 -dhe darnet qi eventualisht 

kanë me. ju ngarkue sipërmarrsit. 
Në kët mëndyrë Drejtoria e Përgjithshme duhet të 

lëshojë mandatin përkatës mbasi të jenë krye forma 
litetet e marrjes në dorzim t'izolatorave, simbas Nenit 
16 fe kësaj shpallje. 

Neni 19 
Përveç sa asht parapa në Nenin 14 e 15 të kë 

saj Fletë-Shpallje për çdo shkak tjetër në qoftë se 
sipërmarrësi nuk plotëson gjithë deJyrimetl përveç for 
cës madhore të dokumentuerne, Drejtoria e Përgjith 
shme rezervon të drejtën me anolue kontratën dhe me 
mbajte garancinë në dobiri' e Arkës Shtetit. 

Neni 20 
Përvetimi i garancisë në favor t' Arkës Shtetit, 

të përmëndun ndër konditat e nalt-trequerne, bahet 
mbas nji urdhnit të dhanun prej Drejtoris Përgjith 
shme P.T.T., simbas pëlqimit konform të Këshillit 
të Shtetit pa pasë nevojë, për vendim· të gjl:Jqit ose 
të pëlqimit t'anës s'intcresuerne. 

Neni 21 
Tio gjitha shpenzimet e shpalljes s'ankandit në 

Fletoren Zyrtare si edhe n'ato vendit e shpenzimet 
tjera e ventualc e taksat relative do të ra.i ::iojnë mbi 
sipërmarrësin. 

Tiranë, më 6-XI-1942-XXI. 
Drejtor' i Përgjithshëm P.T.T. 

FLET - SHPALLJE 
Bashkija e Bilishtit në bazë të Mendimit të 

Konsultcs saj Nr. 92 datë 30 Tetor 1942-XXI, me 
Vendimin e Kryesis Nr. 103 datë 30 Tetor 1942-XXI, 
nxjerr n'ankand pastrimin e rrugave të tregut, qytetit, 
të vijave, shesheve, hendekëve e vendeve të tje 
ra që shërbejnë për publikun, për kohën prej datës 
1 Janar 1943-XXI, e deri me 31 Dhjetor 1943-XXII. 

A) .Ankandi do të zhvillohet në sallën e Bashkis 
Bilishtit dhe pë.para Konsultës të njszetenjë ea ditë 
që nga data e botimit të Flet-shpalljes në Flc.oren 
Zyrtare, dhe në qoftë se kjo ditë takon të jetë ditë 
pushimi Zyrtar, të nesërmen, prej orës 9 deri n'orën 
12. 

B) Ankandi do të zhvillohet në mëi1yrën e para 
pame në Nenin 36 Paragrafi i ·dytë në lidhje me 
Nenin 38 Paraqr. II. të Regullores së Kontabilitetit: 
d. m. th. me anën e ofertave të rnëshefta, të t.ilat do 
të krahasohen ,11. andej me skedën e mësheftë të pre 
gatitur prej Konsultes. Ofertat do të jepen në zarfa 
të vulosura me dyllë të kuq dhe do të përmbajnë 
shprehimisht pranimin e .kondrtave të Flet-shpalljes, 
e 1 etër adjudikatës përkatëse, nënshkrimin e qartë 
t'ofertuesit bashkë me garancinë përkatëse sikundër 
shënohet ma poshtë. Ofertat pranohen edhe me anën e 
postës dhe me ndërmjetësin' e personave të tretë, të 
cilët duhet të kenë përfaqësi legale. Nuk pranohen 
oferta me telegram ose telefon. · 

C) N'orën 9 'para-dreke· të ditës q'u s'ienua ma 
sipër për zhvillimin e ankandit Kq;etar' i Bashkis çel 
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ankandin mbi tryezë leter-adjudikatën e skeden e 
fshehtë. Mandej ju njofton konkuruesave objektin e 
ankandit dhe konditat e Ietër-adjudikatës. Deri në 
tri orë mbas hapjes s'ankandit vazhdon ,pranimi i ofer 
tave. Ofertat e paraqitura nuk munt të tërhiqen. por 

_ ofertuesi munt të paraqitë edhe oferta të tjera para se 
të fillojë çelja e zarfave. Me kalimin e tri orëve d. rn. 
th. n'orën 12 fiks në mes dite në prezencën e ofcr 
tuesave do të çelen ofertat dhe adjudikirni do të 
bahet mbi ernnin e atij që do të ketë ofruare çmimin 
ma të favorshme për Arkën e Bashkis. 

D) Ata që dëshërojnë të marin pjesë në këtë an 
kand duhet të depozitojnë n' Arkën e Bashkis për 
garanci 1 O O '0 mbi shumën që do t'ofrojnë, ose ga 
rancie Bankare për këtë shumë ; ose t'ipotekojnë 
n'ipotekë të parë në favor t'arkës së Bashkis pasuni të 
pa lujtëshme të tyre, por në këtë rastin e fundit qaran 
cija do të jetë dyfish d. m. th. 20 O O. 

Dh) Çmimi bazë caktohet fr. shq. 3000 (Tremijë). 
E) Sipërmarrësi pastrimin duhet t'a fillojë e 

mbarojë në mëngjezin e ç'do dite dhe në mes ditë 
n'ato rrugë që do të shihet i.evoja për gjithë rrugët 
e tregut deri në pazari i druve. Dy herë në javë në 
ditët e Shtunë e të Mëkurë në dy rrugët kryesore të 
qytetit që .Pillojnë nga pazari i druve e vazhdojnë 
njera nga Xharnija dhe tjetra nga Shkolla e bashko 
hen në vendin pazarishtë , si edhe rruga e Kishës së 
Shën Thanasit. Njiherë në javë ç'do ditë të Hane 
gjithë rrugët e tjera të qytetit. Veç kësaj prej muajit 
Maj e deri në funt të muajit Tetor 1943-XXII, rruga 
kryesore te tregut do vaditet dy herë në ditët në 
mëngjes n'orën 6 e mbas dreke n'orën 3. 

F) Sipërmarrësi duhet të ketë në përdorim karo e 
persona të rn jaftushrne për kryemjen e pastrimit e 
vaditjes në mënyrë të përqyshme. _ 

6) Sipërmarrësit shuma e sipërmarrjes do t'i pa 
guhet proporcionalisht në funt të ç'do muaji. 

Gj) Sipërmarrësi në qoftë se nuk kryen pastrimin 
si mbas konditave të sipërme me Mendim të Konsultes 
e Vendim të Kruesis Bashkis gjobitet për herën e 
parë me fr. shq. 10 (Dhjetë), të dytën me fr. shq. 20 
(Njëzet). të tretën me fr. shq. 30 (Tridhjet) e ,në rast 
përsëritje tjetër, anullimin e sipërmarrjes vetëm me 
një mendim të Konsultës e Vendim të Kryesis Ba 
shkis, pa qenë nevoja t'i adresohet Gjyqit, dhe ç'do 
dam që dot t'i shkaktohet Bashkis nga pastrimi direkt 
vetë nga Bashkija, ose dhenja përsëri në sipërmarrje, i 
ngarkohet sipërmarrësit të parë, dhe garanci ja e lenë 
për këtë qellim shkon në favor farkës Bashkis, 

H) Sipërmarrja do vihet në zbatim rnbassi të 
jepet pëlqimi i Titullarit t'Administratës së vendit, 
si mbas Nenit 138 të Ligjës së Bashkive. 

K) Sipërmarrësi detyrohet të lidhë kondraton 
Noteriale mbrenda 10 ditve që nga dita e dhanjes së 
pëlqimit nga an'e Titullarit t'Administratës së vendit, 
i? cila do t'i njoftohet rregullisht, dhe <leri sa të 

shkruhet kondratua Noteriale, vendin e 11a e zen letër 
adjudikata e Proces-verbal i ankandit. 

L) Sipërmarrësi ngarkohet me pagimin e taksit 
kasnecit 2 O O mbi shumën e përgjithshme të sipër 
marrjes, si mbas nenit 16 të Dekretit Mëkambësor 
Nr. 19 datë 16-Il-1942-XX, dhe me shpenzimet e 
kondr atos Noteriale, të botimit të F~et-Shpalljes në 
Fletoren Zyrtare, dhe të pullave qi' do aplikohen në 
Jctër-adjudikatën e Proces-Verbalin c ankandit. 

Bilisht, më 13-XI-1942-XXI. 
Kryetari' i Bashkis 

FLET.Ë SHPALLJE 
Bashkija e Progadecit në bazë të vendimit Nr. 

39 datë 9-Xl-1942-XXI. dhe në konformitet të nenit 
32 të ligjit të kontabilitetit përgjithshëm të Shtetit, 
nxjerr n'adjudikatë publike për vjetin 1943. shitjen 
e taksavet të poshtë shënuara: 

1 ). Taksin Abatuar, Konsum mbi gjën e gjallë. 
2). Taksin Shitblerjes gjës gjallë dhe okupi 

min e vendit në tregun e kafshcvet. 
3). Taks Peshe e matje. 
4 ). Taks Okupim vendi e shitje të ekspozuerne 

në tregun e drithit, bulmetit e pemëvet. 
Dëshiruesat për ofer!imin mbi sipërmarrjen e kë 

tyre taksavet dot paraqiten në Bashki, 20 ditë mbas 
shpalljes në Fletoren Zyrtare, si dhe në Fletoren To 
morri; për çdo informatë mund të paraqiten kurdo 
herë t'interesuernit në zyrën e Llogarisë pranë kësaj 
Bashkije. • 

Pogradec, më 9-XI-1942-XXI. 
P. Kryetar' i Bashkies 

- ------- - ------- - 
SHPALLJE GJYQESH 

SHKURTIM - VENDIMI 
Gjy~ata Kolegjiale e Korçës mbi kërkesën e pa 

raqitur prej Hysnije Ibrahim Terollit, e vea e Tosun 
Nuredinit, banuese në katundin Zvezde, me 12-9-1942- 
XX, ka vendosur: 

Homollogimin e aktit nr. 8658 kolek. datë 12 
gusht 1942-XX, redaktuar prej z. Mehmet Babanit, 
noter publik i këtushëm, me të cilin . Hysnije Ibra 
him Terolli, e vea e Tosun Nuredinit, nga katundi 
Zvezde, ka adoptuar Dcmirali Nuredin Terollinë, po 
nga ay katund. • 

Ky shkurtim vendimi për efektet e ligjës botohet 
në Fletoren Zyrtare. 

Korçë, me 20-11-1942-XXI. 
Kryetari i Gjyqit Shk. l-rë. 

LETËR; - THIRRJE 
Thëritct i- quajtuni Krësto Vojno Spaseni, ba 

nues ma përpara në Vollkovija dhe tash me banimin 
të paditun në Bullgari, që të paraqitet para Gjykatës 
Shk. I-rë, Tetovës me dt. 9 dhetuer 1942-XXI. ora 
10 para dreke, i akuzuar për kalim kufini pa pasa- 
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qitjen e tija .në ditën dhe orën e sipërshcnuar, ka për 
t'u vepruar simbas ligjës. 

Tetovë,më 10-XI-1942-XXI. 
LETËR - THIRRJE 

Me aneu e ,kësaj leter thirrje ftohet me u pre 
zantue para Gjykatës Fillore të Durrsit i quajtuni 
Thodhor Evangjeli nga kat. Sirkat i Delvinës, ma 
parë banues në Durrës, dhe tash .rne banim të pa ditur 
në. Shqipëri që të prezantohet me datë 19 Dhetuer 
1942, ora 9 paradite, si i pandehur për shkak se 
me datë 13-7-1942, ka rrahur ankuesin Filip Lloçin 
të cilit i ka shkaktua lezione të sheruerne në 10 
ditë. 

Ditën dhe orën e sipër shcnuern në rast se nuk 
do të prezantohet Gjyqi ka me vazhdue në mungesën 
e tij dhe n'ernër të së drejtës botnore. 

Kjo letër thirrje e shpallur në Fletoren Zyrtare 
zën vendin e komunikimit. 

Durrës, me 4-11-1942-XX. 

* * * 
Thërritet i quajtuni Mate Borisi banues më pa 

rë në Plovdiv Bullqa i, dhe tash me banimin të pa 
ditun në Bullgari, që të paraqitet para gjykatës shkal. 
J-rë. Tetovës, më datë 2-XII-1942-XXJ, ora 10 para 
dreke i akuzuar për kalim kufini pa passport. Në 
mos paraqitjen e tija në ditën dhe orën e sipër she 
nuar, ka për tu vepruar si mbas ligjës. 

Tetovë, më 29-X-1942-XX. 
Gjyqtari Filluer 

* * * 
Thërritet i quajturi Jorgji Thoma Gjica, ma parë 

banues në Korçë dhe tash me banim të pa dijtun në 
Shqipni, që të prezantohet para Gjyqit Filluer të Kor 
çës dega ndëshkimore me datë 30 Dhjetuar 1942, dhe 
ora 9 para dreke, për t'u gjykuar si i pandehur për 
shkak se nuk .është prezantuar para komisionit kon 
trollimit si rekrut, sado që Iajmerirni është afishuar 
në vend regjistrimin e tij. 

Në rast mos prezantimi me datën e si.iershcnuar 
gjyqi do vazhdoj në mungesën e tij. 

Korçë, me 2 Nëntor 1942-XXI. 
Zëv. Kryetar i Gjyqit 

* * * 
Thrritet për t'u prezantua në këtë Gjykatë me 

datën 22-12-1942-XXI, ora 9 para dreke, e pande 
huna Selirne Sali Ibish Bega nga Zallçi i Pejës dhe 
tash me banim të paditun. 

Durrës, me 7-11-1942-XXI. 
Gjyqtari Hetues 

* * * 
Qamil Daut Sinani nga Struga e tash me banim 

të paditun, thirre! të prezantohet para Gjykatë1i Fi 
llore të Elbasanit, më datë 19-12-1942-XXI. ora ·g 
para dreke, për t'u gjykqar si i pandehun dhe· i ak_u 
zuur se ka qarkulluar natën [asht orarit caktuar. · 

Pra thirret qetë prezantohet në <latën dhe orën 
e sipër shënuerne, masi për · ndryshe -gjyqi ka m'u 
shikua në mungesën e "tij, 

. Elbasan, më 9-l1-1942°XXL 
Gjyqtari Fiillu~r;. : /'. ''' 

VENDIM AFATI PËR T'ARATISUN ,, - .. · .. ,,, ' . ., ··~ •.... 
Mbasi nuk asht zanun Bexhet Qafa, i.biri_:Fe".: 

tahut banuës në Libofsh.. qi .pandehet se. me, dt ~' 
Prill 1942-XX ditën e Enjte ka grabit -të qujtµ,n.i,µ 
Nas Llambin, Kryetaria e Gjykatks së Shk. I. ,- .. 13.-e. 
ratit që prej datës shpalljes të këti vendimi, të -p~n:-:; 
dehunit përmendim i nep dhetë dit~ afat, për me, .~ 
prezantuë para gjykatës. Në kjoftë se nuk i P~;aqitet 
gjykatës rnbrenda këti afati vërtetohet se_ -nµk d;oll, 
me ju bindë ligjës, dhe kështu ka me u shikuë gjyqi,;: 
në mungesë, kan me ju rrëzue të drejtat .civil~,'.:"k~ 
me ju sikvestruë pasurua dhe me as nji mënyrë; 111$, 
ka me _pasë të drejtë ankimi .mbi. veprimet <? .. ,!>arr,mna. 

Të gjith karabinierit e policët janë të,, :.'.J!tm:uem 
me zanjen e tij. .,,,, , ;,· :;; 

Për plotësimin e veprave të përmëngrJ.Il<L 1 ~~ht 
shkrue Prokuroriës Shtetit dhe në mbështetje të ne 
neve 371, 372 të procedurës penale shpallet ky vendim. 

Berat, më 4.11.1942-XXI. 

I 

I. 
Kr'yetar_i, 

SHKURTIM AKT ~ GJYKiMI. - .. . .. 
N'Emën të Madhëris Tij 
VIKTOR · EMANUEL III 

.,•'-.': ""'· ~· < 

Për hir të Zotit dhe Vullnet të Kombit 'j? 

Mbret i Italis dhe i Shqipërls ·. ,.::., 
Perandor i Etiopis . 

Gjykata Kolegjiale e Beratit në përfundim te pa 
dies ngrehur prej Mexhide Musaraj, nga katundi Kut, 
e Mallakastrës kondra bashkëshortit - sajf Ibrahim Ali1:1, 
më parë banues në katundin Çorush e · tasfi rrie ba,rJm:: 
të paditun në Shqipni, për çkunorëzirn. ·., : · · · • 

Për arsget e t heksuerne në proces verbalin' e gjy~·' 
kimit dhe me bazë. të nenit 100, të Sht, TL Pr. Civile, 
138 të Pr. C. dhe 206 K. Civil, , : -" 

Vendosi • -; ·::·;.i 
Zgjidhjen e martesës legjitime t'ekzistuarë midis 

Ni.exhide Musarajt nga katundi kut i 'Malliik~s~~ 
dhe Ibrahim Aliut, me banim të pa ditun në. ShqH>n.1: 
për fajin e· këtij të fundit,' _ 

Si mbas nenit 302 të Sht. IL Pr. C. urdhëroher 
transkriptimi i këtij vendimi në rreqjistrat e gjeridj~·· 
civile kompetente, mbassi . vendimi të. marrin: formën 
e prcrne.. dhe ngarkimin e të paditurit me shpenzirneb: 
gjykore; · · · · ·· 

Me qenë se ky vendim i shtrohet tagrit të kun 
dërshtimit e të diktimit, për arsjjet e mos· gjetjes - ti 
të pandehurit Ibrahim l\liut shpallet në Fletoren, Zyr•' 
tare dhe ky botim ze vendin _e komunikimit. 

Berat, me 22-10-1942-XX, 
' • . • .~ j.. 

Kryetari 
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SH,KURJIM. VEND IM I 
Gjykata e Shk. I e Tiranës e kruesume prej z. 

Dhimutër Shkurti dhe me antarë z. z. Menella Noçka 
e Sami Hysenbegasi, e asistuerne prej kryesekretarit 
të saj z. .Mustafa Çizmes, në planjë të Prokurorit 
Mbretnor zëv. z. Seid Kazazii, vuri në bisedim ver 
balin e paraqitur prej noterit publik të këtushëm z. J. . Tata] të asamblesë së jashtëzakonëshme të 
shoqërisë «Ferralba» të marrë prej nji me aktin 
publik Nr. 20567-11336 datë 30.4.1942-XX mbi modi 
fikimin e nenit 5 të statutit shoqnor, në mënyrë që 
kapitali ësht naltësue në fr. shq. 4.000.000 (katër 
miliona); të ndame në 4.000 (aktërmijë) aksione, sei 
'cila nga fr. shq. 1.000 [njirnijë] dhe më datë 15.6. 
1942 vendosi njohjen si të vlefshëm vendimin e asam 
blesë . së jashtëzakonëshme të shoqërisë anonime 
cFerralba» Hekur Shqipnis S. A., me të cilin ka 
pitali ësht naltësue në katërmiliona fr. shq. 

Tiranë, më 15.6.1942-XX. 
An tari 

S. Hgsenbegasi 
.M. Noçka 

Kry~tari 
Oh. Shkurti 

Neni 5 i Statutit Shoqënor 
«Kapitali shoqënor ësht i caktuam në franga shqi 

ptare 4.000,000 (katërmiliona), i ndamun në 4.000 (ka 
tërmijë) aksione, prej fr. shq. 1.000 (njimijë) sci 
(Cili». . • 

Shkurtim i verbalit të mbledhjes së Këshillit ad 
ministratif datë 23 Prill 1942-XX: 

.Këshilli vendosi me zë tikonfermimin në vëndin 
e · kryetarit Shk. Valle Cav. kr. madh gen. dr. ingj. 
Giuseppe, në vëndin e nënëkruetarit këshillt. kombt. 
Tredici rag. Vittorio, në vëndin e sekretarit të kë 
~hillit, dr. ~ngj. Francesco Massone. 

·~r plotësim të Komitetit eksekutif, Këshilli em 
non Comm. Dr. Guido Giorgi e rikonfermon në de 
ty~_ë Shk. Gen -, Ing. Giuseppe Valle dhe ing. Fran 
~e~~t Massone, dl!_ke emnuar përsëri si kryetar Shk, 
v~1,~ -, 

Këshilli rikonfermom me zana të përbashkëta Ko 
rniMi.t ,EksektJtif pushtetet e dhëna me mbledhjen të 
~: ~~~t 1940. XVIII e d. m. th. 

t) të gjitha pushtetet e nevojëshme për adrnini 
~titnin .ordiner të shoqërisë dhe zbatimin e vendi 
revet të Këshillit Administratif , 

2) ;në· rast ngutësi je, të gjitha ato pushtete, që i 
për~asin Kë'Shillit vetë, në bazë të titullit li të Sta 
tutit shoqënor duke pranuar e ratifikuar qysh tashti 
ffi gjitha ato që Komiteti do të bëjë. 

Nga Oda e Tregtis si Tiranës. 

ESTRATTO DI ORDINANZA 
II Tribunale di I Istanza di Tirana, presieduto 

dal sig. Dhimitër Shkurti e con giudici i sigg. Me 
nella Noçka e Sami Hysenbengasi assistiti dal Con 
ceUiere sig. Mustafa Cizrne, in presenza del Procu 
ratore del Re, sost. sig. Seid Kazari, ha prese in 
discussione i1 verbale presentato in . due copie dal 
notare sig. J. Tafaj dcll'assemblea straordinaria del 
la societa ,, Fcrralba» rcdatto da lui in atto pub 
blico N. 20567-11336 data 30-4.1942-XX, sulla mo 
dificazionc dcll'art. 5 dallo statute sociale, in modo 
ehe il capitale e state aurnentato in fr. alb. 4.000.000 
( quattro milioni) diviso in 4.000 ( quattro mila) azio- 
,ni di fr. alb. 1.000 (mille) ciascuna, ed in data 
15-6-1942-XX ha deliberate di riconoscere come re 
qolarc la deliberazione dcll'assemblea straordinaria 

. dell a societa anonima «Ferralba, Ferro Albania S. 
A.», colla quale deliberazione il capitale e stato au 
mentato in 4.000.000 ( quattro milioni) fr. alb. 

Tirana, Ji 15.6.1942-XX. 
I giudici: 
S. Hysenbegasi - M. Noçka 

11 presidente 
Dh. Shkurti 

Art. 5 dello Statute Sociale 
« II capitale sociale e determinate in franchi al 

banesi 4.000 000 ( quattro milioni) diviso in 4.000 
(quattro mila) azioni da fr. alb. 1000 (mille cia- 
scuna ». 

Estratto del verbale della scduta del Consiglio 
~mministrativo in data 23.4.1942-XX 

11 Consiglio delibera per acclarnazione di ricon 
Ierrnare al posto di presidente I'Ecc Valle Cav. di 
gr. er. gen. dr. ing. Giuseppe, al posto di vicepre 
sidente il Cons. Nazion. Tredici rag. Vittorio, al 
posto di segretario del Consiglio il Dr. ing. Fran 
cesco Massone. 

A reinteqrazione del Comitato Esccutivo, il Con· 
siglio nomina il Comm. Dr. Guido Giorgi e ricon 
ferma la carica all'Ecc. Gen. Ing. Giuseppe Valle ed 
all'Ing. Francesco Massone, rinorninando a presidente 
l'Ecc. Valle. 

I1 Consiglio riconterrna all'unanimita al Comitato 
Esecutivo i poteri confcriti in seduta del 30 Maggio 
1940-XVIII e cioë: 

a) tutti i necessari poreri per la ordinaria ge. 
stionc della societa e per l'attuazione di tutte le de 
liberazioni prese dal Consiglio; 

b) in caso di urgenza quei poteri tutti al Con 
siglio stesso spettanti ai sensi del titolo 4 dello Sta 

tuto sociale tenendo fin d'ora per ferrno e ratto quanto 
dJl Comitato sara operate. 
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SHOQNI PËR FINANCIME TE JASHTME - S.V.E.A. 
(ish Shoqni për zhvillimin ekonomik të Shqipnia) 
SELIA NË ROMË - KAPITALI Lit. 15.000.000 

DERDH Lit. 5.200.000 
HUA PËR PUNËT BOTORE TË SHQIPNIS 7.50 0/0 

1925 - lëshue prej Asambles s'Aksjonistëve në da 
tën 5.11.1925. 

Heqja e obligimeve. 
Pasqyra e obligimeve të hequna me 15 Shtatuer 

1942-XX, simbas verbalit të depozituem pranë No 
terit Mbretnuer Dr. Giovanni Grassi në Romë. 
Obligime në Franga Ari - Seri e vetme Numrat 
e obligimevet të hequna:: 
nga N. 1.095.693 deri me N. 1.098.600 në: tituj nga 
1 obligjm - nga N. 0.589.466 deri me N. 0.592.380 
në tituj nga 5 obligim - nga N. 0.740.356 deri me 
N. 0.743.255 në tituj nga 20 obligime. 

gjithësejtë N. 8723 obligime. 
Obligime në Lireta Italiane - Seria A. Numrat e 
obligimevet të hequna: 
nga N. 1.240.465 deri me N. 1.240.588 në: tituj nga 
1. obligim - nga N. 1.207.507 derr me N. 1.207.626 
në tituj nga 4 obligim - nga N. 1.233.991 deri 
me N. 1.234.110 në tituj nga 20 obligime. 
gjithësejtë N. 364 obligime. 
Obligime në Lireta .Italiane - Seria B. Numrat e 
obliqimevet të heq u na: 

nga N. 1.262.552 deri me N. 1.262.926 në tituj nga 
1 obligim - nga N. 1.326.592 deri me N. 1.326.967 
në tituj nga 4 obligim- nga N. 1.398.864 deri me 
N. 1.399.243 në tituj nga 20 obligime. 

gjithësejtë N. 1.131 obligime. 
Romë, më 15 Shtatuer 1942-XX. 

KËSHILLTARI SEKRETAR 

LAJ MER IM 
Xhenjo Civile - Tiranë 

Tue qene se kanë marrë fund punimet, për ndër 
tim themelesh" për shkollën tip të smontueshrne në 
Vorrë, zbatimi i të cilit i ka qenë besue Firmës Ing. 
Ciapparelli Luigi me kontratën në datën 31 Maj 1940- 
XVIII, në bazë të dispozitës së nenit 360, të Ligjit 
datë 20 Mars 1865 Nr. 2248 mbi Punët Botore të 
Mbretnis s'Italis, ftohen kreditorët kundrejt sipërma 
rrësit për zanëje të përhershme dhe të përkonëshme 
ndërtesash dhe damesh relative, me paraqitë në Zy 
rën e Xhenios Civile të Tiranës, titujt e kredis së 
tyne mbrenda afatit të pesëmbdhjet ditvet prej datës 
së botimit të këtij lajmërimi në Fletoren Zyrtare të 
Mbretnis së Shqipnis. 

Reklamet e titujt relative duhet t'i dërgohen Zy 
rës së sipërthanun me letër të porosituri, tue përja 
shtue çdo mjet tjetër dërgimi ose dorzimi. 

Tiranë, më 17-XI-1942-XXI. 
Inqjinjeri Drejtues 

S. Bonoccorso 

SOCIETA' FINANZJAMENTI . .EStERI t S.'V. KA. 
(gia Societa per lo Sviluppo Economico dell'l\lbania) 

SEDE IN ROMA - CAPIT.ALE L. 15.000.000 
Versate L. 5.200.000 

PRESTITO PER J LL. PP. dell'Albania 7,50 0/0 
1925 ernesso dall'assemblea degli azionisti in data .5- 
1.1-25 

Estrazione di obbligaz: ioni 
Elenco delle obbligazioni .estratte ii 15 'settem 

bre 1942-XX come .da verbale depositato j:>'resso )l 
R. Notaio Dott. Giovanni Grassi di· Roma. 

Obbligazioni in franchi oro . Serie' unica .. 
N umeri delte obbligazioni estraite : 
dal n. 1.095.693 al N. 1.098.600 intttoll da l oboJ{go,~ 
zione - dal n. 0.589.466 al n. 0.592.380 in titoli. da 
5 obbl. - dal n. 0.740.356 ar n. 0.743.255 in 'ffi. 
toli da 20 obbl. 
in totale n. 8. 723 obbligazioni. 

Obbligazioni in lire italiane - Serie A. 
Numeri delle obbligazioni cstratte: 
dal n. 1.240.1465 al n. 1.240.588 tn titoli da J obbl, 
- dal n. 1.207.507 al n. 1.207.626 dn · tittill tta 
4 obbl. - dal n. 1.233,991 al n. 1.234,110 iii ;tit:olj 
da 20 obbl. 
in totale n. 364 obbliqazioni. 

Obbligazioni in lire italiane • Serie B. 
Numeri delle obbligazioni iestratte: 
dal n. 1.262.552 al n. 1 262.926 in titoli da una 
obbl. - 1.326.592 al n. 1.326.967 in titoli da l 
obbl. · dal n. 1,398,864 al n. · 1.399.243 in titoti 
da 20 obbl. · - in totale n. 1.131 obbligazioni. 

Roma 15 settembre 1942-XX.· 
II Consigliete :-SeQretario. 

AVVISO 
Genie - Civile Tirana 

Essendo stati ultimati i lavori, costruzione di 
fondazioni per la Scuola tipo srnontabile in Verra, 
la cui esecuzione e stata affidata ana Ditta trig. 
Ciapparelli Luigi con contratto di cottirno in 'data 
31 maggio 1940-XVIII, a termine del disposte di 
cui all'articolo 360 della legge 20 Marzo 1865 °Nr. 
2248 sui Lavori Pubblici del Regno d'Italia, 'si invi 
tano i creditori verso I'appalratore per occupazioni 
permanenti e temporanee di stabili e danni relativi 
a p resentare all'Ufficio del Genio Civile di Tirana, i 
titoli de loro credito entro il terrnine di qiorni qthdici 
dalia data di pubblicazione del presente avviso nella 
Gazzetta Ufficiale del Regno d'Albania. 

II rcclami e titoli relativi dovranno essere tnvieti 
al predetto Officio con lettera raccomandara e con 
esclusione di qualsiasi altro mezzo di invio o di con 
segna. 

Tirana, li 17 novembre 1942-XXI. 
L'Irigegnere cfirig~nte- · 

s. B<maccorso 
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·,-, Shkurtim i ndryshimit të Statutit të Shoqnis 
Anonime ,Stamles». 'I 

- . As~n~blej a i J ashtëzakonëshme e Shoqnis Anonime 
S, T, A. M, L. K S., sirnbas aktit publik ,N. 11431 
Rep., N. 6821 Koleks d~të _7,9.1942-XX rcdaktue prej 
"No~rif Publik në Durrës Z, Esad N.1Bejleri, bëri, disa 
ndryshime në · Statutin e saj, të cilat shënohen ho 
llësisht në Statutin ~ Ri të · Shoqnisë. 

;r;'.s·:>:.Kapjtali shoqnor nga fr. shq. 1.400.000 (Njëmi 
;)jonelqi.tërqintmijëJ· shtohet në fr. shq. 2,500.000 (Dy 
rniljonepesqintmijë}, duke u-përdorur për pagimin e 
aksioneve. të reja fr. shq. 280.000 (Dyqintetetëdhe 
tëmijë) që kanë qënë të rezervueme në bilancin e 

. vJ,?tët-- të vitit 1941, dhe pjesa tjetër prej fr. shq. 
. ;,'.{,820.000 (Tetëqintenjizetmijë) do të derdhet prej aksio 
nistave të vjetër në përpjestim t'aksioneve q.ë dispo- 
nojnë në këtë mënyrë: 1 :3 brenda një 'muaj-i nga data 
e omollogimit dhe 2 3 e tjera kur t' a shoti Këshilli 
i .8.dministratë:s të .ncvojshme. 

U-vendos shtimi i një këshilltari, i cili do t'emno: 
. '1.ltt qysh në mbledhjen e parë t' Asamblesë së zako- 
, nëshrnc. 

•· Në mbështetje ië Vendimit N, 2-VIII datë 26 10. 
1942-XX të Gjykatës së Shkallës së J.. në Durrës, 
përcjellë me shkresën N_ 919~1 datë 2 vazhduesit të 
Gjyqtarit të Rreqj istrit, u-bë traskriptirni i ndryshimit 
të Statutit të Shoqnisë Anonime Starnles në Rregji- 

.,:strin e Shoqnisë Anonime të kësaj Ode nën N, 1122 
• datë ''4.11.1942-XXI. 

Durrës, më 4.1L1942-XXL 
Nga Oda e Trcqtis. 

Shkurtimi i aktit kostituës të Shoqërisë 
Kolektive «Elbasani e Shokë> 

Simbas aktit publik N. 309 Rep. N, 161 Kol. 
. :datë :W9.19.42-XX redaktue prej Noteril Publik Z. 
Adem Tartari në Durrës, asht thcrnelue midis Z. Z. 
.lVl..eh!T)et Elbasani, Mustafa Kasmi, Mustafa Bardhi, 

, Xhemal Gjakova. dhe Abdulla Broca, që të pesë ba 
.. ,nues.a në Kruë, një Shoqni Kolektive tregtare - indu 
striale me konditat që vijojnë: 

2) Qendra e shoqnisë caktohet në Kruë. 
;', ,.-.:. 3) Shoqnija ka për qëllim ushtrimin e industris 
,.-tf vojit t'ullinit, tregtimin e tij dhe të ullijve brenda 

<I.he jashtë Shtetit, si dhe matjen e të dhetave të 
vojit në gjith Mbretninë. 
;,:- 4) Shoqnija mer ernnin Shoqni Tregtare-Indu 
striale Vojit .Ullinit Krue (S . .T, L V. U. K.) « Elba- 

., sani e, Shokë ». 
:- _ 5}. l{apitali shoqnor përbehet prej fr. shq. 90.000 
._i,_ derdhun pjesërisht prej, shokëve simbas nenit 3 
t'aktit kostituës. 

6) Shoqnija fillon me datë 26.9.19!!2-XX dhe 
mbaron <iefj~itivisht .më datën 26.9.1950. 

,:ZJ _Bill~l}ci perpillohet në fund të muajit Mars të 

çdo viti dhe fitimet e rcalizuernc ose humbjet ndahen 
barazisht midis shokëve. 

8) Administrimi i shoqnisë dhe c drejta e firmës 
i përket esklusivisht shokut z. Mehmet Elbasani, kom 
petencat e të cilit caktohen në nenin 7 t'aktit ko 
stituës. 

Si mbas Ordonauces N. 38 Reqj. ,.çlatë 24.10.1942- 
të Gjygjtarit të Rrcqjistrit përcjellë me shkresën N. 
907 datë 26.10.1942-XXI të Gjykatës !'lë Shkallës së I. 
të Durrësit, u-bë traskritptimi i. shoqnisë Kolektive 
« Elbasani e Shokë» s_ T L V, U. K. në Rreqjistrin 
Amëz të Traskriptirncvc të kësaj Ode nën N. 683 
datë 6.11.1942-XXI. 

Durrës, më 2.11.1942-XXI. 
Nga Oda e Tregtis . 

Shkurtimi i aktit kostituës i Shoqnisë Industriale 
Tregtare autotrasoortesh Lubrifikantash 

«Koço Kero e Shokë> 
--··- 

Simbas aktit publik Nr. 11661 Rep., Nr. §911' 
Koleks datë 21-10-1942-XX, redaktua prej Noterit 
Publik Z. E5ad N Bejlcri në Durrës, u-themelua 
midis Zz. Husein e Ramazan Durrësi, Dhirnitër La 
ra, Koço Kero dhe Oazim Beça], të gjithë banuese 
në ·Durrës, një shoqni kolektive tregtare-industriale 
si vijon: 

2) Shoqnija mban emnin: Sl-oqni Industriale 
- Treqtarc Auto-trasoortcsh Lubrifikontash Karburantesh 
( S.LT.A.L.K.) «Ko('o Kero dhe Shokë». 

3) Qendra e shoqnisë caktohet në Durrës. 
4) Kapitali shoqnor përbuhet prej fr. shq. 50.000, 

(pesdhetmiië) të derdhuna prej pesë shokëve në pje 
sa të barabarta. 

5) Shoqnija ka për objekt shit-blernjen e karbu 
rentave e lubrifikantave, ushtrimin e sipërrnarjeve dhe 
agjensive transportesh, si dhe të çdo aktiviteti tjetër 
tregtar, industrial e tlë tjera. 

6) Kohë-vazhdimi i shoqnisë caktohet për 5 vjet, 
tue fillue qysh nga data e aktit kostituës. 

7) Administrimi i shoqnisë dhe e drejta e nën 
shkrimit i përket të gjithë shokëve së bashku. Sej 
cili mund të delegojë shokun në disa ose në të 
gjitha veprimet e Administrimit. 

8) Brenda gjashtë muajve prej mbylljes s'ush 
trimit vjetor, shokët duhet të depozitoj në billançin e 
shoqnisë të nënshkrueme rregullisht në Sekretarin e 
Gjykatës së Shkallës së 1-rë. Fitimet nerto dhe hum 
bjet do të ndahen midis tyre në pjesa të barabarta. 

Në mbështetje t'Ordinances Nr. 89 datë 3 vazh 
duësit të Gjyqtarit të Rregjistrit pranë Gjykatës së 
Shkallës së 1-rë, të Durrësit, u-bë traskriptimi 
Shoqnisë Kolektive « Koço Kero dhe Shokë» në Rre 
gjistrin Amëz të Traskriptimeve të kësaj Ode nën 
Nr. 684 dt. 10-11-19!!2-XXI. 

Durrës, më 10-11-1942-XXI. 
Nga Oda e Tregtis. 
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FLETORJA 
E MBRETNISË 

Nr. 143 

ZYRTARE 
SHQ.PTARE 

Tiranë, e Martë 1 Dhjetor 1942-XXI 

BOTOHET PREJ MINISTRIS S£ KULTURES POPULLORE 

KONDITAT E PAJTIMIT 

PËR SHQIPeRI, IT ALI e PE~ANDORI: për nji vit Fr. Shq. 20 
• JASHTE (Sh ete të B. Postal) • • • ,. 80 

(për 6 muaj gjysma) 
NjA numur (deri lfl faqesh) i muajit n'udhtim Fr. Shq. 0,20 

» • > • i vjetër » 1.- 
(Numuratë veçanta shiten edhe në Libraritë) 
Të hollat për pajtime ose për sasi numurash a koleksio 

ne paguhen në Zyrën e Financave në çdo vend dhe që 
ftesa përkatëse duhet t'i dërgohet Ministria së KULTURES 
POPULLORE. 

Për Fletoren iyrtare, nga jashtë paitiml mund të dër 
gohet me çek banke, tue shtue fr. shq, 0.70 p~r pullat e dë 
ftesës, po dhen'etë drejtim. 

TAKSA E REGULLA PËR SHPALLJET 

Kur nuk kalon një shtyllë (shqip e italisht) Fr. Sbq. 10 
Për ma shumë se ojë shtyllë për çdo shtyllë • 5 

Botohen pa vlefti! shpalljet q'u pl!rkasin gjyqeTe ose admini• 
1tratl!s Shtemore dhe ato të cilësueme t'atilla ose ti! perjaahtueme 
llgji!riaht nga pagimi i taluave Shtetnore. 

Shpalljet botohen rregullisht • kur nuk pengojnë rasje ti po 
eaçme. ndër 3 numurat e para pas mbritjea së tyr~ në Redaksi 

pagesa e shoalljevet bëhet si edhe për pajtimet ni! Zyrat Finaneiare 

DREJTIMI p6r korr&1pondenc6 dhe pageaat llht 
MINISTR1S£ S£ KUL TUR£S ?OPULLOB.E 

(FLETORJA ZYRTARE) 
TI ll AN£ 

PËRMBAJTJE 

1) Dekrete Ministrorë 
'2) Fletë Shpallje të Bashkisë së Shkodrës 
3) Shpallje Gjyqesh 

f. l .If 
> q 

» 8 

DEKRETE MINISTR nRt 

Zb:::tim i D. Min. mbi tregtin'e duhaneve 
edhe në Tokat e Lirueme 

Ministri Sekretar Shteti për Financat 
.Mbas!!i pa Kryereshtin e fundit_ të nenit · 1 të 

Dekretit Mëkambësuër Nr. 53 d. 28 Fruer 1942-XX, 
botue, në Fletoren Zyrtare Nr. 43; 

Mbassi pa Dekretin Mëkambësor nr. 4 d. 1_1 
Kallnuër 1941-XJX, botue në Fletoren Zyrtare nr. 6; 

Mbassi pa Ligjën mbi Monopolet e ish Mbret 
nis Jugosllave d, 5 Dhetuer 1931 e quajtun «Zakon 
o Drzavnim Monopolina»; 

Dekreton: 
Neni 1 

Ndër Tokat e Lirueme të Strugës, të Dibrës, të 
Kërçovës, të Gostivarit e të Tetovës, zbatohen urdhë 
nimet e Dekreteve t' onë nr. 4 d. 7 .11.1941-XIX, nr. 5 
d. 28.2.1941-XIX dhe nr. 8 d. 31.3.1941-XIX, përsa 
kanë të bajnë me tregtin e duhaneve të punuerne të 
vendit dhe me rishitsat ·e ~yne. 

Me humjen në fuqi të ktyne dispozitave, asqja 
sohen urdhënesat analoge të Ligjës ish Jugosllave 
d. 23.12.1940, e quajtur «Zakon o Drzavnim Mono 
pelina », që janë në kundrëslrtirn me urdhënesat e 
Dekreteve të përmenduna ma sipër. 

Neni 2 

Ky Dekret hynë në fuqi 10 ditë mbas botimit të tij 
në Fletoren Zyrtare të Mbr~tnis, që bashkë me Fle 
toret Zyrtare më të cilat janë botue ato Dekrete ka 
me u depozitue në çdo Zyrë Bashkijake e Komu 
nale të Tokave të Liruerne të përmendura në dispo 
zicjon t'atij që don të marrij njoftim . 

Ky De.kret ka me u-botue në Fletoren Zyrtare. të 
Mbretnis. 

Tiranë. më 30.9.1942-XX 
.Ministr' i Financa vet: 

Shuk Gurakuqi 

Ndëshkim. treg0tari për spekullim 

}linistri Sr>l,·rdar Shteti për Financat 
Mbassi pa proces-verbalin me datë 21 Maj 1942- 

XX i mbajturi nga ana e Komandës së .Oarkut të Rojës 
Mbretnore të Financës në Gjinokastër në ngarkim 
të quajtunit Calip Sinoimerit i biri i të nduerit Xhelil 
dhe i të ndyeres Fato, banues · në Lagjen « Palorto » 
në Gjinokastër, me zeje tregtar, për 68 topa letra 

BKSH



FLETORJA ZYRTARE 1 Dhetor 1942-XXI ~~~~~~~~~~~~-"--~~~ 
cingaresh të monopolit me nga 100 detfer me nga 50 
fletë të qjetuna në dyqanin e tij pa i deklarua Fi 
nancës në kohen e hupjes të çmimit të shitjes; 

Mbassi pa Dekretin Mëkambësuër nr. 3 d. 11 
Kallnuër 1941-XIX dhe Dekretin e vet nr. 3 d. 7 Fruer 
1941-XIX; • 

Mbassi u provue se i quajtuni Galip Sinoimeri, 
tregtar e banues në Gjinokastër, nuk ka respektua 
dispozitat e nenit 4 të Dekretit Ministruer nr. 3 të 
sipër-përmend un; 

Dekreton: 
Ndëshkimin me të holla e Galip Sinoimerit i biri 

i të ndqerit Xhelil dhe i të ndyeres Fato, banues në 
Ligjen «Palorto» në Gjinokastër, me zeje tregtar, për 
nji shumë barazi pesë fish shtesën e çmimit që përbën 
ndryshimin midis çmimit të letër së cingares në fuqi 
para datës 7 Fruër 1941-XIX dhe atij të caktuam me 
Dekretin e përmenduri d. rn. th., me fr. shq. 25 për , 
çdo top letër cingari barazi fr. shq. 1. 700 dhe pa 
gimin e shtesës së vet fr. shq. 5 për çdo top barazi 
fr. shq. 340. 

Për zbatimin e këtij Dekreti ngarkohet Intendenca 
Financiare në Gjinokastër. 

Ky Dekret asht i pa kundrështueshërn dhe to të 
botohet në Fletoren Zyrtare të Mbretnis. 

Tiranë, më 16-X-1942-XX. 
Ministr' i Financavet: 
Shuk Gurakuqi d. v. 

Caktim i çmimit të shitjes publikut të shkrepen 
ve të tipit «Amorfe» (të sigurimit), prej druni 

në kuti me nca 50 fije 

.llinistri Sekretar Shtoti për Fiwmcat 
Mbassi pa Dekretin Mëkambësuër n. 3 d. 11.1. 

1941--XIX, botuc në Fletoren Zyrtare n. 6; 
Mbassi u pa Marëveshja me Shoqërinë ushtruese 

të Monopolit, S. T. A. M. L. E. S. nënshkrua me datë 
5 nëndor 1942-XXI; . 

Dekreton: 
Nen' i Vet.ëm 

Çmimi i shitjes publikut të shkrcpcave druni «A 
morfe» (të sigurimi) me seksion të katrortë, të trasha, 
në kuti me nga 50 fije secila, caktohet në fr. shq. 0,10 
çdo kuti. 

Për të gjitha efektet e ligjës ky Dekret do të 
botohet në Fletoren Zyrtare të Mbretnis dhe hynë 
në fuqi qysh prej datës së tij. 

Tiranë, më 5 Nëndor 1942-XXI. 
Ministr' i Financavet: 
Shuk Gurakuqi d. v. --· Vashdim nëp. në gjendje pritmënie -~ ;r, 

Ministri Sekretar· Shteti për Financat 
Mbasei pa Dekretin Ministruer Nr. 162 dt. 7. 7. 
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1942-XX, me të cilin Z. Hgsen Çoçoli vihet në gjën 
dje pritmëni je; 

Mbassi pa shkresën N. 171-4 dt. 14.101942-XX 
bashkë me raportin mjeksuer q'Inlcndenca Financiare 
e Gjinokustrës i drejton Ministris, e cila parashtron 
se Z. Hyser: Çoçoli vazhdon 111e qëni> i sëmurë; 

· Dekreton: 
Neni 1 

Zot. Hgscu Çoçoli, Grupi C. Grada Xlll-të, 'Prnk 
tlkunt pranë Intendencës Flnanciarc të Giinokastrës, 
në bazë. të Nenit 80 ~ 92 ti.> Dekreti Mëlrnmbësucr N. 
105 datë. 3.4.1940-XVIII, vazhdon në gjënd je prit 
rnënije për -nji kohë prej 3 (tre) muejsh tue nisë nga 
data 1.111942-XX me 1 3 (nji të tretën) c rrogës 
së ti i për arësucna shëndetësore 

Neni 2 
Ky Dekret do të botohet në Fletoren Zyrtare të 

Mbretnis dhe do t' i kumtohet për reqjistrhn Kë 
shillit Kontrolluës për rreg/Istrim si dhe Zpruvet 
tjera përkatëse, 

Tiranë, më 26-X-1942-XX. 
Ministri: 

Shuk Gurakuqi d. v. 

Pranim dorëheqjeje 

llinistri sckrcutr . Stitct! per f~i11a11cat 
Mbassi pa Dekretin h\inistrucr N. 101 datë 12 

Maj 1942-XX, që aprovon tabellat organike crnnorc 
të personelit të përkohshëm ndër Financat e Toka 

. vet të Lirueme , 
Mbassi pa shkresën N 323-IV dt. 25.9.1942·XX 

të Zyrës Financiare Gjilan me të cilën njoftohet se 
Z. Xhavit Pcdini ka paraqit dorëheqijen : 

Dekreton: 
Neni 1 

Pranohet dorëheqija e paraqitun prej Z. Xhavit 
Podini-t, ish-Sekretar Tatimesh pranë Zurës Finan 
ciare të Gjilanit, në bazë të Nenit 45 të D. MK. n. 105 
dt. 3.4.1940-XVIII: 

Neni 2 
Ky Dekret për të gjitha efektet ligjore hynë në 

fuqi qysh prej datës 23.9.1942-XX: 
Ky Dekret do të botohet në Fletoren Zyrtare të 

Mbretnis dhe do t' i kumtohet Këshillit Kontrolluës 
për rregjistrim si dhe Zuravet tjera përkatëse. 

Tiranë, më 26-X-1942-XX. 
Ministr' i Financavet: 
Shuk Gurakuqi d. v. 

Vënie nëpun, rë pritmeni 

Ministri Sekretar Shteti për Financat 
Mbassi pa shkresën e Drejtoris së Përgjithshme 

~ P. T. T. Nr. 12741-XII, d. 26.9.1942XX me ~ ci 
lën njofton se Zot. Bedri Starova Teknik Kryetar Zyre 
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P. T. T. kl. I-rë, me shërbim në Strugë, për arsgena 
shëndetsore kërkon edhe dy muej zgjatim leje tje 
tër për pushim e kurime; 

Mbassi pa raportën mjeksore d. 14 Gusht 1942- 
XX të Spitalit Ushtarak të Tiranës; 

Mbassi pa Nenet 79, 80, 83, 84, 92 e 93 të D. 
M. datë 3.4.1940-XVIII, Nr. 105, mbi rregullimin e 
gjendjes juridike, ekonomike e jerarkike të nëpun 
save të Shtetit; 

Dekreton: 
Neni 1 

Zot. Bedri Starova Teknik Kryetar Zyre i kl. 
I-rë, Grupi B, Grada VIII, me rrogë mujore fr. shq. 
250, e me shërbim në Strugë, për arsgena shëndet 
sore të provuerne, vihet në gjendje pritrnenije për 
dy muej kohë, tuej fillue prej d. 24 Korrik 1942- 
XX deri me d. 24 Shtatuer 1942-XX. 

Neni 2 
Gjatë perjudhes se pritn.enis Zot. Bedri Starova 

ka me iu pague gjysma e rrogës qi ka. 
Ky Dekret do të botohet në Fletoren Zyrtare dhe 

ka me iu kumlue kshillit Kontrollues për rregistrim. 
Tiranë, më 10 Tetuer 1942-XX. 

Zav. Ministr' i Punvet Botore 
Ministr' i Financavet: 
Shuk Gurakuqi d. v. 

D.n.95. - Vumje në pritmëni e nji komiseri policije 

N /Ministri Sekretar Shteti për Punët e :llbrendëshme 
Mbassi pa shkresën Nr. 02098, dt. 15.10.1942-XX, 

të Drejtoris së Përgjithëshme të Policis, me të ci 
lën kërkohet vumja në pritmëni për arsuena shën 
dctësorc e Z. Nlustafa Bodini Komiser i Policis; 

Mba,si pa vendimin Nr. 13 dt. 17.8.1942-XX, 
të Këshillit t' Administratës, mbi vumjen në pritmëni 
të personit të" sipërtreguem; 

Mbas,;i solli konviksion se mbi çështjen konku 
rojnë të gjitha ekstremet e lypuna prej ligjës, në mbë 
shtetje neneve 79, 83, 84 e 92 të normave mbi gjëndjen 
juridike, ekonomike e jerarqike të nëpunsave të Shtetit, 
aprovua me D. M. Nr. 105 datë 3.4.1942-XX, botue 
në Fletoren Zyrtare Nr. 55, dt. 7.4.1940-XVIII-t~: 
Mbretnis; 

Dekreton: 
Neni 1 

Z. Mustafa Bodiui, Komisar i Policis vihet në 
pritmëni për nji kohë prej nji moji, prej datës 15 Te 
tuer deri 15 Nanduer 1942-XX. Gjatë kësaj kohë i 
përmenduni do të marri t 13 (nji të tretën) e rrogës 
mujore. 

Neni 2 
Ky Dekret, hyn ne fuqi, për të gjitha efektet li 

gjore, qyshë me datën 15 Tetuer 1942-XX dhe do 
t'i kornunokohet Këshillit Kontrolluës për rregjistrim, 
w gjitha zyrave të tjera përkatse, për dijeni e veprim, 

dhe do të botohet në Fletoren Zgrtare (të Mbretnis. 
Tiranë, më 9.11.1942-XXI. 

N. Alimstri i P. të Mbrëndshme: 
Mark Gjomarkaj d. v. 

D. n. 94. - Deklarim dorëheqës agjenti burgu 

N / Ministri Sekretar Shteti për Punët e Mbrendëshme 
Mbasi u pan aktet relative sirnbas të cilavet, 

kuptohet se Z. Pano Duka, Agjent i kl. III në bur 
gun e Gjinokastrës, nuk asht paraqitë në krye të de 
tyrës, për nji kohë ma të giatë se dhetë ditë. 

Mbassi pa dispozitat përkatse të nenit 45 të 
normave mbi gjendjen juridike, ekonomike e jerar 
qike të nëpunsave të Shtetit, t' aprovueme me D. 
M.. Nr. 105, dt. 3.4.1940-XVIII, botue në Fletoren 
Zyrtare të Mbretnis nr. 55, dt, 7 .4.1940-XVIII; 

Dekreton: 
Neni 1 

Deklarimin dorëheqës të Z. Pano Duka, Agjent 
i kl. III-të në burgun e Gjinokastrës, grupi C, grada 
e XIV, të ruoleve ernnore të personelit't'Administratës 
së Mbrëndshme, me rrogë muejore fr. shq. 90, për 
arsye se ka qendrue larg për ma tepër se dhetë ditë 
pa arsye të justifikueme. 

Neni 2 
Ky Dekret, hyn në fuqi për të gjitha efektet li 

gjore me datën 1 tetuer 1942-XX, dhe për dijeni e 
veprim do t'u komunikohet të gjitha zyrave përkatse 
dhe do të botohet në fletoren zyrtare të Mbretnis. 

Tiranë, më 6.11.1942-XXI. 
N/ Ministri i P. të Mbrëndshme: 

Mark Gjomarkaj d. v. 

Deklarim dorëheqës Kryearshivisti 

Ministri sekreiar Shteti për Ekonomi-11 Kombëtare 
Mbassi pa telegamin datë 6 Gusht të fundit, Nr. 

126-30 dhe datë 10 Shtatuer 1942-XX, Nr. 144-84, të 
Drejtoris së Institutit Kombëtar Zooteknik të Xhafzo 
tajt, me anën e të cilëve na njoftohet se Kryearshivisti 
Z. Muharrem Ramadani, g,-upi C - grada X, nuk është 
kthyer ende në krye të detyrës me gjith skadimin e lejes 

së tij; 
Mbasi pa Dekretin Mëkambësuer datë 8 Prill 1940- 

XVIII, Nr. 105, mbi gjëndjen juridike; ekonomike e je 
rarkike të nënpunsave të Shtetit; 

Dekreton : 
Neni l 

Z. Muharrem Ramadani, Kryearshivist. grupi C - 
grada X. me sherbim pranë Institutit Kombëtar Zootek 
nik të Xhafzotajt, dekllarohet dorëheqës në pë.rshtatmë 
ni me përcaktimet e pikës 4 të nenit 45 të Deketit Mi 
kamb~e.t që nalt-përmëndet, 
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Neni 2. 
Për të gjitha efektet e ligjës dekllarimi i kësaj do- 

rëheqje fillon që nga data 1 Gusht 11)42-XX. 

Ky Dekret ka me u-botue në Fletoren Zyrtare të 
Mbretnis, dhe ka me i u-kurntue Këshillit Kontro 
Hues për rregjistrim si dhe të gjitha zyrave tjera për 
katëse. 

Tiranë, më 25-IX-1942-XX 
Ministr' i Ekonomie Kombëtare : 

K. Kote d. "· 

Ndëshkim me zbritje roge 

Jlinistl'i sekretar Shteti pi:r Ekonomh1 Ksnnbeiure 
Mbassi pa Dekretin .l\\ëkamb2suer d 3 Prill 1940- 

Nr. 13, të Këshillit të Di -iplines të 2Y\imstris së Eko 
nom is Kombëtare; 

Mbassi pa Dekretin .Mëkambësuer d. 3 Prill 1940- 
XVIII, Nr. 105, mbi rregullimin c gjendjes juridike, 
ekonomike e jerarkike të nëpunsave civil të Shrc1 it; 

Dekreton: 
Z. Dr. Kozma Stefa, me sherbim pranë Zyrë• së 

Vetcrinaris Gostivarit, ndëshkohet me zbritjen e 1 '5 
(një të pestën) e rregës së tij të muajit Dhjctuer 1942 
XXI. në përshtatrnëni me përcaktimet e nenit 55, pika 
e) të Dekretit Mëkambësuer që nalr-përmëndet. 

Ky Dekret do të botohet në Fletoren Zyrtare të 
Mbretnis dhe do t' i kumtohet p~r regjistrim Kë- 
shiliit Kontrollues, 

Tiranë, më 11 Nanduer 1942-XXI. 
Ministri· 

K Kote d. v. 

FLETË SHi)ALLJE ANKANDI 
Si mbas rendimit Nr. 197 dt. 14-X-1942-XX, të 

Kryesis së saj. Bashkija e Shkodrës qet n'adjudikatë 
për të dhanë në supermarrje nxjerrjen e taksave «pe 
shim dhe matje e okupim vendi e 'shitje t'ckspozicjo 
nevet», për nji vjctë kohe tue ffilue prej dr 1 Ka 
llnduer 1943-XXI, e deri me datën 31 Dhctuer 1943- 
XXII, me konditat e poshtë-sncnucme: 

1) Adjudikata ka me u ba në sallën e Bashkis 
të 21-tën. ditë mbas shpalljes në Fletoren Zyrtare, e 
ka me vazhdua pir tri orë tuej fillue n'orën 9 para 
dite. deri n'orën 12. - Ofertat e paraqituna nuk mund 
të tërhiqen, por scjcilli ofertues mund të paraqesi 
oferta tjera mbrenda këtyne tri orvet e para se të 
bahet çelja e zarfavet. 

2) Çmimi bazë asht rr aktue fr. shq. 340. -në 
ditë pa përjashtim të ditëve të festimevet, Ofertat 
duhet të kenë të caktucme sasinë e përqindjes së 
naltësirnit nga çmimi bazë i caktuern si ma sipër. 

3) Kryetar' i Këshillit në ditën e n'orën e cak 
tueme si na sipër d.m.th. n'orën 12, në pranin e kon 
kuruesavet çilen zarfet dhe i këndon me za të naltë 
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të gjitha ofertat. l\to oferta qi nuk i' a kanë arrito 
skedës së msheftë përjashtohen nga ankandi. Në rasë 
në ofertat e mëshefta resultojnë se dy ose më tepër 
konkuruesa prezent kanë paraqitë oferta të njinjishmo 
e qi janë të 'pranueshme, veprohet, po n'at mble 
dhje, në nji leçltecion të vetëm midis tyne, ofertuesi 
ma i mirë deklarohet fitues i adjudikatës 

4) Leshiml i adj udi1rnt(ls vehet në. zba tim mbasi 
t'ienë marrë palqimi defini.iv i autorire'it t'adrnini 
stratës lokale si mbas nenit 138 të. ligjës së Ba 
shkive 

5) Ndër ofertat do të shenjohet kjartus prumrrn 
i konditavct t'adiudikatës tue nënshkrua me emën të 
kendueshërn, 

6) Bashkë me ofertat do të paraqiten edhe doku 
mentat e garancis së nevojshme. 

7) Garancija për kët qëllim duhet tl' jepet 11ë 

tQ holla fr. shq. 1.3.000, të cillat do të derdhen .11ë 

Ark<in e Bashkis, Këjo garanci mund të jepet edhe 
me depozitim të kësajë shume pranë Bankave qi ndo 
dhen në Shqipni të njoftuna prej Qeveris. Ofertuesi 
do te paraqesl çertifikatë se Banka garanton sasinë 
e shumës së caktuerne për kët qellim. Garancija nuk 
mund të kërkohet prej atij qi e jep me i a këthuc. 
e nuk mund të ndryshohet a11 në realitet as në formë 
deri në përfundim t'afalit të caktucm me kontratë. 

Për veç mënyrave të slpërtrequeme, qarancija 
mund të. pranohet prej Bashkis edhe me Ipotekë të 
parë mbi pasuni të patundëshme, sasija e së cilës 
duhet të jetë fr. shq, 26.000, dyfishi i qarancis me 
të holla. Këjo pasuni do të jetë. c pa vjcquernc me 
asnji barrë o-1e pengim, dhe ofertuesi duhet t'i para 
qesi Bashkis Akt-Zotnimin e pasunis ~ë patundëshmo 
me të cillën të jetë e caktueme vjeftj a reale në bazë 
të së cillës don me garantue sypërmarrjen Si edhe 
nji certifikatë të Zyrës eë Ipotekavet se ajo pasuni 
asht e lirëshme prej çdo pengimit. 

Ky artikull formulohet në bazë të neneve 25 e 
26 të rrczgullores mbi zbatimin e liqjës së konta 
bilitetit të përgjithshme të Shtetit; për qarancin në 
ipotekë duhet t'jenë krye të gjitha formalitetet qi 
përmbajnë dispozitat e ligjës së gar..ancivet datë 31 
Majë 19.34 shpallun në Fletoren Zyrtare Nr. 34 dt. 
12 Qeishuer 19.34. 

8) Ofertat do të jepen në zarfa të mbylluna e 
dhe të vulosuna me dyllë të kuq. 

9) Në kjoftë se çmimi i dhanun prej of'ertuesavet 
në ofertat e mbylluna nuk arrinë çmimin qi ka me 
caktue Bashkija në sk eden e mëshefët, atë here l{ë 
shilli r ezervon Ui d ·eji.ën për mos leshimin definitiv 
të supërrnarrjes, dhe ankandi anulohet. 

10) Ofertat me telegramë ose me telefon nuk 
pranohen, vetëm janë të pranueshme ati qi Janë me 
prokura të rregullta, e kuer qi t'jenë paraqitë si 
përfaqsueea para Kryetarit. 
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11) Nxjerrja e takses së peshimit dhe matjes, 
bahet në bazë të nenit 2 të ligjës së re të Bashkivet, 
shpal11111 në Fletoren Zyrtare Nr. 29 dt. 16-III-1942· 
xx. 

12) Nxjerrja e taksës s'okupim vendit (serqji) 
e shitje t'ekepozicjonevet bahet si mbas nenit 3 ta 
ligjës së re të Bashkivet, dhe në bazë të tarifës së 
bashkalidhun k~j letër adjudikate aprovue prej Kë· 
shillit Administrativ të Prefekturës së vendit, me ven 
dimin Nr. datë (me përjashtimin e vendit të 
bagtivet). 

13) Nxjerrja e ~tyne taksave shitet në fr. shq. 
dhe pagesa do t'i bahet Bashkis në fr. shq. në di 
.tën qi ka me u caktue me kontratë pa mujtë me 
kërkue afat. 

14) Sypërmarrsi asht i detyruem me i ba pa 
gesën arkës së Bashkis ndër kiste 10 ditësh, me 10, 
me 20 e në fund çdo rnojit. Në rasë W mos pagimit 
në ditën e caktueme, Bashkija merrë masa për rucje 
rrjen e të hollavet, g.:he po kje se kalojnë !J ditë 
mbas datës' së caktueme për pagesë, Bashkija ka të 
të drejtë të prishi kontratën pa kenë nevoja për 
kurrfarë lajmerimit sgpërrnerrëetn dhe e merr në admi 
nistrimin e vet nxjerrjen e takses ose e qet në shitje 
të dytë tue kenë çdo dam në ngarkim të sqpërrnarrsit 
dhe të garancis së tij. 

15) Pagesa e kisteve qi u përmend në nenin 14 
të kësaj letër adjudikate tue fillue që nga dita e 
dhanjes në eypërmarrje d.rn.th. prej da'ës së dorë 
zimit e deri në fund të muejit Shtatuer 1943-XXI, 
do të bahet në shtesë 20 0/0 (njizet )përqind ma 
tepër se i takon përpjestimit të 10 ditëve. Për sa i 
përket pagesës së kisteve për tremujshin Tetuer, Nan 
duer e Dhetuer 194.3-XXII, shtesa 20 010 (njizet) 
përqind e pagueme ma tepër prej supërrnerrëeit ndër 
mujt e më parshëm ka me u llogarit.ë pjesrisht në 
favor të supërrnarrsit ndër kistet e 10 diteve të rnuj 
vet të nalt-trequem, 

16) Në pagesë të kisteve nuk mund të bahet 
kurrfarë takasimit cee mun_gese por kistet do të pa 
guhen plotësisht e në rregull. 

17) Sgpërmerrësl nuk ka të drejtë me kërkue prej 
Bashkis as ma të voglin shpeblim demi për shkak 
ndërhymje të ndenji të treti; e në qoftë se i ngjanë 
supërmarrësi mundet me kërkue shperblim dami nga 
aj qi ja shkakton. Me nji fjalë sypërmarrësi, nuk 
ka të drejtë me kërkue prej Bashkis · zbritje ose shper 
blim nga shuma e kontraktueme për çdo dam even 
tual qi mund t'i vijnë prej fot~s ''madhore etj era prej 
cytje, ndërhgmjc e të tretve e tjera. 

18) Mbrenda tri ditëve mbas lëshimit definitiv 
supërrnarrëei asht i detyruem të lidhin kontratën dhe 
të paquejnë taksën 2 0/0 dy përqind tatim mbi shit 
blerjet dhe ankandet mbi të gjith shumën e sypërma 
rrjes në bazë t.ë nenit 16 të ligjëe së re të Bashkive. 

19) Në rasë qi eypërmarrësi nuk lidhë kontratën 
ose nuk paguen taksën 2 O O (dy) përqind tatim mbi 
shit-blerjet dhe. ankandet n 'afatin e caktuam. konsi 
derohet si i abstenuem nga sypërmarrja, dhe Bashki 
ja procedon çeljen e nji adjudikate të re tue ngarkue 
çdo dam mbi sipërmarrësln e të qarensis së tij siç 
Dhe sikuer qarancija mes të mjaftojë me mbulue de 
met e shkaktuerne me kët raeë i merren prej pasunis tje 
tër. 

20) Gjith konkurrueset ose garantat e tyne qi cl.o 
nQ kurrfarë borxhit ndaj arkën e Bashkis, përndrgshej 
nuk do të pranohen ofertat e tyne, në rasë se paguejnë 
11,: Lt rnl;;illii Jr:l{,J'.Jdi I r<.! ~n. 

21) ]ashta tarifës dhe dispozitave lë ligjes së Ba 
shkive, 11ypërmarrësi nuk ka të drejtë të marri kurfarë 
takset dhe sikuer të kenë pasë ndenji mbështetje mbas 
zakonit të vendit; në rasë sz gabon e mer ndonji të 
hollë ma tepër se aq ea asht caktua në tarifë, Krgetar'I 
Bashkls asht arbitër i pa konstetueshërn në gjobitjen 
kundra-vajtsin deri në 200 fr. shq. ' 

22) Të gjitha shpenzimet qi kanë për të rrjedhë 
për kët Ietër-adjudikate si: legalizim i kontratës ne No 
teri e n'Ipotekë, çpallja, pulla e tjera 'janë në ngarkim 
të sqpërmarrësit. 

23) T'interesuernit qi dishrojnë me pasë njoftime 
ma të imta mbi konditat e kësaj st1përmarrje, mund 
t'i drejtohen Zyrës së Llogaris të kësaj Bashkie. 

24) Taksa e botimit të çpalljes në Fletoren Zyr 
tare do të paguhet ditën e nënshkrimit të kontratës 
si mbas nenit 12, paragrafi 3, i Dekret Rregullores 
mbi gjestionin e Fletores Zyrtare. 

Shkodër, me 7 Nanduer 1942-XXI. 
KI"1:Jetar 'i Bashkis: 

Fletë shpallje ankandi 
Si mbas vendimit Nr. 197 dt. 14-X-1942-XX, ti 

Kryesie së saj, Bashkija e Shkodrës qet n'adjudikatë 
për t'u dhanë në sypërmarrje nxjerrjen e taksave 
shit-blemje mbi ~ gjallë e okupim vendit të 
tyne për nji vjetë kohë tue fillue prej 1 Kallnduer 
1943-XXI, e deri me 31 Dhetuer 1943-XXII, me kon- • 
ditat e posht-shenuerne. 

1) Adjudikata ka ma u ba në sallën e Bashkis të 
21-tën ditë mbas mbas datës së shpalljes në Fletoren 
Zyrtare e ka me vazhdue për tri orë tue fillue në 
orën 9 paradreke deri në 12 paradreke. Ofertat e 
paraqituna nuk mund të tërhiqen, por sejcili ofer 
tues mund të paraqesin oferta tjera mbrenda këtgnc 
tri orëve e para se të bahet çelja e zarfave. 

2) Çmimi bazë asht caktue fr. shq. 310 në ditë 
pa përjashtim të ditëve festimit. Ofertat duhet të kenë 
të caktuemc sasin e përqindjes së naltësimit nga çmi 
mi bazë i caktuam si ma sipër. 

3) Kryetar' i Këshillit në ditën e në orën e cak 
tueme si ma sipër, d.m.th. në orën 12, në pranin e 
komkuruesavc çilen zarfat dhe i këndon me zë të 
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naltë të gjitha ofertat. Ato oferta qi nuk i a kan 
arrijtë skedes së mësheft përjashtohen nga ankandi. 
Në rasë se në ofertat e rnëshchta rezulton se d!.J ose 
ma tepër konkurruese prcze.it kan paraqitë oferta të 
njinjishrne e qi janë të pranueshme, veprohet po n'at 
mbledhje me nji Ieçitacjon vetëm midis tune, ofer 
tuesi ma i mirë deklarohet fitues i udjudikatës. 

4) Leshimi i adjudikatës vehot në zbatim rnbassi 
të jetë marrë pelqimi definitiv i autoritetit t'admini 
stratës lokale si mbas nenit 138 të ligjës së Bashkive. 

5) Ndër ofertat do të shënohet kj a ·tas pranimi 
i konditave t'adjudikatcs ruc u nënshkruc me cmën 
të këndueshëm. 

6) Bashkë me ofertat do të paraqiten edhe do 
kumentat e garancis së nevojshme. 

7) Garancija për kët qellim duhet të jepet në të 
holla fr. shq. 12,000, të cillat do të derdhen në Ar 
kën e Bashkis. Kjo garanci mund të jepet dhe me 
depozitën të kësaj shtune pranë Bankave qi ndodhen 
në Shqipni, të njoftuna prej Qeveris. Ofertuesi do ft' 

paraqesi certifikatë se Banka garanton sasinë e shu 
mës së caktuernc për kët qellim. Garuncija nuk mund 
të kërkohet prej atij qi e jep për me i u këthuc, 
e nuk mund të ndryshohet ,1 s në realitet as në formë 
deri .në përfundim të afatit të caktucrn në kontratë. 

Përveç mënyrave të sipërtregueme, garancija mund 
të pranohet prej Bashkis edhe në Ipotckc të parë 
mbi pasuni të patundëshrne, sasija e të cillës duhet 
të jetë fr. shq. 24.000, dyfishi i qarancisë me të ho 
lla. Kjo pasuni do t'jetë e pa vjequerne me as nji 
barrë ose pengim, dhe ofertuesi duhet t'i paraqes! 
Bashkis akt-zotnimin e pasur-is së parundëshrne, në 
të cilin të jetë e caktuerne vjeftja reale në bazë të. 
së cilës don me garantue supërmarrjen si edhe nji 
çertifikatë të Zyrës së Ipotekave se ajo pasuni asht 
lirushrne prej çdo pengimi. Ky artikull formulohet 
në themel të ncnevet 25 e 26 të rregullores mbi zba 
timin e ligjës të kontabilitetit të përgjithshmë të 
Shtetit; për garancinë n'Ipotekë duhet r'jenë krye 
_të gjitha formalitetet qi përmbajnë dispozitat e li 
gjës së garancivet datë 31 Majë 1934 e shpalluri në 
Fletoren Zyrtare Nr. 34 datë 12 Oershuer 1934. 

8) Ofertat do t'jepen në zarfa të mbylluna edhe 
të vulosuna me dyllë të kua. 

9) Në qoftë se çmimi i dhanun prej, ofertuesavet 
n'ofcrtat e rnbulluna nuk arrinë çmimin që ka me 
caktue Bashkija në skeden e rnësheftë, at-herë Kë 
shilli rezervon të drejtën për mos Ieshimin definitiv 
të sgpërmarrjes, dhe ankandi anulohet. 

10) Ofertat me telegrame ose me telefon nuk 
pranohen, vetëm janë të pranueshme ato qi janë me 
prokura të rregullta, e kuer që t'jenë paraqitë si për 
faqsuesa para Kryetarit. 

11) Nxjerrja e taksës shit-blernjes mbi gjanë e 
gjallë bahet në bazë të nenit 88 të ligjës së Bashkive. 

12) Vjelja ç taksës s'okupim vendit të baktive 
bahet në bazë të ne;11it 3 të ligjës së re të Bashkive 
e shpallun në Fletore-i Zprtarc Nr. 29 datë 16-III- 
19112-XX, e në themel tr tarifës së caktuemc për kët 
qellim qi asht 1 .O O (nji) përqind mbi vjeftjen c 
gjasë s2 gjallë. qi shitet. 

13) Nxjerrja ~ kët!Jnt' laksuvc shitet 11i; fr: shq. 
dhe pagesa do t'i bahet Bashkis në fr. shq. në ditën 
qi.; ka me u caktue në kontratë, µ-1 rnujtë me kërku« 
afat 

14) Supërmarrësi asht i det!Jrucm me i hft pn 
ges1.'n arkës së Bashkisë ndër kiste 10 (dhetë ) ditëshc, 
me 10. 111~' 20 e në fund hi çdo mueji! Në rusë mus 
pagimi ne elitën c caktuemc, Bashkija merr masn për 
nxjerrjen c të hollave! dhe po qe S<' kalojnë 5 ditë 
mbas dnt~,., së caktucmc për pagesë, Bashkiju Im të 
drejtë ft> prishin kontratën pa kenë nevoja për kurr 
farë lajmcrimit sypërmarrësin. dhe e merr n'admim 
strimin e vet nxjerrjen c taksës ose e qet 111' shitje të 
dytë, tuej qenë çdo darn në ngarkim tt• supërmarrësit 
dhe të gnru11cisë së tij. 

15) Pagesa e kistov« qi u përmend në nenin 14 
të kësaj leter-hdjudikare rue Iillue që nga data e dha 
njes në sypërmmrje d rn th. prej datës së dorëzimit· 
e deri në fund të mujit Shtatuer 1943-XXI, do të 
bahet me shtesë 20 O O (njizct} përqind ma tepër se. i 
takon përpjestirnit të dhct ditëve Për sa i përket pa 
gesës së kistevet për trcmueshin Tctuer, Nanduer, 
e Dhetucr 1943-XXIl, shtesa 20 perqind e pagueme 
ma tepër prej SHpërmnrrt'"it ndër muejtë . <' mG par 
shërn, ka me u l loqaritë picsrisht në favor të supër 
marrësit ndër kistet e l O ditë\:e rreth trernucjvet të 
nalt-trcquem. 

16) Në pagesë të kistcve nuk mund të bahet 
kurrfarë takasirnit ese mungesë por kistct do të pa 
guhen plotësisht e në rregull 

17) Sypënnarrësi nuk ka të drejtë me kërkue prej 
Bashkis kurrnji dam-shperblim dhe ne qoftë se i 
ngjanë nga forca madhore si edhe prej forcës pa 
pritme, kalarmtori ctjera, Supërmarrësl nuk ka të drej 
të me kërkue prej Bashkis as më të voqlin shpcrblim 
darni për shkak ndërhymje të treti; e, në qoftë se i 
ngjanë, sgpërmarrësl mundet me kërkue shpërblim da 
mi nga aj qi i a shkakton. Me nji fjalë sgpërmarrësi. 
nuk ka të drejtë me kërkue prej Bashkis zbritje ose 
shperblirn darni nga shuma e kontraktucmc për çdo 
dame vcntual qi t'i vinë prej forcës madhore. etj., 
prej cytje, ndërhprnjc e të tretve etjcra. 

18), Mbrendn tri ditëve. mbas leshirnit definitiv 
supërrnarrësi asht. i deturuern të lidhi kontratë dhe 
të paqujnë- taksën 2. O, O. ( dy) përqind, tatim mbi 
shit-blerjet dhe ankandet mbi të gjith shumën e sy 
përmarrjes në bazë: të nenit 16 të ligjës së re të 
Bashkivet. . 

19) Në rasë që. !!!:Jf)€rmorrësi nuk lidhë kontratën 
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ose nuk paqucn taksen 2 O, O ( dy) përqind tatim mbi 
shit-blerje dhe ankande n'aratin k caktuern, konside 
rohet si i abstenuam nga sypërmarrja, dhe Bashkija 
procedon çeljen e nji adjudikate të re tue u nqarkue 
çdo dam mbi sgpërrnarrësin e të garancis së tij siç 
përmendet në nenin 14 të kësaj leter-adjudikate, dhe 
sikuer garanci ja mos të mjaftoj në damet e shkaktueme 
në' kët raste J merren prej pasunis tjetër. 

20) Gjith konkurrueset ose garantat e tyne qi do 
të marrin pjesë në kët adjudikatë duhet mos të kenë 
kurrfarë borxhit ndaj arkën e Bashkisë, për ndryshej 
nuk do t'ju pranohen ofertat e tyne; në rasë së pa 
gujnë pa' u mbyll ankandi pranohen. 

21) Jashtë tarifës dhe dispozita vë të ligjës së 
Bashkivet, sgpërn:iarrësi nuk ka të drejtë të marrin 
kurrfarë .taksct dhe sikuer të kenë pasë ndonji mbë 
shtetje mbas zakonit të vendit; Në rasë se gabon e 
merr ndenji të hollë ma tepër se· aq sa asht caktue 
në tarifë, Kryetar' i Bashkis, asht arbiter i pa kon. 
testueshem me gjobitë kundravajtësin deri në 200 
fr shq. 

22) Të gjitha· shpenzimet qi kanë për të rrjedhë 
për këtë letër adjudikate si legalizim i kontratës 
në Noteri e n'Ipotekë, shpallje, pulla, etjera, janë në 
ngarkim të sqpërrnarrësit. · 

23) T'interesuemtë qi dishrojnë me .pasë njof 
time ma t'imta mbi konditat e kësajë sypërmarrje 
mund të drejtohen Zyrës së Llogar_is kësaj Bashkie. 
Z 24) Taksa e botimit të shpalljes në Fletoren Zyr 
tare do të paguhet ditën e nënshkrimit të kontratës 
si mbas nenit 12, paragraf 3 i dekret rregullores 
mbi gjestionet e Fletores Zyrtare. 

Shkodër, me 7 Nanduer 1942-XXI. 
Kryetar' i Bashkis : 

Fletë Shpallje Ankandi 
Si mbas· vendimit Nr. 197 dt. 14-X-191!2-XX, 

të Kruesis e sajë, Bashkija e Shkodrës qet n'adjudikatë 
për të dhanë në sypërmarrje nxjerrjen për «Takse 
konsumi të mishit dhe shpërblim therje», për nji vjetë 
kohë tue ffilue. prej datës 1 Kallnduer 191!3-XXI,. deri 
me datën 31 Dhetuer 1943-XXU, me konditat "e po 
shtë-shcnjuerne. 

1) ·Adjudikata ka me u ba në sallën e .Bashkisë të 
21-tën ditë mbas datës së shpalljes në Fletoren Zyr 
tare e ka me vazhdua për tri orë tuej fillue n'orën 
9 paradite e deri n'orën 12 Oferta: e paraqituna nuk 
mund të tërhiqen, por sejcili ofertues mund të para 
qesë oferta tjera rnbrcnda këtyne tri orvct e para se 
të bahet çelja e zarfaver 

2) Çmimi bazë asht caktue fr. shq. 230, në ditë 
pa përjashtim të ditëve të Icstimevct. Ofertat duhet 
të kenë të caktuemë sasinë e përqindjes së naltë 
simit nga çmimi bazë i caktuam si ma sipër. 

i) Kr1i1Qtar' i Bashkis në ditën e n'orën e caktue- 

me si ma sipër d.m.th. n'orën 12 në pranin e konkuru 
esavet çilë zarfat edhe i këndon me zë të naltë të 
gjitha ofertat. Ato oferta qi nuk ja kanë arrirë skcdes 
së mësheftë përjashtohen nga ankandi. Në rasë se 
n'ofertat e mëshefta resulton se dy ose ma tepër kon 
kurruesa prezent kanë paraqitë oferta të njinjishme e 
qi janë të pranueshme, veprohet po n'at mbledhje, në 
nji lcçitacion vetëm midis tyne, ofertuesi ma i mi 
rë deklarohet fitues i adjudikatës. 

4) Leshimi i adjudikatës vehet në zbatim· mbassi 
t'jetë marrë. pelqimi definitiv i autoritetit t'admini 
stratës lokale si mbas nenit 138 të ligjës së Bashkive. 

5) Ndër ofertat do të shënjohet kjartas pranimi i 
konditavet t'adjudikatës tue u nënshkrua me emën të 
këndueshëm. 

6) Bashkë me oferta do. të paraqiten edhe doku 
mentat e garancisë së nevojëshme. 

7) Garancija për kët qellim duhet të jepet në 
të holla fr. shq. 9.000., të cillat do të derdhen n'ar 
kën e Bashkis, Këjo garanci mund të jepet edhe me 
depozitim t2 ksajë shume pranë Bankave. qi ndodhen 
në Shqipni të njoftuna prej Qeveris. Ofertuesi do të 
paraqesi çertifikatë se Banka garanton sasinë e shu 
mës s~ caktueme për kët qellim. Garancija nuk mund 
të kërkohet prej atij qi i jep për me i 'a këthue, e 
nuk mund të ndryshohet as në realitet as në formë 
deri në përfundim t'afatit të caktuam në kontratë. 

Për veç mënyrave të sipër-tregueme, garancija 
mund të pranohet prej Bashkis dhe në ipotekë të 
parë · mbi pasuni të patundëshme, sasi ja e së cillës 
duhet të jetë fr. shq. 18.000, dyfishi i garancis në 
të holla. Kjo pasuni do t'jetë e pa vjegueme me asnji 
barrë ose pengim, dhe ofertuesi duhet t'i paraqesi 
Bashkis akt-zotnirnin e pasunisë së pa tundshme, në 
të cilin të jetë e. caktueme vjeftja reale, në bazë të 
së cilës don me garantue sypërmarrjen, si dhe nji 
çertifikatë të Zyrës s2 lpotekave se ajo pasuni asht e 
lirshme prej çdo pengimit. 

Ku artikull formulohet në themel të neneve 25 e 
26 k rregullores mbi zbatimin e. ligjës së kontabi 
litetit t'2 parqjithshrne të Shtetit; për garan~inë në 
Ipotekë duhet t'jenë krye të gjitha formalitetet qi 
p:,r ubujn J dispozitat e ligjës së garancive datë Z>1 
iihi;ë J 934 e slipallun 112 Fletoren Zyrtare Nr. 31! 
dalë 12 Oershuer 1934. 

8) Ofertat do t'jenë në zarfa të mbylluna dhe të 
vulosuna me dyllë te kuq. ' 

9) Në qoftë se çmimi i dhanun prej Orertuesavet 
ofertat e mbulluna nuk arrinë çmimin qi ka me cak 
tue Bashkija në skeden e mësheftë, atëherë Këshilli 

rezervon të drejtën për mos leshimin definitiv të sypër 
marrjes, dhe ankandi anulohet. 

10) Ofertat me telegram ose me telefon nuk-pra 
nohen, vetëm janë të pranueshme ato qi janë mfil 
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prokura të rregullta, e kuer qi t'jenë paraqitë si për 
Iaqsucsa para Kryetarit. 

11) Nxjerrja e taksës së konsumit të mishit dhe 
shperblirnit të therjes bahet në bazë të nenit 1 të li 
qjës si re të Bashkivct të shpallun në Fletoren Zyr 
tare Nr. 29 dt. 16 Mars 1942-XX, dhe mbi vjeftjen 
e çmimit të mishi~ të caktuern për fr. ahq. 4 (katër) 
nji kgr. 

12) Nxjerrja e këtqne taksave shitet në fr. s'rq. 
dhe pagesa do t'i bahet Basukis në fr. shq, 110 ditën 
qi ka me u caktue në kontratë pa mujtë me kërkue 
afat. 

13) Sgpërmarrsi asht i detyruem me i bli pa 
gesën arkës së Bashkis, ndër kiste 10 ( dnetë l di.ë 
she, me 10, me 20, e 112 fund të çdo mojit. Në raa} 
tii mos pagimit në di.ën c caktuemc, Bus'ikija merr 
masat për 'nxjerrjen e të hollavet, dhe po kje i2 
kalojnë 5 (pesë) ditë mbas datës së caktuam për 
pagesë, Bashkija ka të drejtë ta prishin kontratën 
pa kenë nevoja për kurrfarë iajmër.rni sy;Jërmarrësin 
dhe e merr n'administrirni 1 <' vet nxjerrjen e taks~s 
ose e qet, në shitje të dytë tuej kenë çdo dam në 
ngarkim të supërrnarrslt dhe të qarancisë së tij. 

14) Pagesa c kis'.e\·e qr u përmend në nenin 13 
ti kësaj Ietër-adjudikatc, ruc fillue qi.> nga dita o 
dhanjes në sjpërrnarrje d.rn.th. prej datës së dor 
zimit e deri në fund të moj it Shtatuer 1943-XX I I, clo 
të bahet me shtesë 20 O•O [njizct) përqind ma tepër 
se i takon përpjcs.irnit të 10 ditëve 

Për s a i përket pages"is së kislcvet për trcrnuej 
shin Tetuer, Nanduer. e Dhetucr 1943-XXII, shtes 
20 O O (njizet) përqind c paquemc ma tepër prej 
sgpërmarrësit ndër kistet e 10 ditë\·,:, të muajve të 
maparshëm, ka me u l Ioqaritë pjesërisht në favor 
ti sqpërmarrëstt. ndër kistct e 10 ditëve rreth tre 
muejve të nalt-përrnendun. 

15) Në pagesë të kis'.eve nuk mund të bahet kurr 
far~ takasimit ese rnunqcset, por kistet do të paguher 
plotësisht e në rregull. 

16) Supërrnarrësi nuk ka të drejtë me kërku 
prej Bashkis kurrnji darn-shpërblim cdne në qoft 
se i ngjanë nga forca madhore si edhe prej forcë. 
së pa pritun, kalarniteti, etjera, s::1përmarrësi nul 
ka të drejtë me kërkue prej Bashkisë as ma të vog 
Jin shpërblim darni për shkak ndërhgmjc t~ ndenj 
treti; e në qoftë se i nëgjanë, aypërmarri!si mun 
det me kërkue shpërblim dami nga aj qi i a s'ikakton 
Me nji fjalë, supërmarrësl, nu 1, ka n drej ;ë me kër 
kue prej Bashkis zoritje osz shpërblim dami nga shu 
ma e kontratuerne për çdo dam eventual që mund t' 
vijnë prej forcës madhore etj. prej cytje, ndërhurnj 
e të tretve etjera, 

17) Mbrenda tri ditëve. mbas lëshimit definitiv 
sypërmarrësi asht i detyruern të lidhi kontratën dh 
ii paguejë taksen 2 O, O ( dy) përqind tatim mbi s'.1it 

Nr. 143 

blerjet dhe ankandet mbi t.ë gjith shumën e sypërm6• 

rrjes në bazë të nenit 16 të ligjëa së re të Bashkive të 
shpallun në Fletoren Zurtare Nr. 29 datë 16 Mars 
1942-XX. 

18) Në rasë qi iJpërmarrësi nuk lidhë kontratën 
nuk paguen taksën 2 0,0 (dy) përqind tatim mbi 
shit-blerjet, n'afatin e caktuam, konstderonet si i 
abstenuam ngft •:Jpërrnarrja, dhe Bashkija proçedon 
çeljen e nji edjudikate të re tuej u ngarkue çdo dam 
mbi sypërmarr»in dhe të garancis ~ tij siç përmend~ 
ne nenin 13 të kësaj l etër-adiudikate. dhe »ikuer ga 
rancija mos të mjaftojnë me mbulua darner e 11hkak. 
tuerne, në kët rasë i merren prej pasunls tjetër. 

19) Gjith konkurrueset ose garantat e tune qi 
do të marrin pjesë nil kijt &djudikatë duhet qi mos 
tli kenë kurr far4 borxhit ndaj arkën e Bashkls për~ 
ndrushaj nuk do t'ju pranohen ofertat e tyne, 119 ras~ 
se paguejnë pa u mbyllë ankandi pranohen. 

20) Jashtij tarifë, dhe dispoaitave të ligjës së 
Bashkivat, •;;if)ërmarrësi nuk ki te drejtë të marri 
kurrfarë takset (>dhe sikuer të kenë pasë ndenji më 
shtetje mbas zakonit ti vendit, në rasë se qabon e 
merr ndenji t{I hollë më tepër se aq sa asht caktue 
në tarifë, Kr.Yetar' i Bashkia asht arbitër i pa kon 
testucshëm me gjobitë kundra vaitësin deri në 200 
(dyqind) fr. shq 

21) Të gjitha shpenzimet qi kanë për të rrjedhë 
për kët leter-adjudikatsi: legalizim i kontratos në 
Noteri e n'Ipotekë, shpallje, e tjera janë në ngarkim 
të sypërmarrsit. 

22) T'interesuemit qi dishrojnë me pasë njof 
time më t'imta mbi konditat e kësaië sypërmarrëje 
mund t'i drejtohen Zyrës ~ Llogaris të kësaj Bashkie 
Z 23) Taksa e botimit të shpalljes në Fletore, 
Zyrtare do tij paguhet ditën e nënshkrimit të kon 
tratës si mbas nenit 12, paragrafi 3, i Dekret Rre 
gullores mbi gj~ionet e Fletores Zyrtare. 

Shkodër, me 7 Nanduer 1942-XXI. 
Kryetar' i Bashkis : 

~~~ SHPALLJE GJYQESH 

AK1'-t;JYK.1M1 
N' Emër të Madhënis së Tij 
\'IKTOR EMANUELIT III 

• PH Kir ti' Zotit dhe Vullnet të Kemblt 
Mbret l It-21ls dhe i Shqipnls 

Perandor i Etlopis 
Pretura e Konispolit D.P. e forrnueme prej Zz 
Abdullah Rami Pretor 'i II-të. 
Foto Neksina N/ Sekr. Gigqsor. 
Për me shikue padien penale W regjistruem nën 

Nr. 88 t~ regj. The. Penal, ngrehur n'emër të së 
UH)jtës Botnore, 

Kundër 
Habi! Ahmetit nga Grikohori i Greqis. . 
Për shkake ,e ky me datën 24-11-1942-XXI, ka 
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kutnin Greko-Shqiptar tinëzisht dhe pa pasaport. 
Mbas Gjykimit të barnun me datë 4 Fruer 1942, 

u dha ky, 
Vendim 

Në bazzë të neneve· 7 e 44 të Ligjës Pasaportave 
datë 7-10-1936 u vendos dënimi i të pandehurit 
Habil Ahmeti nga Gri kohori i Greqis me pesë ( 5) 
ditë burgim dhe me 20 (Njëzet) fr. shq. gjobë për 
dyfishimin e taksës Pasaportës, për shkake se ky 
me datë 24-11-1941, ka guxuar të kaloj kufirin Greko 
Shqiptar, pa pasaport e tinëzisht. 

Shpenzimet e Gjyqit fr. shq. 10 i ngarkohen të 
denuemit. 

Ky vendim mund të kundërshtohet dhe të dik 
tohet. 

ARSYENAT LIGJORE 
Komanda e Kompanis R. M. F. Konispolit 

përcjell kësaj Preture proçes verbalin Nr. 4893 date 
26-11-1941-XX, mbajtur kundër të pandehurit sepse 
ky me datë 24-11-1941, _ka quxuarë të kaloj kufirin 
Greko-Shqiptar pa Pasaport e dokument tjetër. 

Në Gjyqin e r jedhur n'ernër të së Drejtës Bot 
nore dhe në munpesë.i e të pandehurit, faji për të 
cilin akuzohen këta u provua rregullisht me pro 
çesin e sipër përmendur. 

Vepra e tij parashikohet dhe ndëshkohet prej 
neneve 7 e 44 të Ligjës Pasaportave, 

Prandaj 
Gjykata për të gjitha këto vendosi ashtu si 

përshkruhet në dispozitivin e këtij vendimit 
Konispol, me 4 Fruer 1942-XX. 

Pretor' i II-të 
* * * 

N'Ernën të Madhëris Tij 
VIKTOR EMANUEL III 

Për Hir t<! Zotit dhe Vullnet të Kombit 
Mbret i Italis dhe i Shqipëris 

Perandor i Etiopis 
Pretura· e Konispolit D.P. e formuerne prej Zz. 
Abdullah Rami Pretor 'i II-të. 
Foto Ncksina NI Sekr. Gjyqsor. 
Për me shikue padien penale të regjistruem nën 

Nr. 5 11942 të regjistrit Themeltar për vjetin 1942-XX, 
e ngrehur n'ernër të së Drejtës Botnore, 

Kundër 
Hazen Sherif Sherifit, nga Paramithia e Greqis. 
Për shkak· se me datën 1 Gusht 1941-XIX, ka 

·:; firin Greko-Shqiptar tinëzisht dhe pa pasaport. 
Mbas gjykimit të bamun me datën 15-1-1942-XX, 

u dha ky, 
Vendim 

Në bazë të neneve 7 e 44 të Ligjës Pasaportave 
datë 7-10-1936 u vendos dënimi i të pandehurit 
Hazern Sherif Sherifit, nga Paramithia e Greqis, me 
pesë (5) ditë burgim dhe njëzet fr. shq. gjobë për 

dyfishim e taksës së pasaportës, sepse ky me datën 
1 Gusht 1941-XIX, ka kaluare të kaloj kufirin Greko- 
Shqiptar, pa pasaport e dokument tjetër. ' 

Shpenzimet e Gjyqit fr. shq. 10 i ngarkohen të 
denuemit. 

Ky vendim mund të kundërshtohet dhe të dik 
tohet. 

ARSYENAT LIGJORE 
Komanda e Kompanis R. M. F. Konispolit i 

përcjell kësaj Preture proces verbalin Nr. 909 datë 
2-8-1941-XIX, mbajtur kundër të pandehurit sepse 
ky ka guxuarë të kaloj kufirin Greko-Shqiptar pa 
oasaport e dokument tjetër. 

Në Gjyqin e r jedhur n'emër të së Drejtës Bot 
nore dhe në mungesën e të pandehurit; fajin për të 
cilin akuzohen këta u provua rregullisht me pro 
çesin e sipër përmendur. 

Vepra e tij parashikohet dhe ndëshkohet prej 
neneve 7 e .44 të Ligjës Pasaportave, 

Prandaj 
Gjykata për të gjitha këto vendosi ashtu siç 

përshkruhet në dispozitivin e këtij vendimit 
Konispol, me 15-1-1942-XX. 

Pretor' i II-të 

N'Ernën të Madhëris Tij 
VIKTOR EMANUEL III 

Për Hir të Zotit dhe Vullnet të Kombit 
Mbret i Italis dhe i Shqiperis 

Perandor i Etiopis 
Pretura e Konispolit D.P. e forrnuerne prej Zz, 
Abdullah Rami Pretor 'i II-të. 
Foto Neksina N/ Sekr. Gjyqsor. 
Për me shikue padien penale të reqjistruern nën 

Nr. 24 1942 të regj. The. të kësaj Preture për vjetin 
1942 ngrehur n'emër të së Drejtës Botnore, 

Kundër 
Mujo Ismailit, nga katundi Vesele e Greqis. 
Për shkake se ky me datën 8-10-1941-XIX, ka 

kufirin Greko-Shqiptar tinëzisht dhe pa pasaport. 
Mbm, gjykimit të barnun me datën 15-1-1941-XIX, 

u dha ky, 
Vendim 

Në bazë të neneve 7 e 44 të Ligjës Pasaportave 
datë 7-10-1936 u vendos dënimi i të pandehuri! 
Mujo Ismailit nga katundi Versele i Greqis me pesë 
ditë burgim dhe njizet (20) franga Shqiptare gjo 
bë për dyfishim e taksës pasaportës sepse me dat,in 
8-10-1941-XIX, ky ka guzuarë të kaloj kufirin Gr&~o 
Shqiptar pa pasaport dhe pa ndonjë dokument tjetër. 

Shpenzimet e Gjyqit fr. shq. 10 i ngarkohen të 
denuemit. • 

Ky vendim mund të kundërshtohet dhe t.ë dik 
ARSYENAT LIGJORE 

Komanda e Kompanis R. M. F. Konispolit i 
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përcjell kësaj Preture proçes verbalin nr. 3197 datë 
,9-10-1941-XIX, mbajtur kundër të pandehurit sipër 
përmendur sepse ky ka quxuarë të kalojë kufirin 
Greko Shqiptar pa pasaport e dokument tjetër. 

Në Gjyqin e r jedhur n'ernër të së Drejtës Bot 
nore dhe në mungesën e të pandehurit; faj in për të 
cilin akuzohen këta u provua rregullisht me pro 
çesin e sipër përmendur. 

Vepra e tij parashikohet dhe ndëshkohet prej 
.neneve 7 e 44 të Ligjës Pasaportave, 

Prandaj 
Gjykata . për të gjitha këto vendosi ashtu siç 

përshkruhet në diepozitivin e këtij vendimit 
Konispol, me 15 Kallnor 142-XX. 

Pretor' i li-të 

* * * N'Emën të Madhëris Tij 
VIKTOR EMANUELIT III 

Për hir të Zotit dhe Vullnet të Kombit 
Mbret i Italis dhe i Shqipëris 

Perandor i Etiopis 
Pretura e Konispolit D.P. e Iorrnueme prej Zz. 
Abdullah Rami Pretor 'i II-të. 

.,. Foto Neksina N. Sekr. Gjyqsor. 
Për me shikue padien · penale të reqjistruern nën 

Nr. 19/1942 të regj. Th. Penal të kësaj Preture për 
vitin 1942 ngrehur n'emër të së Drejtës Botnore, 

Kundër 
Daut Dervishit nga Gumenica e Grcqis, 2) Qa- 1 

zirn Beqiri, 3) Xhernali Murto nga katundi J\'\azerek 
i Greqis. 

Për shkak, se këta me datën 1-10-1941-XIX, kanë 
kufirin Greko-Shqiptar tinëzisht dhe pa passport. 

Mbas gjykimit të barnun me datën 15-1-1942-XX, 
u dha ky, 

Vendim 
Në bazë të neneve 1 e 44 të Ligjës Pasaportave 

datë 7-10-1936 u vendos dënimi i të pandehurve 
· Daut Dervishit, Oazim Beqirit, dhe Xhemali Myrtos, 
i pari nga Gumenica' dhe të dy të tjerët nga JY\azreku 

- ·,i Greqis, me nga 5 ditë burgim se i cilit, dhe nji 
zet (20) fr. - shq. gjobë se i cilit, për dyfishim e 
taksës së pasaportës sepse me datën 1-10-1941-XIX, 

._ këta kanë guxue të kalojnë kufirin Greko-Shqiptar, pa 
Pasaport dhe pa ndonjë dokument tjetër. 

Shpenzimet Gjykore fr. shq. 10 j~ ngarkohen të 
. dënuemvet. 

Ky vendim mund të kundërshtohet dhe të dik 
tohet. 

ARSYENAT LIGJORE 
Komanda e Kornpanis R. M. F. Konispolit 

përcjell kësaj Preture proçes verbalin Nr. 3320 datë 
13-10-1941-XIX, mbajtur kundër të pandehurvet sepse 
këta kanë guxuarë të kalojnë kufirin Greko-Shqiptar, 
pa pasaport e dokument tjetër. 
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Në Gjyqin e r jedhur n'emër të së Drejtës Bot 
nore dhe në mungesën c të pandehurvet , faji për të 
ci Jin akuzohen këta u provua rregullisht. me pro 
çcsin c sipër përmendur. 

Vepra c tyre parashikohet dhe ndeshkohct prej 
neneve 7 c 44 të Liqjës Pasaportave, 

Prandaj 
Gjykata për të gjitha kcro vendosi ashtu siç 

përshkruhet në dispozitivin c këtij vendimit 
Konispol, me 15 Kullnor 1942-XX. 

Pretor' i n;të 

* * * 
N'E111ën të Maclhëris Tij 
VIKTOR EMANUEL I I I 

Pi.;r hir të Zotit dhe Vullnet të Kombit 
J\lbrct i ltnlis dhe i Shqipërts 

Perandor i Etiopis 
Pretura e Konispolit D P. e Iormuemc prej Zz. 
Abdullah Rami Pretor 'i li-te. 
Foto Ncksina N: Sckr, Gjgqsor. 
Për me shikue padicn penale të rcqjistrucm llCT\ 

Nr. 26 1942 të regj. Th. Penal për vjelin 1942 të 
kësaj Prcturc, ngrehur n'erner të :-ë Drejtës Botore, 

Kundër 
1) Harndi Shuaipit, 2) Meçan Qazi mit, 3) Sal i 

Musa, 4) l\h1rat Mu~a. të gji the nga dhe banues në 
katundin Lopes të Greqis. 

Për shkak, se këta me dt. 30-11-1941-XIX, kanë 
kufirin Greko-Shqiptar tinëzisht dhe pa pasaport. 

i'1bas gjykimit të barnun me datën 1:>-1-1942-XX, 
u dha ky, 

Vendim 
Në bazë të neneve 7 e 44 të Ligjës Pasaportave 

datë 7-10-1936 u vendos dënimi i të pandehurit 
Harndi Shuaipit, Meçan Oazirnit, Sali l\1usajt dhe 
Murat Musajt, të gjithe nga katundi Lopes i Greqis, 
me nga pesë dite burgim se i cilit burgim, dhe njëzet 
(20) Franga Shqiptare, gjobë se i cillit për dyfishimin 
e taksës Pasaportcs sepse me datën 9 Gusht 1941- 
XIX, këta kanë kuxuarë të kalojnë kufirin Grego 
Shqiptar pa pasaport dhe ndonjë dokument tjetër. 

Shpenzimet Gjykore fr. shq. 10 ju ngarkohen të 
dënuernvet. 

Ky vendim mund të kundërshtohet dhe te dik 
tohet. 

ARSYENAT LIGJORE 
Komanda e Kornpanis R. M F. Konispolit 

përcjell kësaj Prekure proces verbalin Nr. 2471 dt. 
4-9-1941-XIX, mbajtur kundër të pandehurvet, sepse 
këta kanë guxuarë të kalojnë kufirin Greko-Shqiptar, 
pa pasaport e dokument tjetër. 

Në Gjyqin e r jedhur n'ernër të së Drejtës Bot 
nore dhe në mungesën e të pandehurvet; faji për të 
cilin akuzohen këta u provua rregullisht me pro 
çesin e sipër përmendur. 
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Vepra e tyre parashikohet dhe ndeshkohet prej 
neneve 7 e 41! të Ligjës Pasaportave, 

Prandaj 
Gjykata për të gjitha këto vendosi ashtu siç 

përshkruhet në. dispozitivin e këtij vendimit 
' Konispol, me 15 Kallnor 191!2-XX. 

Pretor' i II-të 

* * * N'Emën të Madhëris Tij 
VIKTOR EMANUEL III. 

Për hir të Zotit dhe Vullnet të Kombit 
Mbret i Italis dhe i Shqipëris 

Perandor i Etiopis 
Pretura e Konispolit D.P. e formueme prej Zz. 
Abdullah Rami Pretor 'i II-të. 
Foto Neksina NI Sekr. Gjyqsor. 
Për me shikue padien penale të regjistruem nën 

Nr. 90 të Regj. Th. P. ngrehur n'ernër të së Drej- 
tës Botnore, • 

Kundër 
Meru Ademit, Rexhep Arifit, dhe Hysejn Sha 

banit ,i: l re nga dhe banuese në katundin Smarte të 
Greqis. 

.Se pse këta me datën 11! Gusht 191!1-XIX, kanë 
kufirin Greko-Shqiptar tinëzisht dhe pa pasaport. 

Mbas Gjykimit të bamun me datë l! Fruer 191!2 
u dha ky, 

Vendim 
Në bazë të neneve 7 e 44 të Ligjës Pasaportave 

datë 7-10-1936 u vendos dënimi i të pandehurve 
Mero Ademit, Rexhep Arilit dhe Huscjn Shabanit, nga 
Srnarta e Greqis me pesë (5) ditë burgim se i cillit 
dhe me njëzet (20) fr. shq. gjobë për dyfishimin e 
taksës Pasaportës, sepse këta me datën 30 Nëndor 
191! 1-XIX, kanë kaluare kufirin Greko-Shqiptar .pa 
pasaporte dokument tjetër 

Shpenzimet Gjykore fr. shq. 10 ju ngarkohen të 
dënucrnvet. 

Ky vendim mund të kundërshtohet dhe të dik 
ARSYFNAT LIGJORE 

Komanda e Kompanis R. M. F. Konispolit i 
përcjell kësaj Preturc proces verbalin Nr. 5126 datë 
5-12-1941-XX, mbajtur kundër të pandehurvet sepse 
këta me datën 30-11-1941, k'anë quxuarë të kaloj në 
kufirin Greko-Shqiptar pa pasaport e dokument tjetër. 

Në Gjyqin e r jedhur n'ernër të së Drejtës Bot 
nore dhe në mungesën e të pandehurvet; faji për të 
cilin akuzohen këta u provua rregullisht me pro 
çesin e sipër përmendur. 

Vepra c tyre parashikohet dhe ndëshkohet prej 
neneve 7 ~ {44 të Liqjës Pasaportave, 

Prandaj 
Gjykata për të gjitha këto vendosi ashtu siç 

përshkruhet në dispozitlvin e këtij vendimit. 
Konispol, me 4 Fruer 1942-XX. 

Pretor' i II-të 

* * * 
N'Emën të Madhëris Tij 
VIKTOR EMANUEL III 

Për hir të Zotit dhe Vullnet të Kombit 
Mbret i Italis dhe i Shqipërie 

Perandor i Etiopis 
Pretura e Konispolit D.P. e Iormueme prej Zz: 
Abdullah Rami Pretor 'i II-të. 
Foto Neksina N, Sekr. Gjyqsor. 
Për me shikue padien penale të reqjistruern . nën 

Nr. 43 1942 të regj. Th. P. për vjetin 191!2 e ngre- 
hur n'ernër të së Drejtës Botnore, • 

Kundër 
Myslim Mëzes, Fehtah Murot, Xhemati Murto, 

Aqif Murto, dhe Bejas Veli, të gjithë nga katundi Kur 
tesi i Grcqis. 

Për shkak se këta kanë. guxuarë të kalojnë 
kufirin Greko-Shqiptar, me da'ën 8 Gusht 1941-XIX, 

• pa pasaport e dokument tjetër. 
Mbas gjykimit të bamun me daën 18-II-1942-XX, 

u dha ky, 
Vendim 

Në bazë të. neneve 7 e 44 të Ligjës Pasaportave 
datë 7-10-1936 u vendos dënimi i të pandehurit 
Myslim Mëzes, Fetah Murat, Xhernali Myrtos, Aqif 
M.yrtos dhe Bejas Veli, nga katundi Kurtesi, i Greqis 
me nga 5 (pesë) ditë burgim se i cillit dhe me njëzet 
(20) fr. shq. gjobë për dyfishimin e taksës Pasa 
portës për shkake se me datën 14 Gusht 1941-XIX, 
kanë kalue kufirin Greko-Shqiptar tinëzisht dhe pa 
pasaport. 

Shpenzimet Gjykore fr. shq. 10 ju ngarkohen të 
dënuemvet. 

Ky vendim mund të kundërshtohet, dhe të dik 
ARSYENAT LIGJORE 

Komanda e Kornpanis R. M.. F. Konispolit i 
përcjell kësaj Preture proces verbalin e mbajtur kun 
dër të pandehurvet Myslim Mëzes me shokë, nga kat. 
Kurtesi i Grcqis, për shkake se këta me. datën 14 
Gushtë 1941-XIX, kanë kalue kufirin Greko-Shqiptar, 
pa pasaport e dokument tjetër, dhe kështu është 
kërkuare dënimi i tyre si mbas Ligjës. 

Në Gjyqin e rjedhur n'ernër të së Drejtës Bot 
nore dhe në mungesën e të pandehurvct sipër për 
mendur. 

Vepra e tune parashikohet dhe ndeshkohet prej 
neneve 7 e 44 të Ligjës Posaportave në fuqië. 

Me qenë se thirja e të pandehurvet është bërë 
rregullisht me botimin e saj në Fletoren Zgrtare 
Nr. 3 dt. 13 Kallnor 191!2-XX. 

Me qenë se faji për të cilin këta akuzohen. u 
provua me proçes verbalin e Komandës Kompania R.M, 
Financavet Konispolit, 
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Prandaj 
Gjykata për të gjitha këto vendosi ashtu siç 

përshkruhet në dispozitivin e këtij vendimit 
Konispol, me 18-II-1942-XX. 

Protor' i II-të 
FTESt 

Thirret me u paraqit para Gjykatës të Korçës për 
me datë 31 Dhjetor 1942 i qojturi Otello Bartolini 
i bir' i Karlos nga Arezzzo e Italis, ma parë qëndrues 
në Korçë tashë me banim të pa ditun, i pandehur se 
në vjetin ,e kaluar ka mashtruar ankuesin D'angelo 
Giuseppe-n. · 

Në rast mos prezantimi ka me u procedua e ven 
dos në mungesë. 

Korçë, me 12 Nëntor 1942-XXI. 
' Gjyqtari Hetues 

* « * · ~ , : I tr 
Thërritet i quajtuni Andre Antonie, banues me 

përpara në Gostivarë, dhe tash me banimin të pa 
ditun në Bullgari, që të paraqitet para Gjykatës Shk 
I. Tetovës me dt. 12-XII-1942-XXI, ora 10 para dre 
ke i akuzuar për kalim kufini pa pasaportë; në mos 
paraqitjen e tija në ditën dhe orën e sipër shënuar, ka 
për t'u vepruar simbas ligjës. 

Tetovë, më 12-XI-1942-XXI. 
Gjyqtari Filluer . 

* * * 
Thërritet i quajtuni Angjelo Serafini, banues më 

për para në Tetovë, dhe tash me banimin të paditun 
në Bullgari, që të paraqitet para Gjykatës Shk 
I. Tetovës me dt. 12-XII-1942-XXI. ora 10 para dre 
ke i akuzuar për kalim kufini pa pasaportë, në mos 
paraqitjen e tija në ditën dhe orën e sipër shënuar. ka 
për t' u vepruar simbas ligjës. 

Tetovë, më 12-XI-1942-XXI. 
Gjyqtari Filluer 

* * • 
Thërritet i quaj tuni Zlate Kristo Ristoi, banues 

me për para në kat. Iellovec i Gostivarit dhe 
tash me banimin të paditun në Bullgari, që 
të paraqitet para Gjykatës Shk. I Tetovës 
me datën 12-XII-1942-XXI, pra 10 para dre 
ke i akuzuar për kalim kufini p~ pasaportë; në mos 
paraqitjen e tija në ditën dhe orën e sipër shenuar, ka 
për t' u vepruar simbas Itgjës. 

Tetovë, më 12-XI-1942-XXI. 
Gjyqtari Filluer , 

* * * 
Thirret për t'u prezantua para Gjykatës Fillore 

të Durrësit, për me datë 19-12-1942, ora 9 para 
dite, i pandehuri Segaric Simon Mi!ivoj, ma parë ba 
nues në Durrës dhe tash me banim të paditur jasht 
Shqipnisë në Iste të Zarës (Itali), i akuzuem pse 
me datë 10-8-194~ •• në nji vendë të mëshehur të 

motovelierit Diana i junc zanë. SOU defter letra cigare 
kondrabandë. 

Në rast se i pandehuri nuk do të prezantohet në 
ditën dhe orën e sipër shcnueru, gj!Jqi ka me u shi 
kue në mungesën e tij, konforrnc ligjës në fuqi. 

Durrës, me 10-11-1942-XX. , •.. ' Kryetari 
* li('·* 

Thirret për t'u prcznntuc para Gjykatës Fillore 
të Durrësit, për 111e datë 19-12-1942, ora 9 para 
dite, i pandehuri Bcnctic Osmun J\\iadc1,, n1a parë 
marinar e banues ni.' Durrës, dhe tash me banim të 
pa ditur [asht Shqiperis në Fiume (Itali), i akuzuern 
pse me datë 7-8-19'42, i janë zane.' në portin e kë 
tushëm 100 defter letra cigare kondrabundë. 

Në rast se i pandehuri nuk do të prezantohet në 
ditën dhe orën c sipër shenuern. gjyqi ka me u shi 
kue në mungesën e tij, kontormë ligj es në fuqi. 

Durrës, me 10-11-1942-XX. 
Kryetari 

* * * 
Thirret për t'u prezantua para Gjukatës Fillore 

të Durrësit, për me datë 19-12-1942, ora 9 para 
dite, i pandehuri Levacic Pietri Filipi marinar e banues 
ma parë në Durrës, dhe tash me bunim të paditur [asht 
Shqipnis në Iste të Zarës, i akuzuam pse me · datë 
4-8-1942, ka tentue të nxjerri rue kalue fshehurazzi 
nga Dogana c këtushme 800 letra cigare të hueja 
dhe nji çakmak automatik metali. 

Në rast se i pandehuri nuk do W prezantohet' në· 
ditën dhe orën c sipër shcnuem, gjyqi ka me u shi 
kue në mungesën e tij, konformë ligjës në fuqi. 

Durrës, me 10-11-1942-XX. 
Kruetari 

* * * 
Thirret për t'u prezantue para Gjykatës Fillore 

të Durrësit, për me datë 19-12-1942: ora 9 para 
dite, i pandehuri Maggini Tullie Vicenzo shofer e 
ma parë banues në Durrës, dhe tash me banim të 
paditur rnbrenda Shqipëris, i akuzuem pse me datë 
3 Shtatuer 1942-XX, ka dirizhue kamionin në më 
nyrë të rrezikshme për udhtarët, 

Në rast se i pandehuri nuk do të prezantohet në 
ditën dhe orën e sipër shenuem. gjyqi ka me u shi 
kue në mungesën e tij, konformë ligjës në fuqi. 

Durrës, me 10-11-1942-XX. 
Kryetari 

* * * , I 

Thirret për t' u prezantue para Gjykatës 
Fillore ~ Durrësit me datë 3-1-1943, ora 9 para dite, 
e pandehura Muvleta Musa Ibrahim Çiçirnaku shtëpi 
jake e ma parë banuese në Durrës.: dhe tash me banim 
të paditur rnbrenda Shqipëris, e akuzuern pse në mu 
ejin Maj,ë u tyrpënue me të pandehurin tjetër Manuel 
l\ballato. 
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Në rast se i pandehuri nuk du të prezantohet në 
ditën dhe orën e sipër shenuern, gjyqi ka me u shi 
kue në mungesën e tij, konforrnë ligjës në fuqi. 

Durrës, me 10-11-1942-XX. 
Kryetari 

* * * 
Thirret për t' u prezantua para Gjykatës 

Fillore të Durrësit me datë 3-1-1943, ora 9 para dite, 
pandehuri Stefan Sterio Sterio pemë shitës e ba 
nues ma parë në Durrës, dhe tash me banim të pa 
ditur rnbrenda Shqipëris, i akuzuezrn pse me datë 
22-7-1942, në ushtrimin e tregtis së tij ka përdorur 
(Ziqe) peshë qi peshonin mangut. 

Në rast se i pandehuri nuk do të prezantohet në 
ditën dhe orën e sipër shenuern, gjyqi ka me u shi 
kue në mungesën e tij, konformë ligjës në fuqi. 

Durrës, me 10-11-1942-XX. 
Kryetari 

* * * 
Thirret për t'u prezantua para Gjykatës 

Kolegjale të Durrësit me datën 30-12-1942, ora 9 
para dite, i pandehuri Harndi Mustafa Kermi nga 
Shkodra, ma parë banues në Durrës dhe tash me ba 
nim të pa diiun në Shqipni, i akuzuar pse me datë 
13-7-1942, ka tentue tekalonte fshehtazi nga Dogana 
e këtushme 22CO defter leter cingari të huaja. 

Në. rast se i pandehuri nuk do të prezantohet në 
I ditën dhe orën e sipër shenuern, gjyqi ka me u shi- l - 

Irne në mungesën e tij, konformë ligjës në fuqi .. 
Durrës, me 16-11-1942-XXI. 

Kryetari 

* * * Thirret për t'u prezantua para Gjykatës 
Kolegjale Tiranë D.P. për me dt. 17-12-1942-XXI, di 
tën e Ejte ora. 9 para dreke, për me u gjykue si i 
pandehun me delikt i pandehuni i qujtun: Thoma 
Harallambe Jorg"ji, nga Kovaçishti i Leskovikut, · e • tash me banim të paditun në Shqipnië, sepse akllzzohet 
se me dt. 16-7-1941, ka keqpërdorue besimin e an 
kueses Casseroli Giovanni, nënshtetase Italjane e ba 
nuese në Tiranë, duke i përvetuc nji palë këpucë. 

Në rast se i pandehuri nuk do të prezantohet në 
ditën dhe orën e sipër shenuern, . gjyqi ka me u shi 
kue në mungesën e tij, konformë ligjës në fuqi. 

Tiranë, me 14-XI-1942-XXI. 
Kryetar' i Gjyqit Shk. l-rë. 

* * * 
Thirret për t' u prezantua para Gjykatës, 

e Shk. l-rë D.P. Tiranë, me datë 31 Dhetuer 1942-XXI, 
ditën e Ejt« o ra 9 para dreke i pandehuni i qujtun: 
Ahdyl Vejsel Dafka nga kat. Topojan i Lumës ~ 
tash me banim të pa ditun në Shqipnië, për me u 
gjykue me delikt, sepse akuzohet se me dt. 6-1-1941, 
nga Vathi, ankuesit Kasem · Maçit, nga kat. Babrru i 
Tiranës, i ka vjedhur gjasht krenë bagtië. 

Në rast se në ditën e orën e siper shenuem, i 
pandehuni Abdyl, . ska me u prezantua në kët Gjykatë, 
ka me ju shikue gjyqi në munges të tij. 

Kjo thirrje shpallet në Fletoren Zyrtare dhe zen 
vendin e komunikimit. 

Tiranë, me 14-11-1942-XXI. 
Kryetar' i Gjyqit Shk. I-r,ë. 

* * * Thirret për t'u prezantua para Gjykatës 
Shk. I. Durrësit me datën 23-12-1942, ora 9 para 
ditle ipandehuri Gaputo Giuseppe le ne Canora (Bari) 
punëtor pranë shoqërie Re Ragodis në Durrës, dhe 
tash me banim të .pa ditun në Shqipni, i pandehuri 
pse me datën 6-8-1941, me celës fallso ka hapur 
valicen e ankuesit Zaniero Eligio tue i rnarë me 
qellim përfitimi 60 fr. shq. 

Në rast ,se i pandehuri nuk do të prezantohet në 
ditën dhe orën e sipër shenuern, gjyqi ka me u shi 
kue në mungesën e tij, konformë Iiqjës në fuqi. 

Durrës, me 9-11-1942-XXI. 
Kryetari 

* * * 
Thirret me u prezzantuc para Gjykatës Kolegjiale 

të Tiranës me dt. 31 Dhetuer 1942, ora 9 para dre 
ke, ditë Ejte, i pandehuni Shaqir Zana nga· Mati, 
ma parë banues në Tiranë, dhe tashti me banim të 
padijtun, për t'u gjykuar se kur ishte si karnarjer 
në pallatin e Zogut, me abuzim të lidhjes së shër 
bimit ka vjedhë nji thikë dhe nji lugë sermi të plla 
kueme me ar, të cilat në rnuejin Fruer 1939, i ka 
çue për me i reparuern tek Argjendari Nikolla Bala 
banues në Tiranë. 

Këjo thirrje e botueme rregullisht në Fletoren 
Zyrtare, zen vendin e komunikimit dhe në rast që i 
pandehuni Shaqir nuk ,ka me u prezantua në ditën 
dhe orën e, shenueme sipër, ka me u shikue Gjyqi 
në mungesë të "tij. ~ i._Sj 

Tiranë, .. më 13-XI-1942-XXI. 

* * * 
Thirret me u prezantua para Gjykatës Kolegjiale 

të Tiranës, me datë 31 Dhetuer 1942, ora 9 -para 
dreke, dit' Ejte, i pandehuni Dajlan Lulo Bineri nga 
katundi Zhulat i Gjinokastrës, ma parë banues në 
Tiranë, dhe tash me banim të paditun, për t'u gjy 
kuar pse tue qenë me shërbim pranë ankuesit Nexhat 
Ali Fehmi Kosturit i ka vjedhë 17 kuintal çimento, 
nji kriko dhe nji gomë automobili. 

Këjo thirrje e, botuerne rregullisht në Fletoren 
Zyrtare zen vendin e komunikimit dhe në rast se i 
pandehuni nukka me u prezantua në.dltën dhe orën e 
shenuerne sipër ka me u shikue Gjyqi në mungesë të 
tij. 

Tiranë, me 13-XI-142-XXI. 
Kryetari 
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*)I(* 
Thërritet për t'u prezantue në kët Gjykatë me 

datën 1 Dhetuer 1942-XXI, ora 9 para dite Nigiotti 
Manrico, lfomisjonar nënshtetas Italjan, ma parë me 
banim në Durrës, e tash me banim të paditun. 

Durrës, me 17-10-1942-XXI. 
Gj. Hetues · 

* * * 
Thërritet për t'u paraqituri para gjyqit paqtues 

Pogradecit, D.P më datën 22-12-1942-XXI, në ora 
10 para dreke, i pandehuni i quajtuni Bahri Xhafcrr 
Kapllani, më parë banues nr lagjen Zalo Prodani të 
Pogradecit, e tash me banim të paditun 11ë Shqipëri, 
akuzuar për shkak se nuk është paraqitun para komi 
sjonit të kontrollimit si rekrut i dat-lindjes 1921. 

Në rast mos paraqitje më datën e orën e sipër 
treguarë të gjykimit, ka për t'u vcndosun vazhdi 
mi i gjyqit në mungesën e tij. 

Pogradec, më 14-11-1942-XXI. 
~:: · Gjyqtari Paqtues 

* * * 
Thirret për t'u paraqit para Gjykatës Shk I-rë 

Durrësit si i pandehur i quajtuni Grupcovic Rudule 
Masseo, nga Tivari, dhe tash me banim të paditun në 
Shqipnië, për më datën 2 Dhetuer 1942, ora 9 para 
dite, për t'u gjykuë pse më D. 8-8-1942-XX, ka keq 
përdoruë besimin e ankuesit Ali Carës, banuës në 
Durrës, duke i përvetuë 1280 fr. shq. 

Kjo thirrje e botueme në Fletoren Zurrare zen 
vendin e komunikimit dhe mos paraqitja në ditën 
e shënuar sipër shkakton shikimin e gjyqit në mun 
gesë. 

Durrës, më 12-XI-1942-XXI. 
.Kryetar i 

THIRRJE & ~ii 
Thirret për t'u prezantuare p~ra kësaj Gjykate 

me datën 30 Nandor 1942-XXI. në orën 9 para di 
te, i pandehuri i quajtur Fejzo Gjornernaj nga Tra 
gj~si dhe tash me banim të pa ditur, i pandehur se 
me datë 15-X-1942-XX, duke përdor ruptura dhe tue 
qenë i reshtuarë ligjorisht është aratisur prej Spitalit 
këtushme ku kishte shkuare për mjekime. 

Kjo thirrje botohet në Fletoren Zprtare dhe zen 
vendin e komunikimit tue i njoftuan} të pandehurit 
se mos prezantimi i tij ditën dhe orën e sipërme ka 
me u shikue në mungesë të tij. 

Vlorë, me 13-XI-1942-XXf. 

* * * Thërritet për t'u prezantuar para Gjyl;a'.ës Paq- 
tuese të Ballshit, Dega Hetuese, në da'ë 17 Dhjetuer 
1942-XXI, ora 9 para dite, të pandehurit Beqir Gani 
Fejzaj dhe Muharrem Selam Fejza] të dy nga kat. 
Kleos të akuzuar se me datën 28 Tetor kanë tentuar 
të vrasin ankuesin Sulë Abas Kapaj nga katundi 

Mekal, dhe pas kësaj tentative janë aratisur me drej 
tim të paditur. 

Në rast mos prezantimi në elitën dhe orën e 
sipër shenuarë Gjulrnta do të veprojë si mbas ligjit. 

Kjo thirrje zen vendin e komunikimit nga data 
e shpalljes në Fletoren Zurtare. 

Ballsh, me 12-XI-1942-XXI. 

* * * Thërritet për t'u prezant uar para GhJkatës Paq- 
tuesc të Ballshit, Dega Hetuese, në datë 17 Dhjet uer 
1942-XXI, ora 9 pd. të pandehurit t'nratisur Hajre 
din Arifi, Mehmet Hajrcdini, Mane /'.li dhe Harnit 
Demo, që të katër nga katundi Aranitas akuzuar se 
me datën 30 Tetor 1942-XXI, me q{iJlim vrasje kanë 
plagosur rundë ankuesin Sulo Xhaië Mërkanj po nga 
katundi Aranitas 

Në rast mos prezantimi në ditën dhe orën e 
sipër shenuarë Gjykata do të veprojë si mbas ligjit 

Kjo thirrje zcn vendin e komunikimit nga data 
c shpalljes në Fletoren Zyrtare. 

Ballsh, me 12-XI-19'42-XXI. 
Gjyqtari Paqtucs 

Thërritet për t'u prezantuar para Gjykatës Paq 
tuesc të Ballshit, Dega Hetuese, në çdo ditë e orë 
brenda një muaj nga data e shpalljes në Fletoren 
Zyrtare të kësaj thirrje i pandehuri i aratisun Qamil 
M.uhamet Gjelcka] nga katundi Kardhiq, i Komunes 
Prongjisë të Prefekturës Gjinokastrës, banues në kat. 
Heka! të Kornunes Qendrës Ballshit, akuzuar se me 
datën 19 Tetor 1942-XX, me qellim vrasje ka pla 
gosur Atin dhe Nënën e tij. 

Në rast mos prezantimi në ditën dhe orën e 
sipër shënuare Gjykata do të veprojë si mbas ligjit 

Kjo thirrje zen vendin e komunikimit nga data 
e shpalljes në Fletoren Zyrtare. 

Ballsh, me 11-XI-1942-XXI. 
Nd Gjyq. Paqtues 

* * * 
Thërritet për t'u prezantuar para Gjykatës Paq 

tuese të Ballshit, Dega Hetuese, në çdo ditë e orë 
brenda një muaj nga data e shpalljes në Fletoren 
Zyrtare të kësaj thirrje i pandehuri Laze Dano Hariza] 
nga katundi, Lefkend i Komunës Graçanit dhe tash 
me banim të paditun n'arati, akuzuar se me datën 
12-10-1942-XX, me qellim vrasje ka shtyrë kundra 
vëllajt tij Sabri Dano Harizajt tue e plagos këtë në 
dorën e majtë. 

Në rast mos prezzantirni në ditën dhe orën e 
sipër shenuarë Gjykata do të veprojë si mb is ligjit. 

Kjo thirrje zen vendin e komunikimit nga data 
e shpalljes në Fletoren Zyrtar.e. 

Ballsh, me 7-XI-1942-XXI. 
Gjyqtari Paqtues 
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Thiret me u paraqit para Gjykatës Paqtuëse 
të Delvinës për më datë 16 12-94.2-XXI ora 9 para 
dreke si i pandehur i quajturi Maestroni Pietro Ati 
lio nga Sasse Marconi Bologna e Italis, shofer e 
bonuës në Shqipëri, tash rile banim të paditur. 

Mos ardhja e tij më datën dhe orën e sipërme 
caktuar shkckton shikimin e gjyqit në mungesë. 

Kjo thirje për të zënë vëndin e komunikimit 
ëotohet në fletoren zyrtare. 

Deivinë, më 16-XI-942-XXI 
Gjyqtari Paqtuës 

* * * Thërritet për t'u prezantuar para Gjykatës Paq- 
tuese të Ballshit, Dega Hetuese në çdo ditë e orë 
brenda një muaj nga data e shpalljes në Fletoren 
Zyrtare të kësaj thirrje i pandehuri Gjyshe Ismail 
Pasha] nga katundi Krernenar i Komunës Fratarit, 
akuzuar se me datën 21-X-1942-XX, ka vrarë vdekur 
bashkëkatundarin e tij Limo Zoton dhe pas pas krp 
emjes së këtij krimi ashtë aratisur rne drejtim të 
padi tun. . 

Në rast mos prezzantimi në ditën dhe orën e 
sipër shcnuarë Gjykata do të veprojë si mbas ligjit. 

Kjo thirrje zen vendin e -komunikimit nga data 
e shpalljes në Fletoren Zyrtare. 

Ballsh, me 7-XI-1942-XXI. 
Gj. Paqtues. 

* * * Të quajtinit: Shaban Ibrahimi dhe Agush Feirni, 
nga katund· Vrokoma i Greqise, akuzohen sepse me da 
ten 4 Qershor 1942 - kane kalue kufirin .greko-shqiptar, 
tinezjsht dhe pa pasapnrt , si dhe kanë kalue kontraban 
de doganore. 

Thirren për t'u-prezantuar para Gjykatës Paqtuese 
të Konispolit për t'u-gjykuar me datën 14 12 1942 ora 
l O paradreke. 

Në. rast mos-prezantimi do të veprohet sjmbas 
ligjës. 

Kjo thirrje e botueme në Fletoren Zyrtare zen \'CU 
din e komunjkimt, 

Konispol. me l 2 11 HH2 XXI 
Gj. Paqtues, 

* * * Të quojtunit Kosta Papadnpullo dhe Kosta Çokallaqi, 
nga katundi Shen-Pandes i Greqis akuzohen sepse me da 
ten 25 Qershor HM-2 kanë kalue .kufirin greko-shqiptar 
tinezjsht dhe pa pasapnrt, si dhe kanë kalue kontrabo» 
de doganore. 

Thirren për t'u-prezantuar para Gjykatës 
të Konispolit për t'u-gjykuar me datën 14 12 
10 paradreke. 

Në rast. mos-prezantimi do të veprohet 
li gjë&. 

Paqtuese 
1942 ora 

simbas 
___ U.J 

15 

, Kjo thirrje e hotueme në Fletoren Zyrtare zen ven- 
1 · din e komunikimt- 
I Konispol. me 12 11 1942 XXI 

Gj. Paqtues. 

* * * Të quajtunit Vejsel Isuf Meno e Gani Sherif Mehmet 
nga katundi Nista i Greqis akuzohen sepse me da 
ten 25 Qershor l 942 kanë kalue kufirin greko-shqiptar 
tinez,isht dhe pa pasaport, si dhe kaJ'.ë kalue kontraban 
de doganore. 

Thirren për t'u-prezantuar para' Gjykatës Paqtuese 
të Konispolit për t'u-gjykuar me datën :i4 12 1942 ora 
10 paradreke. 

Në rast. mos-prezantimi do të veprohet sjm bas 
ligjës. 

Kjo thirrje e botueme në Fletoren Zyrtare zen ven 
din e komunikimt. 

Konispol. me 12 1 l J.942 XXI 
Gj. Paqtues, 

* * * Të quajtunit Mehmet Saliko Saliko. Malo Fetah Brako 
nga katu11di Kocka i Greqis akuzohen sepse · me da 
ten 9 Qershor l~H2 kanë kalue kufirin greko-shqiptar 
tinezjsht dhe pa pasaport, si dhe kanë kalue kontraban 
de doganore. 

Thirren për t'u-prezantuar para Gjykatës Paqtuese 
të Konispolit për· t'u-gjykuar me datën 14 12 1942 ora 
10 paradreke. 

Në rast mos-prezantimi do të- veprohet simbas 
ligjës. 

Kjo thirrje e botueme në Fletoren Zyrtare. zen ven 
din e komunjkimt, 

Konispol. me 12 ll 1942 XXJ 
Gj. Paqtues 

* * * I quajtuni Stavro Nikolia Mano 
nga ka tundi Pov Ila i Greqis akuzohen sepse me da 
te~ 19 Qershor I 942 kar kalue kufirin greko-shqiptar 
tinezjsht dhe pa pasaport, si dhe ka, , kalue kontraban 
de doganore. 

Thirren për t'u-prezantuar para Gjykatës Paqtuese 
të Konispolit për t'u-gjykuar. me datën 14 12 1942 ora 
10 paradreke. 

Në rast mos-prezantimi do të veprohet · simbas 
ligjës. 

Kjo thirrje e botueme në Fletoren Zyrtare zen ven 
din e komunjkimt, 

Konispol. me 12 11 1942 XXI 

Gj. Paqtnes, 

* * * Të quajtunit Xhemal Kalimi, Haki Latif Musa e Niazi 
Ahmet -Iasimi, nga ka tune Paramith] i Greqis akuzoheni 
ten 14 Korrik 1942 kanë kalue kufirin greko;shqipt.ar 
tinezisht dhe pa pasaport, si dhe kanë ka.lue kontraban 
de doganore, 
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Thirren për t'u-prezantuar para Gjykatës Paqtuese 
të Konispolit për t'u-gjykuar me datën 14 12 HH2 om 

l O paradreke. 
Në rast mos-prezautimi do të veprohet sjmbus 

ligjës. 
Kjo thirrje e botueme në Fletoren Zyrtare zen ven- 

din e komunikime. 
Konispol. me 12 11 l 94~ XXI 

Gj. Paqtues, 

* * * Të quajtunit Mihal Spiro Korro e Vasil Gligor Koro 
nga katundi Sajadhë i Greqis akuzohen sepse me da 
ten 15 Korrik 1942 kanë kalue kufirin grekoshqiptar 
tinezjsht dhe pa passport, si dhe kanë kalue kontraban 
de doganore. 

Thirren për t'u-prezantuar para Gjykatës Paqtuese 
të Konispolit për t'u-gjykuar me datën H 12 19.i2 ora 

10 paradreke. 
Në rast mos-prezantimi do të veprohet sjmbas 

ligjës. 

Kjo thirrje e botueme në FTetoren Zyrta.:e zcn ven 
din e komunikimt. 

Konispol, me 12 · 11 Hl42 XXI 
Gj. Paqtues. 

. * * * Të quajtunit Ahmet Abaz Uzeiri e Maliq Mete Meta 
nga katundi Mazrek i Greqis akuzohen sepse me da 
ten 20 ~j Hl42 ka-. kalue kufirin greko-shqiptar 
tinezjsht dhe pa pasapnrt, si dhe kanë kalue kontraban 
de doganore. 

Thirren për t'u-prezantuar para Gjykatës Paqtuese 
të Konispolit për t'u-gjykuar me datën 14 12 1942 ora 
10 paradreke. 

Në rast mos-prezantimi do të veprohet simbas 
ligjës. 

din 
Kj(~ thirrje e botueme në Fletoren Zyrtare 
e komunikimt. 
Konispol, me 12 11 1942 XXI 

zen , e n- 

Gj. Paqtues, 

* * * I quajtuni Nuredin Ramadan 
katundi Kocke i Greqis akuzohen 

ten 23 Mars 1942 kai kalue kufirin 
tinezjsht dhe pa pasa port, si dhe ka• 
de doganore. 

Thirren për t'u-prezantuar para Gjykatës 
të Konispolit për·t'u-gjykuar me datën 14 12 
lO paradreke. 

Në rast mas-prezantimi do të veprohet 
ligjës. 

Kjo thirrje e 'botueme në Fletoren Zyrtare 
din e komunikimt. 

Konispol, me 12 1 I 1942 XXI 

)lez.ani nga 
sepse me da 
greko-shqiptar 

kalue kontraban- 

Paqtuese 
1942 ora 

si mbas 

r,f·n · C'n- 

Gj. Paqtues, 

* * * . 
Të quajtunit Duro llasani- Muhurcm Myftari c· Hase] 

Shaipi nga katundi Smartu i. (;reqis nkuzuhcn se, me du. 
ten 5 Shkurt 1 !) ~:? kanë kulur- kufirin greko-shqiptar 
tinezjsht dhe pa pusapurt , si dhe kani: kulue knntrahan 
de doganore. 

Thirren për t 'u-prezuntuar para (!jykatës Puqtuesc 
të Konispolit për t'u-gjykuar me dntën J1. 12 l!H2 ora 
10 paradreke. 

Në ra st mos-prezu 11tim1 do lë veprohet si m has 
ligjës. 

Kjo thirrje e hotuenu- 11i\ Fletoren Zyrtur« z,.11 ,·,,11• 
din e komunikimt . 

Konispol. me l:! l I 1!112 XXI 
Gj. Paqtues. 

* * * Të quajt unit Mehmet. Elmaz e Mehmet. Musa Mane 
nga katundi Kocke i Greqis akuzohen sepse me <la. 
ten i - l:.! - 1911 kanë kulue kufirin greko-shqiptar 
tinezjsht, dhe pa pnsapnrt , si dhe kani.: kalue kontrahan 
de doganore. 

Thirren për t'u-prez1111tuar para Gjykatës Pnqt uese 
të Konispolit për t'u-gjykuar me dutën H 12 Hl1-2 om. 
l O paradreke, 

Në rast mos-prezantimi do të veprohet simbas 
ligjës. 

Kjo thirrje. e botuerne në Fletoren Zyrtare zr-n ve n 
din e komunjkimt, 

Konispol, me l :! 11 l !) t~ XXI 
Gj. Paqtues, 

* * * Të qunjtunit Xhemali Murto. dhe Murteza Dajlani, 
nga katundi Mazrreku i Greqis akuzohen sepse me da 
ten 2i Nandor HJ.11 kanë kalue kufiri ngreko.sbqiptar 
tinezjsht dhe pa pasaport. si dhe kanë kalue kontraban 
de dog-anore. 

Thirren për t'u-prezantuar para Gjykatës Paqtuese 
të Konispolit për t'u-gjykuar me datën 14 12 1042 ora 
lO paradreke. 

Në rast mos-prezantimi do të veprohet - imbas 
ligjës. 

Kjo thirrje e botueme, në Fletoren Zyrtare zcn , en 
din e komunjkimt. 

Konispol. me 12 11 l 942 XXI 

Gj. Paqtues, 

Shtyp Luarasi Tiranë 
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Parte supplementare in Hnoua italiana a pag. 15 

Viti XXI 

FLETORJA 
E MBRETNISË 

Nr.14A 

ZYRTARE 
SHQIPTARE 

Tiranë, e Ejte 3 Dhjetor 1942-XXI 

BOTOHET PREJ MINISTRIS S£ KULTUR£S POPULLORE 

KONDITAT E PAJTIMIT 

PËR SHQIPeRI. Ir .\LI e PERANDORI: për nji vit Fr. Sbq. 20 
• JASHTE (Sh ete të B. Postal) • • • > 80 

(për fl muaj gjysma) 
Nj& numur (deri 16 faqesh) i muajit n'udhtim Fr. Shq. 0,20 
• • > • i vjetër ,. 1.- 

(Numurat& veçanta shiten edhe në Libraritë] 
Tl hollat për pajtime ose për sasi numurash a koleksio 

ne paguhen në Zyrën e Financave në çdo vend dhe <lë· 
ftesa përkatëse duhet t'i dërgohet Ministria së KUL TURES 
POPULLORE. 

Për Fletoren Zyrtare, nga jashtë pajtimi mund të dër 
gohet me çek banke, tue shtue fr, shq. 0.70 për pullat e dë 
fte1&s, po dhen'atë drejtim. 

TAKSA E REGULLA PËR SHPALLJET 

tiur nuk kalon një shtyllë (shqip e italisht) Fr. 8hq. Ul 
Për ma shumë se Iljë shtyllë për çdo shtyllë • J 

Botohen pa vlelU! shpalljet q'u pi!rkasin gjyqne ose admhai• 
1tratl!1 Shtetnore dhe ato ti! cilësueme t'atllla ose ti perja1htuem1 
llgjl!r,.M nga parimi I taksave Shtetnore. 

Shpalljet botohen rregulliaht • kur nuk pengojni! ra1je ti po• 
1açme • ndër 3 numurat e para pas mbri•je1 11! tyre nf Redakai 

pagesa e shpalli~ ~et bëhet si edhe për pajtimet nf Zyrat Ffnaneiare 

DIEJTIMI pir korre1pondencl dhe page1at i1ht 
MINISTRISt st KULTUltts ?OPULLOI! 

(FLETORJA ZYRTARE) 
TI R. AN t 

PËRMBAJTJE 
1) D. M. 1 Nëntor 1942-XXI. Nr. 302 

Vënie e orës së diellit në Shqipni f. 1 
2) D. M. 25 Nëntor 1942-XXI. Nr. 303 

Shtim vendesh në K. Org. t'Adm. Financ. » 1 
3) D. M. 25 Nëntor 1942-XXI 

Gradim Kuestori të S. B. » 2 
4) V.M.P.B. - Shpallje për bursa , 2 
5) Shpallje ankantesh > 3 
6) Shpallje Gjyqesh , 12 

SOMMARIO 
1) D. L. 1 novembre 1942-XXI, Nr. 302 

Introduzione deirora solare in Albania p. 15 
2) IJ. L. 25 novembre 1942-XXI, Nr. 303 

Aumen to di posti nel quadro org. dell' Amm. 
Finanziaria > 15 

3) D. L. 25 novembre 1942-XXI 
Promozione di Ouestore , 16 

Dekret Mëkombësuer Nr. 302 
datë 1-11-1942-XXl 

Vënie e orës së diellit në Shqipni 
NA 

M£KAMB£S I P~OJITHSHltM I MADHNIS TIJ 
VIKTOR EMANUELIT Ill 

P£R HIR Tie ZOTIT E VULLNET "n KOMBIT 
MBRET I !TAUS DHE I SHQIPNIS 

PERANDOR I ETIOPIS 
Në virtyt t'autoritetit që Na asht delegue; 
Mbasst u ndigjue Këshilli i Ministravet , 
Mbi propozimin e Kryetarit të këshillit të Mi 

nistravet, Ministër Sekretar Shteti për P. e Mbren 
dëshme dhe zav, për Drejtësin, 

kemi dekretue e dekretojmë 
Nëni vetëm 

Për të gjitha efektet, c' prej datës 2 Nander 
19'i.2-XX. vihet në Shqipni ora e diellit. 

Si pasojë më datë 2 Nandor m' orën 3 (pare 
theke) orët duhet të këthehen 60 minuta mbrapa. 

Më datë 21 Mars l 9'i.3- XXI n' orën dy të mën 
gjezit. ora normale do të shtyhet 60 minute përpare. 

Urdhënojmë qi ky Dekret të botohet ni Flete 
ren Zyrtare të Mbretnis, tue i dhanë man dot cilikle 
qi i përket me e respehtue dhe me e bo qi të res 
pektehst. 

Tiranë, më 1-11-19'i.2-XXI 
Francesce Jacomoni d. v. 

M. Kruja d. v. 

Dekret Mëkambësuer Nr. 303 
datë 25-Xf.1942-XXI. 

Shtim vendesh në kuadrin Org. fAdmiJlis. 
Finan ej ore 

NA 
M~KAMB~S I PiCROJITHSH~M I MADHNI-8 TIJ 

VIKTOR EMANUELIT III 
P~R HIR Tit ZOTIT E VULLNET n KOl\mlT 

MBRET I !TAUS DHE I SHQIPN18 
PERANDOR I ETIOPIS 

Në virtyt t'autoritetit që Na asht, deleque , . 
Mbasi u-po Dekreti i Jonë N. 105 datë 3-VI- 

19'i.O-XVIII, mbi ·gjëndjen juridike, ekonomike e 
jerarhike të nëpunësavet civilë të Shtetit, 

Mbasi u-penë Dekretet t Onë me da~ l·VI- 
19'i.O-XVIII dhe 3-Xl-19'i.1-XX, mbi kuadrin OJ'!'a-tlik 
të personelit t' Administratës Financiare; 
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Tue u-pa nevoja e domosdoshme e shtimit të 
numurit të vendeve të grupit C) Grada lX-të dhe 
XVtë, për të vue në 0iendje Administratën Finan 
cjare me zhvillue shërbimet e snjo . 

Mbasi u ndigjue Këshill' 1 Ministra vet; 
Mbi propozimin e Ministrit Sekretar Shteti për 

Financat. 
kemi dekretue e dekretojmë 

Neni 1 
Shtohen katër vënde në Gracën e lX të dhe 

njizet e pesë vënde në Gradën e XV.të të. Grupit. 
C) në kuadrin organik të personelit t' Administratës 
Financjare aprovue me Dekretet t Ona datë I VI- 
1940-XVIII dhe datë 3-Xl-t941-XX. 

Neni 2 
Ky Dekret hynë në fuqi nga dete e botimit 

të tij në Fletoren Zyrtare të Mbretmsë e ka me u 
paraqit me kujdesin e Ministut proponuës, Ktshl:~1t 
t' Epërm Fashisht Korporativ për kthimin e tr ne 
Ligjë. 

Urdhënojmë që ky Dekret të botohet ne Fle 
toren Zyrtare të Mbretnis, tue i dnano mandat 
cilitdo q i përket me e respektue dhe me bo qi të 
respektohet. 

Tiranë, me 25-Xl- '942-XXI 
Francesco Iacomoni d. v. 

Shuk Gurakuqi d. v, 

Dehret Mtlwmbësua datë 25-11-JCJ42 X.\ I 
Gradim Kuestori të S B. 

~A 
MËKAMBËS I PËRGJ: Tii.:P-:i:;\'! I MADHNIS TIJ 

VII\TOR EMANUELIT III 
PËR HIR TË ZOTIT E VULLNET TË KOMBIT 

MBRET I IT ALIS DHE I SHQIPNIS 
PERANDOR I ETIOPIS 

Në virtyt t' Autoritetit që Na asht delequc , 
Mbossi u-pa Dekreti i Ynë Nr..15 datë 2/-2- 

1942-XX,. 
· Mbassi u-pa neni 44 i Dekretit t anë Nr !05 

datë 3-4 1940-XVIII; 
Mbassi u ndigjue Këshilli i Mm1stra VPt ; 
Mbi proponimin e Ministrit Sekretar Shteti për 

Punët e · Mbrendshme ; 

kemi dekretue e dehretojmë 

Z Pandeh Papablo, Kuestor i Kl. II-të, grupi 
A Grado e VI. gradohet Kuestor i KL l-rë, grupi 
A. grada e V. 

Ky Dekret do t' i komunikohet Këshillit Kontra· 
llues për rregjistrim dhe do të botohet në Fletoren 
Zyrtare të Mbretnis. 

Tiranë, 'me 25-11-1942-XXl 
Francesco Jacornoni d. v. 

N\. Kruja d. v. 

DEKRET MINlSTRUER 

Shpallje për dnanje bursash për kursin 
e H. kuruoh- s ne Prishtinë 

-'>---- 
l/ u,;,.,)'i ~· le retur ~ht(li per l'1111l Botove 
Mbass: pa numrin 32 të ushtrimit 194.2- 194 3 të 

Buxhetit të Shtetit . 
Dekreton· 

Neni ! 
NE;n kujdesin e M1.:u.::tns £ë Pun ve Botore dhe 

me mbikq yr En e De_ :e-gac.omt Hekurudhor çelet në 
Prishtine n11 kurs per AgiE•nta <hqrptcre hekurudhor 
d m th. per 25 n.nhmcs mckmistc. 25 nxcneso te 
rendit te stocionevet dhe 15 Kryetar Skuadrash 
kan tonjercisl- 

Nern 2 
{ UT;,,• trvc J].:lt grth:• kahu se kursit do t u pa 

gunt.>~ rgo n : shpërb.im I permuo.shëm prei fr. shq . 
Nem -1. 

Per •ne. t.. prcnue s; kursiste .~.t> ket kurs neve 
Jlk .. n dokumentet q1 v11u I'_,: 
a) Ç ,'• ~.ti, ... rto sh..oll .ro pre; se cilës te rezulto) 

fe kan.ndut, usht 1 pa-osun së ooxut me shkollë 

l. Iilore 
b) certmkctu o Clftt hndp , PH se cilës të rezultojë se 

kandrtcti t· i<a mbuhir h· ~" t.n v ct te moshës dhe 
s' E in k...tn .• E. t • ~0-t.!1 (n , rest SP nuk ·kompletohet 

I numn , xcmd; etve mu. d ' , 1rnro'1E:n edhe deri 
! ; JS V f.-..,1{.'•) 

::) •.. t,r+1h.,c.::t e sntct ·,1· ~ .. ,<11;1 or 
ct) < ert Lk ne -' r1cr1.1t•i, ·.!-- l')(_ 
(' I 1,.{ rt!•1Euttl r IT..!t , .J"', P.°''1!\.! f C-VU · e poatike. 

)olcu nvntut l.>T k c J.at fa:Gt Il'J pikat c) d) 
dhe e)' duhc: me-i t,• kc ne r.11 dc1t,_i ma pare se tre 
muo, pre J uutvs ~f' Dekretit qt sl.rull ketë kurs. 

~ • Ncm 4. 
:.\it,e pt- r t J ._'nil,...t· :,; ;::,..1rsLta LP xurs duhet 

te ;::ne snkruc ,.JI 1, deres , tvne dh- paraqitë pra 
ne "1:.· isrns ~ : Pur.eve Bo.0rn o:.: pram.' Deleqccjo-. 
n.t Hekurudhor She :r.,'c,· r,, Prisht.ne mbrenda 30 
d.tssh prej dotes Sf:l botimit te Keh konkursi në Fle 
toren Zyr+ore te Mbrctnu; 

Nem ':>. 
Kondidstet ken me iu shtrue n11 vizite mjeksore 

prei nji mjeku të she nuom apastafct prei Delegacjo 
nit Hekurudhor Shq.ptor. 

Nern 6. 
Kurset do te jene f ekruke pruktike dhe kon 

me vazhdue 4 mucj 
Mi:•s:.met theonxo do të bchen në Prishtinë. 
Stervit.et prcktike per ndrhmës-makimstat do 

te behet ne Kosovë. pier r. cnës.t e Rendit të sta 
cionevet pranë nji Stacjoni Hekurodhor dhe për 
Kryetarët e Skuadravet në kantonier Prishtinë-Ko· 
sovë Folje. 

BKSH



,,., Nf. 144 ~ '·' FLB110R.Jlt · Z'l'RW\RE 3· Dhjetor 1942-XXl -~- . .i~\ 3 

Në mbarim të kursit. ndihmëset makinista kon 
"me be tiji provim praktik dhe nji me gotë. ··ata të 

-~ Rendit të ·Stacjonevet kan me bo. nji provim theo 
'tk. mbi teleqrofë. nji provim me shkrim e· nji më 

' ~goje, mbi, shërbimin e lëvizjes dhe mbi sH:ërbimin 
tregtar dhe kryetarët e kantonierëvet do ti shtro 
hen provimit me shkrim dhe me gojë. 

Neni 7. 

Provimet do te kryhesohon nga nji komisjon 
prej tre Iunkcionorësh të Hekurudhavet të Shtetit. 
Komisjoni gjykon në mëndyrë të pa apelueshme 

mbi aftësin ose pa aftësin e kandidatëve qi. shtro- 
·hen p:rnyimit. · .. ~. - .. , -,1" 

'· ·,,.. Neni: 8. - 
Ata që mbrenda dhjet ditëve .nqo data e laj 

mëtimit nuk do të shkojnë në vendin e €aktuem, 
konsiderohen definitivisht dorëhjekës. · 

Neni 9. 
Ky Dekret do të shpallet në Fletoren. Zyrtare. 

Tiranë, më 23-Xl-1942-XXI. 
Ministr' i Pun ve Botore· 

Iljas H. Agushi 

SHPALLJE ANKANDI 
Art. I. 

Drejtorija e Përgjithshme P.T,T. ven nor kand forniturën 

1) 50 Topa Letra të bardha të preme ·lOO fletë topi nga 
2) 50 » >> me nji vijë dubël 200 » 
3) 100 »· të bardha dubël 200 
4) 50 >> " të holla për qarkore 400 
5) 300 " " të trasha " ,, 400 " 
6) 50 Kuti ,. dylli për shaptilograf 24. Kutiio 
7) 200 Tabak » thithëse të trasha e të mira 
8) 400 Copë » » Ovale 
9) 600 Kg. > mbështjellëse të trashë 
10) 4.00 » " " hollë 
11) 50 Topa letra koncepti dubël 200flet topi 
12) 50 Kuti " kopjative 100 fletë kutija 
13) 200 Tabak " • • ndër to bah të mdha 
14.) 300 Copë letra hygjenike ndër rrotulle 
15) 10 • blok notes të mdhaj 
16) 200 ,. ,, " mesëm 
17) 1000 " dosje me kapak 
18) 500 • zoric të mdhaja pëlhure 
19) 5)J • • tt:J mesëm 
20) 2000 • " të mdhaja ordinare 
21) 50 Doz. lapca kopjative 
22) 6 » » plumbi 
23) 50 » » kuq-blu 
24.) 10 Kuti meja pene 72 copë kutija 
25) 4.0 Kg. bojë shkrimi të zezë 
26) 10 ,. ,. " • kuq 
27) 5 • • stampe 
28) 30 " ,, për pena stilografi 
29) 30 ,, ,, shaptilografi ndër tuba 1 /2 e 1,4. Kg. » 
30) 20 ,, zamkë 
31) 100 Kuti kolamidina nga 100 qr. 
32) 100 Copë furçe znmku 
33) 100 Kuti kapse aktesh të mdhaja 
34.) 200 
35) 50 ,, 
36) 50 ,, 
37) 10 Kg. 

mesme 
vogla 
gjigante 

gjylpana aktesh ndër hutija 1/4. Kg. 

)) 

e landë-shkresinave si vijon: 
Fr. Shq. 

5. - 250 
5.- 250 
5.- 500 
3.60 5 180 
4..50 1350 
15.- 750 
0.50 100 
1-30 520 
2.- 1200 
2-- 800 
4..-. 200 
5.- 250 
0.50 100 
0.50- 150 
:.50 15 
0.80 160 
0.50 500 
0.80 4.00 
0.60 300 
0.20 4.00 
4.80 24.0 
2.00· 12 
4..80 24.0 
4..50 4.5 
6.- 24.0 
6.- 60 
15.--' - 75 
8.- " 240 
15.- ,' 4.50 
7.- 140 
1.20. 120 

- 0.20 20 
1.50 150 
0.80 160 
0.60 ::10 
3.- 150 

10,:--~ lM 

» 

» 
» 
» 
» 
)) 

)) 

)) 

» 
}) 
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38) 100 Copë sherita maqine daktilografike 
39) 20 Kuti thumba letrash (pioneze) 
4.0) 50 Kg. sponge ndër lernsho lini 
4.1) 10 » qirf 
4.2) 50 Copë msheso 
43) 50 Metra beze pastrimi 
4.4.) 10 Shishe voj maqinash 
45) 50 Kuti par për të pastruë xhamat 
4~) 25 Copë takame shkrimi komplet 
4.7) 30 > kokme për ngjyrë 
4.8) 10 » dorë thithëse drum 
4.9) 30 , thika letrash 
50) 100 • prefse lapsash 
5~) 30 » piata për mbajtje penash 
52) 30 » taulla cingaresh 
53) 15 ~ mbajtse vulash 
54) 30 » stampe për të vulosun (tompene) 
55) 311 » kupa syngjeri (lagse pullash) 
56) 30 » tcullc cingaresh 
57) 15 » susta për mbajtje aktesh 
58) 10 » maqina për qepje aktesh 
59) 4.0 Kuti thuma për maqma qepëse aktesh 
(JJ) 10 Copë mapa nëndorëse 
61) 15 > riga 
62) 25 » pece uji 
o3) 100 » gota uji 
64.) 3 » kutija teli për mbajtje teli 
65) 20 Palë gershanë 
•6) 15 Copë pas-pasa kambësh 
67) 30 » pupla pastrimi 
eB) .20 » furçe rrobesh 
69) 50 » kosha letrash 
70) 50 » furça drasash 
71) 60 Kg gjezap 

Art. 2 
Shuma qi do të përfundojë nga përfundimt i 

ank•ndit ka rn' u përballue me anën e fondit për 
ketës t' ushtrimit Financiar 194.2 94. '.l. 

Art. 3 

Ankandi ka m' u bë në Drejtorin e përgjith 
shme P.T.T. para komisionit të formuem nën Krye 
sinë e Drejtorit të Përgjithshëm. 21 (njizetenji) ditë 
mbas datës të kësaj shpallje në Fletoren Zyrtare 
-11• ofertat kanë m' u pranue prej orës 8.30 deri 
.ra 11.- para dite, në qoft se kjo ditë takon festë 
Zyrtare, ankandi ka m' u ba ditën e nesërme 
abrenda orës së slpër-përmendon. 

Art. 4. 
Modelet e shkresinave qi rrjeshtohen n art. 1 

të kësci fletë shpallje ndodhen pranë Zyrës Eko 
••matit Drejtoris Përgj, P.T.T. Gjith ata qi mendojn 
ae .iarë pjesë në këtë cdiudikate duhet të prezan- 

Nr. 144 

Fr. shq. 
nga '.,1.50 250 

» 1.- 20 
12.- 600 

» 16.- 160 
)) 3.- 150 

4.-50 225 
1.50 15 

> 080 40 
10. - 250 

> 2. 60 
» ].-- 30 

" 3.-- 90 
> 1.- 100 
) 1.50 4.5 

" 1.50 4.5 
3.- 4.5 

» 2.50 75 
» 1.- 30 
» 140 42 

1-20 30 
7.- 70 

) 2.- 80 
7.- 70 

) 1.-- 15 
4- 100 

) 140 140 
) 13.- 39 

5.- 100 
, 28.-- 4.20 

3- 90 
5.- 100 

) 4..- 200 
2.- 100 
3.- 180 

Shuma e Përgjithshme, Fr Shq 14853 

tohen për me morë njoftime, mbi llojin, kalitenin e 
ngjyrën e sendeve tue nënshkrua çdo mostër. Ata 
qi nuk prezantohen për me morë njoftime si dhe 
ata qi tue morë njoftim nuk nënshkruejn mostrat 
dhe nga ana tjetër, paraqisin oferta, duhet qi be 
shkanjitun kësaj nji deklaratë të nënshkrueme ku 
duhet të thuhet: se kanë njoftime të plota mbi llojin, 
kalitetin e ngjyrën e sendeve vueme n ankand. 

Art. 5 
Ofertat duhet të jepen për gj1th shkresinat e 

perrnenduna n' Art. I-rë të kësaj shpallje, për ndry 
she kan me u konsiderue të pa vlefshme. 

Art. 6 
Ofertat duhet të paraqiten në zarf a të rnby 

lluna të vulosuna me dyll të kuq dhe të shoqnue 
me me nji garansi prej Ir.shq. 750 - (Shtctëqinde 
pesëdhet). Garcncijo në fjalë duhet te jepet në të 
holla të derdhuna në ndonji nga arkat Financjare 
të Mbretnis ose në Bankën Kombëtare. 
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Art. 7 

Ofertat duhet të përmbajnë zbritje përqindëse 
mbi çmimin bazë të shumës së caktueme nArt. l-rë 
të kësaj shpallje dhe kanë me u krahasue me ske 
dën e msheftë. 

Ofertat qi Jepen mbi skedë përjashtohen 
Art. 8 

Përfcqësuësit e ofertuësave, për me mujt me 
marë pjesë n' ankand duhet të prezantohen me pro 
kurë dhe ofertat e odjudikimit si dhe kontrata qu 
het e bame n emën dhe për llogari të prokurë 
dhcnësit. përndryshe ofertat e përfagësueme prej 
tyne, pa pasë nji prokurë të tilllë përjashtohen. 

Art. 9 
Ofertat me kondita të ndryshme, të pa për 

menduna në këtë shpallje nuk pranohen. 
Art. 10 

Çmimi i of ertuem kuptohet për shkresmat të 
dorëzueme n'Ekonomctin e Drejtoris Përqjithëshme 
P .T. T. në Tiranë. 

Art. 11. 
N' orën 11 ekzaktërisht, Kryetar i komisionit 

në prani të komisjonit t' ankandit dhe të ofertuësa 
ve prezent, eel zarfat e ofertuësave të paraqituna 
mbrenda kësaj ore dhe i krahason ato me skedën 
e mshefët dhe mbasi të jenë përjashtua nga ankan 
di ata oferta qi do tëre zultojn me çmim mbi skedën 
e mshefët, në bazë të Nenit :,8 të regullores së 
kontabilitetit të Përgjithshme të Shtetit, Komisioni i 
adjudikon sipërmcrjen ofertuesit ma të mirë. 

Konkurrencë e hapët ndërmjet e ofertueseve 
nuk bahet përvec rasës kur dy ose ma shumë 
ofertuese japin oferta te njmjishrne. 

Art. 12 
Garancija e përmendun n' Art. IV të kësaj 

shpallje ju kë hehet atyne qi nuk ju ka mbetun 
fornitura me përjashtim të garancisë t' ofertuesit si 
përmarës. 

Akt garancija do të mbahet e depozitueme 
n' arkën e Administro tës P .T. T. për me sigurue mi 
rë zbatimin e konditave të kontratës qi ka m'u 
lidhë ndërmjet Administratës P.T.T dhe ofertuësit 
sipërmorës. 

Sipërmorësi detyrohet me nënshkrue kontratën 
mbrenda 5 (pesë) ditëve mbas datës së komuniki 
mit Zyrtar qi do të bahet ·nga ana e Drejtoris Për 
gjithshme P .T.T. për ndryshe humb të drejtën e si 
përmarrjes dhe garancinë e cilla shkon në dobi .të 
arkës së Shtetit 

Art. 13. 
Të gjithë sendet duhet të Jenë pikërisht si 

mbas konditave dhe llojeve të përmendun s n'ort. 
I-rë dhe IV të kësaj shpallje. 

Art. 14 
Gjith sendet e përmenduna n'ort, l-rë te kësaj 

shpallje duhet të dorëzohen mbrenda 60 (gjashtë- 

dhet) ditëve mbas autentibmit të nënshkrimit te 
kontratës ke Noteri Publik. 

Në rasë se asnji prej sendeve nuk ka me u 
dorëzue mbrenda afatit stpërcaktuem, sipërmorësi 
humbet garancinë dhe kontrata anulohet. 

Në qoft se nji pjesë e sendeve nuk ka m u 
dorëzua mbrenda afatit nalt diftuem, sipërmarësi 
detyrohet me i pague, si penalitet, Drejtoris Përgj. 
P.T. T për çdo ditë vonesë, 1 ° /" (nji përqind) mbi 
vleftën e sendeve të pa dorëzueme. 

Në qoft se vonese e mos dorëzimit të nji pje 
sës së sendeve ka me vazhdue ma shumë se 30 
(tridhet) ditë mbas afatit të sipërcaktuem, Drejtorija 
e Përgj. P. T,T. rezervon të drejtën me përdoruë 
pjesën e sendeve të dorëzueme dhe me ftue sipër 
marës të tjerë për me dhanë oferta mbi pjesën e 
sendeve të pa dorëzueme tue i ngarkue forniturën 
e kësaj pjese atij qi ha me dhanë ofertën ma të 
mirë kur do herë për llogari të sipërmarësit të parë. 

Mbassr t' jet zbrit prej cmimit t' ofertuem nga 
sipërmarësi i pare, penaliteti i nalt përmendun si 
edhe shuma qi do t' i paguhet sipërmarësit të dy 
të, resti do f.i paguhet sipërmarësit të parë kun 
drejt pjesës së sen':ieve të dorëzueme prej tij- 

Në kët rast, sipërmarësi i parë, 'përvec pena· 
litetit, humbet dhe garancinë e cilla shkon në do, 
bi tcrkës së Shtetit. 

Art. 15 
Për para se të gjitha sendet të meren në do 

rëzim ka me u ba kolaudimi i tyne nga an' e nji ko 
misioni për t'u caktue prej Drejtoris Përgjithëshme 

, P.T.T. Në qoft se e gjithë ose nji pjesë e sendeve 
të përmenduna n' Art. I-rë të kësaj shpallje, nuk i 
p~rgjigjen gjith konditave të kontratës për t' u li 
dhë sipërmarësi detyrohet të sjellë të tjera mbren 
do 20 (njizet) ditëve, si mbas konditave të kontra 
tës, përndryshe hyn në fuqi penaliteti i caktuem 
n' art. H të kësaj shpallje. 

Art. 16. 
Pagesa do të kryhet prej arkave të financave 

të Mbretnis mbasi të jetë përfundue marrja në do 
rëzim e gjith sendeve. 

Për kët qëllim, Drejtorija e Përgj. P.T.T. duhet 
të lëshojë mandatin përkatës po sa të jenë krye 
formalitetet e marjes në dorëzim të gjith sendeve 
si mbas kryerrjeshtit I-rë t'Art. 15 të kësaj shpallje. 

Art. 17. 
Për veç se sa asht parapa n art. 14 të kësaj 

shpallje për cdo shkak tjetër. Në qoft se sipërme 
rësi nuk plotson detyrimet, përvec rasës të forcës 
madhore ligjisht të dokumentueme, Drejtorija e Për 
gjithëshme P.T.T. rezervon të drejtën me anulue 
kontratën dhe me mbajt qarancinë për· dobi farkës 
së Shtetit. 

Art. 18 
Giith shpenz.met e shpclljss së ankandit në 
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Fletoren Zytare, si edhe n' ato të vendit, shpenzi 
met e autentikimit të kontratës si dhe taksa e kas 
necit të Boshkis 2° 0 ( dy përqind) mbi shumën e 
adjudikuerne, do të rondoje mbi sipërmarësin. 

Tiranë me ! 9-11-1942. 
Drejtor· i Përçi. P.T.T. 

FLETË-SHPALLJE 

Bashkija e Bilishtit në bazë të mendimit Kon 
sultes saj. Nr. 91 datë 30 Tetor 1942-XXI, me V f=n 
dimin e Kryesis Nr. 102 datë 30 Tetor 1942-XXI, 
nxjerr n' ankand teper-dhenje të drejtën e mbledhjes 
taksave të poshtë shenueme, për kohën prej I Janar 
1943-XXI e deri me 31 Dhjetor 1943. 

· 1) Taksin e konsumit të mishit e shperblimm 
e therjes me çmim bazë Fr. Shq. 700 1 (Shtatëmijë), 

2) Taksin e peshimit me gJithë taksin e vendit, 
me përjashtim të taksit oku oirn vendit të tregut të 
kafshëve, me çmim bazë Fr. Shq. 18000. (tetëmbë 
dhjetëmijë). 

3) Taksin e shit-blerjes bagtive e të gjës së 
gjallë, me gjithë taksin e okupim vendit •ë tregut 
të kafshëve, me cmim bazë Fr. Shq. 15000 (pesë 
mbëdhjetërnijë ). 

A) Ankandi do të zhvillohet në sallën e Bash· 
kis hlishtit dhe përpara Konsultës, te njezetenjeten 
ditë që nqo data e botimit të fletë-shpalljes në 
Fletoren Zyrtare, dhe në qoftë se ko ditë takon të 
jetë ditë pushimi zyrtar, të nesërmen prej orës 9 
deri n' orën 12. 

B) Ankandi do të zhvillohet në mënyrën e 
parapame në Nenin 36 Paragr. II. në lidhje me 
Paragr. e II. të Nenit 38 të Regullores së Kontabi 
litetit Përqiithshmë të Shtetit, d. m. th me anën e 
ofertave të fshehta. të cilat do të krahasohen mandej 
me skedën e fshehte të pr=qctitur prej Konsultës. 
Ofertat do të jepen të mbyllura ne zorfo te vulo 
sura me dyllë të kuq dhe do te përmbajnë shpre· 
himisht pranimin e konditave të Flet-shpo ljes, në 
nëshkrimin e qartë t' ofertuesit bashkë me gaiancmë 
përkatëse sikundër shënohet ma poshtë. Mbi zarfat 
e mbyllura dhe të vulosura me dyllë të kuq t ofer 
tave do të shenohet se për cilin taks jepet oferta. 
Ofertat pranohen edhe me anën e Postës e me 
ndermjetësinë e personave të tretë, të cilët duhet 
të kenë përfaqësi lagale. Nuk pranohen oferta me 
telegram ose telefon. 

C) N' orën 9 para-dreke lë ditës q' u she ua 
me sipër per zhvillimin e ankandit. Kryetar' i Bcsnkis 
hap ankandin tue vënë mbi tryezë letër adjudikatën 
e 'skedën e rnësheftë. Mandej ju njofton konkuruesve 
objektin e ankandit dhe konditat e kontratos. Deri 
në · tri orë mbas hapjes s' ankandit vazhdon pranimi 
i ofertave. Ofertat e paraqitura nuk munt të tër 
hiqen, por ofertuesit munt të paraqitin edhe oferta 
të tjera para se të fillojë çelja e zarfave. Mbas 

kalimit të tri orëve d. m. th. n' orën 12 fiks në mes 
ditë, në prezencën e ofertuesve, do te celen ofertat 
dhe c.djudikirm do të bëhet mbi emnm e otij qe 
do ketë ofruar err imin më të mirë. 

D) Ata që dëshërojnë të marin pjesë në këtë 
ankand, duhet të depozito.në ri' arkën e Hashkis 
për garanci l O", i mbi shumën që do t' ofrojnë për 
cilin do taks, ose garanci Bankare për këtë shumë, 
ose t' ipotekojnë n ipotekë të parë në favor t' arkës 
së Bashkis p suri të pa lujtëshme të tyre; por në 
këtë rastin e fun-lit garanciJa do të Jetë dy-fish d 
m th. 20' mbi shumën që do t' ofrojnë 

Dh) Sipërrnorësit çmimin e taksave do t' a 
paguajnë n' arkën e Bashkisë në 24 këste me 1.., e 
30 të ç'do muaji, të ndara në përqindje si vijon : 
Në mujtë Janar, Shkurt e Mar$ ç'do këst 3' , mbi 
shumën e sipërrnorjes. Ne rnuojtë Prill, Maj, Oarshor 
Korrik, ( usht, e Shtator ç'do kest 5 0• Në muajtë 
Tetor e Nëntor çdo këst 4°." dhe në muajin Dhjetor 
c do këst 3". o- Në qoftë se sipërrnarësi nuk i paguan 
këstet rregullisht në kohën e caktuar Bashkija ka 
të drejtë, që me nji mendim të Konsultës e Vendim 
të Kryetarit të Boshkis të deklarojë kontraton e 
shitjes t'cnulluarë. pa qenë nevoja t'i adresohet 
Gjyqit -rhe të morë në dorëzim mbledhjen e tak 
save, ose t'i nxjerë përsëri n' cdjudikctë I dyke qenë 
në këtë rast të detyrucrë sipërmsrësit t' i paguajnë 
Bashkis c do dëm që do t' 1 vijë nga shitja përsëri 
n' cdjudikatë, ose nga mbledhje e taksave direkt. 

E) Sipërmarësit nuk kanë të drejtë të kërkojnë 
zbritjen e taksave të blera n' odiudikutë ose anu 
lhmin e kondratove. për as ndonjë shkak edhe per 
raste fati të rëndësishme. 

F) Sipër-narësit taksat do t' i nxjerin si vijon: 
1) Taksi 1 Konsumit mishit dhe shperblimi i therjes 
do të nxiret në bazë të Nenit 1 të Dekretit Më 
kambësuer Nr 19 D 6-II-1942- XX, mbi vleftën e 
mishit caktuarë me Vendimin e Kryesis Bashkis 
Nr. 100 datë 30-X-1942-XXI. 2) Tekst i peshimit me 
giithë taksin e vendit do të nxiret në bazë të Ne 
nit 2 të Dekretit Mëkambesor Nr. 19 Datë 6-II, 1942- 
X K, e tarifës caktuarë në bazë të Nenit 3 të Dek 
r •.. tit sipërme me Vendimin e Kryesis Bashkis Nr. 
101 datë 30- X 1942. XX aprovuarë dhe prej Këshillit 
Admmistrativ të vendit. 3) Taksi i shit-blerjes së 
knfshe ve e gjës së giallë e taksi i okupim vendit 
të tregut kafshëve do të nxiret në bazë të Nenit 
8" të Ligjës së Bashkive e tarifës caktuarë në bazë 
të Nenit l të Dekretit Mëkambësuer Nr. 19 Datë 
6-II· 942 XX me Vendimin P Kryesis Bashkis Nr. 101 
datë 30-X- I 9" 2- XX cprovuorë dhe prej (ëshillit 
Administrativ të vendit. 

G). Në rast se taksat e shënueme në ligjet 
përkatëse do të sht- hen ose pakësohen me ligje të 
tjera të reja mb-endo vitit, d ferenca do të llogari· 
tet në mënyrë proporcionale mbi shumën e përgjita- 

BKSH



Nr. 144 FLETORJA LYRTAHE 3 Dhjetor 1942-XXI ~~~~~~~--~~-----~~ 7 
shme të çmimit të taksës së blerë, përveç rasteve 
kur këto ligje t' urdhnojrië ndryshe. 

GJ). Kondratot e sipërmarjes të taks JVe, do të 
vihen ne zbatim mbc- i të jepet pëlqimi i Titullarit 
t' Administratës së vendit, si mbas Nenit 138 të Li 
gjës së Bashkive. 

H). Sipërmorësit detyrohen të lidhin kondraton 
Noteriale mbrenda 10 ditve që nga dita e dhënies 
së pëlqimit nga an' e Titullarit t' Admintstrotës së 
vendit, e cila do t' i njoftohet regullisht , dhe deri 
sa nënëshkruhet kondratua Noteriale, vendin e saj 
e zër, letër-adjudikata e Proçes-verbali i· ankandit. 

I) Sipërrnarësit ngarkohen me pagimin e taksit 
kasnecit 2" 0 mbi shumën e përgjithshme që do të 
përmbajë kondratua, si mbas Nenit 16 të Dekretit 
Mëkambësu~r ar. 19 dete 16-II 94.2-XX, si edhe me 
'shpenzimet e kontratos Noteriale, të botimit të Flet 
shpalljes në Fletoren Zyrtare e të pulkrve që do 
t' aplikohen në lstër-odjudikctën e Proces-Verbalin 
e ankandit. 

J). Nuk pranohen ofertues ata q· i detyrohen 
Boshkis . si edhe Ofertat që do të Jenë me t' ulta 
nga çmimi baze nuk do të msren parasysh. 

Bilisht, më 13-Xl-19'i.:2-XX1 
Kryetar· i Bcshkis 

F LlffË-SHPAT ,LJE-ANKA N DI 
Për Iornituren e landeve ushqimore e sendeve te 

ndrueshme të nevojshme për Spitalin e Përgj. Civil 
«Bruno J\'l.ussolini» dhe Laboratuarin Bakteriologjik 
te s·h e .it në Tiranë. 

A:t 1. 
Drejtori ja e Spitalit Pë ·gj. Civil « Bruno Mus 

solini» me autorizimin Nr. 4082-III dt. 18.11.1942- 
XXI, t2 Drejtoris P~rgj. Shendetesis, nxjerr ne pak 
sim botuar fornituren e ushqimeve të zakonëshrne 
dhe sendeve të ndryeshme qe parashifen për m'u 
blernun për nevojat e Spitalit për perioden nje vjetë 
kohë. 

Art. 2 
Artikujt e kesa] forniture ndahen ne 11 grupe 

te veçanta në lloje qe tregohen në Art. 15 te kesaj 
çpallje. 

Art. 3. 

Ankandi per këtë forniture do të zhvillohet në 
Zyrën e Drcjtoris Spitalit Përgj. Civil «Bruno Mus 
solini» te njizzetenjijten ditë nga data e botimit 
të kësaj çpallje ne Fletoren Zyrtare, pa u perlloqa 
ritur dita e çpalljcs, prej ores 9 deri 12, në pranin 
e komisionit t 'adjudtka.ës që përbaltet nën-kruesin e 
Drejtorit të Spitalit. ose te deleguemit tij, Drejtorit 
të Financavet të Tiranës, ose te deleguernit tij, Drej 
torit të Laboratuarit Bakteriologjik, Dr. Ismail Tar 
tari, Dr. ]orgji Jorgoni dhe Sekretar-Llogaritarit të 
Spitalit Përgj. Civil «Bruno Musiolini». 

Art. 4 
Për efektet e zhvillimit të ankandit publik do të 

ndiqef s.s c.ni i ofertave të rncshet.a si pas normave të 
,.,a, a,.,a:,.e prej paragrafit 2 .ë nenit 36 në lidhje me 
dispozitat e paraqra.it 2 të nenit 38 të rregullores 
për zbatimin e Liqjës mbi administrimin e Pasunis 
dhe kontabilitetin e Përgjithëshëm të Shtetit. 

Art. 5 
Ankandi do të mbahet hapët 3 orë duke filluar 

prej orës 9 deri 12 të <licës që shenohet artikullin 3 
ië kësaj çpal je. Gja, kë !:Jre oreva konkuruesat mun 
den të napin oler.a të tjera përmirësuese në re.erim 
të së parës por jo· ma vonë se të ketë fillue çelja 
e zarfave. 

Art. 6 
Kontrata vazhdon zakonisht nji vjetë. Por për 

ç'do arsye në qoftë sz nuk lidhet kontrata e re admi 
nistrata e Spitalit ka të drejtë të marrin ushqim edhe 
dy muaj nga data e skadimit të kontratës vjetër me 
çmimet e konditat e kontratës së skaduerne tue para 
lajmërua fornitorin për kohën e vazhdimit. 

Art. 7. 
Të gjitha ofertat do të sjellin zbritjen përqindëse 

mbi çmimet që do të vërtetohen her pas here nga 
autoritetet kompetente. Për sejcilin grup duhet të 
jepet e veçantë. 

Art 8 
Ato persona të cilët do të enteresohen të marrin 

pjesë në konkurim për këtë forniturë detyrohen të 
sjellin një certifikatë provuese t'aftësis lëshua nga 
Oda e Tregtis së vendit ku i enteresuerni ushtron 
tregtin e vet. Përjashtohen nga ky detyrim të gjithë 
ato tornitorë që kanë dhanë prova aftësije e mir 
sherbimi e besimi në fornizimin e bamun administratës 
së Spitalit. 

Nuk janë të pranueshme ofertat që do të kenë 
shprehje kondicionale. Gjithashtu nuk kan për t'u 
pranua ofertat e bame me telegram ~~ telefon. 

Art. 10 
Personat të cilët do të ofrojnë për llogari të nji 

personcs së tretë, detyrohen të paraqesin nji prokurë 
Noteriale me të cilën të provojnë se janë t'autori 
zuern si mbas Ligjës, të japin oferta e të marrin për 
sipër obligime dhe të nënëshkruejnë kontratën për 
katëse për prokur-dhanësin. 

Art. 11 
Pranohen edhe ofertat e dërgueme me postë të 

adresuernc Drcjtoris Spitalit Përgj. Civil «Bruno Mus 
solini» ( Komisionit t'adjudikatës) Veç kësaj adresa 
sipër zarfit do të shënohet se cilit grup ose grupe i 
referohet oferta. Në këtë rast përgjegjë_sija e mbrri 
tjes së ofertës rnbassi ankandi të jetë 'deklarua e mby 
llun, l parket dërguesit. 
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Art. 12 ., 
Për efekt të rregullimit garancive të nevojshme, 

t'enteresuemit duhet të sjellin një nga qarancinat që 
këtu poshtë shënohen: 

a) garanci ·në të holla te depozitueme pranë 
arkave të finartcavef ose Banka~e' të njoftuna e të pra- 
nueshme prej Qeveris; ' 

b) garanci në pasuni ti pa-tundëshrne si pas 
dispozitave të Fiqjit datë 31 Maj 19311, mbi qaran 
cinat Ipotckore të çpalluna në Fletoren Zyrtare Nr. 
34 datë 12 Qershor 1934. 

Për mos me penque veprimet e ankandit reko 
mandohet që dokumentar e garancive· iporekorc të 
parapame në germën b) t'i paraqiten Drejtoris së 
Spitalit të Përgj. Civil «Bruno Mussolini» për ko 
misionin e adjudikatës për shqyrtim tri ditë para 
datës së zhvillimit të ankandit publik. 

Art. 13. 
Fornitura do t'i dorëzohet atij' ofertuesi që ka 

me dhanë zbritjen përqindëse ma të mirë, mjaft që 
kjo mos të jetë ma e ulët nga sasija e përqindjes cak 
tue në skeden e mësheret. 

A.rt. 14. 
Fornitori ka .me Iillue fornizimin e artikujve t2 

marruna përsipër të nesërmen e datës së dekretimit 
të kontratës pa marrë parasgcsh plotësimin e for 
malitetvet të tjera dhe ka me vazhdua për një vjetc 
kohe nga data e dekretimit të kontratës. 

A.rt. 15 
Artikujt të ndame në njëmbëdhjet Grupe Janë 

si vijon: 
Grupi I. 

Bukë gruni kualitet i J-rë. 
Grupi II. 

Mish Dashi; Mish Viçi; 1'Viish Lope; Mish Qen 
gji; Peshk Qefull; Mëlçi të zeza viçi: Tru; Bczole 
Viçi; Bezole ·Qengji; . Fileta e centrofilete , Kofsha 
viçi pa kockë. 

Grupi III. 
. Zogj pule krena 900 Gr.; Pula krcna 1800 Gr ; 

Pata; Rosa. 
Grupi IV. 

Makarona kualitet i l-re , Fidhelina ose sherie : 
Gjalp i treturi e i thjeshtë; Gjalp të pa tretun [ë 
thjeshtë; Oriz vendi i rnirë :" Oriz i snkëlquem Ita 
lian; Sheqer pluhur; Krypë; Mjell rnaqine vendi Nr. 
O; Kafe pa pjekun dorës parë; Groshë të bardhë, 
Sapun duarsh vendi; Patate të mira vendi; Patate të 
mira të jashtëme : Vezë; Çajë vendi; Çaj Evrope i 
dorës së parë; Salcë domatesh vendi; Salcë domatesh 
Italie; Mshesa të gjata pa dru; Uthull rrushi; Djath 
i krgpun Gjinokastre : Kaçkavall; Irrnik : Spec i kuq; 
Piper i zi; Limontoz; Niseshte vendi; Sapun rro 
bash; Venë Kianti të zezë në shishe të mbglluna: 
Venë Ki anti të bardhë në shishe të mbyll una; Venë 

fuçi je; Kanell , Voj ullini Vlone , Sodë petkash; Flit 
i mire; Marmellata gjithfarësh; Bruzha për të la 
drrasat , Thasë boshe kuintalëshe : 

Grupi V. 
Qershi ja; Shefteli, kajsi ose zerdeli për fruta; 

Mollë të mira për fruta, Kumbulla të njoma të më 
dhaj a për fruta; Dardhë të mira të mëdha] a për 
fruta; Fiq të njomë; Fiq të thatë; Shalqi; Pjepën; 
Molla lI për komposta: Dardha Ii për komposta, 
Rrush të njomë për fruta; Rrush të thatë: Kumbulla 
të thata e të zeza; Zarzavate gjithfarësh .të kon 
servucrne në kutija ; Limona; Portckallc: M,)lldari,rn; 

Grupi VI 
Pazi; Spinak , Lakra arme; Presh: Qepi.' të 

thata; Qepë të njoma; Sallatë marule; Klll'guj mishi 
për të mbushur; Groshë të njoma; Bczelc të njoma; 
Bamje të njoma; Patllixhanc: Rrilka: Speca për t'u 
mbushë; Hudhra; Domate të kuqe; Karola; Karnabir ; 
Panxhar; Selino (Qercdhis); Bathë të njoma; Manda 
nos; Tranguj; 

Grupi VII. 
Qumësht lope pa ujë; Kosë tave pa u Je; Kosë 

me tasa 1~•50 Gr., Tëlunë të freskët Lope në paqeta 
100 Gr. 

Grupi Vlll. 
, Dru të preme dushku ose shkoze të thata m.3.; 

Qymyr dushku ose shkozze i thatë c pa pluhur; 
Grupi IX. 

Qymyr guri ~rcgë 
Grupi X 

Bar të tha lë; Sane (kashtë elbi); Tërshanë (ta 
gji); 

Grupi XI 
Akull. 

Art. 16 
Garancija për të marrë pjesë në këtë adjudikatë. 

në mënyrën e tregueme me Art. 12 të kësaj çpallje, 
caktohet për sejcilin grupë në sasinë që vijon: 

Grupi I. në të holla fr. shq. 5.000 ipotekore 
fr. shq. 10.000; Grupi II. në të holla fr. shq. 15.000 , 
ipotekorc fr shq 30.000; Grupi III. në të holla fr. shq. 
300 ipotckore fr shq. 600; Grupi IV. në të holla fr. 
shq. 7.500 ipotekore fr. shq. 15.000; Grupi V. në të 

•I' 
holla fr. shq. 5.000 ipotckore fr. shq. 10.000; Grupi 
VI. në të holla fr. shq. 2.000 ipotckore fr. shq. 4.000; 
Grupi VII. në të holla fr. shq. 4.000 ipotekore fr. shq. 
8000; Grupi VIII. në të holla fr. shq. 1.500 ipotekor'e 
fr. shq. 3.000; Grupi IX. në të holla fr shq. 3.000 
ipotekore fr. shq. 6.000; Grupi X. në të holla fr .. shq. 
200 ipotekorc fr. shq. 400; Grupi XI. në të holla 
fr shq. 300 ipotekorc fr. shq, 600; 

A.rt. 17 
DISPOZITA T~ NDRYSHME 

Fornitori duhet ,t; kryej fornizimin e artikujve 
qi merr përsipër me fornizue me shpenzimet e veta 
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në lokalet e Magazinës së Drejtoris së Spitalit bren 
da orarit dhe në sasit e caktuerne nqo administrata e 
Spitalit. ., ~ 

Art. 18 
CILËSlT QI DUHEN TË KENË ARTIKUJT: 
Bukë gruni Kl. I. - Duhet të ketë këto cilësina : 
a) Të jetë e punuerne mirë, e pjekrne mirë dhe 

duhet t~ ketë erë dhe shije të kandeshme : 
b) W kctë tulin të lehtë, me shumë brima dhe e bu 

të, në mënyrë që kur të shtërngohet pakë të marrin për 
sëri formën e përparshme, pa copra brumi e thame e 
puqun mirë me kothere. Ç'do kile bukë do të ketë 5 
gramë krupë 

Mish Lope e Dashi. - duhet të ketë këto cilësina: 
. a) Të jetë i cilësis së mirë ashtu si kur shitet 

zakonisht nil tregje duhet të jetë pa gjakë dhe i 
rujtun mirë. Duhet t'i hequr zorrët, rnelçit, koka e 
ç'do tjetër qi nuk asht mish. Duhet të jetë therur 
10 orë më parë në. perioden 1 Maj 31 Tetuer dhe 
20 orë ma parë në muejët tjerë. 

Mosha e Lopës duhet të jetë prej dy deri pes 
vjete, e Dashit prej nji deri tre vjetë. 

Pesha e Dashit të therun duhet të jetë prej Kgr. 
14 deri 20. - s i mbas gjendjes tyne të tredhuri ose jo. 

Misll Viçi. - Nz fjalën viç të kuptohen baktit e 
të d!J qjinivc (mashkull e femën) e qi të kenë nji 
moshë mu tepër se tre muej por jo ma tepër se nji 
vjetë. Mishi i Viçit që do të jepet nuk do të ketë 
kokën, zotët, karnbët, mushkenin e bardhë, zemrën, 
cicat, veshkat, mullczn e bishtin Mushkenit e zeza 
~ qjuha mund t2 jepen vetëm kurse të kërkohen 
nga administrata. 

Mish Qengji. - Me cmën qengj kuptohet bagëtija 
që të mos t,ë ketë kalue 6 muajët e tyne. Në të nda 
munit e mishit nuk përshihen, kryet, kambët e orqa.iet 
e tjera të brendëshme; por mund të ndahen me 
mish edhe mëlçija e zezë dhe veshket kurse t'i kër 
konjë administrata. 

Mish i viçit si ai i qengjit duhet të jenë i 
bagëtive të ushqueme mirë e të shëndosha. i cilë 
sisë ma i mirë që ndodhet në treg dhe i therun së 
paku 6 orë para në kohën e verës e 12 orë para në 
dirnën. Qengji nuk duhet të peshojë ma pak se Kgr. 
5. 

Përgjithësisht rnishnat duhet të jenë të majme 
dhe nga ma të mirët qi gjinden në tregë. 

Kontralar i duhet t'i shtrohet dispozitave Qeveri 
tare e Bashkijake për vizzitën e vulën e mishit për 
para e mbas të therrnit si dhe të gjitha dispozitave 
të tjera të dhanuna në vazzhdim të forniturës. 

Makaronat - Duhet të jenë prej kualiteti ma të 
mirë që ndodhen në tregë. 

Orizi. - Dunct të jetë prej kualitetit ma të mirë 
që ndodhet në tregë 

Tylyni (Gjalpi). -Duhet të jetë i nxjerrun ve- 

tërn prej majës (kajmakut) të qumështit topës, deles 
ose dhisë. Duhet të jetë i ngurtë homogen me ngjy 
rë të bardhë pak të verdhë, me erë e shije të kandë 
shme. 

Nuk duhet të jetë i thartuern, i hidhet, i my 
kun, i nduet as nuk duhet të ketë shije djegëse. Nuk 
duhet të përbujnë sabstanca të trashë ma pakë se . 
85 01 O. Nuk duhet të rezulltonjë · i ngjyrosur me 
substanca të dëmëshme. Do të mund të tolerohet ve 
tëm përdorimi i 5 O O krypë kuzzhine ose maksimum 
2 010 borat sodium. 

Groshë të thata. - Duhet të jetë prej të mledhunit 
të fundit, cilsi të mira, shum e thatë, jo e thyeme 
ose e vrimosur, të jetë e lëmuet e jo e pitë. Nuk, 
duhet të ketë pluhur, sende e farna të tjera të ç'do 
lloji, mund të tolerohet vetëm pak farë legumesh në 
sasi jo ma të madhe se 1 O O. Nuk duhet në asnji· 
mënyrë të jetë e përzicme me lloj groshe të ndry· .• 
esh me. 

Çaji. - Duhet të jetë i llojit të zi JO ma i vje 
tër se nji vjetë. Duhet të jetë prej fletëve të çajit 
të pështjellme me vehten e tyne në ngjyrë të zeshkët 
të errët. Nuk duhet të ketë të pëzieme fletë (gjethe). 
bimësh që mos të jenë çajë, as substanca të gjahshme: 
kurr nji send tjetër të ndrgeshme ( qoft mineral qoft 
bimuer). 

Sheqeri. - Duhet të jetë prej kualitetit ma të mirë 
që ndodhet në tregë. 

Shpend shtëpi jake. - Me këtë emën përshihen pu 
lat, zogjtë, rosat e patat e .të dy gjinive. 

Ato duhet të jenë të reja, pulat jo ma tepër .në 
moshë se 18 muaj e të jenë shumë të shëndosha pa ... 
sëmundja e të mbajtuna mirë. Rosat e patat kan me 
u dhanë vetëm kur të kërkohen prej administratës, .. 
Pulat e gjalla duhet të kenë nji peshë jo ma të 
pakët se 750 gram copa. 

Voet. - Duhet të jenë voe pule ashtu 'dhe të Ires 
këta të këpgruna në dritë do të duken të kjarta p~r-" 
mbrenda, tue ithuern i kuqi i voes duhet t~ mos 
coptohet? Nuk pranohen voet e rujtuna · për nji ko 
hë të gjatë me mjete antiseptike në lanqun e gël 
qeres, se selikat sode etj. 

Djathi. - Duhet të jetë djathë vendi i bamun me 
qumësht lope _{\ delesh, i bardhë, e i pastër jo i 
coptuern, të jetë i andëshërn e pa përzzieme me mën 
dura tjera pos qumështit e mos të ketë landë tjera 

Kosi. - Duhet të jetë i trashë i xanun freskët e 
pa pas tharbtina të një forrnentacioni acetik· e pa 
tjetër landë pos -qumështit lopës e deles. Kosi do 
të dorëzohet në tasa cingoje të pastra prej 250 gra 
mësh. 

Qumështi. - Pranohet vetëm qumështi ·i lopës me 
nji përqindje lan de undure (tëlunë) jo ma pakë se 
3 0/0 dhe me nji peshë specifike 1029-1032. Ky do 
t~ jetë i mjelun freskët e prej lopësh të shënd_o·sha 
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pa hile e pa shtesa Iandesh antisept ike Qumësht i 
do të dorëzohet në enë qelqeje ose hekuri të kallaj 
tisuna. • 

Voj-Ullini. - Ky duhet te jetë i nji cilcsijc ma 
të mirë i qujtun voj-ullini virgjini (që d ru. th. 
nxjerrun nqa ma e parë c shtrudhuu ullinjshi.; c pa 
përdorim hi ujit të ngroftë) me ngj!-]rë prej së verdhi 
të mbyllun ne te verdhë të qartë me nji tharbiësi 
të lirë jo na tcper se 1.25 O O (i shprehun n'acid ol 
cik) e duhet qe te jetë voj ullini i kores ,.;:_; mrarnc. 

Artikujt Fruta e barishte. - Duhet te jenë nga 
ma të mirat e pjacës të freskta e jo të k,1lbëta 

Përqjithesi-ht artikujt c përshimun 11c kct flet 
shpallje dhe për ato që nuk asht shprehun cilësiju 
duhet te ienc nga kualiteti ma i mirë qe ndodhet 
ne pjace. 

Të gjitha llojet e artikujve të përmbajtuna ne 
kët fletë shpallje duhet të dorëzohen :1ë Spital neto. 

Art. 19. 
Kaluidirni i artikujve te ndrueshme ~ahet nga ko 

misioni ushqimit te Spitalit, i cili sigurohet qe ar 
tikujt e dhanuna nga kontratari i kanë t~ gjitha ci 
lesinat e cakktuerne nga keto kondita të përgjithë 
shme e qe i gjegjen mostrave baze të fornitures (për 
ato artikuj për të cilat janc caktue mostra bazzë ). 

Masa qe do të merren ne raste mungesash në 
pikpamjc të sasis e të cilësis s'arrikujve të para 
qituna nga kontratari. 

Art. 20. 
Në rast se nga ana e kontratarit nuk bahet do 

rëzimi i artikujve ose bahet dorëzimi artikujsh në 
sasi ma te paket se ajo qe .kerkohet komisioni ushqimit 
kujdeset tuj i ble direkt ne treg në dam të kontra 
tarit. 

Arf. 21. 
Kuer kontratari paraqit artikujt qe nuk kanë ci 

lesinët e caktuerne, komisioni kalaudimit i refuzzon, 
e ne rast se kontratari nuk o nderon me nji here me 
artikj të . mirë, kujdeset me i ble direkt ne treg në 
dam të kontratarit, uertikjve qe u gjegjen cilesinave 

· ·te caktuerne, ne vendin e artikive te refuzzuern. 

Art. 22. 
Kurse te metat e cilësis te permenduna ne ar 

tikul!iu e ma parshern janë të lehta (kur asht rasti 
për ushqime) nuk sjellin asnje demë she11deti të se 
rnurve qe do t'i konsumojnë, kornisoni i kalaudimit 
mund si mbas gjykimit e · pergjegjsis se vetë me i 
pranua ato artikuj me nji shontq prej 5 deri 15 O ·o te 
vleftës se artikujve ne fjalë. 

Art. 23. 
Në rastet e perrnenduna ne Art. 20 e 21 në asht 

se shërbimi nuk pason asnjë damtim (perse artikujt 
nuk nevojiten me nji here) Komisioni i kalaudimit 
mbas gjykimit dhe pergjeqjesfs se vet mundet mos me 
e" zb.atue J:,:iemjen direkt ne treg t'artikujve e mund 
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t'i japin kontr.uarlt nji atut për .ciorezimin e arti 
kujve· qe nuk i ka paruqit ne diten c caktuernc ose 
për me sjellë te tjera ne vendin c të refuzuemvet. 

Art. 2lf. 
Për 1111111gcsat c pcrmcnduna në Art. 20 e 21 cila 

do qoftë masa y. përdorun nga administrata per me 
siquruc sherhimin dhe pa mvaresisht nga kjo masë, 
kurdoherë do t'aplikohet në nqurkim ti.' knntratarit 
gjoba c parupnmc ne Art. 27. 

Art 20 
Në scjcilui prej rasteve te rrcqucmc 111a parë 

(Art 20. 21. 22, 23) komisioni ushqimit do t'a har 
toje për herë proces-verba I in c rrcqu 11 të në mënurcn 
c caktucmo Ill' Art. 33. N'at proces-verbal duhet të 
vihet n'cvidcncc mungesa c vërtetuemc, refuzimi even 
tual i artikujve, gjoba e aplikuemc ne ngarkim të 
kontratarit c masat c marunn (blemje ne elem të 
këti J ose pranue me skondo qsc lesh im afati). 

.lfongesa c giobn 
Art. 26 

Kur kontratnri nuk repekton plotesosht ose PJCSe· 
r isht detyrimet c marruna për sipër me kontrate, ad 
ministrata e Spitalit për mungesat c konstatuerne ka 
të drejte me c ndeshkuc me gjobat e trequcmc ne 
Art qe vazhdon. 

Gjobat përqindcse lloqoritcn ne baze te çmimeve 
që përfshinë kontrata. 

Art 27. 
Gjoba me 5 O 'O do të aplikohet për keto raste: 
a) kuer konfratari nuk fornizon tanësisht ose 

pjesërisht artikujt ne daren dhe oren c caktucme, 
gjoba aplikohet mbi sasinë e pa dorczuerne. 

b) kuer kontra.art artikujt qe nuk i krinë cilësi rat 
e caktucmc, gjoba aplikohet mbi sasinë e artikujve 
të metë. 

Art. 28. 
Gjobe me 10 O O - ka me u aplikua për kete mun 

gese. 
a) kuer kontratari paraqit artikujt qe nuk kanë 

cilësmat e cakerne ne vendin e atyne te refuzuerne 
po per ate mungesë cilësije. 

b) kuer kontratari perserlt mun fesat qe perrnenden 
ne germen a-b të artikullit të. ma parshërn. 

Art. 29. 
Gjobë me 40 O 'O - ka me u aplikua kur kontra 

tari: 
a) fornizon artikujt të meta në peshë, përveçë 

rastit ne te cilin kjo gja rrjedhë nga pesha jo ek 
zakte ose e ndrueshrne pa fajin e fornitorit, me gji 
thkete mbetet gjithmonë detyrimi kontratarit me dha 
në sasinë '2i artikujve që janë vërtetua të manqut. 
Gjoba aplikohet mbi sasinë e artikujve dhanun të 
meta. 1 

b) Në dhanjen e artikjve përdor me dijeni pesha 
to të tamanta ose të ndrgeshme, 
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c) Venë përmbi gjanat vula të Bashkis ose të 
administratave false ose te ndrueshme, ose venë vula 
e shenja t~ rnarruna prej gjanave të tjera. 

Gjobat. n~ rastet e perrnendunan ne germat b) e 
c) të kërij artikulli, aplikohet mbi shumën e gjith 
artikujve _qe do te merren brenda asaj dite ne te ci 
len vertetohet mungesa. 

Art. 30. 
Gjobe me 80 0/0 - ka me u aplikua ne rastet e 

posht-shenuerne: 
a) Kuer kontratari, në vend qe me i dhanë Spitalit 

artikuj ushqimore për qellim mashtrimi dhe ne dam 
të St tetit, ja epë në të holla, ose i plotëson me të 
holla sasinë e mungesës ose sasinë e keqe. 

b) Kuer kontratari jep, paraqit, ose premton pesh 
qeshe ose dhurime në të holla ose në landë ndër per 
sonelin e ngarkuern me marrjen ne dorëzim te ushqi 
meve, ose qe kanë të bajnë me kontrollimet e pranime. 

Gjobat e perrnenduna ne germat a-b të ketij Art. 
aplikohen mbi gjithë sasinë e artikujve marrun ate 
dite ne te cilen vërtetohet mungesa. 

Art. 31 
Të gjitha gjobat e siper-tregueme ~fishohen ne 

raste qe mungesat perseriten rije herë, tri-fishohen në 
raste së persëritcn dy o ma shumë herë. 

Art. 32 
Gjobat duhet te konsiderohen si shprehimisht të 

caktueme midis palëve ne lidhje më obligimet të ma 
rruna për Iomituren N'asnjë raste pagesa e gjobave 
nu ke zgjidhe kontratarin nga të kryemit të detyrimit 
kryesorë, ose nga dcnirnet e caktuerne nga Kodi Penal 
per ato mungesa qe mvcshin cilësinë e fajit. 

Art. 33 
Të gjitha mungesat e bamu.:a nga kontratari do 

të rezultojë kurdoherë, nga nji proces-verbal qe do 
te përpilohet ne dy kopje. Verbalet duhet të ncneshkru 
hen prej kontratarit, i cili ne qofte se ka me kun 
dershtue duhet t'a hajë në nji deklarate te shkruerne 
në fund të verbalit mbas firmave të komisionit. Ne 
rast se kontrata ri refuzon me neneshkrue · proces-ver 
balin ose i rnëshifet, kjo duhet të vërtetohet nga ko 
misioni ne fund të verbalit në fjalë, Mungesa e në 
nëshkrirnit të kontratarit nuk e prish vleften e ver 
balit. 

Kundersluime 
Art. 34 

Gjithë kundërshtimet qe mund të lindin midis 
komisionit të kalaudirnit dhe kontratarir kanë me u 
vendos, sa ma parë të jetë e mundur nga Drejtori ja· e 
Spitalit, e cila kur asht rasti për ushqime do të dë 
gjoje ma parë mejtimin e Doktorit të Rojes. 

Kundër ·vendimit te Drejtorit Spitalit, pranohet 
rekurimi në Drejtorin e ·Përgj. të Shendetesis e cila 
pasi të këtë shqqrtue rerhanat e faktit e pasi të këtë 

ba vertettrnet qe do të shofi të arsyeshme, « ka .me 
vendos ne rnengre te prerne ». 

Deri sa te komunikohet vendimi Drejtoris 'lërgj .· 
Shendctesis kontrata ri detyrohet t' i kon form one; ven-, 
dirnit të Drejtoris Spitalit. 

Art. 35 
Rekllamimet e kontratari duhet t'i paraqiten Drej 

toris Spitalit · brenda 24 oreve nga .. çasti .në të cilin - 
ka. fillue . kundershtimi. 

Llogari e pagesa 
Art. 36 

Llogarit e kontratarit janë të perrnuejshrne dhe 
formohen prej deftesave marje te leshuerne prej Ma- . 
gazines. Deftesat e marjes q' i leshohen kontratarit 
duhet të jenë të shkëputuna 'prej bloku rneamë e bijë, 
me numur, datë dhe .të neneshkrueme prej Drejtorit 
e Magazinierit Spitalit, tjera deftesa nuk do të kenë 
vleftë dhe pra nuk do të pranohen. 

Në fund të ç'do. muaji kontra tari perpillon. li~ . 
sten perrnbledhëse të gjitha artikujve rnarrun gjat 
muajit tue rrcqjistrue të gjitha deftesat e perdi~ësh_n:ie ~ 
me radhë si mbas datave. 

Art. 37 
.Kontratari duhet të paraqesi llogarit Drejtoria 

Spitalit brenda 5 ditëve të para të muajit qe vijon pas 
atij të cilit ato i perkasin. · · 

I Drcjtorija e Spitalit kontrollon Iloqarinë e pa 
, ra qi tun nga kontratari, zbret, ne. qoftë se 'ka; sasit. 
e gjobave ose shumat për blernje ne treg barnun ne, 
ngarkim të tij, dhe. ja paraqet për likuidim Drejtorie 
Përgj. Shendctesis e cila lesh on mandat-pagesën në. 
favor te kontratarit n'arken e Thesarit pranë Ministris 
Financavct. · ·· 

Art. 38 
Drejtori ja e Spitalit. rezervon të drejtën me pe 

zullue pagesen e te drejtave kontratarit, kur, si mbas 
raporteve te . komisionit ushqimit, do të rezulltonjë · 
se ky nuk asht kujdesue per me permiresue sherbimin 
dhe gjendjen e ushqimeve për të cilen qe gjobue 
ose roportue. 

Pezullimi do të mund te bahet deri sa fornitori 
të japë proven e permiresimit të sherbimit e · të forni 
tures, e nuk .do _të vazhdoje ma teper se 45 ditë tuj 
fillue nga data e urdhnit te pezullimit. 

Art.: 39· 
Kuer e drejta e tor1ntto,:v_e~ _t'autorizueme per pa 

gese nuk, i paguhet fornitorit brenda 60 ditëve prej 
dates se mandatit, fornitori ka te drejte me pre . 
ushqimin njizet ditë pas paralejmerimir. Paralajme 
rimi do t'u drejtohet Drejtoris Spitalit jo ma vonë 
se të kenë kalue 60 ditët e permcnduna ma sipër. 

· Art. 40 
Drejtorija e Spitalit ka te drejte 'me anullue , 

. kontraten pa asnji paralajmerin e pa mujtë kontra 
tari me reklamue asnji shperblirn -kuer konttatari ·nuk 
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1 zbaton Irntesisht detyrimet e marruna për siper në 
bazë të kontratës, gja qe do te konsiderohet e pro 
vieme në mënyre të mjaftueshme nga njcna cilado e 
ketyfle mungesave: 

a) kuer kontratari ban nji nga mungesat e per 
rnenduna në Art. 30; 

b) kuer ban për të dyten herë nji nga mungesat 
e perrnenduna në Art. 29; 

c) kuer ban për heren e tretë nji nga mungesat 
e perrnenduna në Art. 28. 

Anullimi i kontratës për shkaqet e sipërme ka 
për konseguence edhe perventimin e garancisë në fa 
vor të arkës së Shtetit. 

Art. 41 
Tue marrë parasuesh gjendjen e sotme nuk cak 

tohet çmime baze për artikujt. Të gjitha artikujt të 
pershirne ne ket flet-adiudil.atë do të paguhen me 
çmimet me shumice qe do të vertetohen ose caktohen 
her pas here nga autoritetet kompetente. Asht mbi 
keto çmime qe t'enteresuernit do të bajnë zbritjen 
perqindese te kerkuerne n'art. 7. 

Art. 42 
Kontratari asht i detyruem me mbajte gjithnji 

me magazinat e veta sasinë e ushqimit q' i nevojitet 
Spitalit për 15 ditë. 

Art. 43 
Kontratari, në zbatim material te sherbirnit, mund 

te veproje me anë të nji perfaqesuesi të vetë i cili 
duhet te jetë person i pelqyer prej Drejtoris së Spi 
talit e duhet të jetë legalisht i autorizuern për me 
krye të gjitha detyrat q'i janë ngarkue kontratarit. Ky 
pë.rfaqsues vepron kurdoherë ,.n'emën e për llogari 
të kontratarit e nën-perqjeqjesin personale të këtij 
të fundit. 

Art. 44 
Janë krejt në ngarkim të kontratarit · të gjitha 

taksat Qeveritare Bashkijake, Materiale e të ndonji 
autoriteti tjeter kompetent si dhe taksa e botimit në 
Fletoren Zyrtare e Tomori. 

Nga Drejtori ja e Spitalit Përgj. Civil 
«Bruno Mussolini» 

Tiranë, më 26.11.1942-XXI. 

SHPALLJE GJYQESH 

THIRRJE 
Të ouajtunit Musa Muharrem Dauti, Muharrem 

Zeqit Taho, Haxhi jasini, Hasan Lul Haxhi, Mustafa 
Cen Isufi, Abdul Saliko Reka, nga katundi Margarit, 
Myrto Mezan Ramo, Xhafer Xhaier Mus_a, nga kat. 
Grikhor, dhe Shaban Nevruz Çafa nga katundi Gu 
menicë, të gjithë nga Greqija, akuzuhcn sepse me 
datën 15 Prill 1942-XX, kanë kaluar kufirin greko 
shqiptar tinëzisht dhe pa pasaport dhe kanë kalue 
·itontrabandë doganore .. 

Nr. 144 

Prandaj, thirren për t'u prezantuar para Gjyka 
tës Paqtuese të Konispolit për t'u-gjykuar me da 
tën 29 Dhjetuer 1942-XXI, ora 10 para dreke. 

Në rast mos-prezantimi do të veprohet sirnbas 
liqjës. 

Kjo thirrje e botucmc në Fletoren Zyrtare zen 
vendin e komunikimit. 

Konispol, me 1-1-11-1942-XXI 
Gjyqtari Paqtucs. 

* * * 
I quajtuni Harnit Fiko Rushiti, nqa katundi' Sl:qc- 

far i Çamërisë, 'd]Wzohet sepse me datë 9 Qershor 
1942-XX, ka kaluc kufirin greko-shqiptar tinëzisht dhe 
pa pasaport dhe ka kalue kotrabandë doganore. 

Thirret për t'u-prezantuar para Gjykatës Paq 
tuese të Konispolit. për t' u-qjukuar me datën 30 
Dhjetor 1942-XXI, ora 10 para dreke. 

Në rast mos-prezantimi do të veprohet simbas 
ligjës. 

Kjo thirrje e botuerne në Fletoren Zyrtare zen 
vendin e komunikimit 

Konispol, me 16-11-1942-XXI. 
Gjqqtari Paqtucs. 

* * * 
Të quaj tunit Thcodhoro Petro Bobolis, nga kat. 

Sajadhe, dhe Oerirn Shuaip Halili, Kaso J\l\allw Min 
xha dhe Maliq Mete Rakipi nga katundi Lopes i 
Greqis, · akuzohen sepse me datën 4 Qershor 1942-XX, 
kanë kalue kufirin greko-shqiptar tinëzsh; dhe pa 
pasaport •• dhe kanë ~alue-kotrabandë doqenore. 

ThirreTt per t' u-prezantuar para Gjykatës Paq 
tuese të Konispolit, për t'u-gjykuar me datën 30 
Dhjetor 1942-XXI, ora 10 para dreke. 

Në rast mos-prezantimi do të veprohet simbas 
ligjës. 

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

Konispol, me 16-11-1942-XXI. 
Gjyqtari Paqtues. 

* * :~ 
I quajtuni Hasim Meh~et Ali nga ka- 

tundi Mazrreku i Greqis akuzohen sepse me da 
ten 23 Qershor J !H,2 kanë kalue kufirin greko-shqiptar 
_tinezisht dhe pa pasaport, si dhe kanë kalue kontraban- 
de doganore. · 

Thirren për t'u-prezantuar para Gjykatës Paqtuese 
të Konispolit për t'u-gjykucir me datën 14 12 1942 ora 
10 paradreke. 

Në rast mos-prezantimi do të veprohet simbas 
ligjës. · 

Kjo thirrje e botueme në Fletoren Zyrtare 'lPl1 v;,n. 
din e komunikimt. 

Konispol. me 12 u 1942 XXI 
Gj. Paqtues. 
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* * * Të quajtunit Hindas Dhimitri Lluka dhe Hindas 
Spiro Agathia, nga kat. Pisojan i Greqis, akuzohen 
sepse me datën 31 Maj 1942-XX, kanë kalue ku 
firin greko-shqiptar tinëzisht dhe pa pasaport, si dhe 
kanë kalue kontrabandë doganore. 

Thirren për t'u-prezantuar para Gjykatës Paq 
tuese të Konispolit për t'u-gjykuar me datën 30 Dhje 
tor 1942-XXI, ora 10 para dreke. 

Në rast mos-prezantimi do të veprohet sirnbas 
ligjës. 

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

Konispol, me 16-11-1942-XXI. 
Gjyqtari Paqtues. 

* * * 
Të quajtunit Hysni Nazrni Mustafa, dhe Xhela! 

Maman Sadik, nga katundi Murtos i Greqisë, aku 
zohen sepse me datën 10 Qershor 1942-XX, kanë 
kalue kufirin greko-shqiptar tinëzisht dhe pa pasa 
port dhe kanë kalue kontrabandë doganore. 

Thirren për t' uprezantuar para Gjykatës Paq 
tuese të Konispolit për t'ugjykuar me datën 30 Dhje 
tor 1942-XXI. ora 10 para dreke. 

Në rast mof'.'.)rezantimi do të veprohet simbas 
liqjës. 

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

Konispol, me 16-11-1942-XXI. 
Gjyqtari Pa1tues. 

* * * 
I quajtuni Maliq Çafa Rexhepi, nga katundi Ver- 

sele e Greqisë, akuzohet sepse me datën 17-4-1942- 
XX, ka kalue kufirin greko-shqiptar tinëzisht dhe pa 
pasaport dhe ka kalue kontrabandë doganore. 

Thirret pë; t'u-prezantuar para Gjykatës Paq 
tuese të Konispolit për t'u-gjykuar me datën 30 Dhje 
tor 1942-XXI, ora 10 para dreke. 

Në rast mos-prezantimi do të veprohet simbas 
ligjës. 

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

Konispol, me 16-11-1942-XXI. 
Gjyqtari Paqtues. 

* * * Të quajtunit Ferik Mekeqi, dhe Lame Bajrami, 
nga katundi Kockë i Greqisë, akuzohen sepse me da 
tën 5-X-1941, kanë kalue kufirin greko-shqiptar tinë 
zisht dhe pa pasaport dhe kanë kalue kontrabandë 
doganore. 

Thirren për t' u-prezantuar para Gjykatës Paq 
tuese të Konispolit! për t'u-gjykuar me datën 30-12- 
1942-XXI, ora 10 para .dreke. 

Në rast mos-prezantimi do të veprohet simbas 
ligjës. 

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

Konispol, me 16-11-1942-XXI. 
Gjyqtari Paqtues. 

* * * 
Të quajtunit Vesi! Stollaci, Vasiliqi Curri, Kate- 

rina Stollaci, Krisulla Doçka, Katerina Dako, Katerina 
Gjula, Marina Lola, Kosta Zurnas, Vasiliqi Kufari, 
Grigor Shomos, Kostandin Bello, dhe Eftimia Sho 
mo nga katundi Camanda i N/Prefekturës Filatit të 
Greqisë, të pandehur pse me datën 25-10-1942-XX, 
janë kapun tue kalue kufirin pa pasaport, thirren 
për t'u prezantuar para Gjykatës Paqtuese t.ë Koni 
spolit, për t'u-gjykuar, me datë 21 Dhjetor 1942-XXI, 
ora 10 para dreke. 

Në rast mos-prezantimi do të veprohet simbas 
ligjës. 

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

Konispol, me 12-11-1942-XXI. 
Gjyqtari Paqtues. 

* * * 
Të quajtunit Abas Sulejrnani, Damin Malo, Adem 

Velo, Isa Alush, Shuaip Karaska, Mano Jakup, Ra 
madan Burlo, Mersi Gjiuzzli, Ali Karameto, Hamit 
Jakup, Rexhep Allman, Remzi Veli, të gjithë nga 
katundi Margarit .i Greqisë, akuzohen sepse me datë 
28 Qershor 1942-XX, kanë kalue kufirin greko-shqip 
tar tlinëzisht dhe pa pasaportë dhe kanë kalue kon 
trabandë doganore. 

Thirren për .t' u-prezantuar para Gjykatës Paq 
tuese të Konispolit për t'u-gjykuar ine datën '14 Dhje 
tor 1942-XXI, ora 10 para dreke. 

Në rast mos-prezantimi do të veprohet simbas 
ligjës. 

Kjo thirrje e botuerne në Fletoren Zyrtare zen 
vendin e komunikimit. 

Konispol, me 10-11-1942-XXI. 
Gjyqtari Paqtues. 

* * * 
Thërritet për me u prezantua si i pandehur para 

Gjyqit Shk. l-rë të Gjinokastrës për me datën 17-2- 
1943-XXI, ora 9 në mëngjez, i quajturi Misto Nike 
Dhurna, nga katundi Nivice-Bubar i Portit-Edda, sot 
me banim të paditur, i akuzuar sepse me datën 10- 
10-1941, ka lezionuar Mitro Jorgjin, nga ay katund 
dyke i shkaktuar plagë ië sherueshrne ·në 25 dit. 

Kjo thirrje ze vendin e komunikimit 'dhe në rast 
të mos prezantimit të tij në gjyq ka me u shikue në 
mungesë. 

Gjinokastër, me 20-Xl-1942-XXI. 
Kryetari 

l 
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S.HKµRTIJYl',I AKTIT KYSJ-ITIJ:U~S I SHOQËRISË Kapitali ·i shoqërie përbëhet prej fr. shq. 75.000 
'KOLEKTIVË « LA M~RJ\Al'{f:[J.E BUS,fji;\TI E,, " (sht~!ëd~jetf e pe,~~: mijë) i. der9hu~ tërësisht në të 

• ' ' V TI~ANA,» NË.DURRËS ''.' holla:. ~e ndmin~~trtmin' C ~~oq~ris ·~ ngarkor!e!1 nga 
Simbas 'aktit publik ·Nr. 10689 6'1f:2 datë 2.5-IV- asclr11blea, e përgj \tfo,~me nj i kë~l~ll i përb~m;1n nga 

1942-XX, të redaktuar prej ,Noterit, publik z. Esnd zz. Pefro Dhinrn, Neb_i,,G,j,ata, ZojXox,a, ~P!ro Papa 
Bej leri në Durrës, Zz. Xhevdct Tirana dhe Fadil Bu- c . Ligor Panajoti. Në fund të 'ç'do viti fitimet ose 
shati.· formojnë· një· sheqeri kolektive si vijon: humbjet do të ndahen riti dis sl1okëve1 në '·proporcion të 

· 1 f Emëri i Shoqërisë është «La Merkantile B11- kapitalit të derdh un. 
shati·.~ Tirana». me qendër në Durrës, me të drejtë Shoqënia do të vashdojë për nji .periudhë dhjetë 
çeije degash ne Shqipëri dhe Itali. vjetore, qysh nga data e përmbushjes së të gjitha 

. 2). Qëllimi t shoqërisë ·është ushtrimi i tregtisë formalitctvo ligjore .për transformimin e Rajë në ent 
.n'import, eksport. mallnash dhe përfaqësime të ndry- juridik. 
shme. · Në mbështetje me aktin Nr. 990, dt. 9.12.1941 të 

3) 'Kohëvaxhdimi i shoqëri;ë është prej dy vjet Gh1katës Shakllës I-ri.' të Beratit u bi.' trnskriptimi në 
prej 5 Marsit 1941-XIX, gjer 5 Mars 1943-XXI. regjistrin c Snoqnivc të transkriptirnit të Odës së 

4J Kapitali shoqënuer është 10.000 fr. shq. prej Tregtis Fierit nën N. 6. 
të cilave janë derdhur vetëm fr. shq. 5000, pjesa e Fier. më 16 Nëntor 1942-XX T. 
shokut Z. Xhevdet Tirana. 1 'Nw1 Odu c Trcqtis se Fierit. 

5) Të drejtën e nëshkrimit dhe administrim e 
ka Z. Xhevdet Tirana. 

6) Fitimet dhe humbjet do të ndahen midis sho 
këvct në pjesë të barabarta. 

7) Si njëri dhe tjetri munden të zhvillojnë ve 
prime tregtare n'ernër dhe për llogari të tyrë. 

8) Veprimtarija e A::_ijensisë detare dhe e spe 
dicionit n'ernërin «La Me,rkan~ile ~> i përket' vetëm e 
vetëm shokut Xhevdet Tiranë. 

Në· mbështetje t'Ordonancës NR. 77 Regj. datë 
26.5.1942-XX të Gjyqtari të Rreqjisrrit pranë Gjy 
katës së Shk. I. në Durrës, u-bë traskriptimi në Rre 
gjistrin Amëz të Traskriptimeve nën N. 681 datë 2. 
11. 1942-XXI. . 

Durrës, më 2.11.1942-X'XI. 
Nga Oda e Trcqtis. 

)-.'. 

SHKURTIM I AKTIT KUSHTETUES I SHOQËNIS 
«FITES» SHOQËRI ME GAKANCI TË KUFI 

ZUEME 

Si mbas aktit publik Nr. 2397 Repert: datë 16 
Tetor 1941-XIX, i redaktum prej Z. Sokrat Rumbo, 
Nd. Gjyqtar Paqtues i Fierit dhe me cilësi Noteri 
pranë atij Gjyqi u themelua midis Zz. Dr. Kallo 
gjeri, Musa Delvina, Durhan Oadhirni, Nexhip Vernozi, 
Lon Veria, Petro Dhirna, Idris Bylo, Sotir Bitri, Myr 
teza Girga, Nebi Gjata, Ligor Panajoti, Spiro Papa, 
Spiro Karcini, Fejzi Peshkopia, Pavli Gushi, Kozma 
, Aleksi, Kristat Panajoti, Themi Aleksi, Server Gana, 
Jonus Boriçi e Zoj Xoxa, nji shoqëri Industriale me 
garanci të kufizume me emër « FITES » (Firake In 
dustriale Tullash e Sipërmarjesh) me qëndër në 
Fier. 

, · : ! Shoqëria ka për qëllim të meret me ngrehjen në 
Fier të një fabrike Tullash, tjegullash, Blloka çimen 
tosh, Pllakash, ,qygje çimenti si dhe të tjera veprime 
tregtare ose in4iu1iri1le. 

LAJMERIM 
Xhenjo Civile Tiranë 

Tue qënë se kuni.' marrë fund punimet për ndër- 

I 
tim e Lotos sf parë të shtëpive për nëpunës në 

• Tiranë ngrehje r rethi të fabrikës së jashtme nga 
I Lindja, zbatimi i të cilit i l;a ,1cnë bcsue Firmës S.AI. 

Fcrrol.cton rne kontratën në dt. 11-2-1942-XX, në 
bazë t.; dispozitcs së nenit 360, të Ligj it datë 30 
Mars 1865 Nr. 2248 mbi Punët Botore të 1\1bretni.6 
s'Italis, ftohen kreditorët kundrejt sipërmarrësit për 
zanë]c të përhershme dhe të përkohëshme ndërte 
sash dhe darnesh rel ative, me paraqitë në Zyrën e 
Xhenios Civile të Tiranës, titujt e kredis së tune 
rnbrenda afatit të pesembdhjet ditvct prej datës së 
betimit- të këtij lajmërimi ·në . Fletoren Zurrarc të 
Mbretnis së Shqipnis 

Reklamat e titujt relative duhet t'i dërgohen Z!J 
rës së sipërthanun me letër të porositun, tue përja 
shtue çdo mjet tjetër dërgimi ose dorzirni. 

Tiranë, më 17-XI-1942-XXI. 
Ingjinjeri Drejtues 

\ 
S. Bonoccorso 

NDREQJE GABIMI 
Në D.M. n. 291, dt. 27-10-1942-XX, botue në 

Fletoren Zyrtare n. 139 d. 25-11-1942-XXI, q'i për 
ket deklarimit t'intercsës publike të shpronësimeve për 
zgjanim rruge në Tiranë, në titullin e Dekretit, në 
përmbajtjen (faqe 1 ), si edhe mbi tcks'In (faqe 2)) ' 
emri i rrugës duhet shënue «General Guzzoni» e jo 
«Gener ai Pariani». 

Errata Cerriga 
Nel D.L. n. 291, ct. 27-X-1942-XX, pubblicato nel 

la Gazzctta Ufficiale n. 139 d. 25-11-1942-XXI, nel 
titollo def sornmario (p. 1) e del testo (p.12), il 
nave della strata e «Generate Guzzoni» e non «Gene 
rale Pariani» eronarnente stampata, 
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PRRTE SUPPLENIENTRRE in lingua italiana 

G ZZETTA 
DEL REGt~O 

f\nno XXJ. - Nr. 144 

• FFICIALE 
D'ALBANIA 

Tirana, giovedi 3 dicembre 1942-XXI 

EDITA DAL MINISTERO DELLA CULTURA POPOLARE 

CONDIZIONI D'ABBONAMENTO COSIO E MODALIT A PEP LE lNSERZIONI 

ALBANIA, IT ALIA e IMPERO 
ESTERO (Paesl dell'Unlone Postale) 

per un anno fr. alb. 20 
• 30 

(per 6 mesl , meta prezzo) 
Un num< ro del mese ln corso (sine e 16 paglne) Fr. alb. 0,20 

arratroto • • ! 
Oqnt laaclcolo e In vendtta anche presso le Ubrerie cuter lzzate. 
Gli abbonamentl di regola dccorrono dal giorno di -rlcevhnento dell'hnporto. 

Non sl garantiscd l'invio del numeri arretrati. 
L'nnporto dell abbonamento o per numerl separatt, se per resident! In Al, 

bmtc, deve essere versato at locali Uffict dt Finanza e la relative qutetanza 
rlmessa al Mlnlstero della CULTURA POPOLARE se dall'Ital!a, lmpero o dal, 
l' Estero. con assegno bancario stilato tn franch1 albanesi, aumentato (se per 
abbonamenti) di Ir. alb. 0,70 per spesa di quietanza. 

Gil Ufflcl statali (civili o militari) e gli Enti pubblici quando . autonomi o 
accentratl (cioe aon gll Ufflcl dipendenti) - possono richledere per !scrltto una 
o piu copie gratulte (sciolte o in abbonameato) per see per gli Ufllci dlpendentl, 

Decreto Luogotenenziale Nr. 302 

data 1-11-1942-XXI 

Introduzione dell' ora solare in Albania 

NOI 
LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTA 

VITTORIO EMANUELE III 
PER GRAZIA DIDIO E VOLONTA DELLA NAZIONE 

RE D' IT ALIA E D' ALBANIA 
IMPERATORE D ETIOPIA 

In virtu dell' Aurorita a Noi con feri ta; 
Sentito il Consiglio dei Ministri , 
Su proposta del Presidente del Consiglio dei ~ . ~ 

Ministri' Ministro Segretario di Stato P1[ l' Interno e 
ad interim per la Giustizic . 

abbiamo dacretoto e decretiamo : 
Articolo unico 

A tutti gli effetti, a decorrere dal 2 novembre 
1942-XXI. e in trodotta in Albania I' ora solare- 

Di coseguenza il 2 Novembre alle 3 (antime 
ridiane) gli orologi dovranno ritardare di un· ora. 

II 21 marzo 19'i.3-XXI. alle ore 2 del mottino. 
I' ora norn.ole vedra nuovamente avanzata di ses 
santa minuti. 

Ordiniamo ehe il presente Decreto sia pubblica 
to nella Gazzetta Ufficiale del Regno, mandando a 
chiunque spetti di osservar]o e di farlo osservare. 

Tirana, li 1-11-1942-XXI 
Francesco Jacomoni. 

M. Kruja 

te non supera una colonna (albanese e ltallano)mlnimo Fr. alb. 10 
se oltre una colonne • • pP.r ogni colonna 

L'importo e da versarti In anUclpo . salvo per cill Ufflcl statall a parasto· 
tali con le stesse modclitë come per gli abbonamentl, 

Le lnserzlonl son o gra tulte soltcntc per I Tribunal! a I' A mmlnlstrazlone ata· 
tale quando per legge non e prevtsta o non e posstbile la I lvalsa su terzi della 
spesa per l' inserzione. 

La pubblicaziqne delle inserzlonl avvlene - salvo speciali clrcoatanze · e,itro 
I primi 3 numeri dopo la data di ricevlmento. 

N. B. Ognl corrlspondenza o versamento deve essere lndirlz.zato aJ: 
MINISTERO DELLA CULTURA POPOLARE 

(GAZZETTA UFFICIALE) 
T I R A N A (Albania) 

Decreto Luogote.nenziale Nr. 303 
data :!5-XI-1942-XXI. 

Aumento di posti nel quadro org. 
dell' Amministrazione fi.nanziaria 

NO! 
LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTA 

VITTORIO EMANUELE III 
PER GRAZIA DIDIO E VOLON'IA DELLA NAZIONE 

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

In virtu dell' Autortra a Noi conferita; 
Viste il Nostro Decreto del 3-IV-l 9'i.O-XVIII, N. 

105; sullo stcto, giuridico, economico e gerarchico 
. degl' impiegati civili dello Stato , • 

Visti i Nostri Decreti del 1-Vl-1946-XVIU e del 
3-XI-194.1-XX, sull'approvazione del quadro organico 
del personale dell' Amministrazione Fincmziana , 

Vista I' urqente necessita d aumentare il nu 
mero dei posti del Grup po C) Grado IX e XV per 
mettere in condizione I' Amrmnistrozione Finonziaria 
di svolgere i prcpri servizi; 

Sentito il Consiglio dei Ministri; 
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato 

per le finanze ; 
abbiamo decretato e decretiamo : 

Art. 1 
Sono cumentcti di quattro il numero dei posti 

del Grado IX e di venticinque il numero dei posti 
del Grado XV del Gruppo C) del quadro organico 
dell' Amministrazione Fincnziario approvati con 
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Nostri Decreti del 1-VI-1940-XVIII e 3-XI-1941-XX. 
Art. 2 

II presente Decreto entra in vigore dal giorno 
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del 
Regno e sarc presentato dal Ministro proponents. 
al Consiglio Superiore Fascista Corporativo, per la 
sua conversione in legge. 

Ordiniamo ehe il presente Decreto sia pub 
blicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno, mandando 
e chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. 

Tirone, li 25 novembre 1942-XXI. 
Francesco Jacomoni 

M. Kruja 
Shuk Gurakuqi 

Decreto Luogotenenziale data 25-11-1942-X)d 

Promozione di Questore 
~y-- 

LUOGOTENENTE OENERALE DI SUA MAESTA 
VITTORIO EMANUF.LE Ill 

PER GRAZIA DI mo E VOLONTA Df'LLA NAZIONE 
RE D' IT ALI.'\ E D" ALBANIA 
IMPERATORE D' ETIOPIA 

In virtu dell' Amorita a Noi conferita; 
Visto il Nostro Decreto nr. 15 de] 27-11-1942-XXI; 
Viste I articolo 44 del Nostro Decreto nr. 105, 

del 3-4-40-XVIII; 
Sentito tl Consiglio dei Ministri; 
Su proposta del Ministre Segretario di Stato 

per l' Interno; 
abbiamo decretato e decretiamo 

11 Sig. Pandeli Papahlo, Ouestore di seconda 

classe, gruppo A. grado VI, e promosso Ouestore 
di prima classe. gruppo A. grado V. 

II presente Decreto sera comunicato alla Corte 
dei Conti per la registrazione e pubblicato nalle Gaz 
zetta Ufficiale del Regno. 

Francesco Jacomoni 
M. Krujn 

AVVISO 
Gcnio Civile - Tirana • 

Essendo stafi ultirnati i lavori pe: Ja costru- 
zione del prtrno Lotto Case Impiegati in Tirana " 
Palificata di sostcqno del fabhricato esterno verso 
Est, la cui esecuzione e stata affidata .alla Ditta S.JU. 
FERROBETON con atto di sottomissione in data 
11-2-1942, N. 204 di Rcpertorio a terrnine.del disposto 
di cui all'art. 360 della legge 20 rnarzo 1865 N. 2248 
sui Lavori Pubblici del Reqno d'Italia, si invitano i 
creditori verso l'appaltatore per occupazioni per 
manenti e ternporanca di stabili e danni relativi ti 
presentare all'Ufficio del Genie Civile di Tirana i 
titoli del loro credito entro ii terminë di giorni 
quindici dalia data di pubblicazione del presentc av 
viso nclla Gazzetta Ufficiale del Regno d'Albania. • I reclami c titoli relativi dovranno essere inviati 
al predetto Ufficio con lettera raccornandata e con 
esclusione di qualsiasi altro mezzo di invio o di 
conseqna. 

L'Inqeqnere Diriqente 
S. Bonaccorso 

Shtyp. Luarasi Tiranë 
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fARTE 'SUPPI;EMENTARE ·in •lingua italipna a pog. ll3 

Viti XXI. 

FLETORJA 
E MBRETNISE 

Nr. 145 

ZYRTAR·E 
SHQIPI ARE 

Tiranë, e P-Rmte 4 Dhjetuer '1942-XXI . 

KONDITAT E PAJTIMIT 

BOTOHET PREJ MINISTRIS SË KULTURËS POPULLORE 
TAKSA e RREGULLA PtR S"l..!PALL,JET 

PER 6HQ1Pf.Rl. lTAU e PF.RANOCRI • 
c JASHT1! (Sht&&:! •A B. Pcmcli, 

p€lr nil vit /fr. Shq. 20 
30 

(për 6 mua>, • g1y~ma) 
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l Vi<'Jt9r • 1.- 
(Nnmara Ul vei.anta •htten edhe ne Librnntë) 
T@ hollat per -pc1t1me csa p;lr sasi numurasb a koiel!.uone pa. 
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duhet t' I dQr17obet rMlnlstrls së KULTUR£S POPULLORI: 
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Fr. Shq. 10 
5 

kltobcin pa vlefta shpalljet q'u peri:asio "ç,/ygf.~·n ese ad:iini,tratl1 Sbtetnore dhe 
ato ti c!l •• uemet !'atilla ose ta pGtja,htueme ll(iifri&hl oga pagimi tat.ave Shtetnors. 

Sbpa!ljet botohen rregullish . kur nui: peug!>iaf roeie ti posacma ·· ndlr 3 numu• 
rm • pcto-ipas mbritjes ,o tyre oO Redaksi 

pagesa e shpalljevet btret al edhe pir po1llmet nl Zyrat Flnancjara 

DR£JTIMI pir korre,poodencil dhe pagesat Asht 
MJNISTRISE SE KULTURSS POPULLORI, 

(FLETORJA ZYRTARE) 
TIRAN8 
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2 Nr. 145 FLETORJA ZYRTARE 4 Dhetuer 1942-:X:X I ---- - - ~- ------------ 
LIGJË rn Nëntor 1942--XXI Nr. 304 

Këthim në Ligjë i D.M. nr. 337 (1941) 
(me wlrushime) 

NA 
FRANCESCO JACOMONI DI SAN SAVINO 

MËKAlIBËS I PËRGJITHSHËM I l\IADHNIS TIJ 
VIKTOR EMANUELIT III 

PËR HIR TË ZOTIT E VULLNET TË KOl\lBIT . 
MBRET I ITALIS DHE I SHQIPNIS 

PERANDOR I ETIOPIS 

Këshilli i Epërm Fashist Korporativ, m e anën 
e Komisjoneve të tija ka a provue : 

Në virtyt t' autoritetit që Na asht dhanë, kemi 
sanksjonue dhe promulgoimë sa vijon: 

Këthehet në ligjë Dekreti ~Iëkambë1rner Nr. 3:l7 
datë '26.11. Hl41-XX mbi gjerimin autonom të Krypores 
demanjale t' Ulqinit me këto ndryshime: 

Fjala «autonom» që ndodhet në titullin e dekretit 
dhe në fund të nenit 1, ngrihet dhe zaveudësohet me 
fjalën «të vecautë-. 

Paragrafi i dytë i nenit 2, ngrihet. 
Në paragrafin e parë të nenit 3 fraza «mbeten 

t' abrogueme të gjitha normat» zave ndësohet me fra 
zen «nuk zbatohen normat». 

Paragrafi i dytë po i këtij neni, riformulohet 
në këtë mënyrë : . 

«1lbi kë.rkesën e Kryetarit të Krvpores, ~[inistri 
i Financavet asht i autorizuem me dhanë paradhauje 
nga fondi i caktuem në budget për shpenzime të kë 
tij gjerimi, me anë mandate-paradhanjcsb qi do të 
lëshohen mbi Arkën e Qendrës, në favor të Kryetarit 
të Krypores. 

Mandat pagesat e sipërthanuna, kanë me u rre- 
gjistrue në ttalje definitive prej Drejtoris së Thezarit 
pa qenë nevoja t'i paraqiten kësaj rlokumentat jus 
tifikuesa. Këta dokumenta do t'i dërgohen, së bash 
ku me llogarin e zakooëshme, Drejtoris së Monopole 
ve pranë Ministris së Fmancavet, e cila mbassi t'i 
ketë shqyrtue i a paraqet drejt për së drejti Këshi 
llit Kontrollues për kontrollim. 

Dispozitat e sipërme kanë efekt qyshë prej datës 
së fillimit të gjerimit. 

Paragrafi i dytë i nenit 4 ndryshohet kështu : 
«Çmimi për shitje publikut do të jetë çmimi 

zyrtar i kohës». 
Urdhënojmë qi kjo'Ligjë të radhohet në Fletoren 

Zyrtare të )lbretnis, tue i dhanë mandat cilitdo qi i 
përket me e respektue ahe me ha qi të respektohet. 

Tiranë, më 13.11.194~-XXI. 
Francesco Jacomoni d, v. 

M. Kruja d. v. Shuk Gurakuqi d. ,v. 

LIGJI! d. 1:l Nëntor H>4~-XXI Nr. 305 

Këthim në Ugjë i D. M n. 62 (1942) 
(Ille nilrysliillle) 

. NA 
FRANCESCO JACOMONI DI SAN SAVINO 

MËKAlltBt~B I PrnRG,ll'l'HSHgM I 1\tA DHNTS S~5 '!'I.I 
VIKTOR EMANUELIT III 

PËR HIR Tm ZOTIT g VULLN'l~T T~5 KOMBI'!' 
l\lBHET T I'rAL!S DHE T SHQIPNIS 

PERANDOR I l<~TIOPIS 

Këshilli i Epërm Fashist Korporativ, me anëu e 
Kornisjoueve lë tija, ka aprovue ; 

Në virtyt t'auloritetit qi Na asht dhanë, kemi 
sanksjonue dhe promulgojmë sa vijon : 

Këthehet në ligjë Dekreti Mëka mbësuer Nr. H~ 
rlatë ~:'l.2.19k~-XX, mbi zbritjen e shpërblimit (axhios) 
për shitësat e duhaneve të hueja të punu eme, me 
këto ndryshime: 

Neni i vetëm i Dekretit lë paraqitnn r i-formu 
lohet kështu : 

«Neni 4 i Dekretit ,\lëkambësucr Nr, ta~ datë 
10 Nan.luer 19:~9-XVIIl, këthye në ligjëu ~r. :308 d,1të 
1~ Korrik HliO-XVIJI, modifikohet në këtë mënyrë; 

«Cedimi 1 lejes asht 1 ndaluem ••. 
Hishitësave t' autorizuem, për shërbimin e ~hi 

tjes publikut të duhaneve të hueja të punuerne, ka 
për t' i u ba nji zbritje në masë fl,,'0 mbi çmimin e 
tarifës të caktueme për shitje publikut. 

Për shpenzime të bartjes prej qendrave ku ndo 
dhen depot e duhaneve të hueja të, punuemc e deri 
në vendin ku ushtrojnë rishitjen, ,1inislri Sekretar 
Shteti për Financat, asht i autorizuem t'i u caktojë 
herë pas here nji shpërblim të premë i llogaritun si 
mbas largës is». 

Urrihënojmë qi kjo ligjë lë radhohet. në Fleto 
ren Zyrtare t~ Mbretnis, tue i dhanë mandat cilido 
qi i përket m' e rcspektue dhe me ba që të respek 
tohet. 

Tiranë, më 13.tl.1942-XXI. 
Francesco Jacomoni d. • 

M. Kruja d. v. 
Shuk Gurakuqi d, v. 
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Dekret Mëkambësuer Nr. 306 
2 Nandiier 1942-XXI . 

Rregulla mbi formalitetet për likuidimin e da 
meve • të luftës 

NA 
Mëkambësl I Përgjithshëm I Madhnis sf Tl' 

VIKTOR EMANUELIT III 
Për Hir të Zotit e Vullnet të Kombit 
MBRET I ITALIS DHE I SHQIPNIS 

PERANDOR I ETIOPIS 

Në virtyt t' autoritetit që Na asht delegue: 
Tue marrë par a sysh nevojën e ngutëshme me 

marrë masa për zgjidhjen e shpejtë të mosmarrëvesh 
tjeve për likuidimin e dameve të luftës; 

Mbassi u-pa neni 15 i Statutit Themeltar të 
Mbretnis dhe Neni 14 i Dekretit Mëkambësuer Nr. 101 
datë 3 Qershuer 1940, i kthyem në ligjën 12 Korrik 
1940-XVIIT, Nr. 358; 

Mbasi u-ndigjue Këshilli i Ministravet; 
Mbi propozimin e Kryetarit të Këshillit të Mi 

nistra vet, Zavendës Ministër për Drejësi; 

kemi dekretue dhe dekretojmë: 
Neni 1 

Prova e zotnimit si adhe e të drejtave të tjera 
reale dhe ajo e posedimit, të kërkueme për plotsimin 
e formaliteteve q'i përkasin likuidimit të dameve të 
luftës në bazë të Ligjës 10 Shtatuer 1941, Nr. 272, 
mund të paraqitet dhe me akt njoftunije të marrun 
si mbas modaliteteve të caktuem nga Neni 16 i Li 
gjës 17 Prill 1929, Nr. 92, nga Kryetari i Komunes, 
kur mos të jetë qendër Preture, ku gjinden ose gji 
ndeshin pasunitë e paluejtshme të nalt-pëi menduna. 

Neni 2 
Ky Dekret-ligjë bynë në faqi prej ditës së boti 

mit të tij në Fletoren Zyrtare të Mbretnisë dhe ka 
me iu kumtue, ndën kujdesin elMinistrit prr ponues, 
Këshillit t'Epërm Fashist Korporativ për kthimin e 
tij në ligjë, 

Urdhënojmë që ky Dekret të botohet në Fleto 
ren Zyrtare të Mbretnis, tue i dhanë mandat cilitdo 
qi i përket me e respektue dhe me ba qi të respek 
tohet. 

Tiranë, me 2-11-1942-XXI 
Francesco Jacomoni d.v. 

M. Kruja d. v. 

Dekret Mëkambësuer Nr. 307 
13 Nanduer 1942-XXI 

Lejim funksionimi Sh. An. "S.A.B.S." 

NA 
Mëkambësi i Përgjithshëm i Madhnis së TIJ 

VIKTOR EMANUELIT III 
Për Hir të Zotit e Vullnet të Kombit 
MBRET I ITALIS DHE I SZQIPNIS 

PERANDOR I ETIOPIS 

Në virtyt t' autoritetit që Na asht delegue; 
Tue pamë Vendimin më datë .'25 Gusht t9B-XK 

të Gjykatës së Shkallës së Parë në Tiranë mbi kon 
formitetin me dispozitat e Ligjës t' aktit kushtetues 
të Statutit të Shoqnis Anonime Bujqësore (S.A.B.S.} 
me qendër në TfiarJe; 

Tue pamë nenin 8 të të Regullores mbi aplikimin 
e dispozitave të Kodit Tregtar; 

Mbi propozimin e Ministrit Sekretar Shteti për 
Ekonomin Kombtare; 

kemi dekretue dhe dekretojmë 
Asht aprovue Vendimi i Gjykatës së Shkallës së 

Parë të Tiranës, qi i përket ShoqnisAnonime Bujqë 
sore Shqiptare (S.A.B.S.), me qendër në Tiranë, dhe 
autorizohet funksjonimi i lirë i sajë. 

Urdhënojmë që ky Dekret të botohet në Fleto 
ren Zyrtare të Mbretnis, tue i dhanë mandat cilitdo 
q' i përket me e respektue dhe me ba që të respek 
tohet. 

Tiranë, më 13-11-1942-XXI 
Francesco Jacomoni d, v. 

K. Kote d. v. 

Dekret Mëkambësuer Nr. 308 
14 Nëntor 1942-XXI 

Shtim i vendeve falas në Konviktin e Shkollës 
së Punës Kavajë 

NA 
Mëkambësl I Përgjithshëm I Madhnls si! TIJ 

VIKTOR EMANUELIT III 
Për Hir të Zotit e Vullnet të Kombit 
MBRET I ITALIS DHE I SHQIPNIS 

PERANDOR I ETIOPIS 

Në virtyt t'autoritetit 1ë Na asht delegue; 
Mbassi u-pa Neni 15 i Statutit Themeltar e Ne 

ni 14 i Dekretit Mëkambësuer Nr. 101 datë 3 Prill 
1940-XVIJI këthye në ligjë me d. a Korrik 1940-XVIH; 

Mbassi u-pa Dekreti Mëkambësuer më 5 Gusht 
1940 n. 347; 
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Mbassi u-pa ligja n. 225 me datë 24 Qershuer 
1941-XIX mbi rrPgullimin e Konviktevet të Shte1it; 

Mhassi u-pa nevoja e ngutëshme me i shtue dit- •. 1. 
vende falas për nxansit e Konviktit masbkulluer pranë 
Shkollës së Punës në Ka vajë; 

Mbassi u-ndëgjue Këshilli i Minisiravet : 
Mbi propozi mill e Kryeta rit 1 ë Këshillit të 1\1 i 

nistra vet, në mar, ëveshje me Ministrin Sekr. Shteti 
për Ars. Botuer dhe me Ministrin Sekretar Shteti për 
Financat; 

kemi dekretue dhe dekretojmë : 
Neni 1 

Vendeve për t'iu dhanë çdo vjet falas me anë 
konkursi në konviktin pranë Shkollës së Punës në 
Kavajë, që bahet fjalë në tabelen B. lidhun Dekretit 
Mëkambësuer më 5 Gusht 1940-XVIII n. 347 u shto 
hen n. 9 vende falas. 

Neni 2 
Asgja nuk asht ndryshue ndër rezullat në fuqi 

për caktimin e vendevet falas që bahet fjalë 1,ë ne 
nin e maparëshem. 

Neni 3 
Ky Dekret hyn në fuqi prej ditës së sh palljes së 

tij në Fletoren Zyrtare, dhe do t'i paraqitet Këshillit 
t'epërm Fashist Korporativ për kthimin e tij në ligjë. 

Urdhënojmë që ky Dekret të botohet në Fleto 
ren Zyrtare të Mbretnis tue ngarkue të gjithë ata që 
u përket me e respektue dhe me ba që të respektohet. 

Tiranë, më H.11·1942-XXl. 
Francesco Jacomoni d. v. 

Shuk Gurakuqi d. r, M. Kruja d. v. 
Xh. Korça d. d. 

Dekret Mëkambësuer datë 13 Nëntor 1942-XXI 

Lëvizje funksionarësh të Min. së P. të Mbrendëshme 

NA 
Mëkambësl I Përgjithshëm I Madhnls sf Tij 

VIKTOR EMANUELIT III 
Për Hir të Zotit e Vullnet ti! Kombit 
MBRET I ITALlS DHE I SBQIPNIS 

PERANDOR I ETIOPIS 

Në virtyt t' autoritetit që Na asht delegue: 
Mbasi u-pa Dekreti i Jonë Nr. 105, dt. 3-4-940- 

XVIII. 
Mbasi u-pa Dekreti i Jonë Nr. 106, dt. 14-5- 

1942-XX; 
Mbasi u-ndigjue Këshilli i Ministra ve; 
Mbi proponimin e Ministrit Sekretar Shteti për 

Punët e .Mbredëshme: 
kemi dekretue dhe dekretojmë : 

Z. Ilvi Resuli, tash Drejtor i Personelit pranë 

Minisu-is së Punve të Mbrëndshme, emnohet Inspek 
tor Epruer, pranë të Pj:ijtës Ministri, në .vendin qi 
rezulton vakant, grupi A, gn,1h e VJ, me rro;:rën mue 
jore prej fr.shq, 4-75. 

Z. Zef Çuni, Inspektor i Bashkive dl-e i Komu 
neve, i ngarkuf'm si Zav, Drejtor i Korrc·spondencës 
pranë Mmistr is së Puuve lë .Mbrëndshme, emnnh et 
rlefiuitivisht Drejtor i asaj Zyr», Grupi· A, grada e 
Vl , me rrogën fillestare. të gradë» prej fr.shq, 400. 

Z. Vangjel Ko nomi, Inspektor i Bashkive dhe i 
Komuneve, i ngarkuem si Zav. Drejtou i Bashkive dhe 
i Kornuneve pranë Ministris së Punve të Mb rërulshme, 
emnohet definitivisht Drejtor i asaj Zyre, grupi A, 
grada e Yl, me rrogën fillestare të gradës prej fr. 
shq. 400. · 

Z. Zef Gjeta, emnohet Inspektor i Bashkive dhe 
i Komuneve në vendin qi rezulton vakant, grupi A, 
grada e VU me rrogën fillestare të gradës prej fr. 
shq. 3~5. 

Ky Dekret do të botohet në Fletoren Zyrtare të 
l\lbretnis dhe do t'i komunikohet Këshillit Koutro 
llues për rregjirtrimin. 

Tiranë, më 18-11-1942-XXI. 
Francesco Jacomoni d. v. 

.M. Kruja d. r- 

-- ···--· 

Dehet Mëkambësver datë 2 Nëntor 1942-XXI 

Transferime gjyqtarësh 

NA 
Mëkambësl I Përgjithshëm I Madhnls si! TIJ 

VIKTOR EMANUELIT III 
Për IDr të Zotit e Vullnet If Kombit 
MBRET I ITALIS DHE I SBQIPNIS 

PERANDOR I ETIOPIS 

Në virtyt t' autoritetit që Na asht delegue; 
Mbassi u-pa neni 4 i Statutit Themeltar të 

Mbretnis ; 
Mbassi u-pa Dekreti i Ynë nr. 124, datë 12 Na 

nduer 1939-XVII, kthye në ligjën nr. 290 dalë 
5-7-1940-XVIII; 

Mbassi u-pa lig[a nr. 569, dt. 11-12-1940-XIX mbi 
norma për funksionimin e zyrave gjyqsore ; 

Mbassi u-pa neni 4 i Dekretit t'onë nr. 38, dt. 
10-2-941-XIX; 

Mbasi u-pa Dekreti i Ynë nr. 76 dt. 1-5-942-XX 
mbi organizimin e Drejtësia në Tokat e aneksueme 
Mbretnis Shqiptare; 

Mbassi u-ndigju» Këshilli i Ministra vet; 
Mbi propozimin e Kryetarit të Këshillit të Mi 

nistravet, Zav. Ministër Sekretar Shteti për Drejtësfn; 
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Dekret Mëkambësuer datë 14 Nëntor 1942-XX kemi dekretue dhe dekretojmë: 
1) Ali Selenica, Gjyqrar i kl. 11 me funksione 

Gjyqtari Paqt ues në Strugë, transferohet po me ato 
funksione në Gjykatën Pa qruese të Pejës ; 

2) Salin Mengulasi, Gjyqtar Pa qtuës i kl. I në 
Pejë, transferohet po me atë cilësi në Gjykatën Paq 
tuese të Strugës; 

:J) Sherif Xhelili, Gjyqtar Paqlues i kl. Il në Ku 
kës, transferohet me funksione U,1yqta1i Hetuës 11ë 

Prizreuë. 
Tiranë, më 2 11-rn42-XX. 

Francesco Jacomoni d. v. 
M. Kruja d. v. 

Dekret Mëkambëeuer dali; i:3 Nëntor 1942-XX 

Pushim Inspektori Epr. të Min. s' Ek. K. 

NA 
Mëkambësl I Përgjithshëm I Madhnls sf TIJ 

VIKTOR EMANUELIT III 
Për Hir të Zotit e Vullnet U! Kombit 
MBRET I ITALIS DHE I SHQIPNIS 

PERANDOR I ETIOPIS 

:Së virtyt t' autoritetit që Na asht delegue; 
Mbassi u-pa Dekreti t'Onë d. :3 Prill 940-XVIIL 

Nr. 105, mbi gjëndjen juridike e jerarkike të nënpun 
save të Shtetit; 

Mbassi u-ndigjue Këshilli i Ministra vet; 
Mbi proponimin e )finistrit Sekretar Shteti për 

Ekonomin Kombëtare; 
kemi dekretue dhe dekretojmë: 

z. Dr. Grigor Vavako, lnspektor Epruer pranë 
Ministris së Ekonomia Kombëtare, Grupi A grada VI, 
me rrogë mujore fr. shq. 475 përjashtohet nga shër 
bimi për shkak Hi frytit të pakët të dhanun prej tij, 
në përshtatmeni me nenin 47, pika l-rë, të Dekretit 
Mëkambësuer datë 3 Prill 1940-X VIII Nr. 105, tue 
ruajtur lë drejtën për marje pensioni ose shpërblimi 
të njëherëshmë që mund t'i përkasin si mbas përcak 
timeve ligjore në fuqi. 

Ky Dekret do të botohet në Fletoren Zyrtare të 
Mbretnis dhe do t'i kumtohet për regjistrim Këshillit 
Kontrollues dhe Zyra ve të tjera përkatëse. 

Tiranë. më 13-11-194!!-XXI. 
Francesco Jacomoni d. v. 

K. Kote d. ~- 

Emërim Kontrollor - Llogaritari n' Admin. 
e Odave të Tregtisë 

NA 
Mëkambësl I Përgjithshëm I Madbnls si! TIJ 

VIKTOR EMANUELIT III 
Për Hir të Zotit e Vullnet të Kombit 
MBRET I ITALIS DHE I SHQIPNIS 

PERANDOR I ETIOPI~ 

Në virtyt t'autoriteiit që Na asht deleuue; 
Mbassi u-pa Dekreti Mëka rr,bllsner datë 24 Na 

ndor 1941-XlX Nr. :}28, mbi Tabellat organike të Per 
sonelit t'Odave të Tregtis : 

Mbi proponimin e Ministrit Sekretar Shteti për 
Ekonomin Kombëtare ; 

kemi dekretue dhe dekretojmë : 
Z. Theodtror Papalilo shkarkohet nga detyra qi 

ka, dhe emnou-t në vendin vakant t,'AdrJ1inistratën e. 
Odave të Tregtisë me cilësin Kontrollor Llogaritar të 
Klasës I-rë, Grupi B grada VIT t me rrogën fillestare 
të gradës. 

Urdhënojmë qi ky Dekret të botohet në Fleto 
ren Zyrtare të Mbretnisë. 

Tiranë, me 14 11-1942-XX. 
Francesco Jacomoni d. v. 

K. Kote if. v. 

Dekret Mëkumbëeuer datë 14 Nëntor 1942-XX 

Emërim Kryetarësh Komunesh 

NA 
Mëkambësl I Përgjithshëm Malihnls së TIJ 

VIKTOR EMANUELIT III 
Për Hir të Zotit e Vullnet të Kombit 
MBRET I ITALIS DHE I SHQIPNIS 

PERANDOR I ETIOPIS 

Në virtyt t' autoritetit që Na asht delegue; 
Mbi proponimin e Ministrit Sekretar Shteti për 

punët e Mbrendëshme ; 
kemi dekretue dhe dekretojmë : 

Z. Luigj Çurçija, tash Sekretar i .Comunes së 
Vaut-Dejës, gradohet dhe emnohet Kryetar i Komu 
nes së Kastratit në vëndin qi rezulton vakant. 

Z. Gjergj Vjerdha, emnohet Kryetar i Komunes 
së Pogonit në vendin qi ndodhet vakant. 

Urdhnojmë qi ky Dekret të botohet në Fletoren 
Zyrtare të Mbretnis. · 

Tiranë, me 14,-11-1942 XXI. 
Francesco Jacomoni .d. v. 

M. Kruja d. ~. 
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(j 

DEKRET MINTSTRUER 
' 

Shtim fondi në Buxhetin e Min. s· Ek. K. 
JlINlSTRI SEKRETAR SHTETI Pi~H Fl NA NCAT 

Tue pa nenin 10 të Dekretit Mëkambësuer Nr. 
, 152 dt. 21 Korrik 1942-XX mbi krijimin e Komitetit 
Qendruer për Nozullime e Konsume, botue në Fleto 
ren Zyrtare të Mbretnis Nr. 87 dt. '!9 Korrik 194-':2-XX; 

Tue pa propozimin e Ministria s' Ekonomis Ko 
mbëtare,' ha me shkresën Nr. 8::i81,;3 dt. 18-:X 1-1942- 
XXI, mbi shtimin e fondeve të nevojshme për fun 
ksionimin e Komitetit të përroendun sipër, 

D EK RE TO N: 
Neni l 

Në gjëndjen e parapamjevet të shpenzimevet 
t' ushtrimit financjar 194':2. 4;3 të Ministria s' ~konomis 
Kombëtare shtohet fondi nën: 

Kap. 2 «Rrogë personelit rne kontratë» e per- 
sonelit të jashtësakoushëm, puntori fr.shq. tO;'i.600 

Kap. 4 Shpenzime Zyreje ,. 8~.000 
tr.shq. JH7.600 

Neni 2 
Foo det për fr.shq, 187 .600 ( njiqindetetëdhjetesh- , 

tatmijegjashtëqind), shtue me neniu e sipërmë të ktij 
Dekreti, përballohen me t' ardhuuat e vertetuetne ma 
tepër se parapa nën Kap. 9 «të dhetëta mbi drithua , 
pemë, bar, ullij e zhuzë- të gjendjes së parapamje 
vet të t' ardhunavet t' ushtrimit fiuancjar 1942j4:3. 

Neni 3 
Ky Dekret i komunikohet Ministrie s' Ekonomis 

Kombëtare e Këshillit Kontrollues për rregjistriru. 
Tiranë, më 21-Xl 1942-XXJ. 

Ministri i Financavet: 
Shuk Gurakuq] d, i· 

DEKRET Ml NISTRCER 

D. n. 98 Deklarim dorëheqjeje praktikanti 
N/MINISTRI SEKRETAR SHTETI PER P. MBREND. , 

Mbasi pau Dekretin .Mëkambësor nr. 1:-) datë , 
':!.7-2-~94~ xx; 

Mbasi pau shkresën nr. 017Ji2, dt. :.>-10-19H-XX: 
Jlbasi pau nenin 45 të D. ~I. nr. 105, datë 

~-4-1940-XVIII; 
DEKHETON: 

Z. Osman Meta, praktikant në Trupin e Arma 
tosun të Policie, deklarohet dorëheqës mbasi nuk 
asht paraqitë në detyrë mbrenda afatit ligjuer të 
caktuem. 

J(y Dekret do t' i komunikohet Këshillit Kontro 
llues për regjistrim, dhe do të botohet në Fletoren 
Zyrtare lë Mbretuis. 

Tiranë, më 19-Xl-1942-XXI 
N/Ministri i P. të Mbrendëshme 

Mark Gjomarkaj d. r. 

DEKRET MINJSTRUER 

D. n. 104 Pezullim Sekretari N/Prefel{h1rn 

N/:\11 NI RTRl SEKR. SHT~'l'I PitR P: I•~ l\'IBlrnN D. 

Mbasi pau aktin Nr. :wm, datë. 17-t 1-LM2-XX, të 
kësaj Ministrije : 

)!basi pau nenin 59 të D. M. nr. 10:-), datë:~ ,i l!HO 
XVIIT: mbi g-jendjen juridike, ekonomike e jeru rhik o 
të nëpun-ave të Shtetit; 

DEKRETON: 
z. Zeman Haxhiaj, Sekretar i I I-li' pranë N/Pre· 

fckturës së Kavajës, grupi A, grada e X, pezullohet, 
për nji kohë të pacaktueme, nga puna me premje 
rroge dhe vehet nën ndjekje dishipliuore. 

Gjatë kohë-vashdirnit I(, pezullimit. ti' përrnëndu 
nit nuk i takon kurrfarë shperblimi ushqimue r fa. 
miljar mbasi rezulton i pa martuem, 

K~- Dekret hyn në fuqi nga data e botimit të 
tij në Fletoren Zyrtare të Mbretnisë dhe do t' i 
komunikohet Këshillit Kontrollues për r«'g-_jistrim. 

Tiranë, me ~H-11-1942-XX, 
N/'.\fo.tri i P. të Mbri'ndshme : 

Mark Gjomarku] d. I'. 

D1'~KRET :\11 NI S'f'RLJER 

D. n. 103 Caktim shpërblimi fëmijve nëp. të pezulluem 

NnrtNISTRI SEKtl. SHTETI P}~R P. E JIBRENI>. 

Mbasi pan Dekretin .\linistruer Xr, 9~ dt. 30-X- 
194-~-XXI. 

;\1 bast pau nevojën qt me u caktue fa milj eve të 
funksionarve të S.B. të pezulluam ZZ. Dr. Skënder 
Selmanaj ~ Ismet Hoxha shpërblimin ushqimuer HI 
përmujshëm ; 

Mbasi pau nenin 59 të D. Mëk. Nr. 38, dt. I0-~- 
1941-XJX, 

D 1<: K R E 'r O x : 
Bashkëshorteve dhe fërnijve të mitun lë ZZ. Dr. 

Skënder Sel:.nanaj e lsmet Hoxha epet për kohë va 
shdimiu e pezullimit të këtyne. nji shpërblim ushqi 
muer barazi me katër të pestat t4/G) e rrogave qi 
merrte seicili prej tyne. 

Ky Dekret dot' i komunikohet Këshillit Kontro 
llues për rregjistrirn dhe do të botohet në Fletoren 
Zyrtare të :VI bretnis. 

Tiranë. më 23-XI-191-2-XXJ. 
N/Ministri i P. të .'1brëndëshme 

Mar« GJ0111arkaj d. ii. 
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'DEKRET MI l\ISTRUEH. 

D. n, 102 - Pezullim N/Komiseri të S.B. 
N/MlNISTRI SEKR. SHTE rt PËR P. E MBRËND. 

Mbasi pau D.Mëk. Nr. 15 datë 27-It 1942-XX; 
Mbasi pau shkresën Nr. 0917 res, dt. 17-:XI- i 

1942-XXI; 
Mbasi pau nenin 59 të D.Mëk. datë 2-TV-1942-XX, 

Nr. 105; 
DEKRETON: 

Neni 1 
Z. Llazi Ruço, N/Korniser i S.B., pezullohet nga 

grada me premje të rrogës për nji kohë të pacaktue 
me dhe vehet nën ndjekje dishiplinore. 

Gjatë kohës vashdimit të pezullimit, të përmën 
dunit nuk i takon kurrfarë shpërblimi ushqimuer fa 
miljar mbasi rezulton i pamartuem. 

Neni 2 
Ky Dekret, hynë në fuqi qysh më 27-X-1942-XX. 
Ky Dekret do të botohet në Fletoren Z) rt ire të 

Mbretnis dhe do t' i komunikohet Këshillit Kontro 
llues për rregjistrim. 

Tiranë, më 23-XI-1942-J<XJ. 
N/Mioistri i P. të Mbrëndshme 

Mctrk Gjomarkaj d. v. 

DEKHET MINISTRUER 

D. n."'101 - Deklarim dorëheqjeje agjenti burgu 
N/MJNISTRI SEKR. SHTETI PËR P. E l\IBRËND. 

Mbassi pau shkresën Nr. 1486/6, dt. 3-XI-42-XXI, 
të Prefekturës së Gjinokastrës, me të cillën njoftohet 
Ministrija se agjenti i burgut të Gjinokastrës, Z . .Myf 
tar Sulo Qendro, ka qiodrue larg detyre 40 ditë rresht 
pa pasë lejë të rregullt; 

Mbassi pau dispozitat përkatse të D.Mëk. Nr. 
10:S, dt. 3-4-1940-XVHI, botue në Fletoren Zyrtare 
Nr. 55, dt. 7-4-1940-XVIII; 

DEKRET ON: 
Neni 1 

Z. Myftar Sulo Qendro, agjent i Kl. Il l-të në 
burgun e Gjinokastrës, Grupi C, Grada e XIV-të, 
deklarohet dorëheqës, në bazë të nenit 45 të Dek. 
Mëk. të sipri-treguem. 

Neni 2 
Ky Dekret hyn, në fuqi, me datën 30 Nan.du er 

1942-XXI dhe do t'u komunikohet, për dijenie vep 
rim, të gjitha zyrave përkatse dhe do të botohet në 
Fletoren Zyrtare të Mbretnis. 

Tirani, më 23-XI-194~-XXI. 
N /Ministri i P. të Mbrëndëshme 

Mark Gjoniarkaj d. v. 

DEKRET MINTSTRUER 

Pezullim mësuesi 
MINISTRI SEKR. SHTETi PËR ARSIMIN BOTUER 

Mbasi pa telegramin shifër' nr. 44 Re~. dt. 3-XI- 
1942-XXI t' Inspektoris s' Arsimit të Durrësit, me të 
cilën njoftohej se kundra. Z. Beqir Çelës mësues në 
Durrës, asht, marrë nji masë policie; 

Mbasi pa nenin 7 të Dek. Mëk. Nr. 24 dt. 10 
Fruer 1941-XIX; 

DEKRETON. 
Neni 1 

Z. Beqir Çela, mësues në Durrës, grupi B grada 
IX, rroga mujore fr. sh q. 2%, pezullohet nga detyra 
me shveshje prej rroget për uji kohë të pacaktuerne, 
mbasi kundra tij asht marrë nji masë policije. 

Neni 2 
Pezullimi i tij për të gjith efektet ligjore, ka vleftë 

që nga data 3-:XI-1942-X:XI. 
Ky Dekret ka me u botue në Fletoren Zyrtare 

të Mbretnis dhe ka me iu kumtue për r<'{?jistrim Kë 
shillit Kontrolluës si edhe zyra ve të tjera përkatëse. 

·Inspektorija e Arsimit e Durrësit ngarkohet ma 
njoftue sa sipri intendencën Financjare. 

Tiranë, 18- X[-1942-XX f 
Ministri: 

.Khevat Korça d. a. 

DEKRET MINISTRCER 
Emërim Komisari pranë Sh. ,,Kraba" 
MINISTRI SEKRETAR SHTETI PËR 

EKONOMIN KOMBËTAR~; 
Tue pa Art. 1 e tutje të Dekretit të Mëkambësis 

së Përgjithëshme, me datë 2 Qershor 1939-XVIII 
Nr. 23, mbi krijimin e një sindikatit Qeveritar mbi 
Aciendat që ushtroj në sherbime për dobi ose nevojë 
publike; 

Për të pasë në vezhgim të vazhdueshmë e të 
dendurë veprimet e Shoqërisë Kolektive -Kraba» Kol 
Kuqali e Shokë dhe që këto të shvillohen në mëny 
rë konformë me interasat e nalta të ekonomisë të 
Vendit; 

DEKRETON: 
Emërimin e Zotit Ing. Dhori. Pano si Komisar 

pranë Shoqërisë «Kraba- me fakultetet dhe atributat 
të parapame me Dekretin e sipërpërmendur. 

Për të gjithë kohën e ngjatjes së këtij sherbi 
mi, Zotit Ing. Dhori Pano do t' i paguhet një shpër 
blim mujor që do të caktohet ma von si dhe gjithë 
shpenzimet përkatëse të nevojshme për shvillimin 
e shërbimit; 

Ky Dekret ka me u botue në Fletoren Zyrtare 
dhe hyn në fuqi ditën e sotme. 

Tiranë, me 23 Nanduer 1942-XXI. 
Ministri Sekretar Shteti për 

Ekonomin Kombëtare 
K. Kote a. v. 
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Fletë Shpallje Ankandi 
~i ~bas vendimit Nr, 197 d, 14-X-194'1-XX të 

Kryeris saj, Bashkija e Shkodrës qe, i:.G .:::~:!~ika.të për 
të dhanë në sypërmarrje nxjerrën e taksës 5°1o mbi 
buj.!,.ie e ngranje, për· nji vjelë kohë tuej fillue prej 
datës 1 Kallnuer 1943-XXI e deri me datën :H Dhe 
tuer 194:3-XXH, me konditat e poshtë shenjueme: 

I). Adjudikata ka me u ha në sallën e Bashkis 
tëi21-tën ditë mbas datës së sapalljes në Fletoren Zyr 
tare e ka me vavhdue për tri orë tuej tillue n' orën 
9 paradite e deri n' orën 1'1:!.-0fertat e paraqituna nuk 
mund të tërhiqen, por sejcili ofertues mund të para 
qesi oferta tjera mbrenda këtyne tri orëve e para se 
të bahet çelja e zarfavet. 

2). Çmimi bazë asht caktue fr.shq. 40. - në ditë 
pa përjashtim të ditëve të festimevet, ofertat duhet të 
kenë të caktueme sasinë e përqindjes së nallësimit 
nga çmimi bazë i caktuem fli ma sipër. 

3). Kryetar' i Këshillit në ditën e n' orën e cak 
tucme si ma sipër d. m. th. n' orën 12 në praninë e 
konkurrusavet çilë zarfat dhe i këndo me za të naltë 
të gjitha ofertat, ato oferta që nuk i a kanë arritë 
skedës së mësheftë përjashtohen nga ankandi. Në rasë 
se n' ofertat e mëshefta rezulton se dy e ma tepër kon 
kurruesa prezent kanë paraqitë ofertat të njinjishme 
e qi janë të pranueshme. veprohet, po n' at mbledhje, 
me nji leçitacjon vetëm midis tyne, ofertuesi ma. i 
mirë deklarohet fitues i adjudikatës. 

4). Lëshim e adjudikatës vehet nil zbatim mbasi 
t' jetë marrë pëlqimi definitiv i autoritetit t' Admini 
stratës lokale si mbas nenit 138 të Iigjës së Bashkivet. 

5). Ndër- ofertat do të shënjohet kjartas pranimi 
i krnditavet t' adjudikatës tue nënshkrue me emën të 
të këndueshëm. 

6). Bashkë me oferta do të paraqiten edhe doku 
mentat e garancinsë së nevojshme. 

7). Garancija për kët qëllim duhet të jetë në të 
holla fr.shq. 2000, të cilat do të derdhen n' arkën e 
Bashkis, kjo garanci mund të .jepet edhe në depozi 
tim të kësaj shume pranë Bankavet qi ndodhen në 
Shqipni të njoftuna prej Qeveris, ofertuesi do të para 
qesi çertifikatën se banka garanton sasm e shumës 
së caktueme për kët qëllim. Garancija mund të kër 
kohet prej atij qi e jep për me i këthye, e nuk 
mund të ndryshohet as në realitet as në formë deri 
në përfundim t' afatit të caktum në kontratë. 

Për veç mëndyrave të sipër tregueme, garancija 
mnnd lë pranohet prej Bashkisë edhe në Ipotekë të 
parë mbi pasuni të pa tundëshme, sasija e . së cilës 
duhet të jetë fr.shq. 4000, dyfishi i garancisë në të 
holla. Kjo pasuni do t' [eië e pa vjegueme në [asnji 
barrë ose pengim,· dhe ofertuesi duhet t' i paraqesi 
Bashkisë akt-dorzanin e pasunisë së patundëshme në 
të 'cillën të jetë e caktume vjeftja reale në bazë të së 

cilës don me garantue sypëmarrjen, si edhe nji ,:1rli 
fikatë të Zyrës së Ipotckav= se ajo pasuni asht e lir 
shme prej çdo pengimit. Ky artikuu ~ .. , ;;.~' '1:, t ::11 
themel të neneve 2~> e 26 të Rregullores mbi zbatimin 
e ligjës së Kontabilitetit të Përgjithëm të S!::c.!:•, ri>•· 
garancinë në lpotekë <luhet të jenë klye të gjitha for 
malitetit që përmbajnë depozitat e ligjës sii garan<·i,·e 
me dt. 31 ~lajë l!l:l-i e shpalluri në Fleture n z'.;yitan• 
Nr. 34- d. 30 Qershuer 1!134. 

8). Ofertat do jepen në zarfa të mbyllunu dhe të 
vulosuna me dyllë të kuq. 

9). Në qoftë se çmimi i dhanun prej ofert uesuvet 
në ofertat e mbylluna nuk arrinë çmimin që ka me 
caktue Bashkija në skedën e msheftë, atëhere Këshilli 
të drejëtn për mos lëshimin definitiv W sipërmarrjes, 
dhe ankandi anulohet. 

10). Ofertat. me telegramë ose me telefon nuk 
pranohen. vetëm janë të pranushme ato që janë me 
prokura të rregullshme, e kur që janë paraqitë si 
përfaqsu-sa përpara Kryer a rit. 

I l ), Nxjerrja e tn kses f)°lo mbi bujtje e ngra nje 
ndër derk ore e bujtina hahet në bazë të 11e11it 15 të 
Iii:.1ës së n! së Bashkive e shpalluu 11ë Fletoren Zyr 
tare Nr. 29 dt. Hi .\1ars 194~-XX. 

12). Xxje: rja e kësaj takse shitet në fr.shq. dhe 
pagesa. do t' i bahet Bashkis në fr.sh., 11ë elitën që ka 
me u caktue në kontratë, pa mujte me kërkue afat. 

13). Sypërrnarrësi asht i detyruam me i ha page 
sën arkës së Bashkis ndër kiste 15 ditshë, d. m. th. 
me 1i:"> e në fund të çdo muejit. Në rast> të mos pagi 
mit në ditëu e caktueuie, Bashkija merr masa për 
· jerrjen e të holla vet; dhe po qP- se kalojnë 5 ditë 
mbas datës caktueme për pagesë, Basskija ka të drejtë 
të prishi kontratën p1 kenë nevoja për kurrfarë lajmë 
rimit sypërmarrsin dhe e merr n' administrimin e vet 
xjerrjen e taksës ose e qet në shitje të dytë tue kenë 
ç'do dam në ngarkim të svpërrnarrsit dhe të garancia 
së tij. 

14). Pagesa e taksës qi u përmendën në nenin 
13 të kësaj letër adjudikate tue filtue që nga dita e 
dhanjes në sypërrnarrje d. m. th. prej dalës së dorë 
zimit e deri në fund të mojit Shtatuer 1!l4~. do të 
bahet me shtesë 20% (njizet) përqind ma tepër si i 
takon përpjestimit të 15 ditëve. Për sa i :përket page 
sës së. kisteve për tre mujshin Tetuer, Nanduer .e 
Dhetuer 1943-XXIJ shtesa 20°1o e pagueme ma tepër 
prej sypërmarrsit ndër mujtë e ma parshëm, ka me 
u llogaritë pjesërisht në favor të sypërmarrësit nder 
kistet e tre mujve të nalt-treguem. 

15). Në pagesë të kistëve nuk mund !të bahet 
kurrfarë taksimit ose rnung, sët, por kistet do të pa 
guhen plotësisht e në rregull. 

16). Sypërmarrsi nuk ka të drejtë me kërkue 
prej Bashkisë kurrnji dam-shpërblim edhe në qoftë se 
i ngjanë nga forca madhore si edhe prej forcës së 
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pa pritme, kalamiteli, etjera. Sypërmarrësi nuk ka të 
drejtë me kërkue prej Bashkisë as ma të voglin shpër . 
blirn damit për shkak ndërhymjes të ndnnji të treti; 
e në qoiië :::0 i.,nv~anë. f'l?~0:-:::::.;:.,rrsi mundet me kër 
kue shpërblim dami nga aj qi ja shkakton. Me nii 
fjalë, sypërmarrsi nuk ka të drejtë me kërkue prej 
Bashkisë zbritjen ose shpërblim damit nga shuma e 
ko ntraktuerne, për çdo dam eventual qi mund t'i vijnë 
prej forcës së madhore, Cytje, ndërhymje e të tretve 
etje ra. 

17). Mbrenda tri ditëve mbas lëshimit definitiv 
sypërmarrësi asht i detyruem të lidhi kontratën e të 
paguejn taksën 2°/0 dy përqind mbi shit-blerjet dhe 
ankaudët mbi të gjith shumën e sypërmarrjes në 
bazë të nenit 16 të ligjës së re të Bashkisë. 

18). Në rasë qi sypërmarsi nuk lidhë kontratën 
ose nuk pague taksën 2°1o dy përqind të tatimit mbi 
shit-blerjet dhe ankandët n' afatin e caktuem konsi 
derohet si i apstenuem nga sypërmarrja, dhe Bashkija 
preçedon çeljen e nji adj udikatë të re tue i ugarkue 
çdo dam mbi sypërmarrsinë e të garancisë së tij siç 
përmendët në nenin 14 të kësajë letëre adjudikate 
dhe si kuer garanciia të mos mjaftojnë me mbulue 
damet e shkaktuem në rasë i merren prej pasunisë 
tjetër. 

191. Gjith konkurruesat ose garantat e tyne qi 
do të marrin pjesë në kët adjudikatë, duhet qi mos 
të kenë. kurrfarë borxhit ndaj arkën e Bashkis për 
ndryshej nuk do t'ju pranohen ofertat e tyne, në rasë 
se paguen pa u mbyllë ankandi pranohen. 

20). Jashtë tarifës dhe dispozitavet të ligjës së 
Bashkivet sypërmarrësi nuk ka të drejtë të marrë 
kurrfarë takset dhe si kuer të kenë pasë ndonji rr-hë 
shtetje mbas zakonit të vendit; në rasë se gabon e 
merr ndenji të hollë ma tepër se asht caktue në ta 
rife, Kryetar' i Bashkis asht arbitër i pa kontestueshëm 
me gjobitë kundra-vajtësin deri në 200 fr.shq. 

21). Të {!jitha shpenzimet qi kanë. për të rrjedhë 
për kët letër-adjudikate si legalizim i kontratës në 
N oleri e n' I potekë shpallje, pulla e tjera, janë në 
ngarkim të sypërmarrësir. 

22). T'i nteresuemit që dish roj në me pasë njof 
time ma t: inta mbi konditat e kësajë sypërmarrje, 
mund t'i drejtohen Zyrës së Llogaris së kësajë Bashki. 

23). Taksa e Lotimit të shpalljes në Fletoren 
Zyrtare do të paguet ditën e nënshkrimit të 
kontratës si mbas nenit 12 paragrafi :3, i dekret rre 
gullores mbi gjestionet e Fletores Zyrtare. 

Shkoder, më 18 Nanduer 1942-XXI. 
Kryetar' i Bashkis : 

Fletë Shpallje Ankandi 
Si mbas vendimit Nr. 197 d. 14.X.1942-XX, të 

Kryesis saj, Bashkija e Shkodrës qet n' adjudikatë 
për të '1hauë në sypërmarrje nxjerrjen e taksës 2°1o 

(dy për qin d.) Tatim mbi shit-blerjet dhe ank::i~::'..c.~, 
për nji vjelë kohë tuej Tillue prej ·datë.; 1 Kallnduer 
1943 XXI t; deri me datën ~: :Uhetuer 1943-XXII me 
konditat e i.,v.;,;:~C-"i1enjuer.~c. 

1) .A.ojuciiirnta ka me u ba në salën e BasLl~:s 
të 21-tën ditë mbas datës së shpalljes në Fletoren 
Zvrtare e ka me vazhdue për tri orë tue fillue n' orën 
9 paradite deri 12 paradreke, O fer tat e paraqituna 
nuk mund të tërhiqen, por sejcili ofertues mund të 
paraqesi oferta të tjera mbrenda këtyne tri orëve e 
para se të bahet çelja e zarfave. 
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2) Çmimi bazë asht caktue fr.shq. 22.000 për nji 
vjetë kohë prej datës 1.I.1943 deri me datë 31-XII-1943. 
Ofertat duhet të kenë të caktueme sasinë e përqindjes 
së naltësimit nga çmimi bazë i caktuem ma sypër. 

3) Kryetar' i Këshillit në ditën e n' orën e cak 
tueme si ma sypër d. m. th. n' orën 12 në pranim e 
konkurruesave çile zarfat dhe i këndon me za të 
naltë të gjitha ofertat. Ato oferta që nuk kanë arritë 
skedës së msheftë përjashtohen nga ankandi. Në rasë 
se në ofertat e mëshefta rezulton se dy o me tepër 
konkurruesa prezent kanë paraqitë oferta të njinji 
shme e që janë të pranueshme, veprohet po n' at 
mbledhje. në nji leçitacjon vetëm midis tyne ofertuesi 
ma i mirë deklarohet fitues i adjudikatës. 

4) Lëshimi i adjudikatës vehet në zbatim mbasi 
të jetë marrë pëlqimi definitiv i Autoritetit t' Admini 
stratës lokale si mbas nenit 138 të ligjës së Bashkive. 

5) Ndër ofertat do të shenohet qartas pranimi i 
konditave t' a-Iju+ikatës tue nënshkrua me emën të 
këndueshëm. 

6) Bashkë me ofertat do të paraqiten edhe do 
kumentat e garancisë së nevojëshme. 

7) Garancija për kët qëllim duhet të jepet në të 
holla fr.shq. 3.000 të cillat do. të derdhen n' arkën e 
Bashkis. Kjo garanci mund të epet edhe në depozitim 
të kësajë shume pranë Bankave që ndodhen në Shqip 
ni të njoftuna prej Qeveris. Ofertuesi do të paraqesi 
çertifikatë Banke se garanton sasin e shumës së cak 
tueme për kët qëllim. Garancija nuk mund të kërko 
het prej atij qi e jep për me ja kë thye, e .,nuk mund 
të ndryshohet as në realitet as në formë deri në për 
fundim të caktuam në kontratë. Për veç mëndyrave 
të sipër tregueme, garancija mund të pranohet prej 
Bashkisë edhe në Ipotekë të parë mbi pasuni të pa 
tundëshme, sasija e së cillës duhet të jetë fr.shq. 
6.000 dyfishi i garancisë në të holla. këjo pasuni do 
të jetë e pa vjegueme me as nji barrë ose pengim, 
dhe ofertuesi duhet t'i paraqesi Bashkisë akt-zotnimin 
e pasunisë së pa tundëshme, në të cillen t' jetë e 
caktueme vj eftja reale në bazë të së cilës don me 
garantue sypërmarrjen, si edhe nji çertifikate të Zyrës 
së lpotekave se ajo pasuni asht e lirshme prej çdo 
pengimit. 
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Ky artikull formulohet në themel të neneve 25 
e 26 të Rregullores mbi zbatimin e ligjës së Konta 
bilitetit të Përgjithshme të Shtetit, për garancinë me 
Ipotekë duhel të jenë krye të gjitha formalitetet qi 
përmbajnë dispozilat e ligjës së garancivet [datë 31 
Maj 1934 e shpalluri në Fletoren Zyrtare Nr. :H, me 
datë 12 Qershuer 1934. 

8) Ofertat do të jepen në zarfa të mbylluna dhe 
të vulosuna me dyllë të kuq. 

9) Në qoftë se çmimi i dhanun prej ofertuesavet 
në ofertat e mbylluna në arrinë çmimin qi ka me 
cakte Bashkija në skeden e mësbefët, atëherë Këshilli 
rezervon të drejtën për mos lëshimin definitiv të 
sypërmarrjes, dhe ankandi anulohet. 

10} Ofertat me telegrame ose me telefon nuk 
pranohen, vetëm janë të pranueshme ato që janë me 
prokura të rregullta e kuer qi të jenë paraqitë si për 
faqsuesa para Kryetarit. 

11) Nxjerrja e taksës -!.°lo (dy për qind, «Tatim 
mbi shit-blerjet dhe ankandë bahet në bazë të nenit 
16 të ligjës së re të Bashkivet e shpallun në Fletoren 
Zyrtare Nr. 29 d. 16 Mars 1942-XX, në mëndyrën e 
përshkrueme në kët nen. 

12) Nxjerrja e kësaj takse shitet në fr.shq. dhe 
pagesa do t' i bahet Bashkise në fr.shq. në ditën qi 
ka me u caktue në kontratë, pa mujtë me kërkue atat 
pages et. 

13) Sypërmarrësi asht i detyruem me i ba pa 
gesën arkën së Bashkisë, ndër kiste 15 ditëshe d. m. 
th. me li) e në fund të çdo mojit. Në rasë të mos 
pagimit në ditën e caktueme Bashkija merr masa për 
xjerrjen e të holla vet; dhe po kje se kalojnë 5 ditë 
mbas datës së caktueme për pagesë Bashkija ka të 
drejtë të prishin kontratën pa kenë nevoja për kurr 
farë lajmërimit sypërmarrësin dhe e merr n' adminis 
trimin e vet nxjerrjen e taksës ose e qel në shitje të 
dytë tuej kenë çdo dam në ngarkim të sipërmarrësit 
dhe të garancis së tij. 

14) Pagesa e taksës qi u përmend në nenin 13 
të kësajë letër adjudikate, tuej fillue që nga data e 
dhanjes në sypërmarrje d. m. th. prej datës së dorzi 
mit e deri në fund të mojit Shtatuer 1943-XXI, do 
t' 1 bahet arkës së Bashkisë me shtesë 200/o (njizet 
për qind) ma tepër se i takon përpjestimit të kisteve 
të caktueme për pagesë. Për sa i përket pagesës së 
kisteve për tre muejorin Tetuer Nanduar e Dhetuer 
1943-XXII, shtesa 20°1o (njizet për qind) e pagueme 
ma tepër prej sypërmarrësit ndër muj të e ma parshëm, 
ka me u llogaritë pjesrisht në favor të sypërmarrësit 
ndër tre mujtë e nalt-përmendun. 

15) Në pagesë të kisteve nuk mund të bahet 
kurrfarë takasimit ose nrnngeset, por kistet do të 
paguheu plotësisht e në rregull. 

16) Sypërmarrësi nuk ka të drejtë me kërkue 
p_rej Bashkis kurrnji dam-shpërblim edhe në qoftë se 

i ngjanë nga forca madhore si edhe prej forcës së 
pa pritun, kalamiteti, etjera. Sypërmarrësi nuk ka të 
drejtë me kërkue prej Bashkisë c1s ma të voglin 
shpërblim <lami për shkak udërhymje Hi ndenji të 
treti, e në qoftë se 1 ngjanë, sipërmarrësi mundet me 
kërkue shpërklim dami nga aj qi i a shkakton. ~le 
nji fjalë, sipërmarrësi. nuk ka të drejtë me kërkua 
prej Bashkisë zbritje ose shpërblim dami nga shuma 
e kontraktueme, për çdo dam eventual qi mund I' i 
vij prej forcës së madhore, etj., prej cytje, ndërhymje 
e të tretve etjera, 

17) Mbrenda tri ditëve mbas lëshimit definitiv 
sipërmarrësi asht i detyrue m, të lidhin kontratën dhe 
të paguejnë taksën 2.ojl, dy për qind tatim mbi shit 
blerjet dhe ankandet, mbi të gjith shumën e srper 
marrëjes në bazë të nenit 16 të ligjës së r<~ të Bash 
kivet. 

18) Në rasë qi sipërmarrësi nuk lidhë kontratën 
ose nuk paguen taksën '2·;/0 (dy përqind.) 11' afatin e 
caktuem konsiderohet si i apstenuem nga sypër 
marrëja, dhe Bashkija proçedon çeljen e 11ji adjudi 
katë të 10 tuej i ngarkue çdo <lam mbi sypërmarrë 
sin dhe garanciuë e uj siç përmendet në nenin 14 të 
kësajë letër-adjudikatë. dhe s i kuer gara uclja mos të 
mjaftojnë me mbulue damet c shkuktuerne në kët 
rasë i merren prej pasunisë tjetër. 

19) Gji th koukurruesat ose garanlat e t yue qi 
do të marrin pjesë uë kët adjudikatë duhet qi mos 
të kenë kurrfarë borxhit ndaj arkën e Bashkis, për 
ndrvshej nuk do t'ju pranohen ofertat e tyne, në 
në rasë se paguej në pa u mbyllë ankandi pranohen. 

'20) Jashta dispozitavet të lipjës ~i1 Bashkivet, 
sipërmarrësi nuk ka të drejtë të marrin kurrfarë tak 
set dhe sikuer të kenë pasë ndenji mbështetje mbas 
zakonit të vendit, në rasë se gabon e merr ndonji të 
hollë ma tepër se aq sa asht e caktueme prej ligjës, 
Kryetar' i Bashkis asht arbitër i pa kontestueshëm 
rne gjobitë kondra-vajtësin deri në fr.shq. 200 (dyqind). 

21) Të gjitha shpenzimet qi kanë për të rrjedhë 
për kët letër-adjudikatë si : legalizim i kontratës ne 
Noteri e n' Ipotekë, shpallje, pulla, e tjera janë në 
ngarkim të sipërmarrësit. 

22) T' interesuemit qi dishrojnë me pasë njoftime 
ma të imta mbi konditat e kësajë sipërrsarrëje, mund 
t'i drejtohen Zyrës së Llogaris të kësajë Bashki. 

2:J) Taksa e botimit të shpalljes në Fletoren 
Zyrtare do të paguhet ditën e nënshkrimit të kontra 
tës si mbas nenit 12, paragrafi 3, i dekret rregullores 
mbi gjestionin e Fletoren Zyrtare. 

Shkodër, më 18 Nanduer H>42-XX.I. 
Kryetar' i Bashkis : 
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Shpallje - Ankandi 

Bashkija e Kryeqytetit nxjer në adjudikatë paksi 
mi, lëshimin në sipër- marrje fornizi min e bukës për 
të vobektit për përiudhën 1 Kallnuer 1943 deri 31 
Dhetuer 1943-XXII dhe me këto kondita: 

I) Çmimi bazë ka me qenë aj i caktuem nga 
au loritetet për kaf se të ti pit "unik. dhe me peshën li 
gjërisht të caktum. 

2) Adjudikata do të zhvillohet në sallën e Kryesis 
Hë Bashkis, përpara Komisjonit përmanent prej orës 
16 deri n' orën 19 të ~~-tës ditë mbas botimit në Fle 
torer:-Zyrtare (inklusiv dita e shpalljes); në qoftë se 
dita e adjudikatës takon të jetë ditë pushimi Zyrtar, 
kjo veprohet ditën e nesërme. 

3) Ofertat do të paraqiten në zarf të mbyllun 
tue qenë të shoqnueme me garancin bankare në Hi 
holla të derdhuna n' arkën e Bashkis prej Fr.Shq. 1000, 
ose n' i po tek Hi parë dyfishe, dhe sipërmarrja ka me 
i u lëshue ofertuesit që ofron zbritjen përqindëse ma 
të mirë mbi çmimin bazë. 

4) Sipërmarësi fitues detyrohet t'i u japi të vo 
bekëtëve buk gruni të pjekun mirë dhe në kualitet 
tip •unik. tue mos shkaktue as ma të voglin ankim. 
Në rastë se konstatohet se buka nuk do të jetë si u 
përshkrue ma sipër, Bashkija ka të drejtë me e ble 
bukën ndër tjerë furtarë për llogari të sipërmarrsit, 
tue rezer vue të drejtën për auullimin e koutratës dhe 
tue kalue garancin në favor të arkës saj. 

5) Adjudikata do të zhvillohet në konformitet me 
dispozitat e Regullores së Kontabilitetit të Përgjithshëm 
të Shtetit, rue vijue adjudikatë e hapet midis atyne 
që rezultojnë ofertat të barabarta. 

6) Sipërmarsi fitues bukën ka me i u dhanë di 
rekt të vobektëve kundrejt nji diftese të posaçme të 
vertetueme nga Zyra e Financës. 

7) Pagesa ka me u ha për ç'do 1:> ditë kundrejt 
paraqitjes së nji listës përmbledhëse rne diftesat për 
katëse, dhe të cilat duhet t'i përshtaten datës dhe 
muejt përkatës. 

8) Fituesi i an kaudit brenda 5 dit ve prej datës 
që të dergohet 11ë noterin projekt-kontrata, detyrohet 1 

të paraqitet për nenshkrim, dhe pesmëdhejt ditë mbas 
nënshkrimit, të filloj fornizimin e bukës, përndryshe] 
garancija proj Fr.Shq. 1000 kalon në favor të Bashkis 
dhe anullo'iet ankandi. 

9) Sipërmarsi edhe :30 ditë mbas mbarimit të 
afatit, detyrohet me vazhdue fornizimin e bukës po 
me ato kondita. 

to) Gjithë shpenzimet e shpalljes, kontratës, 
taksat Shtetnore e tjera janë në ngarkim të sipërma 
rrësit. 

Tiranë, me ~4-Xl-1942-XXI 
Komisar' i Jasht - Zakonshëm. 

SHPALLJE 

Basbkia e Vlorës në hazë të vendimit Nr 30/1f>8 
dt. 2:3-10-1942-XX, lë Konsulltës dhe Kryesis së sajë, 
nxjerrë n'adjudikat lëshimin në sipërmarrje për vitin 
194:3 (qe 1-1-61-XJ I-194:3-XXII) këto taksa veç e veç 
me letër adjudikatë të veçantë mbas ligjës së Konta 
bilitetit të Përgjithshëm të Shtetit: 

a) Taksin e shit- blerjes së kafshë vet dhe bagti 
vet në bazë të nenit 88 të ligjës së Bashki vet, me 
përjashtim të taksit të vendit të tyre që jepet në si 
përmarrje me taksin e vendit. 

b) Taksin e tke.rjes së kafshëvet dhe të bagtivet 
në abatuare dhe e konsumit në bazë të nenit 1 të 
të Shtojcës së Ligjës së Bashki vet (bot uarë në Fle 
toren Zyrtare Nr. 29 dt. 16-3-1942-XX) 

c) Taksin e peshimit botuer dhe të matjes mbas 
nenit 2 të shtojcës së ligjës së Bashkivet. 

ç) 'l'aksin e okupimit vendit publik në bazë të 
nenit 3 të Shtojcës Ligjës së Bashkivet dhe të tarifës 
përkatse të aprovuarë nga Kshilli Administrativ i 
Prefekturës, tue u përfshirë në këtë dhe taksi i ve 
ndit për shitjen e gjas së gjallë dhe të kafshëvet. 

Ofertat do të bëhen me zarfe të mbyllura dhe 
shtimi bëhet në fr. shq. Adjudikata do të bëhet në 
sallën e Bashkisë 21 (njëzetenjë) ditë mbas shpalljes 
në Fletorën Zyrtare (tue u përjashtue dita e shpall 
jes) që prej orës 9 deri ora 12 p. d, dhe në rast se 
dita e adjudikatës takon ditë pushimi, ankandi bëhet 
të nesërmen po në orët e sipër-treguara. 

Ofertuesit pë: të marrë pjesë në adjudikatë, du 
het të depozitojnë për sejcilen taksë një shumë në të 
holla në Arkën e Bashkisë ose në Bankën Kombë 
tare ose në Bankën e Napolit siç vijonë : 

1) Prej fr. sqq. 4-000 (katërmijë) për taksin eshit 
blerjes së gjësë së gjallë. 2) Prej fr. shq. 5000 (pesë 
mijë) për taksin e therjes së kafshvet dhe bagëtive 
në Abatuarë dhe të konsumit. 3) Prej fr. shq. 10.000 
dbjetëmijë) për taksin e peshimit botuer. 4) Prej fr. 
shq. 4000 (katërmijë) për taksin e okupimit të vendit pub 
lik, ose një garanci në ipotekë mbi pasuni të patu 
ndëshme me vleftë të dyfishtë nga të sipërshenuarat 
dhe të pëlqyerë nga Konsulta e Bashkisë dhe e pe 
nguarë në favor të Bashkisë. Garancit ipotekore du 
het të paraqiten 24 orë përpara ditës ankandit. 

Ofertat do të përmbajnë shprehimisht pranimin 
e konditavet të adjudikatës dhe duhet të kenë nenë 
shkrimin e ofertuesit të qartë me dokumeutat e ga 
rancis. 

Ofertat me telegram nuk pranohen por prano 
hen ato me prokurë të rregulltë. 

Në orën e ca.ktuarë në a para «reke preçis, 
Kryetari i Bashkisë çel zarfat e mbyllura dhe ve 
ndos në proçes-verbalet lëshimin e efertuesit më të 
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mirë dhe për pëlqim ose refuzim ja paraqet Prefek 
turës lokale në bazë të nenit 138 të ligjës së Bashkivet. 

Në rastë se oferta më e nallë që ka me u-ba 
nuk harrin shumen e skedës së :mësheftë, Kryasi e 
Bashkisë anullon adjudikaten. 

Për të marrë njoftime më U! plota të kondita-· 
vet përkatse të interesuemit t'i drejtohen Zyrës Sek 
retaris së ksaj Bashkie. 

Vlorë, me 14-XI-1942-XXI. 
Kryetari i Bashkisë : 

Shpallje 
Bashkija e Elbasanit e mbështetun në vendimin 

e Konsultës sajë me Nr. ~29 datë 12-11-1942-XXI, 
nxjerr n' adjudikatë lëshimin në sipërmarrje për vi 
tin 1943 taksat e posht-shënueme : 

a) Taksin e Abatuarit e Konsumit nga therja e 
kafshëvet; 

b) Taksin e peshimit. dhe matjes; 
c) Taksin e shitjes së gjasë gjallë ; 
ç) Taksin e vendit (Sergjis) nga ditët e pazarit : 
d) Taksin e vendit nga kafshët ; 
dh) Taksin e depos të sendeve ndezëse: 
e) Pastrimin e Qytetit. 
Dorzimi i taksavet dhe i pastrimit të qytetit ka 

me u bamun si vijon : 
Taksa e Abatuarit e Konsumit 20 ditë mbas shpa 

lljes në Fletoren Zyrtare, taksa e peshimit dhe e 
matjes 21 ditë, taksa e shitjes së gjasë gjallë 22 ditë 
taksa e vendit nga ditës e pazarit 23 ditë, taksa e 
vendit nga kafshët 24 ditë, taksa e depos të sendeve 
ndezëse 25 ditë dhe pastrimi i qytetit 26 ditë mbas 
shpalljes në Fletoren Zyrtare, në qoftë se çmimet e 
ofrue:ne do të shifen t' arsyeshme nga Konsulta e 
Bashkis. · 

T' interesuemit për çdo informatë duhet t' i drej 
tohen kësajë Bashkije, dhe për të marrë pjesë n' a 
djudikatë duhet të paraqesin ofertat e tyne bashkë 
me garancitë ligjore n' afatin e caktuem. 

Elbasan, më 23-XI-1942-XXI 
Kryetar' i Bashkis : 

Shpallje - Ankandi 
Zyra e Përmbarimit Kolonjës shet n'ankant pro 

njat e poshtëshënuara të ndodhura në kufi t'Ersekës, 
1) Arë në lumë, dy e gjysmë dynym, me kufi: L. Li 
gor Vasil Prodani, P. udha dhe vetë, V. lumi dhe J. 
bregu. ~) Arë në Lumi tre dynym, me kufi, L. udhë 
dhe vetë, P. Shaban Isa, V. lumi dhe J. bregu dhe 
3) Një luath në përroj, dy dynymë, me kufi: L. Bek 
tash Kysen, P. J. Bektash- Hysen dhe V. Kasëm Ze 
nun, të zotëruara prej Nevrus Rushitit, më parë ba 
nuës n'Ersekë dhe tash me banim të pa ditur ni 
Stamboll të Turqisë dhe të sekuestruara prej kredi- 

torit tij Xhevahir Dervish Malukës po nga Erseka, 
pronja të cilave ju është caktuar një vleftë prej Fr. 
Shq. katërqint (400) prej ekspertave. 

Ankanti i part; fillon pas tridhjet ditëve që nga 
data e botimit të dytën herë në Fletoren Zyrtare të 
kësaj shpalljeje dhe mer funt brënda një muaji dhe 
ankanti i dytë dhe definitif fillon të nesërmen e m ba 
rimit t'afatit t'ankandës parë dhe mer fund brënda 
pesëmbëdhjetë ditëve, n'orën pesë pas mes <lite kurse 
do t'i dorëzohen ofertuesit të fundit. 

Pra lajmërohen t'nteresuarit që dëshërojnë të 
blejnë këto pronja, të prezantohen në Zyrën e Për 
mbarimit Kolonjës, për të dhënë ofertën e tyre, dyke 
u konformuar me dispositat e nenit 4f>l të Sht. 
11. Pr. C. 

Kjo shpallje botohet dy herë resht në Fletoren 
Zyrtare dhe si të jetë komunikuar dhe afishuar rre 
gullisht dhe zë vëndin e komunikimit për debitorin 
të cilit nuk i dihet banimi. 

Ersekë, më 18 Nëntor 194~-X). I 
Gjyqtari Paqtuës 

Shpallje Ankandi 
Zyra E' Përmbarimit Kolonjës. shet u' anka nt një 

truall shtëpie s ë bashku me një arë (spfo;Jite) që 
ndodhet pranë s ajë, të ndodhura r ë kufi të katundit 
Barmash me sipërfaqe katër (·J.) dynymë dhe të ku 
fizuara nga Lindja me vëllazërin ~lydin, nga Perë 
ndimi me rrugën dhe vëllazërinë Shaban, nga veriu 
me rrugen dhe nga Juga me Qazim Halilë, të zotë 
ruara prej gjyq-bjerësit Halim l smailit, më parë ba 
nuës në~katundin Barmash dhe tash me banim të 
pa ditur në Stamboll të Turqisë dhe të sekuestruara 
prej kreditorit tij Xhevahir Det vii h Malukës nga ky 
qytet, pronja lë cilave u ësht caktuar një vleftë prej 
fr. shq. pesëqint t5CO), prej e kspcrrave kompetentë. 

Ankandi i parë fillon tridhjetë ditëve. që nga data 
e botimit të dytën herë në Fletoren Zyrtare të kësaj 
shpalljeje dhe mer funt brënda një muaji dhe an 
kanti i dytë dhe definitif fillon të nesërmen e mba 
rimit t' afatit t' ankantës parë dhe mer fund brënda 
pesëmbëdhjetë ditëve, n' orën ~pesë pas mes dite, 
kurse do t' i dorëzohen ofertuesit të fundit 

Pra, lajmërohen t' interesuarit që dëshërojnë t' i 
blej në këto pronja. të prezantohen në Zyrën e .Për 
mbarimit Kolonjes, për të dhënë ofertën e tyre, dy 
ke u konformuar me dispozitat e nenit 451 të Sbt. 
II. Pr. C. 

Kjo shpallje botohet dy herë resht në Fletoren 
Zyrtare dhe si të jetë afishuar rregullisht dhe qi 
vëndin e komunikimit për debitorin të cilit nuk i 
dihet banimi. 

Ersekë, me 18 Nëntor 194!-XXl 
Gjyqtari Paqtues 
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LEGGE d. 1:3 novembre 1942-XXI Nr. 304 

T I R A N A (Albania 

Conversione in legge del D. L. n. 337 (1941) 
(con modifiche) 

NOI 
FRANCESCO JACOMONI DI SAN SAVINO 
Luogotenente Generate di Sua Maesta 

VITTORIO EMANUELE lii 
Per Grazia di Dio e Volorita delta Nazione 

RE D' IT ALIA E D' ALBANIA 
IMPERATORE D' ETIOPIA 

11 Consiglio Superiore Fascista Corporative, a 
mezzo delle sue 1-:!ommissiU'tli, ha approvato ; 

In virtu dell' Autorita a Noi conferita, abbiamo 
sanzionato e promulghiamo quante segue: 

E' convertito in legge il Decreto Luogotenen 
ziale Nr. :i:n del 26.11.1941-XX circa la gestione au 
tonoma delta Salina demaniale di Dulc'gno con le 
modifiche: 

La parola «autonoma» risultante nel titolo del 
decreto e in fondo all' art. 1, viene elimina.ta e sos 
tituita dalia parola «speciale». 

II secondo paragrafo dell' art. 2, viene eliminato. 
Nel primo comma dell' art 3 la frase «rimangono 

abrogate tutte 1e norme» viene sostituita dalia frase 
«non vengono applicate le norrne-. 

11 secondo comma dello stesso articolo viene 
modificato come segue: 

A richiesta del Capo della Salina, il Minislro 
delle Finanze ë autorizzato a concedere anticipi dal 
fondo stauziaio uel bilaucio per spese di questa gestio 
ne, medianle mandati di anticipi ehe saranno emessi 
sulla Cassa Centrale, in favore del Capo della Salina. 

I mandati di pagamento in oggetto, saranno re 
gistrati in uscita definitiva dalia Direzione del Tesoro 
senza ehe sia necessario di presentare a questa i do 
cumeuti giuslificativi. Tali documenti saranno inviati, 
insieme al conteggio ordinario, alla Direzione dei 
Monopoli presso il Ministero delle Finanze, la quale 
dopo a verli esaminati provvede a presentarli diretta 
mente alla Corte dei Conti per il controllo. 

Le disposizioni in questione hanno effetto dalla 
data di inizio della gestione. 

II secondo comma dell' art. 4 e modificato come 
segue: 

«Il prezzo per la vendita al pubblico sara quello 
ufficiale del tempo». 

Ordiniamo ehe la presents legge sia inserita 
nella Gazzetta Ufficiale del Regno, mandando a chiun 
que spetti dt osservarla e di farla osservare. 

Tirana, li 13 novembre 1942-XXI. 
Francesco Jacomoni 

M. Kruja 
Shuk Gurakuqi 
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LEGGE rn novembre 194~XXI Nr. 305 

Conversione in Legge del D.L. n, 62 (1942) 
(con modifiche) 

NOi 
FRANCESCO JACOMONI DI SAN SAVINO 
Luogotenente Generate di Sua Maesta 

VITTORIO EMANUELE III 
Per Grazia di Dio e Volonta della Nazione 

RE D' IT ALIA E D' ALBANIA 
IMPERATORE D' ETIOPIA 

Il Consiglio Superiore Fascista Corporativo, a 
mezzo delle sue Commissioni, ha ,approvato; 

In virtu dell' Autorita a Noi conferita, abbiamo 
sanzionato e promulghiamo quanto segue: 

E' convertito in legge il Decreto Luogotenen 
ziale Nr. 62 del 20.2.1942-XX, circa la riduzione del 
l' indermita (aggio) per i venditori dei tabacchi esteri 
lavorati, con le seguenti modifiche : 

L' unico articolo del Derreto presentato viene 
riformulato come ~egue: 

«la cessione del permesso e vietata. 
Ai rivenditori autorizzati, per il servizio della 

ven dita al' pub bli co dei tabacchi es teri la vorati, sara 
eseguito una riduzione nella misura del 5% sul prez 
zo della tariffa stabilito per la vendita pubblice. 

Per le spese di trasporto dai centri ove esis 
tono i depositi dei tabacchi esteri lavorati e fino alla 
localita ove praticano la rivendita, il )Iinistro Segre 
tario di Stato per le Finanze, e autorizzato ad asseg 
nare di tanto in tanto un compenso fisso calcolato 
in base alla distanza». 

Ordiniamo ehe la presente legge sia pubblicata 
nelle Gazzetta Ufficiale del Regno, mandando a chiun 
que spetti di osservarla e di farla osservare. 

Tirana, li 13 novembre 1942-XXI. 
· Francesco Jacomoni 

M. Kruja 
shuk Gurakuqi 

Decreto Luogotenenziale Nr. 306 
2 nocembre 1942-xXI . 

Norme sulla liquldazione dei danni di gucrra 

NOi 
Luogotenente Generale di Sna Maesta 

VITTORIO EMANUELE III 
Per Grazia di Dlo e Volonta deUa Nazlone 

BE D' ITALIA E D' ALBANIA 
IMPERATCBE D' ETIOPIA 

In virtn dell' Autorita a Noi conferita; 
Ritenuta la urgente necessita di provvedere alla 

sollecita definizione delle controversie per la Iiquida 
zione dei danni di guerra : 

Visto I' Art 15 dello Statuto Fondamentale dci 
Regno e l'Art. 14 del Decreto Luogoteuensiale nr. 
101 del 3 Giugno 1!)40, convertito in Iegge J~ Luglio 
1940 · XVITI , n. ;{i)X ; 

Sentito il Consiglio <lei 11inistri; 
Sulla propost a del Presidente del Consiglio dei 

Ministri, Ministre ad interim delta Giustizia : 
abbiamo decretato e decretiamo: 

Art. 1 
La prova della proprieta ed altri dir itti reali e 

quella del possesso, richiesl e per la definizione de lie 
pratiche relative alla liquidazioue dr-i dauni di guerra 
a norma della legge 10 settcmhre 1941, n. 272, puo' 
essere offerta anche con atto di notorieta raccolto, con 
le modali+a prescritte dali' Art. lti della legge 17 Ap 
rile Hl29, 11. 92, dal Capo del Comune, ehe non sia 
sede di Pretura, dove si t rova nn o si trovavano gli 
immobili in questioue. 

Art. ~ 
JI presente clecn to en tra in vigore dal gior 

no della sua pubbhcazione nella Gazzetta Ufficiale 
del Regno e saru comunicato a cura del Ministre pro 
ponente, al Consiglio Superiore Fascista Corporativo 
per la sua conversione in Legge. 

Ordiniamo ehe il presente Decreto i-ia pubblicato 
nella Gazzetta Ufficiale del Regno mandando a chin 
que spetti di osservarlo e di farlo osservare. 

Tirana, li 2.11.1942-X X r 
Francesco Jacomoni 

M. Kruja 

------------ 
Decreto Luogotenenziale Nr. 307 

13 Novembre 1942-XXI 

Autorizzazione di funzionamento alla Soc. An. (S.A.B S.) 

NOi 
Lnogotenente Generale di Sna Maesta 

VITTORIO EMANUELE III 
Per Grazia di Dlo e Volonta dells Nazlone 

BE D'ITALIA E D' ALBANIA 
IMPERATORE D'ETIOPIA 

In virtu dell'Autorita a Noi conferita; 
Vista la deliberazione del 25 agosto(1942-XX del Tri 

bunale di I-a Istanza di Tirana sulla istituzione della 
Soeieta Anonima Agricola Albanese (S.A.B.S.) con 
sede a Tirana, e sulla conformita dell' atto costitu 
zionale e dello Statuto di quella Societa, con le di 
sposizioni di legge ; 
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Visto I' art. 8 del regolamento sull' applicazione 
delle disposizioni del Codice Commerciale ; 

Su nropo-ta del M111ibtro xegreta.no di Stato per 
l' Econo nia Nazionale : 

abbiamo decretato c:: decretiamo: 
L'approvazione della summ-nzionata Deliberazione 

del TribunaJe di 1-a l stanza di Tirana e ordiniamo 
11 libero funzionamento della Societa Anonima Agri 
cola Albanese (S.A.B.S.) con sede a Tirana. 

Ordiniamo ehe il presente Decreto sia pubbli 
cato nella Gazzetta Ufficiale .del Hegne, mandande 
a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare. 

Tirana, li rn oovembre 1942-XXI 
Francesco Jacomoni 

K. Kotte 

Decreto Luogotenenziale Nr. 308 
14 novembre 1942-XX 

Aumento dei posti da concedere gratuitamente presso 
ii Convitto delta Scuola di Lavon> a Kavaja 

NOi 
Luogotenente Generate di Sua Mae11ta 

VITTORIO EMANUELE III 
Per Grazia di Dlo e Voloota della Nazlon. 

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

Io virtu dell' Autorita a Noi conferita; 
Visto l'art. 15 dello Statuto fondamentale e l'art 

14 del Decreto Luogotenenziale n. 101 del 3 aprile 
19{0-XVJII; convertito in legge in data 1:3 luglio 
1940-XVIJI; 

Visto il Decreto Luogotenenziale i> agosto 1940 
n. H7; 

Vista la legge n. 2-;2;> in data 24 giugno 1941-X[X 
sull'ordinamento dei Convitti di Stato; 

Vista la necessita assoluta di aumentare alcuni 
posti graduiti per alunni del convitto maschile an 
nesso alla Scuola del lavoro di Kavaja ; 

U dito il Consiglio dei ·Ministri; 
Su proposta del Presidente del Consiglio di con 

certo col Ministre Segretario di Stato per l'lstruzione 
Pubblica e col Ministro segretario di Stato per le Fi 
nanze; 

abbiamo decretato e decretiamo : 
Art. 1 

Ai posti da concedere ogni anno gratuitamente 
per concorso nel Convitto annesso alla Scuola di la 
voro di Ka vaja di cui alla tabella B: allegata al Dec- 

reto Luogotenenziale 5 agosto 1940 n 347-XVIII sono 
aggiunti n. 9 posti gratuiti. 

Nulla ë innovate u, Ile norme vig enti per l'as 
segnazio ne de: posti gratuiti di cui al precertente ar 
ticolo. 

Art. 3 
Il presente decreto entra i ri vigore dal giorno 

sua pubblicazione nella «Gazzetta Ufficiale» e sara 
presentato al Consiglio Fascista ~orporativo per la 
conversione in legge 

Ordiniamo ehe il presente Decreto sia pubblicato 
sulla Gazzetta Ufficiale del Regno, mandando a chiun 
que spetti di osservarlo e f arlo osservare. 

Tirana, li 14.11.1942-X. 
Francesco Jacomoni 

M. Kruja 
Shuk Gurakuqi 

Deereto Luogotenenziale 13 nooembre 1942-XX · 

Trasferimento di funzionari del Min. lnterni 

NOi 
Luogotenente Generate di Sua Maesta 

VITTORIO EMANUELE lii 
Per Grazia di Dio e Volontii della i.~azlone 

BE D' ITALIA E D' ALBANIA 
IMPERATORE D' ETIOPIA 

In virtu dell' Autorita a Noi conferita; 
Visto ii Nostro Decreto 3 IV-1940.XX, nr. 106; 
U dito il Consiglio dei Ministri; 
Su proposta del Ministre Segretario di Stato 

por l' Interno, 
abbiamo decretato e decretiamo : 

Il Sig. Ylvi Resuli, attualmente Direttore del 
Personale presso il Ministero dell' Interno, e nomina 
to Ispettore Superiore presso lo stesso Ministero al 
posto vacante, gruppo A, grado Vl, con stipendio 
meosile di fr.alb, 475. 

Il Sig. Zef Çuni, Ispettore dei Municipi e Comu 
ni, iucaric ••. to quale Sostituto Direttore di Corrispon 
denza presso il Ministero dell' Interno, ë nominato 
definitivamente Direttore dello stesso Ufficio, gruppo 
A, grado VI, con lo stipendio iniziale del grado di 
fr.alb. 400. • 

I1 Sig. Vangjel Konomi, Ispettore dei Municipi 
e Comuni, incaricato quale Sostituto Direttore dei 
Municipi e Comuni presso il Mmistero dell' Interno, 
ë nominato definitivamente Direttore dello stesso Uf 
ficio, gruppo A, grado VI, con lo stipendio iniziale 
del grado di fr.alh. 400. 
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Il Sig. Zef Gjeta, ë nominato Ispettore dei Mu 
nicipi e Comuni al posto ehe risulta vacante, grup 
po A, grado VII, con lo stipeudio iniziale del grado 
di fr.alb. 325. 

Il presente Decreto sara pubblicato nella Gaz. 
zetta Ufficiale del Regno e comunicato alla Corte dei 
Conti per la registrazione. 

Tirana, H 13 novembre 1942-XXT. 
Francesco Jacomoni 

M. Kruja 

DECRETI LUOGOTENENZIALE di no mina 

- Con D.L. del 2 novembre 1942-XXI, su pro 
posta del Presidente del Consiglio dei Ministri, a.i. 
Ministro Segretario di Stato per la Giustizia il Sig. 
Ali Selenica, giudice di II cl. con funzioni di Giudice 
di Pace a Struga, viene trasferito con le stesse fun 
zioni al Tribunale di Pace di Peja; il Sig. Salih Me 
ngulasi, Giudice di Pace di l cl. a Peje viene trasfe- 

rito con le stesse funzioni al Tribunale di Pace <li 
Struga ed il Sig. Sherif Xhelili, Giudice di Pace di 
IT cl. Kukës, viene trasferito con funzioni di Giudice 
Pretore a Prizrend. 

- Con D.I,. dell' 11 novembre J9H-XXI, il Sig. 
Hrigor Va vako I spettore Superiore presso ii Mi niste 
ro dell' Economia Nazionalo, Gruppo A, Grado V I, 
e esonerato dal servizio causa scarsa attivita da Jui 
dimostrata. 

- · Con D.L. del 14 novembre . 1942-XXJ, ii Sig. 
Theodhor Papadilo t\ esonerato della ca rrica ehe OC('U 
pa e nominato nel posto vacante presso l' Ammiuis 
trazione delle Camere del Cornmercio con qualita di 
Controllore - Contabile di I cl., gr uppo B, grari o 
VIII, con lo stipendio iniziale del grado. 

- Con DJ,. del l4 novembre 19-1~-XX T, ii Sig. 
Luigj Çurçija attualmenle Segrctario del Comune di 
Vau Dejes, e promosso ed c nominate Capo del Co 
mune di Kastrati, al posto vacaute, ed ii Sig. Gjergj 
Vjerdha e nominate Capo del Commie di Pogoni, al 
posto vacante. 

Shtypshkroio •NIKAJ, TlroDol 

,. 
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Parte supplementare in lingua italiana a paq. 16 
Viti XXI 

FLETORJA 
E MBRETNISË 

Nr. 146 

ZYRTARE 
SHQIPTARE 

Tiranë, e Hanë 7 Dhjetor 1942-XXI 

BOTOHET PREJ MINISTRIS st KULTUR£S POPULLORE 
KONDITAT E PAJTIMIT 

PËR SHQIP~RI, l' /\LI e PERANDORI: për nji vit Fr. Shq. 20 
• JASHTE (Sh ete të B. Postal) • • • • BO 

(për fl muaj gjysma) 
Njfi numur (deri 16 faqesh) i muajit n'udhtim Fr. Shq. 0,20 
» • • • i vjetër » 1.- 

(Numuratë veçanta shiten edhe në Libraritë) 
Të hollat për pajtime ose për sasi numurash a koleksio 

ne paguhen në Zyrën e Financave në çdo vend dhe 4.ë· 
ftesa përkatëse duhet t'i dërgohet Ministria së KUL TURES 
POPULLORE. 

Për Fletoren Zyrtare, nga jashtë pajtimi mund të dër 
gohet me çek banke, tue shtue fr. shq. 0.70 për pullat e dë 
ftesës, po dhen'atë drejtim. 

TAKSA E REGULLA PËR SHPALLJET 

Kur nuk kalon një shtyllë (shqip e italisht) Fr. Shq. 10 
Për ma shumë se vjë shtyllë për çdo shtyllë • 5 

Botohen pa vlefti! shpalljet q'u përkasin gjyqeve ose admlni• 
1tratl!o Shtetnore dhe ato t~ cilësueme t'atilla 01e ti! perjaahtueme 
ligjl!ri1ht nga pagimi i taksave Shtetnore, 

Shpalljet botohen rregullisht •· kur nuk pengojnl! rasje ti po· 
aaçme • ndër 3 numurat e para pa• mbritje, oë tyre në Redaksi 

pagesa e shpalljevet bëhet si edhe për pajtimet nl! Zyrat Finaneiare 

DiEJTIMI p6r korreapondenc6 dhe pageaat ëaht 
MINISTR1S£ S£ KULTUR£S i'OPULLOllE 

(FLETORJA ZYRTARE) 
T 11!. AN t 

PËRMBAJTJE 

1) D. M. 23 Nëntor 1942-XXI 
Pushim i Shk. Taçi nga cilësia e 
rit të K. E. F. Karp. 

2) D. M. 23 Nëntor 1942 XXI 
Emërim i Shk. E. Koliqi anëtar i K. O. 
t' E. K. dhe të K. E. F. Karp. » 2 

3) D. M. 23 Nëntor 1942-XXI 
Emërim i Shk. E. Koliqi Kryetar i K. E. 
F. Karp. > 2 

4) D. M. 23 Nëntor 194,2-XXI 

Kryeta- 
f. 

Pushim anëtari të K. O. t'Ek. K. 
5) Dekrete Ministrorë 
6) Shpallje Ankandi 
7) Shpallje Gjyqesh 

2 
2 

} 9 

» 10 

SOMMARIO 
1) Decreti Luogotenenziali di nomina P· 16 

Dekret Mëkambësuer datë 23-11-1942-XXI 
Pushim i Shk. T. Toçi nga cilësia e Kryetarit 

të K. E F. K. 

NA 
M:EKAMB11:S I PËRGJITHSHËM I MADHNIS TIJ 

VIKTOR EMANUELIT DI 
Pti:R HIR TË ZOTIT E VULLNET T:ti: KOMBIT 

MBRET I IT ALIS DHE I SHQIPNIS 
PERANDOR I ETIOPIS 

Në virtyt t'autoritetit që Na asht deleque ; 
Mbasi u pa Dekreti i Ynë me datë të sotshme 'li 

i heq cilsinë e Antarit të Këshillit Oendrucr t'Ekono 
mis dhe për pasojë atë të Antarit të Këshillit t'Epërm 
Fashist Korporativ; 

Mbasi' u-ndiqjue Këshilli i Ministravet; 
Mbi proponirnin e Kryetarit të · Këshillit të Mini· 

stravet; 
kemi dekretua e dekretojmë : 

Shk. Terenc Toçi, Kryetar i Këshillit t'Epërm 
Fashist Korporativ, me sot mbaron të jetë ma !i. 
tillë, mbasi ka ra nga cilsija e tij si mis i atij Kë 
shilli me dekret po të datës së sotme. 

Ky Dekret do të botohet në Fletoren Zyrtare e 
do t'i kumtohet Këshillit t'Epërrn Fashist Korporativ. 

Tiranë, më 23 Nanduer 1942-XXI. 
Francesco ] acomoni d. v. 

M. Kruja d. v. 
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Dekret Mëkambi'sucr datë 23-11-1942-XXI 
Emërim i Shk. E. Koliqi anëtar i K. Q. t'E. Korp. 

dhe i K. E. E. Korp. 

NA 
MJl:KAMBJtS I ~RGJITHSHmM I MADHNIS TIJ 

VIKTOR EMANUEUT III 
PJl:R HIR Tit ZOTIT E VULLNET Tit KOMBIT 

MBRET I I'l'ALIS DHE I SHQIPNIS 
PERANDOR I ETIOPIS 

Në virtyt t'Autoritetit që Na asht delegue; 
Mbassi u pa neni 4 i Dekretit r'Onë datë 1l! 

.Mars 1940-XVIII, Nr. 73, këthye në Ligjë me datë 12 
Horrik 1940-XVIII; 

Mbassi u pa edhe neni 4 i D. M. datë 3 Prill 
1940-XVIII, Nr. 101, këthpe në liqjë me datë 12 Ko 
rrik 1940-XVIII ; 

Mbi proponimin e Kruetarit të Këshillit të Mini 
stravet e Zavendës Minister Sekretar i Partis Kom 
bëtare Fashiste Shqiptare; 

kemi dekretua e dekretoj më : 
Shkëlqesa Prof. Ernest Koliqi, em~ohet Antar i • 

~hillit Oendruer t'Ekonornis Korporative dhe si pa 
sojë i njifet cilësija e Antarit të Këshillit Epruer Fa 
shist Korporativ. 

Urdhënojmë qt ky Dekret të botohet në Flete 
teren Zgrtare të Mbretnis, dhe t'i njoftohet Këshillit 
t'Epërrn Fashist Korporativ. 

Tiranë, më 23 Nanduer 1942-XXI. 
Francesco jacornoni d. v. 

M. Kruja d. v. 

Dekret Mëkambësuer datë 23-11-1942-XXI 
Emërim i Shk. E. Koliqi Kryetar i K.E.F.Korp. 

NA 
MJtKAMBES I FtmOJITHSHEM I MADHNIS TIJ 

VIKTOR EMANUELIT III 
MJl:KAMBES I PimGJITHSHmf I MADHNIS TIJ 

MBRET I IT ALIS DHE I SHQIPNIS 
PER HIR T£ ZOTIT E VULLNET T1!l KOMBIT 
Në virtyt t'Autoritejt që Na asht delegue; 
Mbassi u-pa Neni 33 i Statutit Themeltar të 

Mbretnis; 
Mbassi u-pa Dekreti i Yn2 me datë të sotshme, 

qi njef cilësinë e Antarit të Këshillit t'Epërrn Fa 
shist Korporativ; 

Mbasi u-ndigjue Këshilli i Ministravet; 
Mbi proponimln e Kryetarit të Këshillit 'të Mi 

nistravet; 
kemi dekretue e dekretojmë: 

Shkëlqesa Prof. Ernest Koliqi, Antar i Këshillit 
t'Epërrn Fashist Korporativ, ernnohet Kryetar i atij 
Këshilli. 

Ky Dekret ka me u botue në Fletoren Zyrtare të 
Mbretnis. 

Tiranë, më 23 Nanduer 1942-XXI. 
Francesco Jacomoni d. v. 

M. Kruja d. v. 

Dekret Mëkambësuer datë 23-11-1942-XXI 
Pushim Anëtari të K. Q. t'Ek. K. dhe 

të K. E. F. Korp. 

NA 
M£KAMBES I P1!lRGJITHSHEM I MADHNIS TIJ 

VIKTOR EMANUELIT III 
P1!lR HIR TE ZOTIT E VULLNET Tit KOMBIT 

MBRET I IT ALIS DHE I SHQIPNIS 
PERANDOR I ETIOPIS 

Në virtyt t'autotitctit qe Na asht delegue; 
Mbasi u panë neni 4 i Dekretit Mëkambëeuer datë 

14 Mars 1940-XVIII, Nr. 73, këthye në Ligje me datë 
12 Korrik 1940-XVIII; 

Mbasi u pa edhe neni 4 i Dekretit Mëkambesuer 
3 Prill 1940-XVIII, N. 101 kthye në Ligjë me datë 
12 Korrik 1940-XVIII; 

Mbi proponimin e Kryetarit të Këshillit të Mini 
stravet e Zavendës Minister Sekretar i Partis Kom 
bëtare Fashiste Shqiptare; 

kemi dekretua e dekretojmë 
Nga data e këtij Dekreti Z. J{asem Radovicka 

mbaron ~ jetë mis i Këshillit Qendror t'EKonomis 
Korporative, e prandej edhe 11i mis i Këshillit t'Epërm 
Fashist Korporativ. 

K!J Dekret do të botohet në Fletoren Zgrtare e 
do t'i kumtohet Këshillit t'Epërm Fashist Korporativ. 

Tiranë, më 23 Nanduer 1942-XXI. 
Francesco Jacomoni d. v. 

M. Kruja ci. v. 

DEKRETE MINISTROR£ 

Emërim institutoreje në provë 

Ministri Sekretar Shteti për A:rsimin lJ<JttMII' 

Mbassi pa lutjen ma dt. 15.10.1942-XX të para-. 
qitun prej Z-shës Stefanija Knuti, me të cilën kërkon 
qi t'emnohet si Institutore në provë; 

Mbassi pa nenin 18 të Dek. Mëk. Nr. 105, dt. 
3.4.1940-XVIII mbi gjendjen juridike, ekonomike • 
jararhike të nëpunsave civilë të Shtetit; 

Mbassi pa Dek. Min. me dt. 10.8.1942-XX, botue 
në Fletoren Zyrtura me Nr. 106 dt. 17.9.1942-XX me 
të cilin shpallet konkursi për institutore në provë; 

Mbassi pa procesverbalin me Nr. 11, dt. 3.11.1942- 
XXI të Komisjonit të provimit të Konkursit të për 
cjellun me shkresën Nr. 235, dt. 9.11.1942-XXI t'In 
spektoris Eprore të kësaj Ministrije; 

DEKRETON: 
Neni 1' 

Z-sha Stefanija Knuti, rnbassi fitoj konkursin e 
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shpallun, emnohet institutore në provë për 6 muej 
pranë konviktit Femnuer «Nana e Skënderbeut » të 
Tiranës, në grupin B, grada XI me rrogë mujore 150 
fr. shq. 

Neni 2 
Për të gjitha efektet ligjore ky Dekret hyn në 

fuqi me fillimin e saj në krye të detyrës. 
Ky Dekret ka me u-botue në Fletoren Zyrtare të 

Mbretnis, dhe ka me i u-kumtue Këshillit Kontro 
llues për rregjistrim si dhe të gjitha zyraye tjera për 
katëse. 

Tiranë, më 10.11.1942-XXI. 
Ministri: 

(Dr. Djevat Kortsha d. v.) 

Emërim Nd. profesori në provë 

Ministri Sekretar Shiei» për Ars'imin Boiuer 
Mbassi pa nenin 18 të Dek. Mëk. Nr. 105, dt. 

3.4.1940-XVIJI mbi gjendjen juri dike, ekonomike e 
jararhike të nëpunsave civilë të Shtetit; 

Mbassi pa Dek, Min. me dt. 10.8.1942-XX, botue 
në Fletoren Zyrtare me Nr. 103, dt. 11.9.1942-XX me 
të cilin shpallet Konkursi për 72 ndihmës profcsora 
në provë; 

Mbassi pa procesverbalin me Nr. 12, dt. 3.11.1942- 
XXI të Komisjonit të provimit të Konkursit të për 
ejellun me shkresën Nr. 236 dt. 9-XI-1942-XXI, t'In 
spektoris Eprore të kësaj Ministrije; 

DEKRETON 
Neni f 

Z. Efthim Deri (Thirnili Deri) mbassi fitoj kon 
kursin e shpallun emnohet ndihmës profesori në provë 
.për 6 muej për dhanjen e mësimit të muzikës pranë 
shkollës Normale të Prishtinës, në grupin A, qrada 
XI me rrogë mujore fr. shq. 180. 

Neni 2 
Për të gjitha efektet ligjore ky Dekret hyn në 

'fuqi me .fillimin e saj në krye 'të detyrës. 
Ky Dekret ka me u-botue në Fletoren Zyrtare të 

Mbretnis, dhe ka me i u-kurntue Këshillit Kontro 
Ilues për rregjistrim si dhe të gjitha zyrave tjera për 
katëse. 

Tiranë, më 10.11.1942-XXI. 
Ministri: 

(Dr. Djevat Kortsha d. v.) 

Emërim N-Sekretareje në provë 
Ministri Sekretar ShtJeti për .4.rsimm Bo'i'uer 
Mbassi pa nenin 18 të Dck. Mëk. Nr. 105, dt. 

jararhike të nëpunsave civilë të Shtetit; 
Mbassi pa Dek. Min. me dt. 10.8.1942-XX, botue 

në Fletoren Zyrtare me Nr. 106, dt. 17.9.1942-XX, me 
të cilën asht shpallë konkursi për N/ Sekretar e N/ 
Sekretare në provë në grupin B grada XI me rrogë 

· f h ·1:- :7'1:~ .. muJore r. s q .. "' " __ . ~ .•. ~ ~ LJci:~:.... _. 

Mbaslii pa procesverbalin me Nr. 12, dt. ~.11.1~ 
XXI të Komisjonit të provimit të Konkursit të për 
cjellun me shkresën Nr. 236, dt. 9.11.1942-XXI të In 
spektoria Eprore të kësaj Ministrije; 

DEKRETON: 
Neni 1 

Zvsha Sllavçe Malej, rnbassi fitoi konkursin e 
shpallun ma nalt ernnohet N/ Sekretare në provë për 
6 rnuej pranë shkollës Normale Fernnore «Nana e 
Skcnderbcut» të Tiranës, në grupin B, grade XI me 
rrogë mujore 150 fr. shq. 

Neni 2 
Për të gjitha efektet ligjore ky Dekret hyn në 

fuqi me fillimin e saj në krye re detyrë,. 
Ky Dekret ka me u-botue në Fletoren Zyrtare të 

Mbretnis, dhe ka me i u-kumtue Këshillit Kontro 
llues për rregjistrim si dhe të gjitha 211rave tjera për- 
1<atëse. 

Tiranë, më 14.11.1942-XXI. 
Minis'Cti: 

(Dr. Djevat Kortsha d. v.) 

Emërim institutoreje në provë 

Ministri Sekretar Shtefi për Arsimin Boiuer 
Mbassi pa nenin 18 të Dek. Mëk. Nr. 105, dt. 

3.4.1940-XVIII mbi gjendjen juridike, ekonomike e 
jerarhike të nëpunsave civilë të Shtetit; 

Mbassi pa Dek. Min. me dt. 10.8.1942-XX, botue 
në Fletoren Zyrtare me Nr. 106, dt. 17.9.1942-XX, me 
të cilin shpallet konkursi për emnirnin e Institutorëve 
e Institutoreve në provë në grupin B grada XI me 
rrogë mujore 150 fr. shq.: 

Mbassi pa procesverbalin" me Nr. 12, dt. 3.11.1942- 
XXI të Komisjonit të provimit të Konkursit të për 
cjellun me shkresën Nr. 236, dt. 9.11.1942-XXI të In 
spektoris Eprore të kësaj Ministri je; 

DEKRETON: 
Neni 1 

Z-sha Afërdita Babameto, mbassi fitoi konkursin 
e shpalluri ma nalt emnohet Institutore në provë për 
6 muej pranë shkollës s'Ekonomis Shtëpijake në Ka 
mëz (Tiranë), në grupin B, grada XI me rrogë mujore 
150 fr. shq. 

Neni 2 
Për të gjitha efektet ligjore ky Dekret hyn ni 

fuqi me fillimin e saj në krye të detyrës. 
Ky Dekret ka me u-botue në Fletoren ZlJrtare të 

Mbretnis, dhe ka me i u-kumtue Këshillit Kontro 
llues për rregjistrim si dhe të gjitha zyrave tjera për 
katëse. 

Tiranë, më 14.11.1942-XXI. 

~ .•••. -,.,,I./)"~·- 

Ministri: 
(Dr. Djevat K•rkha d. v.] J 
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Emërim institutori në provë 

Jlinistri ,<..;ekl'd//r Slit di Jll;J, lrsimi11 Uo/1111· 

Mbassi pa lutjen me dt. 5.11.1942-XXI lë para 
qitun prej Z. Abdullah Osmanit (J\'loteçi) me të cilin 
i përmenduni kërkon qi t'emnohet si Institutor në 
Konviktin e Prishtinës; 

M.bassi pa nenin 18 t:, Dek. i\lëk. Nr. 105, dt. 
3.4.1940-XVIII mbi gjendjen juri dike, ekonomike c 
jararhike të nëpunsavc civilë të Shtetit; 

J\'lbassi pa Dek . .Min. me dt. 10.8.1942 XX, bo.uc 
në Fletoren Zyrtare me Nr. 106, dt. 17.9.1942-XX, me 
t.ë Cilën shpallet konkursi për Iustitutorë c l nsritutorc 
në provë; 

M.basii pa pzrfundimin c provimit të Konkursit; 

DEKRETON: 
Neni 1' 

Z. Abdulla Osmani ( Moteçi) mbassi titoi kon 
kursin e shpalluri ernnohet Instituter në provë për 
6 rnuej pranë Konviktit të Prishtinës, në grupin G, 
grada XI me rrogë mujore 150 fr. shq. 

Neni 2 
Për të gjitha efektet ligjore ky Dekret ll!Jn 11c 

fuqi me fillimin e tij në .krue të detyrës 
K!J Dekret ka me u-botue në Fletoren Zyrtare të 

Mbretnis, dhe ka me i u-kumtuc K0shillit Kontro 
llues për rregjistrim si dhe të gjitha zyrave tjera për 
katëse. 

Tiranë, më 10.11 1942-XXI 
iV\inistri: 

(Dr Ojernt Kortsha ct. v, l 

Emërim Nën-ekonomi në provë 

Ministri S1·krl'f111 .,;,,J,tf'{i JIN IJ',,m111 Boluc ,. 
Mbassi pa nenin 18 t2 Dek. J\\ëk. Nr 105, dt 

4.1940-XVIII, mbi gjendjen juridike, ekonomike e ja 
rarkike të nëpunsavc civil të Shtetit: 

Mbassi pa Dek. J\lin. me dt 10.8.1942-XX, botue 
në Fletoren Zyrtare me Nr 106, dt. 17.9.1942-XX, me 
ta cilin shpallet konkursi për N Ekonomë në provë; 

Mbassi pa përfundimin e provimit të konkursit; 

DEKRETOX: 
Neni 1 

z. Isa Omeragaj, rnbassi fitoi konkursin e siper 
shenuern për N Ekonom, ernnohet N Ekonom në provë 
për 6 rnuej, në grupin B, grada XI me rrogë mujore 
150 fr. shq. pranë konviktit Mashkulluer të Normales 
SQ Prishtinës. 

Neni 2 

Për të gjitha efektet ligjore ky Dekret hyn në 
fuqi me fillimin e saj në krye të detyrës. 

Ky Dekret ka me u-botue në Fletoren Zyrtare të 
Mbretnis, dhe ka me i u-kurntue Këshillit Kontro- 

llues për rreqjistrirn si dhe të gjitha zyrave tjera për 
katëse. 

Tiranë më 9.11.1942-XXI. 
Ministri: 

(Dr. Djevat Kortsha d. v.) 

Deklarim dorëheqjeje mësuesi 

1/111ist1·1 _...;,('/,-1('!,11 Slitrii 111;1, .lrsimi11 U11/1w1· 

Mbassi ha shkrcsesu c Inspektor is s'Arsimit te.i 
Pr ishfinc« Nr. 533-3 dt. 29.10.19Ll2-XXJ me anën c 
së ciW:- njoftohej se Z. Iavcr Malo, mësues 11ë Prish 
Tinë, asht larque 111:ia detura, për shkak se ka fit ue 
bursë studimi për degën c pedagogj is, 

Mbas~i pa nenin LJ5 të Del, Mi;k. Nr. 105 dt. 
3.41940-XVIII; 

• 

DEKHET()X: 

Neni 1. 
Z. Iaver Malo. më-ucs në Prishtir.ë, qrup: B, qrada 

Xl, rroga mujore 150 fr. shq deklarohet dorëheqës, 
mbassi do të vazhdojë mësimet c nalla n'Itali, 

Neni 2 
Deklarimi i kësa] dorëheqje kn vlefte, për të 

gjitha efektet ligjore, që nga <lata IQ.10.1942-XX. 
l{1J Dekret ku me u-botuc në Fletoren Zurtarc të 

i\1bretnis, dhe ka me i u-kumtue Këshilli: Koruro 
llues për rreqjistr im si dhe të gjitha zyrave tjern për 
katëse. 

Inspektori]a c Arsimit e Prishtinës ngarkohet 
me njoftue sa ma ,1p,:;r l ntcndcnces Finnncjure. 

Tiranë, më 11.11.1942-XXJ. 
Ministri: 

(Dr Djcvat Korrsha cl. v ) 

Deklarim dorëheqjeje mësueseje 

lli1J1s/(1 ."'<'l,t,•lt1, <lit cli JIii' li,1111i11 l/n/111·)' 
N\bassi po shkresën Nr. 375-228, datë 9.11.1942- 

XXI, t'Inspektoris s'Arsimit tc.> Dibrës, me anën e së 
cilës lajmohet se mësuesja <' shkollës së Peshkopis, 
Z. Isrnini Dil o nuk asht paraqitë në detyrë; 

]Hb,1:-s: pa nenet 45 e 46 t2 Dek Mëk. Nr 105 dt. 
3.4 .1940-XVIJJ. 

DEKRETOX: 
Neni 1 

Z-sht "srnini Dilo. m2~L1ese në f.l:.,;l1kopi. '.J upi 
B, grada XI rroga mujore 170 fr. shq. deklarohet 
dorëheqëse, pa të drejtë pension ose shoerblirni të 
njihershëm, mba-si nuk don ma u paraqitë në krye 
të detyrës. 

Neni 2 
Deklarimi i kë-a] dorëhcqëje ka vleftë. për të 

gjitha efektet ligjore, që nga data i Nanduer 1942-XXI. 
Ky Dekret ka me u-botue në Fletoren Zyrtare të 

Mbretnis, dhe ka me i u-kumtue · Këshillit Kontro- 
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llues për rregjistrim si dhe të gjitha zyrave tjera për 
katëse. 

Inspektorija e Arsimit e Dibrës ngarkohet 
me njoftua sa ma sipër Intendencës Financiare. 

Tiranë, më 19.11.1942-XXI. 
Ministri: 

(Dr. Djevat Kortsha d. v.) 

Deklnnm dorëheqjeje mësueseje 

.vlinisfri Sekretar Sht('(i për Arsimin Boiuer 
Mbassi pa lutjen me dt. 10.11.1942-XXI të para 

qitun prej mësueses s'emnueme rishtas në provë, në 
katundin Novoselë të Kolonjës (Korçë) Z-shës Marika 
Furrxhi, me anën e së cilës e :përmenduna deklaron se 
nuk ka me u paraqitë në krye të detyrës për disa 
arsuena familjare e shendetsore ; 

Mbassi pa shkresën me Nr. 976-11 dt. 10.11.1942- 
XXI t'Inspektoris s'ArsimiL'të Korçës, me të cilën për 
ej ellë lutjen e sipërme; 

Mbassi pa nenin 45 të Dck. Mëk. Nr. 105 dt, 
3.4.1940-XVIII. 

DEKRETON: 
Neni 1 

Z-sha Marika Furrxhi, mësuese në provë e ernnue 
me rishtas kët vit, grupi B, grada XI, deklarohet 
dorëheqëse, mbassi nuk asht paraqitë fare në krye Lë 
detyrës, tue humbë të gjitha të drejtat. 

Neni 2 
Për të gjitha efektet ligjore ky Dekret hyn në 

fuqi qysh prej ditës s'ernnirnit të sajë. 
Ky Dekret ka me u botue në Fletoren Zyrtare të 

Mbretnis dhe ka me iu kumtue Këshillit Kontrollues 
për negjistrim si dhe të gjitha zyrave të tjera për 
katëse, 

Tiranë, më. 17 11.1942-XXI. 
Ministri: 

(Dr. Djevat Kortsha d. v.) 

Deklarim dorëheqjeje 

Mi11isil'i Scl.-nlw· Shteti për Arsimin Boiu, 1· 

Mbassi pa lutjen datë 5.11.1942-XX.I të Z. Pjerin 
Bandës. nënsekretar i shkollës lndustrore të Shko 
drës, me të cilën kërkon dorëheqje, me qëllim që të 
niset me vazhdue mësimet n'Itali : 

Në mbështetje të nenit 45 të Dekretit Mëkambë 
suer Nr. 105 dt. 3.4.1940-XVIII; 

DEKRETON: 
Neni 1 

Z. Pjerin Banda, nënsekretar i shkollës Industrore 
të Shkodrës, Grupi B, Grada XI, rroga muejore 170 
fr. shq. deklarohet dorëheqës, mbassi do të vazhdojë 
mësimet e nalta n'Itali. 

Neni 2 
Deklarimi i kësaj •• dorëheqëje ku vleftë për të 

gjitha efektet ligjore, që nga data 5.11.1942-XXI. 
Ky Dekret ka me u botue në Fletoren Zyrtare ~ 

Mbretnis dhe ka me iu kumtue Këshillit Ifontrollues 
për rregjistrim si dhe të gjitha zyrave të tjera për 
katëse. 

Drejtor ija e Shkollës Industrore e Shkodrës, nqar 
kohet me njoftua sa ma sipër Intendencën Financiare. 

Tiranë, më 13.11.1942-XXI. 
Ministri: 

(Dr. Djevat Kortsha d. v.) 

Deklarim dorëheqjeje mësueseje 

.li iuisiri Sekretar Shtr,t'i për .trsimin Boiuer 
Mbassi pa 1 utjen dt. 3.11.1942-XXI t,ë mësueses 

katundi Kuç-Bek arta (Korçë). Zonjush Pavlina Deli, 
me anën e së cilës parashtron dorë heqjen për arsye 
familjare; 

Mbassi pa nenet 45 e 46 të Dek. Mëk. Nr. 105 dt. 
3.4.1940-XVIII; 

DEKRETON: 
Neni 1 

Z-sha Pavlina Deli, mësuese në katundin Kuç 
Belorta (Korçë), grupi B, grada XI rroga mujore 
fr. shq. 170, deklarohet dorëheqëse, për arsye fami 
ljare, pa të drejtë pensioni ose shpërblimi të nji her 
shëm; 

Neni 2 
Deklarimi i kësaj dorëheqëjeje ka vleftë për të 

gjitha efektet ligjore, që nga data 28.10.1942-XXI, 
datë në të cilën ka lanë detyrën. 

Ky Dekret ka me u botue në Fletoren Zyrtare të 
J\'\bretnis dnc i;a me iu kumtuc l{ësl1illit Kontrollues 
për rregjistrim si dhe të gjitha zyrave të tjera për 
katëse. 

Inspektorija e Arsimit e Korçës ngarkohet me 
njoftue sa sipri Intendencën Financjare. 

Tiranë, më 9-11-1942-XXI. 
Ministri: 

(Dr. Djevat Kortsha d. v.) 

Ndryshime në çrmrnrn e shitjes të karburantave 
në depon e Korçës 

:lf i nis tri Sekretar Shteti për Financat 
Mbassi pa Dekretin Mëkambi?suer nr. 99 dt. 28 

Mars 1940-XVIII; 
Mbassi pa Marr,ëveshtjen datë 19 Teruer 1942- 

XX, lidhun me Shoqënin «A.G.IP.»; 
Dekreton: 

Neni r 
Çmimi i karburanteve këtu poshtë që kanë me hyë 

në Depon e Korçës në datën 20 Tetuer 1942-XX, e 
këtej caktohet si vijon: . 

a) benzinë fr. shq. 139,05, për çdo kuintal netto ; 
b) vaj-guri. fr. shq. 63,76, për çdo kuintal nctto ; 
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c) gazoil fr. shq. 78, 51, për çdo kuintal .netro ; 
ç) diezel (naftë). fr. shq. 55,11, për çdo kuintal 

netto; 
Gjendja në depon e përmenduri me datë 19 Tetuer 

1942-XX, i shtrohet çmimit të përparshëm. 
Neni 2 

Për të gjitha efektet e ligjës, ky Dekret do të 
botohet në · Fletoren Zyrtare të M.bretnis. 

Tiranë, me 19-X-1942-XX. 
Ministri i Financavet : 

Shuk Gurakuqi 

Dekllarim dorëheqës Kryesekretari të kl. Il-të 

Jlinistri Sekretar Shteti 11ër Ekonomin Kombëtare 
Mbassi pa shkresën datë 22 Gusht 1942-XX. Nr. 288, 

me anën e të cilës na njoftohet se Kryesekretari i Kll.ll 
të, z. Themo Vasi. grupi A - grad.a VIII. është larguar 
nga detyra qysh më 20 Gusht 1942-XX pa ndonjë leje 
të rregulltë ; 

Mbassi pa Dekretin Mëkambësuer datë 3 Prill 1940- 
XVIII. Nr. 105, mbi gjëndj~,1 juridike, ekonomike e je 
rarkike të nënpunsave të Shtetit; 

DEKR'ETON 

Neni r 
Z. Themo Vasi, Kryesekretar'i KU.II-të, grupi A - 

grada VIII, me sherbim pranë Odës së Tregëtis Durrësit 
dekllarohet dorëheqës në mbështetje të nenit 45, pika 4, 
të Dekretit Mëkambësuer që nalt-përmëndet , 

Neni 2 
Për të gjitha efektet e 1:igjës, dekllarimi i kësaj do 

rëheqje fillon që nga data 20 Gusht 1942-XX. 
Ky Dekret do të botohet në Fletoren Zyrtare të 

Mbretnis dhe do t'i kumtohet për regjistrim Këshillit 
Kontrollues. 

Tiranë, më 19 Shtatuer 1942-XX. 
Ministri Ekonomis Kombëtare 

K. Kotte d. v. 

Ndëshkim nëpunës' me zbritje të rrogës 

.lfinistri Sekretar Shteti për Ekonomin Kombëtare 
Mba.ssi pa Vendimin datë 5 Tetuer 1942-XX, Nr. 10. 

të Këshillit të Disiplinës të Administr:1tës së Ekonomis 
Kombëtare: -- -- - -~ - 

Mbnssi pa Dekretin Mëkambësuer datë 3 .Prill 1940- 
XVIII, Nr, 105. mbi gjëndjen juridike, ekonomike e je 
ra.rkike të nënpun save të Shtetit; 

DEKRETON: 
Neni i vetëm 

1 ue filluar nga data l Tetuer 1942-:XX, Z. 
Sabit Çoku, Sekretar'i III-të, grupi A - grada. X-XL me 
shërbim në Qendër, ndëshkohet me zbritjen në masën e 
I-ë-tës (një të pestës) së rrogës së tjj për dy muaj rresht 
në përshtatmëni me përcaktimet e nenit 55, pikat a) c) 

dhe e) të Dekretit Mëkambësuer që nalt-përmëndet. 
Ky Dekret do të botohet në Fletoren Zyrtare të 

Mbretnis dhe do t'i kumtohet për regjistrim Këshillit 
Kontrollues. 

Tiranë. më O Tctuer l!l4,2-XX. 
Ministri Ekoncmis Kombëtare: 

K Kotte d. v 

Ndëshkim agjenti të kl. l-rë 
------- 

sl iuistr! ~d.rctar Sht<'li pi'/' Elw11umi11 Kombëfm·~ 
Mbussi pil Vendimin datë 30 Shtatuer 1042-XX, 

Xr, H të Këshillit ti' Disiplinës të Mini~~m :,ë Ekonomia 
Kombëtart': - - 

)ILa~s1 pa Dekretin Mëkumbësuer datë 3 Prill 1910- 
XVIII. Nr. 105 mbi gjëndjcn juridike, ekonomike c j•· 
rarkike të nënpunsave të Shtetit: 

DEKHETON: 
Neni i vetëm 

1 ue filluar nga data 1 Tet uer 1 !H2-XX, Z. 
.Torgji Pccini- agjent'i kl! Lrë, grupi C - gradti 
XII, të tabellës organike të personelit, të jushtzakonësh 
më, me sherbirn pranë lnspcktorat.ës Bujqësore të Elbasa 
nit'. ndëshkohet me zbritjen në masën e 1-5-tës (një të pes 
tës) së rrozës së tij, për 2 muaj rresht në përshtatmëni me 
për caktimet e nenit 55. pikat a) b) c) dhe e) të Dekretit 
Mëknmbësuer që nalt-përmëndet, 

Ky Dekret do të botohet në Fletoren Zyrtare të 
l!bretnis dhe do t'i kumtohet. për regjistrim Këshillit 
Kontrollues. 

Tiranë. më 30 Shtatuer 1942-XX. 

Mini!-'tr 'i Ekonornis Kombëtar 
K. Kotte d. v. 

Ndëshkim me zbritje rroget Sekretari të l-rë 
Ode Tregëtie 

.lli11isfl'i S!'/,·,/'tar :::;Jitdi pë/' Eko;wmi11 Kmnhi.itarP 
Mba,si pa Vendimin datë 5 Tetuer 1942-XX, Nr, 11, 

1 i.: .h.t:-i,il!it të Disiplinës t.. «Iminjstr-itës së Ekonouns 
Knmbëtare ; - - · - -- -- --- 

MLass1 pa Dekretin Mëkamoësuer datë 3 Prill 191.U 
XVIII. Nr. 105, mbi gjëndjen juridike, ekonomike c JC 
rarkike të nënpunsave të Shtetit; 

DEKRETON: 

Nen] i vetëm 
'I ue filluar nga data 1 Tetuer Hl42-XX, Z. 

Lefter Fili, Sekretar"i ,I-ri> me , shërbim pranë 
Odës .së Tregëtis Durrësit, grupi A - grada IX, 
ndëshkohet me zbritjen në masën e 1-5-tës (një të pestës) 
së rrogës së tij, për 3 muaj rresht në përshtatmëni me 
për caktimet e nenit 55. pikat a) b) c) dhe e) të Dekretit 
Mëkambësuer që nalt-përmëndeb, 

Ky Dekret do të botohet në Fletoren ~e të 

BKSH



Nr. 146 FLETORJA .lYRTARE 7 Dhjetor 1942-XXI 7 

Mbretnis dhe do t'i kumtohet për regjistrim Këshillit. 
Kontrollues. 

Tiranë, më 6 Tetuer l 942-XX. 

Ministr' i Ekonornis Kombëtare. 
K. Kotte d. v. 

Vumje Tekniku të kl. III të në gjëndje pritmënije 

Min?Jstri Sekreto: f-ihbl'li 11ër Ekonom1in Kombëtare 
Mbassi konstatoj se Z. Vehip Baki, teknik i Kll.Hf 

të, grupi B - grada X, i ngarkuar me krye në zavandësi 
veprimet e Inspektoratës Bujqësore të Kukësit është thi 
rrur nën armë për me krye sherbimin e detyrueshmë 
ushtarak; 

ML:t~~i ru Dekretin Mëkambësuer datë 3 Prill l !)40- 
XVIII, Nr , 105, mbi gjëndjen juridike, ekonomike e je 
rarkikc të nënpunsave të Shtetit; 

DEKRETON: 

Neni 1 
Tue filluar nga data l Korrik 1942-XX, Z. Vehip 

Baki, teknik i KU.III-të, grupi B - grada X, i ngarkuar 
me krye në zavandësi veprimet e Inspektoratës Bujqëso 
re të Kukësit, vihet në gjëndje pritmënie për arsye sher 
bimi të detyrushmë ushtarak dhe pa as një të drejtë sh 
përblimi, në përshtatmëni me përcaktimet e neneve 79 
·!12 të Dekretit Mëkambësuer që naltpërmëndet. 

Ky Dekret do të botohet në Fletoren Zyrtare të 
Mbretnis dhe do t'i kumtohet për regjistrim Këshillit 
Kontrollues. 

Tiranë, më 30 Shtatuer l 942-XX. 
Ministri Ekonomis Kombëtare 

K. Kotte d. v. 

Rektifikim inkuadrimi në Milicjen Fashiste Pyjore 

Ministri Sekretar Shteti për Ekonomin Kombi-lau 
Mba~si pa Dekretin .l\'1.ëkambësuer datë 14 Gusht 

1939-XVII, Nr. 54, mbi krijimin e Milicjes Fashiste 
Pyjore në Shqipëri; 

Mbassi pa nenin 2 të Dekretit Mëkambësuer datë 
11 Dhjetuar 1939-XVIII, Nr. 176, rreth shtrirjes së 
rregulloreve të Fuqive t'Armatosura r'Italis Fuqive 
t' Armatosura Shqiptare; 

Mbassi u-pa neni 43 i Dekretit Mbretnuer datë 
3 Tetuer 1929, Nr. 1997, mbi aprovimin e rregullores 
për Milicjen Kombëtare Pyjore t'Italis: 

Mbassi u-pa Dekreti datë 27 Dhjetuar 1939-XVIII 
Nr. 188, mbi sistemimin në ruolin e M. F. P. në 
Shqipëri të Kontrollorve të ish Administratës së Pyje 
vet Shqiptare; •,~....i 

Mbassi u-pa Dekreti Mëkambësuer datë 16 Mars 
1940-XVIII, mbi mbajtjen në sherbim të funksjona 
rëve e nëpunsave të Ministris së Ekonomis Kombë 
tare; 

Mias1i u-,a Dekreti t'Onë !'latë i Qershuse 1940- 

XVIII, mbi inkuadrimin në M.F.P. bë në Shqipëri 
të personelit të rnilitarizuern të ish Administratës së 
Pyjeve Shqiptare; 

Mbassi pa lejen kundershtimore të parashtruar 
prej Militit Pyjuer Met Hoxha Mehdi, mbi gradën 
që i është dhënë në inkuadrimin e personelit të rnilita 
rizuem në M.F. Pyjore; 

Mbassi konstatoj vlefshmëninë e pretendimeve të 
të përmendurit, i cili shërbente si kontrollor pyjesh 
në ish Administratën Pyjore Shqiptare më 1934; 

Dekreton: 
Neni 1 

Çtlësia e Militit në Milicjen Fashiste Pyjore që i 
është dhënë ish rojtarit të pyjevet Z. Met Hoxha 1i:1eh 
di, me Dekretin Ministruer datë 8 Oershuer 1940- 
XVIII, ndreqet n'atë të Vice-Brigadierit. 

Neni 2 
Për sa i përket vleftësis në gradë dhe efekteve 

përkatëse ekonomike ky rektifikirn fillon qysh prej 16 
Majit 1940-XVIII. ! ~ 

Ky Dekret do të botohet në Fletoren Zyrtare të 
Mbreinis, dhe do t'i kumtohet për regjistrim e veprim 
Komandës së Legjonit XVI, të Milicjes Fashiste Py 
jore në Shqipëri. 

Tiranë, më 17 Nanduer 1942-XXI. 
Ministri Ekonomis Kombëtare : 

K. Kotte d. v. 

Zgjatim gjëndje pritmënije 

Ministri Sekretar Shteti për Ekonomin Kombëtare 
Mbassi pa Vendimin datë 16 Nanduer 1942-XXI, 

Nr. 11, të Këshillit Administrativ të Ministris së 
Ekonom is Kombëtare; 

Mbassi pa Drekretin e Tij datë 16 Qershuer 
1942-XX, Nr. 17, me anën e të cilit Z. Kozma Gjika, 
Sekretar' i Kl. II-të, i Odës së Tregëtis Beratit, për 
arsye shëndetsore është vënë në gjëndje pritrnënie 
për përjudhën kohet 19. Qershuer deri 30 Shtatuer 
1942-XX; 

Mbassi pa Dekretin Mëkambësuer datë 3 Prill 
1940-XVIII, Nr. 105, mbi gjëndjen juridike, ekono 
mike e jerarkike të nënpunsave të Shtetit; 

Dekreton: , .. ] 
Neni i vetëm 

z. Kozma Gjika, Sekretar' i Kl. II-të, grupi A, 
grada X, me shërbim pranë Odës së Treqëtis Beratit, 
për arsye shëndetësore afat mbarimi i gjëndjes prit 
rnënie i zgjatet edhe për 3 (tre) muaj të tjerë d. m. 
th. deri më 31 Dhjetuer 1942-XXI, me 1.13 (një të 
tretën) e rrogës së tij, në përshtatmëni me përcaktimet 
e neneve 83, 84 e 92 të Dekretit Mëkambësuer që 
nalt-përrnëndet. 

Kw Dekret de ~ hotohet në Flatoren Zyrtare 11i 
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Mbretnis, dhe do t'i kumtohet për veprimin c regji 
strimin e rastit Odës s(; Tregëtis Beratit. 

Tiranë, më 17 Nanduer 1942-XXI. 
Ministri Ekonornis Kornbëtare : 

K. Kot;e 

Emnim, shkarkime gradim Sekretarësh Komunesh 

Mbassi asht marri.' perqirni i Krtj2cis ::;ë t\ëslll 
llit të Ministrave me shkresën Nr. 3113-I, dt. 25.11. 
1942-XXI, Z. Mustafa Bajri emnol:et Sekretar i Ko 
munës s2 Përlatit në vëndin e Z. Pal Gjornarkaj q.:_; 
asht transleruc 112 Komune.i e Vau! Denjës. Z. Fe 
tëhi Quku, tash Sekretar i Komunës së Qendrës Shko 
dër, shkarkohet nga detyra dhe në vendin e tij si 
Sekretar i Kornuncs Qendrës qradohct ndihmës Se 
kretari i po asaj Komune Z. Rifut Naipi. 

Tiranë, më 25.11.1942-XXI. 
N N\ini,-tri : 

---------------- 
Shkarkim nëp. n ,« detyra 

1'vlbas::;i u muarr dhe p;.;J1imi 1 P T Kruesis s:· 
Këshillit të Mini,..trm·e, komuuikue me shkresë! nr 
135-97 e nr. 643-58, dt 15.10 1942-XX, urdhnojmc 
shkarkimin nqa dctura të Z Kadri Sinemat i, den 
tash Sekretar i Iltë i N Prcfektures së Drenicës dhe 
të Z. Adem Abuzi, deri tash Agjent i kl. II-të pranë 
burgut të Prizrenit. I pari asht pushuc për ; arsye 
administrative dhe i dyti shkarkuc mbasi ka kaluc 
n'Administratën e Drcjtsis. 

Të dy të përmëndunit, bajnë pjesë në ruolct 
organike të personelit W viseve të lirueme 

Tiranë, më 22.10.1942-XX. 
N iv\ini:;tri : 

Pushim Sekretari e N.Prefekture 

u. rnuerr dhe pëlqimi i Kruesis së Këshillit U 
.Ministrave me shkresën nr. 135 97, dt. 15-X-1942- 
XX, me shkresën t'one · nr. 11 796 dt. 3-Xl-1942- 
XXI, kemi urdhnue përjashtimin nga detyra të Z. Kadri 
Sinamati, deri tash Sekretar i N Prefekturë- Dre 
nicës dhe në vendin e tij asht emnue Z. Adem Kabashi, 
ish arkivist i parë pranë kësaj Ministrij2, i cilli in 
kuadrohet në grupin A, grada e IX. të ruolit orqanik 
emnuer t'ish Komisariatit t2 Naltë Civil për Kosovë, 
Dibër e Strugë me .rogë muejore fr shq. 250. 

Tiranë, më 13-XI-1942-XXI. 
N Ministri: 

SHPALLJE - ANKANDI 
Si mbas vendimit të Krye:;is së Përmbarimit Be 

ratit me Nr. 254 datë 1-9-1942-XX, nxjerrë për t'u 
shitur në ankant 12 copë prona të debitorvet Osman 
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Zinxhiris e tjetër nga katundi Çomleku] i Qarkut të 
Prefekturës Beratit, dhe që dotë specifikohen këtu 
poshtë, për sigurimin c pagimit të obligimit të shu 
mës frangave shqiptare, 700, dhe aksesorët e tyre 
që i detyrohen Z. Hekuran Hajrcdinit nga l1y Qytet, 
me akt-gjykimin e Gjyqit Paqil Beratit me nr. 521 
datë 29-9-1932 

1 2 (Një mbi dy pjesa të : : 
1 - Ara Sheqe 15 vretencsh, c kufizuare: L. 

am Zalle c ti:' Zot me pjestar; P. l-rë Lumi Math, 
V. Osman efendiu, J Udha e f-hntit, c regjistruar n;.'11 
nr. 27 dat~ Qershor ()17, rregj is tri t kadast rial 

2. - Ar;i Sheqe, 65 vrete.iesh e kuqizuar L: Idr iz 
Bej, Omer Droboniku, e arat Zalle, Ceno Sahati c 
Ncim Bej K,1çi, c rrcq/tstur n:.> !li'. 27 cl. Qershor 1917 
të rrcgjistrit kndustrial k Be1;atit. 

3. -Ara Shoban edhe Zalle. 5'4, v~etcn}:-11, c kufi 
zuar. Lindjen mbi ar211 Shaban t.._; Ymer Agos, mani 
e çati e dyqanit e avlli e sht((oi~. ·p Lumi i Mahth, 
V Ara Zalle c ti Zot me pjcstar, J. ara o shahun 
Osman efendiut. c rrcqjistruar nr. 28 cl. retor 1917 të 
rrcqjistrit kadastr iul te Beratit. 

; 
4 -Ara Zalle dhe Ferra, 16 vretenësh, c kufi- 

zuar L am Yrti Osman efendi V. ara Zalle c Esmas, 
P. Os11H111 efendi c a,a Sheqe c t2 zot, J. Ara Zal le 
c Osman efendiut, e regjistruar në nr. 29 datë 
Qershor 191': lë rrcqj istrit kadusuial të Beratit. 

5. -Ara Yrti Rapit, c përbërë prej 12 vrctcnëslt, 
e kufizuar: L Yrti Br ahim i të zot, P. Yrti Rapo, 
i kufizuar si ma sipër, i rreqjistrit në nr. 30 dr. 
1917, të rregjistrit kudasrrial të Beratit. 

6. -Ara Yrti Brahuuit. 16 vrcrenësh, e kufizu 
ar; L. Ara Yrti Ibrahim i Osmean efendiut, P. ara 
Yrt e Osman efendiut, V. Lumi iV\ath, J. udha e 
fshatit, e rreqjistruar në nr. 31 dt. Oershorë 1917. 

7. -Ara Buhavica, 12 vrctcnësh, e kufizuar: L. 
Buhavica c Osman efendiut e trualli i shtëpis Idriz 
efendiut c trualli Mu;os i c~ nan efendiut,· P. Yrti 
Ibrahim i Osman efendiut, J. Udha e arës rrumbullake 
e Idriz Bej Lapardhas dhe bah;c e shtëpis, V. Lumi 
Mol., c rr.2gjistcuarC: lien nr 32 dr. Çe.sior 19,7 
të 1 re'.~J1~trunq n(• zyrën e kadastrës Beratit 

8. -A, a t(' Riµet, te } v-ctenësh, e kufizuar: L 
lid!,! e .~·.aw P. Ara Çaire e Neim Bej Kuçit, .: 
ara Zhuka e Ymer efendi Agos, V. Ara Marina e 
Esrnas dhe mat Rripe t'Osman efendiut, e rregjis 
truar ë nën nr. 35 d. Qershor 1917. 

9. -Ara Kume, 16 vretcnësh, e kufizuar: L. Ara 
Kume e Yrner efendi Agos, P. Lumi i Math, ]. Ara 
Kume e Osman efendiut, V. Ara Shaban e Neirn Bej 
Kuçit e rregjistruar r.ën Nr. 36 d. Qershor 1917. 

10. - Ara Vidhe, dhjetë vretenësh, e kufizuare: 
L. Ara Zhuka e Ymer efendi Agos, P. Ara Zhuka e 
Osman efendiut, J. Ara Shaban e Neirn Bej Kuçit, 
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V. 'Ara Shaban e Ymer Drobonikut, c rregjistruarë 
nën Nr. 37, d. Oershorë 1917. 

11. -Ara Vidhe, dhjetë vretenësh, e kufizuarë: L. 
Ara Vidhe e Buhavica e Zonjës Esma, P. Ara Vidhe 
e Zija Bej Mullajt, J Ara Yrti i Zija Bej Mullajt 
që ndodhet në katundin Suk, Veri Ara Buhavica e 
çupavet Idris Bej Lapardhas, e rregjistruarë nën nr. 
'.'8 d. Qershore 1917. 

12. -Ara Zhuka, shtatë vretcnësh, e kufizuare: 
L. Ara Yrti Rapa i Y mer e effendi ut, q2 ndan u 
dhën e fshatit dhe Yrti 'i Yrner Drobonikut dhe. 
çajret e Neim Bej Kuçit., P. Ara Zhuka e shtë:pija 
e Baçe e Ymer efendiut Agos, J. 'Ara Zhuka e Osman 
e Icndiut, V. Ara Yrti i Yrner efendi Agos që ndan 
udhën e fshatit e rregjislruar nën nr. 39, datë Qer 
shor 1917. 

Ankanta e shitjes së tyre provizore ka me Ii 
llue 30 ditë mbas botimit për të dytën herë të kë 
saj shpallje në fletore dhe mbaron në krye të tri 
dhjetë ditvet dhe ankanti definitivë tue filluar nga 
e nesërmja të mbarimit të ankantës provizore dhe 
mbaron në krye të pesëmbëdhjetë ditve ora 17 mbas 
dreke: 

Kush dësh 'ron blc.j 2'1 e tyre të prezantohet para 
kësaji zure brënda afatit sipër-treguar dhe të para 
qes ofartzn c vetë tue i u shtruar dispozitave pro 
ceduriale. 

Berat, më 1-9-1942-XX. 
Përmbaruesi : 

FLET - SHPALLJE 
Komuna e Roskovecit në bazë të vendimit të saj 

Nr. 28 dt. 13-XI-1942-XXI, e një mendimit me Kon 
sulltën në konformitet të Nenit 32 të Ligjës së Kon 
tabilitetit të përgjithshëm të Shtetit nxjerrë në ad u 
dikatë publike për vjetin 1943-XXI, shitjen e taksave 
të poshtë shenuara: 

1) Taksin abatuar e konsum mbi gjanë e gjallë. 
2) Taksin e shit-blerjes të gjas së :gjallë dhe oku- 

pim vendi në treg prej kafshëve. • 
3) Taksin e peshë-matjes. 
4) Taks okupimi vendi e shitje vendi të ckspo 

zuern në treg si drith, bulmet, pemë e të tjera. 
5) Taksin e qiras së vathit mbi lidhjen e qëndri 

min e kafshëve. 
Dëshëruesat për ofertim mbi sipërmarrjen e kë 

tyne taksave dote paraqiten në Komune 20 ditë mbas 
shpalljes në Fletoren Zyrtare; dhe për çdo informatë 
mund të paraqiten kurdoherë pran kësaj Komune. 

Roskovec, më 13-XI-1942-XXI. 
Kryetar i Komunes 

FLETE SHPALLJE 
Komuna e Kl. I. Peqinit me vendimin e sajë Nr. 

42. D. 17.11_.1942-XXI nxjerr n'ankand publik shi 
tjen e taksave ,2 posht-snënuern për Vitin 1943-XXI. 

a) Shit-blerjen e mase së gjallë. 
b) Okupim Vendi. 
c) Taksin e Pesh-Matjes. 
d , Abatuar e Konsum. 
Ankandi do të bahet në bazë të ligjit të dhe 

tave, në sallën e ksaj komunje njizet ditë mbas bo 
timit të ksaj shpallje në fletoren zyrtare, dhe në 
rast se kjo ditë takon ditë pushimi, do të bahet 
të nesërmen. T'interesuemit për të marrë informata ma 
të gjana mbi konditat e ankandit, t'i drejtohen z-y 
rës llogariës së ksaj komunje. 

Kryetar' i Komunës KL I. 

SHPALLJE 
Në bazë të vendimit të kryesis Përmbarimit të 

Shkodrës, kjo Zyrë nxjerrë n'ankand shitje publike 
me shkak zhdukje bashkzotnimit në mes të palve nga 
pa rnundshrnenija e pjestimit t,ë sajë kët pronë. 

Njt shpië të ndodhuri në katundin Shtoj i vjetër 
të përbamc prej dy dhomash, hajat, pus dhe dy (2) 
kasolla e vjekca të tjera qi ka për rreth kufizuar: 1) 
Ram Salihi, 2) Tokat e veta, 3) Rruga e 4) Maraja e 
katundit. 

Ankandi i shitjes së parë vazhdon tridhet dit 
rresht dhe fillon nga data 17-11-1942-XXI, tue ruba· 
rue me datën 16-12-1942-XXI. 

Ankandi i shitjes së dytë vazhdon pesërndhet dit 
rresht tue fillue nga e neserja e ditës së mbarimit 
t'ankandës s2 parë dhe mbaron tue rnarr z I md shitja 
definitive me datën 31-12-1942-X)ÇI, ditën e Ejte në 
orën 17 të ditës së përmendun. 

Prandaj bahet me ditë të gjith ato qi dishrojnë 
me bë blemjen e kësaj shpie të paraqiten në kët Zyrë 
mbrenda afateve t'ankandës së. caktuerne si ma sipër 
për të thanë ofertat e veta kouiormë dispozitave të 
nenit 435. të Sht. II-të. të Proc .. Civile. 

Gjyq-fituesi g2zon bcneftcin e vobeksis. 
Shkodër, me 5-11-1942-XXI. 

Përmbaruesi . 

SHPALLJE 
Pasunia e Zz. Taip e Qazim Kalarnishlt e ndo. 

dhur në Qytetin e Durrësit si mbas D. M. Nr. 178 
datë 11-XJI-1939-XVII, ashtë shpronësuare për luli 
shte dhe kjo pronë përbahet prej metrokatrore 93,3084 
<lile kufizohet nga V. muri i Kalasë nga L. Shëtitore 
Viktorio Emanuele i III-të, nga J. trulli Anasttas Xhu 
murtekës dhe nga P. prona e Lazar Xhumutekës, 
Prona në fjalë gjendet e transkriptuar në Zyrën e 
lpotekave Nr. 251 Vol XII, të vjetit 1939, dhe µ 
transkriptua në ! avorin e Bashkis së Durrësit me 
vleftën e caktueme prej fr. shq. 6531,50 (gjashtëmijë 
pesëqintë tridhjetënjë e 59 O 'O) e cila shumë asht 
depozitua në Bankën Kombëtare dhe do të dorëzohe 
të sipërshenuarvc mbas autorizimit të Ministriës P. të 
Mbrendëshme në konformitet me paragrafin e funqJ.t 
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të nenit 9 të Dekretit Mëkambësuer, «Çpronasirne 
për dobi publike.» 

Durrës, më 11-XI-1942-XXI. 
Kryetar' i Bashkis 

SHPALLJE GJYQESH 

AKT - GJYKIMI 
N'Emën të Madhëris Tij 
VIKTOR EMANUELIT III 

Pi!>r hir të Zotit dhe Vullnet të Kombit 
Mbret i I ta lis dhe i Shqipëria 

Perandor i Etiopis 
Gjykata Paqtuese e Fierit (D.P.) e formuar prej: 
Z. Vasil Jorgaqit. Gjyqtar Paqtues: 
Z. Enver Baballëkut, N Sekretar, 
Sot me datën 21 Te.o. 1942-XX, ora 10 para 

dite u mblodh ne sallën e gjykimeve dhe publikoj 
këtë: 

VENDIM 
N2 procedimin penal të hapur si pas ankesës s'an 

kuesit Galip Omarit dhe Proces-Verbalit të Karabi 
nieris së Fierit me nr. 7 datë 21-3-1942-XX; 

Kundra 
Gurashi Pietro Fran-esco, shofer pran Paulo Pa 

narcs e banues në Vlonë, 
I pandehur 

Pse me datën 20-3-1942-XX, në rrugën e për 
gjithëshme Fier-Levan 'TJe autokarron që derizhonte i 
ka shtppun npi pele ankuesit Galip Omarit; 

Gjykata 
Passi studjoji aktet dhe dispozitat ligjore për 

katse: 
Passi çmoj të gjitha provat e rrezulltuara nga 

ektet c ndrushrne e rjedhimi gjykimit; 
.m2 qene se, nga procesverbalit me dt. 21-3-1942- 

XX, rezullton se i pandehuri Gnarashi Pietro Fran- 
1:esr,- tt:c cnrizhuar autokarron e tijë në rrugën Fier 
Levan, ka takuar me anën e karoceris pelën e anku 
ccit r-;;ilip Ornsri: qe udhëhiqesh prej shërbetorit të 
tijë Ucn Tas Priftit tue i shkaktuar plagë prej të 
cilave i ka ardhuri ngordhja. 

:"Vle qr:11?. se. nga dëshmitarët e ndigjuem para 
gjgqit u provua se i pandehuri n'atë moment ndon 
S\! nr1, se kale ishin disa qerre dhe në drejtim të kun 
,• z:·i vir.te pela, per ky nuk ndali veç se në mënyrë të 
rrezikesh: · c '°" :'": rlc.,j udhëtimin e prej këtij gu"imi 

. te tji(' \U1 shkaktua vrasja e pelës. 
,'V\.e qrni: S(:, vepra e të pandehurit Guarashi Fran 

çesko asut kontravcncion dhe parashikohet prej nenit 
535 të K. I•en:J'., ku thuhet se: (Kushdo që, në rrugët 
ese në viset CTë shkon populli, ose n'ato ve.ide që 
janë të çeluna për popull, nget kafshë, karroca, auto 
mo!:-11,1, d!1~ të tjera mjete ksodore bartëse në më 
nyr~ të rrezikëshmc për sigurimin e personave ose 
ti 5jamivc·, ndeshkohet me eurgim të lehtë tieri në 
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njizct diti:. ose me gjobë ti? lehtë deri në dyqind 
frangu dhe në qoftë se kontravajtësi asht shofer 
ose nga ata konduktor që shtrohen lejes, vendoset 
dhe pezullimi i usht rimit të profesionit ose të rnje 
shtëris për nji kohë deri në nji muaj. 

Mc qenë se, nga dëshmitarët e ndigjuem rre 
zullton se pela ka nji vleftë prej tetqind fr. shq. 

Prandaj, Gjykata nga këto arsgcna dhe në ba 
zë k neneve 535 të K. Penal, 1149 të K. Civ, 

VE11.DOS1: 

Dënimin e të pandehurit Guarashi Francesco, 
shofer pran Paulo Panarcs banues në Vlorë me tre .5 
ditë burgim të lehtë si dhe detyrimin e tijë me i pa 
quc paditësit personal Galip Ornarit 800 fr. shq. vlef 
tëu e pelës SL' ngordhur 

Burgimit të lehtë si mbas ligjit të posaçëm i 
zbritet 1 3 nji c treta .e kështu dënimi i tijë me 
dy (2) ditë burgim për t'u vujtun në burgejt k? 
sotshme 

Shpenzimet c gjyqit fr. shq. pesë (5) i ngar 
kohen të dënucmit së bashku dhe 40 (dyzet) fr. shq. 
shpërblim avukatuer në favor të Z. Abaz Omarit. 

Ky vendim mund të kundërshtohet dhe të dik 
tohet dhe m'u publikuc sot 111e datën 21 Tetor 1942- 
XX. 

Gjyqtari Paqtucs : 
1"Y\e qenë se të dënuernit nuk i dihet banimi, 

k!J vendim botohet në Fletoren Zyrtare. 
Kryesekretari : 

* * * 
N'Emën të Madhëris Tij 
VIKTOR EMANUEL III 

Për hir të Zotit dhe Vullnet të Kombit 
Mbret i Italis dhe i Shqipëris 

Perandor i Etiopis 
Pretura e Konispolit D.P. e formueme prej Zz. 
Abdullah Rami Pretor' i II-të. 
Foto Neksines Nj Sekretar Gjyqsor. 
Për me s hikue padien penale të regjistrueme nën 

PNr. 25 1942-XX, të Regj. Th. P. për vjetin 1942, 
e ngrehur n'ernër të së drejtës Botnore, 

Kundër 
1) Ahmet Brahoqi, nga dhe banues në Porto 

Edda, 2) Ahmet Ademit, nga Filati i Greqis, 3) 
Jonuz Zejnati nga Delvina, dhe 4) Nexhmcdin Nures, 
nga Konispolit. 

Të pandehur .. 
Sepse me datën 2-9-1941-XIX, kanë kalue kufi 

rin Greko-Shqiptar pa pasaport e tinëzisht. 
Mbas gjykimit të bamun me datën 

1942 dhe këtë, 
Vendim 

, 
16 Fruer 
,,Jtf. ti 
-- ..• !I 

U vendos pafajsia e të pandehurit Ahmet Brahos 
nga Tatzati i Delvinës, kasap, banues e qëndrues në 
Porto Edda, i pandehur ky dhe i proceduar se gjo 
ja me d~ tQ muejit Shtator 1941, ka tentuarë të kalejë 
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kufirin Shqiptar-Grek tinëzisht e pa pasaport. 
Ky vendim u dha në mbështetje të nenit 77 të 

Liqjës për Gjyqë Paqi. 
Gjith'ashtu u vendos q,z si i pafajshëm t'i kthe 

hen të hollat e sekuestruara nga Banka Kombëtare e 
Porto-Eddes. 

U-vendos në bazë të neneve 7 e.44 të Ligjës Pasa 
portave datë 7-10-1936 denirni i të pandchurvet Ah 
met Ademit dhe jonuz Zejnatir, e Nexhmedin Purës, 
i pari nga Filati i Greqis, i dyjti nga Delvina dhe 
i treti nga Konispoli me pesë (5) ditë burgim sej 
cillit dhe me njëzet (20) fr. shq. gjobë se i cillit 
për dyfishim e taksës pasaportës sepse këta me 2 
Shtator 1941-XIX, kanë kalue kufirin Shqiptaro-Grek 
tinëzisht dhe pa pasaport. 

Shpenzimet gjykore fr. shq. 10 i ngarkohen këtyre 
të tre të fundit. 

Ky vendim mund të diktohet nga i pari dhe të 
kundërshtohet e diktimohet nga të tjerët. 

Arsyena Ligjore 
Komanda e Komp. R. M. F. vendit i përcjell kë 

saj Preture Verbalin e saj të mbajtun me datë 2-9- 
1941-XIX, me Nr. 2490 kundra të pandehurvet të si 
përme sepse këta me datën e sipërme kanë guxuarë të 

· tentojnë kalimin e kufirit Shqiptaro-Grek pa pasa 
portë. 

Në Gjyqin e rjedhur në prezencën e të pande 
hurit Ahmet Brahos dhe në n'ernër të së Drejtës Bot 
nore përfundimisht për tre të pandehurit e -tjcrë rnbassi 
në mungesën e tyre faji për të cilin akuzohen i pari 
rrezullton të mos jet bërë mbassi si e shpjegojti vetë 
përpara Gjyqit kishte ardhur me qëllim tregtie për 
të blerë mishra dhe në një largsi të mjaftueshme nga 
kufiri u zu prej Rojevet duke u proçeduarë për tenta 
tivë kalim kufiri duke ju rnarë kështu të hollat në 
bankonata Shqiptare që i kishte prurë me vehte për 
blerjen e mallit. 

Me qenë se si nga Proçesi i rnbajtun prej koman 
dës Rojës Kufinit që shpjegon se i. pandehuri pre 
zent është kapuri mbrcnda linjes d.rn.th. në tokën 
Shqiptare dhe larg nga zona e vezhgimit; 

Me qenë se i pandehuri vetë shpjegojti haptazi 
në konformitet me përmbajtjen e procesit që gabi 
misht është kapun nga roja me të tre të pandehurit 
e tjerë që kanë qenë në tentativ 'të plotë kalim kufiri; 

Me qenë se elementet përmbledhëse të fajit të , 
kalim kufirit nuk rezulltojnë në këtë mënyrë e nën 

• ·"# këto rethana ; 
Me qenë se i pandehuri nën këto kushte nuk ka 

formuarë fajin që parashikohet prej neneve 7 e 44 
të Ligjës Pasaportave as edhe ka dhunuare atë të 
kalim kufinit për kontrabandë; 

Me qenë se edhe të hollat që ju kapen përsipër 
në Bankanota Shqiptare ishin të destinuara për të 
kryer mjeshtrin e tij1ë si kasap; 

Prandaj 
Për të gjitha këto Gjykata vendosi pafajsin ~ 

të pandehurit Ahmet Brahos dhe denirnin e të dy të 
pandehurvct të tjerë ashtu siç përshkruhet në dispo 
zitivin e këtij vendimit. 

Konispol, me 16 Fruer H42-XX. 
Pretor' i II-të: 

N/Sekretari Gjyqsor. 

* * * 
N'Emën të Madhëris Tij 
VIKTOR EMANUEL III 

Për Hir të Zotit dhe Vullnet të Kombit 
Mbret i Italis dhe i Shqipëris 

Perandor i Etiopis 
Gjyqi Paqtues i Durrësit i formuar prej Gjyq 

tarit Paqtues Z. Mihallaq Denasit asistuar prej N1 Se 
kretarit Nikolla Bishkës, për të shikuare padien civile 
të regjistruar nën nr. 178 S. Themeltar të çështjeve 
Civile të vjetit 1942-XX, 

Ngrehun prej paditsit Palush Koka, tregëtar nga 
dhe banues në Durrës i përf. regu!lisht prej av. z. 
Hilmi Daklit. 

Kundra të paditurvet, 1) Francesco Marotta nën 
shtetas Italian dhe banues ma parë në Durrës, dhe 
sot me banim të padituri n'Itali: 

Gosimo Martinesi, nënshtetas Italian dhe banu 
es në Durrës dhe, 
Gemma Vitto nënshtetas Italian dhe banues në Durrës; 

Për zgjidhjen e kontratos, qiradhanjes lirimin dhe 
dorzimin e nji toke dhe pagim qiraje me kamatë dhe 
aksesoret. 

Gjykata sot me datën 6 Tetuer 1942-XX, në 
mungesë të të paditurvet ka dekllarue këtë, 

Vendim: Paditsi Palush Koka tregëtar nga dhe 
banues në Durrës i përfaqësuar requllisht prej av. z. 
Hilmi Daklit, me kërkesën e tijë datë 26-3-1942-XX, 
paditi të quajturit Francesco Marota nënshtetas Ita 
lian, ma parë banues në Durrës dhe sot me banim të 
paditun n'Itali, Casirno Martinesi, Italjan tregëtar e 
banues në Durrës, Gemma Vitto, Italjan tregëtar nga 
dhe banues në Durrës, duke thënë se të paditurit të 
parë qysh me datën 1-XI-1939 i pati dhënë me qira 
nji copë tokë prej metro katroresh 600- 700, · të ndo 
dh un në vendin Lëngatë të Durrësit në Rrugën .l\'\bret 
nesha Elena, kufizuare përpara me rrugë, e përqji 
thëshrne, mbrapa me paditsin, nji anë me pronën e 
Mihal Kolës, dhe me anë tjetrë me tokën e La 
Komisjonari me qira mujore fr. shq. 40 (dyzet). I 
padituni i ka pague qira vetëm për 12 muajë d.m. 
th. deri· më 30-X-1940, dhe qysh atëherë nuk ka 
paquarë qiranë as dishëron me lidhë kontratë mbi 
këtë tokë ay ka ndërtuare nji barakë provizore që e 
përdorte si depo dhe të cillën, në kundërshtim me 
konditat kryesore të kontrata qiradhanjes verbale e 
ka nën lishue tek të paditurit e tjerë prandaj kërkon 
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thirjen e tyre në gjyq dhe si të gjykohen të vendo 
set zjgidhja e kontrato-qiradhanjes, lirimi dhe dor 
zimi i tokës pagimin e qiras të mb:·apambetun, prej 
gjashtëqind e gjashtëdhjet (660) fr. shq. ashtu e 
dhe të qiras mujore prej 40 fr. shq. të muajvet që 
dot skadojnë qysh nga ngritja e kërkesës padijes 
e deri në dorzim të pronës në kontestim kamatën e 
tyre ligjore, prishja e barakës për sa i takon lë 
paditurit Francesco Marota, dhe për sa i takon dy 
të tjervet lirimi e dorzimi i pronës në kontestim. 

Në procedimin Gjyqsuer të zhvilluem botnisht 
në prani të përf. të anës paditse av. ?· Hilmi Daklit 
dhe në mungesën e të paditurvet rnbassi u vendos vazh 
dimi i gjykimit në mungesën c të paditurve! kon 
formë kërkimi ti përr. të anës paditse dhe të nenit 
531 të Sht. IL P.C. u-këndua kërkes padija të cillën 
përfaqësuesi i anës paditse e përsëriti dhe kërkoi 
të vendoset konformë sajë. 

Me qenë se kur asht vendosun vazhdimi. i gjy 
kimit në mungesën e të paditurit faktet c parashtru 
erne prej paditsit konsidc-ol-en të pranueshme dhe 
justifikojnë kërkesën kur nui; ja.ie të përgënjeshtruara 
me prova të rnarruna ma parë si në rastin konkret 
prandaj në bazë të neneve 531-533 Sht. II. P.C. e 
nenit 138 P.C. 

Vendosi detyrimin e tre të paditurvet Francesco 
Marrota nënshteas Italian, banues në Durrës ma par, 
dhe sot me banim të paditur në Itali, Cosimmo N\arti 
nesi nënshtetas Italian tregtar e banues në Durrës, 
Gemma Vitto nënshtetas Italian., tregëtar e banues 
në Durrës me i Iirue e dorëzua paditësit Palush Ko 
lm, tregëtar e banues në Durrës, copën e truallit 
prej metro katrore gjashtëqind e shtatëqind të ndo 
dhur në vendin Lengata të Durrësit, në rrugën Mbret 
nesha Elena, kufizuare përpara rruga e përqjitheshrne, 
mbrapa prona e paditësit me nji anë me pronën e 
Mihal Kojës, dhe me anën tjetër me tokën La Corni 
sanaria, marrë me qira prej të paditurit të parë për 
dyzeti (40) fr .. shq. në muajt qysh me datën l-XI- 
1939, dhe detyrimin e të paditurit të parë me zgji 
dhjen e .kësaj kontrato qiradhanije, pagimin e gjashtë 
qind e gjashtëdhjetë (660) frangave shqiptare qira 
ii rrjedhun prej datës 30-X-1940, e deri me datë~ 26- 
3-1942, të karnatavet tyre ligjore qysh nga data e 
ngritjes së kërkes padijes, pagimin e duzetë fr. shq. 
në muajt që nga dita e ngritjes së kërkes padijes dhe 
deri në lirimin e dorëzimin e tokës dhe prishjen e 
barakës që është ngritur në këtë tokë. 

Të paditurvet u ngarkohen shpenxirnet e gjy 
qit si dhe tetdhjet (80) fr. shq. shpërblim avokator 
në favor të anës paditëse. 

Ky vendim mund të kundërshtohet e të diktohet. 
Durrës, me 6-X-1942-XX. 

Gjyqtar Paqtues : 
Shpenzime të paguara prej anës paditse me rastin 

e nqrehjes padies fr. shq. 25,37 

Taksë për nji prokurorë fr. shq. 10,05 
shuma fr. shq. 35,42 

Me rastin e komunikimit të akt 
1 4 taksë padie 
Taksë për tre kopje akt Gjyk. 
Taksë Komunale 
Pulla akt gjykimi orqjinal 
Pulla tre kopje 'a'ct gj!]kimi 
Pulla për dëftesë 

gjykimit 
4,15 
3 
1,08 
6,40 

10,20 
2,80 

Taks:' botim Fletoren Zurtarcu dhe pulla 
poste 10,60 
Pulla vendim afishimi c dëftcs 4,10 

shuma totale fr. shqiptare 77,75 (shtatcdhjet 
e shtatë e 75 O O). 

Sekretari 
Dl<~KRET PENAL 

N'Fmën të Madhëris Tij 
VIKTOR EMANUEL III 

Për hir të Zotit dhe Vullnet të Kombit 
Mbret i It11Jis dhe i Shqipërie 

Perandor i Etiopis 
Gjpkata Fillore c Vlorës c f'ormueme prej Nd. 

Gjyq. Filluer Z. Jan Pc1naJotit i asistuern prej Sekte 
tarit Z. Niko Ninkës dhe pa-si shqqrro] aktet 'c 
referueme me ankesën nr. 105 datë 17-lll-1942-XX, 
të Prokuroris Mbretnore këtushme, me të cilën kër 
kohet dërti mi i të pandehurit: 

Napolcone Lepore, shofer i maqinës BT. banues 
në Porto-Eda, për fajin se në muajin Mars 1942-XX, 
ka qarkullue me maqinë pa parur lejen përkatëse: 

Tue marr parasu-h se faj i të pandehurit pro 
vohet rnjaftesisht me proces-verbalin e mbajtun mbi 
ngjarjen p.rej Komandës Karabinjer is iV\bretnore; • • Tue marr parasush se vepra e të pandehurit sipër 
treguem parashikohet si faj prej nenit 482 të K.P. 

Tue marr parasysh se në këtë rast ndjekjet bahen 
kryesisht; 

Tue parë dhe nenet' 7 e 8 të Ligjës mbi disa gjy 
kime të posaçme në çështje penale, me datë 19 Maj 
1937; 

Sot më datën 21 Mars 1942-XX. , 
Vendosi në bazë të _dispozitave të sipër tregueme, 

dënimin e të pandehurit Napoleone Lepore, Shofer 
i rnaqinës B.T. banues në Porto-Edda, me pesëmë 
dhjet fr. shq. gjobë të lehtë tue i ngarkuar dhe shpen 
zimet e d'ckretit fr. shq. 5 (pesë). 

Ky Dekret bahet pa tjetër i ekzckutueshme në 
qoftë se nuk kundërshtohet mbrenda pesë ditëve nga 
data e komunikimit. 

Vlorë, më 21 Mars 19L12-XX. 
Nd. Gj!Jqtad Filluer 

Sekretari 
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DEKRET - PENAL 
N'Emën të Madhëris Tij 
VIKTOR EMANUEL III 

Për hir të Zotit dhe Vullnet të Kombit 
Mbret i Italis dhe i Shqipërie 

Perandor i Etiopis 
Gjykata Paqtuëse e Hirnarës e Iorrnuerne prej Zv. 

Gjyqtarit Paqtues Z. Spiro Manos i asistuern prej 
NzSekretarit Z. Mihal Rexhos , 

Tue qjjkuern mbi aktet e paraqituna prej Stasion 
Komandës KK. MM. Vunoit, me shkresën nr. 6. datë 
19-2-1942-XX, nga të cilat rezulton se Irakli Thanas 
Ndrenika dhe i Shana Cures vjeç 65, i ma rtuem me 
3 fëmij, me arsim, tregtar, Sokrat Pilo Varfi dhe i 
Kana Kasnecit, vjeç 50, i rnartuern me 4 fëmij, me 
arsim, pronar, Zaho Andon Koka dhe i Kate.rinël_s 
vjeç 23, puntore, Lilo Margarit Koço e Dhimitrit dhe 
Vathis vjeç 30 dhe Peli Vas.I Zhupa dhe i Katermës 
vjeç 27 puntore nga e banuese të gjithë në katundin 
Vuno; më 18-2-1942, kanë Janë dritoret e shtëpive 
tyre të hapuna dhe ashtë parë drita përjashta, në 
kundërshtim me urdhënat e dhanuna për eresirn ; 

Tue marrë parasysh se faji i sipërme provohet 
mjaftesisht me ak.et e spërtrcqueme dhe formon faj të 
parashikuern si Kondravencion prej nenit 482 të K. 
Penal; 

Tue mar, 2 parasushë se për këtë faj ndjekjet 
bahen kryesisht; 

Tue parë dhe nenet 7 e 8 të Ligjës mbi disa gjy 
kime të posaçme në çështje penale datë 19 Maj 1937; 

Sot më 5 (pesë) të muajit Shtatuer të vjetit 1942- 
XX; 

Vendosi në bazë të dispozitave të sipërme dëni 
min e Irakli Thanas Ndrcnikës, Sokrat Pilo Varfit, 
Zaho Kokës, Lilo Margarit Koços dhe Peli Vasil 
Zhupës nga katundi Vuno, me 15 fr. shq. gjob2 ië 
lehtë sejcilit, tue i ngarkue dhe shpenzimet e gjykim.t 
fr. shq. 5 (pesë). 

Ky Dekret dënimi bahet pa tjetër i cksckutueshme 
në qoitë se nuk do të kundërshtohet brenda pesë ditve 
nga data e komunikimit. 

Himarë, më 5-9-1942-XX. 
Gjyqtari Paqtues 

Sekretari 

THIRRJE 

Thërritet për t'u prezantua si i pandehur para 
Gjykatës Shk. l-rë të Prizrenit me datën 14-12-1942- 
XXI, ora 9 para dite, Stojan Mlladenoviçi, nga Priz 
rendi, banues ma parë në rrugën Opolska Nr. 33 e 
tash me banim të padijtur në Mitrovic, të Kosovës, 
për t'u gjykue si i pandehur; për faj të parashikuam 
prej nenit 482 të K.P. 

Në rrast se i pandehuri nuk do të prezantohet 
në datën e paratolur ka me u gjykue në mungesë. 

Kjo letër-thirrje që do të. botohet në Fletoren 
Zyrtare të Mbretnisë ze vendin e komunikimit. 

Kryetar' i Gjykatës Shk. 1-rë 
LETËR FTESË 

Thërritet për t'u prezantuar para gjyqit Paqit 
të Përmetit, për më datën 28-12-1942-XXI, ora 9 
para dreke, si i pandehur i quajturi Ramadan Qa 
mili, ma parë banues në katundin Luftinjë të Tepe 
lenës, dhe tash me banim të paditur, i cili aku 
zohet për shkelje kunore, duke u bashkuare ilegalisht 
me Vasike Meron e shoqe Adil Bektashit nga Vino 
kashi, 

Pra, kjo letër ftesë për të zënë vëndin e komu 
nikimit, botohet në Fletoren Zyrtare, në bazë ,të neneve 
502 e 511 të Sht. II. Pr. Civile. Në rast mos prezan 
timi. në ditën dhe orën e caktueme të ÇJj.!Jkimiit~ 
gjyqi ka me vashdue në mungesën e tij. 

Përmet, më 16-XI-1942-XXI. 
Gj. Paqtues, 

* * * 'lë quajtunit Nasi Giovani. Nasi Pietro, Nasi NikoUa 
N. Tomaso. N. Maria, Lefteria Bilbili, Lefteria Andonato 
nga katundi Filat i. Greqis. akuzohen sepse me da 
ten 6 Dhjetor 1941 XX kanëkalue kufirin greko-shqiptar, 
tinezjsht dhe pa pasaport, si dhe ka;në kalue kontraban 
de dogancre. 

Thirren për t'u-prezantuar para Gjykatës Paqtuese 
të Konispolit për t'u-gjykuar me datën 14 12 1942 ora 
10 paradreke. 

Në rast mos-prezantimi do të veprohet sjrnbas · 
ligjës. 

Kjo thirrje e botueme në Fletoren Zyrtare zen ven 
din e komunjkimt, 

Konispol. me l 2 11 1942 XXI 
Gj. Paqtues. 

* * * Të quajtunit Ilia Panajof Kuvare, Prokop Stavro 
Burduqi. Stano Kosta Ziso, Kosta Foto Kiço 
nga katundi Versella i Greqis, akuzohen sepse me da 
ten 2 Korrik Hl42 XX kanë kalue kufirin greko-shqiptar, 
tinezjsht dhe pa pasapnrt , si dhe kanë kalue kontraban 
de doganore. 

'I'hirren për t'u-prezantuar para Gjykatës Paqtuese 
të Konispolit për t'u-gjykuar 'me datën 14 12 1942 ora 
10 paradreke. 

Në rast mos-prezantimi do të veprohet sjmhas 
ligjës. 

Kjo thirrje e botueme në Fletoren Zyrtare ze n ven 
din e komunikimt. 

Konispol. me 12 J l l 942 XXI 
Gj. Paqtues. 

¥ :it 'i' 
Të quajtunit Sali Munarem Besimi, I. Muharem Min- 

p:o, Rexhep Ismai] Mergjus], e Rexhep Ibrahim Sherifi 
nga katundi Paramithia iGreqis, akuzohen sepse me da- 
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ten 18 Korrik 1942 XX kanë kalue kufirin greko-shqiptar, 
tinëzisht dhe pa pasaport, si dhe kanë kalue kontraban 
de doganore. 

Thirren për t'u-prezantuar para Gjykatës Paqtuese 
të Konispolit për t'u-gjykuar me datën 14 12 1942 ora 
10 paradreke. 

Në rast mos-prezuutimi do të veprohet simbas 
ligjës. 

Kjo thirrje e botueme në Fletoren Zyrtare ven veu 
din e komunjkimt. 

Konispol. me 12 11 Hl42 XXI 
Gj. Paqtues, 

!I ~ !It 
Të quajtunit Kasem Mustafa .Iakupi, Sha- 

ban Haziz Uzeiri. dhe Isa Ali Ibrahimi 
nga katundi Babur i Greqis. akuzohen sepse me da 
ten 2H Korrik l H42 XX kanë kalue kufirin greko-shqiptar. 
tinezisht dhe pa pasaport , si dhe kanë kalue kont raban 
de doganore. 

Thirren për t'u-prezantuar para Gjykatës Paqtuese 
të Konispolit për t'u-gjykuar me datën 14 12 Hl42 ora 
10 paradreke. 

Në rast mos-prezantimi do të veprohet sjmbas 
ligjës. 

Kjo thirrje e botueme në Fletoren Zyrtare zcn ven 
din e komunikimt. 

Konispol. me 12 11 1942 XXI 
Gj. Paqtues, 

* * * 
Thëritet i quajtuni Panta Gligur Mirçeviqi, ba- 

nues ma përpara në Tetovë, dhe tash me banim të 
paditun në Bullgari, që të paraqitet para Gjykatës 
Shk. I. Tetovës, me dt. 9-XII-1942-XXJ, ora 10 para 
dreke, i akuzuar për Kontrabanda. Në mos paraqi 
tjen e tija në ditën dhe orën e sipër shenuar, ka për 
t'i vepruar sirnbas ligjës. 

Tetovë, më 16-Xl-1942-XXI. 
Gjyqtari Filluer 

VENDIM AF ATI P'ËR T' ARA TI SUN 
Mbasi nuk asht zanun Ali Faslliu, i biri Faslliut 

banuës në Vlorë, që pandehet se me d. 1 Gusht 
1941, ditën e -- ka vra vdekun të qujtunin Bajram 
Manin nga kat. Viçidol, Kryetaria e Gjykatës së Shk, 
1-rë Prizrenit që prej datës shpalljes së këtij vendimi, 
të pandehunit përmenduri i nep dhetë ditë afat, për 
me u prezantuë 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 shi· 
kuë gjyqi në mungesë, ~a9 me ju rrëzue të drejtat 
civile, ka me ju sikvestruë pasunia dhe me as nji 
mënyrë nuk ka me pasë të drejtë ankimi mbi vepri 
met e bamuna. 

Të gjith karabinierët e policët janë të deftlruem 
me zanjen e tij. 

Për plotësimin e veprave të përmënduna i asht 
shkrua Prokuroriës Shtetit dhe në mbështetje të neneve 
371, 372 të procedurës penale shpallet ky vendim. 

Prizren, më 11-11-1942-XXI. 
Kri;etari 

• .• * 
Mbasi nuk asht zanun Musli Rama, i biri i RamQS 

banues në Senice qi pandehet se me d. 8-12- 
1941, ditën e - - ka vra vdekun të qujtunin Mus 
Ahmetin, nga kat. Luzhë, Kryetaria e Gjykatës ië Shk. 
l-rë Prizrenit që prej datës shpalljes së këtij vendimi, 
të pandehunit përmenduri i nep dhetë ditë afat, për 
me u prczantuë para gjykatës. Në kjofte se nuk i 
paraqitet gjykatës rnbrenda këtij afati vërtetohet se 
nuk don me ju bindë ligjës, dhe kështu ka me u shi 
kue 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 vepri 
met e barnuna. 

Të gjith karabinierët e policët janë të detyruem 
me zanjen e tij. 

Për plotësimin e veprave të përmënduna i n1ht 
shkrue Prokuroriës Shtetit dhe në mbështetje të neneve 
371, 372 të procedurës penale shpallet k1,1 vendim. 

Prizren, më 11-11-1942-XXI. 

• • • 
Mbasi nuk asht zanun S. Haxhija i biri i HaxhUi 

banuës në Progonat qi pandehet 11e me id. 17-10- 
1941, ditën e -- ka vra vdekun të qujtunin Salih 
Nezitin nga Kernoja Tropojës, Kryetaria Gjykatës së Shk 
1-rë Prizrenit që prej datës shpalljes së këtij vendimi, 
të pandehunit përmenduri i nep dhetë ditë efat, për; 
me u prezantuë para gjykatës. Në kjoftë ee nuk i 
paraqitet gjykatës rnbrenda këtij afati vërtetohet te 
nuk don me ju bindë ligjës, ijhe kështu ka me u shi 
kuë gjyqi në mungesë, kan me ju rrëzua ~ drejtat 
civile, ka me ju sikvestruë pasurua dhe me as nji 
mënyrë nuk ka me pasë të drejtë ankimi mbi vepri 
met e barnuna. 

Të gjith karabinierët e policët janë të def:Urlk?m 
me zanjen e tij. 

Për plotësimin e veprave të përmënduna i asht 
shkrue Prokuroriës Shtetit dhe në mbështetje tëneneve 
371, 372 të procedurës penale shpallet ky vendim. 

Pi izrr-n, më 11-11-1942-XXI. 
Kryetari 

• li " Mbasi nuk asht zanun Mus Buçpepaj i biri Zenelit 
banuës nga Perdhikari qi pandehet se me d. 15-4• 
1941, ditlin e -- ka vra vdekun 1l 11ujtunin Hajdar 

BKSH



FLETORJA ZYRTARE 7 Dhjetor 1942-XX:l 15 

!llalihin nga kat. Pla, Kryetaria e Gjykatës së Shk. 
I-rë Prizrenit që prej datës shpalljes së këtij vendimi, 
1¥i pandehunit përmenduri i nep dhetë ditë afat, për 
me u prezantuë 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 shi 
kuë 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 vepri 
met e bamuna. 

Të gjith karabinierët e policët janë të detyruem 
me zanjen e tij. 1 

Për plotësimin e veprave të përmënduna i asht 
shkrue Prokuroriës Shtetit dhe në mbështetje të neneve 
371, 372 të procedurës penale shpallet ky vendim. 

Prizren, më 11-11-1942-XXI. 
Kryetari 

* * * 
Mbasi nuk asht zanun Ali Shabani i biri Shabanit 

banuës në Progonat qi pandehet se me datën 17 -1- 
1941, ditën e -- ka vra vdekun të qujtunin Arif 
Sadikun nga Valba Tropojës, Kryetaria Gjykatës Shk. 
I-rë Prizrenit që prej datës shpalljes së këtij vendimi, 
të pandehunit përmendim i nep dhetë ditë afat, për 
me u prezantuë para gjykatës. Në kjoftë se nuk i 
paraqitet gjykatës rnbrenda këtij afati vërtetohet se 
nuk don me ju bindë ligjës, dhe kështu ka me u shi 
kuë 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 vepri 
met e bamuna. 

Të gjith karabinierët e policët janë të detgruern 
me zanjen e tij. 

Për plotësimin e veprave të përmënduna i asht 
shkrue Prokuroriës Shtetit dhe në mbështetje të neneve 
371, 372 të procedurës penale shpallet ky vendim. 

Prizren, më 11-11-1942-XXI. 
Kryetari 

* * * 
Mbasi nuk asht zanun Zeqir Selimi i biri Selimit 

banues në Dobrun Hasit qi pandehet se me d. 16-7- 
1941, ditën e - ka plagosun të qujtunin Isuf 
Ahmetin nga Nikoliq, Kryetaria e Gjykatës së Shk. 
l-rë Prizrenit që prej datës shpalljes së këtij vendimi, 
~ pandehunit përmenduri i nep dhetë ditë afat, për 
me u prezantuë 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 shi 
kuë 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 vepri 
me bamuna. 

Të gjith karabinierët e policët janë të detyruem 
me zanjen e tij. 

Për plotësimin e veprave të përmënduna i asht 
shkrue Prokuroriës Shtetit dhe në mbështetje tëneneve 
371, 372 të procedurës penale shpallet ky vendim. 

Prizren, më 11-11-1942-XXI. 
Kryetari 

* * * 
Mbasi nuk asht zanun Mero i biri Reiz Karmes 

banuës në Valbona Tropoj qi pandehet se me d. 8-4- 
1942, ditën e -- ka vjedhur të qujtunin Hasan 
Zeqos nga Tepelena, Kryetaria e Gjykatës së 
Gjinokastrës që prej datës shpalljes të këtij vendimi, 
të pandehunit përmenduri i nep dhetë ditë afat, për 
me u prczantuë para gjykatës. Në kjoftë se nuk 
paraqitet gjykatës rnbrenda këtij afati vërtetohet i,~. 
nuk don me ju bindë ligjës, dhe kështu ka me u shi 
kuë 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 vepri 
met e bamuna. 

Të gjith karabinierët e policët janë të de!yruem 
me zanjen e tij. 

Për plotësimin e veprave të përmënduna i asht 
shkrue Prokuroriës Shtetit dhe në mbështetje të neneve 
371, 372 të procedurës penale shpallet ky vendim. 

Gjinokastër, më 14-XI-1942-XXI. 
Kryetar' i Gjyqit Shk. I-rë. 

NDRF()JE li.~BIMI 
Në D.M. me datë 26-9~1942-XX, mbi emërimin 

e Kom. të P. të Fuqive për S.B., botuar në Fletoren 
Zyrtare Nr: 140 datë 26-XI-1942-XXI, faqe 3, shtqll' e 
I - rë, emri i Ministrit t'Arsimit Shk. Xh. Korça 
hiqet, se ësht vënë gabimisht, dhe vihet nënsnkrimi i 
Ministrit të Financavet Shk. Shuk Gurakuqi, pas atij 
të Kryeministrit Shk. M. Kruja. 

* * * 
Në shpalljen e forniturës së veglave punimi të 

Ministris së Punve Botore botue në Fletoren Zyrtare 
Nr. 141 datë 27 Nanduer 1942-XXI, bëhen ndre 
qjet që pasojnë: 

Art. 6. Paragrafi 4) Veglat e punimit kan me 
qenë të konsideruerne, duhesh t'ishte kështu: 

...... «Veglat e punimit të cilat nuk kan me qenë 
të pranueshme .në kolaudim, kan me qenë të konside 
ruerne. 

Art. 8. Paragrafi 1) ..... «Ofertat etj. para fjalës; 
kan me u-pranue, duhesh t'ishte fjala: nuk. 
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Pf\RTE SUPPLEMENT.ARE in lingua itahana linno XXI - Nr. 146 

GAZ~E~!E!!!. ~A~B~~l~IALE 
Tirana, lunedi 7 dicembre 1942-XXI 

EDITA DAL MINISTERO DELLA CULTURA POPOLARE 

CONDIZIONI D"ABBONAMENTO COSIO E MODALITA PEP. LE INSERZIONI 
ALBANIA, ITALIA e IMPERO 
ESTERO (Pae1I dell 'Unione Postale) 

per un anno fr. alb. 20 
• 30 

(per 6 mesi , metil prezzo) 
Un nwn, ro del mese In couo (11n.:: , 16 paglne) fr. alb. 0,20 

arratroto • • l 
Ognl fa1clcolo e In vendita anche presso le llbrerle auto,lzzate. 

Gli abbonamentl di regola decorrono dal glorno di rlcevhnento dell'lmporto, 
Non 11 garanti1c~ l'invlo del numerl arretraU. 

L'unportc dell abbonamenlo o per numerl separall. se per resident! In Al, 
b Ulla, deve e11ere veuato al locall Ufflcl di flnanza e la relcuva qllletansa 
rtme11a al Mtn!stero dells CULTURA POPOLARE se ciall'ltalla, lmpero o dal, 
l' Estero, con assegno bancario sttlato in frl\ncht albanesl, aumentato (te per 
abbonamenll) di Ir. alb. 0,70 per speso di quictanza. 

Gli Ulflcl atatall (civili o milttert) e gli Enti pubbltci quando autonom, o 
accentratl (cl°' oon gli Ufflcl dipendenU) - possono r!chledere per lscrltto una 
o plil copie gratlllte (1clolte o ,n abbonameoto) per se e per gli Ufftcl dipendenll. 

DECRETI LUOGOTENENZIALI di nornina 

Con D.L. del 23 novembre 1942-XXI, !'Ece - Terenc Toçi, Presidente del Consiqlio Superiore Fas- 

cista Corporativo, e decorrcrc da oggi cessa dalla 

sua qualita di membro dello stesso Consiglio, con 
decreto in data di oggi. 

Con D.L. del 23 novcmbre 1942-XXI, !'Ece. 
Prof. Ernest Ko!iqi viene nominate membro del Con 

siglio Centrale dell'Economia Corporative e di, cense 
guenza gli viene riconosciuta la qualifica di membro 

te non supera una colonna (olbanese e ttallano)mJmmo Fr alb 10 
,e oltre una colonna • • pPr ognt colonna 

L'Importo e do venar11 In antlclpo salvo per qll Ufflcl 1tatall o para1to, 
tall con le ste11e modolttc come per gli abbonamentl. 

Le lnserzlonl sono gratlllte soltanto per I Trlbunall o J'.A mmlnl1trazlone 1ta, 
tale quando per legge non e prevlata o non e poaalblle la 1lvalsa su tertl della 
1pe1a per 1' lnsenlone. 

La pubblicazlone dalie lnserztont avvlene · salvo 1peclalt clrco1tanze • ei.,,tro 
I primi 3 numerl dopo la data di rlcevlmento. 

N. B Ognl corrlspondenza o venamento deve easer• lndlrluato al, 
MINISTERO DELLA CULTURA POPOLARE 

(GAZZETIA UFFICIALE) 
T I R A N A (Albania) 

del Consiglio Superiore Fa-cista Corporutivo, 

Con D.L. del 23 novcmbre 1942-XXI, !'Ece, 

Prof. Ernest Koliqi, rncmbro del Consiqlio Superiore 

Fascista Corporative, vicne nominate Presidente dello 
stesso Consiglio. 

- Con D.L. del 23 novembre 1942-XXI, ii Sig. 

Kasern Radovicka, cessa di essere membro del Con 

siglio Centrale dcll'Economia Corporative e, per con 

scquenza, a nche del Consiglio Superiore Fascista Cor 
porativo. 

Shtyp. Luarasi Tiranë 
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Nr. 147 Parle supplementare in lingua italiana a pag. 13 
Viti XXI 

FLETORJA 
E MBRETNISË 

ZYRTARE 
SHQIPTARE 

Tiranë, e Merkurë 9 Chjetor 1942-XXI 

BOTOHET PREJ MINISTRIS St KULTUR£S POPULLORE 

KONDITAT E PAJTIMIT 

PËR SHQIP~RI, I ALI e PERANDORI: për nji vit Fr. Sbq. 20 
• JASHTE (Sh ete të B. Postal) • • • • 30 

(për 6 muaj iiysma) 
Nj5 numur (deri 16 faqesh) i muajit n'udhtim Fr. Sbq. 0,20 
• • > • i vjetër ,. 1.- 

(Numuratë veçanta shiten edhe në Libraritë) 
Të hollat për pajtime ose për sasi numurash a koleksio 

ne paguhen në Zyrën e Financave në çdo vend dhe 4.ë 
fteaa përkatëse duhet t'i dërgohet Ministria së KUL TURES 
POPULLORE. 

Për Fletoren Zyrtare, nga jashtë pajtimi mund të dër 
gohet me çek banke, tue shtue fr. shq. 0.70 per pullat e dë 
ftesës, po dhen'atë drejtim. ~---------~--------------------------~ 

P~RMBAJTJE 

I) Ligji 13 Nintor HH2-XXI, Nr. 309 
11.ë1hi n ne !1jl1ë i D. M.. n. 53 1942 ·, me 
nd-vsh m= 

2) D. M: 20 Nintor 1942·XXI, Nr. 310 
Rekurv i n p .• sunira~h ne Dibër psr 1eli 
t' ajroportr 

3) O. M. 20 NëntO[' 1942-XXI. Nr. 311 
Nd rvsn i m i pjesesnërn i planit rregullues 
të Tiranës 

4) D. M. 25 Niintor 194 -XXI, Nr. 312 
Shtyrje e af~tit për qarkullin.in e monedhave 
nikeli tA -yjetrs. prej 1 leku dhe '·• leku 

5) O. M. 26 Nëntor 1gi2 XXI, Nr. 313 
Dhanëje medalje merite dhe shpërblimi 
arësuntsrve me shëi birn 25 vjeç 

6) O. M. 4 Dhjetor 19•'2 XXI 
Pushim i Prokurorit ti! Gj. P. ti! Shtetit 

7) O. M. 26 Nlntor 1942-XXI. 
Ngarkim i N/Kolont:l Sh. Borshi me funksionet 
e Drejt. P. te Policia 

8) Kishilli Min. -- Leje për instalime industrije 
9) D. i Pref. të Prtshtu.ës - Se k ves tr'im e 
10) Fletë Shpallje 
11) Shpallje GJyqesh 

SOM MARIO 

!. 

,, 2 

2 

" 2 

3 

0 

1~ Legge 13 nov. 1942·XXI, N. 309 
Conversione in legee del D. L N. !>3 (19-42) p. 13 

2) D. L. 20 nov. 1942-XXI, N. 310 
Requi ,izione di immohili a Dibra per esigenze 
aeronauiiche lB 

3) D. L. 25 nov. 1942-XXI, N. 311 . 
Variazione parziale de l piano re11:olatore di Tirana., 14 

4) O. L. 35 nov. 1942-XXI, N. 312 
Proroga per il ritiro de lie· monete di nichelio 
di ve chio conio ,. H 

5) D. L. 26 nov. 1942-XXI, N. 313 
Concessiene dt una medaglirn al merito e di 
uoa indennita 111 per sonale Insegnante. 14 

45) Decretl Luogotenenzlall di nornina. ,, 15 

TAKSA E REGULLA PËR SHPALLJET 

Kur nuk kalon një shtyllë (shqip e italisht) Fr. Sbq. 10 
Për ma shumë se vjë shtyllë për çdo shtyllë • li 

Botohen pa vlefU! shpalljet q'u pi!rkasin gjyqen ose admini• 
otratfs \htetnore dhe ato U! cilësueme t'atllla ose ti! perjaahtueme 
ligjl!riaht ura pagimi i taksave Shtetnore. 

Shpaltjet botohen rregulli1ht - kur nuk pengojni! ra1je ti po 
aaçme - ndër 3 numurat e para pas mbritje1 1ë tyre ni! Redaksi 

page•a e ahpalljevet bëhet •i edhe pl!r pajtimet nl! Zyrat Finanela111 

011.EJTIMI pir korre1pondencll dhe pogMol 1l1ht 
MINJSnISt S£ ICULTUiltS i'OPULLOU 

(FLETORJA ZYRTARE) 
T 111. AN£ 

Ligjë 13 Nëntor i942-XXI, Nr. 309 
datë IJ-11-1942-XXI 

Këthim në ligjë i D. M. n. 53 (1942) 
(me ndryshime) 

4 
4 
5 
5 

NA 
FRANCESCO JACOMONI DI SAN SAVIN6) 

MËKAMB:ltS I PËRGJITHSH:l!:M I MADHNIS TIJ 
VIKTOR E.i'1ANUELIT III 

PËR HIR Ti!: ZOTIT E VULLNET Ti!: KOMBIT 
MBRET I ITALlS DHE I SHQIPNIS 

PERANDOR I ETIOPIS 

Këshilli i Epërm Fashist Korporativ, me anën e 
Komisjonede të tija, ka aprovua: 

Në virtyt t'autoritetit qi Na asht dhanë, kemi 
sanksjonue dhe promulgojmë sa vijon: 

Këthehet në ligjë Dekreti Mëkambësuer Nr. 53 
datë '28-2-1942-XX, mbi norma për rregullimin e pro 
dhimit të Tokat e Liruerne, me këto ndryshime : 

Në nenin 5 ngrihet paragrafi i dytë dhe zavendë 
sohet me këtë: 

«Mbi kërkesën e Stacjonit të Shtetit të Duhaneve, 
Ministri asht i auktorizuern me dhanë paradhanje nga 
fondi i caktuern në budget për shërbime të këtij gje 
stioni, me anë mandat-paradhaniesh që do të lësho 
hen mbi Arkën e Qendrës, në favor të Drejtorit të 
Stacjonit në fjalë.» 

Mandat-pagesat e sipërthanuna, kanë me u rre 
gjistrue në dalje definitive prej Drejtoris së Thesarit 
pa qenë nevoja t'i paraqiten kësaj dokumentar justi 
fikuese. Këta dokumente do t'i dërgohen, së bash 
kue me llogarin e zakonëshme, Drejtoris së Mono 
poleve pranë Ministris së Financavet, e cila mbassi 
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.Mbassi u-ndigj ue Këshilli i Ministrave; 
Mbi proponimin e Ministrit Sekretar Shteti për 

Financat; 
kemi dekretue dhe dekretojmë: 

Nen' i vetëm 
Në lidhje me sa asht vendosun prej nenit të 

vetëm të Dekretit t'Onë Nr. 323 datë 12 Nanduer 
1941-XX. 

Shtyhet për një afat të pacaktuem data për tër 
heqjen nga qarkullimi të monedhave nikeli të shtypjes 
së vjetër prej 1 leku dhe 1/2 leku. 

Urdhënojmë që ky Dekret të botohet në Fleto 
ren Zyrtare .të Mbretnis, tue i dhanë mandat kujtdo 
që i takon me e respektue dhe me bë që të respek 
tohet. 

Tiranë, me 25-XI-1942-XXI. 
Francesco Jacomoni d. v. 

Shuk Gurakuqi d. v. 

Dekret Mëkambësuer Nr. 313~: 
datë 26-l L-1942::Xxr---. --""· 

Dhanëje medalje merite dhe shpërblimi 
erësimterëva.me shërbim 25 vjeç 

NA 
M~AMBES I P11:RG:ITHSHE:M_ 1 MADHNIS TIJ ~ 

VIKTOR EMANUELIT III w. l 
PBR HIR Tin ZOTIT E VULLNET Tin KOMBIT t! 

MBRET I IT ALIS DHE I SHQIPNIS 
PERANDOR I ETIOPIS 

· Në virtyt t'autoritetit që Na asht delegue; 
Mbassi u-pa neni 15 i Statutit Themeltar të 

Mbretnis dhe neni 14 i D.M. me 3 Prill 1940-XVIII, 
Nr. 101 i kthyem në ligjë me 12 Korrik 1940-XVIII, 
Nr. 358; 

Mbassi u-ndigjue Këshilli i Ministravet; 
Mbi propozimin e Ministrit Sekretar Shteti për 

Arsimin Botuer, në marrëveshtje me Ministrin Se 
kretar Shteti për Financat; 

kemi dekretue e dekretojmë: 
Neni 1 

Personelit mësirnuer të çdo rendi e grade, qi 
ka mbushë të njizetepestin (25) vit shërbimi në shko 
llat e Shtetit, gjithmonë tue pasë krye detyrën e 
vet, dhe që ka marrë shënime të posaçme merite në 
biografi, mund t'i epet medalja për meritë shkollore, 
që shoqërohet me nji shpërblim vjetor prej fr. shq. 
300 dhe vijon deri në mbarim të jetës së tij. 

Për çdo vjet nuk mund të jepen ma tepër se 
10 medalje për meritë shkollore. 

Dhanja dhe revokimi, në rast se i dekoruemi 
merr ndenji dënim ndalimi nga Zyrat botore apo 
dënohet tue u shkarkue nga nëpunsija, disponohet 
me Dekret Mëkambësuer mbi propozimin e Ministrit 
Sekretar Shteti për l\t1imin Botuer. 

Neni 2 
Medalja për mer itë shkollore asht e për bame prej 

argjenti dhe me nji diametër prej mm. 35; mban 
n'anën e mbarë, në reljev, Shqiponjën dykrenore me 
përkrenaren e Skënderbeut s ypër, me mbishkrimin 
«Mbretnija Shqiptare» në gjysmën e rrethit të si 
përmë, dhe në gjysmën e rrethit të poshtëm «M.ini 
strija e Arsimit» n'anën e rnbrapme me mbishkrirnln 
«Për meritë shkollore». 

Medalja asht 'e mvarun më nji shirit të ndamun 
në tri pjesë të njinjishrne: Kuq - Zi - Kuq me gjatë 
si mm. 60 e me gjanësi 40 mm. dhe mbahet n'anën e 
majtë të krahnorit. 

Neni 3 
Ky Dekret hyn në fuqi ditën e shpalljes së tij 

në Fletoren Zyrtare të Mbretnis dhe me kujdesin e 
Ministrit propozues do t'i paraqitet Këshillit t'Epërrn 
Fashist Korporativ për t'u këthye në ligjë. 

Urdhnojrnë qi ky Dekret të botohet në Fletoren 
Zyrtare të Mbretnis, tue ngarkue cilindo qi i për 
ket me e respektua dhe me bë qi të respektoht. 

Tiranë, me 26-11-1942-XXI. 
Francesco Jacomoni d. v. 

Shuk Gurakuqi d. v. 
Xhevat Korça d. v. 

Dekret Mëkambësuer datë 4-12-1942-XXI 
Pushim i Prokurorit të Gjykatës së Posaçme 

të Shtetit 

NA 
M:11:KAMB~ 1 P1ffi.GJITHSHËM I MADHNIS TIJ 

VIKTOR EMANUELIT Ill 
PMR HIR T:11: ZOTIT E VULLNET T.! KOMBIT 

MBRET I !TALIB DHE I SHQIPNitl 
PERANDOR I ETIOPIS 

Në virtyt t'autoritetit që Na asht delegue; 
Mbassi u-panë artikujt 7 e 9 ftë tekstit Unik mbi 

rendimin e funksionimin e Gjykatës së Posaçme të 
Shtetit, aprovue me D.M. 23 Tetuer 1942-XX, Nr. 
262; 

Mbassi u-ndigjue Këshilli i Ministrave; 
.Mbi proponimin e Kryetarit të Këshillit të Mi 

nistrave ; 
kemi dekretue e dekretojmë: 

Tue fillue nga data e këtij Dekreti Prokurori 
Ushtarak i Mbretit Peranduer, Gjeneral Of. Madh 
Meranqhini, ~i mbas kërkesës së tij, pushon së ba 
muni pjesë në funksionet si Prokuror i Gjykatës së 
Posaçme të Shtetit. 

Tue fillue po prej kësaj date N/Koloneli i Drej 
tësis Ushtarake Milesi Kom. Giuseppe ngarkohet me 
ushtrua funksionet e Prokurorit të Përgjithshëm të 
Gjykatës së Posaçme të Shtetit, tue pushue nga fun 
keione~ si Gjykatës relatar pranë ti njajtës Gjgk&ti. 
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t'i ketë shqurtue, i a paraqet drejt për drejti Këshi 
llit Kontrollues për kontrollim. 

Dispozitat në fjalë kanë efekt qyshë prej datës 
së fillimit të qjestionit». 

Urdhënojrnë që kjo ligjë të rradhohet në Fleto 
ren Zyrtare të l\'1bretnis, tue i dhanë mandat cilitdo 
qi i përket m'e respektue dhe me ba që të respektohet. 

Tiranë, me 13-11-1942-XXI. 
Francesco Jacomoni d. v. 

M.. KrQ.ja 'd. v. 

Dekret Mëkambësuer Nr .. 310 
datë 20·11-1942-XXI 

Rekuizim pasunirash në Dibër për seli t' ajroportit 

NA 
MEKAMBES I PERGJITHSHEM I MADHNIS TIJ 

VIKTOR EMANUELIT III 
P1!lR filR TE ZOTIT E VULLNET TE KOMBIT 

MBRET I IT ALIS DHE I SHQIPNIS 
PERANDOR I ETIOPIS 

Në virtyt t'autoritetit që Na asht delegue; 
Mbassi u-pa kërkesa e ifomandës s' Aeronautikës 

Bë Shqipnisë me datë 9 Shtatuer 1942-XX, Nr. 4097 
mbi rekuizimin e pasunive të patundshme të 'ndodhuna 
në Dibër për ndertim ajroporti , 

Tue marrë para sysh se rekurojnë ekstremet e 
interesit botuer; 

Mbassi u-panë nenet 2 e 4 të Dekretit Mëkambë 
suer datë 2 Shtatuer 1939-XVII, Nr. 77; 

Mbi proponimin e Kryetarit 1ë Këshillit të Mi 
nistravet: 

kemi dekretue e dekretoj më 
Urdhnohet rekuizimi e për pasojë okupimi për 

nji periudhë kohe prej nji vjeti, tue fillue nga data 
15 prill 1942, i pasunive të patundshme të tregueme 
në hartën korografike q'i lidhet këtij Dekreti, prona 
të personavet të shenuerne në listën e bashkangjitun, 
ku janë caktue sipërfaqet e së cilës pjesë, të ndo 
dhuna në Dibër, të nevojituna për seli ajroporti. 

Ky Dekret do t'u njoftohet, në vështrim të nenit 
5 të Dekretit Mëkambësuer Nr. 77 datë 2 Shtatuer 
1939-XVII, pronarve dhe mbajtësave të pasunivc të 
patunshme të rekuizueme. 

Urdhnojrnë që ky Dekret të botohet në Fletoren 
Zyrtare të Mbretnis, tue i dhanë mandat cilitdo qi i 
përket me e respektua dhe me bë qi të respektohet. 

Tiranë, me 20-11-1942-XXI. 
Francesco Jacomoni. d. v. 

JV\. Kruja d. v, 

Nr. Hi? 

Dekret Mëkambësuer Nr. 311 
datë 20-11-XXI 

Ndryshim i pjesëshëm i pllanit rregullues 
të Tiranës 

NA 
ME:KAMB:l!:S I P:l!:RGJITHSHl!JM I MADHNIS TIJ 

VIKTOR EMANUELIT III 
PER HIR Tt!J ZOTIT E 'VULLNET TE KOMBIT 

MBRET I ITALIS DHE I SHQIPNIS 
PERANDOR I ETIOPIS 

Në virtyt t'Autoritetit që Na asht delegue; 
Mbassi u-pa neni 15 i Statutit Themeltar të 

Mbretnis; 
Mbassi u-pa Dekreti i Ynë datë 12-X-1939-XVII, 

Nr. 122 kizthye në ligjë datë 4-7-1940 Nr. 304; 
,Mbassi u-pa Dekreti i Ynë datë 7-III-1940-XVIII 

nr. 71; 
Mbassi u-panë Dekretet Mëkambësore dt. 11-12- 

1939 Nr. 178 edhe datë 31-X·1f!40, Nr. 523; 
Mbassi u-ndiqjue mejtimi i Kornisjonit Oendruer 

për Edilicjen dhe Urbanistiken e Shoqnis shprehun 
në mbledhjen e vet të ditës 2-II-1942-XX; 

Mbassi u-ndiqjuë Këshilli Ministruer; 
Mbi propozimin e Ministrit Sekretar Shteti për 

Punët e Mbrendshme; 
kemi dekretua dhe dekretojmë: 

Neni i vetëm 
_ Aprovohet ndryshimi i pjesëshërn i planit rregu- 

' 

llues të Tiranës, dekretua me Dekretin Mëkambësuer 
Nr. 71 datë 7-Ill-1940-XVIII, ndërmjet rrugës së Di 
brës edhe të rrugës përrnjedis Pazarit, i ,redaktuem 
prej Zyrës Qendrore për Edilicjen dhe Urbanistikën 
e Shqipnis, konform me vizatimin që ban pjesë inter- 
grante në kët Dekret, i vistuem me urdhënin t'Onë 
prej Ministrit propozues. 

Urdhënojm që ky Dekret të botohet në Fletoren 
Zyrtare të Mbretnis, tue i dhanë mandat cilitdo q'I 
Zpërkct t'a respektojë dhe të bajë që të respektohet. 

Tiranë, më 20-XI-1942-XXI. 
Francesco Jacomoni d. v. 

M. Kruja d. v. 

Dekret Mëkambësuer Nr. 312 
datë 25 11-1942-XXI 

~Shtyrje e afatit për qorkullimin e monedhave 
nikeli t~ vjetra prej 1 Leku dhe 1 

[, I. 

NA 
M:l!.:KAMB:l!.:S I PlmGJITHSHEM I MADHNIS TIJ 

VIKTOR EMANUELIT III 
P:!R HIR TE ZOTIT E VULLNET Tl!: KOMBIT 

MBRET I IT ALIS DHE I SHQll'NIS 
PERANDOR I ETIOPIS 

Në virtyt t'autoritetit që Na asht delegue; 
Mbnll&i u-pa Dekreti i Jonë Nr. 323 datë 1i 

Nuduer 19211-XX; 
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Ky Dekret do të botohet në Fletoren Zyrtare 
të Mbretnis, e do t'i kumtohet Këshillit Kontrollues 
për rregjistrim. 

Tiranë, me 4-12-1942-XXI. 
,{rancesco Jacomoni d. v. 

M. Kruja ct. v. 

Uekre: Mekambesua dutë 26-11-1942 XXL 
Ngarkim i N- Kolonelit Shyqri Boshti me funksi 

onet e Drejt. P. të Policis 

NA 
Mti:KAMBËS l PËRGJITHSHËM I MADHNIS TIJ 

VIKTOR E:\IANUELIT III 
PË.R HIR T:11: ZOTIT E VULLNET TË KOMBIT 

MBRET I IT ALIS DHE I SHQIP NIS 
PERANDOR I ETIOPIS 

Në virtyt t 'Autoritetit që Na asht dcleque , 
Mbassi u-pa Dekreti i Ynë Nr 15 datë 27 Fruer 

1942-XX; 
Mbassi u-ndigjuc Këshilli i i\'\inistrave; 
Mbi propozimin e 1\'1.inistrit Sekretar Shteti për 

P. e Mbrendshme; 
kemi dekretua dhe dekretojmë: 

Z. N /Kolonel Shyqri Borshi, tash N Drejtor 
~rgjithshëm i Policis, ngarkohet me ushtruc f'unksio- · 
net e Drejtorit të Përgjithshëm të Policis, në vënd të 
Z. Kolonel Theodor Starnati, q'i këthen në ruolet e 
Karabinjaris Mbretnore. 

Ky Dekret do t'i komunikohet Kbhil!it Kontro 
llues për r reqjistrirn dhe do të botohet në Fletoren 
Zyrtare të Mbretnis. 

Tiranë, me 26-11-1942-XXI, 
Francesco Jacomoni d. v. 

M. Kruja d. v. 

KËSHILLI I MlNISTRAVET 

Leje për instalime industrie 

Me vendim Nr. 1554 d. d.3. Nëntor HH2-XXX. Kë 
,hilii i MinistraYet, si studjoi edhe mendimin favorabël 
të Ministr<~s s'Ekonomis Kombëtare v e n d o s ·i t'auto 
rizohet Ministrija e Ekonomis Kombtare me u dhanë zz. 
Ejel! e Zef Radovanit, lejen e kërkueme me ngrehun në 
Tiranë nji salameri modeme me nji fuqi motorike prej 
2-Sfl HP. e me nji prodhim dituer prej 15 kg. 

* * * Me vendim Nr. 1544 d. a.s. Nëntor 1942-XXX, Kë- 
rhiHi i Ministravet, si studjoi edhe mendimin favorabël 
të Ministris s'Ekonornis Kombëtare v e n d o s i t'auto 
rizohet Ministrija e Ekonomia Kombtare me u dhanë zz. 
Zuhdi lsufi, lejen c kërkueme për të ngrehun në Tiranë 
nji ofiçinë mekanike dhe nji zdrukthtari anekse për ripa- 

J.-- ----~-_...,, 
nmm e aut6fu.Jeteve e të karrocerinave, tue përdoruri e- 
elhe zdru.kthtarin edhe për punimin e dyerve e të drito 
reve. me nji motor me drue prej 20 HP. 

Nr. 147 

* * * Me vendim Nr. 1587 d. d.B.Nëntor 191.2-XXI, Kë- 
shilli i Ministravet, si studjoi edhe mendimin Iavorabël 
të Ministris s'Ekonomis Kombëtare v e n d o s i t'auto 
rizohet Ministrija e Ek:onomis Kornbtare me u dhanë 7.7.. 

Ali Muharrem Xhaferri, lejen e kërkueme për të ngrehun 
në Krue nji mulli drithi për të tretë, me nji fuqi moto 
rike prej so HP. 

* * * Me vendim Nr. 15-1.7 d. d.s.Nëntor l!l ~~-XXI, Kë- 
1hiDi i MinistraYet, si studjoi edhe mendimin Iavorabël 
të Ministi,is s'Ekonomis Kombëtare v e u d o s i t.'auto 
rizohet Ministrija e Ekonomia Kombture me u dhunë zr: 
Selman Ferra, lejen e kërkueme për të ngrehuri në ka 
tundin Kryemëshej afër Shkambit ti Knvujës nji mulli 
drithi tue përdoron nji motor me qymyr vendi mt· moto 
rike prej 20 HP. 

*** Me vendim Nr. L31-8 d. d.B.Nëntor l !H:.l-XXI. Kë- 
shihi i Mini~travet, si studjoi edhe mendimin Iavorabël 
të Ministris s'Ekonomis Kombëtare \" (' n d o s i t'auto 
rizohet Ministrija e Ekonomis Komhtare me u dhunë zr: 
Sulejrnsn Verra e Angelo Gianet.tu, lejen e kërkueme për 
të ngrehun në Durrës nji oficinë mekanike për riparime 
automobilash lujme dhe ingrasimin t· t ym-, t ue përdoruri 
nji motor me qymyr drunit me· uji fuqi prt•j 1:l HP. 

**li' 
)fr vendim Nr. 15m d. d.:?1-, Tetuer 1 !11:!-XXI. Kë- 

i hil~i i Ministra vet, xi studioi edhe mendim in fayorabël 
të Ministris s'Ekonomis Kombiitare v e II cl o .s i t'auto 
rizohet Ministrija e Ekonomis Komhtare me u dhunë z'f.. 
Petrnq Turtullit, lejen e kërkuemc- për të ngrchun në 
Korçë nji fabrikë letrash të trasha me nji prodhim dituer 
prej K kuintalësh, tue përdorun nji motor elektrikut pr<'j 
50 HP. t'ushqyem prej centralit hidroelektrik. 

.• * * 
l\1e vendim Nr. 1490 d. d.28 Tetuer l!J.1.2-XXI, Kë- 

-hilli i Ministravet. si studioi edhe mendimin favorabël 
të Ministris s'Ekonomis Kombëtare v e n d o s i t'auto 
rizohet Ministrija e Ekonomis Kombtare me u dhanë zz. · 
Pandcli Xovu, lejen e kërkueme për me ngrehun në py 
llin "Ka!iafazjan» Komuna Carisvor (Korçë) për shfry 
tëzimin e tij nji motor prej 45 HP. me qymyr vendit 
ose me drue. 

* * * Me vendim Nr. 1478 d. d.28 Tetuer l!H2-XXI, Kë- 
•hilii i Ministravet, si studjoi edhe mendimin favorabël 
të Ministris s'Ekonornis Kombëtare v e n d o s i t'auto 
rizohet Ministrija e Ekonomis Kombtare me u dhanë zz. 
Gaspri Giovani, lejen e kërkueme për të ngrehun në Ti 
ranë nji pastërti dhe hekurosje te!iijtash dhe petkash tue 
për<lorun nji motor me qymyr drunit prej 2 HP. 

* * * Me vendim Nr. 1497 d. d,28 Tetuer 1942~XXI, Ki-i 
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shilsi i Ministravet, si studjoi edhe mendimin favorabël 
të Ministris s'Ekonomis Kombëtare v e n d o s i t'auto 
rizohet Ministrija e Ekonom.is Kombtare me u dhanë zz. 
Giakomo Brida, lejen e kërkueme për të ngrehuri në Du 
rrës nji punishte për riparimin e rindërtimin e koperto 
nave të përdoruna, tue përdor nji fuqi motorike prei 
15 HP. 

* * * Me vendim Nr. 1498 d. d.28 Tetuer 1942-XXI, Kë- 
shilli i Ministrav"t, si studjoi edhe mendimin favorabël 
të Ministris s'Ekonomis Kombëtare v e n d o s i t'auto 
rizohet Ministrija e Ekonomis Kombtare me u dhanë zz. 
A1eko Dina Tasho, lejen e kërkueme për të ngrehuri në 
Leskovik një punishte për pregatitjen e pijeve alkolike 
me nji prodhim prej 7.5 Kg. në 24. orë tue përdoron nji 
motor me drue prej 3 HP. 

* * * 
Me vendim Nr. 12i2 a. d.28 Shtatuer 1942-XXI, Kë 

shilli i Ministravet, si studjoi edhe mendimin favorabël 
të Mirustris s'Ekonomis Kombëtare v e n d o s i t'auto 
rizohet Ministrija e Ekonomis Kombtare me u dhanë zz. 
Rocchetti Gino, lejen e kërkueme për të ngrehun në Du 
rrës uji ofieinë mekanike me nji fuqi motorike prej 2 HP. 

* * * Me vendim Nr. 1257 d. a.us Shtatuer 1942-XXI, Kë- 
shilli i Ministravet, si studjoi edhe mendimin favorabël 
të Ministris s'Ekonomis Kombëtare v e n d o s i t'auto 
rizohet Ministrija e Ekonomis Kombtare me u dhanë zz, 
Firmës Ismail Sefa e Shokë, lejen e kërkueme për të shtue 
fuqinë motorike të sharrave në pyllin Divjakë (Lush 
nje), prej 11 HP. tue përdorue shtesën e fuqis me gazo 
zhene dhe avull d.m.th, 60 HP- gazozhene dge 35 HP. 
me avull. 

* * * 
Me vendim Nr. 1179 d. d.25 Gusht 1942-XXI, Kë 

shilli i Ministravet, si studjoi edhe mendimin favorabël 
të Ministris s'Elronomis Kombëtare v e n d o s i t'auto 
rizohet Ministrija e Ekonomis Kombtare me u dhanë za: 
Xhemzi Risilija, lejen e kërkueme për të zavendësue mo 
torin prej 12 HP. me nji tjetër prej 80 HP. për mullinin 
e drithit të tij qi e ka në katundin Sukë (Roskovec). 

DEKRET 
PREFEKTI I PRISHTINtS 

Mbassi pa nenin 3 të D. M. Nr. 194 datë 9 Qer 
shuer 1940-XVIII, botue në Fletoren Zyrtare Nr. 93 
datë 10 Oershuer 1940-XVIII; 

Mbassi pa nenin 6 të ,D.Mbr. Nr. 1415 datë 8 Ko 
rrik 1938-XVJ, botuc në Fletoren Zyrtare Nr. 93 · Bis 
datë 10 Oershuer 1940-XVJIJ; 

Mbassi pa nenet 295 e 296 të Ligjës së Luftës, 
botue në Fletoren Zyrtare Nr. 93-ter datë 10 Oershuer 
1940-XVIJJ; 

DEKRETON 
I 

Miniera. e linjitit xiloide e Obiliçit ( Fushë-Koso- 
vë në qarkun e Prishtinës) që më parë i takonte Sho 
qënisë Industrore Minerare Kosova të Belgradit, vi 
het nën sekvestro dhe si sekvestratare emnohet Shoq 
ni ja A.M.M.I. në personin e Ing. Luigi Broglia. 

Marrja në dorëzim e Minierës së përmenduri do 
të bahet në. pranin e nji përfaqësuesi të Ministris 
s'Fkonomis Kombëtare. 

Prishtinë, më 31-X-1942-XXI. 
Prefekti 

PREFEKTI I PRISHTIN:ËS 
. Mbassi pa nenin 3 të Dekretit Mbretnuer Nr. 
194, datë 9 Qershuer 1940-XVIII, botue në Fletoren 
Zyrtare Nr. 93, datë 10 Oershuer 1940-XVIII; 

Mbassi pa nenin 6 të Dekretit Mbretnuer Nr. 
1415 datë 8 Korrik 1938-XVI, botue në Fletoren 
Zyrtare Nr. 93-bis datë 10 Oershuer 1940-XVIII:;1 

Mbassi pa nenet 295 e 296 të Ligjës së Luftës, 
botue në Fletoren Zyrtare Nr. 83-ter datë 10 Qershuer 
1940- XVIII ; 

DEKRETON: 
Miniera e magnezit të Golës e ndodhuri në ven 

din Magura të Prefekturës së Prishtinës, që më parë 
i takonte Shoqnisë Industriore Minerare Jugosllave 
Rajko Bakiç e C., vihet nën sekuestro dhe si sekve 
stratare ernnohet Shoqnia A.JIJLM.I. në personin e Z. 
Ing. Luigi Broglia. 

Marrja në dorëzim e Minierës së përmendua 
do të bahet në pranin e nji përfaqësuesi të Ministris 
s'Ekonornis Kombëtare. 

Ky Dekret ka me u botue në Fletoren Zyrtare. 
Prishtinë, më 31-X-1942-XXI. 

Prefekti 

SHPALLJE - ANKANTI 
Bashkija e Durrësit nxjer në adjudikatë për ti 

dhanë në sipërmarrje taksin peshim e matje kandarin 
për kohën qi nga 1-1-1943, deri me 31-12-1943-XXII, 
në bazë të nenit 2 të Dekretit Mëkambësuer Nr. 1, 
datë 6 Fruer 1942-XX, «Ndryshime dhe shtime në 
ligjën c Bashkive» me konditat e posht shenueme. 

Neni 1 
Adjudikata ka m'u bë në Sallën e Bashkisë të 

21-tën ditë mbas datës së shpalljes në Fletoren Zyr 
tare e ka me vazhdua për tri orë tue fillue në orën 
9 e deri 12 para dreke, në qoftë se kjo ditë takon 
feste Zyrtare ankandi ka m'u bë të nesërmen, mbrenda 
orës sipërshenueme. Ofertat e paraqituna nuk mundë 
të tërhiqen, por seicili ofertues mund të paraqesin 
ofertë tjetër mbrenda ktyre tri orëve e para se të 
bahet çelja e zarfeve. 

Neni 2 
Çmimi bazë asht caktue në Fr. Shq. 45.0QO, për 

gjith kohën e sipërmarrjes qi shenohet ma sipër. 
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Neni 3 
N.ë orën e ,c aktuerne në Nenin 1, të kësaj shpallje 

Kryetar' i Bashkisë çel ofertën në prezencën e kon 
kurusave dhe këndon me zë të naltë të gjith ofertat, 
dhe mbasandaj këndon skeden e msheftë duke adju 
dikue ofertuesit ma të mirë sipërmarrjen Ato oferta 
që nuk ja kanë arrit skedes së mëfshefët përjashtohen 
nga ankandi. Në rastë se n'ofertat c rnshefra rezulton 
se dy ose ma tepër konkuruesa prezente kanë paraqit 
ofertën të njinjishrne e që janë të pranueshme vepro 
het po në at mbledhje në Ieçitasion vetëm midis tyre. 

Neni 4. 
Leshirni i adjudikatës definitive bahet rnbassi të 

jetë marrë pelqimi definitiv i Prefekturës lokale si 
mbas nenit 138 të Ligjës Bashkive. 

Neni 5. 
Ofertuesi për me marrë pjesë në ankande. duhet 

së bashku me ofertën të paraqesi garancinë për kët 
t,j,:s 10 0./0 në të hollat mbi shumën që do të ofrojë 
e cila do të derdhet në Arkën e Bashkisë, ose në 
ndonji Banke të këtushme për këtë sipërmarrje. Në 
qoftë se garancia do të jetë në pasuni Ipotekore kjo 
duhet të jetë dy fish, dhe do formulohet në veshtrim 
të nenevet 25 e 26 1£ rregullores mbi sbatimin e ligjës 
Kontabilitetit të Përgjithshëm të Shtetit. si dhe një 
garanci tregëtare baraz me një këshr. ' 

Neni 6 
Konkuruesat, ofertat e tyne duhen t'ia paraqesin 

Kryesis së Bashkive deri në ditën e orën e caktuernc 
në Nenin 1, të kësaj- flet-shpallje në zarfe të mby 
llun me dyll të kuq dhe ofertat do të përmbajnë shpre 
himisht pranimin @- konditave të ankandit dhe duhet 
të kenë nënshkrimin e! ofertuesit të qartë. 

Neni J 
Oforta me telegrame ose me telefon nuk pranohet 

vetëm janë të pranueshme ata që janë me prokura të 
rregullta. 

Nc.;i 8 
Shuma ·e sipërmarrjes do të paguhet në 10 (dhet.) 

kiste tue fillue prej muejit Kallnuer 1943 deri 31 
Tetuer 1943-XXI, në rast se kistet nuk paguhen me 
afatet e caktuerne, sipërmarrësi ësht i detyruem me 
pague edhe kamatën konvencionale 12 O 'O ·( dymbë 
dhjetë për qind) të ditëve që ka me i kalue ç'do 
kisti pa pas nevojë të vihet në more. 

Neni 9 
Sipërmarrësi detyrohet rnbrenda 10 ditëve prej de 

tës së leshirnit të kësaj sipërmarrje me lidhë kontra 
tën noteriale me Bashkinë e Durrësit simbas kondi 
tave të kësaj flet shpallje, në rastë se sipërmarrësi 
nuk lidhë kontratën n'afatin e caktuam ma sipër, 
Bashkija ka të drejtë t'anulojë kët adjudikatë dhe 
me nxjerrë së dyti taksin peshim matje kandarin në 
sipërmarrje tue qenë në kurriz të sipërmarrësit të 
parë ç'do çl~m ~ t'i vijë arkës së Bashkis n~a shitja 

Nr. H,7 

e dy't0 e këtij taksi, Gjith ashtu Bashkija për siguri 
min e të drejtave të sajë ka taqër me vue dorë edhe 
mbi garancinë e lamun prej sipërmarrësit. 

Neni 10 
Sipërmarrësi detyrohet me nxjerr prej privatëve 

taksin drejt për së drejti në bazë të nenit 2 të De 
kretit sipërshenuarë dhe në rasrë nevojë me anën e 
organeve kompetente, dhe· si të tillë përveç Gjyqit janë 
organet kompetente Bashkijakc: të ciiët duhet të laj 
mërohen me nji herë dhe për ç'do rastë prej sipër 
marrësit. Në qoftë se ky nuk i lajmëron në çastin 
në të cilin privati refuzon pagimi'h e takscs, Bashkija 
për ditët sukscsive nuk c konsideron vehten përgje 
gjëse për atë mungesë të sipërrnarrëstr. Sipërmarrësi 
nuk mundet t'i shmanget detyrimit të pagimit të çmi 
mit të sipërmarrjes me prcteks së taksin nuk ka mujt 
me e nxjerr nga privatet. 

Neni 11 
Sipërmarrësi \I(; «snji ,n~nyrë nuk munrndë t'in 

vokojë kompcsimln në mes të ditës që rrjedh nga kjo 
sipërmarrje le të krcdis eventuale qi mund t'i .ket 
Bashkija e Durrësit. 

Neni 12 
Sipërmarrësi nuk ka të drejtë të vonoje page 

sat ose të kërkojë zbritjen e çmimit të sipërmarrjes 
me pretekst se ekziston krizë ose nuk ka mujtë me e 
mbledhuri taksin e peshim matje kandari" prej pri 
vateve. 

Neni 13 
Në qoftë se sipërmarrësi nuk paqucn një kist 

rresht caktuem në kët letër adjudikate. Bashkija ka 
të drejtë me e konsiderue kontra e kësaj sipërmarje 
të zqiidhun pa pasun nevojë për protestë mbassi 
vendin e kësaj e zen afati i mos _pagimit si ma sipër 
dhe ka të drejtë ·të vejë dorë me njiherë si mbi tak 
sin peshim e matje kandarin ashtu edhe mbi. garan 
cinë e konceduernë në bazë të ligjit mbi nxjerrjen e 
.;·ardhunave Shtetnore të cilës sipërmarrësi detyrohet 
t'i shtrohet. 

Neni, 14 
Sipërmarrësi në bazë të nenit 16 të Dekretit 

.Mëkambësuer detyrohet me pague taksin e kasnecis 
2 0/0 (dy për qind) mbi shumën totale të,sipërmarrjes 
bash me të gjithë shpenzimet e tjera sa lypen për 
kompletimin e kontratës •e të letër adjudikatës. 

Neni 15 
T'Interesuernit që dëshirojnë me pas njoftime ma 

të imta mbi konditat e kësaj sipërmarrje, mund t'i 
drejtohen Zyrës së Llogarisë të kësaj Bashkije. 

Durrës, me 11-11-1942-XXI. 
Kryetar' i Bashkisë : 

* * * Bashkija e Durrësit nxjer në adjudikatë për të 
dhan në sipërmarje taksat shperblirn-therje e taksë kon- 
11umipërkohënqi nga 1-f-1943, derime:,1-12-19lt5-XXI. 
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në bazë të nenit, 2 të Dekretit M.ëkambësuer Nr. 19 
datë 6 Fruer 1942-XX, «Nndrushirne dhe shtime në 
ligjën e Bashkive» me konditat e posht shenuerne. 

Neni :tl ..; ~,;jl] 
Adjudikata ka m'u ba në Sallën e Bashkisë të 

21-tën ditë. mbas datës së shpalljes në Fletoren Zyr 
~are e ka me vazhdue për tri orë tue fillue në orën 
9 e deri 12 para dreke, në qoftë se kjo ditë takon 
feste Zyrtare ankandi ka m'u bë të nesërmen, rnbrenda 
orës sipërshenuerne. Ofertat e paraqituna nuk mundë 
të tërhiqen, por seicili ofertues mund të paraqesin 
ofertë tjetër mbrenda ktyre tri orëve e para se të 
bahet çelja e zarfave. 

Neni 2 
Çmimi bazë asht caktue Fr. Shq. 80,000 për të 

qjith kohën e 'sipërmarrjes. · 
Neni 3 

Në orën e c aktuerne në Nenin 1, të kësaj shpallje 
Kryetar' i Bashkisë çel ofertën në prezencën e kon 
kurusave dhe këndon me za të naltë të gjith ofertat, 
dne mbasandaj këndon skeden e msheftë duke adju 
dikue ofertuesit ma të mirë sipërmarrjen. Ato oferta 
që nuk ja kanë arrit skedcs së mëfshefët përjashtohen 
nga ankandi. Në rastë se n'ofertat e mshefta rezulton 
se dy ose ma tepër konkuruesa prezentë kanë paraqit 
ofertën të njinjishrne e që janë të pranueshme vepro 
het po në at mbledhje në leçitasion vetëm midis tyre. 

Neni li:. 
Lëshimi i adjudikatës definitive bahet rnbassi të 

jetë marrë pelqimi definitive i Prefekturës lokale si 
mbas nenit 1.38 të Ligjës Bashkive. 

Neni 5 
Ofertuesi për me marrë pjesë në ankande, duhet 

së bashku me ofertën të paraqesi garancinë për kët 
taks 10 0/0 në të hollat mbi shumën që do të ofrojë 
e cila do të derdhet në Arkën e Bashkisë, ose në 
ndonji Bankë të këtushme për kete sipërmarrje, si 
dhe një garanci tregtare baras me një këtë Në 
qoftë se garancia do të jetë në pasuni Ipotekore kjo 
duhet të jetë dy fish, dhe do formulohet në veshtrim 
të nenevet 25 e 26 të rregullores mbi sbatirnin e ligjës 
Kontabilitetit të Përgjithshëm të Shtetit. 

Neni 6 
Konkuruesat, ofertat e tune duhen t'i paraqesin 

Kryesis së Bashkive deri në ditën e orën e caktueme 
në Nenin 1, të kësaj( flet-shpallje në zarfe të mbg 
llun me dyll të kuq dhe ofertat do të përmbajnë shpre 
himisht pranimin !2 konditave të ankandit dhe duhet 
~ kenë nënshkrimin e ofertuesit të qartë. 

Neni 7 
Oferta me telegrame ose me telefon nuk pranohet 

vetëm janë të pranueshme ata që janë me prokura të 
.rrequllta. 

Neni 8 
Shuma e · sipërmarrjes do të paguhet në 10 ( dhet) 

ikirie tue fillue prej muejit Kallnuer 194i tleri il 

Tetuer 1943-XXI, në rast se kistet nuk paguhen me 
afatet e caktuerne, sipërmarrësi ësht i detyruem me 
pague edhe kamatën konvencionale 12 0/0 ( dgmbë 
dhjete për qind) të ditëve që ka me i kalue f do 
kisti pa pas nevojë të vihet në more. 

Neni 9 
Sipërmarrësi detyrohet rnbrenda 10 ditëve prej de 

tës së · 1eshimit të kësaj sipërmarrje me lidhë kontra 
tën noteriale me Bashkinë e Durrësit simbas kondi 
tave të kësaj flet shpallje, në rastë se sipërmarrësi 
nuk lidhë kontratën n'afarin e caktuern ma sipër, 
Bashkija ka të drejtë t'anulojë kët adjudikatë dhe 
me nxjerrë së dyti taksin shpërblim therje e konsumi në 
sipërmarrje tue qenë në kurriz të sipërmarrësit të 
parë ç'do dam që t'i vijë arkës së Bashkis nga shitja 
e dytë e këtij taksi. Gjith ashtu Bashkija për siguri 
min e të drejtave të sajë ka tagër me vue dorë edhe 
mbi garancinë e larnun prej sipërmarrësit. 

Neni 10 
Sipërmarrësi detyrohet me nxjerr prej privatëve 

taksin drejt për së drejti në bazë të nenit 1 të De· 
kretit l'lllëkambësuer, mbi vleftën e mishit cakton në 
katër fr. shq. kgr; dhe në rastë nevojë me anën e 
organeve kompetente, dhe si të tillë përveç Gjyqit janë 
organet kompetente Bashkijake të cilët duhet të laj 
mërohen me nji herë dhe për ç'do rastë prej sipër 
marrësit. Në qoftë se ky nuk i lajmëron në çastin 
në të cilin privati refuzon pagimin e taksës, Bashkija 
për ditët suksesive nuk e konsideron vehten përgje 
gjëse për atë mungesë të sipërmarrësit. Sipërmarrësi 
nuk mundet t'i shmanget detyrimit të pagimit të çmi 
mit të sipërmarrjes me preteks se taksin nuk ka mujt 
me e nxjerr nga privatet. 

Neni 11 
Sipërmarrësi në asnji mënyrë nuk munmdë t'in 

vokojë kornpesimin në mes të datës që rrjedh nga kjo 
sipërmarrje ,e të kredis eventuale qi mund t'i ket 
Bashkija e Durrësit. 

Neni 12 
Sipërmarrësi nuk ka të drejtë të vonojë page 

sat ose të kërkojë zbritjen e çmimit të sipërmarrjes 
me pretekst se ekziston krizë ose nuk ka mujtë me e 
mbledhun taksin e shpërblimit therje të konsumit prej 
privateve. Neni 13 

Në qoftë se sipërmarrësi nuk paguen një kist mbren 
da afatit të caktuem në kët letër adjudikate, Bashkija 
ka të drejtë me e konsiderua kontra e kësaj sipërnarje 
të zgjidhun pa pasun nevojë për protestë mbassi 
vendin e kësaj e zen afati i mos pagimit si ma sipër 
dhe ka të drejtë të vejë dorë me njiherë si mbi tak 
sin shpërblim therje e konsumi ashtu edhe mbi garan 
cinë e konceduemë në bazë të ligjit mbi nxjerrjen e 
t'ardhunave Shtetnore të cilës sipërmarrësi detyrohet 
t'i shtrohet. 

Neni 1l! 
Në rastë se ma vonë dhe rnbrenda këtij afati ther- 
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ja e mishit të trashë lejohet në .të gjithë ditët e javës, 
sipërmarrësi mer obligimin dhe detyrohet me pague 
diferencën e taksit në proporcion të therjeve të muaj 
ve kaluerne me nji zbritje prej 25 0,0. 

Neni 15 
, Sipërmarrësi në bazë të nenit 16 lë Dekretit 
të siperm deturohet me pague taksin e kasnecis 
2 0/0 ( dy për qind) mbi shumën totale të sipërmarrjes 
bashk me të gjithë shpenzimet e tjera Sil lypen për 
kompletimin e kontratës e të letër adjudikarës 

Neni 16 
T'Interesuemit që dëshirojnë me pas njoftime rna 

të imta mbi konditat e kësaj sipërmarrje, mund t'i 
drejtohen Zyr~ së Llogarisë të kësaj Bashkije. 

Durrës, me 12-11-1942-XXI. 
~~~~~~~~~~~~K_ryetar'i Bashkisë: 

*** Bashkija e Durrësit nxicr në adjudikutë për të 
dhanë në sipërmarrje taksin okupim vendi për 
nji vjet kohe, tue fillue prej I Kallnduer 1943- 
XXI, e deri me 31 Dhjetor 19ll3-XXI 
në bazë të nenit J të Dekretit l\'lëkambësuer Nr. 19 
dati 6 Fruer 19ll2-XX, c posht shenuerne 

Neni 1 
Adjudikata ka m'u ba në Sallën c Bashkisë të 

21-tën ditë mbas datës së shpalljes në Fletoren Zyr 
tare e ka me vazhdue për tri orë rue fillue në orën 
9 e deri 12 para dreke, në qoftë se kjo ditë takon j 
feste Zyrtare ankandi ka m'u ba të nesërmen, mbrenda l 
orës sipërshcnueme. Ofertat c paraqituna nuk munde 
të tërhiqen, por seicili ofertues mund të paraqesin 
ofertë tjetër rnbrenda ktyre tri orëve e para se të 
bahet çelja e zarfave. 

Neni 2 
Çmimi bazë asht caktue Fr. Shq. 35 000 për të 

gjith kohën e sipërmarrjes. 
Neni 3 

Në orën e c aktueme në Nenin 1, të kësaj shpallje 
Kryetar' i Bashkisë çel ofertën në prezencën e kon 
sultës të Bashkis dhe të konkurencavc dhe këndon 
me za të naltë të gjith ofertat, dhe mbasandaj kën 
don skeden e msheftë duke adjudikue ofertuesit ma 
të mirë sipërmarrjen. Ato oferta që nuk ja kanë arrit 
skedës së mëfshefët përjashtohen nga ankandi. Në 
rastë se n'ofertat e rnshefta rezulton se dy ose ma 
tepër konkuruesa prezcnte kanë paraqit ofertën të 
njinjishme e që janë të pranueshme veprohet po në atë 
mbledhje në leçitasion vetëm midis tyre. 

Neni !! 
Leshirni i adjudikatës definitive bahet rnbassi te 

jetë marrë pelqimi definitiv· i Prefekturës lokale si 
mbas nenit 138 të Liqjës Bashkive. 

Neni 5 
Taksi okupim vendi asht i perditëshëm dhe pa 

guhet për t.ë gjitha sendet e shenueme dhe të cak 
tueme në tarifën qi përshkruhet këtu poshtë, e cila 

ashtë aprovua me vendim Nr. 84 datë 13-XI-1942-XXI, 
të Këshillit Administrativ të Prefekturës së Durrë 
sit me përjashtim të vendeve t'okupuerne para gjy 
qeneve: 

Tarifa: 
Bashkanqjitet, do botohet qi nga shkronja e deri 

n~ fund. ~ 
Neni 6 

Ofertuesi për me marrë. pjesë në ankandë. duhet 
së bashku me ofertën të paraqesi garancinë për kët 
taks 10 O, O në të hollat mbi shumën që do të ofroj i· 
c cila do të derdhet në Arkën e Bashkisë, ose në 
ndonji Banke të këtushme për këtë sipërmarrje të 
këtushme për kët sipërmarrje si edhe nji garanci treg 
tare baras me nji kistë. Në qoftë se garancia do të 
jetë në pasuni Ipotekore kjo duhet të jetë dy fish, 
dhe do formulohet në veshtrim të nencvet 25 c 26 
të rregullores mbi zbatimin e ligjës Kontabilitetit të 
Përgjithshëm të Shtetit. 

Neni 7 
Konkuruesat, ofertat e tyue duhen t'i paraqesin 

Krgcsis së Bashkis deri në ditën e orën c caktuerne 
në Nenin 1, të kësaj flet-shpallje në zarfe të mby 
llun me dull të kuq dhe ofertat do të përmbajnë shpre 
himisht pranimin c konditave të ankandit dhe duhet 
të kenë nënshkrimin e ofertuesit të qark. 

Neni 8 
Shuma e sipërmarrjes do të paguhet në 10 ( dhet ] 

kisto tue fillue prej muejir Kallnuer 194,l deri 31 
Tetuer 1943-XXI, në rast se kistet nuk paguhen me 
afatet e caktucme, sipërmarrësi ësht i detyruem me 
paque edhe kamatën konvencionale 12 O O ( dymbë 
dhjetë për qind) të ditëve që ka me i kalue ç'do 
kisti pa pas nevojë të vihet në more 

Neni 9 
Oforta me telegrame ose me telefon nuk pranohet 

vetëm janë të pranueshme ata që janë me prokura të 
rregullta. 

Neni 10 
Sipërmarrësi detyrohet mbrenda 10 ditëve prej de 

tës së leshirnit të kësa_j sipërmarrje me lidhë kO,!ltrn 
ten noteriale me Bashkine e Durrësit simbas ko.idi 
tave të kësaj flet shpallje, në raste se sipërmarrësi 
nuk lidhë kontratën n'afatin e caktuern ma sipër, 
Bashkija ka të drejtë t'anulojë kët adjudikatë dhe 
me nxjerrë së dyti taksin okupim vendi në sipërmarrje 
tue qenë në kurriz të sipërmarrësit të parë ç'do dam 
që t'i vijë arkës së Bashkis nga shitja e dytë e këtij 
taksi. Gjith ashtu Bashkija për sigurimin e të drej 
tave të sajë ka tagër me vue 'dorë edhe mbi garancinë 
lamun prej sipërmarrësit 

Neni 11 
Sipërmarrësi dctgrohet me nxjerr prej privatëve 

taksin drejt për së drejti në bazë të nenit 3 të De 
kretit Mëkuml:C:s01·~ ''~f. 1fl datë 6-11-1942-XX dhe 
si mbas tarifës sipër-shënuar dhe në rastë nevojë me 
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anën e orqa: i:>v::c kompetence, dl.c si i tillë përveç 
Gjyqit janë organet kompetente Bashkijake të cilët du 
het të lajmërohen me nji herë dhe për ç'do rastë prej 
sipërmarrësit. Në qoftë se ky nuk i lajmëron në çastin 
në të cilin privati refuzon pagimin e taksës, Bashkija 
për ditët suksesive nuk e konsideron vehten përgje 
gjëse për atë mungesë të sipërmarrësit. Sipërmarrësi 
nuk mundet t'i shmanget detyrimit të pagimit të çmi 
mit të sipërmarrjes me preteks së taksin nuk ka mujt 
me e nxjerr nga privatet. 

Neni 12 
Sipërmarrësi në asnji mënyrë nuk munmdë t'in 

vokojë kompesimin në mes të ditës që rrjedh nga kjp 
sipërmarrje e të kredis eventuale qi mund t'i ket 
Bashkija e Durrësit. 

Neni 13 
Sipërmarrësi nuk ka të drejtë të vonoje page 

sat ose të kërkojë zbritjen e çmimit të sipërmarrjes 
me pretekst se ekziston krizë ose nuk ka mujtë me e 
rnbledhun taksin okupim vendi prej privateve. 

Neni 14 
Ne qoftë se s'përmarrësi nuk paguen nje kiste 

mbrenda afatit ,2 caktuern në kët letër adjudikate, Ba 
shkija ka të drejtë me e konsiderua kontratën e kësaj 
sipërmarrje te zgjidhun pa pasun nevojë për protestë 
rnbassi vendin e kë2aj e zen afati i mos pagimit si ma 
sipër dhe ka të drejtë të vejë dorë me njiherë si mbi 
taksin okupim vendi ashtu edhe mbi garancinë e konce 
duernë në bazë të ligjit mbi nxjerrjen e t'ardhunave 
Shtetnore të cilës sipërmarrësi detyrohet t'i shtrohet. 

Neni 15 
Sipërmarrësi në bazë të nenit 16 të Dekretit 

Mëkambësuer detyrohet me pague taksin e kasnecis 
2 0_'0 (dy për qind) mbi shumën totale të sipërmarrjes 
bash me të gjithë shpenzimet e tjera sa lypen ~ er 
kompletimin e kontratës e të letër adjudikatës. 

Neni 16 
T'Interesuemit që dëshirojnë me pas njoftime ma 

të imta mbi konditat e kësaj sipërmarrje, mund t'i 
drejtohen Zyrës së Llogarisë të kësaj Bashkije. 

Durrës, me 12-11-1942-XXI. 
Kryetar' i Bashkisë : 

* * * 
Bashkija e · Durrësit nxjerrë në adjudikatë për 

të dhanë sipërmarrje peshim e matje kandari për 
kohën që nga 1-1-1943 deri 31-XII-1943-XXI, në bazë 
të nenit 2 të Dekretit Mëkambësorë Nr. 19 datë 6 
Fruer 1942-XX, ndryshime dhe shtime në Ligjën e 
Bashkive me konditat e poshtëshenueme: 

Neni 1 
Adjudikata ka m'u ba në Sallën e Bashkisë të 

21-tën ditë mbas datës së shpalljes në Fletoren Zyr 
tare e ka me vazhdue për tri orë tue fillue në orën 
9 e deri 12 para dreke, në qoftë se kjo ditë takon 

feste Zyrtare ankandi ka m'u bë të nesërmen, mbrenda 
orës sipërshenuerne. Ofertat e paraqituna nuk mundë 
të tërhiqen, por seicili ofertues mund të paraqesin 
ofertë tjetër mbrenda ktyre tri orëve e para se të 
bahet çelja e zarfave. 

Neni 2 
Çmimi bazë asht caktue në fr. shq. 45.000, për të 

gjithë kohën e sipërmarrjes që shënohet ma sipër. 

Neni 3 
Në orën e c aktueme në Nenin 1, të kësaj shpallje 

Kryetar' i Bashkisë çel ofertën në prezencën e kon 
kurusave dhe këndon me zë të naltë të gjith ofertat, 
dhe mbasandaj këndon skeden e rnsheftë duke adju 
dikue ofertuesit ma të mirë sipërmarrjen. Ato oferta 
që nuk ja kanë arrit skcdcs së mëfshefët përjashtohen 
nga ankandi. Në rastë se n'ofertar e rnshefta rezulton 
se dy ose ma tepër konkuruesa prezente kanë paraqit 
ofertën të njinjishme e që janë .të pranueshme vepro 
het po në at mbledhje në leçitasion vetëm midis tyre. 

Neni 4 
Lëshimi i adjudikatës definitive bahet mbassi të 

jetë marrë pelqimi definitive i Prefekturës lokale si 
mbas nenit 138 të Ligjës Bashkive. 

Neni 5 
Ofertuesi për me marrë pjesë në ankandë, duhet 

së bashku me ofertën të paraqesi garancinë për kët 
taks 10 ~/0 në të hollat mbi shumën që do të ofrojë 
e cila do të derdhet në Arkën e Bashkisë, ose në 
ndonji Banke të këtushme për këtë sipërmarrje. Në 
qoftë se garancia do të jetë në pasuni Ipotekore kjo 
-1,1het të jetë dy fish, dhe do formulohet në veshtrim 
të nenevet 25 e 26 të rregullores mbi sbatimin ~ ligjës 
Kontabilitetit të Përgjithshëm të Shtetit, si dhe një 
garanci· tregëtare baraz me një kësht. 

Neni 6 
Konkuruesat, ofertat e tyne duhen t'i paraqesin 

Kryesis së Bashkive deri në ditën e orën e caktuerrie 
në Nenin 1, të kësaj flet-shpallje në zarfe të rnbg 
llun me dull të kuq dhe ofertat' do të përmbajnë shpre 
himisht pranimin '2 konditave të ankandit dhe duhet 
të kenë nënshkrimin e ofertuesit të qartë. 

Neni 7 
Oforta me telegrame ose me telefon nuk pranohet 

vetëm janë të pranueshme ata që janë me prokura të 
rregullta. 

Neni 8 
Shuma e sipërmarrjes do të paguhet në 10 ( dhet] 

kiste tue fillue prej muejit Kallnuer 1943 deri 51 
Tetuer 1943-XXI, në rast se kistet nuk paguhen qie 
afatet e caktueme, s ipërrnarrësi ësht i deturuem me 
pague edhe kamatën konvencionale 12 0/0 (dymbë 
dhjetë për qind) të ditëve që ka me i kalue ç'do 
kisti pa pas nevojë të vihet në more. 

BKSH



10 FLETORJA ZYRTARi3 9 Dhjti&t 1942-XX! Nr.147. 

Neni 9 
,,· · Sipërmarrësi detyrohet .mbrenda 10 ditëve prej de 
tës ·së 'leshtmit të kësaj sipërmarrje me lidhë kontra 
tën . noteriale me Bashkinë e Durrësit simbas kondi 
tave të kësaj flet shpallje, në rastë se· sipërmarrësi 
nuk lidhë kontratën n'afatin e caktuern ma sipër, 
Bashkija' im. të .drejtë t'anulojë kët adjudikatë dhe 
me nxjerrë së dyti taksin peshim matje kandarin në 
sipërmarrje tue qenë në kurriz të sipërmarrësit të 
parë ç'do dam që t'i vijë arkës së Bashkis nga shitja 
e, qytë e këtij taksi. Gjith asht_u Bashkija për siguri 
min ,e të drejtave të sajë ka tagër me vue dorë edhe 
mbi garancinë e lamun prej sipërmarrësit. 

Neni 10 
Sipërmarrësi de,tgro.het n:e nxjerr prej privatëve 

taksin drejt për së, drejti në haze ti~ nenit 2 të De 
k,r~tit sipërshenuarë . dhe në raste nevojë me anën e 
organeve kompetente, dhe si të tillë përveç Gjgqit janë 
organet kompetente Bashkijake të cilët duhet të laj 
mërohen me nji herë dhe për ç'do rastë prej sipër 
marrësit. Në qoftë se k!:J nuk i lajmëron në çastin 
rië të cilin privati refuzon pagimin e rakscs, Bashkija 
për· ditët suksesi ve nuk e konsideron vehren përgje 
gjëse për atë mungesë të sipërmarrësit. Sipërmarrësi 
nuk mundet t'i shmanget detyrimit të pagimit të çmi 
mit U> sipërmarrjes me preteks së taksin nuk ka mujt 
-me e- 'nxjerr.' nga privatet.' 
,;-. Nenill 

Sipërmarrësi rtë asnji mënyrë nuk munrndë t'in 
vokojë komëeeimm në mes të dr tës që rrjedh nga kjo 
sipërmar-rje,Ie ' të -kredis eventuale qi mund t'i ket 
·B8Bhkija "e Durrësit. ' 
·c •i..~ ~·- . N~rti ; 2 
, ;· -Sipërmarrësi .nuk ka të. drejtë të vonoje page 
sat ose të kërkojë zbritjen e çmimit të sipërmarrjes 
me pretekst se ekziston krizë ose nuk ka rnujtë me e 
m}?!edhµn taksin e peshim matje kandarin prej pri- 

, vateve. .. . Neni 13 
«:»« • 

.v: fJ~ qoftr' se sipërmarrësi nuk paguen një kiste 
rr~s~t. caktuam në kët ieter adjudikate,. Bashkija ka 
të. ~rej~~ me e konsiderua kontra e kësaj sipërmarje 
të '"zgjidhun _pa pasun nevojë për protestë mbassi 
vendin e kësaj e 'zeri afati' i mos pagimit si ma sipër 
dhe ka të drejtë të vej~ dorë me· njiherë si mbi tak 
.sin .peshim e .matje kandarin ashtu edhe mbi garan 

. cinë e: koncedueme në bazë të ligjit mbi nxjerrjen e 
t'ardhunave Shtetnore të cilës sipërmarrësi detyrohet 
t'i shtrohet. "; · 

Neni 14 
Si#ërmarrësi ne bazë të nenit· 16 të Dekretit 

Mëkainbësuer detyrottet me pague taksin e kasnecis 
· 2 0/0·(ag për qind) mbi' shumën totale të sipërmarrjes 
basfi ''me: ~ gjithe shpenzimet e tjera sa lypen për 

· koii~pletirnfo e 'kontratës' e të letër adjudikatës. 
. · Neni 15 

T'Intcresuemrt qe dëshirojnë ·me pas njoftime ma 

të· imta mbi. konditat e kësaj sipërmarrje, mund t'i 
drejtohen Zyrës së Llogarisë të kësttj Bashkije. 

Durrës, me 11.11-1942-XXI. 
Krl.Jetar' i Bashkisë : 

FLET =- SHPALLJE 
Komuna c Këlcyres me vendimin Nr. 43 datë 

16.-XI-1942, të Kr1Jesis saj duke qënë një mendimi 
me .atë të Konsulltës, ka vendosur ·nxjerjen n'adju 
dikat tepër-shënëje ( e shtimi) të drejtën e nxjerjes 
së taksave posht shënuar për një vjet kohë nga 
data 1-1-1943 deri më 31-XII-1-943-XXII. 

Neni 1 
a) Taks. i peshimit dhe i matjes në bazë të nenit 

2 të Dekretit Mëkambësuer Nr. 19 datë 6-II-1942-XX. 
b) Taksi shit-blerjes gjës gjallë si mbas nenit 

~ -~ të liqjës Bashkive. 
c) Taksi i okupimit re vendit konformë nenit 3 

të D.M. Nr. 19 dat 6-II-1942-XX, dhe të tarifës për 
katëse. 

ç) Taksi therjes dhe 
mënurë q'urdhënon neni I. 
19 datë 6-II-1942-XX. 

I 

i konsumit të mishit në 
Dekretit Mëkambësuer · Nr. 

Neni 2 
Adjudikata do të zhvillohet në Komunën e Kël 

cures para konsulltës të Kryesuar nga Ifryetari ose 
i deleguemi i tij të 21 ditëve që nga data e botimit 
të kësaj Shpallje në Fletoren Zyrtare dhe në qoftë 
kjo ditë munt të takojë pushim Zyrtar, ankandi do 
të zhvillohet të nesërmen dhe n'orën e caktuar. 

Neni 3 
Ankandi do të zhvillohet me anën e ofertave të 

fshehta si mbas neneve 36 e 38 të regullores mbi zba 
timin e•Jigjës së Kontabilitetit të Shtetit. 

Neni !! 
Ofertat do të paraqiten me zarfe të mbyllur dhe 

të vulosur me dyllë të kuq e dotë përmbajnë shpre 
himisht shumën e ofertuar si dhe pranimin e gjithë 
kondita~e shënuar" në kët flet-shpallje. 

Neni 5 
Ankandi do të vazhdojë prej ores 10-13 U> ditës 

së caktuar në nenin 2 brenda kësaj kohe t'enderesumit 
munt të paraqesin 'oferta, ofertuesit rnunt tëapin dhe 
oferta të tjera përmirësimi, , para se' të fillojë çelja 
e zarfeve; oferta me telegram nuk pranohen . 

Neni 6 
Në orën 13 të dims së caktuar per zhvillimin adju 

dikates Kryetari Komunes ose i deleguemi tij dekllaron 
mbylljen e ankandit dhe në prezencën e ofertusve do 
të fillojë çeljen e zarfeve dhe këndimin e ofertave 
me radhë dhe' në përfundim adj udikirni do U> bëhet 
mbi ernnin e atij që do të ket oferuar çmimin më të 
mire, ma si U> jet' kra'tësuar me skedën e fshehtë 
pregatitur më parë, 

Neni 7. 
- Ata që 'deshërojrnë të marin pjesë në kët · an· 
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kand, duhet të kenë depozituar n'arkën e kësaj Ko 
mune ose në Bankën Kombëtare një garanci në të 
holla 10 0/0 mbi shumën që do . të ofertojë ose ga 
ranci në pasuni të pa tundeshme e me Ipotek të parë 
për në favorin e kësaj Komune, por në kët rast 
qarancija do të jet 20 0/0. 

Garancija në fjalë do t' i lihet e lirë sipër 
marësit me t'u lidhur kondrata përkatëse, pse me 
rastin e redaktimit të kondratës ofertuesi ësht i de 
tyruar që të garanci për në favor të kësaj Komune, 
duke depozituar në kët Komune ose në Bankën Kom 
bëtare Fr. Shq. 5000 deri në 7000 ose në pasuni ië 
pa lujtshme dhe në Ipotek të parë nga Fr. Shq. 10.000 
deri në Fr. Shq. 15.000, shuma e sipërme asht e 
lirë me pagimin e krejt shumës së sipërmarrjes. 

Neni 8 
Sipër-marrësi kështet do t'i paguajë në shuma 

të barabarta dhe në funt të ç'do muaji. Në qoftë 
se sipër-marrësi nuk paguan regullisht në funt të 
ç'do muaji, Komuna ka të drejtë që me vendimin 
e Konsulltës dhe të Kryesis të dekllarojë kontratën e 
shitjes t'anulluar, pa qënë nevoj që t'i drejtohet Gjy 
qit dhe të rnarë në dorëzim mbledhjen e taksave direkt 
ose duke i nxjerrë n'adjudikatë të dytë, në· kët rast 
ç'do dëm që munt t'i vijë Komunes rëndon mbi sipër 
marrësin. 

Neni. 9 
Sipër-marrësi nuk ka të drejtë të kërkojë zbritjen' e 

çmimit të taksave që ka marë n'adjudikatë ose anu 
llimin e kontratës dhe për raste fati të rëndësishme. 

Neni 10 
Në rast se taksat e shënueme konformë dispo 

zitave përmendur këtu sipër do të shtohen ose do 
të paksohen me ligjë të reja, diferenca do të lloga 
ritet propocionalisht mbi shumën e përgjithëshme të 
çmimit të taksës blerë. 

· Neni 11 
Kontrata e sipër-marrjes së taksave të sipërme 

do të vihet në zbatim, mbasi të jepet pëlqimi nga 
N/Prefektura -e Përmetit. 

Neni 12. 
Sipër-marrësi detyrohet 1të lidhij Kontratën noter 

[ale brenda 10 ditëve nga data e rnbritjes së pëlqimit 
nga ana e N/Prefekurës, e cila do t'i njoftohet rre 
gullisht dhe deri sa të nënshkruhet kontrata, vëndin 
e saj e zë Proces-verbali i adjudikatës. 

Sipër-marrësi ngarkohet me pagimin e taksit 2 O O 
mbi adjudikatat, gjithë stipenzimet e lidhjes së kon 
tratës noteriale dhe ato të botimit kësaj shpallje në 
Fletoren Zyrtare. 

Këlcyrë, më 16-XI-1942-XXI. 
Kryetari 

SHPALLJE 
Bahet e dijtun se Bashkija e Peshkopiës e ba 

zueme ml Vendimin e Konsultës së sajë Nr. 25 dt. 

.21-XI-1942-XXI, ka disponue, nxjerrjen. dhç,, lës)limin 
në sipër-marrje me adjudikatë, publike, w., ta~~v.et 
posht-shenuerne për vitin 1943;: ;, , .. 1 

1) Qira e-banjave minerale me çmim .bazë fr. shq. 
3.000; 2) Taksi i shit-blerjes së gjasë gjallë me 
çmim bazë fr. shq. 6.000; ,-~) Taksi i peshim-matjes 
me çmim bazë fr. shq. 1.500; /l) Taksi i. %\IP!m ven 
dit me çmim bazë fr. shq. 6.000.; 5). Taks}),~qn~u 
mit dhe i therjes mishit me çmim P<\.Z~ fr.shq. 4.5!)p. 

Dorzimi do të bahet të njizet e njajtën .ditif_m,p'as 
,,., ,. 1. 

botimit të kësaj shpalljeje në Fletoren Zw41re ose 
të nesërmen në qoftë se takon në di.të pushimi Zyrtiirë. 

T'interesuernit për informata ma të hollsishme 
mund t'i drejtohen Sekretaris. së kësaj B,ishkie · e 
që mund të marin pjesë n'anka'nct, lyps~t të depozitojnë 
n'Arkën Bashkiake 10 O O (dhetë perqind] të çmi- 
mit bazë. 

Peshkopie, me 21-XJ-1942-XXl. 
Kryetar' i Bashkis : 

SHPALLJE ~ONKURSI 
Drejtorija e. Përgjithëshme e Postave, Telegra 

fove dhe Telefonave ka në projekt, vue'mj~ri' .n.ë 9ar 
kullim të një serie pullash postare kujtimtare' 'e . për 
baëme prej 6 copë, për me "kremtue 500~vjeti>~ir( e 
kthimit të Skanderbeut në Shqipni. · r , 

Për me i dhanë emisionit · të pullave kujtimtare 
naltreque përfytyrimet ma të1 përshtateshme në ·pik 
pamjen kombëtare dhe artistike, Drejtorija 'e1 ?ër 
gjithëshme P.T.T. shpallë një' konkurs midis artistave 
që banojnë në Shqipni, për hartimin e gjashtë mode 
leve. 

Konkuruësat janë të 1 irë me zgiedhë velë për 
fytyrimit e ndryj shme për 6 pullat në fjalë.· 

Veprat duhet të paraqiten në Drejtorin e për 
gjithëshme P.T.T në Tiranë mbrenda orës 17 të datës 
21 Dhetucr 1942-XXI, tue i shoqëaue këto me një 
pseudonim dhe crnni e mbiernni i auktorit, rilbyliun 
në një zarf. · ·. 

Auktori ose auktorët e. modeleve, që do, të pra 
nohen për ri-prodhim, fitojnë çmimin prej fr. shq. 
(pesëqind), për ç'do model: 

Informata eventuale mund të kërkohen me shkre 
së ose verbalisht nga Drejtorija e Përgjithëshme P. 
T.T. (Drejtorija e Shërbimeve Postare). 

Tiranë, me 2-XII-1942~XX( 
Nga Drcjtorija e Përgjithëshme P.T:i. 

SHPALLJE .GJYQESH 

LETËR - FTESË 
Thërritet i quajtuni Mitko Trajçen, banues më 

për para në Kllupçan, Kumanovë, dhe tash me · bani 
min të pa ditun në Bullgari që të paraqitet. para, Gjy 
katës Shk. I. Tetovës, me datë 16-I-·1943-XXI,. ora 
10 para dreke, i akuzuar për kalim kufini pa 'P.8tJ&· 
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portë, Në mos-paraqitjen e tija në ditën dhe orën e 
sipër shenuar, ka për t'u vepruar si mbas ligjës. 

Tetovë, me 25-XI-1942-XXI. 
Gjyqtari Filluer : 

Shkurtim · vendimi 
Gjykata Kolegjiale e Korçës D.C. mbi kërkesën 

e paraqitur prej Maria Verner dhe Vladirnis Verner, 
banuesa në Shkodër, me 29 Shtator 1942-XX, ka 
vendosur: 

Homollogimin e aktit me nr. A. 2658 datë 10 
Shtator 1941-XIX, redaktuar prej Noterit Publik të 
këtushme Z. Nikollaq Manos, me të cilin kërkesë 
dhënësit e nalt-përmëndur. kanë adoptuar vajzën Liria 
Andon Çifligun nga Korça. 

Ky shkurtim vendimi për efektet c ligjës botohet 
në Fletoren Zyrtare. 

Korçë, më 1-12-1942-XXI. 
Zav. Kryetar i Gjyqit Shk. l-rë .. 

* * * 
Thërritet e quaj tuna Magdelena Zafiri, banues më 

për para në Tetovë, dhe tash me banimin të pa ditun 
në Bullgari. që të paraqitet para Gjykatës Shk. I. 
Tetovës, me datë 16-I-1943-XXI, ora 10 para dreke, 
e akuzuar për kalim kufini pa pasaportë. Në mos 
paraqitjen e saj në ditën dhe orën e sipër shënuar. 
ka për t'u vepruar si mbas ligjës. 

Tetovë, më 25-XI-1942-XXI. 
Gjyqtari Filluer : 

* * * 
Isuf Veli Shkurta nga Gjinokastra, ma parë ba 

nues në Fier, dhe tash me banim të pa ditun në 
Shqipni, pandehet pse me datë 10 Tetor 1941. ka 
simuluar tue u paraqit në Karabinieri kinse i kanë 
grabitur 6 napolona persona të pa njoftun ; Prandaj 
ftohet për m'u paraqit në këtë Gjykatë me d atë 
16 Dhetuer 1942-XXI. ora 10 para dite. 

Me mos paraqitjen e tijë në ditën dhe orën e 
caktuerne, gjyqi ka me vazhdua si mbas ligjit. 

Fier, më 24-XI-1942-XXI. 
Gjyqtari Paqtu~s 

LET:ËR - FTES~ 
Të quajtunit Ismail Halluni, Rexhep Halluni, 

Ibrahim Halluni- dhe Selim Nexhipi 
nga katundi Sajadhe i Greqis, akuzohen sepse me da 
ten 8 Mars 1942 XX kanë kalue kufirin greko-shqiptar, 
tinezjsht dhe pa pasaport, si dhe kanë kalue kontraban 
de doganore. 

Thirren për t'u-prezantuar para Gjykatës Paqtuese 
të Konispoiit për t'ugjykuar me datën 29 12 1942 ora 
10 paradreke. 

Në rast mos-prezantimi do të veprohet sjmbas 
ligjës. 

Nr. 147 

Kjo thirrje e botueme në Fletoren Zyrtare zen ve n 
din e komunikimt , 

Konispol, me 1~ 11 Hl42 XXI 
Gj. Paqtues, 

VENDIM AFATI PËR T'ARl\TISUN 
Mbasi nuk asht zanun Jorgji i biri Koste Pandazi 

banues në Pia Tropojës qi pandehet se me d.2-4- 
19441, ditën e ~ - ka vrarë të qujtunin Xhafcr 
Xhufen nga Janjari Çamcris. Kryetaria c Gh1katës së 
Gjinokastrës qe prej datës shpalljes të këtij vendimi, 
të pandehunlt përmenduri i nep dhetë rlitë afat, për 
me u prezantuë pura gjykatës. Në kjofte se nuk i 
paraqitet gjykatës mbrenda këtij afati vërtetohet (se 
nuk don me ju bindë Iiqjës, dhe kështu ka me u shi 
kuë 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 vepri 
met c bamuna, 

Të gjith karabinierët c policët janë të dctgruem 
me zanjen e tij. 

Për plotësimin e veprave ff përrnënduna i asht 
shkrue Prokurorlës Shtetit dhe në mbështetje të neneve 
371, 372 të procedurës penale shpallet ky vendim. 

Giinokastër, më 14-XI-1942-XXI. 
Kryctor' i Gjyqit Shk l-rë, 

Zcv. Kryetari Giyqit: 

* * * 
Mbasi nuk asht zanun Lilo e Shefik Kuca i biri 

banuës në Kernoj Tropoj qi pandehet se me d. 13-8- 
1941, ditën e ·--· ka vjedhur të qujtunin Shako 
e Rako Braho- nga Erindi, Kryetaria e Gjykat:ës së 
Gjinokastrës që prej datës shpalljes të këtij vendimi, 
të pandehunit përmendun i nep dhetë ditë afat, për 
me u prezantuë para gjykatës. Në kjoftë se nuk i 
paraqitet gjykatës rnbrenda këtij afati vërtetohet se 
nuk don me ju bindë ligjës, dhe kështu ka me u shi 
kuë gjyqi në mungesë, kan me ju rrëzue të dr,t;i_~t 
civile, ka me ju sikvestruë pasunia dhe me as nji 
mënyrë nuk ka me pasë të drejtë ankimi mbi vepri 
met e bamuna. 

Të gjith karabinierët e policët janë të detyruem 
me zanjen e tij. 

Për plotësimin e veprave të përrnënduna i asht 
shkrue Prokuroriës Shtetit dhe në mbështetje të neneve 
371, 372 të procedurës penale shpallet ky vendim. 

Gjinokastër. më 14-Xl-1942-XXJ. 
Kryetar' i Gjyqit Shk. l-rë. 
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PI\RTE SUPPLEI\\ENTARE in lingua italiana Anno XXJ...:- Nr. 14? 

GA·ZZETTA. UFF.ICIALE 
DEL REGNO ~ D'ALBANIA 

Tirana, mercoledi 9 dicernbre 1942-XXI 
EDITA DAL MINISTERO DELLA CULTURA POPOLARE 

CONDIZIONI D'ABBONAMENTO 

ALBANIA, !TALIA e lMPERO 
i:STERO (Pae1I dell'Unlooe Postate) 

per UD anno FT. alb. 20 
• • 30 

(per 6 mewl , meta preuo) 
Un num< ro del meae to couo (110.:: , 16 pagloe) Fr. alb. 0,20 

arratroto • • t 
Ognl fa1clcolo e ID vendit• aocbe preHo le llbrerle aato1IHate. 
Gli abbonamenU di regola decorrono dal gtoroo di rtcevlmento dell'tmporto. 

Non si garantl1c,o l'lnvto det numerl arretrall. 
L'ttoporto dell abbonamento o per numerl separau, 1e per rettdenU In AJ. 

b mia, deve euere venato el local! Ulllcl di Flnanza e la relaUva quletaua 
rtme11a al Mlnl1tero della CULTURA POPOLARE 1e c!all'ltalla. lmpero o dal 
i' E11ero, con a11egno bancarlo sulatc lo francbl a1biineli, aumentato (H per 
obbonamentl) di fr. Gib. 0.70 per 1pe1a di quletanza. 

Gli Ulllcl 1tatall (civili o mU!tarl) e gli £nu pubbltc1 quando autonomi o 
acceotraU (eto• aon gli Ufflcl dlpeodeotl) - ponono rlchledere per l1crltto uoe 
o piu copte gratulte (1clolte o in abbonamento) per •• e per gli Ufflcl dlpeadenU. 

Legge 13 novembre 1942·XXI. Nr. 309 
data 13-11-1942-XXI 

Conversione in legge del D. L. n. 53 (1942) 
( con modifiche) 

NOi 
FRANCESCO JACOMONI DI SAN SAVINO 

LUOGOTENENTE GENERAL~ DI SUA MAESTA 
VITTORIO EMANUELE Ill 

PER GRAZIA DIDIO E VOLONTA DELLA NAZION1!. 
RE O' IT ALIA E D' ALBANIA 
IMPERATORE D' ETIOPIA 

II Consiglio Superiore Fascista Corporative, a 
mezzo delle sue Comrnissioni, ha 9pprovato; 

In virtu dell'Autorita a Noi conferita, abbiarno 
sanzionato e promulghiamo quanto segue: 

E' convertito in 1 egge il Decreto Luogotenenziale 
N. 53 del 28.2.1942-XX riguardante le norme per il 
regolamento della produzione del tabacco nelle Terre 
Rcdente, con le seguenti modifiche. · 

Nell' articolo 5 il second o comma vi ene sostituito 
« A richiesta della Stazione di State dei Tabacchi, 

il Ministre e autorizzato a eoneedere anticipi dal fondo 
stanziato ne! bilancio per servizi di questa gestione, 
rnediante mandati di anticipi ehe saranno emessi sulla 
Cassa Centrale in favore del Direttore della Stazione 
in oggetto ». ~~ 

I mandati di pagamento in parola saranno re 
gistrati in usci!a definitiva dalia Direzione del Te 
soro senza ehe sia necessario di presentarc a questa 
i document! gius:ifieativi. Tali document! saranno ri 
rnessi, i nsieme al conteqgio ordinario, alla Dlrezione 

COSTO E MODALIT A PEP LE lNSERZIONI 

•• non 1upera una colonno (albanne e llaltnno)mniimo fr. ,tb 10 
1e oltre uoa colonoo • • P"' ognl colonna 

L'lmporto • do verHni In an!!clpo · lolvo per !Tit Ufflcl llatall o poralla· 
tall con le 11- modollta come per gli abbo.........,11. 

Le 1D1enlonl 1ono gratulte IO!tanto per I Tribunal! o l'AmmlD!llra&IODe lie· 
tale quando per legge non • prevt1to o non 6 posdblle la 1tvol1a ou tent delta 
1p..a per I' lnaerzlooe. 

La pubbllcozlone delle tmerzlonl 1vvtene · IGlYo 1~lall clrC09t&nu · ..,IT• 
t primi 3 numerl dopo l• dita ell rlcevtmento. 

N. B Ogut cotr11poodemo o veuaa,ento deve -- lnd!rluato al, 
MINISnllO PELLA CULTURA POPOLAII 

(GAZZETTA UFFICIALE) 
T I ll A N A (Albania) 

dei Monopoli presso il Ministero delle Finanze, la 
quale dopo averli esaminati provvedera a presentarli 
direttamente alla Corte dei Conti per il eontrollo. 

Le disposizioni in oggetto harmo effetto dalla 
data di inizio della qestione. 

Ordiniamo ehe Ja presente Legge sia inserita nella 
Gazzetta Uffieiale del Regno, mandando a chiunque 
spetti di osservarla -e di farla osservare. 

Tirana, li 13.11.19l!2-XXI. 
Francesco Jacomoni 

M. Krujn 
Shuk Gurakuqi 

De creto Luogotenenziale Nr. 310 
data 20-11-1942.XXI 

Requisizione di immobili a Dibra per esigenze 
aeronautiche 

NOI 
LUOGOTENENTE GENERALE DI BUA MAF.STA 

VITTORIO EMANUELE Ul 
PER GRAZIA DI DIO E VOLONTA DELLA NAZIONE 

RED' ITAI..IA ED' ALBANIA 
IMPERATORI) D' ETIOPIA 

In virtu dell' Autorita a Noi conferita: 
Vista la richiesta del Cornando della R. Aero 

nautica dell' Albania in data 9 settembre 1942-XX, 
rt. 4097, relative alla requisizione degli irnrnobili, siti 
a Dibra, per sedime aeronauti co; 

Ritenuto ehe ricorrono gli eatremi dell'inttr$?!t4e 
pubblico; 
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Viste gli articoli 2 e 4 del Decreto Luogotenen 
ziale del 2 settembre 1939-XVII, n. 77; 

Su proposta del Presidente del Consiglio dei Mi 
nistri; 

abbiamo decretato e decretiamo: 
E' ordinata Ja requisizione e conseguente occu 

pazione per Ja durata di un anno, a partire dal 15 
aprile 1942, degli immobili indicati nel 'piano parti 
cellare allegato al presente Decreto, appartenenti alle 
persona indicate nella lista qui annessa, ove sono 
riportate anche le superfici degli appezzarnenti, siti 
a Dibra, occorrenti per sedime aeronautico. 

II presente Decreto sara notificato, ai sensi dell 'ar 
ticolo 5 del Decreto Luoqotenenziale 2 settcmbre 1939- 
XVII, n. 77, ai proprietari e detentori degli immobili 
requisiti. , 

Ordiniamo ehe ii presente Decreto sia pubblicato 
nella Gazzetta Ufficiale del Regno, mandando a chiun 
que spetti di osservarlo e farlo osservare. 

Tirana, li 20.11.1942-XXI. 
Francesco Jacomoni 

~. Kruja 

Decreto Luogotenenziale Nr. 311 
data 25-11-1 Y.J..2-XXL 

Variazione parziale del Piano Regolatore di Tirana 

NOI 
LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MA.ESTA 

VITTORIO EMANUELE III 
PER GRAZIA DIDIO E VOLONTA DELLA NAZIONE 

RED' ITALIA ED' ALBANIA 
IMPERATORE D' ETIOPIA 

In virtu dell' Autorita a Noi conferita , 
Visto l'art. 15 dello Statute Fondamentale del 

Regno; 
Visto ii Nostro Decreto del 12.10.1939-XVII. n. 

122 convertito in Legge 4.7.1940-XVIII, n. 104; 
Visto ii Nostro Decreto del 7.3.1940, n. 71; 
Visti i Decreti Luogotenenziali dell'l 1.12.1939, 

rr. .178 e del 31.10.1940-XVIII, n. 523; 
Udito ii parere della Comrnissione Centrale della 

Edilizia e dell'Urbanistica dell' Albania, espresso nel 
l'adunanza del 2.2.1942-XXI; 

Sentito i1 Consiglio dei Ministri; 
Su proposta del Ministro Segretario di Stato 

per I'Interno , 
abbiamo decretato e decretiamo:, 

Articolo unico 
E' approvata la variante parziale del Piano Re 

golatore di Tirana, approvato con D L. del 7.3.1940- 
XVIII, n. 71 fra Ja via Dibra e la nuova strada at 
traverse ii Bazar, redatto dall'Ufficio Centrale per 
l'Edilizia e l'Urbanistica dell' Albania, conforme al gra 
fico ehe fa parte integrante del presente Decreto, visto 
d'Ordine Nostro dal Ministra proponente. 

Ordiniarno ehe il presente Decreto sia pubblicato 
nella Gazzetta Ufficiale del Reg no, mandando a· chiun 
spetti di osservarlo e di farlo osservare. 

Francesco jacomont 
M. Kruja 

Decreto Luogoter.enziale Nr. 312 
data 25-11-1942-XXI 

Proroga per il ritiro delle monete di nichelio 
di vecchio conio 

NOi 
LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAF.STA 

VITTORIO EMANUELE III 
PER GRAZIA DIDIO E VOLONTA DELLA NAZIONE 

RE D' IT ALIA E D' ALBANIA 
IMPERATORE D' ETIOPIA 

In virtu dell'Autortta a Noi conferita; 
Visto ii Nostro Decreto n. 323 del 12.11.1941- 

XIX; 
Sentito ii Consiglio dei Ministri; 
Su proposta del Ministro Seqretario di State 

per le Finanze : 
abbiamo decretato e decretiarno: 

ijrticolo un ico 
In relazione a quanto stabilito dall'articolo unico 

del Nostro Decreto n. 323 del 12.11.1941-XIX, e proro 
gato, per un termine indeterrninato, la data per il 
ritiro dalia circolazione delle monete di nichelio di 
vecchia coniazione da 1 Lek e 1/2 Lek. 

Ordiniamo ehe ii presente Decreto sia pubblicato 
nella Gazzetta Ufficiale del Regno, mandando al chiun 
spetti di osservarlo e di farlo osservare. 

Tirana, 1 i 25.11.1942-XXI. 

Decreto Lyogotenenziale Nr. 313 
data 26-11-1942,XXI 

Concessione di una medaglia al merito e di una 
mdennitci al personale insegnante dopo 

25 .anni di servizio 

NOI 
LUOGOTENENTE GENERALE DI·SUA MA.ESTA 

VITI'ORIO EMANUELE ID , 
PER GRAZIA DI DIO E VOLONTA DELLA NAZIOJra 

RE D' IT ALIA E D' ALBANIA 
IMPERATORE D' ETIOPIA 

In virtti dell' Autori ta a Noi conferit1; 
Visto l'art. 15 del Statute Fondamentale def 

Reqno e l'art. 14 del Nostro Decreto N. 101 del 3 
aprile 1940-XVIII, convertito in legge 12 luglio 1940 
N. 358; 

Senti to ii Consiglio dei Ministri; 
Su proposta del Ministro Segretario della Pub 

blica Istruzione di concerto con il Mini1tero delle 
Finanze; 

~1,z..:_I 
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abbiamo decretato e decretiamo: 
Art. 1' 

Al personale insegnante di qualsiasi ordine e 
grado ehe ha compiuto il 25 anno di servizio nelle 
scuole di Stato sempre adempiendo il suo dovere e 
ehe ha tenuto speciali annotazioni di merito nella 
carta biografica potra . essere conferita una medaglia 
al merito scolastico dotata di una indennita annua 
di fr. alb. 300 da godersi vita natural durante. Ogni 
anno possono cssere concesse non oltre 10 medaglie 
al merito scolastico. 

La concessione e la revoca, qualora l'insignito 
riporti condanna alla interdizione dei pubblici uffici 
o incorra nella rimozione o dcstituzione dell'impieqo, 
e disposta con Decreto Luoqotenenziale su proposta 
del Ministra Segretario di Stato .per l'Istruzione Pub· 
blica. 

Art. 2 
La rnedaqlia al merito scolastico e coniata in 

argentone ed e del diametra di mm. 35; porta sul 
petto in rilievo, l'aquila bicipite sorrnontata dall'elrno 
di Shanderbeq: la scritta « Regno d' Albania» sulla 
meta superiore di circonferenza e sulla meta infe 
riore di suddetta circonfcrenza «Ministero dcll'Istru 
zione ». Sul retro la scritta: «al merito scolastico» . • La medaglia e appesa ad un nastro, diviso in 
tre parti uquali: rosso, nero, rosso, della lunghezza 
di mm. 60 e di larghezza mm. 40; si porta al lato 
sinistro del petto. 

Art. 3 
' 11 presente Decreto entra in vigore dal giorno 

della sua j,ubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del 
Regno ed. il cura del Ministra proponente, verra pre 
sentato al Consiglio Superiore Fascista Corporative 
per la converslone in Legg1?. 

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

Francesco Jacomoni. 

Shuk Gurakuqi 

Xh. Korça 

Decreto Luogotenenziale data 4-11 ~1942-XXI 
11 Procuratore Generale del Tribunale Speciale 

dello State cessa dalla carica 

NOi 
LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTA 

VITTORIO EMANUELE Ill 
PJi;R GRAZIA DI DIO E VOLONTA DELLA NAZIONE 

RED' ITALIA ED' ~ANIA 
IMPERATORE D' ETIOPIA 

In virtu all' Autorita a Noi conferira: 
Visto gli articoli 7 e 9 del Testo Unico sul rior 

dinamento e funzionamento del Tribunale Speciale 
dello Stato., approvato con D. L. 23 ottoore 1942 
XX, N. 262; 

Sentito ii Consiglio dei Ministri; 
Su proposta del Presidente del Consiglio dei 

Ministri; 
abbiarno decretato e dccretiamo: 

Dalla data del presente Decreto ii Procuratore Mi· 
litara del Re Imperatore, Generale Grand'Uff. Me 
ranghini, cessa a sua domanda, dalie funzioni di 
Procuratore Generale del Tribunelc Speciale dello 
Stato. 

Lalla stessa data ii Ten. Colonnello della Giu 
stizia Militare Milesi Comm. Giuseppe e inra"i::a:~o 
di csei citare le funzioni di Procuratore Gcnerale del 
Trirunsle Speciale dello State, cessando dalie fun 
zioni ci~ Giudice relatore presso il Tr ibunale stesso. 

'.' pi csente Decreto sara pubblicato nella Gazzerta 
Ufficiale del Regno e cornunicato alla Corte dei Conti 
per la registrazione. 

Ordiniamo ehe ii presente Dccreto sia pubblicato 
nella Gazzctta Ufficiale del Regno, rnandando a chiun 
que spetti di osservarlo e di farlo osservare. 

Tirana, li 4.12.1942-XXI. 
Francesco Jacomoni 

M.. Kruja 

Decreto Luogotenenziale data 26-11-1942-XXI. 
II Tenente Colonnello Shyqri Borshi incaricato 

ad esercitare le funzioni di Direttore 
Gen. della Polizio 

NO! 
LUQGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTA 

VITI'ORIO 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 conferita; 
Visto il Nostro Decreto n. 15 del 27 febbraio 

1942-XX; 
Sentito il Consiglio dei Ministri; 
Su proposta del Ministro Seqretario di State per 

l'Interno: 
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, 

abbiarno decretato e decretiamo: 
Jl Tenente Colonnello Sig. Shyqri Borshi, attual 

mente Vice Direttore Generale di Polizia, e incaricato 
ad esercitare le funzioni di Direttore Generale di 
Polizia in sostituzione del Colonnello Sig. Theodor 
Stamati ehe rientra nei ruoli del Cornando dei Cara 
binieri Reali. 

II presente Decreto sara cornunicato alla Corte 
dei Conti per la reqistrazione e pubblicato nella Gaz 
zetta Ufficiale del Regno. 

Tirana, li 26.11.1940-XXI. 

Francesco Jacomoni. 

M. Krt,tja 

BANDO DI CONCORSO 

La Direzione Generate delle Poste, Telegrafi e 
Telefoni progetta I'emissione in circolazione di una 
serie di francobolli commernorativi composta di 6 valon 
per la celebrazione del cinquecentesimo anniversario 
del ritorno di Skanderbeg in Albania. 

Per rendere all'emissione la rappresentazione pit, 

rispondcnte dal punto di vista nazionale ed artistico, 
la Direzione Generale delle P.T.T. indice un concorso 
tra gli artisti residenti in Albania per la esecuzione 
dei sei rnodelli. 

La scelta dei 6 raffiguramenti diversi per i sud 
detti francobolli vicne lasciata a discrezione dei con 
correnti. 

Le opere dovranno pervcnicre alla Direzione Ge 
nerale dellc P.T.T. entro le ore 17 del giorno 21 
Dicernbrc 19ll2-XXI. indirizzatc • con un pseudornrno 
col nome e cognome dell'autorc, rinchiuso in una 
busta. 

L'autorc oppure gli autori dei rnodelli ehe saran 
no amrnessi per la riproduzione, vincono Il premie di 
franchi alb. 500 ( cinquecento) per ciascuno dei model- 

li. ' 
Informazioni eventuali possono essere richieste per 

iscrltto oppure vcrbalrnente alla Direzione Generate 
P.T.T. (Direzione dei Servizi Postali). 

Tirana, li 2-XII-1942-XXI. 
Dalla Direzione Generale Delle P. T. T. 

Shtyp. Luarasi Tiranë 
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Parte supplementare in Hngua italiana a pag. 7 
Viti XXI 

FLETORJA 
E ,M B R E T N I S Ë 

Nr. 148 

ZYRTARE 
SHQIPTARE 

Tiranë, e Ejte 10 Dhjetor 1942-XXI 

BOTOHET PREJ MINISTRIS S£ KULTUR£S POPULLORE 

KONDITAT E PAJTIMIT 

PËR SHQIPlJ:RI, I l ALI e PERANDORI: për nji vit Fr, Shq. 20 
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Dekret Mëkambësuer Nr- 114 
datë 4.12-1942-XXI 

Dispozita për caktimin e internimit pohcije 

NA 
M£KAMB£S I PERGJITHSH:ttM I MADHNIS TIJ 

VIKTOR EMANUELIT III 
MEKAMBms I PERGJITHSHEM I MADHNIS TIJ 

MBRET I ITALIS DHE I SHQIPNIS 
P&Wldor i Etiopls 

Në virtyt t'autoritetit që Na asht delegue; 
Mbassi u-pa neni 15 i Statutit Themeltar të 

Mbretnis, e neni 14 i D.M. 3 Prill 1940-XVIII, Nr. 
101, kë.thy~ në ligjë me 12 Korrik 19l!O-XVIII; Nr, 
3t58i 

Mbassi u-pa D.M. 27 Fruer 1942-XX, Nr. 17, 
qi aprovon Kodin e policis; 

Tue pasë parasysh nevojën e ngutshme me dhanë 
dispozita, të vlefshme për me unifikua kriteret e cak 
timit për internim policije ; 

Mbassi u-ndiqj ue Këshilli i Ministrave; 
Mbi proponimin e Kryetarit të Këshillit të .Mi 

nistrave, .Ministër Sekretar Shteti për Punët e Mbren 
dëshme e Zav. Ministri për Drejtësinë; 

kemi dekretue dhe dekretojmë :1 
Neni 1 

Deri sa mos të caktohet ndrushej, caktimi për 
internim policije për të cilin bajnë fjalë nenet 140 e 
141 të Kodit. të Policis, ka me u vendosë, mbi raport 
t'arsyetuem të Kuestorit kompetent për juridiksjoa 
o të Drejtorisë Përgjithshme të Policisë' nga nji Ko 
misjon i vetëm Ocndruer, me qendër në Tiranë, i 
për bamë: 

1) nga Drejtori i Përgjithshëm i Policisë, o nga 
ai qi e 'z avendëson, i cili e mbledhë dhe e kryeson; 

2) nga nji .Magjistrat i së Drejtës Publike, she 
nue nga Ministri ja e Drejtësis: 

3) nga nji Oficer Epruer i Karabinjerve Mbret 
norë, shenue nga Komanda e Karabinjerve Mbretnorë 
të Shqipnis ; 

l!) nga nji oficer Epruer i .M.F.SH., shenue nga 
Komandanti i sajë; 

5) nga nji funksjonar i Administratës Qendrore 
të P. Mbrendëshme, me gradë jo ma t'ultë se VII-ta. 

Funksjonet e Sekretarit do t'i kryejë nji oficer 
i Trupit t' A.rmatosun të Policis me gradë jo ma t'ulli 
ae e IX-ta. ,.\. 
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Vendimet e Komisjonit Qendruer nuk i shtrohen 
asnji rekursi, qoftë në rrugën juridiksjonale, qoftë 
n'atë administrative. 

Neni 2 
Ky Dekret hyn në fuqi prej ditës së botimit të 

tij në Fletoren Zyrtare të Mbretnis, e zbatohet edhe 
për procedurat e atyne internimeve qi, në datën e 
nalt-përrnendun, ende nuk do të jenë përcaktue nga 
Komisjonet e Prefekturave për të cilët ban fjalë neni 
1942 i Kodit të Policisë. 

Ky Dekret do t'i paraqitet, nga JVlini:.tri propo 
zues, Këshillit t'Epërrn Fashist Korporativ për kë 
thirnin në Ligjë. 

Urdhënojmë që ky Dekret të botohet në Fletoren 
Zyrtare të Mbretnisë, tue u dhanë mandat cilitdo që 
i përket me e respektua dhe me bë qi të respektohet. 

Tiranë, me 4-12-1942-XXL 
Francesco Jacornoni d. v 

.M. Kruja d. v. 

FLET SHPALLJE 
Komuna e Kl. I. Qëndrës Tepelenës nxjerrë në 

ankand publik pajtimin e taksave në ripërmarje për 
vitin 1943-XXI, duke fillue sipërrnarja e tyne nga 1 
Kallnuer deri 31 Dhjetuar 1943-XXI, siç shënohet më 
poshtë: 

1) Taksin e peshimit e të matjes që cakton 
Nr. 11 i nenit 110 të ligjës Komuneve. 

2) Taksin e okupimit të vëndir në ditët e pazarit 
e të panairëve që cakton Nr. 18 paragraf i fundit i 
nenit 110 po të ligjit Komuneve. 

3) Taksin e shit blerjes gjës së qjallë që cakton 
neni 88 i ligjës së Bashkive. 

4) Taksin e gjakut e të konsumit që cakton neni 
32 paragrafi 9 i ligjës mbi disa ndryshime të ligjës 
Komunave. 

Çmimi bazë për gjith taksat e sipërshënuerne 
bashkërisht asht caktue Fr. Shq. 5500. 

Ankandi publik do të zhvillohet me anë ofertash 
të mbëshefta \me shtesë mbi çmimi bazë. 21 ditë 
mbas shpalljes në Fletoren Zyrtare prej orës 9 deri 
12 para dreke në Zyrën e Komunes para Kryetarit Ko 
rnunes ose të deleguemit tij ; dhe po qe se atë diii>: 
takon testë Zyrtare, ankandi do të bëhet të nesër 
men po n'orën e sipërshënueme. 

Garancia për ofertën e taksave ashtë caktue 10 0/0 
mbi çmimin bazë në të holla të dcrdhuna n'arkën 
e Komunes ose në Bangat e vëndit. Asht e pranu 
shme dhe garancia ipotekore në pasuni të pa lujtëshme 
duke përrnbajtun vleftën e dyfishit t'asaj në holla. 

Kontrata relative do të redaktohet në Zyrën e 
noterie së vëndit mbrënda 10 ditëve nga data e 
aprovimit të projekt-kontratës. 

~r hollësira mJ>j konditat e sipërrrnarjes, t'in- 
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teresuemit të drejtohen në Sekretarin e kësaj Ko 
l mune. ..1 

Tepelenë, më 26 Nanduer 1942-XXI. 
Zav. Kryetar' i Komunee 

FLET SHPALLJE 
Bashkia e Kavajës, në bazë te Vendimit te Keshi 

llit Konsultës dhe Kryesis sajë, nxjerr në adjudi 
katë leshimin ne sipërmarrje për vitin 1943 që me 
1. Jenar deri me 31 Dhjetor 1943, këto taksa veç ,e 
veç me leter adjudikata te veçanta, si mbas normave 
te Ligjes mbi kontabilitetin e Pergjithshem te Shtetit: 

u) Taksin c Therjes së kafshëve dhe bagtive në 
abatuar si dhe të konsumit, në bazë te nenit I te 
Shtoje Liqjës se Bashkive (botue ne Fletoren Zyr- 
taro 11. 29 datë 16.3.1942-XX). • 

b) Tabin c shit-blerjes së kafsheve dhe bagtive, 
në bazë të nenit 88 të Liqjës së Bashkive, bashk 
me taksen e Okupimit të vendit ti1nc . 

c) Taksin e Okupimit të vendit publik në bazë të 
nenit 3 të Shtoje Ligjës së Bashkive, dhe të tarifës 
përkatëse të aprovuar nga Këshilli Administrativ i 
Nënprefekturës Lokale. 

ç) Taksin e Peshimit, si mbas nenit 2 të Shtoje 
Liqjës së Bashkive. 

Zhvillimi i adjudikatës ku me u bamë të 21 
njizct e njënjtën ditë të botimit të kë~aj shpalljeje 

- në Fletoren Zyrtare, në Sallën e Bashkis që prej 
orës 9 deri ora 12 p. dite, dhe në rast se dita e 
adjudikatës takon ditë pushimi, ankanti ka me u bamë 
të nesërmen po në orën {> nalt tregueme. 

Ofertat do të bahen me zarfe të mbyllura, dhe 
shtirni ka .me u bamë në fr. shq. 

Të interesuernit për të marrë njoftime më të 
plota të konditave përkatëse t'i drejtohen Sekretaris 
!lë kësaj Bashkie. 

Kavajë, më 21 Nandor 1942-XXI. 
Zav. Kryetar' i Bashkisë. 

FLETË SHPALLJE 
Komuna e Kl. I. Oëndrës Tepelenës nxjerë n'an 

kand publik pajtimin në sipërrnarje për vjetin 1943- 
XXI të taksave të lundrës Memaliajt, duke filluar 
pajtimi prej datës 1 Kallnuer deri 31 Dh jetuer 1943 
XXI, d. m. th, për një vjet kohë. 

Nxjerrja e taksit të kalimit në lundër do të 
bëhet si mbas tarifës që ka m'u pregatitur prej Ko 
munes dhe aprovue prej Këshillit Administrativ. 

Çmimi bazë për pajtimin e kësaj lundre ashtë 
caktua Fr. Shq. 800. 

Ankandi publik do të zhvillohet me anë ofertash 
të mbëshefta me shtesë mbi çmimin bazë 21 ditë 
mbas shpalljes në Fletoren Zyrtare, prej orës 9 deri 
12 para dreke në Zyrën e Komunës para Kryetarit 
Komune!'! ose te deleguemit tij; dhe po qe se atë di~ 
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takon festë zyrtare, ankandi do të bëhet të nesër 
men po n'orën e ripërshënueme. 

Garancia për ofertën e taksave të lundrës ashtë 
caktuc 10 0/0 mbi çmimin bazë në të holla të der 
dhuna në arkën e Komunes ose në Bangat e vendit. 
Ashtë e pranushrne dhe garancia ipotekore në pasuni 
të pa lujtëshrne duke përmbajturi vleftën e dyfishit 
t'asai në të holla. 

Kontrata relative do të redaktohet në zyrën e 
Noteris së vëndit mbrënda 10 ditëve nga data e 
aprovimit të projekt-kontratës. 

Tepelenë, më 26.11.1942-XXI. 
Zav. Kryetar' i Komunes 

SHPALLJE - ANKANDI 

Për meremetimin e Burgut të Tetovës 
Intendenca Financiare e Tetovës, në bazë të Ur 

dhënit Nr. 3615 VI, datë 30-X-1942, nxjerrë n'.An 
kand paksirni meremetimin e burgut të Tetovës me 
konditat e posht shenuerne. 

Neni 1 
Ankandi ka me u zhvillua në Intendencën Finan 

ciare Tetovës, të 21-tën ditë mbas botimi të kësaj 
shpallje në Fletoren Zyrtare e në rast se kjo ditë 1 

ka me qenë festë Zyrtare n'Ankandi do zhvillohet di 
tën e nesërme, para Komisionit të posaçëm i krye 
suern nga Prefekti me An+ar", Prokurorin e Shtetit, 
Drejtorin e Burgut dhe Intendentin e Financës në 
orën 9 e deri 11 para dite. 

Neni 2. 
Ankandi do zhvillohet në mëngrën e parapamë 

prej paragrafit 2 nenit 36 të Rregullores Kontabilitetit 
të Përgjithshme të Shtetit. 

Neni I 
Për të marrë pjesë në kte sipërrnarrie ofertuesi 

së bashku me ofertën detyrohet të paraqes! nji garanci 
të depozitueme në. të holla pranë Arkave Financiare 
ose ndër Bankat të Mbretnis Shqiptare nji shumë 
10 0/0 mbi çmimin e ofruem, gjithashtu sipërmarrësi 
mund të depozitojë garanci Ipotekore në konformitet 
të Ligjës datë 31 Majë 1934 shpallun në Fletoren 
Zyrtare Nr. 34 datë 11 Qershuer 1934, por shuma 
e kësaj garancie ka me qenë e dy fisht. 

Neni 4 
Çmimi bazë për m~remetimin e burgut asht fr. 

ehq. 18742.90 (tetëmbëdhjetmijë e .shtatëqind e dy 
zet e dy; e j90 0/0) sikurse ësht parapa në preventivin 
qi këtu poshtë shënohet: 

1. Riparimin muri me gurë qëlqere rran 3 mure të 
jashtme, Sasia 36.52, Çmimi fr. shq. 44.40, Shuma 
fr. shq. 1621.49; 2. Riparim dyshemeje, sasia 65. 
çmimi fr. shq. 5. shuma fr. shq. 325; 3. Dysheme të 
ri, 1811h 65. çmimi fr. shq. 20.40. shumi fr. shq, 1"526; 

4. Riparim tavani, sasia 131.48. çmimi fr. shq. 12. 
shuma 1577.76; 5. Riparim muresh për rnbrenda, sasia 
292.17. çmimi fr. shq. 1.60. shuma fr, shq, 467,47; 
6. Riparim muresh për jashtë, sasia 113.40 çmimi fr. 
shq. 1.60. shuma fr. shq. 181.44; 7, Lymje murnave 
nga jashtë, sasia 63.70 çmimi fr. shq. 0.50. shuma 
fr. shq. 31. 85; 8. Sherbet, sasia 256. çmimi fr. shq, 
0.20. shuma fr. shq. 51.20; 9. Damje dhomave me 
dras, sasia 14.56. çmimi fr. shq. 16. shuma fr. shq, 
232.96; 10. Shtrurnje me gur hajat, sasia 54.15. çmi 
mi fr. shq. 10. shuma fr. shq. 541.50; 11, Penxhere 
100/200 4 cop, sasia 4. çmimi fr. shq. 90. shuma fr. 
shq. 360; 12. Dyer 100,200 2 cop, sasia 2. çmimi 
fr. shq. 60. shuma fr. shq. 120; 13. Dera hekri !në 
hymje të hajatit, sasia 2. çmimi fr. shqs: - - shuma fr. 
shq. 8000; 14. Dera oborit me shtylla, sasia 1. çmimi 
fr. shef - - shuma fr. shq. 600. 

Suma e përqjith. fr. shq. 15436.67. 

15. Për ngrefje nevojtores, ngrefje muri me gur e 
gëlqere, sasia 43.32. çmimi fr. shq. 44.40. shuma fr, 
shq. 1923.41; 16. Për nxjerrjen e dheuf e t:ë themelit, 
sasia 38.76. çmimi fr. shq. 1.60. shuma fr, shq, 62,02; 
17. Dysheme betoni, sasia 9. çmimi fr. shq. 12. shuma 
fr. shq. 108; 18. Beton ndër anësh, sasia 6. çmimi 
fr. shq. 10. shuma fr. shq. 60; 19. Plloca betoni të 

• _ sipërm, sasia 0.86. çmimi fr. shq. 400. shuma fr. shq, 
344; 20. Mbules japi je me musham, sasia 23. çmimi 
fr. shq. 13.60. shuma fr. shq. 312,80; 21, Drasa 
sipër portës, sasia 3. çmimi fr. shq. 16. shuma fr. shq. 
48; 22. Bamje dyersh 100/200, sasia 6. çmimi fr. shq. 
60. shuma fr. shq. 360; 23. Për lymjen e murnavet, 
sasia 55. çmimi fr. shq. 1.60. shuma fr. shq, 88, 

Suma e përqjith. fr. shq. 18.742.90 

Neni i 
Të gjitha ofertat duhet të sjellin nji përqindje 

zbritje mbi çmimin bazë të shumës nalt përrnendun. 

Neni 6 
Çelja e zarfeve do bëhet prej Kryetarit të Ko 

misionit në prezencën e ofertuesavet pikërisht në o 
rën 12 para dite në ditën e caktuerne në Nenin 1. të 
kësaj Shpallje, dhe do dekllarohet fitues oferta e 
favorshme, në rast se ndër ofertat e mbëshefta do 
të rezulltojnë dy ose më tepër konkuruesa të njinji 
shërn atëherc po n'atë mbledhje do zhvillohet nji 
lecitasion i hapët vetëm midis këtyre dhe ofertuesi 
ma i mirë dekllarohet fitues. 

Neni 7 
Sipërmarrësi ësht i detyruem të kryej punimet 

konformë skicës qi ndodhet në Intendencën e Finan 
cës, dhe duhet të përdorë material të mirë dhe si mbs 
preventivit nil rast të kundërt, mltas rap•rtit i. ln;l~- 
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nierit kontrollues që do jetë caktua për kryemjen e 
mirë të punimeve do merren kundra sipërmarrësit masa 
ndeshkimore tuc mos ju kthyer depozita dhe tue ngar 
kue këte me ç'do dëm tjetër. 

Neni 8 
Sipërmarrësi detyrohet të kryej punimet dhe të 

dorëzoj burgun të kompletuar mbrenda 60 ditëve nga 
data e nënshkrimit të Ko.nratës, dhe në qoftë se 
sipërmarrësi pa ndonjë arësge të justifikueshme të 
vërtetueme nqa Ingjinieri nuk do të kryej punimet 
mbrenda afatit të caktucrn sipri, asht i ndeshkuem 
për ç'do ditë vonese fr. shq. 25 (njizet e pesë). 

Neni' ,. 
Mbarimi i plotë i punimeve do të justifikohet 

me raportin , e Ingjinierit me vërtetimin e drcjtonr 
të burgut dhe in e aprovimin c N,tPrefekturës së kë 
tushme, kështu mbas këtij raporti do mundet t'i kthe 
het garancia sipërmarrësit dhe do t'i paguhet kështi 
fundit i të hollave. 

Neni 10 
Pages1:1 do t'i kryhet sipërmarrësit në dy këshie 

Kështl i parë do t'i paguhet mbas mbarimit të _gjys 
mës së punimeve gjë që do vërtetohet prej Ingjinierit, 
dhe kështi i dytë që ësht i fun dit do t'i paguhet 
sikurse u tha nën nenin 9 

Neni 11 
Shpenzimet e kontratës, shpenzimet c botimit. 

taksë 2 O O Bashkic dhe ç'do shpenzim tjetër 
ngarkohet sipërmarrësit. 

Tetovë, me 25-XI-1942-XXI. 
Intendent' i Financës : 

FLETË SHPALLJE 
Në bazë t'urdhnit Nr. 815 datë 13-8-1942-XX 

të 1\'\inistris së P. të lrlbrëndeshme, Prefektura e 
Kosovës nxjerr n'adjudikatë paksirni fornizimin e sen 
dëve ushqimore të nevojituna për burgun e Kosovës, 
që shënohen hollësisht këtu poshtë, prej datës së 
dorzimit deri më 30 Qershor 1943-XXI. 

Grupi I-re. 
I) Bukë gruni (çmimi i kornisjonit] 

Grupi II-të. 
Çmimi bazë 
Kg. Fr. Sh. 

11 Sapur vendi nji Kg. 7. - ; 2)Voj-gurit nji Kg. 
1.5J; 31 Konop (litar) nji Kg. 10. - ; 4) Fi.iik të pa 
!ilu,',~:e nji Kg. 6. - ; 5) Qumësht lope nji Kg 2. - ; 
t>) Hit nj: copë 7. - ; 7) Llamba komplet Nr. 5 nji 
cops 6 - , 8) Llamba komplet Nr. 3 nji copë 5. - ; 9) 
Cjgpa llambe Nr, 5 nji copë 1. - ; 10) Gjypa llambe 
nji copë 0.80; 11) Teneqe boshe semple nji corë 
7. - : 12) Safa uji teneqeje nji copë3 .. ; 13) Fshesa 
vendit nji copë 3. - ; 14) Leqcna teneqeje nji copë 
10. - ; 15) Kova uji Ilamarinet nji copë 15. - ; 16) 
Druj të mëdhenj nji copë 6. - ; 17) Maqina llambe 
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Nr. 5 nji copë 1. - ; 18) Mangalla Ilarnannet nji copë 
30. - ; 19) Fener të mëdhenj për llamba nji copë 
12. - ; 20) Fitil llambe Nr 5 nji met. 1. - ; 21) Rrogoza 
dimension 2x2 nji copë 10. - ; 22) Teneqe me mus 
lluk nji copë 15 - ; 23) Furçe për të 111 dgshemet 
nji copë 3. - ; 24) Xhama nji copë 4. - ; 25) Gël 
qere të p11 shuerne nji QI. 40. - ; 26) Kusija teneqeje 
mesatare nji copë 6. - ; 27) Stufe komplet nji copë 
100. - . 

Grupi III-të 
1) Dru dushkut nji QI. ll. - ; 2) Q~Jn;yr Dushku 

nji QI. lO. -. 
Adjudikata do të bohet të njëzet e njëjtën diti; 

mbas botimit tQ kësaj flet adjudikate në Fletoren 
Zgrtere, pa u llogoritun dita e shpalljes, para këshi 
llit vrejtues e nij zyrën e Prefekturës Kosovës prej 
orës 3 deri më 6 mbas dreke po t'asaj dite, me kon 
ditar c poshtë-shenuemc. 

1) Ofertat për të marrë pje~ë në adjudikate du 
het të paraqesin një garancië bankare, ose të depozi 
tojnë në njëa rkë shtetnorc fr. shq. 700 (shtatëqind) 
për grupin e I-rë, fr shq. 250 (duqind e pesëdhet) 
për grupin e III-të, në favor të Prefekturës së Kosovës 
shumë e cila do t'i këlhehet sipërmarrësit kuer të mu 
rri fund kontrata dhe ofertueseve dorëheqës aty për 
aty. 

2 J Ofertat do tf bahen me zar fa të mbyll uria 
dhe vulosun me dyllë të kuq dhe do të përmbajnë zbri 
tjen e përqindjes. Zbritja do të. bahet me përqindje 
mbi gjith grupin dhe jo veçanërisht për çdo artikull, 
në M për çdo grup të posaçëm pranohet. Zbritja për 
qindë!'C do të bahet dhe mbi çmimin e bukës 

Çelja c zarfeve do të bahet prej Kryeturit Ko 
misionit të adjudikatës në prezencën e ofertuesavet 
ditën dhe orën e shenuerne më sipër. Pranohen ato 
oferta, qi në krahasim me sasinë e shenuemc në ske 
den e mësheit, janë të njëjta osa ma të mira; kuer dy 
ose ma tepër ofertuesa kanë paraqitun oferta të një 
Ilojëshme ~. që janë të pranueshme, po në kët mble 
dhje zhvillohet një leçitacion i haptë midis të kture. 

3) Koha, që shef dobie sipërmarrësi fillon 'nqa 
data e dekretimit të kontratës definitive dhe mbaron 
me 30 Oershuer 19Ll3-XX I. 

4) Kuer sipërmarrësi nuk plotson detyrimet, që 
do të marri përsipër me kontrate, e humbet garancinë, 
e cila reqjistrohet si e ardhuri e Shtetit, rue qenë i 
lira sipërmarrësi me i u drejtua gjyqit për çdo pre 
tendim, që mund të ketë. 

5) Buka do të gatuhet prej miellit të grunit të 
mirë dhe pjekun mirë. do t'i dorzohet rregullisht me 
mjetet dhe shpenzimet e sipërmarrësit zgrës burgut, 
gjithnjë një ditë ma vonë mbasi të piqet. 

6) Sapuni do të jetë i kualitetit të parë të ven 
dit ashtu edhe sendet e tjera të shënueme këtu sipër 
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do të jenë të reja dhe të kualitetit të mirë dhe dorzimi 
do të bahet në zyrën e burgut me mjetet dhe shpen 
zimet e sipërmarrësit. 

7) Qymyri do të jetë prej dushkut, i thatë dhe 
i pa përziem me dhe ose sende të tjera si gurë e 
pluhun, gjith ashtu dhe druet duhet të jenë nga 
ato të dushkut. Dorzimi do të bahet në zyrën e burgut 
me mjetet dhe shpenzimet e sipërmarrësit. 

8) Në rasë se, sendet e sipër-përmenduri nuk do 
të jenë si mbas kualiteteve të caktuam si ma sipër, 
administrata e burgut, në bazë të një prodesi, që 
do të mbajnë rregullisht, ka të drejtë t'i kërhejnë 
duke blerë të tjera në treg për llogarie të sipërmarrë 
sit. 

9) Sipërmarrësi detyrohet të vazhdojë dhanjen 
e bukës të sendeve të tjera deri më 61 (gjashtëdhet 
e nji) ditë mbas mbarimit t'afatit të kontratës me 
çmimet e pajtueme, në rasë se kontrata e re nuk do të 
jetë c përfunduerne. 

10) Çmimi i sendeve të sipërshenueme do t'i pa 
guhet sipër marrësit nga arka e Financës së Prefek 
turës Kosovës me mandat direkt mbasi të ketë para 
qitë dokumentar rrcqullishr. 

11) Shpenzimet për lidhjen e kontratës, për shpa 
llje në Fletoren Zyrtare si dhe për proteste e të tjera, 
që mund të ndodhin i ngarkohen sipërmarrësit. 

12) Konfliktet që mund të ndodhin midis nën 
punsit të burgut dhe sipërmarrësit mbi kualitetin e 
sendit zgjidhen definitivish prej këshillit të Bashkis 
së vendit. 

13) Nga venimi i paqesës deri në tre rnuej, si 
përmarrësi nuk ka. të drejtë për projen e ushqimit 
ose të sendeve të tjera të përshkruerne sipër. 

14) Nga data e komunikimit t'aprovilit të pro 
jekt-kontratës, sipërmarrësi mbrenda 10 (dhjet) ditëve, 
asht i detyruem me lidhun kontratën definitive. 

Tiranë, 1-XII-1942-XXI. 
Zav. Prefekt' i Kosovës: 

SHPALLJE GJYQESH 

VENDIM AFATI P~R T'ARATISUN 
Mbasi nuk asht zanun Vito i biri Vasil Xhuxhit 

banues në Babine Tropoj qi pandehet se me d. 22- 7- 
1940, ditën e ·· - ka vrarë të quj tunin Sotir 
Cabirin nga Scnica, Kruetarie e Gjykatës së 
Gjinokastrës që prej datës shpalljes të këtij vendimi, 
të pandehunit përmenduri i nep dhelë ditë afat, për 
me u prezantuë para gjykatës. Në kjoftë se nuk i 
paraqitet gjykatës rnbrenda këtij afati vërtetohet se 
nuk don me ju bindë ligjës, dhe kështu ka me u shi 
kuë 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 vepri 
met ~ bamuna. 

Të gjith karabinierët e policët janë të detyruem 
me zanjen e tij. 

Për plotësimin e veprave të përrnënduna i asht 
shkrua Prokuroriës Shtetit dhe në mbështetje të neneve 
371, 372 të procedurës penale shpallet ky vendim. 

Gjinokastër, më 14-XI-1942-XXI. 
Kryetar' i Gjyqit Shk. I-rë. 

* * * 
Mbasi nuk asht zanun L. Sharra, i biri i Musajt, 

banues në kat. Dushaj qi pandehet se me d. 30- 7- 
1942-XX, ditën le. -- ka vrarë të qujtunin Mihal 
Moçka nga Vlora, Kryetaria e gjyqit të Shk, 
f-rë të Vlorës që prej datës shpalljes së këtij vendimi, 
të pandehunit përmenduri i nep dhetë ditë afat, për 
me u prezantu:ë 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 shi 
kuë 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 vepri 
met e barnuna. • Të gjith karabinierët e policët janë të detyruem 
me zanjen e tij. 

Për plot.ësimin e veprave të përmënduna i asht 
shkrue Prokuroriës Shtetit dhe në mbështetje të neneve 
371, 372 të procedurës penale shpallet ky vendim. 

Vlorë, më 17 Nëntor 1942-XXI. 
Kryetari 

* * * 
Mbasi nuk eshte zene i qojturi Ismail Dervish 

Agolli, nga katundi Dunicë i Pogradecit, i aratisur 
se më 4.9.1942, me paramejtim dhe tue i zënë pritë 
ka vrarë viktimën Selim Rushane, nga ay katund, 
Kryesija e Gjyqit Kolegjijala të Korçës i jep dhjete 
dite afat te pandehurit qysh prej datës se shpalljes se 
kctij vendimi, dhe ne rastin e kundcrt vërtetohet se 
nuk i bindet ligjes dhe keshtu Gjykata do të vazhdojë 
dhe përfundojë gjykimin në mungesën e tij, tue e për 
jashtuar nga te drejtat civile, do t' i sekuestrohet 
pasurija dhe më asnjë menyre nuk ka te drejtë an 
kimi për vëperimët e kryera. 

Të gjithë karabinierët dhe organet e tjera të si 
gurimit publik janë të detyruar më kapjen e tij. 

Për plotësimin e veperimeve të siperrnendura ju 
shkrua Prokurorisë Mbretnore dhe në mbështetje të 
nënëve 371 e 372 të K. P. P. shpallët kl! vendim. 

Korcë, më 10 Nentor 1942-XXI. 
Zev. Kryetari Giyqit: 

* * * 
Mbasi nuk .eshte zenë i qojturi Eqrem Xhclo 

Nake, nga katundi Poloskë, i aratisur për se në datë 
27.9.1942, në zcnke e sipër ka vrarë tue therur me 
thike ungjin e tij Muharem Ibrahim Nake, Kryesija 
e Gjyqit i jep dhjetë ditë afat të pandehurit qysh 
prej shpalljes se keti] vendimi që të prezantohet 
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ne Gjyqin Kolegjijale, dhë në rastin e kunder verte 
tohet se nuk i bindet ligjes, dhe keshtu gjykata do 
të vazhdojë dhe përfundojë gjykimin në mungesën c 
tij, tue e perjashtuar nga te drejtat civile, do t'i se 
kuestrohet pasurija dhe me asnje mënyrë nuk ka të 
drejtë ankimi për vepërirnet e kryera. 

Të gjithë karabinierët dhe organet e tjera të si 
gurimit publik janë të detyruar më kapjen e tij. 

Për plotësimin e vëperimeve të siperrnendura ju 
shkrua Prokurorisë Mbrëtnore <U-1e në mbështetje të 
nënëve 371 e 372 të K. P. P. shpallët ky vendim. 

Korcë, më 10 Nëntor 1942-XXI. 
Zev. Kryetari Giyqit: 

* * * Mbasi nuk eshtë zënë i qojturi lsuf Fcjzullah 
Ernini, nga katun Krickovëx e Pogradecit, i aratisur 
për shkak se më 6.8.1942, në grindje c siper ka qclluar 
me armë lufte dhe me qellim, vrasje kontra Qani Be 
qirit, nga katundi Homçan, të cilin e ka plagosur ne 
krah, Kryesija e Gjyqit Kolegjijal i jep dejete ditë 
afat të pandehurit qysh prej datës se shpalljes dhe 
rastin se nuk do të prezantohet vërtetohet se nuk i 
bindet ligjes, dhe keshtu Gjykata do të vazhdojë dhe 
përfundoje gjykimin ne mungesen c tij, tue e pe 
rjashtuar nga te drejtat civile, do t' i sekuestrohet 
pasurija dhe më asnjë menyre nuk ka te drejtë an 
kimi për vëperirnët e kryera. 

Të gjithë karabinierët dhe organet e tjera të si 
gurimit publik janë të detyruar më kapjen e tij. 

Për plotësimin e vëperirneve të siperrnendura ju 
shkrua Prokurorisë Mbrëtnore dhe në mbështetje të 
nënëve 371 e 372 të K. P. P. shpallët ky vendim. 

Korcë, më 10 Nentor 1942-XXI. 

* * * Mbassi nuk janë zanun Pjetër Bib Vokrri, Gjert 
Preng Perkeqi, Mark Preng Perkeqi, Mark Bib Vokrri 
të gjith banuesa në Mirditë, t.? pandehur për shkak 
se me datën 27-8-1941, ditën kan vra vdekun të quj 
tunin Gecucci Giuzeppe Kryepuntor i Shoq. «A,'\\MI». 
Kryetarija e Gjykatës Shk. l-rë, të Prizrenit që prej 
datës shpalljes së këtij vendimi, të pandehunvet për 
rnendun, i nep nga dhet ditë afat, për me u prezan 
tue para Gjykatës. 

Në qoftë se nuk i paraqiten Gjykatës mbrenda 
këtij afati, vërtetohet se nuk duen me ju bindë ligjës 
dhe kështu ka me u shikue Gjyqi në mungesë, kan 
me ju rrëzue të drejtat civile, ka me ju sikuestrue 
pasunia dhe me as nji mënyrë nuk kan me pasë të 
drejtë ankimi mbi veprimet e barnuna. 

Të gjith Karabinieret e Policët jan të detyruem 
me zanjen e tyre. 

Për plotsimin e veprave të përrnenduna i asht 
shkrue Prokuroris Mbretit dhe në mbështetje të nenit 
371-372 të procedurës Penale shpallet ky vendim. 

Prizren; më 11-11-1942-XXI. 

* * * Mbasi nuk asht zanun Salih Shpend salihi, i biri i 
Salihit, banues në kat. Vllad të Tropojës, qi pandehet 
se me d. 12-9-1939, ka dasht me çnderue të quatënën 
Mire Uk Mehmetin, nga Berisha, Krye. e Gjy. Shk. 
l-rë Prizrenit që prej datës shpalljes së këti_j vendimi, 
të pandehunit përmenduri i nep dhetë ditë afat, për 
me u prezantuë para gjykatës. Në kjoftë ee nuk i 
paraqitet gjykatës rnbrenda këtij afati vërtetohet se 
nuk don me ju bindë ligjës, dhe kështu ka me u shi 
kuë gjyqi në mungesë, kan me ju rrëzua të drejtat 
civile, ka me ju sikvestruë pasunia dhe me as nji 
mënyrë nuk ka me pasë të drejtë ankimi mbi vepri 
met e barnuna. 

Të gjith karabinierët e policët janë të detyruem 
me zanjen c tij. 

Për plotësimin c veprave të përmënduna i asht 
shkrua Prokuroriës Shtetit dhe në mbështetje të neneve 
371, 372 të procedurës penale shpallet ky vendim. 

Prizren, me 21-11-1942-XXI. 
Kryetari 

* * * Mbasi nuk asht zanun Haxhi Selirnaj, i Hysejnit, 
banues në kat. Banjëz, qi pandehet se me d. 14-8- 
1942, ka vramun vdekun të qujtunën Hamide Dalip 
Metën, Kryetarin e Gjykatës së Shk. ~-rë. ,të 
Elbasanit që prej datës shpalljes së këtij vendimi, 
të pandahunit përmendun i nep dhetë ditë afat, për 
me u prezantuë para gjykatës. Në kjoftë se nuk i 
paraqitet gjykatës mbrenda këtij afati vërtetohet JW! 
nuk don me ju bindë ligjës, dhe kështu ka me u shi· 
kuë gjyqi në mungesë, kan me ju rrëzue të drejtat 
civile, ka me ju sikvestruë pasurua dhe me as nji 
mënyrë nuk ka me pasë të drejtë ankimi mbi vepri 
met e barnuna. 

Të gjith karabinierët e policët janë të de!yruem 
me zanjen e tij. 

Për plotësimin e veprave të përmënduna i asht 
shkrua Prokuroriës Shtetit dhe në mbështetje të neneve 
371, 372 të procedurës penale shpallet ky vendim. 

Elbasan, më 27-10-1942-XX. 
Kryetar' i Gjyqit Shk. l-rë. · 

LJ\JM£RIM Pl\JTIMTJ\RVET 

Pajtimtarët e Fletores Zyrtare janë të lutun që 
t'a paguejnë me kohë pajtimin për vitin që afrohet 

1943, që të mos pritet dërgimi i Fletores. 

ADMINISTRJ\ T J\ 
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GAZZETTA. UFFICIALE 
DEL REGNO ~ D'ALBANIA 

Tirana, giovedi 10 dicembre 1942-XXI 

EDITA DAL MINISTERO DELLA CULTURA POPOLARE 

CONDIZIONI D'ABBONAMENTO 
ALBANIA, ITALIA e IMPERO 
ESTERO (Paesl dell'Unlone Postate) 

per un anno Fr. alb. 20 
• 30 

(per 6 me,I , meta prezzo) 
Un aum( ro del meae In cono (sine • 16 paglne) Fr. alb. 0,20 

orratroto • • 1 
OgQI la1clcolo ë In vandlt1 1nche pressc la libraria autotlnate. 
Gli abbonamentl di regola decorrono dal glorno di rlcevhnento dell'lmporto. 

Non 11 gar1nt11ce l'lnvlo del numerl arretratl. 
L'bnporto dell 1bbonamento o per numerl 1eparat1, se per. resident! In Al· 

b,m!a, deve euere venato al local! Ulllcl di Flnanza e la relatlva quletanza 
r1me11a al M!nlstero della CULTURA POPOLARE se dall'ltalla, lmpero o dol· 
I' E1tero, con auegno'bancarlo stllato In lranchl albanesl, aumentato (se per 
abbonamentl) di Ir. alb. 0,70 per 1pe1a di quletanza. 

Gli Ulllcl 1t1tall (civili o mllltarl) e gli Enti pubbllci quando autonomi o 
occeatr1tl (clo• non gli Ulllcl dlpeadentl) - pcssonc rlchledere per tscrttte uni 
o piu cople gratulta (aclolte o in abbonamento) per se e per gli Ulllcl dlpendentl. 

COSIO E MODALIT A PEP LE lNSERZIONI 

ee non supero una colonna {albanese e ltal1ano}mlnimo fr. alb. 10 
ae oltre una colonna • • per ognl colonna 

L'rmporto e da vers ani In antlclpo · sol vo per nil Ulllc! statall o para•ta· 
tall con le stesse modchtë come per gli abbonamentl. 

Le lnserzlonl sono gratulte aoltanto per I Trlbunall o J"Ammlnlstrazlone sta· 
tale quando per legge non e prevlsta o non e possibile la 1tv1lsa su terzi della 
apeaa per I' inserzione. 

La pubbllcazlone delle lnserzlonl avv1ene · aal vo epec! all clrco1tanse · e»tro 
I primi 3 numeri dopo la data di rlcevlmento. 

N. B. Ognl corrlspondenza o versamento deve essere lndlrluato al, 
MlNISTERO DELLA CULTURA POPOLARE 

(GAZZETTA UFFICIALE) 
T I R A N A (Alb1nl1) 

Decreto Luogotenenziale Nr. 314. 
data 4-12-1942-XXI 

Disposizioni circa l'assegnazione 
al confino di Polizio 

NOI 
LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTA 

VITTORIO EMANUELE III 
PER GRAZIA DIDIO E VOLONTA DELLA NAZIONE 

RED' ITALIA ED' ALBANIA 
IMPERATORE D' ETIOPIA 

In virtu dell' Autorita a Noi con feri ta; 
Visto l'art. 15 dello Statuto Fondamentale del 

Regno e l'art. 14 del D. L. 3 aprile 1940-XVIII, n. 
101, convertito in legge 12 luglio 1940-XVIII, n. 358; 

Visto il D. L. 27 febbraio 1942-XX, n. 17, ehe 
approva ii Codice di Polizia: 

Ritcnuta la urgente necessita di emanare dispo 
sizioni atte a unificare i criteri dell'asseqnazione al 
confino di polizia ; 

Senti to il Consiglio dei Ministri; 

Su proposta del Presidente del Consiglio dei Mi 
nistri, Ministro Seqretario di State per l'Interno e 

Ministro ad interim per la Giustizia ; 
abbiarno decretato e decretiamo 

Aart. r 
Fino a quando non sara divenrsamente stabilito, 

I'assegnazione al confino di polizia, di cui aqli arti 
coli 140 e 141 del Codice di Polizia, sara pronunziata 
su motivate rapporto del Ouestore territorialmente 
competente o della Direzione Gcnerale di Polizia, da 
una unica Comrnissione Centrale, sedente a Tirana, 
com posta: 

1) dal Direttore Generale di Polizia, o da chi ne 
fa le veci, ehe la convoca e la presiede : 

2) da un magistrato del Diritto Pubblico · de 
signato dal Ministro della Giustizia ; 

3) da un Ufficiale Superiore dei Carabinieri Reali, 
dcsiqnato dal Comando dei Carabinieri Reali del 
l' Albania; 

4) da un Ufficiale Superiore della M. F. A., de 
siqnato dal Cornandante della stessa : 

5) da un Funzionario dell' Amministrazione Cen 
trale dell'Interno, di grado non inferiore al VII. 

Esercita le funzioni di Seqretario un Ufficiale 
del Corpo Armato di Polizia di grado non inferiore 
al IX. 

BKSH



Nr. 148 Gl\ZZETTA UFFICIALE 10 dicembre 1942-XXI 8 

Le decisioni della Comrnissione Centrale non sono 
soggette a nessun ricorso, ne in sede giurisdiziale, 
ne in sede amministrativa. 

Art 2 

II presente Decreto entra in vigore dal giorno 
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del 
Regno e si applica anche alle procedure di asse 
gnazione al confine non ancora definite alla data 
suddetta dalle Commissioni Provinciali di cui all'art. 
142 del Codice di Polizia. 

Questo Decreto sari! presentato, dal Ministro pro 
ponente, al Consiglio Speriore Fascista Corporative 
per la conversione in Legge. 

Ordiniamo ehe ii prcsentc Decreto sia pubblicato 
nella Gazzetta Ufficiale del Regno, mandando a chiun 
spctti di osscrvarlo e di farlo osscrvare. 

Tirana, li 4-XIl-1942-XXI 
Francesco Jacomoni. 

M. Kruja. 

A vviso gli abbonatJ 
Si pregano gli abbonati alla Gazzetia Ufficiale 

del Regno dAlbonic di voler rinnovare al piu presto 
l' abbonamento per l' anno 194.3, versando l'importo 
relative. per evitare interruzioni nell'invio dclla Gaz 
zetta stessa 

L' AMMINISTRAZIONE 

Shtyp Luarasi Tiranë 
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fARTE SUPPLEMENTARE in hngua itahana a pag. 14 

Viti XXI. 

FLETORJA 
E MBRETNISE 

Nr. 149 

Tiranë, e Premte 11 Dhjetuer 1942-XXI 

KONDITAT E PAJTIMJT 

BOTOHET PREJ MINISTRIS SE KULTURES POPULLORE 

TAKSA e RREGULLA P£R SHPALLJET 

PEIi. SHQIP£RI. ITALI e PERANDORI• 
c JASHT£ (Shtete t& B. Postal) 

për n11 vit fr. Sbq, 20 
• • 30 

(për 6 muaj , gjysma) 
Nii Numur (deri 16 foqesh) I mnojlt o· u.dnt11::2, Fr. Sbq. 0,20 
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Nr. 149 FLETORJA ZYRTARE 11 Dhjetor 1942-XXI 

Dekret Mëkambësuer Nr. 315 
20 Natuiuer 1942-XXI 

Revokimi D. M. n. 124 (1940) mbi shpronësime 
aeroportin e Tiranës ' 

NA 
Mëkambësl I Përgjithshëm I Madhnls së TIJ 

VIKTOR EMANUELIT III 
Për Hir të Zotit e Vullnet të Kombit 
MBRET I ITALIS DHE I S..:QIPNIS 

PERANDOR I ETIOPIS. 

Në virtyt t' autoritetit që Na asht delezue : 
Mbasi u-pa Dekreti i Ynë d. 9 Prill 1940-XVITI, 

Nr. 124, mbi shpronsimin e disa tokave për krijimin 
e Aeroportit në Vlonë ; 

Mbassi u-pa kërkesa e Komandës Aeronautike 
në Shqipnë d. 16-9-1942-XX, Nr. 2/7298; . 

Mbi proponimin e Ministrit të Punvet Botore: 
kemi dekretue dhe dekretojmë: 

Mbi kërkesën e Komandës s' Aeronautikës në 
Shqypni, revokohet Dekreti Mëkambësuer Uk d. }} 
Prill 1940-XVIIf. Nr. a4, mbi shpronsimin e disa 
tokave për krijimin e Aeroportit në Vlonë. 

Urdhënojmë që ky Dekret të botohet në Fleto 
ren Zyrtare të Mbretnis, tue i dhanë mandat cilitdo 
qi i përket me e respektue dhe me ha qi të respek 
tohet. 

Tiranë, me 20-11-1942-XXI 
Francesco Jacomoni d.v. 

Iljoe Agushi d. v. 

Dekret Mëkambësuer Nr. 316 
20 Nanduer 1942-XXI 

Shtim paragrafi në D.M. d. 7.9.1942-XX, mbi 
përjashtimin e një mësuesi 

NA 
Mëkambësl I Përgjithshëm I Madhnis së Tij 

VIKTOR EMANUELIT III 
Për Hir të Zotit e Vnllnet të Kombit 
MBRET J ITALIS DHE I SHQIPNIS 

PERANDOR I ETIOPIS 

Në virtyt t' autoritetit që Na asht delegue; 
Mbassi u-pa Dekreti t' Onë Nr, 105 datë 3.4.1940- 

X VIII; 
Mbassi u-pa Dekreti t'Onë me datë 7.8.1942-XX, 

mbi përjashtimin nga shërbimi të Z. Xhemil Duka, 
mësues në Vranishtë të Vlonës; 

Mbassi u-pa Vendimi Nr: ;33 datë 10.8.194~ XX 
Këshillit Adminisu ativ të llbnistris 8' Arsimit; 

:Mbi propozimin e Ministrit Sekretar Shteti për 
Arsimin Botner; 

kemi dekretue dhe dekretojmë : 
Mbas kryerreshtit të parë të Dekretit t' Onë me 

dt, 7.9.rn-t2 XX, mbi përjashtimin · nga shërbimi të 
mësuesit Z Xhemit Duka, shtohet ky paragraf: "Në 
zbatim të Dekretit Mëkambësuer me datë 7.9.W42- 
XX, përjashtimi nga shërbimi që babel fjalë në Nenin 
e sipërm, fillon për të gjitha efektet ligjore që nga 
data 15.9 1942-XX". 

Ky Dekret do t'i kumtohet Këshillit Kontrolluës 
për rrgjistrim si edhe zyrave të tjera përkatëse dhe 
do të botohet në Ftetoren Zyrtare të Mbretnis. 

Tiranë, me ~O.XI HH2-XXI. 
Francesco Jacomoni d. v. 

xn. Korça a. i·. 

Dekret Mëkambësuer Nr. 317 
daU 27 Nanduer 1942-XXI 

Krijim i Drejt. Qendrore Penitencjare pranë 
Min. së P. të Mbr. 

NA 
}lëkamb«rsl I Përgjithshëm I Madhnls së TIJ 

VIKTOR EMANUELIT III 
Për Hir të Zotit e Vullnet të Kombit 
MBRET I IT ALIS DHE I SHQIP NIS 

PERANDOR I ETIOPIS 

Në virtyt t'autoritetit që Na asht delegue ; 
Mbassi u-pa neni 1i> i Statutit Themeltar të 

Mbret.nisë; 
Mbassi u-pa neni 14 i Dekretit t' Onë Nr. · 101 

d. 3-4-1940-XVlll, këthye në ligjën Nr. 358 datë 
12-7-:1940-XVIII ;· ' 

Mbassi u-pa nevoja e ngutëshme dhe absolute 
me marrë masa për përmirsimin e sistemit të bur 
gjeve; 

Mbassi u-ndigjue Këshilli i l\Iinistravet; 
Mbi propozimin e Kryetarit të Këshillit të Mi 

nistrave, Ministër Sekretar Shteti për Punët e Mbrend 
shme nji mendimi me lVIinistrn Sekretar Shteti për 
Financat; 

kemi dekretue dhe dekretojmë: 
Neni 1 

Pranë Ministris së Punëve të Mbrendëshme kri- 
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FLETORJA ZYRTARE 11 Dbjetreer 194~-XXI 

jehet nji Drejtori Qendrore nën mvartësitë direkte të 
Ministrit. 

Drejtorija Qendrore Penitencjare ka detyrë të 
organizojë, t'administrojë dhe mbi-kqyrë stabilimentat 
e ndëshkimit dhe përmirësimoret e Mbretnis. 

Neni 2 
Ministri i Punëve të Mbrendshme autorizohet me 

rishikuem gjendjen e personelit drejtuës, kontabël 
dhe vrejtuës në sherbim të burgjeve dhe të institu 
teve përmirësuëse dhe me ba propozimet për mbaj 
tjen në shërbim o transferim në tjetër dPtyri:> o shks r 
kirn të çfarëdo funksjonari o agjenti. 

iç eni :} 
Për t'u ba ballë shpenzimeve më të mëdha au 

torizohet Ministri i Financave me i sjellë ndryshimet 
e nevojshme kaptinës së shpenzimeve të çaktuem në 
buxhetin e Shtetit 194~-43 në tavor të ;\Jinistris .Mbrend 
shme për shërbimin e burgjeve. 

l\ eni 1, 
Ministri i Mbrëndëshmë autorizoh- t mo proce 

duern në reformën e Rregullores së Burgjeve. 
Gjithashtu autorizohet me proponuem reformat 

e nevojsh me mbi dispozitat e Kodit të procedurës 
peuale q'u përkasin Hi burgosunve. 

Neni ;) 
Mbikëqyrja e stabilimentave penale dhe atyneve 

përmirësuëse mund të ushtrohet me anë të Prefek 
tave ose Nënprefektave dhe t'Inspektoris Eprore të 
Ministris. 

Këshillët vrejtuës, mbi të cilët flet neni 60 i rre 
gullores në fuqi ruajnë të gjitha atributat qi nuk janë 
në kundërshtim me dispozitat e, këtij dekreti dhe me 
ato plotësuëset për të cilat bahet Jjalë në neuin qi 
vijon. 

Neni 6 
Me Dekret Mëkambësuer të maparshëm do të 

shpallen normat e vumjes në zbatim dhe të armoni 
zimit për funksjonimin e shë. himeve për të cilat ba 
het fjalë në nenin 1. 

N eui 7 
Ky Dekret hyen në fuqi ditën e botimit të tij 

në Fletoren Zyrtare të Mbretnis dhe do t'i paraqitet, 
me kujdesin e Ministrit proponues, Këshillit Epror 
Fashist Korporativ për kthimin në ligjë. 

Urdhënojmë botimin e këtij Dekreti në Fleto 
ren Zyrtare të Mbretnis, tue i dhanë mandat cilitdo 
q'i përket me e respektue dhe me ha që të respek 
tohet. 

Tiranë, me 27-11-1942-XXI. 
Francesco Jacomoni li. v. 

M. Kruja d. v. 
Shuk Gurakuqi d. v. 

Nr. 149 

Dd:rret Mëkarnbësuer datë 13 Nëntor 1942-XXI 

Pushim i Këshilltarit të Posaçëm për Çashtjet 
Agrare rpranë Min. së T.L. 

I , NA 
Mëkambësl 1 Pi!rgjtthsh&a Ma~hnls së- Tij 

VIKTOR EMANUELIT Ill 
Për Hir të Zetit e V111lnet të Komblf 
!\fUR~~ 1 ITALIS DHE I SHQIPNIS 

PEIU.,l'i'DOR t ETIOPIS 

Në virtv: t' autMltPht. qii Na asht delegue; 
:\fbassi u-pa Dekreti i Ynë me datën e sotme 

me tru cilin asht disponue suprimimi i vendit të Kë 
shi1'!tarit të Posaçëm për Çashtjet Agrare pranë Mi 
nts~ri,i;;i-i sfi Tokav •• r.-. Lirueme; 

'.\fb,.,_t--i u-11f!1çju<> Këshilli i .:\linistrave; 
Mbi proponim111 ~ :'1i11istrit Sekretar Shteti për· 

To.kat e Li rue me: 
kemi dekretue dhe dekretojmë : 

Tue fillue prej 1 Nan duer 194~-XXJ, Prof. Gio 
vanni Lorenzooi pushon uga detyra e Këshilltarit të 
Posaçëm për Çashtjet Agrare pranë Mmistrisë së 
'Tokave të Lirueme, mbassi suprimohet vendi. 

Ky Dekret ka m' u-botue në Fletoren Zyrtare të 
.Mbretnis dhe do t'i kumtohet Këshillit Kontrollues 
për rregjistrim. 

Tiranë, më 13-11-19U-XXI. 
Francesco Jacomoni d. v. 

111. Krujct d. V. Ekrem. Vlora d. V. 

Dekret, 1.Uëkambësuer datë 20 Nëntor 1942-XXI 

Emërim Nd. Komiseri të S.B. 

NA 
Mëkamhësi I Përgjithshëm I Madhnls sf TIJ 

VIKTOR EMANUELIT Ill 
Për Hir të Zotit e Vullnet të Kombit 
.\IBRET I ITALIS DHE I SHQIPNIS 

PEBANDOB I ETIOPIS 

~ë virtyt t' autoritetit që Na asht delegue; 
Mbassi u-pa Dekreti i Jonë Nr. 15 dt. 27 Fruer 

1942-XX; 
Mbi propozimin e Ministrit Sekretar Shteti për 

Punët e Mbrendësbme; 
kemi dekretue dhe dekretojmë : 

Z. Preng Deda, emnohet Ndihmës Komiser i 
S.B., grupi A, grada e IX të ruolit organik emtiuer 
U5 Dr(!toris së Përgjithshme të Policis. 
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Nr. 149 FLE'l'ORJA ZYRTARE 11 Dhjetuer HW!-XXJ 4. 

Urdhënojmë që ky Dekret të botohet në Fleto 
ren Zyrtare të Mbretni s, dhe t' i komunikohet Këshi 
llit Kontrollues për rragjistrim. 

'I'iranë, më 20-Xl-1~)42-XXl. 
Francesco Jacomoni d, v. 

M. Kruja d. v. 

Dekret Mëkarnbësuer datë 4 Nëntor 1942-XXI 

Emërim Nd. Gjyqtari Paqtues 

NA 
Mëkambës i Përgjithshëm i Madhënis së Tij 

VIKTOR EMANUELIT III 
Për Hir të Zotit e Vullnet të Kombit 
MBRET I ITALIS DHE I SHQIP.NIS 

PERANDOR I ETIOPIS 

Në virtyt t' autoritetit që Na. asht delegue; 
Mbassi u-pa nem 14 i Statutit Themeltar të 

Mbretnis; 
Mbassi u pa Dekreti i. Ynë Nr. 124. datë a-X- 

1939-XVTII, kthye në ligjën Nr. 290, datt 5-7-1940- 
X VIII; 

Mbassi u-pa shpallja datë 21-8 Hl41-X1X e kon 
kursit për ndihmës-gjyqtarë paqtuësa ; 

Mbi propozimin e Kryetarit të Këshillit të Mi 
aistravet, Zav. Ministër Sekretar Shteti për Drejtësin; 

kemi dekretue dhe dekretojmë : 
Anastas Konomi, emnohet Ndihmës-gjyqtar paq 

tuës në Bilisht. 
Tiranë, më ~O Xl-1912-XXI. 

Francesco Jacomoni d. v. 
lYI. Kruja d. v. 

-------- 

Dekret Mëkwmbësuer datë 20 Nëntor 1942-XXI 

Emërim Nd. Komiseri Policije 

NA 
Mëkambësi i Përgjithëshëm i Madhnis së Tij 

VIKTOR EMANUELIT lii 
Për Hir të Zotit e Vullnet të Kombit 
MBRET I IT ALIS DHE I SHQIP NIS 

PERANDOR I ETIOPIS 

Në virtyt t' autoritetit që Na asht delegue; 
Mbi proponimin e Ministrit Sekretar Shteti për 

Punët e Mbrendëshme ; 
kemi dekretue dhe dekretojmë : 

Z. Teufik Deliallisi, emnohet Ndihmës Kemiseri 
Policije, tue u-caktue me shërbim në Durrës. 

Ky Dekret dot' i komunikohet Këshillit Koritro 
lluës për rregjistrim dhe do të botohet në Fleto ren 
Zyrtare të Mbretois. 

'l'irauë, më 20 XJ- ID4!2-X:X I. 
Francesco Jacomoni d. v. 

JU. Kruja d. r. . 

Dekret Mëkambësuer datë 20 Nëntor 1942-XXI 

Deklarim dorheqeje Kryeashivisti 

NA 
Mëkambësi i Përgjithshëm i Madhnis së Tij 

VIKTOR EMANUELIT lii 
Për Hir të Zotit e Vullnet të Kombit 
MBRET I IT ALIS DHE I SHQIPNIS 

PERANDOR I ETIOPIS 
Në virtyt t' autoritetit që Na asht delcgue 
Mbasi u "pa Dekreti i Ynë Nr. 15, datë 27.'!. 

194~-XX. 
Mbi proponimin e Ministrit Sekretar Shreti pi'r 

Punët e ~I brendshme; 
kemi dekretue dhe dekretoj ml: 

Z. Zija Hoxha, Kryearkivist pranë Drejtorie së 
Përgjithëshme të Policis, Grupi C), Grada e X, dek 
larohet dorëheqës. pse nuk asht paraqitë 11ë krye të 
detyrës mbrenda afatit Iigjuer të caktuem. 

Ky Dekret do t'i komunikohet Këshillit Kon 
trollues për rregjistrim dhe do te botohet në Ftetoren 
Zyrtare {ë Mbretnis. 

Tiranë, me ~01 l.194':! XX. 
Francesco Jacomoni d, v. 

lll. Kruja d. r. 

Dekret Mëkambësuer d<dë 20 Nëntor 1942-X !I 

Shkarkim nga detyra agjenti burgu 

NA 
Mëkambësl i Përgjithshëm I Madhnls 11t! Tij 

VIKTOR EMANUELIT III 
Për Hir të Zotit e Vullnet ti! Kombit 
MBRET I ITALIS DBE I SBQIPNIS 

PERANDOll I ETIOPIS 

Në virtyt t' autoritetit që Na asht dslegae ; 
Mbasi u-pa Dekreti i Jonë datë !.8.1942-XX; 
Mbi propozimin e Ministrit Sekretar Shteti për 

Punët e Mbrendshme; 
kemi dekretue dhe dekretojmë : 

Z. Lame Llukani, i eranuem agjent i Kl. VJ në 
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5 ~"'LETOR.JA ZYRTARE L1 Dnjeuer 194-2 X'<I Nr. 149 

burgun e Vost opojë«, grupi C, grada P XV, shkar 
kohet nga detyra mbasi asht caktue për nji detyrë 
tjetër. 

Urdhënejmë që ky Dekret të botohet në Fletoren 
Zyrtare të Mbretnis dhe t'i komunikouet Këshillit 
Kontrollues për rregj.rtrirnin. 

Tiranë, më '20-11-19H XXI. 
Francesco Jacomoni d. v. 

JJI. Kruja d. v. 

Dekret lHëkctrnbësuer datë 20 Nëntor 1942-XXI 

Pushim Kryetarësh Komunesh 

NA 
Mfkambësl I Përgjlllhshëm I Madhnls si! Tij 

VIKTOR EMANUELIT Ill 
Për Hir ti:1 Zotit e Vullnet ti' Kombit 
MRRFT I 1TAI.IS DHF. J SHQJPNI~ 

PF.:BANJlOB I ETIOPIS 

~ë vu-tyt t' autorrt--t it lf~ Na asht delezue ; 
Mbi propozimin e Mmistrit Sekretar Shteti për 

Punët e Mbrendshme; 
kemi dekretue e dekretojmë: 

ZZ. Xhelal Çami, Kryetar i Komunes së Qen 
drës Lushnjë, si dhe Hysui :\lusaj, po me atë cilsi 
detyre në Krumë, pushohen nga puna, pse të papër 
shtatshëm për detyrat qi u janë besue. 

Urdhuojmë që ky Dekret të botohet uë Fletoren 
Zyrtare të Mbretnis. 

Francesco Jacomoni d. v. 
M. Kruja a. v. 

Dekret Mëkambësuer datë 20 Nanduer 1942-XXI 

Shtim i një vendi ne R. org. t' Administratës 
Financiare 

NA 
M!kambbi i P!rgjithshëm i Madhnis si! Tij 

VIKTOR EMA~UELIT lii 
P!r Hir t! Zotit e Vullnet te Kombit 
MBRET I ITALIS DHE I SHQIPNIS 

PERANDOR I ETHIOPIS 

Në virtyt t'autoritetit që Na asht delegue; 
Mbassi u-pa shtresa Nr. 17920 dt. ~6-4 942-XX 

e kësa] Mëkambësije të Përgjithshme Mbretnore; 
N! zbatim të Nenit 17 paragraf' i tretë i I:on 

vencionit Teknik Doganuer datë ~8 Maj 1939-XVIII; 
Mbasi u-pa Dekreti i Jonë datë 1 Qershuer 

1940-X VIT, mbi ruolet organike të personelit t'Aumi 
nistratës Financjare ; 

l\1bi pro pozimin e Ministrit Sf kret a r Shteti për 
Fin anca t. 

kemi dekretue e dekretojmë: 
N,,1,i 1 

Shtohet nji vënd 11ë numrin e vëndeve të Gra 
dës VII-të të Grupit A) të ruolit organik t'Adminis 
tratës Ffnaurjare për inkuadrimin e Zot. Loro Gaz 
llu ri-t. i cili në virtyt të nimit 17 të Konvencjonit 
Teknik Doganuer datë 28 Maj 1939-XV JI, nuk [ban 
pjesë në ruolin organik t' Administratës së Bashkimit 
Doganuar Halo-Shqiptar. 

Rroga që caktohet në gradë asht fr. shq. 27!3 
në muej tue nisë nga dala t 4-1942-XX. 

l\eni 2 
Ky De kret ka me u-shpallë në Fletoren Zyrtare 

të Mbretnisë dhe ka për t'iu kurntue Këshillit Kontro- 
lluës për rregjistrim, · 

Tiranë, me '20-11-1942-XXI. 
Francesco Jacomoni d, v. 

Shuk Gurakuqi d. v. 

Dekret Mëkambësuer datë 20 Nanduer 1942-XXI 

Përjashtim mësueseje nga shërbimi 

NA 
Mëkambësl · 1 Përgjltbsbl!m I Madhnls si! Tl! 

VIKTOR EMANUELIT III 
Për Hir të Zotit e Vullnet të Kombit 
MURET I ITALIS DHE I SHQIPNTS 

PERANDOR I E'fIOPIS 

Në virtyt t' autoritetit që Na asht delegue; 
Mbasi u-pa Neni 47 i Dekretit t'Onë Nr. 105 dt. 

;3 4 940-XVIII; 
Mbasi u-pa Vendimi i Këshillit t'Administra.tës 

së Ministris s'Arsimit; 
Mbi proponimin e Mmistrit Sekretar Shteti për 

Arsimin Botuer; 
kemi dekretue dhe dekretojmë : 

Neni 1 
Zonja Dhimitra Napuçe, mësuese në Korçë, Grupi 

B Grada TX, me rrogë muejore fr. shq. 225, përjash 
tohet nga shërbimi, për arsye shëndetsore, në mbësh 
tetje të nenit 47 të Dekretit t'Onë Nr. 105 datë 
3-4-1940-X VIIJ. 

Neni '2 
Përjashtimi nga shërbrmi, për të gjitha efektet, 

ka fuqi që pr~j datës 9-7-1942-XX. 
Ky Dekret do të botohet në Fletoren Zyrtare të 

Mbretnis dhe ka me i u kumtue Këshillit Kontro 
llues si edhe Zyrave të tjera përkatëse 

Tiranë, me 20-11-194'2-XXI· 
Francesco Jacomoni d. v. 

Xhevat Korça d. v. 

BKSH



Nr. 149 l'Ll<~TOl-lJA ZYH.'l'AR~ 11 Dhjetuer Hl42-X.Xf 
I ---~"·--- 

Dekret Mëkambësuer dalë 20 1Yi;nfor 1942-XXl 

Reabilitim i Dr. Stefan Shundit 

NA 
Mëkambësl I Përgjithshëm I Madhnls sf TIJ 

VIKTOR EMANUELIT III 
Për Hir të Zotit e VuDnet lë Kombit 
MBRET I ITALIS DHE I SHQIPNIS 

PERANDOR I ETIOPI~ 

Xë virtyt t'autoritetit që ~a asht deleuue : 
Mbassi u panë nenet IOli të K. Penal dhe l74 

dhf' 47:'> të Ko'iit Pr. Penale: 
.\Ibi propouunin e Kryetarit të Këshillit të Mi 

nistravet, Zav. Ministër Sekretar Sheti për Drejtësin : 
kemi dekretue dhe dekretojmë: 

Z. Dr. Stefan Shundi. ish Noter Publik në Ti 
ranë, i dënuem me vendimin e Gj~·katës Kolegjal« të 
'I'iranës ~r. ~H natë 14-11-1\l:{;-) me dy vjet e gj •. shtë 
muej burgim W randë dhe 000 fr.ari gjobë të raudë 
dhe me ndalim të përherëshëm nga ofiqet publike 
dhe me pagimin arkës së Shtetit e shumës prej fr.ar i 
8~)81.,5, reabilitohet për të ~jitha efektet ligjore si 

<, ,,, I 

mbas vendimit për reabi.itim të dhanun po prej asaj 
Gjykate me nr. extra, datë 27-tO-HH':!-XX. 

Tiranë, më 20-XI-1942-XXI. 
Francesco Jacomoni d. v. 

M. Kruja rl. 1·. 

Dekret Mëka mbësuer dali! 27 Xaudur 1942-XXI 

Emërim i Drejtorit Penitencjar 

NA 
Mëkambësi i Përgjithshëm i Madhnis së Tij 

VIKTOR EMANUELIT III 
Për Hir të Zotit e Vullnet të Kombit 
MBRET I IT ALIS DHE I SHQIPNIS 

PERANDUER I ETIOPIS 
Në virtyt t' autoritetit që Na asht delegue; 
Mbassi u-pa Dekreti i Jonë mbi krijimin e një 

Drsjtorije Qendrore Penitencjare ; 
Mbassi u-pa. Dekreti i Jonë Nr. 105, datë :1 Prill 

1940-XVIIC; 
Mbassi u-ndigjue Këshilli i .Ministrave; 
Mbi proponimin e Kryetarit të Këshillit të Mi 

nistravet, Minister Hekretar Shteti për Punët e Mbrend 
shme; 

kemi dekretue dhe dekretojmë : 
Doktor Davide Mastrandrea, ~ëB.hilltar' i Përherë 

shëm pranë Ministri!, së Drejtësia, emnohet Drejter 
Qendror Penitenciar, tue ruejtë funksionet e tashme. 

(i 

Urdhëuojmë që k v Dekret u, shpallet ni' Fleto 
ren Zyrtare të Mbretuis d]a, t' i lt omu ni k ohet Këshillit 
Kontrollues për 1Tt'gji::,t1 un. 

Tuanë, më 27 I l. l!l-H-l X"J. 
Francesco Jacomoni d. v, 

Al. Kr1~j11 d. t'. 

· Ankand - Publik 
N t>n i I 

Bashkija e Kryeqytetit ven 11' ankand publik 
dhanjen lit' siperrnarrje harrjen e varrimin e til vdc 
kunve të vobektë, ashtu dhe t' utyne li' tjerëve që 
jauë 11ë gjendje me puaue 

Neni :! 
Ankandi publik k a me u zhvillue ni; sallen e 

Kryetant të Bashkis së Kryeqytetit përpara nji Ko 
misiouit të Kryeqytetit të kryesuem J,rej 'l'nullurit 

, të suj(• 01'0 prej të delegue nnt 11., tij, t.ë të 21-Wn 
ditë mbas asaj te shpalljes në Fletoren Zy rtu 

' re; prej orës ~I deri në orën 1::2. l\ë .l;joft 1: 
se kjo ditë asht frstë Zyrta-e, ankandi ka 111P u lia 
në të parën ditë punlore që Yjr11 mbas asnjë të për 
mendun. 

Neni ;1 
Ankandi do të zhvillohet me anë ofertash të 

mëshefta, si mbas dispozitave li' nenit rm paragraf' 1 
II-të të Hezullores mbi zbatimin e Ligjës së Konia 

' bilitetit të Pergjithshëm t{i Shtetit. 
~e11i 4 

Ofertuesat ftohen me ha zbritje përqinrlëse mbi 
çmimet bazë që vijojnë : 

I) Për lë vobektit që co,-rosen falen; p1·ej Bashkis : 
a) )lysliman : hapja e mbyllja e gropës, qefin, 

drasa, hasra, dergim i tabutit, teneshirit, të hunit e 
të vdekunit, pagesa e hoxhës fr. slrq. f>. 

Për moshen 7 vjeçe e ma tepër fr.shq. !iO 
,. ,. nën 7 vjeç • :1:i 

b) Katolik o Orthodhoks : hapja e mbyllja e 
gropës qefin, arkivol e dergim i tij, e pagesa e prif' 
tit fr. shq. 5 

Për moshen 7 vjeç e ma tepër fr.shq. 100 
• ,. nën 7 vjeç • 46 
~) Për ata që janë në gjendje me pague : 

a) .Mysliman: hapja e mbyllja e gropës, qefin, 
drrasa, hasra, dergim i tabutit, teneshirit, të lamunit 
e të vdekunit (pa pagesë të hoxhës) : 

KLASA E l-rë 
Për moshen 7 vjeç e ma tepër 
,. • nën 7 vjeç 

KLASA E II-të 
Si pika e dytë, germa a) · 
Për moshen 7 vje~ e ma teper 
,. • nën 7 vjeç 

fr.shq. 75 
• :15 
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KLASA e HJ-të 
Pir moshen 7 vjeç e ma tepër 

<< ,. nën 7 vjeç 
b} Katolik e Orthodhoks: hapja 

gropës (pa pagese: priftit): 
KLAS'A E I-rë 

Për moshen 7 vjeç e ma tepër 
,. » nën 7 vjeç 

KLASA E II-të 
Si pika e dytë, (germa b) 
Për mosheu 7 vjeç e ma tepër 
» > nën 7 vjeç 

KLASA E IIT-të 
Për moshen 7 vjeç e ma tepër 
,. " nën 7 vjeç 

fr.shq. 45 
" 20 

e mbyllja e 

fr.shq. 25 
" 12 

" 2o 
,. 10 

,. 15 
» 7 

Neni 5 
Në këto çmime përfshihen edhe kompetencat e 

Bas'rkis si mbas ordonancës Nr. 1370/II datë 3-VII- 
1941-XIX. 

Garancija për pjesë-marrjen n' ankand e për mi 
rëzbatimin e ko ndltav=, asht Fr.Shq.: 1000 (njimijë) 
e cila do të jetë në të holla të derdhuna n' arkën e 
kësaj Bashkije, ose garancie bankare. 

Neni 6 
Konkuruesat munden me paraqitë ofertë dhe 

me anën e Postës, por vonesa e mbrijtjes dhe hum 
bja do të Jenë në rrezik e dam të tyne. 

Neni 7 
Në mbështetje të paragrafit të dytë të nenit 33 

të Ligjës mbi administrimin e pasunis dhe të Konta 
bilitetit të Përgjithshëm të Shtetit, konkuruesat du 
het me paraqitë nga nji çertifikatë aftësije teknike e 
financiare nga Oda e Tregtis ku asht i rregjistruem. 

Neoi 8 
Ankandi mbahet i çilur. deri n' afatin e caktue 

mun në nenin 2, e t' interesuemit munden me para 
qitë oferta përmirsimit deri sa mos të ketë fillue 
hapja e oferta ve. 

Neni 9 
Në mbarimin e kohës së caktueme në nenin 3, 

Kryetar' i Komisionit ka me deklarue mbylljen e an 
kandit, tue nis me nji herë hapjen e ofertave e kën 
dimin e tyne me za, db.e do t' i adjudikohet ofertue 
sit që ka zbritjen ma të ulët se të tjerët. 

Neni 10 
Sipërmarrsi, me çmimet që përmenden në nenin 

4, asht i detyruem me rregullue dheun bri vorreve, 
kur mbas kalljes së drrasave ose t' arkivoleve, dheja 
shane (humbet, ulet). 

Neni 11 
Sipërmarrja ka fuqi që nga data e lëshimit de 

finitiv deri me datën 31 Dhjetor 1943. 
Neni 12 

Në qoftë se në mbarim t' afatit sipërmarrja nuk 

i asht dhanë tjetër kuejt për kohën e ardhshme, si 
përmarrsi asbt i detyruem me vazhriue bartjen e vo 
rrimet, tue mbetë në fuqi këto kondita, por jo ma 
tepër se njt kohë ma se tre muejsh. 

Neni H 
Kontrata do të nënshkruhet 5 (pesë) ditë mbas 

dërgimit të sajë në Noteri. 
N eoi 14 

Pagesa do të bahet në bazë të listave të perpi 
luewe prej Drejtoris së Vorrezave. 

Neni 15 
Për mos respektimin e normave të kontratës, 

sipërmarrsi i shtrohet nji penaliteti prej Fr.Shq, 10- 
100 (dhjetë deri njiqindë), kjo masë në qoftë se për 
sëritet në pesë herë me radhë, i jep të drejtën Bash 
kis me anulue kontratën, db.e garancija kalon në fa 
vor t' arkës së Bashkis. 

Neni 16 
Shpenzimet e kontratës në noteri dhe ç'do shpen 

zim tjetër, si dhe taksat Shtetnore e Bashkijak e, janë 
në ngarkim të sipërmarrsit. 

Tiranë, më 27-5-1942-.XX. 
Nga Bashkija e Kryeqytetit 

FLETË - SHPALLJli 

Si mbas urdhërit telegrafik Nr. 8105 datë 
13 8.1942-1'.X, të Ministris P. Mbrendëshme, Prefektura 
e Korçës nxjer n' ankand pakësimin, furnizimin e 
ushqimit (bukës) e të sendeve të tjera të nevojituna 
për burgun e këtushmë gjatë ushtrimit Financiar 
1Y"ft-43-XXl që shenohen në tre grupe të poshtë tre- 
gueme: 

Grup' i l-rë 
1. Bukë gruni 

Çmimi bazë fr .shq. 
do të jetë ay që ka me cak 
tue herë mbas here Bash 
kia e vendit. kg. 1 

Grup' i II të 
2. Sapun vendi kual. I-rë 
3. Sparmaceta për t'u përdorur në 

rast se prishet korenti elektrikut 
4. Mangaj prej hekuri në form saçi 

do të jenë të kompletueme me 
tri kambëza e dy dorëza 

5. Kërqele kokër 
6. Rëgoza prej shavari me dim. 

2 XI,25 
7. Fshesa të mira me bisht Italija 

kual. 1 I-rë 

çmimi bazë fr.shq. 
kg.· 1 4.60 

" 1 12.00 

1 
1 

5.00 
0.20 

copë 1 1.40 

" 1 
1 
1 

1.80 
2.00 
6.00 

8. Fshesa vendi kual. l-rë " 
9. Furca për të lyer me sherbet kërqele " 
10. Thasë bosh të mirë për të larë 

dyshemet me dimension 1,20x 70 " 1 6.00 
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11. Xhame për dritore me dimension 
28 X 45 CO pë 1 1.50 

12. Xhame për dritore me dimon 
sion 33 x 34 

13. Llambadina elektriku Watt 15-20 
Grup' i IIJ-të 

LJO 
1.00 

14. Qvmyr prej druri dushku knint. 1 29.00 
15. Dru dushku 1 10.00 
16. Dru hau të thata 1 lO 00 
17. Pishë të mirë kg. 1 1.00 

a) Adjudikata do të bëhet në zy"rën e Prefektu 
rës njëzet e një ditë mbas botimit të kësaj shpallje 
11ë Fletoren Zyrtare, prej orës 9 deri në 1~ para dre 
ke, përpara Komisionit të posaçëm i formuar për këtë 
qëllim, në rast se atë ditë r.dodh r.ouji fe stë zyrtare, 
ankandi do të bë hot në të nesërmen por n' orën e 
sipër treguar. 

b) Sistemi i ankandit al-ht caktue me anën të 
oferf1is së m-heftë sim-ias dispozitave 1' ar tikujve :Hi 
P ~8, të regullores mbi zbatimin e ligjit të Koutabi'i 
tetit të Përgjithëshme të Shtetit. 

c) Ofertat paraqitim në pliko të mbyl!u: a dhe 
sjellin zbritje përqin-tëse' mbi çmimin bazë të të gjithë 
artikujve të tre grupevet, dhe për çdo p-rup asht. e 
pranueshme anbllok dhe JO veç për çdo artikull. ofer 
tat nuk <luhet të jenë baras; me çmimin haaë që she 
nohen në këtë shpallje, por me zbritje përqindëss 
nga çmimi bazë. 

ç) Në mbarim të tie orëve e pikërisht në orën 
a të ditës së caktueme si mbas artit aj për cv.lliunn 
e ad iudikatës Kryetari i Komisionit f1Ho11 çeljen e 
ofertave në prezei.cën e ofertuesave tue 1 Undue 11ji 
uga nji, dhe mandej i krahason me skedën sekrete 
dhe ofertuesin më të mirë e dekllaron adjudikatar fi 
tues ; në rast se ndër ofertat të mëshefta rezulton se 
dy ose më tepër ofertues xanë paraqituri ofertat të 
njëjta e që janë të pranueshme, at-herë veprohet me 
uji konkurencë ,_ë hapët vetëm ndërmjet tyne si mbas 
nenit 41 të regullores ; pastaj i adjudikohet ofertuesit 
që jep çmimin ma t' ultë, përveç këtij rasti nuk ka 
për t'u ha nonji konkurencë e hapët 

d) Ofertat paraqiten personalisht brenda tre 
orëve që ankandi i ri-çelua ose dërgohen edhe me 
anën e postës, por me kusht që ato të kenë mbritun 
një ditë përpara datës s' adjudikatës, ofertat e bame 
me anë telegrami nuk pranohen. 

dh) Konkuruesat basnk ërisht me ofertën e Lyne 
duhet të paraqisin edhe letër garancinë për fr.shq, 
(800J tetëqind, për grupin e parë, tr.shq. 200 (dyqind) 
për grupin e dytë dhe fr.shq. ~00 (dyqind) për grupin 
e tretë në të holla të dopozitueme në Financë ose 
në nji nga Bankat që funksionojnë në Shqipni, ose 
edhe me nji pasuni të pa tundëshme, u' ipotekë të pa 
rë dhe në nji sasi sa dy fish i asaj në të holla, dhe 

kjo garauci ju kthehet giith ofertuesvet të tjni\ për 
veç atij qt' ka me u dekll.irue prej Komisionit adju 
dikatës fituese. 

e) \1b,1s të jepet uuoriz imi ngra Ministrija e P. 
të Mbrendë-hme, brenda dhj-të ditëve nga. data e 
komuuikunit sipërmarësi detyrohet me lirlnun kon 
tratën definitive. dire në rast të kundërtë humbet pa 
as një formalitet tjetër garanciuë e Ia.nuu, 

ë) Kontrata hyu në fuqi të .,1ubërmen e h•gali 
zimit të Saj në zyrë u not. ria le dii~ mer fund JlH' :lO 
Qershor l9rn-X}.. l. 

f) Për çdo shkak qoftë, uë ru st se kori! rata e 
re, për vitin e ardhëstnne nuk do të jetë përfunduar 
deri me datën ,, për.nenduu në germi:\n ë) sipërmarësi 
detyrohet me vazhdua Iornizimin , e gj1tl1ë st-ndeve 
edhe për dv muaj të trerë mbas skadinut t' a f.u it të 
kësaj koutratoje po me këto çmime. 

g) Sipë-marësi det_\ ronet me i furnizue arti,rnjt 
e marun përsipër nil lloj f\ n/.i :.:1H,i qii ~ani' mo i u 
lvp pr,..j Zy;-ë;; Burgut. dhe dorëzinn i s1»1rlt>ve bPlwt 
brenda <lit/is në zrrf>n e flnrgut me st:•Jenzirnt'I P si 
përrua. ësit. 

g-j) Vo Je<:a e dorl>zimi• të sendeve që zg_ial me 
tepër n;:-a sa përmëudet në gërmeu g) konsiderohet si 
mos kujdesi e fornitorit dhe elen ti.i lirë nëpunësin 
e burgut tf> blerë në treg sendet c kërkue me m» çmi 
min e pjacës dhe dif=renea i ngarkohet s1 p'lrmarë1nt. 
tue ju zbrtiuu uµa shuma e faturave të pa hkuiduara, 
dhe ni-l rast p1inë ·it·f' foruitort humbet g.tranernë pa. 
qenë nevojë për 11j1 vendim µjyqi11:,uer. 

h) Sendet dorëzohen preJ fonitorit µj1th111011ë 1,ë 
sasinë e ·plotë që asht kërkue dhe ptkërisht si mbas 
kualiteteve pranuar prej Komisiouit dhe atij V<"lë di 
tën e adjudikatës. 

i) Sipërmarësi në qoftë se nuk I foruizon arti 
kujt e porosituna, me ato kondita e ati) kualitete qi\ 
ka marë përsipër, zyra e Burgut asht e lirë t'i l.thejë 
e në vend të tyne të blerë të tjera në tregë në llo 
gari e në dam të sipërmarësit, 

j) Çmimi i se .deve të maruua përsipër do t'i 
paguhet sipërmai ësit nga arka e financave të vendit 
me ma.rdat direkt të lëshueme r ga Mini st rija e P. 
të Mbrendëshme, në bazë të dokumentave justifikuese 
të vërtetueme regullisht nga autoritete kompetente. 

k) Konflikti që mund të ndodhë në mes të në 
punësit të Burgut dhe të sipërmarësit zgjidhet defi 
nitivisht nga këshilli i Bashkis m hi kua li tetin e bu 
kës, dhe të sendeve të tjera nga Këshilli Administra 
tiv dhe nga Këshilli i Odës Tregëtis vendit. 

l) Nga vonimi i pagesës deri në tre muej, sipër 
marrësi, nuk ka të drejtë të presë fornizimin e sen 
deve ushqimi lë tjera të maruna përsipër. 

dh) Shpenzimet e botimit të kësaj shpallje në 
Fletoren Zyrtare si dhe për lidhjen e kontratës e të 
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page~ë dy përqind taksë Bashkije i ngarkohen sipër 
marësit. 

Kondita të veçanta : 1. Buka do të jeHI e pjekun 
dhe e a.rdhun mirë e o o të ji rë barasi me kualitetin 
qP- nxjeri 1 furataret për popullin e qytetit dhe dorë 
zum do të bëhet në Zyrën e Burgut nji ditë ma vonë 
para se të piqet; 2 Sapuni do të jetë i kualitetit l-rë 
të vendit dhe 1 thatë ; :J. Sparmacetat do të jenë kua 
litete të parë e në gjendje të mirë; 4. Mangajt do të 
Jenë pr«j hekuri në formë saçi t/; kompletueme me 
tri këmbza e tri doreza, të punuara mirë; G. Këlqerja 
duhet të jetë kokër e në gjendje të mirë; 6. Rëgozat 
prej shnvari do të jenë prej kualiteti të parë, pa për 
zjera m sitke dhe do të kenë dimencione 22XI.25 
metro; 7. Fshesat si të vendit ashtu dhe ato të Ita 
lisë do të jenë të kualitetit të përë ; 8. Furcat për të 
]verë me sherbet këlqereje duhet të jenë të kualitetit 
të parë ; 9. Thasë bosh për të larë dysheme' e duhen 
të jenë tti trashë e në gjendje të mirë; 10. Xhamat 
për dritoret e llambadinat elektriku do të jënë në 
g1endje të mirë; Qymyri dhe drutë do të jenë prej 
dushku dhe qymyri të mos jetë pluhun, ose i lazun, 
dhe a.;; i përzjerë me dhe, a me gur due drutë pre.1 
ahu do të jenë të thata. 

Korçë, më 1:2 Nëntor 194~XXI. 
Prefekti: 

Flet - Shpallje 

Neni 1 
Lajmrohet se në Zyren e Prefekturës së Pejës, 

para komisionit t' ankandi publik ; për stut.ien e oc~ 
mbartësi prej datës së dorzitnit, deri më :fo Qershuer 
:{'!)44 d. m. th. për ushtrimin financjarë HJ42-4:J e 1!114, 
ndërmjet Pejë Plavë e anasjelltas tri hërë në javë me 
kalë. tue pl\rf:sht edhe marrëdhanjet postare ndër Zy 
rat ndrëmjetse të I reshtueme në nemn 1 të kontrarës 
qi përshkruhet ma poshtë. 

Neni ~ 
Ankandi i postë-rubartësies e treguerne nenin 1, 

këtu ma sipër do të bahet 2! ditë mbas ditës së shpa 
lljes në Fletoren Zyrtare prej orës 10 deri 13. 

Po kje se atë ditë takon festë Zyrtare, ankandi 
bahet në të nesërmën po n' orën e sipër-tregueme. 

Neni 3 
Çmimi bazë për çdo muej për postë-bartësin e 

treguem në nenin 1 asht fr.shq 1:30. 
Neni 4 

Ofertat nuk duhen të jenë baras me çmimm 
bazë që shenohet këtu sipër por me zbritje përqin 
dëse mbi çmimin bazë. 

Neni 5 
Pranimi, i oferta.ve do të ngjasin tri orë d, m. th- 

prej orës 10 deri uë ora 13 mandej çelen zarfat, ofcr 
tat e paraqituna nuk mund të tërhiqën por se i cili 
ofertues mund të paraqesin të tj-ra oferta të gjuh 
herësh para se të hahet çelja e za -fav«. 

Ntni 6 
Ofertuesi, për me marrë pjesë në adjudikatën e 

post-bartësis iregue në nenin 1 "do t' i paraqesin komi 
sjonit të adjudikatës dokumentat dhe garancin si këtu 
posht vijon : 

a) Nji dishmi prej administratës së vendit ku 
ofertuesi ushtron zejën ose tregtia e tij, në të cilën 
do të vertetohet se asht i ndershëm. 

b) Nji çertifikat t' Odës së Tregtis së vendit, ku 
ofertuesi ushtron zejën ose tregtin qi të vërtetojnë 
zotësia e tij për të kryemit e këtij snerbimi dhe që 
zotnon të gjitha mjetët e nevojshme për plotësimin 
e detyrës. 

c) Nji garanci Ipotekore prej fr.shq. (~000) në 
shkallë të parë mbi pasuniu të pa tundëshme e të 
rregullshme si mbas dispozitave të ligjes mbi garancit 
Ipotekore të shpalluna në Fletoren Zyrtare Nr. :34, 
datë 12-VI-J9:J4. 

Ofertuesi. mund të japin garancin relative 'të 
postë-thartësis edne ne holla, tue dopozitue vetëm 
gjysmën e shumës të tregueme këtu sipër, tue u der 
dhun n' arkën e Zyrave finanziare të Shtetit ose në 
Bankën Kombëtare të Shqipnis 

Neni 7 
Përsonat, të cilët <lo të oferojnë me garancin e 

nj' ::i~~~.vpt H• trPtë, rletyrohen të paraqesin 5 ditë 
para datës së zhv.llium të ankandit nji akt noterja l 
me të cilën ië provojë se janë të autorizuesi Ri pas 
ligjës, të ja pi ofertat e U! marr in për ..• ipër o bli ki mm 
dhe të nënshkruej kontratën me sigurimin e garancia 
financiare, bankare, ipotekare të garantuemit. Në raste 
të kuudërt ofertat e tyne nuk kanë me u marruu 
parasysh. 

Ne11i 8 
Ofertuesit qi do të sonkurojnë në emën e për 

llogari të përsonave të tretë, duhet të pariqiten të 
pajosun me prokurat autorizuese legale për ndryshe 
ofertat e tyne nuk kanë me qenë të vlefshme. 

Neni 9 
Nuk janë të pranushme të gjitha ofertat qi do 

të kenë shprehje kondicionale ose shprehje riferimi, 
g'jithashtu nuk do të merren parasysh ofertat e bame 
m' anë telegrami ose telefoni. 

Neni 10 
Pranohen edhe oferta. të pranueme me postë t' a 

dresueme komisionit Hi adjudikatës së postë-bartësis. 
Veç sësaj adrese zarfit duhet të shenohet edhe posë 
barëtija së cilës i referohet oferta: 

Por në këtë rastë përgjegjësija e vonesës së 
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mbritjes ofertës pas ores se andandit i përket riskut 
për dërguesin që interesohet. 

Neni 11 
Garancija e përmendun në nenin 6 paragrafi c) 

këthet me nji herë të gjith ofertueve, për veç ati 
që ka me ngel sipërmarrës. 

Neni a 
Ankandi do të bahet si mbas paragrafit ('!.!) të 

nenit të 36 Hi Rregullorës për zbatimin e ligjit të Kon 
tabilitetit mbi administrimin e pasunis së Shtetit. 

Neni 13 
Në orën 13 Kryetari i Komisionit çelë ofertat 

në prezencën e ofertuesve, i krahason me skeden e 
msheftë dhe mbasi e përjashton ato oferta që janë 
për mbi skedë, sipërmarrëja e postë-bartësis i adju 
dikohet ofertuesit ma të mirë si mbas nenit 38 të 
Rregullorës për zbatimin e ligjit të nalt-përmenden. 

Në rastë se ndër oferta të mëshefta rezulton se 
dy ose ma tepër ofurtuesat kanë paraqit ofertata të 
njinjishme e që janë të pranueshme, atëherë veprohet 
në nji leçitacion vetëm ndërmjet të tyne si mbas nenit 
41 të rregullores pastaj i adjudikohet postë-barësija 
ofertuesit qi jep çmimin ma të ulët. . 

Për veç këtij rasti, nuk ka me·u ha ndenji kon 
kurencë e hapet. 

Neni 14 
Shpenzimet e botimit të shpalljes në Fletoren 

Zyrtare si' edhe në fletoren e vendit gjithashtu edhe 
shpenzimet e lidhjes së kontratës e të pagesës së dy 
përqind takset kasneci Bashkis rëndojnë mbi sipër 
marësin të cilit i mbetet këjo postë-bartësi. 

Neni 15 
Adjudikatari detyrohet me lidhë kontratën defi 

nitive për postë-bartësin q' i mbetet brenda 10 ditëve 
mbasi të jepet autorizimi nga Drejtorija e Përgjithë 
shme P.T.T. në raste të kundërt postë-barëtsija ka 
m'u vue përsri në adjudikatë dhe në kjoftë se në për 
fundim të kësaj rezulton nji çmim ma i nalt se aj i 
adjudikatës së parë, diferencr do të mbulohet me anën 
e ~arancis së adjudikatarit të parë, Përveç mbulimit 
të damit adjudikatari i parë duhet ti pagueh admini 
stratës Postelegrafonave edhe nji gjobë prej tre. për 
qinde mbi çmimin bazë të caktuem në nenin 3 të llo 
garitun për dy vjet. Adjudaktari nuk ka kursesi të 
drejtë me rukurue në Gjygjë. 

Neni 16 
Këtu poshtë vijonë konditat e kontratës që do 

të lidhet: 
Art. 1) Sipërmarrësi asht i detyruem ç' prej 

datës deri më datën 30 Qershuer 1943 m'u 
nisun 3 herë në javë prej Peje deri në Plavë e vi 
ceversa, tue këmbye postat edhe ndër stacione ndër 
mjetëse, si. mbas intinerarit që këtu posht vijon: 

Nisja nga Peja: e Hanë, e Merkurë e Premte. 
Mbrritja në Pejë : Marte, e Ejte e Shtunë. 
Art. 2) Sipërmarrësi asht i detyruem me bartë pos 

tat me kuajt të shëndoshët e me i mbrojtnn mirë kun 
drejt elementave të natyrës, tue pasë me vedi mu 
shama. etj, 

Kuajt e caktuem për . bartjem e postave do të 
jenë ndër ma të mirë e të shëndoshët: 

Art. 3) Sipërmarrësi detyrohet me martë të 
gjitha objektet postare me e pa vlefrje të diftume 
grupe, paketa poste, thasë dhe kosha poste sa të jenë, 
pa caktim peshët e sasijet, në rregull, pa i Iagun, pa 
i prishun e pa kurrnji mungesë, në rasë të kundërt, 
po qe se sipërmarrësi nuk e sjellë postën tansisht, 
por uji pjesë të sajë, ose e sjellë të la gun, ose të 
ndyeme do të gjobitet si mbas rastit e ranriësis së' 
damit që do të vendoset vetëm prej Drojtoris së 
Përgjithëshme P.T.T. 

Sipërmarrësi detyrohet, me bartë darovisht ma 
terjalm e Administratës së Postëlelegrafavet me peshë 
maksimum deri 100 kg. për sa herë që t' a lypin 
nevoja. 

Art. 4) Njikohësisht me nenshkrimin e kësaj 
kontrate, sipërmarrësi detyrohet me paraqitë nji pro 
kurë legale, në të cillën do të figurojnë emnat e 
përsonave me nenshkrimet e tyne autentike t' auto 
rizuem prej tij për marrdhanje postare ndermjet Zy 
rave të përshkrueme n' art. 1, të kësaj kontrate, si 
edhe nga uji kopje të kësaj prokure për çdo Zyrë 
postare të përmendun n' art. 1 po me nënshkrimet 
autentike të përsonave t' autorizuem prej tij, të ver 
tetueme rregullisht prej Zyrës P. 'I'.'I', kontsaktuese. 
Personat ë "autorizuem duhet të dinë me shksue e 
me këndue mirë gjuhen amtare. 

Sipermarrësi merr mbi veht- përgjegjësinë për 
të gjia damet që përsonat e autorisuem prej tij mund 
t'i shkaktojnë Administratës së Post-telegrafavet, 

Për veç përsona ve t' autorizuem legalisht si ma 
nalt askujt tjetër nuk mund t' i dorzohen postat. 

Art. o) Kundrejt sherbimeve të caktueme në këtë 
kontratë sipermarrësit ka me i u pague nji shpër 
blim mujuer prej fr. shq, _ .. _ tue filbe prej datës 
së fillimit të postëbartësis së tij që asht më datën 

Sipërmarrësi detyrohet me vazhdue bartjen e 
postave edhe periej afatit të caktuem n' art. 1 të 
kësaj kontrate, për deri sa të fillojnë kontrata e postë 
bartësis së re, por ky vazhdim përtej afatit nuk mund 
të ngjasë ma tepër se gjashtë muaj dhe për këtë 
kohë ka me i u pague shpërblimi në proporcion me 
shpërblimin mujuer të caktuem si ma sipër. 

Art. 6) a) Po kje se sipërmarrësi mbrrijnë ose 
niset prej nji stacionit ndërmjetës në tjetrin përtej 
intinerarit të caktuem n' art. 1 të kësaj kontrate, do 
të gjobitet me 10 qindar për çdo minut vonesë. 
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b) Po kje 8e sipërmarrësi niset me vonesë prej 
stacionit ma parë ose mbrrinë në stacionin e fundit 
ma. voi.ë se n' orën e caktuerne, për nisje ose mhrri- 
1j<' mp vonesë të tillë, do të ~jobitet me 20 qindar 
për \do mrnut vonesë që do konstatohet; kësaj 
gjobë du t' i shtohen edhe gjobat për vonesat even 
tuale të shkaktuerne ndër stacionet ndërmjetëse cak 
tue në germë a) të këuj artikulli, 

Për të tilla vonesa Zyrat Postelegrafike janë 
të dety rueme me mbaj të një proçes-vërbal në prani 
të post-bartësit. 

Drejtorija e Pergjitbëshme P. T.'I'. vendos mbi 
gjobat që i ngarkohen sipesmarrësit për të tilla vo 
ner a dhe ky duhet t' i shtrohet me nji herë pagesës 
së këtyne gjobave, pa pasë asnji të drejtë kundër 
shtimi më përjashtim të rasteve të forcës madhore 
të do kumeutue rregullisht. 

Art. 7) Kur kali nuk mundet të vazhdojnë udh 
timin, sipërmarrësi -tetyrohet me sjellë me shpejtësin 
ma të madhe kuaj të tjerë për bartjen e postës; ashtu 
edhe në rasë të prishunit t' urave ose të rrugave, 
sipërmarrësi detyrohet mo bartë postën me çdo mjetë 
tjetër deri sa të ndreqen rruzat ose urat dhe të ve 
hen në gjendjen normale. 

Gjitu' ashtu sipërmarrësi detyrohet me sigurue 
transportimin e postave ndër stacione të përshkrue 
me n' art. 1 të kësaj kontrate dhe me anë të drejti 
meve të tjera, ndër raste kur, nga shkaku i prishjes 
së rt ugës ose të ndo oj i urës, uuk mund të vijohet · 
udhë.irni në linjen e zakonëshme. 

Art. 8) N dër 1'.aste kur sipërmarrësi nuk paraqi 
tet në kohën e caktuerne me marrë në dorëzim pos 
tën, ose, kur i mungoj në kuajt, nuk disponon mjelë 
tjetër të shpejtë, ose për çdo shkak tjetër me randësi, 
për me evitue vonesat e postave si të mbrendëshme 
ashtu dhe të jashtëme, Zyrat e Postelegrafonike kanë 
të drejtë me unë kuajt të tjerë e me dërgue postën 
për llogari të sipërmarrsit. 

Art. 9) 'Drejtorija e Përgjithëshme P.T.T. rezer 
von të drejtën me ndryshue ditët si dhe orën e nis 
jes prej stacionit ma të parë, tu» shtye relativisht 
itinerarin e caktuem n' art. 1 të kësaj kontrate. 

Në rast se mbrenda, periudhës së kësaj kontra 
te stacionet që përfshihen n' art. 1 do të mund të 
lidhen me rruga që siguroj në transportimin e Posta 
ve me automobil, Drejtorija e Pergjithëshme rezervon 
të drejtën me e anullue kontratën dhe sipërmarrësi 
n•k ka të drejtë me kërkue rrogë ose damshperblimi 
për kohën që mbetet deri në fund të skadimit të 
ksntratës. 

Art. 10) Sipërmarrësi asht i ndaluem me bartë 
Letra. pa pulla, në rast të kundërt dënohet si mbas 
ligjit. 

Art. 11) Në qoftë se 3ipërmarrësi ose perseni i 

autorizuern prej tij humb pa qellim ndonji prej dër 
gesave të shënueme n' art. 3 të kësaj kontratë, sipër 
marrësi detyrohet me paguP me nji J erë :-;i mbas 
urdhënir të Drejt.o ris Pergj .. dhe pa ua së të drejtë 
me i u drejtue Gjyqit kompetent, d11 mer që d o 1' i 

• shkaktohen Administratës Postelegrafonavet prej kë 
saj humbje si mbas ligjeve të Shtetit, të rregulloreve, 
t' instruksioneve dhe urdhëua ve të Drejtoria Per 
gjithëshme P.T.T. 

i\ ë qoftë se konstatohet se humbjet ose zhduk 
jet e këtyne dërgesave janë bame qëllim përveç dam 
shpërblimit të nalt-perrnendun, administrata Postele 
grafonave rezervon të drejtën me i a referue çashtjen · 
Gjyqit për ndjekje penale. · 

Art. 12) Në qoftë se sipërmarrësi nuk paguen 
me nji herë damet e shkaktueme si mbas art. XI, 
të kësaj kontrate, Drejtorija e Pergjithëshme P.T.T. 
ka me mbulue <laroin nga shpërblimet eventuale qi 
ka për të marrë sipërmarrësi dbe nga dorzanija e tij 
si edhe, në rasë se këto janë të mjaftueshme, ka me 
sekuestrue pasunija e tundëshine e e pa tundëshme 
e sipërmarrësit për aq sa të nevojitet për mbulesën 
e darnit, pa pasë ky të dreJtë me 1 u drejtue Gjyqit. 
Njiherit anullohet edhe kontrata dhe Drejtorija e Per 
gjithëshme P.T.T. ka të drejtë me bartë postat vetë 
deri në ri-shitjen e kësaj postë-bartësie. Në kjoft se 
nga bartja e përkohëshme të postave si edhe nga ri 
shitja e kë sa] postëbartësie Administratës P.T.T. i 
shkaktohen shpenzime ma tepër se shpërblimi i cak 
tuem n' art. 5 të kësaj kontrate. diferenca do të mbu 
lohet me arrën e zarancis. Përveç mbulimit të këtij 
damit sipërmarrësit duhet t'i paguej 'nrejtoris së 
Pergjithëshme P.'I'.'I', edhe nji gjobë prej dhelë për 
qind mbi shumën e shpërblimit të llogarituri ç' prej 

I anullimit e deri në skadim të afatit të kontratës së 
I . përmendun n' art. 1 të kësaj kontrate. 

Art. 13) Gjita' ashtu në qoftë se sipërmarrësi 
nuk i plotson të gjitha konditat e tjera të kësaj kon 
trate, ose sjellë vazhdimisht çrregullime në sherbi 
min e posta ve, atëherë Drejto rija e Pergjithëshme 
P.T.T. ka të drejtë me anullue kontratën dhe me 
bartë postat vetë deri në ri-shitjen e kësaj postë-bar 
tësie. Në kjoftë se nga bartja e përkohësbme të po= 
tave si dhe nga rishitja e kësaj postë-bartësie Admi 
nistratës P.T.T. i shkaktohen shpenzime ma tepër 
shpërblimi i caktuem n' art. 5 të kësaj kontrate, di 
ferenca do të mbulohet me anën e garancia. Për veç 
mbulimit të Utij damit sipërmarrësi duhet t'i paguej 
Drejtoria Pergjithëshme P.T.T. edhe nji gjobë prej 
dhetë përqind mbi shumën e shpërblimi, të llogari 
tun çprej anullimit e deri në skadimin e afatit të 
kontratës së përmenduri n' art. 1 të kësaj kontrate, 
sipërraarrësi nuk ka kursesi lë drejtë me rekurue 
në~y~. . 

Art. U) Për miri zliatimin e të gjitha. unditave 
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të kësaj kontrate: mbetet e pengueme garancia në 
Ipoteke prej fr.sbq. 2000 (dy mij) paraqitun prej si 
përmarrësit, 

Përvetimi i garancis së naltë-përmendun, në fa 
vor të arkës së Shtetit bahet mbas nji urdhëni të 
dhanun prej Drejtoris Pergjithëshme P.T.T. si mbas 
pëlqimit konformë të Këshillit të Shtetit, pa pasë ne 
vojë për vendim të gjyqit ose të pëlqimit të sipër 
marrësit. 

Art. 15) Të gjitha shpenzimet e botimit të shpall 
jes në Fletoren Zyrtare si edhe ndër fletore të ven 
dit, shpenzimet e lidhjes së kontratës dhe t' autenti 
kimit të sajë te Noteri Publik si edhe 2°1o taksa e 
kasnecit të Bashkis randojnë mbi sipërmarrësin. 

Nga Komisjon' i Ankandit 

SHPALLJE 

Ministrija e Punve Botore ven në shpallje publi 
ke forniturën e eksplozivit, si dinamit, kapsula e fi 
tila, në lloj, sasi e kushte si vazhdojnë : 

Neni 1 
Ofertat do t' i paraqiten Kryetarit të Komisjonit 

posaçëm të Ministria së P. Botore, të nesërmen e nji 
zetenjajtës ditë (ditë e punimit), datës së botimit të 
kësaj shpallje në Fletoren Zyrtare, që nga ora 8.30 
deri n'ora 11.30 para dreke. 

Ofertat qi do të paraqiten duhet të jenë të nën 
shkrueme e të mbylluna në zarfa të vulosun me dyell 
të kuq. · 

Neni B 
Eksplozivet në fjalë kan për t' u dorëzuë prej 

sipërmarësit drejt për drejtë në depon e ksaj Mini 
strie në Harizaj-Nr Prefektur' e Kavajës-shka don me 
thanë se Ministrija e Punve Botore uuk merr ;përsi 
për pagesën e transportit, taksave doganore, bashki 
jake e çdo tjetër takës. 

Pagesa.t e taksave të nalt-përmenduna si edhe 
gjithë shpenzimet e tjera, të lypuna për fornizimin 
dhe dorëzimin e eksploziveve, janë mbi siper marrsin. 

Neni 3 
Eksplozivet t' ofrueme duhet t' u gjegjen llojeve 

të paketimit të përshkrueme në listen e bashkanjitun 
kësaj fletë shpallje. 

Për çdo hollësi t' interssuemit mund t' i drejto 
hen Ministris së Punve Betore-Ekonomatit. 

Neni 4 
Pagesa e eksploziveve në fjalë ka me u bamun 

prej arkës së Financa vet, prej Kap. VIII "Mirë-mbaj 
tje Ura e Rruga» të Buxhetit të Ministris së Punve 
Botore, ushtrim 1942-1943, mbasi të bahet dorëzimi 

dhe kolaudimi i gjith sasis së forniturës së eksplozi 
veve në fjalë. Kolaudimi i forniturës, së eksploziveve 
në fjalë, ka me u ha nga ana e kompetenteve teknik 
të Ministria së P. Botore mbrenda 10 (dhet) ditve 
çprej datës së doi ëzimit të gjith forniturë. 

Neni 5 
Dorëzimi i gjith forniturës së eksploziveve, qi 

asht objekt' i kontratës së lidhun, 110 të bahet .nbre 
nda 60 (gjashtdhet) ditve çprej datës së autentifiki 
mit të kontratës nga ana e Noterit Puhlik. 

Në rasë se mbrenda afatit të sipërcaktuem Si 
përmarrsi nuk dorëzon kurgja prej eksploziveve të 
kontraktu 0me, atë here Ministrija e Pun ve Botore anu 
lon kontratën tue i anulue njiherit Sipërmarrsit të 
forniturës garancinë e lanun e cila shkon në favor 
të Arkës Shtetnore. 

~te qenë se tornitura e eksplozi vove asht tepër 
e nevojshme, Miriistrija e Punve ~otore nuk pranon 
asnji zgjatim afati qoftë për çdo arsye. 

Eksplozivet në fjalë të cilat uuk kanë me q!në 
të pranueshme në kolaudim, kanë me qenë të konsi 
derueshme, për të gjitha efektet e kontratës së lid bun, 
e në mënvrë të veçantë të këtij artikulli, sikur të 
mos kishin kenë dorëzua asfaret. 

~eni 6 
Ofertuesi bashkë me ofertën dhe garancrne e 

vet, duhet qi të paraqesë edhe dokumentat e fabri 
kës prodhuese me të cilat të dokumentohen të gjitha 
karakteristikat e dinamitit, si tip lloj, fuqi, landa e 
brumit e tjera e tjera. 

Neni 7 
Ofertat duhet të përmbajnë · zbritjen përqindse 

mbi shumën e përgjithëshme të shenjueme në listën 
e bashkanjitun, qi kap shumën e Fr.Shq. 21900. (Nji 
zetenjimijenandqind) e cila shumë asht çmimi bazë 
eksploziveve. 

Neni 8 
Ofertat duhet të paraqiten për gjith sasin e ek 

sploziveve si mbas listës në fjalë. Nuk kanë me. u 
pranue ato oferta të cilat ofrojnë zbritje vetëm për 
uji pjesë të forniturës. 

Neni 9 
Ofertuesi bashkë me ofertën duhet të paraqesi 

nji garanci bankar- ose finanojare, në të holla, prej 
Fr.Shq. 1000. (Njimij) ose nji garanci ipotekare (ipo 
tekë e parë) prej Fr.Shq. 2000. (Dymij). 

Neni 10 
Në rasë mos-marrveshtje mbi interpretimin e 

pikave të kontratës së lidhun, kjo mos-marrveshtje 
do të zgjidhet me anën e nji arbitrazhit. 

Ky arbitrazh ka për t' u përbamun prej nji për 
faqsuesi të Ministris së P. Botore dhe prej nji për 
faqsuesi të Sipërmarrsit si edhe prej nji arbitri të 
tretë i cili do të zgjidhet nga të dy arbitrat e parë 
dhe do të jetë asnjanës. 
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Në rasë se komisjoni i arbitrave nuk bjeri da 
kord mbi zgjedhjen e arbitrit të tretë, atëhere ky 
emnohet nga ana e Gjyqit Kolegjial të vendit. 

Kolezhi arbitrar detyrohet me vendosë defiui 
ti visht zgjidhjen e mos-marrveshtjes mbrenda dhet 
ditve prej datës së paraqitjes të çeshtjes; ky vendim 
asht i .prem dhe i pa apelueshëm. 

Neni 11 
Ofertat duhet të paraqiten në konformitet me 

përshkrimet e Nenit :14 të Rregullores së Ligjit Kon 
tabilitetit Përgjithshëm të Shtetit. 

Neni 12 
Çdo ofertë e cila nuk asht në konformitet me 

përshkrimet e bamuna në kët shpallje nuk ka me u 
pranue edhe sikur kjo Ul ket zbritjen ma të favorshme. 

Neni t:3 
Çelja e. ofertavet dhe pranimi i tyne ka me u 

ba në konformitet të Nenit 40 të Rregullores së Ligjit 
të Kontabilitetit Përgjithshëm të Shtetit. Porsa ofertat 
të janë të çiluna dhe të regjistruetae, ka me u lexue 
zbritja ":\linimum" e caktueme prej Ministria së 
Punve Botore. Ofertat me përqindje zbritse ma të 
vogel se ajo qi rezulton në skemën e msheftë të 
Ministris së Punvet Botore, kan me u përjashtua pa 
tjetër prej adjudikatës. Adjudikata ka me i-u lëshue 
ofertuesit ma të mirë. 

Konkurencë e hapët nuk hahet në mes të ofer- 
tussve. 

Neni 14 
Adj udikatari detyrohet m' e nënshkrue kontratën 

mbrenda :'> (pës) ditve mbas datës së komunikimit 
zyrtar qi do t'i bahet nga ana e Ministris së Punve 
Botore, përndryshe humbet gara.nclnë. 

Tiranë, me 8-XII-1!14~-XXI. 

LJSTË E EKSPLOZIVEVE 
I). Dinamitë (Xhelatinë) tipit G. D. J. 

ose analog me kët, me 6'?i°lo (gjashtdhe1etre 
për qind) nytroglicerinë, i përdorshëm për 
mine (llagëme) për thyemje shkambit, i pa 
këtuem ndër arka të sigurta tuj pasë sei 
cila arkë 2;i (njizetepesë) Kigr. dinamit neto, 
i konfeksionuem, për çdo arkë, për nga dhit 
paketa. kartonit si edhe tu] pasun seicila 
paketë kartonit prej 24 deri :m brumna (fy 
shekë) dinamitit, i paketuem përgjithsisht 
si mbas rregullave të përgjithshme: 
f>OOO (pesmijë) kilogram për Fr.Shq. 3 

II. Kapsula Nr. 8 për mina (llagëme) 
të përdorshëm për ndezje dina miti si ma si- 

Fr.Shq. 
15.000 

për; të imbaluem ndër arka e ku tija të si 
gurta si mbas rregullave të përgjithëshme: 

50.000 (pesdhelmijë) copë për Fr. Shq. 
70 mija c. 

Ill. Fitil për përdorim mine (llageme), 
lloji të parë për ndezje të kapsulave si ma 
sipër, i katramuem, me përdredhje të dy 
fishtë, i paketuem nder rrotlla dhe arka si 
mbas rregullave të përgjithshme: 

40.000 (dyzetmijë) metër lineal për 
Fr. Shq. 8G mija e metrave 

Shuma e përgjithshme 

fr.shq. 
3.500 

3.400 
21.900 

Shkurtim - Ankandi 

Në bazë të vendimiti Përmbarimit Ji~lbai>anit 
Nr. 209 dt. 17.4.42 delegue kjo Gjykatë shiten në 
ankande pronat: 

Një arë me emrin Goshe një dynym, kufi L : rruga 
e katundit, P :V: Ramazan Dedea .J. Rysni De<la. ~) 
Një arë me emrin Gjoshe, 13 dynym, kufi L : Rysni 
Deda, ~ :V: Ramazan Deda e J: Vija e Ujit. 3) Një 
arë me emërin Renos 20 dynyn kufi L : Ismail Dushku 
P : Rysni Deda, V : Rruga e përgjithshme, e J : Is 
lam Dushku. 4) Një arë me emër Renaz, 15 dynym, 
kufi L: Ramazan e Jsuf Deda, P: Ahmet Deda, J: 
Hajdar Deda e Y: Ali Sheshi. G) Një arë me emërin 
Trualli i Çollakut, tetë dynym, kufi L: Ramazan Deda, 
P: Përoj Katundit, V: Ruga e Vaktit, e J: Ramaza.n 
Deda e Rrugë e katundit ; 6) ara Kopshti, 14 dynym, 
kufi L: Rruga. ka.tundit, P: Latif Gjuzi, V : Sherif 
Hoxha e .J : Qa.milë Shaban Deda. 7) 25 rëojë ulli] 
ke Veshti, kufi L: Mersin Aliu, P: rruga, V: Ali Aliu 
e J: Rabihanë Osman Aliu. 8) N. 24 rënjë ullij në Alla 
skadere, kufi L : rrug, e katundit, P : Ramazan Deda 
V : Qerim Aliu e J : Rabihan Ali. 9) 292 rënj ullinj 
në vendin olaskoder, kufi L: Ramazan e Hajdarë 
Deda, P: Qerim Aliu, L: Mahmut Bofxhefe e Haj darë 
Deda V : Shame e b..lijet, këto prona ndodhen në kat. 
Rogozhinë. 

Ankandi 1 parë filion 30 ditë pas botimit të 
dyjtë të kësaj shpallje në Fletoren Zyrtare dhe vash 
dimi 30 dit, dhe ankandi dyjtë definitif fillon të nes 
rmen e mbarimit të ankandit parë e vazhdon 15 ditë. 

Ofertuesat kanë me u prezantue Pt'rmbarimit 
Peqin dhe para se të venë për ti shtrohenën dispo 
zitës Neni 458 sht '-! II.P.C. 

Peqin, më 5 X. 1942-XX. 
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/\Jr. 149 !' ARTE SUPPLEMENT ARE in lingua ltaliana 

GAZZETTA 
,f"'\-v 

DEL REGNO 
UFFICIALE 
D' ALBANIA 

Tirana, venerdi J 1 dicembre 1942-XXI 
EDITA DAL MINISTERO DELLA CULTURA POPOLARE 

CONDIZIONI D' ABBONAMENTO COSIO E MODALIT.A PER LE INSERZIONI 

ALBANIA, ITALIA • IMPERO 
ESTERO (Paaai dali' Unione Po,tala) 

per un oane F:, alb. 20 
, • 30 

an numero del mH• In cono (slno a 16 pagiDO) 
(per 6 me•t I met& pre110) 

Fr. 'olb. 0.20 
' I > 1rretrefo 

Ognl lasclcolo 6 In vendlta ancbe pre110 la librarie autorinate. 

Gli abbonamontl di rogola daconono dal giomo di r!cav!mento dell' llt>'Porto. Non 
li goranl!aco l'lnv!o dol numer! anatral!. 

L'importo dell' abbonamento o par numari ,aparati, •• per rasldonl! In Albania. deve 
811811 venato al locall Uflicl di Flaanza e la relatlva quietaru:a rimessa al Ministaro 
dalia CULTURA POPOLARE sa doll' Italia, lmpera o dal, I' Estaro, con·assagno bancario 
llilato In lrancbl albanasi, aumantato (sa per abbonamenl!) .ii It. alb. 0.10 per apasa 
di qulatanza. 

GU Uflicl ,totali (civili o m!litar!) a gli Enti put>o1lcl · quando autonom! o cceec 
trail (clo• non gli Ulflcl dlpandanti) . possono ricbladera par hcritto una o pill c~p•• 
11tntu!ta (aclolta o In abbonamanlo) per •• e per gli Ulflcl dipendenl!. 

•• non 1uper• una colonna (albanase • Italiano) minime 
•• oltre une colonne , • per ognt colonna 

Fr. alb. IQ 
• • 

L' importo • de venanl in anl!clpo • 1alvo per gli UHlcl ,totali o para1tatall , con 
I• stene modalllt com• por gli abbonamentl. 

Lo lnsarzionl sono gratuita 1ollanto per I Trtbunall o rAmmlnllltaslono 1tatale quando 
per lagge non • prevt,ta o non • po111bile la rivalsa su terzi dalia 1pe1a par I' to, 
1er&ione. 

La pubbllcOJlone delle ln,arzlonl avvleno • salvo 1peclall clrcostann • ontra I priir.l 
3 numert dopo la data di ricav!mento. 

N. 8. Ogni corrbpondenza o versamento deve euere indirizato al , 
MlNISTERO DELLA CULTURA POPOLARE 

(GAZZETTA UFFICIALE) 
T 1 R A N A (Albania 

Decreto Luogotenenziale Nr. 315 
20 nooembre 1942-XXI 

Revoca D. L. 9-4-1940, n, 124, circa la espropriazione 
di terreno 

NOi 
Luogotenente Generale di Sna Maesta 

VITTORIO EMANUELE II! 
Per Grazia di Dlo e Volonta della Nazlone 

RE D' IT ALIA E D' ALBANIA 
IMPERATORE D' r:~JOPIA 

In vir tu dell' A u tori ta a ~ oi conferita : 
Visto il Nostro Decreto del !J aprile 1940-A VIII. n. 

124, sulla espropriazione di alcuni terreni per la cos 
truzione dell' Aer opor+o di Valona ; 

Visto Ja richiesta del Cornando Aeronautica 
Albanit del lti 9.1942-XX n. 2/7298; 

Su prop ost a del Miuistro Segretario di Sta to 
per i LL. PP. 

abbiamo decretato e decretiamo: 
Su richiesta del Comando Aeronautica Albania, 

viene revocato il D L. del 9 aprile 1940-XVIIT, n. 
124, circa l' espropriazione di alcuni terreni per la 
costruzione dell' Aerr porto a Valona. 

Ordiniamo ehe il presente Decreto veriga pubbli 
cato nella Gazzetta Ufficiale del Regno, mandando a 
chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare. 

Tirana, li 20 novembre 1942-XXJ. 
Francesco Jacemoni 

Iljas Agwihi 

Decreto Luogotenenziale Nr. 316 
20 uocembre 1942-XXI 

Aggiunta di un paragrafo al D.L. in data 7.9.1942-XX. 
suli' esenzione dal servizio di un insegnante 

l\01 
Ll;OGO'l'E~E~TE GEXERALE Dl Sl'A :11AEST.A 

VITTORIO EMANUELE 111 
Per Grazia di Dio e Votonta della Nazione 

RED' ITALIA ED' ALBANIA 
IMPERATORE D' ETIOPIA 

In vi n ii dell' Autorita a Noi conferita; 
Visto il Nostro Decreto N. 105 del :J 4.1!HO-XV1II; 
Visto il Nostro Decreto del 7.9 1942-XX sull' e- 

senzione dal servizio del Sig. Xhemi! Duka, insegnan 
te a Vranishta di Valona; 

Visto la delibera ;Ç. 3:J del 10.8.194~-AX del Con 
siglio Amministrativo del Miuistero dell' J struzione; 

Su proposta del Ministre Segretario di Stato 
per l' Istruzione Pubblica; 

abbiamo decretato e decretiamo: 
Dopo il primp comma del Nostro Decreto in 

data 7.9.1942-XX sull' esenzione dal servizio dell' ln 
segnante Sig. Xhemi! Duka, si aggiunge il seguente 
paragrafo : 
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"In esecuzione del Decreto Luogotenenziale 
,del 7.9.1942-XX, l' esenzione dal servizio di cui al 
predetto articolo, decor re, a tutti gli effetti della legge, 
dal 15.9.1942-XX,,. 

Il presente Decreto verra comunicato alla Corte • dei Conti per debita annotazioae nonchë agli altri 
relativi uffici e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 
Regn o. 

Tirana, 11 20 novembre 1942-XXI. 
Francesco Jacomoni 

Xh. Korça 

Decreto Luogotenenziale Nr. 317 
27 novembre 1942-XX 

Costituzione della Direzione Centrale 
Penitenziaria 

NOi 
Luogotenente Generale di Sua Maest* 

VITTORIO EMANUELE III 
Per Grazia di Dlo e Volonta della Nazlone 

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

In virtu dell' Autorita a Noi conferita; 
Visto l' Art. 15 dello Statuto Fondamentale del 

Regno; 
Visto l'Art. 14 del Nostro Decreto 3-4-1940-XVIII, 

n. 101, convertito in Legge 12-7-1940-xVJII0, n. 358; 
Ritenuta la necessita urgente ed assoiuta di · 

procedere per il miglioramento del sistema carcerario; 
Sentito il Consiglio dei l\linistri; 
Su proposta del Presidents del Consiglio dei 

Ministri, Ministre Segretario di Stato per le Finanze; 
abbiamo decretato e decretiamo: 

Art. 1 
Presso il Ministero degli Interni e costituita una 

Direzione Centrale Peniteriziaria, alle dirette dipe 
ndenze del Ministre. 

La Direzione Centrale Penitenziaria ha il com 
pilo di organizzare, amministrare, e vigilare gli sta 
bilimenti di pena e i riformatori del Regno. 

Art. 2 
11 Ministre degli [nterni ë autorizzate e rivedere 

lo stato del personale direttivo, contabile e di custo 
dia addetto al servizio delle carceri e dei riformatori 
e a fare le proposte di conferma nel servizio e tras 
ferimento ad altro incarico e licenziamento di ciascun 
funzionario e agente. 

Art. 3 
Per le maggiori spese occorrenti il Ministro delle 

Finanze ë autorizzato ad _apportare le variazioni ne- 

.. 

cessarie al capitolo di spese stanziate nel bilancio 
dello Stato 1942-1943 a favore del Ministro degli In 
terni per ciascun servizio. 

Art. 4 
Il Ministro degli Interni ë autorizzato a proce 

dere alla riforma del Regolamento carcerario. 
E' parimenti autorizzato a proporre le riforme 

necessarie delle norme del codice di procedura penale 
relative ai detenuti. 

Art. 5 
La vigilanza sugli stabilime11hti penali e riforma 

tori puo essere esercitata per mezzo del Prefetto e 
dell'Ispettorato Superiore del Ministero. 

I Consigli di vigilanza, di cui all' Art. 60 del re 
golamento vigente, conservano tutti> Je loro attribu 
zioni non in contrasto con le disposizioni del presents 
decreto e con quelle complementari di cui all'articolo 
seguente. 

Art. 6 
Con successivo Decreto Luogotenenziale saranno 

emanate norme di attuazione e di coordinamento, per 
il funzionamento dei servizi di cui all'art. 1. 

Art. 7 
11 presente Decreto entra in vigore il giorno 

della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del 
Regno e sara presentato, a cura del Ministro Propo 
nente, al Consiglio Superiore Fascista Corporativo 
per la sua conversione in Legge. 

Ordiniamo ehe il presente decreto sia inserito 
nella Gazzetta Ufficiale del regno mandando a chiun 
que spe.ti di osservarlo e Iarlo oservare. 

Tirana, li 27 novembre 1942-XX. 
Francesco Jacomoni 

M. Kruja 
Shuk Gurakuqi 

DECRETI LUOGOTENENCIALI di nomina 

- Con D.L. in data 1 novembre 1942.XX, il 
Prof. Giovanni Lorenzoni ceesa dalia carica di Con 
sigliere per gli Affari Agrari presso il Ministero' per le 
Terre Liberate, per suppressione del posto. 

- Con D.L. in data 20 novembre 1942.XXI, ë 

nominate il Sig. Preng Deda aggiunto Commissario 
della S.P. , gruppo A, grado IX, del ruolo organico 
della Direzione Generale della Polizia. 

- Con D.M. in data 20 novembre 1943.XXI, il 
Sig. Anastas Konomi, e nominato Aiuto Giudice di 
Pace a Bilishti. 

- Con D.L. in data 20 novembre 1942.XXJ, il 
Sig. Teufik Deliallisi, ë nominato aggiunto Commis 
sario di Polizia, con servizio a Durazzo. 
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- Con D.L· in data 20 novembre 1H42.X.X L il 
Sig Zija Hoxha, Capo Arscivista presso la Direzioue 
Generale della Pnlizia, l' cot siderato dimissionario, 
perchë non si e presentato all' Ufficio entro il termine 
stabilito dalla legge. 

Con D.L in data 20 noverubre rnU.XX1, il 
Sig. Lame Llukani, agente di quarta classe presso le 
Carceri di Vosco poja, (\ esonerato dalia servizio per- . 
ehe desegnato ad alrra carica. 

- Con D.L. in data 20 novembre l942.XXI. il 
Sig. Xhela! Çami, Capo Cornune del centro di Lush 
nja e Hysni Musa], Capo del Comune del centro di 
Kruma, sono licenziati dal servizio, perchë inadatti. 

- Con D.L. in data 20 novembre 1942.XXl, l' 
aumentato di uno il numero dei posti del grado Vil 
del gruppo A) del quadro organico dell' Arlmminista 
zione Finanziariu per l' inquadramento del Sig. Loro 
Gazlluri. 

- Con D.L. in data 20 novembre l942.XX1, la 
Signora Dhimitra Napuçe, insegnante a Korça. t\ eso 
nerato dal servizio per ragioni di -alute. 

Decrelo Luoqoieneneiale 20 nocembre 1942-X.YI 

Riabilitazione del Dott. Stefan Shundi 

~O( 
Luogoh•nente Generate di Sua ;\laesti\ 

VITTORIO EMANUELE III 
Per Grazia di Dio e Volun,i't delta Nazione 

RE D' IT ALIA E D' ALBANIA 
I;\JPERATORE D' ETIOPIA 

ln virtu dell' Autorita a Noi conferita; 
Yisti gli art. 106 C.P., ·fi4 e 475 C.P.P.; 
Su proposta del Presidente del Consiglio dei 

Ministri, )linistro Segretario di Stato ad interim per 
la Giustizia; 

Abbiamo decretato e decretiamo: 
11 sig. Dott. Stefan Shundi, P~ notaio puhblico a 

Tirana, condannato con la sentenza in data 14 no 
vembre 193,> nr. 244 del Tribunale Collegiate di Ti 
rana ad anoi due e mesi sei di reclusione e fr.alb. 
900 di multa, con I' interdizione perpetua dai pubbli 
ci uffici e al pagameuto di fr.alb. 8981.75 all' erario 
dello Stato, per peculato, uso di false ricevute e per 

16 

non aver registrato int.roit i e 11011 aver rilasciato tali 
rice vute, (\ riabilitat o a tutti gli effet ti d1 Iegge, giusta 
la sentenza per riabiritazione cmmessa dallo stesso 
Tribunale in data 27-X-1942-XX. 

Tirana, u 20 novemhrn 1942-);;XJ. 
Francesco Jacomoni 

M. Kruja 

Decreto f,uogotencnziale d. 27 norembre 19./2-XXI 

Nomina del Direttore Centrale penitenziario 

NOi 
Luogotenenle Gt>nl'fale •:li ~na Mae"ta\ 

VITTORIO E;\IANUELE ~!I 
Per Grazia di Ulo e Volonta della Naslooe 

HE I>' IT ALIA E D' ALBANIA 
llltl'ERATORE I>' ETIOPIA 

In virtu dell' ,\utorih'i a Noi conferita ; 
Viste ii Nostro Dt:l'rPlo sulla i-e iruzione della 

Direzione Centrale peniteuziaria. 
Viste ii Nostro Decrcto Nr. 10,i d~ a Aprile 

l!ltO-XVIIl; 
Sentito il Consiglio dei )linistri; 
Su proposta del Presidente del Consiglio dei 

Ministri, Mi nistro ari int. dell a Giustizia, 
abbiamo decretato e decretiamo: 

11 Dottor Davide )lastrandrea, Cousigliere per 
manente presso il ~linistero della Giustizia, ,,. nomi 

. nato Direttore Centrale penitenziar io, contmua ndo 
nelle attuali funzioni. 

Ordiniamo ehe questo Decreto sia pubblicat» 
nella Gazzetta L'fficiale del Regno, P. sia comunirato 
alla Corte dei Conti la registrazione. 

Tirana, 27 uovernbre 1!142-X.r I. 
Francesco Jacomoni 

.M. Kruja 
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Dekret Mëkambësuer Nr. 318 
datë 20-11-1942-XXI 

Revokim i D. M. n. 32 (1940) mbi 
shpronësime për Ajroportin e Tiranës 

NA 
MRKAMBIS I P1!lRGJITHSH:l!JM I MADHNIS TIJ 

VIKTOR EMANUELIT III 
PBR HIR T1!l ZOTIT E VULLNET T1!l KOMBIT 

MBRET I IT ALIS DHE I SHQIPNIS 
PERANDOR I ETIOPIS 

Në virtyt t'autoritetit që Na asht delegue; 
Mbassi u-pa Dekreti i Ynë datë 25 Kallnduer 

1940-XVIII. Nr. 32, mbi shpronsirnin e disa tokave 
për smadhi~n e dytë të Aeroportit në Tiranë; 

Mbassi u-pa kërkesa e Komandës Aeronautikës 
në Shqypni datë 4-9-1942-XX, Nr. 8.D. 4060; 

Mbi propozimin e Ministrit ~.ë Pun vet Botore; 
kemi dekretue e dekretojmë: 

Mbi kërkesën e komandës Aeronautike në Shqupni, 
revokohet Dekreti .Mëkambësucr datë 25 Kallnduer 
1940-XVIIJ, Nr. 32, mbi sh pron si min e disa tokave 
për s madhirnin e dytë të Aeroportit në Tiranë. 

Urdhnojmë qi ky Dekret të botohet në Fletoren 
Zyrtare të Mbretnis, tue i dhanë mandat cilitdo që 
i përket me e respektua dhe me bë qi të respektohet. 

Tiranë, me 20-11-1942-XXI. 
Francesco jacomonl d. v. 

M. Kruja d. v. 

Dekret Mëkambësuer Nr- 319 
datë 13.11-1942-XXI 

Suprimim i Vendit të Këshilltarit për çashtjet 
agrare pranë Min. për Tokat e Lirueme 

NA 
MgKAMBËS I PËRGJITHSHËM I MADHNIS TIJ 

VIKTOR EMANUELIT III 
PttR HIR T!: ZOTIT E VULLNET T!: KOMBIT 

MBRET I IT ALIS' DHE I SHQIPNIS 
PERANDOR I ETIOPIS 

Në virtyt t'autoritetit që Na asht delegue; 
Mbassi u-pa neni 15 i Statutit Themeltar; 
Mbassi u-pa Dekreti i Ynë me datë 26 Oershuer 

1942-XX, Nr. 171 q'i përket krijimit pranë .Ministris 
së Tokave të Lirueme të vendit të Këshilltarit të 
Posaçëm për çashtjct Agrare; 

Mbassi janë zhdukë arsyet qi këshillojnë kriji 
min e vendit në fjalë; 

Mbassi u-ndigjue 1'2:shiili i Ministravet; 
Mbi proponimin e Ministrit Sekretar Shteti për 

Tokat e Lirueme: 
kemi dekretue e dekretojrr:ë: 

Nen' i vetëm 
Tue fillue prej 1 Nanduer 1942-XX, suprimohet 

vendi j Kijshilltarjt të Posaçëm për çashtjet Ag.rare 

pranë .Ministris së Tokave te Lirucmc, si edhe shpen 
zimet përkatës. 

Urdhnojmë qi ku Dekret të botohet në Fletoren 
Zqrtare të Mbrelni::-, ruc i dhanë mandat cilitdo qi i 
përket me c rcspcktuc dhe me c bf1 qi H; respektohet. 

Tiranë, me 13-11-19Lt2-XXI 
Francesco Iacomoni d. v. 

Ekrem Vlora d. v. 

Dekret Mëkombësuer Nr. 320 
datë 20-.11-1942-X,\l 

Deklarim i 'nteresës publike çpronë-imesh 
në Tirunë 

NA 
MltKAMBltS I PERGJITHSHmM I MADIINIS TIJ 

VIKTOR El\1ANUEL11' III 
MEKAMBES I PËiRGJITHSH!:.'1\11 I MADHNI$ TI.l 

MBRET I IT ALIS DHE I SHQIPNIS 
PERANDOR I ETIOPIS 

Në virtyt t'uutoritetit q0 Na i:i;l!• delcque , 
l\'\ba~si u-pa Dekreti da'.e 11 Dluetucr 139-XVIlf, 

Nr. 178. që përmban normat për çprorsime t'intcresës 
publike; 

.Mba~si u-pa nevoja e çpronësimit te dha trojeve 
për nqrehjcn e depove te sendeve ndezëse. 

Mbi propozimin e Ministrit Sekretar Slue.i për 
Punët e .Mbrendëshme. 

kemi dekretua dhe dekretojmë 
Nen" i vetëm 

Asht deklarua i intere-ir publik çpronësimi i tro 
jeve që shënohen këtu posht për ngrehjen e depove 
të sendeve ndezëse në Tirane; 

1) Prona e Z. Myslim Katapie t m2. 8058,76 e 
kufizueme në Veri. me Abdurahman Dibrën, në Jugë, 
me .Myslim Kar apicin, në Lindje me Rrugën Komunale 
dhe në Perendirn me Abdurrahman Dibrën; 

2) Prona e Z. Abdurrahman ~ibrës 1112. 17.5 e 
kuiizueme: në V. me Rrugën Komunale, në Jugë, 
me rrugën e Durrësit, në Lindje me gruen c N\uha 
rrem Bakallit, dhe në Prendim, me rrugën komunale. 

3) Prona e qrues së Muhmrem Bakallit m2 453,50 
e kufizueme në Veri me rrugën e vjetër të Shko 
drës, në Jugë e Lindje me rrugën Komunale dhe në 
Prendim me pronën e vet. 

4) Prona e Z. Anton Beca m2. 873,75 e kufi 
zuerne : në Veri, me rrugën Komunale në Jugë, me 
rrugën e Durrësit në Lindje me pronën e vet dhe në 
Prendim me gruen e Muharrem Bakallit. 

Tr i elli i përgjithshëm i këlgne çpronësimeve për 
fshin nji sipërfaqe prej m2. 9561 siç rezulton në ven 
det e shenuerne në hartën korografike përkatëse që 
mbasi të 'jetë pa me urdhënin t'Onë nga .Ministri 
proponues do t'i bashkangjitet këri] Dekreti. 

Ministri proponues asht i nqarkuern me zbati 
min e këtij Dekreti. 
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Urdhnojrnë qi k!:J Dekret të botohet në Fletoren 
Zyrtare të Mbro2tnis, tue i dhanë mandat cilitdo qi i 
përket me e respektua dhe me e bë qi të respektohet. 

Tirai1,2, me. 20-11-1942-XXI. 
Francesco Jacomoni d. v. 

M. Kruja d. v. 

Dekret Mëkombësuer Nr. 321 
datë 20. 11-1942-XX l 

• Deklarim i interesës publike i sistemimit të 
Distrettos ushtarake n'Elbasnn 

NA 
MËKAMBËS I PËRGJITHSHËM I MADHNIS TIJ 

VIKTOR EMANUELIT III 
PËR HlR TË ZOTIT E VULLNET TË KOMBIT 

MBRET I IT ALIS DHE I SHQIPNIS 
PERANDOR I ETIOPIS 

Në virtyt t'autoritetit që Na asht delegue: 
Mbassi u-pa Dekreti i Ynë datë 11 Dhe 'uer 1939- 

XV Il I, Nr. 178, qi përmban normat mbi shpronsirne 
për i nteresë publike; 

Mbassi u-pa kërkesa e Komandës Eprore FF.AA. 
në Shqipni datë 12 Tetuer 1942-XX, Nr. 2714; 

Mbi propozimin e Ministrit për Punët Botore; 
kemi dekretua dhe dekretojmë: 

Nen' i vetëm 
Asht deklarua i interesës publike sistemimi i 

Distrettos ushtarake n'Elbasan, dhe për pasoje Ur 
dhënohet shpronsirni i pronave qi ndjekun: 

1) Nji pjesë toke, pronë e z. Grigor Nossi, me 
supërfaqe afro mq. 4185, e kuffizuerne: nga Veri-P. e 
Veri-L, me tepricën e pronës; në Jugë-L. rruqa Nor 
males, në Jugë-P. rruga Spahikores. 

2) Nji ndërtesë me mure, pronë e Z. Grigor Nossi, 
qi ndodhet në tokën e ttregueme në paragrafin 1) supër 
faqja e nxanun mq. 197 kubaturë me. 1396. 

Pati për dhe: me 4 dhoma, 1 rruginë, 1 ndarje 
për nevojtore. 

Pati i parë: me 5 dhoma, 2 ndajjc plaçkash, 
1 rruginë; 

Pati i dytë. 3 dhoma, 1 ndarje e vogël për pla 
çka, 1 rruginë; 

Pati për dhe, pati i parë dhe i dytë: boshllëk 
për shkallë; 

3)· Përdhese me mure, pronë e Z. Grigor Nossi, 
qi ndodhet në tokën e tregueme në paragrafin 1 ), 
sgpërfaqja e nxanun mq. 260, kubaturë me. 954, për 
dhese, nji lokal i vetëm pa kurr nji ndarje. 

4) Përdhese me mure, ,qerpiqi lidhun me breza, 
pronë e Z. Grigor Nessi, pa dritore, qi ndodhet në 
tokën e trequerne në paragrafin 1 ), pati për dhe me 
tri ndarje, qi ndodhen n'Elbasan, në, vendin qi tregohet 
në hartën koroqraiikc përkatse, 'qi mbassi të jetë 
vistue me urdhnin t'Onë prej .Ministrit proponues i 
bashkanjitet këtij Dekreti. 

Po në ket hartë tregohet plani përpjestues i 
pronave për t'u shpronsue, bashkë me ernnin e pro 
narit përkatës. 

Ministri proponues ngarkohet me zbati nin e këdj 
Dekreti. 

Urdhnojmë qi k!:J Dekret të botohet në Fletoren 
Zyrtare të Mbretnis, tue i dhanë mandat cilitdo qi i 
përket me e respektue dhe me e ba qi të respektohet. 

Tiranë, me 20-11-1942-XXI. 
Francesco Jacomoni d. v . 

Iljas H. Agushi d. v. 

Dekret Mëkambësuer Nr. 322 
datë 20-11-1942-XXI 

D aklarim i interesës publike çpronësim esh 
në Tiranë 

NA 
PËR HIR TË ZOTIT E VULLNET Tti: KOMBIT 

Mi1:KAMBËS I Pi!:RGJITHSHËM I MADHNIS TU 
VIKTOR EMANUELIT III 

MBRET I IT ALIS DHE I SHQIPNIS 
PERANDOR I ETIOPIS 

Në virtyt t'autoritetit që Na asht deleque , 
Mbassi u-pa Dekreti datë 11 Dhjetuar 1939-XVUI, 

Nr. 178 që përmban normat për çpronësime t'inte 
resës publike; 

Mbassi u-pa nevoja e çpronësimit të dim trojeve 
dhe godinave për zgjanimin e rrugës Tafaj; 

Mbi proponimin e Ministrit Sekretar Shteti për 
Punët e Mbrendshme; 

kemi dekretue e dekretojmë: 
Nen' i vetëm 

Asht deklarua i interesit publik çpronësimi i kë- 
tyne pronave në qytetin e Tiranës: . 

1) Prona e :Met Bakallit m2. 50.55 dhe m3 ~5,02 
me kufijt ; dy anët rruga, vetë e Shaban Bakalli}. 

2) Pronë e Ismail Tufinës m2. 18,92 e m3 . .27,45 
me kufijt ; rruga, Met Bakalli, Shaban Bakalli e ve~ë; 

3) Prone e Shaban Bakallit m2. 143.10 e m3. 
39.20 me kufijt ; rruga, Met Bakalli, vet.ë e .Me-t 
Bakalli; 

4) Pronë e Met Bakallit m2. 741,57 e m3. 33,70 
me kufijt ; Rruga, Shaban Bakalli, vetë e Tuk Mamli; 

5) Prona e Sali Kusit m2. 3,46 e m3 17,30 me 
kufijt; Rruga. vetë, rruga e ve.ë : 

6) Pronë e Tuk Mamlit m2. 5.60 e m3. 1 me 
kufijt , Rruga, vetë. Kasem Budaxhiu e ve'ë. 

7) Pronë e Kasem Budaxhiut m2. 2.15 e rn3. 4.95 
me kufijt; vetë, rruga, vet, Tuk Mamli e Jusuf Sha· 
ban Dibra 

8) Pronë e Jusuf Shaban Dibra m2. 23.38, m3. 
32.82 me kufijt ; rruga, Kasem Budaxhiu, vetë ~ 
Rifat Hajdemi. 
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9) Pronë e Sall Kusit m2. 3.45 me kufijt; Rru 
ga, vetë, vetë, Ramazan Fishta. 

10) Pronë e Rifat Ajdemit m2. 10.90 me kufijt; 
Jusuf Shaban Dibra, vetë, vetë e rruga e vetë. 

11) Pronë e Ramazan Fishtës m2. 21.55 me ku 
fijt; Sali Kusi, vetë, Jusuf Ajdemi e rruga. 

12) Pronë e Jusuf Ajdemit m2. 16.50 c 1113 

21.15 me kufijt ; Ramazan Fishta, rruga, Zenel Shehu 
e vetë. 

13) Pronë e Zenel Shehut m2. 9 55 me kufijt; 
Jusuf Ajdemi, rruga, rruga e vetë. 

14) Pronë e Mehmet Ymerit m2. 8.28 e m3. 9.80 
me kufijt; rruga, vetë e Ymer Dollneni. 

15) Pronë e Ymer Dollnenit m2.,18 70 ,me kufijt; 
Mehmet Ymeri, vetë, rruga e Ibrahim Ftera. 

16) Pronë e Ibrahim Ftera m2. 17.70 e m3. 14.14 
me kufijt ; Ymer Dollneni, rruga, vetë e.Tafil Kurraqa. 

17) Pronë e Tafil Kurtaga m2. 14.40 e m3. 
8.88 me kufijt; Ibrahim Ftera, Ibrahim Kurtaqa, vetë 
e rruga. 

18) Pronë e Vait Ramazanit m2 4.55 me ~u 
kufijt; Ibrahim Kurtaga, vetë, rruga c Islam Suleri. 

19) Pronë e Islam Sulerit m2. 40.57 me kufijt ; 
Vait Ramazani, vetë, rruga e Sybejte Liman Kazi. 

20) Pronë Sgbejte Liman Kazi m2. 237.75 e 
m3. 34.15 me kufijt ; Islam Suleri, vetë, rruga e 
Dernir Kallarati. 

21) Pronë e Demir Kallarati m2. 99.60 me ku 
fijt; Sgbejte Liman Kazi, vetë, rruga e rruga. 

22) Rrruga private m2. 1.30. 
Pronat në fjalë mbrrinë në nji shumë prej m2. 

1310.81 e m3. 329.46, në vendet që rezultojnë në 
hartën korografike përkatëse, që mbasi të jetë pa 
me urdhënin t'Onë nga Ministri proponues do t'i 
bashkangjitet këtij Dekreti. 

Ministri proponuës asht i ngarkuem me zbatimin 
e këtij Dekreti. 

Urdhnojmë qi ky Dekret të botohet në Fletoren 
Zyrtare të Mbretnis, tue i dhanë mandat cilitdo qi i 
përket me e respektue dhe me e bë qi të respektohet. 

Tiranë, me 20-11-1942-XXI. 
Francesco Jacomoni d. v. 

M. Kruja d. v. 

Dekret Mëkambësuer Nr. 323 
datë 20-11-1942-XXI 

Deklarim _i interesës publike çpronësimesh 
në Tiranë 

NA 
MBKAMBES I PERGJITHSHEM I MADHNIS TIJ 

VIKTOR EMANUELIT III 
Plm HIR TJ!: ZOTIT E VULLNET T:m KOMBIT 

MBRET I ITALIS DHE I SHQIPNIS 
PERANDOR I ETIOPI$ 

Në virtyt t' Autoritetit që Na asht deleque: 
.Mbassi u pa Dekreti datë 11 Dhetuer 1939-XVIII, 

Nr. 150 

Nr. 178, që përmban normat për çpronësime t'intero. 
~(,. publike; 

Mba,,si u-pa nevoja e spronësimit të disa trojeve 
dhe godinave për hapjen e rrugës së re midis rrugës 
së General Guzzoni dhe rruqës Hoxha Tahsirn : Mbi 
proponimin e (Ministrit Sekretar Shteti për P e Mbren 
dëshme , 

kemi dekretua dhe dekretojmë: 
Nen' i vetëm 

Asht deklarua i interesit publik çpronësimi i kë 
tune trojeve dhe godinave në qytetin e Tiranës: 

l) Prona e jusuf Haxhi Djatha dhe Ramazan Bar 
dhoshi m2 17 dhe m3 5.44 me kufitë: rruga H. Tah 
sim, rruga c re, Jusuf Vorfeni e vetë 

2) Prom, 1.: Jusuf Vofni m2 19.70 e m3 30 78 me 
kufijl: Jusuf Haxhi Djatha, rruga e re, Osman Kujun 
xhiu e vetë. 

3) Osman Kujunxhiu m2 10.29 me kufijt: Isuf 
Vorfni, rruga c re, rruga e vetë. 

4) Pronë e Osman Kujunxhiu m2 29.12, m3 78.62 
me kufijt: Isuf Vorfni, rruga e re rruga e vetë 

5) Pronë e Haxhi Dingut m2 108.41 me kufij t: 
tri anët rruga e vet. 

6) Pronë e Vaktit m2 404.72 me kufit rruga e re, 
rruga Hiqrnet Budinaku e vetë. 

7) Pronë e Hiqrnet Budinakut m2 337.90 me 
kufijt: Vakfi, vetë, Haxhi Dingu e vetë. 

8) Pronë e Haxhi Budinakut m2 124.07, m3 
56.54 dhe 224.68 =- 281.22 me kuf'ijt: pronë e Vaktit, 
rruga e shtëpija e vetë. 

9) Pronë e Hasan Karajt m2 92.27 me kufijt: 
Abdulla Karaj e rruga c vetë. 

10) Pronë e Abdyl Karajt m~ 39.90 me kufit Rru 
ga H. Tahsirn, rruga Hasan Karaj e vetë. 

Këto troje përfshinë m2 1166.55 dhe m3 395.06 
në vendet që rezultojnë në hartën korografike .J>ërka 
tësc, që, mbasi të jetë pa me Urdhënin t'Onë nga 
Ministri proponues do t'i bashkëngjitet këtij Dekreti. 

Ministri proponues asht i ngarkuem me zbatimin 
e këtij Dekreti. 

Urdhnojmë qi ky Dekret të botohet në Fletoren 
Zyrtare të Mbretnis, tue i dhanë mandat cilitdo qi i 
përket me e respektue dhe rrie e bë qi të respektohet. 

Tiranë, me 20-11-1942-XXI. 
Francesco Jacomoni d .v. 

M. Kruja d. v. BKSH
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Dekret Mëkambësuer Nr. 324. 
datë 20 11-1942-XXI 

Shpronësime në Tiranë për sistemimin e rrugës 
Gen. Pariani 

' NA 
Mil:KAMB11:S I Pil:RGJITHSHi!:M I MADHNIS TIJ 

VIKTOR EMANUELIT III 
Pi!:R HIR TË ZOTIT E VULLNET T1!: KOMBIT 

MBRET I IT ALIS DHE I SHQIPNIS 
PERANDOR I ETIOPIS 

Në virtyt t' Autoritetit që Na asht delegue; 
Mbassi u-pa Dekreti datë 11 Dhjetuar 1939- 

XVIII, Nr. 178, qi2 përmban normat për çpronësirne 
t'interesës publike; 

l\'lbassi u-pa nevoja e çpronësimit të disa pro 
nave për sistemimin e rrugës Pariani, në Tiranë; 

Mbi propozimin e Ministrit Sekretar Shteti · për 
Punët e Mbrendëshme; 

kemi dekretue e dekretojmë: 
Nen' i vetëm 

Asht deklarua i interesit publik çpronësimi i pro 
nave të posht-shënuerne për sistemimin e rrugës Gene 
ral Pariani midis rrugës Princ Umberto dhe asajë 
së Shkodrës: 

' 1) Pronë e Shyqri Toska m2 44,29 dhe m3 
47,52 me kufijt: Rruga, ·Ali Toska e vetë. 

2) Pronë e Ali Toska m2 10, 80 e m3 27. me 
kufijt: Shyqri Toska, rruga, Abaz Budinaku e vetë. 

3) Pronë e Abaz Budinaku, m2. 2,64 me kufijt: 
Ali Toska, rruga, Abdyl Kroqi e vetë. 

4) Pronë: e Abdyl Kroqi, m2 2,55 me kufijt: Ali 
Toska, rruga e vetë. 

5) · Pron' e Myslim Rexhep Mustafa e Beqir Dem 
neri, m2 56,99 e m3 70,46 me kufijt: dy anët e 
rrugës, . Beqir Demneri e vetë. 

6) Pronë e Beqir Demnerit m2 62,96 e m3 
78,28 me kufijt: Myslim Rexhep Mustafa, Beqir Dem 
neri, rruga (> vetë. 

7) Pronë e Myslim Demneri m2 22,78 e m3 
25 me kufijt: Beqir Demneri, rruga, Dyl Demneri e 
vetë. 

8) Pronë: e Abdyl Demnerit m2 11,89 e m3 27,M 
me kufijt: Myslim Demneri, rruga. Rexhep Demneri 
e vetë. 

9) Pronë: e Rexhep Demnerit, m2 126,90 me ku 
fijt: Abdyl Demneri, rruga, vetë Adem Xhepa e vetë. 

10) Pronë: e Adem Xhepa m2. 35, e m3. 170,80 
me kufijt: Rexhep Dernneri, dy anët rruga e vetë. 

Shuma e përgjithshme e këtyne pronave mbrrinë 
në m2 377.40 dhe në m3. 446.41, në vendet që rezul 
tojnë në hartën korografike përkatëse, që mbassi të 
jetë pa me urdhënin t'Onë nga Ministri proponues do 
t'i bashkanjitct këtij Dekreti. 

Ministri proponues ; asht i ngarkuem me zbatimin 
e këtij Dekreti. 

Urdhënojrnë që ky Dekret të botohet në Fletoren 
Zyrtare të Mbretnis, tue i dhanë mandat cilitdo që 
përket m'c respektua dhe me bë që të respektohet. 

Tiranë, me 20-11-1942-XXI. 
Francesco Jacomoni d. v. 

M. Kruja d. v. 

Dekret Mëkambësuer Nr. 325 
datë 20-11-1942-XXI 

Revokim i D. M. n. 373 (2940} për smadhimin e 
dytë t' ajroportit në. Vlorë 

NA 
MtflKAMB:t!:S I P:ltRGJITHSH:t!:M I MADHNIS TIJ 

VIKTOR EMANUELIT III 
Pi!:R HIR T:lt ZOTIT E VULLNET Tt!: KOMBIT 

MBRET I ITALIS DHE I SHQIPNIS 
PERANDOR I ETIOPIS 

Në virtyt t'autoritetit që Na asht delegue; 
Mbassi u-pa Detreti i Ynë dt. 1 Gusht 1940- 

XVIII, Nr. 373, mbi shpronsimin e tokave për sma 
dhimin e dytë t' Aeroportit në Vlonë; 

Mbassi u-pa kërkesa e Komandës Aeronautike 
në Shqipni dt. 4-9-1942-XX, Nr. 8/D/4066; 

Mbi propozimin e Ministrit të Punvet Botore; 
kemi dekretue e dekretojmë: 

Mbi kërkesën e Komandës Aeronautikës në Shqi 
pni, revokohet Dekreti Mëkarnbësuer dt. 1 Gusht 1940- 
XVIII, Nr. 373, mbi shpronsirnin e tokave për srna 
dhimin e dytë t' Aeroportit në Vlo në; 

Urdhënojmë qi ky Dekret të botohet në Fleto 
ren Zyrtare të Mbretnis, tue i dhanë mandat cilitdo 
qi i përket me e rcspektue dhe me bë qi të respek 
tohet. 

Tiranë, më 20-11-1942-XXI. 
Francesco Jacomoni d. v. 

Iljas H. Agushi d. v. 

Dekret Mëkambësuer Nr. 326 
datë 25·11-1942-XXI 

Aprovim i marrëveshjes së lidhur midis Min. së 
Financavet dhe S.A.S.T.E.B. për shitjen e dridh- 

. rave të së dhjetave 

NA 
Mi!:K >\MBitS I P!RGJITHSH!M I MADHNIS TIJ 

VIKTOR EMANUELIT Ill 
Pt!:R HIR TË ZOTll' E VULLNET Tt!: KOMBIT 

MBRET I ITALIS DHE I SHQIPNIS ' 
PERANDOR I ETIOPIS 

Në virtyt t' Autoritetit që Na asht delegue; 
Mbassi u-pa neni 15 i Statutit Themeltar dhe 

neni 14 i Dekretit M.ëkambësuer datë 3 Prrill 1940- 
XVIlI. Nr. 101, i këthgem në ligjën datë 12 Korrik 
1940-XVIII, Nr. 358; 

Tue u ndje nevoja e kalimit të sisis së drithnavet • 
të së dhetave dhe të tretavet të shituna në prodhim 

BKSH
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nën'Administrimin e Entit Grumbullues «S.A.S.T.E.B.» 
i autorizuem prej Oeverris: 

Mbassi u-pa Vendimi autorizuës i Këshillit të 
Ministravet Nr. 1137 datë 12 Gusht 1942-XX; 

Mbi propozimin e Ministrit Sekretar Shteti për 
Financat, i një mendimit me Ministrin Sekretar Shteti 
për-Ekonominë Kombëtare: - - - ~ - --- - - - - 

kemi dekretue e dekretojmë: 
Neni I 

Aprovohet dhe bahet e zbatueshme marrëveshja 
e lidhun me· 18 Shtatuer 1942-XX, në mes të M'ioistri~ 
së Financave! dhe të Shoqnis Anonime Shqiptare 
Tregtare e Bujqësore (S A.S.T.E.B.) me anën c së 
cilës i shiten kësaj sasinat e qrunit, theknës, elbit dhe 
misrit që kanë me u realizue 119a =hitja e së dhetavet 
e të tretavet në prodhim, në gjith tokën e Mbretnis, 
marrëve ihje që i lidhet këtij Dekreti, i vistuern. me 
urdhënin t'Onë, nga Ministri i Financave . 

Neni 2 
Ky Dekret hyn në fuqi nga dita c botimit në 

Fletoren Zyrtare dhe do t'i paraqitet, nga Ministri 
propozues, Këshillit t'Epërm Fashist Korporativ për 
t'a kthye në ligjë. 

Urdhënojmë që ky De'tret të botohet në Fletoren 
Zyrtare të Mbretnis, tue i dhanë mandat cilitdo që i 
përket me e r espektue dhe me ba qi të respektohet. 

Tiranë, me 25-11-1942-XXI. · 
Francesco Jacomoni e. v. 

Shuk Gurakuqi d. v. 
K. Kote d. v. 

MARRËVESHJE 
Midis .l'Ylinistris së Financavct. e përtaqësueme 

prej titullarit të saj, Shkëlqesës Shuk Gurakuqit, dhe 
Shoqnis Anonime Shqiptare Tregtare e Bujqësore 
«S.A.S.T.E.B.» me seli në Durrës, e përiaqësuerne 
prej :Zz. Dhirnitër Beratti dhe J6nuz Shijaku në 
b~· të Vendimit të Këshillit të Shoqnis Nr. 5 datë 
6 Gusht 1'942-XX, lidhet marrëveshja që pason: 

Neni 1 
'Ministrija e Financavet. në bazë të autorizimit 

që i asht dhanë me Vendimin Nr. 1137 datë 12 
Gusht 1942-XX, të Këshillit të Ministravet, i shet 
Shoqnis «S.A.S.T.E.B.» në cilësin e saj si Ent i au 
torizuem prej Oeverris për grumbullimin e drithna 
vet, sasinat e grunit, theknës, elbit dhe misrit që ka 
me realizua nga të dhetat e të tretat të ushtrimit finan 
cjar 1942-19l!3. 

Neni 2 
Çmimi i shitje-blernjes ca,{toh,et dhe pranohet prej 

të dy palëvet kontraktuesa për fr. shq. 120 (njidind 
enjizet) për çdo kuintal grunë, dhe për fr. shq. 100 
·(njiqind) për çdo kuintal thekën, elb dhe misër. 

Neni 3 
Shoqnija «S.A.S.T E.B.» merr detyrimin me pra- 

nuc dhe me marrun në dorëzim nga Ministrija c Fi 
nancavct drithnat e përrnenduna në Nenin 1, si mbas 
kualitetit dhe modaliteteve! të caktuerne prej Nenit 12, 
të Dekreti! Mëkambësuer Nr. 100 datë 15 Maj 1942- 
XX. . i Neni 4 

Afat'i dorëzimit të drithnavet caktohet dhe pra 
nohct prej të dy palëve: kontarktuesa për me fillue 
mbas dt së nënshkrimit të kësaj marrëveshjes dhe për 
me rnarrun fund deri më 15 Prill të vjetit 1943-XXT 

Neni 5 
Ministrija e Finaucavet merr detyrimin me i dorë 

zue Shoqnis «SAS.T.E.B.» partin' e parë të grunit, 
the'vnës dhe elbit deri më 30 Nanduer të vjetit vazh 
duës 1942-XX; dhe. partin' e dytë të misrit deri 
më 15 Prill t0 vjetit 1943-XXI. 

Neni 6 
Shcqnija «S.A.S T.E.B.» me fillimin qysh prej 

ditës ~ë dorëzimi! të magazinës nga ana e Ministris 
së Financavet, Shoqnisë «S.A.S.T.KB.», merr dety 
rimin me i 11 paquc pronarëvct përkatësa. qiranat e 
gjith'magazinavet për depozitimin c drithnavet në 'çmi 
met e kontratueme midis këtyne dhe Ministris së. 
Financavet. Neni 7 

Shoqnija «SA.ST.EB.». merr detjrimln me res 
pektue pikërisht kon di tat c kontraktueme midis Mini 
stris së Financavct dhe dhctarëvet e treqtarëvet përsa i 
përket detyrimit të këtync t<.> fundit për me transportue 
dhe për me dorëzue drithnat ndër viset dhe magazinat 
e para-caktuerne. 

Neni 8 
Soqnija «S.A S.T E.B.» merr detyrimin me 

pague Ministris së Financavet vleftën e drithnavet të 
prelevuernc në mbarim të çdo mueji ndjekës të marrjes 
në dorëzim të këtyne nga an' e saj, në bazë të dëfte 
savet që ka me i lëshue 

Neni 9 
Në rastin e mos-pagimi nga an' e Shcqnis «S A.S. 

T.E.B.» të kundra-vleftës së drirhnavet të prelevuerne 
si mbas konditavet të caktuerne në Nenin e sipërm, 
Ministrija e Financavet ka fakultetin me anullue kët 
marrëveshje dhe me prelevue shumën e pa pagueme 
nga fondi i caktuam në buxhetin Shtetnor, i desti 
nuem si shpërblim i premë Shoqnis së sipër-përrnen, 
dun, në bazë të ne tit 11 të marrëveshjes me datë 15 
Shtator 1942-XX, lidhun midis Oeverris dhe kësaj 
«për grumbullimin e drithnavet.» 

Neni lO • 

Kjo marrëveshje hyn në fuqi prej datës së nën 
shkrimit të saj. 

Tiranë, me 18 Shtatuer '1942-XX. 
për Ministrin e Financavet 

Shuk Gurakuqi d. v. 
për Shoqnin «S.A.S.T.E.B.» 

Dh. Berati d. v. 
Jonuz Shijaku d. v. 
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Dekret :Mëkambësuer Nr. 327 
datë '27-11-1942 XXJ 

Ndryshime në Rregulloren e burqjevet 

NA 
~Ul:KAMBi!iS I PËRGJITHSHËM I MADHNIS TIJ 

VIKTOR EMANUELIT lii 
Pi!lR HIR TË ZOTIT E VULLNET Ti!i ~OMBIT 

MBRET I ITALIS DHE I SHQIPNIS 
PERANDOR I ETIOPIS 

Në virtyt t'autoritetit që Na asht delejuc ; 
Mbassi u-pa neni lii i Dekretit t'Onë mbi krijimin 

e Drejtoris Qendrore penitenciare ; 
Mbi propozimin e Kryetarit t,ë Këshillit të Mi 

nistrave, Ministër Sekretar Shteti për Punët e Mbren 
i:iëshme; 

kemi dekretue e dekretojmë: 
Neni 1 

Masat e rnarruna prej Këshillit Vrejtuës në bazë 
të rregullores së burgjeve datë 18 Gusht 1933, i ko 
munikohen me një herë, me kujdesin e Prefektit, Mi· 
nistrit të Punëve të Mbrendshme, Drejtorija Qëndro 
re penitenciare, për pëlqim o revokim, pa u pezullua 
eksekutirni. Neni 2 

Të shënjuernit e 'të burgosunvet në stabilimentet 
penale, transferimi i tyne nga njani stabiliment në tje 
trin dl:e caktimi i numrit t'atgne qi duhet të tran 
sC.~ohet dhe t'atgne që duhet të mbeten, urdhënohet 
nga Ministri i Punëve të Mrëndëshme, Drejtorija Qen 
drore penitenciare, edhe pa prononimin e pëlqimin e 
K&hillit V. ejtuës. 

Asht i ndaluam të kërkojë i burgosuni transferi 
min e tij, qoftë edhe me shpenzimet e tij, në tjetër 
stabiliment. Neni 3 

Bisedimet me familjarët u lejohen të dënuernvet 
prej Prefektit, të pandehunve prej autoritetit që pro 
cedon në hetimet e çashtjes dhe, mbas mbarimit të 
hetimeve, prej Prokurorit të Mbretit. 

Në burgjet e Nënprefekturave lejimi i bisedime 
meve ml: të dënuernit i takon Nënprefektit, tue mbete 

" në fuqi për të panc.ehunit urdhënimet e paragrafit 
te sipërm. 

Drejtori ja Oëndrore penitenciare mund të lejojë 
bisedime të jashtërendëshrne. 

Bisedimet mund t'u mohohen të burgosunvet të 
dënuern dishiplinarisht o të pa-dishiplinuern. 

Neni 4 
Ndalohet blernja e sendeve ushqimore prej tregut 

~ !1irë. 
Administrata do të marrë masa për t'u krijue një 

treqëtore e brëndëshrne, prej së cilës i burgosuni, me 
formalitetet e nenit 41 të rregullores, mund të., blejë 
sende ushqimore, deri në nji shumë maksimale të 
caktueme prej Drejtorit. 

Neni 5 
Caktimi i"' lokaleve, të. destinuem për burgje, ba- 

het prej Drejtoris Qendrore penitcnciare, mbi proponim 
o përlqirn, kur kërkohet, të Këshillit Vrej,tuës, të për 
bamë simbas nenit 2 të rregullores. 

Neni 6 
· Në çdo stabiliment çdo ditë do të vihet në du 

kje gjendja e të burgosunvet të ndodhun, të dalluem 
sirnbas pozicjonit juridik (te dënuern o të pandehun) 
llojit të fajit (politik o komun), seksit, moshës, gjen 
djes shëndetsore. Gjendja e kontrolluerne në mesnatën 
e ç'do dite, duhet të paraqitet në një pasqyrë numerike 
dhe t'i dërgohet për ç'do ditë Drejtoris Qëndro_re peni 
tenciare, së bashku me ndryshimet e ndodhuna tit 
krahasim me atë të së mëparëshme. 

Neni 7 
Pranë çdo stabilimenti formohet për çdo t~ bur· 

gosun një fashikull personal. 
Fashikulli personal duhet të përmbajë të gjitha 

elementet anagrafike dhe shënjimet e nevojëshme për 
identifikimin e të burgosunit, si dhe kopjen e urdhënit 
të burgimit, në qoftë se i përket të dënuernit dhe 
kopje të ç'do vëndimi në lidhje me të burgosunin. 

Pranë Drejtoris Qendrore penitenciare formohet 
një kazelar penitenciar që përmbledh kopje integrale 

I
, të gjithë fashikujve të të burgosunvet të Mbretnis. 

Neni 8 

[ 

Ky Dekret hyn në fuqi ditën e botimit në' Fle- 
toren Zyrtare të Mbretnisë. 

Urdhënojmë qi ky Dekret të botohet në Fleto 
ren Zyrtare të Mbretnis, tue i dhanë mandat cilitdo 
qi i përket me e respektua dhe me ba qi të respek- 
tohet. · 

Tiranë, me 27-XI-1942-XXI. 
Francesca jacomsnl ci. v. 

M Kruja. d v. 
SHPALLJE GJYQESH 

LETËR - FTESË 
Thërritet i quaj tuni Qira Apostoli, banues, më 

përpara në Tetovë, dhe tash me banimin të paditun 
në Bullgari, që të paraqitet para Gjykatës Shk. I. 
Tetovës, me dt. 16-XII-1942-XXI. ora 10 para dreke, 
i akuzuar për kalim kufini pa pasaportë. Në mos 

. paraqitjen e tija në ditën dhe orën e sipër shënuar, 
ka për t'u vepruar sirnbas liqjës. 

Tetovë, më 16-XI-1942-XXI. 
Gjyqtari Filluer : ,' 

* * * Thërriten të quajtunit Tofçe Jovani e Xhorxhe 
Radinevi, banues më përpara në Tetovë, dhe 'tash me 
banimin të paditun në. Bullgari, që të paraqitet para 
Gjykatës Shk. I. Tetovës me dt. 16-XII-1942-XXI, 
ora 10 para dreke, i akuzuar për kalim kufini pa 
pasaportë. Në mos paraqitjen e tune në ditën dhe 
orën e sipër shenuar, ka për t'u vepruar sirnbas ligjës. 

Tetovë, më 16-XI-1942-XXL 
Gjyqtari Filluer : 

• 
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FLET SHPALLJE ANKANDI 
Bashkija e Durrësit në' bazë të vendimit Nr. 399 

datë 10-XT-1942-XXI, nx'erje në adjudikatë dhanjen në 
sipërmarrje të taksit të shitjes gjasë gjallë, për një 
v;ete kohë, tue fillue prej 1 Kallnuer 1943-XX, e 
deri me 31 Dhetuer 1943-XXI, në bazë të nenit 
88 të ligjit të Bashkive, me konditat e poshtëshe- 
nreme: 

Neni 1 
Acj1..dikata ka rre u ba në sallën e .3ashkisë të 

21-tën ditën mbas datës së shpalljes në Fletoren 
Zyrtare e ka me vazhdua për tre orë tue fillue nga 
ora 9 e deri n'orën 12 para dreke, në qoftë se kjo 
ditë takon të ;etë festë zyrtare, ankandi ka me u ba 
të resërrnen, po mbrenda orëve të sipër shenuem, tue 
prit o,?rta të mbylluna, ofertat e paraqitura nuk mundë 
të tërhiren, por sejcili ofertues mundë të paraqesi o 
~erta të tjera po mbrenda këtyre tre orëve dhe para 
re të bahet çelja e ofertës. 

· Neni 2 
Taksi i shitjes së gjasë së gjallë ka m'u nxjerrë 

në bazë të renit 88 të ligjës së Bashkive çmimi 
baze asht caktre fr. shq. 2000. (dymijë). 

Neni 8 
Në orën e caktuem në nenin 1, të kësa] shnnllic 

K1retar' i Bashkisë çel ofertën në prezencën e kon 
kuruesve dhe këndon me za të naltë të gjith )fertat, 
d!·e mbasandaj këndon skeden e msheftë duke adju 
dikue ofertuesit ma të mirë sipërmarrjen. Ato oferta 
që nul, ja kanë arrijtë s1·edes së mëshefët përjashto 
r.-2' nqo ankandi. Në rastë se n'ofertat e mshefta re 
zulton :-e dy ose ma tepër konkuruesa prezent kanë 
paraqit o'ertën të njinjishrne e që janë të pranueshme 
veprohet po n'at mbledhje në lecistacjon vetëm midis 
tyri. 

Neni 4 
Lëshimi i adjudikatës definitiv, bahet mbassi të 

;etë marrë pëlqimi definitiv i Prefekturës lokale si 
mbas renit 138 të Ligjës së Bashkive. 

Neni 5 
O~tuesi për me marrë pjesë në ankand duhet së 

bashku rre· ofertën të paraqesi garancin për kët taks 
10 O.JO në të holla mbi shumën që do të ofrojë e 
cila do ëerdhet n'Arkën e Bashkis, ose në ndonjë 
Bankë të këtushrre për këtë sipërmarrje. Në qoftë 
:-e garancia do jetë në pasuni Ipotekore kjo duhet të 
;etë dy fish, dhe do formulohet në veshtrirn të neneve 
25 e 26 të rregullores mbi zbatimin e ligjës së Kon 
tabili~tit të Përgj. të Shtetit, si edhe një garanci 

, tregtare baraz me një kësht. 
Neni 6 

Konkurvesit, ofertat e tyne duhen t'ia paraqesin 
KrL'ësis së Bashkisë deri në ditën e orën e caktueme 

· në JI.Tenin 1 të kësaj flet shpallje në zarfe të mby· 
llun rre dyll të kuq dhe ofertat do të përmbajnë shpre 
himisht pranimin e konditave t'ankandit dhe duhet të 

!:enë nënshkrimin e ofertuesit të qartë. 
Neni 7 

o~ertat me telegram ose me telefon nuk pranohen 
vetëm janë të pranueshme ato që Janë me prokura ,të 
rrequllta. 

Neni 8 
Shumo e sipërmarrjes ka m'u pague në 10 kiste të. 

njinjihta tue Iillue prej rnuejit Kallnduer 1943 e deri 
rr.e 31 Tetor 1943-XXI. Në rastë se kisti nuk paguhet 
n'ata'et e caktuerne sipërmarrësi detyrohet me paguc 
edhe kamatën kondicjonale 12 O;,O ( dymbëdhet për 
qindë) të ditëve qi ka me i 'kalue çdo kisti. 

Neni 9 
Sipërmarrësi C:etyrohet mbrenda 10 ditve prej 

p: ej datës së 1 ëshimit të kësaj sipërmarrje me Iidhë 
kontratën noeriale me Bashkinë e Durrësit sirnbas 
dita: e të kësaj flet shpall Je, në raste se sipërmarrësi 
nuk lidh kontratën n'afatin e caktueme mii sipër 
Bashkija ka të d.ejtë t'anulojë kët adjudikatë dhe 
rr.e e nxjerrë së dyti taksin shitjes gjasë gjullë në 
sipërmarrje t ue qenë në kuris të sipërmarrësit të parë 
ç'do dam që t'i vij arkës së Bashkis nga shitja e dy 
të e këtij taksi. Gjith'ashtu Bashkia për siqurirnin 
e të drejtave të sajë ka tagër me vue dorë edhe mbi 
garancin€ e lanun prej sipërmarrësit. 

Neni 10 
Sipërmarrësi c'etyrohet me nxjerrë prej privateve 

taksin drejt për së drejti në bazë të nenit 88 të li 
gjit sipërsrenuarë dhe në rastë nevoje me anën e 
orga~eve kompetente, dhe si të tillë përveç Gjyqit ja 
në orga··et kompetente Bashkijake të cilët duhet të 
lajmërohen me një herë dhe për çdo rastë ptiaj. 
sipërmarrësit. Në qoftë se ky nuk i lajmëron në ças 
tin në të cilin privati refuzon pagimin e taksës. Ba 
shkija për ditët sukresive nuk e konsideron vehten 
përgjegjëse për atë mungesë të sipërmarrësit. Sipër 
marrësi nu kmund t'i shmanget detyrimit të pagimit 
të çmimit tt> sipërrnarres me pretekse se taksin nuk ka 
mujët rre e nxjerrë nga privatet. 

Neni 11 
Sipërmarrësi 1;ë asnji mënyrë nuk mund t'invo 

kojë kompensimin në, mes të datës që rrjedhë nga 
kjo sipërmarre e të kredis eventuale qi mund t'i 
!·et Bashkija e Durrësit. 

Neni 12 
Sipërmarrësi nuk ka të 'd ejtë të vonoj pagesat ose 

të kërkojë zbriten e çmimit të sipërmarrjes me pre 
~ksë se ekziston krizë ose nuk ka mujt me e rnble 
dhun taksin e shitjes gjasë gjallë prej privateve: 

Neni 18 
l 

Në qoftë ·e sipërmarrësi nuk paguen një kesht 
mb:·enda afatit të caktueme në kët letër adjudikate, 
Bashkija ka të drejtë me e konsiderua kontratën e 
kësaj sipërrnarre të zqjidhun pa pasë nevojë për 
protestë mbassi vendin e kësaj e zën afati i mos 
pagimit si ma sipër dl:e ka të drejtë të vejë dorë 
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Bashkia e Durrësit 
(Tarifë e bashkangjitnn Shpalljes-Ankandi i,ër taks~ e ok.!!-:e!m V!,_Ddi, botue në 

Flet. Zyrtare Nr. 147 d. 9-ff.1942-XXI) 
për çdo kokë zogjë, pulastrej. rosa (femna e mashkuj Fr. shq. 

gjela deti e pata 
Oingj e keç 
Dhen, dhi, Viça e derra 

.. Lop, ka, bull, bullicë, pel. kal, mushkë e gomar 
.. Kgr. Oumësht. kokra ullini (fraksioni s' paguen) 

Djathë e voj ullini 
.. Tëlynë 

,, ,, Koker ve ,, ,, 
çdo njeri qi zen vend e shet, patate, qep, lakna etje. me vleftë deri me 100 lek paguen 

.. patate. qep lakna etj. me vleftë mbi 100 lek 
.. .. .. ,. shet pos barishteve dhe sende të ndryshme në nji 
vend (po të ketë tëlynë, voj ullini, djathë këto paguejnë veç si ma sipër) 

i) Çdo barrë me patate, groshë qepë deri 50 kqr- 
i) ,, ,, , ,, ,, ,, mbi 50 ,, 
k) qerre me drith qi zen vend në vendet e Bashkis 
l) Tablaqar i lejuem nga Bashkija në vendet e Bashkiës 
11) Fotografist qi zen vend në vendet e Bashkis 
m) Llustrues këpucësh .. .. .. 
n) ,, Njeri qi shet qylyma etj. Gjana vendi e zen vend në vendete Boshkis 
nl) Njeri qi me valiëhe haptas shet nëpër rrugë ose zen vendin e Bashkis 

(kampionet s' paguhen) gjana të hueja si kozmtr etj. 3.00 
o) Çdo barrë gomari me fiq, kumbulla, vollca. thana bostan e mana 0.60 
p) ,, kali .. .. .. .. ,, 0.80 
q) me pemë si mollë, rrush e tjera 1.50 
r) .. qerre me pemë e bostan 2.50 
rr) gomar me dru 0.20 
s) kalë me dru dhe gomar me qymyr 0.30 
sh) .. .. qymyr '. ,, O.'iO 
t) qerre me dru 1.50 
th) karro me gëlqere 3.00 ul karro me qymyr 2.00 
v ,.. automobil qi zen vend dhe shet nëpër rrugat e vende publike .. .. 5.00 
x .. Njeri (shitës nga të sipër përmendunit) qi zen vend deri tri metro kare paguen taksin për· 
katës te shënuem si ma sipër, dhe kur zen vend ma tepër se tri metro kare ka me pague dy fish 
taksin relativ. • Për shitjen e sendeve të shënuern në kët tarifë, asht caktue tregu i pozorokëvet. në qoftë se 
me lëjen e Beshkis shiten dhe në vende publike (rruga, sheshe) i shtrohen taksit të vendit si ma sipër. 
Gjanat e disponueme për eksportim te vendosuna në sheshin e Molles nuk paguejnë taks vendi, 
përveç sendeve si cigare, pula, ve e tjera qi ekspozohen në kohën kur mbrrijnë ose nisen avulloret, • 
këto të fundit konsiderohen si tabllaqar dhe i shtrohen pagesës së taksit të shënuam sipër në kër tarifë, 

Durrës, më 21-Xl-942-XXI 

ne një herë si mbi taksin shitë blerjes qjase së gja 
llë edhe mbi garancinë e koncedueme në bazë të 
ligjit mbi nqjerrjen e t'ardhurave Shtetnore të cilën 
sipërmarrësi detyrohet t' i shtrohet. 

Neni 14 
Siperrnarrësi në bazë të nenit 16 të Dekretit të 

sipërme deturohët me pague taksin e kasnecis 2 0/0 
mbi shumën totale të sipërmarrjes bashkë me të gji 
tha shpenzimet e tjera sa lypen për kompletimin e 
kontratës e të letër adjudukatës. 

Neni 15 
· -T'interesuernit që dëshirojnë me pasenjoftim ma 

t'irntë mbi konditat e kësaj sipërmarrjeje mund t' i 
drejtohen Zyrës së Llogaris të kësaj Bashkije. 

' Durrës, më 2.11.1942-XXI. 
Kryetar'i Bashkisë: 

a} 
b} 
c) 
ç) 
d) 
dh) .. 
e) 

~~ 
g) 
gj) 
h) 

Sip. Micerore - Sh. An. « HROMASEO » 
LAJMËRIM MBLEDHJEJE 

Aksionistët ftohen në Mledhje të Jashtëzakonshme 
për ditën 20 Kallnuer 1943 në Tiranë, Rruga Mbretne 
sha Elena Nr. 98 pranë Zyrës Avokat Ali Erebara, 
ora 15 në mbledhje të parë dhe po në këtë vend dhe 
orë ditën 30 Kallnuer 1943 në mbledhje të dytë 
për me vendosë mbi urdhnin e ditës siç vijon: 

1) Ndryshimi i arsyes Shoqnore transferimi i 
qendrës d'..e ndryshime të tjera të Statutit Shoqnor. 

2) Dorë-heqja e Këshillit të Administratës e të 
Kolegjit të, Sindikve; Zgjedhje të Këshillit e të 
Kolegjit të Ri. 

Për me marrë pjesë në mbledhjen, Akcionistët 
duhet të provojnë se kanë depozituar së pakut pesë 
ditë para ditës së mbledhjes akcionet e tune pranë 
qendrës së Shoqnisë ose pranë nji Instituti Bankar 
zyrtarisht i njohur në Shqipni ore jashtë. 

0.15 
O.SO 
0.50 
1.50 
3. 
0.10 
0.20 
o.so 
0.01 

· 0.30 
0.60 

,, 

1.50 
I. 
1.50 
O.SO 
0.60 
0.30 
0.10 
1.00 BKSH
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Tirana, lunedi 14 dicembre 1942-XXI ~~~~~~~~~~~~~~---- 
ED IT A DAL MINISTERO DELLA CULTURA POPOLARE 

CONDIZIONI D'ABBONAMENTO COSIO E MODALIT A PEP. LE lNSE.RZIONI 

ALBANIA, ITALIA e lMPERO per un.anno fr. alb. 20 
ESTERO (Poeti dell'Untone Po1tale) • • • • • 30 

(per 6 meal : meta preszo) 
Un numuo del mese lo cono (sin.? e 16 peglDe) fr. alb. 0,20 

• arratroto • • 1 
Ognl fa1clcolo ti In ve1>dlte anche pre110 le llbrerle auto1 lzzete. 
Gli abbonemenU di regola decorrono dal glorno di rlcevhnento dell'lmporto. 

Non 11 garant11ce l"lnvlo del numerl arretraU. 
L'naporto dell abbonamento o per numerl separat!, se per resident! ID Al· 

b,Ulla. deve euere veraato al locall Ullicl di flnanza e la relaUva quletanza 
rtmena al Minlstero della CULTURA POPOLARE se ciall"ltalla, lmpero o ·dal, 
I' E1tero. con assegno . bancarlo stil ato In !ranch! albanesl. aumentato (18 per 
abbonamentl) di Ir. alb. 0,70 per spesa di quletanza. 

Gli Ullicl statall (civili o mllltarl) e gli £nu pubbllci quendo autonomi o 
accentratl (cloe llOD gli Ullici dlpendenU) - possono rlchledere per l1crltlo una 1 

o plil cople gratulte (sciolte o in abbonamellto) per se e per gli U!llcl dlpendenU. 

Decreto Luogotenenziale Nr. 319 
data 13,11-1942-XXI 

Revoca del D.L. n. 373 (1940) 
"t 

NOI 
LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTA 

VITTORIO EMANUELE III 
PER GRAZIA DIDIO E VOLONTA DELLA NAZIONE 

RE D' IT ALIA E D' ALBANIA 
IMPERATORE D' ETIOPIA 

In virtu dell' Autori ta a Noi conferita; 
Viste i1 Nostro Decreto del 1 agosto 1940-XVIII, 

n. 373, relative all'espropriazione dei terreni per il 
secondo ampliamento dell'aeroporto di Valona; 

Viste la richiesta del Comando 1dell' Aeronautica 
in Albania, in data 4 settembre 1942-XX, n. 8/ D; 
4066; 

Su proposta del .Ministro dei Lavori Pubblici; 
abbiamo decretato e decretiamo 

Su richiesta del Comando dell'Aeronautica in Al 
bania, e revocato i1 Nostro Decreto del 1 agosto 1940- 
XVIII, n. 373, relative l'espropriazione dei terreni per 
il secondo arnpliamento dell'aeroporto di Valona. 

Ordiniamo ehe il presente Decreto sia pubblicato 
nella Gazzetta Ufficiale del Reqno, mandando a chiun 
que spetti di osservarlo e di farlo osservare. 

Tirana, li 13.11.1942-XXI. 
Francesco Jacomoni. 

Iljas H. A.gushi 

se non 1upero una colonna (albeneH e ltallano)mlni!X)O fr. •lit. It 
•• oltre une col0DJ1a • • p•,r ognl colOADa • • , 

L'lmporto ii da veneni In antlclpo · salvo per gli Ullicl 11a1all o t!-llrcuta· 
tall con le stene modalltd come per gli abbonamenU. 

Le lnaenlonl 1000 gratulte soltanto per I Trtbunall o l'A tnJDinlttrQUQJl9 ata· 
tale quando per legge noD e prevlsta o non • poulblle la 1 lvalaa au tmi ••li• 
spesa per I' lnaenlone. 

Le pubbllcazlone delle lnHnlonl evvlene · salvo 1peclall clrco11aue · ••tre 
I primi 3 numerl dopo la data di rlcevlmento. 

N. 8. Ognl corrl1pondenza o veuamenlo deve eaaere indlrla:solo •I, 
MINISTEllO DELLA CULTUB.A POPOLAll 

(GAZZITTA UfnCIALE) 
TllANA (~) 

Decreto Luogoter,enziale Nr. 320 
data 13·11-1942-XXI 

Soppressione -:el posto di Cons. Particolare per 
le questioni Agrarie'presso il Min .• delle 

Terre Liberate 

NOi 
LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAMTA 

VITTORIO EMANUELE ID 
PER GRAZIA DIDIO E VOLONTA DELLA NAZIGN• 

RED' ITALIA ED' ALBANIA 
IMPERATORE D' ETIOPIA 

In virtu dell' Autorit a a Noi conferita: 
Visto l'art, 15 dello Statute Fondamentale: 
Visto il Nostro Decreto del 26 giugno 1942-XX, 

n. 171 relativo all'istituzione presso il .M.inistero dell« 
Terre_ Liberate d~l posto di Consigliere Particolare 
per le questioni agrarie; 

Essendo estinte 1 e ragioni ehe consiqliarono la 
istituzione di detto posto; 

Sentito il Consiglio dei .Ministri; 

Su proposta del Ministro Segretario di Stat• 
per le Terre Liberate; 

abbiamo decretato e decretiamo 
Articolo unico 

A partire dal 1 novembre 1942-XXI e soppressc 
il posto di Consigliere particolare per le questioni 
agrarie presso il Ministero delle Terre Liberate e an 
ehe le spese relative. 

Ordiniarno ehe il presente Decreto sia pubbltcate 
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nella Gazzetta Ufficiale del Regno, mandando a chiun 
qu.e spetti di osservarlo e di farlo osservare -. 

Tirana, li 13.11.1942-XXI. 
Francesco Jacomoni. 

Ekrem Vlora 

Decreto Luogotenenziale Nr. 321 
data 20-11-1942,XXI 

Dichiarazione d'interesse pubblico di 
espropriazioni a Tirana 

NOI 
U10GOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTA 

VITTORIO EMANUELE III 
PBR GRAZIA DIDIO E VOLONTA DELLA NAZIONE 

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

In virtu dell' l\utorita a Noi conferita; 
Visto il Decrcto dell' 11 dicernbre 1939-XVIII, 

n. 178 contenente le norme per l'espropriazione di in 
teresse pubblico : 

Ritenuta la necessita di espropriare alcuni ter 
reni pet costruzione di depositi di materie infiam 
mabili , 

Su proposta · del Ministro Seqretario di State 
per I'Interno, di concerto con il Ministro Segretario 
di State per i Lavori Pubblici; 

Abbiamo decretato e decrctiarno: 
l\rticolo unico 

E' dichiarata d'interesse pubblico l' espropriazione 
dei terreni sottonotati per la cosrruzione di depositi di 
materie infiammabili in Tirana. 

1) Podere del Sig. Myslim Karapici, di mq. 
S058, 76 confinante a Nord con la prcprieta di Abdur 
rahrnan Dibra, a Sud con la proprieta di Myslim Ka 
rapici, a Levante con la strada comunale e a ponente 
con la proprieta di Abdurrahman Dibra; 

2) Podere del Sig. Abdurrahman Dibra di mq. 175 
confinante a Nord con la strada comunale, a Sud 
con la via Durazzo, a Levante con la proprieta della 
mOOlie di M.uharrem Bakalli ed a · Ponente con la 
strada cornunale. 

3) Podere della moglie di Muharrem Bakalli di 
mq. 453,50 confinante a Nord con Ja vecchia strada 
di Scuitari, a Sud ed a Levante con la strada cornu 
nalee d a Ponente con la sua proprieta. 

4) Podere del Sig. Anton Beca di mq. 873,75 
confinante a Nord con la strada cornunale, a Sud 
con la via Durazzo, a Levante con sua proprieta ed a 
Portent~ con Ia proprieta della moglie di Muhar;:cm 
Ba'keili. 

Ouesti poderi hanno una superficie di rnq. 9561 
e sono indicati sul!a carta corografica relative la quale 
vista d'ordine Nostro dal Ministro proponente sara 
allegata al presente Decreto. 

11 Mi.nistro 1proponente e incaricaro all'esecuzione 
del presente Decreto, 

l i Ordiniarno ehe i 1 presente Deere to sia pubblicato 
'!I nella Gazzetta Ufficiale del Regno, rnandando a chiun 
' · que spetti di osservarlo e farlo osservare. 

Tirana, li 20.11.1942-XXI. 
Francesco Jacomoni 

M. Kruja 
Iljas H. Agushi. 

Decreto Luogotenenziale Nr. 322 
data 20-1 l-1942-XXI 

Dichiarctzione di interesse pubblico 
della sistemazione del Distretto Mil. di Elbasan 

NOI 
LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTA 

VITTORIO EMANUELE III 
PER GRAZIA DIDIO E VOLONTA DELLA NAZIONE 

RED' ITALIA ED' ALBANIA 
IMPERATORE D' ETIOPIA 

In virtu dell' Autori ta a Noi- conferita; 
Visto il Decreto dell' 11 dicernbre 1939-XVIII, 

n. 178 contenente le norme per l'cspropriazione di in 
teresse pubblico; 

Visto le richieste del Cornando Superiore FF. 
AA. del 12 ottobre 1942-XX, n. 2714; 

Su proposta ·del Ministro Segretario di Stato 
per l'Intemo, di concerto con i1 Ministro Segretario 
di Stato per i Lavori Pubblici; 

abbiamo decretato e decretiamo 
Articolo unico 

E' stato dichiarato di interesse pubblico la si· 
stemazione del Distretto Militare ad 'Elbasan, per 
cui si dis pone I' espropriazione de Ile proprieta se 
guenti: 

1) Una porzione del terrene di proprieta Grigor 
Nossi di circa mq. 4185 ai superficie confinante: 
a Nord O. con la rirnanente propricta: a Nord E. 
con la rimanente proprieta : a Sud E. con Rruga 
normale; a Sud O. con Rruga Spahikores : 

2) Un fabbricato in muratura di proprtea Grigor 
Nossi sito 'nel terrene di cui al par. 1 ), superfice co 
perta mq. 197, cubatura me. 1396;· 

Pianterreno: n. 4 camere, un corridoio e un vano 
per Jatrina - Piano primo: n. 5 carnere, due piccoli 
vani per ripostiglio, un corridoio - Piano. secondo: 
n. 3 camere, un piccolo vano per ripostiglio, un 
corridoio - Piano t. 1. e 2. - vano per scala: 

3) Capannone in muratura di proprieta Grigor 
Nossi sito sul terrene di cui al par. 1); superfice 
coperta mq. 260, cabutara me. 954, piano terrene - 
locali uno ; 

4) Baracca in muratura di proprieta Grigor Nossi 
di mattoni crudi ed intelaiati, senza infissi - sito 
sul terrene di cui al par. 1), piano terrene, locali 
n. 3, situati ad Elbasan, nella localita indicata nalla 
relative carta corografica, Ja quale dopo essere srata 
vistata con Nostro Ordine dai Ministra proponente, 
viene allegata al presente Decreto. 
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Nella carta in pa rola vi ene indi ca to il piano di 
lottizzazione dellc proprieta da espropriarsi, assierne 
al nominative del proprietario relative. 

JI Ministro proponente e incariraro a'I'esecuzlone 
del presente Dccreto. 

Ordiniarno ehe ii presente Decreto sia pubblicato 
nella Gazzetta Ufficiale del Regno, mandando a chiun 
que spetti di osservarlo e di farlo osservare. 

Tirana, li 20 .. 11.1942-XXI. 
' Francesco jacomoni. 

M. Kruja. 
Iljas H. Agushi 

Decreto Luogotenenziale Nr. 3~3 
data 2,J.11-1942-XXT 

Dichiarazione di interesse pubblico 
di espropriazioni a Tirana 

NOi 
LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAEST.A 

VITTORIO EMANUELE Ill 
PER GRAZIA DI DIO E VOLONTA DELLA NAZIONE 

RE D' IT ALIA E D' ALBANIA 
IMPERATORE D' ETIOPIA 

In virili dcll'Autorita a Noi conferita; 
Visto ii Decrcto dell' 11 dicembre 1939-XVIII, 

n. 178 contenente le norme per l'espropriazione di i 1- 
teresse pubblico; 

Ritenuta la necessita di csoropriare alcuni ter 
reni ed edifici per l'allarqarnento della via Tafaj; 

Su proposta del Ministro Segretario di Stato 
per I'Interno, di concerto con il Mini stro Seqretatio 
di Stato per i Lavori Pubblici; 

abbiarno decretato e decretiamo 
E' dichiarata d'intcresse pubb'i :o t'csrropnazione 

dei poderi qui appresso indicati nella citta di Tirana: 
1) podere di Met Bakalli di mq. 50,55 e di me. 

85,02, confinante da due lati con Ja via, la propr ieta 
di Met Bakalli, la sua proprleta e la proprieta di 
Met' Bakalli. 

2) poderc di Ismail Tufina di mq. •18,92 e di me. 
27,45, coniinante con la via, la proprieta di Met 
Bakalli, la proprieta di Shaban Bakalli e la sua 
proprieta, 

3) podere di Shaban Bakalli di mq. 143,10 e di 
me. 39,20, confinante con la via, con la proprieta 
di Met Bakalli, la sua _proprieta e Ja proprieta di 
Met Bakalli. 

4) podere di Met Bakalli di mq. 741,57 e di me. 
33,70, confinante con la via, con la proprieta di 
Shaban Bakalli, la sua proprieta e la proprleta di 
Tuk Mamli. 

5) podere di Sali Kusi <li rnq. 3,46 e di me. 
17 ,30, confinante con la via, la sua proprieta, la via 
e la sua proprieta. 

6) podere di Tuk Mamli di mq. 5,60 e me. 1, 
confinante con la via, la sua proprleta, con la pro 
prieta di Kasem Budaxhiu e la sua _proprieta. 

7) podere di Kasem Budaxhiu di mq. 2,15 e 

di me. 4,95, confinantc con la sua proprieta, la via, 
con la propricta di Tuk Mamli e Jusuf Shaban Dibra. 

8) poderc di Jusuf Shaban Dibra di mq. 23,38 
e di me 32,82, confinante con la via, "eon la pro 
pricta di Kasern Budaxhiu, con la sua proprieta e 
con la proprieta di Rifat Hajdcmi 

9) poderc di Sali Kusi di mq. 3,45, confinante 
con la via, con la sua proprieta, con la sua prop: icta 
e con la proprleta di Ramazan Tishta. 

10) podcrc di Ritat Ajdemi di rnq 10,90, con 
finante con la proprieta di [usuf Shaban Dibra, con 
la sua proprieta, con la sua proprieta e con la via 
propria 

11) podcre di Ramadan Fishta di mq. 21.55, con 
finante con la proprieta di Sali Kusi, la sun pro 
prieta. 11'1 proprieta di Jusuf Ajdemi e la viri. 

12) podcrc di i]usuf Ajdcmi di r.i,1 16,50 e di 
me. 21,15, confinante con la proprleta di Ramadan 
Fisl-ta, la via. 1<! proprieta di Zcnel Shehu e la sun 
prop ri etil. 

13) podere di Zcnel Shehu di rnq. 9,55, confinante 
con la proprieta di jusuf Ajderni, la via, la via 
propria. 

14) podere di Mehmet Ymeri di rnq. 8,28 e di 
me. 9,80, confinante con la via, con la sua propricta 
e con la propricta <li Yrner Dellneni. 

15) podere di Ymeri Dellneni di rnq. 18,70, co.i 
finante con la proprieta di Mehmet Ymeri, la sun 
proprieta. la via e la proprieta di Ibrahim Ftera. 

16) poderc di Ibrahim Ftera di rnq. 17,70 e di 
me. 14,14, confinante con la proprieta di Ymeri Dell 
neni, la via, la propricta di Tafil Kurtaga. 

17) poderc di Tafil Kurtaga di mq 14,40 Q di 
me. 8,88, confinante con la proprietë di Ibrahim Prera, 
la proprieta di Ibrahim Kurtaga, la sua proprieta 
e la via. 

18) podere di Vait Ramazani di mq. 4,55, confi 
nante con la proprieta di Ibrahim Kurtaga. la sua 
proprieta, la via e la proprieta di Islam Sureli. 

19) podere di Islam Sureli di rnq. 40,57, confi 
nante con la propriets di Vail Ramazani, la sua pro 
prieta, la via e la proprieta di Zybejde Liman Kazi. 

20) podere di Zybejte Liman Kazi di mq. 237,75 
e di me. 34, 10, confinante con la proprieta di Islam 
Sureli, con la sua proprieta, la via e la proprieta di 
Demir Kalla~ati. 

21) podere di Demir Kallarati di mq. 99,60, con 
finante con la proprlcta di Islam Sureli, la sua pro 
prieta. la via, la via. 

22) 'La via privata di mq. 1,30. 
I sopranominati poderi raggiungono mq. 1310,81 

e me. 329,46 e sono ~ ndicati sulla carts coroqrafica 
relative, la quale, vista d'Ordine Nostro dal Mini 
stro proponente, sara allegata al presente Decreto. 
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11 Ministra proponerrte e incaricato all'esecuzione 
del presente Decreto. 

Ordiniamo ehe il presentc Decreto sia pubblicato 
nalla Gazzetta Ufficiale del Regno, rnandando a chiun 
quc spetti di osscrvarlo e di farlo osservare. 

Tirana, li 20.11.1942-XXI. 
Francesco J acomoni. 

M. Kruja 
Iljas H. Agushi. 

Decreto Luogotenenztale Nr. 323 
data 20-11 1942-XXI 

Dichiarazione di interesse pubblico della espro 
priazione di terreni in Tirana per l'apertura 

di una via nuova 

NOI 
LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTA 

VITTORIO EMANUELE 111 
PER GRAZIA DIDIO E VOLONTA DELLA NAZIONE 

RE D' IT ALIA E D' ALBANIA 
IMPERATORE D' ETIOPIA 

In virtu dell' Autori ta a Noi conferita ; 
Visto il Decreto dell' 11 dicernbre 1939-XVIII, 

n. 178 contenente le norme per l'espropriazione di in 
teresse pubblico; 

Ritenuta la nccessita di espropriare alcuni ter 
reni ed edifici per l'apertura di una via nuova fra 
la via Generale Guzzoni e la via Hoxha Tahsirn : 

Su proposta del Ministro Segretario di Stato 
per I'Interno, di concerto con il Ministro Segretario 
di Stato per i Lavori Pubblici; 

abbiarno decretato e decretiarno: 
Articolo unico 

E' dichiarata d'interesse pubblico l'espropriaz~one 
dei terreni rd edifici nalla cittë di Tirana notati qui 
appresso: 

1) podere di J usuf Naxhi Djatha e di Ramazan 
Bardhoshi di mq. 17 e di me. 544, confinante con 
Ia via Hoxha Tahslm, con la via Nuova, con la pro 
prieta di ·Jusuf Vorfeni e con le sug proprieta. 

2) podere di Jusuf Vorf.eni di mq. 19,70 e di 
mq. 30,788, confinante con la proprietaldi Jusuf Haxhi 
Djata, con la via Nuova, con la oroprieta di Osman 
Kujunxhi, e con Ia sua proprieta. 

3) podere di Osman Kujunxhi, di mq. 10,29, con 
finante con la p-oprteta di Jusuf Vorfni, con la via 
Nuova e con la sua via. 

4) podere di Osman Kujunxhi di mq. 29,12 e di 
me. 78,72, confinante con la proprieta di ijusuf Vorfni, 
con la via Nuova, e con la sua via, 

5) padere di Haxhi Dingu, di rnq. 108,41, con 
finante da tre lati con la sua via. 

6) podere di Vakfi di rnq. 404,72, continante con 
la via nuova, con la via Hiqmed Budinaku e dalta 
sua proprleta. 

7) padere di Hiqmed Budinaku, di mq. 337,90, 

confinante con la proprieta di Vakfi, dalia sua pro 
prieta, dalla proprieta di Haxhi Dungu e dalla sua 
proprieta. 

8) podere di Haxhi Budinaku di rnq. 124,07 e di 
me. 56,54 - 224,68 - 281,22, confinante con i1 po 
dere di Vakfi, con la via e con la sua casa. 

9) podere di Hasan Karaj di rnq. 92,27, confi 
nante con lrl propricta di Abdulla Karaj e con la 
sua via. 

10) podere di Abdyl Karaj di mq. 39,90, confi- 
nante con la via Hoxha Tahsirn, via Hasan Karaj e 
con la sua proprieta. 

Tutti questi paderi con la superficie di mq. 
1166,55 e di me. 396,06 sono indicati sulla carta co 
rografica relativa, la quale, vistata d'Ordine Nostro 
dal Ministra proponente, sara alleqata al presente 
Decreto. 

Il Ministra proponente e incarlcato aU'esecuzione 
del presente Dccreto. 

Ordiniamo ehe il presente Decreto sia pubblicato 
nella Gazzetta Ufficiale del Regno, mandando a chiun 
que spetti di osservar1o e di farlo osservare. 

Tirana, li 20.11.1942-XXI. 
Francesco Jacomoni 

M. Kruja 
Iljas H. Agushi. 

Decreto Luogotenenziale Nr. 324 
data 20-11-1942-XXI 

,. Espropriazioni a Tirana per la sistemazione 
della Strada Gen.:Pariani 

NOi 
LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTA 

VITTORIO EMANtTELE III 
PER GRAZIA DI DIO E VOLONTA DELLA NAZIONE 

RE D' IT ALIA E D' ALBANIA 
IMPERATORE D' ETIOPIA 

In virtu dell'Autorita a Noi conterita: 
Visto i1 Decrcto dell' 11 dicernbre 1939-XVIII, 

N. 178 contenente le norme per l' espropriazione 'di 
interesse pubblico; 

Ritenuta la nccessita di espropriare alcuni ter 
reni per la sistemazione della via Pariani in Tirana; 

Su proposta del Ministro Segretario di State 
per l'Interno, di concerto con il Ministra Segretario 
di Stato per i Lavori Pubblici 

abbiamo decretato e dccretiamo 
Articolo unico 

E' dlchiarato d'interesse pubblico I'espropriazlonc 
dei poderi delle persona sotto indicate per la sistema 
zione della via Generale Pariani, fra la via Principe 
Umberto e quella di Scutari: 

1) Poder<:: di Shuqri Toska di mq. 44,29 e di 
me. 47,52, confinante con la via, proprieta di All 
Toska e sua proprleta: 

2) Proprietil. di Ali Tosca di rnq. 10,80 e me. 27 
confinante con la proprieta di Shgqri Toska, la. via, 
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3) Podere di Abaz Budinaku di mq. 2,64 confi 
nante con la proprieta di Ali Toska, la via, la pro 
pr ieta di Abdyl Koroqi e la sua proprieta. 

4) Podere di Myslim Rexhep Mustafa e di Be 
qir Dernneri di mq. 56,99 e di me. 70,46 confinante 
da due lati con la via, la propricta di Beqir Dernneri 
e sua proprieta. 

5) Podere di Abdyl Kroqi di mq. 2,55 confinante 
con la proprieta di Ali Toska, la via e sua proprieta. 

6) Podere di Beqir Dernneri di mq. 62,96 e di 
me. 78,28 confinante con la proprieta di Myslim 
Rexhep Mustafa, la proprieta di Beqir Demneri, la 
via e la sua proprieta. 

7) Podere di Myslim Dernneri di rnq. 22,78 e di 
me. 25 confinante con la proprieta di Beqir Dernneri, 
la via, la proprieta di Abdyl Demneri e la sua pro 
prieta. 

8) Podere di Abdyl Demneri di mq. 11,89 e di 
me. 27,35 coniinante con la proprieta di Myslim Dem 
neri, la via, la proprieta di Rexhep Demneri e la 
sua proprieta. 

9) Podere di Rexhep Demneri di mq. 126,90 con 
Iinante con la proprieta di Abdyl Demneri, la via, 
la sua proprieta, la proprieta di Adem Xhepa e la 
sua proprieta. 

10) Podere di Adem Xhepa di mq. 35 e di me. 
170,80 confinante con la proprieta di Rexhep Dem 
neri, da due lati la via, e la sua proprieta. 

La somme totale di questi poderi e di mq. 377,40 
e di me. 446,41. 

Questi poderi eono indicati sulla carta coroqra 
fica relative, vistata d'ordine nostro dal Ministro pro 
ponente; sara alleqata al presente Decreto. 

II Ministro proponente e incaricato all'esecuzione 
del presente Decreto. 

Ordiniamo ehe il presente Decreto sia pubblicato 
nella Gazzetta Ufficiale del Regno, rnandando a chiun 
que spetti di osservarlo e di farlo osservare. 

Tirana, li 20.11.1942-XXI. 
Francesco Jacomoni. 

M. Kruja 

Decreto Luogotenem:iale Nr. 325 
data 20-Xl-1942-XXI. 

Revoca del D.L. n. 32 (194.0) 
NOI 

LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTA 
VITTORIO EMANUELE III 

PER GRAZIA DI DIO .I!: VOLONTA DELLA NAZIONE 
RE D' ITALIA E D' ALBANIA 
IMPERATORE D' ETIOPIA 

In virtu dell' Autori ta a Noi conferita , 
Viste i1 Nostro Decreto del 25 gennaio 1940- 

XVIII, n. 32 sulla espropriazione di alcuni terreni per 
il second o ampliamento del carnpo di volo a Tirana; 

Visto la richlesta del Comando dell' Aeroneunca 

in Albania, in data 4 setternbre 1942-XX, n. 8/ D / 
4060; 

Sn proposta del Ministro dei Lavori Pubblici; 
abbiarno decretato e dccretiarno 

Su richiesta del Cornando dell'Aeronautica in Al 
bania, viene revocato ii D. L. del 25 gennaio 1940- 
XVIIl, n. 32, sulla espropriazione di alcuni terreni 
per il secondo ampliamento del Campo di Volo a 
Tirana. · 

Ordiniarno ehe il presente Decreto sia pubblicato 
nella Gazzetta Ufficiale del Regno, mandando a chiun 
quc spetti di osservarlo e di farlo osservare. 

Tirana, li 20.11.1942-XXI. 
Francesco J acorn on i 

Iljas H. Agushi 

Decreto Luogotenenziale Nr. 326 
data 25-11-1942-XXI 

Approvazione dell'accordo concluso fro il 
Mmistro delleEincnze e la Soc, An. S.A,S.T.E.B. 

NOI 
LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTA 

VITTORIO EMANUELE III 
PER GRAZIA DIDIO E VOLONTA DELLA NAZIONE 

RE D' IT ALIA E D' ALBANIA 
IMPERATORE D' ETIOPIA 

Visto l'approvazione autorizzata dal Consiglio dei 
Ministrin. 1137, data 12 agosto 1942-XX. 

Su proposta del Ministro Seqretario di Stato 
per le Finanze, di concerto con il Ministro Seqreiario 
di Stato per l'Econornia Nazionale: 

abbiamo decretato e decretiamo 
Art. 1 

E' apprbvato e reso applicabile l'accordo concluso 
il 18 settembre 1942-XX Ira il Minis~ro delle Finanze 
e la Societa Anonima Albanese Commerciale e Agraria 
(S. A. S. T. E. B.), alla quale si vendono le quantita 
di grano, della segala, dell'orzo e del rnais arnrnas 
sate delle vendite delte decime e delle terze prodotte 
nel Regno, l'accordo ehe viene dal presente Decreto 
e vistato per Ordine Nostro, dal Ministro delle Fi 
Finanze. 

Art. 2 
II presentc Decreto entra in vigore dal giorno 

della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del 
Regno e sara presentato dal Ministro proponente al 
Consiglio Superiore Fascista Corporative per la sua 
conversione in legge. 

Ordiniarno ehe il presente Decrcto sia pubblicato 
nella Gazzetta Ufficiale del Regno, mandando a chiun 
que spetti di osservarlo e di farlo osservare. 

Tirana, li 25.11.1942-XXI. 
Francesco Iacomoni 

Shuk Gurakuqi 
K. Kotte 
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CONTRATTO 
Fra il Ministero per le Finanze, rappresentato dal 

Titolare S. E. Shuk Gurakuqi, e la Socicta Anonima 
Commerciale e Agricola « S. A. S. T. E. B. » ehe ha 
la scde a Durazzo, rappresentata da S. E. Dhimitër 
Bcratti ed il Sig. Jonuz Shijaku debitamcnte auto 
rizzati e in virti) della deliberazione del Consiglio 
della Societa, verbale N. 3 del 6 agosto 1942-XX, 
si e convenuto quanto appresso: 

Art. 1 
Il Ministero per le Finanze in virtu dell'auto 

rizzazione concessa con la deliberazione N. 1137 del 
12 agosto 1942-XX del Consiglio dei Ministri, cede 
alla Socicta SASTEB nella sua qualita di Ente au 
torizzzato dal Governo per il quantitative del grano 
dclla segale, dell'orzo e del granone il quale sara 
realizzato dalle decime e dalle terze dell'esercizio fi 
nanziario 1942-1943. 

Art. 2 
Il prezzo della cornpra-vendita viene fissato ed 

accettato dalle due parti contraenti per fr. alb. 120 
( centoventi) per ogni quintale di qrano, e per fr. 
alb. 100 ( cen to) per ogni quintale di seqale, orzo 
e granone. 

Art. 3 
La Societa « S. A. S. T. E. B. » si obbliga di 

accettare e prenderc in consegna dal Ministero delle 
Finanze i suddetti elencati nell'art. 1 secondo la qua 
lita e le modalita fissate nell'art. 12 del Decreto 
Luogotenenziale N. 100 in data 1'5 maggio 1942-XX. 

Art. 4 
II terrnine di consegna dei cereali viene stabi 

lito ed accettato da ambedue le parti contracnti, va 
lido dopo la data della sottoscrizione di questo ac 
cordo :per terrninare alla data del 15 aprile 1943-XXI. 

Art. 5 
II Ministero per le Finanze s'impegna a conse 

gnare alla Societa « S. A. S. T. E. B. » il primo 
quantitative del grano, della seqale' e dell'orzo fino 
al 30 novernbrc del corrcnte anno 1942-XXI, ed il 
secondo quantitative del granone Iino al 15 aprile 
dell'anno 1943-XXI. 

Art. 6. 
La Societa « S. A. S. T. E. B.,~ fin dal giorno 

della consegna dei rnaqazzini da parte del Ministero 
per 1 e Finanze si obbliga a corr ispondere 'ai rispettivi 
proprietari 1' affitto di tutti negozi adibiti a de 
posito di cereali ai prezzi contraenti fra questi e 
il Ministero per le Finanze. 

La Socicta « S. A. S. T. E. B. » s' impegna .•. a 
rispettare puntual mente le condizioni dei contraenti 
Ira ii Ministero per Je Finanze ed i comrnercianti 
delle decime, i quali si obbligano a tfasportare e 
consegnare i cereali nei luoghi e magazzini prece 
dentemente stabiliti. 

Art. 8 
La Societa « S. A. S. T. E. B. » s' impegna a 

paqare al Ministero per le Finanze il prezzo dei ce 
reali prelevati al terminë d'ogni mese seguente a quello 
della consegna dei cereali in base alle ricevute. 

Art. 9 
In caso ehe la Societa S. A. S. T. E. B. non 

corrispondesse al relative centro-valore dei cereali 
prelevati secondo le oondizioni fissate nel suddetto 
articolo, il Ministero per le Finanze ha la facolta 
di annullare il presente accordo e prelevare la somrna 
non pagata dal fondo stabilito ncl bilancio statale 
destinate come · fisso cornpenso alla suddetta Societa 
in base all'articolo 11, accordo in data 15 setternbre 
1942-XX, concluso fra il Governo e la Societa S. 
A. S. T. E. B. per l'arnmasso dei cereali. 

Art. 10 
11 presente accordo entra in vigore dalla data 

della sottoscrizione. 
Tirana, li 18 sctternbre 1942-XX. 

Per i 1 Ministro delle Finanze 
Shuk Gurakuqi 

Per la Societa S. A. S. T. E. B. 
D. Beratti 

Jonus Shijaku 

Decreto Luogotenenziale Nr. 327 
data 27-11-1942,XXI 

Modifica del Regolamento delle carceri 

NOI 
LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTA 

VITTORIO EMANUELE III 
PER GRAZIA DIDIO E VOLONTA DELLA NAZIONE 

RE D' IT ALIA E D' ALBANIA 
IMPERATORE D' ETIOPIA 

In virtu dell' Autorita a Noi conferita; 
Visto l'art. 4 del Nostro Decreto sulla istitu 

zione della Direzione Centrale Penitenziaria; 
Su proposta del Presidente del Consiglio dei 

Ministri, Ministro Segretario di Stato per gli In 
terni; 

abbiamo decretato e dccr etiamo: 
Art. 1. 

provvedirnenti dati dal Consiglio di viqilanza 
a norma del Reqolamento carcerario 18 agosto 1933, 
sono a cura del Prefetto immediatarnente cornunicati 
al Ministero degli Interni, Direzione Centrale Peni 
tenziaria, per la conferma · o· la revoca, senza ehe 
ne sia sospesa la esecuzione. 

Art. 2 
Le assegnazioni dei detenuti agli stabilimenti 

penali, il loro trasferirnento da uno ad altro sta 
bilimento e la deterrninazione del numëro di quelli 
ehe debbono trasfcrirsi e di quelli ehe debbono ri 
manere, sono disposti dal Ministero degli Interni, 
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Direzione Centrale Penitenziaria, anche senza la pro 
posta o il parere del Consiglio di vigilanza. 

E' vietato al detenuto di chiedere il suo trasfe 
rimento, anche a proprie spese, ad altro stabilimente. 

l\rt. 3 
I colloqui con Iamiliari sono concessi ai con 

dannati, dal Prefetto, agli imputati, dall'autorita ehe 
procede all'istruttoria del processo, e dopo la chiu 
sura di questa, dal Procuratore del Re. 

Nelle carceri di Sottoprefettura, la concessione 
di colloqui ai condannati spetta al Sortoprefetto, 
fermo restando per gli imputati ii disposto del ca 
poverso precedentë. 

La Direzione centrale penitenziaria puo conce 
dere colloqui straordinari. 

I colloqui possono e ssere rifiutati ai detenuti 
puniti o indisciplinati. 

l\rt. 4 
E' vietato I'acquisto di generi alimentari dal li 

bero commercio. 
L' l\mministrazione provvedera alla costit uzione di 

uno spaccio interno, dal quale ii detenuto, con le 
modalita di cui all'art. 41 del Regolamento, porra 
acquistare generi alimentari, per un importo massimo 
stabilito dal Direttore. 

E' vietata I'introduzione nello stabilimente di 
qualsiasi oggetto di vestiario, vitto o altra specie, de 
stinato all'uso o al consumo senza ii perrnesso della 
Direzione centrale penitenziaria. 

Art. 5 
La deterrninazione della destinazione dei locali, 

destinati a carcere, e fatta dalla Direzione centrale 
penitenziaria, su proposta o su parere, quando sia 
richiesto, del Consiglio di vigilanza composto a nor 
ma dell'art. 2 del Regolamento. 

Art. 6. 
In ogni stabilimento sara qiornalrnente rivelata 

la situazione dei detenuti presenti, distinti per posi 
zione giuridica ( condannati o lmputati), per specie 
di reato (politici o comuni), per sesso, per eta, per 
stato di salute. La situazione, rilevata alla mezzanotte 
di ciascun giorno, dovra essere rappresentata in un 
prospctto numerico e inviata giornalmente alla Di 
rezione Centrale penitenziaria, unitamente alle varia 
zioni verificatesii n confronto del giorno precedente. 

Art. 7 
Presso ogni stabilimento e costrtuito per ciascun 

detenuto un fascicolo personale. 
II fascicolo personale deve contenere tutti i dati 

anagrafici e segnalatici necessari per la identifica 
zione del detenuto, nonchë copia dell'ordine di car 
cerazione, se si tratta di imputato, o 'estrarto di sen- 

tenza, se si tratta di condannato, e copia di qual 
siasi provvedirnento relative al detenuto. 

Presso la Direzione Centrale penitenziaria e co 
stituito un casellario penitenziario, ehe raccoglie la 
copia integrale di tutti i fascicoli dei detenuti del 
Regno. 

Art. 8 
II presente Dccreto entra in vigore dal giorno 

della sua pubblicazione nella Gazzetta Utficiale del 
Regno. · 

Ordiniamo la pubblicazione del presente Decreto 
nella Gazzetta Ufficiale del Regno, mandando u chiun 
que spetti di rispettarlo e di farlo rispettare. 

Tirana, 27 .11 1942-XXI. 
Francesco Jacomoni. 

M. Kruja 

Impresa Mineraria S. A. «HROMASEO» 
AVVISO DI CONVOCAZIONE 

Gli azionisti sono convocati in Assernblea Struor- 

" 

dinaria per ii giorno 20 gennaio 1943 in Tirana - via 
Regina Elena. n. 98 - presso lo studio dell'Avv. Ali 
Erebara, allc ore 15 in prima convocazione, e nello 

, stesso luogo ed ora il giorno 30 gennaio 1943 in ,. ;J seconda convocazione per deliberare sul sequente or- 
"~ dine del giorno: 
j 1) Cambiarnento della ragione sociale - traste- 

l,i rimento della sede ed altre modificazioni dello Sta 
ijt tut o Sociale; 
l j 2) Dirnissioni del Consiglio di Arnministrazione e ,1J It' del Collegio Sindacale : elezione del nuovo Consiglio 
l e del nuovo Colleqio. 
f Per partccipare all'Assemblea gli azionisti do 
.} vranno dimostrare di avere depositato, almeno cin 
que giorni prima dcll'Assemblea, le loro azioni presso 
la sede sociale o presso un Istiluto bancario ufficial 
mente riconosciuto in Albania o all'Estero. 

RETTIFICA 
L'art. 5 del D.L. Nr. 267 del 13 ott, 1942-XXI, 

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno Nr. 123 
in data . . . . . va letto come appresso: 

l\rt. 5 
Trascorsi dieci anni dal 1 Gennaio 1943-XXI, 

senza ehe l'azione sia stata presentata per la conver 
sione, la societa dichiara decaduto il tltolo e ne emette 
uno nuovo, ehe intesta provvisoriamente alla Cassa 
centrale erariale, presso la quale ë depositato. Tras 
corsi altri dieci anni la Cassa provvede alla vendita 
del titolo, incassandone il ricavo. 

NDREQJE GABIMI 
Data e D.M. Nr. 325, botue në faqen 5 të këtij 

Numuri, nuk ësht 20 por 13 Nëntor 1942-XXI. 

Shtyp. Luarasi Tiran! 

BKSH
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FLETORJA 
E MBRETNISË 

Nr, 151 

ZYRTAR 
SHQIPTARE 

Tiranë, e Mërkurë 16 Dhjetor 1942-XXI 

BOTOHET PREJ MINISTRIS st KULTUR£S POPULLORE 

KONDITAT E PAJTIMIT 

PËR SHQIPtRI, Ir ALI e PERANDORI: për nji vit Fr, Sbq. 20 
• JASHTE (Sb.ete të B. Postal) • • • > 80 

(për 6 muaj gjysma) 
Nj!i numur (deri 16 faqesh) i muajit n'udhtim Fr. Shq. 0,20 
» • > • i vjetër ,. 1.- 

(Numura të veçanta shiten edhe në Libraritë) 
Të hollat për pajtime ose për sasi numurash a koleksio 

ne paguhen në Zyrën e Financave në çdo vend dhe <lë· 
ftesa përkatëse duhet t'i dërgohet Ministris së KUL TURES 
POPULLORE. 

Për Fletoren Zyrtare, nga jashtë paitiml mund të dër 
gohet me çek banke, tue shtue fr, shq. 0.70 per pullat e dë 
ftesës, po dhen'atë drejtim. 

TAKSA E REGULLA PËR SHPALLJET 

Kur nuk kalon një shtyllë (shqip e italisht) Fr. Sbq. 10 
Për ma 11humë se IJ.jë shtyllë për çdo shtyllë • ~ 

Botohen pa -.leltl shpalljet q'u plrkasin gjyqen ost 1uimin!• 
1tratl1 Shtetnore dhe ato të clllsueme t'atllla 01e ti perja1htuemi 
llgjl!riaht nga pagimi I taku.ve Shtetnore. 

Shpalljet botohen rregul111ht • kur nuk pengojnl ra1je ti po• 
eaçme. ndl!r 3 numurat e para pas mbritje1 11! tyre në Reda.ks! 

pagesa e 1hpalljevet bëhet si edhe për pajtimet nil§ Zyrs,t F~~ 

DllEJTIMl pir korre1pondenc6 dhe pageaat 6aht 
MlNIST1l1S£ st KULTURtS POPULLOU 

(FLETOllJA ZYRTAllE) 
Till.AN£ 

PËRMBAJTJE 

1. D. Min. Fin. - Emërime etj. 
2) D. Min. Ar. - Emërim institutori 

t. 1-9 

në provë " 9 
3) Shpallje ankandi e Bashkis së Fjerit ,, 10 
4) " " e Zyrës Fin. Ulqin ,, 10 
5) " " e Kom. Q. Shijak ,, 10 
6) " e Bashkis së Lushnjes , 10 
7) Shpallje Gjyqesh • 11 

LAJM£RIM PAJTIMTARVET 

Pajtimtarët e Fletores Zyrtare janë të lutun që 
t'a paguejnë me kohë pajtimin për vitin që afrohet 
1943, që të mos pritet dërgimi i Fletores. 

ADMINISTRATA 

DEKRET MINISTRORË 
Marrje në shërbim provizor nëp. për 

Financat e T. L. 
Ministri Sekretar Shteti për Financat 

Mba~si pa Dekretin Mëkambësuer datë 3 Prill 1940- 
XVIII, Nr, 105, mbi gjëndjen juridike, ekonomike e je 
rarkike të nënpunsave të Shtetit; 

Mbassi pa Dekretin Mëkambësuer me datë 25.VII. 
1942-XX, me të cilin autorizohet Ministrija e Financavet 
me emnue nëpunëse të k.ategorinavet të ndryshme për 
plotsimin e nevoja vet në Financat e Tokavet të Lirueme; 

DEKRETON: 
Neni 1 

Personat e posht-shënuem emnohen me sherbim 
provizor, me cilësi dhe me vënd-shërbimi caktue bri sej 
cilit emën si vijon dhe me rrogë muejore prej fr. shq. 80. 
( netdhjetë). - 
1) • Isa Osmani 
lan; 

2) - N Nexhipi 
3) - V Çadiku 
4) - I Rexhepi 
5) - E F. Lillolli 

· Tagrambledhës pranë Fin. Gji- 

- R o j t a r » » Kërçovë ;· 

" l) 

)) " » Strugë (Prespë) 

" " l) " " 
Neni 2 

Ky Dekret ka me u botua në Fletoren Zyrtare të 
Mbretnis dl.e ka me iu kurntue Këshillit Kontrollues 
për rregjistrim si dhe të gjitha zyrave të tjera për 
katëse. 

Tiranë, më 26-X-1942-XX. 
Ministri i Financavet: 
Shuk Gurakuqi d. v .• 
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Marrje nëp. provizor në shërbim të Financavet 

Jlinistri Sekretar Shteti për Financat 
Mba~si pa Dekretin Mëkambësuer datë 3 Prill 19io 

XVIII. Nr. 105, mbi gjëndjen juridike, ekonomike e je 
rarkike të nënpunsave të Shtetit: 

Mbassi pa Dekretin Mëkambësuer me datë 25.VIT. 
1942-XX, me të cilin autorizohet Ministrija e Financavet 
me emnue nëpunësa të kategorinavet të ndryshme për 
plotsimin e nevojavet në Financat e Tokavet të Lirueme ; 

DEKRETON: 
Neni 1' 

Personat e posht-shënuem- emnohen me shërbim 
provizor, me cilësi dhe me vënd-shërbimi caktue bri sej 
cilit emën si vijon dhe me rrogë muejore prej fr. shq. 80.- 
(tetdhjetë).- ·- · - - - 

1) P. Lurnezi, Tagrambledhës pranë Financës Prizren; 
2)' Sh. Xhernali, Rojtar pranë Financës Prizren; 3) 
Sh. Beqiri, Tagrambledhës pranë Financës Ferizaj; 
4) M. Siurçe, Rojtar pranë Financës Ulqin; 5) S. 
Ismaili, Rojtar pranë Financës Gjakovë. 

Neni 2 
K4 Dekret ka me u botue në Fletoren Zurtare t.ë 

Mbretnis dhe ka me. iu kumtue Këshillit Kontrollues 
për rregjistrim si dhe të gjitha zyrave 1ë tjera për 
katëse. 

Tiranë, më 9-XI-1942-XXI. 
Ministri i Financavet: 
Shuk Gurakuqi d. v, 

Emërim i nëpunësave me shërbim provizor 
në Financat e Tokave tA Liruem 

Ministri Sekretar Shteti për Financat 
Mbnssi pa. Dekretin Mëkambësuer datë 3 Prill 1940- 

XVIII. Nr. 105, mbi gjëndjen juridilëe, elconomilie e je. 
rarkike të nënpunsave të Shtetit; 

Mbassi pa Dekretin Mëkambësuer me datë 25.VII. 
1942-XX, me të cilin autorizohet Ministrija e Financavet 
me emnue nëpunësa të kategorinavet të ndryshme për 

plotsimin e nevojavet në Financat e Tokavet të Lirueme; 

DEKRETON 
Neni 1' 

Personat e posht-shënuem. emnohen me sherbim 
provizor, me cilësi dhe me vënd-shërbimi caktue bri sej 

cilit emën si vijon dhe me rrogë muejore prej fr. shq, 80. 

(tetdhjetë).- -.. -- -- -- - 

1) Z. J. Shahini Tagrambledhës pranë Fin. Feri 
zaj; 2) Z. N. Paçuku, Rojtar pranë Financës Tetovë. 

Neni 2 
Ky Dekret ka me u botue në Fletoren Zyrtare të 

.MJ)retni~ dhe ka me iu kumtua Këshillit Kontrollues 

për rregjistrim si dhe të gjitha zyrave të tjera për 
katëse. 

Tiranë, më 12-XI-1942-XXI. 
Ministri i Financavet: 
Shuk Gurakuqi d. v. 

Emërim i tre nëpunësave me shërbim provizor 
në Financat e Tokavet të Lirueme 

.IJinistri Sekretar Shteti për Pinancat 
Mhass: pa Dekretin Mëkambësuer datë 8 'Prill l !,40- 

XVIII, Nr, 105, mbi gjëndjeu juridike, ekonomike e je 
rarkikc të nënpunsave të Shtetit; 

Mbassi pa Dekretin Mëkambësuer me datë ~.VII. 
191<2-XX, me të cilin autorizohet Ministrija c Financa.vet 
me emnue nëpunëse të kategorinavet të ndryshme për 
plotsimin e nevojavet në Financat e Tokavet të Lirueme; 

DEKRETON: 
Neni 11 

Personat e posht-shënuem- ernnohen roe sherban 
provizor, me cilësi dhe me vënd-shërbimi caktue bri sej 
cilit emën si vijon dhe me rrogë muejore prej. fr. shq. 8-0. 
(tetdhjetë).- 

1) Z. A. Noga, Taqrambledhës Financë Dibër; 
2)' Z. M. Hgscni, Rojtar Financë Prishtinë; 3) z. 
N. Halili, Rojtar Financë Gjilan. 

Neni 2 
K9 Dekret ka me u-botue në Fletoren Zyrtare të 

Mbretnis, dhe ka me i u-kumtue Këshillit Kontro 
llues për rregjistrim si dhe të gjitha zyrave tjera për 
katëse. 

Tiranë, më 12-XI-1942-XXI. 
Ministr' i Financavet 
Shuk Gurakuqi d. v. 

Marrje nëp. në shërbim provizor 

.li inistri Sekretar Shtefi për Financat 
Mb::issi pa Dekretin Mëkambësuer datë 8 Prill 1940- 

XVIII. Nr. 105, mbi gjëndjen jtlridwi, emnomilte e je 
rarkike të nënpunsave të Shtetit; 

Mbassi pa Dekretin Mëkambësuer me datë 25.Vll. 
1942-XX, me të cilin autorizohet Ministrija e Financa.vet 
me emnue nëpunësa të kategorina.vet të ndryshme për 
plotsimin e nevoja vet në Fina.neat e Tokavet të Lirueme; 

DEKRETON: 
Neni 1' 

Personat e posht-shënuem- emnohen me sherbim 
provizor, me cilësi dhe me vënd-shërbimi caktue brf sej 
cih"'t emën dhe me rrogë muejore sii vijon : 
I) - Z. Bejram Haziri Sek. i Tatimeve Fin. Prishtinë fr. 
shq. 150; 2) - Z. Riza Karagjozi Tagrambledhës Fin ID 
gin fr. shq. 80; 3) - Z. Ibrahim Shuaipi Rojtar MoMpoli 
Fin. Sttrugë fr. shq. so; '4,) - Z. Rrok BeriBba Bojtar Ho. 
nopoli Fin. Prizren fr. shq. 8(). 
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Neni 2 
Ky Dekret ka me u botue në Fletoren Zyrtare të 

.Mb.rtlnis, dhe ka me i u-kumtue Këshillit Kontro 
llues për rregjistrim si dhe të gjitha zgrave tjera për- 
kat2se. 

Tiranë, më 29-IX-1942-XX. 
Ministr' i Pmancavet: 
Shuk Gurakuqi d. v. 

Emërim nëpun. provizorë 

Ministri Sekreun: Shteti për Fmancat 
M.Lr •.. '1Si pa Dekretin Mëkambësuer datë 3 Prill l940- 

XVUI. ~r. 105, mbi gjëndjen juridike, ekonomike e je 
rarkike të nën punsave të Shtetit; 

Mbassi pa Dekretin Mëkambësuer me datë 25- 7. 
1942-XX; me të cilin autorizohet Ministri ja e Fi· 
nancavet me emnue nëpunësa të kategorinavet të 
ndryshme për plotsirnin e nevojavet të Financavet 
në Tokat e Liruerne-; 

DEKRETON: 
Neni 1 

Personat e posht-shënuem emnohen me shërbim 
provizor, me cilësi, vend-shërbimi dhe rrogë mue 
jo-re siç shënohet bri sejcilit emën si vijon: 

1) Dhimitër Bitri, Praktikant pranë Fin. Strugë 
me rrogë fr. shq. 110. 

2) Jak Shahini, Tagrambledhës pranë Fin. Ferizaj 
me rrogë fr. shq. 80. 

3) Osman Halili, Rojtar pranë Fin Gjilan me 
rrogë fr. shq. 80. 

Neni 2 
Ky Dekret do të botohet në Fletoren Zyrtare të 

Mbretnis dhe do t'i kumtohet Këshillit Kontrolluës 
për rregjistrim si dhe Zyravet tjera përkatëse. 

Tiranë, më 26-XI-1942-XXI. 
Ministr' i Pmancavet: 

Shuk Gurakuqi d. v , 

Shkarkim nëp. nga detyra 

}linistri sekreiav Shteti për Financat 
Mu~ls~• pa Dekretin Mëkambësuer date 8 Prill 194.0- 

XVIII, Nr. 105, mbi gjëndjen juridike, ekonomike e je 
rark.ike të nënpunsave të Shtetit; 

Mbassi pa shkresën N. 0747 datë 13.8.1942-XX, 
të Drejtoris së P. të Policis, r,1e të cilën njoftohet 
.Ministrija se Z. Hajro Borshi asht emnue me De 
kret Mëkambësuer pranë Trupit t' Armatosun t'asaj 
D~jtorije; 

DEKRETON: 
Neni 1' 

Zot. Hajro Borshi, Grupi B, Grada xr-s, Ndih 
mës-Llogaritar pranë Intendencës Financiere të Be· 
ratit, shlyhet nga kuadri i personelit t' Administratës 

Financjare mbassi ka kalue n'atë të Sigurimit Pu 
blik. 

Neni 2 
Ky Dekret për të gjitha efektet ligjore hynë në 

fuqi qysh prej datës 1 Shtatuer 1942-XX. 
Ky Dekret do të botohet në Fletoren Zyrtare ti 

Mbretnis dhe do t' i kumtohet Këshillit Kontrolluës 
për rregjistrim si dhe Zyravet tjera përkatëse. 

Tiranë, më 26-IX-1942-XX. 
Ministri i Financa vet : 
Shuk Gurakuqi d. v. 

Pranim dorëheqjeje 

Ministri Sekretar Shteti për Financat 
Mbsss: pa Dekretin Mëkambësuer datë 3 Prill 1H&O~ 

XVIII, .Nr. 105, mbi gjëndjen juridike, ekooomike e jt,. 
rarkike të nënpunsave të Shtetit; 

Mbassi pa Dekretin Ministruer N. 101 datë .12. 
5. 1942-XX. 

Mbassi pa shkresën N . .355 datë 16.10.1942-XX, 
të Zyrës Financiare Gjilan, me· të cilën njoftohet 
Ministrija se Z. Ali Baki Safa, ka paraqitun dorë 
heqjen ; . ., i.i 

DEKRETON: 
Neni 1 

Pranohet dorëheqja e paraqituri prej Z. Ali Baki 
Safa, Praktikant pranë Zyrës Financjare Gjilanit, iw 
bazë të nenit 45 të Dek. Mk. Nr. 105 datë 3.4.1940- 
XVIII; , ·,• 

Neni 2 
Ky Dekret për të gjitha efektet ligjore hynë në 

fuqi nga data 20.10.1942-XX. 
Ky Dekret do të botohet në Fletoren Zyrtare të 

Mbretnis dhe do t' i kumtohet Këshillit Kontrolluës 
për rregjistrim si dhe Zyravet tjera përkatëse. 

Tiranë, 9-XI-1942-XXI. 
Ministri i Financa.vet: 
Shuk Gurakuqi d. v. 

Pranim dorëheqjeje 

Ministri Sekretar Shteti për Financat 
Mbassi pa Dekretin Mëkambësuer N. 105 dt. 3- 

4-1940-XVIII, mbi gjendjen juridike, ekonomike e 
jerarkike të Nëpunsave Civilë të Shtetit; 

Mbassi pa Dekretin Ministruer N. 101, datë 12. 
5.1942-XX; 

Mbassi pa shkresën N. 177-III dt. 17.10.1942-XX 
të Zyrës Financjare Ferizaj, me të cilën njoftohet 
Ministrija se Z. Frano Gjeçi, ka parahitun dorëhe 
qjen; 

DEKRETON: 

Neni f 
Pranohet dorëheqja e paraqitun nga Z. Frano 

Gjeçi, Tagrambledhës pranë Zyrës Financjare Ferizaj 
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në bazë të Nenit 45 të D. Mk. N. 105, datë 3.4. 
1940-XVIII. 

Neni 2 
Ky Dekret për të gjitha efektet ligjore hynë në 

fuqi nga data e largimit të tij nga detyra. 
Ky Dekret do të botohet në Fletoren Zyrtare të 

Mbretnis dhe do t' i kumtohet !Çëshillit Konrrolluës 
për rregjistrim si dhe Zyravet tjera përkatëse. 

Tiranë, 9-XI-1942-XXI. 
Ministri i Financa vet: 
Shuk Gurakuqi d. v , 

Pranim dorëheqjeje 

Minisf.J'i Sekretar Shteti për Financat 
Ml arRi pa Dekretin Mëkambësuer datë 8 Prill 1940- 

XVIII, Nr. 105, mbi gjëndjen juridike, ekonomike e je 
rarkike të nënpunsave të Shtetit; 

1~bassi pa Dekretin .N\inistruer N. 101, datë 12. 
5.1942-XX; I 

Mbassi pa lutjen e tij me dt. 26.10.1942-XX 
me të cilën Z. Skënder Guri paraqet dorëheqjen; 

DEKRETON: 
Neni 1 

Pranohet dorëheqja e Z. Skënder Guri, Ndih 
mës-Llogaritar pranë Intendencës Financiare në Prizreh 
në bazë të nenit 45 të Dek. Mk. N. 105 datë 3.4. 
1940-XVIII. 

Neni 2. 
Ky Dekret për të gjitha efektet ligjore hynë në 

fuqi nga data 31 Tetuer 1942-XXI. 
Ky Dekret do të botohet në Fletoren Zyrtare të 

Mbretnis dhe do t'i kumtohet Këshillit Kontrollues 
për rregjistrim si dhe Zyravet tjera përkatëse. 

Tiranë, 9-XI-1942-XXI. 
Ministri i Fin.ancavet: 
Shuk Gurakuqi d. v. 

Deklarim dorëheqjeje nëpunësi 

Ministri Sekretar Shteti për Financpt 
Moass; pa Dekretin Mëkambësucr datë 8 Prill 1~ 

XVIII, ~r. 105, mbi giëndjen juridike, ekonomike e ~e 
rarkike të nënpunsave të Shtetit; 

hlbassi pa Dekretin Ministruer N. 101, datë 12. 
5.1942-XX; 

Mbas si pa shkresën N. 388- I datë 17 .10 .1942- 
XX, të Zyrës Financiare të Ferizajt me të cilën njofto 
het Ministrija se Z. lzedin Saraçi ka braktisë dety 
rën pa leje; 

DEKRETON: 
Neni 1' 

2 o-I: I zed in Saraçi Praktikant i Zyrë, F: nsncjare 
të Ferizajt në bazë të nenit 45 të Dekretit .Mëkam- 

bësuer N. 105 datë 3.4.1940-XVIII, deklarohet ,zyr 
tarisht dorë-heqës. 

Neni 2 
Ky Dekret për të gjitha efektet ligjore hynë në 

fuqi qysh prej datës 31.10.1942-XXI, do të botohet 
në Fletoren Zyrtare të Mbretnis dhe do t'i kum 
tohet Këshillit Kontrolluës për regjistrim si dhe Zy 
ravet tjera përkatëse. 

Tiranë, 9-XI-1942-XXI. 
Ministri i Financa vet: 
Shuk Gurakuqi d. v . 

Emërim tagrambledhësi 

Ministri Sekretar Shteti për Financat 
.Mbassi pa Dekretin Mëkambësuer Nr. 105 dt. 

3.4.940-XVIII, mbi gjendjen juridike, ekonomike e je 
rarkike të nëpunsave civil të Shtetit; 

Mbassi pa Dekretin Mëkambësuer me datë 25-7- 
1942-XX; me të cilin autorizohet Ministrija e Fi 
nancavet me emnue nëpunëse të kategorinavet të 
ndryshme për plotsimin e nevojavet të Financavet 
në Tokat e Lirueme , 

DEKRETON: 
Neni 1: 

Zot. Sejdi Selitni, emnohet Tagrambledhës me 
shërbim provizor pranë Intendencës Financiare në 
Pejë me rrogë muejore prej fr. shq. 80 (tetdhjetë). 

Neni 2 
Ky Dekret hynë në fuqi qysh prej datës 1 Te 

tuer 1942-XX. 
Ky Dekret do të botohet në Fletoren Zyrtare të 

Mbretnis IIClhe do t'i kumtohet Këshillit Kontrolluës 
për rregjistrim si dhe Zyravet tjera përkatëse. 

Tiranë, më 27-X-1942-XXI. 
Ministri i Financa vet: 
Shuk Gurakuqi d. v. 

Emërim Koatrollor' i Nxjerrjeve pranë 
Financës Ferizaj 

."tlinist1·i Sekretar Shteti për Financat 
M.bassi pa Dekretin .Ministruer N. 101, datë 12. 

5.1942-XX, që aprovon tabelat organike emnore të 
personelit të përkohshëm ndër Financat e Tokavet 
të Lirueme; 

.Mbasi pe Dekretin Mëkambësuer me datë 25.7. 
1942-XX; me të cilin autorizohet Ministrija e Fi 
nancavet me emnue nëpunëse të kategorinavet të 
ndryshme për plotsimin e nevojavet të Fmancavet 
në Tokat e Lirueme ;· 

DEKRETON: 
Neni 1 

Zot. Nik Lekaj, emnohet me cilësi si Kontrollor 
i Nxjerrjeve pranë Zyrës Financjare në Ferizaj me 
rrogë mueiore prej fr. shq, 180 {njiqind e tedhjetë]. 
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Neni 2 
Ky Dekret do të botohet në Fletoren Zyrtare të 

Mbretnis dhe do t'i kumtohet Këshillit Kontrolluës 
pw rregjistrim si dhe Zqravet tjera përkatëse. 

Tiranë, më 26 - XI -1942- XXI. 
Ministri i Financavct : 

Shuk Gurakuqi d. v. 

Emërim Nd. Llogaritari -- Ministri Sekretar Shteti për Financat 
Mbas.si pa Dekretin Mëkambësuer datë 8 Prill 191'0- 

XVIII. Nr, 105, mbi gjëndjen juridike, ekonomike e j'! 
ra.rkike të nënpunsave të Shtetit; 

Mbasi pe Dekretin Mëkambësuer me datë 25. 7. 
1942-XX; me të cilin autorizohet Ministrija e Fi 
nancavet me emnue nëpunëse të kategorinavet të 
ndryshme për plotsimin e nevojavet të Financavet 
në Tokat e Liruerne ; 

DEKRETON: 
Neni 1 

Zot. Skënder Guri, emnohet me shërbim pro 
vizor si Ndihmës-Llogaritar pranë Intendencës Fi 
nancjare në Dibër me rrogë rnuejore prej fr. shq. 
150 (njiqind e pesdhjetë). 

Neni 2 
Ky Dekret do të botohet në Fletoren Zyrtare të 

Mbretnis dhe do t'i kumtohet Këshillit Kontrollues 
për rregjistrirn si dhe Zyravet tjera përkatëse. 

Tiranë, 2-12-1942-XXI. 
Ministri i Financa vet: 
Shuk Gurakuqi d. v. 

Deklarim nëp. dorëheqës 

Ministri Sekretar Shteti për Financat 
Mb.i.ss1 pa Dekretin Mëkamb~suer datë 3 Prill l !10. 

XVIII. Nr. 105,~mbi gjëndjen juridike, ekonomike e j~ 
rarkike ~ nënpunsave të Shtetit; 

.Mbasei pa Dekretin Ministruer N. 101, datë 12. 
6.19!!2-XX; 

Mbassi pa Dekretin e tij N. 284 dt. 29.9.1942- 
XX; mbi emnimin e Z. Riza Karagjozit; 

Mbassi pa shkresën e Zyrës Financiare t'Ulqinit 
N. 317 datë 26.10.1942-XX; me të cilën nioftohet 
Ministrija se Z. Riza Karagjozi nuk e pranon de- 
tyrën e ngarkueme; · 

DEKRETON: 
Neni f 

Zot. Riza Karagjozi, Tagrambledhës pranë 1Zy 
rës Financjare n'Ulqin, deklarohet zyrtarisht dorëhe 
qës në bazë të nenit 45 të D. Mk., N. 105, dt. 3. 
4.1940-XVIII; 

Neni 2 
Ky Dekret ka me u botue në Fletoren Zyrtare të 

Mbretnis dhe· ka me iu kumtue Këshillit Kontrollues për .. 
rregjistrim si dhe të gjitha Zyrave të tjera përkatis:c •. 

Tiranë, më 20-XI-1942-XXI. 
Ministri i Financa vet: 
Shuk Gurakuqi d. V. 

Emërim agjenti në provë 

i IIT·,' Cc - 
;IJ 'fc{.~j.l ,. I ---- 

j,, 

- Ministri · Sekretar Shteti për I<'inaw:at 
Mb:;i8s1 pa Dekretin Mëkambësuer datë 3 Frie l'W)· 

XVIII. Nr. 105, mbi gjëndjen juridike, ekonomike e je•. 
rarkike të nën puns ave të Shtetit; 

Mbassi pa Dekretin Mëkambësuer datë t Qet· 
shuer 1940-XVJII, mbi aprovimin e tabellavet organL.\e 
t' Administratës Financjare : 

Mbassi pa përfundimin e konkursit për J\gjenta 
të Kl. IV -të në ruloin e personelit të Grupit C) shpa 
ll un me Dekret Ministruer datë 28 Mars 1l!O-XVIII; 

DEKRE'l'ON: 
Neni l 

Z. Pjetër Mark Lleshi, që ka dalë fituës në pro 
vimin e konkursit shpallun me Dekret Ministruer dr, 
28-III-1940-XVIII, emnohet Agjent i Kl. 1V-të në pro 
vë për gjashtë muej në Grupin C) Grada XV-të 
t'Adrninistratës Financjare me rroge muejore fr. sbq. 
800, (tetdhjetë) siç asht shënue nga tabella e për- 

,f qjitheshme e përrnbajtun në Dekretin Mëkambësuer 
t'i datë 3-IV-1940- XVII I, Nr. 105 dhe caktohet me vend 

shërbim i pranë Intcn. Financjare në Shkodër. 
Neni 2 

Ky Dekret ka me u botue në Fletoren Zyrtare të 
Mbretnis dhe ka me iu kumtue Këshi:tliib Kontrollues për 
rregjistrim si dhe të gjitha Zyrave të tjera përkatëse. 

Tiranë, më 9-XI-1942-XXI. 
Ministri i Pmanea vet: 

Shuk Gurakuqi d. v. 

Vënie nëpunësi në pritmeni 

Ministri Sekretar Shteti për Finmncot 
Mosssi pa Dekretin Mëkambësuer datë iJ Prill l9JO.. 

XVIII. Ni. 105, mbi gjëndjen juridike, ekonomike .e ··jc 
rarkike të nënpunsave të Shtetit; 

Mbassi pa verbalin e Këshillit t'AdmhdstraWs .. 
së .Ministris së Financavet me datë 22 Shtatuer 19ij2. · 
XX; \ ' ; 

DEKRETON 
Neni I 

Zot. Dott. Thoma Nushi, Grupi A) Grada VII-re, 
me shërbim në Qendër (Drejtorija e Kontabilitetit) 
në bazë të Nenit 80 dhe 92 të Dek. Mk. datë .3-IV· 
1940-XVIIl. Nr. 105, vihet në gjëndje pritmënije për· 
nji kohë prej tre (3) muejsh tue nisë nga data 1 
Tetuer 1942-XX, pa të drejtë rroge. 

Neni 2 
Ky Dekret ka me u botue në Fletoren Zyrtare të 
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Mbretnis dhe ka me iu kumtue Këshillit Kontrollues për 
rregjjstrim si dhe të gjitha Zyrave të tjera përkatëse. 

Tiranë, më 25-IX-1942-XX. 
Ministr' i Financavet: 
Shuk Gurakuqi d. v. 

Deklarim nëp. dorëheqës 

Ministri Sekretar Shteti për Pina:ncat 
Mbassi pa Dekretin Mëkambësuer N. 105 datë 

3 IV-19l10-XVJTI; 
l\'\bc.1ssi pa Dekretin Ministru<'r Nr 248 datë 4- 

.IX-19lf2-XX; 
N1bassi p~ shkresën Nr. 324 l datë 9-XI-1942-Xv;.J, 

të ?urës Financiare të Gjilanit me të cilën njoftohet 
Mmistrija se i milt-përmenduni Nazmi Ismaili, nuk 
e pranon dctgrër; e nqarkuemc: 

DEKRETON: 
Neni 1 

7 Nawn lsmaili: Rojtar pranë Zyrr,i ri1rn11:l.1' e 
në Gjilan, në oazë të r.enit 45 të Dekretit }Jlë:<Jrn~lë 
suer Nr. 1C;; datë 3-IV-1940-XVIII. deklarohet zpr- 
tarisht dorëheqës. 

Neni 2 
Ky Dekret për të gjitha efektet ligjore hynë në 

fuqi qysh prej datës 4-IX-1942-XX. Do të botohet 
në Fletoren Zyrtare të Mbretnis, dhe do t'i kumtohet 
Këshillit Kontrolluës për n egjistrim si dhe Zuravet 
tjera përkatëse. 

Tiranë, më 2-12-1942-XXI. 
Ministri i Financa vet: 
Shuk Gurakuqi d. v, 

Pranim dorëheqjeje nëp. 

Ministri Sekretar Shteti për Financat 
Mbass: pa Dekretin Mëkambësuer datë :1 Prill 1940- 

XVIII. Nr, 105, mbi gjëndjen juridike, ekonomike •! jt 
rarkike të nënpunsave të Shtetit; 

Mbassi pa vendimin e Këshillit t'Adrninistratës së 
Ministris së Ftnancavet: 

Mbassi pa shkresëi e Intendencës Financjare t~ 
Tiranës nën prot. Nr. 8!!7 datë 29-IX-1942-XX, rre 
të .cilën përcjell lutjen e Z. Abdulla Kusit, Tagramble 
dhës pranë asaj Intendence, me anën e së cilës i 
përmënduni për arsgena familjare, paraqet dorëhëqijen 
nga nëpunësija: 

DEKRETON: 
Neni 1 

Pranohet dorëheqja e paraqituri prej Z, Abdulla 
Kusit, Grupi C) Grada XIV-të, Tagrambledhës pra 
në Intendencës Financjare të Tiranës. 

Neni 2 
Pranim' i dorëheqjes të përmëndunit ka efekt prej 

datës 1 Tetuer 1942-XX. 
Ky Dr-krr-t kl me u hotue !ti.: Fletoren 7,yrbar~ li! 

Mbretnis dhe ka me iu kumtue Këshillit Kontrollues për 
rregjistrim si dhe të gjitha Zyrave të tjera përkatëse. 

Tiranë, më 3-X-1942-XX. 
Ministri i Financa vet: 
Shuk Gurakuqi d. v. 

C Heqje mase pezullimi nëp. 

Jlinistri Sekretar Shtrti për Pi·nancat 
Mbass1 pa Dekretin Mëkamo~uer datë 8 Prill 191,0- 

XVIII. Nr. 105, mbi gjëndjen juridike, ekonomike e je 
rarkike të nënpunsave të Shtetit; 

Mbasd pa Dekretin Ministrucr Nr. 62 datë 30 
Mars 19ll2-XX; 

Mbassi pn Vendimin Nr. 243 datë 10·Xl-19ll2- 
XXI. të Gjykatë~: së Shkallës I-re të Beratit; 

DEKRETON: 
'Seni 1 

Hiqet masa e pezullimit nga grada me prernje 
rroge caktuc me Dekretin t'Onë Nr. 62 datë 30 1\'~ars 
191i2-XX, kundrejt z. Hajri Halilajt, Grupi C) Grada 
XJV-t~. Rojtar pranë Drejtoris së Çifliqevet Shtet- 
nom n~ Lushnjë 

Neni 2 
Z. Hajri Halila]. ka me i-u paque rroga <1ë nga 

data 3r1-III-1942-XX. 
Ky Dekret ka me u botue në Fletoren Zyrtare të 

Mbretnis dhe ka me iu kumtue Këshillit. Kontrollues për 
rregjjstrim si dhe të gjitha Zyrave të tjera përkatëse. 

Tiranë. më 2-12-1942-XXJ. 
Ministri i Pinancavet : 

Shuk Gura.kuqi d. "· 

Vumje nëp, në gjendje pritmenie 

.llilb'istri Sekretar Shtrti për Financat 
Mbassi pa Dekretin Mëkambësuer datë 3 Prill 

1940-XVIII, Nr. 105, mbi gjëndjen juridike, ekono 
mike e jerarkike të nënpunsave të Shtetit; 

Mbassi pa mendimin e Këshillit t' Administratës 
së Ministris 'së Financavet: 

DEKRETO~: 
Neni 1 

Zot. Nuri Çuçi, Grupi B) Grada X-të, ndihmës 
Kontrollor' i Krypores së Vlonës, në bazë të Nenit 
80 e 92 të Dekretit Mëkambësuer Nr. 105 ·da1lë 
3 Prill 1940-XVIII, vihet në qjëndje pritrnënije për 
nji kohë prej 4 (katër) muajsh tue nisë nga data 22 
Tetuer 1942-XX, me 1/2 (gjysmën) e rrogës së tij, 
për arësgena shëndetsore. 

Neni 2 
Ky Dekret ka me u botuc në Fletoren Zyrtare të 

Mbretnis dhe ka me iu ku.mtue Këshillit Kontrollues për 
rregjjstrim si dhe të gjitha Zyrave të tjera përkatëse. 

Tiranë, më 26-X-1942-XX. 
Ministri i Financavet : 

Shuk GurQ.lcuqi d. v , 
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Pranim dorëheqjeje nëp. 

Ministri' ·sekretcw Shteti për Financat 
Mbassi 'pa nenin 18 të Dek. Mëk. Nr. 105 dt 

3.4.940-XVIII, mbi gjendjen juridike, ekonomike e je 
rarkike të nëpunsave civil të Shtetit; 

Mbassi pa Vendimin e Këshillit ,t' Administratës së 
Ministris së Financa vet; 

Mbassi pa kërkesën me datë 10 Gusht 1942-XX, 
me të cilën nëpunësi z. Mustafa Hatibi, lutet të 
shkarkohet ng~ shërbimi; 

DEKRETON 
Neni I 

Pranohet dorëheqja e paraqitun prej Z. Mustafa 
Hatibi, Grupi C) Grada XI-të, Arshivist i I-rë që 

· ishte me shërbim pranë Depos së Duhaneve të Hueja 
në Durrës dhe tash në dispozicjon të Ministris. 

Neni 2 · 
Pranim' i dorëheqjes të përrnendunit ka efekt që 

prej datës 1 Tetuer 1942-XX. 
Ky Dekret ka me u botue në Fletoren Zyrtare të 

' Mbretnis dhe ka me iu kumtue Këshillit Kontrollues për 
rregjjstrim si dhe të gjitha Zyrave të tjera përkatëse. 

Tiranë, më 5-X-1942-XX. ·: 
Ministri i Financa vet: 
Shuk Gurakuqi d. v, 

Pranim dorëheqjeje pratikanti 

Ministri Sekretar Shteti për Financat 
Mb·tss1 pa Dekretin Mëkambësuer datë 6 Prill 1940- 

XVIII. Nr, 105, mbi gjëndjen juridike, ekonomike e j~ 
rarkike të nënpunsave të Shtetit; 

Mbassi pa vendimin e Këshillit t' Administratës 
së Ministris së Financavet; 

Mbassi pa kërkesën e Z. Ndue Pali dt. 1-8-1942- 
XX, me të cilën i përmenduni lutet të shkarkohet 
nga aetyra mbassi do të vazhdojë studimet e tij; 

DEKRETON: 
Neni l 

Pranohet dorëheqja e paraqitun prej Z. Ndue 
Pali, Grupi C) Grada XIII-të, Prakti~ant pranë Intan 
dencës Financiare të Shkodrës. 

Neni 2 
Ky Dekret ka me u botue në Fletoren Zyrtare të 

Mbretnis dhe ka me iu kumtue Këshillit Kontrollues për 
rregjistrim si dhe të gjitha Zyrave të tjera përkatëse. 

Tiranë, më 26-X-1942-XX. 
Ministri i Financavet: 
Shuk Gurakuqi d. v. 

E~~_rjm_ agjenti në provë 

Ministri Sekretar Shteti për Financo: 
Mbll.ss.i pa Dekretin Mëkambësuer datë 3 Prill 19410- 

XVIII. Nr. 105, mbi gjëndjen juridike, ekonomike e je- 
carkike të nënpunsave të ·shtetit;, , ·. · ·· · \,. 

Mbassi pa Dekretin Mëkambësuer datë 1 Qer 
' shuer 1940-XVIII, mbi aprovimin e tabellavet orga 

nike t'Admlnistratës Financiare; 
Mbassi pa përfundimin e konkursit për l\gjenta të 

Kl. II-të në ruolin e personelit të Grupit C) Grada 
XIII-të, shpalluri me Dekretin Ministruer datë 3-HI- 
1941-XIX; 

DEKRETON: 
Neni J 

Zot. Mark Kolë Shani, që ka dalë fituës në pro 
vimin e konkursit shpallun me Dekret Ministruer dt. 
3-3-1941-XIX, dhe botue në F.Z. të Mbretnisë, me 
dt. 12-III-1941-XIX, emnohet Agjent i Kl. II-të, në 
provë për gjashtë rnuej në Grupin C) Grada XIII-të 
t'Administratës Financiare me rrogë muejore nominale 
prej fr. shq. 110. [njiqind e dhjetë) siç asht shenue 
nga tabella 'e përgjithëshme e përmbajturi në D.M. 
dt. 3-IV-1940-XVIII, Nr. 105, dhe caktohet me vënd 
sherbirni pranë Intendencës Financiare Shkodër. 

Neni 2 
Ky Dekret ka me u botue në Fletoren Zyrtare të 

Mbretnis dhe ka me iu kumtue Këshillit Kontrollues për 
rregjistrim si dhe të gjitha Zyrave të tjera përkatëse. 

Tiranë, më 26-X-1942-XX. 
Ministri i Financa vet: 
Shuk Gurakuqi d. v 

Pushim rojtari finance 

Ministri Sekretar Shteti për Financat 
Mbassi pa Dekretin Mëkambësuer Nr. 105 datë 

3-IV-1940-XVIII; 
Mbassi pa Dekretin ~ Tij Nr. 101 datë 12- 

V-1942-XX; 
Mbassi pa Vendimin e Këshillit të. Dishiplinës 

Nr. 7 datë 17-XI-1942-XXI; 
DEKRETON: 

Neni 00 
Zot. Hajriz Ahrneti, me shërbim Rorjtar pranë 

Zyrës Financjare në Gjilan, pushohet nga puna. 
Neni 2 

Ky Dekret për të gji'ha efektet ligjore hynë në 
fuqi qysh prej datës 14-X-1942-XX, ka për t'u botue 
_në Fletoren Zyrtare të Mbretnisë, dhe do t'i kumtohet 
Këshillit Kontrollues për r regjistrim si dhe Zyrav.et 
tjera përkatëse. 

Tiranë. më 24-IX-1942-XX. 
Ministr' i Financavet: 

Shuk Gurakuqi d. v, 

Emërim agjenti në provë 

.11iniistri Sekretar Shteti për Fina.meat 
Mbassi pa Dekretin Mëkambësuer datë 3 Prill 1940~ 
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· xvnr. Nr. 105, mbi gjëndjen juridike, ekonomike e [e 
rarkike të nënpunseve të Shtetit; 

.Mbassi pa D.M.. datë 1 Qershuer 1940-XVIII, 
mbi a.provimin e tabellavet organike t' Administratës 
Financiare: 

· i\\ba:,5i pa përfundimin e konkursit për AgjeJ1ta të 
Kl. II-të, të ruolit të r,ersondit të Grupit C) shpallun 
u.e O. Min. dt. 3-Ill-1941-XIX; 

Mbas.ti pa \, endimin e Këshillit t' Administratës se 
M.inistris së Fmancavet: 

Dekreton: 
Neni 1 

Zot i\baz Juce, qi ka dalë Iituës në provimin e 
konkursit shpalluri me Dekret M.inisLrner dJ.ë 
;;-m-XIX, dl.e botue në F.Z. të Mbretnisë, me datë 
12·Ul-t941-XIX, e mnohet Agjent i Kl. II-~. në provë 

,0për 6 (gjashtë) muej në Grupin C) Grada XIII-të të 
JWministraw. Financiare me rrogë rnuejore nominale 
piej f.r. shq. 110. [njiqind e dhjetë) siç asht shënue 
ng,J tacella e përgjithëshme e përmbajturi në O.NL 
datë 3-lV-1940-XVIll. Nr. 105; dhe caktohet me sher 
blm pranë Zyrës si> Protokollit ( Çendër}. 

N ·2 en1 . __ ,, 
Ky Dekret ka ll)t' u »otue në Flct oren L,yr,mc ,_ 

Mbret.nis dhe ka me iu kumtue Këshillit Kontrollues për 
~gjjRtrim si dhe të gjitha Zyrave të tjera përkatëse. 

Tiranë, më 26-X-1942-XX . 
.l\\inistri i Financa vet: 
Shuk Gurukuqi d. , . 

--------- -- - - -- 
Pushim nspunësi 

Jfo'3;stri Sekretar Shtrti per Financat 
Mbassi pa Dekretin JV\ëkambesuer Nr. 105 dat; 

3-IV-1940-XVIII; 
M.bassi pe Dekretin l\l i nistruer N. 101, date 12. 

5.1942-XX; 
.li1bassi pa Vendimin e Këshillit të Dishiplinës 

N. 7, datë 17 .11.1942-XXI; 
: Dekreton: 

Neni 1 
Zot. Isa Ademi, rojtar pranë Zqrës Financjare · 

në Strugë, pushohet nga puna. 
Neni 2 

·Ky Dekret për të gjitha efektet ligjore T1yne në 
fuqi datës 1. 10. 1942 - XX. Do të botohet 
në Fletoren Zyrtare të Mbretnisë, dhe do t'i kumtohet 
Këshillit Kontrolluës për r ,egjistrim si dhe Zuravet 
tjera përkatëse, 

Tirane, më 2-12-1942-XXI. 
Ministri i Financavet : 
Shuk Gurakuqi d. v, 

Pranim dorëheqjeje nëp. 

:lliristr1 Sekretar Shteti për Fina-neat 
1\'\.bassi pa Daxretin Mëkambësuer Nr. 105 dati 

3-IV-1940-XVIII; 
Ni.basii pa Dekretin 1Ylinistruer N. 101, datë 12. 

5.1942-XX; 
Mb,mi pa shkresën N. 861-1 datë 12.11.1942- 

XXI, t'Intcndencës Pinancjare në Tetovë, me të ci 
lën njoftohet illir.istrija se Z. Abdulla Sulejmani, ka 
paraqitun Jor~-hQqjen; 

Dtkreten : 
Neni 1 

Pranohet dorë-heqja e paraqitun prej Z. Abdulla 
Sulejma.iit, Nduimës J\.t~punës i Tatimeve Direkre pranë 
Intendencës Financjare, të Tetovës, në bazë të Ne 
nit 45 të Dekretit J\1ëknmbësuer N. 105, datë 3.4. 
1940- XVIII. 

Nwi 2 
I(!J I:'e',rct për të gjitha efektet ligjore hynë në 

fuqi qy5h prej datë 12.11.1942-XXI. Do të botohet 
r.ë F'etorcn Zyrtare të i'\'\.bretnisë, dhe do t'i kumtohet 
Këshillit Kontrolluëe për r 1egjistrim si dhe Zyrovet 
t;e,a përkatëse. · 

'l ircnë, më 2-12-1942-XXl. 
)linislri i Financaver . 
Shuk Gura.kuqi d. v, 

Pranim dorëhE-qjeje 

.l/1,.~·,;11·i :::;1 l,rrfor "'ht1ti për Financat 
M.bassi pa De'cretin lilë'. umbësuer Nr. 105 datt- 

3-IV-1940-XVJII; 
Nlba~~i pfJ Dc'cretin c Tij Nr 101 datë 12- 

5.1942-XX, q'aprovon tabellat orgamke emnore të per· 
sonclit t~ përkohshëm ndër Financat e Tokavet tt 
Lirucme , 

Mba.::s1 pa shkresën N. 270 cfatë 30.10.1942-XXI 
të Zyrës Financjare Gostivar, me t~ cilën njoftohet 
Ministrija ~2 Z Ncxhmedin Zcqiri kn paraqit dorëhe 
qjen; 

Dekreton: 
Neni I 

Pranohet dorëheqja e paraqituri prej Z. Nexh 
rnedin Zeqiri, Sekretar i Tatimeve pranë Zyrës Fi· 
nancjarc të Gostivarit.. në bazë të Nenit 45 të Dek. 
Mk. N. 105, dt. 3.4 1940-XVJIJ. 

Neni 2 
J{y Dekret për të gjitha efektet ligjore hunë në 

fuqi qysh prej datës 31.10.1942-XXI. 
Ky Dekret ka me u :>0tuc në Fletoren Zyrtare të 

Mhrt"tnis dhe ka me iu kumtue Këshillit Kontrollues pir 
rregjistrim si ~ dhi> të gjith11 Zyrave të tjera përkatëse. 

Tiranë, më 9-XT-1942-XXT. 
Ministri i Finn.neavet: 
Shuk G~i d. v. 
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Heqje mase pezullimi nëp. 

:l{imstri Sekretar Shteti pë,r Financat 
Mbassi · pa Dekretin l\'lëkam~suer Nr. 105 datë 

3-tV-1940-XVIII; 
Mbnssi pa Dekretin e Tij N. · 128, datë 5.4.42-XX; 
Mbassi pa Vendimin e Këshillit të Dishiplinës 

N. 7 datë 1i.11.19ll2-XXI. 
Dekreton: 

Neni 1 
Hiqet masa e pezullimit nga grada me premje 

rrog(! caktue me Dekretin t'Onë N. 128, datë 5.4. 
t 942-XX, kundrejt Z. Koço Levani-t Grupi C, Grada 
XV-të me sherbim pranë Intendencës Financjare të 
vtonës tue e transferue të përmëndunin si Taqrarn 
bledhë, pranë Intendencës Financjare në Gjinokastër. 

Neni 2 
Zot Koço Levanit ka me i-u pague rroga që nga 

data 1-6·1942-XX. 
Ky Dekret do të botohet në Fletoren Zyrtare të 

Mbretnisë dhe ka për t'i-u kumtua Këshillit Kontro 
tluës për rregjistrim si dhe Zgravet tjera përkatëse. 

Tiranë. më 20-Xl-1942-XXI. 
Ministri i Financavet: 
Shuk Gurakuqi a. v. 

Revokim mase pezullimi nëp. 

Mbassi pa Dekretin Mekambësuer Nr. 105 datë ·'[ 
3-IV-1940-XVIII; \ 

Mbassi pa Dekretin e Tij N. 1,87, datë 4.7.1942· I 
XX, mbi pezullimin e Z. A<tif Hoxha; 

Mb&ssi pa Vendimin e Preturës së Lushnjës N. 
57, datë 3.10.1942-XX; 

Dekreton: 
Neni 1 

Revokohet masa e pezullimit nga detyra dhe ajo 
e çveshjes nga rroga, urdhnue me Dekretin t'onë N. 
187 datë 4.7.1942-XX, kundra Z. Aqif Hoxha, Grupi 
C, Grada XII-të me sherbirn Nëpunës i Tatimeve pranë 
Zyr~ Financjarc të Lushnjës tue e caktue me shërbim 
si nëpunës të Tatimeve pranë Zyrës_Financjare në Del 
Vlm!. 1 , c , 1'.d 

Neni 2 
Zot. Aqif Hoxha do t' i paguhen rrogat e mbra 

pambetuna qysh prej datës st? pezullimit d. m. th. 
1.8.1942·XX. 

Ky Dekret do të botohet në Fletoren Zyrtare të 
MbTetnise dhe ka për t'i-u kumtua Këshillit Kontro 
lluës për rreqjistrirn si dhe Zyravet tjera përkatëse. 

Tirane, më 20-XI-1942-XXI. 
Ministri i Financavet : 
Shuk GurAkuqi d. ". 

Pranim dorëheqjeje nëpunësi 

Ministri Sekretar Shteti për Financat 
Mbass! pa Dekretin Mëkambësuer datë 3 Prin l 940 

XVIII. Nr. 105, mbi gjëndjen juridike, ekonomike e je. 
rarkike të nënpunsave të Shtetit; 

Mbassi pa lutjen e datuerne 23-IX-1942-XX, me 
të cilën Z. Burhan Metoku, paraqet dorëheqjen e tij ; 

DEKRETON: 
Neni 1 

Pranol-et dorëheqja nga nëpunësija në bazë të 
Nenit 45 e 46 të Dekretit Mëkambësuer me datë 
3-IV-1940-XVIII, Nr. 105, paraqitun nga Z. Burhan 
Metohu, Grupi C) Grada XIII-të, me shërbim prakti 
kant pranë Zyrës së Protokollit Qendër. 

Neni 2 
Pranim'i dorëheqjes ,së nalt-përmendunit ka efekt 

prej datës 1 Tetuer 1942-XX. 
Ky Dekret do të botohet në Fletoren Zyrtare të 

Mbretnis dhe do t'i kumtohet për regjistrim Këshillit 
Kontrollues. 

Tiranë, më 29-IX-1942·XX. 

Ministri i Financavet : 
Shuk Gurakuqi d. v 

Emërim institutori në provë 

Mbassi pa nenin 18 të D. M. Nr. 105, dt. 3.4. 
1940-XVIII, mbi gjendjen juridike, ekonomike e jerar 
hike të nëpunësavet civil të Shtetit;' 

Mbassi pa Dekr. Ministruer me dt. 10.8.1942-XX, 
shpallun në Fletoren Zyrtare të Mbretnis me Nr. 106 
dt. 17.9.1942-XX, me të cilin shpallet konkursi për 
Institutorë ie Instltutore në provë për 6 rnuej , 

Mbas si pa proces-verbalin me Nr. 13, dt. 19 .11. 
1942-XXI, të Komisjonit të provimit të• konkursit, për 
cjellun me shkresën Nr. 245, dt. 19.11.1942-X~r;,. 
t'Inspektçris Eprore të kësaj Ministri je; 

Dekreton: 
Neni J! 

Z. Skender Shehu, mbassi fitoi konkursin e shpa 
Ilun, ernnohet Instituter në provë për 6 muej pranë 
konviktit Mashkulluer të Shkollës Bujqësore të Ka 
vajës, në Grupin B, Grada XI, me rrogë rnuejore 
150 fr. shq. 

Neni 2 
Për të gjitha efektet ligjore ky Dekret hyn në 

fuqi me fillimin e saj në krye të detyrës. 
1\:, Dekret ka me u botue ne Fletoren Z:vrt.are të 

Mbretnis dhe ka me iu kumtue Këshillin Kontrollues për 
rregjistrim si dhe të gjitha Zyrave të 1rjera përkatëse. 

Tiranë, më 23.11.1942-XXI. 
Ministri: 

Dr. Xhevat Korça d, v. 
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SH.PALLJE - ANKANDI 
Bashkija e Fierit nxjerr n'ankand publik dhënien 

në sipërmarrje taksat 'dne sherhimet e posht-shenuara 
për vitin 1943-XXI, •'(1 :J-1943 -~ 31 :.xTI-1943). 

1) Taksen e shit-blerjes së gjës gjallë në bazë të 
Nenit 88 të ligjës së. Bashkive.' 

2) Taksën e Peshimit botor dhe atë të matjes 
konformë Nenit 2 të Dekretit Mëkambësor Nr. 19 
datë 6-IJ-1942-XX. 

3) Taksën e okupimit të vendit publik dhe atë 
të ekspozicioneve në themel të Nenit 3 të Dekretit 
sipër-folur si dhe në bazë të tarifës së hartuar, për 
çdo artikull, nga Kryesija e Bashkis dhe aprovuar nga 
Këshilli administrativ i Nënprefekturës lokale. 

4) Shpërblimin e therjes së kafsha ve dhe baqtive 
.bashkë me taksën e konsumit të mishit simbas Nenit 
1, po të Dekretit në fjalë. 

5) Taksën e depozitimit të sendeve ndezëse në 
bazë të Nenit 111 të 1 iqjës Bashkive. 

6) Tregun e Peshkut kon formë tarifës përkatse. 
7) Shërbimin e pastrimit të qytetit. 
8) Shërbimin e bartjes së mishrave. 
Forma e ankandit, i cili do të zhvillohet 21 

ditë mbas botimit . të kësaj shpalljeje në Fletoren 
Zyrtare, do të jetë ajo c caktuar për ankande me 
oferta të fshehta duke u-respektuar të gjitha dispo 
zitat e rregullores së kontabilitetit të Shtetit. 

Hollësira të tjera të ankandit si dhe konditave 
kontraktuale janë t'ekspozuara në Sekretarin e Ba 
shkis dhe t'Interesuarit mund t'informohen mbi ato 
çdo ditë rnbrenad orarit zyrtar. 

Fier, më 23-XI-1942IXXI. 
Kryetar'i Bashkisë : 

SHPALLJE 
. Në bazë të ,urdhnit Nr.: 18.dt. 3-12-1942, të Kë 

shillit Administrativ lëshue Rë'.u, nxirret në adjudikatë 
shitja për një vit të kullosave Shtetnore të ishullit 
Ada dhe të malit të Brijse të juridiksijonit të N/Pre 
fekturës Ulqin. Adjudikata provizore fillon prej datës 
.30-11-1942, deri më datën 19-12-1942, ajo definitivja 
prej dt. 29-12-1942-XXI. 

Ulqin, me 3-XII-1942-XXI. . 
Kryetar'i Zyrës 

SHPALLJE 
Komuna e Qendrës Shijak, me vendimin e Kon 

sultës Nr. 125 datë 30-Xl-1942-XXI, nxjerrë n'adjudi 
katë shitjen e taksave qi vijojnë: 

a) Taks' i gjakut dhe i Konsumit. 
b) » i shit-blerjes së gjase gjal1ë. 
c) » peshim e matje. 
ç) » okupim vendi. 
1) Adjudikimi do të bahet në Zyrën e Komunes 

Qendrës Shijak para konsultës kryesue prej Krye 
tarit ose të deleguemit tij mbas 20 dit të botimit kësaj 
shpallje në Fletoren Zyrtare dhe n'atë të Tomorrit, 

prej orës 9 deri n'orën 12 para dite e në rasë se, 
atë ditë ka me qenë pushim Zyrtar, adjudikata lihet 
për të nesërmen po n'orën e nalt-përmendun. 

2) Ofertimi do t,ë bahet konformë dispozitave të 
Liqjës dhe rregullores mbi administrimin e pasunis 
dhe kontabilitetin e përqjithshëm të Shtetit me zarfa 
të mbulluna të cillat mandej do të krahasohen me 
skedat c rnëshefta dhe në përfundim do t'i adjudikohet 
sipërmarrja ofertuesit ma të mirë. 

3) Në raste se ofertat nuk do të ken mbërrijt 
shumën e caktuernc, ankanti mundet të ndalohet. • 

4) Ofertuesit do të paraqesin nji garanci 10 0/0 
· në të holla të depozituerne në Arkën e Komunes ose 
ndonji Institut Bankar të njoftun prej Shtetit dhe 
20 010 pasuni n'Ipoteke të parë mbi çmimin bazë të 
transkiptuerne n'ernën të kësaj Komune. 

5) Sipërmarrësi kistet do t'i ,paguej në krye 
ç'do 15 dit d.m.th. në 24 keshre të njajta dhe depo 
zita do të llogaritet në kistet e fundit. 

6) Nuk pranohen oferta me Telegrame e Telefona. 
7) Sypërmarrësi -mbrenda 10 ditëve mbas adju- 

. dikimit dhe mbasi të jet marrë dhe pëlqimi i N/Pre 
fekturës vendit, duhet të. lidhi Kontratën me Komunen 
dhe se në të kundërtën, adjudikata anulohet dhe si 
përmarrësi humbet garancin e depozitueme. 

Shpenzimet e Adjudikatës të Kontratës, të shpa 
lljes në dy fletore dhe të tjera eventuale i ngarkohen 
supërmarrësit. 

T'interesuernit për informata të drejtohen në këtë 
Komune. 

Shijak, me 2-XII-1942-XXI. 
Kryetar' i Komunes Kl. 1-rë. 

••• 
Bashkija e Lushnjes në bazë të vendimit relativ 

nxjerr n'ankand sipërmarrjen e vjeljes së taksave li 
gjore për vjetin 1943-XXI, si mbas konditave kryesore 
që radhiten këtu posht dhe t'atyre të shenuara nëpër 
letër 'adjudikatat respektive, që mund të shqyrtohen 
prej t'interesumve në 'ZY.rën e Llogaris: 

1) Taksi i Abatuarit dhe konsumit të mishnave 
simbas nenit I. të shtoje ligjës bash kme shpërblimin 
e transportit të tyre si mbas tarifës relative; për të 
cilin çëmimi bazë asht caktue Fr. Shq. 4.000. (kater 
mij). f ; I 

2) Taksi prej 2.50 0/0 mbi çëmimin e shitjes së 
gjës së gjallë si mbas nenit 88. të ligjës bashk me 
atë të okupimit të vendit prej tyre si mbas nenit 3. 
të shtoje ligjës dhe tarifës relative, për të cilat si 
çëmim bazë asht caktue Fr. Shq. 73.000. (shtatëdhet 
e tre mij). 

3) Taksi i pesh-matjes S:! drithnave, të bulmetit, 
vajit, leshit pambukut e tjera që përmenden në letër 
adjudikatën bashk me atë t'okupimit të vendit prej 
tyre ·si mbas nenit 2. t.ë shtoje ligj~s dhe tarifës rela- 
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tive, për të cilat si çëmim bazë asht caktue Fr. Shq. 
18.000. (tetrnbëdhet mij). 

4) Taksi i okupim vendit nga sendet që ekspo 
zohen në treqë tue përfshi dhe taksin 1 0/0 mbi shitjet 
në ditën e pananjirit si mbas nenit 3. të shtoje 
Iigjës dhe të tarifës relative ku shenohen ato sende; 
për të cilat si çërnim bazë asht caktue Fr. Shq, 
19.000. (nëntëmbëdhet mij). 

. 5) Ankandet kanë me u zhvillua në zyrën e Krye 
sis qysh nga ora 9 e deri në mest të ditës në datat 
e posht-shenuara konforrnë rregullores mbi zbatimin 
e ligj,ës s'adrninistrimit të pasunive të Shtetit dhe 
adjudikimi i tyre do të bahet në favorin e ofertuesit 
ma të mirë në krahësirn me çëmimetl e shenuerne në 
skedat e mëshefta përkatëse, dhe në rastë se konsta 
tohen oferta të njëjta ka me u zhvillue nji ankand i 
hapët midis ofertuseve të tyne. 

6) Adjudikata.t e taksave të përmendura në nenet 
1 dhe 2. do të zhvillohen të njizet e njëjtën ditë, 
dhe t'atqre në nenet 3 dhe 4. ·të zhvillohen të njizet e 
dytën ditë ,nga e nesërmja e botimit të kësaj Shpallje 
në Fletoren Zyrtare dhe në rastë se këto data takojnë 
të jenë ditë pushimi ankandi do të zhvillohet të 
nesërmen e pushimit. 

7) Ofertat për se i cilin taksë veç e veç dhe në 
zarfe të vulosuna me dyll të kuq duhet t'i dorëzojnë 
personalisht ose me nji mjet të sigurt Kryesis së 
Bashkis të paktën nji ditë ma parë nga data ei adju 
dikimit të tyre, dhe për të qenë të vlefshme këto 
oferta në nji zarfë tjetër duhet të dorzohen dokumentar 
Bankare ose Bashkijake mbi depozitimin në të hollave 
jo më pak se 10 0/0 për seicilin ofertë dhe dokumen 
tat Ipotekore jo më pakë se 20 O O t'ofertave dhe mbi 
zarfe duhet të shënohet përmbajtja e tyre me firmën 
e ofertuesit. 

Lushnjë, më 5-XII-1942-XXL 
Kryetar' i Bashkisë : 

SHPALLJE GJYQESH 

FLET - SHPALLJE 
Thërritet për me u-prezantue para Gjyqit Shk, I. 

të Elbasanit D.P. më datë 23 Dhjetor 1942-XXI, om 
9 para dreke për t'u gjykue si i pandehur për përve- 
9timin e nji thesi me groshë të ankuesit Muhamet 
Gurës, nga kat. Dragostujë, i pandehuri Muloni Ma 
rio, nga Udina e Italisë, dhe tash me banim të pa 
ditun në Shqipni. 

Mos ardhja e tij në ditën dhe orën e sipër she 
nueme ka me shkaktua shikimin e gjyqit në mun 
gesën e tij dhe ka me u veprue si mbas ligjës. 

Për të zapë vendin e komunikimit, botohet kjo 
thirrje në Fletoren Zyrtare. 

Elbasan, më 20-XI-1942-XXI. 
Qj. Filluer ;. 

* * * Thërritet i quajtuni Trifun Andreu, banues më 
përpara në Tetovë, dhe tash me banimin të padituri 
jasht Shtetit, që të paraqitet para Gjykatës Shk. I. 
Tetovës, me dt. 19-12-1942-XXI, ora 10 para dreke, 
akuzuar për kalim kufini pa pasaportë. Në mos para 
qitjen e tija në ditën dhe orën e sipër shenuar, ka 
për t'u vepruar sirnbas ligjës. 

Tetovë, më 18-11-1942-XXI. 
Gjyqtari Filluer 

* * * 
Thërriten të quajtunit Dragan Todori dhe JeHca 

Dragan Todori, të dy banues më përpara në Tetovë, 
dhe tash me banimin të padituri jasht Shtetit, që të 
paraqiten para Gjykatës Shk. I. Tetovës, me dt. 19-12- 
1942-XXI, ora 10 para dreke, t'akuzuar për kalim 
kufini pa pasaportë. Në mos paraqitjen e tyre në 
ditën dhe orën e sipër shenuar, ka për t'u vepruar 
simbas ligjës. 

Tetovë, më 18-XI-1942-XXI. 
Gjyqtari Filluer : 

* * * 
Thirren për t'u prezantuar para kësaj Gjykate 

me datën 20-1-1943 ora 9 para dite, si të pandehur 
Riza Hazizi dhe Badurne Hazizi arxhi, ma parë ba 
nusa në Peqin, dhe tash me banim të paditur në 
Shqipni. 

Në rastin e mos prezantimit, ka me u veprue si 
mbas ligjës. 

Kjo flet shpallje zen vendin e nji letër thirrje. 
Lushnjë, me 17-11-1942-XXI. 

Gjyqtari Paqtues. 

* * * 
Thërritet i quajtuni Oirko J afçei i biri i Mitrit, 

banues më përpara në kat. Bërzenicë, dhe tash me 
banimin të paditun në Bullgari, që të paraqitet para 
Gjykatës Shk. I.· Tetovës me dt. 31-XII-1942-XXI, 
ora 10 para dreke.i; akuzuare për mos abservirn orari. 
Në mos paraqitjen e tija në ditën dhe orën e sipër 
shenuar, ka për t'u vepruar sirnbas ligjës. 

Tetovë, më 20-XI-1942-XXI. 
Gjyqtari Filluer 

* * * 
Thërritet i quajtuni Kërsto Aleksandër Terpezi, 

banues më përpara në kat. Nollkozia, dhe tash me 
banimin të padituri në Bullgari, që të paraqitet para 
Gjykatës Shk. I. Tetovës me dt. 31-XII-1942-XXI, 
ora 10 para dreke, i akuzuar për kalim kufini pa 
pasaportë, Në 1110s paraqitjen e tija në ditën dhe 
orën e sipër shenuar, ka për t'u wcpruar simbas ligjës. 

Tetovë, më 20-XI-1942-XXI. 
Gjyqtari Filluer : 

THIRRJE 
Thërritet për t'u prezantuar në ket Gjykatë' me 
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datën 22-12-1942-XXI, ora 9 p. d. Zonja Papacena 
Edoardo, i të ndgerit Angelo e i Catalano Teresa, 
nga Taranto lemun 22-9-1898 në Castevetro Modena 
t'Italis, dhe sot me banim të padijtun. 

Durrës, me 25-11-1942-XXI. 
Gj. Hetues: 

* * * Thërritet për t'u prezantue në këtë Gjykatë me 
datën 30-12-1942-XXI, ora 9 para dite, i pandehuri 
Pociba Simone, nga Isto Zara t'Italis.Jdarinar i Moto 
velierit Djana, ma parë banues në Durrës, dhe tash 
me banim të pa dijtun në Shqipëri, i akuzuar pse 
me dt. 10··8-1942, në një vend të rnotoveljerit Diana. 
i janë zanë 1700, defter letër cingare. 

Në rast se i pandehuri nuk prezantohet ditën dhe 
orën e sipër shenucm, ka për t'u vendos gjykimi i 
çeshtjes në mungesën e tij si mbas ligjës. 

Durrës, me 24-11-1942-XXI. 
Kryetari 

* * * 
Të quajtunit Dhimitropnllo, Jorgji e Jiogna Jani 

Nikolla, nga katundi Sr.ën·Pandes i Greqisë, akuzo 
hen sepse me datën 18-11-1942, kan kalue kufirin 
greko-shqiptar tinëzisht dhe pa pasaportë, si dhe kanë 
kalue kontrabandë doganore. 

Thirren për t' u-prezantuar para Gjykatës Paqtuese 
të Konispolit për t'u-gjykuar më datën 30-12-1942- 
XXI, ora 10 para dreke. 

Në rast mos-prezantimi do të veprohet simbas 
Liqjës. 

Kjo thirje e botueme në Fletoren Zyrtare të mbret, 
nis zen vendin e kominikimit të regulltë, 

Konispol, më 24-11-1942-XXI. 
Gj. Paqtues : 

* * * 
Të qujtunit Stavro Spiro Stavro, Grigor Thanas 

Pullo dhe Llambro Vangjel Venezi, nga katundi La i 
Greqisë, akuzohen sepse me datën 15-5-19ll2, kanë 
kalue kufirin greko-shqiptar tinëzisht dhe pa pasa 
portë, si dhe kanë kalue kontrabandë doganore. 

Thirren për t'u-prezantuar para Gjykatës Paqtuese 
të Konispolit për t'u-gjykuar më datën 30-12-1942- 
XXI, ora 10 para dreke. 

Në rast mos-prezantimi do të veprohet simbas 
Ligjës. 

.Kjo thirje e botueme në Fletoren Zyrtare të mbret 
nis zen vendin e kominikimit të regulltë. 

Konispol, më 21-11-19'!2-XXI. 
Gj. Paqtues : 

* * * 
Thërritet për t' u-prezarrtue para Gjykatës Kole- 

qjale të Durrësit, i pandehuri Moretti Matteo Matteo, 
lindur te Ragusa e vjetër t'Italis ma parë banues në 
Durrës, dhe tash me banim të pa ditun në Shqipni, 
për t'u-prezantuc me datën 30-12-1942-XXI, ora 9 

para dite, i akuzuar pse ka dashë të nxjerë 141 pako 
letër cingari të huaja nga Moteveljeri S. Nikolia. 

Në rast se i pandehuri nuk do ti! prezantohet di 
tën dhe orën e sipër shenuar, ku për t'u vendos gjy 
kimi i çeshtjes në mungesë konforrne ligjës. 

Durrës, me 24-11-1942-XXI. 
Kryetari 

* * * Thërriten për t' u-prezantuar para Gjykatës Kole- 
qjale të Durrësit me datën 30-12-1942-XXI. ora 9 para 
dite të pandehurit. 1) Benedetti Mario ugu Pin.1110 
(Pola) e Italis dhe. 2) Zef Mustafa, nga Shkodra, me 
parë që të d!J banuese në Durrës, dhe tash me banim 
të pa ditun në Shqipni, t'akuzuar pse me datën 29- 
7 -19l!2, kanë sjellë 35 pako letër cinqari kontrabandë 
të huaja. 

Në mos paraqitjen e lyre në ditën dhe orën e sipër 
shënuar, ku për t'u vepruar si mbas liejës. 

Durrës, me 24-11-1942-XXI 
Kryete,ri 

* * * 
I qojturi Pedraq Stanojevic nga katundi Pleshmë. 

i akuzuar sepse me dt. 18-8-1942, ka vjedhur pesë 
sahate të ankuesit Sima jamqevic, dhe me banim të 
pa ditun, -i pandehuri në .Mitrovic, thirret dhe fto 
het për t'u prezantue para Gjyqit Ferizaj për t'u 
gjykuar me dt. 29·12-1942-XXI, ora 9 para dreke. 

J njoftohet se 112 rast mos prezantimit ~ tij 
ditën e orën e sipër-shenuar dhe pa e justifikuar mos 
ardhjen e tij, gjyqi ka për t'u shikuar në mungesën 
e tij. 

Kjo thirrje e botuerne ~ Fletoren Zyrtare të 
Mbretnis, zen vendin e komunikimit të rrequlltë. 

Ferizaj, me 16-XI-1942-XXI. 
Nd. Gj. Paqtues: 

L.ETt:.R - FTES£ 
Thërriten të quajtunit: Osman Beqiri, nga kat. 

Jellovjanë të Tetovës, Ashim Ismani Kadri, nga kat. 
Iellovjanë të Tetovës, Sulejman Sglejmani Ibrahim, 
nga kat. Jellovjanë të Tetovës, Edip Zyber Idrisi, nga 
kat. Urvic të Tetovës, Fetat .Asani M.ursel, nga kat. 
Urviç të Tetovës, Nesim Nesimi Ejup nga kat. Urniç 
të Tetovës, Irner jusufi, nga kat. Urviçtë Tetovës, 
Selim Bajrami Fetah, nga kat. Urviç .të Tetovës, Rufat 
Harnett Aki, nga kat. Urviç të Tetovës, Mehmet Re 
xhepi, nga kat. Tellovjanë të Tetovës, Ibrahim Emini 
Abdi; nga kat. Iellovianë të Tetovës, Shualip Orneri 
Fejzulla, nga kat. Pallçishte të Tetovës, Eqrem Zeqiri 
Rystem, nga kat. Palçishte të Tetovës, Dimko Sofrani 
Stojan, nga Tetova, Petre Jovani, nga Tetova, Gasho 
Petre Apostolli, nga Tetova, Rusa Gurçini Gurçin, 
nga Tetova, l\Iekso Gurçini Gurçin, nga Tetova, tash 
me banim të paditun në Bullgari, që të paraqiten pa 
ra Gjykatës Shk, l-rë. të Tetovës, me datë 31-XII- 
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1942-XXI, ora 10 para dreke. të akuzuar për kalim 
kufini pa pasaport. ; 

Në mos paraqitjen e tyre në ditën dhe orën e sipër 
shënuar, ka për t'u vepruar si mbas ligjës. 

Tetovë, më 23-XI-1942-XXI. 
Gj. Filluer: 

THIRRJE 
Thërriten për t' u-prezantuar para Gjykatës Paq 

tuëse të Ballshit, Dega Hetuese me datën 22-12- 
1942-XXI, ora 9 para dreke, të pandehurit Sulo Jaup 
Qoraj, M.uço Jaup Oora] dhe Feçor l\vdi Muhametaj, 
që te tre nga katundi Belishove e Komunes Qendrës 
Ballshit, t'akuzuar se me datën 14 Tetor 1992-XX, 
kanë vrarë vdekur viktimën Qani Mahmut Manaj, 
nga ay katund. 

Në rast mos prezantimi në ditën dhe orën e sipër shë 
nuar Gjykata dotë veprojë si mbas ligjit. 

Kjo thirje zen vendin e komunikimit. 
Ballsh, më 20-XI-1942-XXI. 

Nd. Gj. Paqtues : 

* * * Thërritet për t' u-prezantuar para Gjykatës Paq- 
tuëse të Ballshit, Dega Hetuese, me datën 29-12- 
1942-XXI, ora 9 para dite, i pandehuri Zyber Hodo 
Zaçaj, nga kat. Toç i Kom un es Krahesit ,të Tepelenës, 
akuzuar se me datën 4-8-1942-XX, në vendin Qyteze 
e katundit Rremës, ka grabitur Agur Ahmetin, nga 
kat. Cakran tue i marrë 34 lek që kishte në portofol 
dhe pas kësaj ngjarje ashtë aratisur me drejtim të 
paditur. 

Në rast mos prezantimi në ditën dhe orën e sipër shë- 
Ballsh, më 19-XI-1942-XXI. 

Nd. Gj. Paqtues: 

* * * 
Të quajtunit Jorgji Pandazi dhe Mina Dedi, nga 

katundi Camanda i Greqisë, akuzohen sepse me da 
tën 6 Mars 1942, kanë kalue kufirin greko-shqiptar 
tinëzisht dhe pa pasaportë, si dhe kanë kalue kontra 
bandë doganore. 

Thirren për t'u-prezantuar para Gjykatës Paq 
tuese të Konispolit, për t'u-gjykuar me datën 31-12- 
1942-XXI, ora 9 para dreke. 

Në rast mos-prezantimi do të veprohet simbas 
ligjës. 

Kjo thirrje e botueme në Fletoren Zyrtare të 
·Mbretnis, zcn vendin e komunikimit të rregulltë. 

Konispol, më 26-11-1942-XXI. 
Gj. Paqtues : 

* * * Të quajtunit Spiridon Boboli, Theodor Boboli, 
l\ngjeliqi Gogo, Katerina Zgura, Vasiliqi Lluka, Kate 
rina Papa, e Elefteria Andonato, nga katundi Sajadhe 
i Greqisë, akuzohen sepse me datën 9 Mars 1942, 
kanë kalue kufirin greko-shqiptar tinëzisht dhe pa 

pasaport, si dhe kanë kalue kontrabandë doqanore. 
Thirren për t'u-prezantuar para Gjykatës Paq 

tuese ~ Konispolit, për t'u-gjykuar me datën 31-12· 
1942-XXI, ora 9 para dreke. 

Në rast mos-prezantimi do të veprohet sirnbas 
ligjës. 

Kjo thirrje e botuerne në Fletoren 
Mbretnis, · zen vendin e komunikimit të 

Konispol, më 26-11-1942-XXI. 
Gj. Paqtues : 

-' Zyrtare të 
rregull të. 

* * * 1 ë quajtunit Pashë Rakipi dhe Zeqrie Saliko, 
nga katundi Koskë i Greqisë, akuzohen sepse me da 
tën 26 Fruer 1942-XX, kanë kalue kufirin greko 
shqiptar tinëzisht dhe pa pasaport, si dhe kanë kalue 
kontrabandë doganore. 

Thirren për t'u-prezantuar para Gjykatës Paq 
tuese të Konispolit, për t'u-gjykuar me datën 31-12- 
1942-XXI, ora 9 para dreke. 

Kjo thirrje e botuerne në Fletoren Zyrtare të 
Mbretnis, zen vendin e komunikimit të rrequlltë. 

Në rast mos-prezantimi do të veprohet simbas 
liqjës. 

Konispol, më 26-11-1942-XXI. 
Gj. Paqtues: 

* * * ·: I 
Të quajtunit Sami Beqiri, dhe Zerko Hajro, nga 

katundi Spatas i Greqisë, akuzohen sepse me datën 
7 Fruer 1942, kanë kalue kufirin greko-shqiptar, tinë 
zisht dhe pa pasaport si dhe kanë kalue kontrabandë 
doganore. 

Thirren për t' u-prezantuar para Gjykatës Paq 
tuese të Konispolit, për t'u-gjykuar me datën 31-12· 
1942-XXI, ora 9 para dreke. 

Në rast mos-prezantimi do të veprohet simbas 
ligjës. 

Kjo thirrje e botueme në Fletoren Zyrtare të 
Mbretnis, zen vendin e komunikimit të rrequlltë. 

Konispol, më 26-11-1942-XXI. 
Gj. Paqtues :, 

* * * 
Të quajtunit Sami Beqiri dhe Zane Dauti, nga 

katundi Spatar i Greqis, akuzohen sepse me datën 
11 Fruer 1942, kanë kalue kufirin greko-sbqip1ia.J1 
tinëzisht dhe pa pasaport, si dhe kanë kalue kontra 
bandë doganore. 

Thirren për t' u-prezantuar para Gjykatës Paq• 
tuese të Konispolit, për t'u-gjykuar me datën 31-12- 
1942-XXI, ora 9 para dreke. 

Në rast mos-prezantimi do të veprohet simbas 
li ·- ,\ QJes. ~ 

Kjo thirrje e botueme në Fletoren Zyrtare 1ë 
Mbretnis, zen vendin e komunikimit të rregulltë. 

Konispol, më 26-11-1942-XXI. 
Gj. Paqtues ;, 
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* * li< 
I quajtum At. Vasil Pllakonika, nga katundi lY\.al- 

çou, i Shqipnis, i akuzuem sepse me datën 30-10- 
ka kalue kufirin greko-shqiptar tinëzisht dhe pa pa 
saport, si dhe ka kalue kontrabandë doganore. 

Thirret, për f u-prezantuar para Gjykatës Paq 
tuese të Konispolit, për f u-gjykuar me datën 31-12- 
1942-XXI, ora 9 para dreke. 

Në rast mos-prezantimi do të veprohet simbas 
ligjës. 

Kjo thirrje e botueme në Fletoren Zyrtare të 
Mbretnis, zen vendin e komunikimit të rrequlltë. 

Konispol, më 26-11-1942-XXI. 
Gj. Paqtues : 

* lt * 
Të quajtunit Loni Kosta, Nikolla Poçi, dhe Foto 

Shondro, nga Konispoli, akuzuar sepse me datën 
26-2-1942, kanë kalue kufirin greko-shqiptar, tinë 
zisnt dhe pe pasapcrt si dhe ka~ kalue kontraband, 
doganoi e. _ _ 1_ .. • ~'.'!:_!,,i ili;A 

Thirren për t'u-prezantuar para Gjykatës Paq 
tuese të Konispolit, për t'u-gjykuar me datën 31-12- 
1942-XXI, ora 9 para dreke. 

Në rast mos-prezantimi do të veprohet simbas 
ligjës. 

Kjo thirrje e botueme ~ Fletoren Zyrtare ,të 
Mbretnis, zen vendin e komunikimit të rregulltë, 

Konispol, më 26-11-1942-XXI. 
Gj. Paqtues: 

* * * 
Të quajtunit Diko Lulo, Sali Luto dhe Zeqo 

Luto e Bejram Luto, nga katundi Shulari i Greqisë, 
akuzohen sepse me datën 14 Shkurt 1942, kanë kalue 
kufirin Greko-shqiptar, tinëzisht dhe pa pasaport, si 
dhe kanë kalue kontrabandë doganore. 

Thirren për t' u-prezantuar para Gjykatës Paq 
tuese të Konispolit, për t'u-gjykuar me datën 31-12- 
.1942-XXI, ora 9 para dreke. 

N~ rast mos-prezantimi do të veprohet simbas 
li gjë..<;. 

Kjo thirrje e botueme në Fletoren Zyrtare të 
Mbretnis, zen vendin e komunikimit të rregulltë. 

Konispol, më 26-11-1942-XXI. 
Gj. Paqtues: 

* * * 
Të quajtunit Beqir Mushi, Rexhep Isa, Agush 

Shuaipi, Vejsel l\lmas, Jasin Tahir, Ali Zejnel, Haki 
Çuman, Hamit Isuf, Hasan Brahimi, .Muhamet jasini, 
.Mane Duro dhe Niazi Bezi, të gjithë nga katundi 
Gumenicë e Greqisë, akuzohen sepse me. datë 6 Shkurt 
.191!2-XX1 kanë kalue kufirin greko-shqiptar, tinëzisht 
dhe pa pasaport, si dhe kanë importue kontrabandë 
doganore' l 

Thirren për t' u-prezantuar para Gjykatës Paq- 

tuese të Konispolit, për t'u-gjykuar me datën 31'-12- 
1942-XXI, ora 9 para dreke. 

Në rast mos-prezantimi do të veprohet sirnbas 
Jigjës. 

Kjo thirrje c botucmc në Fletoren Zyrtare t~ 
Mbretnis, zen vendin e komunikimit të rregulltë. 

Konispol, më 26-11-1942-XXI. 
Gj. Paqtucs : 

* * * 
Thrritet për t'u prezantuar para Gjyqit Shk. l-rë. 

t' Elbasanit, me datë 30 Dhjetor 1942-XXI, om 9 
para dreke, i pandehuri Osman Mehmet Topi, ma 
parë banues në Elbasan, dhe tash me banim të pa-ditun 
në Shqipni, për t'u gjykuc si i pandehur për nji 
vjedhje për të cilën ekuzohet. 

Mos-ardhja c tij në Gjyq në ditën dhe orën c 
sipër shënueme shkakton vazhdimin e gjyqit në mun 
gesën e tij, dhe do të veprohet si mbas Liqjës. 

Elbasan, më 25 Nanduer 1942-XXI. 
Gj. Fillor:, 

* * * 
Thërritet për t'u prezantuar para Gjykatës Kole 

gjale të Durrësit, me datën 30-12-1942-XXI, ora 9 
para dite, i pandehuri Spiro Ivan Spiridovici, nga 
Kërçova, ma parë mekanik pranë shoqëria «Sarnicen» në 
Banja të Durrësit, dhe tash me banim të pa dijtur 
në Shqipëri, i akuzuar pse me datën 28-7-1942, me 
një dru ka lezjonuar ankuesin Hamit Beqir Gjolin, 
nga Shijaku. 

Në rast se i pandehuri nuk prezantohet ditën 
dhe orën e sipër shenuar para Gjykatës Shk. 1-rë. 
Durrësit, gjykimi i çeshtjes ka për t'u vendos nij 
mungesën e tij si mbas ligjës. 

Durrës, me 30-11-1942-XXI. 
Kryetari 

* * * 
Thërritet për t'u prezantuar para Gjykatës Kole 

qjale ~ Durrësit, me datën 30-12-1942-XXI, ora 9 
para dite, i pandehuri Segariç Giovanni, më parë qen 
drues në Durrës, dhe tash me banim të pa ditun nij · 
Shqipni, i akuzuar pse me datën 4-8-1942, i janë 
zanë 900 defter letër cingari të huaja. 

Në rast mos prezantimi në ditën dhe orën e sipër shë- 
nuar Gjykata dotë veprojë si mbas ligjit. 

Durrës, me 30-11-1942-XXI. 
Kryetari 

* * * 
Thërritet për t'u prezantuar para Gjykatës Kole- 

gjale të Durrësit, me datën 30-12-1942-XXI, ora 9 
para 9}te, i pandehuri Segariç Vincenzo, banues në 
Isto (Zara) ma parë qendrues në Durrës, dhe tash 
me banim të pa ditun në Shqipni, i akuzuar pse rne 
datën 10-8-1942, i janë zanë 1000 defter letër cin 
gari të huaja. 
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Në rast mos prezantimi në ditën dhe orën e sipër shë 

nuar Gjykata dotë veprojë si mbas ligjit. 

Durrës, më 30-11-1942-XXI. 
Kryetari 

* * * 
Thërritet i quajtuni Tasa Tornoi, banues më për 

para ne Tetovë, dhe tash me banimin të pa ditun 
në Bullgari, që të paraqitet para Gjykatës Shk. I. 
Tetovës, me datë 22 dhetuer 1942-XXI, ora 10 para 
dreke i akuzuar për kalim kufini pa pasaportë, me 
dt. 26-7-1942. Në mos paraqitjen e tija në ditën 
dhe orën e sipër shenuar, ka për tu vepruar si mbas 
ligjës. 

Tetovë, më 5-XI-1942-XXI. 
Gj. Filluer : 

* * * 
Thërritet për t'u prezantuar para Gjykatës Kole- 

gjale të Durrësit, me datën 30-12-1942-XXI, ora 9 
para dite, i pandehuri Stigliç Giuseppe, me parë qen 
drues në Durrës, dhe tash me banim të pa ditun në 
Shqipni, i akuzuar pse me datën 28-7-1942, i janë 
zanë 2500 defter letër cingari të huaja. 

Në rast mos prezantimi në ditën dhe orën e sipër shë- 
nuar Gjykata dotë veprojë si mbas ligjit. 

Durrës, më 30-11-1942-XXI. 
Kryetari 

* * * 
Thirret për t'u prezantuc para kësaj Gjykate me 

datë ,9 Mars 1943, ora 9 para mes dite, Abdurrahman 
Krosi, nga Mati, sod me banim të paditur, për t'u 
gjykue si i paditun në padien që ka ngritun kondra 
tij paditësi Nuredin Zejncli, nga kat. Zajas të Kër 
çovës, banues në Tiranë, me të cilën kërkon të ven 
doset detyrimi i të paditunit me dorëzimin e një copë 
toke të ndodhur në kat. Sauk të Tiranës, ose kthimin 
e vleftës së sajë prej 300 napolona ari. 

Në rast mos prezantimi gjyqi ka me u shikue në 
mungesë. 

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

Tiranë, më 9-12-1942-XXI. 
Kryetari 

FTESË 
Ftohen m'u këthy familjarisht në vendin e insta 

limit në katundin Shinavlash mbrënda tre muajve nga 
data e botimit të këtij lajmërimi, imiqrantat Mylazirn 
Shaqir Kaea, me banim të pa dijtun dhe Hajdin Baj 
ram Shala me banim në Vuçiternë, për të cilët në 
rast t:ë kundërt kanë m'u marrë masat e parapame 

prej dispozitave ligjore në çrregjistrimin e tyne nga 
librat e instalimit dhe hekjen e tokës. 

Kryetar 'i Komisionit Imigrancionit 
Zav. Prefekti:, 

SHPALLJE 
Gjykata Kolegjale e Gjinokastrës me vendimin 

e saj datë 3 Dhetuer 1942-XXI, në bazë të nenit 84 
Kodit Civil mbasi protësoji gjith formalitetet urdhë 
nueme prej ligjave ka dekllaruar Absent Sami Ago 
Gozhitën nga Gjinokastra. 

Gjinokastër, 3-XII -1942-XXI. 
Kr y,~"l:a ri 

VENDIM. AFATI P.ËR T'ARATISUN 
Mbassi nuk asht zanun Osman Irneraj, i biri i 

Faikut, banues në Vlorë, që pandehet se me dt. 10-II- 
1940, ditën e--- ka vrarë të quajtunin Qemal 
Berberin nga Vlora, Kryetaria e gjyqit të Shk. I. 
Vlorës që prej datës shpalljes së këtij vendimi 
të pandehunit përmenduri i nep dhetë ditë afat, për 
me u prezantuë 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 shi 
kuë 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 vepri 
met e bamuna, 

Të gjith karabinierët e poitcët janë të detyruem 
me zanjen e tij. 

Ph plotësimin e veprave të përmënduna i asht 
sbkrue Prokuroriës Shtetit dhe në mbështetje të neneve 
371, 372 të procedurës penale shpallet ky vendim. 

Vlorë, më 19-XI-1942-XXI. 
Zav. Kryetar 

* * * 
Mbassi nuk asht zanun Hgsenj Verzheblia, 1banuës 

Verzhezlie, qi pandehet se me datën 4-XI-1941, 
ditën e Martë ka grabitur të quajtunin Thanas 
Tarushem, Kryetaria e Gjykatës së Shk, l-rë. 
Berat që prej datës shpalljes të këtij vendimi, 
të pandehunit përmenduri i nep dbetë ditë afat, për 
me u prezantuë para gjykatës. Në kjoftë se nuk i 
paraqitet gjykatës mbrenda këtij afati vërtetohet ise 
nuk don me ju bindë ligjës, dhe kështu ka me u shi 
kuë 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 vepri 
met e bamuna, 

Të gjith karabinierët e policët janë të detgruem 
me zanjen e tij. 

Për plotësimin e veprave të përmënduna i asht 
shkrue Prokuroriës Shtetit dhe në mbështetje të neneve 
37f, 372 të procedurës penale shpallet ky vendim. 

Berat, më 3-XU-1942-XXT. 
Krydai; i 
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* * * 
Mbassi nuk asht zanun Ali Koroni, i biri i Ta 

ipit, banues Bargullas, qi pandehet se me datën 7- 
X1-1941, ditën e Premte ka vrarë të quajtunin Fa 
time Hasanin etj. Barqullas, Kryetaria e Gjykatës 
së Shk. l-rë, Berat, që prej datës shpalljes të 
ketij vendimi, dhe ne rastin e kundërt vertetohet se 
nuk i bindet ligjes dhe keshtu Gjykata do të vazhdojë 
dhe përfundojë gjgkimin në mungesën e tij, 'tue e për 
jashtuar nga te drejtat civile, do t' i sekuestrohet 
pasurija dhe më asnjë mengre nuk· ka te drejtë an 
kimi për vëperimët e kryera. 

Të gjithë karabinierët dhe organet e tjera të si 
gurimit publik janë të detyruar më kapjen e tij. 

Për plotësimin e vëperimeve të sipermendura ju 
shkrua Prokurorisë Mbretnore dhe në mbështetje të 
nënëve 371 e 372 të K. P. P. shpallët ky vendim. 

Berat, më 26-XI-1942-XXI. 
Kr get a ri 

* * it 

Mbassi nuk asht zanun Hgsenj Verzhezlia, ba- 
nuës Verzhezhë, qi pandehet se me dt. 7-XI-1941, di 
tën e Premte ka vrarë të quajtënen Fatime Hasanin 
etj. Barqullas, Kryetaria e Gjykatës së Shkallës f-rë, 
Berat, që prej datës shpalljes të këtij vendimi, 
të pandehunit përmenduri i nep dhetë ditë afat, për 
me u prezantuë para gjykatës. Në kjoftë se nuk i 
paraqitet gjykatës rnbrenda . këtij afati vërtetohet ~ 
nuk don me ju bindë ligjës, 'dhe kështu ka me u shi 
kuë 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 vepri 
met e banruna. 

Të gjith karabinierët e policët janë të detgruem 

me zanjen e tij. 
Për plotësimin e veprave të përmënduna i asht 

shkrua Prokuroriës Shtetit dhe në mbështetje të neneve 
37t, 372 të proce~rës penale shpallet ky vendim. 

Berat, më 26-XI-1942-XXI. 
Krgeta ri 

* * * 
Mbassi nuk asht zanun Jonuz Gropa, i biri i Ah 

metit, banuës në Griza Godoleh, qi pandehet se me 

datën 23 Gusht 1938, ditën e - - - ka vrarë të 
quajtunen Anastasie Zoj Josifi, Kqietaria e Gjykatës së 
Shk. I. Beratit që prej datës shpalljes të këtij vendimi, 
të pandehunit përmenduri i nep dhetë ditë afat, për 
me u prezantuë 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 shi- 
kuë gj!Jqi në mungesë, kan me ju rrëzua të drejtat 
civile, ka me ju sikvestruë pasunia dhe me as nji 
mënprë nuk ka me pasë të drejtë ankimi mbi vepri 
met e bamuna. 

Të gjith karabinierët c policët janë të deturuern 
me zanjen e tij. 

Për plotësimin e veprave të përmënduna i asht 
shkrue Prokuroriës Shtetit dhe në mbështetje të neneve 
371', 372 të procedurës penale shpallet ku vendim. 

Berat, më 23-11-1942-XXI. 

Kryetari 

* * * Mbassi nuk janë zanun Hamid Hasan Matjani, 
nga katundi Garunjë i Peqinit, Hashi Banush Koçiu, 
nga- katundi Karbunarë i Lushnjcs dhe Isa Yoska, 
nga katundi Luarë i Mal!akastrës, tash të aratisun, 
që pandehen se me dt. 2-2-1942, kanë qëlluar me 
qëllim vrasje mbi Riza Grecën dyke e plagosur, Hami 
di veçanërisht më dt. 9-5-1942, ka vramun Ibrahim 
e Hike Grecën; 

Kryesia e Gjykatës të Shk, l-rë, të Elbasanit, që 
prej datës së shpalljes këtij vendimi, të pandchunve 
përmëndun u nep 10 ( dhetë dit afat për me u pre 
zantue para Gjykatës. Në qoftë se nuk paraqiten 
brënda këtij afati, vërtetohet se nuk duan me ju b~ndun 
ligjës, e kështu ka me u shikue gjyqi në mungesë, kanë 
me ju rëzue të drejtat civile, ka me ju sikvestrue pasu 
nia dhe me as një mënyrë nuk kan me pasun të drejtë 
ankimi mbi veprimet e bamuna. 

Të gjithë fuqitë e autoriteteve të,sigurimit.publik, 
janë të detyruar me zanien e të pandehurve sipër 
shënuar. 

Elbasan, më 1-12-1942-XXI. 
Kryetari 

Shtyp. Luarasi Tiranë 
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Dekret Mëkombësuer Nr. 328 
datë 20-11-1942-XXI 

Rekuizim pronash në Durrës për nevoja të 
Komandës së Zonës <Drita dhe Shenja 

Detore të Shqipnisë» 

NA 
Mi!:KAMBi!:S I Pi!:RGJITHSHi!:M I MADHNIS TIJ 

VIKTOR El\'IANUELIT III 
PillR HIR Till ZOTIT E VULLNET TË KOMBIT 

MBRET I IT ALIS DHE I SHQIPNIS 
PERANDOR I ETIOPIS 

Në virtyt t 'Autoritetit që Na asht delegue; 
Mbassi u-pa kërkesa e Komandës Ushtarake De 

t~re në Shqipni, paraqitë nga Mëk<1mbësija e Për 
gjithshme Mbretnore me shkresën Nr 2 31332 dr. 
28-IX-1942-XX, mbi rekuizimin e nji pjese te pasunisë 
së patundëshme pronë c Z Mihal Tuti, ndodhuri në 
Durrës, për nevoja të Komandës së Zonës Drita dhe 
Shenja Detare të Shqipnisë , 

Tue marrë parasysh se rekurojnë ekstremet c 
interesit botuer : 

Mbassi u-panë nenef 2 e 4 të D.M dr. 2 Shtatuer 
1939-XVJI, Nr. 77; 

!M,i propozimin e Kryetarit te Këshillit të N\i 
nistravct: 

kemi dekretua e dekretojmë: 
L'rdrnolret rekuizimi e për pasojë okupi ui .,i•r 

nji 1<011ë pre; nji viti. tue fillue nga data e !\ëtiJ De 
kreti, ;;~r nevoja të Komandës ,;;2 Zonës Drira e 
SJ•;,->n,J Vdore të Shqipnisë, i tre apartamcn.ave. dy 
me nga litilër dhoma e shtesa dhe nji me Jy ii.or a 
e sntese. qi përbajnë anën e majtë e me shk i.lë te> 
veça..tn të ndërtesës, pronë e Z .. ~ihal Tuti, ndod'um 
në ~'..n ës, në skaj të Rrugës 16, trcgue në harte.i 
koroqralikc q'i bashkëngjitet këtij Dekreti dhe vistue 
me urdhnin t'Onë nga Kryetari i Këshillit t.? i'l:\ini 
stravct proponues 

Ku Dekret do t'u njoftohet, në veshtrim të nenit 
5 t'! Dekretit .M.ëkambësuer datë 2 Shtaruer 1939- 
XVII, Nr 77, pronarëve dhe mbajtëseve të pasunisë 
së palujtëshme të rekuizueme 

Urdhënojmë që ky Dekret të botohet në r'letoren 
.Zyrtare të .M.bretnis, tue i dhanë mandat cili-do q'i 
përket rn'c respektua dhe me e ba qi të respektohet. 

Tiranë, me 20-XI-1942-XXI 

Francesco Jacomoni. d. v. 
.M.. Kruja d. v. 

Dekret Mëkombësuer Nr. 329 
datë 20 11. 1942-XX l 

Zgjctim i D. M. n. 522 (1940) mbi ndalim n e 
ndërtimeve ne zone nën shërbim ushtarak 

' 

I 
I 
\ 

NA 
Ml!:K l\l'vIB!!:S I Pl!:RGJITHSH!!:M I MADHNI$ TIJ 

VIKTOR E:\IANUEUT III 
Pl!:R HIR Tit ZOTIT E VULLNET Till KOMBIT 

MBRET I IT ALIS DHE I SHQIPNIS 
PERANDOR I ETIOP IS 

Në virtyt t 'autoritetit që Na asht clc'eque , 
Mbassi u-pf: shkresa c Zyrës së Ndërt.meve He 

kur-Udhavc të Tiranës, Nr 827 5-Esf datë 7 Tctuer 
1942-XX, me të cilën çfaqë nevojën o përsëritjes 
edhe për ctu vjet tjera të Dekretit mbi ndalimin e 
ndërtimit për mbi pjesën e caktuemc për ndeicn e 
udhës së hekurt Durrës-Elbasan-Labonik : 

Mbi proponimin e Ministri të Punve Botore; 
kemi dekretua e dekretojmë 

Zgjatohet, edhe për dy vjet tjera ç'pre] humjes 
në fuqi të këtij Dekreti .M.ëkurnbësucr. Nr. 522 datë 
31-X-1940-XIX, botue ne Fletoren Zyrtare të Mbret 
nis Nr. 182 datë 23-Xl-1940-XIX. 

Ku Dekret hynë ne fuqi me ditën c botimit të 
tij në Fletoren Zgrtare te Mbretnis 

Urdhnojmë qi ky Dekret te botohet në Fletoren 
Zyrtare të Mbretnis, tue i dhanë mandat cilitdo qi i 
përket me e respektue dhe me bë qi të respektohet 

Tiranë, me 20-XI-1942-XXI. 
Francesco Jacomoni d. v. 

llJas H. Agu~hi. 

Dekret Mëkombësuer Nr. 330 
datë 4-12-1942-XXI 

Dispozita ndëshkimore mbi tregtin e grurit 
dhe të theknës 

NA 
MËKAMBËS I Pi!:RGJITHSHËM I MADHNI$ TIJ 

VIKTOR EMANUELl1.' III 
. Pl!:R HIR Ti!: ZOTIT E VULLNET T:l!: KOMBIT 

MBRET I IT ALIS DHE I SHQIPNIS 
PERANDOR I ETIOPIS 

Në virtyt t'autoritetit qe Na asht deleque , 
Nlbassi u-pa neni 15 i Statutit Themeltar të 

Mbretnis, dhe 14 i D M 3 Prill 1940-XVIIJ, Nr. 101, 
këthyem ne ligjën 12 Korrik 1940-XVJII, Nr. 358; 

Tue past> parasysh nevojën e ngushtë- për të marrë 
masa; 

1\'\bassi u-ndigjue Keshilli i .M.inistrnvet 
Mbi propozimin e Kryetarit të Këshillit të ,'\'.\i 

nistravet, Ministër Sekretar Shteti për Punët e Mbren 
dëshrne dhe Zavendës për Drejtësin, nji mendimi me 
Ministrin Sekretar Shteti për Ekonomin Kombëtare; 

kemi dekretua e dekretojmë: 
Neni 1 

~ j · Kundërvajtësit e dispozitavet qi përmbajnë neni 
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14 i D.M. 7 Korrik 1942-XX, Nr. 132, mbi dispo 
nimin e ~regtis së qrunit, t'elbit e të theknës dhe nenet 
3 e 5 të D.M. 30 Gusht 1942-XX, Nr. 193 mbi blo 
kimiri e misrit, ndëshkohen, kur fakti nuk përban 
nji delikt për hjekje, grumbullim me qellim spekulimi, 
blemje ase tregtim ose eksportim të palejueshëm të 
drithit, qoftë edhe të tentuern, me burgim 1.ë lehtë 
deri në tre muej e me gjobë të lehtë prej njiqind deri 
në njimi j fr. shq ., përveç konfiskimit të drithit të 
transportuern pa të drejtë. 

Po ai ndeshkim zbatohet edhe kundrejt ushtruesit 
të mullini t qi të kctë procedue në bluemjen e drithit 
për llogari t'atij qi nuk asht i pujisun me autorizimin 
e duhun. 

Neni 2 
Kompetenca për me gjykue kundravajtjet e për 

menduna në nenin C përparshëm i përket Pretorit 
qi vendos me Dekret. 
' Ky Dekret hyn në fuqi prej datës së botimit të 
tij në Fletoren Zyrtare, dhe ka vleftë edhe për faktet 
e krpcme para asaj date. 

Ky Dekret do të paraqitet prej Ministrit t'Ekono 
mis Kombtarc në Këshillin e Epërm Fashist Korporativ 
për kthimin e tij në ligjë. 

Urdhënojmë qi k!:i Dekret të botohet në Fleto 
ren Zyrtare të Mbretnis, tue i dhanë mandat cilitdo 
qi i përket me e respektue dhe me ba qi të respektohet. 

Tiranë, me 4-12-1942-XXI. 
Francesco Jacomoni d. v. 

M. Kruja d. v. 
K. Kote d. v. 

Dekret Mëkambësuer Nr. 331 
datë 4-12-1Y42XX1 

Dispozita mbi zbatimin e D. Mbr. r amnistis 
dhe faljes ne Tokat e Lirueme 

NA 
Ml!:KAMBES I Pl!:RGJITHSHl!:M I MADHNIS TIJ 

VIKTOR El\lANUELl'f III 
Pl!:R HIR Tl!: ZOTIT E VULLNET Tl!: KOMBIT 

MBRET I IT ALIS DHE I SHQIPNIS 
PERANDOR I ETIOPIS 

Në virtyt t' Autoritetit që Na asht delegue; 
Mbassi u-pa neni 15 i Statutit Themeltar të 

hlbretnis; 
Mbassi u-pa neni 12 i Dekretit Mbretnuer nr. 249 

datë 18 Shtatuer 1942-XX, mbi amnisti e falje për 
Tokat e Lirucme , 

Nlbassi u-ndëgjue Këshilli i Ministravet; 
Mbi propozimin e Kryetarit të Këshillit të Mi 

nistravet, Zav. Ministër Sekretar Shre i për Drejtësin, 
një mendimi me Ministrin Sekretar Shteti për Tokat 
e Lirueme; 

kemi dekretua dhe dekretojmë: 
Neni 1 

Dekreti i amnistis zbatohet për të pandehunit 

me vendim pushimi të ndjekjeve penale dhe për të 
dënuemit me vendim deklarativ. 

Gjithashtu Dekreti i faljes zbatohet për të pan 
dehunit me vendimin ose Dekretin e dënimit dhe për · 
të dënuernit me vendim deklaraIv, 

Vendimi deklarativ epet nga Gjyqtari që ka shqur 
tue vend.min, ne këshiile, mbi kerxirn të së Drejtës 
Botnore. Gjyqtari i ve.ërn e jep kryesisht. 

Neni 2 
Kur provohet në mënyrë të qartë mos eksistenca 

e veprës ose pafajsija e t2 pandehunit, Gjyqtari në 
vend që me zbatue amnistin, jep vendim tue dhanë 
pafajsin simbas lig;ës. 

Jashtë këtij rasti gjyqtari nuk ka kompc'encë me 
shqurtuc ose me vendosë mbi asnjë pikë tjetër që. i 
përket padis penale, përveç kur ky shqyrtim "nuk ash! 
i nevojshëm për zbatimin e arnnistis ose për P.1e vër 
tetue eksisrcncën e kushteve pezulluëse të cilave u 
nënshtrohet amnistija. 

Neni 3 
Lirimi i të pandehunit ose i të dënuemit mund 

të vendoset përkohësisht nga e Drejta Botnore ose 
nga Gjyqtari i vetëm edhe përpara ·se të ·vendoset 
përfundimisht me masat për të cilat flet neni 1. 

Neni 4 
Në rast se zbatimi i amnistis ose i faljes nuk asht 

ba as me inisiativë të së Drejtës Botnore as kryesisht, 
vendimi deklarativ mund të kërkohet nga ay që kujton 
se ka të drejtë të gëzojë këtë benefic. Amnistija duhet 
të zbatohet mbi kërkim të t'imeresuemlt, edhe kur 
ndëshkimi asht eksekutue. Kundra vendimeve dekla 
rativ mund të rekurohet në Diktim nga an' e së Drej 

tës Botnore ose e të dënuemit. 
Neni 5 

Falja e kondituerne revokohet kur mbrenda afatit 
të caktuam nga dekreti i dënuemi kryen 'një faj tjetër. 

Gjyqtari që ka _marrë masën, urdhënon revoki 
min me· vendim deklarativ mbassi të ketë ndëqjue 
ose thirre të dënuemin. 

Kur vërtetimi i një faji tjetër bahet në ;(~jyq, 
revokimi i faljes vendoset po prej Gjyqtarit që pro- 
cedon në gjykimin e fajit të ri. · · ·:. 

Neni 6 
Për zbatimin e arnnistis për të dënuernit për faje 

politike, nga autoritetet gjgqësore të posaçme, të ci 
lat nuk eksistojnë ma në Mbretni, kompetenca i për 
ket për të gjitha tokat e lirueme Gjykatës së Shk. 
I -rë të Prizrenit. 

Neni i 
l{y Dekret hyn në fuqi ditën e shpalljes në Fle-: 

teren Zyrtare të Mbretnis 
Urdhënojmë që ky Dekret të botohet në fletoren 

Zyrtare ta Mbretnis, tue i dhanë mandat cilitdo që i 
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përket me e respektua dhe me bë që të respektohet. 
Tiranë, më 4-XIJ-1942-XXI 

Francesco J acomoni d, v, 
Ekrern Vlora ct v 

Dekret Mëkambësuer datë 25-1 J-2942-.,\..\ I 
Kalim nëp, nga ruolet e Min. së Drejt. 

n'ata të Min. s'Anirnit 

NA 
MSKA.MB£S I PERGJITHSHEM I MADHNIS TIJ 

VIKTOR EMANUELIT lii 
PllR HIR TE ZOTIT E VULLNET TE KOMBIT 

MBRET I ITALIS DHE I SHQIPNIS 
PERANDOR I ETIOPIS 

Në virtyt t'autoritetit që Na asht deleque , 
Mbassi u-pa Dekreti i Jonë da.ë 3-IV-19 ,0-XVlII, 

Nr. 105, ·mbi gjendjen juridike, eknomikc c jerarhike 
të nënpunsave civil të Shtetit; 

Mbassi u-pa Dekreti i jonë me datën 10-X-1942- 
XX. mbi kalimin o nji nënpunsi prej nji Administrate 
në tjetrën: 

Mbi propozimin e 1'"inistrit Sekretar Shtc.r per 
Arsimin Botuer, nji mendimi me Mini~trin Sekretar 
Shteti për Drcjtësin , 

kemi dekretuc dhe dekretojmë 
Kalimin c Z. Sokrat Kallogjeri, Gjyqtar Paqtues i 

Kl. II, Grupi A. Grada e X, i cili nuk mvaret më prej 
degës së drejtësis dhe transferohet prej ruoleve te 
iv\inistris së Drejtësisë, n'ata të Ministris s'Arsimit. 
ne te njajtin grup e gradë. 

Ky Dekret do të botohet në Fletoren Zyrtare të 
Mbretnis dhe do t'i kumtohet për regjistrim Këshiilit 
Kontrollues. 

Tiranë. më 4.12.1942-XXI 
Francesco jacomonl d. v. 

M. Kruja d. v. 
Xh, Korça d. v. 

Dekret Mëkamhërner datë 25-11-1942-XXI 
Transferim nëp. nga kuadrot e Zyrës O të 

S•atistikës n'oto të Min. së Financavet 

NA 
MBAMB£S I PERGJITHSHmf I MADHNIS TIJ 

VIKTOR EMANUELIT III 
Ptm HlR TE ZOTIT E VULLNET TE KOMBIT 

MBRF.T I ITALIS DHE I SHQU'NIS 
PERANDOR I ETIOPIS 

Në virtyt t'autoritetlt qi Na asht deleque , 
Mbassi u-pa Dekreti i Jonë datë 3-IV-1940-XVIII, 

Nr. 105, mbi gjendjen, ekonomike e jerarhike 'të në 
punësavet civil të Shtetit; 

Mbassi u-pit Dekreti i Jonë me datë 10-X-1942- 
XX, mbi kalimin e nëpunsavet prej nji Administrate 
në nji tjetër; 

M.bassi u-ndiqjue Këshilli i Ministravet; 
M~i proponimin e Kryetarit të Këshillit të Mi- 

nistravct, nji mendimi me Ministrin Sekretar Shteti' 
për Financat; 

kemi dekretua e dekretojmë. 
Zz. Rexhep Hallalli e Kostand.n Toska, Sekretar 

të III-të Grupi A) per.catësis.rt Grada X - XI-të, 
transferohen prej kuadrovec t~ "~Hfb Qendrore të 
Statisnkcs, n'a«. të Nl.i..b ris së Fma.icavct, po në 
te njajtin Grup e -Gradë 

Ky Dekret do tic• Lotohet në Fletoren Zyrtare lt; 
Mbretnis dhe do ~·1 kumtohet për n'g.iist rim Këshillit 
Kontrollues, 

Ti rane, me 2v·XI-191!2-XX1 
France ... co [acomom. d. v 

N\. l<r •• ia ri. \' 
Shuk Gurakuqi cl. v. 

u1,h1et. Mek1111,l11:s, •• , 11,.ie -~>-11-i~J.:.: •• \,\l 
Kalim nëp. nga Kuadri i Mm. s' Arsimit n' atë 

të Drejt P. të p. T. T. 

NA 
ME":K,'\M.tU.:.S 1 PERGJi1HSHËM I MADHNJS TIJ 

YIKTOR E'\1.\NUELl'I' lii 
P:t!:R HIR Ti!: ZOTIT E VULLNET T~ KOMBIT 

MBRCT I i r ALIS DHE I SHQJPNIR 
PERANDOR I ETIOPIS 

N<· vir 11 t'c1u,1,!'1tet,t qe Na asht delcque , 
,'\-•1:-ar, ... , u-pi Dekreti I Ione, datë 3 Prill 191H). 

xvm, Nr 10..1. mbi ~j(>'.Jd [on j uridiko, ckon om ike (' 
jerarhike t, nvpunsovc ti'. Shte.rt , dhe neni i vetëm i 
Dekretit r'Onc date 10 Terucr j942-XX; 

l\"ib<l,'-' u-ndiqjuc K~_,;"1lli i Ministravet; 
Mbi propozimin e M1 ustrit Sekretar Shtet i për 

Arsimin Botuer, nji mendum me Mini:-trin Sekretar 
Shteti per Pur.ët Botore'. 

kemi dekretue dhe dekretojmë: 
Kuliir.in e Zoti; Vlosh Zaha-i]u Ndihmë--Sckre 

tar, Grupi B, grada X!, ,ne rrogë mujore Fr Shq, 170. 
prej kuadri! t~ Num:stri, s'Ar:simd, n'a:e •ë Drejtor is si• 
Përgijttshme të PTT ne tt> njajtin qrup me qradë 
që mban, rrcqë q, k1.1. me crlsie Teknik-Ndihmës c 
me shërbim prane Drejtoris Personelit 

l rdhënojmv qi ky Dekret të botohet në Fletoren 
Zyrtare tic> Mbretnis, dhe t'i komunikohet KëAhillit 
Kontrollues për rreqjistrirn. 

Tiranë, me 25-11-1942-XXJ. 
Francesco Jacomoni d. v. 

Xh. Korça d. v. 
Iljas H Agushi d. v. 
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Dekret Mëkambësuer datë 25-11-1942-XXT 
Kalim profesori në kuadrin e Zyrës 

Q të Statistikës 

NA 
MltKAMB:11:S I PE:RGJITHSH:li:M I MADHNIS TIJ 

VIKTOR EMANUELIT III 
PtR HIR TE: ZOTIT E VULLNET TE: KOMBIT 

MBRET I IT ALIS DHE I SHQIP NIS 
PERANDOR I ETIOPIS 

Në virtut t'autoritetit që Na asht delegue, 
Mbassi u-pa D.M. nr. 258 dt. 10-X-1942-XX; 
Mbassi u-ndigjue Këshilli i Ministrave; 
Mbi proponimin e Kryetarit të Këshillit të Mi 

nistrave, nji mendimi me Ministrin Sekretar Shteti 
për Arsimin; 

kemi dekretue dhe dekretojmë: 
Kalimin e Z Ing. Pasko Milo, profesor i gra 

dës f-rë Grupi A, Grada VII, pranë Ministris Arsimit; 
me gradën e rrogën qi ka, në Zyrën Qendrore të 
Statistikës, pranë Kryesis së Këshillit të Minis,rave. 

Ky Dekret do të botohet në Fletoren Zyrtare të 
Mbretnis, dhe do t'i komunikohet Këshillit Kontro 
llues për rregjistrim. 

Tiranë, me 25-11-1942-XXI. 
Francesco Jacornoni d. v. 

Xh. Korça d. v. 
M. Kruja d. v. 

Dekret Mëkl'l,mb0!;,tPr ri.riti> 26-1 1-194 2- XX T 
Pushim anëtari të K. Q. t'Ek:. K. dhe të K E. F. K. 

NA 
MltKAMBl:S I Pl:RGJITHSH!!:M I MADHNIS TIJ 

VIKTOR EMANUELIT III 
PltR HIR Tl!: ZOTIT E VULLNET Tt!: KOMBIT 

MBRET J TT A LIS DHE T SHQIPNIS 
PERANDOR I ETIOPIS 

Në virtyt t'autorite-it q~ Na as'it delequc: 
Mbafsi u pa neni 4 i Dekretit Më'.rnmb:.lsuer da'ë 

14 Mars 1940-XVITI. Nr. 73, këthye në Ligjë me 
datë 12 Korrik 1940-XVIII; 

Mbassi u-pa edhe neni 4 i Dekretit r'Onë datë 
3 Prill 1940-XVJTI. Nr. 101 këthye në ligjë me datë 
12 Korrik 1940- XVIII; 

Mbi proponimin e Kryetarit të Këshillit të Mi 
nistravet e Zavendës Minis!ër Sekretar i Partis Ko 
mbëtare Fashiste Shqiptare; 

kemi dekret.ue e dekretojmë: 
Zotni Mentor Çoku, pushon së bamuni pjesë në 

Këshillin Oendruer t'Ekonomis Korporative dhe pir 
pasojë në Koshillin e Epërm Fashist Korporativ. 

Ky Dekret do të botohet në Fletoren Zyrtare 
e do t'i kumtohet Këshillit t'Epërrn Fashist Korporativ. 

Tiranë, me 26-XI-1942-XXI. 
Franeesco Jacornoni d. v, 

M Kruja d. v. 

Dekret Mëkambësuer datë 27-11-1942-XXJ 
Kalim nëp të Min. s'Ekon. K. në Min. e Arësimit 

NA 
Mt!:KAMBt!:S I PttRGJITHSHtnM I MADHNIS TlJ 

VIKTOR El\-IANUELIT Ill 
Pt!:R HIR T.11: ZOTIT E VULLNET Tit KOMBIT 

MBRET I IT ALIS DHE I SHQIPNIS 
PERANDOR I ETIOPIS 

Në virtyt t'autoritetit që Na asht delegue; 
Mbassi u-pa Dekreti Jonë datë 3 Prill 1940-XVIII, 

Nr. 105, mbi gjendjen juridike, ekonomike e ierarhike 
të nëpunsave të Shtetit; 

Mbassi u-pa Dekreti Jonë datë 10 Tetuer 1942, 
XX, për kalimin e nëpunsave prej nji Administrate 
në nji tjetër; 

Mbassi u-ndiqjue Këshilli i Ministrave; 
Mbi propozimin e Ministrit Sekretar Shteti për 

Arsimin Botuer nji mendimi me Ministrin Sekretar 
Shteti për Ekonomin Kombëtare 

kemi dekretua dhe dekretojmë : 
Kalimin e Z. Avni Asllani, Agjent i 1-rë, Grupi 

C) Grada XI, me rrogë mujore fr. shq. 150, prej kua 
drit të Ministris s'Ekonomis Kombëtare, n'atë të Mi 
nistris s'Arsimit po në të njajtën grup e gradë qi 
mban e rrogë qi ka. 

Urdhënojrnë që k!I Dekret të botohet në Fletoren 
Zyrtare dhe t'i komunikohet Këshillit Kontrollues për 
rregjistrim. 

Tiranë, më 27-XI-1942-XXI. 
Francesco Jacomoni d. v. 

Xh. Korça d. v. 
K. Kote d . ......:..v·:__ _ 

MlNISTRIJA E EKONOMIS KOMBTARE 
Komiteti Oendrue!__piir _!!_9~ullime e Konsume 

URDHËNESË Nr. 19 
Ministri i Ekonornis Kombëtare . 
Mba~si pa D.M. datë 8 Fruer 1942-XX, Nr. 13; 
Mba~si pa D M. Nr. 152 datë 11-7-1942-XX; 
Mbas!"i ndigjoi Drejtorin Epror të Bashkimit Do- 

ganuer Halo-Shqiptar; 
Mbassi ndigjoi Nënkornitetin për importimin dhe 

eksportimin ; 
Mbassi pa nevojën me dishipllnue shpërndamjen 

e çmimeve të çernentos s'importueme nga [ashta e 
nqa tokat e Bashkimit Doganuer; 

ORDHËNON 
I gjithë ~menti qi, nga data e hymjes në fuqi 

të kësaj Urdhënese, do t'importohet prej së jashtmi 
c nga tokat e Bashkimit Doganor Italo-Shqipear, 
mbetet i biokuern pranë. importatorve në dispozicion 
të Nl.inistris s Ekonomis Kombëtare. 

Përjashtohen nga biokimi Entet ushtarake, Entet 
publike dhe sipërmarrjet të cilat, tue krye punime. për 
llogari të FF AA. ~ t'F:nt~\''1 publike, t'u provojl'll 
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Doqsnavc Mbretnore se çëmenti i importuam desti 
. noh~f tanësisht për këto punime. 
· · Neni 2 

Doganat Mbretnore, tue lejue hymjen në Mbretni 
të" çë"rrientit të përmëndun në paragrafin e parë t'ar 
tikullit të sipërm, do të përkujdesen: 

'n) me i tregue, me shkresë, Ministris s'Ekonornis 
Kombëtare ernnin, mbiernnin, qendrën e depozitës të 
importuesit e sasin e çërnenttt t'importuern herë mbas 
here ; 

b) me i lajmëruc importueset - nga lë cilët do të 
kërkojë lëshimin c nji deklarate të veçantë, - se cë 

_mentL mbete! i blokuern ndër depozitat e tyne e se, 
. :P.ëf jrjedhim, ata bahen rucjtsa të përqjcqjëshërn kun 
drejt Ministri:-; s'Ekonomis Kombëtare. 

Neni 3 
. ,. . Shpërndamja e cementit të blokucru do lë rre 
-Ilohet nga Ministria e Ekonomis Kombëtare, me anën 
e nji komisioni të. posaçëm, qi do të ketë selin pranë 
Ministris në fjalë c qi do të përbuhet nga dy fun 
ksiomarë të Ministris s'Ekonomis Kombëtare, nga të 

· cilët njani do të jetë Drejtori i Industri- e trcgtis; 
,......, nga nji përfaqësues i P.K.F.SH.; 
-- nga nji funksionar i Min P. Botore; 
-- nga nji funksionar i Min. P. Mbrendëshrne 
Komisioni, i cili do të kruesohet nga Drejtori i 

Industris e Tregtis, ka për të. bë shpërndamjen në 
bazë të nevojave reale si publike ashtu private, tuc 

· pasë precedencën: 
1) punime për reparim dame luftë; 
2) punimet e dobis publike; 
3) punimet private, tue pasë preferencën punimet 

qi u referohen reparirneve të ndërtesave. 
Slienjesat e bame nga Komisioni dot'I parashtro 

hen për- pranim Ministrit për vendim definitiv, dhe 
shitja e çementos do të bahet, mundësisht, drejt për 
së drejti nga irnportuesat konsurnatorvc. 

Xeni i 

Tërheqja e çëmentit të blokuem nga importueset 
do të bahet me anë «bona shitjeje», të Iëshuern nga 
Ministi:ija e Ekonomi- Kombëtare, me nënshkrim të 
c.Krnetarit t~ Komisionit të shpërndarnjes, në favor 
të blesve. 

Bonat e shitjes do të përmbajnë këto shenirne: 
a) ernnin, mbiemnin e vendin e depozitës t'impor 

tuesit; 
b) emnin e rnbiemnin e blesit ; 
c) sasin e cementit të ceduem. 

, Kryetari i Komisionit të shpërndamjes dhe irnpor 
'tuesat do të mbajnë, për kët qëllim, rregjistra të 
veçantë ngarkimi e zhgarkimi të çërnentit -t'importuern 
·ë t~ ceduem ·gradualisht për tregti. 

Kryetari i Komisionit të shpërndarnjes do t'i ba 
shkalidhi, herë mbas here, rregjistrit të parapamë në 
'pctragrafin e sipërmë njoftimet që u referohen imper- ~ •..... ·, ... ·• . 

timevc të dhanuna nga Dogana Mbretnore; kurse 
importuesi do t'i bashkëlidhë rregjistrit bonat e shi 
tjes të lëshuerne ngu Kryeturi i Komisionit. 

Neni 5 
Sipërmarrjet c përmënduna në krgcrreshtin e tly 

të të nenit 1, me përjashtim t'aujnc që punojnë vetëm 
për FF.AA , dhe konçesionarët e bonave të shitjes 
- të cilët nuk janë të cedueshëm - do të mbajnë nji 
llogari të çërnentit, për t'u para qi të kur i 'u kërkohet 
nga organet c kontrollit. 

Neni O 

Çmimi i çëmcntit, qi të ketë karakterlsukat e 
Portland kualitet i parie' tip 500, caktohet, për mall 
të dorzuem në depozitën e importuesve c tuc përfshi 
thasët prej letre, fitimin dhe firon, si vijon: . 

ndër limajt c zbarkimit, deri në maksimumin 
fr a nga 25 për kuintn I; 

ndër vi set c mbrendëshmc të Shqipnis, çmimi t 
të. parapamë në krgerreshtin c sipërm do t'i shtohet 
nji fitim to O O dhe shpenzimet e transportit. 

Neni 7 
Shkelsat c normave të ruktueme në kët Urdhë 

nesë do t'i shtrohen ndëshkimeve ti.; parapamc nga 
D. M. Nr. 152 datë 27-7-194:.>-XX 

~cni S 

Kjo Urdhënesë hy11 në fuqi që 1nga data e botimit 
të saj në Fletoren Zyrtare të Mbretni~. 

Tiranë, më 10-12-1942-XXJ. 
Ministri i Ekonomis Kombëtare: 

K Kote ct v. ---- 
MINISTRIA E EKONOMIS KOMBtTARE 

Komiteti Oendruer për Nozullime e Konsume 

URDHËNESË Nr 20 
,'\'\inistri i Ekonomi- Kombëtare: 
Si pau D.M. nr. 152 datë 21-7-1942-XX; 
Si pau Urdhënesën c maparëshrne nr. 9 datë 

tetuer 1942-XX; 
URDHËNON 

Neni 1 

V!eftësija e të gjitha autorizimevet të. përkohshme 
të lëshuerne nga Komiteti Oendrucr për Nozullime e 
Konsume, shtuhet deri me 15 Fruer 1943-XXI. 

Neni 2 
Për automjetet që përjashtohen nga neni i ma 

parshërn do t'i u bahen me dijtë drejt për së drejti 
t'interesuemve. 

Neni :i 

Mbrenda e jo ma vonë se 31 Kallnduer 1943- 
XXI, të gjithë pronarët e autoqerreve për të cilat 
asht lëshue leja e qarkullimit të përkohëshërn, dety 
rohen me sjellë në Ministrin e Ekonomis Kombttare 
(Inspektorati i Trafikut, Transporteve e i Qarkullimit) 
të gjitha fletët e nisjes ku do të shenohen të gji 
tha udhtimet ~ kryeme nga data e dhanjës eë auto- 
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rizimit deri me datën 31 Dhetuer 1942-XXI. 
Neni 4 

Kundravajtësit e nenit 3 do të denohen, përveç 
tërheqjës së autorizimit, me nji gjobë prej fr. shq. 
250 deri në 1000 fr. Neni 5 

Kushdo .ndrushon në çfarëdo mënyrë qoftë auto 
rizimin e qarkullimit që i asht lëshue ose mbush 
rrejshëm fletët e nisjes, gjobitet sirnbas nenit 8 të 
Urdhënesës Nr. 9. Neni 6 

•• Kjo Urdhënesë hyn në fuqi me nj i herë. 
Tiranë, 12-XII-1942-XXI. 

Ministri i Ekonomia Kombëtare: 
K Kotte d. v, 

SHPALLJE 
Në Bashkin e Beratit dhe në Zyrën e Kryetarit 

të sajë para Komisjonit të Bashkisë të 21-tën ditë 
nga data e Botimit e kësaj shpallje në Fletoren Zyr 
tare do të zhvillohet ankandi Publik për lëshimin në 
sipërmarrje të nxjcrrëjes së taksave të Bashkisë: 

a) Okupim Vendi e shitje e ekspozicionevet. 
' b) Shit-blerje e gja~ë së Gjallë. 

c) Peshë e 1Matje. 
ç) Abatuar e Konsum. 
Të katër këto Taksa do të lëshohen në kohën 

1 Kallnuer 1943 deri me. 31 [Dhjetuar 1943. 
Çmimi bazë për taksën Okupim vendi e shitje 

ckspozicionevet është caktue në Fr. Sh. 35.000 (tri 
dhjet e pes· mijë)'. ~ -r.,- - 

Çmimi bazë për taksën shitblerje e gjës së gja 
llë është caktue në Fr. Shq. 2Q.OOO (njizet mijë). 

Çmimi bazë për taksën Pesh e Matje është cak 
tuar në Fr. Shq. 60.000 (qjashtdhjet mijë). 

Çmimi bazë për taksën Abatuar e Konsum është 
caktuar në Fr. Shqi. 35.000 (tridhjet'e pesë mijë). 

Taksa Okupim vendi e shitje ekspozicionevet do 
të nxiret në bazë të nenit 3 të ligjës së Re të Ba 
shkivet shpallur në Fletoren Zyrtare Nr. 29 datë 16 
Mars 1942, simbas Tarifës pregaditur prej Bashkis 
dhe aprovuar nga Këshilla e Administratës së Vendit. 

Taksa shit-blerje e lgj;/s së gjallë do të nxiret në 
bazë të nenit 88 të Ligjës së vjetër të Bashkivet. 

Taksat pesh ·1ei matje do të nxiret _në, bazë të 
nenit 2 të Ligjës së Re të Bashkivet shpallur në 
Fletoren Zyrtare Nr. 29 datë 16 Mars 1942. 

Ditën që do të zhvillohet ankandi Publik pranohen 
oferta qysh prej ores 9 e deri ne 12 para mes dite. 
Në orën 12 Kryetari i Komisionit në prezencën e 
Ofertuesavet që mundë të ndodhin prezent rnbassi 
i numëron të gjitha ofertat i këndon me za nji nga 
nji ofertat e dhanuna mandej i krahason këto me 
skeden e msheftë të pregatitur më parë. · 

Sipërmarrja i leshohet ofertuesit që do të ketë 
bërë shtesën ma të mirë për arkën e Bashkies, mja 
fton që kjo të ketë aritur atë që kërkohet me skedën 
e msheftë. 

Në rast se dy ose 'me shumë ofertuese i japin 
me çmimin të njijtë dhe gjith mon këto të kenë 

aritur atë që kërkohet me skedën e rnsheftë vetëm, 
në mes të këtyre ofertuesavet do të zhvillohet adju 
dikata e hapët. 

Ankandi do të zhvillohet simbas Paragrafit 2 
të nenit 36 të Regullores mbi zbatimin e Ligjës së· 
Kontabilitetit të Shtetit. Ofertat do të jepen rië zarfa 
të mbyllura dhe të vulosura me dyll te kuq. 

Ankandet e këtyre taksavet bahen veç e veç për 
se cilën taksë. 

Çdo ofert do të jetë e shoqërueme me nji ga 
ranci Bankare ose Financiare qe do të korespondoi 
në 10 0/0 të shumës së ofrueme ose me nji garanci • Ipotckë të parë që do të konspondojë në 20 0/0 të 
shumës së ofruerne. 

Për çdo informatë si dhe për me .marrë njoftmia 
mbi tarifën ose të tjera të interesuarit brenda orarit 
Zyrtar dhe afatit mund të drejtohen në Zyrën e ue 
garis së kësaj Bashkijc. 

Sipërmarrësi detyrohet brenda 8 ditvet nga data 
e marrjes në dorëzim të së cilës Taksë të lidhin 
kontraton Noteriale me këtë Bashki se për· ndryshe 
humbet garancin e lanun. 

Si~ërmarrja ndahet në 24 kësta të njijta dhe' 
sipërmarrësi detyrohet të paguaj në arkën e · kësaj · 
Bashkije këstin që i takon në. çdo krge të 15 ditvet. · 

Berat. më 27-XI-1942-XXI. 
Bashkija e Beratit. 

FLET SHPALL JE 
Në bazë të vendimit Nr. 11 datë 1 Dhctuer 1942~.: 

XXI, të Këshillit Përherëshme të Kësaj Komune nxi, 
ren n'adjumdikatë për t'u dhanë në sipërmarrje për 
për vitin 1943, taksa· Komunale e Bashkiake; ·· 

1) Taksa Abatuar Konsumi e shit-bierja e ' gjas 
ii 

gjallë. 
2) Taksa e okupim vendi. 
3) Taksa e peshim matjes. 
Gjith ashtu nxirret n'adjudikatë dhanja me qira . 

5 dhomave të katit poshtërnë të lokalit Bashkiak. 
Ashtu rixiren ri'adjudikat dhanja me qira dy . ba 

rukave Bashkiake. 
Dhanëja në sipërmarrje ka me u bë në bazë të 

ligjës e regullores të kontabilitetit të përqjithëshrne 
të Shtetit. 

Çmimi bazë të dhanjc s r.ë sipërmarrje të taksave 
dhe proneve asht në kët mënyrë. 

1) Taksa abatuar konsumi e shit-blerja e qjasë · 
gjall~ me ç'rnirn bazë fr. shq. 3000. 

2) Taksa e okupim vendi fr. shq. 1000. 
3) Taksa e peshim matjes fr. 'shq. 500. 
4) Dhanja me qira të 5 dhomave të katit poshtërnë · 

lokalit Bashkiak me çmim bazë fr. shq. 600. 
5) Dhanja me qira të dy barakave Bashkijake me 

çmim bazë fr.· shq. 480. 
Çdo ofertë për të qënë e vlefëshme duhet të 

jet e shoqnueme prej nji garancis 10 0/0 mbi çmimin • 
bazë në të holla të depozituerne në arkën e Bashik, 

Ofertat pranohen me zarf~ të mbglluna e të vu- 
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losuna me dyllë të kuq të cilat i drejtohen Kruesis 
Bashkis. 

Dhanja në sipërmarrje sa u tha sipri buhet 21 
dit mbas Shpalljes në Fletoren Zyrtare om 11, në 
kjoftë se kjo ditë asht ditë pushimi shtyhet për të 
nesërmen. Ofertat me telegrama e telefon nuk pru 
nohen 

Kukës, më 4.12.1942-XXI. 
Kryetar' i Komunës 

SHPALLJE 
Bashkija e Libohovës, mbështetur vendimit Nr 21 

datë 21-XI-1942-XXI, të Konsulltës saj, nxjerr n'ad]u 
dikatë të vetëme lëshimin në sipërmarrje për vje.iu 
1943 ( 1 Kallnor 1943 deri 31 Dhjetor 1943) taksat 
e posht-shënueme: 

1) Taksin 2 O, O shpërblim therje dhe 3 O O taks 
konsumi sirnbas nenit 1, të D.M Nr 19 datë 6 Fruer 
1942-XX, mbi disa ndryshime dhe shtime në Ligj211 
e Bashkive. 

2) Taksin e shlt-blemjes së kafshëve e bagëtive 
në bazë të nenit 88 të Ligjës së Bashkive. 

3) Taksin e peshimit dhe të matjes, konforrn ncr it 
2 të · Dekretit Mëkambësuer N r. 19 da.ë fi Frucr 
1942-XX, mbi disa ndrqshime dhe shtime në Ligjën 
e Bashkive. 

4) Taksin e okupim vendit dhe shitjen e ekspo 
zicioneve kontorm nenit 3 të Dekretit l\'\ëlrnmbesuer 
Nr. 19 datë 6 Fruer 1942-XX, mbi disa ndryshime 
dhe shtime në Ligjën e Bashkive, si dhe tarifës per 
katëse hartuar prej Konsulltës Bashkijake dhe apro 
vuar prej Këshillit Administrativ të vendit 

Çmimi bazë i këtyre taksave asht fr shq 4501) 
(katmnij e pesëqind). 

a) Adjudikata do të zhvillohet në sallën e Bashkis. 
para Kryetarit dhe Konsulltë- saj të njëzet e nJl.'Jtl'n 
dite që nga dita e botimit kësaj flet-shpallje 112 

Fletoren Zgrtare prej orës 9 deri n'orën 12, JJë 
qoftë se këjo ditë takon ditë pushimi, ankandi mbe 
tet për të nesërmen po n'orën e sipërmet 

b) Ofertuesit duhet të paraqiten personalisht ose 
me anë të përfaqsuesave të tyre legale për të marrë 
pjesë n'ankand. 

c) Nukë pranohen oferta me teleqrarna ose tele 
fona. 

ç) Ankandi ka me u zhvillua simbas neneve 36 c 
38 paragrafit të . II-të të rregullores përqjithëshrne 
t.ë Shtetit. 

d) Ofertuesit duhet të paraqesin bashkë me ofer 
~ një depozito 10 O O mbi shumën e ofertës, ose 
dy fish të kësaj shume me ipotekë të parë mbi pasuni 
t.ë patundëshme. 

dh) Pagesat do të bahen në 12 kështe të bara 
barta dhe të paqushme në fund të ç'do muajit rregu- . . 
llisht. 

e) Ofertuesi në përfundim të adjudikatës mbren 
da 10 ditvet ç'pre] dorëzimit të saj, deturoher të 

lidhi] kontrate Noterijale me Kryesin e Bashkis, në 
rast të kundërte ç'do dam eventual q'i do t'i shkak- 
tohet Bashkis, baros sipërmarrësin. ' 

ë) Të gjitha shpenzimet e kësaj adjudikate ba 
ro~in sipërmarrësin. 

Për ç'do in 10, mate t'intcresuernit mund të drej 
tohen në. ç'do kohë në Sekretariu e Bashkis Libohovës. 

Libohovë, me 2-XII-1429-XXI. 
Zav. Kryetar' i Bashkis : 

---------- -·~ - -c••.. - 
FLET ADJUDlr{A l £ 

l) Komuna e Vau Dejë • .;, në' buzë H~ vendimit Nr. 
16 datë c s.oçme nxjerr në shitje iaxsat e saja për të 
gj1tr1ë vuin 1945: taksat e gf1irnt e konsumit (neni 
:>:l i Liqjës mbi disa 11dr9sl1111ie në li9Jën e kornu 
neve}, taksat ~e shit-blerjes së gjasë së gjallë (neni 
88 1 Limes i(! Bashkive); taksin e peshimit, lë ma 
t1e~ [i.eru 110 paragraf 11 i LigJëi:i së Komuneve}: 
dhe taksin c okupimit të vendit ne ditët e pazarit 
(ne.ii 1 hl dhe 18 i 1gjës së Komuneve). 

2) Snitja kryhet në Zyrën e Komunës Vau Dejës 
nen krgc-m e .Kryetarit të Komunës ose zavendësit të 
tij 21 dit mbas botimit të shpalljes në Fletoren 
Zurtare dhe në Fletoren Tomori, n'orën 4 pas dreke. 
Ne kjottë se ajo dit ndodhë dit pushimi zyrtarë, shi 
tja bahet për ditën e nesërme 

3) Taksat shiten angrup d.m.th. të gjitha bashkë 
e për te gjithë rrajonin e Komunes c nuk ndahen. 

4) Shitja do te kruhet me oferta t~ mshelua në 
baze te liqjës mbi kontabilitetin e Shtetit. Ofertat 
do t'i drejtohen ti.> rnbqlluna në zarf Kryetarit të 
Komunës. tJ cillat do Hi përmbajnë posë shumës 
s'ofrucrne edhe pranimin e konditave qi përmban kjo 
flet shpall Je bashke me nënshkrimin e ofertuesit; 
g1ith-ashtu ofertuesi do të 'derdhin . në arkën 'e Ko 
munes s1 depozitë shumën prej 10 O O të shumës së 
oiruemc, shurn> e cila i këthehet në kjoftë se shitja 
nuk i dorzohet atij. 

5) Vjelja e taksave do të bahet nga ana e sipër 
marrësito se të deleguemit të tij dhe në masën siç 
caktojnë . ligjët e sipër përrnenduna 

6) Shitja e taksave hahet për perjudhën prej 1 
Kallnduer 1943 deri me 31 Dhjetuer 1943; kjo kohë 
mund të shkurtohet në kjoftë se shitja bahet mbasi 
të hyjme në vitin e rij. 

7) Sipër-marrësi asht i detyruem qi mbas dhet 
ditëve nga data e dorzimit të shitjes të lidhin kontratë 
me Komunen Deri sa të Ildhetkontrata proces verbali 
i dorzirnit zen vendin e sajë. 

8) Sipër-marrësi detyrohet me pague n'arkën c 
Komunës në kistc të barabarta krye çdo mueji. Në 
kjottë se nuk paguen ne rregull, Komuna ka të drej 
tën me e konsideruc t'anulucrne shitjen e taksave dhe 
sipër rnarrsi humbet garancinë e lanun në Komune. 

9) Sipër-marrësi nuk ka të drejtë me ndalë ki 
stet pa pague, për shkak të mos nxjerrjes ~ taksave 
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prej popullit. Kjo rregullohet në bazë ltë kompetencave 
ligjore. 

10) Sipër-marrësi detyrohet me preqatitë kuponat 
e duhuna për vjeljen e taksave të cillat duhet të vulo 
sen nga ana ~: Komunes. 

t 1) Në kjoftë se rnbrenda kohës së sipër-ma 
rrjes ndodhë nji shtim taksash të nalt përrnenduna në 
favorin e Komunes, jet në fakultetin e sajë me anulue 
kontratën ose me ra n'ujdi me sipër-marrësin për 
shtimin e shumës s'ofrueme, tue e shtue kët në pro 
porcjon me shtesën e taksave. 

12) Të gjitha shpenzimet si: lidhja e kontratës, 
taksat e adjudikatës, shpenzimet për botimit e shpa 
lljes në fletoren e nalt-përrnenduna dhe çdo timber 
tjetër i ngarkohen sipër-marrësit. 

Vau Dejës, me 25 Nanduer 1942-XXI. 
Kryetar 'i Komunës 

FLET SHPALLJE 
Bashkija e Dibrës f.ë Madi1e nxjer n'ankand tepër 

dhanje të drejtën e rnbëlechjes së taksave të poshtë 
shënueme për kohën që me (nji) 1 Kallnuer deri 
me 31 Dhetuer 1943-XXI. 

1) Taksin { therjes (gjakut) dhe të konsumit me 
çmimin bazë Fr. Shq. 20.000. (njizetrnijë). 

2) Taksin e shit-blerjes së gjasë gjallë dhe të 
vend-okupimit të këtyne me çmimin bazë Fr. Sqh. 
15.000. (pesërnbëdhetmijë). 

3) Taksin ~ peshimit dhe të matjes me çmimin 
bazë Fr. Shq. 12.000. (dgrnbëdhctmijë}. 

4) Taksin e vend-okupimit në ditët e pazarit 
dhe të panaireve me çmimin bazë Fr. Shq 20.000. 
(njizetmijë) 

5) Taksin e banjave Therrnale me çmimin bazë 
Fr. Shq. 20.000. [njizetmijë}. 

a) Ankandi do të zhvillohet në kryesinë e Ba 
shkisë dhe para komisionit përkatës të njizet e njitën 
(21) ditë që nga data e botimit të kësaj Fletë-Shpa 
llje në Fletoren Zyrtare dhe në qoftë se këjo ditë 
qëllon ditë pushimi ankandi do të zhvillohet në të 
nesërmen. 

b) Ankandi do të zhvillohet në mënyrën e para 
pame në nenin .36 të rrequllores së kontabilitetit 
d.m.th. me anën e ofertave të rnëshefta të cilat do 
të krahasohen me skedën e mësheftë të pregati tun 
prej Kryetarit të Bashkisë. Ofertat do të nepen të 
mbyllunn me zarfa e 

1të vulosuna me dyell të kuq dhe 
do të përmbajnë shprehimisht pranimin e konditave 
te Fletë-Shpalljes me nënëshkrirnin e qartë të ofer 
tuesit bashkë me garancinë përkatëse sikurse shë 
nohet më poshtë. mbi zarfet do të shënohet se për 
cilën taksë bahet fjalë oferta. Ofertat pranohen e 
dhe me anën e postës dhe me ndërmjetësinë e per 
sonave të tretë të përfaqësuemë me prokurë të po 
saçme noteriale. Nuk pranohen oferta me telegram ose 
Ille telefon. 

c) N'orën 9 paradreke të ditës që u shënue ma 
sipër për zhvillimin e ankandit, Kryetari i Bashkisë 
hap ankandin tue vue mbi tryezë skedën e rnësheftë, 
mandej ju njofton konkuruesve objektin e ankandit, 
vazhdon pranimi i ofertave. Ofertat e paraqituna nuk 
mund të tërhiqen por ofertuesit mund të paraqesin 
edhe të tjera oferta para se të fillojë çelja e zarf ave. 
Mbas kalimit të tre orëvet d.m th. n'orën 12 fiks në 
prezencën e ofertueseve do të çelen ofertat dhe adju 
dikimi do të rezultojë se dy ose ma tepët" konkuruesa 
kanë paraqituri oferta të nji llojshrne e që janë të 
pranushme hapet nji 1 eçitacjon midis tyre e qi vazhdon 
nji orë. 

ç) Ata qi dëshirojnë të marin pjesë në këtë an 
kand duhet të depozitojnë n'arkën e Bashkisë për 
garanci 10 0,0 dhet për qind mbi çmimin bazë të · 
seicilit do taks, ose garanci Bankare për këtë shumë '. : 
ose të ipotekojnë në ipotekë të parë në favor të arkës , 
së Bashkisë pasuni të paluejtëshme të tyne të ndo 
dhun në qytet, po në këtë rastin e fundit garanci ta - 
do të jetë 20 01 O mbi shumën që do të ofrojë. 

d) Sipërmarrësi çmimin e taksave do fa paquejë 
në 11 (njimbëdhet) dhan]e dhe në fund të çdo muej i 
të ndarne në përqindje sikundër tregohet në listën e 
ndodhun në zyrën e llogarisë të Bashkisë. Në qoftë 
se sipërmarrësi nuk i paguen dhanjct rregullisht në 
fund të çdo mueji Këshilli Bashkisë k~ të drejtë 
që me nji vendim të deklarojë kontratën e shitjes 
të anulluar pa qenë nevojë t'i adresohet gjyqit dhe 
të rnarë në dorëzim mbëledhjen e 'taksave ose t'i -nxje 
rë përsëri në adjudikatë dyke qenë në këtë rast të 
detqruarë sipërmarrësit t'i paguajnë Bashkisë çdo dam 
qi t'i vijë nga e nxjerruna përsëri n'adjudikatë ose 
nga mbëledhja e taksës direkt. 

dh ) Sipërmarrësi nuk ka të drejtë të kërkojë 
zbritjen e çmimit të taksës së iblernun n'adjudikatë ose 
anulimin e kontratës ie· dhe për raste fati të randë- 
sishrne. · 

e) Sipërmarrësi taksat, do t'i nxjeri simbas tarifës 
përpilua nga Këshilli Bashkijak dhe aprovua nga Pre 
fektura· lokale konformë dispozitave të Iigjëve t'ish 
Jugosllavisë. 

ë) Në rastin se taksat e shënuerne në tarifat për 
katëse që u bë fjalë në pikën e do të shtohen ose do 
të pakësohen me Iigjë ose vendim tjetër të ri, dife 
renca do të llogaritet në mënyrë proporcionale mbi 
shumën e përqjithëshme të çmimit të taksës së ble 
mun dhe do të caktohet me vendim të Këshillit Ba 
shkijak t'aprovuem nga Prefektura. 

Kontratoja e sipërmarrjes së taksave si ma nalt 
.të vihet në zbatim rnbassi të merer pëlqimi e apro 
vimi i Prefekturës. T 1 

f) Sipërmarrësi detyrohet të lidhë kontratën no 
teriale mbrenda 1 O ( dhet) ditëve që nga data e 
dhanies së pëlqimit nga Prefektura dhe deri sa të 
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kryhet këjo, vendin c saj do t'a zajë letër-adjudikata. 
g) Sipërmarrësi ngarkohet me pagimin e të gji 

tha taksave dhe të shpenzimeve tjera, si kasnec, kon 
tratë, pulla, botimi i flete shpalljes në Fletoren Zur 
tare, etj 

Bahet shënim -.e nuk do të pranohen si ofcrtuesa 
ata që i detyrohen arkës Bashkisë dhe së ofertat 
që do të jenë ma të ulta nga çmimi bazë nuk do të 
mercn parasushë. 

Dibër, më 8 Dhetuer 1942-XX! 
Kryetar 'i Bashkisë Dibrës Ma 

* * * 
Bashkija c Burrelit, mbeshtetun vendimit Këshi 

llit Konsultës nxjerë n'adjudikatë lëshimin në sipër 
marrje për vjetin 1943 (1-1-1943 deri 31-XII-1943) 
katër Taksat e Tregut Burrel si vijon: 

a) Taksin e therjes së bagtive dhe të kafshëve 
në abatuar si dhe të Konsumit në bazë të nenit 1 të 
shtojcë Liqjës së Bashkive (botue në Fletoren Zyr 
tare Nr. 29 dt. 16-3-1942-XX,) me çmimin bazë Fr. 
Shq. 5.000. 

b) Taksin e shit-blerjes gjasë së gjallë konformë 
nenit 88 të Ligjit Bashkive me çmimin bazë Fr Shq. 
800. 

cl Taksin e peshimit dhe të matjes si mbas nenit ~ 
të shtojcë Ligjës së Bashkive. me çmimin bazë fr. 
shq. 555. 

ç) Taksin e okupimit vendit Publik në bazë të 
nenit ::5 të shtojcë Liqjës së Bashkive dhe të Tarifës 
përkatsc të aprovuerne nga Këshilli Administrativ i 
Nënprefekturës lokale, me çmimin bazë fr. shq. 680. 

Të katër taksat e sipërtregueme shiten të pa nda- 
me. 

Zhvillimi i adjudikatës ka me u barnun njizet e 
nj dit mbas botimit të kësaj flet shpallje në Fleto 
ren Zyrtare në sallën e Bashkis Burrelit prej orës 
9 deri ora 12 p. d. dhe në rast se dita e adjudrkatës 
takon ditë pushimi ankandi ka me u bamun të nesër 
men po në orën e sipërtregueme. 

Ankandi do të zhvillohet si mbas normave të 
Regullores mbi zbatimin e Liqjes s'administrimit të 
Pasunis e të kontabilitetit Shtetit. me anën e ofertave 
të mëshefta të cilat mandej do të krahasohen me 
Skedën ·~- rnëshefët të pregaditun për kët qellim. 

Ofertat do të jepen të mbqlluna në zarfa të vulo 
suna me dyell të Kuq dhe do të përmbajnë shprehi 
misht pranimin e konditave të Flet-Shpalljes, nën 
shkrimin e qartë të ofertuesit bashke me garancin 
përkatse sikundër shenohet ma poshtë. 

Ofertat pranohen dhe me anën e Postës si edhe 
me ndërmjetsin e personave të tretë të cillët duhet • 
të kenë përfaqsi legale. Nuk pranohen ofertat me 
telegram ose telefon. 

Ata qi dishrojnë të marrin pjesë në kët ankand 

duhet të depozitojnë në Arkën e Bashkis Burrelit 
nji garanci 10 010 mbi chumën e ofertës me t'holla 
ose dyfishin c saj me pasuni Ipotekore ose Ban 
kare. 

Pagesa e Taksave do të. hahet në dymdhjet kiste 
të barabarta rue u pague në fund të çdo rnueji. 

Në rast se sipërrnarrsi nuk i paguen regullisht 
Taksat në kist et e sipërthanuna Bashkija ka të 
drejtë anullirnin c Kontratës me anën e - nji ven 
dimi tue mare në dorzim Taksat dhe çdo dam qi 
do të. ngjasi i ngarkoAhet sipërrnarrsit parë. 

Sipërrnarrsi nuk ka të drejtë të. kërkojë zbri 
tjen c çmimit ofrucm ose anullirnin e kontratës për 
posë forcë madhore. 

Sipërmarrsi detyrohet të. lidhë kontratën Note 
riale mbrcnda - dhjet ditvc qysh nga dita e dha 
nies së pëlqimit nga ana e Titullarit Admin istratës 
vendit e cilia do t' i njoftohet regullisht, dhe deri 
sa të nen-hkru het Kontrata Noteriale vendin ~ saj e 
zcn hetër adjudikata ~ procesverbali ankantit. Gjith 
shpenzimet c ksaj adjudikate i ngarkohen sipërmarrsit. 

Burrel. me 4.12 1942-XXI 
Kryetar"] Bashkisë: 

* * * 
N\inistrija e Punve Botore ven ne shpallje mi 

rëmbajtjen c zakonshme dhe të jashtzakonshme të 
: rrugës Librazhd-Peshkopi për periudhën c nji vitit. 

Neni 1 
OBJEKT,! 1 DHANIES NE SIPERMARRJE 
Dhanja ne sipërmarrje ka per qellim dhanien: e 

puntoriës, materjalet, mjetet c punimit dhe transpor 
tet si edhe zbatimin e punimëve qe [ane të nevojishme 
për mirëmbajtjen e za~onshme dhe të jashtezakonshrne 
të rrugës Librazhd-Peshkopie për nji vjetë dhe të 
tregueme ne planimetriën e bashkanjitun kontratës, 
si meas projektit, per t'u paë në Ministriën e Punve 
Botore 

Shuma e parapaëme per keto punime asht Fr. 
shq. 300.000 (Treqindmijë). . 

Afati për të krqemit e punimeve asht nji vjetë. 

Neni 2 ~ . ~. tf 
MENDYRA E DHANIES NE SIPERMARRJE 
Adjudikata ka per t'u ba me shpallje publike 

mbas methudhës t'ofertave me zbritje, per t'u dorëzua 
ne zarf të rnbullun 21 (njizetenji) dit mbas datës të 
shpalljes ne fletoren zyrtare, tuj fillue njehsimin e 
ditëve, nji ditë pas datës që. përmban fletorja zyr 
tare në fjalë Kornisjonit t'Adjudikatave prane Mini 
striës së P. Botore, Tiranë, krgesue prej z. Bias 
H. Agushi, Minister i P. Botore. 

Në rasë që dita e caktuerne takon ne nji ditë 
feste, ankandi ka me u baë ditën e nesërme po n'ate 
orë. 
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Neni 3 
KONDITAT E PJESE MARRJES 'N'ANKAND 
Për me muejtë me marrë pjesë n'ankand lypset t'i 

parashtrohen Komisjonit t'Adjudikatave pranë Mini 
striës së P. Botore ditën qe ban fjalë Art. 2 i kesaj 
shpallje. 

a) nji certifikate zotesijet leshuernun nga Autori 
tetet kompetente nga Ente ose persona si rnbrenda 
a~htu edhe [ashta Shtetit, qe të vertetojë se konku 
rruesi ka zbatue për njehsien të vehten ose drejtue për 
njehsie të vehten ose të tjereve, vepra publike ose 
private prej natqret dhe entitetit analog me ato qe jane 

' per t'u dhanë ne sipërmarrje. 
Ne ket çertifikatë duhet dhanë sigurim se konku 

rruesi ka dhanë prova zotesije dhe ka tregue nji pra 
ktike te: mjaftueshme ne zbatimin dhe drejtimin e 
punimeve qe u thanë siper dhe se ka në dispozicjon 
të gjitha mjerët dhe maqinat (sidomos karnjona) për 

. të perballue nevojat e punimeve. 
b] nji deklarate me te cilen konkurruesi të dish 

rnojc se ka qenë ne vend ku do të bahen punimet 
dhe raditjctdhe ~a marrë njoftim mbi gjendjet lokale, 
dhe eventualisht mbi guroret dhe mostrat si dhe mbi 
të gjitha rrethanat e përgjithshm~ dhe, të veçanta qe 
munden me influencue ne zbatimin e punimeve, dhe 
mbi çmimin dhe ka gjykue edhe çmimet ndaernas 
dhe ne çdo rnendure ne gjithsien e tgne të shpet- 
'blpeshme dhe të atilla sa që me lejue zbritjet qe ka 
'per të baë. 

Kjo deklarate ban pjese te pa-ndaerne ne kon 
trate dhe formon nji konditë esencjale të perpjëke 
shme dhe te pa kontestueshme. 

Kuerse kjo deklarate nuk asht shkrue krejtësisht 
nqa dora e atij 'qe e nenshkruem, konkurruesi para 
"se' t'a nenshkruej, do të vejë këto fjalë «Prano] 
sa · ma siper me të gjitha pasojët që mund të ndo 
dhin mbrapa». 

Neni l! . 
PERJASHTIM NGA PJESE MARRJA N'ANH.AND 
Më gjithë paraqitjen e dokumentave trëguem nenin 

3, · Komisjoni i Adjudikatave rezervon të drejtën e 
plote dhe te pa kundershtueshrne me Vendimin e 
Keshillit Ministruer, me perjashhtue nga ankandi gji 
tnë ato konkurruesa qe me vëprimet e tyne të ):011ës 

së shkuernr ne sipërmarrje kso dorë nuk 'can dlu ië 
prova të mira ne punim. Në ket rasë i perjas'nue .ii 
nuk 'ka es nji të drejte te reklamoje asnji da-ns'mer 
blim · 

Neni 5. . 
DE!>OZTTE PER MA~JEN PJESE N'ANKANO 

Për të muejtë me marrë pjese n'ankand lypsPt 
depozitue n'arken e Shtetit ose ne Banka të pra 
nueshme prej Qeveries nji shumë të hollash baras 
o 'o/O te shumës së preventivueme të punimeve, d. 
m; th: fr; shq. 9.000 (nandemij), ose hipoteke të 

parë mbi pronë të pa-tundeshrne në këtë rasë sasija 
e qarancies caktohet dyfish sa ajo qe kcrkohct rre 
gullisht ne të holla. Për pranimin e hipotekës Juoset 
Vendimi i Keshillit .Ministruer. 

Diftese e dcpositës së bame duhet t' i parashtrohet 
Kornisjonit t'Adjudikatave zbashku me dokumentet e 
përmendun në nenin 3. 

NeRi 6 
OFERTAT E ANKANDIT 

Ofertat duhen perpilue ne bazë të nji sasie zbri 
tje perqindese mbi çmimet e njishern të caktuam prej 
Administrnks, përqindje qe nënkuptohet e aplikue 
shme per gjithë sejcilin çmimi të njishëm q'asht qenë 
bazë e preventivit. Punimet qe pernban kopja e kon 
tratës, qe gjindet pranë Sekrctaries së Përgjithshme 
të Jli\inistriës së Punve Botore, dhe qe janë objekt' i 
kësaj shpallje kan për t'u zbatue në bazë të përshkri 
meve kontratore mbas rregullave t'artii dhe në bazë të 
çmimeve të listës ~ë bashkanjlrun kontratës të dlirun 
prej zbritjes s'ankandit. 

Janë të pa-vlefshme ofertat të cilavet u vihet 
ndoj konditë si edhe ofertat e bame me kuplime të 
perqjithshrne dhe pa tregimin e kjarte dhe preçiz 
të zbritjes, e cilla duhet tregue ne shifer dhe germa 
të plota. 

Janë të pa-vlefshme ofertat të cilavët u vihet 
ndoj kondite si edhe ofertat e bame me kuptime 
të përgjithshme dhe pa tregimin e kjarte dhe pre 
çiz të zbritjes, e cilla duhet tregue ne shifër dhe 
germa të plota. 

Anulohen edhe të gjithe ofertat qe nuk janë të 
lcxuëshme. 

Neni 7 
L E S H I M I 

Në baze t'ofcrtës ma 1ë mire per Administra 
tën, qe jep Sipermarrja Komisjoni i Adjudikatave ka 
për të perpilue verbalin e ankandit. . . 

Mbas 14 ditëve nga data e ketij verbali, Komi- 
sjoni, si të shqyrtoj dokumentat e ofertës, ka më 
bam un 1 eshi min definitiv. ' 

Neni 8 
DEPOZJTA DHE-GARANCIJA 

Depozitat e atyne qe nuk fitojne n'ankand u kthe 
hen pas përfundimit t'adjudikatave. 

Garanci ja e ad judikatarit mbetet e pengueme deri 
ne dorëzimin definitiv të punimit. 

Neni 9 
AFAT] PER TE KRYEMIT E PLOTE TE PUNIMËV~ 

Afati për të kruemit e plote të kctune puni 
meve asht 1 (nji) vjetë. 

Neni 10 
SHPENZIME KONTRATE 

Janë për barrë te Siperrnarresit te gjitha shpen 
zimet relative t'ankandit dhe te lidhjes të kontratës. 

Tiranë, më 8.12.1942-XXI. 
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Decreto Luogotenenziale Nr. 328 
data 2•>-11-1942-XXI 

Requisizione d'immobili a Durazzo per esigenze 
del Comando di Zona Fan e Segnalazioni 

Marittime d' Albania 

NOI 
LUQGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTA 

VITTORIO EM:A..~UELE III 
PER GRAZIA DI DIO E VOLONTA DELLA NAZIONE 

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

Iu virtu dell'Autorita a Noi conferita: 
Vista la richiesta del Comando Militare Marit 

timo in Albania prescntata dalia R. Luogotenenza 
Gcnerale con il foglio N. 2 31332 in data 28 scttem 
bre 1942-XX, sulla rcquisizione di una parte del 
patrimonio immobile di proprieta del sig. Mihal Tati, 
sito in Durazzo, per le necessita del Cornando di 
Zona Fari e Segnalazioni Marittime d'Albania; 

Ritenendo ehe concorrono gli estrerni dcll'inte 
resse pubblico; 

Visti gli articoli 2 e 4 del Decreto Luoqotenen 
ziale in data 2 setternbre 1939-XVII; 

Su proposta del Presidente del Consiglio dei Mi 
nistri; 

abbiamo decretato e decretiarno: 
E' ordinata la requisizione e di consequenza la 

occupazione, per il perioda di un anno, a partirc 
dalla data del presente Decreto, per le necessita . del 
Comando di Zona Fari e Seqnalazioni Marittime di 
Albania, dei tre appartamcnti, due dei quali con 4 
camera e aggiunte e uno con 2 camera e aggiunte, 

1e non superc uoo colonoa (olbenese e ltallano)mtnlmo fr. alb. 10 
10 oltre une colo11110 • • pAr ognl colonna 

L'Importo e do venenl lo aotlclpo · 1olvo per nJ! Ulflcl ltololl o parcwe 
tall con le stesse modaltta come per git obbonomeoll. 

Le lnserzlonl 1000 gro tulte aoltanto per I Tribunal! o I' A mmlnlatrollone Ito· 
tale quando per legge noo • prevlata o noo • po111b!le lo 11Yall0 au tersi del!G 
1pe10 per I' loserzlone. 

Le pubbllcoztooe delle lnserztont evvleoe · selve 1peclall ctrcoatanae • Ktto 
I primi 3 oumerl dopo la dato di rlcevlmenlo. 

N. B, Ogol corrtepcndense o veraomento deve e11ere tndtrtnoto al, 
MINISTERO DELLA CULTURA POPOLAU 

(GAZZETTA UfFICIALE) 
T I ll A N A (Albania) 

ehe costituiscono la parte sinistra dell'edificio con 
scale separate, prcpricta del sig. Mihal Tari, sito in 
Durazzo all'estremita delta strada 16, indicato nella 
carta corcoqrafica alleqata al presente Decreto e vi 
stata, d'Ordine Nostro, dal Presidente del Consiglio 
dei Ministri proponente, 

11 presente Decreto sara comunicato, nei sensi 
dell'art. 5 del Decreto Luogotenenziale in data 2 
setternbre 1939-XVII, N. 77, ai proprietari ed ai de 
tenton del patrimonio immobile requisite. 

Ordiniarno ehe il presente decreto sia pubbliceto 
nella Gazzetta Ufficiale del Regno, mandendo a chiun 
que spetti di osservarlo e di farlo osservare. 

Tirana, li 20.11.1942-XXI. 
Francesco jacomoni. 

M. Kruja 

Decreto Luogotenenziale Nr. 329 
data 10-11-1942-XXI 

Divieto di costruzione in zona di 
servitu' ferroviaria 

NOi 
LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTA 

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 conferita; 
Visto Ja nota dell'Ufficio Costruzioni Ferroviarie 

di Tirana, n. 827-5 - Esf - del 7 ottobre 1942-XX, 
richiedente Ja rinnovazione per altri due anni del 
Decreto riguardante it divieto di eostruztone. sul 
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tratto destinate alla ferrovia Durazzo - Elbasan - 
Labinot; 

Su proposta del M.inistero dei LL. PP. 
abbiamo decretato e decretiamo. 

E' prorogato per altri due anni dall'entrata in 
vigore del presente Decreto il Decreto Luogotenen. n. 
522 del 31.10.1940-XIX, pubblicato sulla Gazzetta 
Ufficiale del Regno n. 182 del 23.11.1940-XIX. 

11 presente Decreto sara cornunicato alla Corte 
dei Conti per la reqistrazione e pubblicato nella Gas 
zetta Ufficiale del Regno. 

Ordiniarno ehe ii presente Decreto sia pubblicato 
nella Gazzetta Ufficiale del Regno, mandando a chiun 
que spetti di osservarlo e di farlo osservare. 

Tirana, li 20.11.1942-XXI. 
Francesco J acomoni. 

Iljas H. Agushi. 

Decreto Luogoter,eoziale Nr. 330 
data 2U-l l-1942-XXI 

Disposizioni penali sul commsrcio del gra e, 
orzo e se~ala ____ ..,___ 

NOi 
LUOGOTENENTE GENER.ALE DI SUA MARBTA 

HTTORIO F.:\IAN(TELE lii 
PER GRAZIA DIDIO E VOLONTA DELLA NAZIONE 

RE D' 17 ALIA E D' ALBANIA 
IMPERATORE D' ETIOPIA 

In virtu dell' Autori ta a Noi conferita: 
Visto l'art. 15 dello Statute Fondamentale del 

Reqno e l'art. 14 del D. L. 3 aprile 1940-XVIII, 
n. 101, convertito nella Legge 12 luqlio 1940-XVIII. 
n. 358; 

Ritenuta la urgente necessita di provvedere , 
Senti to ii Consiglio dei Ministri; 
Su proposta del Presidente del Consiglio dei Mi 

nistri, Ministro Segretario di Stato per I'Interno e 
ad interim per la Giustizia, di concerto con ii Mini 
stro di Stato per l'Economia Nazionale'; 

abhiamo decretato e decretiamo 
Art. 1 

contravventori alle disposizioni contenute net 
l'art. 14 del D. L. 7 luglio 1942-XX. n. 132, sulla 
disposizione del cornmercio del grano, orzo e seqala 
e. negli articoli 3 e 5 del D. L. 30 agosto 19~2-XX, 
n. 193 sul blocco del granone, sono puniti, qualora 
ii fatto non costttuisca ii delitro di sottrazione, in 
cetta, acquisto o commercio illecito o esportazione, 
anchc tenteta, del cereale, con l'arresto sino a tre 
mesi e con l'arnmenda da cento a mille franchi alba 
nesi, oltre la confisca del cereals indebitarnente tra 
sportato. 

La stessa pena si applies anche nei confronti. 
dell'esercente ii mollno ehe abbia proceduto ane 111s- 

cinazione del cereale per conto di chi era sprov 
visto della prescritta autorizzazione. 

A.rt. 2 
La competenza a giudicare delle contravvenzioni 

menzionate nell'articolo precedentë spetra al Pre.ore, 
ehe provvedera con dccreto. 

II presente Decreto entra in vigore dal qiorno 
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del 
Regno ed ha valore anche per i fatti commessi prima 
di tale data. 
II presente Decreto sara presentato dal M.inistro del 

l'Economia Nazionale al Consiglio Superiore Fascista 
Corporative per la conversione in Legge. 

Ordiniamo ehe il presente Decreto sia pubblicato 
nella Gazzetta Ufficiale del Regno, rnandando a chiun 
que spetti di osservarlo e di farlo osservare. 

Tirana, li 4.12.1942JXXI. 

M. Kruja 
K. Kotte 

Decreto Luogotenenziale Nr. 33i 
data 4.12 1942-XXI 

Dispoaizioni per l'applicazione del D.R. d'cmni 
stia e condono nel Territori Liberati 

NOi 
LUOGOTENENTE GENERALE DI BUA MAEBTA 

VITTORIO EMANUELE III 
PER GRAZIA DI DIO E VOLONTA DELLA NAZIONE 

RE D' ITALIA E D' ALBANlA 
IMPERATORE D' ETIOPIA 

In virtu dell' Autorita a Noi conferita: 
Visto l'art. 15 dello Statuto Fondamentale del 

Regno. 
Visto l'art. 12 del Decreto Reale 18 settembre 

1942-XX, N. 249 sull'amnistia e condono nei Ter 
ritori Liberatf: 

Sentito il Consiglio dei Ministri; 
Su proposta del Presidente del Consiglio del 

Ministri, .Ministro Segretario di Stato ad interim per 
la Giustizia di concerto col Ministro Segretario qi 
State per i Territori Liberati; 

abbiamo decretato e decretiamo: 
Art. 1 

li Dccreto di amnistia si applica, per gli inip,u 
tati, con sentenza di proscioglimento e, per i cop· 
dannati, con declaratoria. 

Parimenti il Decreto di indulto si applica, J?1r 
gli trnputati, con sentenza o decreto di condanna" e, 
per i condannati, con declaratoria. 

La declaratoria e lemessa in Camera di Consigljo 
dallo stesso giudice ehe ha pronunciato la sentell~ 
su richiesta del Pubblico Ministero. II giudice unieo 

• . • ·"t la pronuneia di uffido. 
Art. 2 

Ouando e chiararnente provata la insussistenz~ 
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del tatto o J'incolpevolezza dell'imputato, il giudicc 
invece di applicate I'amrustta, ernette sentenza di 
chiarando il proscioglimento dell'imputato medesirno 
a norma di legge. 

All'infuori di questo caso il giudicc non c com 
patente ad esaminarc o pronunciarsi sit alcun altro 
elemente concerncnte l'azione penale, a mcno ehe 
tale esamc sia nccessario per I'appltcazione della 
aministia o per la verificazione dclle condizioni so 
spensive, .cui e subordinate l'amnistia. 

Art. 3 
La liberazione dell'imputato o del condannato 

puo provvisoriamente ordir arsi dal Pubblico .Mini,stcro 
o dal giudice unico precedentemente alla pronuncia 
defi11itiva dei provvedirnenti di cui ull'art. 1. 

Art. ll 
Nel caso in cui l'amnistia 'o l'indulto non sono 

applicatt ne ad iniziativa del Pubblico .Ministero, 
ne di ufficio, la declaratoria puo cssere chiesta da 
chi crede di aver diritto a godere di tale bencficio 

L'amnistia deve applicarsi su richiesta dell 'in 
teressato anche se la condanna e stata esequira. 
Centro 1 a declaratoria puo ricorrere al Diktim il Ppb. 
blico .Ministero o i1 -condannato 

-Art. 5 
L'indulto condizionato ë revocaro se entro ii ter 

mine stabilito nel decreto i1 condannato commcnc 
un altro reato. 

11 giudice ehe ha emesso ii provvedimento ne 
ordina la revoca con declaratoria, sentito o citate il 
condannato. 

Quando l'accertarnento dell'altro reato ha luogo 
in giudizio, la r evoca dell'indulto e pronunciata dallo 
.stesso giudice ehe precede al giudizio pel nuovo 
reato. 

Art. 6. 
Per l'applicazione dell'amnistia ai condannati per 

reati politici dalle autorita qiudiziarie speciali ehe 
harmo cessato di funzionare nel Regno, ë compe 
tente per tutti i Territori Liberati il Tribunale di 
Prizren. 

Art. 7 
11 presente Decreto entra in vigore dal giorno 

della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del 
Regno. 

Ordiniamo ehe il presente Decreto sia pubblicato 
nella Gazzetta Ufficiale del Regno, mandando a chiun 
que spetti di osservarlo e di farlo osservare. 

Tirana, li 4.12 .. 1942JXXI. 
Francesco Jacomoni 

Ekrern Vlora 

DECRETI LUOGOTENENZIALf .di nornina 

- Con O. L. in data 26 novembrc 1942-XXI, il 
siq Mentor Çoku, ccssa di far parte del Consiglio 
Centrale dell'Economia Corporutiva e per conseguenza 
del Consiglio Superiore Fascista Corporativo. 

Con D. L. in data 27 novcrnbre 1942-XXI, 
i1 sig. Avni Asllani, l. aqcnte e trasferito dal qua 
dro del Ministcro dcll'Economia Nazionalc in qucllo 
del M inistcro dell'Istruzione Pubblica. 

-- Cun D L. in data 25 novembrc 1942-XXl, 
ii sig. Sokrat Kalloqjeri. qiudice di Pace di 11. classe, 
cessa di appartencrc all'ordinc giudiziario cd ë tra 
sfcrito dai moli del Ministero dclla Giustizia in 
quelli del Ministero dell'Istruzionc Pnbblica. 

- Con D L. in data 25 novembre 1942-XXI, 
i sigg. Rexhep Hallulli e Kostandin Toska, seqrctari 
di III 'classe, sono trasfëriti dai quadri ·c1ell'l.Hfiëio 
Centrale dclla Statistica, in quelli del Mini.stero dclle 
Finanzc. 

- Con O. L in dato 25 novembre 1942-X:XI, 
il sig. Vilash Zabaria. aiuto Scqrctario passa dal qua 
dro del Ministcro dell'Istruzione Pubblica in quello 
dclla Direzione Generate dcllc PP. TT., in qualita 
di aiuto tecnico. 

Con O. L. in data 25 novernbre 1942-XXI, 
ii sig. Pasco .Milo, profcssore di I. grado, gruppo 
A, grado VII, presso ii .Ministero dcll'Istruzione Pub 
blica, ë trasferito nei ruoli dell'Ufficio Centrale della 
Statistica. 

~: MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE 
Comitato Centrale per gli Approwig. e Consumi 

Ordinanza n. 19 
Il .Ministro dcll'Economia Nazionale , 
Visto il D. L. n. 13 dell'8 febbraio 1942-XX; 
Visto il D. L. n. 152 del 21.7;1942-XX; 
Sentita la Direzione Superiore dell'Unione Do- 

qanalc Ital o Albanese; 
Sentito ii Sottocomitato per l'importazione e la 

esportazione ; 
Ritenuta la necessita di disciplinare la distri 

buzione dci prezzi del cementa importato dall'estero 
e dai territori dell'Unione Doganale; 

Ordtna: 
Art. r. 

Tutto ii cementa, ehe, dalla data di entrara in 
vigore della presente Ordinanza, verra importato dal- 
1' estero e dai territori dell'Unione Doqanale ltalo 
Albanese, resta bloccato presso gli importatori a di 
sposizione del Ministero dell'Economia Nazionale. 

Sono esenti dal blocco gli Enti Militari, gli 
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Enti pubblici le\ le Imprese ehe, eseguendo lavori 
per eonto delle FF. AA. e degli Enti pubblici, com 
provino alle R. Dogane ehe i1 cernento importato 
ë destinato, nella sua totalita, ai lavori stessi. 

Art. 2. 
Le R. Dogane, nel. consentire I'irnmissione 'nel 

Regno del ceme!1to di cui al primo comma del pre 
sente articolo, provvederanno: 

a) a segnalare, con lettera, al M.inistero della 
Economia Nazionale ii nome, cognome, la sede del 
deposito dell'importatore ed i1 quantitative di ce 
menta, di volta in volta, importato ; . 

b) a rendere avvertiti gli im porta tori - dai 
quali si faranno rilasciare apposita dichiarazione - 
ehe · il cemento resta, nei laro depositi, bloccato e 
ehe, di conseguenza, ne diventano custodi respon 
sabili verso il Ministero dell'Economia Nazionale. 

Art. 3. 
La distribuzione del cernento bloceato, verra 

regolata dal M.inistero dell'Econornia Nazionale, tra 
mite di apposita commissione, ehe avra sede presso 
il M.inistero stesso e ehe sara composta da: 

~ due Iunzionari del M.inistero dcll'Econornia 
Nazionale, di cui uno sara ii Direttore dell'Indu 
stria e conimereio; 

un rappresentante del P. N. F. A.; 
un funzionario del M.inistero dei Lavori Pub- 

blici; 
un Iunzionario del M.inistero dell'Interno. 

La Comrnissione, ehe sara presieduta dal Di 
rettore dell'Industria e Commcrcio, effettuera la di 
stribuzione in base alle reali necessita tanto pub 
bliche ehe private, con prccedenza ai: 

1) lavori· di riparazione danni di querra , 
2) lavori di pubbliea utilita : 
3) lavori privati, con prefercnza a quelli relativi 

alle riparazioni degli stabili. 
Le asseqnazioni fatte dalla Cornmissione saranno 

sottoposte all'approvazione del Ministra per la san 
zione definitiva, e la vcndita del cemento dovra, 
preferi9pmente, cssere .3ffettuata direttamente dagli 
importatori ai consumatori. 

Art. 4 
11 ritiro del cerncnto bloccato dall'importatore 

sara effcttuato mcdiante «buoni di vendita», rilasciati 
dal Ministero .dell'Economia Nazionale, a firma del 
Presidente della Cornmissione di distribuzione, agli 
acquirënti. 

I «buoni di. vendita» comprenderanno i sejuenti 

dati: 
a) 1?-ome, eognome e sede del deposito dell'irn- 

portatorc: 
b) nome e eognome dell'acquirente; 
e) quantita del cementa ceduto. 
11 presidente della Commissione , di distribuzione 

e gli importatori tcrranno, .all'uopo, appositi registri 
di carico e scarico del cementa importato e gradual 
mente ccduto al commercio. 

Il Presidente della Commissione· di distribuzione 
alleqhera, di volta in volta, al registro di cui al 
precedentë comma, le eomunicazioni relative alle im 
portazioni della R. Dogana; gli importatori, i buoni 
di vendita rilasciati dal Presidente della Commissione 

Art. 5. 
Le imprese di cui al secondo comma dell'art. 1, 

ad eeeezione di quelle ehe lavorano esclusivamente 
per le FF. AA., ed i concessionari dei «buoni .di 
vendita» - ehe non sono cedibili - dovranno tenere 
un rcndiconto del cemento, da esibirsi a riehiesta 
degli organi di controllo. 

l\rt. 6. 
Il prezzo del cernento, avente le caratteristiche 

di Portland prima qualita a npo 500, e· fissato, reso 
deposito degli irnportatori e compresi. sacchi di carta, 

utile e calo: 
nelle localita dei porti di sbarco, fino ad un 

massimo di franchi 25 per quintale; 
- nelle localita interne dell'Albania, il prezzo 

di eui al preeedente eapoverso, sara maggiorato di 
' un ulteriore utile del 10 per cento e delle spese '<ii 

trasporto. 
Art. 7 

I trasgressori alle norme stabilite nella presente 
Ordinanza saranno paasibili delle sanzioni previste 
dal D. L. n. 152 del 27.7.1942-XX. 

Art. 8 
La presente Ordinanza entra in vigore dalla data 

della sua pubblieaziorie nella Gazzetta Ufficiale del 
Regn o. 

Tirana, li 10-12-1942-XXI. 
II M.inistro dcll'Econornia Nazionale. 

K. Kotte 
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MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE 
. Comiiato Centrale App. e Consumt 

Odinanza nr, 20 
11 Ministero dell'Economio Nazionale 
Visto il Decreto Luoqotenenziale n 152 del 21 

Juglio 1942-XX; 
Vista la precedentë Ordinanza n. 9; 

Ordina: 
Art. t: 

La validita di tutte le autcrizzuzioni iempora 
nee rilasciate dal Comitato Centrale Approvvigiona 
menti e Consumi, c proroqata sino al 15 febbraio 
1943-XXI. 

Art. 2 
Per gli autoveieoli ehe fanno eccezione al pre 

oedente articolo verra data comunicazione diretta agli 
interessati. 

Art. ,; 
Entro e non oltre ii 31 Gennaio 1943-XXI tutti 

proprietari di autocarri per i quali e stata rilasciata 
autorizzzazione temporanea sono tenuti a far per 
venire al Ministero dell'Econornia Nazionalc (Ispet 
torato Traffico, Trasporti e .Circolazione) tutti i fo 
gli di via da . eui risultano tutti i \'iaggi effottuati 

dalla data del rilascio dell'autorizzzazione sino al 
qiorno ,31 dicernbrc 1942-XXI. 

Art. 4 
trasqrcssori di cut all'articolo .3 verranno puniti 

oltre ehe al ritiro dcll'autorizzzazlone, con una multa 
da fr. alb. 250 a 1000. 

A.rt. 5 
Chiunquc alter: o rnodifichi in qualunque mu 

niera l'autorizzzazione alla circolazione in suo pos 
sesso oppurc compili fogli di via inesatti o non 
corrispondenti alla verita, c punibile ai termini del 
l'urt. 8 della prccedcntc Ordinanza n. 9. 

J\rt. 6. 
La prcscntc Ordinanza cntru in viqore subito. 
Tirana. li 12.12.1942-XX!. 

Jl Ministro 
K. Kotte 

A VVISO AGLI ABBONATI 
Si pregaoo gli abbonati all a Gazzelta Uffi 

ciale del Regno d' Albania di voler rmnovare al 
piu presto I'abbonamento pn I'anno 1943, ver 
sando I'Importo relativo, per evitare interruzioni 
nell'invio delta Gazz~tta atessa. 

I..' Ammiuistrazione 

Shtyp. L~arasi Tirane 
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Parte supplementare in Hnoua italiana a paq. 15 

Viti XXI 

FLETORJA 
E MBRETNISË 

Nr.153 

ZYRTARE 
SHQIPTARE 

Tiranë, e Martë 22 Dhjetor 1942-XXI 

BOTOHET PREJ MINISTRIS S£ KULTURES POPULLORE 

KONDITAT E PAJTIMIT 

PËR SHQIPeRI, IT ALI e PERANDORI: për nji vit Fr. Shq. 20 
• JASHTE (&h ete të B, Postal) • • • > 80 

(për 6 muaj gjysma) 
NJ6 numur (deri 16 faqesh) i muajit n'udhtim Fr. Shq. 0,20 
• • • • i vjetër • 1.- 

(NumuratA veçanta shiten edhe në Libraritë) 
Të hollat për pajtime ose për ~sasi numurash a koleksio 

ne paguhen në Zyrën e Financave në çdo vend dhe <l.ë 
fte1a përkatëse duhet t'i dërgohet Ministris së KUL TURES 
POPULLORE. 

Për Fletoren Zyrtare, nga jashtë pajtimi mund të dër 
gohet me çek banke, tue shtue fr. shq. 0.70 per pullat e dë 
ftesës, po dhen'atë drejtim. 

TAKSA E REGULLA PËR SHPALLJET 

Kur nuk kalon një shtyllë (shqip e italisht) Fr. Shq, JO 
Për ma shumë se P.jë shtyllë për çdo shtylli§ • 6 

Botohen pa yJeftl shpalljet q'u pl!rkasin fjyqen ese admlai• 
etrath Shtetnore dhe ato t! cilësue me t'atllla ose ti perja1htueme 
llgjlrisht nga pagimi i taksave Shtetnore. 

Shpalljet botohen rregulliaht • kur nuk pengo·11 ruje ti po· 
aaçme • ndër 3 numurat e para pas mbrirjes al tyre nl Redakll 

pageoa e shpalljevet bëhet si edhe pl!r pajtimet nl Zyrat Flna1ular• 

011.EJTIMI pir korreapondeoci dhe pageaal labt 
MINISTil1SE SE KULTUREs iOPUUOll 

!FLETORJA ZYRTARE) 
T 111. ANE 

PËRMBAJTJE 
1) D. M. 14 Nëntor 1942-XXI, Nr. 332 

Aprovim i Buxhetit preventiv të K. K. Sh. 
prej 1-7-19'12 - 30-6-19B f. I 

2) D. M. Ars. - Emërime etj. , 8 
3) Këshilh Min. - Leje per instalime industrije > 9 
4) Shpallje e Bashkis s' Ulqinit > 10 
5) > e Drejt. Spitalit te Prishtinës ,. 10 
6) Shpallje Gjyqesh > 13 
7) Lajmërim - Genia Civile > 14 
8) Ndreqje gabimi » 1 '1 

SOMMA RIO 
1) D. L. 14 novr mhre 1942 XXI, Nr. 3~2 

Approvazione del Bilancio prevent.va della 
Cr R. A per I' esercizio Fin. 1 · 7-19'12 
3''-6-19'13 

2) Genia Civile - Tirana: A vviso 
p- 15 
» 16 

LAJMËRIM PAJTIMTAR\ ET 
Pajtimtarët e "Fletores Zyrtare" janë të Iu 

tun që t'a paguejoë me kohë pajtimin për vitin 
që afrohet 1943, që të mos pritet dërgimi i 
Fletores. 

Administrata 

Dekret Mëkambësuer Nr. 332 
datë 14-11-1942-XXI 

Aprovim i Buxhetit preventiv të Kr. K. Sh. 
.pr=] 1-7-19'12 - 30-6-1943 

NA 
M£KAMB£S I Ptr:RGJITHSH£M I MADHNIS TIJ 

VIKTOR EMANUELIT III 
Ptr:R HIR Ttl: ZOTIT E VULLNET TE KOMBIT 

MBRET I ITALIS DHE I SHQIPNIS 
PERANDOR I ETIOPIS 

Në virtyt t'autoritetit që Na asht delegue; 
Mbasi u pa neni 6 i Dekretit Nr. 96 datë 16 

Mars 1940-XVIJI; 
lVl.ba i u pa Vendimi datë 17 Gusht 1942-XX, Nr. 

40 i Kornite.it qendruer të Kryqit të Kuq Shqiptar; 
Mbasi u ndigjue Këshilli i Ministravet; 
Mbi propozimin e Ministrit Sekretar Shteti për 

Punët e .l\'\brend~hme; 
kemi dekretue e dekretojmë: 

Neni 1 
Kryqi i Kuq Shqiptar autorizohet: 
a) J\'\e vertctue dhe me nxjerrë si mbas ligjëve 

dhe rregulloreve në fuqi, t'ardhunat e çdo natyre qi 
i përkasin Institutit relativisht me ushtrimin Iinan 
cjar 1 Korrik 1942 deri 30 Qershor 1943. 

b) Me penguc dhe me pague shpenzimet e rend 
shme të ç'do natyre t'institutit për ushtrimin finan 
cjar nga 1 Korrik 1942 deri 30 Qershor 1943. 

Neni 2 
Aprovohet përmbledhja e përgjithshme e bash 

kalindhun prej së cilës rezulton shuma totale. e t'ardhu- 
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navë - dhe ajo e shpenzimeve të parapamë për ushtri 
min financiar nga 1 Korrik 1942 deri 30 Qershor 
19~3 si vijon: 

T'ardhuna fr. alb. 2.200.000 - Shpenzime fr. 
shq. 2.200.000. 

Neni 3 
Shpenzimet e udhtimit dhe djetet për nëpunë 

sat e Kruqit të Kuq Shqiptar do të likvidohcn në ana 
logji me sa stabilizon ligja në fuqi për ncpunsat c 
Shtetit. 

_ ·~,----- ~ën-Krnetarit, Këshilltarit dhe Inspektorit të Kry 
qit të Kuq Shqiptar për udhrirnet qi bajnë n'in.ercsë të 

· shërbimit u jepet si djetë rispektivisht shuma e cak 
tuar ne Nr. 4, 5 dhe 6 të rebeles përveç rirnborsimit 
të shpenzimeve t'udhtirnit cfektivisht të bamuna. 

. Nenpunsave të Kryqit të Kuq q'udhtojnë me mjete 
bartse në qytet për shërbime zyrtare u rimborsohcn 
shpenzimet e barnuna efektivisht. 

Neni 4 
Për ekzekutimin e ç'do lloj punimesh ose for 

rriturash ashtu dhe për shitjen ose cedimin dhe paj 
timin e pasunive të tundëshmc si dhe për shitjen 
e pasunive të tundshme duhet normalisht me ndjekun 
metod-in e- ankandit publik mbas rregullave në fuqi· 
të dispozitave të liqjës mbi kontabilitetin e përgjith 
shëm të Shtetit. 

Neni 5 
· Va-zhdimi mbas metodës të leçitasjonit ose të ma 

rrëveshtjes private, për veç rasteve të parapamë nga 
dispozitat e ligjës të sipër-përrnendun, duhet të Jete 
i autorizuern nga Komiteti Qendruer sa herë që vlef 
ta e pasunive, Iomlturave ose shitjeve kalon fr. shq. 
3.500 per Ieçitacjone dhe fr. shq. 1.500 për marrëve 
shtje private. 

Meni i 
Duhet të merret pëlqimi preventiv i komitetit Qen- 

Nr. 153 

druer për të gjitha rastet e forniturave, punimeve.: cc 
dimeve dhe shitjeve të ç'do natyre për të cHai·-kër 
kohet nga ~,idhja mbi kontabilitetin e përgjithshëm 
të Shtetit rnejtirni i Këshillit të Shtetit. 

Neni 7 
Prelevirni i shumave nga fondi i rezervës i krijuar 

· në pjesën e shpenzimeve të buxhetit dhe vendosja e 
tyne në kapituj të· ri os~ nder ata _q'ebistojnë në. 
gjendjen e parapamjeve autorizohet me vendim të · 
Komitetit Qendruer. 

Po ky modalitet duhet të ndiqet· edhe për· trrmste 
rimin nga njeri në tjetrin kapitull shpenzimesh të 
fondeve të shenuem. · 

Për shpenzime të rea e të mbëdhaja të cilat nuk 
mund tëpërballohen me prelevime nga fondi i rezervës 
ose me mbajtje fondesh nga të tjerë kapituj duhet 
të tregohen në vendimin autorizues të Komitetit Oen 
druer mjetet financjare me të cilat mcjtolret të për- 
ballohen. :-- 

Neni 8 
Janë t'aplikueshmc n'administrimin c Kruqit· të 

Kuq Shqiptar deri sa nuk janë në kundërshtim, as !:në 
pa pajtim me normat c statutit të ri as me n11ty1;en 
c qëllimet e Institutit, dispozitat e liqjës c reqnllorcs 
mbi' kontabilitetin e Përgjithshëm e administrimin e 
pasunis së Shtetit. 

Neni 9 
K!J Dekret hyn tië fuqi me 1 Korrik 1942-XX. 
Urdhënojmë qi ky Dekret, bashkë me. buxhetin 

preventiv q' i asht bashkalidhun te botolle~ në Fle 
toren Zyrtare tue i dhanë mandat cilitdo q'i përket 
m'e rcspektue dhe me ba qi të respektohet. 

Tiranë, më 14.11.1942-XXI. 
Francesco Jacomoni. d. v. 

M. Kruja d. v. BKSH
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Gjendja e parapamjeve e ië ardhunave të Kryqit të Kuq Shqiptar 
për ushtrimin financj ar 1942-1943 - ..... -- ··--. 

(Kohë: 1-7-1912 - 3-6-1943 

Nr. 
ushtrimit 
1941-194.2 
194.2-194.3 

""" 

J I Kompetenca si ...... 
- - . _ i:nbas gjen~jes Kompetencoj 

Ndryshime që rrjedhëse. për .• 'së pcrapamjeve ushtrimin .. ·· për ushtrimin propozohen fi~an.çji;r financjar 
194.1-194.2 194.2-194.3 

Fr, shq. Fr, shq. Fr. shq. 

- 500 500 Suprimue · ',: 
3.000 - 3.000 " 15.UOO - 15.000 " ë ...... 

40.000 - 40.000 ,I 

a 
200.000 + 100.000 300.000 

is 300 - 300 Suprimue 
tjt 1.700 - L700 · . . . .. 
is· . . 

900 - 900 
:es 100 - 100 Suprimue 

20.000 - 20.000 
l 
it 8.000 - 2.000 6.000 
t 

100.000 + 50.000 150.000 
389.500 + 89.100 .478.iOO 

7.000 7.000 
205.000 + 195.000 • 400.000 
32 000 - 32 000 
80 000 + 80.000 160.000 
324.uOO + 275.000 599.000 

210.000 + 40.000 250.000 
2.000 - · 2.000 
15.000 J_ 5.000 20.000 I 

4.000 - 3.000 · 1.000 
- - 231.000 + 42.000 273.000 

3.000 + 3.000 6.000 
e 

5.000 + 40.000 ~5.000 
·e 
a 

3.000 - 400 2 600 
3.000 + 2.000 5.000 
- + 15.000 15.000 

14.000 + 59.600 73.600- 

I 

K A P I T U 

EMERTIMI 

1. 
.2 
3 
4 

~. l l 

6 
7 2 
8 3 

9 

'i~.::-l 4 
5 

12 I 6 

13' . 7 
14 . 8 
is" 9 
16 10 

17 11 
18 12 
19 13 
20 14 

2.1 15 

22 16 

23 17 
24 

25· I ·18 
19 

TITULLI I. - T'ardhuna të r 
KAT. I. - T'ardhnna etek 

Pasuni patrionale e Kr 
Tardhuna nga prodhimi i ullij 

i Rret 
Pylli Divjakës 
pasunit e pa 

· Portit-Edda 
T ardhuna nga pasunit e tund 

tundshme . 
Tardhuna nga qiranat e pronav 
Tardhuna nga qiranat e·tokave 
T ardhuna nga qiranat e Sh 

Tirana 
T ardhuna nga qiraja e Kapsh 
Interesa e Kapitalit depozitua 
Interesa kapitali nga huanat ak 

Portland Çernento e Bashk 
Dividente prej kapitali akciona 

resa prej titujve të thesarit 

Taksa mbi taksa e kon 
Taksa nga letrat me vleftë . 
Taksa nga pullat taksore . . 
Kontribucjon 2° / 0 prej Bashkive 
Taksa e mbi-taksa për Azilet 

T'ardhuna nga konçes 
Nga administrimi i Llotaris 
Nga shitja e lloterive italiane 
Nga shitja e flamureve 
Nga shitja e fotogrufinove . 

T' ardhuna të ndr,Ys 
Nga nmborsimi i kostimit të b 

kinemave . . . ... 
Nga ndihma të ndrysh:ne e 

gjithfarësh . . . . . . 
Nga shitja e distintivcve dh 

të mbledhuna gjatë Javës 
pajtimi i antarve të rregull 

Nga sherbimi i autoambullanc 
Kthim shpenzimesh . . . . 

1) Kapitujt l, 2, 3, 4., 6 dhe 9 t'ushtrimit 194.1-4.2 suprimohen tue u fozionue në kap. 1 fushtrlmit 19'12-~3. 

BKSH



4 -,,..---------F ....• L....:E_T.....:.O_R:.::.J A:.:. . ....:Z:...:\.....:.'R:...:'l..:.;'A:.;.;RE 22 Dhj •• ror 1942-XX l 

( ' \ :. :-' ,. 
Gjendja e parapamjeve të Kryqit Kuq Shqf ptar 

1942-19'13 '• . ' . 
• C 

Nr. 153 

I 

KAPITUJ . J~r. 
ushtrimit ~ 
194 l:Ji_2~_2, I ._, 

1942- }~4.3' 

Kompetenca si 
I mbas gjendjes 
së parapsmjeve 
për ushtrimin Ii 
nancjar 1 Y41 42 

E M E R • T -I- M I- -v .•.. 

Fr. Shq. 

26 
27 

28 

29 
30 

31 

20 

Titull li, - T' ardhuna të ra rrendshmc 
Kat. I. - T' ardhuna efektive 

I) T' ardhuna të ndryshme 
Dam-shpërblim. i domeve të pësuem giatë luftës. 
Diferencë aktive (suficit) prej ushtrimit të kaluem 

II) Gjestion i veçantë i ndihmave për të 
ri-atdhe sue mit 
Kontribucjone të ndryshme për t' u përuorun 
per ndihma të ri atdhesuemve si mbas D.M. 
Nr. 248 dt. 8-7.1940-XVIJI 

Sh lima 

21 
22 

23 

Kat. li, - Lëvlzje l<apitali 

Shitje trojesh në Porti-Edda . 
Amortizim i huas s' akordueme Shoq Port.end 

Çemento e Bashkis Burrelit 
T' ardhuna nga cpronsimet cihe shitjet e pcsu 
nive të tundshme e të pa tundshme . 

Shuma 
Përmbledhje mas tltu1ve 

Titull I, - T' ardhuna të rendshmc 
Kat. I, - T" ardhuna efektive 

Pasuni patrirrioniale e Kryqit të Kuq 
Taksa e taksa e kontributa 
T' ardhuna nga koncesionet 
T' ardhuna të ndryshme 

Total i Titu.:it I 
Titull li, - T' a dhuna të pa rendshmc 

Kat. I. - T' ardhuna efeklive 

T' ardhuna të' ndryshme 
T ardhuna nga gjestioni i veçantë 

Kat. li. - Lëvizje kapifoll 

T' ardhuna të ndryshme 
Total kat. IL (pies' e pa-rendshme) , 
Total kat. L e II. (pjese· pa rendshme) 
Total i tit. I e II-të 
Total i t' ardhuna reale , 
Permbledhie mbas kategorive 

Kat. I. - T" ardhuna efektive 
T' ardhuna të rendshme . 
T' ardhuna të pa rendshme 
Total Kat I. e II. (pies' e rend.epa rendshme) 

Kat. li. - Lëvize kapitali 
T' ardhuna të ndryshme 
Total i Kat. II. (pjes' e pa rendshme) 
Total i Kat. I. e IL (pies e pa rendshme) 
Total I. t' ordhuno reale 

Fr. Shq. 

Promemoria 
100.000 

Promemoria 
I 100 000 

Ndryshime· 
që 

propozohen 

~Fr. Shq. 

'Kompetenca I 
rrjedhësa --për 

usht, imin finen 
cjar 1941;9~ j 

Suprimua 
100.000 

l 
Suprimua I 

- - --·-· 100.000 I 

20.000 

32 800 

150.000 - ... - - 
202.800 ' 

+ 480.000 

- 7000 

+ 473.000 

500.0"0 

25.800 

150,000 ----·---- 
675.800 

389.500 + 89 IOO 478.600 
324.000 275.000 599.000 
231.000 + 42,000 273.000 

I 4.000 + 59.600 73 600 - _1___ . ----------- 
958.500 I 465.700 1 1.4?4.200 

100.000 

100.0 O 

100.000 

100.000 

202.800 J. 473.ooo I 675.800 
202.8UO + 47Xooo -- 675.800 - 
302.80,J + 473.00') 775.800 

11..61.300 + 938.700 2.200.000 
- :.261.3CO- -+-938,?Cf0--2.200.000 

202.800 
--202.800- 

1.261.300- 
--1.261.300 

958.500 + 465.700 L424.200 
110.000 - - 

1.058,500 + 465.700 I .524 200 

+ 473.000 657.800 
+ 4 3.000- --657.800- 
--t- 938.7011 2--:-200.000 - 
+ 938)00 -2.200.005- 
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Nr. 153 _________ FLETq_RJA_Z~~TARE 22 Dhjetor 1942-XXI 5 

Gjendja e parapamjeve të Kryqit Kuq Shqiptar 
1942 · 1943 ' S h p e n z i m e 

Nr. 
ushtrimit 
1941• l 94.2 
1942· l 94.3 

KARITUJ 

EMËRTIMI 

-------. -------------------------- 

2 

3 

4. 

5 
6 

71 7 
8 8 
9 
10. 
11 I 9 
12 i 10 

13 11 
14 12 

lJ 
15 14 
16 15 
17 16 

18 I 17 
19 I 18 

19 

20 
21 

22 

2 

3 

4. 

Titulll I, - Shpenzime të rcndshme 
Kat. I, - Shpenzime efektive 

Shpenzime U! Përgj. të Kr;rqlt Kuq 
Rregë personelit të Oendrës dhe t' Instituteve 
dipendente (Kuader Nr. 1) 

Shpenzime përfaqësimi e shpërblime të regull 
shme e të posaçme (Kuadër Nr. 2) . . . 

Kontribut në favor të Nënpunsave për sigurimin 
e tyne pranë Inst. Naz. delle Assicurazioni. 

Shpenzime Zyre: shkresina, zjarr, korrisponden 
cë post-telegrafike, blemje e mbajtje mobilosh, 
shtypshkrime, veshje-rnbothje shërbtorësh e 
shërbtoresh e shoferash, pastrime të ndryshme 
gjith-farësh _ . . . . . 

Shpenzime udhtimi e diete . . . . . . 
Mbajtje automobilash e pagë shoferash (K. Nr.3) 

I 
Kompetenca si Kompetenca 
mbas gjendjes Ndryshime rrjedhëse për 
së parapamjeve që ushtrimin finan- 
për ushtrimin Ii- propozohen cjar 19'12-1943 
nancjar l 9'i. 1 'i.2 

- I I Fr. Shq. Fr. Shq. Fr. Shq. I• 

loS.ooo + 165.ooo 270.000 

5 
6 

Shpenzime shlfrbimi 
Shpenzime gjyqësore (Kuadër Nr, 4) . 
Administrim i Llotaris (Kuadër Nr. 5) 
Administrim i Çifnkut Rreth . . . . 
Admimsrim i r yllit Divickës . . . . 
Adm. i posunive të tunde të patund. (Kucd. 6) 
'.shuma për t'u paque personave të tretë q· u 

asht n;ohun kjo e drejte me Nenin 3 të D. 
M.N. 1:n d. 21-9 939 Kuad. Nr 7). . 

Të r..betuna 
Mbajtje ullijve të Strehës . . . . . . 
Shtypje pulash e b.le.csh kinemaje për mbi- 

tak -at e ozi.e·re ..... 
Shtypje pullash postore Ickult.it.ve 
Bierr.je Lernure sh . . . . 
Shtyp,e letrcs n me vleftë . 
Blemje Iotoqrefincsh . . . . . . . 
Blemje <listin i vash d, e artikujsh për Javën e K.K. 

Shuma 
Shpenzime giithf:irlls'1 

Subv, ncion Instituteve Ndërkombëtarë . 
Subvencion për orqcmzimin e Komiteteve dhe 

N Kou.iteteve të Kryoit të Kuq Shqiptar. . 
Kthim taksash e mbi-taksash, si dhe c' do të 
hymesh marrun tepër . 

32.ooo -r 18.ooo 50.000 

lo.ooo + 5.ooo 15.ooo 

20.000 
lo ooo 
8.000 --- 85.ooo 

+ l o.o oo I 30.000 + 5.ooo 15.ooo 
- ' 8.000 

---- -,--- . - + 2o3.ooo 388.ooo 

lo.ooo 
160.000 

1.500 
5 000 
50.0001 

- lo.ooo 
+ 23.ooo 183.ooo 
- 1.Soo Suprimua 
- 5.ooo » 

+ So.ooo loo.ooo 

8.o'Jo I + Loco 9.ooo =- _234.So_?_J -+- 67500 - --~ooo 

234.Soo I -t- 57.Soo 3o2.ooo 
1.ooo - 1.ooo (1) Suprimue 

lo.ooo - lo.ooo Promemoria - + 5. ooo 5.ooo 
lo.ooo - lo.ooo - + 5.500 5.500 
5.ooo - 5 ooo Promemoria 
2.ooo - 2.ooo » 

26 '.5oo · I _+ _ 60.000 322.500 

800 I _ 800 

30.000 - 30.000 

___ - __ 

1 

+ _2.000 -1-- 2.ooo 
Shuma I 30.800 + 2.ooo 32.800 , 

Z;rra e K. Kuq :orti-Edda 
Rrogë personeli . . . . . . . . . 
Shpenzime Zyre: Shkresinc. zjcr e dritë, të vo- 
gla e të ndryshme gjithfarësh . . . . 

Meremetime të ndryshme për mbajtjen e ndër· 
tesave . . . . . . . . 

Sigurime ndërtesash nqo zjarri . 
Shuma 

9 060 9.060 (2) Suprimue 

l.ooo l.ooo (1) 

lo.ooo -- lo.ooo (1) » 
2.ooo - 2.ooo (1) , 

- 22.o"o - 22.060 - ·-.- 

(l) N6 këtë kapitull janë fozionue dhe shumat e Kap. 26. 21, 28, 30 e 35 t t sht 41 942. 
(2) Jant suprimua tue u-forzionue pjesrisht me Kap: l dhe pjesrisht me Kap. 9 t ushtrimit 942-43 
(1) Suprimua pse Iuztonue me Kap. 9 t ushtrimit 194.2-43. 
(2) ShJf Kapitullin L 
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6 FLETORJA ZYRTARE 22 Dhjetor 1942-XXI Nr. 153 ------------------"·--···---------·-- - -- -- -----·---~---------- 
Gjandja e parapamjevc të Kryqit Kuq ~hqiptar 

1942-1943 Shpenzime ----.,--------·------ . ----- -· ---------- ·------ 
Nr. 

ushtrimit 
1941-1942 
1942-1943 

KAPITUJ 

EMËRTIMI 

Komoetenca si 
mbas gi -ridjes l Ndryshyme 

1së 
parapa:n1eve1 qe 

pu ushtnmin £1- - propozohr-n 
• I 
lnanc,ar 41-421 

--:-------- 

Kompetence 
rrjedhëse për 

[ushtrimi 1 hncn i cjar 1942-19'13 

24 
25 20 
26 
34 21 

3_2 22 

33 23 
35 24 

. ~l •. J :. 

... ) 
28, 
29': 26 

30 
~31 I· 21 

I ,36 
37 28 
,381 29 
S9 30 

40 i 31 

I 
·U) 32 
t2 I es 
43 
441 34 
45 35 

46 

Institute bamirëse 

I) lufta kundër tuberkuloz. t dhe ndihma 
bamirësie 
Rrogë personeli . . . . . . . . 
Blemje barnash dhe shpenzime te ç'do natyre 
për dispenserin anti-tuberku are Kuad. Nr. 71 

Mbajtje në Senatoriume itcljane tuber culozë 
të vorf ën . . . ' . . . . . . 

Ushqim i përditshëm për të sëmurët e te vo- 
bektit (Kuad. Nr. 8) . . . . . 

Ndihma në të holla për të vobektit e nevojtarët 
Ndihma e shpenzime të ndryshme për kalamitete 

Shuma 
ll) Shërbim i autoambulancave 

Shpenzime të c do natyre për funkcjonimin e 
· shërbimit t' autoambulancave dhe paga e 
shoferave (Kuod, Nr. 9) 

Fr. Shq. Fr. Shq. Fr. Shq. 

8.000 8.000 I ( ) Suprimua 

13.ooo + 
+ 
+ ·t- +_ 
+ 

7.ooo 20.000 

65.ooo 5 ooo I 70.000 

15.ooo 
l ".000 
2o ooo 

----136000 - 

30.000 I ,5.ooo 
l o.ooo 'J5.ooo 
L 0.QQQ · 60.QOQ 
84.0001-- 220.000 • 

III) Shkolla e Irdermjereve 
Rrogë personeli 
Shpenzime mbajtjeje . 

50.000 I + 20.000 I 10.000 
Shuma I -·--·-'io.ooo_; _+-· 20.ooo··-1--70.000 

1 
16 ooo - 16.ooo (1) Suprimua 
47.ooo -t- 13.ooo 60.000 

Shuma I 63.ooo - 3.ooo 60.000 
IV) Azili i Pleqve Skkoaër 

Rrogë personeli . . . . 
Shpenzime mbajtje , Kuad. Nr. 11) . ~~:~L + ~;:~~~ __ < l) Su~~i-~i~ 

a 67.ooo I -- 7.ooo 60.000 . Shuma 
V) Streha Vorfnore 

Rrogë personeli . . . . . . 
Shpenzim€! mbajtje (Kuod. 121 
Shpenzime të ndryshme për mbajtjen e Jetimë- 
ve në Konvikte ltaljone . 

Bursa për nxansat e Strehës . 

48.ooo 
180.000 

48.ooo 
70.000 

(1) Supnmue 
250.000 + 

55.ooo + lo.ooo 65.ooo 
8.000 + 6.Soo 15.ooo 

291.Soo + 38.500 · 33.ooo Shuma 
FonC,e rez<>rvl! 

Fond rezervë për plotsirn kredinash të pa para- 
pamuna e të pa-mjaftueshme . . . . . . , 113.'1~1_± __ 3.26~,--_116.700 · 

Shuma 113.440 1 + 3.260 116.700 
I I 

Titull li. - Shp1·nzi""e rn pa rrn.-tshmc 
Kat. I. - Shpenztrne efektive 

I) Shpenzime gii1 hf arësh 
Blemje autoambulancash . . . . . 
Likvidim kredmosh të prapambetuna . 
Shpërblim nëpunsave të lës+uem nga detyra 
Shpenzime për meremetime të godinave të 
damtuame gjatë kohës 'së luftës' . . . . . 

Shuma a diferencës aktive (Suficit) për t' u 
katua n' ushtrimin a ardhshmë . . 

U) Giestior; i veçantë i ndihmave për të 
rl.-atdhesuemit . 
Shpenzime të ç'do natyre për ndihmat e ië ri-at 

dhe~1,1~mvet si mbas D M. Nr. 240 d. 8,7-940 

Shuma ·------ 
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Nr. 153 '7 

Gjendja e parapamjeve të Kryqit Kuq Shqtptar 
1942-1943 

I Kompetenca si 
mbas gjç nd.es 
së parap rr,;e v·e 
për ushtrimin f • 
nanc.e • , Y4. 1 4.2 

KAPITUJ Nr. 
ushtrimit 
194.1-194.2 
194.2-1943 

Kompetenca 
rrjedhëse për 
usht imin Irnon 
cjcr 194. 1-94.2 

N 'ryshime 
që 

propozohen EMERTIMI 

--- - 
Fr. Shq. 
300.000 

fr. . hq. 

+ 300.000 
Ka•. li. - Lëvizje kapitali I Fr. Shq. 

Ngrefje e godinës së Re të Strehës V orfnore Promemoria 
Sistemim tokash të Stehës V orfnore në m .del 
aziende agrare etj. . . . . . . . 

Shpenzime për ngrehjen e një Prenvetori . . I Promemorra 
blernje okcjonesh e titujsh , . . . . . . 
Rimborsim të drejtash personave juridikë e fizik 
për shpenzime të rendueme mbi pcsunit e '.K. 

Shuma 

4.7 
37 

38 
39 
4.0 

-i- 200 000 200.000 
Promemons 4.8 

4.9 + 25.ooo 

25.ooo 
525.ooo 525.ooo 

Përmbledhje mbas titujve 

Titull I. - Shpenzime të rendshme 
l\at. I. - Shpenzime efektive 

Shpen zim= të përgjithëshme të K. Kuq 
Shpenzime sh=rbirni . . 
Shpenzime g ith farësh . 
yr s • K. Kuq Porti Edda . 

Lu'ta kundër tube·kulozi· e ndihma 
Shërbim , autoambuancave 
<hkolln e Inf, F'Jerevi:, . . 
Azili 1 Pienve ne Shkodër 
Streha \ o: Inore 
Fcr.d rezervë. 

Tocl Kat I. (P1e,a e rendsh-ne) 
T otol 1 Titullit I. . 

+ 
+ t- 

2o3.ooo 
60.000 
2.ooo 
22.060 
84..ooo 
10.000 
3.ooo 
7.ooo 

38.500 
3.2'.>o 

378 loo 
378.700 

388.ooo 
022.500 
32.800 

185.ooo 
26.!.~oo 
30.800 
22.060 

1 6.000 
50.000 
63000 
67.ooo 
291 500 
11:4.4.o 

1.221.000 
1.22 .000 

220.000 
70.000 
66.ooo 
60.000 
330.000 
116.ooo 

t 
t 

j- 
+ 
+ l.600 000 

+ l.600.000 

Titull fl. - ';I P"l'lti •<' ill p, rr n 'si me 
Kat, I. - Shpe ,zi , e efe'{tlve 

Shpenzime g,ithfarësh . . . 
Shpenzime q.estior.it të vecorit 
Total Kat. I. (pjesë e par endshme) 

Ka•. li. - LUvizJc kapltnlt 
Shpenzi ë tf ndryshme 
T atol ,, at. IL (pjesë e ~ a rendshrne) 
T atol Kat. I. e lI ( pjese e pa rendshme) 
Total i Titullit I (: II. . . 

35.ooo 4.o.ooo 75.ooo + 

525.0-90_1 __ 525:009 
525.ooo 525.ooo 

-· I+ 
+ - --··---- 

560.000 600.000 --- - 
938.700 2.200.000 I 
938.700 2.200.000 I 

4.o ooo 
·- 1.261.300 I + 

l.2ol.3oo I --i- Total 1 shpenzimeve reale 

Përmblodliio mbas kategorive 
Kat. I, - Shpenzime efektive 

Shpenzime të rendshme . . . . 
Shpenzime të pa rendshme . . . . 
Total Kat I. (Shpenz. të rend. e të pa rendshme) 

Kat. li. - LUviz'e kapitali 

Shpenzime të ndryshme 
Total Kat. II. (pjese e pa rendshme) 
Total Kat. I. e II. (pjesë e rend epa rendshme) 

1 .221.300 
4.o.ooo ~- 

1 .261.300 

+ 378.700 
--f- 35.ooo 

--- ..... - --1- + 4.13.700 

l.600.000 
75.ooo 

-·--·----- 
1.675.ooo 

- + -- - +- 
--1.261300 + -- 

1.261 300 + -- - 

525.ooo 525.ooo 
525 000 - .. 525 000 
938-_--o~ 2.200.000- 
·----- -- .. -- 

938.700 2.200.000 Total i shpenzimeve reale . 1 
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FLETORJA ZYRTARE 22 Dhetor 1924-XXt ~~~~~~-~~~~~~- -~ - --~~~~~~ 
DEKRET MINISTRORË 

Anullim dekreti emërimi 

slinistr! Sekretar Shteti per Arsimin Boiuer 
Mbas!<i pa D. M. Nr 375 dt 31.10.19'12-XXI, me 

të cilin z. Emin Xhufka ernnohet si mësues ,!ë prove 
për 6 muej në kat. Mul!aj tz Pejës: 

Mba~~i pa lutjen dt. 8.1 O 1942 XX t} parnqitun 
prej të përrnendunit, me anën c së cilcs : erkon që 
t'emnohet si N, Ekonom; 

Mbassi pa Dekretin N\in. Nr. 381, dt. 2.11.19·,2- 
XXI, me të cilin i përmendur.i ern.iohet .,i N Fso 
nom pranë Institutit Te'.cd1c të Kor-ës , 

Mba:si pa nenin 18 të D. hlk. Nr. 105, cl.:. 3 
4.1940-XVIII, mbi gjendjen juridike, ekono.ni cc e je 
rarhike të nëpunsavct civil të Sh.e.ir, 

Dekreton : 
Neni 1 

Për nevoja administrative anulohet dekretimi 1 

z. Emin Xhafkës, si mësues në provë në kat. Nl.ullaj 
~- Pejës, në Grupin B. grada XI, rroga muejore fr 
shq. 150, mbassi i përmenduni asht fitues i konkursit 
të shpalluri në Fletoren Zqrtare te Mbret.fr, Nr 1W1, 
17.9.1942-XX dhe asht cmnue si N Ekonom pranë 
Institutit Teknik të- Kor~~ 

Neni 2 
Për të gjitha efektet ky Dekret hyn në fuqi 

me datën 2.11.1942-XXI 
Ky Dekret ka me u-botue ne Fletoren Zgrtare te 

Mbretnis dhe ka me iu kumtuc për reqjistrim Kë 
shillit Kontrollues si edhe Zyrave të tjera përkatëse 

Tiranë, më 23.11 1942-XXI tn [ft;"'~ 6 Ministri 
Djevat Kortsha d v 

Emërim agjenti n'Arësirn 

.\finis/ri S1'kr1't111 ~htr,/i 1i1;1· trsimin /l0/1tt>I' 

Mbassi pa Dekretin e vet me cit. 15.8.1942-XX 
me të cilin shpallet konkursi për emnimin e 33 aqjen 
tave të Kl. IV në provë. me nji rroqë rnuejore 80 
fr. shq.; 

Mbassi pa nenin 18 të D. i'dk. NI'. 105, dt ,-:, 
4.1940-XVIII, mbi gjendjen juridike, ekonomike e Je 
rarhike të nëpunsavct civil të Shtetit 

Mbassi pa proces-verbalin me Nr 13 dt 19.11. 
1942-XXI të Komisjonit të provimit të konkursit, për 
cjellun me shkresën Nr. 245 dt. 19.11.1942-XXI t'In 
spektoris Eprore të kësaj Ministri je; 

Dekreton: 
Neni 1 

Z. Abdullah Kadare, mbassi fitoi konkursin e 
shpallun, ernnohet agjent i kl. IV, grupi C, grada XV, 
me rrogë rnuejore 80 fr. shq. në provë për 6 muej 
pranë Liceut Shtetnuer të Tiranës. 

Nr. 153 

Neni 2 
Për u: gjith.'l efektet ligjore ky Dekret hyn në 

fuqi me fillimin e tij në I.rye të dctgrës. 
I{!J Dekret ka me u botue në Fle.oren Zjjrtare të 

Mbrctr.is, dhe ka me i u-kumtue Kës!1il1it Kontro 
llues rër rrcqjis tr.rn si dhe të gjitha zy~me tjera r,ër 
kJtëse 

Tirar:ë, më 23.11.19112 XXI. 
Ministri: 

(Dr. Djevat Kot ha d. v.) 

An. llim o e] retr emcrimi . 
11:,,·st,·i Sckr. tirr .-;~1t:,'i pi;I' .frs\'mi11 Bolner 
l\:'UJn si pf: D. NI.. Nr. 3i5 da.ë 31.1 O 19'12-XX, me 

të ciliu, z fi.i,11~0 1)e Ic, em 10.1et si mësues në provë 
për 6 rm.ej në ka.u rdtn Pola..c të Pëjës , 

Mba: si pa lutj ;n da ë 10.10.19 ,2-XX të paraqi 
tun prej të përrnendunit, me të cilën kërkon r'ernno 
het N Eko,110111 ; 

A1L·a si pa Dekretin Min. Nr. 396 datë 10·11.1942- 
XXI, me të cilin i përmenduni emnohet si N: Ekonom 
pru ,:c konviktit të Pr!.,htin~R; 

A'l.bassi pa nenin 18 të D. Mk. Nr. 105, dt. 3 
4.194!•-XVIII, mbi gJe:1djCll juridike, ekonomike e je 
rarhike të nëpunsavct civil të Shtcrir. 

Dekreton· 

Neni 1 
Për nevoja administrative, anulohet dekretimi i 

Thimio Dede, si mësues në provë për 6 rnuej në kat. 
Polanc t[, Pejës, në grupin B. grada XI, rroga 'muejorc 
fr shq. 15U, rnbassl i përmenduni asht fitues i kon 
kursit ttc" -hpallun në Fletoren Zyrtare të Mbretnis 
Nr. 1Go. datë ti.9.1942-XX dhe asht ernnue 11i N 
LJ.-ono:11 prr.në konviktit të Prishtin~s. 

Neni 2 
Për të g11·h'l i:'fektet ligjort' ky Dekret hyn në 

fuqi me fillimin e tij ne krye t2 detyrës. 
Ku Dekret ka me u-botue në Fletoren Z11rtare të 

Mbrctnis, dhe ka me i u-kumtue Këshillit Kontro 
llues për rrcgjistrim si dhe të gjitha zyrave tjera për 
katëse. 

Tirnnë, më 23.11.1942-XXI 
Ministri: 

(Dr. Djevat Kortsha d. v.) 

Emërim N -Ekonome në prove 

.li iuist 1-i S1• ltret or ,',/,tf'ti /!Pr Arsimin Boluer 

Mbassi pa nenin 18 të D. Mk. Nr. 105, dt. 3 
4.1940-XVIII, mbi g;e:1djen juridike, ekonomike e je 
rarhike të. nëpunsavet civil të Shtetit. 

Ml::a~si pa De:c Min. dt. 1 O 8.1942-XX, me të 
cilin asht shpallë konkursi për NI Ekonomë e N/ Eko 
nome në provë grupi B, grada XI; 
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M.bassi pa proces-verbalin me Nr. 12, dt. 3.11. 
1942-XXI, të Komisjonit të provimit, përcjellun me 
shkresën Nr. 236 dt. 9.Xl.1942-XXI, t'Inspektoris E 
prore të kësaj Ministrije. 

DEKRETON: 
Neni 1' 

Z-sha Parashqevi Aridoni. mbassi fitoi provirnm 
e konkursit të ma sipërme, ernnohet N/ Ekonome në 
provë për 6 muej pranë konviktit Fernnuer « Nana 
e Skënderbeut »të Tiranës, në grupin B, grada XI me 
rrogë mujore fr. shq. 15U. 

Neni 2 
Për të gjitha efektet ligjore ky Dekret hyn në 

fuqi me fillimin e saj në krye të detyrës. 

Kg Dekret ka me u-botue uë Fletoren Zyrtare të 
Mbretnis, dhe ka me i u-kumbe Këshil'it Kontro 
llues për rreqjistrirn si dhe të gjitha zgreve tjera për 
katëse. 

Tiranë, më 1.12. 1942-XXi. 
Ministri: 

(Dr. Djevat Kertsha d. v.) 

Anullim emerimesh 

Ministri Sekretar Shteti për Arsimin Boiuer 
Mbassi pa lutjet e ZZ. Ibrahim Mullait, Vasilika 

Fundos dhe Stefanija Knutit, me anën e të cilaver 
kërkojnë t'ernnohen Instituter dhe Ins.itu.ore ; 

Mbassi pe Dekretet e veta Nr. 388, dt, 6.11.1942- 
XXI Nr. 382 dt. 3.11.1942-XXI dhe Nr. 394, datë 
1.11.1942-XXI, me anën e të cilvct të përmendunit 
ernnohen s; institutorë në provë për 6 muej ; 

Nibassi pa Dekretin Min. Nr. 375 datë 31.10.1942 
XXI, me të cilin të përrnendunir janë ernnue si më 
sues ne provë për 6 muej ; 

~bassi pa nenin 18 të D. Mk. Nr. 105, dt. 3 
4.1940-XVIII, mbi gjendjen juridike, ekonomike e je 
rarhikc të nëpunsavet civil të Shtetit. 

DEKRETON: 

Neni 1 
Për nevoja administrative, anulohet dekretimi i 

z. Ibrahim Mullait si mësues në Strelcë të Pejës. 
i zoj, Vasilika Fundos, si mësuese .në Banic t'Epërme 
të Tetovës dhe i zoj. Stefanije Knutir, si mësuese 
oo Mushtishtë të Prizrendit, që të 3 në grupin B, 
grada XI. rroga muejore fr. shq. 150, rnbassi janë 
fitues të konkursit të boruern në Fletoren zyrtare 
të Mbretnis N. 106 datë 17. 10.1942-XX dhe janë 
emnue si Institutorë nëpër Konviktet shtetnorë. 

Neni 2 
Për të gjitha efektet ligjore ky Dekret hyn në 

fuqi me fillimin e tyre në krye të detyrës. 
Ky Dekret ka me u-botue në Fletoren Zyrtare të 

Mpretnis, dhe· ka me i u-kumtue Këshillit Kontro- 
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llues për rreqjistrirn si dhe të gjitha zyrave tjera për 
katëse. 

Tiranë, më 23. 11.1942-XXI. 
Ministri: 

(Dr. Djevat Kortsha d. v.) 

Deklarim dorëheqjeje 

Ministri Sekretar Sht'eti për Pimë Boiore 
Mbassi pa shkresën Nr. 976-30 dt. 18.11.1942- 

XXI t'Inspektoris s'Arsirnit të Korçës, me të cilin 
njoftohet se Zvsha Dhimitra Konstas. ernnue mësuese 
në provë në katundin Shalës të Kolonjës, nuk don 
me u paraqitë në krye të detyrës; 

Nl.bassi pa lutjen e së përrnendunës me dt. 17. 
11.1942-XXI, me anën e së cilës e përrnenduna laj 
mon se nuk mund të shkojë në vendin e caktucm: 

J\!l.bassi pir nenet 45 e 46 të Dek, Mëk. N. 105, 
dt. 3.4.1940-XVIII; 

Dekreton: 
Neni 1 

Z. Dhimitra Konstas, mësuese në provë në ka 
tundin Shalës të Kolonjës, grupi B, grada XI, rroga 
mujore 150 1f.r. shq., deklarohet dorëheqëse, rnbassi 
nuk don me u paraqitë në krye të detyrës. 

Neni 2 
Deklarimi i kësaj dorëheqje, ka vleftë për të gji 

tha efektet ligjore qysh nga data e ernnirnit të saj. 
Ky Dekret ka me u bctue në Fletoren Zyr are të 

Mbretnis dhe ka me iu kumtue Këshillit Kontrollues për 
rregjistrim si dhe të gjitha Zyrave të tjera përkatëse. 

Inspektorija e Arsimit e Korçës ngarkohet me 
njoftue sa ma sipër Intendencën Financjare., 

Tiranë, më 1-12-1942-XXI. 

I 

Ministri 
Djevat Kortsha d. v, 

KËSH :LLI I MINISTRA VE 

Leje për instalim industrie 

Me Vendim Nr. 1611 dt. 21 Nëntor 1942-XXI, 
Këshilli i Ministrave, si studioi dhe mendimin'[favo 
rabel të Ministris s'Ekonornis Kombëtare, vendosi. 
t'autorizohet Ministrija e Ekonomis Kombëtare me i 
dhanë Z. Azem Kosovrasti, lejen e kërkueme për të 
ngrehun në Tiranë një fabrikë për .të prodhuam tutkall 
tue përdoruri nji motor me qymyr me nji potence 
prej 6 HP. 

* * * Me Vendim Nr. 1601 dt, 21 Nëntor 1942-XXI, 
Këshilli i Ministravet, si studjoi edhe mendimin iavo 
rabel të Ministris s'Ekonomis Kombëtare, vendosi, 
t'autorizohct 1\1inistrija e Ekonomis Kornbë.arc me i 
dhanë Z. Stefan Axha, lejen e kërkuerne me zavendësue 
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motorin prej 15 HP me njt tjetër motor me qymyr 
druni prei 40 HP nr mullinin e drithit të tij që ka 
në Kavajë. 

* * * 
1\'\e Vendim Nr. 1573 dt. 21 Nëntor 1942-XXI, 

Këshilli i Ministrave, si studjoj edhe mendimin Iavo 
rabel të J\\inistris s'Ekonomis Kombëtare, vendosi. 
t'autorizohet N\inistrija e Ekonomie Kombëtare me i 
dhanë Z. Thoma Todi, lejen e kërkucme për W ngre 
hun ne Vlorë nji oficiuë për ndreqjen e karroccrinavc 
t'automohilavc si dhe për dhanjcn e vemikaturës ni 
drocclulozc, tuc përdorun nji motor me qumyr vendit 
dhe me nji fuqi motorike prej 1.50 HP. 

* * * 
l\'\c Vendim Nr 1603 dt. 21 Nëntor 1942-XXI, 

Këshilli i 1\\inistrave, si studioj edhe mendimin tavo 
rabel të Ministris s'Ekonornis Kombëtare, vendosi, 
t'autotizohet l\'\inistrija c Ekonomis Kombëtare me i 
dhanë Z. Vasil Kristo Pnllanguri, lejen c kerkucmc 
për t'instalue pranë djjqanit të tij në Korçë nji rrapano 
tue përdorun uji motor elektrikut me nji potence prej 
0,5 HP. 

-------- -- -- ---~-- 
SHPALLJE 

Bashkija e Ulqinit, në baze të vendimit Nr. 64 
dt. 1-XII-1942-XXI nxjerrë n'adjudikatë publike për 
vitin 1943 lëshimin ne sipërmarrje te taksave posht 
shenuerne: 

1) Taksë konsum e abatuar te therjes gjasë së 
gjallë; 

2) Taksë sh.t blemie gjas~ qjallë ; 
3) Taksë peshim e rnatie ; 
4) Taksë okupim vendi; 
5) Taksë nqar.t.m-shkarkimi të portit; 
6) Shitja c kullosës ne vendin e qujtun «Mavri 

jari» e «Mender» 
T'interesuernit për informata mund t'i drejtohen 

çdo ditë Zyrës së Llogaris të kësaj Bashkie. 
Ankandi do të bahet 20 ditë mbas datës të shpa 

lljes në Fletoren Zyrtare dhe «Tomori». Ofertueset 
bashkë me ofertat e tyne do të paraqesin dhe garan 
cinë ligjore. 

Ulqin, me 1-XII-1942-XXI. 
Kryetar'i Bashkisë: 

FLETË:SHPALLJE-ANKANDI 
Drejtori]a e Përujuhshme e Shendetsis 

Spitali i Shtetit Prishtinë 
Neni 1 

Drejtorija e Spitalit Shtetit në Prishtinë, tue 
pas për bazë autorizimin N. 4449, dat. 9.9.1942-XX 
të Drejtoris së Përgjitheshme të Shendetsis nxjer 

n'ankand paksimi botuer, mbi çmimet me shurnicë, 
qt' du të caktohen herë mbas herë nga autoriteti' 
kompetent, forniturcn c 'ushqimeve c të sendeve w' tjera 
që pm-ashef për me biem un pçr nevojat c .Spitalit, prej 
dates "t' lëshimit definitiv deri më 30 Qershor 1943- 
XXI 

Neni 2 
Oferta për marjcn PJCSl' nt' kl'të udjudlkarë, do 

tf paraqitën tt; 21-!C'n (njize1c111ë:ë11) diti.• mbas shpa 
lljes në fletoren zjjrtarc, pa u përlloqaruun dita e shpu 
lljcs, ku ate bahet W:-hi111i definitiv në Zurën e Spi 
talit Sh tel it Pris IP i në e para kouti-ioni t të posaçëm 
t'cdjudikutës. Iormucn nën krnesin c Drejtorit li_• Spi 
talit Dr. Spiro Liro, ose prej të dclcqucmit të tij, 
me anëtarë ZZ Zav. Drejtori Ocndrcs Hygjenikc, 
Dr Millon Pantcliq, Drejtorit Financës Prishtinës, 
Prokurorit t2 Shtetit. n] i përfuqësucslt tr Prcick 
turcs dhe sekretar llogaritur i Spitalit t~ Shtetit 

Neni 3 
Gjith artikujt q~ vchcn n'adjudikalë për t'u pa 

kësuc, ndahen në ~j a~hti: qrupct që pasojnë: 
Grupi l-rë Bukë gruni me miell Nr. 1, Bukë 

hase me miell Nr. O 
Grupi II-të l\:'\.ish Dashi, Mish Viçi, Mish Lopç, 

1\i1slt Qengji, Pc1;hk Qefull, Peshk Levrek, Mëlçi të 
zez viçi, true. 

Grupi III-të Makarona vendi të deres l-re, Fi 
. dhelina ose shchrije, Gjalp i trctun c i thjeshtë, Oriz 

i!· CtiC:.: i 111,r.?, \),i,d çl<.: 1q_ er Italic, .;;.,(•qer pluhuri, 
· She· er r' u'iur , S.Jeqc.- Peta Ni.· c I ve .di Nr. 2, Kafe 
' c ra pjeku .• doras I-1c Grosh e bardhë, ~:i:1un vendi 
'i mirë, S&,Jtm petkash, :::a•ate të .n.re H.1 !i voc, Çnj 
Evrcpo i dore; I rf>, ~ale Domate vendi, Sale Domate 
Italic, Fsl c ia Shkr dre rm dru, Fshesa të vogla pa 
bi~htë L'thi-ll Reshi, Zog pule krena gr. 900, Pul 
e pa therun krc-ia 800 gr. djath i kripun Gji.iokas. 
ose Dclvi.re. Kasx'cavall, Irrni'c. Spec të kuq, Biber 
të zi, Limontoz, Nishcstc vendi, Nisheste jaslrimc, 
l\'Uell orizi, Voj ul!ini Vlonë. 

Grupi IV-të S" d pekash, Çimento. Gëlqere guri, 
Celqci c pluhun, Naft, Pljtoks, Bar t;_; thatë, sanë 
(Kacht elbi], Terscanë (Tagji), Brusha për drasa, 
thasë bosh quintalesh, dru W pr, me dushku ose shkoze, 
Qymyr dushku csz shkoze i that, Oershija, Shefteli, 
Kajsi, Zerdeli, Mollë t.:> mirë, Kurnblla të mëdha e 
të njoma. Dardha të mira e të mëdha, Ftoj të mirë 
e të mëdhei. 

Grupi V-të. Qumësht lope pa ujë, Kos tave pa ujë 
Kos në tasë, Tëlyn të freskët lope i ditcs, Tëlyn në 
paqeta (100) gr. 

Grupi VI-të. Akull prei 10-12 Kgr. 
Ofertat duhet të jepen ndarnas për sejcillin grup 

ashtu dhe depozitat për garancie si vijojnë: 
Për grupin e J-rë (pare) Fr. Shq. 700 (shtatë 

qind); 
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Për grupiu e II-të (dytë) Fr. Shq. 1000 (njimijë) 
Për grupin e III-të (tretë) Fr. Shq. 1200 (një 

mijedyqind); 
Për grupin e IV-të (kater) Fr. Shq. 300 (treqind) 
Për grupin e V-të (pestë) Fr. Shq. 1000 (nji 

mijë); 
Për grupin e VI të {gjashtë) Fr. Shq. 20) (d 

qind). 
Neni~ 

Për efektet e zhvill.mr, l.'anker di: publik do ,ë 
. ndiqet sis.em. i ofertave të mëshefra, si mbas normave 
te parapamë prej paragrafit 2 të nenit 36 në lidhje 
me paraqraiin 2 të nenit 38 1ë Rrcqullorcs për zbati 
min c Ligjes së Kontr.bilitetit të Përgjithshem ,,të 
Shtetit. 

Neni 5 
Garancitë e nalt-përrnenduna do të derdhen në 

· favor t'Institutit që u tha me nalt, në çdo ar1çë fi 
nanciare të Shtetit, ose në çdo qendër të Bankës 
Kombëtare të Shqipnis. Gara-icia pranohet edhe n'ipo 
teka me kondita e parapame në rienin 26 të regullores 
mbi administratimin e Pasunive dhe Kontabilitetin 
të Përgjithshëm të Shtetit, të cilat do t'u kthehen 
sipërmarësvet po sa të rnarë fund kontrata dhe atyne 
ofertuesave dorheqës, aty për aty. 

Neni 6 
Ofertueset kanë për të paraqit ofertat e tyne jo 

më von se në diten dhe në orën në të cilen do te ba 
het ankadi d .. m. th. n'orën 3 të mbas drekes të nji 
zetenjësë (21) tës ditë mbas shpalljes në fletoren 
zyrtare, tue mos u përllogarit dita e shpalljes, të mby 
llyna në zarfa, të vulosuna me dyll të kuq, dhe të 
shoqëruerne me leter garancit si ma sipër dhe me nga 
një certifikatë t 'Odes Tregtisë mbi zotësinë tregë- 
tarc të tyne. • 

Neni 7 
Çdo ofertues bashkë me paraqitjen e ofcrtes duhet. 

që në konformitet të nenit 33, pika gjashtë të rregullo 
rës së kontabilitetit, të dëshmojë paru komisionit Zo 
tësinë e tija për sipërrnarësë. 

Neni 8 
Nuk pranohen oferta me telegram ose telefon ose 

dhe ato që përmbajnë qyshke e që kanë shprehje 
të pa caktuar dhe të erëta, ose me referim të një tje 
tëres ofertetë konkuruesavet ose të ijerve. Në zarfe 
duhet të shenohet se cilit grup ose cilve grupe i re 
ferohet oferta. 

Neni 9 
Të gjitha ofertat duhet të sjellin zbritje për 

qindse mbi çmimet që do të vërtetohen herë nga au 
toriteti kompetent. Për · seJcilin grup duhet të jepet 
ofertë e veçantë. 

Neni 10 
· Ankandi do të mbahet hapët 3 orë, tue fillue prej 

ores 3 deri në orën 6. mas dite, por gjatë këtgne orëve 

konkuruesi mundin të japin oferta të tjera përmirë 
simi në referim të së pares, por jo ma vonë se të 
ketë fillue çelja e zarfave, Çelja e zarfave bahet prej 
kruetarit të komisionit t'adjuiikatës në prezencën e 
ofertueseve pikërisht n'crcn 6 (gjashtë) mbas dite të 
dates .në të cilen do të zhvillohet ankandi, dhe do të 
zbatohen ko aditat e parapamë në nenin 38 të rregu 
llores mbi zbatimin e LiJjës së kontabilitetit të Për 
gjithëshem të Shtetit. Pra komisioni ashtë i auto 
rizuern me ba Iishirnin definitiv ofertuesit që ka dhënë 
ofertën më të mirë dhe që a ;htë gjithmonë rnbrenda 
ose ma e ulët se skeda e msl.erte. 

Neni 11 
Forniturat do t'i shtohen ati ofertuesi që ka 

me dhëne zbritjen përqindse ma të mirë, mbi çmimin 
me shumicë, mjaft që kjo të mos jetë ma e ulët nga 
përqindja caktue në· skeden e mshcfet. 

Kur d!J are ma tepër konl.uruesa që ndodhen pre 
zent kanë paraqit oferta të njinjishrnc, për një grup 
ase ma shumë grupe, e që janë të pranueshme, ve 
prohet po n'a.ë mbledhje në një Ieçitasion, por vetëm 
midis tyne, në mbështetje të nenit 41 të Rregullores 
së nalt-përmendun. 

KONDITA TË VEÇANTA 
1) Buka duhet të jetë e mbrytun dhe e ardhuri 

mirë, e pf ekur mirë dhe e pa çarë, me brima të vogla 
e të ketë elasticitet, me erë të kandëshme, dhe jo 
e hidhur, gjithmonë konform me numërin e mjellnave 
që kerkohen në ketë fletshpallje 

2) Mishrat do të jenë të rnairne, si nga ma i mirë 
që gjinden në pjacë, mishi i dashit i pa tredhur pra 
nohet prej 1-2 vjeç dhe i tredh uni në 3 (tre) vjeç, me 
peshë i pa tredhuni minimun deri më 14 (katerrndhet) 
Kgr. i therun dhe i tredh uni deri më 20 ( njëzet) Kgr. i 
therun : qjith ashtu mishi i qengjit nuk duhetë jetë 
ma poshtë se 2 (dy) kgr. i theruri. të jetë i mirë i 
11;ajmp <' me një peshë 10 kgr. i therun, 

3) Gjalpi i tretun mirë me erë e shije të kande 
shme e i pa përzjern me asnjë send të haej, e jo 
shumë i kripun 

4) Zoqjët e pulave të gjallë do të kenë nj i: peshë 
wei 600-900. gram dhe pula e gjallë 1000-1300, gram, 
me kondita që të jenë të majmë. 

5) Djathi i bardhë të jëtë i mirë, jo shumë i 
kriptun, e me shije të kandëshme 

6) Oumshti duhet të jetë i pa ujë mare gjalpi, 
me tensitet 1029-1032 tue mbajt gjithmonë 3 O·'O (tre 
përqind) tëlynë. 

7) Kosi pa ujë jo i thartë e pa erë, ~ shijshëm 
e jo t'i jetë marë tëlyni e i piksun në tasa prej 250 
(dydind e pesdhet) gram. 

8) Orizi i mirë, i paster dhe i pa thyer. 
9) Groshet e mira dhe kok er madhe, të thata e 

një lloj. të pa përzijeme e të janë të korrës iJë 
fundit. 
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10) Patate të mirë jo të prishuna e të veshkuna, 
të mos kanë filiza ( ranjë) e kur të zjejnë të bahen 
në formë mielli e jo si brumë. 

11) Salça e domates së vendit duhet të jetë e 
konservuar mirë dhe jo me erë të keqë tue pasun një 
shije të kandëshrne. 

12) Pemët e njoma dhe barishtat duhet të jenë 
të dites, të freskëta e jo të kalbëta. 

Neni 12 
Sipërmaresi ashtë i detjjruem me dorëzua gjith 

forniturat që mer përsipër e që shcnohen në ketë flet 
shpallje në një sasi për aqë kohë" që do të shofij 
t'arësueshrne Drejtori]a e Spitalit, për veç vezave, 
kosit, qumshëtit mishit, bukës, barishta e pemëve 
që kanë me u dorezue dita e <lites. 

Gjith ashtu ushqimet e sendet e tjera kanë me 
u dorëzua në Depon e institutit të nalt-përrnendun, 
mbulucrne mirë, të ruejtuna nga pluhuni, e pa të 
drejtë shpërblimi për transportim, sipërmaresi ose i 
delequerni i tij çdo ditë n'orën 15 masë ditë ashtë 
i deturucrn me u paraqit para zjrcs s2 magazines 
për të matë listat dhe diftesat e ashqimeve të nevoj 
shme për drekën e darkën e së nesërmes, tue i prue 
keto në magazinën e Spitalit mbrenda orëve që kanë 
me [u caktue. 

Ushqimet që durojnë pa u prishun si ko Iiniale e 
të tjera duhet të jenë konformë me mostrat që do të 
gjinden të vulosuna prej palëvet kontraktuese pranë 
Drejtoris së Spitalit dhe ushqimet e ato që nuk du 
rojnë, do të jenë nga me të mirat që gjinden në 
treg e të freskëta. Kur sipërrnarësi nuk i dorezon 
ushqimet mbas mostravct ose atë që prishën nga me 
të mirat e jo të pëlquerne, Drejtorija e Spitalit ka 
kompetencë t'i kthejë e sipërrnarësi e ka për detyrë 
t'i zëvëndësojë me të tjera të pelqyera mbrenda ko 
hes që i caktohet, në rast të kundert, Drejtorija e Spi 
talit ashtë i lirë të blerë në treg në llogari të si 
përrnaresit ~ cili ashti detyruem të paguajë vleftën 
edhe sikur me tepër të jetë, tue zbatue pikërisht ne 
nin 15 të kesaj flet shpalljeje. 

Neni 13 
Ushqimet duhet të pëlqehen prej Drejtorit. të Spi 

talit i cili ashtë i vetmi kompetent për refuzimin e 
tyne, pa pas sipërrnarësi të drejtë të parashtroji. 
asnjë pretendim. Në qoftë se nga mos respektimi ose 
nga mos zbatimi i ndonjënës pikë të kesaj kontratoje, 
nga ana e sipërrnaresit, shkakëtohct anullirni i kon 
tratcs, garancija e depozitume për ketë qellimë me 
parapëlqim të P. T. Keshillit të Shtetit, regjistrohet 
e ardhun shtetnore, dhe çdo dam që do t'i shkakë 
tehet administratës mbetet mbi kurizin e ripërrna 
resit që nuk ka 1 espektue kontratën. 

Neni 14 
Koha e fillimit të kesaj Iorniture hyn në fuqi 

qysh prej dites në të cilen sipërrnaresët do t'i njo- 

ftohet aprovimi i kontratës dhe vazhdon deri më 30 
Qershor 1943, por me gjithë ketë eipërmaresi ashtë 
i detgrueme me Iornizue çdo artikull që ka mbi vedi 

, e që përruan kjo kontratë, dhe mbas dates 30 Qershor 
1943, për deri në shitjen dhe -aprovimin e kontratës së 
re po me çmimet c kcsaj kontratoje d. m. th. kon 
trates vazhduese 

Neni 15 
Kushtimi Iornitureve që fornizohen nga siperrnsa 

resi Im me ju pague në financën e vendit tue leshue 
mandat direkt prej seksionit kontabël të Drejtoris 
së Përgjithshme të Shendetsis, në bazë të dokumen 
tave të verterueme rregullisht prej zyrës kompetente 

Neni 16 
Sipërmuresi ashtë i dcturuern të depozitojë n'ar 

kën e Spitalit 10 O O (dhjet për qind) nga shuma që 
do t'i takojë me marë në çdo tremujor e cila do 
të jetë në dispozicionin absolut të Drejtoris së Spi 
talit për me ble me marrëveshtje private ato ushqime 
që nuk janë të pelqueme prei administratës e të pa 
zcvëndësushrne rnbrenda kahes së caktueme prej ~i 
përrnaresit tue mos pas të drejt sipërmaresi të pre 
tendojë asgjë mbi çmimet e llojet e sendeve të bleme. 

Në ketë rast Drejtorija e Spitalit ashtë e lirë të 
-rnos -i.ejoj paqcsen e shpenzimeve të një muaji pa u 
depozitua prej sipërrnaresit, depozita e kerkueme ne 
ketë nen. Neni 17 

Për çdo shkak qo'li rë rast se financa vonon pa 
gesën deri në tre muaj, sipërrnaresi nuk ka të drejtë 
të presij dhanjën c ushqimeve c të tjera. 

Neni 18 
Në qoft2 se sipërmarsi nuk plotson detyrimet e 

maruna, · Drejtorija e Spitalit Shtetit t~ Prishtinës 
rezervon të ct,·ej~ën me anulua kontratën dhe me mbajt 
Pgaranchë për CV)bi t'arkës Shtetit. 

Përvetimi i ga;-anris si ma sipër bëhet "si mbas 
urdhinit të dhënun nga Drejtorija e Spitalit Prish 
tinës dhe konform pelqimit të Keshillit Shtetit pa 
pas nevojë për vendim gjyqi ose t'anës t'interesuerne. 

Neni 19 
Sipërmarrësi nga data e komunikimit prej 'Drejto 

ris së Spitalit mbrcnda dhjet ditëve ashtë i detgruem 
të nenshkruaj dhe të vertetoj kontraton për ndrysh 
adjudikata anullohet pa pasur sipërrnaresi të drejtë 
t'i drejtohet gjyqit për çdo pretendim që mund të 
ket. 

Neni 20 
T'interesuemit për çdo hollësi mund t'i drejtohen 

Drejtoris së Spitalit në çdo ditë prej ores 3-5 mbas 
dreke, gjithashtu n'atë Zyrë mund të shifen edhe ka 
mpionet e ushqimeve. 

Neni 21 
Kontrata lidhet në noreri ndermjet Drejtoris së 

Spitalit Shtetit Prishtinë si dhe sipërmaresit që ka 
me rezultue. 
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Neni 22 

Gjith shpenzimet noteriale, shpallje fletoresh, tak 
sa Bashkijake e sdo far taks tjetër që i përkat kesaj 
sipërruarje]« janë në ngarkim të sipërmaresit. 

Prishtinë, më 8.12.1942-XXI. 
Drejtorija e Spitalit të Shtetit Prishtinë. 

FLET£. ,,..... ADJUDIKATE 
Bashkija e Delvinës e bazuar në vendimin Nr. 

90 datë 5-XIl-1942-XX( ka nxjerë n'adjudikatë pajti 
min për periodën 1 Janar dhe 31 Dhjetor 1943, 
taksat e poshtë shënuara: taksin e abatuarit e kon 
sumit, taksin e shit-blerjes gjës së gjallë taksin e 
okupimit të vendit në ditët e pazarit, të gjitha ba 
shkërisht, që urdhërojnë nenet 1, 2 e 3 të D.M. Nr. 
19 datë 6-11-1942, botue në Fletoren Zyrtare Nr. 29 
datë 16-III-1942. 

Adjudikata do të zhvillohet sirnbas dispozitavet 
të Rregullores mbi Administratimin e pasuris e Kon 
tabilitetit të Përgjithshëm të Shtetit të 21-jtën di 
të të botimit në Fletoren Zyrtare prej orës 14-17 me 
konditat e përshkrueme në Flet adiudikatën e ve- 
çantë. · 

Çmimi bazë u caktua Fr. Shq. 32.000 (Tridhet 
e dy mijë). 

Në rast se e 21-jta ditë e botimit në Fletoren 
Zyrtare takon ditë pushimi adjudikata do të zhvi 
llohet ditën tjetër. 

T'interesuernit për shpjegime ma të plota le të 
drejtohen në sekretarin e kësaj Bashkije. , 

Delvinë, .më 9-XII-1942-XXI. 
Kryetar"] Bashkisë: 

SHPALLJ~ t;JY,QESH , 
~; 

T[llRRJE 
Thërritet për t'u prezantuar para Gjykatës .Paq 

tuese }ë;~all;hit Dega· H~tuese me datën 31 Dhjetor 
1942-XXl, ora 9 i pandehuri Islam )X\aliq Larnçe, ng~ 
katundi Çorush i Komunës Fratarit akuzuar se më 
datën 24-11-1942-XXI, ka vrarë vdekur Nazif Fetun, 
nga katundi Kute ashtë aratis më drejtim të paditun, 
në rast mos prezantimi në ditën dhe orën e sipër 
shënueme gjykata dotë veprojë si mbas ligjës. 

Kjo thirje zcn vendin e komunikimit. 

Ballsh, më 9-XII-1942-XXI. 
Gj. Paqtues : 

--- *** Thërritet për t'u prezantuar para Gjykatës Kole- 
gjale të Durrësit-I pandehuri Bajram Çaush Zhullina, 
nga katundi Zhabjak të Kavajës ma parë banues në 
Durrës, dhe sot me banim të pa ditun në Shqipni, me 
datën 30-12-1942, ora 9 para dite, i akuzuar pse 
më datën 5~X-1941, bashkë me Osman Ibrahim Çelën 
ku~ hyr~ në shtëpin e Shefik Habit Muharremit, 

.1 nga k~tu~?i Zhabjak dhe kanë vjedhë 17 Kg. D. t. 
han m~the. . . :, . . . · 

·;Në rast mos pti.~antimi në __ ditën. dhe; orën e sip~rt. shë- • 
I nuai: Gjykata dotë veprojë. s{ ·mç,as !tgjit. · :: ' , : ~1 ' 

· Durrës, më 9-12-J 942-XXJ. ' \ -.:. 
. Kryeta~i- 

* * * •, <· 
Thirret me u-prezantue para Gjykatës Kq1egjiale 

d. p. të Tiranë, me dt. 28 Kallnuer 1943-XXI. ora 
9 para dreke dit' Ejte, i pandehuni Colaiernrna Giov 
vanni Venanzio, nga Bari i Italis tash me banim të 
padijtuin, përt 'u gjykue pse më datën 10-12-1941, 
ka vjedhë nji valixhe me tesha në dam t' ankuesit 
Londo Donato dhe ky nga Italija dhe banues në 
Tiranë, në rast që bashk-banojshin njani m12 tjetrin. 

Këjo thirrje e botueme rregullisht në Fletoren 
Zyrtare, zen vëndin e komunikimit dhe në rast që i 
pandehuni nuk ka me u prezantua në ditën dhe orën 
e dhënueme ma sipër, ka me u vendos shikimi i 
Gjyqit në mungesë të tij. 

Tiranë, më 26-Xl-1,942:?(XI. 

, 
* * * , Thirret për me u prezantua 'para Gjykatës Ko1e- 

gjale Thanë d. p. më datë 31 Dhjetuer 1942-XXI, 
ora 9 para dreke ditën e Ejte, i qujtuni Shefqet Sa 
ban Gutici, nga Peja e tash me banim të pa ditun 
në Shqipni, për me u gjykue si i pandehim .sepse 
akuzohet se më datë 8 Mars, 1942, 

0në 
nji koh qi 

flinte me ankuesin Ahmet Le~ën nga Peja e banues 
në Tiranë, ,_!lë bujtinën, Dibra, 'këtij i' ka vjedhur nji 
pallto. ', 

I • 
Në mos paraqitje11 e tyre në ditën dhe orërre sipër 

shënuar' ka për t'u' vepruar si m b~ ligjës. • . . • . 

Kjo thirrje e botueme '· në Fletoren Zyrtare '.:të 
.Mbtetnis, zen vendin e komunikimit të rregulltë. ·:·' 

Tiranë, më - 26-XI-1942-.XXI. •, ·' ..:;·, 
Kryetar i G( Shk. ~-rë. 

* * * Thirret të prezantohet para Gjyqit Kolegjial të 
Elbasanit, më datë 16 Prill 1943-XXI, ora 9 para 
dreke, i pandehuri Muh~din Hasan Bajraktari .nqa 
Elbasani, e tash me banim të paditur në Amerikë, 

•. për me ju përgjegjur padisë së nqrehun kundër /tij 
prej paditësve Hamide e bij e Adem Curit,' dhe e 
veja e Mustafa Bajraktarit etjerë nga Elbasani, për 
pjesëtimin :e: disa pasunive të lujtëshme e të pa 
lujtëshrne. 

Kjo thirrje e botueme në Fletoren Zyrtare të 
Mbretnis, zen vendin e komunikimit të rrequlltë. 

Elbasan, më 4-12-1942-XXI. 
Gj. Fillor: 

* * * Thërritet për t'u-prezantuar para Gjykatës Paq- 
tuase të Ballshit Dega Hetuese më datën 31 Dhjetor· 
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194'.'t-XXI. ora lJ para dite, i pandehuri Laze Drn10 
Harizaj, nga katundi Lefkend i Komuncs Gruçanit 
të Nënprefekturës Mallakastrës, akuzuar se me dt 
31-10-1492-XXI, ka vrarë vdekur atin e tij Dano 
Hariziu, dhe pas kryemjc!i së krimit është ar atisur 
në drejtim të padi tun Në rast mos presaru imi 11ë 

ditën dhe orën c sipër shënuer Gjykota dote veprojë 
si mbas ligjës. 

Kjo thirjc zen vendin e komunikimit. 
Ballsh, me 4-12-1()42-XXI. 

Gj. Paqtuos · 

* * * 
Thirret me u-prczantuc në kët Gjykatë me dt. 

23 Fruer 1()43-XXI, ora 9 p. ct. të qujtunin Llambi 
.Mitrush Cilivriqi. lindun në Berat, lagja Korça c 
tash me banim të padijtun. 

Durrës, me 4-12-1942-XXI. 
Gj. Hetues: 

* * * 
Thirret për t'u prezantua përpara kësaj Gjqkatc 

për me datën 26 Kallnucr 1943-XXI. om 9 p. d. i 
pandehuri Selami Roberto, i Giovanit lindun në Romë 
më 1908, dhe banues në Durrës si autist c sot me 
banim të pa dijtun. · 

Durrës, më 5-12-1942-XXL 
Gj. Hetues: 

* * * Thërriten për t'u prezantuar para Gjykatës Paqit 
Ballshit, Dega Hetuese me datën 31 Dhjetor 1942- 
XXI, ora 9 para dite të pandehurit Adem Sulo Dulan] 
dhe Haxhi Sulo Dulanj, nga katundi Hekal, akuzuar 
se më datën 7-11-1942-XXI, kanë vrarë vdekur Sa 
bri Ali Shehajn, nga ay katund dhe janë aratis me 
drejtim të paditun, pra në rat mos prezantimi në 
ditën dhe orën e sipër shënueme Gjykata dotë ve 
projë si mbas 11 igjës. 

Kjo thirje zen vendin e komunilcimit. 

Ballsh, më 3-XII-1942-XXI. 
Gj. Paqtues : 

* * * . Gjykata Kolegjiale e Gjinokastrës me vendimin 
saj datë 8 Dhetuer · 1942, në bazë të nenit 84 Kodit 
Civil mbassi plotësoj gjithë formalitetet urdhënue me 
prej: Ligjës ka · .dekllaruar Absent Kalo Dalani, nga 
Dhemblani. 

Gjinokastër, më 8-12-1942-XXI. 
·Kryetari 

* * * Kërkohet të dekllarohet Absent Malo Vocua, nga 
nga Gjinokastra J arguar nqa banesa tij e. mbrame 
para njëzet vjete për Amerikë ~ Veriut. 

Kush do që ka kundërshtime mbi dekllarimin e 

tij Absent ~i pareshtrojë para gi!,1katës Shk. l-re. 
Gjinokastres 

Gjinokastrë, më 7-10-llJIQsXX. 

. * * * 
Kryetar\,.. .... 

.. ~~ 

. Thërrite! për t '11 prezantuar para Gjukatës Kole-_ 
gjalc të Durrësit, _me datën 30-12-1942-XXl, ora (i 

para dite. i pandehuri Sikiç Mario, banues.në Cartteni 
(Susak) nia parë qcndrues 11(; Durrës, dhe tash me 
banim të pa ditun në Shqipni, i akuzuar pse me datën : 
28-7-1942, i jnnë zanë 1200 defter letër' cinqar i te' . ., 
huaja. 

:O,:ë rust. mos prezantimi në ditën dhe orën e sipër s11ë <. 

nuar GjykRla dotë veprojë si mbas.ligjit. .. . 

Durrës, me 30-11-1942-XX l. 

LAJMIM 
Genio Civile - Tirana 

Tue pasë qënë mbaruar punimet për ndërtimin c: ; 
t) Shkolle fillore me 7 dhoma- në rrugën e Elba 

sanit; · 
2) Shkollë fillore me 7 dhoma në rrugën Mbre- ' 

. t tresha Elena; 
~j 3_) Shkollë mesme me 5 dhoma në rrugën c E1- 
'I basanit: 

4) Shkolle mesme me 5 dhoma në rrugën e- El- 
basanit: 
zbatimi i të cilavet i ishte besuar Shoqërisë 'Kmilio 
Paoletti e Isola Giovanni me kontratën e qesimit me 
datë 13 Prill 1940-XVIII në bazë të dispozitës ·të 
art. 360 të ligjës së 20 .Mar~ 1865 N:. 2248 rl!hi 
punimet Botore të Mbretnis Italiane, ftohen kredi 
torët kundrejt matësit për zotnirn të përhershëm ose 
të përkohshëm të qërndrushëm dhe dëme p{rkatëse 
me paraqitë pranë Zyrës Xhenjos Civile t~ i.:'f{ra9ës,· 
tituje e kredis së tyre brenda afatit të 15 ditëve prej . 
datës ~ botimit të këtij lajmi në Fletoren Zyr~are 
të Mbretni~ Shqiptare. · . . . · ' 

Reklamat e titujt përkatës duhet .t' i dërgohet! 
Zyrës së siperthanun me letër të porositur, . tue·· pë 
rjashtue çdo mjet ·tjetër dor~imi. · ·· 

Inginier Drejtnës __ 
(S. Bonaccorso) 

NDREQ JE GABIMI 
' Në Ligjën 7 Shtator 1942-XX, Nr. 245, botuar. . . . 

në Fletoren .Z_yrtare nr. 119 datë· 16 Tetor 1942..XX, 
në faqen 3, në paragrafin e parë të shtyllës n, :ëJata 
që vjen pas frazës: «për të gjithë ata Dekrete. Më- . 
karnbësorë të shpalluri deti më ~-1 Dhjetor 1942~X~,! .: 
duhet të këndohet: 31 Dhjetor 1941-XX.. ;,. -·· 
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,.G:AZZETTA. UFFICIALE 
DEL REGNO . D'ALBANIA 

Tirana, martedi 22 dicembre 1942-XXI ~~~~~~~~~~~~~~~~ 
.• EDITA DAL MINISTERO DELLA CULTURA POPOLARE ----- 
CONDIZIONI D'ABBONAMENTO 

ALBANIA, ITALIA e IMPERO 
ESTERO (Paesl dell'Unlone Po1talo) 

fr. alb. 20 per un onno 
• • 30 

(por 6 mesi , meta prezzo) 
Un 0•1m( ro del meae In couo (1iac ~ 16 paglne) fr. alb. 0,20 

· • arratroto • • 1 
Ognl fa1clcolo li In vendlta anche preuo lo llbrorle auto11zzato. 
Gli abbonamentl di regola decorrono dal glorno di rlcevhoento dell'lmporto. 

. . Non 11 garant11ce l'lnvlo del numerl arretratl. 
' ' L'bnporto dell abbonamento o per numorl separatl, se per res!dentl In Al· 

b;inlq, deve essere veuato al locall Ufflcl di flnanza e la relative quletanza 
rlme110 al Mlnl1tero della CULTURA POPOLARE se dall'ltalla. lmpero o dal· 
l' Estero, con auegno bancarlo sttlate In franchl albanesl, aumentato (te per 
abbonamentl) di fr. alb. 0,70 per apesa di quletanza. 

Gil Ufllcl '1tatall (civili o mUltarl) e gli Enti pubbltci quando autonomi o 
accentratl (cloe oon gli Ulflcl dlpendenU) - possono rlchledere per lscrltto una 
o piu cople gratulle (1clolte o in cbboncmeato) per te e per gli Ulftcl dlpendentl. 

,. 

Decreto Luogotenenziale Nr. 332 
· data 14-11-i942-XXI 

Approvazione del bilancio preventiva della 
Croce Rossa Albanese per l' esercizio Finanziario 

1 lug li o 1942 - 30 giugno 1943· XXI 

NOI 
LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTA 

VITTORIO EMANUELE III 
PER GRAZIA DIDIO E VOLONTA DELLA NAZIONE 

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

In virtu dell'Autorira a Noi confcrita , 
Viste l'art. 6 del D. L 16 marzo 1940-XV[ll, 
Vista la deliberazione in data 17 a~1o~to 1942- 

XX, n. 40 del Cornitato Centrale dell a C. R. A., 
Sulla proposta del 1\'\inistro Segretario di State 

per ql'Interni: 
abbiamo dccretato e dccreriarno 

l\rt. r 
La Croce Rossa Albanese e autorizzata 
a) ad accettare e riscuoterc, secondo le leggi c 

i regolamenti in viqore, le entrate di qualunque na 
turn di pertinenza dell'Istituto, relative all'esercizio 
finanziar io 1 luglio 1942 • 30 giugno 1943-XXI; 

b) ad impeqnarc e paqare le spese ordinarie e 
straordinaric di qualunque natura dcll'Istituto per 
I'esercizio Iinanziurio dal 1 luglio 1942 al 30 giugno 
1943-XXI. 

Art. 2. 
IÇ approvato ii riassunto qcneralc allegato, dal 

quale risulta la somma totale delte entrate c quclla 

COSTO E MODALIT A PEP LE !NSERZIONI 

se non 1upera una colonna (albaneae e llallano)mlnimo fr. alb. 10 
1e oltre una colonDO • • pP.r ognl colonna 

L'lmporto • do veuani In anllclpo · salvo per qll Ufflcl 1tatall o paraet•· 
tall eon le 1te11e modclttë come per gli abbonamentl. 

Le lnserzlonl 1000 gra tulte toltanto per I Tribunal! o l' A mmlnl1trazlone ste 
tale quando per legge non It prevlato o DOD e po111blle la 1 tval1a su terzi della 
1pesa per l' IDaerzlono. 

La pubbllcazlone delle ln1erzlonl avvlene talvo 1peclall clrco1tanze · e'>tro 
I primi 3 numerl dopo la data di rlcevlmento 

N. B. Ognl corrlapondenza o veuamento deve euere IDdlrlzzato al, 
MIMSTERO DELLA CULTURA POPOLARE 

(GAZZETTA UfflCIALE) 
T 1.R A N A (Albania) 

delle spese previste per l'esercizio finanziario 
1 luglio 1942 al 30 giugno 1943 come segue: 

Entrate fr. alb. 2.200.000 

dal 

fr alb. 2.200.000 
Art. 3 

Le spese di viaggio e le diarie per gli impiegati 
della Croce Rossa Albanese saranno liquidate in ana 
logia a quanto staniliscono le norme di legge vigenti 
per gli irnpieqati dello Stato 

Spettano al Vice-presidente, al Consulcnte e al 
l'Ispettore detla Croce Rossa Alhanese, per i viaggi 
cornpiuti ncll'interesse del servizio, le diarie rispet 
tivarnente fissate ai I'!. 4, 5 e 6 dclla tabclla alleqata 
al D. L. n. 54 del 4.4.1942-XX, oltre il rimborso 
delle spese di viaggio, effettivamente sosrcnute. 

Per le uscite in servizio effettuate in ciua, sa 
ranno rimborsate le spese di trasporto etietuvameme 
sostenute. 

Spese 

Art. 4 
Per l'esecuzione di lavori, opere <' forniture di 

qualsiasi genere, come per I'alienaziortc o la loca 
zione di irnmobili, nonche per la vendita di beni 
mobili, dovra norrnalmcnte sequirsi il metode della 
usta pubblica, a norma delle vigenti disposizioni di 
legçie sulla contabilita generale dello Stato. 

Art. 5 
II ricorso al metode della Iicitazione e della 

trattativa privara, all'infuori dei casi previsti dalle 
disposizioni di legge sopraricordate, dovra essers au 
torizzato dal Cornitato Centrale ogni qualvolia il va- 
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lore dell'opera, della fornitura o della vendita superi 
fr. alb. 3.500 per la licitazione, e fr. alb. 1.500 per 
la trattativa privata. 

Art. 6 
Dovra essere ottenuto il preventive assenso del 

Comitato Centrale per tutti i casi di forniture, lavori, 
opere, alienazioni o vendite di qualsiasi natura, per 
i quali sia richiesto, dalla legge sulla contabilita 
generale dello State, il parere del Consiglio di State. 

/\rt. 7. 
I prelevarncnti di somrne dal fondo di riserva 

istituito nella parte spesa del bil~cio e la loro as 
seqnazione a capitoli nuovi o a quelli gia esistenti 
nello stato di previsione, sono autorizzati con deli 
berazione del Comitato Centrale. 

La stcssa rnodalita sara seguita per il trasporto 
da uno ad altro capitolo di spesa dei fondi asse 
gnati. 

Per le nuove maggiori spese alle quali non si 
possa provvedere con prelevarnenti dal fondo di ri 
serva o con stomi da altri capiroli, la deliberazione 
del Comitato Centrale ehe le autorizzza, dovra indi 
care i rnezzi finanziari bon i quali si intende farvi 
fronte. 

Art. 8 
Sono applicate all'amrninistrazione della Croce 

Rossa Albanese in quanto non contraric, ne incom 
patibili con le norme statutarie e con la natura della 
Istituzione. le disposizioni della legge e del regola 
mento sulla contabilita generale e l'amrninistrazione 
del patrimonio dello Stato. 

/\rt. 9 
11 presente Decreto entra in vigore dal 1 luglio 

1942-XX. . 
Ordiniarno ehe il presente Decreto, insieme con 

il bilancio preventive alleqato, sia pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale del Reqno, rnandando a chiun 
que spetti di osservarlo e di farlo osservare. 

Tirana; li 14.11.1942-XXI. 
Francesco jacomont. 

M. Kruja 
(Vedere le tabelle del Bilancio nella parte alba 

nese). 

AVVISO 
Genio Civile - 'firana 

Essendo stati ultirnati i lavori per la oostruzione 
delle Scuole: 

1) Scuola elementare a 7 aule in via Elbasan; 
2) Scuola elementare a 7 aule in Via Regina 

Elena; 
3) Scuola media a 5 aule in V~a Elbasan, 
4) Scuola media a 5 /a ule ~n Via Elbasan; 

Ia cui csecuzione e stats affidaia alla Ditta Emilio 
Paoletti e Isola Giovanni con contratto di cottino in 
data 13 aprile 1940-XVIII a terminë del disposto di 
cui all'art. 360 della Legge 20 marzo 1865 N. 2248 sui 
Lavori Pubblici del Regno d'Italia, si invitano i ere 
ditori verso l'appaltatore per occupazioni permanenti 
e temperance di stabili e danni relativi, a preseurare 
all'Ufficio del Genie Civile di Tirana i titoli del 
loro credito, entro il terminë di giorni qundici dalta 
data di pubblicazione del presente avviso nella Gaz 
zetta Ufficiale del Regno d'Albania. 

I reclarni e tltoli relativi dovranno essere inviati 
al predetto Ufficio con Iettera raccomandata, e con 
esclusione di qualsiasi altro mezzo di invio o di 
consegna. 

L'Inqeqnere Dirigente , 
(S. Bonaccorso) 

Errata Corrige 
Ne.Il1:l Gazzctta Ufficiale Nr. 150 in data 14 

dicernbre 1942-XXI, i numuri dei 5 primi D.L. si 
rettificano come segue: Nr. 318, 319, 320, 321, 322, 
come riportato nella parte albanese e nel Sommario, 
La data del D.L. nr. 325, nel Sommario, ë del giorno 
13 e non del 20 novembre. 

Shtyp. Luarasi Tiranë 
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Viti XXI 

FLETORJA 
E MBRETNISË 

ZYRTARE 
-SHQIPTARE 

Tiranë, e Ejte 24 Dhjetor 1942-XXI 

BOTOHET PREJ MINISTRIS S£ KULTUR£S POPULLORE 

KONDITATE PAJTIMIT 

PËR SHQIP~RI, IT ALI e PERANDORI: për nji vit Fr. Shq. 20 
• JASHTE (Shtete të B. Postal) • • • ,. 80 

(për 6 muaj gjysma) 
Nill numur (deri 16 faqe1h) i muajit n'udhtim Fr. Shq. 0,20 
• • ,. • i vjetër • 1.- 

(Numuratë veçanta shiten edhe në Libraritë] 
Të hollat për pajtime ose për sasi numurash a koleksio 

ne paguhen në Zyrën e Financave në çdo vend dhe që 
ftesa përkatëse duhet t'i dërgohet Ministris së KUL TURES 
POPULLORE. 

Për Fletoren Zyrtare, nga jashtë pajtimi mund të dër 
gohet me çek banke, tue shtue fr. shq. 0.70 për pullat e dë 
ftesës, po dhen'atë drejtim. 

TAKSA E REGULLA PËR SHPALLJET 

Kur nuk kalon një shtyllë (shqip e italisht) Fr. Shq. 10 
Për ma shumë se D.jë shtyllë për çdo shtyllë • tS 

Botohen pa Tleltl •hpalljrt q'u plrlr:asin Jjyqen ou admlai• 
atratla Shtetnore dhe ato t~ cilfaurme t'atilla ose ti perj-aahtuemc 
llrjlriaht nia pagimi i taban Shtetnore, 

Shpalljet botohen rregullisbt • kur nuk pengojr,f raaje ti po· 
saçme • ndër 3 numurat e para pa• mbritjes 11 tyre nf Redabl 

pageaa e 1hpalljeTet b!!het ai edhe pi!r pajtimet nf Zyrat Finantiar·• 

DiEJTIMI pir ltorrupondencl dhe pageaol .61ht 
MINISTitS£ S£ ICULTUR£S i'OPULiOiE 

(FLETORJA ZYRTARE) 
TliAN£ 

PËRMBAJTJE 

1) D. M. 9 Dhjetor 1942-XXI, Nr. 333 
Suprimim i komisioneve për Ekonominë 
në qarqet f. 

2) D. M. 9 Dhjetor 1942-XXI, Nr. 334 
Lidhje rrogash jetike 

3) D. M. 9 Dhjetor 1942-XXI, Nr. ~5 
Krijim i shtatë vendeve në ruolin e per 
sonelit të Min. së P. të Mbrendëshme 

4) D. M. 9 Dhjetor 1942-XXI, Nr. 336 
Uniformë shërbimi për nëpunësit e 
Trupit t' Am. të Policis 

5) D. ~. 12 Dhjetor 1942-XXI, Nr. 337 
Kompetenca e gjykimit të fajeve për 
arësye politike 

6) D. M. 12 Dhjetor 1942-XXI, Nr. 338 
Rekuizim prone në Tiranën e Re për 
Zyra të Gjyqit të Pos. të Shtetit 

7) D. Min. P. Mbr. - Shtesë familjeje 
nëpunësve Bashkijakë 

8) D. Min. Ars. - Pushime, emërime etj. 
9) D. Min. Fin. - .. .. .. 

10) Min. K. Pop. - Urdhnesë: Kontrollimi 
i automjeteve 

11) Shpallje ankandi e 
12) ,, 

Kom. Sevaster 
,. O. Korçë 

2 

SOMMARIO 

1) D. L. 9 dicembre 1942 XXI, N. 333 
Soppressione di _commissione p. 

2) D. L. 9 dicembre 1942-XXI, N. 334 
Concesione di stipendi a vita 

3) D. L. 9 dicembre 1942-XXI, N. 335 
Istituzione di sette posti nei ruoh del 
personale presso il Min. lnterni 10 

' 
9 -r- 

2 

3 
4) D. L. 9 dicembre 1942-XXI, N. 336 

Uniforme di servizio per gli impiegati 
del Corpo A. di Polizia 

5) D. L. 1_2 dicembre 1942-XXI, N. 337 
Competenza del Tribunale Speciale 
dello State per i reati commessi per 
motivi politici 12 

,, 11 

3 

4 

1) D. L. 12 dicembre 1942-XXI, N. 338 
Requisizione d' immobile a Tirana 
Nuova, per uffici del Tribunale Sp. 
dello Stato .. 12 

5 

5 
6 

LAJMËRIM PAJTIMTARVET 
Pajtimtarët e "Fletores Zyrtare" janë të Iu 

tun që t'a paguejnë me kohë pajtimin për vitin 
që afrohet 1943, që të mos pritet dërgimi i 
Fletores. 

7 

'Administrata 
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Dekret Mëkambësuer Nr. 333 
datë 9-12-1942-XXI 

Suprimim i Komisioneve për Ekonomin 
në qarqet 

NA 
MËKAM~ I P.IRGJITHSHmM I MADHNIS TIJ 

VIKTOR EMANUELIT III 
P.:ER HIR n'l ZOTIT E VULLNET ll1 KOMBIT 

MBRET I ITALIS DHE I SHQIPNIS 
PERANDOR I ETIOPIS 

Në virtyt t' Autorttetit që Na asht delegue; 
Mbassi u-pa Dekreti Mëkambësuer datë 7 Ko 

rrik 1942-XX, Nr. 132 mbi dishiplinimin e treqtis 
së qrunit, elbit e të theknës: 

' Mbassi u-pa D.M. datë 21 Korrik 1942-XX, Nr. 
152, mbi krijimin e Komitetit Oendrucr për Nozullime 
e Konsume; 

Mbassi u-ndigjue Këshilli i Ministravet; 
.Mbi propozimin e Ministrit Sekretar Shteti për 

Ekonomin Kombëtare, njij mendimi me MinistTin Se 
kretar të Partis Kombëtare Fashiste Shqiptare, me 
.Ministrin e Drejtësie. të Punëvet Mbrendshme dhe 
t.ë Financavet: 

kemi dekretua e dekretojmë: 
Neni I 

Ndër ato Qendra Prefekturash e Nënprefekturash 
~u eksistojnë Këshilla (Provinciale) Qarku për Eko 
nomin, Komisjonet e parapamë në Nenin 4 të D.M. 
Nr. 132 datë 7 Korrik 1942-XX, suprimohen dhe 
atributat e tyne i kalojnë Këshillaver Qarku për Eko- 
nomin. 

Neni 2 
Ky Dekret hyn në fuqi ditën e botimit të tij në 

Fletoren Zyrtare. 
Urdhënojmë qi ky Dekret të botohet në Fletoren 

Zyrtare tue i dhanë mandat cilitdo qi i përket me 
e respektue dhe me bii qi të respektohet. 

Tiranë, më 9-12-1942-XXI. 
Francesco Jacomoni d. v. 

.M. Kruja d. v. 
Shuk Gurakuqi d. v. 
K. B. Mirakaj d. v. 
K. Kote d. v. 

Dekret Mëkambësuer Nr. 334 
datë 9-12-1942-XXI 
Lidhje rrogash jetike 

NA 
MitKAMBitS I PiffiGJITHSHmd 1 MADHNIS TIJ 

VIKTOR EMANUELIT m 
P.lm HIR Tll. ZOTIT E VULLNET ft KOMBIT 

MBRET I ITAiaS DHE I SHQIPNIS 
PERANDOR I ETIOPIS 

Në virtyt t'autoritetit që Na asht delegue; 
Mbassi u-pa ligja Nr. 195 datë 7 Shtatuer 1942- 

XX, botue në Fletoren Zyrtare të Mbretnis Nr. 103 
datë 11 Shtaruar 1942-XX, mbi lidhjen e rrogave 
jetike; 

Mbassi u-pa Vendimi i Komisjonit për rrogat je- 
tike; 

Mbassi u-ndigjuc Këshilli i Ministravet; 
Mbi proponirnin e Kryetarit · të Këshillit të Mi 

nistravet, nji] mendimi me Ministrin Sekretar Shteti 
për Financat; 

kemi dekretue dhe dekretojmë: 
Familjes së t.ë ndjerit Xhafer Ypi, familjes së 

të ndjerit Et-hem Toto, familjes së të ndjerit Ismet 
Toto, familjes së të ndjerit Mina Gramenos, familjes 
së t.ë ndjerit Kapiten Mark Raka, familje!'! ~ të ndje 
rit Xhevat Kabos si dhe Zz. }orgji Jatru dhe Riza 
Toto, u lidhet nga nji rrogë jetike e përmuejshme, 

' si vijon: 
1) FAMILJA E XHAFER YPIT: . 
Ismete, e shoqja fr. shq. 550; Alaydin, i biri 

fr. shq. 225; Afërdita e bija fr. shq. 225; shuma 
fr. shq. 1000. 

2) FAMILJA ET - Hl<;M TOTOS : 
M.yrvet,e veja fr. shq. 250; Thëllanza, e bija 

fr. shq. 50; Miranda, c bija fr. shq. 50; Eda, e bija 
fr. shq. 50; shuma fr. shq. 400. 

3) FAMILJA E ISMET TOTOS : 
Envere, e veja fr. shq. 250; Flutura, e bija 

fr. shq. 50; Verë, e bija fr. shq. 50; Lek, i biri 
fr. shq. 50; shuma fr. shq. 400. 

4) FAMILJA E MINA GRAMENOS: 
4) Margarita, e shoqja fr. shq, 200; Dodona, e 

bija fr. shq. 100; shuma fr. shq. 300. 
5) FAMILJA E KAP. MARK RAK~S: 
Drane, e ama fr. shq. 100; shuma fr. shq. 100. 
6) FAMILJA E XHEVAT KABOS: 
Qamo, e veja fr. shq. 50; Ernine, e veja fr. shq . 

50; Asllan, i biri fr. shq. 10; Mevdan, i biri fr. shq. 
10; Nevro, i biri fr. shq. 10; Ismail, i biri ·fr. shq, 
10; Hasije, e bija fr. shq. 10; shuma fr. shq, 150. 

7) Z. }orgji Jatru fr. shq. 400; shuma fr. shq. 
400. 

8) Z. Riza Toto fr. shq, 200; shuma fr. shq, 

200. 
Urdhënojmë qi ky Dekret të botohet në Fletoren 

Zyrtare të Mbretnis, tue i dhanë mandat cilitdo qi i 
përket me e r,espektue dhe me ba qi të respektohet. 

Tiranë, më 9-12-1942-XXI. 
Francesco Jacomoni d. v, 

A\. Kruja 1. ' 

Shuk Gurakuqi d. v. 
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Dekret Mëkambësues Nr. 335 
datë 9- 12-1942-XXI 

Krijim i shtatë vendeve në ruo in e personelit të 
Min. së F. të Mbrendëshme 

NA 
MËKAMBES I Pli:RGJITHSHËM I MADHNIS TIJ 

VIKTOR :B:MANUELIT III 
PER HIR TË ZOTIT E VULLNET TË K(!,1\1:BIT 

MBRET I IT ALIS DHE I SHQIPNIS 
PERANDOR I ETIOPIS 

Në virtyt t'autoritetit qe Na asht delequc , 
Mbassi u-pa neni 15 i Statutit Themeltar të 

l'l\bretnis; 
Mbassi u-pa neni 14 i D.M. Nr. 101 dt. 3-IV- 

1940-XVIII, këthye në Liqjë më dt. 12-VII-1940- 
XVILI; 

Mbassi u-pa Dekreti i Jonë Nr. 10b <it ,:S-lV- 
1940-XVIII, mbi gjendjen juridike, ekonomike: e jerar 
hike të nëpunsave të Shtetit; 

Mbassi u-ndiqjue Këshilli i Ministrave, 
Mbi propozimin e Ministrit Sekretar Shtei për 

Financat; 
kemi dekretuc c dekretojmë: 

Neni f 
Krijohen prarë Mini tris së Punve të Nl.brendë 

shme, tre vënde Kryeiarë Seksjonesh Grupi A, Grada 
VII, dy vende Sekretarë të parë Grupi A, Grada e 
VIII, dy vënde Sekretarë te dytë Grupi A, Grada IX, 
dhe nji vënd për Sekretar' i tretë Grupi A, Grana 
x-e, 

Neni 2 
Emnirni në këto vëndc do të bahet si mbas De 

kretit Mëkambësuer Nr. 106 dt 14-V-1942-XX. 
Neni 3 

Ky Dekret hyn në fuqi prej ditës së botimit në 
Fletoren Zgrtarc të Mbrctnis, dhe do t'i paraqitet 
Këshillit t'Epërrn Fnsl.ist Korporativ për t'u k~thye 
në Ligjë. <, 

Urdhënojmë që ky Dekret të botohet në Fletoren 
Zyrtare të .l'i\bretnis, tue i dhanë mandat cili do që 
përket rn'c respektua dhe me bci që të respektohet. 

Tiranë, më 9-12-1942-XXI. 
Fi a.ica. co Iacomo.ri d .v, 

M. Kruia d. v. 
Shuk Gurakuqi d. v. 

Dekret Mëkambësuer Nr 336 
datë 9.12,1942-XXI 

Uniformë. shërbimi për nëpunëset e;,Trupit 
- t'Arm. Policije 

NA 
M~KAMBl!::S I Pti::RGJITHSHm.f I MADHNIS TIJ 

VlKTOR EMANUELIT III 
PJt:R HIR Tit ZOTIT E VULLNET 'ffl KOMBIT 

MBRET I IT ALIS DHE I SHQIPNIS 
PE:PtANDOR. I ETIOPIS 

Ne virtyt r'autoritetit që Na asht delegue; 
Mbassi pamë Dekretin t'Onë 27 Fruer 1942-XX, 

Nr. 15 mbi atributet e aukioriteteve me funksione 
Policijc e mbi krijimin e funksionimin e Trupit t'Ar 
rnatosun të Policis , 

Mbassi u-ndiqj ue Këshilli i Ministra vet;. 
Mbi propozimin e Kryetarit te Këshl!Jit, ~ ~ni 

stravet e Minister Sekretar Shteti për Punët e .M.bren 
dshme , 

kemi dekretuc e dekretojmë: 
Nen' i vetëm 

Uniforma e sherbirnit të nëpunsave të Trupit t'Ar 
rnatosun të Policis (Grupi C) asht caktue si në per 
shkrimin e bashkalidhun, 

Krgeministri e Minister i Mbrendshëm asht i nqar 
kuern për zbatimin e kë'ij Dekreti, i cili hyn në fuqi 
ç'pre] datës së botimit të tij. 

Urdhënojmë qi ky Dekret të botohet në Fleto- 
ren Zyrtare të Mbretnis, tue i dhanë mandat cilitdo 
qi i përket me e respektua dhe me bë qi të respek 
tohet. 

Tiranë, më 9.12.1942-XXI. 
Francesco Jacomoni d. v. 

M. Kruja d. v. 

I 
! 

Përshkrim i Uniformës sP slierbimit fr Nëpuns« 
save ti' Trupit t'Annatosun fr Polic is ( Grupi C). 

a) l'NIFORNI.A DIMNORE. 
1) Berrett prej stofe blu, me strehë shuelli • të shndritshem ; me pulla të vogla r'arta me për- 

krenare të Skanderbcut: përpara një trofe i qindi 
sun me ar me Shqiponjën dy krenare, me stemë 
të Skandcrbequt sipri e pështetë mbi nji Fash të 
Liktorit n'drejtim orizonral, me spatë të qendisun në 
arqjcnt c :p1 e teh teposhtë. Beratit i asht aplikue nji 
gërshetë pert-a prej dy kondonash të gërthetuem njeni 
në tjetrin '.ti të qëndisun me mëndash të zi, c nji 
sherif tjetër mëndafshi të zi të punuern në te. 

2) Xhaketa prej stok blu c rnhullun, me dy, 
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radha paralele nga tri pullash s'arëta, me stemë të 
Skanderbequt ; dy xhepa të vogjë I anash orizontalë 
me fletëza pa paulla: në të d!J anët e tjera ·të 
poshtme të qafëzes nji Shqipe dykrene n'ari, e vogël, 
pështetë mbi nji Fasht të Liktorit me spate të këthge 
me teh teposhtë; në supa: dy copa edhe kandrejt me 
nji kordonçin perimetra! qëndisun n'ari dhe copa blu 
e rrethuemc anash me nji gajtan të kuq; mbi mangë: 

. - ---------..;;.- distintivat e gradës n'ari mbi srofcn blu, simbas tipit 
ushtarak, vetëm se ju mungon rrethi c çdo shej tjetër ;1 

nastrinat e dekoracjoneve: n'anën e djathtë në naltësl 
të . gjoksit. 

.3) Pantallonat - prej stofe blu, të .,Sjatë, model 
normal me kornbza të këthgeme. 

4) Kapota -- prej stofe blu, me nji gjatësi deri 
nën kupëz të gjunit me grykë të këthgcme të çilun 
he rnëngrë qi të munden me e mbajt edhe të mby 
llun: dy radha paralele nga tri pullash së rndhaja . la 
n'ari, me stemën c Skanderbegut; dy xhepa anash 
horizontalë me fletëza të pa pulla; mbrapa, afër belit 
nji martinqalë me dy, pulla të rnëdhaja dhe ato me ste 
mën e Skanderbegut në mënyrë qi të formojë nji rudhë 
në qendër e dy anash. 

Shqipe në dy anët e poshtme të qafëzes, të 
vendosuna mbi supa e mbi dcstintiva të gradës, krejtë 
si ato të xhaketës; 

5) Këmisha e bardhë, me kolet të bardhë e të 
këthuem e dorëzat dyfishe; 

6) Kravata prej mëndafshi të zi, model i gjatë 
normal; 

7) Kundra t'ulta, të zeza, model i fjeshtë; 
8) Çarapë të zez: 
9) Dorëza lëkurë bojë-kafe; 
10) Myshema (fakultativ) prej gabardine leshi 

blu, me dy xhepa anash e me rrup, e skjepat e po 
shtme të qaf~zes shqipet, në model r'artët, si ato të 
xhaketës. 

b) UNIFORMA VERORE. 

1) Berrett - i njillojtë me at dimnuer, me ndry 
. shim të stofës, e cilla asht e bardhë; 

2) Xhaketa - prej stofe të bardhë, me nji gjoks 
e hapun, e me shqipe t'arëta anash si ato të xhaketës 
dimnore , dy xhepa të vërtetë e sip ri dy xhepa false; 
distintivat e gradës mbi mangë edhe mbi supa, e'apli 
kuem në stofë të bardhë e të njillojshem me ata t'uni 
formës dimnore. 

3) Pantallonat -- prej stofe të· bardhë, të gjatë, 
, model normal, me kambëza të këthyeme; 

4) Këmisha, koleti e kravata si ato të dimnit; 
5) .Kundrat - të bardha, t'ulta, -model i thjeshtë; 
6) Çarapë të bardhë; 
7) Dorëza · - të bardha, lëkure ose pambuku. 

Dekret Mëkambësuer Nr. 337 
datë 12-12-1942-XXI 

Kompetenca e gjykimit të fajeve për 
arësye politike 

NA 
M1tKAMB1!JS I PERGJITHSHl!!M I MADHNIS TIJ 

VIKTOR E.MANUELIT Ill 
PER HIR TE ZO'!'IT E VULLNET TE KOMBIT 

- MBRET I IALIS DHE I SHQIPNIS 
PERANDOR I ETIOPIS 

Në virtyt t' Autoritetit që Na asht delegu; 
Mbassi u-pa Neni 15 i Statutit Themeltar të 

Mbretnis dhe Neni 14 i D.M. datë 3 Prillë 1940- 
XVIII, Nr. 101, i këthuem në Liqjën datë 12 Ko 
rrik 1940-XVIII, Nr. 358; 

Tue pasë parasysh nevojën e nqutëshme me ma 
rrë masa; 

Mbassi u-ndiqjuc Këshilli i Ministrave!; 
Mbi propozimin c Kryetarit të Këshillit të Mi- 

mstravet. Ministër Sekretar Shteti pë Punët c 
Mbrendëshme dhe Zav. për Drcjtësin , 

kemi dekretua c dekretojmë :. 
Për çfardo faji të parapamë nga ligjet në fuqi, 

dhe të kryem sidoqoftë për arsuena politike, kompe 
tent për me c gjykuc asht GH.Jqi i Posaçëm i Shtetit; 

Dispozitat e përrncnduna në krgerrcshtin e për 
parshëm zbatohen për të gjithë procedimet qi janë 
në shvillim e sipër, në çfardo gjendje a gradë të 
ndodhen, në përjashtim t'atgne për të cilët të ketë 
fillue diskutimi ose të jetë paraqitë rekursi para Gjy 
qit të Diktimit, për me kundërshtua vendimin e de 
nimit. 

Ky Dekret hynë në fuqi ditën e botimit të tij në 
Fletoren Zyrtare e ka me i-u paraqitë nga Ministri 
proponues Këshillit t'Epërrn Fashist Korporafiv për 
këthirnin e tij në ligjë. 

Urdhënojmë që ky Dekret të botohet në Fletoren 
Zyrtare të Mbretnis, tue i dhanë mandat cilitdo qi i 
përket me e irespektue dhe me. bë qi të respektohet. 

Tiranë, më 12-XII-1942-XXI. 
Francesco Jacomoni d. v. 

M. Kruja~d_._v_·~~~~~~~~~~~~ 
Dekret Mëkambësuer Nr. 338 

datë 12-12-1942-XXJ 
Rekuizim prone në Tiranën e Re për Zyra të 

1.0jyqit të P. të Shtetit 

NA 
M.tnKAMBES I PlnRGJITHSHEM I MADHNIS TIJ 

VIKTOR EMANUELIT III 
P£R HIR TE ZOTIT E VULLNET Tlt KOMBIT 

MBRJi.T I ITALIS DHE I SHQIPNIS 
PERANDOR I ETIOPIS 

Në virtyt t' Autoritetit që Na asht delegue: 
Mbassi u-pit nevoja e rekuizimit të pasunlsë së 

patundëshme pronë e Zonjës Marije e shoqja e Ari- 
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stidh Lekës, e ndodhun në Tiranën e Re, për me siste 
mue Zyrat e Gjyqit të Posaçëm të Shtetit; 
· Tue marrë parasysh se rekurojnë ekstremet e 
interesit botuer ; 

Mbassi u panë nenet 2 e 4 të Dekretit Mëkambë· 
suer datë 2 Shtatuer 1939-XVII, Nr. 77; 

Mbi proponirnin e Kryetarit të: Këshillit të Mi 
nistravet; 

kemi dekretue e dekretojmë: 
Urdhnohet rekuzirni e për pasojë okupimi për n; 

periudhë kohe prej dy vjetësh tue fillue nga data e 
këtij Dekreti, i pasunis së patundshme të ndodhun 
në Tiranën: e 'Re, e të kufizueme nga L. me percelen 
Nr. 387;270, nga P me parcelën Nr. 170. 134, nga 
V. me parcelen Nr. 166, 138 dhe -nqa J. me rrugë; 
pronë e Zonjës Marije e shoqja e Aristidh Lekës, 
për t'u përdorë për Zyra nga Gjyqi i Posaçëm të 
Shtetit. '. . ~ .lf] 

Ky Dekret do t'u njoftohet, në veshtrim të neni. 
5 të Dekretit Mëkambësuer datë 2 Shtatuer 1939- 
XVII, Nr. 77, pronarve dhe mbajtësave të pasunisë 
së paluejtëshrne të rekuizuerne. 

Urdhënojmë qi ky Dekret të botohet në Fle 
toren Zyrtare të Mbretnis tue i dhanë mandat cilitdo 
qi i përket me e respektua dhe me bë qi të respektohet. 

Tiranë, më 12-12-1942-XXI. 
Francesco Jacomoni d. v. 

M. Kruja d. v. 

DEKRE · MI~ISTROl{Ë 
Shtesë familjeje nëp, Bashkijakë 

Ministri Sekretar Shteti për Punët e Mbrendë- 
shme. 

1Yi.bassi u-pa neni 4 i Ligjës datë 6-11-1941-XIX, 
Nr. 33; 

DEKRETON: 
Nen' i "etëm 

Ligja 7 Shtatuer 1942-XX, Nr. 220 mbi shtesë 
familjeje nëpunsave të Shtetit, shpalluri në Fletoren 
Zyrtare Nr. 107 datë 21-IX-1942-XX, aplikohet edhe 
për nëpunsat e Bashkive. 

· Përballimi i shtesave do të sigurohet me tran 
sferim fondi ng' ana e Bashkive. 

Ky Dekret do të botohet në Fletoren Zyrtare të 
Mbretnis. 

Tiranë, më 17-XII-1942-XXI. 
N/Ministri : 

M. Gjomarkaj 

• Pranim dorëheqjeje mësuesi 

Miniltri sekretar Shtrti për Arsimin Boiuer 
Mba_ssi pl! lutjen me dt. 3.11.1942-XXI, të pa 

raqitun prej mësuesit të Raboshrës (Shkodër) z. Prenk 
Jakovës, me të cilën i malt-përmenduni kërkon qi t'i 

pranohet dorëheqja për arsye studimi, mbassi ka nxje 
rrë nji bursë; 

Mbassi pa shkrecën me Nr. 920, dt. 7.11.1942-X?(I 
t'Inspektoris s'Arsimit të Shkodrës, me të cilën njofto 
het se mësuesi në fjalë asht !argue nga detyra qysh 
prej datës 3.11.1942-XXI për arsyet e çfaquna; 

Nl.bassi pa nenin 45 e 46 të D. M. Nr. 105 clt. 
3.4.1940-XVIII; 

Dekreton: 
Neni l , 

Z. Prenk Jakov~s, mësues në Raboshtë të Shko 
dres, qrupi B, grada XI, me rrogë muejore 170 
fr. shq ., 1 pranohet dorëheqja për arsye studimi, ·.1ba s si 
i P?:'! ·•cr,duni ke nxjerrë nji bursë studimi. 

Neni 2 
Për te gjitha efektet ligjore ky Dekret hyn në • 

fuqi qu-n nqa data 3.11.1942-XXI, tue humbë çdo 
rë drejte p,·r.~joni ose shpërblimi të njihershë n, qi 
mu id t'i r(r~ cs'. 

Ky Dekret ka me u botue në Fletoren Zyrtare të 
Mbretnis dhe ka me iu kumtua Këshillit Kontrollues 
për rregjistrim si dhe të gjitha zurave të tjera për 
katëse. 

111,:-',' L1iJc1 e Arsimit të: Shkodrës ngarkohet ne 
njoftue Intendencën financjare për sa· ma sipër. 

Tiranë, më 24.11.1942-XXI. 
Ministri.. 

Djevat Kortsha d. v. 
~~~~~~~~~~~~ 

Deklarim dorëheqjeje 
.llinistri Sekretar Shteti për Arsimin Bohler . 
Mbassi pa shkresën Nr. 1-393-III A datë 16.'11. 

1942-XXI it'Inspektorit s'Arsimit të Beratit, ·, me ttë 
cilën lajrnohet se Z. Pal Doni, mësues në Sinjë të 
Beratit, nuk asht paraqitë në detyrë, mbassi ka fitue 
bursë për me vazhdue studimet n'Itali , 

Mbassi pa nenin 45 të Dek. Mëk. Nr. 105 dt. 
3.4.1940-XVIII; 

Dekreton: 
Neni r. 

Z. Pal Doni, mësues në Sinjë të Beratit, grupi B, 
grada XJ, rroga mujore fr. shq. 150 deklarohet do 
rëheqës, rnbassi do të vazhdojë mësimet e nalta n'Itali. 

Neni 2 
Ky Dekret ka me u-botue në Fletoren Zyrtare· të 

Mbretnis, dhe ka me i u-kurntue Këshillit Kontro 
llues për rregjistrim si dhe të gjitha zyrave tjera për 
katëse. 

Tiranë, më 2.12.1942-XXI. 
Ministri; . ' 

Djevat Kortsha d. v. 
Deklarim dorëheqjeje 

stintstr! Sekretar Shteti për :trsimin Boiuer. 
Mbassi pa shkresën me Nr. 5-52 dt. 14.11.1942- 

XXI t'Inspektoris s'l\rsimit të Beratit, me të cilën 
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njoftohet se mësuesja e Lushnies Zonja Liri Gjyli 
nuk ndigjon me u-paraqitë në detyrë, rnbassi nuk 
i u-dha leja e kërkueme : 

Mbassi pa nenin 45 të Dek Mëk. Nr. 105 dt 
3.4.1940-XVIII. 

Dekreton: 
Neni 1 

Zonja Liri Gjyli, mësuese në Lushnjc, grupi B, 
grada X me rrogë rnuejore 180 fr shq. deklarohet 
dorëheqse, mbassi nuk asht paraqitë ne krtje ti.> de 
tyrës, tue fillue prej datës 13.11.1942-XXI. 

Tue fillue qysh nga data e sipërme c r.altpërlcn 
duna nuk ka me gëzue asnfi t~, drejtë rroge ase sheer 
blimi, 

Ky Dekret ka me u-botuc në Fletoren Zyrtare të 
.Mbretnis, dhe ka me i u-kumtue Këshillu Ko.itro 
Hues për rregjistrim si dhe të gjitha zyrave tjcru per- 
katëse. • 

Inspektorija c Arsimit të Beratit nqarkohct me 
njoituc Intendancen Imancjare për sa ma sipër 

Tiranë, më 24.11.1942-XXl. 
Nlinislri: 

( Dr njevat !\':rtslw d v.) 
---------------- 

Deklarim dorëheqjeje 
----- ('_ ... ,,., I:! 

.llinistri Sr/.'l'efrn Shtrti /Ji'/' lfsimin Rr,i uri' 
Mbassi pa deklaratën me di 10.11 1942-XXI të 

paraqitun prej mësueses s'z-nmueme !112 provë kd vit 
n£ Rahovec të Prizrendit, Zvshes Nl.argarita Kumanit, 
me ~ cilën deklaron se nuk mundet me shkue në kr jc 
të det!JrëS së caktucmc, për arsye familjare e finan 
cjare: 

Mbassi pa shkresën Nr. 1-399 dt. 17 11.1942-XXJ 
t'Inspektoris s' Arsimit të Beratit, që përcjelli:' dexlara 
tën 'e sipërme ; 

Mbassi pa nenin 45 e 46 të Dek !Mk. Nr 105 
dt. 3.4.19tt0-XVIII; 

Dekreton: 
Neni 1 

Zvsha Marg<:1rita Kurnani, ernnue mësuese në provë 
në Rahovec të Prizrendit. deklarohet dorëheqëse, rnba 
ssi nuk dëshiron që të paraqitet në krye të detyrës, 
tue filluc qysh prej datës së ernnimit të saj. 

Neni 2 
E permenduna nuk ka me qëzue asnji të drejtë 

rroge as shpërblim të njihershëm, mbassi nuk asht 
paraqitë as nji ditë në kruc 1ë detyrës qysh prej 
emnimrt të saj. 

Ky Dekret ka me u-botue në Fletoren Zyrtare rë 
.Mbretnis, dhe ka me i u-kurntue Këshillit Kontro 
llues pef !'regjistrim si dhe të gjitha zyrave tjera për 
katëse. 

Tiranë, më 27.11.1942-XXI 

.,.._ __ 
Ministri 

Djevat Kortsha d. v. 

Vënie mësuesi ne pritme ni 

sl inistr! Sckrc tm S//lcti për Arsimin Boiucr 
ll!l~assi pa De.cretin Nlë .arnbësuer Nr. 56 dt. 18 

Prill 1942-XX, mbi em nim in e Z. Pal Lumëzi, si 
Antsr i Kbhillit th .. perm Fashist Korpo. adv; 

A'iba.si pa ne .• et 79, 92 e 93 të Dekre.it N'lëkam 
bësucr Nr. 105, dt. 3.4.1940-X\iIJI; 

Mbassi pu neu.n ~ kr!:Jcrreshti i dytë i Dex. Mëk. 
Nr. 109 dt 8.4.191,d-Xd.ll, k,nye në ligje dali.' 2..'5. 
Q 1040-XVLI: , 

Dekreton: 
N .m I 

L Pu! Lumëzi, mësues i shkollës «Lidhja {! Priz 
rendit it' Pejës, grupi U, grada IX, rroga mujore fr. 
shq, 22::;, vlr.et në 'prhuni të veçantë për nji kohë të 
pa cakti.cmc. 

Neni 2 
G,.it:, periudhës ~ë pritunis I përmenduni nuk kn 

n.o f C'ZUC' t1d011Ji shpërblim 
K!J Dvrct ka vM'të për të gjitha ,,fox,et ligjore 

qe lhJd dr.te : l N\aj 19112-XX. 
Neni 3 

K) Dck rv' kn me u • ,,c,H' Ill' Flet oren Zyrtnre W 
'lbretnis dhe ki me iu kumt Ut' Këshillit Kontrollues për 
rrtg;j,t!'rn, ~· dii, ~ •. ; 1.(jith•1 Z~TaYc ti.i tjera përkatëse, 

Inspcktonja C' Arsimit nC Pejë nqarkohet me ujo 
fl iw :-a sipn J ntcndcncën Financjarc 

Tiranë, me 30 11.19.!,2-XXI. 
Ministri 

Djevat Korrsha d. v. 

Pranim dorëtleqje nëp. 
l/11,·i,·/1·, ::,.,J,,efar .,htdi JJi;r Vi1111,1cat 

1\.\ba~si 't>il D(k('in •vlëk,i•nbsucr d. ,1 Prill 1940 
XVIII; 

Mbas"'i pa Dekretin M.inistruer N. 101, datë 12 
5.1942-XX: 

Mras;:.i p.:i këikes0n dalë 30.11 1942-XXI, të para 
qitun nga Z. Shgqr i Ahmeti, me tf cilën lutet të 
pruuonet dorëheqja për arësgena studimi: 

Dekreton : 
Neni 1 

Pranohet dorëheqja e paraqituri nga Z. Shjjqri 
Ahrneti, Tagrambledhës premë Zyrës Financiare Go 
stivar, në bazë të; nenit 45 të D. Mk. Nr. 105 dt., 
3.4.19tt0-XVIII. 

Neni 2 
Ky, Dc'cret për të gjitha efektet ligjore hynë në 

fuqi qysh prej datës 30.11.1 ~42 - XXI. Do të botohet 
në Fletoren' Zyrtare të Mbretnisë, dhe do t'i kum .ohet 
Këshillit Kontrolluës për r 1 egjistrim si dhe Zuravet 
tjc-a përkatëse. 

Tirrrnë, më 5-12-1942-XXI. 
Ministri i Plnancavet : 
Shuk G1.1•11kuqi d. V, 
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Emërim nëp. në financat e T. të Liruem 

Ministri Sekretar Shteti për Financat 
Mbassi pa Dekretin Mëkambësuer datë 3 Prill 1940- 

XVIII, Nr. 105, mbi gjëp.djen juridike, ekonomike e je 
rarkike të nënpunsave të Shtetit; 

M.bassi pa Dekretin. M,ëkambë'suer me datë 25 .. 
7.1942-XX; me të cilin autorizohet Ministrija e Fi 
nancavet me emnue nëpunësa të lrntegorinave të ndry 
shme për plotsimin e ncvojavct · të Financavet në 
Tokat e Lirueme : 

Dekreton: 
Neni 1 

Personat e posht-shëriuem, ernnohen me shërbim 
provizor, me cilësi, rrogë rnuejorc dhe vend shërbim 
shënuc bri sejcilit ernën si vijon: 

1) Z. Auton Shahini - Lloqaritar pm .ë Fin. Fe 
rizaj fr. shq. 200; 

2) Z. Mai·]; Toshi - Ark0tar pranë Fin. Ferizaj 
Zfr. shq, 170; 

3) z. Galip Ternovci - Rojtar pranë Fin. Gjilan 
fr. shq, 80. 

?-:cni 2 

Ky Dekret do ti> botohet në Fletoren Zyrtare të 
M.bretnisi? dhe do t'i kum· ohet Kësb illit Kontrollues 
për rreqjistrim si· d/Je ZBravet tjera t'in.eresueme. 

Tiranë, më .5-12-191J2-XXI. 
Ministr' i Financavet: 
Shuk Gurakuqi d. v. 

MlNJSTRIJA E KllLTURES POPOT LORE 

URDHNESË 
. Kontrollim' i Automjeteve 

Si u-pa Ligji nr. 21 datë 7-1-1941-XIX; 
Si u-pi.I urdhënesa Nr. 6 e N\.ini,-tris s'Ekonorriis 

Kombëtare; 
(Fletorja Zyrtare Nr. 113 datë 30 Shtatuer 1942- 

XX); 
Me qëllim që të disiplinohet dhe të përrnirsohet 

shërbimi i autoveturavet në sherbirn publik sheshi apo 
autotrerneje tuc e barazua numrin dhe gjendjen e 
punimit të tune si mbas nevojave të krahinave të 
ndryshme të M.breinis Shqiptare, gjithmonë tue ruajt 
nji kriter të drejtë për ekonomin e konsumit të kar 
burantavet, luhrifikantavci dhe pneumatikvet ; 

URDHËNON 
Neni 1 

Tue Iillue nga data 15 Fruer 1943-XXI, dhe 
mbrcnda datës 31 Mars 1943-XXI, të gjitha auto 
veturat të pajosuna me leje qarkullimi për sherbirn 
publik sheshi apo autotrcmeje do t'i nënshtrohen nji 
kontrollimi të dytë nga ana e Drejtorisë se Turizmit 
(Z!:Jra e Automjetevet). 

· Neni 2 
N.l.e nji urdhënesë tjetër do të njoftohen datat 

dhe vendi ku do të kryhen_ kontrollimet për sejcilën 
Prefekturë dhe për Tokat e Lirueme si kurse bahet 
fjalë në nenin 1. 

Neni 3 
Autoveturat që Komisjoni i posaçëm nuk ka me 

gjykue të afta për me krye shërbime publike sheshi 
apo autotrcrnejc me nji herë kan me u këthue në 
sherbim privat. 

Neni 4. 
Pronarët e autoveturavcr në sherbim publik she 

shi apo autotrerneje, të cilat nuk do të jenë në gjen 
dje për me krye të tilla shërbime, mbrcnda dhe jo 
pra vonë se me 15 Prill mund të paraqesin tjera auto 
vetura për me i ba në sherbim publik, por si të ket 
kalue së koti ky afat edhe kjo e drejtë u skadon. 

Neni 5 
Mbas datës 15 Prill, Drejtorija e Turizmit, mun 

det me lëchue leje të reja qarkullimi për të tilla sher 
bime tuc zavendësue numurin e atune që jan hjekun 
nga qarkullumi dhe mjafte që numuri i përgjithë· 
shërn mos të kalojë atë të konstatuar me dazë 30 Shta 
tuer të sejcilës Prefekturë. 

Neni 6 
Në lëshimin e 1lnejevet të reja si kurse bahet fjalë 

në nenin 5 Drejtorija e Turizmit ka me ndjek rendin 
e precedencës që ka me _u caktue nga sejcila Prefekturë 
mbi propozimin e Bashkivct përkatëse. 

~ Neni 7 
Në kontrollimin që do të kryhet si mbas nenit 1, 

12 kësaj urdhënese Komisjoni do të vrejë përveç 
konditat e eiiçjencës të pjesavet mekanike t'autornje 
tit (motori - sasija dhe frenat) edhe konditat e 
installimevet elektrike. të shenjavct dhe fë karrocerivet, 
të. cilat si nga mbrenda ashtu edhe jashtë duhet të 
paraqesin nji pamje dekoroze dhe higjenike. 

Tiranë, më. 16-XII-1942-XXI. 
N!Ministri i Kulturës Popullore: 

Hilmi Leka 

Shpallje Ankandi 
Me vendimin Nr. 9 datë 1-XIl-1942-XXI, të "kon 

sulltës të kësaj Komune është nxjerrë në adjudikarë 
shitja e taksave; Shit-blerja e gjës së gjallë, gjak 
konsum, peshim, matje si edhe vend okupimi, për 
konpetencë të vitit 1943. 

Ofertat në bazë të Ligjit Kontabilitetit të Për· 
qjithshcm të Shtetit pranohen në zarfa të mbylluna 
dhe dorëzimi definitiv bëhet më 20 k.m. ora 5 m.d. 

Scvaster, më 5-XII-1942-XXI. 
Kryetari i Komunes 

FLET-SHPALLJE. 
Kryesija e Komunes Qendrës Korçës me vendi· - 
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min e saj Nr 76 datë 7-XII-19142-XXI, nxjer n'an 
kant tepër-dhënie të drejtën e mbledhjes të taksave 
të poshtë shenueme për periudhën 1 Janar 31 Dhjetor 
19143- XX II · 

1) Taksi i shitjes së gjasë gjallë. 
2) Taksi i peshimit dhe i matjes. 
3) Taksi i konsumit dhe i gjakut. 
Të trija së bashku këto takse (dhe jo veç e veç) 

me çmim bazë Fr. Shq. (5200) pesëmijë c dyqind. 
1. Ankanti do të zhvillohet, në Zyrën e Kornu 

nes dhe përpara Këshillit, të njëzetcnjëjrën (21) ditë 
ditë nga data e botimit të kësaj fJ{![ë shpalljeje në 
Fletoren Zyrtare; në rast se kjo ditë takon di.ë pu 
shimi, ankanti do të zhvillohet të nesërmen. 

2. Ankanti do të zhvillohet në. mënyrën e para 
pame prej nenit 36 të rregullores mbi administrimin 
e pasunis dhe kontabilitetin e përgjithshëm të Shtetit 
d.m.th. me anën e ofertave të mshefta, të cillat kan 
me u krahasua me skedën e rnsheftë të pregatitun 
prej Kryesis së Konsulltës Komunale. Ofertat do të 
nepen të mbyllura në zarf tëvulosuna me dyllë të kuq 
dhe do të përmbajnë shprehimisht pranimin c gjithë 
konditave rre fletë-shpalljes, nënëshkirnin e qartë të 
ofertuësit, bashkë me garancin përkatëse siç shëno 
het më poshtë.: Ooiertar pranohen edhe me anën e 
postës e ndërmjetësimin e personave të tret të cillët 
për këto duhet të kenë përfaqësi ligjore; as një ofertë 
e bame me anë telefoni ose telegrami nuk ka për t'u 
marrë parasysh. 

3. N'orën (9) nëntë para dreke të ditës së cak 
tuerne për zhvillimin e ankantit, Kryetar' i Komunes 
ose në mungesë të këtij Zëvendësi i tij, hap ankantin 
tue patur parasysh skedën e rnshehtë, mandej iu njo 
fton konkuruësave objektin e ankantit dhe kondintat e 
kontratës Pranim' i ofertave vazhdon për tre orë mbas 
hapjes s'ankandit, ofertat e paraqiruna nuk mund të 
tërhiqen, më, por ofertuësi ka mundësin të paraqesinj 
edhe të tjera para se të filloj hapja e zarfeve, mbas 
kalimit të 'ire orëve d.m.th. n'orën 12 mesditë, në 
pranin e ofertuësave, do të hapen ofertat dhe adjudi 
kata do t~ bahet mbi emnimin e ofertuesit ma të 
rregullt -2. q'oferta e tij ka me iu përmbajt skedës 
së rnehehtë. 

14. Gjith ata që dëshërojnë me marrë pjesë në 
këtë ankant duhet të depozitojnë n'arkën e Kornunes në 

të holla si garanci 10 O 10 mbi shumën që kan me 
ofrue për taksët e përmënduna ma sipër; ose garanci 
Bankare të njillojshme, o pasuni t' ipotekueme n'ipo 
tek të parë në favor të arkës Komunës, por në këtë 
rasti ne fundit qarancis duhet ·të jetë 20 0/0 mbi 
shumën e ofrueme. 

5. Sipërmarrësi çmimin e taksave do t'a derdhi] 
në dhjet këste të barabarta dhe në fund të çdo muaji, 
kështu që kësti i fundit do shlyhet dy muaj para 
mbarimit të vjeti. 1943. 

Në rast se sipërmarrësi nuk paguan këstet rre 
gullisht krye çdo fund muaji, at-here Këshill' i Ko 
rnuncs ka kompetencë, me anën c një vendimi të 
dckllarojë kontratën relative t 'anulluar pa qënë ne 
voja t'i adresohet autoritetit Gjgqsor kompetent dhe 
të mart në dorëzim vjeljen e taksave ose t'i nxjerë 
përsëri n'adjudikatë tue qënë i detyruar në këtë rast 
sipërmarrësi të çdarntoj Komunës për mëdet q'even 
tualislit mund t'i shkaktohen kësaj nga ri-nxjerrja e 
taksave n'adjudikatë ose nga vjelja e taksave direkt. 

6. Sipërmarrësi nuk ka të drejtë të kërkojë zbri 
tjen c çmimit të taksës ose anullimin e kontratës 
në ~aste ;fati të rëndësishme. 

7. Sipërmarrësi taksat do t'i vjeli si mbas neneve 
ve 2, 9, 10 e 2 t'artit 110 të iigjit Katundarive ;në 
fuqi. o 

8. Në rast se këto takse kan m'u shrue ose kau 
m'u paksuc me ligjë, at-here diferenca ka m'u llo 
garit në mënyrë proporcionale me çmimin e përgji 
thshme të taksës së bleme. 

Lidhja dhe vumja në zbatim e kontratës relative 
midis sipërmarrësit dhe Komunes do bëhet rnbassi 
të meret përqirn' i Këshillit Administrativ të Prefek 
turës .Nl.f>retnore lokale. 

Sipërmarrësi detyrohet të nënshkruej kontratën 
Noteriale mbrënda dhjetë ditëve mbas autorizimit të 
lëshimit definitiv të taksave në sipërmarrje. 

Taksa 2 0/0 mbi shumën e përgjithshme, shpen 
zimet për lidhjen e kontratos Noteriale dhe të boti 
mit të kësaj fletë-shpallje në Fletoren Zyrtare, ran 
dojnë mbi sipërmarrësin. 

SHËNIM : Gjith ata që kanë detyrime (borxhe) 
të pa shlueme kundrejt Komunes ose ata që kanë 
humbur të drejtat civile nuk pranohen si oferruësa. 

Korçë, më 9-XII-1942-XXI. 
Zav. Kryetar' i Kornunes. BKSH
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Decreto Luogotenenziale Nr. 333 
data 9-12 1942-XXI 

Soppressione delle Commissioni per la disciplina 
del commercio dei cereali ' 

NOI 
LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTA 

VITTORIO EMANUELE Ill 
PER GRAZIA DIDIO E VOLONTA DELLA NAZIONE 

RE D' IT ALIA E D' ALBANIA 
IMPERATORE D' ETIOPIA 

In virtu dell'Autorita a Noi conferita: 
Visto il Decreto Luoqotencnziale 7 luglio 1942- 

XX, n. 132, sulla disciplina del comrncrcio del grano, 
orzo e segala; 

Visto il Dccrcto Luoqotenenziale 21 lug\io 1942- 
XX, nr. 152, sulla istituzione del Comitato Centrale 
per gli Approvvigionamenti c Cons u mi; 

Sentito il Consiglio dei Ministri; 
Su proposta del Ministro dell'Econornia Nazionale, 

di concerto col hlinistro Segretario del P. N. F. A. col 
Ministro della Giustizia, degli Interni e delle Finanze 

abbiarno decrctato e decretiarno 
l\rt. '.1! 

Nei ccntri di Prcfcttura e Sottoprefcttura dove 
esistono i Consigli Provinciali per l'Economia, le 
Commissioni previste dall'art, 4 del Decrcto Luoqore 
nenzialc nr. 132 del 7 lug!io 1942-XX vengono sop 
pressc e le loro attribuzioni passano ai Consigli Pro 
vinciali per 1 'Economia. 

Art. 2. 
ll presentc Decreto entra in vigore ii g_iorno della 

sua puhhlicazione sulla Gazzetta Uffficiale del Regno. 
Ordiniarno ehe ·n presente Decreto venga . pub 

blicato nella Guzzetta Ufficiale del Regno mandando 
a chiunque spetti di osservarIo e Iarlo osscrvare. 

Tirana, 9.12.1942-XXJ. 
Francesco J acomoni. 

M. Kruja 

Decreto Luogoter,enziale Nr. 334 
data 9-12-1942-XXJ 

Concessione di stipendi a vita 

NOi 
LUOGOTENENTE GENERf.LE DI SUA MAESTA 

VITTORIO EMANUELE III 
PER GRAZIA DIDIO E VOLONTA DELLA NAZIONE 

RE D' ITALIA E D' ALBANIA 
IMPERATORE D ETIOPIA 

Vista Ja Legge Nr. 195 del 7 settembre 1942-XX, 
pubblicata nella Gazzctta Ufficiale del Regno Nr. 
103 dell'I 1 setternbrc 1942-XX, sulla concessione dei 
stipendi a vita; 

Vista Ja Deliberazione delta Commissione per gli 
stipend i a vita; 

Sentito il Consiglio dei JVl.inistri; 
Su proposta del Presidente del Consiglio dei Mi 

nistri, di concerto con il Ministro Segretario di Stato 
per le Finanze; 

abbiamo decretato e decretiarno: 
Alla famiglia del fu Xhafer Ypi, alla famiglia 

del f11 Et-Hem Toto, alla famiglia del fu Isrnet Toto, 
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alla . famiglia del Iu 1\lina Gramenos, alla Iamiqlia 
del fu Capitano Mark Raka, alla Jamiqlia del Iu 
Xhevat Kabos -come pure ai SS. ]orgji Jntru e Riza 
Toto, viene concesso uno stipendio a vita mcnsilc, 
come segue: 

I) -- A/Iu. jaaugt:« di X/l(lfer V7•i: 

Isrncte, la moqlic Fr. Alb 550 
Alaydin, il figlio )> )> 225 
Afërdita, la fi91ia ).• )) 225 

Fr Alb 1000 

2) - Alla [antigti« di Fi- lum roto: 

Myrvet, la vedova Fr. Alb. 250 
Thëllanza, la figlia » » 50 
Miranda, la figlia )) » 50 
Eda, Ja fig1in >> )) 50 

~------ 
Fr. Alb. 400 

3) - Alla [amigii« di l smei Toto: 
Enverc, la vcdova Fr. Alb 250 
Flutra, la fig!ia » )) 50 
Vere, la figlia » » 50 
Lek, i1 figlio » » 50 

-------- 
Fr. Alb. 400 

4) --·· Alla jamiglia di .l!ina Gnwu'110: 

.Margarita, 1 a moqlie 
Dodona, la figlia 

Fr. Alb. 200 
» » 100 

Fr. Alb. 300 
5) - Alla [amiglia del Cap. klark Raka : 

Drane, la rnadrc Fr. Alb. 100 
---- 

Fr. Alb. 100 

6) - Alla [amiglia di Xhevat Kubo : 
Oamo, Illa vedova Fr. Alb 50 
Emine, la vedova )) )) 50 
Asllan, i1 figlio )) )> • 10 
Mevdan, i1 figlio >> )) 10 
Nevro, il figlio >, )) . 10 
Ismail, i1 figlio )> )) 10 
Hasije, la figlia » )) 10 

---- 
Fr. Alb. 150 

7) -- Al Signor Lorgji Iatru Fr. Alb. ll:00 
8) - Al Signor Riza Toto Fr. Alb. 200 
Ordiniarno ehe il presente Decreto sia pubblicato 

nella Gazzetta Ufficiale del Regno, mandando a chiun 
que spetti di osservarlo e di farlo osservare. 

Tirana, li 9.12.1942-XXI. 
Francesco Jacomoni 

M.. Kruja 
Shuk Gurakuqi 

Deer eto Luogotenenziale Nr. 335 
dala I.J- J 2-1942-XX l 

Jstituzione di sette posti n i ruoli del personale 
presso 11 Min. Interni 

NOI 
LUOGOTE!NENTE GENER.ALE Dl SUA MAESTA 

Vl'l'TORlO EMANUELE 111 
PER GRAZIA DI DIO E VOLONTA DELLA NAZl'ONE 

RE D' ITALIA E D' ALBANIA 
IMPERATORE I>' ETIOPIA 

111 virit! dl'll'Autorita a No1 conterita: 
Visto l'art I !1 dcllo ~tatu1o Fondamentale del 

Rcqno c l'art 1'l del D L. -~ uprile 19140-XVIII, 
11. 101, convertito ncllu L~JYl' 12 luglio 1940-XVIII, 

\listo 11 Nostr» Derreto nr 105 del 3.4.1940-XVIII 
relative ullu condizionc 9iuridica, cconomica e qe 
rarchica deg li impicgal i di Sta to; 

Senti to i1 Consiglio dci iV\iniStri; 
Su proposta del .Minislro Scqretario di State 

per l'Intcrno. di concerto con ii l\'\inistro Seqretario 
di Stato per le Finanzc: 

abbiarno decrelato e dccretiamo: 
Art. 1 

Prcsso ii i\'\inistcro dcll'Interno so.io istituiti tre 
posti di Capi-Seztone, qruppo A, grado VI~; due 
posti di Seqrctari di prima classc, 9rnppo A, grado 
VIII; due posti di Seqrctari di seconda classe, grup 
po A, grado IX, e un posto di Seqretario di terza 
classe, qrnppo A, grado X. 

Art. 2 
Le norninc relative a tali posti saranno farte 

m nase alle disposizioni del D. L. n. 106 in data 
14.5.1942-XX. 

Art. 3 
II presente Dccrcto e.itra in vigore il giorno della 

sua pubblicazionc sulla Gazzetta Uffficiale del Regno. 
e sara presentato al Consiglio Superiore Fascista Cor 
porativo per la sua conversione in legge. 

Ordiniarno ehe il presente Decreto sia pubblicato 
nella Guzzetta Ufficiale del Regno mandando a chiun 
que spetti di osservarlo e di farlo osservare. 

Tirana, 9.12.1942-XXI. 
Francesco Jacomoni. 

M. Kruja 
Shuk Gurakuqi 
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Decreto Luo jotenenzicle Nr. 336 
data 9-12-1942-XXI 

Uniforme di servizio per gli impieqcti 
del Corpo A. di Polizio 

NOI 
LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTA 

VITTORIO EMANUELE III 
PER GRAZIA DIDIO E VOLONTA DELLA NAZIONE 

RE D' IT ALIA E D' ALBANIA 
IMPERATORE D' ETIOPIA 

It,1 virtu dell' Autori ta a Noi conterita , 
Visto il Nostro Decreto nr. 105 del 27 febbraio 

1942-XX relative alle attribuzioni delle aurorita con 
funzioni di Polizia, costituzione e funzionamento 
del Corpo Armato di Polizia; 

Senti to il Consiglio dei Ministri; 
Su proposta del Presidente del Consiglio dei 

Ministri, Ministra Segretario di Stato per gli In 
terni; 

abbiamo decretato e decretiamo« 
Articolo unico 

L'uniforrne di servizio degli impiegati del Cor 
po Armato di· Polizia (gruppo C] ë stabilita come 
rtsulta dalla descrizione del foglio allegato. 

11 Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministra 
dell'Interno e incaricato per l'esecuzione del presente 
Decreto, i1 quale entra in vigore dalla data della sua 
pubblicazione nalla Gazzetta Ufficiale del Regno. 

Ordiniarno ehe il presente Decreto sia pubblicato 
nella Gazzetta Ufficiale del Regno mandando a chiun 
que spetti di osservarlo e di farlo osservare. 

Tirana, li 9.12.1942-XXI. 
Francesco Jacomoni 

M. Kruja 

Descrizione dell'unijorme di servtzio degii im 
piegati del Corpo Armato di Polizia (Grappo Ç). 

a) UNIFORME INVERNALE. 
1) Berretto - di stoffa blu, con visiera di cuoio 

lucido; all'attacco due botroni piccoli dorati, portanti 
in rilievo I'Elmo di Skanderbeg; davanti l'ln trofeo ri 
camato in oro rappresentante l' Aquila Albanese 59r 
montata dall'Elmo di Skanderbeq e poggiata sopra 
un Fascio Littorio in posizione orizzontale, con la 
scure ricamata in argento rivolta verso ii basso. 1\1 
berretto e applicate una trecciola, composta di due 
tortiglioni intrecciati in seta e oro, ed una fascia 
di seta nera opereta. 

2)' Giubba - di stoffa blu, a due petti, con due 
file parallele di tre bottom medi dorati, portanti in 
rili:evo l'Elmo di Skanderbeg; 

due tasche laterali inferiori orizzontali con 
pattina senza bottoni ; 

nei due Iati inferiori,' dei bavero; un' Aguila A.1- 

banese in oro, di piccole proporzioni, poggiate sopra 
un Fascio Littorio con la scure ri volta in basso; 

nelle spalle: sovrapposti rettanqolari con cor 
doncino perirnetrale ricamato in oro e campo centrale 
di tessuto blu, con all'esterno un bordino di panno 
di colore rosso: 

sulle rnaniche: distintivi di grado in oro sul 
panno blu, del tipo mllitare, non sormantai dal 
cerchio o da altro fregio; 

nastrini delle decorazioni: all a parte sinistra 
all'altezza del petto. 

3) Pantaloni - di stoffa blu, lunghi, modello 
normale con risvolti; 

4) Cappotto - di panno blu, lunghezza al di 
sotto della piegatura del qinocchio. risvoln aperti e 
fatti in mod o da po tersi portare' an ehe chiusi ; due file 
parallele di tre bottoni grandi dorari, portanti in ri 
lievo l'Elmo di Skanderbeg; due tasche laterali oriz 
zontaH con partine senza bortoni: sul dietro, all'al 
tezza dei Iianchi, una martingala con due bottoni 
grandi dorati con l'Elmo di Skanderbeg, in modo da 
forrnare un piegone centrale e due laterali. /\quite ai 
lati inferiori del bavero, sovrapposti alle spalle e 
distintivi di grado, tutti come 'quelli della giubba; 

5). Carnicia bianca, con colletto bianco rovesdato 
e polsi con risvolti; 

6) Cravatta di seta nera cordonata, modello lun 
f go normale; 

I 7) Scarpe basse, nere, rnodello semplice; 
, 8) Calze nere ; 
I 

9) Guanti di pelle marrone , 
10) Impermeabile (faeoltativo) di ,gabardina· di 

lana blu, con due tasche verticali laterali e cinta, e 
con ai lati inferiori del collo le Aquile, in· modello 
dorato, come quelli della giubba. 

b)' UNIFOR.1\"\E ESTIVA. 
1) Berretta - uquale a quello invernale, con la 

variante del tessuto, ehe e di tela bianca: 
2)' Giubba - di tela bianca, ad un petto, con 

risvolti aperti, e Aquile dorate ai lari come quelli della 
giubba Invemale: due tasche laterali inferiori vere, 
due laterali superiori finte; 

distintivi di grado sulle rnaniche e sovrapposti 
alle spalle,a pplicati su tela bianca ed uguali a quelli 
dell'uniforme invernale; 

3) Pantaloni - di tela bianca, lunghi, modello 
normale, con risvolti; 

4) Camicia, colletto e eravatta come quelle in- 
vernali; 

5) Scarpe -- bianche, basse, modelto semplice, 
6) Calze - bianche; 
7) Gururti - bianchi, in pelk o in fito. 
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Decreto Luogotenenziale Nr. 337 
data 12-12-1942-XXI 

Competenza del Tribunale Speciale '.dello Stato 
per i reati commessi per motivi politici 

NOI 
LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTA 

VITTORIO EMANUELE Ill 
PER GRAZIA DIDIO E VOLONTA DELLA NAZIONE 

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

In virtu dell' Autorit a a Noi conferita , 
Vista l'art. 15 dello Statuto Fondamenrale del 

Regqo e l'art. 14 del D. L. 3 aprile 1940-XVllI, 
n. 101, convertito nella Legge 12 luglio 1940-XVIII, 
n. 358; 

Ri ten u ta l'urqcnte neccssita di provvcderc: 
Sentito il Consiqlio dei Ministri; 
Su proposta del Presidente del Consiglio dei Mi 

nistri, Ministro Segretario di Siato per l'Interno e 
ad interim per la Giusti zia; 

abbiamo decretato e decretiamo: 
Articolo unico 

Per qualsiasi reato previsto dalle leggi vigcnti, 
quando cornunque risulti ehe ii reato stcsso sia state 
commesso per motivi politici, e cornpeterue a giudicare 
il Tribunale Speciale dello Stato. 

Le disposizioni di cui al comma precedentë si 
applicano a tutti i procedimenri in corso, in qualunque 1 
stato o grado si trovino, ad eccezione di quelli per I 
i qual~ si_a stat~ inizia~o il dibattimen:° o sia p~n 
dente il ncorso m segmto a scntenza di condanna m- · 
nanzi al DIKTIM. 

11 preserrte Decreto entra in vigore il giorno della 
sua pubblicazione sulla Gazzetta Uffficiale del Regno. 
e sara presentato dal Ministro proponenre al Consi 
glio Superiore Fascista Corporativo per la conver 
sione in legge. 

Ordiniarno ehe il prescnte Dccreto sia pubblicato 
nella Gazzetta Ufficiale del Regno, mandando a chiun 
que spetti di osservarlo e di farlo osservare. 

Tirana, 1i 12-XII-1942-XXI. 
Francesco jacomoni 

M. Kruja 

Decreto 'Luogotenenziale Nr. 338 
data 12-12-1942-XXI 

Requizizione d'imrnobile a Tirona Nuova, per 
gli uffici del Tribunole Sp. dello Stato 

NOI 
LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTA 

VITTORIO EMANUELE m 
PER GRAZIA DI DIO }!; VOLONTA DELLA NAZIONE 

RE D' ITALlA E D' ALBANIA 
IMPERATORE D' ETIOPIA 

In yirtu dell' l\utorita a .: Noi conferita; 
Ritenuta la necessita della requisizione degli im- 

• 

mobili di proprieta della signora Marija consorte di 
Aristidh Leka, siti in Tirana Nuova, allo scopo di 
sistemarvi gli uffici del Tribunale Speciale dello 
Stato : 

Ritenendo ehe ricorrono gli estremi dell'inte 

resse pubblico : 
Visti gli articoli 2 c 4 del Decreto Luoqotenen 

ziale in data 2 setternbre 1939-XVIJ, n. 77; 
Su proposta del Presidente del Consiglio dci 

N\inistri; . 
abbiamo decretato e decretiamo: 

E' ordinata la requisizione e di consequenza la 
occupaziouc per un periode di tempo di due amti, 
a partire dalla data del presente Decrero, degli im 
mobili siti in Tirana Nuova, confinanti all'Est con 
la parcella n. 387-270, ad Ovcst con la parcella 11. 

170-134, a Nord con la parcella n. 166-138 ed a Sud 
con la strada., propricta della signora Mmija con 
sorte di Arlstidh Leka ehe sara usata per i propri 
uffici dal Tribunale Speciale dello State. 

II presente Decreto verra comunlcato, ai sensi del 
l'articolo 5 del Decreto Luogotenenziale In data 2 
settembre 1939-XVIII, n. 77, ai proprietari e deten 
tori del patrimonio immobile requisito. 

Ordiniarno ehe ii presente decreto sia pubblicate 
nella Guzzetta Ufficiale del Regno, mandendo a chiun 
que spetti di osservarlo e di farlo osservare, 

Tirana, li 12.12.1942-XXI. 

Francesco J acornoni. 
fr\. Kruja 

AVVISO AGLI ABBONATI 
Si pregano gli abhonati alla Gazzetta Uffi 

ciale del Reg no d "Albania di voler rionovare al 
pit\ presto l'abbonamento per l'anno 1943, ver 
sando limporto relativo, per evitare interruzioni 
nell'invio della Gazzf':tta stessa. 

L'Amministrazione 

Shtyp. Luorasi Tiranë 
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Dispozita mbi shkarkimin dhe pushimin 
e nëpunësvet 3 
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NA 
Ml!1KAMBES I PERGJITHSHl!1.~ I MADHNIS TIJ 

VIKTOR EMAr~~JELIT III 
PER HIR Tt;: ZOTIT E VULLNET Tin KOMBIT 

MBRET I !TAUS DHE I SHQIPNIS 
PERANDOR I ETIOPIS 

Në virtyt t'Autoritetit që Na asht delegue; · 
Mbassi u-pa neni 15 i Statutit Themeltar dhe 

14 i D.M. 3 Prill 1940-XVIII, Nr. 101, i këthyem 
në liqjën 12 Korrik 1940-XVIII, Nr. 358; 

Mbassi u-pa D. M. 3 Prill 1940-XVIII, Nr. 105, 
mbi gjendjen juridike, ekonomike dhe jerarhike të 
nëpunësve civilë të Shtetit dhe modifikimet e ma 
pastajme 

Tue pasë paras~sh nevojën e nqutshrne për me 
marrë masa; 

Mbassi u-ndigjue Këshilli i Ministravet; 
Mbi propozimin e ·r1(ryetarit të Këshillit të Mini 

stravet, Ministër Sekretar Shteti për Punët e Mbren 
dëshrne dhe Zavendës për Drejtësin, njij rnendtmf me 
Ministrin Sekretar Shteti për Financat; 

5 
5 
7 
7 
7 
9 
10 
11 

11 

12 

13 
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kemi dekretue dhe dekretojmë: 
Neni 1 

Masat e shkarkimit o të pushimit kundra çdo 
nëpunësi t' Administratave Shtemore për gradat jo ma 
të nalta se e IV-ta, të Grupeve A ~. B, propozohen e 
merren mbassi të jetë vendosë -prej nji Komiteti Ndër 
ministruer i përbamë prej Ministrit të Punve të Mbren 
dëshrne, prej Ministrit Sekretar të Panis Kombëtare 
Fashiste Shqiptare e prej Ministrit nga i cili rnvaret 
drejt për së drejti nëpunësi qi do të nxirret. Magji 
stratët e rendit Gjgqsuer përjashtohen nga dispozitat 
e kësa] . dekret-ligje. 

Komiteti mundet me vendosë, si mbas randësis së. 
rasës, shkarkimin ose pushimin e nëpunësve për të 
cilët banë fjalë paragrafi i përparshëm, përveç për 
shkaqet e treguem në nenet 63, 64, 65 të D.M. 3 
Prill 1940-XVIII, Nr, 105, edhe në rasën në të cilën 
nëpunsi për shkak të sjelljes së tij kundrejt Regji 
mit t'a ketë humbë besimin e Administratës nga e 
cila mvaret, 

Vendimet e Komitetit i nënshtrohen vistimit të 
Kryetarit të Këshillit të Ministravet dhe kundra tyne 
nuk mund t'ushtrohet asnji rekurs me rrugën gjyq 
sore ose administrative. 

Neni 2 
Si Sekretar i Komitetit vepron nji Funksionar i 

gradës jo· ma t'ulët se e pesta. 
Po ai Sekretar mund të ngarkohet me krye he 

time ose vërtetime rreth nëpunsit qi i asht nënshtrua 
gjykimit të Komitetit. 

Neni 3 

Në Dekretet qi sjellin shkarkimin ose pushimin 
e nji nëpunsi të Shtetit q'i përket Grupit A e B, 
duhe~ të përmendet se ka qenë ndëgjue Komiteti për 
të cilën bahet fjalë në nenin 1. 

Shkarkimin ose pushimin e nëpunsavet të gradës 
ma të naltë se e IV-ta në vend të Komitetit për .të 
cilin ban fjalë neni l-rë, e vendosë Këshilli i Mini 
stravet. 

Ky Dekret hyn në fuqi prej ditës së botimit të 
tij pë Fletoren Zyrtare e ç'pre] asaj dite asgjasohet çdo 
dispozitë e ndryshme ose e kundërt me të. 

Ky Dekret do t'i paraqitet nën kujdesin e Mi 
nistrit proponues, Këshillit t'Epërrn Fashist Korpora 
tiv për këthirnin e tij në ligjë. 

Urdhnojmë qi ky Dekret të botohet në Fletoren 
Zyrtare -të Mbretnis, tue i dhanë mandat cilitdo qi i 
përket me e respektua dhe me bë qi të respektohet. 

Tiranë, më 25-11-1942-XXI. 

Francesco Jacomoni d, v. 
M, Kruja d. v. 
Shuk Gurakuqi d. v. 

Dekret Mëkambësuer Nr. 3'10 
datë 12.XI/-1942-XXI 

Njohje e së drejtës së pre ierimit të Shtetit mpi 
tokat e K. K. Sh. për shitje në Portin Edda· 

NA 
MEKAMBES I PERGJITHSHEM I MADHNIS TIJ 

VIKTOR 'EMANUELIT III 
PER HIR TE ZOTIT E VULLNET TE KOMBIT 

MBRET I IT ALIS DHE I SHQIPNIS 
PERANDOR I ETIOPIS 

Në virtyt t'autoritetit që Na asht deleque : 
Mbassi u-pa neni 15 i Statutit Themeltar t~ 

Mbretnis; 
Mbassi u-pa neni 14 i D.M. 3 Prill 1940, Nr. 

101; 
Mbasi;i u-pa D.M. 13 Oershuer 1940, Nr. 217 

mbi shitjen e tokave për ndertime të. K. K. Shq. ne 
Portin Edda; 

Tue pa oportimentin që për arsuena eprore të 
interesit publik, t'i njiter' Shtetit c drejta e prcferimit 
mbi tokat qi K. K. Shq. në virtyt të D.M. të nula 
përmenduri 13 Oershuer 1940, Nr. 217, ka' qellim, 
të shesi ; 

Mbassi u-ndiqjue K~shilli i Ministra vet; 
Mbi propozimin e Ministrit Sekretar Shteti për 

Punët e Mbrendëshme, nji mendimi me Ministrin Se 
kretar Shteti për Financat; 

kemi dekretue e dekretojmë; 
Neni 1' 

I njifet Shtetit e drejta e prcfarirnit mbi tokat 
për ndertime në Portin Edda, prona të Kr. K; S!1q. 
qi k!:J i fundit mund të ketë qëllim t'u she-i të trct~.ve 
në bazë te D.M. 13 Oershuer 1940, Nr. 217 

Kjo e drejtë mund të ushtrohet deri sa nuk do 
të lidhet kontratë shitjeje në favor të personave .të 
shenueme në nenin 2 të D.M. të nalt-përrnendun ose, 
në mungesë të tyne, vlefta e caktuerne nga Kolleihi 
perital i formuem prej riji përfaqësuesi të Kr. K. Shq. 
prej nji ingjinjeri të deleguem prej 1Minlstris së Pu~ve 
Botore dhe prej nji funksjonari të Ministris së Finan- . ' 
ca vet. 't •. 

Neni 2 rd 
Ky Dekret hyn në fuqi ditën e botimit 'të tij. 1n~ 

Fletoren Zyrtare dhe do t'i paraqitet Këshillit t'Epkrli 
Fashist Korporativ nga Ministri proponues për ket~ir 
min e tij në ligjë. i ''.' 

Urdhënojmë që ky Dekret të botohet rfë Ihe~ 
Mlitretnis, dhe ka me i u-kumtue Këshillit Kontro 
llues për rregjistrim si dhe të gjitha zyrave tjera për- 
k ~:.. ;. ~, alCDe. • , .• .., 

Tiranë, më 12-12-1942-XXI. 

Francesco jacomonl d ... ... ,', v.• •.c 

.M. Kruja d. v. 
Slluk Gurakuqi"' d .' V. 
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&~•.mDekret Mëkambësuer Nr; 3'11 •. · ( qi i përket me e respektue dhe ;t ba qi të respek- 
datë 12-12-1942-XXI • tohet. 

_Shtetëzim i shkollave minoritar~gr°ëkofone- l Tiranë, m_e 12-12-1942-XXI. 
. ·f Francesco Jacomoni d. v. 

NA M. Kruia d. v. 
M1!:KAMB1!:S I Pl!:RGJITHSHI!:M I MADHNIS TIJ I Xh. Korça d. v. 

VIKTOR EMANUELIT III . 
PËR nm Tl!: ZOTl'T E VULLNET Tl!: KOMBIT Shuk Gurakuqi d .v. 

MBRET I IT ALIS DHE I SHQIPNIS 
PERANDOR I ETIOPIS 

N~.' .1ss 

Në virtyt t'autoritetit që Na asht delegue; 
Mbassi u-panë Neni 15 i Statutit Themeltar dhe 

neni '14 i D. M. 3 Prill 1940-XVIII, Nr. 101 të kë 
thyem në liqjë 12 Korrik 1940-XVIII, Nr. 758; 

.Mbassi u-pa e domosdoshme për me i shtetizue 
shkollat minoritare grekofone, nga shkaku se minori 
tetet në fjalë nuk kanë qenë në gjendje, deri më sot, 
me përballua shpenzimet për mbajtjen e shkollavet të 
·tyne, konform parimit therneluer t'edukatës e të mësi- 
mit mos ine lanë popullsinë mbrapa në lamën ~ 
arsimit; 

· .Mbassi u-ndigjue Këshilli i .Ministravet; 
Mbi proponimin e .Ministrit Sekretar Shteti për 

Arsimin Botuen t'ë nji mendimi me Ministrin Sekretar • Shteti për Financat; 
kemi dekretue e dekretojmë: 

Neni 1 
Shkollat minoritare në qendrat grekofone kanë 

me u-rnvarë drejt për së drejti prej Shtetit dhe u nën 
shtrohen të gjitha dispozitavet qi dishiplincjnë shko 
llat shtetnore. 

Neni 2 
· Programevet dhe orarëvet të shkollavet shtetnore 

në qendrat minoritare grekofqne do t'u shtohet mësimi 
i gjl!hës greqishte moderne. 

· Neni a 
Nga rnësuesët e shkollave minoritare të deritashme 

qi kanë me i rezultue .Ministris s'Arsirnit se kanë 
shërbye n'ato shkolla në këto dy vjetët e fundit, do 
t'inkuadrohen paskëtaj në molet e Shtetit, tue u ven 
dosë në gradën qi u përket si mbas vjetërsis 
në shërbim e rrogës që u takon, ata që kanë: 
aftosi të provueme, ose titull studimi, të dek 
laruern e kvivalent nga an 'e Ministris s' Arsimit Bo 
tuer, zotsi në të folun e në shkruem të gjuhës shqipe, 
të deklaruem e mjaftueshme prej Ministris s'Arsimit 
.Botuer. 

Ky Dekret hyn në fuqi qysh nga dita e botimit 
të; tij në Fletoren Zyrtare dhe çdo dispozitë në kun 
dërshtim ose e ndryshme me këtë Dekret Ligjë as- 

· gie.sohet me këtë datë. 
Ky Dekret do t'i paraqitet prej Ministris propo 

nuese Këshillit t'Epërm Fashist Korporativ për t'u 
këthye 'në ligjë. 

,t. Urdhënojmë qi ky Dekret të botohet në Fleto- 
ren Zyrtare ti Mbretnis, tue i dhanë mandat cilitdo 

3 

DREJTORIJA DETARE E SHQIPNIS 
DURR£S 

URDH£NES£ Nr. 1 
Kolonel' i Portit i nënshkruam. Drejtor _i Shqi- 

pnis ; . 
Mbassi u vertetue nevoja me i rregullue ma mirë 

e me i dishiplinue masat e duhuna për t'evitue ma 
rrjen zjarrn ndër porte, si në tokë ashtu dhe ndër 
anije; 

Në vyrtyt të pushteteve të dhanuna nga neni · 4 i 
D.M. nr. 75 datë 16 mars 1940, modifikue me D . .M. 
nr. 268 datë 27-10-1942; 

URDHNON 
Dispozita me karakter të përgjithshëm preven 

cjonit të zjarmeve . 
Neni 1 

Me qëllim qi me shdukë e me paksue rasat qi 
munden me shkaktua zjarmin si në tokë ashtu ndër 
anije, në hapsinat e porteve bahet e detyrëshme për 
të gjith qi t'i përmbahen këtyne masave prekaucjonale» 

1) Ndalim apsolut me ndezë zjarm e me pi 
duhan; 

a) mbrenda anijeve e rnbi-ujsave cilldo qofshin 
qi merren me transportim o ruejtje të langëna-ve o 
materjalesh ndezëse, kombustibëla _e oksplodenta; 

b) në harnarët e anijeve përgjithsisht e mbi mbi 
ujsat e ngarkuemë; 

c) mbi sheshet e bankinat ku gjinden mallna të 
depozituemë për nji largësi jo ma të vogël se dhetë 
meter prejë vetë mallnave: 

d) gjatë veprimeve të ngarkimit e të shgarkimit 
të mallnave, të kufizuem për vendet ku kryhen . ve 
primet përkatëse. 

2) Rregulla për ngarkim e shqarkim të sendeve 
ndezëse, kornbustibile e eksplosive. 

Anijet o mbi-ujsat qi duhet të kryejnë veprime 
ngarkimit o shgarkimit Ianjesh o materjalesh nde 
zësa, kornbustibila o ekspolosiva duhet të kryejn~ 
të tilla veprime vetun e verun ndër mola o pontila 
të shenueme për at qellim e të pajosun. 

Anijet e naltpërrnenduna e kanë për detgrë me 
mbajte, gjatë qëndrimit të tyne në porto ose _në randë 
e deri në mbarim t.ë veprimeve të tyne, maniketat e 
zjarmit të vumuna në prezat e anijës e gadi për 
perdorim. 

Gjithashtu duhet të mbajnë gadi në . bash e në 
kiç, me gasat [ashta anijës, kavat e rimorkjos ·e me 
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kenë gadi me shberthue gadinat e spirancavet o sido 
qoftë me i lëshue në dëd. 

Asht e detgrëshme për anijet ne fjalë edhe me 
mbajte të ngrehun e. U': pamun mirë nji flamurë te 
kuq pë.,. ditën e natën nji fëner të kuq e me pajosë 
me rreta shkëndi-pritësa gypat. 

3) Kontroll rnaqazmavc portualc ' 
Kur të mbyllet në mbrarnjc ç'do magazinë çilcat 

ë tyne duhet të mblidhen c të ruhen në nji kuadër të 
posaçëm, pranë Zyrës së Sypërmarrjes së Ngarkim 
Shqarkimit e, në se kjo nuk eksision, pranë Zyrës 
Detare të vendit. 

Sejcilli çile duhet të kct nji pjasmnë të shcnuem 
!në te numrin e maqazinës, c r.ë mungesë të numrit. 
lokalin për të cillin nevojitet 

Para mbulljes së magazinës, drejtuesi përgjemes 
duhet të bajë nji inspektim të kujdeseshërn ndër lo 
kale me qellim qi të sigurohet se nuk ka kurrund 
zjarm e duhet të hjekun intcrruktorin krqcsucr te dri 
tës per të shmangë korte cirkuite eventuale. 

Magazinat ushtarake t' doganore, nën përgjegjë 
sin direktc t~ Enteve rispckrivë t'intcresucmë, i nen 
shktrohen vrejtimit t(' gjitha përshkrimeve të nalt 
diftueme. 

SHUEMJA. E ZJARJ\'\EVE 
Neni 2 

Drejtimi i të gjitha veprimeve për fikjen e zjar 
mit mbrenda hapsinavc të porteve. si në takë ashtu 
mbrenda ndër anije, e rnundsija me urdhnue lëvizjen 
e anijeve o të mbi-ujsavet eventualisht e nevojëshme 
i përket Komandantit të Portit. 

Neni 3 

· Në rasë zjarmi' - si edhe në ç'do tjetër rasë fat 
keqsijet në port.], - c kanë për detyrë m'u nënshrrue, 
për zbatim t'urdhnave të dhanuna nga Komandanti 
i Portit, ushtarakët e cillësdo Armë c aqjcntat e Iuqis 
publike, të kenë shkue ose thirre, njcrzit e dcdit 
të çdo kategoris, puntorëi c të gjith ata qi punojnë në 
porte, pilotët praktikë, ormegjatorët, personali i ri 
morkjatorëve, me të qjith mjetet e pajisjet në dispo 
zicjon të tyne. 

Xeni 4 

Në se konsiderohet e nevojëshmc, Komandanti 
i Portit ka lehtësi të plotë me kërkua ndihmën e të 
qjith Enteve ushtarakë e civilë të vendit për përdorim 
të mjeteve kundra-zjarmit qi ata kanë o për ruejtjen 
e rendit botuer. 

Neni 5 

Në rasën e posaçme të zjarrnit rnbrenda nji anijes 
tregtare! drejtimi i veprimeve të fikjes i përket para 
të - gjithve Komandantit përgjegjës të sajë. 

Komandanti i Portit mandej ka me marrë masat 
e me urdhnue e me organizue të gjitha sherbimet · e 
ndihmës të aftë me luftue përhapjen e zjarmit e me 

I) kurizue rrjedhi;Tiet e fatkeqsis e si do qoftë me qelllf!l. 
për të shpëtua anijën e ngarkesën. 

Në ç'do rasë veprimi i shpëtimit të njerzve në 
,j rrezik duhet të bahet para ç'do tjetrit veprim me që 
,' llim të ndryshëm ose s'pakut duhet ;~ bahet nJi~· 

1k ! ... ht ' O 1CS1S me ,,, . 
Ncif 

Kur të ndodhin zjann mbi anijët ose mbl-ujsat 
qi kanë lanjc, ndezëse duhet të merren te gjitha masat 
c nevojëshme qi vyejnë me pcnque qi prej fundosjes 
së tync në mbrcndsinat e portit të mos shkaktohet 
përhapja e flakëve mbi ujë. 

Për kët qellim, me nji manover të shpejtë e 
të bame me vend, anijet e rnbi-ujsat e nalpërrnendun 
duhet të tërhiqen jashtë portit e në ec asht nevoja 
të hidhen në tokë në spjaqjan ma t'aferme, 

Neni 7 
Në ç'do rasë urdhnat e masat per fundosjen e 

anijeve e të mbi-ujsave qi gjinden ne· flak~ janë 
kompetencë csklusive e Komandantit t~ Portit. 

DISPOZITA TË POSAÇl'r\E P£R PORTIN E 
DURRËSIT 
Neni 8 

i\k qellim identifikimit c lajmrimit, hapsi ja e 
portit konsiderohet e nëdame në tri zona: 

Zona A: Pershiën të tn kalatar c mdhaja me 
ti'. (:ijiilië magazinat. impjan-ct c depozitat si :..i 11l~ 
ashtu ushtarake. 

Zona 8: Pcrshiën kalarat c mesme l' të voglat, 
pontilat e ri drunit, magazinat tregtare e doganore 
c të qjithshka eksiston në pjesen veri-lindje të portit. 

Zona C: Pershlën të tre pontilat c digës së lin 
djes e tepricat e pontilit të vjc.cr drunit. 

Neni 9 
Anijet qi ngarkojnë ose shqarko] në eksplosiva 

qjithmonë kuer peshkimi i tune mos të kalojë pesë 
meter, duhet të kruejnë veqrlmer e tyne eskluzivishr 
në pontilin e , 3-të t' A GIP-it. 

Per anijet qi së mund t'orrneqjohen në ket pon 
ti! veprimet e naltperrnenduna mund të kryhen në 
kalaten e tretë ose në radë me anë rnbi-ujsash, stm 
bas gjikimit të Komandantit të Portit e · tuej vrej~ 
masat e posaçme qi kanë per t'u diftue e pershkrue 
per çdo rasë. 

Neni 10 
Nder të gjith lokalet civilë ose ushtarake ~ 

gjinden mbrenda portit duhet të vendohen, më njt 
sasi të pershtatëshrne hapsinës së ryne, estintora bar 
tësa. n'efiçjencë të perherëshrne e gadi per përdorim. 

Funkcjonirni i ktyne estintorëve duhet të, njifet 
nga të gjith personali i lokaleve në fjalë. 

Neni 11' 
Si masë e pari; - në rase nevoje - do të shtihen 

në punë shpejt mjetet kundra-zjarmit qi eksitojnë 
në porto e pikërisht: 
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11) -të Marinës Mbretnore të dislokuemë në Zyren 

e 1\'lbi-ujsave në ka latat e vogla; 
b) t'Ushtris Mbretnore të dislokuernë në barakë 

të posaçme në. vendin në fund të pershiëm ndermjet 
ndejes se Komandës së Tapës e Zyrës Ushtarake 
të Ngarkim Shgarkimit; 

c) t' Aeronautikës Mbretnore të dislokuerne mbren 
da murit të ktij Entit perkundrejtë ndcrresës së Ka 
pitaneris së Portit. 

· Nji listë e së gjitha mjetve kundra-zjarmit t'En 
teve Ushtarakë të naltperrnendun qi gjinden në Porto, 
me karaqteristikat e scjcillir prejë tyne, ka per të 
ju bashkanjitë kësajë Ordinance e qi ka me ba pjesë 
integrate e sajë. 

Neni 12 
Simbas rrethanash, në lidhje me entitetin c zjarrnit 

të ndodhuri, si shtesë e mjeteve kundra-zjarmit qi 
përmenden në nenin e rnaparëshom, kanë per t'u ker 
kue e shtie në punë: 

. a) mjetet kundra-zj arm it të Marinës Mbretnore; 
b) personali e mjetet e Kompania së Gjenjos 

së Vigjilëve të Zjarrnit ; 
c) mjetet nautike të Superrnarrëjevc «Odin o '!'ruc 

chi» e «Arnerio»: 
d) të gjith mjetet kundra-zjarrnit t'anijeve 112 

porto : 
e) autobotet e Bashkis së Durrësit të pajosuna 

-rne nji serbato]o prajë 2200 litrash ujë, me pcë idran 
ta ti\perdorë~;hem qi kenë m.mdsinë e hedhjes të 20- 
30 metra e nji ta'camis]e 1c0 metrash maniaerë. 

Neni 13 
Kushdo qi të shefin - kjoftë ditcn ose natcn 

mbrenda portit oc nder afcrsi-rat e tija - çdo dukje 
zjarrnit, e ka per de'!:jrë me dhanë me ç'do mjet, lajm 
rim të shpejtë çentralir telcroni'c ·ë Kapitaneria së 
Portit tuej parë pa, asjcshë se në zonen e portit: 
gjinden kto i mpjante telclo: i'ce: 

Kalata e 2-~ë - Shtëpijza e orrneqjatorëve të 
••• portit e magazina EAGA. 

l}a]ala e 3-.ë - Grupi Ostrucjoneve të Marinës 
Mbretnore e Supermarrëja «Arnerio)). 

• Kalatat e me~mc - Zprat e ngarkim -shqarkirnit 
t'Ushtris Mbretnore e i Aeronauii'cës Mbrecnore - 

· Stacioni i KK. MM. - Zyrat c firmës Odino Trucchi 
e të Shoqnis së Lundrimit Adria~ica 

Kalatat e vogla - Zyra e Mbi-ujsnve të N\.arinës 
Mbretnore. 

Diga e Lindjes - Feneri jeshil. 
Neni 14 

Shoqnija Portuale «Orestc Gasparro» asht e de 
tgrucme me mbaj.ë t'orqanizuerne e të pajosun nji 
skuadër kundra-zjarmit të perbarne nga 50 puntorë 
të zgjedhun nder ma të rit c nder ma të zotët. 

Nji listë e ktyne puntorëve duhet të depozitohet, 
gjithmonë në fregull pranë, Kapitaneris së Portit. 

Neni 15 
Superrnarrja e ngarkim shqarkimit «Odino Truc 

chi» asht e deturuerne me i Iornizue skuadrës së 
naltpermcndun kundra-zjarrnit të Shoqnis Portuale «0- 
reste Gasparro» të gjitha veglat e nevojëshrne me 
mbajte nder afcrsinat e magazinave portualc, shesheve 
të depozitimeve e të bankinave të shqarkimit, e ruej 
tun nde, arka të posaçme, nji sasi të mjaftueshme 
ranet fr imët 

ORGANET E MBJKQYRJES 
Neni 16 

Personali ushtarak i Kapitaneris së Portit. mili 
tët e portit, ushtarakët e Rojës Mb të Financës. 
Karabinjcrët Mbretnorë e <1gjentat e SH P. kanë per 
detyrë mbi=kqprjen në porto me qellim qi me ndalue 
perhapjen e zjarrneve c mbajtjen e rregullit botuar 
në rasë ndenji ndodhjeje. 

Neni 17 
Të qjith ato, qi per çdo shkak kanë per të shkue 

kundra dispozitave të dhanuna me ket ordinancë kanë 
per t'u ndeshkue - në se vepra nuk perban faj ma 
të randë - me gjobë qi shtrihet deri në Fr. shq. 2000 
(durnië). 

Durrës, më 1 Dhetucr 1942-XXI. 
Kolonel' i Portit 
Drejtor Detar i Shqipnis 

(Et:ore Mollo) 

SHPALLJE 
Mi-i-'.ri1 e Ekono.nis Kornbë'are kumton lutjen e 

ra-a~i'w1 me a+ën e Pre"e'.durës së Korçës me dt. 
16-J 1-19E2-XXI, prej Zz. Lefter Kosova, e shokë me 
ba-im rë Korçë e pro-oxoluernc nën nr. 1231 datë 
16-11-1942-XXI, për leje kërkimi kuarzit të mine 
ra'Izrem rre rre' al të kathegoris së parë në vendin 
Za-radcc të Preiexturës së Korçës me nji sipërfaqe 
703, 12 Ba. me kufit që po i shenojrnë këtu ,;Tifi 

poshtë: 
Tue filluc në buzë të Liqenit të Prespcs kota 

853 shkon Grernnie, kota 1276 ku formon nji kant 
11800, Kosikë. kota 15!16 që tuc Iorrnue nji kant 520 
shkon r.ë buzën e Liqenit të Prespës kota 853. 

Në përshkrim t'art. 17 të ligjit të Minjeravet 
nepcn 30 ditë afat ç'pre] datës së shpalljes në Fletoren 
Zqrrare për të paraqitunit e ndonji kundërshtimi, i 
cili duhet pajosë me akte justifikuese ose me kopjet 
autentike të plotsuerne me pullat që do t'i drejtohet 
Ministris sz Ekonomis Kombëtare rnbrenda afatit të 
nalt-përrnendun. 

Tiranë, më 21-XII-1942-XXI. 
Ministri i Ekonomie Kombëtare : 

K Kotte cl. v 

SHKURTIM ANKANDI 
Në bazë të vendimit Përmbarimit këtushme Nr. 

133 datë 26-IX-1942, shiten në ankandë prona: një 
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shtëpi me një dhomë naltë se, poshtë burge me gjë 
rësi 4.20 metro e me gjatësi 5.20 metro e kufizuam L: 
rruga; P: Kopshti V, shtëpi ja e Hasan Hurdhrit, e 
J: kopshti dhe kopshti i vogël me sipërfaqe 250 m.k. 

_ që kufizohetë L: e J: rruga e shtëpisë P: e V: shtë 
. pija e Hasan Hurdhrit dhe që ndodhen dy ranjë figu 
. të eg~rë, si edhe kopshti mbi rrugë të shtëpisë prej 
··1190 m.k. që kufizohet L: e J: 1Yl.uharrem Garunja, 
P: rrugë e V: Hasan Hurdhri dhe në këtë ndodhen 
dy ranjë figu dhe një manë i bardhë, dhe në pjesën 
e arës me emërin kopshti i madhë prej 2300 m. katëro 
re qëf illon në rnexhden ku ndodhen ullinjtë c Hamit 
Teqes dhe kufizohetë L: Hasan Garunja, P: Dalip 
Hurdhri e J: Nuri je, Ibrahim Hurdhri e me V: gorga 
e Dalip Hurdhrit. 

Pronat e sipërme ndodhen në katundin Çopanajë 
Peqinit. 

Ankana e parë fillon 30 ditë pas botimit të dyjtë 
të kësaj shpallje në Fletoren Zyrtare dhe vazhdon 
tridhjetë ditë, dhe ankana e dyjtë c definitive fillon 

. të nesërmen e mbarimit të ankanes parë dhe vazh 
don pesëmbëdhjetë (15) ditë. 

Ofertuesët që kan me u prezantue në Zyrën e 
Përmbarimit Peqinit; për me vue pe, për blerjen e 
pronave të nalt tregueme, do të konformohen me dispo 
zitatë e nenit 453 të sht. II. P.C. 

Peqin, me 26-IX-1942-XXI. 
Përmbaruesi : 

FLET~ - SHPALLJE 
Vihet në shitje 1212 [njimijë e dyqindë e dumbë 

dhe'ë) thasë boshe të porsa përdorun nga shitja e 
grurit të farës prue nga Italia. Vlefta bazë e të gjithë 
tha-ëve asht fr. shq. 3636 (tremij e gjashtëqindë e 
tridhetegj ashtë). 

Qysh di@'! e botimit të kësaj shpallje në Flew 
ren Zyrtare, Zz. ofertuesa janë të ftuem të paraqiten 
në Sekretarin e Inspektoris Bujqësore të Vlorës për 
të dhanë ofertat e tyne. Ofenuesat nuk pranohen të 
dërgojnë ofertat, së bashkut me dishmit e dhanjes 
së garancis, nën rrezikun e tune në Sekretarin e 
përmendun, me anën e Postës ose të nji personi të 
tretë. ·· · · :: --1 

N'ora 12 të ditës kur do të mbarojnë 20 ditët, 
qysh prej botimit të kësaj shpallje në Fletoren Zyr 
tare, mbaron afati i dorëzimit të thasëve të përrnen-' 
dun. Komisjoni përkatës do të dorëzojnë thasët ofer 
tuesit që do të ketë bë shtesën ma të madhe. 

Tiranë, me 22-XII-1942-XXI. 
Nga Inspektorija Bujqësore e Vlorës. 

SHKURTIM ANKANDI 
Si mbas vendimit datë 1 Tetor 1942, të Kryesis 

P-ërmbaritn.it Peqinit dhënë në mënyrë përsëritës është 
vendosur shitja e pronavet të poshtë shënueme : Wi 

1) Një arë me emerm Balleshë me sipërfaqe 
7540 m.k. kufi L: përoj, P: riza Greci, V: rrugë e 
J: përoj. 2) Ara me emërin Zall sipërfaqe 1600 m.k. 
kufi L: e J: përoj, P: Greci, e V: përoj. 3) Nj~ 
arë me emërin Hasturke me sipërfaqe 3300 rn.k. kufi 
L: Dokaj, P: Përoj V: mulliri, c J: Dulc Tabaku . 
4) Shtëpija me dy .dhoma përdhecke me ka'ër c katër 
metro, një shtëpi buke e një truall prej pesëmbëdhjetë 
metro gjatësi e pesë metro gjërësi kufi me të katërë 
anëtë Ibrahim Plakun. 5) Një ullishte me tetëmbë 
dhjetë ranjë ullinjë, e me një pjergullë rrushi me 
emërin Ke Vreshti kufi L: Shkëmbi, P: përoj i Sheut 
V: Butta e J: shkëmbi. 6) Një ullishtë ke ara e gjatë 
me katërrmbëdhjetë ranje ullinjë c katër pjergulla 
rrushi Jmfi L e J: shkëmbi, P: përoj, V: rrugë. 7) 
Një ullishtë me emër qafa e Zabelit me pesë ranjë 
Zullinjë kufizue: L e P: shkëmbi, V: Zabeli e J: 
përoj tue fillue shitja në mënyrë: 

Ankandi i parë fillon 30 (tridhjetë) ditë pas 
botimit të dyjtë të kësaj shpallje në Fletoren Zqr 
tare dhe vazhdon tridhjetë ditë dhe ankandi i dtJjtë 
e difinitiv fillon të nesërmen e mbarimit të ankandit 
të parë dhe vazhdon, pesëmbëdhjetë ditë. 
sipërme e do të konforrnohcn me dispozitatë e Nenit 
453 të Shk. II. P. C. 

Peqin, më 5-X-1942-XX. 
Përmbaruesi 

SHPALL] E 
Bashkia e Përmetit nxjerr n'ankand të drejtat e 

mbledhjes së taksave poshtë-shënuerne për një vit qysh 
nga 1 Jenar 1943-XXI, deri 31 Dhjetor 1943-XXII. 

1) Taksin e Abatuarit e Konsumit 
2) Taksin e Shit-blerjes gjasë gjallë 
3) Taksin e Okupim Vendit dhe të lëshimit. 
Ankandi do të zhvillohet me anë oferteve t~ 

mfshehta që do krahasohen me skedën e mfshëtë, të 
~zetenjëjtën ditë mbas shpalljes në Fletoren Zyr 
tare prej orës 9 të mëngjesit deri në .orën 12 mes ditë 
në Zyrën e Bashkisë. Po qe se ajo ditë takon ditë 
pushimi, ankandi do të bëhet të nesërmen po në orën 
e sipërtrequem. 

Garancia është caktua 10 0/0 mbi çmimin bazë në 
të holla të derdhuna në Arkën e Bashkisë ose në pa 
suni, të pa lujtëshme me një.çmim dy fish nga ajo me 
·të holla dhe me ipotekë të parë. 

Kontrata do të 1 idhet në Noteri brenda 1 O ditëve 
prej datës të pëlqimit të ankandit nga ana e Nënëpre 
fekturës. 

Për hollësira mbi konditat e kontratës t'interesue 
mit t'i drejtohen Sekretaris Bashkisë. 

Përmet, më 7-12-1942-XXI. 
Kryetar'i Baahki.a! : 
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*** Në J,azë të vendimit Kruesisë Përmbarimit i El- 
basanit Nr. 456 datë 9-VI-1942, është vendosure shi 
tja e pronavet të poshtë shënueme duke delequarë 
këtë gjyksF: 

Një shtëpi me baçe në lagjen Çesrne me një 
rënie ullini në rrugën e Kavajës, .kufi: përpara i zoti, 
mbrapa shtëpija e Beqirit dhe Yrner Agës, Djathtas 
rruga e matjes po rruga 2) Nj,ë arë me sipërfaqe, 
tre dunum mbrenda në të gjashtë dru ullinj në ka 
tundin Fatishe në sinorin Drangaj kufi të tashme 
L: Al~ Leshi, V: Hysen Kavaja, P: e J: Ali Leshi, 
3) Një tokë prej tre dunym me njëmbëdhjetë rënje 
ullij mbrenda me kufi L: përo], P: kodra e madhe 
V e J: Lami, 4) Nën të dru ullij të ndodhure në 
lagjen teqe të Peqinit në vendin ke e buta me kufi 
e treguarë si ma sipër të asaj toke tue u pjesëtua vlefta 
e shitjes e pasunis së sipërme prej 106 pjesëvet 56 
pjesë paditësi Hysen Dakli dhe nga 33 pjesë për 
shoq Leme, Fike e Sadet dhe pesë një pjesë Mahmutu 
dhe hijet e dekojuzit Hysen e Fatime Haxhi Salliut 
nga Peqini. 

Ankandi i parë fillon 30 ditë pas botimit të 
dyjtë të kësaj shpallje në Fletoren Zyrtare dhe vazh 
don tridhjetë ditë dhe ankandi i d!Jjtë definitif fi 
llon të nesërmen e mbarimit të ankandit të parë dhe 
vazhdon pesëmbëdhjetë ditë. 

Ofertusat kanë me u prezantua në Zyrën e Për 
mbarimit Peqinit dhe para se të venën pe, për blerjen 
e pronavet t'i shtroheni dispozitit Nenit 453 të sht. 
II. P.C. 

Peqin, më 5-X-1942-XX. 
Përmbaruesi : 

* * * 
Bashkia e Portit Edda nxjer n'ankand të drej 

tën 1ei mbledhjes së taksave të poshtëshenuerne për 
një vit, prej 1 Janar 1943-XXI, deri më 31 Dhjetor 
1943-XXII. 

Taksin e therjes së kafshëve dhe bagtive n'aba 
tuar dhe atë të Konsumit të mishit, taksin e peshi 
mit botor e të matjes dhe atë të okupimit vendit dhe 
taksin e shit-blerjes të gjasë ,së gjallë. 

Çmimi bazë për të gjitha taksat së bashku, asht 
fr. shq. 12.000, 

Ankandi do të zhvillohet me anë të ofertave të 
mshefta që do të krahasohen me skedën e mshefët, 
të njëzet e njajtën ditë mbas shpalljes në Fletoren 
Zyrtare prej orës 9 deri 12 para dreke, në Zyrën ~ 
Bashkis para Kryetarit ose të deleguemit të tij. Po 
kje se atë ditë takon festë Zyrtare, ankandi do të 
bahet të nesërmen po n'orën e sipërtregueme. 

Garancija ashtë caktue 10 0/0 mbi çmimin bazë 
në të holla të derdhuna n'arkën e Bashkis ose në 
Bankat e vendit. Pranohet dhe pasuni e pa-lutëshrne 

si garanQi e cila do të jet dy fish e asaj në .. të holla 
dhe me ipotekë të parë. 

Kondrata do të lidhet në Noteri brenda 10 ditëve 
prej datës njoftimit të përqirnit të adjudikatës, 

Për hollësira mbi konditat e kondraiës, t'iniere 
suernit t'i drejtohen Zyrës Llogaris Bashkis. 

Porti Edda, me 25-XI-1942-XXI. 
Nga Bashkia e Portit Edda 

* * * 
Bashkia e Korçës nxjer n'ankand tepër dhënie të 

drejtën e mbledhjes së taksave të poshtë-shënuara 
për kohën që më 1 Janar deri më 31 Dhjetuar 1943- 
XXII. 

1) Të taksës të peshimit me gjith qiranë e vën 
dit të trcqucm përveç bulmetit, leshit, dhe të peshkut 
me çmim bazë fr. shq. 102,000 (njëqint e dy mijë). 

2) Të taksës së peshimit të bulmetit dhe itë 
leshit me gjith qiranë e vëndit me çmim bazë fr. shq. 
22,000 (njëzet e dymijë) ; ' 

3) Të taksës së therjes të kafshëve dhe të bagë 
tive n'abatuar dhe të konsumit me çmim bazë fr. shq. 
70,000 (shtatëdhjetë mijë); 

4) Të taksës të peshimit të peshkut me gjith 
qiranë e vëndit me çmim bazë fr. shq. 6,000 (gjashtë 
mijë); 

5) Të taksës të shit-blernjes të bagëtive dhe të 
gjasë së gjallë me gjith qiranë e vëndit me çmim ba 
zë fr. shq. 105,000 (njëqirrt e pesë mijë). 

6) Të nxjerjes të shpërblimit të mbartjes të mi 
shrave të therura prej Abatuarit në Marqetin e mishit 
me automobil ose me karro të rnbullur me çmim bazë 
fr. shq. 1,200 [njirnijë e dyqint). 

a) Ankandi do të zhvillohet në Sallën e Bashkisë 
dhe përpara Këshillit të njëzet e njërtën (2i) ditë 
që nga data e botimit të kësaj Fletë-Shpallje . në 
Fletoren Zyrtare dhe në qoftë se kjo ditë takon ditë 
pushimi ankandi do të zhvillohet të nesërmen. · 

b) Ankandi do të shvillohet në mënyrën e para 
pame në nenin 36 të Rregullores së Kontabilitetit d. 
rn.th. me anën e ofertave të fshehta të cilat do të kra 
hasohen me skedën e fshehtë' të preqatitur prej Këshi 
llit të Bashkisë. Ofertat do të jepen të mbyllura në 
zarfe të vulosuna me dyllë të kuq dhe do të përmbaj 
në shprehimisht pranimin e konditave të flet shpalljes 
nënëshkrirnin e qartë të ofertuesit bashkë me garanci- 

. në përkatëse sikundër shënohet më poshtë; mbi zarfet 
e mbyllura dhe të vulosura me dyllë të kuq të ofertave 
do të shënohet se për cilën taksë bëhet oferta. Ofer 
tat pranohen edhe me anën e postës dhe me ndër 
mjetsin e personave të tretë, të cilët duhet të · kenë 
përfaqësi legale. Nuk pranohen oferta me telegrame 
ose me telefon. • 
--- -··"" -~~. -·¥ __....,.._ ..•. - 

c) N'orën 9 para dreke të ditës q'u shënua më 
sipër për zhvillimin e ankandit, Kryetar' i Bashkisë 
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hap ankandin tue vue mbi tr!Jez2 skedën c fshehtë. 
Mandej ju njofton konkurusavc objektin e ankandit 
dhe konditat e kontratës. Deri në tre orë mbas hapjes 
s'ankandit vazhdon pranimi i ofertave. Ofertat c para 
qitura nuk mund të tërhiqen, por ofertuesit mund të 
paraqitin edhe të tjera oferta para se të fi lojë çel Ja 
e zarfeve. Mbas kalimit të tre orëvet d.m.th. n'orën 
12 fiks në mes ditë në prezencën e oiertusavc do 
të çelen ofertat dhe adjudikimi do 'të bëhet mbi emrin 
c atij që do të ketë ofruar çmimin më të mirë. 

ç) Ata që dëshirojnë të marrin pjesë në këtë 
ankand duhet të depozitojnë n' Arkan e Bashkisë për 
garanci 1000 (dhjetë përqint) mbi sumën q~ do 
të ofrojnë për secilën do taksë ose garanci bankare 
për këtë sumë, ose të ipotekojnë me ipotekc të parë 
në favor t'Arkës Bashkisë pasuri të palujtëshme të 
ttJre të ndodhur në qutct, por në këtë rastin e fundit 
garancia do të jetë d!J fish d. m. th. 20 O O (njëzet 
përqint) mbi sumën që do të ofrojnë. 

d) Sipërmarrësit çmimin e taksave do t'a pa 
guajnë në 12 (dpmbëdhjetë] dhënje dhe në fu.id 
të çdo muaji t2 ndarë në përqindjesikundër tregohet 
në listën ~ ndodhur në Zyrën e Llogarisë të Bashkisë 
N2 qoftë se sipërmarrësit nuk i paguajnë dhr;1jc1• 

rregullisht në fund të çdo muaji Këshilli i Bashkisë 
ka të drejtë që me një vendim të tij të deklaroje 
kondreton e shitjes t'anulluar pa qënë nevojë t'i adre 
senet Gjyqit dhe të marrë në dorëzim mbledhjen ,_ 
taksave ose t'i nxjerrë përsëri në adjudikatc, duke 
qënë në këtë rast të detyruar sipërmarrësit qe t' i pa 
guajnë Bashkisë çdo dëm që do t'i vijë nga e nxjcrunu 
përsëri n'andjudikate ose nga mbledhja e taksës di 
rekt. 

dh) Sipërmarrësi nuk ka të drejtë të kërkojë 
zbritjen e çmimit të taksës së blcmun n'adjudikatë 
anullirnin e kontratës edhe për raste fati të rendë 
sishme. 

e) Sipërmarrësit taksat do t'i uxjerin simbas ne 
rreve 1~2 e.3 ;të D. NI.. Nr. 19 datë 62.1942-XX dhe 
nenit 88 të Ligjit Bashkive datë. 30.4.1934 dhe të 
tarifës të hartuar prej Këshillit të Bashkisë përsa i 
përket qirasë të vendit. Gjithashtu sipërmarrësi i mbar 
tjes të mishrave shpërblimin do t'a nxjerë s~ pason 

Për mbartjen e një kahu, lope, bualli, buallice Fr 
Shq. 1, dem dhe viç Fr Shq. 0,60 për copë. Për një 
dash, ·~ele, cap dhe dhi Fr. Shq. 0,30 për copë; ;.;~r 
shqera dhe për kecër Fr. Shq. 0,20 per një copë. 

Simbas tarifës të hartuar prej Këshillit të Ba 
shkisë, qiraja e vendit për kafshët dhe bagëtitë që 
shiten në vënde publike të jurisdiksionit të Bashkisë 
si është caktuar. 

Kondratoja e sipërmarrjes së taksave si më nalt 
do te vihet në zbatim mbassi të merret mendimi i 
Këshillit Administrativ i Prefekturës këtushme si dhe 
pëlqimi i Z. Prefekt sirnbas nenevet 133 dhe 138 
të Ligjës së Bashkvei. 

Nr. 155 

Sipërrnarrësr dc~yrohct të nënshkruajë kondraton 
Noteriale mbrenda 10 ditëve që nga data e dhënies 
ië pëlqimit nga ana c Z. Prefekt, e cila do t'i njof 
tohet rregullisht, dhe de.i sa të nënëshkruhct kondra 
toja Noteriale vendin c saj do t'a zcrë letër adjudikara. 

Stpërmarrës.i ngarkohet me pa.::;i.,1in e taksës 2 
O O ( du për qind) mbi ~Lm en e përqjithëshme që 
do të përmbajë kondratoja sunbas nenit 16 të D.M. 
Nr. 1 () da'.ë 6-2-. 9'l2, si Jh·2 me shpenzimet e kon 
draros Noteriale dhe të bo.imi. të fle; sbpalljes në 
Fletore. 

Bebet shënim se nuk do të pranohen si ofertucsa 
ata c:::.· i dcturojuë Bashkisë, dhe se oferta q~ do 
të jenë më t0 ulë.a nga çmimi bazë nuk do të me 
rren paraspsh. 

Korççë, me 5-XII-1942-XXL 
Kryctur'i Bashkisë : 

* * * 
Ac!n-:_i. i stru a c fo;;rl'"'\ ~ e en a i edhe. '.c'c~cuikc. 

l\rt. ,11 • , ~. ~ 
Laimohct se në Zu.en c Prefekturës PcjJ:: para 

Komi- jor it të a ika ·dit i kruesucm prej Pre;cklit ka 
për t'u ba ankandi për shitjen c post-batësis çprej 
t!J' <.''j dorëzimit 1..'cri më 30 Ocrshucr 1943 o 1944 
d.rn.th , per u htrimct financime ndërmjet Pejë-Isiok 
Sc,.bicz. c a.•:a jell as c përditcshme rnc automobil, tuc 
perslu d.he mardhanjet postare nder Zyrat ndcrmjetë 
se te rreshtuam n'art. 1 të kontratës që qjindct pranë 
Zurës Postelcqrafonikc të Pejës . 

Art :2 
Ankandi i pcstc-t artësis e trcqucrne në Art. 1 

këtu sipër do t~ buhet që due mbas di.cs së shpalljes 
në Fletoren Zyrtare prej ores 9 deri 12. 

Pc kje se atë ditë takonë festë zurtare, ankandi 
bahet në te nesërmen po në orën t sipër-trequernc. 

Art. 3. 
Çmimi bazë për ççdo mucj për postëbartësin e 

trcquemc në art. 1 asht fr. shq. ( 100). 

Art. 4 
Orcrtat nuk duhet të jenë baras ·me çmimin bazë 

që shënohet këtu sipër por· me zbritje përqindëse mbi 
çmimin bazë. 

Art. 5 
Pranimi i ofertave do të ngjasin tri orë d.rn.th., 

prej orës 9 deri n'orën 12 mandej çelen zarfet, ofer 
tat e paraqituna nuk mund t2 tërhiqen por seicili 
ofertues mund të paraqesi të tjera oferta gjithëherësh 
para se të bahet çelja e zarfeve. 

Art. 6. 
Ofertuesi, për me marrë pjesë në adjudikatën e 

post-bartësis treg, e nz artin 1, do t'i paraqesin Komi 
sionit t'adjudika.ës dokumentar dhe garancin si këtu 
posht vijon: 

a) Një deshrni prej administratës së vendit ku 
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ofertuesi ushtron zejen ose tregtin e tij, në të cilën 
do të vërtetohet se asht i ndershëm. 

b) Një çertifikatë t'Odës së Tregtis së vendit, 
ku ofertuesi ushtron zejen ose .treq.in, që të vërtetoj Hë 
zotësin e1 tij për ,të krgernit e këtij shërbimi, dhe që 
zotnon të gjitha mjetet e nevojshme për plotsimin 
e detyrës. 

c) Një garanci Ipotekore prej fr. shq. 3000 në 
shkallë 1£ të parë mbi pasuni të patundëshme ose 
të rregullshme si mbas dispozitave të ligjës mbi ga 
rancit Ipotekore të shpalluri në Fletoren Zyrtare Nr. 
24, dt. 12-VI-1934. 

Ofertuesi, mund t2 japin garancin relative të 
postë-bartësis edhe në të holla, tue depoziiue vetëm 
gj.ysmën e shumës të tregueme këtu sipër, tuc u der 
dhun n'arkën e Zyrave Financiare të Shtetit ose në 

' Bankën Kombëtare të Mbretnis. 
Art. 7 

Personat, të cilët do të ofertojnë me garanciën 
e nji personit të tretë, de'yrohen të paraqesin një akt 
noterial me të cilën të provojnë se jan t'autorizuem 
si pas ligjës, 1i ja"i'1 ofertat e të marrin përsipër 
obligimin dhe 12 nënshkruajnë kontratën përkacëse 
me siqurimin e garancisë financiare bankare, ipotekore 
t.ë garantit. Në rast të kundërt ofertat e tune nuk kanë 
me u rnarrun parasush. 

Art. 8 
Ofertuesit që do të konkurojnë në emën e për 

llogari të personave të tretë, duhet të paraqiten të 
pajosun me pro-kurat autorizuese, përndrushej ofertat 
e t.yne nuk kanë me qenë të vlefshme. 

Art. 9 
Nuk janë të pranueshme të gjitha, ato oferta q2 

do të kenë shprehje kondicionalë ose shprehje riI,'.~i 
mi, qjith'ashtu nuk do të merren parasysh ofertat e 
bame rn'anë telegrami ose telefoni. 

Art. 10 
Pranohen edhe • -.ferta tz derqucme me postë, , 

tadresueme komisjonit të adjudikatës së postëbarte 
siës, veç kësaj adrese, sipër zarfit duhet tz shenohet 
edhe postëbartësija së cilës i referohet oferta 

Por në këtë rast përgjegjësija e vonesës së rnbrri 
tjes ofertës pas orës së ankandit i përket riskut të 
dërguesit që interesohet. 

Art. 1 r 
Garancija e përmenduri n'artin 6 paragrafi c) i 

këthehet me një herë të gjithë ofertuesve, përveç atij 
që ka me ngel sipërmarrës. 

Art. 12 
Ankandi do të bahet si mbas oaragrafit (2) të 

nenit 36 të rregullorës për zbatimin e ligjit të Konta 
bilitetit mbi administrimin e pasunis së Shtetit. 

Art. 13. 
Në orën 12 Kryetari i Kornisjonit çilë ofertat 

në prezencën e ofertuesve, i krahason me skedën e 

msheftë dhe mbasi të përjashtohen ato oferta që janë 
për mbi skedë, sipërmarrja e postëbartësiës i adju 
dikohcto fertuesit ma të mirë si mbas nenit 38 të 
rrcqullorës për zbatimin e ligjit të nalt-perrnendun. 

Në rast se ndër oferta të rnshefta rezullron se 
dy ose ma tepër ofertuese .kanë paraqit oferta të njinji 
shme e qi janë të pranueshme, atëhcre veprohet në një 
konkurencë të hapët vetëm ndërmjet të tune si mbas 
nenit 41 të rregullorës, pastaj i adjudikohet postë 
bartësija ofertuesit që ep çmimin ma t'ulët, 

Për veç këtij rastit, nuk ka m'u bë ndonjë kon 
kurencë e hapët. 

Art. 14 
Shpenzimet e botimit të shpalljes në Fletoren Zyr 

tare si edhe në Fletoret e vendit, gjith'ashtu zdhe 
shpenzimet e 1 idhjes e kontratës e të pagesës së dy 
përqind taksë kazncci Bashkis randojnë mbi sipërma 
rrësin të cilit i mbetët këjo posrëbartësi. 

Art. 15 
Adjudikatari detyrohet me lidhë kontratën defi 

nitive për postëbartësin q'i mbetet rnbrcnda 10 ditëve 
rnbassi të jepet autorizimi nga Drejtorija e përgjithë 
shme P.T.T., në rast të kundërtë postëbartësija ka 
m'u vue përsëri në adjudikatë dhe në kjoftë se në 
përfundim të kësaj rezullton një çmim ma i naltë 
se aj i adjudikatës së parë, diferenca do të mbulohet 
me anën e qarancis së adjudikatarit të parë. Për 
veç mbulimit të darnit adjudikatari i parë duhet t'i 
paguej administratës postëtelegrafonave edhe një gjo 
bë prej tre përqind mbi çmimin bazë të caktuem n'art. 
3 të llogaritun për një vjet. Adjudikatari nuk ka 

, kurrsesi të drejtë me rekurue në Gjyqë. 
Art. ·16 

Në Zyrën e kësaj Prefekture mund të shifen kon 
ditat e kontratës qi do të lidhet: 

Pejë, me 7-XII-1942-XXI. 
Nga Komisioni i Ankandit. 

* * .•. 
Për dhanjen në sipërmarrje r'artikujvet të ne- 

vojshëm të burgut t'Elbasanit: 
Prefektura Mbretnore e Elbasanit në bazë t'au 

torizirnit Nr. 8105 datë 13-8-1942-XX, të P. T. Mini 
striës së P. të N1brendëshme nxjerr n'adjudikatë pub 
like fornizimin e sendevet të nevojshme për burgun 
e Elbasanit për periudhën nga data e Dekretimit e 
deri më 30-6-1943-XXI, tue vu si konditë dhe 61 
ditë të tjera në rast se nuk përfundojnë formalitetet 
e kontratës s{.S re. 

Grupi I-rë. 
1) Bukë gruni tip i vetëm nga ajo qi han populli. 
çmimi bazë për këtë do të merret për bazë çmimi 

qi do të caktohet her mbas here prej komisjonit të 
posaçëm Krahinuer Ekonomik ose prej Bashkis. 

Grupi II-të. 
Sapun vendi kualitet Nr. 1 kgr. fr. shq. 4.50; 
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rrogoza dimensjon 1.84 X 1.15 çifti fr. shq. 14; 
fshesa vëndi me dru copa fr. shq. 2; fshesa vendi pa 
·dn'i. copa fr. shq. 1; teneqe me muslluk copa fr. shq. 
17; Teneqe boshe copa fr. shq. 12; kazana llambarine 
(kgr. 18) copa fr. shq. 15;. gjym uji llambarine copa 
fr. shq. 20; llarnbatina elektriku k. 15 copa; (volum 
15 lit) fr. shq. 0.80; safa xingu për pije uji fr. shq. 
2; Llambatina elektriku kv. 25 copa fr. shq. 0.80. 

Grupi III-të. 
Nji metro kup dru zjarrmi fr. shq. 30; 1 kuintal 

Qymyr fr. shq. 30. 
KONDITAT E ANKANDIT 

1) Ankandi do të zhvillohet në zyrën e Prefek 
turës s'Elbasanit 31 (tridhjet e nij ) ditë mbas botimit 
të kësaj flet shpallje në Fletoren Zyrtare, rue u mos 
llogaritë dita e botimit, para Komisjonit të përbamë 
prej Prefektit si Kryetar ose të delequernir të tij, 
me antarë Zz. Prokurori i .Mbretit, Intendenti i Fi 
nancavet dhe nënpunsi i burgut. Në qoftë se dita e 
caktueme për adjudikatë qëllon festë Zyrtare, ankandi 
do të zhvillohet në të nesërmen e festës pa qënë ne 
vojat qi të bahen shpalljet e raja. 

2) Ankandi do të zhvillohet me anë të ofertave: 
të mëshefta si mbas parë. II-të, të nenit 36 të rregu 
llores të Kontabilite.ir të Përgjithëshëm të Shtetit. 

3) Ankandi do të çilet n'orën 9 të ditës së cak 
tuerne në këtë flet shpallje dhe do t'i rrij i çelun 
deri n'orën 12. Në kët ndërkohë ofertuesit kan të drej 
të me paraqitë oferta të tjera përrnarsuese por jo ma 
vonë se Kryetari të ketë Iillue çeljen e plikavet. 

4) Ofertat do t'i drejtohen Kryetarit të Këshillit 
dhe duhet të jenë të mbglluna në zarfe e të vulosuna 
me dyllë të kuq dhe duhet të përmbajnë në mënyrë 
të kjartë përqindjen e zbritjevet mbi çmimet bazë të 
nalt shënuerne. Për bukën do të theksohet se zbritja 
bahet mbi çmimet qi do të ketë buka her mbas here 
në tregun e Elbasanit. 

Ofertat do t'i referohen ç'do grupi mëvehte ose 
gjith grupeve "sëbashku por kur nji sendi të vetëm të 
këtyne grupeve. Do të quhen jo të pranueshme ato 
oferta të cilat nuk do të jenë të kjarta ose që do të 
përmbajnë konditat. 

6) Koha e fornizirnit fillon nga data e Dekretimit 
qesin dhe nji garanci Bankare ose të depozitojnë në 
nji arkë Shtetnorc fr. shq. 2000 për Grupin e 1-rë, 
fr. shq. 500 për Grupin e dytë; fr. shq. 1000 për 
grupin e tretë. Ofertat do të përmbajnë zbritje mbi 
çmimin bazë. 

Garancija do të lirohet kur të marrë fund kon 
trata dhe për ofertuesit e tjerë në mbarim t'ankandit, 

6) Koha e furnizimit fillon nga data e Dekretimit 
të kontratës prej N\inistris së P. të l\ibrer.dëshme dhe 
mbaron me 30 Oershuer 1943-XXI. 

7} Sipërmarrësi ka për të qënë i dcturuern :të 
vazhdojë furnizimin dhe 61 dit të tjera mbas datës 

30 Oershuer 1943, me çrmrmn e kontratës, në qoftë 
se nuk do të jetë përfundue shitja e re. 

8) Në rast se dy ofertuese kanë paraqitë oferta të 
nj illojshrnc të pranueshme Komisjoni i axhudikatës 
hap aty për aty icter adjudikatën dhe f'orniturën ja 
lëshon ofertuesit ma të mirë. 

9) Buka do të jetë prej asaj qi shitet në qytetin 
e Elbasanit, e pjekun mirë pa· erë dhe do të dorëzo 
het në zurën e Burgut me shpenzimet e sipërrnarrsit 
gjith nji nj i dite ma vonë si të jetë pjek. 

10) Sapuni do të jetë i kualitetit të l-rë dhe i 
vendit. Dorzirni do të bahet në Zyrën e Burgut me 
shpenzimet e sipërmarrsit. 

11) Hasrat (ragozat) dhe mëshesat do të jenë 
të kualitetit të mirë të reja dhe do të dorzohet në 
zyrën e Burgut. 

12) Kur sipermarrsi nuk do 1ë plotsojë të gjitha 
konditat e detyrimit dhe t,ë dorzimit rregullisht të 
sendevet qi do të marri përsipër me kontratë, humb 
garancin e penqucme c cila rcqjistrohet n'arkën Shtet 
nore, 

13) Çmimi i scndevet do t'i paguhet siperrnarrësit 
nga arka e Intendencës së Financavet, mbassi 'ë 
ketë paraqitë rregullisht dokumentar justifikuese të 
vertetuerne nga zyra e Burgut dhe Prefektura lokale. 

14) Kur sipërmarrësi nuk i fornizon Burgut sendet 
q'i kërkohen e: për të cilat ka marrë detyrim, ose 
i dorzon jo të kualitetit të mirë, zyra e Burgut ka 
fakultet t'i blejë vetë në treg tu] ngarkue të gjitha 
shpenzimet sipërmarrësit e tue ja ndalue shpenzimet , 
e bame nga fakturat e pa llkujduerne. 

15) Konfliktet qi mund të ngjasin midis nëpunsit 
të burgut dhe sipërmarrësit mbi kualitetin e sendevet 
zgjidhen definitivisht prej dy ekspertavet të shënuern 
nga Prefektura. 

16) Shpenzimet për lidhjen e kontratës të shpa 
lljes në Fletoren Zyrtare si dhe çdo taks tjetër, Janë 
në ngarkim të sipërrnarrsit. 

17) Në qoftë se sipërmarrësi nuk prezantohet me 
lidh kontratën 5 ditë mbas ditës të Komunikimit, 
sipërmarrja anulohet dhe të gjith demet qi do të 
rrjedhin nga adjudikata e dytë i ngarkohen sipërma 
rrësit. 

Elbasan, më 5-XI-1942-XXI. 
Zav. Prefekti 

SHPALLJE GJYQESH ~~~~~~~~- _ __;;~~~~~~~ 
THIRRJE 

Thërritet për t'u prezantua para Gjykatës Paq 
tuese të Ballshit Dega Hetuese me datën 31 Dhjetor 
1942-XXI, ora 9 para dite i pandehuri Muharrem 
Ramadan Kula, nga katundi Sfir i Komunes Gra 
çanit dhe tash i aratisur akuzuar se me datën 10-5- 
1942-XX, tue u gdhirë 11 .Maj 1942, ka dje,gur 
shtëpin e ankueses Bajame Feçorit nga Ballshi me 
gjithë teshat që kishte brenda, në rast mos prezantimi 
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në ditën dhe orën e sipër shënuar Gjykata dotë ve 
projë si mbas ligjës. 

Kjo thirje zen vendin e komunikimit. 
Ballsh, me 10-XII-1942-XXI. 

Gj. Paqtues: 

*** Të quajrunit Ilia Panajot Kavara, Prokop Bur du- 
qi, Stavro Kosta, Ziso dhe Kosta Foto Kiço, nga 
katundi Baburi i Greqisë, akuzohet sepse me datën 
2 Korrik 1942, kanë kalue kufirin greko-shqip,t.PV 
tinëzisht dhe pa pasaport si dhe kanë kalue kontra 
bandë doganore. 

Thirren për t' u-prezantuar para Gjykatës Paq 
tuse të Konispolit, për t'u-gjykuar me datën 30-1- 
1943, ora 9 para dreke. 

Në mos paraqitjen e tyre në ditën dhe orën e sipër 
shënuar, ka për t'u vepruar si mbas ligjës. 

Kjo thirrje e botueme në Fletoren Zyrtare të 
Mbretnis, zen vendin e komunikimit të rregulltë. 

Konispol, me 12-12-1942-XXJ. 
Gj. Paqtucs : 

* * * 
Të quajrunit Vejsel Isuf Mero, dhe Gani Sherif 

Mehmeti, nga katundi Nlsta i Greqisë. akuzohen sepse 
me datën 25-5-1942, kanë kalue kufirin greko-shqip 
tar tinëzisht dhe pa pasaport si dhe kanë kait..\1e 
kontrabandë doganore. 

Thirren për t'u prezantuar para Gjpkatës Paq 
tuese të Konispolit, për t'u gjykuar me datën 30-1- 
1943, ora 9 para dreke. 

Në mos paraqitjen e tyre në ditën dhe orën e sipër 
shënuar, ka për t'u vepruar si mbas ligjës. 

Kjo thirrje e botueme në Fletoren Zyrtare të 
Mbretnis, zen vendin e komunikimit të rregulltë. 

Konispol, me 14-12-1942-XXI. 
Gj Paqtues : 

* * * 
I quajtuni Asim Mehmet Ali, 11w1 katundi N\ar 

gëllëçi i Greqisë, akuzohet sepse me darën 23-6-1942, 
kanë kalue kufirin greko-shqiptar tinëzisht dhe pa 
pasaport si dhe kanë kalue kontrabandë doganore. 

Thirret për t'u-prezantuar para Gjukatës Paq 
tuese të Konispolit, për t'u-gjykuar me datën 30-1- 
1943. ora 9 para dreke 

Në rast mos prezantimi në ditën dhe orën e sipër shë 
nuar Gjykata dotë veprojë si mbas ligjit. 

Kjo thirrje e botueme në Fletoren Zyrtare të 
Mbretnis, zen vendin e komunikimit të rregulltë. 

Konispol, me 14-12-1942-XXI. 
Gj. Paqtues : 

• 
M£KAMB£S1]A MBRETNORE 

LAJM£RIM 
Grishen të gjith ata që, për punime të vazh- 

11 

dueshrne o të përkohëshme stabilimentesh e që' i për 
kasin këtyne, janë ende kreditorë kundrejtë Sipërma 
rrjes ITALSTRADE S.A.., që ka marrë për spri pu 
nimet e rregullimit të përgjithëshëm të rrugës Lush 
nje-Berat, të marruna në bazë të 'kontratës të 8 tetorit 
1940, nr. 30 rep., me i paraqitë kësaj Mëlrnmbë.si 
Mbretnorc Zgrës të Punëvet Private lutjet e titujt e 
kreditit të tyne mb~enda 15 (pesëmbëdhjetë) ditësh 
tue fillue prej datës të shpalljes të këtij lajmi. 

Si të ketë kalue afati i naltëpërmendun nuk kanë 
JII'u marrë ma para sgshë, administrativisht, as lutjet 
,11s titujt e zomuern. 

Tiranë, më 16 Dhjetor 1942-XXI. 
Sekretar' i, Përgjith. 

* * * 
Grishen të gjith ata që, për punime të vazh- 

dueshme o të përkohëshrne stabilirnentash e damesh 
përkatëse, janë ende kreditora kundrejtë Sipërmarrjes 
E. Parrini e C., tash SO. CO. MAR., në varje të 
punimevet të ndërtimit t'urës në dru vendue në Por 
tin e Shëngjinit, të rnarruna prej sipërmarrjes të 
naltpërrnendun në bazë të kontratës të bame me ish 
N.'Sekretariatin për punët e Shqipnis me datën 25- 
2-1941, me i paraqitë kësaj Mëkambësi Mbretnore 
lutjet e titujt e kreditit mbrenda 15 (pesëmbëdhjetë) 
ditësh tue fillue çprej datës të shpalljes të këtij lajmi. 

Titujt e paraqitun mbas këtij afati nuk kanë m'u 
marrë para sysh, administrativisht. 

Tiranë, më 19-XII-1942-XXJ. 
Sekretar 'i Përgjith. 

LAJMERIM - KONVOKTMI 
Ftohen aksionistat me u mbledh në Asamble të 

jashrëzakonëshrne, ditën 14 Janar 1943, në ora 10, 
në sallonet e Drejtoris Qendrore të Bankës Kombë 
tare të Shqipnis, në Tiranë, me këtë. 

Rend dite: 
1. Aprovimi ii disa ndryshimeve të Statutit; 
2. Konfermimi dhe plotësimi i Këshillit të Ad- 

ministratës; 
3. Miratimi i vepërirnevet të Këshillit; , 
4. Të ndryshme edhe eventuale. 
Në raste që në ditën e sipër tregueme nuk do 

të përfaqsohet numuri ligjuer i akcionevet të para 
pamë prej Statutit Shoqnuer, Asambleja mbetet ~e 
konvokume, pa tjetër lajmërim, për ditën 16 të muejit 
të sipër treguem, po në ate vend dhe orë edhe po 
me atë rend dite. 

Aksionistat janë të lutun me urdhnue me marrë 
Zbileten e hyrjes në Asamble në Zyrat e Shoqnis 
S. A.. S. T. E. B., në të cilat do të shenohet numuri 
i aksionevet që posedohet nga sejcili prej tyne. 

Për Keshillin e Administratës 
Administratorë të delegueni 

Qazim Merlika - Prof. Leo Petronio 
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Decreto Luogotenenziale Nr. 339 
data 25:1 J-1942-XXJ 

Disposizioni sulla rimozione e destltuzione 
degli impieqottcivili dello Stato 

NOI 
LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTA 

VITTORIO EMANUELE Ill 
PER GRAZIA DI DIO E VOLONTA DELLA NAZIONE 

RE D' IT ALIA E D' ALBANIA 
IMPERATORE D' ETIOPIA 

In virtu dell' Autorita a Noi conferita: 
Visto I'ar t. 15 dello Statute Fondamentale del 

Regno e l'art. 14 del D. L 3 aprile 1940-XVIII. n. 
101, converrito nclla legge 12 luglio 1940-XVIII. nr. 
358; 

Visto ii D. L. ::; aprile 1940-XVIII, n. 105 sullo 
stato giuridico, cconornico e gerarchico degli irnpie 
gati civili dello State e successive rnodificazioni: 

Ritenuta l'urgente neccssita di provvedere ; 
Sentito il Consiglio dei l\1inis~ri; 
S11 proposta del Presidente del Consiglio dei 

Ministri, Ministro Scqretario di State per l'Interno 
ed a interim per la Giustizia, di concerto con il 
Ministre Segretario di Stato per le Finanze: 

abbiarno dccrctato e decretiamo 
Art. 1' 

provvedirnenti di rirnozione o destituzione degli 
impicgati civili dello State. di grado non superiore 
al IV, dei gruppi A e B, appartenenti a qualsiasi Am 
rninistrazione dello Stato, esclusi i magistrati dell'Or 
dine Giudiziario, sono proposti ed adottati, prcvia 
deliberazione di un Comitato interministeriale com 
posto del Ministro Seqretario del P. N. F. A., del 

1e oon aupera una colonno (albanese e llohono)mlmmo fr. alb l1J 
ut oltre una colonao p-.r 09nt colonne 

L'tmporto e do venan1 1n antlctpo aalvo per c,lt UtHcl ttatolt o para.ta~ 
toll con le ste11e modolttO come per glt obbonamenti 

Le tnsenton1 aono grotutte ,oltanto per I Trtbunolt o l'JI mmlnt1trClstone eta· 
tcile quondo per hgge noo • prevt,to o non • po11tbUe lo dval10 1u tent dallo 
1pe1a per l' tnsentono. 

La pubbltcazlone delle tn,entoni avvlene ,olvo 1pectall ctrco1tan1e · e-urc 
t primi 3 numer! dopo la dota di r!cev!mento. 

N B. Ognt ccrrtspondenao o venomento deve e11ere 1ndh11z.010 al: 
MIMSTERO DELLA CULTURA P(>POLARl 

(GAZZfTTA UFFICIALEl 
T I K A N A !Alb•nlo) 

J\'\inistro dcll'Interud <' 'del Ministra dal quale dirct 
tamente dipcnde l'impleqato da elirninure, 

II Cornitato puo deliberate. a scconda deliu gra 
vita dci casi, la r imozionc o la destituzionc deqli 
impiegati di cui al comma precedentë, oltrc ehe per 
i motivi indicati ncgli articoli 63 e 64 del D. L. 
3 aprilc 1940-XVIII, n. 105, anchc ne! caso in cui 
l'Impicqato per la sun condotta nci riguardi del re 
gime abbia comunquc pcrduta la fiducia dell'arnmi 
nistrazionc alla quale apparticne. 

Le dcliberazioni del Cornirato sono sottopostc al 
Visto del Presidente del Consiglio dei Ministri e non 
sono susccttibili di alcun ricorso in scdc giud°sdi 
zionale o amminist rativa. 

Art. 2 
Funziona da Segretario del Comitato un funzio 

nario di grado non inferiore al quinto. 
Allo stcsso Segretario pub esserc dato incarico 

di cornpicre inchieste o accertamenti snll'Irnpieqato 
sottoposto al giudizio del Cornitato. 

Art. 3. 
Nei decreti ehe irnportano Ja rimozione o Ja 

destituzione di un impiegato dello Stare appartenente 
al gruppo A' e B deve cssere fatto menzipne, ehe ë 

->,·: ,_. 

state sentito ii Comirato di cui all'articolo 1. · 
La rimozionc o la destituzione degli impiegati 

di grado superiore al IV, invece ehe dal Cornitato 
di cui all'articolo 1, sono•deliberate dal Consiglio dei 
1\1 in is tri. 

I1 presentc Decrcto entra in vigore dal giorno 
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del 
Regno e dalla stessa data e abrogata ogni dispo- 
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si.Zfort~,: dlversa, o. contraria in qualunque legge cori 
tenuta. 

;· Il pr~~inte Decreto ·sar~ prcsentato a cura det 
Minlstt6. proponenfe al Consiglio Superiore Fascista 
Corporativ6 'per Iaconversionc in Ieqqc. 

Ordiniarno ehe i 1 presente Dcc.e.o sia pubblicato 
nena Gazzetta Ufficiale del Regno, mandando a chiun 
que Spetti di; osservarlo e farlo osservare. 

Tirana, li 25.11.1942-XXI. 
'Shuk · Gurakuqi 

Francesco Jacomoni 

Decreto Luoqotenenziale Nr. 340 
data 12-12-1 ()42. XX 1 

Riconoscimento allc State del diritto di prelozione 
sulle aree di Porto Edda di proprieto della C.R.A. 

In virtu dell' Autorita a Noi conferita: 
Visto l'art. 15 dello Statute Fondamentale del 

R~no e l'art. 14 del D. L. 3 aprile 1940-XVIII, n. 
101, convertito nella legge 12 luglio 1940-XVIII, nr. 
358· >.. ~1 -~ 

_. , <. .L~-· -' 

Viste ii D. L 13 giugno 1940-XVIII, n. 217 
sull'alienazione di arce edificabili della C. R. A.. 
in Porto Edda ; 

Ritenuta l'opportunita ehe per superiori ragioni 
di pubblico :i niercssc, venga riconosciuto allo State 
q diritto di prelazione sulle aree ehe la C. R. A.., 
iU .. virtu del citate D. L. 13 giugno 1940, n. 217, in 
renda . di alien are; 

Sentito il Consiglio dei Ministri; 
. _ Su proposta del Presidente del Consiglio dei 
Ministri, Ministra Segretario di State per l'Interno 
cti concerto con il Ministra Segretario di State per 
le Flnanze ; 

abbiamo decretato e decretiamo 
Art. 1 

E' riconosciuto allo Stato il dir itio di prelazionc 
suite aree edificabili di Porto Edda, proprieta dclla 
Ç. R. · A.., ehe quest'ultirna intendesse afienare a ter 
mini del D. L. 13 giugno 1940, n. 217. 

Tate diritto puo essere esercitato sino a quando 
non sia . state stipulate il contratto di vendiea a 
favore delle persone indicate all'art. 2 del citate D. 
L. 13 giugno 1940, n. 217. 

li prezzo da ccrrispondere alla C. R. A. sara 
quello raqqlunto nelle operazioni di licitazione espe 
rite in base all'art. 7 del citate D. L. o, in mancanza 
di esee, quello fissaio da un apposite Collegio pe 
ritale ~ composto di un delegate della C. R. A.., di 
un ingegnere designate dal Ministero delle Finanze. 

l\rt. 2 
Alla spesa per gli acquisti di cui a'I presente 

articolo si fara fronte con i fondi stanziati nell'ap 
posito capitolo del bilancio del Ministero delle Fi 
n~. 

II presente Decreto entra {ri vigore dai · qiorno' · 
della sua pubblicazione nella Gazzctta Ufficiale del 
Regno e sara presentato al C. S. F. 'C. dal .M.i.nisp-o 
proponente per la sua conversione in legge. 

Ordiniamo ehe il presente Decreto sia pubblicato 
rralla Gazzetta Ufficiale del Regno, mandando a chiun 
que spetti di osservarlo e di farlo osservare. 

Tirana, li 12 dicernbre 1942-XXI. · 
.NL Kruja 
Shuk Gurakuqi 

Francesco Jacomoni. 

Decretto Luogotenenziale Nr. 341 
data 12-12-1942-XXI 

Nazionalizzazione delle scuole minoritarie · 
grecofone 

NOi 
LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESII'A. 

VITTORIO EMANFELE III 
PER GRAZIA DIDIO E VOLONTA DELLA NAZIONE 

RE D' 1~ ALIA E D' ALBANIA 
IMP ERA TORE D' ETIOPIA 

In virtu dell' A.utorita a . Noi conferita : 
Vist! gli articol, 15 dello Statute Fondamentale 

del Regno e l'art. 14 del D. L. 3 aprile 1940-XVIII, 
n. 101, convertito nella Legge 12 luglio 1940-XVIII, 
n . .358; 

Ritcnuta Ia necessita assoluta ed urgente di prov 
vedere alla Nazionalizzazione delle scuole rninoritarie 
grecofone per non essere dalle minoranze in parola 
provveduto . ne alla istituzione di scuole, ne alla pre 
scritta dichiarazione di assunzione delle spese in ma 
teria lasciandosi cosi nell'analfabetisrno una parte della 
popolazione: ' •, 

Senti to ii Consiglio dei Ministri; 
Su proposta del Ministra Segretario di State 

per l'Istruzione Pubblica di concerto con quello . delle 
Finanze ; . , ~1 

abbiarno decretato e decretiamo. 
Art. 1. 

Le scuole minoritaric nei centri grecofoni pas 
sano alle dircrte dipendcnze dello Stato e sono sot 
toposte a tutre Je disposizioni ehe disciplinano le 
scuole dello Stato. 

Art. 2 
A.i programmi e agli orari delle scuole di Stato 

dei ccntri minoritari grecofoni e aggiunto l'insegna 
rnento del qreco moderne. 

l\rt. 3 
II personale inseqnan te i.: servizio nell~ seuole 

grecofone nell'ultirno biennio o in parte dcll'ultimo 
bicnnio, ii quale sia in possesso del regolare titolo di 
abilitazione o di un titolo ehe iI Ministero dell'Istru 
zione Pubblica riterra equipollente, e dimostri, nel 
moda ehe il M.inistero dell'Istruzione Pubblica ri 
terra, di conoscere la lingua albanese, sara assunto 
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nei ruoli dello Stato e sara assegnato al grado ehe 
a ciascuno compete per l'anzianita di servizio e con 
lo stipendio finora goduto. 

Art. 4 
11 Ministro per le Finanze ë autorizzato ad in 

trodurre nel bilancio del corrente esercizio finan 
ziario le variazioni occorrcnti per I'esecuzione del 
presente decreto legge. 

\ 

Il prescnte Decreto entra in vigore dal giorno 
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del 
Regno ed ogni disposizione contraria o differente a 
questo Decreto-legge, si annulla in data del Dccreto. 

II presenre Dccrcto sara prescntato dal Ministro 
proponente al Consiglio Superiore Fascista Corpora 
tivo per la conversione in leqqe. 

Ordiniarno ehe il presente Decreto sia pubblicato 
nella Gazzetta Ufficiale del Regno mandando a chiun 
que spetti di osservarlo e 'di far lo osservare. 

Tirana, li 12 dicembrc 1942-XXJ. 
Xh. Korça 
Shuk Gurakuqi 

Francesco J acomoni 

Direzione Mariltima di Albania Durazzo 
ORDINANZA N. 1 

Jl Colonnello di Porto sottoscrirto, Direnore i't\a 
rittimo d'Albania. 

Accertata la necessita di meglio coordinate e 
disciplinare i provvedimenti atti a prevenirc ed estin 
guere gli incendi nell'lnterno dei porti, sia a terra 
ehe a bordo delle navi; 

In virtu dei poteri conferitiqli dall'an 4 del De 
creto Luoqotenenziale n. 75 del 16 Marzo 1940-XVIII 
modificato dal Decreto Luogotenenziale n. 268 del 
27.10.1942-XX; 

Or dina 
Disposizioni di carattere gcnerale preven zione 

deg/i incendi 
Art. 1 

Allo scopo di eliminate e ridurre le cause ehe 
possono dar luogo a rnanifestazioni di ineerrdi a terra 
ed a bordo delle navi, nell'ambito dei porti diventa 
obbligatorio per tutti l'adozione delle seguenti misure 
precauzionali: 

1) Proibizione assoluta di accendere fuochi e di 
furnare: 

a) a bordo delle navi e dei galleggianti comun 
que adibiti al trasporto o custodia di liquidi o ma 
teriali infiammabili, combustibili od esplodenti; 

b) nelle stive delle navi in genere e sui galleg 
gianti cari chi; 

c) sul piazzali e ban chine ove trovansi merci in 

deposito per una distanza non inferiore a metri· dieci 
dalle rnerci stesse ; 

d) durante le operazioni di carico e scarico delle 
merri, Iimitatamente alle localira ove si cornpiono 
le relative operazioni. 

2) Norme per l'imbarco e sbarco degli ·itifiam 
rnabili, combustibili ed esplosivi, 

Le navi o qallcqqianti ehe devono cornpicrc ope 
razioni d'imbarco o sbarco di liquidi o materiali' 
infiammabili, coinbustibili od csplosivi dovranno com 
picre tali opetazioni unicarncntc sui moli o pontili 
all 'uopo. dcstinuti cd atirezzati. 

Le navi unzidette harmo l'obbligo di tcnerc, du 
rank Ja loro sosta in porto od in ruda e fino al 
tcrrninc dclle proprie operazioni, le manichcttc d'in 
ccndio inncstatc allc prese di bordo c pronte all'uso. 

Inoltrc dovranno tenere pronte a prora . ed tt 
poppa, con lo qas-e fuori bordo, i cavi di rimorchio 
cd esserc in grado di smaniqliare la caterta dclle 
ancorc o comunque di filare per occhio. 

E' infine obbligatorio per le navi in cw~stione di 
tenerc alzata c hen visibile una bandier!i!' rossa di 
giorno cd un Ianalc rosso di notte c munire di rcti 
parascintillc i fumaioli. 

3) Cont roll o dci rnaqazzini portuali. 
Alla chiusuru serale di qualsiasi magazzino in 

porto, le chiavi di essi dovranno cssere racchiuse e 
custodite in apposite quadro, presso l'Ufficio della 
Impresa Imbarchi e Sbarchi e, ove tale impresa non 
esista, presso l'Ufficio Marittimo della Sede, 

Ciascuna chiave dovra portare una piastrina , con 
l'indicazione del numero del magazzino, ed in man 
canza del numero, del locale per il quale serve .. 

Prima della chiusura del magazzino, il gestore 
responsabile dovra fare una accurata ispezionc ai lo 
cali allo scopo di assicurarsi ehe non vi siano fo- .. 
colai d'incendio e dovra staccare I'interruttore prin- 
cipale della luce per evitare eventuali corti circuiti. 

i magazzini militari o doqanali, sotto la diretta 
responsabilita dei rispettivi Enti interessati, sono sog 
getti all'osservanza di turte le prescrizioni sopra : in- 
dicate. ~ 

Estinzione degli incendi 
M 2 •• 

La direzione di tutte le operazioni di speqnimenro ... 
d'incendio nell'arnbito dei porti, sia a terra .che . a 
bordo delle navi, e la facolta di ordinare movimenti 
di navi o galleggianti eventualmente necessarl. sper 
tano al cornandante del Porto. 

Art. 3 
In caso d'incendio - come del resto in· ogni 

altro caso di sinistrc in porto - harmo obbligo · ·di 
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prestarsi, per I'esecuzione degli ordini dati dal Co 
mandante del Porto i militari di qualunque Arma 
e gli agenti di · forza pubblica presenti, accorsi o 
chiarnati, la gente di mare di ogni categoria, gli 
operat e quanti altrl lavorano nel porto, i piloti pra 
tici, gli ormeqqiatori, il personale dei rimorchiatori 
con 'tutti; i mezzi ed artrezzi a loro disposizione.. 

Art. t:l 
Ove · riconosciuto · necessario, il Com andante del 

Porto ha piena facolta di richiedere il concorso di 
tutti. gli Enti mili tari e civili della sede per I'im 
piego dei rnezzi antincendio in loro possesso o per 
ii mantenimento dell'ordine pubblico. 

Art. 5 CI 

Nel caso specifico d'incendio a bordo di una 
nave. mercantile, la direzione delle operazioni di spe 
gnimento compete anziturto al Comandante response 
bile di essa. 

II fomandante del porto, a sua volta, provve 
dera a promuovere ed orqanizzare tutti i servizi di 
assistcnza e soccorso atti a combattere ii propaqarsi 
,del fuoco ed a lirnitare le consequenze del sinistro 
e comunque tendenti alla salvezza della nave e del 
carico. 

In ogni caso l'azione di salvataggio delle per 
sone . in pericolo dovra precedere ogni altro inter 
vento a scopo di verso o, quanto meno, atruarsi con 
temporaneamente ad esso. 

Art. 6. 
Verificandosi un incendio su navi o galleggianti 

aventi a bordo liquidi infiammabili dovranno essere 
adottati tutti i necessari provvedimenti atti ad im- . 
~dire ehe dall'affondarnento di essi nell 'interno del 
porte · possa deri vare la propaqazione delle Iiarnme 
sull'acqua. 

}\ tar scopo, con tempestiva eel accorra rnano 
:vra, Je riavi ed i galleggianti predctti rlovranno es 
sere rirnorchiati fuori del porto ed occorrcndo por 
tati ad t~cagliare sulla piu vicina spiaggia. 

llrt. 7 
In ogni caso gli ordini ed i provvedimenti per 

l'affondarnento di navi o galleggianti in fiarnme sono .... 
di esclusiva cornpetenza del Cornandante del porte. f>irf rizio,d speciali per ii Porto di Durazzo 

'X Art. 8 
Ai fini delle iderrtificazione e seqnalazione dei 

focolai d'lncendio, I'arnbito portuale si considera sud 
dt~i~o in -tre zone: 

Zona A: Cornprende le tre grandi calate con tutti 
. i magazzini, impianti e depositi, sia civili ehe mi 
litari. 

~Zo!Ul B : Comprende le medie e piccole calate, il 

I nuovo pontile in legno, i rnaqazzini commerciali e 
doganali e tutti gli altri rnanufarti esistenti nella 
parte nord-est del porto. 

Zona C : Cornprende i tre pontili della diga di 
levante ed i resti del vecchio pontile in legno. 

Art. 9 
Le navi ehe imbarcano o sbarcano esplosivi, sern 

prechë il loro pescaggio non superi i metri cinque., 
devono cornpiere le proprie operazioni esclusivamente 
al terzo pontile dell'l\GIP. 

Per le navi ehe non potranno essere ormeggiate 
a tale pontile, le anzidette operazioni potranno es 
sere effettuate alla rerza calata .oppure in rada a 
mezzo di qalleqqianti, a giudizio del Comandante del 
porto e con l'osservanza di particolari provvedimenti 
ehe saranno, caso per caso, indicati e prescritti. 

Art. 10 
In tutti i locali civili o rnilirari situati nell'in 

terno del porto devono essere sistemati, in numero 
adeguato all'ampiezza di essi, estintori portatili, in 
perpetua efficienza e pronti all'uso. 

II funzionamento di tali estintori deve essere 
conosciuto da tutre il personale addetto ai locali 
in questione. 

l\rt. 11. 
Come primo intervento in caso di necessita 
saranno subito impiegati i rnezzi antincendio esi 

stenti in porto e precisamenre: 
a) della R. Marina dislocati all'Ufficio Galleg 

gianti alle piccole caJate; 
b] del R. Esercito dislocati in apposite baracca 

nel tratto in fondo compreso tra la sede del Co 
mando Tappa e dell' Ufficio Militare Irnbarchi e 
Sbarchi; 

c) della R. Aeronautica dislocati nel recinto di 
tale Ente di fronte al fabbricato della Capitaneria del 
Porto. 

Un elenco di tutti i rnezzi antincendio dei pre 
detti Enti Militari esistenri in porto, con le caratteri 
stiche di ciascuno di essi, sara allegato alla presente 
ordinanza per formarne parte inteqrante. 

Art. 12 
l\ seconda delle circostanze. in relazione all'cn 

tita dell'Incendio verificatosi, in aqqiunra ai mezzi 
antincendio di cui all'articolo precedente, saranno ri 
chiesti ed impiegati: 

a) i rnezzi antinoendio delta R. Marina; 
b) ii personale ed i rnezzi della .Compaqnia Genio 

Vigili del Fuoco; 
c) i mezzi nautici delle Imprese «Odino Trucchi» 

ed «l\rnerio» ; 
d) tutti i mezzi antineendio delle navi presenti 

in porto, 
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e) .I'autobotte del Municipio di Durazzo prov 

vista di un serbatoio da 2200 litri d'acqua, con ciu 
que idranti utili aventi la possibilita di getto di 
20-30 metri ed una dotazione di circa 160 metri di 
manichctta. 

Art. 13 
Chiunque noti -~ sia di giorno ehe di notte nel 

I'ambito del porto o nclle sue immediate adiacenze 
- una qualsiasi manifcstazionc di fuoco, e tenuto 
a dame con ogni mezzo, immediate avviso al cen 
tralino telefoni co de lia R. Capttaneria di Porto te 
nendo presente ehe nella zona del porto esistono 
i seguenti impianti telefonici: 

Seconda Calata - Casotto ormeggiutori del porto 
e magazzino EAGA. 

Terza Calata - Gruppo Ostruzioni R. ,"r\arina cd 
Irnpresa Amerio 

Medie calatc - Uffici imbarchi e sbarchi del R 
E. e della R. A. - Stazionc "RR. CC. - Uffici dclla 
Ditta Odino Trucchi e della Societa Adriarica di 
Naviqazione. 

Piccole calatc - L'Ificio Galleggiunti dclla Re 
gia Marina. 

Diga di Ievante - Fanale verde 
Art. 14. 

E' fatto obbligo alla Compagnia Portualc «Oresre 
Gasparro» di rnantenere orqanizzata ed' attrczzata una 
propria squadra antincendio cornposta di 50 operai 
scelti tra i piu giovani ed i piu prestanti. 

Un elenco di tali operai dovra essere depositato 
permanentcmentc aggiornato presso la R. Capiraneria 
di Porto. 

Art. 15 
L'Irnpresa di Imbarco e Sbarco « Odino Truc 

chi» e a sua volta obbligata a fomire alla predctra 
squadra antincendio della Compagnia Portualc «Orcste 
Gasparro» gli attrezzi neccssari e cioë: pale, picozzc, 
ascie, secchi, estintori portatili ece. 

La stessa Irnpresa i! tenuta a mantcnerc, in pros 
sirnita dei magazzini portuali, dei piazzali di depo 
sito e delle banchine di -barco. custodita in apposite 
cassette, una notevole quan-ita di sabbia fine. 

Organi di sorveglianza 
A.rt. 16. 

l\l personale militare della R. Capitaneria di 
Porto, ai militi portuali, ai milirari della R. Guardia 
di Finanza ; ai RR. Carabinieri ed agli aqenti pi 
P. S. e devoluta la sorveglianza in porto ai fini di 
evitare I o svilupparsi degli incendi e del rnanteni 
merrto dell'ordine pubblico in ogni evcnienza. 

Provvedimenti penali 
Art. 17 

Tutti coloro ehe, per qualsiasi motivo, contrav 
verranno alle dtspostziont impartite con la presente 
ordinanza saranno puniti - ove il fatto non co- 

stituisca piu qr ave reato - con uria rnulta esten- 
sibilc a Fr Alb. 2000 ( duemila) 

Durazzo, li 1 diccmbrc 1942-XXJ. 
fl Colonnello di Porto 

Direttore .Marittimo d~l\lbania 

R. LUOGOTENENZA GENERALE 
AVVISO 

Si invitano tutti coloro ehe per occupazioni per 
manenti o temperance di stabili e relativi, fossero 
ancora creditor! verso l'Imprcsa ITALSTR/\DE S. A 
assumricc dei lavori di sistemazione gcneraJc dcll« 
strada Lusnia-Berat assunti in base a contraito 8 
ottobrc 1940-XVIIT, n. 30 di rep., n prcscntarc a quc 
sta R. Luoqotcncnza Generale (Ufficio Affari Prlvatl) 
le dornandc ed i titoli del I loro credito cntro ~15 ( quin 
dici) giomi dccorrcnti dalia data di pubblicazionc 
del prescnte avviso. 

Trascorso il terminc predetto non sara ,,1piu te 
nuto conto, in via nmministrativa. ne dcllc &mande 
ne dci titoli prodotti 

Tirana, li 16 diccrnbre 1942-XXI. 
li Seqretarlo Generate 

tR. LUOGOTENENZA GENERALE 
AVVISO 

Si invitano tutti coloro ehe per occupazioni per 
manenti o temperance di stabili e relativi fossero 
ancora crcditori verso l'Irnpresa F:. PARRIN! e C., 
om SO CO .1v\AR, in dipcndcnza dei lavori di co 
struzione del pontile in lcqno ubicato nel Porto di 
San Giovanni di .Mcduo, assunti dalia prcdetta Im 
presa in base al contratto stipulate con i1 cessato Sot 
toseqretariato dcqli Affari Albanesi in data 25.2.1941, 
a prcscntare a qucsta Reale Luoqotencnza le do 
rnande c i tito!i del loro crcdito cntro 15 ( gu!ncJjci) 
giorni decorrcnti dal.a data di pubblicazione del pre 
sente avviso. 

Dei t.itoli prodotti dopo tale terminë. , non sarë 
piu tcnuto conto in via amministrariva. 

Tirana, li 19.12.1942-XXI. 
II Segretario Generate 

A VVI"'O A<;Ll ABBONA TI 
Si pr.-gano gli abbnnati aJb Ga1;zetta Uffi 

ciale del RPgno d' Albania di voler rmnovare al 
piu presto I'abbonamento pn I'nnno 1'4,3. ver 
sando I'importo relativo, per evitare interruzioni 
nell'invio della GazzPtta stf'!IPR. 

J,' Ammioi'4tnziooe 

Shtyp. Luareli Tiran.I 
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Parte supplementare in lingua italiana a paq. 15 Nr.1.56 

Viti XXI 

FLETORJA 
E MBRETNISË 

ZVRT ARE 
SHQIPTARE 

· Tiranë, e Merkurë 30 Dhjetor 1942-XXI 

BOTOHET PREJ MINISTRIS S£ KULTUR£S POPULLORE 

KONDITAT E P<\JTIMJT 

PËR SHQIP~IH. 11 ALI e PERANDORI: për nji vit Fr. Shq. 2U 
• JASHTE (Sh ete të B. Postal) • • • • BO 

(për f) muaj gjysma) 
NJ6 nwnur (deri 16 faqesh) i muajit n'udhtim Fr. Shq. 0,20 
• • • • i vjetër ,. 1.- 

(Numura të veçanta shiten edhe në Libraritë] 
Til hollat për pajtime ose për sasi numurash a koleksio 

ne paguhen në Zyrën e Financave në çdo vend dhe që 
ftesa përkatëse duhet t'i dërgohet Ministris së KUL TURES 
POPULLORE. 

Për Fletoren Zyrtare, nga jashtë pajtim] mund të dër- 
1obet me çek banke, tue shtue fr. shq. 0.70 per pullat e dë 
ftesës, po dbe n'etë drejtim. 

TAKSA E REGULLA PËR SHPALLJET 

Kur nuk kalon një shtyllë (shqip e italisht) Fr. Shq. W 
Për ma shumë se Djë shtyllë për çdo shtyllë • I 

Botohen pa Tleftl shpalljet q'u pl!rkaein rjyqen oae adalat,o, 
1tratla Shtetnore dhe ato ti! cill!au•me t•atllla ese ti perjulltaeiN 
llgjlriaht nga pagimi i takaave Shtetnore. 

Shpalljet botohen rregulllaht • kur nuk penro'rl ruje ti ~ 
aaçme • ndër 3 numurat e para pas m bri•jea 11 tyre DI 1le4akll 

pag••a e ahpalljevet bi!bct si edhe pl!r psjtimet nl Zyrat Fia11Dela1- 

DB.EJTIMI pir korretpond.ocl dhe pageeot Imi 
MINJsn!St S! KULTUJ.!S i'OPULLOU 

(FLETORJA ZYlTAll) 
TIB.AN! 

PËRMBAJTJE 

1) D. M. 27 Tetor 1942-XXI 
Gradim funksiona·ësh të Arësimit si 
Inspektorë 

2) O. M. is Nëntor 1942-XXI 
Emërime pranë M. F. Pyjore 

3) U. M.. 4 DhJ• tor 1942-XXI 
Emërim (ryesekretari 1\1. I. n' Admm. 
e Odave të Tregtis 

4) D. M. 4 Oh eror 194i!-XXI 
Emërim i pjestarve të Komitetit O. 
të K. K. Sh. 

5) D. i~. 9 Dbjetor 1912 XXI 
Emërim Kryesekretari Kl I. n' Admin. 
e Oda ve të T regtis 

6) D. M. 9 Dhje or 1942-XXI 
Gradim nëp, të Min. s' Arsimit 

7) D. M. 9 Dhjetor 1942-XXI 
Gradim nëpunësi t' Arsimit 

8) D. M. 12 Dhjetor 1942-XXI 
Emërim i Kryetarit të Gj. P. të Shtetit 

9) D. M. 12 Dhjetor 1942-XXI 
Shkarkim Kuestori nga detyro 

10) D. M. 12 Dhjetor 1942-XXI 
Emërim Gjyqtcri relator pranë Gi P 
të Shtetit 

f. 2 

2 

11) D. M. 12 Dhjetor 1942-XXI 
Gradim nëpunësi t' Arsimit t. 5 

12) D. Min. P. Mbr.- Dorëheqje, emërime etj... .S 
13) D. Min. Ars. -Pezulhm mësuesi ,, , 
14) D. Min. Fin. - Çmime për shitjen e 

karbunit kale. 6 
15) D. Min. Fin. - Korigjim date 

dorëheqje etj. 6 
16) Fletë-Shpallje e Bashkis së Korcës 7 
17) , . .. Kryeqytetit 8 
18) ,, Pref. së Dibrës 9 
19) .. .. Komunës së Pojanit 10 
20) Shpallje Gjyqesh .. l l 
21) Lajmërime 1 ,, 13 

2 

3 

3 

3 
LAJMËRIM PAJTIMTARVET 

4 
Pajtimtarët e ,,Fletores Zyrtare" ja~@ të lu 

tun që t'a pagueJne me kohë pajtimin për viti• 
që afrohet 1943, që të mos pritet dërgimi . j 
Fletores. 

4 

A dministrato 

4 
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2 FLETORJA ?YRTA,fr 30 Dhjetor 1942-XXI Nr. 156 

Dekret Mëkambësuer datë 27 ] ,J.1942 XX 
Gradim funksionarësh t' Arësimit si Inspektorë 

NA 
M~KAMBËS I PËRGJITHSHËM I MADHNIS TIJ 

VIKTOR El\llANUELIT III 
P~R HIR TË ZOTIT E VULLNET TË KOMBIT 

MBRET I IT ALIS DHE I SHQIPNIS 
PERANDOR I ETIOPIS 

Në virtyt t'autoritetit që Na asht delegue; 
Mbassi u-pa neni 15 i Statutit Themeltar të 

Mbretnis. • 
Mbass( u-pa Dekrei i Ynë me dt. 3.4.1940-XVIII 

Nr. · 1,05 mbi gjendjen juridike, ekonomike c jerar 
hike të nëpunsavet të Sli'c it; 

, Mbassi u-pa neni 8 i Dekretit t'Onë me Nr. 340 
dt. ·. 20:ff.941-XIX mbi rregullimin dhe organizimin e 
shërbimit t! Arsimit Iilluer në Tokat c Lirucmc: 

· Mbassi u-pa vendimi i favorshëm i Këshillit t' Ad 
Mbretnls; 

. Mbi propozimin e Ministrit Sekretar Shteti për 
Arsimin Botuer , 

· kemi dekretua e dekrctojmc: 
Z. Z. Dr. Mikel .Koka, Ismail Xhaja, Kahrernan 

Ylli e Mexhid Bekteshi, në themel të nc.iit 5 të De 
kretit t'Onë me Nr. 105 dt. 3.4.1940-XVIII gradohen 
si Inspektore Arsimi në vendet qi rczul' ojnë vakant 
me zbatimin e parë të ruolcvet orqanil;c të vi ever ti> 
Liruerne tue kalue në kët mënyrë prej gradës së VIII 
të Grupit B në Gradën e VII po të kë.i] Grupi me 
rrogen fillestare të gradës. 

·Ky Dekret hyn në fuq: me 1 të rnuejit që ndjek 
datën e 'nenshkrirnit të tij simbas nenit 5 të Dekre it 
t'Onë me dt. 3.4.1940-XVIII, do t'i kumtohet Kë 
shillit Kontrollues për rregjistrim dhe do të shpallet 
në Fletoren Zyrtare të Mbretnis. 

Tiranë, më 27.10.1942-XX. 
Xhevat Korça d. v. 

Francesco J.coiwni d v. 

;Dek,,t Hëk1mhi,.me dase 25-ll-1942XX 
Emërime pranë M. F. Pyjore 

• 
NA 

MË:KAMBES I PERGJITHSHËM I MADHNIS TIJ 
VIKTOR EMANUELIT III 

F.lm HIR•.Tif: ZOTIT E VULLNET Tit KOMBIT 
MBRET I ITALIS DHE I SHQI?NJS 

PERANDOR I ETIOPIS 

. : Në vir.tyt .t'autoritetit që Na asht deleque : 
, Mb&~si: u-pa Dekreti l'ilëkamb2suer 14 Gusht 1939- 

XVII, Nr. 54 që themelon Milicjen Fashiste Pyjore 
në' Shqipni dhe në nenin 5 të të cillit përcaktohet 
organiku ·t saj'; 

Mb.ass~ 'u-pi! neni 1 i Dekretit !~linistruer të De 
kasterit të Bujqësis e Pyjevet që modifikon shpalljen 
e par~ datë 23 Shtatuer 1940-XVIII të konkursit për 

6 vende për Nxanës Oficeria të M. F. P. në Shqipëri; 
Mba,si u-ça teleqrami datë 30 Tetuer 19''1-XX, i 

Komandës N.ilicis Kornbëta.e Pyjore që pas.j; on për 
fundimin e provimeve të dhanuna prej N .. a.iësane 
Oficera Shqiptar të .Mi!icis Fashiste Pujore në Shqi 
përi; 

Mbi propozimin. e Ministrit Sekretar Sh eri për 
Bujqësin e Pyjet; 

kemi dekretua e dekretojmë: 
Neni 1 

Emnohen Kryetar Toge pranë Milicis Fashiste 
Pyjore në Shqipëri Nxa..ëstr Oficera Laca Bernard, 
Rusi Fahri, Nako Ilia e Hasan Harndi, që rczulltuen 
t'aftë mbas provimeve të fundit. 

Neni 2 
K!J Dekret hyn në fuqi q ish më 30 Tetuer 1941. 
Tiranë, më 25.11.1942-XX. 

Francesco Jacomoni d. v. 
K. Kote d. v. 

LJ,- J,1 e li 1•/i,u1,bPSLIPI d,itP ,J. J L.· I 'f I,.;.,\,\ 1 

Emërim Kryesekretari kl. I. n'A imin. 
e 1...1dave të Tregtis 

NA 
\.llt!K, \lHlt!S I P1!:RGJITHSH1!:M I MADHNIS TIJ 

VIKTOR EMANUELIT III 
Pt!:R HIR Ti!: ZOTIT E VULLNET T~ KOMBIT 

MBRET I ITALIS DHE I SHQIPNIS 
PERANDOR I ETIOPIS 

Në virtyt t'autoritetit që Na asht delegue: 
Mba~si pa Dekretin N\ëkambësuer datë 3 Prill 

1940-XVpI, Nr 105, mbi gjëndjen juridike, ekono 
mike e [erarkike të nënpunsave të Shtetit; 

Mbassi u-pa Dekreti Mëkambësuer datë 24 Nan 
duer 1941-XX, Nr. 328; mbi tabelat organike lë 
personelit të Odave të Tregtis; 

J\'\bi propozimin e Ministrit per Ekonominë Kom 
betare 

kemi dekretua e dekretojmë:· 
Z. Gjon Nik Vuksani, ernnohet Kryesekretar 'i. 

Kl. I-rë, grupi A, grada e VII, me rrogën fillestare .: 
të gradës prej fr. shq. 325, në vendin vakant fe. ta 
belave organike t'Administratës s'Odave të Tregtis 
në Vlonë. 

Urdhnojrnë qi ky Dekret të botohet në Fletoren 
Zyrtare të Mbretnis. 

Tiranë, më 4.12.1942-XXI. 
Francesco Jacomoni. d.. v..:,. 

K. Kote d. v . 

, ..• 

)': 
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Dekret Mëkam1>ësue· datë 4-12- f 942-X YI 
Emërim i pjestcrv e H Ko nitetit '.). të Kr. K. Sh. --- 4 

NA 
Mii:KAMBti:S l PËRGJlTHSHti:M l MADHNIS TIJ 

VIKTOR FMANUELIT III 
PËR HIR TË ZOTIT E VULLNET TË KOMBIT 

MBRET I IT ALIS DHE I SHQIPNIS 
PERANDOR I ETIOPIS 

Në virtyt t'autoritetit që Na asht delegue: 
Mbasi u-pa neni 1 i D. JV\. me datë 16 Mars 

1940-XVIII, Nr. 97, mbi krijimin e Komitetit Qen 
druer të Kryqit të Kuq Shqiptar; 

Mbasi u-pa D. M. datë .30 Korrik 1940-XVIa mbi 
emnirnin e pjestarve të Komitetit r.ë fjalë për vjetin 
1940-1941'; 

Tue konsiderua oportunitetin qi të emno'ien pje 
starët e Komitetit në fjalë per vjetët 19!!2-1943 si 
mbas nenit 3 të D. ./H. të sipërpërrnendun Nr. 97 
datë 16,3, 1940; 

Mbasi u ndigjue Këshilli i Ministravet; 
Mbi proponimin e Ministrit Sekretar Shteti për 

Punët e Mbrendshme; 
e -ii dekretue dhe dekretojmë: 

Si pe a.ë t;,; Komi.e [r Qe.;drucr .ë Kryqit të 
Kuq .h:.i a· .ë: dy vjetë. 1942-194J, "m.10hen zot 
nijt: 

1) NL i .. az.mi, i shenuem nga Par tija Kom- 
bëtare Fa h.ste Shqiptare; ·1 

2) Lombardi Gr. Uff. Enrico, Kshilltar i Për- I 
hershëm i l\'U1 istris Financa vet; 

3) Dr. Hamdi Sul ;ebe, Drejtor i Përgjithshëm 
Shëndetcls , 

4) Dr. Dernir Vila, Arnar i Këshillit të Shtetit; 
5) Haxl.i Sh'coza, Drej or i PërgJithshëm i Kry 

qit të Kuq Shqiptar; 
6) Dr. Anton Kosmaçi, Sekretar i Përgjithshëm 

i Mir;i,tris P. Mbrendshme; 
7) Cali.ano Dr. Simmaco, Mjek Kirurg; 
8) Dr. Zia Bejleri, An.ar i Kës}lillit Kontrollues. 
K!:J Dekret do të botohet në Fletoren Zyrtare të 

Mbretnis .. 
iiranë, më 4.12.1942-XXI. 

Francesco Jacomoni d. v. 
1~\ Kruja d. v. 

Uekret Mëkambi3suer ,larii 9-12-1942 XXI 
Emërim Kry:s-?kretari të kl. I. n' A, •. in. 

e Odave të Tregtis 

NA 
MltKAMB!lS I PERGJITHSHEM I MADHNIS TIJ 

VIKTOR EMANUELIT III 
PitR HIR Tl!: ZO'!'IT E VULLNET TE KOMBIT 

MBRET I IALIS DHE I SHQIPNIS 
PERANDOR I ETIOPIS 

Në virtyt t'autoritetit që Na asht deleque , 

:!1,11,r,ssi p t Dekretin Mëkambësuer ·datë 3 PnlJ'' }!HO 
XVIII '\r. H3, mbi gj[ndjen jurid ke, ekonomik':! e J<" 
rarkikc të ni:'1punsavc të Shtetit; 

•• H .• a i •.• -, .. a Dckre i l'M.kambzsuer, dal;ë ;24 Nan· 
~ue, .9.1 XII., Nr. 32b, mni .abe.at or~a11iKe. Lë,perso 
. e.i. të Odave Lë Treg Lis; 

Mbi propozirr.in e tilillistrit Se i e a. h e i · ,.ër 
,.1H) .. 0.11in n orrLi> .are; 

kemi dekretue e dekre.oj.. ë 
L. Dr. 01~ë .der 1...e.:1a, Sekrc.ar i I-rë,' _gr!lpi A, 

,. a .a e \ !1., me sherbirn prar.ë Ish Komisariatit të 
.• al e Crvi për Ko .• oven, Dibrën e Str~gëi:i, ernnohet 
.rtiE. e ,;r , \ i kl. l-rë., grupi A, grada VII, me, rrogën 
i.le a.e re qrades tr. shq. 325, në vendin vakant të 
ace ave · rga i,.e t Adrnini.tra.ës s'Odave .të Treqtis, 

G:d' .. ë.rojrnë qi ky Dekret të botohet rië Fletoren 
Zgrrare lë Mbretnis. 

Tirar.e, më 9.12.1942-XXI. 
Francesco jacomoni d. v. 

K. Jfotte d. v. 

t el., t I I l.an.t.ën.er aatë 9-12 1942-XXI 
( re dim nëp. të Ministris s'Arsimit 

,•h 
let..-1.: •• b.80 l 1'ERGJITHSHl!:M I MADHNIS TIJ 

\ uc ron E1"1Ai''WELIT III 
Pli:R HIR TË LOTIT E VULLNET TE KOMaIT 

MBRET I ITALIS DHE I SHQIPNIS. 
PERANDOR I ETIOPIS , 

'\Jë virtul t' auo i tetit që Na asht delegue; 
Mbassi u-pa Dekreti t'Onë Nr. 105 datë 3.4.1940- 

XVIII, mbi 91e 1dJe:1 juridike, ekonomike· e, jerarhike 
të nepunsavet civilë të Shter it; . 

Mba si u-pa Dekreti Yr,ë Nr. 60 datë 15.3.1942-XX 
mbi nc'rgshimin e Organikut të personelit t'Adrnini 
stratas Qendrore të N\.inistris s' Arsimit; 

M.;:assi u-pa mendimi i favorshëm i Këshillit t'Ad 
mir istrr.tes sti iil\inistris s'Arsimit , 

Mti propozirr.m e Ministrit Sekretar Shteti për 
Arsimin Botucr. 

kemi dekretue dhe dekretojmë: 
Z. Ja1i Terzi, deri tash sekretar i II-të, Grupi A 

grada IX. me rrogë muejorc fr. shq. 200, gradohet 
si sekretar i I-r.!, Grupi A, Grada VI1I, -rne rrogë 
rnuejore fr. shq, 260. 

I<y Dehet ':y~ në fuqi prej dat~s 1· të muejit të 
rnapastajshë-n ai ndiek datën e nenshkrimit të tij. 

Ky Dekret do t'i kumtohet Këshillit· Kontrolluës 
për regjistrim dhe do të botohet në ,Fletoren Zyr 
tare të Mbretnis. 

';iranë, më 9.12.19'!2-XXI. 
Xh. Korça d. v. 

Francesco Jacomoni. d. v, 
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Dekret Mëkambësuer datë 9-12-1942 XX I 

Gradim nëpun. fArësimit 

NA 
MMAMBti:S I P1i:ROJITHSH1tl\1 I MADHNIS TIJ 

Vll{TOR EMANUELIT 111 
P£R HIR TE ZOTIT E VULLNET TE KOMBIT 

MBRFT I ITALIS DHE I SHQU'NlS 
PERANDOR I ETIOPIS 

Nt virtyt t'autoi itetit që Na asht delcquc: 
Mbassi u-pa Dekreti Ynë Nr. 105 datë 3. 

lt.1940-XVlll, mbi gjendjen juridike, ekonomike c je 
rarhike të nëpunsavet civil të- Shtetit. 

h1bassi u-pa Dekreti t'Onë Nr. 60 datë 15.3.1942 
XX mbi ndrgshimin c Organikut të. personelit t' Ad 
ministratës Qendrore tr MinisZris s' Ars1111i,; 

!r\.bassi u-pa mendimi i favorshëm i Kesmlht- t' Ad· 
minlstratës së Ministds s'Arsimit : 

Mbi propozimin c Ministrit Sekretar She.eti pe. 
Arsimin Botuer; 

kemi dekretua dhe dekretojmë: 
·Z: Ndoc Vasija. deri tash sekretar i II-të, Grupi 

A. Grada IX, me rrogë mueiorc fr shq. 250, gradohet 
~i- sekretar i l-rë, Grupi A. Grada VIII, me rroqc 
m~jore fr. shq. 260. 

·· Ky Dekret hyn, në fuqi prej datës 1 të mucjrt t~ 

mapestajshërn qi ndjek datën c nenshkrirnit të tij 
K» Dekret do t'i kumtohet Këshillit Kontrolluës 

prr rregjistrimin dhe do të botohet në Fletoren Z4r 
utr~ të Mbretnis 

Tiranë. më 9 12.1942-XXI 
Francesco jacomoni d. v. • Xb. Korça d. v. 

,' 
Dekret Mëkambësuer du.ë 12-12-l<J42-XXJ 
Emërim i Kryetarit të Ojyqit të P. të Shtet t 

NA 
MmCAMBf>S I PËRGJITHSHt!:M I MADHNIS TIJ 

VIKTOR El\lANUELIT III • 
PtR HIR 'rn ZOTIT E VULLNET Tt!: KOMBIT 

MBRET I IT ALIS DHE I SHQIPNIS 
PERANDOR I ETIOPIS 

Në virtyt t'autoritetit që Na asht delegue; 
Mbassi u-pa Dekreti Mëkamb2suer datë 2310. 

1942-XX, Nr. 262, mbi aprovimin e tekstit, të vetëm 
pe.r krijimin e tunksjonimin e Gjyqit të Posaçëm te 
Shtetit; . • 

Mbasi u ndigjue Këshilli i Ministravet, 
. .Mbi proponimin e Kryetarit t<> Këshillit të Mini 

~-travet; 
..: - kemi dekretue dhe dekretojmë« 
Qjenerali Divizioni Ferruccio Paagnuzzi ernno 

het Kryetar i Gjyqit të Posaçëm të Shtetit. 
Ky Dekret do të botohet në Fletoren Zyrtare. 
Tiranë. më 12.12.1942-XXI. 

.;.M. Kruja d. v. 
Francesco Jacomoni d. v. 

1'r. 1S6 

Dekret Mëkwi&ësuer dati> 12-l2-1942-XXI 
Shkarkim kuestori nga detyra 

NA 
M~KAMB~S I PttRGJITHSP.11:M I MADHNIS TIJ 

\ ncrou EJlANl ~LIT IU 
1'ii.:R HIR Tll: ZO'IIT li: VULLNET Tt KOMif!T 

MBRET I ITALIS DHE I SHQIPNIS 
PERANDOR I ETIOPIS 

Në virtyt t'Autoritetit që Na asht delegue; 
Mba.,si u-pa De.ere.i i Yi.ë Nr, lb cJatc 27.11. 

1942-XXI, 
Nl.bu.;1 u ncliJjuc Këshilli i .l\\inistrmet; 
Mbi propo.Imtn c ./Yl.ir.istrit Sekre.ar Shteti për 

Punët e hlbrendshm<?; 
kemi dekretue e dekretojmë :1 

Z Dr Karlo Çoba, Kues.or i KL Ir me shërbim 
pra-ië Drej loris së PërgjithshH1e të Policis, shkar 
kol.et nga detyra. 

K1.1 Dekre. do t'i kumtohet Këshillit Kontrollues 
për rrcqjistrimm dhe do të botohet në Fletoren Z!Jr· 
tare të Mbretnis. 

Tiranë. më 12.12.1942-XXI. 
Francesco Jacornoni ri. \'. 

M. Kruja d. v, 

IJfk1et st ëkomhvsuer datë 12-12-1942.XXI 
Emërim Gjyqtari relator pranë Gjyq1t të 

posaçëm të Shtetit 

NA 
M£KAMR1l:S I PERGJITHSH~M 1 MADHNIS TIJ 

VIKTOR El\1ANUELI'f Ill 
P£R HIR T£ ZOTIT E VULLNET T£ I<OMBtT 

MBRET I ITAL.IS DHE I SHQIPNIS 
PFRANDOR I ETIOPI$ 

ff virtyt t'autoritetit qe Na asht delegua: 
l\\b11ssi u-pa Dekreti Mëkambë::.uer date 23.10. 

1942-XX. Nr 262, mbi aprovimin e tekstit të vetëm 
për krijimin c funksjornmln e Gjyqit të posaçëm të 
Shtetit; 

Mbi proponimin e l{ryetnrit te Këshillit te ,\i\ini 
stravct.: 

kemi dekretue dhe dekretojmë: 
Kapiteni i Drejtësisë Ushtarake Tornatore Paolo 

emnohet Gjyqtar relator prani' Gjyqit të Posaçëm të 
Shtetit 

Ky Dekret do të botohet në Fletoren Zyrtare. 
Tiranë, më 12.12.1942-XXI. 

Francesce Jacomoni d. v. 
M. Kruja d. v . 

BKSH



Nr.156 FtETORJA ZYRTARE 30 Dhjetor l 942rlll 5 

Dekret Mëkambësuer datë 22-12-1942-XXI 
Oradim nëpunësi t'Atsimit 

NA 
MrutAMBES I PIRGJ'.ITHSHEM I MADHNIS TIJ 

VIKTOR EMANUELIT III 
Ptm. HIR TE ZOTIT E VULLNET TE KOMBIT 

MBRET I !TAUS DHE I SHQIPNIS 
PERA)JDQR I ETIOPIS 

Ne virtyt t'autorltetit që Na asht delegue; 
M.bassi u-pa Dekreti t'Onë Nr. 105, datë 3. 

4.1940-XVIII, mbi gjendjen juridike, ekonomike e je 
rarhike të nëpunsavet civil të Shtetit. 

M.bassi u-pa Dekreti Ynë Nr. 60 datë 15.3. 1942- 
XX mbi ndryshimin e organikut të personelit t' Ad 
ministratës Qendrore të Ministris s 'Arsimit ; 

M.bassi u-pa mendimi i favorshëm i Këshillit t'Ad 
mlnistratës së Ministris s'Arsimit; 

Mbi propozimin e Ministrit Sekretar Shteti për 
Arsimin Botner. 

kemi dekretue dhe dekretojmë» 
Z. Zejnel Sopoti, deri tash Sekretar i III-të, 

Grupi A, Grada X, me rrogë muejore fr. shq. 190, 
gradohet si sekretar i II-të Grupi A, Grada IX, me 
rrogë muejore fr. shq. 200. 

K!, Dekret hyn në fuqi prej datës 1 të muejit të 
mapastajshërn qi ndjek datën e nenshkrimit të tij. 

Ky Dekret do t'i kumtohet Kë .hillit Kontrolluës 
për rreqjistrimin dhe do të botohet në Fletoren Zyr 
tare të Mbretnis. 

Tiranë, më 22.12.1942-XXI. 
Francesco Jacomoni d. v. 

Xhevat Korça d. v. 

DE1 RET MfNISnOR£ 
D. n. 113. · Pranim dorëheqjeje nëp. të Kuesturës 

N / Minish-i Sekretar Shteti për Punët e Jlbrendëshme 
Mbassi pa lutjen e Z. Hiqmet Shameli, nëpunës 

i kl. III-të pranë Kuesturës së Gjinokastrës, paraqitë 
me shkresën Nr. 0856, dt. 2.12.1942-XXI të Drej 
toris së P. të Policis, me të cillën i përrnënduni 
parashtron dorheqjcn nga nëpunsia për arsye fami 
ljare; · 

Mba:si pa nenin 45 e 46 të Dek. Mëk. Nr. 105 
dt. 3.4.1940-XVIII; 

Dekreton: 
Neni i vetëm: 

Pranohet dorheqja e Z. Hiqmet Sharneti, në 
punës i kl. III pranë Kuesturës së Gjinokastrës, pa 
rashtrue me dt. 13.11.1942-XXI, për arsye familjare. 
' Urdhënojmë qi ky Dekret të botohet në Fletoren 
të Mbretnis dhe t'i komunikohet Zgraver përkatëse. 

Tiranë, më 14.12.1942-XXI. 
N/ Ministri i Punëvet të Mbrëndëshme 

Mark Gjomarkaj d. v. 

D. n. 117. • Ndreqje date deklarimi dorëheqjeje 

N /M'inistri Sekretar Shteti për Punët e Jlbrerulëshma 
Mbassi u-pa Dekreti i ynë Nr. 94, dt. 6.11.1942- 

XXI; I 
Mbassi u-pa shkresa Nr. 11605-I, dt, 7.12.1942- 

e Drejtoris së Llogarive dhe Ekonomatit pram kësa] 
Ministrije; 

Mbassi u-pa Dekreti Mëkambësuer Nr. 105, dt, 
3.4.1940-XVIII tbotue në Fletoren Zyrtare Nr. 55, 
dt. 7.4 1940-XVIII; 

Dekreton:, 
Neni 11 

Deklarimi dorëheqës i Z. Pano Duka, agjent i 
rd. III-të në burgun e Gjinokastrës, grupiC, grada 
grada XIV, hynë në fuqi për të gjitha efektet ligjore, , . 
me datën 31 Tetuer 1942-XXI e jo me datën 1' 
Tetuer 1942-XXI 

Neni 2 
Ky Dekret për dije e veprim do t'u njoftohet të 

gjitha zyravet përkatse dhe do të botohet në Fleto 
ren Zyrtare të Mbretnis. 

Tiranë, më 12.12.1942-XXI. 
N l Ministri i Punve të Mbrendëshme: 

Mark Gjomarkaj d. v. 

D. n. 118 - Dekla-im dorëheqjeje 

N /Jlinistri Sekretar Shteti për Punët e Mbrendëshme 
Mbassi pau dosjen përkatse nga e cila nxjerrët 

se Z. Qazim Ejupi, Arkivist (me funksione agjenti të 
parë pranë Prefekturës së Kuksit}, ka mungue nga 
zyra pa ndonji shkak të [ustifikuem për nji kohë ma 
të gjatë se nji mueji; 

Mbassi pau nenin 45 të D. Mëk. Nr. 105 datë 3. 
4.1940-XVIII. mbi g'end·en juridi're, ekonomike e je 
rarhike të nëpunsavet civil të Shtetit; 

Dekreton :, 
Z. Oazim Ejupi, arkivist (me funksione agjenti 

të parë pra-ë Prefekturës së Kuksit ) grupi C, grada 
e XII, deklarohet dorëheqës. 

K•t Dekret hyn në fuqi më datën 1 Kallnuer 
1943-XXI. 

Ky De'rret do t'i komunikohet Këshillit Kontro 
llues për rre-tjistrirn dhe do të botohet në Fletoren 
Zyrtare të Mbretnis. 

Tiranë, më 12 12.1942-XXI. 
NjMinistri i Punve të Mbrendëshme: 

Mark Gjomarkaj d. v. 

D. n. 115 .• Ngritje mase pezullimi nëp, 

SJ ,lfinistri Sekretar Shteti J)P1' Punët e Mbrendëshme 
Mbassi pa proponimin e Prefekturës së Pizren 

dit Nr. 388-7, dt. 1.10.1942-XX, me të cilin ker 
kohet ngritja e masës së pezullimit marrun në ngarkim 
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të kryetarit të komunës së Opicrushës, Z. Shaban 
Haxhisë ; 

Mbassi pa Dekretin Ministruer Nr 75, dt. 21. 
8. 1942-XX; 

Mbassi pa raportin e Inspektorit të Bashkive 
dhe të Komuneve të Pizrendit; 

Dekreton:, 
Neni 1 

Ngritjen c masës së pezullimit të z. Shaban Ha 
xhisë, kryetar i komunes së Optcrushës, tuc i njohun 
të gjitha të drejtat e privuemc: me Dekretin t'One Nr. 
75, dt. 21.8.1942-XX, tue autorizue të përmëndunin 
me fillue në detyrën e tij origjinale, dhe tue i pague 
të gjitha rrogat qysh nga data e ndalimit të paqesës 

Neni 2 ,,. ••· - 
Ky Dekret për të gjitha efektet ligjore hynë në 

fuqi me datën e sotme, 'dhe do të botohet në Fletoren 
Zyrtare të Mbretnis. 

Tiranë, më 12.12.1942-XXI. 
Ni .Ministri i Punve të Mbrendë:,;hme: 

Mark Gjomarkaj d. v. 

Pezullim mësuesi 

.li inistri Sekretar Shtdi për ll's·imiu Hui iu r 
Mbassi pa telin Nr. 755-I datë 14.10.1942-XX t'In 

spekloris s'Arsimit t'Elbasanit me anën e të cilit 
njoftohej se kundra Z. Petrit Hakan mësues n'El 
basan, asht marrë nji masë policore; 

.Mbassi pa neni 7 të Dek. Mëk. Nr. 24, dt. 10. 
2.1942-XX; 

Dekreton: 
Neni 1 

Z. Petrit Hakani, mësues n'Elbasan, grupi B, 
grada XI, rroga mujore fr. shq. 170, pezullohet nga 
detpra, me shveshje prej rroge për nji kohë të pa 
caktuerne, rnbassi kundra tij asht marrë nji masë po 
licije. 

Neni 2 
Pezullimi i tij për të gjitha efektet ligjore, ka 

vleftë që nga data 14.10.1942-XX. 
Kg Dekret do të botohet në Fletoren Zyrtare të 

.Mbretnisë dhe ka për t'i-u kumtue Këshillit Kontro 
lluës për rregjistrim si dhe Zqravet tjera përkatëse. 

Inspektorija e Arsimit e Beratit ngarkohet me njof- 
tue sa ma sipër Indendencës Financjare. 

Tiranë, me 18-11-1942-XXI. 
.Ministri: 

Djevat Kortsha d. v. 

D. n. 387. - Caktim ç nimt për shitjen e karburit 
të kalciumit në Korçë 

itlinistri Sekretar Shteti për Financat 
- .Mbassi pa Dekretin e vet n. 123 dt. 1 Qer 

snor.. dhe atë mëpastajmë n. 336 datë 31 Tetor 

1942, mbi çmimin e karburit të Kelçiumit në. Depon 
c Korçës; 

Tue parur parasysh sa asht caktuë në Marë 
veshtjen c datës sotme, mbi çmimin c bartjes të 
njohur Shoqënis A.G.I.P., për çdo kuintal karburo të 
kalciumit prej Durrësi në Korçë; 

Dekreton:, 
· Neni 1 

Çmimi i shitjes publikut i karburit të kalciumit 
që dërgohet në Korçë mbas datës 17 dhjetor vazhduës 
parapa në Dekretet t'Ona n. 123 dt. 1 Qershor· 1942- 
XX, dhe n. 336 dt. 31 Tetor 1942-XXI. caktohet 
përkatësisht, fr. shq. 85.97 c fr. shq. 93.87 për çdo 
kuintal të prodhimit netto. 

Neni 2 
Për të gjitha efektet e ligjës, ky Dekret do të 

botohet në Fletoren Zqrtarc të .Mbretnis. 
Tiranë, me t 7-12-1942-XX I. 

Ministri i Finaneavet t 
Shuk Gurakuqi d. v. 

Kori ijim date 

,tlinisfri Sekretar Shtet! për Financat 
Mbassi pit Dekretin c Tij Nr. 376, datë 2.12 . 

1942-XXI. 
.Mbassi pa Dekretin e Tij. Nr. 62, datë 30.3. 

1942-XX; 
Dekreton: 

Neni 1' 
Ndreqet data e hgrnjës në fuqi e Dekretit Nr. 

376 datë 2.12.1942-XXI, q'i njef të. drejtën e pa 
gesës së rrogës Zot. Hajri Halila], Grupi C, Grada 
XIV-të nga 30.3.1942-XX 'në 17.3.1942-XX. 

Neni 2 
Ky Dekret do të botohet në Fletoren Zyrtare të 

Mbretnis, dhe do t'i kumtohet Këshillit Kontrollues 
për rregjistrim. 

Tiranë, me 16-12-1942-XXI. 
Ministr' i Financavet: 

Shuk Gurakuqi d. v, 
Pranim - dorëheqjeje 

Ministri Sekretar Shteti për 'Pinancat 
Mb:i::s: pa Dekretin Mëkambësuer datë 3 Prill 1940- 

XVIIL Nr. 105, mbi gjëndjen juridike, ekonomike e je 
rark.ike të nënpunsave të Shtetit; 

.Mbassi pa Vendimin e Keshillit t'Adminlstratës 
së .Ministris së Flnancavet, 

Mbassi pa shkresën e Zyrës Financiare të Kuke- · 
sit Nr. 25-41 datë 28.11.1942-XXI, me të cilën për 
cjellet lutja e Z. Behri, që njofton se i përmenduni 
paraqet dorëhëqijen rnbassi asht emnue si Sekretar 
Komune; 

Dekreton:· 
N~ 1· 

Pranohet dorëheqja e paraqitua prej Z. Jakup 
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Behri, Grupi C, Grada XV-të, Agjent i kl. IV-të pranë 
.t;yrës Financjarc të Kukësit. 

Neni 2 
Pranim' i dorëheqjes të përmëndunit ka efekt prej 

datës 30.11.1942-XXI. 
Ky Dekret do të botohet në Fletoren Zyrtare të 

Mbretnisë dhe ka për t'i-u kumtua Këshillit Kontro 
!Luës për rregjistrim si dhe Zyravet tjera përkatëse. 

Tiranë, .me 16-12-1942-XXI. 
Ministri i Financavet: 
Shuk Gurakuqi d. v. 

FLETË SHPALLJE , 
Bashkia e Korçës nxjerr n'ankand pakë dhënje 

ngri tjerr e pleravet prej rrugëve të ndryshme të qyte 
tit me 15 karro, për kohën që më 1 Janar deri më 
31 Dhjetor 1943, me çmimin bazë fr. shq. 120 për 
çdo karro dhe me konditat e poshtë-shënuara: 

1) Ankandi do të zhvillohet· në Sallën e Bashkisë 
dhe përpara Këshillit të njezet e njëjtën (21) ditë 
që nga data e botimit të kësaj Fletë-Shpallje në 
Fletoren Zyrtare dhe në qoftë se kjo ditë takon ditë 
pushimi ankandi do të zhvillohet të nesërmen. 

2) Ankandi do të zhvillohet në mënyrën e para 
pame në nenin 36 të Rregullores së Kontabilitetit d. 
m.th., me anën e ofertave të mshefta, të cilat do të 
krahasohen me skedën e mshehtë të pregatitur prej 
Këshillit të Bashkisë. Ofertat do të jepen të mby 
llura në zarfe të vulosura me dyllë të kuq dhe do të 
përmbajnë shprehimisht pranimin e konditave të flet 
shpalljes, nënëshkrimin e qartë të ofertuesit bashkë me 
garancinë përkatëse sikundër shënohet më poshtë; mbi 
zarfet e mbyllura dhe të vulosura me dyllë të kuq të 
ofertave. Ofertat pranohen edhe me anëa e postës dhe 
me ndërmjetësimin e personave të tretë, të cilët duhet 
të kenë përfaqësi legale. 

Nuk pranohen oferta me telegrame 'ose telefon. 
3) N'orën 9 para dreke të ditës q'u shënua ma 

Sipër për zhvillimin e ankandit, Kryetar' i Bashkisë hap 
ankandin tue vue mbi tryezë skedën e msheftë .. Mandej 
iu njofton konkurusave objektin e ankandit dhe kon 
ditat e kontratës. Deri në tre orë mbas hapjes s'ankan 
dit vazhdon pranimi i ofertave. Ofertat e paraqitura 
nuk mund të tërhiqen, por ofertuesit mund të para 
qitin edhe të tjera oferta para se të fillojë çelja e 
zarfeve. Mbas kalimit të tre orëvet d.m.th. n'orën 12 
fiks në mes ditë në prezencën e ofertusave do të 
çelen ofertat dhe adjudikirni do të bëhet mbi emrin 
e atij që do të ketë ofruar çmimin ma të mirë. 

I.!) Ata që dëshirojnë të marrin pjesë në këtë 
ankand duhet të depozitojnë n' Arkën e Bashkisë për 
garanci 10 0/0 ( dhjetë përqint) mbi shumën që do 
të ofrojnë ose garanci bankare për këtë shumë, ose 
të ipotekojnë me ipotekë të parë në favor t'l\rkës 
Bashkisë pasuri të palujtëshrne të tyre të ndodhur në 
qgtet, por në këtë rastin e fundit garancija do të jetë 

dy fish d.m.th., 20 0/0 (njëzet përqind) mbi shumën 
që do t~ ofrojnë. 

5) Sipërmarrësi detyrohet që t'i ngrerë plerat dhe 
sendet e hedhura nëpër rrugët ose nga shtëpitë me 
15 karro të tija të cilat do të jenë të mbyllura në 
mënyrë arke dhe do të hapen me kapak që sipër. 
Kasoni i karros do të ketë naltësi 50 cm. dhe kaf 
shët që do të heqin karrot do të jenë të shëndosha. 
Mbledhja· e pleravet do të fillojë që në mëngjes posa 
të gdhihet dhe deri sa të perëndojë dielli çdo ditë 
duke qëndruar karrot dy orë në mes ditë për pushim. 
Arabaxhinjtë që heqin kafshët e karrovet do të pagu 
hen prej sipërmarrësve dhe do t'i hedhin jashtë qyte 
tit në vise të caktuara, prej Policis së Bashkisë dhe në 
kohën e dimrit janë të detyruar të nqrejnë me karrot 
dherat dhe akullat prej rrugëve principale simbas 
urdhrit të Policis Bashkis përveç dherave të ndër- 
rimeve. 

6) Në qoftë se sipërmarrësi nuk i nxjerr nëpër 
rn..92t t> 1:i karrot për mbledhjen e plerave, detyro 
het t'i paguajë Bashkisë Fr. Shq. 10 në ditë për çdo 
karro që do të mungojë dhe në qoftë se karroja mun 
gon pjesërisht dhe jo gjithë ditën Këshilli i Bashkisë 
ka të drejtë të caktojë shpagesën analloge duke qënë 
detyruar sipërmarrësi që t'pranojë këtë pa asndonjë 
kundërshnm. 

7) Në rastin se Këshilli i Bashkisë shëkon se 
pastrimi i qytetit mbetet prapa nga mos respektimi i 
gjith konditave të shënuerne në këtë Flet-Shpallje, 
ose nga pazotësija e sipërmarrësit, Këshilli i Bashki 
së ka të drejtë t'anullojë kontraton, pa patur të 
drejtë sipërmarrësi të kërkojë ndonjë shdanim dhe 
përveç kësaj sipërmarrësi është i detyruar që t'i pa 
guajë Bashkisë çdo dëm që mund t'i vijë Arkës Ba 
shkisë nga përsëritja e ankandit. 

8) Pagimi i çmimit të sipërmarrjes do të bahet 
në 12 dhanje të njajta në fund të çdo muaji, në qoftë 
se në mbarimin t'afatit sipërmarrjes 31 Dhjetuar të 
vazhdojë në punë edhe pas mbarimit të afatit deri në 
dorëzim të ri me konditat e shitjes së vjetër, por 
ky vazhdim nuk do të kalojë kohën deri 31 Janar të 
vitit 1944. 

9) Kontratoja e sipërmarrjes ngrehjes pleravet 
do të vihet në zbatim rnbassi të merret mendimi i 
Këshillit Administrativ i Prefeturës këtushme si dhe 
pëlqimi i Z. Prefekt sirnbas nenevet 133 dhe 138 të 
Ligjës së Bashkive. 

10) Sipërmarrësi detyrohet të nënëshkruajë kon 
traton Noteriale mbrenda 10 ditëve që nga data e 
dhënies të pëlqimit nga ana e Z. Prefekt e cila do t'i 
njoftohet rregullisht, dhe deri sa të nënëshkruhet kon 
tratoja Noteriale vendin e saj do t'a zerë letë adju 
dikata. 

11) Sipërmarrësi ngarkohet me pagimin e taksës 
2 0/0 mbi shumën e përgjithëshme qij do të ~rmbaj_~ 
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kontratoja sirnbas nenit 16 të D.M. Nr. 19 datë 6-2- 
1942 si dhe me shpenzimet e kontratos Noteriale dhe 
të botimit të Flet-Shpalljes në Fletore. 

12)· Bëhet shënim se nuk do të pranohen si ofer 
tuesa "ata që i detyrojnë • Bashkisë, dhe se ofertat· qJ 
do të jenë më të ulëta nga çmimi bazë nuk do të 
merren parasysh. 

Korçë, më 15 Dhjetor 19!.!2-XXI. 
Kryetar'i Bashkisë : 

'• 

FLET SHPALLJE l\NKA~Dl 
Bashkija e Kryeqytetit nxjerre n'adjudixa:e shtitpi, 

lëshimin në sipërmarrje të taksave që posht-tregohen 
' per periudhën 1 Kallnuer 1943-XXJ deri me 31 . Dhe- 

tuer 1943-XXI: , .. 
a) Taksë Konsumi të mishit Shpërblim Therje 

dhe transportimi i tij prej Thertores në dyqanet e 
rnishë-shitsave, çmirm bazë Fr. Shq. 250.000 

b) Taksë peshimi dhe matje » " 65.000 
c) Taksë vendi » » 100.000 
ç) Taksë shit-blemje të gjasë së 
gjallë » » 120.000 

1) /\djudikata do të zhvillohet në Sallën e Krye 
sis Bashkis Kryeqytetit'. perpara Komisionit p~rnw 
nent prej orës 16 deri n' orën 19 të 22 tës di të mbas 
botimit të kësaj shpallje në Fletoren Zyrtare (inklusiv 
dita e shpalljes}: ne· qofte se dita e adjudikates takon 
të jetë ditë pushmi Zyrtar, kjo veprohet ditën 12 

nesërme; t 
2) Ofertat do të paraqiten në zarf të mbqllun 

dhe veç e veç per ç'do grup, ose per nji grup vetem, 
tue qenë te shoqnueme me garancie bankare në të 
holla t.ë derdhuna n'arkën e Bashkis ose n'ipotek të 
parë dp-Iishe si vijon: 

Për grupin a) Fr Shq. 25.000 
b) . 6.500 )) )) )) » 

» )) c) >) » 10.000 
)) » ç) )) )) 12.COO 

3) Ofertat nënçmimin bazë, dhe që nuk i kanë 
mbrijtë skedës së mëshettë, nuk merren parasysh si 
edhe ato që eventualisht jepen me telegram e telefon 
e me kondita jashta këtune të cakruerne në këtë_shpa 
llje. 

4) Ofertuesit, përpara se rne marrë pjesë n'ankand, 
rruhet të paraqesin nji certifikatë, ose çdo dokument 
tjetër, nga i cili të rezulto] afresija e tyne për kët si 
përmarrje; qjith'ashtu, përpara se me dhanë oferta, 
duhet të marrin njoftim mbi taksat ligjore dhe rre 
gullat përkatëse: 

5) /\djudikata zhvillohet ne konformitct me dispo 
zitat e rregullores së Kontabillterlt të Pergjithshërn 
të Shtetit, rue vijue adjudikata e hapët midis atune 

· qe rezultojnë oferta të barabarta; 
6) · Fituesi i ankandit, rnbrenda pesë ditëve, qysh 

prej datës që të dërgohet në Noterie projekt-kon· 

A't. IS6 

trata, detyrohet të paraqitet për lidhjen e kontratës, 
dhe pësmbëdhëj të ditë mbas nënshkrimit, të filloj 
sipermarjen, perndrushc qarancija e Janun kalon ne 
favor t'arkcs se Bashkis dhe adiudikata konsidero 
het e anuluerne: 

7) Shumq_ e ofruerne do t,ë derdhet n'arkën e Ba 
shkts · nga an'e Sipërrnarrsit t'ankandit për ç'do grupe 
në -karer kiste të barabarta me 15 të çdo mueji tue 
fillue më 15 Kallnducr e deri më 15 Tetuer, në rast 
vonimi të nji kisti per dy rnue], sipermarrsi detyrohet 
me pagesen e kamates ligjore, dhe ne rast vonimi 
për kater muej, Bashkija rezervon të drejtën, përpos 
kamares dhe kryegjas, dhe ate për anulimin e kontra 
tës, tuc kalue gjothmone në favor të Bashkis garancija 
e lanun si mbas pikes 2 të. kësaj' Shpallje; 

·· 8) Yj~lja< e ~.aksave nga. sipërrnarrsit do të bahet 
n2 konfor;nitet me dispozi 'at ligjore në fuqi dhe në ,,, . ... 
bazë të di ftesave të pregadituna për kët qëllim nga 
an'e Bashkis ; · vl~'f11:1. si shtqpshkrim do të jaguhet 
nga sipërmarrsi , .. 

9) N<' rast se konstatohet nxjerrje taksi në kun 
dërshtim me Jigjën, kontra-vajtësit gjobiten, për herë -,.. . 
të parë, më Fr. Shq. 1qo, për të dytën me Fr. Shq. 
300, dhe mandej merren masa për anulimin e kon 
tratës ~ humbjen e qarancis, tue . u ba dhe ndjekjet 
penale· përkatëse; 

10) Per çdo kontestim midis sipërrnarrsit dhe 
'publikut, .arbiter asht Bashkija e Kryeqytetit dhe, 
deri ne zgjidhjen definitive, taksa e kërkueme der 
dhet n'arkën /? Bashkis, si depozite. nga an'e bashka 
dhansit; 

11) Taksat e vjeluna nga an'e Bashkis prej or 
ganeve te· sajë, qysh nga fillimi i vjetit e deri më 
ditën e fillimit të sipërmarrjes do të kalojnë për 
llogari të sipërrnarrsit: 

12) Bashkiia e Kryeqytetit rezervon kurdoherë 
të drejtën për survejimin dhe kontrollimin e mire 
zbatimit të ligjës nga an'e sipërmarrsit. rue ndërhye 
sa herë që të shifet .nevoja: 

13) Bashkija e Kryeqytetit ven ne dispozicjon 
të sipërrnarrsit mjetet e saja peshimi e matje te 
vendosuna ne pazarin e rie dhe të vjeter, dhe lokalet 
të cilat ky i fundit detyrohet me i kethye ne gjendj~ 
të mirë, dhe siç i mori në dorzim; 

14) Sipërmarrsi detyrohet me mbajtë në shërbim 
të tij persona kompetente, rue preferue ata q~ deri 
sot i sherbejne Bashkis, në rast se vijnë në marrë 
veshtie. Në vendet e dukshme do të vendosen ta- 
belat taksave ligjore. · 

15) Sipërmarrja vazhdon të jetë në fuqi edhe 
20 dite mbas skadimit t'af'atit në rast se adjudikata 
e re nuk asht perfundue qofte edhe sikur të mos 
jetë ba, qga an'e Bashkls, njoftim Zyrtar; 

16) Me ordonancë të posaçme publiku do të vihet 
në dijeni mbi sipërmarrjen e lëshueme; 
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17) Çdo shpenzim që. ka lidhje me këtë adju 
dikate, · si shpallje, kontrate, taksa shretnore, bash 
kijake e tjera, janë në ngarkim te. sipërrnarrsit. 

Tiranë,, më 15.12.1942-XXI. .·,··.· . · · 
Ng~ Bashkija e Kryeqytetit. 
' . ' . 

' i.' , 
1 ' 1 FLET 'SHPALLJE 

Komuna e Qerldtës s;Er~kës, në bazë të Ven- 
••• <.. ..:'I' ., 

din:rlt: · Nr. 25 datë 14-12-1942-XXI, të Kryesis së 
satnxjer në Ankant tepërdhenjeje të drejtën e mble 
dhjes së taksave të poshtë-shënuar për kohën prej 
1 Janar 1943-XXI deri 31 Dhjetor 1943-XXII. 

1) Taksa e gjakut dhe e konsumit me çmimin 
bazë Fr.: Shq. 2100; 

2) Takse peshim e matje dhe kupim vendi me 
çmim bazë ;Fr. Shq. 5000; 

3) Taksë shit-blerje së gjësë së gjallë me çmim 
bazë. Fr. Shq. 2700. 

Ankant! do të shvillohet në sallën e Komunes st 
Qendrës Ersekës përpara Kryetarit të Komunes 
te 21 ditë' që nga dita e botimit të kësaj Flet-Shpa 
llje në Fletoren Zyrtare, dhe në qoftë se kjo ditë 
takon ditë pushimi të nesërmen prej orës 9 deri më • 
ora 12. Për çdo inforrnaë dëshëruesit mund të para 
qiten kurdoherë në 'Sekretarinë e kësaj Komune. 

Ersekë. më 14.12.1942-XXI. 
Kryetar' i Komunes. 

. ,:. . , . ·"- .. * 
Në bazë te, v~ndimit të Kryesis Përmbarimit të 

Shkoprës, këjo Zyrë nxjerr n' ankand nji Livadh të 
nodhun në katundin Rrepe o·arku i Komunes Guit 
Zi dynym 10 'It (dhet ~- gjyst) kufizue . Kusha e 
Gasper Çobes, e rruga· e Tokave, Sadik Hysa e 
Kushs e Gasper Çoobes. Mark Kraja e Rruga e 
Madhe. · ~ 

Ankandi i parë fillon me darën 15-XU-194.2-XXI 
dhe vazhdon tridhet ditë rresht tue mbarue me do. 
tën 15 Kollndur l 94.3 XXI. 

Ankandi i dyt fillon nga e nasermjo e ditës së 
mbarimit të af atit t' ankand es parë dhe vazhdon 
pesmëdhet dit rresht tue mbarue e marr fund shit 
ja e tij me dot 1 Fruer 1943-XXI diten ë Hanë n' o 
rën 5 mas dite. 

Prandaj kush dishron me ba blemjen e këtij 
livadhit të paraqitet në kët Zyrë mbrenda ofcteve 
te cak tu em si ma sipër për të dhanë ofertën e vet 
konform nenit 4.53. të Sht. II. të P. Civile. 

· Në bazë të beneficit të vobeksis akordue a 
nas gjyq-fituse kjo shpallje nxirret pa timbra. 

Përmbarusi 
Shkodër, me 10-12-1942-XXI. 

{, 

FLETt SHPALLJE 
Si mbas Urdhnit telegrafik Nr. 8105 d. 3.8.1942- 

XX. të Minfatrisë P. të Mbrendshme, Prefektura re 
~ nzjer në ankan p8kësimin _e Ushqimit (Bukë)_e 

të sendeve të tjera tL!1ilO~rl1£..Për _Bur_gun_ e këtu 
.shërn njat yshtrin:Jit. Iinancjar 1942-43-XXI, që shë 
nohen në tre qrupet 12 posht shënueme: 
:T' GRUPI '(I-rë . . - . , . 
:·<. -Bukë_gruni _çmiri1i. bazë Fr. Shq. ~9- 1 do të jetë 
:aJ ·që ka 'me caktue her mbas herë Bashkija e vëndit. 

GRUPI i II-të 
Çmimi bazë fr. Shq. 

2) Sapun vendi kual; 1-për Kg. 8. 
3)Mangaj prej hekuri në formë 
saçi do të jen të kompletueme me 
tri kamëza e dy dorza Kg. l 
këlqere kokër kokër 
5) Rrogoza prej shavari dimencijon 
2Xl? 25 cop 1 
6) Fshesa të mira me bishta italjane, 

. Kuol 1 cop 1 · 
Fshasa vendi të mira 1 cop 1 
7) Eurco 'për të lye me sherbët 
Kërqele 1 cop 1 
8) Thasë bush të vjetra për të lar 

' . 
dysheme. 1 cop 1 
9) Xhsmo për dritore me dimancion 
33X80. 1 cop 1 · ;· 8. 
10) Llambadina aletriku Wat 15-25. 1 cop 1 ';1.1!0 
11) Llamba N. 5 komplet .1 cop I 6. 
12) Shishe Llambe N. 5. I cop 1 1 
13) Fitil ,, ,, Met. I 1. ;. 
14) Fener N. 3 të fabrikës. cop 1 4 . 
15) Teneqe gazl për rode cop 1 10 . 
16) Kavatë për larje ,, I 25. 
17) Gaz kg. 1 1.05 
18)" Shkrepsa cop 1 0.20 
Qymyr prej druni K v. 1 · 50. 
19) Dru dushku 1 6. · 
20) Pishë të- mirë kg. 1 l. ,.., 
a) Adjudikata do të mbahet në zyrën e Prefek 

turës njëzet e nij ditë mbas botimit të kësaj shpa 
llje në fletoren zyrtare, prej orës 9 deri në 12 para 
dreke përpara Kornisijonit të posatshërn të formuar 
per kët qëllim; në ras se atë ditë ndodhetno nji 
festë zyrtare, ankandi do të bahet me të nesërmen po 
në oren e sipër-treque , 

b) Sistemi i ankandit asht caktue me anë të 
ofertës si mbas dispozitave të artikujve 36 e 38 të 
regullores mbi zbatimin e ligjes të kontabilitetit të 
përgjithshëm të Shtetit. 

c) Ofertat paraqiten në pliko të mbyllura dhe 
sjellin zbritje për qind, mbi çmimin bazë veç e veç 
të tëqjithve për çdo grup, dhe per ç'do grup ashtë 
e pranueshme «an bllok» në se ka çdo artikull ofer 
tat nuk mundet të janë me çmimin bazë që shënohen 
në. kët shpallje për me_ zbritje për qindcse nga çmimi. 

ç) Në mbarim të tyre orëve e pikërisht në orën 
12 të ditës së caktueme si mbas pikë a) per xhvi 
llimin e ankantës kryetari i Kornisjonit fillon në çeljen 
e ofertave në prezencën e ofertuesve tuj këndua njj 

15. 
O.SO 

6. 

3 .. 
2.50 

10. 

2. 
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nga nji, dhe mandaj i krahason me skedën sekrete 
dhe ofertuesin ma të mirë c deklaron adjudikadar fi 
tues në rus se ndër ofertat të fshefta rezullton se dy 
o se ma tepër ofertues kanë paraqitur oferta të njijta 
e qi janë të pranueshme athere veprohet në nji lici 
tacion ndërmjet vetëm t!Jne si mbas nenit 41 të re 
gullores, pastaj adjukatohet ofertusi që jep çmimin 
më të ulët. 

d) Ofertat paraqiten personalisht mbrcnda tre 
orëvet që ankandi rin i çelun, ose dërgohet edhe me 
anën të postës, por me që ato kanë aritur nji ditë 
ma përpara datës së adjukatës, oferta e bamë me 
anë telegrami o se telefoni nuk pranohet. 

dh) Konkuruesat bashkërisht me ofertat c t!)ne 
duhet të paraqisin dhe letër qarancinë per fr. shq. 
(800) tetë qind për grupin e parë fr. shq. (200) 
për grupin e dytë, për grupin e tretë fr. shq. (200) 
në të holla të depozitueme në Financë ose në nji 
nqa Bankat · që funkcionojnë në Shqipëni o së në 
pasuninë të patundëshme në ipotekë të parë dhe nji 
sasi sa dy fishe e saj, dhe këjo garanci ju kthehet 
gjithë ofertusve tjetrë, për veç atij që ka me u deklla 
rue prej komisionit adjudikatës fitues. 

e) .Mbas si të epet autorizimi nga Ministrija ,: 
P. t.ë .Mbrendshme e mbrenda dhjet ditëve nga data 
e komunikimit sipërrnarrsi detyrohet me lidhun Kon 
tratën definitive, dhe në rast të kundërtë humbet pa 
as nji formalitet tjetër garancinë e lanun. 

ë) Kondrata hyn në fuqi që ditën e aprovimit të 
saj nga .Ministrija e P. të Mbrendshme. 

f) Për veç çdo shkak qoftë në rast se kontrata e 
re për vjetin e ardhshëm nuk do të jetë përfunduar 
deri në datën e përmendur në germë b. sipërrnarrsi 
detyrohet me vazhdue fornizimet e gjithë sendeve të 
matruna përsipër me kontratë për dy muej të tjerë 
mba skadimit të kontratës po me këto çmime. 

g) Sipërrnarrsi detyrohet me i fornizue artikujt 
e marun për sipër nji lloj e nji sasi që kanë me .u 
lypë prej zyrës së Burgut, dhe dorzimi i sendeve 
edhe për dy muej të tjerë bahet mbrenda ditës në 
zyrë të burgut me shpenzimet e sipërrnarrsit. 

gj) Vonesa e dorzimit të sendeve që zgjat ma 
tepër se nga sa përmendet në germën g, konsiderohet si 
mos kujdesi e fornitorit dhe e len të lirë nëpunsin e 
burgut të blejë në treg sendet e kërkuerne me ç'mirnin 
e pjesës dhe diferenca i ngarkohet sipërmarrsit duke 
ja zbritë nga shuma e faturëve të pa Iikujdueme, dhe 
në rast përsëritje fornitori humbën garancinë pa qe 
në nevoja për një vendim gjyqësor. 

h) Sendet dorëzohen prej fornitorit, gjithë mon ne 
sasinë e plotë që asht kërkue dhe pikërisht si mbas 
kualitetevet të pranuara prej komisionit dhe atij vetë 
ditën e adjudikatës. 

i) Sipërmarrsi në qoftë se nuk i fornizon artikujt 
e porosituna me ato kondita e ato kualitete që ka marrë 
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përsipër, zuru c burgut asht e lirë të i këthejëdhe në 
ven ct It' tyne të blejë ti:' tjera në treg në llogarin e 
në dam të sipërrnarrsit. 

j) Çmimi i sendeve të marruna përsipër, dotë i 
paqohen sipërmarrsit nga arka e Financavct të vendit 
me mandat direkt të ~iëshuemc nga Ministrija e P. 
të Mbrendshme. në bazë të dokumentave justifikuese 
të vërtctucmc rregul lisltt nga autoritetet kompetent. 

k) Konflikti që. munt të ndodhë në mes të burgut 
e të sipërrnarrsit, zgjidhet definitivisht nga Këshilli i. 
Bashkisë mbi kualitetit e Bukës, dhe të sendeve tjerë 
nga këshilli administrativ, në mungesë të tij nga 
Këshilli i Bashkisë. 

1) Nga vonimi i pagesës deri në tre muet, sipër 
rnarrsi nuk ka it· drejtë të presë furnizimin e ushqi 
mit të sendeve W tjera të rnarruna përsipër. 

2) Shpenzimet e botimit të kës~. shpallje në 
Fletoren Zurtarc si edhe për lidhjen e Kontratës e të 
puqescs së du për qind taksa Bashkijake i ngarkohen 
sipërrnarrsit 

Kondita ti vcçanta : Buka do të jetë e pjekur dhe 
e ardhur mirë c do të jetë barazi me kualitetin që 
nxjerrin furtarët për popullin e qytetit dhe dorëzimi do 
të bahet në Zyrën c Burgut nji ditë ma vonë se ~ 
piqet; 2) Sapuni do të jetë i kualitetit të parë, të 
vendit dhe i thatë; 3) .Mongajtë do të jenë prej 
hekuri në formë saçi të kompletueme me tri karnza e 
dy dorza, të punueme mirë; 4) Kërqeleja do ti? jetë 
kokëra dhe c mirë; 5) 'Rrogozat prej shavari të kuali 
tetit të parë; 6) Fshesat si të vendit ashtu të Italisë 
të jenë të kuali. të parë; 7) Furçat për lyje me: 
shërbet gëlqere të jenë të kuall. të parë; 8) Thasët 
bosh për të larë dysheme, të jenë të trasha e të mira, 
9) Xhamat për dritore. e llambadinat do të jenë nët 
gjendje të mirë; 10) Qymyri dhe drutë do të je~ 
prej dushku dhe qymyri të mos të jetë pluhun o se i 
përzier me dhe me gurë dhe dru të pa djegura. 

Dibër, me: 14-XI-1942-XXI. 
Prefekti 

,, 
FLET~ - ANKANDI 

Komuna e Pojanit në bazë të vendimib Nr .. ,47, 
datë 13-XI-1942-XXI, ~ Konsulltës së saj, ka ven•· 
dosur qitjen n'ankand tëpërdhenje lëshimin në sipër 
marrje për vjetin 1943-XXI, vjeljen e taksave komu 
nale të poshtëshënueme, nën këto kondita: 

I) A) Taksin e shit-blerjes së gjës së gjallë• 
(baxhe). 

B) Taksin e gjakut e Konsumit. 
C) Taksin e Peshimit e të .Matjes. 
Ç) Taks Okupim vendi. ,i 
II) Sipërmarrja mban plot një vjet, d.m.th. prej 

Janar 1943, deri me 31-12·1943. 
III) Ankandi do të zhvillohet në .sallën e Komunës 

dhe përpara Konsulltës së saj të 21-tën. ditë mbas· 
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ditës së Shpalljes të këtij flet-ankandi në Fletoren 
Zyrtare dhe prej orës 9 deri në orën 12 para dreke, 
në qoftë se dita që bije të zhvillohet ankandi është 
pushim zyrtar, at-herë ankandi do të zhvillohet të 
nesërmen po në orën e sipër-përrnëndur. · 

IV) Ankandi do të zhvillohet në mënyrën e para 
parti ·prej paragrafit II, të nenit 36 të rregullores mbi 
kontabilitetin e Përqjiihshmë të Shtetit." d.m.th. me 
anën e ofertave të fshehta të cilat mandej do të kra 
hasohen me skedën e fshehtë të pregatitur prej Kon 
. sulltës komunale. 
.. V) Ofertat duhet të përmbajnë shprehimisht prani 

min e konditave të shpallura në këtë flet-ankandi 
dhe shtirnin e përqindjes t'ofrueme për taksat mbi 
çmimin bazë që shënohet më poshtë, tue pasur nënë 
shkrimin· e ofertuesit bashkë me garancin përkatëse. 

, vn' Ofertat pranohen në zarfe të mbyllura të 
vulosura me dyllë të kuq e. drejtuarë Kryesis të Kon 
sulltës. 

VII) Çmimi bazë është caktuarë për të gjitha llojet 
e taksave të sipër-shenue me Fr. Shq. (3500) Tremijë 
epeseqind. 

VIII) Nuk pranohen otertuesa ata që i detgrojnë 
arkës së Komunes 

IX) _Oferta me telefon ose telegrame nuk pranohen. 
X)lOfertuesat për të marrë 'pjesë n'ankand, duhet 

të depozitojnë si garanci në arkën e Komunes Poja- , 
nit 1~ 0/0 mbi shumën e ofruerne në të holla dhe 
në pasuni dy fish, dyke paraqitur aktet që vërtetojnë 
se kanë vue Ipotekë në rendin e parë e në emrin e 
Komunës pasuni baras me. shumën dy fish të qarancis 
që llogaritet në të holla. Shuma e qarancis që lihet 
si depozitë do t'i llogaritet sipërmarrësit në kistin e 
fundit të sipërmarrjes, ndërsa të tjerëve do t'ju kthehet 
në çast. 

XI) Sipërmarrësi shumën e sipërmarrjes du t'a 
paguajë' në arkën e Komunës në 12 kisle të barabarta1 

kistin e parë në ditën e lidhjes sii kontrarcs dhe 11 
kistet e tjerë me datën 20 të ç'do muaji. \lë rast se 
sipërmarrësi nuk paguan rregullisht kistet, Komuna 
ka të drejtë me një vcndirnn të saj të dckllarojë 
kondtaton e anulluerne pa qenë nevoja t'i drejtohet 
Gjyqit dhe të marrë nën kujdesin e vet mbledhjen c 
taksave tuc i nxjerrë: përsëri në adjudikutc të dytë 
dhe ç'do dëm që mund t'i vijë arkës nga kjo adjudikut 
e dytë, janë në ngarkim të sipërmarrësit të parë. 

XII) Sipërmarrësi i këtyre taksave mbas perfun 
dimit të adjudikatës dhe si të jet(' dhënë pelqimi 
prej Prefekturës së Korçës, brenda pesë ditëve ashtë 
i, detgruem të lidhë kontraion noteriale me Komunën 
dhe '.n,ë rast se nuk e lidh kontraton vepërohet në 
përvetimin e qarancis së. lanun në favorin e arkës 
së Komunës, pa qenë nevoja për një vendim Gjyqi 
dhe m'dnë tjetër sipërmarrësi ngarkohet me shda- 

rnue Komunën me darnet që do t'i vinë nga një adju 
dikatë e dytë. 

XIII) Sipërmarrësi nuk ka të drejtë të kërkojë 
zbritjen e çmimit të sipërmarrjes ose anullimin e 
kontratos së lidhur. 

XIV) Sipërmarrësi për taksat që do të vjelë duhet 
të lëshojë ndër paguesat dertesa të rregullla të cilat 
do të preqatiten ndër kopona me shpenzimet e tija 
dhe para se të vihen në përdorim do të vistohen 
në Komune . 

XV) Sipërmarrësi vjeljen e taksave do t'a bëjë 
pikërisht si mbas dispozitave të ligjës së Komuneve 
e shtojcës së saja në fuqi e për çdo abuzim e kundër 
shtim ligjuer do të ndiqet penalisht. 

XVI) Në qoftë se gjatë periudhës që mban sipër 
marrja bëhet ndonjë ndryshim në dispozitat ligjore 
ku bazohet vjelja e taksave, Komuna ka ·të drejtë që 
të vendosë me anën e Konsulltës shtimin ose paksimin 
e shumës së sipërmarrjes në një përqindje që do 
të shihet e arsyeshme dhe ky vendim do të vihet në 
zbatim mbassi t'aprovohet prej P.T. Këshillit l\dmi 
nistratif të Prefekturës së Korçës, tue mos i mbetur 
në këtë rast as një e drejtë kundërshtimi sipërmarrësit 

XIV) Komuna mer përsipër që sipërmarrësit t'i 
e Komunës taksin 2 O;O mbi shumën e sipërmarrjes 
ditën e lidhjes së kontratos, taksat noteriale të kon 
tratos, shpenzimet e botimit në Fletoren Zyrtare e 
Tomori si dhe qjith shpenzimet e tjera t'ankandit. 

XVIII) T'interesuernit për ç'do informatë t'i drej 
tohen Sekretaris së kësaj Komune. ·' 

XIX) Komuna mer përsipër që sipërmarrësit t'i 
japë gjithë ndihmën e duhur ligjore për nxjerrjen 
e të drejtave të tija me konditë që ky t'i dekllarojë 
debitorët me anën e nji liste e mbrcnda dhjetë ditëve 
prej ditës së ka ndodhur vepërimi e nqarkuarë personi 
me pagimin e ndonjerit taks nga llojet e përmendura 
sipër, për a to dekllarime mbas dhjetë ditëve të ndo 
dhjes së veprimit, komuna nu kështë e detyruarë t'i 
japë ndihmë sipërmarrësit për mbledhjen e taksave. 

XV) Kjo shpallje do të botohet në Fletoren Zyr 
tare lë Mbretnis dhe në Fletoreu Tomori shkurtimisht. 

Pojan, me 27-XI-1942-XXI. 
Kry~tar' i Kornunes : 

SHPALLJE GJYQESH 

SHPALLJE 
Të quajtunit Kosta Papadopullos dhe Kosta Çoka 

llaqi nga katundi Shën-Pandes i Greqisë. akuzohen 
sepse me datën 25-6-1942, hanë kalue kufirin greko 
shqiptar tinëzisht dhe pa pasaport si dhe kanë kalue 
kontrabandë doganore. 

Thirren për t'u-prezantuar para Gjykatës Paq 
tuese të Konispolit për t'u-gjykuar me datën 30-1· 
1943, ora 9 pera dreke. 
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Në mos paraqitjen e tyre në ditën dhe orën e sipër 
shënuar, ka. për t'u Yepmar si mbas ligjës. 

Kjo thirrje e botueme në Fletoren Zyrtare të 
Mbretnis, zen vendin c komunikimit të rregulltë. 

Konispol, me 14-12--1942-XXI. 
Gj. Paqtucs: 

* * * 
Të quajtunit Hamit i\'lcte, Shaban Ibrahimi dhe 

Agush Fehirni, nga katundi Gumenic i Greqisë, aku 
zohen sepse me datën 4-6-1942, kanë kulue kufirin 
greko-shqiptar tinëzisht si dhe pa pasaport si dhe 
kanë kalue kontrabandë doganore. 

Thirren për t'u-prezantuar para Gjykatës Paq 
tuese të Konispolit për t'u-gjukuar me datën 50-1- 
1943-XXI. ora 9 para dreke. 

Në mos paraqitjen e tyre në ditën dhe orën e sipër 
shënuar, ka për t'u ,epruar si mbas ligjës, 

Kjo thirrje e botucme në Fletoren Zqrtare tt• 
Mbr<:tnis. zen vendin c komunikimit të rrcqulltë 

Konispol, me 14-12-1942-XXI. 
Gj. Paqtucs : 

VENDIM. AFATI PËR T' ARATISUN 
Mbasi nuk asht zanun Osmën Irner Imeraj, i biri 

i Imcrit banuës në katundin Velçë, qi pandehet se 
me d. 18.5.1941 e natën ka vjedhur sende U! qujtunin 
Bajram Ormëna] nga Velça, Kryetaria e Gjykatës sf> 
Shk. irë të Vlorë që prej datës shpalljes të këti ven 
dimi, të pandebunit përmend un i nep dhc'ë ditë afar, 
për me u prezantuë para gjykatës. Në kioftë se nuk 
i paraqitet gjykatës mbrenda këti afati vërtetohet se 
nuk don me ju bindë liqjës, dhe kështu ka me u shikuë 
gjyqi në mungesë, kan me ju rrëzue të drejtat civile, 
ka me ju sikvestruë pasurua dhe me as nji mënyrë 
nuk ka me pasë të drejtë ankimi mbi veprimet e bu 
muna. 

Të qjith karabinierët e policët janë të dctpruern 
me zanjen e tij. 

Për plotësimin e veprave të përrnënduna i asht 
shkue Prokuroriës Shtetit dhe në mbështetje të nenit 
371, 372 të procedurës penale shpallet ky vendim. 

Vlorë. m~ 11.12.1942-XXT 

VENDIM. AFATI PëR T' ARATISUN 
Mbasi nuk asht zanun Sabri Hoxhaj, i biri i 

Myslymit, banuës në katundin Velçë, qi pandehet se 
me d 18.5.1941 e natën ka vjedhur sende t2 qujtunin 
Bajram Orrnënaj nga Velça, Kruetana e Gjykatës së 
Shk, ire të Vlorë që prej datës shpalljes të këti ven 
dimi, të pandebunit përmend un i nep dhetë ditë afat, 
për me u prezantuë para gjykatës. Në kioftë 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 rrëzua të drejtat civile, 
ka me ju sikvestruë pasunia dhe me as nji mënyrë 
nuk ka me pasë të drejtë ankimi mbi veprimet e ba 
muna. 

Të gjith karabinierët e policët janë të detgruern 
me zanjen c tij 

Për plotësimin c veprave U~ përrnenduna i asht 
shkul' Prokuroriës Shtetit dhe në mbështetje të nenit 
571, 372 tt' procedurës penale shpallet ky vendim 

Vlorë, më 11 12. I 9l!2-XXT. 
Kryet.ari 

VEND1N1 !\FA fl P~R T' ARA TIS UN 
;\!\basi nuk usht zanë Mestan Xhafcrr H~scni nga 

katundi Kamt~nicë e Korçës. me parë banuës në rre 
thet e Tiranës si q!)lll!Jrxhi, tash me banim te padituri 
n'arnuë. i cili akuzohet se më datë 181941 nr. kohë 
mbrëmje me anën c një supat dhe në kQnditat e 
paramendimit, ka vrarë vdekuri Sterjo Nikoll Belu 
hn nqa katundi Dardhë i Korçës barmës rië Tiranë 
si qumyrxhi; prandaj Kryesi ja c Gjykatës Shk. 1-t.e 
Tiranës i akordon të përmendurit N\.cstan nji afat 
prej 10 ditësh që nga data {' shpalljes së këtij vë~ 
dimi në Fletoren Zqrtarë, me u prezantuc para kësaj 
Gjykatë- për gjukim. Në tast mos-paraqitje vërtetohet 
se nuk don me ju bindë liqjcs dhe kështu ka me vijuc 
gjykimi në mungesën e tij, kanë me ju rrëxuc të 
drejtat civile, ka me ju sekuestruc pasunija dhe kanë 
me u marrë ti.' gjitha masat c tjera ligjore, per të 
cilat nuk ka me pasë asnjë të drejtë ankimi. 

Çdo karabinier e polic asht i detyruem me ka 
pjen e tij. Per plotesirnin e veprave të sa më sipër 
ju shkrue Prokurories N\.bretnore dhe në mbështetje të 
ncnevet 371, 372 te Pr. Penate shpallet ky vendim. 

Tiranë, më 9.12.1942-XXI. 

DEKRET -- PENAL 
N'Emën të N\.adhëris Tij 
VIKTOR Ei\\ANUEL UJ 

Për hir të Zotit dhe Vullnet të Kombit 
Mbret i Italis dhe i Shqipërie 

Gjykata Fillore e Elbasanit e formueme prej 
Gjyqtarit Filluer Z. Kasem Bozgos, i asistucm prej 
Nl Sekretari z. Mihal Rexhos; 

Passi shqyrtoi aktet e ~eferueme me ank~~ 
Nr. 238 da.ë 11.9.1941-XIX të Prokurorisë së Shte 
tit, me të cilën kërkohet dënimi i Zila Giusepes, 
Lucarell Romoolo, Barbare Angello Andonio e Vespa 
Gjovani Italian e banim në Shqipnin Vese! Labinot 
Elbasan, për fajin së janë dehun në gjendje të ndotë 
të kryem më 8 9 .1941 në Labinot dhe të parashkuem 
prej nenit 549 të K. P.; 

Tue marrë parasysh së faji i të pandehunit pro 
vohet mjaftësisht me procesverbalin e mbajtun mbi 
ngjarjen prej Srasion Kornandes së Labinotit; 

Tue marrë parasysh se vepra e sipërtregueme pa 
rashikohet si faj prej nenit 549 të Kodit Penal; 

Tue marrë parasysh se për këtë faj ndjekjet ba- 
hen kryesisht; · 

Tue parë dhe nenet 7 e 8 të Ligjës «mbi disa 

BKSH



Nr. 1S6 

gjykime të posaçme në çeshtje penale» datë 19 Maj 
1937: 

Sot më 6 të muajit Nanduer të vjetit 1941-XX. 
V:E~DOSI: 

në bazë të dispozitave të sipërtreguem denirnin e 
Zilla Michele Giuseppes e 1 Vico Maries, vjeç 39, 
Lukareli Donati Rornulo e i Delie Erminia vjeç 33, 
Barbato .Angelo Andonio dhe i Dariana Lucia vjeç 
37 e i Vespa Giuseppe Gjovanir i Cirelcsi Maries 
vjeç 3-., nga Bortolorneo (Benevento) Itali e puntora 
në Sh. Vaseli Elbasan Labinot me 10 Fr ari Gjobe 
te lehtë. 

Ky dekret dënimi bahet pa tje'ër i eksekutuëshrnë 
në qoftë se nuk do të kundërshtohet brenda pesë ditve 
nga data e komunikimit 

Elbasan, më 10.11.1941-XX. 
Gjyqtari Fill uer 

* * * 
N'Emen të Madhëris TiJ 
VIKTOR EMANUEL Ill 

Per Hir ti' Zou: dhe Vullnet tt' ffo111bit 
MhH~t i Italis dhe i Shqipëri-, 

Perandor i Etiopis 
Gj!:Jkctla K<)legjin1e e 'Be.a.i., në përfundim të 

padisë ngrehur prej Makbule Haxhiut, nga katundi 
Cukalat kundra bashkëshortit të sajë Arshin Selimit, 
tash me banim t~ paditur në Francë, për çkunorëzim. 

Për arsuenal c theksueme në proces-verbalin e 
gjykimit dhe në bazë të nenit 100 të Sht II-të Pr C 
138 të Pr C. dhe 206 të K. Civil, 

Vendosi zgjidhjen e martesës lcqjitimc t'ekzisua-u 
midis Makbulc Haxhiut, nga katundi Cukalat dhe 
Arshirn Selimit me banim të pa ditur në Francë, për 
fajin c k~tij të fundit 

Si mbas nenit 302 të Sht n-». Pr C urdhenohet 
tranckriptimi i kët:j vendimi në rrcqjistrat e gjendjes 
civile kompetente. mbassi vendimi të marrin formën e 
preme dhe ngarkimin e të paditurit me shpenzimet 
gjykore. 

Me qenë se k!J vendim i shtrohet tagrit të kundër 
shtimit a të diktimit për arsyen e mos gjetjes të 
pandehurit Arshirn Selitnit. shpallet në Fletoren Zur 
rare '.dh~ ku botim zc vendin e komunikimit. 

• Ber,c1t, me 10-XI-1942-XXI. 
Kryetari 

* * * N'Emën të Madhëris Tij 
VIKTOR EN\.ANUEL IlI 

Për hir të Zotit dhe Vullnet të.:Komhit 
N\bret i Italis dhe i Shqipëria 

Perandor i Etiopis ·· 
Kryetar i Gjyqit Si-le l-re W Durrsu z. Alqiviadh 

Lamani i asistuem prej Kryesekretarit ~~qrem Pishte; 
l\'lori në shcurti n kërkesën e De Carolis Giuseppe 

shofer e 'h:anues rë Durrës, i cili parashtron se me 
datë 5-3-19'! 1 . Ba •.. ka e Punës Dega c ··ourrësit, ka 
lëshue në favorin e tij nji çek me nr. 430,710 për shu 
rnën In eta italiane 10,0UO (dhjetëmijë) dhe në udhë 
timin e kë•ij si shofer prej Durrësi në Korçë e rnbri 
tjen ni> l'.Jb<..1~,.11 'm «onstatue se kish:e humbur porto 
fol in a;; të ci.in kishte v ·<' rnbrenda dhe çekun në 
fjalë. Ka dcnoncue mbi humbjen e çek"ut në Bankën e 
Punës në Korçë c.ie ni Durrës tue kërkuar ndalimin 
e paqirnit t'ati] çekut. 

Me qenë se e creita e posedimit të çekut prej të 
përrnendunit rezulton e justifikuerne me shkresën e 
sipërme ashte dhe Ia-cti i denoncuam. 

Për këtë arsye ne virtut të nenit 422 në lidhje 
me nenm 404 të K. Tregtar, 

De klaron amertizimin e cekut, dhe urdhëron 
pagimin c çekut mbas t idlije; di ëve nga data e dekla 
rimit- të kël!J vendimit në qoftë se nuk dot të bahet 
ndonji kundërshtim mbrcnda kësaj kohe: 

Durrës, me 5 Tetuer 1942-XX. 
Kryetar' i Gjyqit Shk f-rë. 

c HKURTI1Y\. I AK1IT KOSTITL'ËS DHE I STATU- 
TIT TË SHOQ~RIS£ « ~AL'D _ADRIATIK» 

TË RIFORMUAR l\"Ë SHOQNl 11/lE GA 
RAT\i.Cl T:Ë KUFIZ.CAR « SAL"D 

ADRIATIK» 

Simbas aktit p iblik Nr. 348 Rep. datë 17-10- 
1942-XX, të redaktuam prej Noterit Publik të këtu 
shëm Z. Adem '1 ar.ari. shoke! Z. Anastas Leka, Vasil 
Bitri, Raqip Gasni, ,"dihal Gjata, Oaz.m Miçja, Husni 
Dedja, Jusuf Kalleku, Bahtiar Gjergji, Leonidha Nu 
shi, Abdulla Rexha, Dhimi.ri Lara, Ilia Lallo, Petro 
Huta dhe Resuat Barru.i, si përfaqësuës i përgjithë 
shëmi Z. Adem Bulku, me prokurën noteriale Nr. 340 
Rep datë 16-10-1942-XX, të rnarë po prej Noterit 
të nalt-perrnëndur. të gjiF.ë pjes.aë të shoqënisë ko 
mandite të thjeshtë «Saud - Adriatik» u-mblodhën në 
Asamble të Përqiithëshme sirnbas ftesës q' u-asht ba 
prej Administratorëve me dalë .. 11 Tetor v. v., duke e 
riformuar shoqnin e tyre në shoqni me garanci të 
kufizuerne me konditat që vijojnë: 

2) Shoqnija mer ernnin «Saud -Adriatik» Shoq 
ni me garanci të kuiizueme që shkurtimisht mund të 
përdoret «Saud-Adriatik SH. M G. K. ». 
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2) Shoqënija ka për objekt; 'J 
a) Aurotrunsportc e pasaqjerëvct dhe të mallnavet i 

të ndrusnmc në k gjitha këndet e Shqipënis me ' 
autobuza, vetura, kannone etj. 

h) Bam1e11 e çdo tregëtije dhe ushtrimin e çdo 
industrije që ka lidhJe të drejt për drejtë ose të tër 
thortë me transportime mallnash e pasuqjercsh, si si 
përmarrje transportesh nga Ente publike o private, 
treqtirnc automjetesh dhe veglash akcësorc të tyue, 

hapje garazhesh për ripartirnc automjetesh e të t je,a 
si këto. 

c) Marrje pjesë për qëllunct c sipërme edhe në 
Shoqni ose sipërmarrje lë tjera. 

3) Kohëvazhdirni i Shoqnise shtrihet deri 31-12- 
1960. 

4) Qendra e Shoquisë mbetet në Durrës me de 
gë kryesore në Tiranë. 

5) Kapi.ali i Shoqnisë përballet prej fr. shq. 
218.8E9.75 (Dy-iint e te ërnbëdhct mijëtetëqintetetdhc 
tënënt e shta.ëdhc e~e-ë), p.cj së cilës shuma fr. shq. 
131.294.40 (njëqint e. trcdhetetenënr c shtatëdhetc 
ka ër e duzcl) ja;1ë derd ur qysli me kohë, sikundër 
rezullion n::,a axti i10 c.ia dai? 28-u-1940 Nr. 7464, 
të marrë prej Note i. L. Leqir Isaku dhe fr. shq. 

, 8 i .605.35 ( .etëd.ictesl.ta.rn.je g, asnt-lin epes e tredhqt 
epes). të tjera janë Jc; u,;ë r.ë Bankën Kombëtare të 
Shqipnisë në Durrës, i.vun.iër rezullton nga vërte 
tesa e derdh,e; me C::u:: :,-10-1942, të Bankës së 
nal.ç.ë.rnendur. ra. i a i n;; fja'ë usht i derdhur prej 
shokëve me pjesa t2 oc., .c. ·1> ~ ë nenin 7 të Sratu.it. 

6) Shoqnija adrni .is , ~: oh .t pre, një Këshilli të 
përbumë prej Zz. A:.rn:..,a:.. :...e .a, Ragip Gashi dhe 
Qazim ll:1içja, të cilët do tJ <endrojnë në fuqi deri 
n'Asarnblem e zakonëshmc të muajit Shkurt të vitit 
1946. Kompetencat e tyre janë të caktuerne në nenin 
12 të Statutit të Shoqnisë. Asambleja kurdoherë që e 
shef .'arsye:,hmc mund t'ernnojë një drejtor të Për 
qjithëshërn jo shok, tue pa.ur kornbetencar e deftuerne 
në nenin 14 të Statutit. 

Firma shoqnore i përket çdo administratori. Për 
veprime q'implikojnë angazhime kontraktuale duhet 
firma e dy administratorve ose' të një adrninistra.ori e 
të Drejtorit të Përgjithëshëm. 

7) Në çdo vjet brenda muajit Fruar mblidhet Asa 
mbleja e Përqjithëshrne e shokëve në vëndin e cak 
tuem prej lajmit të konvokimit. 

8) Në funt të çdo viti do të bëhet billanci i sho 
qnisë dhe nga fitimet netto do të hiqen ma parë 

5 010 për fondin e rezervës deri sa të formohet 1/5 
e kapitalit. Mbetja do të ndahet midis shokëve simbas 
kapitalit të derdhuri prej sejcilit. 

NI. 15(, 

Simbas Ordonuncës Nr. 92 Regj. datë 21 m.k. 
të Giukatës së Shkallës së I-rë, këtu u-bë traskripnmi i 
shoqnisë me garanci të kufizucmc «Saud-Adriatik» 
në Rregjistrim Amëz ti.\ Traskriptimcvc nën Nr. 691 
dali.' IO-XII-1942-XXI. 

Durrës, më 10-X ll-1942-XXI. 
Nga Oda e Trcqt is: 

~ipërmarrjl' :'1incrore Sh. An. «Hf{OMASEO» 
LAJIHËRIM MBLEDHJEJE 

Aksionis1ët ftohen në Ni.blcclhjc të .Iashrëzako 
nëshm« për ditën 20 Kullnucr · 1943 në Tiranë - Rruga 
l\'1bretnesha Elc1w Nr 98 - pranë Zyrës Avokat Ali 
Ercbaru. ora 15 ni.' mbledhje të parë dhe po në këtë 
vend dhe orë diti.;11 30 kalinucr 1943, uë mbledhje të 
d!J•ë i:fr me vendose mbi urdhnin c ditës siç vijon: 

1) Ndryshimi i nrsucs Shoqnorc - transferimi i 
qendrës dhe ndrushime tt' tjera të Sta.uti. Shoqnor. 

2) Dorë-heqja e Këshillit të Adrninistru.ës c të 
Kolegjit lë, Sindikvc: Zgjedhje të Kesh.Iltt e .ë kole 
gjit të ri. 

Për me 111n1-rt; pjesë në mbledhjen, Akcionistët 
duhet të provojnë se> kanë depozituar së pakut pesë ai 
të para ditës së mbledhjes akcionet c ty.-e prunë qe.i 
drës së S!10q11isë ose pranë nji InsItutit Bankar 
zyrtarisht i njohur r-ë Shqipni ose Ja h.ë. 

Tirarë, me 16-12-1942-XXI 

MËKANlBËSIJ.'\ E PËRGJITH MB:~i'TNOP.E 
Grishen të q.ith ata qt>, per punime të perke- 

hëshrne o J pc ·>erës'. rre l!Labili e ;.: c të Ja 
rneve . ë : a (se, 'a ë !-re 'i~<..rë k ii e ,. :i,Je ma- 
rrjcs \. ornm Fe di u~,- o a a si r V<l ë i h me pu 
nimet e nderti.ni, te rend, s që cv. J I p. r .ë 
mbush ultësincn :..,c· bri gji it të Durr; i , ·(! bame 
afer bregdetit, ië mer.u.,a prej k~:saj sipërmarrjeje 
per Zyren c Gje .jos Civil r er she.blnr,r, de.a. të 
Shqipnis në bazë të kontra.ës të pu imeve: qesim të 
bes,,csnëm të bame me da.cn 13 korrik 19"2, 'le i 
paraqitë kësaj Jl.\ë:-ambesi)~ 1\lbretnore Iu je e '.i ujt 
e krediit të tyne mbre.ida 15 (pesmdh]e ë). ditësh 
tue fil ue prej da ës të shpall.es të k ij lajmi 

Titujt që kanë per t'u dergue mbas kë ij afati, 
nuk kanë m'u marrë ma para sysh në rrugë admi 
nistrative. 

Tiranë, më 23.12.1942-XXI. 

Sekretar' i Përgjithshëm 
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Pr\RTE SUPPLEftl\ENT'\RE in linqua italiana 

G'A ZZETTA ._ .... 

OE l EGNO 

M~no XXI - Nr. 156 

UFFICIALE 
D' ALB AN IA 

11r,ina, mercoledi 30 dicembre !942-XXI 
E D I T A D A L M I N I S T E R O D E L L A C ULT U R A --P--0 P O L A R E 

CONJ; ZION! D'ABBONAMENTO 
ALBANIA, IT Al.i A. e IMPERO 
ESTERO (Poest delt'Umone Postale) 

per uo anno fr. alb. 20 
.,,. • 30 

(per 6 meat , mete prezzo) 
Un nume ro deJ mese lo corso (&11.ic , 16 pagtne) fr. alb. 0120 

;.a' • .Qttotrpco • • l 
Og!d ta1ctcolo e In vendtta ancbe preesc le Ubrerle outo11zzate 

Gli abbonament, di regolo decorrono dal glorno di rtcevhnento dellimporto. 
Non 11 g~rai,Uscd l'lnvio det numerl crretrctt. 

L'tmporto dell abbonamento o per numerl separat!, se per resident! In AJ. 
b,1nla, deve essere veraato al locall Ufflcl di Flnanza e la relatlva quletanza 
rtmesso al Mlnlstero della CULTURA POPOLARE se ciall'ltalla, lmpero o dal, 
I' E11,iro, can assegoo bancarlo sttleto In lrancbl albanetl, aumentato (se per 
abbonamentl) di fr. alb. 0.70 per epeac di quletanza. 

Git Ulftcl atatall (civili o milltart) e gli Enti pubbltci quando autonom, o 
acceotratl (eto• non glr Ufl!cl dlpendentl) - possono rlchiedere per lscrltto una 
o piu. ~opie gratulte (•ctolte o in abbonamento) per se e per gli Ulllcl dlpeodentl. 

.....,. Con Decreto Luoqotenenziale in data 27 ot 
tobre 1942-XX, i Sig~J. Dott. Mikel Koka, Ismajl 
Xhaja, Kahrernan Jeli e Mexhit Bektashi, in base 
all' Art. 5 del Nostro Decreto 11. 105 in data 3.4. 
1940-XVIIl, sono promossi Ispettori dell'Istruzione 
nei posti ehe risultano vacanti dalla prima applica 
zione dei ruoli organici nclle regioni liberate, pas 
sando cosi dal grado VIII de1 gruppo B al grado 
VII di questo gruppo con lo stipendio rnensile ini 
ziale di derte grado. 

- Con Decrcto Luoqotenenzialc in data 25 no 
vembre ·1~41-XX, sono norninati Capo Squadra presso 
Ia Milizia Fascista Forcstalc in Albania, gli Allievi 
Ufficiali: Laca Bernard, Rusi Fuhri. Nako Ilia e 
Hasan Harndi, ehe risultano idonei clopo gli ultimi 
esami. 

Con Dccrcto Luoqotencnziale in data 4 di 
cernbrc 1942-XXI, ii Sig. Gjon Nik Vuksani, e no 
minare in qualita di Seqrctario Capo di I. Classe, 
gruppo A, Grado Vil, co:i lo stipendio Iniziale del 
grado di fr. alb. 325 mensili nel posto vacante dellc 
tabelle orqaniche dell' Amministrazione dellc Camero 
di Cornmercio a Valona. 

Con Decreto Luoqotcnenziale in data 4 di-' 
cernbrc 1942-XXI, sono nominati componenti del Co 
mirato Centrale della Croce Rossa Albanese, per due 
anni 1942-19~3, i signori: 

1 )}·Neki Ouzuni del P. N. F. A.; 
2) Lombardi Gr. Uff. Enrico, Consigliere Perma 

nente del Ministcro delle Finanze ; 

COSIO E MODALITA PEP LE l'\JSERZIONI -- -- 
1e non superc una colonna (ad, s ne.re e ucltonolmtmmo Fr. alb. 10 
,e oltre una coloona per ognl colonna 

L'Importo e da verserai ln anUr:1 ;; soi vo f,er nll Uiflcl ilatall o pcresre- 
tall con le stesse modailtO come pe : Ji cbboucmenu. 

Le loaetziool sooo gra tulte soitonto per ! Trtbuaah o t'~ mmtntatr oztone 1ta· 
lale quando per legge non e prevlsta o "on e posslbile la I lvalsa su terzi della 
1pe1a per l' tnserztonc. 

La pubbllcatlone delle tneer a.om evvtene salvo spectall ctrcostani:e · e'ltro 
I primi 3 owner! dopa fa data di rlcovcmento. 

N. B. Ognt corrl1pondenzo o veraamento deve essere lndtrlzzato ab 
MIMSTERO DELLA CULTLRA POPOLARE 

(GAZZETTA UFFlCIALE) 
T I R A N A (Albaula) 

3) Dr. Hamdi Sulçe_be, Direttore Ccnerale della 
Sanita , 

4) Dr. Dernir Villa, lVl.embro del Consiglio dello 
Srato ; 

5) Haxhi Shkoza., Direttore Generale dclla Croce 
Rossa Albanese; 

6) Dr. Anton Kosmaci, Segretario Generate del 
Ministero deg li T nterni; 

7) Califano Dr. Simrnuco, 1Hed1co chirurqo , 
8) Da Zia Bejleri, l\'lembro della Corle dci Conti. 
- Con Decreto Luoqotencnziule in data 9 dicem- 

bre 1942-XXI, i! Sig. Dolt. Skënder Gega, prirno 
Segretario, qruppo A, grado VITI i11 servizio presso 
I'ex Alto Cornmissariato Civile per il Cossovo, Di· 
brano e Struga, viene nominate Seqrctario Capo di 
prima classe, gruppo A, grado VII, con lo stipcndio 
iniziale del grado di fr alb. 325 mensili ne! posto 
vacante delle ta belle orqanichc dell' Amministrazione 
delle Camero di Commercio. 

--- Con Dccrcto Luoqotcncnziale in data 9 dicern 
bre 1942-XXI, i! Sig. Jani Terzi, fino ad oggi II. 
Segretario, gruppo A, grado IX, con Jo stipendio 
rnensile di franchi alb. 200, viene nominate I. Se 
qretario, gruppo A, grado VIII, con lo stipendio 
mensile di fr. alb: 260. 

Con Decreto Luoqotcncnziale in data 9 dicern 
bre 1942-XXI, il Sig. Ndoc Vasija, fino ad oggi II. 
Seqrctario, gruppo A, grado IX, con lo stipendio 
mensile di franchi alb. 250, vicne nominate I. Se 
gretario, gruppo A, grado VITI, con lo stipendio 
mensile di fr. alb. 260. 
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- Con Decreto Luoqotcncnziule In data l2 di 
cernbrc 1942-XXJ, ii Generate cli Divisionc Paga 
nuzzi Ferruccio e nominate Presidente del Tr ibunalc 
Speciale dello Stato. 

- Con Decrcto Luoqotenenziale in data 12 di 
cernbre 19!!2-XXI, i1 Sig. Dott. Rarlo Çobu, Que 
store di II. classe in servizio presso la Drrezionc 
Generate di Polizia, e destituito. 

-- Con Decreto Luoqotenenziale 111 data 12 di 
cembrc 19!!2-XXI, 11 Capitano della. Giustizia J1'1ili 
tare Tornatore Paolo e nominate Giudice Rclatore 
presso il Tribunale Speciale dello Stato. 

-· Con Dccreto Luogotenenziale in data 22 di 
cernbrc 19!!2-XXI, ii Sig. Zenel Sopoti Iin'oru .l l I. 
Segretario gruppo A, qrado X, viene prornosso qualc 
II. Segretario, gruppo A, grado JX, coll stipendio 
rnensile di fr. alb. 200 (dueccnto). 

IMPRESA MINERARJA S. A. «HROMASEO» 
AVVISO DI CONVOCAZIONE 

Gli azionisti sono convocati in Assembles Straor 
dinarin )per il 19iorno 20 qcnnaio 1943 in Ti ran a - via 
Regina Elena n. 98 - presso lo studio dell'Avv. Ali 
Erebara, alle ore 15 in prima convocazione, e nello 
stesso luogo ed ora il giorno 30 gennaio 1943 in 
scconda convocazione per dcliberare sul seguente or 
dine del giorno: 

1) - carnbiarnento dell a raqione sociale - tra- 

sfcruucnro ckllu ~erk Pd ,din' 111orlifirnzio11i dcllo 

Statute Sociale; 
2) - dimissioni del ( 'onsiqliu d'Amministrazione 

e del Collcqio Sindacalc: clczionc del nuovo Consiglio 
c del nuovo Collcqio 

Per parrecipare ·d 11 'AssPm hlca gli aziouisti do· 
vrunno dirnostrurc di avore dcpositato.' almeno cin 
que qiorn i prima dell 'As~embka, le loro azioni prcsso 
la scdc sociale o presso 1111 Istituto _bancario ufficial 
mente rironosciuto in Alh,mi<1 o all'Estero. 

R. LUOGOTENENZA GENERALE 
Si invitano tutti coloro ehe, per occupuzioni 

pcnuunerui o temperance di slahili e danni relativi, 
fosscro ancora crcditori verso l'Imprcsu Comm. Fer 
dinando Galassi in dipendenzu <lei lavori di costru 
zionc dcll'arqinc occorrentc per la colmata dclla bas 
sura' adiacente ul bacino portualc di Durazzo, ese 
quite n breve distanza dalla battiglia del mare, assunti 
dalia stcssa Irnpresa per cont o dell 'U fficio del Ge 
nio Civile per il Sorvizio 1\iiarittimo d' Alban iu in 
base al conrratto di cotrimo fiduciario stipulate in 
data ·13 luglio 1942, a prescntarc a questa Luogo 
tenenza le domandc e i titoli del loro credito cnrro 
15 ( quindid) giorni decorrenti dalla data di pubbli 
cazione del prcsenic avviso. 

Dei titoli prodotti dopo tale terminë. non sara 
piu tenuto conto in via amrninistrativa. 

Tirana, li 23.12.1942-XXI. 
I1 Seqretario Generate. 

Shtyp. Luarasi Tiranë 
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