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Dekret Mëkambësuer datë 5 .,_l:faj 1-12-XX 

Tërheqje D. M. mbi deklarim stabilimentash 
ndihrnësa dhe mobiUzim civil f,rmash 

NA 
Ml!kama&l I Pi!rcJttbsbi!m I Madbnle si! TIJ 

\'IKTOR EMANUELIT III 
Pl!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 : 
Mbassi u panë Dekretet Mëkambsuer me anën e 

të cilëve janë deklarue stabilimeuta ndihmësa dhe 
mobilizue ç.vilisht disa firma që e kanë setin në Shqip 
ni; 

Mbassi u-pa kërkesa e Komandës Eprore të Fu 
qive t' Armatosuna Shqipni datë 31 Mars 1942-XX; 

Mbi proponimin e Kryetarit të Këshillit rn Mi 
nistravet; 

kemi dekretue dhe dekret ojme: 
Neni 1 

'Përhiqen Dekretet Mëkambësorë me anën e të 
cilëve janë deklarue stabilimenta ndihmësa dhe mobi 
Iizue çivilisht firmat e poshtë-shenueme : 
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~r: 78 FL'.ETORJA ZYRTARE 1 Konik 1942-XX 10 

r.ë Shqipnië, për me 1i1 gjykue sepse akuzohen se me 
datë !-IV-1941 tue përdorë çelsa fallso kan hapur shtë 
pit e 'ankuesve Servet Zeqir Saliut e Hysen Ramada 
nit banusaa në Tiranë duke ju marë disa tesha V€shje. 

Në rast qi në ditën e orën e shenueme sipër nuk 
kan me u prezantue në gjyq, Gjykata ka me ve 
u.los shikimin e gjyqit në mungesë të tyne. 

Kjo thirrje shpaJlet në Fletoren Zyrtare dhe zen 
ve .idin e komunikimit. 
'I ranë, me 23- V-1942-XX. 

* * * 
Me 'anën e kësa] letër-thirrje ftohen Xhelo lija 

z nga Kërçova e Kosovës 2) Hasan Mefali Gasnaj nga 
Kerçova e Kosovës dhe 3) Bajram Abedin Tahiraj 
nga Kerç.ov~ e Kosovës e banuesa më parë në Durrës 
dhe taFh me banim të pa· dijtur në Shqipëri, që të 
prssantohen para Gjykatës Fillore të Durrësit me da 
tën 11 Korrik l9H- XX, ora 9 p. d. si të pandehur 
-rër !ilhkak se me datë 30 VIll-1941, tue qenë punter 
rranë Shoqnis Çe)pa me rastin që kanë punuar në 
çr '[en e nji hendeku në vendin e kryqëzimit të rru 
"'~s pubbhke Viktor Emanueli III - Ismail Qemal të 
r arrësit, kanë gjetur në germime e sipër bi zili qe, una 
u dhe #jerdana etj. me vlefta arkeologjike, të cilat 
nuk i d<1'2uan n' autoritetin që flet ligja e posaçme 
mbi monimentat kombëtar, por i kan pervetue. .. 
. ; Në fast të mos prezantimit të lyre ditën dhe 
oren e sipër shënuar Gjyqi ka me u shikue në mu 
n ;e~n .(tyre dhe n' emen të së Drejtës Botnore. 
Kj.9 ~U!r thirrje e botueme në Fletoren Zyrtare zen 

l' endin e :ko'munikimit. • 
Durrës, me i VI-194i-X.X. 

Kryetar i Gjyqit Shk. I rë 

* * * 
Me anën e Usaj letër-thirrje ftohet Rakip Halil 

Halili db'~ i Tames, lindur në Gostivar e banues ma parë 
n1S Durrës si karrocjer e tash me banim të pa dijtur 
n:i Shqipëri, q~ U! prezantohet para Gjykatës Fillore 
lë Durrësit me daten 11 Korrik 1942-XX ora 9 p. d. 
si i pandehur, për shak se me datë 15-1-1942 kan 
nxjerr rlri~ pa patur lejen e leshuar prej Ministris 
r1' Ekc:tn:omis Kombëtare. 

N3 rast t~ mos-prezantimi t~ tij ditën dhe orën 
e -nalt-permendur Gjyqi b. me u shikue në munge- 

sën e tij dhe n' emën të së Drejtës Botnore : 
Kjo letër-thirrje e shpallur në Fletoren Zyrtare 

zen vendin e komunikimit. 
Durrës, më 2-VI-1942-XX 

Kryetari 

* * * 
I pandehuni Andrea Luçi, shofer nga Himara e 

banues në Shkodër, tash me banim të pa ditun, mbasi 
pandehet për lezion, thrritet me u prezantue në kHë 
Preturë me 1-VII-942-XX ora 9. p. d. se për ndryshe 
ka me u veprue si mbas ligjës. 

Kjo thirrje ka me u botue në Fletoren Zyrtare 
dhe zen vendin e komunikimit. 

Lezhë, me 13-Vl-942-XX 
Pre tori 

LETER-FTES£ 

Hysenj Verzhezha nga katundi Verzhezhë të 
N/Prefekturës së Skraparit e tash me banim të padi 
tur, th=ritet për m'u prezanlue para Gjykatës Hetuese 
të Beratit, me D. 2.VH.942 XX ora 9 para dite për 
t'u pyetur si i pandehur për shkak se me d. 4.:X 1.41 
ka shkue në malin e katundit Novanj, ku ka zanë 
robë djaloshin Thanas Tarushen nga katundi No 
vanj, duke i kërkuar t'et këtijë 1500 napolona për 
ndryshe do t'i vriste birin dhe masi nuk ka mu 
ndur të merte të hollat ka mjaftuar me grabitjen 
e plaçkave lë Stanit. 

Në rast mos prezantimi në ditën dhe orën e 
caktueme kanë me u përfundue hetimet në munge 
sën e tijit 

Kjo thirje e shpallur në Fletoren Zyrtare zen 
vendin e komunikimit. 

Berat, më 2. VI.942.XX. 
Gjyqtari Hetues 

* * "* 
T~ qojturit Vangjel Dhimitër Picari dhe Marina 

Vangjel Picari nga Katundi Camanda (Greqi), thirren 
dhe ftohen për t'u prezantuar para Gjykatës Paq 
tuese të Konispolit, me dt. 4 Korrik 194~.XX ora 10 
para dreke, t'akuzuem si të pandehur sepse më datë 
18 Jenar 19!~ kanë kalue kufirin Greko- Shqiptar ti 
nësisht dhe pa pasaportë EJi dhe kontrababandë 
Doganore. 
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Dekret Mëkambësuer Nr. 143 
20-6-1942-XX 

Rishikim i dispozitave kontraktore për çmimin 
e bartjes dhe të shitjes së kripës 

NA 
MAKAMBIS I PltROJITHSHIIM I MADHNIS TIJ 

VIKTOR EMANUELIT III 
Pil1R HIR Tit ZOTIT E VULLNET Tit 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 ; 
Mba~Eli u-pa Dekreti i vet n. 35 i. 6 Ko 

rrik 1939-XVII. kthye në Iigje n. 273 d. 2 ko 
rrik 1940,X VIII; 

Tue marrë parasysh se çmimet e bartjes 
të krypës sot, në krahasim me ato të vitit 
1939, janë gjashtëfishuar sa e kapërcejnë 
përsëtepërti krejt korlspektivin e caktuar për 
Shoqërinë S. I. T. A. për ç'do kuintal krypë të 
shitua, shkak për të cilin hahet i nevojshëm dhe 
i domosdoshëm rishikimi i dispozitave kontrak 
tore për sa i përket çmimit të bartjes dhe naltë 
sitnit të korispektivit deri sot të praktikuem; 

Mbas~i u-ndëgjue Këshillit i Ministrave; 
Mbi propozimin e Ministrit Sekretar Shteti 

për Financat; 
kemi dekretue dhe dekretojmë: 

Ministri Sekretar Shteti për Financat, ashtë 
i autorizuem të shqyrtojë elementet e kostos të 
krypës prodhim i kryporave shtetnore Vlonë e 
Kavajë që Shoqënija Industriale Tregëtare Ano- 
nime S. I. T. A. e ushtron në Rexhl, për të gje· 
tur ndryshimin e çmimit të bartjes së sotme në 
krahasim me atë të vitit 1939-XVII dhe si pa 
sojë të caktojë, me anë të nji marrëveshjes, ko 
rispektivin e ri në favor të Shoqënle S. I. T. A. 
me efekt prej muajit kallnor të vitit 1942. 

Ky Dekret hyn në fuqi nga dita e botimit 
të tij në Fletoren Zyrtare të Mhretnisë. 

Ministri popozuës asht i autorizuem me e 
paraqitë këtë Dekret në Këshillin e Epërm Fa· 
shist Korporativ për kthimin e tij në Iigjë. 

Urdhënojmë që ky Dekret të botohet në 
Fletoren Zyrtare të Mhretnis,, dyke i dhanë man 
dat kujtdo q' i përket t' a rispektojë dhe ~ bë 
jë që të respektohet. 

Tiranë, më 30.6.1942,XX 
Francesco JacomoDi d. y. 

M. Kruja -d 1• 
Shuk Gurakuqi d. , . 

Dekret Mëkambësuer Nr. 1/i.4 , 
I 

13-7-1942.XX 
Lejm funksionimi Sh. A. "S. A. S. T. E. B.,, 

NA 
Mtll{AMB~S I P:ltRGJITHSHttM I MADHNIS TIJ 

VIKTOR EMANUELIT III 
P~R HlR Tit ZOTIT E VULLNET Till KOMBIT 

MBRET I IT ALIS DHE I SHQIPNIS 
PERANDOR I ETIOPIS 

Në virtyt t' autoritetit që Na asht delegue; 
Tue parë Vendimin me datë 9 Qersbuer 

1942-XX të Gjykatës Shk. Irë në Durrës, mbi 
konstituimin e Shoqënis Anonime Shqiptare Treg 
tare Bujqësore "S.A.S. T.E.B. ", me qendër në 
Durrës.dhe mbi konformitetin e Aktit kushtetues 
dhe të Statutit t' asaj Shoqënije me dispozitat e 
Ligjëa, paraqit me shkresën Nr. 2284. datë 10. 
Korrik 1942-XX të Kryesis së Këshillit të Mi 
nietravet; 

Tue pamë edhe nenin 8 të Rregullores mbi 
aplikimin e dispozitavet të Kodit Tregtar; 

Mbi proponimin e Ministrit Sekretar Shteti 
për Ekonomin Kombëtare, 

kemi dekretue dhe dekretojmë: 
Aprovimin e vendimit U~ sipërmendun të 

Gjykatës së Shkallës së parë në Durrës, dhe 
urdhënojmë lejimin e funksionimit të Sboqënis 
Al!,onh~! S~~~ar~ _T~egtare B!ljqësore "S. A. S. 
T. E. B. , me qendër në Durrës. 

Urdhënojmë qi ky Dekret të botohet në 
Fletoren Zyrtare të Mbretnis, tue i dhanë man 
dat cilitdo që i perket me e respektue dhe me 
ha që të respektohet. 

Tiranë, me 13.7.1942-XX. 
Francesco Jacomont d. •· 

K. Kotte d. v. 

Dekret Mëkambësuer datë 15 Maj 1942-XX 
Emërim Anëtarësh të Këshillit r Ep. F. Korp. 

NA 
M!eKAMBtl'lS I PEROJITHSHtl'lM I MADHNIS TIJ 

VIKTOR EMANUELIT III 
P2R HIR T~ ZOTIT E VULLNET n KOMBIT 

MBRET I IT ALIS DHE I SHQIPNIS 
PERANDOR I ETIOPIS 

Në virtyt t'autoritetit që Na asht delegue; 
Mbasai u-panë nenet 21 të Statutit të Par· 

tie Kombëtare Fashiste Shqiptare dhe 4 të D. M. 
datë 3 Prill 1940-XVIII, Nr. 101 ; 

Mbi propozimtn e Kryetarit të Këshilllt të 
Minietravet, nji mendimi me Ministrin Sekretar 
ti Partis Kombëtare Fashiste Shqiptare; 
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5 Nr. 84 FLETORJA zyRTARE 20 Korrik 1942-XX 

kemi dekretue dhe dekretojmë: 

Nga data e këtij Dekreti u njifet cllësija si 
antarë të Këshillit t' Epërm Fashist Korporativ: 

Dr. Hilmi Kekës, emnue me Dekret t'Onë 
datë 12 Maj 1942-XX antar i Drejtoria Kombë 
tare të Partis Kombëtare Fashiste Shqiptare; 

Dr. Nikolla Kottes dhe Dr. Muharrem Vlla 
masit, Inspektora të Partis Kombëtare Fashiste 
Shqiptare, emnue me Dekrett 'Onë 12-5,1942-XX; 

Kapitenit Feridon Minarolli, Sekretar Fede 
ral i Tiranës, emnue me dekretin 1 Mars 1942-XX, 
në vend të fashistit Nuri Dino që pushon nga 
detyra si Federal dhe në të njajtën kohë si an 
tar i Këshillit Fashist Korporativ tue fillue nga 
data 1 Mars 1942-XX; 

Av. Pandi Frashërit, Sekretar Federal i Gji 
nokastrës, emnue me D. M. datë 12 Maj 1942-XX; 

Zot. Shaban Bashës, Sekretar Federal në Pejë, 
dhe Dr. Xhevat Kryeziut, Sekretar Federal në 
Dibër, emnue me Dekretit 12 Maj 1942-:XX. 

Ky Dekret do të botohet në Fletoren Zyr· 
tare të Mhretnis dhe ka me i u njoftue Këshi 
llit t'Epërm Fashist Korporativ. 

· Tiranë, me 15 Majë 1942-XX. 
Francesco JaoomonJ! d. v. 

M. Kruja d, v, 
Kolë B. Mirakaj d. v, 

Dekret Mëkambësuer datë 28-5-1942-XX 
Emërim Anëtorësh të Drejtoratit Komb. 

të P. K. F. Sh. 

NA 
M:ltKAMBt!:S I P:ltRGJITHSH~M I MADHNIS TIJ 

VIKTOR EMANUELIT III 
~ HIR Tit ZOTIT E VULLNET Til KOMBIT 

MBRET I IT ALIS DHE I SHQIPNIS 
PERANDOR I ETIOPIS 

Në virtyt t'autoritetit që Na asht delegue; 
Mbi propozimin e Ministrit Sekretar të Par 

tis Kombëtare Fashiste Shqiptare Sekretar Shteti; 
kemi dekretue dhe dekretojmë: 

Emnohen Antarë të Drejtoratit Kombëtar të 
Partis Kombëtare Fashiste Shqiptare : 
1)- Qazim Neki · Nënsekretar i P.R.F.SH. 
2)- Dr. Guljelm Deda· Nënsekretar i R.U.F.SH.; 
3)- Nënkolonel Adem Boletini · Nen-komandant 
i R.SH.L.; . 
4)- Alush Leshanaku • antar. 
5)- Vasil Alarupi • antar. 

Të nalt-treguemvet u njifet cilësija e antarëve 
të Këshillit t'Epërm Fashist Korporativ. 

Ky Dekret do të botohet në Fletoren Zyr 
tare dhe ka me iu komunikue Këshillit t'Epërm 
Fashist Korporativ. 

Tiranë, me 28,5-1942,XX. 
Francesco Jacomoni d, v, 

K. B. Mirakaj d. v. 

Dekret Mëkambësuer datë 10-5-1942-XX 
Emërim anëtari të Këshillit Q. t' Ekonomis 

Korporative 
NA 

MlllKAMBt!:S I PtllRGJITHSHlllM I MADHNIS TIJ 
VIKTOR EMANUELIT III 

Pt!:R am Tlll 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 Ligii i datës 12 Korrik 1940- 

XVIII, Nr. 358; 
Mbassi u-pa Dekreti Mëkamhësuer datë 18 

Prill 1942-XX, Nr. 55; 
Mbi propozimin e Kryetarit të Këshillit të 

Ministrave, nji mendimi me Ministrin Sekretar 
i Partis Kombëtare Fashiste Shqiptare ; 

kemi dekretue dhe dekretojmë: 
Z. Ibrahim Hoxha Sadi ku, emnohet An tar 

i Këshillit Qendruer t' Ekonomie Korporative, 
dhe si pasojë i njihet cilsija si Antar i Këshillit 
t' Epërm Fashist Korporariv. 

Urdhënojmë që ky Dekret të botohet në 
Fletoren Zyrtare të Mbretnls, dhe t'i njoftohet 
Këshillit t' Epërm Fashist Korporativ. 

Tiranë, më 10-5-1942-XX. 
Francesco Jacomoni d. v. 

M. Kruja e, v. 
K. B. Mirakaj d. v, 

Dekret Mëkambësuer Nr. 145 
29-4-1942-XX 

Emërim anëtnrësh të Këshillit të Minierave 
pranë Min. s' Ek. Kombëtare 

NA 
M:ltKAMB:ltS I ~GJITHSH:ltM I MADHNIS TIJ 

VITTORIO EMANUELE III 
PitR HIR T:lt ZOTIT E VULLNET Tit KOMBIT 

MBRET I IT ALIS DHE I SHQIPNIS 
PERANDOR I ETIOPL9, 

Në virtyt t' Autoritetit që Na asht delegue; 
Mbassi u-pa neni 2 i Llgjës së Minierave 

në fuqi; - 
Mbi propozimin e Ministrit Sekretar Shteti 

për Ekonomin Kombëtare; 
kemi dekretue dhe dektetojmë: 

1) Ing. Ndoc Naraçi, Drejtor i Përgjitlishëm 
i PP.TT.; 

2) Vangjel Meksi, Antar i Diktimit; 
3) Spiridjon Kacarosi, Sekretar i Përgjith 

shëm l Ministris s' Ekonomis Kombëtare ; 
4) Zija Bejleri, Drejtor i t' Ardhunave pranë 

Ministrie Financavet ; 
5) Ing.Andrea Xega, Drejtor i Minierave; dhe 
6) Ing. Tom Truja, Inspektor Epror pranë 

Ministrie s' Ekonomie Kombëtare. 
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U rdhënojmë që ky Dekret të botohet në 
Fletoren Zyrtare të Mbretnis, tue i dhanë man 
dat cilitdo që i përket me e respektue dhe me 
ha që të respektohet. 

Tiranë, më 29-4-1942-XX, 
Francesco Jacomoni d, v- 

K. Kotte d. v. 

Dekret Mëkambësuer, datë 28-5-1942-XX 
Emërim Sekretarësh Federalë 

NA 
ME':KAMBES I PE':RGJITHSH~M I MADHNIS TIJ 

VIKTOR EMANUELIT III 
PËR HIR T~ ZOTIT E VULLNET T:rt KOMBIT 

MBRET I IT ALIS DHE I SHQIPNIS 
PERANDOR I ETIOPIS 

Në virtyt t' autoritetit që Na asht delegue ; 
Mbi propozimin e Ministrit Sekretar të P. 

K.F.SH., Sekretar Shteti : 
kema dekretue dhe dekretojmë: 

Emnohen Sekretarë Federalë fashistat e posht- 
treguem: 

1) Ismail Haki Deveja në Shkodër; 
2) Mahmut Çela në Peshkopi ; 
3) Reshit Merlika në Kukës ; 
4) Boger Gjelosh Luli n' Elbasan, në vendin 

e fashistit Alush Leshanaku, emnue antar i Drej 
toratit Kombëtarë të P.K.F.SH. 

Të nalt-treguemvet sekretarë· federalë u nji 
het njikohësisht cilësija e antarëve të Këshillit 
t' Epërm Fashist Korporariv. 

Ky Dekret do të botohet në Fletoren Zyr 
tare dhe ka me i u njoftue Këshillit f Epërm 
Fashist Korporativ. 

Tiranë, më 28-5-1942-XX. 
Francesco Ja.comoni e. v. 

Kolë B. Mirakaj. d. v. 

Dekret Mëkambësuer datë 11.4.1942-XX 
Këshilli Administrativ i E.N.C.0.-s 

NA 
MteKAMBE':S I PltRGJITHSH:lt."1 I MADHNI$ TIJ 

VIKTOR EMANUELIT Ill 
PËR HIR Tlt ZOTIT E VULLNET ~ KOMBIT 

MBRET I IT ALIS DHE I SHQIPNIS 
PERANDOR I ETIOPIS . 

Në virtyt t'autoritetit që Na asht delegue ; 
Mhassi u-pa Ligji datë 24 Qershor 1941-XIX, 

qi aprovon krijimin dhe statutin e Entit Kombë 
tar për ndërtimin e spitaleve dhe të shkollave 
(E.N.C.O.S.); - 

Mbassi u-ndigjne Këshilli i Ministravet ; 
Mbi propozimin e Kryetarit të Këshillit të 

Ministrave, Ministër Sekretar Shteti" për Punët 

e Mbrendësbme, nji mendimi me Ministrat Se 
kretar Shteti për Punët Botore dhe Arsimi ; 

kemi dekretue dhe dekretojmë: 

Neni 1 

Këshilli Administrativ i Entit Kombëtar 
Ndërtimesh Spitalore e shkollore asht formua 
si vijon: 

Shkëlqesa Aguehi Iljaz-Ministër i P. Bo 
tore-Kryetar; 

De Giacomo Dott. Prof. Amatore - Nën• 
kryetar; 

Këshilltari i Përhershëm pro-tempore i Mt. 
nistris P. Botore.LNënkryetar; 

Këshilltari i Përhershëm pro-tempore prani 
Ministrie s' Arsimit-an tar; 

Basho Dott. J ani-Drejtuer i Përgjithshëm 
i Shëndetsis, i ehenuem prej Ministrit të Mbrendë 
ehme-antar; 

Gambino avv. Roberto-Këshilltar Delegat 
i Bankës Kombëtare të Shqipnis -antar; 

Vlora Kordon'i Math Eqrem-K@shilltar 
Shtetit, i shenuem ptej Mëkambësis Mbretoore- 
antar; 1 

Poggi arkitekt Ferdinando-dirigjent i zy• 
rës Qendrore të Edilicies e Urbanietikës-e-antan 

Xbitomi Agathokli-antar ; 
9fic. i Math Croce Paolino-aotar. 

Neni 2 
Zotnit Calderale Dr. Giovanni e Vernarecci 

i Fossombrone adv. Cesare, të shenjuem prej Mi 
nistrie Mhretnore të P. të Jashtëme, emnohen 
respektivisht konsulent teknik e konsulent juri 
dik t'Entit. 

Neni 3 

Zotnit Bisconti cav. Alfredo, Razzini Rag. 
Raffaelle, Montuori dr. comm. Pietro, emnohen 
rishiknesa të llogarive t'Entit. . 

I pari shenjohet nga Ministrija Mhretnore 
e Punëvet të J ash teme. 

Neni 4 

Tërhiqen emnimet ndër detyra të ndryshme. 
t'E.N.C.O.S, urdhënue me Dekretin t~Onë datë 
25 Korrik 1940-XVIII. 

Ky Dekret ka me u botue në Fletoren Zyr· 
tare të Mbretnis dhe do t'i njoftohet Këshillit 
Kontrollues për regjistrim. 

Tiranë, me 11-4-1942-XX 
Francesco Jacomoni d. y. 

M, Kruja d. v. 
xn. Korça d. v: 
lljas Agushl d. v, 
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Dekret Mëkombësuer Nr. 146 

. 9. f' 1.1942-XX. 
Shpërblim' i Këshilltarit Teknik të Policia 

NA 
Mi!:KAMB1i:S I P1tRGJITHSH1™ I MADHNIS TIJ 

Vll{TOR EMANUELIT lii 
PteR HIR Ttil ZOTIT E VULLNET T~ KOMBIT 

MBRET I IT ALIS DHE I SHQIPNIS 
PERANDOR I ETIOPIS 

Në virtyt t'autoritetit qi Na ësht delegue ; 
Mbasi u-pa neni 15 i Statutit Themeltar të 

Mbretnis dhe Neni 14 i D.M. datë Prillë 1940- 
XVIII, Nr. 101, këthye në Ligjë me datë 12 
Kerrik 1940-XVIII, Nr. 358; 

Mbasi u-pa Dekreti i Jonë datë 27 Fruër 
1942-XX, Nr. 15 mbi sajimin e funksionimin e 
Trupit t' Armatosun të Policie; 

Mbasi u.pa nevoja e domosdoshme dhe e 
ngutshme me eaktue shpërblimin e posaçëm qi i 
takon Këshilltarit Teknik të Policia, për çka flet 
neni 29 i të naltpërmendunit D.M. datë 27 
Fruër 1942,XX, Nr. 15; 

Mbasi u-ndigjue Këshilli i Ministravet; 
Mbi propozimin e Ministrit Sekretar Shteti 

për Punët e Mbrendshme, nji mendimi me Mi 
ailitrin Sekretar Shteti për Financat; 

kemi dekretue dhe dekntojmë: 

Neni 1 

Këshilltarit Teknik të Policia, i shenuem në 
Drejtorinë e Përgjithshme të Policia, i epet nji 
shpërblim mujuer i posaçëm prej Ir.shq, 600 
(gjHhtëqind). 

Neni 2 
Në qoftë se në detyrën e tregueme në ne 

nin e maparshëm thirret po aj funksionar qi, ai 
mbas urdhnesave rn daluna para Dekretit Mëka 
mbësuer datë 27 Fruer 1942-XX Nr. 15, më· 
veshte cilësinë e Këshilltarit të Përhershëm të 
Policie, funksionarit në fjalë do t'i rrijë, ad per. 
tonam, shpërblimi mujuer prej fr.shq 800 (tetqind). 

Ky Dekret do t'i parashtrohet prej Ministrit 
propozues Këshillit t'Epërm Fashist Korporativ, 
per këthimin e tij në Ligjë. 

Urdhënojmë qi ky Dekret të botohet në Fle 
toren Zyrtare të Mbretnis, tue i dhanë mandat 
cilitdo qi i përket me e respektue e me ha qi 
ta respektohet. 

Tiranë, me 9-VI-1942-XX 
Francesco Jacomonl: d, v, 

M. Kruja d. v, 
Shuk Gurakuqi d. y. 

Dekret Mëkambësuer datë 28-V-1942-XX. 
Ndrim pjestcrësh të Këshillit O. t'Ekonomis Korp . 

NA 
MitKAMBltS I PtRGJITHSHt!':M I MADHNIS TIJ 

VIKTOR EMANUELIT III 
Plm HIR Tl'l ZOTIT E VULLNET Tlt KOMBIT 

MBRET I IT ALIS DHE I SHQIPNIS 
PERANDOR I ETIOPIS 

Në virtyt t'autoritetit qi Na asht delegue; 
Mbassi u-pan Ligjët datë 12 Korrik 1940- 

XVIII, Nr. 357 e 358; 
Mbi propozimin e Kryetarit të Këshillit të 

Minist1 avet, nji m nrlimi me Ministrin Sekretar 
i Partis Kombëtare Fashiste Shqiptare, Sekretar 
Shteti; 

kemi dekretue dhe dekretojmë: 

Z. Jup Kazazi e Hasan Dosti, pushojnë prej 
cilësia si pjestarë të Këshillit Qendruer .t'Ekono 
mis Korporative dhe të Këshillit t' Epërt Fashist 
.Korparativ, mbasi u janë pranue dorëheqjet e 
tyne nga detyrat qi kanë pasë, i pari si Minister 
i Partis Kompëtare Fashiste Shqiptare dhe i 
dyti si Ministër Sekretar Shteti pë Drejtësia ; dhe, 
z. Kolë Bib Mirakaj dhe Ekrem viorës, u nji 
fet cilësija si Antarë të Këshillit Qendruer t'E· 
konomis Korporative dhe të Këshillit t'Epërm 
Fashist Korporativ, mhassi janë emnue respekti 
vi1ht Ministër Sekretar i Partis Komb. Fash. 
Shqiptare dhe Ministër Sekretar Shteti për Tokat 
e Lirueme. 

Ky Dekret do të botohet në Fletoren Zyr 
tare të Mbretnis dhe do t'i komunikohet Këshi 
llit Epruer Fashist Korporativ. 

Tiranë, me 28-V-1942-XX. 
Francesco Jacomoni d. v. 

M. Kruja d. v, 
Kolë Bib Mirakaj d. v . 

Dekret .Mëhambl!suer datë 28-2 2942-XX. 
Shpërnguli" e nëpunësi nga Ruolet ore. të Drejtësis 

në Ruo et org. të Drejt. së P. të Shëndetësis 

NA 
MEKAMBES I P~RGJITHSHËM I MADHNIS TIJ 

VIKTOR EMANUELIT III 
PER HIR TE ZOTIT E VULLNET Tt!': KOMBIT 

MBRET I IT ALIS DHE I SHQIPNIS 
VIKTOR EMANUELIT III 

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

për Punët e Mhrendshme; nji mendimit me 
Ministrin Sekretar Shteti për Drejtësiën, 

kemi dekretue dhe dekretojmë: 
Z. Nuri Drrasa, inkuadruem në Ruolet orga- 
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nike emnore të personelit t' administratës së 
Drejtësia, grupi B. grada IX, si Sekretar Gjyqë· 
sor, me rrogë muejore fr. shq. 200, shkarkohet 
nga kjo detyrë, dhe kalon me shërbim të qën 
drueshëm efektiv në Ruolet Organike emnore të 
personelit t'administratës së Drejtoria së Përgji 
thëshme të Shëndetësia, po me ato të drejta që 
ka gëzue ma parë, dhe inkuadrohet në grupin 
B) grada IX, si Teknik dhe Llogaritar i Klasit 
të Dytë i Spitalit Nevropsiqiatrik në Vlonë, me 
rrogë muejore fr. shq. 200, në vendin që ndo. 
dhet vakant. 

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

Tiranë, me 28-2-1942-XX. 
Francesco Jacomom d. v, 

M. Kruja d. V, 

H. Dostl e. v, 

Dezret Mëkambësuer Nr. 147 
26-6-1942-XX 

Shtim'i 150 vendesh për mësues dhe mësuese U3 
kl. IV në Tabellt.n Org. të personelit mësimuer 

NA 
MttKAMB:tt:S I PttRGJITHS~™ I MADHNIS TIJ 

VIKTOR EMANUELIT III 
PSR HIR Tit ZOTIT E VULLNET Ttt KOMBIT 

MBRET I ITALIS DHE I SHQIPNIS 
PERANDOR I ETIOPIS 

Në virtyt t' autoritetit që N. asht dalegue ; 
Mbassi u-pa Dekreti Ynë Nr.105 datë 105 d- 

3-4-1940-X-VIII, mbi gjendjenjuridike, ekonomike 
e jerarhike të nëpuusavet civiie të Shtetit; 

Mbassi u-pa Dekreti Ynë Nr. 72 datë 24 
Mars 1941-XIX që aprovon tabelat organike të 
personelit arsimuer ndër qarqe; 

Mbi propozimin e Ministrit Sekretar Shteti 
për Arsimin Botuer, nji mendimi me Ministrin 
Sekretar Shteti për Financat ; . 

kemi dekretue dhe dekretojmë: 

Neni 1 
Shtohen edhe 150 vende për mësuese e më 

suës të kl. IV-të gradën XI të gruP._it B të tabe 
lës organike të personelit mësimuer të lëviszhem. 

Neni 2 

Ky Dekret hyn në fuqi prej datës ~ boti 
mit në Fletoren Zyrtare të Mbretnis tue i dha 
në mandat cilitdo që i përket me e reapektuo 
dhe me ha që të respektohet. 

Tiranë, më 6-6-1942-XX 
Xh, Korça d. v. Francaeo Jacomoul cl, 'f, 

Shuk OurakUQ1 d. V, 

Dekret Mëkambësuer datë 26-6-1942-XX. 
Emërim i anëtarve të Këshillit Drejtues 

të Rrethit Skanderbeg 

NA 
MttKAMBiS I P:mROJITHSH™ I MADHNI$ TIJ 

VIKTOR EMANUELIT III 
Ptl:R HIR Tit 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 6 i dekretit t' Onë Nr. 

142 datë 8 Prill 1940-XVIII, qi aprovon Statu 
tin e Rrethit ltalo-Shqiptar të Fondatës Skan 
derbeg; 

Mbi propozimin e Ministrit Sekretar Shteti 
për Punët e Mbrendëshme ; 

kemi dekretue dhe dekretojmë: 

Neni I. 
Emnohen Antarë të Këshillit Drejtues të 

Rrethit Italo-Shqiptar të Fondatës "Skanderbeg,,: 
1. Assim Jakova 
2. Ymer Fortuzi 
3. Dr. Fuad Asllani 
4. Dr. Emin Toro 
5. Dr. Ferdinando Wf el 
6. Dr. Nicola Lo Russo Attoma 
7. Dr. Vangjel Karajani 
8. Kolonel Di Lorenzo Angelo 
9 .. 'Vangiel Koça 

Neni 2. 
Detyrat e antarve të këtij Këshilli caktohen 

si mbas normave të Rregullores së mbrendëshme 
të Rrethit ltalo • Shqiptar të Fondatës "Skan· 
derbeg", 

Urdhnojmë qf ky Dekret të botohet në Fle- 
toren Zyrtare të Mbretnis. 

Tiranë, me 26-6-1942-XX . 
Francesco Jacomoni d. v, 

M. Kruja e. v, BKSH
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Decreto Luogotenenziale Nr. 138 
29-4-1942-XX 

Requisizione d'immobile a Tirana 
per esigenze dell'Aeronautica 

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; . 
Vista la riehiesta del Comando Aeronautica 

d'Albania del 21 marzo 1942.XX n, 2-5596 re 
lativa alla requisizione di parte dell'immohile di 
proprieta Mit-hat . Llagami e Fratelli per la CO· 
struzione di un ferma palle al servizio dell' Aero· 
porto di Tirana ; 

Ritenuto ehe ricorrono gli estremi dell'In 
teresse puhblico; 

Visti gli articoli 2 e 4 del D.L. 2 settem 
bre 1939.XVill, n. 77; 

Sulla proposta del Presidente del Consiglio 
dol Ministri : 

abblamo deeretaito e deeretiam«>: 

E' ordinata la requisizione e conseguente oe 
cupazione, per la durata di sei mesi a decorrere 
dalla data del presente decreto, di parte dell'im 
mohile di proprleta Mit-hat Llagami e Fratelli 
per la costruzione di un f ermapalle al servizio 
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se non aupelllil wia colonna (albanese e Italiano) mlnimo Fr. alb. 10 
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(GAZZETI'A UFFICIALE) 
T I R A N A (Albenla 

dell' Aeroporto di Tirana, indicato nella carta co 
rol,l'afica allegata al presente decreto e vistata 
d'ordine Nostro dal Presidente del Consiglio dei 
Ministri proponente. 

II presente decreto sara notificato ai sensi 
dell'articolo 5 del D.L. 2 settembre 1939,XVII 
n. 77 ai proprietari e detentori dell'immobile 
requisite. 

Ordiniamo ehe ii presente Decreto sia pub 
hlicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno, man· 
dando a chiunque spetti: di osservalo e farlo os 
servare. 

Tirana, li 29 aprile 1942-XX. 
Francesco Jacomoni ti,. h 

M. Kruja. 

Decreto Luogotenenziale Nr. 139 
9-6-1942-XX 

Espropriazione di zone a Tirana per costruzione 
edificio per alloggio ufficiali 

NOI 
LUOOOTENENTE OENERALE DI SUA M~TA 

VITTORIO EMANUELE Ill 
PER GRAZIA DI DIO E VOLONTA DELLA NAZIONE 

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

t~." ~"~~-"'-..... · · &K.'··""·1~ ..••..•. l · ~"~--,,t··~..._~,.;1-'··,,,_:_;~3'' 

In ~virtu dell' Autorita a Nol conferita; 
Visto ii Noetro Decreto dell'll dicembre 
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1939.XVlll, n. 178, contenente le uorme per 
e1propriazioni d'Interesse pubblico; 

Viito la richiesta dol Comando Superiore 
aelle Forze Armate in Albania in data 22 aprile 
1942-XX, n. 1188; 

Su proposta del Ministro Segretario di Sta 
te per i La Tori Pubblici; 

altWam• tl•cret.to • 4.eoretiam4t: 
Art. unico 

E'dichiarata d'interesse pubblico la costru 
ziene degli edifici ad uso alloggio di ufficiali in 
Tirana, nella Iocalita risultante dalia carlJI coro 
;rafica relativa ehe, vistata d'ordine Nostro, dal 
Miniitro proponente, sars allegata al preflente 
Deere to. 

.Nella stessa carta e indicata la pianta par 
cellare della zona da espropriarsi di proprieta 
del sig, Hajredin Rakadi dells superficie di cir 
ca n, 2,6,525, confinante a nord: colla proprie 
ta di Rexhep Bardhoshi, a sud: colla strada ehe 
:manda alla Scuola i'ndustriale, ad est: colla scuola 
industriale ; a· ovest : colla strada di Scutari. 

Il Ministro proponente e incaricato dell'ap· 
plicazione del presente Decreto. 

Ordiniamo ehe, ii presente Decreto sia pub 
hlieato nella Gazzelta Ufficiale del Regno, man 
aai:nd• a cbiunque spetti di osservarlo e farlo os 
a,uvare. 

Tirana, li 9 giugno 1942,XX. 
Franceeco Jacomoai 

I. AJUihi 

Decreto Luogotenenziale Nr. 11,.0 

9-6-1942-XX 

Espropriazione di una zona a Tirana per cos 
truzione edificio per alloggio ufficioli 

NOi 
LUOOOTENENTE GENER.ALE DI SUA M.AmTA 

VITTORIO EMANUELE Ill 
PE GRAZIA DIDIO E VOLONTA DELLA NAZIONE 

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

In ·drtu dell' Autorita a Noi conferita; 
Visto il Nostro Decreto dell' 11 dicembre 

1939,XVID, n. 178, contenente le norme per 
esprcpriesioui' d' interesse pubblico; 

Tisto il foglio del Comando Superiore delle 
Forme Armate in Albania, in data 22 Aprile 
1942-XX, n. 1190; 

Su proposta del Ministro Segretario di Sta· 
te per i Lavori Pubblici ; 

abbiamo decreta.to • decretiamo: 
Art. unico 

E'dichiarata d'Intereese pubblico la costru 
zione de;li edifici ad uso allogglo uf£iciali in 

Tirana, ut lha Iocalits risultante dalla cuta CQIQ~ 
grafica relative ehe, vistata d'ordiae Nostrc dal 
Minhtro proponente, sad allcgata al preeente 
decrc:to. 

Nella stessa carta, c indicata la pianta par• 
cellare della zona da espropzlarsi, di proprieta del 
sig. Abdyl Muatafa Koklli in Tirana, dells 1uper• 
ficie di m" 1,600= eonfinante a Nord: colla 
proprieta di Ahdyl Mustafa Koklli, a Sud : colla 
proprieta di Rexhep Rada, a est : colla via Him 
Koklli, ad ovest : culla proprieta di Abdyl Mu,. 
tafa Koklli. 

II .Mioistro proponents e inearicato dell'ap 
plicazione del presente Decreto. 

Ordioiamo ehe il presente Decreto aia pub 
blicato nella Gazzeta Ufficiale del Regno, man 
dando a chiuuque spetti di osserverlo e farlo 
osservare. 

Tirana, li 9 giugoo 1942-XX. 
· Fra11cesco .Jaoomoni 

Ilj as Agushi , l ;, 

Decreto Luogotenenziale Nr. 141. 
21-5,1942-XX. 

Autorizzazione J>er il funzionamento della 
Soc. An. « Viscblcnic» 

NOl 
LUOGOTENENTE GENER.ALE DI SUA MAESTA 

\'lTTORIO EMANUELE III 
PER GRAZIA DIDIO E VOLONTA DELLA NAZIONJ: 

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

In virtu dell' Autorita a Noi conferita ; 
Vista la deliherazione del 23-3-1942-XX del 

Tribunale di Prima Istanza a Tirana, sulla co 
atituzione della Societa Anoni111a ,,Vi,albania" e 
sulla eonformirë dell'atto costiturivo e dello statute 
di quella Societa alle dieposizioni di Legge, pre1en. 
tata col foglio n. 1237 del 6 maggio 1942· 
XX dells Presidenaa del Consiglio dei Mi 
stri; 

Yisto I' articolo 9 del Regolamento eull' ap 
plieazione delle disposizioni del Codiee ; 

abbiamo decreta.to e clecretiamo: 
E' approvata la deliberazione sopraindicata 

del Tribunale di Prima htanza a Tirana, ed ë 

autorizzato ii funzionamento' della Socierë Ano• 
nima denominata ,, Visalbania" con sede a Tirana. 

Ordiniamo ehe il presente decreto sia pub· 
blicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno, man 
dando a chiunque spetti di osserverle e farlo 
esservare- 

Tirana, li 21 maggio 1942-XX. 
Francesco Jacomoni 

K.Kotte 
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. Decreto Luogotenenziale Nr. 142 
26-6-1942-XX. 

Aumento della somma concessa per spese 
in base a licitazione pri vata. 

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; 
Vi-sto l'art. 15 dello Statuto Fondamentale 

del Regno e l'art. 14 çel Decreto Luogotenen 
ziale n, 101. del 3 aprile 1940-XVIII convertito 
nella legge del 12 luglio 19~0-XVIII n. 358; 

Ritenuta la necessita di aumentare la som· 
ma concessa dalia legge del 28 maggio 1929 e 
dal Regolamento del 20 aprile 1936 circa I'am 
ministrazione del Demanio e della Contahilita 
Generale dello Stato per spese me diante Iicita 
zieni e accordi privati e per lavori da e!eguir,i 
in economia ; 

Udito il Consiglio dei Ministri; 
Su pro posta del Prest den te del Consiglio dei 

Ministri, di concerto col Ministro Segretario di 
Stato di Sta to per le Finanze; 

abbiamo decretato e decrettamo: 

Art. 1. 

L'ammontare fino a fr. alb. 2.000 == (due 
mila) ccncesso per spese in hase a Iicitazione 
privata dall' art. 5 punto 4 della Iegge del 
28 maggio 1929 e dall' art. 20 comma 4 
del Regolamento del 20 apcile 1936 circa I'am 
ministrazione del Demanio e della Contabilita 
Generale dello Stato, e aume ntato a fr. alb. 3,500 
(tremilacinquecento ). 

Art. 2. 

L'ammontare fino a fr. alb. 500 (cinque 
cento (eencesso per spese in hase ad accordi pri 
vati dall' art. 5 del comma e -della Legge del 28 
maggio 1929 e dall' art. 2 l punto 5 del Rego 
Iamento circa l'amministrazione del Demanio e 
della Contabilitë Generale dello Stato ), e aumen 
tato a fr. alb. 1,500. (millecinquecento). 

Art. 3. 

L'ammontare della epesa fino a fr. alb, 500 
per lavori da cseguirsi in economia, concesso dal 
l'art. 28 del Regolamento del 20 aprile 1936 
circa l'applicazione della legge circa l' amminl 
strazione del demanio e della contabllita genera 
le dello Stato, e aumentato a fr. alb. 1,500, 
( millecinquecento ). 

Art. 4. 

ll presente decreto entra in vigore ii gior 
no della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficia · 
le del Regno e sara presentato dalia Presidenea 
del Consiglio dei Ministri al Consiglio Superiore 
Fascists Corporativo per la sua conversione in 
legge. 

Ordiniamo ehe ii presente Decreto sia pub 
blicato nella Gazzetta Ufficiale del Regoo, man 
dando a chiunque spetti di osservarlo e farlo os 
servare. 

Tirana, H 26 giungno 1942. 
Francese• Ja.cemeai 

M. Kruja 
Shuk Gurakuqi 

Decreto Luogotenenziole Nr. 143 
30.6.1942-XX 

Revisione delle disposiztoni contrattuali per 
quanta concsme il prezzo di trasporto 

e della vendita del sale 

NOi 
LUOGOTENENTE OENERALl!! DI SUA MA:MTA 

VITTORIO EMANUELE III 
PER GRAZIA DI DIO E VOLONTA DELL.A NAZION• 

RE D' ITALIA l!I D' ALBANIA 
IMPERATORE D' ETIOPIA 

In virtu dell' Autorita .a Noi conferita; 
Visto l' articolo 15 dello Statuto Fonda 

mentale del Regno ; 
Visto ii Decreto proprio Nr. 35 del 6 Ia 

glio 1939-XVII, convertito in Legge Nr. 273 del 
3 luglio 1940-XVIII; 

Considerate ehe i prezzi di trasporto del 
sale sono attualmente, in confronto di quelll 
dell' anno 1939, sestuplicati tanto ehe Aupera 
no di gran lunga il t<,?tale corriapettivo st11bllite 
per la Societa S. I. T. A. su ogni quintale di 
sale venduto; rendesi necessaria la revisiotne del· 
le disposizoni contrattuali per quante concerns 
li prezzo di trasporto e l'elevazione del corri 
spettlvo sin qui praticato ; 

Sentito il Consiglio dei Ministri; 
Su proposta del Ministro Segretario di State, 

per le Finanze; 
abb'iamo decretato e dwretila-mo: 

Articolo Unico 
11 Ministro Segretario di Stato per le Finanze 

e autorizzato ad esaminare gli elementi di costo 
del sale prodotto dalte saline demaniali di Valona 
e Kavaja ehe la Societa Industriale Commercials 
Anonima S.I.T.A. esercita in regia, ed a calco 
lare la differenza del prezzo attuale di trasporto 
nei confronti di qnello dell' anno 1939-XXII ed 
in conseguenza a stabilire mediante un accordo 
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fl nuovo corrispettivo a favore della Soeleta 
S.I.T.A. con effetto dal mese di gennaio dell' 
anno 1942-X.X:0• 

11 presente Decreto entra in vJgore ii giorno 
della sua pubblicazione nella Gazzetta Uffieiale 
del Regno. 

11 Ministro proponente e autorizzato a pre 
sentare ii presente decreto al Consiglio Superio 
re Fascists Corporatfvo per la sua conversione 
in legge. 

Ordiniamo ehe ii presente decreto aia pub. 
blicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno man 
dando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo 
osservare. 

Tirana, 30 giugno 6·1942-XX. 
Franeeeco JacomonJ. 

M. Kruja 
Shuk Gura.kuqi 

Decreto Luogotenenziale Nr. 144 
13-7-1942-XX 

Autorizzazione di funzionamento per la S. An. 
«S. A. S. T. E. B., 

NOi 
LUOOOTENENTE 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 vfrtu dell' Autoritll a Noi conferita ; 
Vista la deliberazione del 9 giugno 1942-XX 

del 'l'Tibunale di I-a Istanza a Durazzo, circa 
la eostitusione della Societa Anonima Albanese 
Commerciale Agricola "S. A. S. T. E. B. ", con 
sede a Durazzo, e la conformita dell' atto costi 
tuente e dello Statuto della Societa stesaa, con 
le disposizioni di legge presentata col foglio 
Nr. 2384 in data 10 lug li o 1942·:XX 
della Presidenza del Consiglio def Ministri ; 

Visto anche l'art. 8 del Regolamento sulla 
applicazfone delle disposlzioni del Codlce Com 
merciale; 

Su · propoeta del Ministro Segretario di Sta 
to per I' Economia Nazionale ; 

abbiamo decretato e c11ecretbuno: 
E' spprovata la deliherazione in oggetto del 

Tribunale di J.a Istanza a Durazzo, ed autoriz 
zato ii funzionamento della Societa Anonf ma 
Albanese Commerciale Agricola..,.S.A.S.T.E.B." con 
sede in Durazzo. 

Ordiniamo ehe ii presente Decreto sia pub 
hlicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno man 
dando a chiunque spetti di osservarlo e di far 
lo osservare. 

Tirana, li 13 luglio 7-1942-XX 
Franeeseo Jaeomonl 

K. Kotte 

Decreto Luogetenenziale data 15 maggio1941-XX 
Nomina di componenti il Consiglio 

Sup. F. Corp. 

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 ; 
Visti gli articoli 21 dello Statuto del P. N. 

F. A. e 4 del D. L. 3 aprile 1940-XVIII, n.101; 
Su proposta del Ministro Segretario del P. N. 
F. A.; 

abbiamo deeretato e deerettamo: 
Dalla data del presente decreto e ricono 

sciuta la qualiflca di componente il Consiglio Su 
periore Fascista Corporative: 

al dott. Hylmi Leko, nominato con Nostro 
decreto 12 maggfo 1942-XX membro del Diret 
torlo Nazionale del p. N. F. A. ; 

al dott. Nikolia Kotte ed al dolt. Mubarrem 
Vllamasi ispettori del P. N. F. A. nominatl con 
Nostro decreto 12 maggio 1942-XX; 

al cap. Feridon Minarolli, Segretario Fede, 
rale di Tirana, nominato con decreto 1 marzo 
1942-XX, in eostituzione del fascista Nuri Dino 
ehe cessa dall' incarico di Federale e nello steseo 
tempo di memhro del Consiglio Superiore Fasci 
sts Corporativo a decorrere dal 1 marzo 1942XX; 

all' avv. Pandi Frashëri, Segretario Federale 
dJ Argirocastro nominato con D. L. 12 maggio 
1942-XX; 

al signor Shaban Bssha, Segretario Federale 
di Peja e al dott. Xhevat Kryeziu, Segretario Fe 
derale di Dibra, nominali con decreti in data 
12 maggio 1912-XX. 

11 Presente D,creto sara pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale del Regno e comunicato al 
Consiglio Superiore Fascists Corp. 

Tirana, 15 maggio 1942-XX. 
Francesco Jacomoni 

M. Kruja 

Decrëto Luogotenenziole data 28-5-1942-XX. 
Nomina di membri del Direttorio Naz. del 

P. N. F. A. 

NOI 
LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTA 

VITTORIO EMANUELE III 
PER GRAZIA DIDIO E VOLONTA DELLA NAZIONE 

RE 'D' ITALIA ED' ALBANIA 
IMPERATORE D' ETIOPIA 

In virtu dell' Autorita a Noi conferita; 
Su proposta del Ministro Segretario del P. 

N. F. A. Segretario di Stato; 
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abbia.mo decretato e decretiamo: 

Sono nominati Memhri del Direttorio Na. 
zionale del Partito Nazionale Fascista Albanese: 

1) Qazim Neki - a Vice segretario del P. 
N. F. A.; 

2) Dott. Guglielm Deda - a Vice segretario 
della G. U. F. A.; 

3) Ten. Col. Adem Boletini - a Vice c~ 
mandante della G. A. L. 

4) Atush Leshanaku - a membro. 
5) Vasil Alarupi - a membro. 
Ai medesimi viene riconosciuta la qualifica 

di memhri del Consiglio Superiore Fascista Cor- 
porativo. 

11 presente Decreto sara puhblicato nella 
Gazzetta Ufficiale e comunicato al Consiglio Su· 
periore Fasoista Corporativo. 

Tirana, li 28 maggio 1942-XX. 
Francesco Jaeon1oni 

K. B. Mirakaj 

Decreto Luogotenenziale data 10 maggio 1942-XX 

Nomina di un componente del Consiglio 
Centrale dell' Economic Naz. 

NOI 
LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTA 

VITTORIO EMANUELE III 
PER GRAZIA DIDIO E VOLONTA DEILA NAZION!I 

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

In virtu dell'Autoritë a Noi conferfta; 
Vista la legge del 12 luglio 1940·XVIJJ, 

n, 358; 
Visto il Decreto Luogotenenziale in data 18 

aprile 1942-XX, n, 55; 
Su proposta del Presidente del Consiglio dci 

Ministri, di concerto con ii Ministro Segretario 
del Partito Nazionnle Fascists Albanese; 

abbi.amo decretaito e decretiamo: 
11 Sig. Ibrahim Hoxha Sadiku, c nominato 

componente del Consiglio Centrale dell'Economia 
Nazionale e, di conseguenza e riconosciuta Ia qua 
Iifica di componente del Consiglio Superiore Fa 
scista Corporative. 

Ordiniamo ehe il presente Decreto sia pub· 
blicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno e no 
tificato alla Corte dei Conti per la registrazione. 

Tirana, li 10 maggio 1952-XX. 
Franc~co Jacomoni 

M. Kruja 
K. B. Mirakaj 

Decreto Luogotennziale Nr. 14 5 

29·4· 1942-XX 
Nomina di Membri del Consiglio delle Miniere 

NOI 
LUOGOTENENTE OENERALE DI SUA MAE.STA 

VITTORIO EMANUELE III 
PER GRAZIA DI DIO E VOLONTA DELLA NAZIONE 

RED' ITALIA ED' ALBANIA 
IMPERATORE D' ETIOPIA 

In virtu dell'Autorita a Noi conferita; 
Visto l'art. 2 della Legge sulle Miniere in 

vlgore; 
Su propoeta del Ministro Segretario di Stato 

per l'Economia Nazionale; 
abbi'amo decretato e decretiamo: 

Sono nominati Memhri del Consiglio delle 
Miniere presso il Ministero dell'Economia Nazio 
nale, le seguenti persone : 

1) Ing. Ndoc Naraçi Direttore Generale del· 
le PP. TT.; 

2) Vangjel Meksi, Membro della Cassazione; 
3) Spiridjon Kacarosi, Segretario Generale 

al Ministero dell'Economia NazionaJe; 
4) Zija Bejleri, Direttore delle Entrate al 

Ministero delle Finanze ; 
5) Ing. Andrea Xega, Direttore delle Mi- 

niere: e 
6) Ing. Tom Truja, Ispettore Superiore al 

Ministero dell'Economia Nazionale; 
Ordiniamo ehe ii prr,sente Decreto sia pub 

blicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno, man 
dando a chiunque spetti di osservarlo e farlo 
osservare. 

Tirana, li 29 aprile 1941-XX. 
Francesco Jacomoni 

K. Kotte 

Decreto Luogotenensiate data 28-5-1942-XX 

Nomina di Segretari Federali 

NOi 
LUOOOTENENTE GENERALE DI SUA MAFSTA 

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; 
Su proposta del Ministro Segretario del P. 

N. F. A., Segretario di Ststo ; 
abbiamo decreta.to e decretiamo: 

Sono nominati Segretari Federali i seguenti 
faacisti: 

1 
2 
3 

Ismail Raki Deveja a Scutari ; 
Mahmut Vela a Peshkopia 
Reshit Merlika a Kukës 
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Ju njoftohet të pandehurvet të sipërme se në 
rast mos prezantimi të tyre në ditën dhe në orën e 
sipërshenueme, pa e justifikue mos ardhjen e tyre 
si pas ligjës, Gjykata ka për të vendosuri në mungesë. 

Kjo thirrje, e botucme në Fletoren Zyrtare të 
Mbretnisë, zë vëndin e komunikimit. 

Konispol, më 4 Qersbuer 1942.XX. 
Gjyqtari Paqtuës 

* * * 
Të qojturit Stefan Thanas Papa, Llazaro Spiro 

Shkodra dhe Vasillo Thimjo Dimos nga Katundi Kse 
hora (Greqi), thirren dhe ftohen për t'u prezantuar 
para Gjykatës Paqluese të Konispolit, me datë 4 Ko 
rrik 1942 ora 10 para dreke, t'akuzuem si të pande 
hur sepse më datë 20 Prill 1942.XX kanë kalue ku 
firin greko-shqiptar tinëzisht dhe pa pasaportë si dhe 
kontrabandë Doganore. 

Ju njoftohet të pandehurvet të sipërmë se në 
rast mos prezantimi të tyre në ditën dhe në orën e 
sipërshënueme, pa e justifikue mos ardhjen e lyre 
sipas ligjës, Gjykata ka për lë vendosun në mungesë. 

Kjo thirrje, e botueme në Fletoren Zyrtare lë 
Mbretnisë, zë vëndin e komunikimit. 

Konispol, më 4 Qershuer 1942.XX. 
Gjyqi ari Paqtuës 

* * * 
Të qojlurit Ferik Felah Mehmeti dhe Lame 

Lame Haxhiu ;nga Katundi Kockë (Greqië) thirren 
dhe ftohen për t'u prr zar.tuarë para Gjykatës Paq 
tuese të Konispolit më datë 4 Korrik 194i XX ora 10 
para dreke t'akuzuem si të pandehur sepse më datë 
1 Maj 19U kanë kalue kufirin greko-shqiptar tinë 
zisht dhe pa pasaportë si dhe kontrabandë Doganore. 

Ju njoftohet të pandehurvet të sipërme se mos 
prezantimi të tyre në ditën dhe orën e sipër shë 
nueme, pa e justifikue mos ardhjen e tyre sipas li 
gjës, Gjykata ka për të vendosua në mungesë. 

Kjo thirrje, e botueme në Fletoren Zyrtare të 
Mbretnisë, zë vëndin e komunikimit. 

Konispol, më 4 Qershuer 1942.XX. 
Gjyqtari Paqtues 

Letër - Thirrje 

Thirret m'u prezantue para Gjykatës Fillore 
(d. p.) të Tiranës, me datën 13.7.1942 ora 9 para dre- 

ke, i quejluri Jorgji Niça, nga Hoçishti i Bilishtit, 
sod me banim të padijtun në Shqipni, mbasi ka m'u 
gjykue si i pandehur për dam tim e përdorje violence 
në damin e Sotir Esqit. 

Në rast të mos prezantimit të tij në ditën dhe 
orën e sipërsbenueme, ka me u shikue gjykimi në 
mungesë, dhe këjo ftesë e botueme në Fletoren Zyr 
tare zen vendin e komunikimit. 

Tiranë, më 9.6.1942-XX. 
Kryetar' i Gjyqit 

* * * 
Thirret m'u prezantue para Gjykatës Fillore 

(d. p.) në Tiranë me datën 13.7.1942 ora 9 para dreke, 
i qujturi Resbit Y mer Y meri nga Dibra, banues me 
parë në Tiranë, sod me banim të paditun, për t' u 
gjykue si i pandehur, për rrafjen e Niazi Reshitit. 

Në rast të mos prezantimit në ditën dhe orën 
e sipërshenueme ka m'u shikue padija në mungesë 

' të tij dhe këjo ftesë e botueme në Fletoren Zyrtare 
zen vendin e komunikimit. 

Trrenë, më 9.6.1942-XX. 
Kryetar' i Gjyqit 

* * • 
Thirret me u prezantue para Gjykatës Hetuese 

të Tiranës me datën 13 Korrik 1942-XX-, n' orën 9 
para dite (ditën e Henë) si i pandehur i quajturi 
Llambi Trushi Cili vriqi, nga Berati, dhe tash i me ba 
nim të pa-ditur, mbasi ky akuzohet He_ me datën ti! 
Prill 194~ ka mashlrue ankuesin Thoma Kosta, tue 
i marrë 170 fr.shq. me pretekst se dol' ja binte shollë 
për këpucë. 

Kjo thirrje zen vendin e komunikimit për të 
pandehurin e përmendur. 

Tiranë, më 10.6.1942-XX. 
Gjyqtari Hetues : 

* * * 
Tbriten të prezantohen para Gjyqit Kolegjial të 

Gjinokastrës D.P. me datë 14.7.1942-XX ora 9 mëngjes 
si të pandehun Moscandelli Bambino Ladino lindur 
në Kallazio dhe Zagarini Jlija lindur në Maskido të 
Italis, sot me banim të pa ditur, të akuzuar se me 
Jdë 11.6.1941 tue qen në bashkëpunim me njeri tja 
trin kanë vjedhur ~00 dedomatire dinamiti n.e. vlefU! 
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4 - T en- Gjeloshi Luli a Elbasan, al po· 
sto del fascista "Alueh leshnaku, nominato mem 
hro del Direttorio Nazionale ·del P. N: F. A. 

Ai sudetti segretari federali viene, nel con 
tempo, riconosciuta la qualifica di membrl del 
Consiglio Superiore Fascista Corporativo. 

II presente decreto sara pubblicato nefla 
Gazzetta Ufficiale e comunicato al Consiglio Su· 
periore Fascista Corporativo. 

Tirana, li 28 maggio 1942-XX. 
Francesco J acomons _ 

Kol B. Mirakaj 

Decreto Luog<;>.tenenziale del 11-4-1942 XX 

Formczione · del Consiglio Amministrativo 
' . ·. . ' :dell' ·E.N.C.O S. 

· NOI ~- 
LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTA 

VITTORIO EMANUELE. Ill 
PER GRAZIA.DIDIO E VOLONT_.A DELLA NAZIONE 

RE D' IT ALIA E D' ALBANIA 
,IMPERATORE D' ETlOPIA 

In virtu. · a-li' Autorita , a Noi conferita ; 
Visto la ·legge in data 24 giugno 1941-XIX 

approvante l'istituzione e lo Statuto · dell' Ente 
N azionale Costruzioni Ospedali e Scuole (E. N. 
C. S.); 

Sentito il Consiglio dei Ministri; 
Su proposta del Presidente del Consiglio dei 

Ministri, Ministro Segretario di Stato per gli In 
terni, di concerto con · i Ministri Segretari di 
Stato per -il LL. PP- e _la Pubhlica -Istruzione ; 

abbiamo decretato e deeretsamo: 
Art. 1. 

II Consiglio Amministrativo dell' Ente Na• 
zionale Consrruzioni Ospedali e Scuole e cosi 
formato: 

L'Eccellenza Agushi Iljas - Ministro dei La 
vori Pubblici - Presidente; 

De Giacomo dott. prof. Amatore - Vice 
Presidente ; 

II Consigliere Permanente pro-tempore del 
Ministero dei LL. PP., Vice Presidente; 

Il Consigliere Permanente pro-tempore presso 
ii Ministero della Pubhlica·· Istruzione, membro ; 

Basho dott. Jani - Direttore Gener ale della 
Sanira, - designate dal Ministero degli lnterni: 
membro; ' . 

Gambino avv. Roberto - Consigliere Dele 
gato della Banca Nazionale d' Albania - membro; 

Vlora Gr. Uff. Eqrem - Consigliere di 
Stato, assegnato dalla R. Luogotenenza - membro; 

Poggi archit. Ferdinando - dirigente l'Uffi. 
cio Centrale Edilizia e Urbanistica - memhro; 

Xhitoni Agathokli - membro ; 
Gr. Uff. Croce Paolino - membro; 

Art. 2 

I· sigg. Calderale don. Giovanni e Vema«, 
ci di }"'C>ssombrone avv. Cesare, designati dal 
R. Ministero degli Affari Esteri, sono nominati 
rispettivamente Cousulente Tecoico e Consulentc 
Giuridico dell'Eote. 

Art. 3 
I sigg. Bisconti cav- Alfredo, Razzini rag. 

Raffaele, Montuori dou. comm. Pietro, sono no, l 
mlnati revisori della contabilita dell'Ente. 

Il primo e designato dal R. Ministero degli 
Aff ar i Es teri, 

Art. 4 
Sono revocate le nomine nelle varie man, 

sioni dello E.N.C.O.S. disposte col Nostro De 
creto in data 25 luglio 1940-XVIIl. 

Il Preseate Decreto verra pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale del Regno e comunicato alla 
Corte dei Conti per la sua registrazione. 

Tirana, 11 aprile 1942-XX. 
M- Kruja 
I. Agushi 

Xhevat: Korça 

Francesco Ja~omoni 

. Decreto Luogotenenziale Nr. 146 
9.6-1042-XX 

Inde;mita speciale al Consigliere Tecnico 
della P-olizia 

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 cnnferita ; 
Visto l' art. 15 deJlo Statute Fondamentale 

del Regno e l' art. 14 D. L. del aprile 1940· 
XVIII, nr. 1 O 1, convertito nella Legge del 12 
lugUo l ~40-XVIII, N. 358; 

Visto ii Nostro Decreto del 27 febbraio 
1942-XX, N. 15-circa I' istituzione eel ii. funzio 
namento del Corpo Armato di Polizia; 

Ritenuta la neceseita assoluta e urgente - di 
fissare l' indennita speciale sp-ttante al Consi 
gliere Tecnico di Polizia, di cui all' art. 29 del 
precitato D. L. in data 27 fehbraio 1942-XX, 
N. 15; 

Udito il Consiglio dei Ministri; 
Su proposta del Ministro Segretario di Sta· 

to per gli Interni, di concerto col Ministro Se 
gretario di Stato per le Finanze ; 

abbiamo decretato e deeretiamo: 

Art. 1 
Al -Consigliere Tecnico di Polizia, designato 
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alla Direzione Generale della Polizia, e concessa 
un' indennita mensile speciale di fr. alb. 600. 
(seicento ). 

Ar. 2 

Se alla carica indicata nel precedente arti· 
colo viene chiamato ii funzionario ehe, in base 
alle norme anteriori al Decreto Luogoteneoziale 
del 27 fehbraio 1942-XX n. 15, rivestiva la 
carica di Consigliere Permanente della Polizia, 
I' indenuita mensile del funzionario stesso rag 
giungera, ad personam, i fr. alb. 800. (ottocento). 

II presente decreto sara presentato dal Mi 
olstro proponente al Consiglio Superiore Fascista 
Corporativo per la sua conversione in legge. 

Ordiniamo ehe il presente Decreto sia pub 
blicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno, man 
dando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo 
osservare. 

Tirana, 9 giugno 1942.XX 
Francesco Jaeomoni 

M. Kruja ,, ,. 
Shuk Gurakuqi .• 1 

Decreto Luogotenenziale data 28-.5-1942-XX 
Nomina di Membri del Consiglio Centr. 

dell' Econ. Corp. 

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' Autorit a a Noi cooferita; 
Viste le leggi del 12 luglio 1940-XVIII nr. 

357 e 358; 
Su proposta del Presider. te del Consiglio dei 

Ministri, di concerto col Ministro Segretario del 
Partito Nazionale Fascists Albanese, Segretario 
di Stato; 

abbiamo decretato e decretsamo: 

I signori J up Kazazi e Hasan Dosti cessano 
dalia carica di Memhri del Consiglio Centrale 
dell' Economia Corporativa per essere state 
accettate le loro dimissioni dalia caries ehe ri 
coprivano rispettivamente di Ministro del Parti 
to Nazionale Fascista Albanese e di Ministro 
Sogretario di Stato per la Giustizia. 

Ai signori Kol Bib Mirakaj ed Ekrem Vlora, 
~ riconosciuta la qualita di memhri del Consiglio 
Centrale dell' Economia Corporativa e del Con 
siglio Superiore Fascista Corporativo, per essere 
stati nominali rispettivamente Ministro Segretario 
di Stato del P. N. F. A. e Min. Segr. di Stato 
per le Terre Redente. 

II presente decreto sara pubhlicato nella 
Gazzetta Ufficiale del Regno e notificato al Con 
siglio Superiore Fascista Corporativo. 

Tirana, li 28 maggio 5-1942-XX 
Francesco Jacomonl 

M. Kruja 
Kol Bib Mirakaj 

Decreto Luogotenenziale data 28-2-1942-XX 
Trasferimento di un imp. dell' Ammin. 

della Giustizia 
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 a Noi conferita; 
Su proposta del Ministro Segretario di Sta 

to per I'Interno di concerto con ii Ministro Se 
gretario di .Stato per la Giustizia. 

abbiamo clecretate e decretiQu..: 

ll Sig. Nuri Drrasa, inquadrato nei ruoli 
organici nominativi del personale dell' Ammini 
atrazione della_ Giustizia, gruppo B-grado IX 
quale Cancelliere Giudiziario, con assegno men 
sile di Fr. Alb. 200 ë dispensato da tale uffieio, 
passando in servizio stabile effettivo nei ruoli 
organici nominativi del personale dell' Ammini 
strazione della Direzione Generale di Sanita, con 
gli stessi diritti goduti in prec •.. denza, ed e in 
quadrato al gruppo B-grado IX quale Tecnico 
e Contahile di 2a classe dell'Ospedale Neuropsi 
chiatrico di Valona, con l'assegno mensile di Fr. 
Alb. 200, al posto vacante. 

Ordiniamo ehe ii presente decreto sla pub 
blicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno e no 
tificato alla Corte dei Conti per la registazione. 

Tirana, li 28 febhraio 2-1942-XX. 

M. Kruja -.i v 

H. Dosti 
Francesco JaCftnloni 

Decreto Luogotenenzi.ale Nr. 147 
26-6-1942-XX 

Aumento di 150 posti per maestre e ma<?stri di 
IV-a cl. nella tabella org del personale 

Insegnente 

NOi 
LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAEST.A. 

VITTORIO ~UELE III 
PER GRAZIA DI mo E VOLONTA DELLA NAZIONll 

IMPERATORE D' ETIOPIA 
RED' ITALIA ED' ALBANIA 

In virtu dell' Autorita a Noi conferita; 
Visto ii Decreto n. 105 del 3-4-1940-XVIII, 
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sullo stato giuridico, economico e gerarchico de· 
gli impiegati civili dello Stato; 

Visto il Nostro Decreto n. 72 del 24 mar 
zo 1941.XIX approvante le tabelle organiche del 
personale insegnante nei circondari; 

Su proposta del Ministro Segretario di Sta 
to per l'lstruzione Pubblica di concerto col Mi 
nistro Segretario di Stato per le Finanze ; 

abbiamo deeretaeo e decreti'amo: 

Art. 1. 
Sono aumentati altrl 150 posti per maestre 

e maestri di IV-a classe al grado XI del grup 
po B della tahella organica del personale Inse 
guanre mobile. 

Art. 2. 
II presente Decreto entra in vigore dalia da 

ta di puhblicazione nella Gazzetta Ufticiale del 
Regno. 

Ordiniamo ehe il presente decreto sia pub 
hlicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno man 
dando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo 
osservare. 

Tirana, li 26 giugno 1942-XX. 
Francesco Jacomom r·. • 

Shuk Gura.kuqi "' · 
Xh. Korça 

Decreto Luogotenenziale del 26-6.J 942-XX. 
Nomina dei membri del Consiglio Direttivo del 

Ctrcolo «Skanderbeg» 

NOI 
LUOGOTENENTE GENERALE DI BUA MA.ESTA 

VITTORIO EMANUELE ID 
PER GRAZIA DI DIO E VOLONTA DELLA NAZIONE 

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

In vlrtu dell' Autorita a Noi conferita; 
Visto- l'art. 6 del Nostro decreto n. 142 

dell' aprile 1940,XVIII, approvante lo Statuto del 
Circolo Italo-Albanese della Fondazione ,,Skan• 
derbeg"; 

Su proposta del Ministro Segretario di Sta- 
to per gli lnterni; 

abbiamo decretato e decretramo: 

Art. 1. 
Sono nominali. Membri del Consiglio diret 

tivo del Circolo Italo-Albanese dellas Fondazione 
"Skanderbeg" ; 

1 ) Assim J akova ; 
1) Ymer Fortuzi; 
3) Dolt. Fuad Asllani; 
4) Dott. Emin Toro. 
5) Dott. Ferdinando Wiel 
6) Dott. Nicola Lo Russo Attoma 
7) Dott. V angjel Karajani 
8) Col. Di Lorenzo Angelo 
9) Vangjel Koça 

Art. 2. 

I compiti del Membri di questo Consiglio 
vengono stahiliti a norma del Regolamento del 
Ciccolo Italo-Alhaneae della Fondazione "Skan 
derheg". 

Ordiniamo ehe ii presente Decreto sia 
puhblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno. 

Tirana, li 26 giugno 1942-XX. 
Francesco Jacomoni 

M. Kruja" 

Shtyp. Nikaj - Tiranë BKSH
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Dekret Mëkambësuer Nr. llt8 

30-IV-1942-XX 

Hua Acjendës së Nozullimeve të P. K. F. SH. 

' 5 
5 

NA 
MtllKAMBtllS I PERGJITHSH1flM I MADHNIS TIJ 

VIKTOR EMANUELIT III 
PER HIR TE 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 

Mbretnie si edhe nani 14 i D. M. nr. 1 O 1 datë 
3.4-1940-XVIII, këthye në ligjë me datë 12-8· 
1940-XVIII, nr. 358; 

Mbasei u-pa nevoja dhe ngutësija me vue 
Aejendën e Nozullimevet pranë Partis Kombëta 
re Fashiste Shqiptare në gjendje të kejë kapita 
lin e duhun për fuoksjonimin e sajë; 

Mbassi u-pa D. M. nr. 71 datë 29 Prill 
1942-XX mbi krijimin e Acjendës së Nozullime. 
vet pranë Partie Kombëtare Fashiste Shqiptare ; 

Mbassi u-ndigjue Këshilli i Ministravet; 
Mbi propozimin e Kryetarit të Këshillit të 

Ministravet, njij mendimi me Ministrat Sekretarë 
Shteti për Partin Kombëtare Fashiste Shqiptare, 
për Financat dhe për Ekonomin Kombëtare, 

kemi dekretue dhe dekretojmë: 
Neni I 

Ministri Sekretar Shteti për Financat asht 
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i autorizuem me i dhanë Acjendës së Nozulli 
meve të Partis Kombëtare Fashiste Shqiptare, për 
të cilën flet D. M. nr. 71 dt. 29 Prill 1942-XX 
nji hua pa interesë për fr. shq, 1.000-000 [nji 
miljon). 

Këjo hua asht e garantueme prej vleftës së 
gjanavet të palujtëshme pronë e Acjendës së No 
zullimevet si edhe prej të hyemevet e prej mall 
navet qi gjinden ndër magaze të Acjendës 
së vetë. 

Neni 2 
Shumat qi në pështetje të nenit të mapa· 

rëshëm, kanë për t'i u maparëdhanë Acjendës 
së Nozullimevet të Partis Kombëtare Fashiste 
Shqiptare, do ·t'i kthehen Shtetit prej Aejendës 
ndër dhetë klste vjetore të njajta tue fillue nga 
ushtrimi financjar 1942-43. 

Neni 3 
Në gjendjen e parapamjevet të shpenzime· 

vet t'Institutevet të Nalta e Ministrija e Finan 
cavet për ushtrimin financjar 1941-42, në Ka 
tegorin'e II-të ,,Lëvizje Kryegjanash", krijohet 
Kap. 106-bis: ,,Hua Aejendës së Nozullimevet 
të P.K.F.Sh. për t'i ndihmue me bamun ble. 
mjet e nevojshme për ushtrimin e vet tue cak 
tue nji fond prej fr.shq. 1.000.000 (njimiJjon). 

Neni 4 
Shpenzimit të shenjuem në nenin e mapa 

rëshëm do t'i hahet hallë me t'ardhunat të vër· 
tetueme ma tepër se janë parapa në gjendjen e 
parapamjcvet t'ardhunavet t'ushtrimit financjar 
1941,42. 

Neni 5 
Qeverija asht e autorizueme me ushtrua 

mbikqyrjen mbi veprimin e Acjendës së Nozu 
llimevet, me anën e nji përfaqsuesi të Ministria 
së Financavet e nji të Ekonomis Kombëtare, me 
qëllim qi me siguruem rregullaritetin e ushtri 
mit t' Acjendës vetë. 

Neni 6 
Ky Dekret hynë në fuqi ditën e botimit të 

tij në Fletoren Zyrtare të Mbretnis dhe ka me 
i u paraqitë Këshillit t'Epërm Fashist Korpora- 
tiv për këthimin e tij në Ligjë, . 

Urdhënojmë qi ky Dekret të botohet në 
Fletoren Zyrtare të Mbretnis tue i dhanë man 
dat cilitdo q'i përket me e respektua dhe me ha 
qi të respektohet. 

Tiranë, më 30-6-1942,XX. 
Francesco Jacomoni d, v. 

M. Kruja 
Kolë Bib Mirakaj d.v. 
Shuk Gurakuqi d. v, 
K. Kotte d. y. 

Dekret Mëkambësuer Nr. 149 
1-7-1942-XX 

Ndryshime në D. M. nr. 45 e nr. 4.6 1942 
mbi dënimet për mbajtje arme pa leje dhe 

t'uniformës ushtarake 

NA 
MmKAMBteS I P:mRG1ITHSHt!:M I MADHNIS TIJ 

VIKTOR EMANUELI'f III 
PIR HIR T:ln ZOTIT E VULLNET Tit KOMBIT 

MBRET I IT ALIS DHE I SHQIPNIS 
PERANDOR I ETIOPIS 

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

të Mhretnis; 
Tue marrë parasysh nevojën e ngutëshme e 

të domosdoshme për të plotësue normat që ran 
dojnë dënimet e parapame për mbajtjen pa leje 
t'armës nga Dekreti i Jonë 6 Prlll 1942-XX Nr. 45; 

Gjithashtu tue marrë parasysh nevojën e 
ngutëshme e të domosdoshme për të plotësue 
normat që ndalojnë mbajtjen shpërdoruese. t'uni 
formave ushtarake të caktueme nga Dekreti i 
Jonë 7 Prill 1942-XX, Nr. 46; 

Mbassi u-ndëgjue Këshilli i Ministravet; 
Mbi propozimin e Ministrit Sekretar Shteti 

për Punët e Mbrendshme, Zav. Ministër Sekretar 
Shteti për Drejtësin; 

kemi dekretue dhe dekretojmë: 
Neni 1 

Neni 1 i Dekretit Mëkamhësuer 6 Prill 
1942-XX, Nr. 45, ndryshohet në këtë mënyrë: 

Cilido që pa pasë leje gjindet me armë zja 
rri, vegla ose mjete plasëse, mbrenda ose jashtë 
banesës, në qytete me katër mijë banorë e sipër, 
dënohet me burgim të randë prej pesë deri në 
njfzet e katër vjet. 

Kur vepra ka nji randësi të posaçme për 
shkak t'aftësis së fajtorit me krye delikte ose 
për shkak të rrethanave e modaliteteve në të 
cilat kryhet delikti, ose prej natyrës, Ilojit dhe 
sasis s'armëve, mund të zbatohet dënimi me 
burgim të përjetshëm. 

Por, në qoftë se fakti ka për qëllim me 
krye vepra terrorizmi ose me ha atentat kundër 
Sovranitetit të Shtetit, kudo që të ngjajë mbaj· 
tja pa leje e armëve, mund të zbatohet dënimi 
me vdekje. 

Neni 2 

Neni 1 i Dekretit Mëkambësuer 7 Prill 
1942-XX, Nr. 46, ndryshohet në këtë mënyrë: 

Cilido që pa pasë të drejtë vesh uniformën 
e Fuqive t'Armatosuna të Shqipnis, ose të Tru 
pa_ve të rregulluem ushtarakisht, 01e edhe uni 
.fprmën e milicive të hueja t'armatosuna, · me 
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qëllim qi të marri nji cilësi që · nu.k i përket, 
dinohet mt burgim të raadë prej pesë deri në 
»jizet ct katër vjet. 

Në qoftë se uniformën o mban pa të drejtë 
për me i-a mbrrijtë ma lehtësisht kryemjes së 
nji krimi, dënimi asht me burgim të përjetshëm 
dhe, në rasat ma të randa, mund të zbatohet 
dënimi me vdekje. 

Ky Dekret hyn· në fuqi nga dita e botimit 
në Fletoren Zyrtare. 

Ministri propozues ngarkohet me e paraqitë 
kët Dekret në Këshillin e Epërm Fashist Kor 
porativ për kthimin e tij në ligjë. 

Urdhnojmë që ky Dekret të botohet në 
Fletoren Zyrtare të Mbretnis, tue i dhanë man 
dat cilitdo qi i përket me e respektue dhe me 
ha qi të respektohet. 

Tiranë, me 1-7-1942-XX 
Francetico Jacomoni d, -.. 

M. Kruja d. v, 

Dekret Mëkambësuer Nr. 150 

me 2-7-1942-XX 

Autorizim për marrje personeli në shërbim të 
përkohëshëm pranë Dhomave të Tregtis 

NA 
MitKAMB:itS I Pl!JRGJITHSH:mf I MADHNIB TIJ 

VIK.TOR EMANUELIT III 
P:l!JR 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 pa Dekreti Mëkambësuer datë 3 

Prill mbi gjendjen juridike, ekonomike e jerar 
hike të nëpunsave të Shtetit; 

Mbassi u pa Dekreti i Ynë datë 24 Nanduer 
1941-XX, nr. 328, mbi tabelat organike të per 
sonelit të Dhomave të Tregtis; 

Tue marrë para sysh veprimtarin e gjanë 
që po zhvillojnë Dhomat e Tregtis në lamen e 
nozullimeve, dhe, si pasojë, nevojen e ngutë· 
shme dhe të doemosdoshme që ato ndjejnë për 
personel për me muejtë me i bamun ball punës 
së tepërme me të cilën janë ngar\ue; 

Mbass! u ndigjne Këshill' i Ministravet; 
Mbi propozimin e Ministrit Shteti për Eko 

nomin Kombëtare ; 
kemi dekretue dhe dekretojmë: 

Neni 1 
Autorizohet marrja në shërbim të perkohë 

shëm pranë Dhomave të Tregtia me të njajtin 
shperhlim, të njajtat detyra e U5 drejta si perso• 
neli similar i ruolit i këtij personeli ~ 

20 (njizet) kontrollora e llogaritarë kl. li-U! 
me shperhllm mujuer prej fr. shq. 200 (dyqind). 

Neni 2 
Emnimi e pushimi i personelit të perkohë 

shëm për të cilin han fjalë neni i maparshëm 
bahet me Dekret të Ministrit të s'Ekonomis Eko 
nomis Kombëtare mbi propozimin e Dhomave të 
Tregtis t' interesueme. 

Neni 3 
Për ndryshime në budgetin respektiv të se 

ciles Dhomë Tregtije që nevojiten për zbatimin 
e këtij dekreti, marrin masa Dhoma e Tregtis 
perkatëse, mbassi të kenë marrë pëlqimin e Mi 
nistria s' Ekonomis Kombëtare. 

Neni 4 
Ky Dekret hyn në fuqi nga dita e boti 

mit të tij në Fletoren Zyrtare të Mbretnis. 
_Urdhënojmë qi ky Dekret të botohet në 

Fletoren Zyrtare të Mbretnis, tue i dhanë man 
dat cilitdo qi i përket m' e respektue dhe me 
ha që të respektohet. 

Tiranë, me 2-7-1942-XX 
Francesco J:icomoni d. v. 

M. Kruja d. v. 
· H. Kotte d, v 

Dekret Mëkambësuer Nr. 151 

15-7-1942-XX 

Lidhje rroge jetike 

NA 
Mt!:KAMB:il':S I Pt!:RGJITHS!raM I MADHNIS TIJ 

VIKTOR EMANUELIT III 
PlilR HIR Tit 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; 
Mbassi u-ndigjue Këshill/i Ministravet; 
Mbi propozimin e Kryetarit të Këshillit të 

Ministravet, nji mendimi me Ministrin Sekretar 
Shteti për Financat; 

kemi dekretue dhe dekretojmë: 
NeIJi 1 

Zonjës Nine, e veja e të ndjerit Gjergj Gura 
kuqit (vëlla i të ndjerit Luigj Gurakuqit) i li 
dhet nji rrogë jetike prej fr. shq. 100, në muej, 
si dhe djalit të tij Pjetër (invalid) i lidhet nji 
rrogë jetike prej fr. shq. 300, në muej, 

Neni 2 

Pagesa e rrogës jetike caktue në mbështetje 
të nenit të ma-parshëm u shtrohet dispozitave 
të nenit 2 të dekret-ligjit datë 30 korrik 1934, 
mbi ndryshimin e ligjëve për rroga jetike e shpër 
hlime për merita patriotike. 
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Neni 3 
Ky Dekret hyn në fuqi nga dita e botimit 

të tij në Fletoren Zyrtare dhe do t'i paraqitet 
Këshillit t'Epërm Fashist Korporativ për këthim 
në ligjë. 

Urdhënojmë qi ky Dekret të botohet në 
Fletoren Zyrtare të Mbretnis, tue i dhanë mau 
dat cilitdo që i përket m'e respektue dhe mu 
ha që të respektohet. 

Tiranë, me 15-7-1942-XX. 
France1oco Jacemo•l ti, v. 

M. Kruja d. v . 
Shuk Gurakuqi d. v, 

Dekret .Mëkambësuer datë 30- VI-1942-XX 
Pushim Këshilltari të P; pranë Kryesis 

së Këshillit të Min. 

NA 
MËKAMB:i:£8 I PËRGJITHSHËM I MADHNIS TIJ 

VIKTOR EMANUELIT III 
PltR HIR Ti!: ZOTIT E VULLNET Ti!: KOMBIT 

MBRET I IT ALIS DHE I SHQIPNIS 
PERANDOR I ETIOPI3 

Në virtyt t'autoritetit që Na asht delegue ; 
Mhassi u panë Dekretet t'Onë datë 2 qer· 

shuer 1939, nr. 17 e 18 shtatuer 1989-XVIII, 
nr. 94; 

Mhassi u ndigjue Këshilli i Miniatravet; 
Mbi propozimin e Kryetarit të Këshillit të 

Ministravet ; 
kemi dekretue dhe dekretojmë: 

Oficeri i Madh Dr.' Silvio Ghidoli, Këshill· 
tar i Përherëshem pranë Kryesia së Këshillit të 
Ministravet, pushohet, mbi kërkesën e tij, nga 
detyra, tue fillue nga · data l Korrik 1942.XX. 

Ky Dekret do t'i njoftohet Këshillit Kon 
trollues për rregjistrim dhe ka me u hotue në 
Fletoren Zyrtare të Mbretnis. 

Tiranë, më 30-Vl-1942-XX. 
Francesco Jacemo•i cl, ". 

M. Kruja d. v . 

Dekret Mëkambësuer datë me 30-V I-2942-XX 
Emnim Kfshiltari Këshilltari të P. pran! I<ryesis 

së Këshillit të Ministrave 

NA 
MSKAMBES I P~RGJITHSHEM I. MADHNIS TIJ 

VIKTOR EMANUELIT lii 
Ptm 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 Dekretet t'Onë date 2 Qer 

shuer 1939-XVII, nr. 17 dhe 18 Shtatuer 1939- 
~VII, nr. 94 ; 

Mhassi u ndigju• Këshilli i Mlnistravet ; 
Mbi proponimin e Kryetadt të Këshillit të 

Ministravet; 
kemi dekretue dhe dekretojmë: 

Oficeri i Madh Corradino BERARDI emno 
het Këshilltar i Perhershëm pranë Kryesis aë 
Këshillit të Ministravet, tuc fillue, për të gjitha 
efektet ligjore, nga data l Korrik 1942-XX. 

Ky Dekret do t'i njoftohet Kl!shillit Kon. 
trollues për rregjistrim dhe ka me u botue ne 
Fletoren Zyrtare të Mbrctnis. 

Tiranë, me 20- VI-1942-XX. 
Franc.esco Jaeomcnii d. ,. 

M. Kruja d. v. 

DEKRET MINISTRUER Nr. 22 

Autorizim për shpronsim, okupim dhe transkrip 
tim pronash në Vlon! 

Ministri Sekretar Shteti për Ekonomin Kombtare . • 
Mhassi pa nenin 1 të Dekretit Mëkambsu, 

er d. 3 Dhetuer 941-XX. Nr. 334 mbi krijimin 
e Ministria së Ekonomia Kombëtare në vend të 
Ministris s' Industria e Tregtie dhe të Ministrie 
Bujqësie e Pyjeve ; 

Mbassi pa Dekretin Mëkambsuer d. 9-X-941- 
XIX. Nr. 278 mbi delllarimin e interesëa pub, 
like të Distileris Skenderbeg në Ujë të Ftohtë 
të Vlonës e Zotit Roberto Alegro ; 

Mhassi pa Dekretin Ministruer të ish Mini• 
stria s'lodustris e Tregtis me të cilën asht vue në 
eksekutim plani i shpronsimit të pronave të 
trashgimtarëve të Sirri Bej Vlonës në Ujë ti 
Ftohtë të Vlonës; 

Mhassi pa Dekretin Ministruer d. 18-Vl- 
942-XX. Nr. 21 me të cilin autorizon Distileria 
Skenderbeg Z. Ruberto Alegro me depozitue 
shumën prej fr. Shqip. 21.188 (njizet e njiqind 
e tetëdhetetetë), çmimin e pronave të përmbaj· 
tuna në planimetrinë e ditun, shpronsue prej 
trashgimtarëve të Sirri Bej Vlonës; 

Mbassi pa Dekretin Mëkambsuer datë Tl 
XII-939 Nr. 178 mbi shpronsime në dobi publike; 

Mhaesi pa shkresën datë 3 Korrik 1942-XX. 
të Distileria Skenderbeg me të cilën percjellë 
deklaratën datë 1 Korrik 1942, te Bankës Komb· 
tare të Shqi pnis, dega e Ylouës, që vërteton se 
shuma fr. Shqip. 21· 188 (njizet e njimij e njiqi 
ndetetedhetetetë) asht depozitue prani saj prej 
Z. Roberto Alegro në favor të trashgimtarevet 
Sirri Bej Vlonës, Zojat Hikmet Nikolla Cika, Ajet 
Libohova e Nimet Frasheri ; 

Mbassi pa çertifikatën datë 4. VIl.941. XIX 
Iëshue prej Kryesekretaris së Gjyqit Shkallës I. 
të Vlonës me tëcilën vertetohet se trashgimtarlt 
e sipërehenuem nuk kanë paraqitë ndonji kërke- 

BKSH



Nr. 85 FLETORJA zyRTARE 24 Korrik 1942-XX 5 

së kundërshtimore drejtue Trupit Kolegjal Arbi 
truer që hahet fjalë në nenin 4 të Dekretit 
Mëkamhsurer d.11. XII·939.XVIT. Nr.178, kundër 
çmimit t' ofruem prej Z. Roberto Alegro, 

Dekreton 
në virtyt të nenevet 8 e 9 të Dekretit Mëkamh 
suer Nr. 178 d. ll.XII.939 shpronsimin e pro 
nave të trashigimtarve Sirri Bej Vlona, në Uji 
i Ftohtë Vlonë, të përmhajtuna në planimetrin 
që i hashkangjitet këtij Dekr-ti, dhe autorizon 
okupimin e transkriptimin e këtyne pronave në 
favor e në emën të Dlstileris Skenderheg Z. Ro 
berto Alegro, rnbassi nga dokumentat që i li 
dhen dosjes përkatse, rezulton se janë kryem e 
plotsuem të gjitha formalitetet e lypuna prej 
nenevet 418 e 9 të Dekretit Mëkambsuer të 
naltpërmendun. 

Tiranë, me 10-Vll-942-XX. 
Ministri i Ekonomie Kombtare 

K. Kotte d. v. 

Sh. An. Gruppo Autotrasporti Italo • Albanese 
(G.A.I.A.) 

Thirije e Asembles Jashtzakonëshme. 
Ak,:jonistat e Sh. An. G.A.I.A. janë te thirrim 

n' Asemble të Jashtzakonëshme pranë Selis Sicai, 
Rruga lndipendenca 19, per thirrjen e parë, diten 
me 8 gusht 1942-XX n'oren 17 per ta bisedue 
këtë. · 

Urdhën të Ditës 

· 1 - Ndryshtnin e nenit 14' të Statutit q' i 
perket të drejtave të Presidentit. 

2 • Dhanien e të drejtave Këshilltarit Dele 
gat edhe dy Prokuratorve. 

3 • Përbamjen e Këshillit Administrativ 
4 • Për me hamun nji Zyre Reprezëntance 

ne Rome 
5 . Te ndryshme 
Në qoftë se mbetet e pa përfundueme thi 

rrja e parë, thirrja e dyte e Asemblese caktohet, 
qyshe sod, per diten 1.8 Gusht 1942-XX 

Për me marr plesë n' Aeemblë akcjonet do te 
depozitohen pranë Selisë Sicai s'pakut tet dit para 
dates se mbledhjes, 
Durres 20 Korrik 1942-XX 

Këshilli i Administratës 

LAJMËRIM 
Xhenio Civile Tiranë 

Tue qenë se u mbaruen punimet për lidh 
jen elektrike të jashtme dhe për kabinën e tran 
sformationit të Seliës së Re të Mëkambësiës në 
Tiranë, zbatimi i të cillëvet I që ngarkuem Shoq- 

niës S. I. T. A. simbas shkresës së Zyrës së Xhe 
nios Civile të Tiranës N. 179 d. 29.7.39 në 
bazë të dispozita vet t' Art. 360 të Ligjit 20 Mars 
1865 N. 2248 mbi Punimet Botore të Mbret 
niës s'Italiës, ftohen kreditorët e sipërmarrësit 
për okupime të përherëshme ose të përkohësh 
me të ndërtesave dhe për damet përkatëse të pa 
raqesin në Zyrën e Xhenios Civile të Tiranës 
titujt e krediës së tyne eventuale mbrenda 15 
ditëve nga botimi i ketij lajmërimit në Fletoren 
Zyrtare të Mbretniës së Shqipniës. 

Kërkesat dhe titujt përkatës duhen dërgue 
në Zyrën e eipërpërmendun me letër të porosi 
tun tue qenë e përjashtueme çdo mënyrë tjetër 
dërgimi ose dorëzimi. 

Inxhenieri Drejtues 
(S. Bonaccorso) 

SHPALLJE-ANKANDI 
Komuna e kl. lrë Peqinit me vendim Nr. 

24 d. 8·V-1942-XX nxjer në shitje të dytë tak 
sën e Ahatuar e Konsum për vjetin n' udhëtim, 
mbasi sipërmarsl i parë nuk ju bindë konditave 
të kontratës. 

Ankanti do të bahet në bazë të ligjit të 
dhetave në sallën e ksaj Komuneje, 20 ditë mbas 
botimit të ksaj Shpallje në Fletoren Zyrtare dhe 
në rast se kjo ditë takon ditë pushimi do të 
hahet të nesërmen. 

Të Interesuemit për të marë informata ma 
të gjana mbi konditat e ankantit t'i drejtohen 
zyrës së Llogaris të ksaj Komuneje. 

Peqin, më 30-V-1942-XX. 
Kryetar'i Komunes 

SHPALLJE 

Me vendim të Komisionit posaçëm, e në 
bazë të dispozitave ligjore, nxiret n' ankant te 
për dhënje për shitje, pasunia e pa tundëshme 
e t'aratisunit kriminel Ali Hasani nga katundi 
Macukull, rajon'i Komunes së Prellit (Derjan) e 
përbërë prej një cop tokë buke, prej katër dy 
nymësh, që kufizohet nga 1. me tokën e Vade 
dës, nga J. me Çukën, nga P. me Sadik Meh 
metin dhe nga V. me Dule Kokën. 

Axhjudikata provizore vazhdon deri më da 
të 6 Korrik 1942 XX, dhe lëshimi definitiv do 
të hahet në Sallën e N-Prefekturës Burrelit dhe 
para Komisionit të përmendur, mbas 48 orëvet. 

Dëshëronjësit për ofert' e shpjegime t'i pa 
raqiten Komisionit në fjaUS në këtë N-Pre 
fekturë, 

Burrel, më 18-Vl-1942-XX 
N-Prefekt' i Burrelit 
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SHPALLJE 
Me vendim të Komisionit posaçëm, e në 

bazë të dispozitave ligjore, nxiret 'n' ankant te 
për-dhenje për shitje, pasunia e pa luajtëshme e 
t'aratisunit kriminel Dule Hasan Deda nga ka 
tundi Dukagjin, rajon'i Komunes Prellit (Derjan) 
e përbër prej 1) gjasht dynymë tokë buke, e Ii 
vathë, afër dhe nga perendimi I shtëpia tij, 2) 
një dynymë tokë e pa punueme në vendin e 
quajtur ara e gjatë,. në të cilën ndodhen trl 
dhiet rrenjë gështënjë, dhe 3) një zabelë në të 
cilën ndodhen afro 20 rrenjë dru lisi. 

Axhjudikata p:rovizore vazhdon deri 6 Ko 
rrik 1942-XX dhe lëshimi definitiv do të hahet 
në Sallën e N-Prefekturës Burrelit dhe para Ko 
misionit të përmendur, mbas 48 orëve. 

Dëshëronjësit për ofert, e shpjegime t'i pa 
raqiten Komisionit në fjalë në këtë N-Prefekturë. 

Burrel, më 18-Vl-1942- XX 
N-Prefekt' i Burrelit 

SHPALLJE 
Bashkija e Gjinokastrës nxjer në paksim bo 

tor me ankand publik ndërtimin e njeqint e një 
mbedhjet metro lfnjar kanal në Sheshin e Çer 
çiz Topullit. 

I. Ankandi publik për ndërtimin e kanalit 
do të zhvillohet në Sallën e Bashkise Gjinoka• 
strës mbas 21 ditë të shpalljes në fletoren Zyr• 
tare. 

2. Ankandi ka me u ha me oferta të mfshe 
fta simhas dispozitave të Parg. Iltë të Nenit 36 
në lidhjete me Parg. Il t' artit 38 të Regullores 
mbi kontabilitetin e përgjitheshme të Shtetit. 

3. Ofertat do t'i drejtohen Kryetarit të Ba 
shkls dhe do të paraqiten me zarfe të mbyllu 
ra me dyllë të kuq e do të sjellin zbritien për 
qindese mbi çmimin bazë që shenohet n' artiku 
llin 4' të kësaj shpallje. 

4. Çmimi bazë asht caktuar për gjlthe kon 
strukcionin e kanalit fr. Shq. 2165.30. 

5. N' orën e caktuar në nenit I të kësaj 
shpallje Kryetar' i Bashkis çel ofertat në pre 
zencen e konkuruesavet duke ja axhudikue ofer 
tuesit ma të mir sipërmarjen. Po të rrezulltojë 
dy ose ma shumë konkuruesa prezent që të kenë 
paraqit oferta të njeshme e që janë të pranu• 
eshme hapet po n' atë mbledhje ankandi vetëm 
midis tyre dhe vazhdon një orë. 

6. Objekti i sipërmarrjes asht: Germimet 
për çeljen e kanalit simhas profilit të pregatitun 
nga Zyra Teknike, shtresa e kanalit me buble 
kapake mbushja me dhe e kanalit dhe ngritja e 
kerëndise. 

Nr. 85 

7. Garancia asht caktuar në të holla 6° / 
0 

mbi çmimin bazë të sipërmarrjes ; këjo garanci 
mbetet e depozituare n' arken e Bashkis gjer në 
mbarim të punimeve. 

8. Punimet dhe materjali që do të përdo 
ren për ndertimin e kanalit do të jenë nën 
mbikqyrjen e Kondoktorit të Bashkis dhe po 
u konstatua prej këtij se sipërmarrësi nuk i plo 
tëson të gjitha konditat atëherë Bashkia ka të 
drejtë t'anulloje kontraton dhe garancia e lenë nga 
sipërmaresi shkon në favor t' arkës se Bashkis. 

9. Sipërmarrësi detyrohet të lidhij kontra 
ton brenda katër ditëve ngi data e lëshimit të si. 
përmarrjes dhe të fillojë punimet brenda pesë 
ditëve nga data e nënëshkrimit të kontratos dhe 
t'i mbarojë krejt brenda një periudhe prej tri 
dhjetë ditesh duke filluar nga data e nënëshkrl. 
mit të kontratos. 

X) Pagesa e sipërmarrësit do të paguhet në 
tre keshtë të barabarta në proporcion të punës 
kryeme simhas raportit që do të lëshohet prej 
drejtuesit të punimeve. . 

XI) Guri i nevojshmë për ndertim të mure 
ve të kanalit do të përdoren nga ay që është 
depozituar në sheshin e Çerçizit dhe mungesa 
do të plotesohet ose çdo të hlehet direkt prej 
Bashkls. 

XII) Të gjitha shpenzimet që duhen për 
kryemjen e formalitetëve si taks kontrato, kacneci, 
pulla etjera ngarkohen mbi sipërmarësin. 

T' ioteresuemit për hollësira ma të gjera 
le t'i drejtohen Zyrës Teknike të Bashkise. 

Kryetar' i Bashklse 
Gjinokastër1 më 17-6-1942-XX. 

SHPALLJE ANKANDI 
Bashkija e Kryeqytetit nxjerr n' adjudikatë 

shtimi, lëshimin në sipërmarrje të taksave që 
posh-tregohen për periudhën 1 Korrik 1942-31 
Dhetuer 1942-XX. 

a) Taksë Konsumi të mishit, shpërblim, the 
rje dhe transportim, i tij prej Thertores në dyqa 
net e mish-shitësve çmimi bazë fr. shq. 98.000 

b) Taksë peshimi dhe matje çmimi 
bazë fr. shq. . . . • . . . . . 20,000 

c) Taksë vendi çmimi bazë fr. shq. 25.000 
e) " shit-blemje të gjasë së gjallë 

çmimi bazë fr. shq. • . • • . . . 45.000 
1. Adjudikata do të zhvillohet në sallën e 

Kryesis Bashkis së Kryeqytetit, përpara Komi 
sionit permanent prej orës 16 deri n' orën 19 
të 22tës ditë mbas botimit të kësaj shpallje në 
Flesoren Zyrtare (inklusiv dita e '.shpalljes); në 
qoftë se dita e adjudlkatës ::, takon të jetë ditë 
pushimi zyrtar, kjo veprohet ditën e nesërme ; 

BKSH



Nr. 85 FLETORJA zyRTARE 24 Korrik 1942-XX 7 

2) Ofertat do të paraqiten në zarf të mby 
Ilun veç e veç për çdo · grup, ose për nji grup, 
vetëm, tue qenë të shoqnueme me garancië ban 
kare, në të holla të derdhuna n' arkën e Bash 
kis ose n' ipotekë të parë dy-fishe si vijon: 

Për grupin .a) fr. shq. 9.800 
,, ,, h) " ,, 2.000 
,, ,, c) ,, ,, 2.500 
,, ,, ç) ,, ,, 4.500 

3) Ofertat nën çmimin bazë, dhe që nuk i 
kanë mhrritjtë skedës së mësheftë, nuk merren 
parasysh si edhe ato që eventualisht jepen me · 
telegrame, telefon e me kondita jashta këtyne 
të caktueme në këtë shpallje; 

4) Ofertuesit, përpara se me marr pjesë n' 
ankand, duhet të paraqesin nji çertiflkatë, ose 
çdo dokument tjetër, nga i cili të rezultojë aftë 
sija e tyne për këtë sipërmarrje; gjith' ashtu, 
përpara se me dhanë ofertat, duhet të marrin 
njoftim mbi taksa: ligjore dhe rregullat përko 
tëse; 

5) Adjudikata zhvillohet në konformitet me 
dispozitat e rregullores së Kontabilitetit të Për· 
giithshëm të Shtetit, tue vijue adjudikata e hapët 
midis atyne që rezultojnë oferta të barabarta; 

6) Fituesi i ankandit, mhrenda pesë ditëve 
qysh prej datës që të dërgohet në Noterië pro· 
jekt-kontrata, detyrohet të paraqitet për lidhjen 
e kontratës, dhe pesmhëdhjetë ditë mbas nën· 
shkrimit, të fillojë sipërmarjen, përndryshe ga• 
rancija e lanun kalon në favor t' arkës së Ba 
shkis dhe adjudikata konsiderohet e anulueme ; 

7) Shuma e ofrueme do të derdhet n' arkën 
e Bashkis nga an' e sipërmarrsit t' ankandit për 
çdo grup në katër kiste të barabarta, d. m. th. 
në rast vonimi të nji klsti për dy muej, sipër 
marrsi detyrohet me pagesën e kamatës ligjore, 
dhe në rast vonimi për katër muej, Bashkija 
rezervon të drejtën, ;përposë kamatës, dhe për 
anulimin e kontratës, sue kalue gijthmonë në 
favor të Bashkis garancija e lanun si mbas pl· 
kës 2 të kësaj shpallje; 

8) Vjelja e taksave nga an'e sipërmarrsit 
do të hahet në konformitet me dispozitat Hgjore 
në fuqië dhe në bazë të diftesave të pregatltu 
na për këtë qëllim nga an' e Bashkis; vlefta si 
shtypshkrim do të paguhet nga sipërmarrsi; për \ Nga:Bashkija e Kryeqytetit 

9do 
sasië taksi sipërmarrsi detyrohet të lëshojë Tiranë, më 18 Maj 1942.XX:. 

FLET1t-LECITASJONI 

diftesën përkatëse, tue i kthye amat Bashkis ; 
9) Në rast se konstatohet nxjerrje taksi në 

kundërshtim me Ijën, kontravajtësit gjobiten, 
për herë të parë, me fr. shq, 100, për të dytën 
me fr. shq. 300, dhe mandej merren masa për 
anulimin e kontratës e humbjen e garancie, tue 
u ha dhe ndjekjet panale përkatëse; 

1 O) Për çdo kontestim midis sipërmarrsit 
dhe publiku, arbitër asht Bashkija e Kryeqyte 
tit dhe, deri në zgjidhjen definitive, taksa e 
kërkueme derdhet n' arkën e Bashkis, si depo 
zitë, nga an' e bashkadbanësit ; 

11) Taksat e vjeluna nga an' e Bashkis prej 
organeve të sajë, qysh nga data e nënshkrimit 
të proces-verbalit t' ankandit, do të kalojnë për 
llogarië të sipërmarreit fituës; 

12) Bashkija e Kryeqytetit rezervon kur 
doherë të drejtën për survejimin dhe kontrolli 
min e mirë-zbatimit të ligjës nga an' e sipër· 
marrsit, tue ndërhye ia herë që të shifet ne- 
voja; 

13) Bashkija e Kryeqytetit ven në dispozi 
cion të sipërmarrsit mjetet e sajë peshimi e ma· 
tje të vendosuna në pazarin e rië dhe të vjetër, 
dhe të cilat ky i fundit detyrohet me i kthye 
në gjendje të mirë, dhe siç i mori në dorzim; 

14) Sipërmarrsi detyrohet me mbajtë në 
shërbim të tij përsona kompetenta, tue preferue 
ata që deri sot i shërbejnë Bashkis, në rast se 
vijnë në mareveshtje. Në vendet e dukëshme do 
të vendosen tabelat e taksave ligjore; 

15) Sipërmarrja vazhdon të jetë në fuqië 
edhe 20 ditë mbas skadimit t' afatit, qoftë edhe 
kiku të mos jetë ha, nga an' e Bashkis, njoftim 
Zyrtar; 

16) Me ordonancë të posaçme publik do të 
vihet në dijenië mbi sipërmarrjen e lëshueme; 

17) Çdo shpenzim që ka lidhje me këtë 
adjudikatë, si shpallje, kontratë, taksa shtetnore, 
hashkijake e tjera, janë në ngarkim të sipër 
marrsit; 

18) Kontrata nuk mnnd të lidhet pa u 
marr pëlqimi, si mbas nenit 138 të Ligjes së 
Bashkive. 

Art. 1 
Zyra P.T.T. Bogë ven në lecitasjon privaf fornizimln e materjaleve dhe punimet e ne 

rojshme për meremetimet e nevojshme të ndërtesës se Zyrës së Postelegrafës në Bogë. 
Art. 2 

l)" Me I dhanë suva (mistri) me 2 cm. trashsl me ilaç gëlqerje e ranë në proporcjon 1 
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500 fr.shq, të shoqëria Simoncini, dinamitet në fjalë 
ja kanë shit Anastas Priftit nga Lukova. 

Kjo shpallje ze vendin e komunikimit të letrë 
thirjes, në rast të mos prezantimit ka për t' u shikuar 
vjyqi në mungesën e tyne dhe .ka me u eksekutue 
pjesa e garancis për mos prezantimin et) ne që kanë 
lëshue, 

Gjinokastrë, më 16.5.1942-XX. 
Kryetari 

* * * 
Thritet të prezantohet para Gjykatës Kolegjale 

të Gjinokastrës D.P. për me datë 14.7.1942-XX ora 9 
në mëngjes, si i pandehuri Vasil Thanas Papaj nga 
'katundi Dhivre i Delvinës, i akuzuar se rue datë 23 8- 
19.U ka lezlonuar me një koser ankuesin Jorgji Kri 
sto Zoton nga aj katund, tue i shkaktue Jezione Hi 
&h~ruesbme në -20 dit. 

Mbasi i pandehuni ndodhet me banim Hi pa di 
tur në arati, kështu q~ botohet kjo shpallje në Fle 
toren ZyrtarP, tue zenë vendin e komunikimit të le- 
1 rë thirjes, në rast të mos prezantimit me datën e 
orën e, çaktuar për gjykim, ka m'u sbilrne gjyqi në 

. mungesën ë tij. 
· Gjinokastrë, më 3.6.1942-XX. 

Kryetari 

* * * 
. . Thiren për t' u prezantuarr para kësaj Gjykate 

me datën 14 Korrik 1942-XX ora 9 para dite Hi pan 
dehurit të qll-ajtur Mitat Sadikaj dhe Nazit Sadikaj, 
të dy nga katundi Matohasanaj të TPpelenës dhe tash 
me banim të pa ditur, t' akuzuarë se me datën 24-3- 
1941 :-XX prej magazines «Ternva», ndodhur në Ske 
len e këiij qyteti kanë vjedhur një rolë autokarroje 
të re me njl vleftë prej fr.shq. 1600. 

Kjo letër ftese botohet në Fletoren Zyrtare dhe 
sen vendin e -komunikimit, Iue u njoftuar të pande- · 
hurvet 1e në rast mos prezantimi të tyre ditën dhe orën 
e sipërme ka me u shikua gjyqi në mungesë të lyre. 

- Vlon~, më i.6.194~-XX. 
Kryetari 

• * * 
Thiret i padituni Stefan Kosta Babi nga katundi 

l;oBta, e tash me banim të pa.ditur n~ Greqi, të pre- 

zantohet në Preturën e Delvinës me dt. 14.7.1942-XX 
ora 9 para dreke, për t'u gjykue në një padije Civile 
që ka ngreh kondra tij paditsja Katerina Kosta Babi 
nga katundi Kostari i Delvinës. 

Mos ardhja e tij me dat e orën o sipër-treguem 
shkakton shikimin e gjyqit në mungesë. 

Kjo thirje ze vendin e komunikimit një muaj 
mbas datës së botimit në Fletorën Zyrtare. 

Delvinë, më 29.5.1912-XX1• 

Gj. Paqtues 

* * * 
Të qojturit Sami Beqiri, Servet Nuredini, Qani 

Jasini, Haxhi Malkua, Ibrahim Dine dhe Feli Zeqiri, 
nga Katundi Salic-Filat .Greqi), thirren dhe ftohen 
për t'u prezantuar para Gjykatës Paqtuese të Konis 
polit, më datë 4 Korik 19!2 ora 10 para dreke, t'aku- • zuem si të pandehur sepse më datë 30 Prill 19-12 
kanë kalue kufirin greko-shqiptar tinëzisht dhe pa 
pasaportë si dhe kontrabandë Doganore. 

Ju njoftohet të pandehurvet të sipërme se në 
rast mos prezantimi të tyre në ditën dhe në orën e 
sipërshënueme, pa e justifikue mos ardhjen e tyre 
sipas ligjës, Gjykata ka për të vendosuri në mungesë . 

Kjo thirrje, e botueme në Fletoren Zyrtare të 
Mbretnisë, zë vëndin e komunikimit. 

Konispol, .në 4 Qershuer 1942.XX. 
Gjyqtari Paqtuës 

* * • 
Të qojturit Grigor Lera, Kostandin Panopullos, 

Dhimitri Zumas, Anastas Manxbari, Foto Sokolaci, 
Dhimitri Karaçi, Nikolla Shianis, Sotir Çavo, Theo 
dor Sqipulani, Katerina Malo, Kalipi Shiani, nga Ka 
tundi Ahuria i Greqisë, thirren dhe ftohen për t'u 
prezantuar para Gjykatës Paqtuese të Konispolit më 
datë 4 Korrik 1942.XX ora 11.1 para dreke si të pande 
hur sepse më datë 27.4.1942 kanë kalue kufirin greko 
shqiptar tinëzisht dhe pa pasaportë si dhe kon 
trabandë. 

Ju njoftohet të pandehurvet të sipërmë se -në 
rast mos prezantimi të tire në ditën dhe orën e Hi 
për-shënueme, pa e justifikue mos ardhjen e tyre, si 
pas ligjës Gjykata ka për të vendosun në mungesë. 

Kjo thirrje e botueme në Fletoren Zyrtare të 
Mbretnisë zë vëndin e komunikimit. 

Konispol, më 4 Qershuer 194~.XX. 
Gjyqtari Paqtuiis 
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me 4, gjith mureve të jashtme të ndertesës a forfait . . • • . . fr.shq. 100 
2) N altsimi i mureve të kuzhinës tue mhrltë në U velin e ndërtesës tjetër 
Muret do të hahen me trashsinë e mureve tjera, me gurë mali e llac gël· 

qerje e ranë në proporcjon 1 me 6 
Sipërfaqe e ktyne mureve asht metër karro 13X20 . . • , , fr.shq, 260 
3) Zbërthimi e mërthimi rishtas i gjith dyshemeve të ndertesës, tue i rregu- 

llue e vue të gjitha në nji livel e tue i përputhë drrasat; njlherit duhet të vehen 
të ri trenat e drasat qi kan me kenë të kalhta ose ka me kenë nevoja me i shtruem2 35X4 fr.shq. 140 

4) Ndërtimi i pullazit rishtaz krejt i ri si i ndertesës si i kuzhinës, me drue 
ahu, tue u rregullue si mas rregullave të bartit në mëndyrë qi mos të hynë shiu. 

Njiherit do të zavendësohen trenat e kalbtë ose do të shtohen ato qi gjatë 
punimeve ka me u gjetë e nevojshme me i shtue, çmimi a forfait . . . fr.shq. 350 

5) Dera e hymjes duhet të hahet e re nji kapakësh me drasë pishet dorës 
së parë e punueme si mas rregullave të bartit • . . . • , . fr.shq, 80 

6) Shtroja e dyshemes së kuzhinës me drasa vendit e me trena me dimen- 
sjone së pakut 12/16 cm. në nji distancë 0,5 cm, njeni prej tjetrit m2 150XIO fr.shq. 150 

7) Në gjyëëm të naltësis së kuzhinës duhet të shtrohet nji dysheme e dytë tue 
i lanë nji vend të hapun për hypje. 

Trenat duhet të jenë me njl largsi m. 0.60 njeni prej tjetrit, drasat duhet 
të jenë tip i vendit mz 150Xl0 . . • • . . · . , fr.shq, 150 

8) Në të hime anash derës do të ndertohen dy perde me çadma d.m.th, tue 
merthye vertivalisht binarë 10/10 cm. mbi binarët tue merthye me gQ,?.hda rrypa 
drrase; mbi to do të vendoset në dy duer njl suva me nji trashsi prej cm. 2.50 
e bame me llaç gelqerje e ranë në proporcjon 1 me 4. 

Në dy perdet do të lehen dyer e gishet si mas skicës m2 20Xl0 . . fr.shq, 200 
9) Me mbyllë njenen dritore qi asht në dhomën djathtas kahë e hymja dhe 

me hapë dy dritore tjera, siç shifet në skicën tue majtë dimensjonet e dritorës qi 
ekziston. 

Njena dritore ka m'u vue e vjetra e tjetra duhet të ndertohet e re tue për- 
shi xhama, hekura, kapakë etj. • . • • • • • . . . fr.shq- 80 

10)· Kuzhinës duhet t'i ndertohet nji derë kahë veri me dimensjone 0.90X2 
dhe nga kuzhina duhet të hahet nji derë tjetër me bye në Zyrë, a forfait . • fr.shq. 160 

11) Në kulmin e kuzhinës duhet të ndertohet nji dritore me xhama kapakë 
e hekura siç janë dritoret tjera, a forfait • . • . . • . • fr.shq, 40 

12) Rregullimi i gjith brimave të mureve tue i myllë me suva, a forfait . fr.shq. 20 
13) Shtroja me llaç çementje e ranë në njl trashsl 8 cm. të qoshkut para 

ndërtesës m" 8X5 • . • • . • . . . . . . fr.shq, 40 
14) Pullazi i ri i nevojtores, a forfaft. . . . • . . • fr.shq, 80 
15) Rregullimi me cemento l shkallve të hymjes, a forfalt . • . . fr.shq. 20 
16) Rregullimi i oxhakut, a forfait . • . • • • . . fr.shq. 20 

shuma fr.shq.. 1890 
të pa parapame ,, 1 ~ O 
shuma totale ,, 2000 

Art. 6 Art. 3 
Preventivi i sipërm asht a forfalt _dhe slpër 

marrslt nuk i detyrohet kurgja edhe me paeë për 
të dalë ndryshime në matjen e sipërme. 

Art. 4 
Të gjitha punimet do të kryhen si mas rre 

gullave të bartit me kujdes e estidkisht. 
Art. 5 

Drasilt për dyer e dritore duhet të jenë 
drasë çamit t'ardhun, ndërsa trenat, drasat e dy 
ehemes e të pullazit etj. mund të jenë me drasë 
vendit. 

Për mlkqyrjen e punimeve Drejtorija e Për· 
gjithshme ka me ngarkue nji përsonë të vetin, 
urdhnat e të cillit duhet të zbatohen pa asnjë 
kundershtf m, 

Art. 7 
Leçitasjoni ka m'u ha ne 

Art. 8 
Ofertat kan m'u pritë me datën e nalt-tre 

gueme prej orës 9 deri ora 12, në U! cillen orë 
Kryetari I K.omlsjonlt ka me çiU5 ofertat e pa• 
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raqituna n'at orë dhe i adjudlkon sipërmarrjen 
ofertuesit ma të mirë. 

Art. 9 
Gjlth ato qi dishrojnë me marrë pjesë në 

ket leçitasjon duhet të paraqiten në 
në datën e nalt 

tregueme dhe duhet të parashtrojnë ofertat e ve 
ta ne shkresë të shkrueme kjartas ku të difto 
het zbritja përqindse mbi preventivin e art. 2 
të kësaj fletë shpallje dhe do të hashkanjesin 
nji garansi prej fr.shq, 100. 

Art. 10 
Garansija e nalt-tregueme i kthehet me nji 

herë ofertuesave qi nuk i ka metë sipërmarrja, 
garansija në fjalë i ndalohet si garansi e mirë· 
ekzekutimeve të punimeve dhe i kthehet në për· 
fundimin e rregullt të tyne. 

Art. 11 
Sipërmarrsi duhet të fillojë punimet 20 

ditë mas datës qi i asht adjudikue sipërmarrja 
dhe duhet t'i përfundojë mrenda 60 ditve prej 
kësajë datë. 

Art. 12 

Në rasë se sipërmarrsi 30 ditë mas datës së 
lecltasjonit nuk fillon punimet anulohet kontrata 
dhe garansija shkon në dobi t'arkës së Shtetit. 

Art. 13 
Në rasë se sipërmarrësi nuk i kryen puni 

met mrenda afatit të caktuem n'art. 11, dhe vo 
nesa nuk asht shkaktue nga ndonji forcë ma 
dhore për çdo vonesë ka për të ju ngarkue njl 
gjobë prej 1/2 (nji gjysëm) për qind mbi shumën 
e kontratës. 

Art. 14 

Në rasë se vonesa zgjatet ma tepër se 30 
dit mas datës së dorëzimit parapa n'art. 11, Zy 
ra P. T. T. Bogë asht e lirë o me anulue kontra 
tën, tue ja ngarkue nji sipërmarrslt të dytë pu• 
nimet për llogari të sipërmarrsit të parë ose me 
vljue në ngarkimin e giobës. 

Art. 15 

Zyra P.T.T., me anën e këshillit Adminis, 
trativ , ka të 
drejt me i zgjatë afatet e sipërme në rasë se si 
përmarrsi .e kërkon me shkresë dhe këshilli e 
gjenë t'arsyeshme. 

Art. 16 

Kjo fletë Lecitasjonl e nenshkrueme prei 
dy palve zen vendin e kontratës dhe asht e zba 
tueshme me njl herët 

Shkodër, me 14-5-1942-XX. 

SHPALLJE-ANKANDI 

Në Bashkin' e Beratit dhe në Zyrën e Krye· 
trarit para Konsultes se Bashkies të 21-tën ditë 
nga data e botimit të kësaj shpallje në Fletoren Zyr 
tare do të zhvillohet ankandi publik për leshi 
min në sipërmarrje të~~. së _taksl!_Ye: A 
batuar e Konsum, Peshe e Matje, për kohen 18 
Qershor f942 · e deri në 31 Dhjetuer 1942, dhe 
okupim vendi e shitje ekspozicioni për kohen 
25 Qershor 1942 e deri me 31 Dhjetuer 1932. 

Çmimi haze per taksen Ahatuar e Konsum 
ësht caktue Fr. Ahq. 22000 (njizet e dy mije). 

Çmimi bazë për taksen Pezhe e Matje ësht 
caktue Fr. Shq, 20000 (njizet mij). 

Çmimi bazë për taksin Okupim vendi e shi 
tje ekspozicioni është cahtue Fr. Shq. 16000 
(gjashtmhëdhet mijë). 

Taksa Abatuar e Konsum do të nxirret në 
bazë të nenit l të Dekretit Mëkambësuer Nr. 
19 shpallur në Fletoren Zyrtare Nr- 29 date 16 
Mars 1942-XX. 

Taksa Peshe e Matje nxjeret në bazë të 
nenit 2 të Dekretit Mëkamhësuer Nr. 19 shpa 
Hur në Fletoren Zyrtare Nr. 29 datë 16 Mars 
1942-XX. 

Taksa Okupim vendi e shitje ekspozicioni 
do të nxirret në bazë të nenit 3 të Dekretit Më· 
kamhësuer Nr, 19 shpallur në fletoren Nr. 29 
D. 16 Mars 1942. 

Diten që do të zhvillohet ankandi publik, 
pranohen oferta qysh prej ores 9 e deri në 12 
para mes dhe. Nga ora 12 Kryetari i Kemi 
sjonit në prezencën e ofertuesavet që mund të 
ndodhen prezent mbassi i nëmëron të gjitha ofer 
tat i këndon me zë njl nga ofertat e dhanuna 
mandej i krahason këto me skeden e msheftë të 
pregatitur ma parë. 

Sipermarja i lëshohet ofertuesit që do të ke 
të bërë shtesën ma të mirë për arkën e Bash 
kies, mjafton që kjo të ketë aritur atë që kër 
kohet në skeden e msheftë, 

Në rast se dy ose me shumë ofertuesa I 
japin me njijta ofertat e tyre dhe gjithmon kë 
to të kenë arit atë që kërkohet në skeden e 
msheftë vetëm në mes të këtyre ofertuesavet do 
të zhvillohet adjudikata e hapet. 

Ankandet do të zhvillohen simhas paragra 
fit 2 të nenit 36 të të regullores mbi zbatimin 
e Ligjes se kontabilltetit të Shtetit. 

Ofertat do të jepen me zarfa të mbyllura 
e të vulosura me dyll. 

Ankandei- e këtyre taksavet hahen veç e veç 
për se cilen takse. 

Çdo ofertë do të jet' e shoqërueme me nji 
garanci Bankare ose financiare që do të kores- 
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pondoj në IO% të shumës se ofrueme si dhe 
me nji garanci Ipoteke të parë që do të kores 
pondoj në 20° I O të shumës së ofrueme. 

Per çdo informal dha njeftpn tjetër të in 
teresuarit brenda orarit Zyrtar dhe afatit munde 
të drejtohen në flyren e Llogaries të kësaj 
Bashkije. 

Slpermaresi detyrohet brenda 8 ditve nga 
data e marjes në dorëzim të së cilit taks të li 
dhin kontraten me këtë Bashki, per ndryshe 
humbet garancija e lanun. 

Sipermarja ndahet në 12 keste të njijta 
dhe sipërmarrësi detyrohet të paguaj në arkën 
e kësaj Bashkije kestin që i takon në çdo krye 
të 15 dltve. 

Nr. 85 

Në rast se sipërmarrësi nuk paguaj kestln 
në afatin e sipershenuar atë herë humbet garan 
cin e lanun dhe Bashkija ka të drejt të verë 
dorë mhi këtë taks në llogarin sipermarrësit dhe 
mund të hejë çdo ndjekje ligjore kundër si 
përmarrësit. Sipërmarrësi detyrohet· të paguaj tak 
sat e botimit të Fletores Zyrtare dhe taksën e 
kasneci es. 

Nga data 19 Qershor e deri në lëshimin e 
këtyre taksavet nxjerja e këtyre do të adminis 
trohet nga Bashkija gjhhnji _për llogari të siper 
marësit. 

Berat, më 25-6-1942-XX 
Kryetari i Bashkis 

FLETË-ADJUDIKAT ~ 

Në bazë t'urdhnit të Ministrlës së Financavet Nr. 3063 dt. l.V.1942-XX Intendenca e Fi· 
nancavet në Durrës nxjerr në paksim botuer meremetimet të ndertesës së N/Prefekturës Shija 
kut si mbas konditave që poshtë po rendojmë: 

1) Ankandi ka me u zhvillue n'lntendencën e Financavet U5 Durrësit në pranim të Komi 
sionit formuem nën Kryesin e Titullarit Financavet të Durrësit, njëzet dit mbas shpalljes në 
Fletoren Zyrtare të kësaj fletë adjudikate dhe pikërisht prej orës 10 deri 13 m.d. dhe mbrenda 
kësaj kohe do· të pranohen ofertat të shoqnueme me nji garanci në të holla ose të Bankës Ko 
mbëtare të Shqipnis: 2) Çmimi baze i meremetimit" të N/Prefekturës Shijakut asht caktue në 
Fr.Shq. 3680 (tremijegjashtëqintetetëdhjet) simbas preventivit ma poshtëm: 

1) Lymje e jashtme e ndërtesës me gëlqere me bojë, tue përfshi dhe stukaturën në pjest 
e nevojshmen. m2=520.00 nga 0,40 . , . . . . . . Fr.Shq. 208.- 

2) Lymje e mbrendëshme e të gjithë dhomave dhe koridorave me gël- 
qere të bojatisun tue përfshi dhe stukaturën në pjesët e nevojshme 
m:=1100.00 nga 0.40 . . , . . , , · . . . Fr.Shq. 440.- 

3) Bojalisja me bojna voji smalte lloji dhe ngjyra do të pëlqehet nga 
nji përfaqsues i puni .• meve nga të dy anët e të gjithë· dyerve dritoreve me fa. 
qata si dhe parmaket e shkollave të mbrendëshme. m.2=244.00 nga 4.00 . Fr.Shq, 976.- 

4) Meremetim radikal I dy dritoreve aforfat • . . . . Fr.Shq. 120.- 
5) Prishje muri tulle të mbrendshme dhe vuemje në vepër e nji dore 

me dim. 0.90=2.00 qi ndërhiqet nga nji vend tjetër ku vjen njl portë e re 
komJ?lesivisht . . • . . , . . . . • . . Fr.Shq. 21.00 

6) Forniturë materjali dhe vuëmje në vepër e nji porte të re të mbren- 
dëshme me dim. 0.90X5.00 me zurën e gjyqit tue përfshi bojatisjen e ç'do 
punimi tjetër relativ m2=1.80 nga 90.00 • • . . . . . Fr.Shq. 162.- 

7) For.oitura materiali dhe vuemja në vend e dy dritoreve të reja me 
dim, I.Xl.50 tue përfshi bojatisjen« e ç'do punimi tjetër përkates dhe xhamat 
m2=3.300 nga 80.00 • • • • . . • • . . . Fr.Shq. 240.- 

8) Reparlm i nji dyshemëje në sallën e Gjyqit për njf sipërfaqe prej 
25 m2, tue përmbledhë fomiturën e materjaleve dhe çdo punim tjetër aforfait Fr.Shq. 250.- 

9) Forniturë dhe vuemje në vend xhamash 2 m/m komplet me stuko etj. 
m5=0.75 nga 12-00 . . • . • . . . . • . Fr.Shq. 9.- 

10) Ndërtim i njf-ndamje m2 dërrasa në zyrën e koplstlt me dim. 
3.00X3.20, me të clllën do të vehet dhe nji derë për të korespondue të dy 
anët qi ndahen, tue përfshi ç'do fornlturë materiali dhe bojatisjen e sajë ve- 
tëm më nji anë •. • : .• • . . . • . . . Fr.Shq. 235.- 

11) Ndërtim i nji depoje për dru me konst. tulla (0.12) dhe mbulesë 
tjegullash ngjitas me murin e mbrapëm të ndërtesës ~ Nënprefekturës, me di, 
menslone: gjatsi m=3, gjatsi m.=2 naltsl m.=2,50, e plotsreme J!le mlstrln e · 
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jashtëme e të mbrendshme si dhe me derën e hymjes komplet • • . Fr.Shq. 925. - 
12) Hapja e nji dritorje të vogël (0.40X0.40) për të korespondue salla 

e gjyqit komplet për çdo punim përkatës . , . . , . Fr.Skq. 12.00 
13) Fornitura e vuemje në vend dy bravave dyersh dhe dy sigurezza 

hekuri të forcueme mirë oferfait . • . . • . , • . Fr.Shq. 28.- 
. 14) Zanëjë çikash, ndërrim tjegullash në çati aty ku do të jetë nevoja, 

me gjith forniturën e tyne, oferfait . . . . . . • • Fr.Shq. 54.- 
Shuma e përgjithshme 3680.- 

3) Ankandi ka me u zhvillue me anë t'o 
fortave e si mbas dispozitave të nenit 36 pika 
2 të Rregullores së Kontabilitetit të Përgjithshëm 
të Shtetit. 

4) Ofertat do të jenë mbylluna me zarfa të 
vulosuoa, të pajosuna me pullat në bazë të li 
gjës përkatse dhe do të sjellin zbritjen të çfaqun 
në përqindje mbi shumën bazë të preventivit. 

5) Konkuruesit qi dëshirojnë të marrin pje• 
së në këtë ankand duhet të paraqesin ofertat e 
tyne jo ma von se të fillojë çelja e ofertave n'o 
rën 13, të shoqnueme me nji çërtifikatë aftësije, 

6) Prej sipërmarrësvet ka me u pref erue ay 
qi të ketë ofrue zbritjen ma të madhe mjaft qi 
këjo të mos jetë ma e vogël se ajo që kërkohet 
prej Administratës në skedën e mshefët, 

7) Ofertuesi j deklaruem sipërmarrës dety 
rohet me lidhë kontratën me këtë Intendencë, 
mbrenda dy javëve mbas ditës që i asht adju 
dikue sipërmarrja, për ndryshe do të veprohet 

në bazë të nenit 4 7 pika 2 të Rregullores së 
Kontabilitetit të Përgjithshëm të Shtetit. 

8) Të gjithë punimet e meremetimit të nder 
tesës së Nënprefekturës Shijakut duhet të kry 
hen pikërisht si mbas konditavet të përmenduna 
të Art. 2 të kësaj Flet-adjudikate dhe si mbas 
nevojës që lypen. 

9) Meremetimet do të kryhen mbrenda dy 
muejve mbas datës së kontratës lidhun. 

10) Pagesa do t'i hahet sipërmarrësit mhassi 
të jetë konstatue mbarimi i meremtimevet në 
rregull dhe të jetë ha kolaudimi nga ana e ko 
misionit dhe teknikëve të emnuem prej kësaj 
Intendence. 

12) Të gjitha shpenzimet për lidhjen e kon 
tratës, të taksave qeveritare, Bashkiake, si dhe 
ato të shpalljes në fletoren Zyrtare janë në ngar 
im të sipërmarrsit. 

k Durrës, 8-5-1942-XX 
Kryetar'i Komisionit 

Shpallje Ojyqi 
FTESË 

I qojturi Jani Batili nga Katundi Sajadhë 
(Greqi) thirret dhe ftohet për t'u prezantue si I 
pandehur para Gjykatës Paqtuese të Konispolit 
si i pandehur më datë 28-7-1942-XX ora 10 pa· 
ra dreke, i akuzuem sepse më datë 1-12-1941 
ka kalue tinzlsht kufirin greko-Shqiptar si dhe 
kontrabandë Doganore. 

I kujtohet se në rast mos prezantimi të tij 
në ditën dhe orën e sipër shënuarë, pa e jus 
tlfikue ligjorlsht mos ardhjen e tij, Gjykata ka 
për të vendosun në mungesën e tij. 

Kjo thirje e hotueme në Fletoren Zyrtare 
të Mhretnisë së vëndin e komunikimit. 

Konispol, më 15-6-942. XX 
Gjyqtari Paqtuës 

• • • 
I qojturi Shahan Braho nga Katundi Kane 

(Cireqië) thirret dhe ftohet për t'u prezantue si 
i pandehur para Gjykatës Paqtuese të Konis 
polit si I _ pandehur më datë 28 Korrik 942-XX 

ora 1 O para dreke, i akuzuem sepse më datë 1 O 
11-1941 ka kalue tlnzisht kufirin kufirin greko, 
shqiptar si dhe kontrabandë Doganore. 

I kujtohet se mos në rast prezantimi të tij 
në diten dhe orën e sipër shënuarë pa e justi 
fikue If gjorisht mos ardhjen Gjykata ka për të 
vendosun në mungesën e tij. 

Kjo thlrje e hotueme në Fletoren Zyrtare 
të Mhretnlsë zë vëndin e komunikimit. 

Konispol, më _ 15-6,942-XX 
Gjyqtari Paqtuës 

• • 
* 

Theritet me u paraqit para gjykatës paqtue 
se të Delvinës me dt. 3-8-942 ora 9 para dreke 
si i pandehur i quajturi Haxhi Sinan Kozakaj 
nga katundi Dhemlan i Tepelenës dhe tash me 
hanim të pa ditun në Shqipni. 

Mos ardhja e tij me dt. dhe oren e sipër 
me shkakton shikimin e gjyqit në mungesë . 

Kjo thirje zen vendin e komunikimit një 
muaj mba botimit në fletorën zyrtare. 

Delvlnë, më 1 7 -6-942, XX 
Gjyqtari 

/ r 
/ 
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* * * 
Thirren me u prezantue para Gjykatës He 

tuese të Tiranës, me datë 2 Gusht 1942 dhe n'o 
ren 9 para dite si të pandehur të quajturit 1) 
Shelshi Sulejman Vola, lindur në Dibër të Ma 
dhe; 2) Vasil Elis Handi, në Kukës, 3) Mehmet 
Isim Mislam, lindur në Dibër të Madhe; 4) Su 
lo Sulejman Selfo, lindur në Përmet ; 5) 
Muhamet Muhamet Selmani, lindur në 
Dibër të Madhe; 6) Sika Muharrem Ismaill, Iin 
dur në Tiranë ; 7) Sidi Isen Demiri, lindur në 
Vlorë, dhe tash me banim të pa dijtur, mbasi 
keta akuzohen se më datë 28-6-1941, qi punoj 
shin si punëtore në Shoqërin Ferrobeton, kanë 
kabercye rjeten e telit 1 metro, kanë hyrë në 
kopshtin e ankusit Willi Wenger, nga Belini, me 
sherbim në Konsullatën Gjermane në Tiranë, 
dhe i kanë vjedhë 7 rosa dhe 7 Iepurë të hutë, 
e mandej janë çdukur. 

Këjo thirrje e botueme në Fletorën Zyr 
tare Zyrtare, zen vendin e komunikimit për të 
gjithë të pandehurit e sipërmë. 

Tiranë, me 1- 7-942-XX. 
Gjyqtari Hetues 

VENDIM-AFATI PËR T'ARATISUN 

Mhassi nuk ësht zënë Seid Sulejman Batho 
rja nga katundi Bathore i Tiranës banues në 
katundin Stermas po i Tiranës, i akuzuem se me 
datë 24 Dhetuer 1941, në gjaknxehtësi ka vra 
rë vdekun Selim Sefer Tahirin nga katundi Mjull 
Bathore ; prandaj Kryesija e Gjykatës Shk. Lrë 
Tiranës i nep të përmendurit nji afat prej 10 
ditësh nga data e botimit të këtl] vendimi në 
Fletoren Zyrtare, për t'u presentue në këtë Gjy· 

katë me u-gjykue për veprën që i atribuohet. 
Në rasë mos-prezantimi vërtetohet se nuk 

don t'i bindet Iigjës dhe kështu ka me u vendos 
vashdim'i gjykimit në mungesën e tij, ka me ju 
sekuestrue pasunija, kanë me ju rrëzue të drej 
tat civile dhe kanë me u marrë të gjitha masat 
e tjera shtrënguese t'urdhënueme prej Iigjëve, 
për të cilat nuk ka. me pasë asnjë të drejtë ta 
kimi. Çdo karabinier e polic asht i urdhënuem 
me kapjen e tij. 

Për plotësimin e veprave përkatëse ju shkrue 
Prokuroriës Mhretnore dhe., me mbështetje të ne, 
neve 371372 të Zyrës Penale shpallet ky vendim. 

Tiranë, me 28-V-1942-XX. 
Kryetarë 

SHKURTIMI I AKT-MODIFIKIMIT TË SHO 
QËRISË TREGTARE ,,ANDON MUZINA & 

VLLAZËN NË DURRËS 

Sipas akt-modifikimit Nr. 10208-6260 datë 
4-II-1942-XX të Noterit publik z. Esad Beileri 
në Durrës, zz. Andon Tolo, dhe Koço Muzina 
lindur në Muzinë (Delvinë) dhe tregtarë në Du 
rrës me dëshirë dhe marrëveshje të përbashkët, 
ndryshojnë emërin e shoqërisë kushtituar me ak 
tin publik Nr. 1022-712 datë 26-12-1935 të 
Noterit publik z. Vangjel Meço në Delvinë, nga 
,,Andon Muzina & Vllazën" në ,,Vllazën Muzina." 

Në mbështetje të vendimit datë 4 qershor 
1942-XX të Gjykatës Shk. I. të Durrësit u-bë 
transkriptimi prane Odës së Tregtisë së Durrësit 
nën Nr. 652 datë 27-VI-1942-XX. 

Durrës, më 30-6-1942-XX, 

Nga Oda e Tregtia Durrësit BKSH
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Decreto Luogotenenziole Nr. 148 

30-6-1942-XX 

Conce -sione di un pres tit o all' azienda 
d' approvvigionamento P.N.F.A. 

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, 

dello Stato e l'art, 14 del D. L. in data 3 apri 
le 1940-XVlll, convertito in Legge in data 12 
agosto 1940-XVHI, n. 358; 

Visto la necessita e l' urgenza di concedere 
all' azienda di approvvigiooamento presso ii P. 
N. F. A. il capitale necessario per il suo fun 
sionamento ; 

Vlsto ii D, L. n. 71 data 29 aprile 1942- 
XX, circa l'istituzione dell' azienda di approvi 
gionamento presso ii P. N. F. A.; 

Sentito ii Consiglio dei Ministri ; 
Su proposta del Presidente del Consiglio dei 

Ministri, di concerto con gli Ministri Segretario 
di Stato per ii Partito Nazionale Fascists Alba 
nese, per le Finanze e per l'Economia Nazionale; 

abbliamo decretato e decretiamo: 
art. 1 

li Mini1tro Se1retario di Stato per le Fi- 

nanze ~ autorizzato a condedere all' azienda di 
approvvigionamento del P.N.F.A., di cui al D.L. 
n. 71 del 29 aprile 1942-XX, un prestito senza 
interessi di fr.alb. 1.000.000 (un milione). 

Tale prestito ë garantito dal valore degli 
immohili di proprieta dell'Azienda di Approvvi 
gionamento nonchë dalie entrate e dalie merci 
esistenti nei magazzini della Azienda stessa. 

art. 2 
Le somme ehe, per effetto dell'articolo pre 

cedente, saranno anticipate all'azienda di ap· 
provvigionamento del P.N.F A. saranno restituite 
allo Stato, dall' Azienda stessa, in dieci rate an 
nuali uguali a cominciare dall'esercizio finanzia 
rio 1942-43. 

art. 3 
Nello Stato di prev1s1one della spesa Alti 

Istituti e Ministero deJle Finanze per I'eserci 
zio finanziario 1941-42 nella Categoria II. ,Mo 
vimento di Capitali.; e istituito il capitolo 106- 
bis: Prestito all'Azlenda di Approvvigionamento 
del P.N.F.A. per consentirle di provvedere agli 
acquisti necessari per ii suo funzionamento con 
uno stanziamento di fr.a, 1.000.000 (un milione). 

art. 4. 

Alla spesa indicata nell'articolo precedente 
viene fatto fronte con le entrate accertate in piu di 
quelle previste nello stato di previsione dell'en 
trata per l'esercizio finanziario 1941-42. 
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art. 5 
II Governo g aatorizzato ad esercitare la 

vigilanza sulla gestione dell 'Azienda Approvriglo 
namento, a mezzo di un rappresentante del Mi 
nistero delle Finsnze e uno dell'Economia Na 
aiouale, allo 1copo di assicurare la .re,olarita del 
fuasieuamento dell'Azienda stessa. 

art. 6 
11 pre1ente Decreto entra in vigore il giorno 

della sua pubblicaaione nella Gazzetta Ufficiale 
del Regno e sara presentato al Consiglio Supe· 
riore Fascists Corporative per la sua conversio 
n• in legge. 

Ordinia mo ehe il presente Decreto siu pub 
blicato nella Gazzetta Ufficiale del Reguo, man 
dando a chiunque spetti di osservarlo e farlo 
asservare. 

Tirana, 30 giu,no 1942 XX. 
Francesco Jacomoni 

M. Kruja 
Kolë Bib i\\irakaj 
!huk Gurakuqi 
K. Kotte 

Decreto Luogotenenziale N. 149 
' 1-7-1942-XX 

Medifiche al D.L. n. 45 e n. -46 ( 1943) sulle pene 
previste per abusiva detenzione 
di armi e di uniformi militari 

NOi 
LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTA 

VITTORIO EMANUELE III 
P-mft •RAZIA DIDIO E VOLONTA DELLA NAZIONE 

RE D' Ir ALIA E D' ALBANIA 
IMPERATORE D' ETIOPIA 

In Tirtu dell' Autorita a Noi conferita ; 
· Visto l'art. 15 dello Statuto fondamentale 

del Regno; 
Ritenuta la necessita urgente ed assoluta 

di integrare le norme ehe aggravano le pene 
previste per l'ahusiva detenzione di armi dal 
Nostro Decreto 6 aprile 1942-XX n. 45; 

Ritenuta altresi la necessita urgente ed as 
soluta integr are le norme ehe proibiscono l'uso 
abusive di uniformi militari stahilite dal Nostro 
Decreto 7 aprile 1942-XX o. 46; 

Sentito il Consiglio dei Ministri; 
Sulla proposta del Ministro Segretario di 

Stato per I'Interno di concerto con il Mioistro 
della Giustizia: 

abbiamo decretato e decretiamo: 
Art. 1 

L'art. I del Deer eto Luogotenenziale 6 a 
prile 1942-XX, n. 45 e modificato nel seguente 
mode: 

Nr. as 

,, Chiunque ven:a trovato ia illecito posees- 
10 di armi da fuoco, di artifizi o di ordigni e1- 
plodenti, nelle citta di quattromila abitanti e 
piu, e punito con la reclusione da cinque a Ten 
tiq uattro anni. 

Se il fatto ha carattere di particolare gra. 
vita per la capacita a delinquere del reo, o per 
le circostanze e le modalita in cui e commesso, 
o pa la natura, specie e quantita delte. armi, 
puo essere applicata Ia pena dell' ergastolo. 

Se il fatto, invece, e diretto a compiere atti 
di terrorismo o a recar attentato alla Sovranita 
dello Stato, ovunque si verifichi l'illecito pos 
sesso de lle ar mi, puo essere applicata la pena 
di morte". 

Art. 2 

L'art. I del Decreto Luogotenenziale 7 apri 
le 19-12 XX n. 46 e modificato nel segueute modo; 

,, Chiunque vesta abusivamente · I'uniforme 
delle Forze Armate d'Albania ? dei Corpi mili 
tarmente ordinari, o anche !'uniforme di mili 
zie armate straniere, al fine di attribuirsi una 
falsa qualifrca, c punito con la reclusione da 
cinque a veotiquattro anni. 

Se l'uso indebito dell'uniforme e fatto per 
facilitarsi uu diseguo criminoso la pena e dello 
ergastolo, e, nei casi piu gravi puë applicarsi la 
pena di morte". 

II presente Decreto entra in vigore U gior 
no della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. 

II Ministre proponente e incaricato di pre 
sentare ii presente Decreto al Consiglio Superlo 
re Fascista Corporativo per la sua conversione 
in legge. 

Ordiniamo ehe ii presente Decreto sia pub 
hlicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno man 
dando a chiunque spetti di osservarlo e farlo 
osservare. 

Tirana, li 1 luglio 1942-XX. 
M. Kruja Francesco Jaoomom. 

Decreto Luogotenenziale Nr. 150 
2-7-1942-XX 

Autorizzazione per I' assunzione di personale in 
servizio temporaneo presso 
le Camere di Commercio 

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 

1n·· virtu dell' Autori ta a Noi conferita; 
Visto ii Decreto Luootenenziale del 3 aprile 
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sullo stato giuridico, economico e gerarchico de 
gli impiegati di Stato; 

Visto ii Nostro Decreto del 24 novembre 
1942-XX, N. 328, sulle tabelle organiche del 
Camere di Commercio ; 

Visto la vasta attivita ehe stanno svolgendo 
le Camere di Commercio nel campo degli approv 
vigionamenti e del consumi, e, di conseguenza 
Ia neeessita urgente ed assoluta di assumere per 
sonale onde poler far fronte all'eocessivo lavoro 
di cui sono stati aggravati; 

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

per l'Economia Nazionale; 
abblamo deeretato e deeretiamo: 

Art. 1 
E'autorizzata I'assunzione in servizio tem 

poraneo presso le Camere di Commercio con Ja 
stessa indennita mensile, le stesse mansioni e di 
ritti del personale slmilare del ruolo del seguen 
te personale : 

20 (venti) controllori e contahili di If-a cl, 
con indennita mensile di fr.alb. 200=(dueceoto), 

Art. 2 
Alla nomioa ed esonero del personale tem- - 

poraneo di cui nel precedente articolo si prov 
vede con Decreto del Ministro dell'Economia Na 
zionale su proposta delle Camere di Commercio 
interessate. 

Art. 3 
Alle modifiche nel hilancio rispettivo delle 

slngole Camere di Commercio necessarie per 
l'applicazione del prcsente Decreto, provvedono 
le relative Camere di Commercio, dopo aver ot 
tenuto il consenso del Ministero dell'Economia 
Nazionale. 

Art. 4 
II presente decreto entra in vigore dal gior 

no della sua pubblicazione nella Cassetta Uffi 
ciale del Regno. 

Ordioiamo ehe il presente Decreto sia pub 
hlicato nella Gazzeta Ufficiale del Regno, man 
dando a chiunque spetti di osservarlo e farlo 
osservare, 

Tirana, li 2 luglio 7-1942-XX. 
Francesco Jacomoni 

M. Kruja 

Decreto Luogotenenziale Nr. 151 
15-7-1942-XX 

Concessione di assegno vitalizio 
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'Au_.torita a Noi conferita; 

Visto l'art, 15 dello Statuto Fondamentale 
del Regno; 

Udito ii Consiglio dei Ministri; 
Su proposta del Presidente del Consiglio 

Ministri, di concerto col Ministro Segretario di 
Stato per le Finanze; 

abbiamo decretaao e decretiame: 

art. 1 
Alla signora Nine, vedova del defunto Gjergj 

Gurakuqi (fratello del defunto Luigj Gurakuqi) 
nonchë a suo figlio Pjeter (invalido) e concesso 
un assegno vitalizio rispettivamente di Fr. alb. 
lOO==e fr.alb. 300 meosili. 

art. 2 
La concessione dell'assegno vitalizio accor 

dato a mente del precedente articolo e soggetta 
alle disposizioni dell'articolo 2 del decreto.legge 
in data 30 luglio 1934, circa Ja modifica delle 
legge per assegni vitalizi e indennita per meriti 
pattriotici. 

art. 3 
II presente decreto entra in vigore dal gior· 

no della sua pubhlicazione nella Gazzetta Uff]. 
ciale e sara presentato al Consiglio Superior" 
Fascista Corporativo per la conversione in legge 

Ordiniamo ehe il presente Deereto sia pub, 
blicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno, man· 
dando a chiunque spetti di osservarlo e farle 
osservare. 

Tirana, li 15 luglio 7-1942-XX. 
Fr aneesee Jaeome.ni 

M- Kruja 
Shuk GurakUCii 

Decreto Lugotenensiale 30-6-1942-XX 

Esonero dalla carica del Consigliere Perm. 
presso la Presidenza del Cons. dei Min. 

NOI 
LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MABS'I'A 

VITTORIO EMANUELE III 
PER GRAZIA DI DIO E VOLONTA DELLA N-AZIONE 

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

In virtu delf'Antorita a Noi cooferita; 
Visti i Nostri decreti in data 2 giugno 1,3, 

n. 17 e 18 settembre 1939-XVII o. 94; 
Udito il Consiglio dei Ministri; 
Su proposta del Presidente del Consiglio dei 

Ministri; 
abbiamo decretato e decretiamo: 

II Gr. Uff. Ghidoli Dou. Silvio, Consigliere. 
Permanente presso la Presidenza del Consiglio 
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dei Ministri ceesa, a sua domanda, dalla carica, 
e decorrere dal I luglio 1942-XX. 

II presente Decreto sara comunicato alla 
Corte dei Conti per la registrazione e puhhlicato 
nella Gazzeta Ufficiale del Regno. 

Tirana, 30 giugno 1942-XX. 
Francesco Jaoomoni 

M. Kruja. 

Decreto Luogotenenziale data 39-6-1942-XX 
Nomina di Consigliere Perm. presso la Presidenza 

del Cons. dai MiH. 

NOI 
LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTA 

VITTORIO EMANUELE m 
PER GRAZIA DIDIO E VOLONTA DELLA NAZION:S: 

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

In virtu dell' Autori ta a Noi eonferita ; 
Visti i Nostri Decreti 2 giugno 1939.XVIII, 

11. 17 e 18 se ttemhre l939-XVII, n. 9; 
U dito ii Consiglio dei Ministri ; 
Su proposta del Presidente del Consiglio dei 

Ministri; 
abbiamo decretaao e decreti'amo: 

11 Gr. Uff. Corradino Berardi ë nominato 
Consigliere Permanente presso la Presidenza del 
Consiglio dei Ministri, con decorrenza, a tutti 
;li effetti di legge, dal I luglio 1942·XX. 

11 presente Decreto sara comunicato alla 
Corte dei Conti per la registrazione e pubblicato 
nella Gazzetta Ufficiale del Regno. 

Tirana, li 30 giugno 1942-XX. 
Francesco Jacomoni 

M. Kruja 

S.A. Gruppo autotrasporti Stato Albanese 
(G. A. I. A) 

Convocazione di Assemhlea straordinaria. 
Gli azionisri della S.A. G.A.I.A. sono con 

vocati in assemblea straordinaria presso la sede 
della ,,S.I.C.A.I . ., Via lndipendenza 19, in pri- 

ma convocazione, ii giorno 8 agosto 1942-XX 
alle ore 17 per diseutere ii seguente, 

Ordine del giorno 
1. - Modifica dell'Art. 14 dello Statuto 

concernente i poteri del Presidente. 
2. - Conferimento dei poteri al Consi 

gliere Delegato e a due Procuratori. 
3. - Composisione del Consiglio d' .A.mmi• 

nistrasione, 
4. - Istituziooe di un Ufficio di Rappre 

sentanza in Roma. 
5. - Varie. 
Qualora andasse deserts la prima convosa 

zione, I' Assemble a di seconda convocasione resta, 
fin da ora, fissata per il giorno 18 agosto 1942. 

Per intervenire all' Assemhlea le azioni do 
vranno essere depositate presso la sede della S. 
I. C.A.I. almeno otto giorni prima della data di 
scadenza. 

Durazzo 20 luglio 1942-XX. 
ll Consiglio di Amminietrasione 

AVVISO 

Genio Civile Tirana 
Essendo stati ultimati i lavori per l'allaccia 

mento elettrico esterno e cahina di trasformaeio 
ne Nuova Sede Luogoteneuziale di Tirana la cni 
esecuziooe ë stata affidata alla Ditta 5.1.T.A. con 
nota dell'Ufficio del Genio Civile di Tirana n. 
179 in data 29 luglio 1939 a termini del di 
sposto di cui all'art. 360 della Legge 20 marzo 
1865 'n. 2248 sui Lavori Puhhlici del Regno di 
Italia, si invitano i creditori verso I'appaltatere 
per occupazioni permanenti o temporanee di sta 
bili e danni relativi a presentare all'Ufficio del 
Genio Civile di Tirana i TitoJi del. loro even 
tuale credito entro ii termine di giorni 15 dalla 
data di pubhlicazione del presente avviso nella 
Gazzetta Ufficiale del Regno d' Albania. 

I reclami e titoli relativi dovranno easere 
inviati al predetto Ufficlo con lettera raccoman- _ 
data e con esclusione di qualsiasi altro mezzo 
di invio o di consegna. 

l'Ingegnere Dirigente 

Shtyp. Nikaj - Tiranë 
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SHQIPI ARE, 
' Tiran!, e Shtunë 25 Korrik 1942-XX 

BOTOHET PREJ MINISTRIS SË KULTURËS POPULLORE 

KONDITAT E PAJTIMIT 

PER SHQ1r£RI. ITALI e PERANDORI, 
• JASHTt (Shtete ti B. Postal) 
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me cek banke tue shtua fr. ahq. 0.50 per pullat e deftesea, dhe 
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rat • para pa1 mbritje1 11 tyre nl Redakel 
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DREJTIMI pir kcrrespcndencë dhe page,at a,ht 
M1NISTRIS£ S£ KULTURllS POPULLOR~ 

(FLETORJA ZYRTARE) 
TIRAN2 

PERMBAJTJE 
1) li).M. 5 Marc 1942-XX 

Përjashtim mësuesi nga shërbimi f. 1 
2) D.M. 22 Mars 1942-XX 

Pranim dorëheqjeje pralikanti Dogane > '1 
3) D.M. 23 Mars 1942-XX 

Deklarim Stabilimenti ndihmës ,. 2 
4) D.M. 23 Mars 1942-XX 

Ndreqje rroge nëpunësi t' Admin. Financiare > 2 
5) 4 D. Mëkambësorë - Emërime > 3 
6) D.M. 23 Maj 1942-XX 

Largim mësueseje nga detyra. > 4 
7) D.M. 23 Maj 1942-XX 

Pushim mësueseje > 5 
8) Dekrete Ministrorë > 5 
9) Anulim leje motori > 9 

10) Shpallje ankandi • 9 
11) Kërkesë > 9 
12) Shpallje Gjyqesh • 9 

SOMMARIO 

1) D.L. 5 marzo 1942-XX 
Eso aero d t.L servizio di un istitutore 

~) D.L. 22 marzo 1942-XX 
Dimissioni di un praticante dell' Aromin. 
Doganale 

p. 14 

• 14 

3) D.L 23 marzo 1942-XX 
L' impresa Adria - I. C. A - Dichiaraia 
stabilimento ausiliario 

4) D.L 23 marzo 1942-XX 
Modifica dello stipendio di un impiegato 
della Ammin. Finanziaria 

5) 4 D. Luogotenenziali di nomina 
6) D.L. 23 maggio 1942-XX 

Insegnante ehe cessa dal servizio 
7) D.L. 23 maggio 1942-XX 

Esonero dalla carica di agenli carcerari 

)) 15 

• 1;:; 
» 15 . 
• 16 

Dekret Mëkambësuer datë 5 Mare 1942-XX 

Përjashtim mësuesi nga shër birni 

NA 
Mëkambësl I Përgjlthsbllm I Madhnls së TIJ 

VIKTOR EMANUELIT lii 
Për Hir të Zotit e Vullnet të Kombit 
MBRET I ITALIS DHE I SIIQIPNIS 

PERANDOR I ETIOPIS 

Në virtyt t' autoritetit që Na asht delegue: 
Mbasi u-pa Dekreti Ynë Nr. 105 datë 3.5.1940- 

XVIII. mbi gjendjen juridike, ekonomike dhe je1ar 
hike të nëpunsavet civilë të Shtetit; 
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* * * \ Komisioni i Llotarls se Kryqit t! Kuq Shqiptar 
I quajturi Foto Jani Baliu nga kat. S. Pan 

des (Greqië) thirret dhe ftohet për t'u prezantuar 
para Gjykatës Paqtuese të Konispolit më datë 13 Ko 
rrik 194!.XX ora 10 para dreke, si i pandehur sepee 
më datë 7 Maj 1942 kan kalue kufirin greko-shqip 
tar tinëzisht dhe pa pasaportë si dhe kontrabandë. 

I njoftohet të pandehurit lë sipërmë se në 
rast mos prezantimi të tij me datën dhe orën e si 
përihënuar, pa e justifikuar mos ardhjen e tij si 
pas Ligjës, Gjykata ka për të vendosur në mungesë. 

Kjo thirrje e botuelne në Fletoren Zyrtare të 
Mbretnisë zë vëndin e Komunikimit. 

Konispol, më.4.6.942.XX. 
Gjyqtari Paqtues 

* * * 
Të quajturat Ollga Papa, Maria Koloqitriari, 

Frosina Zhako, Evjenia Janopullo dhe Hariklia Pata, 
t~ gjithë nga Sajadha e Greqis, pandehen se pse me 
datën 4 Shkurt 1912 XX: kanë kalue kufirin Greko 

' Shqiptar pa pasaport dhe tinëzisht dhe kanë tentuar 
t' eksportojnë sende ushqimore. 

Ftohen që me datën 15 Korrik 1942-XX të para 
qiten para kësaj Gjykate si u; pandehur për t'iu 
gjykuar mbi fajin që ju ngarkohet. 

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

Konispol, më 16 Maj 194~-XX. 
Gj. Paqtues 

* * * 
Të quajturit Haki Jasini nga Varfaj i Greqia 

dhe Metat Bilali nga Versela e Greqia, pandehen se 
pse me datën 1 Fruer 1942 X )( kanë kalue kufirin 
Greko Shqiptar tinëzisht dhe pa pasaport dhe kanë 
inportuar monedhe. 

Ftohen që me datën 15 Korrik 1942-XX të pre 
zantohen para kësaj Gjykate për t'iu gjykuar mbi 

1 
fajin e sipërmë, se për ndryshe Gjykata ka për të 
vepruar si mbas Ligjës. 

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

Konispol, më 16 Maj 1942-XX. 
Gj. Paqtues 

PROCES - VERBAL 
Nr. 16 datë 15-VI-19H-XX 

N~ bazë të Rregullores së Llotaris së Kryqit të 
Kuq Shqiptar, t'aprovueme me D . .M. Nr. 4:4, datë 1 
Fruer 194'1-XIX dhe të shpallun në Fletoren Zyrtare 
Nr. U me datë 2{.-II-19U-XlX, Komisjon' i Llotaris 
i mbledhun sot nën kryesin' e Drejtorit US Përgjith 
shëm të K. Kuq Z. Haxhi Shkoza, me anëtarët e 
poshtë-shenuem, proçedoj në heqjen e Llotaris si vijon: 

Më parë shqyrtoj llogarinat dhe konstatoj se, 
për heqjen 15 Qershuer 194!-XX janë vëni në qar 
kullim gjithsejl bileta copë '°·000 

Prej këtyne kan mbetun pa shitun (si- 
mbas radhorit të ngjitun kMij procesi) 00.:000 . 

Bileta US shituna gjithsejt copë 40.000 
Me nji vleftë të përgjithshme prej fr. Shq. M.000 

Mandej për t'u ndarë çmimet prej 00°/0 të shu 
mës së sipërme, k.onformë nenit 11 të Rregullore", 
filloj heqjen e Llotaris prej së cilës rezultuan fituese 
biletat e shi tuna me numurat që radhiten këtu poshtë: 

1) Nr. 33.506 fiton 0.506/0 = me fr. Shq. 1i0 
!) « 20.556 « 3.-i/0 = « « « 71() 
3) « 36.301 · « o.5oo;. = « « « ao 
4) « 31.760 « 1.-°lo = « « « 240 

' . 
5) « 22.s51 « o.&oe;_ = « « « ao 
6) « 10.334 « 1.-°lo = « « « MO 
7) « 7.590 « O.'f:iJ6/0 = « « « 1IO 

I 

8) « 4,,918 « 3.-0/, = « C • « . 7~ 
9) « 24.772 « O.fll/o = « « « ao 
10) « 11.860 « 1.-0/0 = « « « MO 
11) « 2!.671 « O.'f:iJ9/0 = c « « 1IO 
12) « 2.187 « 0.50°/. = « « « 1!0 
13) « 10.!88 « 25.-°!o = « « « 6.000 
U) « 20.545 « 3,-°lo = « « « 71() 
15) « 12.743 « 10.-°lo = « « « 10400 
16) « 23.054 « 1.-0/0 = « « « MO 
17) « 17,321 « 0.50% = « « C 11() 

Të gjitha biletat (copë 400 që mba- 
rojnë me shifrën ,,88• fitojnë nga fr. shq. 
5 (pesë) që janë baras me 8°1o 1.9!0 

Gjithsejt shuma prej OOo/0 (pa lloga- 
ritun fraksjonet neni 11) fr. shq. 14.400 .. 

Antar : Antar : Kryetar' i Komisjonit 
L. Aleksi (d.v.) V. Hoa;h.a (d:v;J Ii. Sliftoia (d.t,.) 

Antar: Antar : Antar . . 
M. Yella""'" (d,1'.l Dr. J, Ba.,llo .(d.~.) 

.f 
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Mbasi u-pa Vendimi i Këshillit t' Administratës 
së Ministris s' Arsimit; 

Mbi propozimin e Ministrit Sekretar Shtetit për 
Arsimin, 

kemi dekretue dhe dekretojmë 
Neri 1 

Zo i Hamid Pengili. grupi B gra.lla XI T, mësues 
në Krujë, përjashtohet nga shërbimi për arsve shëndetë 
sore, në bazë të nenit 47 të Dekretit t' Onë Nr. 105 
dalë 3.4.1940 XVlll, tue i u-dhauë pensioni ose shpër 
blimi i njihershëm që eventuali;;ht i përket. 

Ky Dekret hyn në fuqi nga data I.li 1.1\)B-XX. 
Ky Dekret do t'i kumtohet Këshillit Kontrollues 

për regjistrim dhe do të botohet në Fletoren Zyrtare 
të Mbretnis. 

Tiranë, më 5.IU.1~4'~-XX. 
Francesco Jacomoni d, v. 

Khecat Korça d. r. 

Dekret .Jlëkam!Je·suer 22 Mars lfl42-XX 

Pranim dorëheqjeje pratikanti Dogane 

NA 
l\tëkambësl I Përgjithshëm I Madhnls s, Tl'. 

VIKTOR El\1ANUELIT lii 
Për Ilir të Zotit e Vullnet të Kombit 
MBRET I ITALIS DHE I SHQJPNIS 

PER_t\NDOB I ETIOPIS 

Në ·virtyt t' autoritetit që Na asht delegue; 
Mbassi u-pa shkresa Nr. 02i">61 datë 31.1.1942- 

XX e kësaj Mëkambësije të Përgjithshme Mbretnore 
me të cilën përcjellet lutja e dorëheqjes të Zot. Ne 
sim Shehu-t, praktikant dogane; 

Mbassi u-pa Dekreti :\Iëkambësuer datë 3 Prill 
1940-XVIIJ, Nr. 105, mbi gjendjen juridike, ekono 
mike dhe jerarkike të nëpunësave civilë të Shtetit; 

Mbi propozimin e )Iinistrit Sekretar Shteti për 
Financat; 

kemi dekretue dhe dekretojmë : 
Neni 1 

Pranohet dorëheqja e paraqituri nga Zot. Nesim 
Shehu, praktikant n'Administratën Doganore. 

Pranim i dorëheqjes ka efekt nga data 1 Kall- 
nuer 1942 XX. 

Neni 2 
Ky Dekret do të botohet në Fletoren Zyrtare të 

Mbretnisë dhe do t'i komunikohet Këshillit Kontro 
llues për regjistrim. 

Tiranë, me 22-3-1942-XX. 
Francesco Jacomoni d. v. 

Shuk Gurakuqi d. ·v. 

Dekret Mëkambësuer dalë 23 JJ.Jars 1942-XX 

Deklarim Stabilimenti ndihmës 

NA 
Mëkambësl I Përgjlthshl'm I l\tadhnls sl' TIJ 

VIKTOR EMANUELIT III 
Pllr Hir te Zotit e Vullnet të Kombit 
MBUET I ITALIS DHE I SHQIPNIS 

PERANDOR I ETIOPIS 

Në virtyt t'autoritetit 1ë Na asht delcgue; 
Mha s si u pa Dekreti i Ynë datë 14, Qershus» 

UHO-XVI 11, Nr. ~HI; 
!\!bi kërkesën e Komandës Eprore të ~'~'.Ai\.; 
Mbi propozimin e Kryetarit lë K{ishillit të Mi 

nistravet ; 
kemi dekretue dhe dekretojmë : 

Sipërmarrja Costruzioni Adria I.C.A. - deklaro. 
het, për lë gjitha efektet ligjore, stabiliment ndihmës. 

Ky Dekret do r .i njoftohet Entit r iuteresuem 
me anën e Acmës së Karabinjerëve Mbretnorë. 

Tirauë, më ~:U.19-ll-XX. 
Francesco Jacomoni d. v. 

M. Kruja d. t'. 

Dekret Mëkaml>ësuer datë 2H Marc 1942-,\ X 

Ndreqje rroge nëpunësi t' Ad min. financiare 

NA 
Mft..ambësl I Përgjithshëm I Madhnls sf TIJ 

vm:TOR E~IANUELIT lii 
Për Hir të Zotit e Vullnet të Kombit 
MBRET I ITALIS DHE I SHQIPNIS 

PERANDOR I ETIOPI~ 

Në virtyt t' autoritetit qi Na asht delegue: 
Mbassi u-pa Dekreti i Jonë datë 24-XI-941-:XX 

mbi gradimet e disa nëpunësavet t' Administratës Fi 
nancjare të Grupi A); 

Mbassi u pa Dekreti i Jonë Nr. 105 dalë 
3-IV-1940-XVHI, mbi gjendjen juridike, ekonomike 
dhe jerarhike të nëpunësavet civilë të Shtetit; 

Mbi propozimin e Ministrit Sekretar Shteti për 
Financat; 

kemi dekretue dhe dekretojmë: 
Neni 1 

Rroga e Zot. Musa lzetit, nëpunës pranë Admi 
nistratës Financiare Grnpi A), shënue gabimisht në 
bazë të Dekretit t'Onë datë 24-XI-1941-XX n~ Fr. 
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Shq. 300 caktohet rroga muejore në Fr. Shq. 2GO dhe 
shpërblimi ad personam fr. shq. 20. 

Neni 2 
Ky Dekret hyn në fuqi nga data 1-XI-1941-XX, 

do Lë botohet në Fletoren Zyrtare të Mbretnisë dhe 
do t' i komunikohet Këshillit Kontrollues për re 
gjistrim. 

Tiranë, me 23 Mars 1942-XX. 
• Francesco Jacomoni d. v. 

Shuk Gurakuqi d. v. 

Dekret Mëkambësuer datë 1 Maj 1942-X X 

Gradim nëpunësish gjyqësorë 

NA 
Mtlkambësl 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; 
Mbasi u-pa neni 14 i Statutit Themeltar të 

Mbret nis; 
Mbasi u pa Dekreti i Ynë datë 12.X.1939-XVJIT, 

nr.124, kthye në ligjëri datë 5.VJI.1940 XVIII, nr. 290; 
Mbasi u-pa neni 4 i Dekretit t' Ouë datë 10 ll- 

194l-Xl X, nr .. 3i3, dhe neni i vetëm i ligjës datë 
11.XII.1940-XIX, nr. 569; 

Mbasi u pa vendimi datë 9.IV.1942 XX i Këshillit 
të, Administratës së Ministris ; · 

Mbi propozimin e Ministrit Sekretar Shteti për 
Drejtësin; 

kemi dekretue dhe dekretojmë : 
1. Haki Kokona, sekretar gjyqësuer pranë Gjy 

katës së Paqit në Tropojë, gradohet sekretar i l-r ë 
gjyqësuer, dhe transferohet me fun ksjone K ryesekre 
tari pranë Gjykatë s së Suk. BP l-rë të Prizrendit ; 

2. Spiro Duli, ndihmës sek~ctar gjyqësuer pranë 
Gjykatës së shk. l-rë të Durrësit, gradohet sekretar 
gjyqësuer dhe transferohet me tuuksjone kryesekretari 
pranë Gjykatës së S~1k. së 1-rë të Prishtinës; 

B. Muharrern Qazimi, sekretar gjyqësuer pranë 
Gjykatës së Paqit lë Fierit, gradohet sekretar i I rë 
gjyqësuer dhe transferohet me funksjone kryesekre 
tari pranë Gjykatës së shk. së I-1ë të Tetovës; 

.1. Zef Çapaliku, nën-sekretar giyqësuer pranë 
Gjykatës së Shk. së I rë të Shkodrës, gradohet ndih 
mës sekretar gjyqësuer dlie transferohet 1 ë Hjykalën 
paqtuese të Pejës ; 

5. Mustafa Biçoku, n-Iihmës-sekretari gjyqësuer 
pranë Gjykatës së Shk. së f-rë të Beratit, gradohet 

sekretar gjyqësuer dhe transferohet pranë Gjykatës 
së paqit të J stokut ; 

6. Qazim Hoxha ; ndihmës-sekretar gjyqësuer 
pranë Gjykatës së paqit të Zerqanit, gradohet sekre 
tar gjyy_ësuer dhe transferohet pranë Gjykatës së pa 
qit të Gostivarit. 

7. Vahid Haxhimanka, nën-sekretar gjyqësuer 
pranë Gjykatës së paqit në Bilisht, gradohet ndihmës 
sekretar gjyqësuer dhe transferohet pranë Gjykatës 
së paqit të Carisvorit ; 

8. Zyhdi Ibërshimi, ndihmës-sekretar gjyqësuer 
pranë Gjykatës së paqit të Gramshit, gradohet sekre 
tar gjyqësuer dhe transferohet pranë Gjykatës së 
paqit të Kërçovës; 

9. Vasil Naumi, ndihmës sekretar gjyqësuer pranë 
Gjykatës së paqit të Durrësit, gradohet sekretar gjy 
qësuer dhe transferohet pranë Gjykatës Bë paqit të 
Strugës. 

U rdhënoj më që ky Dekret të botohet në Fleto- . 
ren Zyrtare të Mbretnisë, dhe t' i komunikue Këshillit 
Kontrollues për regj is trim. 
Tiranë, me 1-5-1942-XX. 

Francesco Jacomoni d, v. 
H. Dosti d. V. 

Dekret Mëkambësuer d. 18 Maj 1942-XX 

Emërhn Nd. Gjyqtarësh Paqtues 

NA 
Mëkambësl I Përgjithshëm I Madhnis së TIJ 

VIKTOR EMA.NUELIT III 
Për Hir të Zotit e Vullnet të Kombit 
~IBRET I ITALIS DHE I SHQIPNIS 

PERANDOR I ETIOPIS 

Në virtyt t' autoritetit që Na asht delegue : 
Mbassi u pa neni 14 i Statutit Themeltar të 

Mbretois; 
,Mbassi u-pa neni 9 i Dekretit t' 011ë datë 12-X- 

1939 X VJIL nr. 124, kthye në lrgjë me ligjëu datë 
5.7.1940-.\. vru, n·. 290; 

· Mbassi u p a Dekreti Miuistruer mbi shkallëzimin 
e kandidatëve të konkursit për ndihmës vjyqtar ë paq-· 
tuës; 

Mbi propozimin e Ministrit Sekre tar Shteti për 
Drejtësin; 

kemi dekretue dhe dekretojmë: 
Të poshtëshëuuemir, të de~ llaruem firuësa 11ë 

konkursin për eumohen me këtë gradë në gjykatat e 
shënueme pranë emr.i i seicillit prej tyne; 

t. Mil-o Rroço, në g,1ykatën paqtuëse të Durrësit; 
2. Athanas Ltka, uë gjykatën paqiuëse lë Fierit ; 
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3. Grigor Spiro Gjika, në gjykatën paqtuese të 
Lusbnjes; 

4. Frederik N osi, në gjykatën paqtuese të Elba- 
sanit; 

5. Milto Anagnosti, në gjykatën paqtuese të Shko- 
drës ; 

6. Dhimitër ~foçka, në gjykatë paqtuese të Korçës; 
7. Halim Budo, në gjykatën paqtuese të Vlonës; 
Tiranë, më 18.5.1942-XX. 

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

Dekret Mëkmnbësuer datë 19 !laj 19:12-XX 

Emnim Agjenti në provë n' Admin. Fin. 

NA 
Mëkambllsl I Përgjithshëm I Madhnls s, TIJ 

VIKTOR EMANUELIT Ill 
Për Hir të Zotit e Vullnet të Kombit 
MBRET I iTALIS DHE I SIIQIPNIS 

PERANDOR I ETIOPIS 

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

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

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

Mbi propozimin e Ministrit Sekretar Shteti për 
Financat; 

kemi dekretue dhe dekretojmë: 
Nen' i vetëm 

Zot. Sulejman Dinçi, që ka dalë fituës në kon 
kursin e shpallun me datë 28.III.1940-XVIII, mbassi 
kaloj periudhën e provës, emnohet Agjent i Kl. IV-të 
në Grupin C) Grada XV-të të personelit t' Admini 
stratës Financiare tue nisë nga data 8.lll.}942-XX. 

Ky Dekret do të botohet në Fletoren Zyrtare 
të Mbretnis, dhe do t'i komunikohet Këshillit Kon 
trolluës për regjistrim. 

Tiranë, me 19-5-1942-x.X. 
Francesco Jacomoni d. v. 

Shuh Gurakuqi d. v. 

Dekret Mëkambësuer datë 23 JJI•j 142-XX 

Pushime, emërime e gradime nëp, Komunalë 

NA 
l\fëkamh~sl I Përgjithshëm' I Madhnis së TIJ 

VIKTOR EMA..NUELIT III 
Pilr Hir të Zotit e Vullnet të Kombit 
MURET I lTALIS 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. Sherif Sevrani, shkarkohet nga detyra e Krye 
tarit të Komunes së Bratajt, mbassi do të merret në 
shërbim të qëndrueshëm nr Trupin e Armatosuu të 
Policis. 

Z. Mujo Roqi, ish Kryetar Komune, emnohel si 
Kryetar i Komuues së Bratajt. 

Z. Nexhip Dervishaj, Kryetar i Kotnunes së Qen 
drës Tropojë, shkarkohet nga detyra, mbassi, qysh 
nga data. e emnimit të tij, nuk ësht paraqit për lë 
fillue në detyrë. 

Z. Ibrahim Dedja, Sekretar i Komunes së Hari 
z ajt , për meritë zotësije, gradohet si Kryetar i Ko 
munes së Qendrës Tropojë. 

Z Kol Martini, Kryetar i Komunes së Dibrit 
(Mirditë), shkarkohet nga detyra, mbassi ësht emnue 
nëpunës në Partin Fashiste Shqiptare. 

Z. Qt sk Sereqi, Sekretar i Kornunes së Qendrës 
Mirditë, për meritë zotsije, gradohet si Kryetar i Ko 
munes së Dibrit (.\firditë). 

Ky Dekret do të botohet në Fletoren Zyrtare të 
Mbre lnis. 
Tiranë, më 23-V-1942-XX. 

Francesco Jacomoni d. v. 
M. Kruja d. 'l'. 

Dekret Mëkambësuer datë 23 Maj 1942-XX 

Largim mësueseje nga detyra 

NA 
Mëkambësl I Përgjithshëm I Madhnls së 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 paragr. «e• i nenit 63 të Dekretit 

t' Onë Nr. 105 datë 3 Prill 1940-XVIII i 
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Mbassi u-pa vendimi Nr. 6 datë 18 Prill 1942-XX 
i Këshillit të Dishiplinë s të Ministrie s' Arsimit; 

Mbi propozimin e Ministrit Sekretar Shteti për 
Arsimin Botuer; 

kemi dekretue dhe dekretojmë : 
Neni 1 

Z sha Efigjeni Aleksi, mësuese në Berat, grupi 
B; grada XI, rroga muejore fr.shq. 150, largohet prej 
nëpunësia, në bazë të nenit 63 paragrafi «e• të De 
kretit të sipërpërmendun. 

Neni 2 
Largimi i saj nga detyra ka vleftë, për të gjitha 

efektet ligjore, qi nga data 1 Prill 1942-XX. 
Ky Dekret do të botohet në Fletoren Zyrtare të 

Mbretnis dhe do t'i kumtohet për regjistrim Këshillit 
Kontrollues si edhe zyrave të tjera përkatëse. 

Tiranë, 23.5.1942-XX. 
Francesco Jacomoni d. v. 

Xhevat Korça d. v. 

Dekret Mëkambsu,er datë 28 Ma.f 1942-XX 

Pushim mësueseje 

Na 
Mëkambësi i Përgjithshëm i Madhnis së Tij 

VIKTOR EMANUELIT 111 
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 paragr. e i nenit 64 të Dekretit 

t'Onë Nr. 105 datë 3 Prill 1940-XYllI; 
Mbassi u pa vendimi me Nr. 7 datë 24 Prill 

1942-XX i Këshillit të Disiplinës së Ministria s'Ar 
simit : 

Mbi propozimin e Ministrit Sekretar Shteti për 
Arsimin Botuer; 

kemi dekretue dhe dekretojmë: 
Neni 1 

Zonja Elektra Samsuri, mësuese në shkollën 
profesjonale femnore të Korçës, grupi B, grada XI e 
me rrogë muejore fr. shq. 170, pushohet nga puna 
në themel të nenit 54 të paragrafit e, të Dekretit të 
sipërpërrnendun. 

Neni 2 
Pushimi i saj nga detyra ka vleftë për të gjitha 

efektat ligjore qij nga data 1 Maj 194~ XX. 

Neni 3 
Ky Dekret do të botohet në Fletoren Zyrtare 

lë Mbretuis dhe do t'i kumtohet për regj:strim Kë· 
shillit Kontrollues si edhe Zyravet të tjera përkatëse. 

Tiranë, me 9:!3-5-1942-XX. 
Francesco Jacomoni d, v. 

Xhevat Korça d. v. 

DEKRET MINI8TRUER 

Lejim prodhimi dhe shitjeje cigaresh 

MINISTRI SEKRETAR SHTETI PËR FINA:l'\CA'l' 

Mbassi pa Dekretin MëkamLë ..• uer nr. 4 d. 11 
Kallnuer 19.4l-XIX botue në Fletoren Zyrtare nr. 6 me 
të cilën Ministri i Financave asht i autorizuem të di 
siplinojë me Dekrete të veta tregtia e duhanit lë pa 
punuem e të punuem të vendit si edhe të caktojë 
çmimet e tyne për shitje publikut; 

Mbassi pa Dekretet e veta nr. :4 datë 7 Fruer 
1941-XIX dhe or. 97 bis d. 8 Maj 1942-XX; 

Mbi kërkesën e ZZ. Muharem Mehmet Hadër 
dhe Harun Bito Tushe, pronarë të Fabrikës së Ciga 
reve ,,FIDEC" në Gjinokastër të paraqitun me anën 
e Intendencës Finaucjare Gjinokastër me shkresën 
nr. 31:9/7 datë 2-VC-19U·-xx dhe e modifikueme me 
telegramin datë 12-Vl-1942-XX paraqitun direkt nga 
Fabrika e interesueme; 

DEKRETON 

Tipet dhe paketimet e cigareve që Fabrika ,,~IDEC" 
në Gjinokastër lejohet të prodhojë dhe të vejë në 
qarkullim si edhe çmimi për shitje në publik cakto 
het si ma poshtë : 

Cigare në kuti ose në sarf« leirei ql përmbajnë 
20 cigare - 20 gram; 
- të tipit ,,ÇAJVPI" për çdo kuti ose zarf lek 2.;;o 

të tipit ),VIROJ" - ,, ,, " " ,, 2.50 

Neni 2 
Dispozitat e tjera të Dekretit- Ministror nr. 4 

datë J 1-11941-XIX, vlejnë edhe për Fabrikën e Ci 
gareve ,,FIDEC" të sipërpërmenduna. 

Neni 3 
Ky Dekret hyn në fuqi prej datës së tij dhe 

do të botohet në Fletoren Zyrtare të Mbretnis. 
Tiranë, më 18 6-1942-XX 

Ministri i Financavet 
Shuk Gurakuqi d. v. 
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DEKRE'l' MINJSTRUEtl 

Ernnim Ndismës-Llogaritarl në provë 

:VHNISTRI SEKRETAR SHTE'l'l P}~R F'INANCAT 

Mbassi pa Dekretin Mëkambësuer datë 3.IV.1940- 
XVIII, Nr. 10J; 

Mbassi pa Dekretin Mëk«mbësw'r datë 1 Qer 
shuer 1940 XVJII; 

Mbassi pa përfundimin e provimit të konkursit 
· për nr. 10 Ndihmës-Llogarit të Grupit B) shpallun me 
Dekret Mi, is'ruer datë 17 Nanduer 1941-XX; 

DEKRETO~: 

Nern 1 
Zot. Sabri Ramzoli, ernnohet Ndihës-Llogaritar 

në provë për gjashtë mu-j në Grupin B) Grada X[ të 
t' Administratës Financiare, me rrogë muejore Fr.Shq, 
150 (njiqindepesëdhjetët siç asht caktue nga tabella e 
përgjithëshme e pë: mbajturi në Dekretin Mëkambësuer 
datë 3 Prill 1940-XVIJI, nr. 105, dhe caktohet me 
shërbim pranë Intendencës Financiare Lë Durrës. 

Neni 2 
Ky Dekret në dy kopje i përcillet Këshillit Kon 

trollues ~,ër regjistrim dhe ka për t'u botue në Fle 
toren Zyrtare të Mbretnis. 

Tiranë, 23 Maj 1942-XX. 
Ministri i Fiuancave.t : 

Shuk Gurakuqi 

DERRET MINISTRUER ' 

Venie Agjenti Fin. në pritmeni 

MINISTRI SEKRETAR SHTETI PËR FINANCAT 

Mbassi pa Dekretin Mëkambësuer Nr. 105 dalë 
3.IV.1940-XVlII; 

Mbassi pa shkresën Nr. 290 datë 2.V.1942-XX 
t' Intendencës Finanejare të Beratit me të cilën njof 
tohet Ministrija se Z. Pasho Hysi asht emnue Antar 
i Këshillit t' Epërm Fashist Korporativ; 

Mbassi pa Vendimin dalë 16.V.194~ XX të Këshi 
llit t' Administratës; 

DEKRETON": 
Neni 1 

Zot. Pasho Rysi, Grupi A) Grada IX-të, me 
shërbim Agjent Financiar në Skrapar, vehet në ~jen 
dje pritmenije për mandat politik e për nji kohë të 
pa-caktueme. 

Ne11i ~ 
Ky Dekret për të fji1ha efr ktet lig~oic t)n në 

fuqi qysh prPj datës l I. V. 194~-XX, do të botohet në 
Fletoren Z) rtare të Mbretuis dhe do t' kumtohet Kë 
shillit Koutrolluës për rregjistrim ; 

Tiranë, më :n i')-1942-XX 
Ministri i r inancavet : 
Shuk Gurakuqi d. v. 

DEKRE'l' MTNJS'l'RUEH 

Em nim Agj, nti në provë 

MINIS'l'Rl SEKRETAH SHTJi~Tl Pitrl ~'INANCAT 

Mbassi pa Dekretin Mëkarnbësuer Nr. ll1r> datë 
3.lV.1940-XVIIJ mbi gjendjen juridike, të nëpuuësavct 
civilë të Shletit ; 

Mbassi pa Dekretin Mëkambësuer datë 1 Qer 
shuer l9i0 XVllI, mbi aprovimin e tabellave organike 
t' Administratës Fmanciare ; 

Mbassi pa përfundimin e konkursit për Agjenla 
të Kl. IV të në molin e personelit lë Grupit C) shpa 
llun me Dekret Ministruer datë 28 Mars 1940-XV Ill; 

DEKRETON: 
Neni 1 

Zot. Nikolia 'I'oli Bellkameni, që ka dalë fi 
tues në provimin e konkursit shpallun me Dekret 
Ministruer dalë ~8.III.1940 2', VIJl, emnohet A~jent i 
Kl. IV-të në provë për gjashtë mu-j në Grupin C) 
Grada XV-të t' Administratës Financiare me rrogë 
muejore prej fr.shq. 80 (tetëdhjetë) 1,iç asht shënue 
nga 'I'a bella e përgjithëshme e përmbajturi në Dekre 
tin ~ekambësuer dalë 3.l V. !940-XVIIT, Nr. 105; dhe 
caktohet me vend ;shërnimi si Rojtar n' Intendencën 
Financiare të Korçës. 

Neni 2 
Ky Dekret ka me u regjistrua në Këshillin Kon 

trollues dhe ka për t'u bolue uë Fletoren Zyrtare të 
Mbret nisë. 

Tiranë, më 23 )laj 1942-XX. 
Ministri i Financa vel 
Shuk Gurakuqi d. v. 

DEKRET MI NISTRUER - Nr. :34c 

N/MIN. SEK. SHr~T1 P~~R P. E MBRl•:NOËSHME 

Mbassi po Dekretin Mëkambësuer Nr. 105, dt, 
3-4 1940-XVIIT, mbi normat që rregullojnë gjëndjeu 
juridike, ekonomike e jerarqike të nëpunësave të 
Shtetit; 

Mbassi pa Dekretin Ministruer Nr. 58, datë 
12-9 1911-XIX, me të cilin shpallet konkurs për l8 vënde 
agjenla lë klasiL të IV-të, grupi C, grada e XV-të, t'Ad 
ministratës së P. të Mbrëndëshme, dhe mbassi n'atë 
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konkurs nuk asht paraqitë asnji konkuruës me kon 
ditat që kërkon Dekreti Mëkambësuer i sipri-treguem; 

Mbassi pa dispouibilitetin e vëndeve në tabelat 
organike t'Administratës së Mbrëndësbme, t' apro 
vueme me Dekretin Ministruer datë 2-4-1941-XIX . 

.Mbassi pa Dekretin Mëkambësuer me datë 
9-III-1942-XX; 

Mbassi pa Dekretet Ministrorë Nr. 22, dt. 
11-4-1942 XX dhe Nr. 29, dt: 8-V-1942-XX: 

Mbassi konstatoj se t'interesuemit qi kanë para 
qitë lutje për t'u emnue agjenta burg-jesh, kanë kon 
ditat e nevojshme për atë detyrë; 

DEKRETON: 
Emnimin e Z. Kasem Rexhep Peka, Hysejn Bej 

ko, Myftar Agush Kuçka, Ram Kamberi dhe Ismail 
Muslija, të gjithë agjenta burgu të Kl. IV-të, grupi 
C, grada e XV-të, me rrogë mujore fr. shq. 80 për 
gjashtë muej në provë. Vëndet e shërbimit u cakto 
hen si vijon: ZZ. Kasem Rexhep Peka dhe Myftar 
Agush Kuçka, në burgun e Burrelit; Z. Hysejn Bejko, 
në Burgun e Tiranës; ZZ. Ram Kamber Kastrati, dhe 
Ismail Muslija, në burgun e Kukësit. 

Ky Dekret, për dijeni e veprim, do t'u komuni- 
kohet të gjitha zyrave përkatëse, Këshillit Kontro 
lluës për rregjistrim dhe do të botohet në Fletoren 
Zyrtare të Mbretnir. 

Tiranë, më 20-V-942-XX. 
N/Ministri i P. të Mbrendëshme: 

Al. Gjomarko] d. v. 

DEKRE'r MINJSTRCER - Nr. 35 

N/MIN. SEK. SHTF..TJ PtR P. E MBRENDËSHME 

Pezullim i nji agjenti burgu nga grada me premje 
të rrogës 

Mbassi pa shkresën Nr. 68/5 Res, d. 29-4-942 XX, 
lë Prefekturës së Kukësit, me të cilën tregohet se 
agjenti i kl. III-të, grada e XIV-të, i burgut të Ku 
kësit, Z. Rexhep Balusha, nuk vazhdon rim rregull 
në detyrë, me pretekste të ndryshme, dhe pa marrë 
leje të rregulltë, shumicën e kohës e kalon larg de 
tyrës, tue shkue prej Kokësi në Prizrend e tue u kë 
thye përsëri; 

Përveç këtyne, me shkresën e sipri-tregueme, 
Prefektura tregon se, i përmënduni ka marrë të holla 
e sende të tjera nga të burgosunit, tue mos u a kë 
thye ma atyne, kështu qi ka përdorë fakultetin e në 
punësis së tij, me qëllim përfitimi, tue u-shfaqë hap 
tazi si keq-përdoruës besimi, neglizhuës e mashtruës: 

Mbassi solli konviksion të plotë se mbi sa u tre 
gue ma sipër, konkurojnë të gjitha ekstremet e ly 
puna prej ligjës, në mbështetje të nenit 59 të D. M. 
Nr. 105, dt. 3-4-1940-XVIJ I, botue në Fletoren Zyr 
tare Nr. 55, dt, 7-4--1940-XVIH, 

DEKRETON: 
Neni 1 

Pezullimin nga grada me prr-mje të rrogës e 
agjentit të klasit JU, të burgut të Kukësit, Z. Rexhep 
Balusha, për nji kohëtë pa caktueme, për shkaqet 
qi u treguen ma sipër. 

Bashkëshortes së tij, Zonjës Saf.je Rexhep Ba- 
tusha dhe fëmijëve të mitun. u caktohc t uji shpër 
blim baras me nji të tretën (1/:i) e rrogës së tij. 

Neni 2 
Ky Dekret për të ~jitha efektet e ligjës hyn në 

fuqi qysh nga dala 8 5 1912-XX, dhe urdhno'rnë që i 
përmënduni të vihet në procedim dishiplinuer. 

Nga nji kopje e këtij Dekreti, për dijeni e ve:.. 
prim, u-dërgohet të izjitha Zyravet përkatëse, Këshillit 
Kontrolluës për regji -trirn, dhe do të botohet në Fle 
toren Zyrtare të Mbrelnis. 

Tiranë, më 20-V-912 XX. 
N/Ministri i P. të Mbrëndëshme : 

M. Gjomarkaj d. v. 

DEKR~:'T' JflNlSTRUER -- Nr. 36 

N/'.\1.JN. SEK. SHTETI PËR P. E MBRgNËSHME 

Mbassi pa shkresën nr. 1789/1, datë 15-5-1942-XX, 
të Drejtoria së Përgjithshme të Shëndetsis. dhe kon 
stato se Z. Hasan Hasanaj, agjent sl ëndetsuer i kl. 
l-rë (infermier me shërbim pranë qëndrës shëndetsore 
rurale në Ndroq, nuk asht paraqitë në detyrën e 
transferueme në Burrel. 

;\lbassi pa nenin 45 e 4G të normave qi rregu 
llojnë gjëndjen juridike, ekonomike e jerarhike të uë 
punaave të Shtetit, aprovua me D. 11. nr. 105, dt. 

'- 3 4-HJ-iO XVII , botue në Fletoren Zyrtare nr. 55, datë 
7-IV-1\HO-XVllJ, 

DEKRETO~:· 
Neni 1 

Z. Hasan Hasanaj, agjent shëndetsuer i Kl. l-rë, 
inkuadrue me gradën .X !të të Grupit C, të ruolit or 
ganik emnuer t'Administratës së Shëndetsis, deklaro 
het dorëheqës, për arsye se ka brat tisë vullnetarisht 
detyrën. 

Neni 2 • 
Për hyemjcn, në fuqi të këtij dekreti, për të vji 

tha efektet ligjore, caktohet <lata 1 1faj 194~-XX. 
Ky Dekret do t'u komunikohet gjithë Zyrave për 

katse, dhe 1linistris së Kulturës Popullore, për t'a 
botue në Fletoren Zyrtare të Mbretnis. 

Tiranë, më 19-V-1942-XX. 
N; Ministri i P. të Mbren dëshme 

M. Gjomarkaj d. v. 
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DEKRET MlNISTRUER 

Pranim dorëheqje Sekretari të U-të (teknik) 

MI~. SEK. SHTE I PEll EKONO~tIN KOMBETARE 

Mbassi pa lutjen e parashtruar më % Prill 
1942-XX prej Z. Ragip Begolli, Sekretar' i II të (tek 
nik), grupi; ,\ grada IX, i caktuar me detyrë pranë 
Zyrës Bujqësis së Burrelit, me ar.ën e të cilës i për 
mënduri parashtron dorëheqjen nga puna; 

Mbasi pa Dekretin Mëkambëzuer datë 3 Prill 
1940-XVIIJ, Nr. 101'>, që aprovon normat mbi gjënd 
jen juridike, ekonomike e jerarkike të nëpunsave të 
Shtetit; 

DEKRETON 
Neni 1 

Pranohet dorëheqja e parashtruar prej Z. Ra 
gip Begolli, Sekretar' i JI-të (tek, ik', grupi A - grada 
IX, konformë përcaktimeve të nenit 4-5 të normave 
përkatëse t'aprovuara me Dekretin ~H,kc1mbfisuer të 
nalt-përmëndur. 

Neni 2 
Për të gjith efektet e ligjës pranimi i kësaj do 

rëheqje fillon më 15 Maj 1942-XX. 
Ky Dekret i kumtohet për botim Fletores Zyr 

tare të Mbretnis dhe Këshillit Kontrollues për re 
gjistrim. 

T1ranë, 11 Maj 194i XX. 
Ministri i Ekonomis Kombëtare: 

K. Kotta d. i·. 

D~KR~/l' .MINJSTRUER 

Pranim dorëheqjeje Nd. Llogaritari 

)llNlSTRI SEKRETAR SHTETI PtR Fll'\A~CAT 

Mbassi pa Dekretin Mëkambësuer Nr. 105 datë 
3.[V.1940-XVIII; 

Mbassi pa shkresën Nr. 7/\'IJ datë 14.Y.1942-XX 
t' Intendencës Financiare të Durrësit me të cilen për 
ciellë lutjen e Z. Hajdar Dushit që paraqet dorëhe- . 
qjen nga nëpunësija ; · 

DEKRETON: 
Neni 1 

Zot. Hajdar Dushit, Grupit B) Grada XI-të, Ndih 
mës-Llogaritar në provë me shërbim pranë Intenden 
cës Financiare të Durrësit, në bazë të nenit 45 të 
Dekretit Mëkarnbësuer nr. 105 dalë 3.LV.1942-XX, i 
pranohet dorëheqja e paragilun. 

Neni 2 
Ky Dekret për të gjitha efektet ligjore hyn uë 

fuqi qysh prej datës 11.V.1942-XX, do lë botohet në 

Fletoren Zyrtare të Mbretnis dhe do t'i kumtohet 
Këshillit Kontrollues për r<';2j;strim. 

Tirani\ më 27 Maj 1942 XX. 
Ministri i Fina ncavet 
Shuk Gurakuqi d. v. 

DEKK ~~T l\ll~lSTRUJi:R --- ~ 

N/MlN. SEK. 8HTETI PtH P. E MBHl~Nnl•~SHME 

:\lbassi pa shkresën Nr. 05878, dt, i 1laj 194-2-XX, 
me të cillën Drej torija e Pë1 g.iithë~hme e Policis, çfaq 
mendimin për ndrimin e selive të fuuksionarëve të 
Policie, tue shënue se me rastin që Kuestori Com. 
Baldassare Scaminaci, Këshilltar pranë Kuesturës 
Mbretnore të Tiranës, këthehet në ruolin e policis 
i+aljane, në vëndin e tij propozohet N/Kut>stori Kav. 
Off. Dr. Filiberto L1mµo11i, i Kuesturës si; Dun ësit, 
dhe në vëri din e këtij, si Këshilltar i Kuestun ës së 
Durrësit propozohet Këshillta ri i Kuesturës së Beratit, 
Cav. Dr. Giorgio Fiorita, Kornisr r i sigurimit botuer. 

Mbassi pa ehe paragrafin e parë të nenit :::J, të 
Dekretit Mëkambësuer Nr. 15, dt. 27 Fruei HH2-XX. 
mbi atributat e auktoriteteve me funksione policije 
dhe krijim e funksionim i Trupit t' Armatosuri të Po 
licis, botue në Fletoren Zyrtare Nr. 2;{, dt. :i Mars 
1942 xx. 

DEKRETON 
Neni vetëm 

Nënkuestori Cav. Off. Dr. Filiberto Lamponi, 
tash Këshilltar pranë Kuesturës Mbretnore të Durrësit, 
transferohi t po me atë cillësi detyre, pranë Cuesturës 
~bretnore të Tiranës, në rëndin e Com. Baldassare 
Scaminaci, që këthehet në ruolet e policia italjane. 
n' Ttali. Në vëndin e atij, si Këshilltar i Kuesturës 
Mbretnore në Durr ës, transferohet Korniseri i S.B. 
Cav. Dr. Giorgio Florit a, deri tash me atë cillësi de 
tyre pranë Kuesturës së Beratit. 

Ky Dekret do t'i komunikohet zyrave përkatëse 
dhe ~finislris së Kulturës Popullore, për t' a botue 
në Fletoren Zyrtare lë Mbretnis. 

Tirauë, më 29.V.1942-XX. 
N/Ministri i P. lP- Mbrëndëshme 

M. Gjomarko] 

Deklarim derëheqjeje ofiqari gjyqësor 

Mbassi pa lutjen me dalë L-V-1942-X X me lë 
cilën Zot. Haxhi Mehmet Dhija, ofiqar gjyqëFutr i kl. 
V në provë, me shërbim pranë Gjykatës së paqit të 
Bilishtit, për ai ësyeua private .i ep dorëheqjen nga de 
lyra; 
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KERKESE Mbassi pa shkresën nr. 874, datë 8-V-1942-XX 
të Prokuroris Mbretnore të Korçës në të cilën bahet 
fjalë se ay asht largue nga detyra; 

Mbassi pa nenin 45, nr. 5 të Dekretit Mëkambë 
suer nr. 105, datë 3-4-1940 XVIII, • 

DE Kn· ET ON 
Z. Haxhi Mehmet Dhija, ofiqar gjyqësuer i kl. 

V në provë, me shërbim pranë Gjykatës së paqit në 
Bilisht., deklarohet dorëhjekës, mbassi ka braktisë 
vullnetaris1 ,t zyrën. 

Tiranë, më 21 Maj 1942-XX. 
Zav. Ministër 
Kryeministri 

M. Kruja d. v. 

Anulim leje motori 
Njoftojmë se këjo Ministri mori shënimet e du 

huna dhe vendosi anullimin e lejes Nr. 230 A. akordue 
me datë 3l Tetuer 1940 Z. Luigj Curi për t'instaluar 
në Durrës një motor për punime shtypshkrimesh, 
mbasi i interesuemi nuk e përdori lejen mbrenda afa 
tit qi=i i asht caktuar në leje. 

Tiranë, më 11-7-1942-XX. 
Ministr' i Ek. Kombëtare 

SHPALLJE - ANKANDI 
Me datën 14 Gusht 1942-XX ditën e Premte 

n'ora 13 në Qendrën e Kryqit Kuq Shqiptar në Ti 
ranë përpara një Komisionit të posaçmë të kryesuem 
nga Drejtor' i Përgjithshëm të Kryqit Kuq do të zhvi 
llohet ankand publik për shitjen e 5~75 Koronave 
Sermi me këto kondita. 

Ofertat do të jepen me zarfa të mbylluna mbre 
nda ditës dhe orës të caktuem për ankand në kon 
formitet me dispozitat e Rregullores së Kontabilitetit 
të përgjithshmë të Shtetit. 

2) Ofertat do të jenë të shoqënueme me një ga 
ranci prej Fr. Shq. 400 katërqind. 

3) Çmimi bazë është caktue Fr. Shq. 20 për ç'do 
22 Korona. 

4) Ofertuesit më të mirë i dorëzohen Koronat 
me numurin mbassi të ketë derdhur me parë të gjithë 
vleftën e tyue. 

6) Kundër vlefta. duhet të derdhet n'Arkën e 
Kryqit të Kuq kundrejt dishmis së regullshme jo më 
von se 5 ditë prej datës s'ankandit. Në rast të ku 
ndërt fituesi humbet garancinë dhe adjudikata konsi 
derohet e anullueme. 

6) Të gjitha shpenzimet që kan lidhje me këtë 
ankand janë në ngarkim të blerësit. 

Tiranë, 23-7-1942-XX. 
Drejtor' i Përgjithshëm: 

(Haxhi Shkoza) 

Zoti Siefrid Shvartz me Zojen e vet Minna 
Shvartz, të dy nënshtetas Shqyptarë, kërkojnë me 
ndryshua emnat e veta, mbasi kanë adoptue fenë 
Myslimane. 

Prandaj bajnë kët çpallje e në~bazë të nenit 103 
të ligjës mbi gjendjen Civile për me i dhanë rasë 
kundërshtimi ndenji t' interesuemit. 

. Zoti Siegfrid Shvartz do të gubet Sabri Shvartz. 
Zonja Minna Shvartz do të quhet Emine Shvartz. 

Shkodër, me 10 Korrik 1912-XX. 

Shpallje Gjyqesh 

Vendim afati për t' aratisun 
Mbasi nuk asht zanun Ibrahim Ymer Sina, 

Veiz Çela, e J usuf Trungu hanuësa në Eibasan qi pa 
ndehen se me d. Tetor 941 tue qënë të armatosun 
natën kanë shkuar në shtëpia e Osman Dubelit dhe 
i kanë marë me friksim 320 fr. e gjith' ashtu kanë 
veprue dhe në disa vjedhje të tjera; 

Kryetaria e Gjykatës së Sbk. I-rë t'Elbasanit 
që prej datës shpalljes të këti vendimi, të pandehu 
rive përmendun u nep dhetë citë afat, për me u pre 
zantuë para gjykatës. Në kjoftë se nuk i paraqiten 
gjykatës mbrenda këti afati vërtetohet se nuk duem 
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 asnji mënyrë nuk 
kan me pasë të drejtë ankimi mbi veprimet e bam u na. 

Të gjith karabiniert e policët janë të detyruem 
me zanjen e tyne. 

Për plotësimin e veprave të përmenduna i asht 
Shkrue Prokuroriës Shtetit dhe në mbështetje të ne 
nit 371, 212 të procedurës penale shpallet ky vendim. 

Elbasan, më 8-7 942-XX. 
Kryetari 

Shkurtim _, Vendimi 

Në Emër të Madhënis së Tij 
VIKTOR EMANUELlT Ul 

Për Hirë të Zotit dhe Vullnet të Kombit 
Mbret i Italis dhe i Shqipnis 

Perandor i Etiopis 
Gjykata Kolegjiale e Beratit, med. 21-11-9cJO-XIX 

VENDOSI 
Deklarimin e absencës të Riza Abedin Malit nga 

katundi Dunckë e Skraparit dhe botimin e këtij ve 
ndimi simbas nenit 85 e 83 lë K. C. 

Kryetari 
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ORDONANCt 

Gjykata Kolegjale e Beratit, e formuar prej Krye 
tarit Dr. Ymer Berati, Gjyqtar Filluer, me Antar Van 
gjel Zhapa e Mihal Papa], Ndill. Gjyqtar Filluer, t'-a 
sistuar, prej Nën-sekretarit Sabahedin Doko, të mble 
dhur në dhomën e posaçme; 

Passi studjoj kërkesën e dhënun prej Kamber 
Belishovës nga Mallakastra, me të cilën kërkon ngri 
tjen e garanciës së dhënun prej tij në favor të ish 
Ndih. Gjyqtarit Paqtuës të Mallakastrës Z. Vasil Jor 
ga q.t, me cilësiën e tij dhe si Noter, mbassi ësht 
shkarkuar nga ajo detyrë; 

Passi bisedoj çështjen; 
Në bazë të nenit 40 të Ligjit mbi organizimin 

Noterial ; 
Vendosi 

Afishimin e këtij shkurtimi në portën e Komu 
nës së Qilndrës Mallakastrës, dhe botimin e sajë në 
Fletoren Zyrtare dy herë me interval dhjetë ditësh. 

Berat, më 21-IV-942-XX. 
Kryetari 

Akt-Gjykim 

N'Emër të Madhnis së Tij 
VIKTOR EMANUELIT III 

Për Hir të Zotit dhe Vullnet të Kombit 
Mbret' i Italis dhe i Shqipnis 

Perandor i Etiopis 

Pretura e Konispolit Dega Penale e formueme 
prej Pretorit të II-lë Z. Abdullah Rami, i asistuarë 
prej Nd. Sekretarit Jlias Kabo; 

Për me shikue padien penale të ngrehur n'emër 
të së Drejtës Botnore, kontra të pandehurvel The 
mistokli Petro Kondo dhe Spiro Leonidba nga katu 
ndi Sajadhe i Greqis; 

Në gjykimin e bamun me datë 27-10-1941-XIX 
dha këtë, 

VENDIM 
Në bazë të neneve 7 e 44 të Ligjës Pasaportave 

datë 7-10-1936 u vendos dënimi i lë pandeliurvet me 
nga 5 pesë ditë burgim se i cillit dhe 20 njëzet Fr. 
Shqiptare gjobë se i cilit për dyfishimin e taksës Pa 
saportës, se pse këta me dalë 12 Gusht 1941 kanë 
guxuar të kalojnë kufirin Greko-Shqiptar pa pasa 
port e dokument tjetër. 

Shpenzimet e Gjyqit fr. shq. 10 dhjetë ju ngar 
kohen të dënumvet. 

Ky vendim mund të kundërshtohet dhe të 
diktimohet. 

ARSYENAT LIGJORE 
Komanda e Kompanis Rojes Mbrelnore të Fi 

na nca vet të vendi li përcjell Usaj Pret ure proçes verba- 

lin Nr. 1110 dt. 20 8-1941-XIX, mbajtur kontra të pa 
ndehurvet se pse këta kanë guxuar t~ kalojnë kufi 
rin Greko-Shqiptar pa pasaport e dokument tjetllr. 

Në gjyqin e rjedhur n'emër të së Drejtës Bot 
nore dhe në mungesën e të pandehurvet, faji për të 
cilin akuzohet këta u provua rregullisht me proçesin 
e sipër përmendur. 

Vepra e tyre parashikohet dhe ndëshkohet prej 
neneve 7 e 44 të Ligjës Pasaportave, 

Prandaj 
Gjykata për të gjitha këto, vendosi ashtu siç për 

shkruhet në dispozitivin e vendimit. 
Konispol, 27-10-1941-XIX. 

N/Sekretari Gjyqsor Pretor' i l l-të 

Vendim afati për t' aratisun 
Mbasi nuk asht zanun Isa Toska, i biri i Kodhe 

lit, banuës në Roskovec të Beratit, qi pandehet se 
me d. 28-8-911 bashkë me Demir Pajën kanë rëmbyer 
me forcë me qëllim luksuri të qujtunën Fatima Muh 
mut Hoxhën; 

Kryetaria e Gjykatës së Shk. I rë lë Elbasanit 
që prej datës shpalljes të këti vendimi, të pandehu 
nit përmenduri i nep dhelë ditë afat, për me, u pre 
zantuë 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 shikuë gjyqi 
në mungesë, kan me ju rrëzue të drejtat civile, ka 
me ju sikvestruë pasunia dhe me as nji mënyrë nuk 
ka me pasë të drejtë ankimi mbi veprimet e bamuna. 

Të gjith karabinierët e policët janë të detyruem 
me zanjen e tij. 

Për plotësimin e veprave të përmënduna i asht 
shkrue Prokuroriës Shtetit dhe në mbështetje të ne· 
neve 371, 372 të procedurës penale shpallet ky vendim. 

Elbasan, më 23-5-912-:XX. 
Kryetari 

* * * 
Mbasi nuk asht zsnun Jonuz Çota, i biri i Is 

lamit, banuës në kat. Fag, qi pandehet se me d. 
3 1-1942-XX me pushkën që mbante pa leje ka vra 
mun vdekun të qujtunin Zejnel Tafanin nga'ay katund; 

Kryetaria e Gjykatës së Shk. l-rë t' Elbasanit 
që prej datës shpalljes të këti vendimi, lë pandehu· 
nit përmendun i nep dhelë ditë atat, për me u pre 
zantuë para Gjykatës. Në kjoftë se nuk i paraqitet 
Gjykatës mbrenda këti afati vërtetohet se nuk don 
me ju bindë ligjës, dhe kështu ka me u shikuë gjyqi 
në mungesë, kan me ju rrëzue të drejtat civile, ka 
me ju sikvestruë pasunia dhe me as nji mënyrë nuk 
ka me pasë lë drejtë ankimi mbi veprimet e bamuna. 

Të .gjith karabinierët e policët janë të detyruem 
me zanjen e tij. 
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Për plotësimin e vepi ave lë përrnënduna i asht 
shkruf' Prokuroriës Shh, tit dhe në mbështetje të ne 
neve 371, 372 të procedurës penale shpallet ky 
vendim. 

Elbasan, më 23-V-942 XX. 
Kryetari 

* * * 
Mbasi nuk asht zanun Rexhep Tusha, i biri i 

Ah1netit, banuës në Pre zë lë Shëjakut, qi pandehet 
se me d. 10 8.1941-XJX, ka vrarë vdekur të qujtunit: 
Rexhep Ramazan Sheshorin, Kryetaria e Gjykatës së 
Shk. J. Durrës që prej datës shpalljes të këti vendi 
mi, të pandehurit përmenduri i nep dhe të 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 lig'jës, 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 karabinierë e policët janë të detyruem 
me zanjen e tij. 

Për plotësimin e veprave të përmënduna i asht 
shkrue Prokurorië s Shtetit dhe në mbështetje të ne 
nit 371, 3H të procedurës penale shpallet ky vendim. 

Durrës, më 19 Maj 1942 XX. 
Kryetari 

* '* * 
Mbasi nuk janë zanun Xhemal Mustafa Gjoka, 

Sure Hima i pari në kat. Manës dhe i dyti në Brus, 
qi pandehen se med. 26.7.1941 kanë vrarë të qujtunin 
Asllan Gjergjin nga kat. Kamberas të Shijakut; Krye 
laria e Gjykatës së Shk. I. Durrës që prej datës shpa 
lljes të këti vendimi, të pandehunve të përmenduri u 
uep dhelë ditë afat, për me u prezantuë para Gjykatës. 
Në kjoftë se nuk i paraqitet Gjykatës mbrenda këtij 
afati, vërtetohet se nuk duen me ju bindë ligjës, dhe 
kështu ka me u shikuë gjyqi në mungesë, kan me iu 
rrëzue të drejtat civile, ka me iu sikvestruë pasunia 
dhe me as nji mënyrë nuk kan me pasë të drejtë 
ankimi mbi veprimet e bamuna. 

Të gjilh ka rabi nerët e policët janë të detyruam 
me zanjen e tyne. 

Për plotësimi 11 e veprave të përmënduna i asht 
shkrue Prokuroriës Shtetit dhe në mbështetje të ne 
nevet 37 L 372 ti' procedurës penale shpallet ky vendim. 

Durrës, më 18.5.1942-XX. 
Kryetar' i Gjyq. Shk. I. 

* * * 
Mbasi nuk asht zauun Ismail Biraçi, i Liri i Vej- 

selit, banuës në kat. Fag, qi pandehet se me datë 
17 !).939 ditën e ... : . ka vramun të qujlunin Leme 
Shimën e ka plagos Selim Shimën; Kryetaria e Gjy 
katës së Shk. I-rë të Elbasanit që prej datës shpall 
jes të këti vendimi, të pandehenit përmenduri i nep 
dhelë 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 pasu 
nia dhe me as nji mënyrë nuk ka me pasë të drejtë 
ankimi mbi veprimet e bamuna. 

Të pjith karabinierët e policët janë të detyruem 
me zanjen e tij. 

Për plotësimin e veprave të përmënduna i asht 
shkrue Prokuroriës Shtetit, dhe në mbështetje të ne 
neve 371, 372 të procedurës penale shpallet ky vendim. 

Elbasan, më 23 5-942-XX. 
Kryetari 

* * * 
Mbasi nuk asht zauun Ibrahim Toçi, i biri i 

Hysejnit, banuës në kat. Labinot, qi pandehet se me 
d. 26 4 9W, ka vramun Musa Idrizin dhe Sali Canin 
e ka plagosuri Zejoel Plakaxhiun ; Kryetaria e Gjy 
katës së Sbk. l-r ë të Elbasanit që prej datës shpall- 

, jes të këti vendimi, të pande hunit përmendun 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 shikuë gjyqi në mungesë, kan me 
ju rrëzue të drejtat civile, ka me ju sikvestruë pasu 
nia dhe me asnji 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 
shkrue Prokuroriës Shtetit dhe në mbështetje të ne 
neve, 371, 372 të procedurës penale shpallet ky 
vendim. 

Elbasan, më 23 5-9x2-XX. 
Kryetari 

* * * 
Mbasi nuk asht zanun Banush Dalipi, i biri i 

Dalipit, banuës në Plyk, qi pandehet se me d. 8-10- 
1941 ka grabit e plagos të qujtunën Marie Dan Tolin; 
Kryetaria e Gjykatës së Shk. I-rë Beratit që prej datës 
shpalljes të këti vendimi, të pandehunit përmendun i 
nep dhetë ditë afat, për me u prezantuë para gjykatës. 
Në kjoftë se nuk i paraqitet gjykatës mbrenda këti 
afati vërtetohet se nuk don me ju bindë ligjës, dhe 
kështu ka me u shikuë gjyqi në mungesë, kan me 
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per tego- ooa • prevl1ta o oon • pou!blle la rtval,a ,u tersi della tpe,a per l ,~ 
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La pubbllcazlone delle huemoDI aVTleoe . ealvo ,peclall clrco1tao11 - •otra I prim, 
3 ou1Hrl dopo la data di rlcevlmeoto. 

N. B. Ogul corrlspondooza o ·nnamento dn·• euere lodlrizato al , 
MlNISTERO DELLA CULTURA POPOLARE 

(GAZZETTA UFF!CIALE) 
T 1 It A N A (Albania 

Decreio Luogotenenale del 5 maggio 1942-XX 

.Revoca di D. L. relativi atla dichlarazione di 
stabilimenti ausllfari ed alla mobilitazione civile 

di atcune ditte 

NOi 
Luoeoteneote Genenle di Sua Maeatil 

VITTORIO EMANUELE Ill 
Per Grazia di Dlo e VolontA della Naillone 

RE D' ITALIA E D' ALBANIA 
IMPER.& TORE D' ETIOPIA 

In virtu dell' Autorit.A a N oi conferit.a; 
Visti i Decreti Luogotenenziali relativi alla di 

chiarazione di stabilimenti ausiliari ed alla mobilita 
zione di aleune ditte aventi sede in Albania; 

Vista la richiesta del Comando Superiore Furze 
Armate Albania del 31 marzo 194~-XX; 

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei 
Ministri; 

abbiamo decretato e decretiamo : 
Art. 1 

Souo revocati i Decreti Luogotenenziali cou 
quali le sottoelencate dilte sono state mobilitate e 
dichiarate stabilimenti ausiliari: 

Soc. Commerc. Ind. Albanese - Tirana 
Azienda Strade Albania - Tirana 
pnpresa Ing. A. Motta - Tirana 
Im presa Ing. E. Berardi - Tirana 
Siderurgica Commerc. Albanese - Tirana 
Impresa A. Letteri - Tirana 
Ditta Comm. G. Tisi-Tirana 
Ispettorato Opere Pubbliche Albania - Tirana 
Ditta Pio Montanari - Tirana 

Art. 2 
Sono revocati i Decreti Luogotenenziali con i 

quali le sottoelencate dilte sono state dichiarate sta 
bilimenti ausiliari, conservando le medesime la qua 
lifica di mobilitate civilmente : 

Societa Italiana Costruzioni e Lavori Pubblici 
F.lli Scalera - Tirana; 
Societa Moglia & C. - Tirana. 

Art. 3 
Sono revocati i Decreti Luogotenenziali con i 
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ju rrëzue të drejtat civile, ka me ju sikvestruë pasunia 
dhe me as nji mënyrë nuk ka me pasë të drejtë an 
kimi mbi veprimet e bamuna. 

Të gjith karabinierët e policët janë të detyruem 
me zanjen e tij. 

Per plotësimin e veprave të përmënduna i asht 
shkrue Prokuroriës Shtetit dhe në mbështetje të ne 
n-ve :37 ·, 372 të procedurës penale shpallet ky ven 
dim. 

Berat, më 20.4.194~-XX. 
Kryetari 

* * * 
'Mbasi nuk asht zanun Isa Toska, i biri i Kojdhe 

lit, banuës në Luar, qi pandehet se me d. 8.10.1941 
ka plagos e grabit të qujtunën Marie Uan Toli; Krye 
ta ria e Gjykatës së Sh k, l-rë Beratit që prej datës 
shpalljes të këti vendimi, të pandehunit përmeudun i 
nep dhetë ditë afat, për me u prezantuë para Gjyka 
tës. Në k ioftë 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, kau 
me ju rrëzue të drejtat civile, ka me ju sikvestruë 
pasunia dhe me as nji mënyrë nuk ka me pasë të 
drejtë ankimi mbi veprimet e bamuna. 

Të gjith karabinierët e policët janë të detyruem 
me z.mjen e tij. 

Për plotësimin e veprave të përmenduna i asht 
sh 'crue Prokuroriës Shtetit dhe në mbështetje të ne 
neve 371, 372 të procedurës penale shpallet ky ven 
dim. 

Berat, më 20.4.1942-XX. 
Kryetari 

Vendim A fati për t' arratisur 
Mbassi nuk asht zanun Ibrahim Taullahu, i biri 

i Eelimit banues në Greshicë të .Mallakastrës, që pa 
-ndehet se në muajin Dhjetor 1940 ka vjedhur disa 
bakërre nga banesa e ankuesit Muhedin OF-man Ha 
xhiu nga Picari naten; Kryesija e Gjykatës Shk. I1ë 
që prej ditës së shpalljes të këtij vendimi, të pande 
hurit të përmendur i jep dhjetë dit afat për me u 
prezanlue para Gjykatës. Në qoftë se nuk i paraqitet 
Gjykatës brenda këtij afati, vërtetohet se nuk don 
me ju bindë Ligjës, dhe kështu ka me u shikue Gjyqi 
në mungesë, kanë me ju rrëzu të drejtat civile, ka 
we ju sikvestrue pasurija dhe me as një mënyrë nuk 
ka me pasë të drejtë ankimi mbi veprimet e bamuna. 

Të gjithë karabinjerët e Policët janë të dety 
rucm me zanjen e tij. 

Për plotësimin e veprave përmendura i është 
shkru Prokuroris Mbretnore dhe në mbështetje të ne 
neve 371, 3H të Procedurës Penale shpallet ky vendim. 

Vlorë, me 31~111-942-XX. 
Krye ta.ri 

Mbasi nuk janë zanun Serjan Guraj i biri i De 
mii it dhe Bajram Hysenj Hamaj nga Katundi Skre 
van qi pandehen se më datë 5 Dhjetor 1D40 kanë 
vrarë vdekur Abdyl Sulçe Guraj, nga ay katundë ; 
Kryesia e Gjykatës së Shk. I P Beratit që prej ditës 
shpalljes të këtij vendimi, të pandehunvet përmendur, 
ju nep dhjet dit afat për me u prezantue para Gjy 
katës. Në qoftë se nuk i paraqiten Gjykatës brenda 
këtij afati, vërtetohet se nuk duan me ju bindë ligjës, 
dhe kështu ka me u shikue gjyqi në munges, kanë 
me ju rrëzue të drejtat civile, ka me u sikuestruë 
pasuuia dhe me as nji mënyrë nuk kanë me pasë të 
drejtë ankimi mbi veprimet e bamuna. 

'I'ë gjithë kara binjerël e Policët janë lë dE:ty- 
ruem me zënien e tyue. 

Për plotsimin e veprave u_, përmendura i u 
shkruë Prokuro, is Mbretnore dhe uë mbështetje të 
neneve ;l]t e ;172 P. shpallet ky vendim. 

Berat, me 9 Q"rshuer HH-2 XX. 
Kryetari 

* * * 
Mbasi nuk asht zanun Hekuran Belsheku, hanuës 

në Balsh, qi pandehet se me d. 8.10. Hl4 t ditën e ka 
grabit e plagosur të qujlunin Marie Uan Tuli; Krye 
taria e Gjykatës së Shk. l-rë Beratit që prej shpalljes 
të këti vendimi, të panehunit përmenduri i nep dhelë 
ditë afat, për me u prezantuë 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 mungesë, kan me ju rrëzue 
të drejtat civili', 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 p/irmënduua i asht 
shkrue Prokuroriës Shtetit dhe në mbështetje Ir ne 
neve 371, 372 të procedurës penale shpallet ky vendim 

Berat, më 20.4.1942 XX. 
Kryetari 

* * * 
Mbasi nuk asht zanun Myslim Driza, banuës 

në Drizë, qi pandehet se me d. 20.10.1941 ka grabit e 
plagosur të qujtunën Marie Uan 'Tolin; Kryetaria e 
Gjykatës së Shk. së Shk. I-rë Beratit që prej datës 
shpalljes të këti vendimi, të pandehunit përmen<lun 
i nep dhetë ditë afat, për me u prezantuë para Gjy 
katës. 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 nëngesë, kan me 
ju rrëzue të drejtat civile, ka me ju sikvestruë pasu- 
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nia dhe me as nji mënyrë nuk ka me pasë të drejtë 
ankimi mbi veprimet e bamuna. 

Të gjith karabinierët e policët janë të detyruam 
me zanjen e tij. 

Për plotësimin e veprave të përmenduna i asht 
sbkrue Prokuroriës Shtetit dhe në mbështetje të ne 
neve 371, 372, të procedurës penale shpallet ky ven- 
dim. · 

Berat, më 20.4.1942-XX. 
Kryetari 

,,Shkurtim Dekret-Penal" 

Me Dekretin Penal Nr. 905 dt. 10-9-941 në bazë 
të nenit 96 të Kodit Rruguer, asht ndesbkuem Mar 
chezi Carunele Giovani banues në Tiranë me gjashtë 
muej burgim. dhe me dyqind Fr. Shq., gjobë të lehtë, 
tue ju ngarkuem dhe shpenximet gjykore :Fr. Shq. 
pesë, i pandehuri sepse ka dirizhue automobil pa leje 
speciale. 

Mbasi u-ha e besueshme se i denuemi nalt për 
mendun tash ndodhet me banim të pa dijtun në Shqi 
përi ky Dekret- Penal për të zanë vendin e komuni 
kimit, botohet në Fletoren Zyrtare. 

Gjyqtari: 

* * * 
Me Dekretin Penal Nr. 1314 dt. 28 10 41 në bazë 

të nenit 482 të Kodit Penal asht ndeshkuem J usuf 
Sharra banues në Tiranë me tri 3 dit burgim tue 
ju ngarkuem dhe shpenzimet gjykore Fr. Shq. pesë, 
i pandehur sepse nuk asht bindur urdhnit auto 
ritetevet. 

Mbasi u ba e besueshme se i dënuerni na! për 
mendur ndodhet me banim të pa dijtun në Shqipni 
ky Dekret-Penal për të zanë vendin e komunikimit, 
Lotohet në Fletoren Zyrtare. 

Gjyqtari 

* * * 
Me Dekretin Penal Nr. 961 dt. 11 9 941 në bazë 

të nenit 8 Dekretit Mëkambësuer asht ndeshkuem 
Montella Giusepe Agostini banuës në Tiranë me një 
qind 100 Fr. Shq. gjobë të lehtë, tue ju ngarkuem 
dhe shpenximet gjykore Fr. Shq. pesë, i pandehun 
sepse ka dirizhue automobil pa leje. 

Mbasi u ba e besueshme se i denuemi nalt për 
mendur tash ndodhet me banim të pa dijtun në 
Shqipni, ky Dekret-Penal për të zanë vendin e ko 
munikimit, botohet në Fletoren Zyrtare. 

Gjyq ta.ri 

Me Iiekretin Penal Nr. 967 dt. 15-9 941 në bazë 
të nenit 8 Dekretit Mëkambësuer asht ndeshkur m 
Ali Tajar Katasehi banues në Tiranë me burgim dhe 
me Fr. Shq. (100) gjobë e lehtë tue ju ngarkuern dhe 
shpenximet gjykore · Fr. Shq. pesë, i pandehun sepse 
ka dirizhue automobil pa leje speciale 

Mbasi u-ba e besueshme se i denuemi naltpër 
mendun tash ndodhet me banim të pa dijtun në 
Shqipni, ky Dekret Penal për të zënë vendin c kc mu 
nikimit botohet në Fletoren Zyrtare. 

Gjyqtari 

* * * 
,Me Dekretin Penal Nr. 989 dt. 23 9-41 në bazë 

të nenit 8 të Dekretit Mëkambësuer asht ndesnkuem 
Montegaza Angelo, banuës në Tiranë dhe me njëqint 
Fr. Sbq, gjobë të lehtë, tue ju ngarkuem dhe shpon 
ximet gjykore Fr. Shq. pesë, i pandehun sepse ka di 
rizhue automobil pa leje speciale. 

Mbasi u ba e besueshme se i pandehuni i nalt 
përmeodun tash ndodhet me banim të pa dijtun në 
Hali, ky Dekret-Penal për të zënë vendin e komuni 
kimit, botohet në Fletoren Zyrtare. 

Gjyqtari 

* * * 
Me Dekretin Penal Nr. 895 dt. 10-9-41 në bazë 

të nenit 24 të Kodit Rruguar asht ndeshkuem Arditi 
Moisiu Giacomo me pesë (5) Fr. Shq. gjobë 
të lehtë, tue ju ngarKuem dhe shpenximet pjykore 
Fr. Shq. pesë, i pandehun sepse ka dirizhue automo 
bil me drejtim të pa ndalueshmë, 

Mbasi u ha e besueshme se i dënuemi i nalt 
përmendua tash ndodhet me banim të padijtun në 
Shqipni, ky Dekret-Penal për të zanë vendin e ko 
munikimit, botohet në Fletoren Zyrtare. 

Gjyqtari: 

Ndreqje gabimi 

Në shpalljen ankandi të Drejtorisë P. të Shën 
detësis, për shtypshkrime, botue në Fletoren Zyrtai e 
Nr. 79 d. 8 Korrik 1942-XX, bëhen ndreqjet e posht- 
shënueme: 

Neni 1 
100 copë rregjistra ambullance duhet t' jenë nga 

fletë 100 e jo 10. 
Neni 2 

Shuma qi do të përfundojnë nga përfundimi i 
ankandit do të përballohet nga fondi përkatës i ush 
trimit financjar 1942-1943 e jo nga viti financjar 1941· 
1942. 
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ti 9arant11ce l'lnvlo del numerl auetral!. 

L'!mporto dell' abbonamento o per numerl ,aparati, ,e por re!ldentl In Alban1c, deve 
111ere venato ai local! Ufflcl di F!nan1a a lo relal!va qu!etcu,.za rlme,.a al M!ni,tero 
della CULTURA POPOLARE ,e doll' !talla, lmpero o dal• l'Estero, con·a.,e9no bancarlo 
1ttlato In ltancht olbanesi, aumentoto (,a per obbonamentl) JI Ir. alb. 0.50 per ,pesa 
d! quletanso. . 

GI! Ufflci statal! (civili o m!litarl) • gli Enti pubblic! • quando autonom! o occen 
traU (clot non gli Ufflcl dipendentl) . posscnc rlchlodere per 1,cr!tto uno o p!l'I copia 
gtotulte (1c!olto o In abbonalllento) per •• o per gli Ufflcl dlpondenU. 

H non 1upero uno colonne (albana,e e Italiano) minima 
•• 01!1• uno colonna > • per ognl oolonna 

fr. alb. lo 
• • 

L' Import~ • do venaul 1n antlclpo · salvo per gli UH!ct ,totali o pora,1ata1! . con 
le shne modolita como per gli obbonomMnb. 

Le lnserrlon! sene grotulte ,olta:ito per I Tribunal! o I' l\mmtnbtroz!one stutola quanrlc 
per loggo non 6 prevllta o non t paniblle la rtvaloo 1u terzi della ,pe,u por I' la 
Hn:ione. 

Lo pubbUcazione delle inserzlont avv1ane sotvo ,pe;:ialt ctrcostcmzs antrc i pt1;y:1 
3 nuecen dopa la data di ricevimento. 

N. B. Ogni corrispondenza o venamento deve essare indirizato al• 
MINISTERO DELLA CULTURA POPOLARE 

(GAZZETTA UFFICIALE) 

Deereto Luogotenenenziale 5 mareo del 1942-XX 

T I R A N A (Albania 

Esonero dal servizio di un istitutore 

NOi 
Luogotenente Generale di Sua -Maesta 

VITTORIO EMANUELE III 
Per Grazia di Dio e Volonta della Nadone 

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

hi virtu dell' Autorita a Noi conferita; 
Visto il Nostro Decreto Nr. 105 in data 3 maggio 

1940-XVIII, sullo stato giuridico, economico e gerar 
chico degli impiegati dello Sta to; 

Vista la Deliberazione del Consiglio d' Ammini 
stsazione del Ministero dell' Istruzioue Pubblica ; 

Su proposta del Ministre Segretario di Stato per 
l' Istruzione; 

abbiamo decretato e decretiamo : 
Il Sig. Hamid Pengili, gruppo B. grado XII, isti 

tutore a Kruja, viene esonerato dal servizio per mo 
tivi di salute, in base dell'Art. .47 del Nostro Decreto 
n. 105 del 3 aprile 1940-XVIII. 

11 presente Decreto entra in vigore .dal 1 marzo 
1942-XX. 

II prosente Decreto sara notificato alla Corte dei 
Conti e verra pubblicato nella Gazzetta Ufficinl« <le! 
Regno. 

Tirana li, 5 matzo 1942-XX 
Francesco Jacomoni 

Xh. Ccrca 

Deereto Luoçoteneneiaie 22 ma rzo 1942-XX 

Dimissioni di un praticante dell' Ammin. Doganale 

NOi 
Luogotenente Generale di Sua Maesta 

VITTORIO El\lANUELE III 
Per Grazia di Dio c Volonta delta Nazlone 

RE D' ITALIA E D' ALBANIA 
DIPERATCRE D' ETIOPIA 

In virtu dell' Aulorita a Noi conferita ; 
Visto il foglio n. 02561 del 31.1.1942-XX di questa 

R. Luogotenenza Generale a cui si allega la lettera 
di rassegna delle dimissioni del sig, N esim Shehu, 
praticante di dogana ; 

Visto il Decreto Luogotenenziale del 3.lV.1940· 
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XVIII, n. 105, sullo stato giuridico, economico e gerar 
chico degli impiegati civili dello Stato; 

Su proposta del Ministro Segretario di Stato 
per le Finanze ; 

abbiamo decretato e decretiamo: 
Art. 1 

Sono accettate le dimissioni rassegnate dal sig. 
Nesim Shehu, praticante all' Amministrazione Doga 
nale. 

L' accettazione delle dimissioni ha effetlo a par 
tire dal 1 gennaio 1942-XX. 

Art. 2 
Il presente Decreto sara pubblicato nel Gazzetta 

Ufficiale del Regno e notificato alla Corte dei Conti 
per la registrazione. 

Tirana, li 22 marzo 1942-XX. 
Francesco Jacomoni 

Sh. Gurakuqi 

Deereio Luogotenenziale del 23 mareo 1942-XX 

L' impresa Adria - I. C. A. - dichiarata 
stabilimento ausiliaria 

NOi 
Luogotenente Generate di Sua Maesta 

VITTORIO EMANUELE III 
Per Grazia di Dio e Volonta dells Nazlone 

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

In virtu dell' Autorita a Noi conferita 
Visto il Nostro Decreto in data 14 giugno 

1940-XVIII, Nr. 211; 
Sulla richiesta del Comando Superiore FF. AA.; 
Su proposta del Presidente del Consigio <lei Mi- 

nistri; 
abbiamo decretato e decretiamo : 

L'impresa Costruzioni ADR[A - LC.A. - ë di 
chiarata, per tutti gli effetti di legge. stabilimente 
ausiliano. 

11 presente decreto sara notificato all' Ente 
interessato a mezzo dell' Arma dei Carabinieri Reali. 

Tirana, li 23 marzo 1942-XX. 
Francesco Jacomoni 

M. Kruja 

Decreto Luogotenenzial6 23 mareo 1942-XX 

Modifica detto stipendio di un implegato della 
Ammin. ffnanziaria 

NOi 
Luogotenente Generale di Sua Maesta 

VITTORIO EMANUELE III 
Per Grazia di Dio e Volomi\ della Nazlone 

RE D' ITALIA E D' ALBANIA 
IMPEBATOBE D' .ETIOPIA 

in virtu dell' .Autorita a Noi conferita; 
Visto il Nostro Decreto del 24-XI-19l1-XX rela 

tivo alle promozioni di alcuni impiegati dell', Amm i 
nistrazione Finanziaria del Gruppo A); 

Visto il Nostro Decreto Nr. 105del3-IV-940-XVI!I, 
sullo stato giuridico, economico e gerarchico degli 
impiegati civili dello Stato; 

Su proposta del Ministro Segretario di Stato 
per le Finanze; 

abbiamo decretato e decretiamo : 
Art. 1 

Lo stipendio del sig. Musa Izeti, impiegato alla 
Amministrazione Finanziaria Gruppo A), segnato erro 
neamente in base al nostro Decreto del 24-XI-941-XX 
in fr. alb. 300, e fissato in fr. alb. 260 mensili e l'in 
dennita ad personam in fr. alb.· 20. 

Art. 2 
Il presente decreto entra in vigore dal 1-XII- 

1941-XX, sara pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 
Regno e comunicato alla Corte dei Conti per la re 
gistra zione. 

Tirana, li 23 marzo 1942-XX. 
Francesco Jacomoni 

Sh. Gurakuqj 

DECRETI LUOGOTENENZIALI di nomina ec. 

- D.L. in data 1 maggio 1942-XX - Su proposta 
del Ministro Segretario di Stato per la Giustizia, sono 
promossi gli impiegati giudiziari come segue : 

(vedi testo albanese,) 

- D.L. in data 18 maggio 1942-XX - Su proposta 
del Ministro Segretario di Stato per la Giustizia, seno 
nominati ai uti- giudici _: 

( vedi testo albaneae) 

- Con D.L. in data 19 maggio 1942-XX - Su 
proposta del Ministro Segretario di Stato per le Fi 
nanze, il S1g. Sulejman Dinçi, vincitore del concorso 
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indetto in data 28 marzo 1940-XVllf, avendo superato 
ii per;odo di prova, e nominate Age1He di l V classe 
nel grup po C Grado XV del personale dell' Amminislra 
zione Finanziaria, a decorrere dall' 8 marzo 1942-XX. 

- Con D.L. in data 23 maggio 1942-XX, su 
proposta del Minlstro Segretario di Stato per gli In 
terni, rengono esonerati dal servizio, nominali e pro 
mossi im piegati Com u na li: 

(vedi testo aibaneee] 

Decreio Luogotenenziale d. 28 maggio 1942-XX 

Insegnante ehe cessa dal servizio 

NOi 
l..uogotenente Generate di Sua Maestl 

VITTORIO EMANUELE lii 
Per Grazia di Dlo e Velonta della i.~azlonl' 

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

In virtu dell' Autorita a Noi conferita ; 
Visto il paragrafo «e• dell' art. 63 del Nostro 

Decreto Nr. 105 del 3 aprile 1940-XVIIJ; 
Visto la deliberazione Nr. 6 del 18 aprile 1942- 

XX del Consiglio di Disciplina del Ministero dell' I 
struzione Pubblica; 

Su proposta del Ministro Segretario di Stato 
per l' lstruzione Pubblica ; 

abbiamo decretato e decretiamo : 
Art. l 

La sig. rina Efigjeni Aleksi, insegnante a Ber atti, 
gruppo B grado XI, con stipendio mensile di fr.alb. 
150 cessa dal servizio, in base all' art. 63 del para 
grafo «ei. del Decreto in oggetto. 

Art. 2 
La cessazione dal servizio ha validita, a tutti 

gli effetti di legge, a decorrere dal 1 aprile 1942-XX. 
II presente Decreto sara pubblicato nella Gazzet 

ta Ufficiale del Regno e comunicato -alla Corte dei 
Conti nonchë agli altri uffici competenti. 
Tirana li, 23 maggio 1942-XX. 

Francesco Jacomoni 
Xhevat Korça 

Decreio f,uogofeneriziale 23 magyio 1942-XA 

Esonero dalla carica di agenti di carcerari 

NOi 
Luogotenente Geuerale di Sua Mat-stA 

VITTORIO EMANUELE Ill 
Per Grazia di Dlo e Volonta della Nazlont> 

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

In virlu dell' Autorita a Noi conferita : 
Su proposta del Ministro Segretario Ji Stalo 

per gli I nterni ;' 
abbiamo decretato e decretiamo i 

A rt. l 
11 sig. Shaban Haxhi Buca], agente di I-a cl., 

in servizio presso le Car ceri di Scutari, ed inqua 
drato nei ruoli organici nominativi dell' Amministra 
zione Interna, gruppo C, grado XI r, e esonerato Ja lia 
carica, per essere stato nominalo Capo-Comune di 
Opterusha, cireondario della Sottoprefeltura di Ra 
hoveci. 

11 rig. Tahir Deda, agenle di I-a cl., in servizio 
presso le Careen di Kukësi, ed inquadralo nei moli 
organici nomi na ti vi dell' Arn ministra zione I uterna, 
gruppo C, grado XII. t> esonerato dalia carica, per 
essere stato nominato agente di l a cl. in qualila di 
copista, presso la Prefettura di Prizren. 

Inoltre il sig. Fevzi Frasbëri, agente di III-a iu 
servizio alle Carceri di Durazzo, ed inquadrato nei 
ruoli organici nomi na ti vi dell' Am ministra zi one In ter 
na, gruppo C, grado XlV, e esonerato dalia carica, 
per essere stato nominato Segretario del Comune di 
di Barani (Peja). 

Art. 2 
Il sig. Tahir Deda e Fevzi Frashëri, agl: effetti 

contabili, al Dicastero degli Interni, sono conside 
rati allontanati dalle precedenti cariche sin dal 
1-1-1942-XX ed il sig. Shaban Haxhi Buça], dal 1 
luglio 1941-XIX. 

Art. 3 
Ordiniamo ehe il presente Decreto sia pubblicato 

nella Gazzetta Ufficiale del Regno e notificato alla 
Corte dei Conti per la registrazione. 

Tirana, li 23 maggio 1942 XX 
Francesco Jacomoni 

M. Krnfa 
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quali le sottoelencate ditte souo state dichiarate sta 
bilimenti ausiliari, e ai concedono alle medesime la 
quali fica <li mobili tate civili: 

Ditta Sartorio & C. - Tirana. 

Art. 4 

fl presenle decreto sara notificato agli enti in 
teressati a mezzo dell' Arma dei Carabinieri Reali. 

Ordiniarno la pubblicazione del presente decreto 
nella Gazzetta Ufficiale del Regno, mandando a chiun 
que spetti di osservarlo e farlo osservare. 

Tirana, li 5 rnaggio 194-2-XX. 
Francesco Jacomoni 

M. Kruja 

DIREZIONE GENERALE DELLE DOGA 
NE E DELLE I. I. UFFICIO ALBANIA 

Nr. 408 Uff. Alb. 

lmportazione in esenzione doganale di xantogenati 
di potassio 

IL MINISTR0 DELLE FINANZE 
Vista la domanda della S. An. Mineraria Italo 

al banese " Bui gri,, con sede in Roma intesa ad otte 
nere la franchigia doganale per la xanlogeoato di po 
tassio da importare in Albania per esservi impiegato · 
nel processo di flottazione dei minerali di rame; 

Visto il Decreto Ministeriale 19 luglio 1939-XVII 
ehe in applicazione dell' art. 2 del R. D. Legge 27 mar 
zo 1939-XVII n. 594, convertito nella Legge 16 giu 
gno 1939 n. 966; accorda agli xantogenati di potassio 
destinati alla flottazione dei minerali di rame I' esen 
zione dal dazio dogan~le e dalla sopratassa di con 
fine· sugli alcoli contenenti o consumati nella loro 
preparazioue ; 

Ritenuta la necessita di estendere il beneficio a 
tutto ii territorio dell' Unione Doganale italo-albanese ; 

Visto l' art. 7 delta Convenzione'['I'ecnieo-doga 
nale firmata a Tirana il ~8 maggio 1939-XVIT, appro 
vata con la Legge 6 luglio 1939 XVII, n. 1215, e Ja 
determinazione C del Comitato misto italo-albanese 
per I' attuazione dell' Unione Doganale, annessa agli 
accordi italo-albaneai firmati a Roma il 12 febbraio 

1940-XVIII, ed approvati con Legge 23 maggio 19-lO 
XVIII n. 786: 

DECRETA. 
Art. 1 

Gli xantogenati di potassio destinati ad esse. 1 

impiegati i11 Albania nella flottazione dei minerali Ji 
rame sono a.nmessi alla importazione in esenzione dal 
dazio doganale e dalla sopratassa di con fini sugli L 1- 
coli contenuti o consumati nella preparazione di essi, 

Art. 2 
L' esenzione di cui al precedente articolo e con 

cessa dal Direttore Superiore dei Servizi Doganali in 
Albania su domanda delle dilte ehe, con certificate 
della competente Camera di Commercio, dimostriuo. 
di essere in condizione di effettuare il processo , : i 
fiottazione dei minerali di rame. 

Art. 3 
Nella dichiarazione diimportazione devono esS"'t. 

indicati il nome della ditta ammessa alla agevelaz io 
ne a la ubicazione dello . stabilimento destinario, Ii 
destinario dovra inoltre obhligarsi ~i eorrisponders ' ! 
prescritte indennita ai funzionari ed agenti della Amr...i- 
nistraziooe, incaricati di accertare l' arrivo nello sta 
bilimento e I' impiego della merce nell' uso dichiara 
to. 

Art. 4 
Gli xantogenati di potassio ammessi alla esen 

zione dovranno essere falli accompagnare allo stabi 
limento da bolletta di cauzione; e giunti a desu-» 
dovranno essere presentati al funzionario doganale 
incaricato di accertaroe l' impiego. 

Qualora il prodotto non venga subito impiega •, 
dovra essere depositato e custodito in apposito ma 
gazzino chiuso con due differenti chiavi, una del'» .•. 
quali rimarra in possesso della dogana. 

Art. 6 
L' impiego degli xantogenati nella flottazione dei 

minerali di rame dovra risultare da apposito processo 
verbale redatto, col concorso ed in contradditorio 
della ditta, dal funzionario doganale .. 

Quando lo xantogenato, come sopra importato. 
sara stato totalmente impiegato nel detto processo di 
flottazzione, sara dato scarico alla bolletta di cauzio 
ne. Al relativo certificate di scarico, da inviarsi all-, 
Dogana, emittente, sara unito il processe verbale (;i 
cui al precedente comma. · 
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Art. 6 
Ferma testando la facolta conferita al Direttore 

Superiore dei Servizi Dopnali in Albania con l' art. 
~ del presente Decreto, rli xantogenati di pottassio, 
importati in Albania, per la flottazione dei minerali 
di rame, da Imprese minerarie ooneeasiouarie delle 
f ra.nohirie doganali map ten ute in vigore con gli accor 
d i italo- albanesi del 12 febbraio 1940 ( determinazione 
.B del Comitato misto), potranno essere ammesse alla 
esenzione con le norme del Deereto Ministeriale ':!i 
1iugno 194:0-XVIII, modificato dal Decreto Ministeriale 
10 dicembre 1940 XIX. 

ll preseute decrelo sara registrato alla Corte 
dei Conti. 
Roma, li H maggio 1942-XX. 

il Mini1tre 
f/to. di Revel 

AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEM 
BLEA STRAORDINARIA 

S. A. Impress Edilisle ed Industriali per 
l' Albania con sede in Durazzo 

Capitale sociale franchi albanesi !000 

I Sigg. Azionisti della S. A. Imprese Edizie ed 
Industriali per l' Albania son o con voca ti in A1se m b lea 

Straordinaria Genera le il sedicesimo gio: no della 
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Uf 
ficiale alle ore 18 nello studio del Notaio Dott. 
Eduard Suma in Scutari (Vi11 dei Gesuiti Nr. !) per 
deliberate sul seguente 

ORDINE 'DEL GIORNO 
1) Helas.one del Consiglio d' Amministrazione ; 
!) Modifica agli art, 1, i, 4, to, 11, 13, H, 18, 

19, 20 e 23 e abrogazione degli. art. 15, 16 e 17 dello 
Statuto; 

3) Dimisaione del Consiglio d'Amministrazione; 
4) Nomina dell'Amministratore Uoico; 
5) Varie. 
II deposito delle azioni dovra essere fatto ai 

sen1i dello Statuto stesso presso la sede della Soci,tl. 
Occorendo una seconds convocazione essa ri 

mane fin d'ora fissata per il giorno dopo alla stessa. 
ora e luogo. 

Se ii giorno della convocaslone dell' assemblea 
dovesse essere gioruo festive, l'assemblea verra con 
rocata il giorno dopo. 

II Presidente 

Lajmërim Pajtimtarvet 
Pajtimtar!t e FLETORES ZYRTARE Jani t! 

lutur qi t' a paguajn! sa më shpejt pajtimin për 
vitin 1942, që të mos pritet d!r&iml I Fletores. 

Veçan!risht -ftohen ata që 1' e kan! paguar • ende pajtlml11 p& vitin 1941 q! t' a likuidojn! nj!- 
kolllslsht. 

A vviso agli Ab bona ti 
Sf pregano gli abbonati atla OAZZETTA 

UFFICIALE•del Regno d' Albania di voter rlnnovare 
al piu presto l' abbonamento per l' anno 1942; ver 
sando l' importo relati vo, per evitare interruzioni 
nell' invio della Oazzetta stessa. 

ShtypshkrojQ cNikQj1 TiTQXl.t 

BKSH



Parte suplementare in lingua italiana a pag. 14 

Viti XXI 

'FLETORJA 
E MBRETNISË 

Nr. 79 

ZYRTARE 
SHQIPTARE 

Tiranë, e Mërkurë 8 Korrik 1942·XX 

BOTOHET PREJ MINISTRIS SË KULTURËS POPULLORE 

KONDITAT E PAJTIMIT 

PËR SHQIP.!;: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 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. 0.50 për pullat e dëf 
tesës, dhe po n'atë drejtim. 

PËRMBAJTJA 
t) D. l',f, 9-Vl-1942-XX, Nr. 129 

Emetim i një bankanote 5-iekësh 
2) D, M. 9-Vl-1942-XX, Nr. 130 

Ndryshime në pasqyrën org. të Policis 
3) LIGJË 26-Vl-1942-XX, Nr. 131 

Akordim dy vjetësh shërbimi për pension 
4) DEKRETE MINISTRORË 
5) Shpallje Ankandesh 
5) Ordinancë - Kalendari i Gjuetis 
6) Lajmime Konvokimi 

SOMMARIO 
1) O. L. 9-Vl-1942-XX Nr. 129 

Emissione di bancanote di 5 Lek p. 1-1 
2) D. L. 9-Vl-1942-XX, Nr, 130 

Modifiche al Ruolo org. della Polizia • 14 
3) LEGGE 26-Vl-1942-XX, Nr, 131 

Riconoscimento di 2 anni di servizio per pensione > 15 
4) Ordlnanza - Calendario Venatorio > 15 

f. 1 

> 2 

» 2 . i3 
• 7 
• 6 

' 
• 13 

Dekret Mëkambësuer N r. 129 
Datë 9. J'I.1942-XX 

Emetim i një bankanote 5-lekësh 

NA 
MËKAMBËS I PËRGJITHSHËM I. MADHNIS 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 15 i Statutit Themeltar 

të Mbretnis; 

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 vleftë shpalljet q'u përkasin gjyqeve ose adminis 
tratës '>htetnore dhe ato të cilës u emc t'atilla oae të perjashtueme 
ligjërisht nga pagimi taksave Shtetnore, 

Shpalljet botohen rregulliaht - kur nuk pengojnë rasje t, po 
saçme - ndër 3 numurat e para pas mbrijes së tyre në Redaksi 

pagesa e ahpalljevet bëhet si edhe për pajtimet në Zyrat Financiare 

DREJTIMI për korrespondencë dhe pagesat ësht , 
MINISTR1S£ St KULTUR£S POPULLORE 

(FLETORJA ZYRTARE) 
Tl RAN£ 

. 
Mbassi u-pa ligji mbi rregullimin e mone 

dhës shtypun në Fletoren Zyrtare Nr. 40 datë 
31 Korrik 1925; 

Mbassi u-pa Ligji Organik për Bankën Ko· 
rnbëfare të Shqipnis : 

Mbassi u-pa Konvencioni ndërmjet Qeve· 
ris Shqiptare e Bankës Kombëtare të Shqipnis, 
shpallun në Fletoren Zyrtare Nr. 40 datë 31 
Korrik 1925; 

Mbassi u-ndigjue Këshilli i Ministravet ~ 
Mbi propozimin e Ministrit Sekretar Shteti 

për Financat; 
kemi dekretue dhe dekretojmë: 

Neni 1. 
Tue i u referue posaçërisht 'nenit 17 të 

Liqiit mbi Rregullimin Monetar, shpallun në 
Fletoren Zyrtare Nr. 40 datë 31 Korrik 1925, 
Banka Kombëtare e Shqipnis do të intetesohet 
për emetimin e nji bankanote prej 5 lekësh. 

Neni 2. 
Bankanota në fjalë do të ketë kurs ligjor 

deri me 31 Dhjetor 1944, pas së cilës datë 
Banka Kombëtare e Shqipnis do të prevedojë 
në tërheqjen e sajë nga qarkullimi, 

Neni 3. 
Shenjat dalluese karakteristike të bankanotës 
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do .të caktohen me një tjetër Dekret Ministruer 
të rnë-pasëshërn, me kujdesin e Ministris së 
Financavet. 

Neni 4. 
Ministri Sekretar'! Shtetit për Financat asht 

i ngarkuem për eksekutirnin e këtij dekreti që 
hyn në fuqi nga data e shpalljes së tij. 

Urdhnojmë qi ky Dekret të botohet në 
Fletoren Zyrtare të Mbretnis, tue i dhanë man 
dat cilitdo që i përket me e respektue dhe me 
ba qi të respektohet. 

Tiranë, më 9·6.1942-XX. 
Francesco Jacomoni d. v. 

M- Kruja d. v, 
Shuk Gurakuqi d- v, 

Dekret Mëkambësner Nr.130 
Datë 9. VI.1942-XX 

Ndryshime në Pasqyrën e Ruolit Org. 
të Trupit t' Arm. të Policis 

NA 
Mi!:KAMBES I PËRGJITHSHEM I MADHNI$ TIJ 

VIKTOR EMANUELIT Ill 
PER HIR TE ZOTIT E VULLNET TË KOMBIT 

MBRET I IT ALIS DHE I SHQIPNIS 
PERANDOR I ETIOPIS 

Në virtyt t' autoritetit qi Na asht delegue 
Si u pa Dekreti i Jonë Nr. 15, dt. 27 Fruer 

1942·XX, mbi atributet e autoriteteve me funk 
sione policije dhe kriiirn e funksionim i Trupit 
t' f\rmatosun të Policis; 

Si u konstatue nevoja e domosdoshme që 
imponon shërbimi për Sigurimin Botnor; 

Mbasi u ndigjue Këshilli i Ministravet; 
Mbi propommin e Kryetarit të Këshillit të 

Ministravet e Ministrit Sekretar Shteti për Punët 
e Mbrendshme, nii mendimi me Ministrat Se 
kretar Shteti për Drejtësi e Financat; 

kemi dekretue dhe dekretojmë: 

Neni 1. 
· Pasqyrza e Ruolit Organik të Trupit t' f\r 

matosun të Policis, bashkangjitë D. M. Nr, 15, 
dt. 27 Fruer 1942.XX, botue në Fletoren Zyr 
tare të Mbretms me Nr. 23, dt. · 3 Mars 1942- 
XX, ndryshohet në mënyrën si vijon : 

Mareshalla të Kl. lrë, në vënd të 4ve që 
ishin, rritet deri në nu murin 8të: 
Mareshalla të Kl, lltë, në vënd të 5ve që ishin, 
rritet deri në numrin 1 Otë; 

Brigadierat, në vënd të 16ve që ishin, rri 
tet deri në 32 ; 

N/Brigadierat, në vënd të 30ve që ishin, 
rritet deri në nu murin 60të; 

Roje të zqjedhuna, ne vënd të 15ve që 
ishin, rritet deri në numrin 30të; 

Rojet, në vend të 438ve që ishin, rritet 
deri në numrin 876. 

Gjithsejt arrijnë: 1032 persona. 
Përçueset e automjetevet e të motoçikle· 

tave do të përfshihen n' atë numur që ka me 
u pa i nevojshëm. 

Neni 2, 
Ky Dekret, që modifikon pjesërisht D.M. 

Nr. 15 dt. 27 Fruer 1942-XX, hyn në fuqi di- 
tën e shpalljes së tij në Fletoren Zyrtare të 
Mbretnis, dhe proponuesi ngarkohet me i a 
paraqitë Këshillit t' Epërm Fashist Korporativ, 
për kthim në Ligjë. 

Urdhnojmë që ky Dekret të botohet në 
Fletoren Zyrtare të Mbretnis, tue i dhanë man 
dat cilitdo që i përket t' a respektojë dhe të bajë 
me u respektue. 

Tiranë, më 9-6-1942-XX. 
Francesco Jacomoni d. v. 

M. Kruja d. v, 
Shuk Gurakuqi 

---------------·------- ---·------ 
LIGJË, datë 26-5-1942-XX. Nr. 131 

Akordim dy vjetësh shërbimi 
funksionari për pensionim 

NA 
MltKAMBi!:S I PltRGJITHSHEM ! MADHNI$ TIJ 

VIKTOR EM:ANUELIT III 
P:lm HIR TE ZOTIT E VULLNET Tit KOMBIT 

MBRET I IT ALIS DHE I SHQIP NIS 
PERANDOR I ETIOPIS 

Kësh. i Epërm Fashist Korporativ, ka aprovue; 
Në virtyt t' autoritetit që Na asht dhanë, 

kemi sanksjonue dhe promulgojmë sa vijon: 
Neni 1. 

Z-it Ilia Kotta, ish Prokuror i Këshillit Kon 
trolluës, i përjashtuem nga sherbimi me De 
kretin Mekambësuer datë 25 qershuer 1940· 
XVIII, veç katër vjetëve shërbimi që përfiton me 
Dekretin Mëkambësuer datë 15 Kallnuer 1940, 
XVIII, Nr. 34, i akordohet edhe nji falje prej dy 
vjetësh tjerë shërbimi që i nevojiten për mbu 
shjen e minimumit të vjetëve të lypuna prej 
ligjës për dhanjen e pensjonit. 

Neni 2. 
Kjo ligjë hyn në fuqi ditën e botimit të 

sajë në Fletoren Zyrtare të Mbretnis. 
Urdhënojmë që kjo liqjë të radhohet në 

Fletoren Zyrtare të fv'.hretnis, tue i dhanë man 
dat cilitdo qi i përket rn' e respektue dhe me 
ba që të respektohet. 

Tiranë, 26-6-1942-XX. 
Francesco Jaco111om 

M. Kruja d. v. 
Shuk Gurakuqi d. v, 
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DEKRETE - MINISTRORË 
Lejim i Shoqërisë Industriale të Shqipërisë C.I.D. 
A. me pague «Taksën e pullës mbi Autobortjet 

e personave dhe të Teshnve» në formë 
pajtimi (oboncmenti) 

Minist~i Sekretar Shteti për Financat 
lii 

Mbassi pa kryereshtin e fundit të nenit 4 
të Dekretit Mëkambasuer Nr. 283 d.3.10.1941. 
botue në Fletoren Zyrtare Nr. 153 d.15.10 
1941-XIX; 

Mbassi u-pa Dekreti i Ynë Nr. 133 d.10. 
6.1942-XX; 

Dekreton: 

Neni 1. 

Lejohet Shoqërija Industriale Shqiptare «C' 
!.D.R..,, me pague Taksën e Pullës mbi auto 
mbartjet të Personave dhe Teshave me anë 
pajtimi (abonamenti). 

Neni 2. 

Pagesa e Taksës së Pullës ka m'u ba në 
bazë të listave mujore mbi shitjet e biletave 
qi Shoqnija ee C J.D.P.." ka m'i paraqit Intenden 
cës Financjare të Tiranës në krye të çdo 
tremujori. 

Neni 3. 

Të vuemit e pullave mbi dokumentat e 
bartjeve (bileta, triskë, skontrim etj.) parapamun 
prej nenit 4 të Dekretit në fjalë ka m'u zavë 
ndësue me vulosjen e amzave dhe të bijëve të 
dokumentave të naltpërfolun me nji vulë të po 
saçme e cila do të përmbajë numurin dhe da 
tën e kiitij Dekreti autorizuës- 

Neni 4. 

Ky Dekret hynë në fuqi më 1 Korrik 
1942.XX. 

Ministri Financavet 
Shuk Gurakuqi d. v. 

Deklarim dorëheqjeje mësuesje 
Ministri Sekretar Shteti për Arsimin Botuer 

Mbassi pa shkresën Nr. 1581.6/A. C. dt. 
11 Mars 1042-XX të P.F.SH. (Drejtorija e Qen 
drës). Tiranë, në të cilën njoftohej se z-sha 
Qamil~ Lelica, mësuëse në Berat, ka fitue bur 
së studimi për Edukatë Fizike; 

Mdassi pa telegramin Nr. 7/16 dt.15 Prill 
1942-XX i' lnspektons s' f\rsimit të Beratit në 
të cilin lajmohet se mësuesja në fjalë asht lar- 

gue nga detyra me 6 (gjashtë) Mars 1942-XX 
me qëllim qi të niset me vijue mësimet n'Itali: 

Mbassi pa nenin 45 të · D.M. Nr. 105 dt, 
3.4.1940-XVIII; 

Dekreton: 

Neni 1. 
Z sha Oarnile Lalica, mësuese në Berat, 

Grupi B. grada XI, rroga muejore fr. shq. 150, 
deklarohet dorëheqës, mbassi do të vijojë më 
simet e nalta n'ltali. 

Neni 2. 
Deklarimi i kësaj dorëheqjeje, për të gjitha 

efektet ligjore, ka vleftë q' nga data 6 Mars 
1942-XX. 

Ky Dekret ka me u botue në Fletoren Zyr 
tare të Mbretnis dhe ka me iu kumtue për re- · 
gjistrim Këshill t Kontrolluës si edhe zyravet të 
tjera përkatëse. 

lnspektorija e Arsimit e Beratit ngarkohet 
me moftue sa sipri Intendencën Financjare. 

Tiranë, 20 Prill 1942-XX. 
Ministri: 

Xhevat Korça d. v. 

Deklarim dorëheqjeje mësuësi 

Ministri Sekretar Shteti për Arsimin Botuer 

Mbassi pa shkresën Nr. 53/3 dt. 11 fruer 
1942-XX t'lnspektoris s' Arsimit të Korçës, në 
të cilën njoftohet se zot •. Mitika Uçi, mësues 
në kat. Peshtan (Leskovik - Korçë). asht !argue 
pa leje nga detyra q' nga data 10 Dhetuer 
1941-XX; 

Mbassi pa telin Nr. 53/20 d\. 7 Pdll 1942- 
XX t' Inspektoris së sipërme, në të cilën shëno· 
het se mesuesi në fjalë nuk asht paraqitun e 
nde në detyre ; 

Mbassi pa pikën .,5" të nenit 45 të D.M. 
Nr. 105 dt. 3.4.940-XVIII; 

Dekreton: 

Neni 1. 
Z. Mitika Uçi, mësues në kat. Peshtan 

(Leskovik-Korçë), Grupi B, grada XI, rroga 
muejore fr. shq. 150, deklarohet dorëheqës mbas 
si ka braktisuri vullnetarisht zyrën pa pasun 

, lejën përkatëse. 
Neni 2. 

Deklarimi i kësaj dorëheqëjeje, për të gji 
tha efektet ligjore, ka vleftë q' nga data 1 kall 
nuer 1942-XX. 
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Shoq. T1egë,are Industriale Shqiptare-Tiranë 
Acjenda për Rruga në Shqipni - Tiranë 
Sipërmarrja Ingj. A. Motta -T'iranë 
Sipërmarrja Ingj. E. Berardi - Tiranë 
Hekurishtja Tregtare Shqiptare-Tirar;ë 
Sipërmarrja A. Lctter i= Ti-anë 
Firma Comm. G. Tisi- Tiranë 
Inspektorija për Vepra Botore në Shqipni · Tiranë 
Firma Pio Montanari - Tiranë 

Neni 2 
Tërhiqen Dekretet .Mëkambësoië me anën e të 

cilëve firmat e poshtëshenueme janë deklarue srabi 
limenta ndibmësa, tue u dhanë atyne c.lësin si të 
mohilizueme çivilisht : 

Shoqnija Italjane Ndertime e Punime Botore 
Vllazën Scalera - Tiranë ; 
Shoq. Moglia & C0 - Tiranë. 

Neni 3 
Tërhiqen Dekretet Mëkambësoi ë me anën e të 

cilëve firm ct e poshtë shenueme janë deklarue stabi 
limenta ndihrnësa, tue u dhanë atyne cilësinë si të 
mobilizueme çivilisht : 

Firma Sartorio & C. - Tiranë 
Shoq. An. " Italstrade,, - Tiranë. 

Neni 4 
Ky Dekret do t' u njoftohet enteve t' interesuem 

me anën e Armës së Karabinierve Mb-etnorë. 
U rdhënoj më që ky Dekret të botohet në Fleto 

ren Zyrtare të Mbretnisë, tue i u komunikue dhe Kë 
shillit Kontrollues për regjistrim. 
Tiranë, me 5-V-1942-XX. 

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

DEKRET MINISTRUER 

Deklarim infermieri dorëheqës 

N/MIN. SEK. SHTE'l'I PER P. E MBRENDËSHME 

Mbassi pa shkresën Nr. 2219/I, dt. 6.5.1942.XX, 
të Drejtoris së Përgjithëshme të Shëndetësia, dhe 
konstatoj ~e Z. Bexhet Merna, infermier i Qendrës 
shënd stësore rurale të Tepelenës, inkuadrue në gra 
dën e XI-të, grupi C, të ruolit organik emnuer t'ad- 
• ministratës së Shëndelësis, ka braktisë detyrën vull- 

netarisht qysh me datën 7 Prill 1942-XX; 
Mbassi pa nenet 45 e 46 të normave që rregu 

llojnë gjëndjen juridike, ekonomike e jerarqike të 
nëpunësave të Shtetit, aprovue me Dekretin Mëkam 
bësuer Nr. 105, datë q Prill 1940.XVIII, botue në Fle 
toren Zyrtare të Mbretnis Nr. 55, dalë 7.4.1940.XVIII, 

DE KR F~ TO N: • Neni 1 
Z. Bexhet Merna, inkuadrue në gradën e Xl-të, 

të grupit C, të ruolit organik emnuer të Administra 
tës së Sh ëudetësis me shërbim' si infermier në qe 
ndrën shënd, të sore rurale lë Tepelenës, deklarohet 
dorëheqës. 

Neni 2 
Për hymjen uë fuqi të kë.ij Dekreti, për të 

gjitha efektet ligjore, caktohet data 7 Prill 1942.XX. 
Ky Dekret do t'u komunikohet gjithë Zyrave 

përkatëse dhe Ministria së Kulturës Popullore, për 
t'a botue në Fletoren Zyrtare të Mbre\nis. 

Tiranë, më 15.S.942.XX. 
N/Ministr' i P. të Mbrendëshme : 

M. Gjomarkaj 

DREJrrORlJA E PËRGJITHSHME E DO 
GANAVE DHE EI. I. ZYRËS SHPIPTARE 

No. 408 Zyrës Shq. 

Importim me përjashtim doganuer i xantogenatit 
di potassio 

MIN fSRI l FINANCAVE 

Si pa lutjen e Shoq. An. Minerare Italo Shqip 
tare "Bulg1i,, me seli në Romë, me të cilën kërkon 
përjashtimin nga taksa doganore të xantogenato di 
potassio për t' a importuem në Shqipni ku do përdo- ., 
ret në procesin e flotacjonit të mineraleve të bakrit; 

Si pa Dekretin Ministruer datë 19 korrik 1939 
XVII, që në zhatim të nenit 2 të D. Ligjës 27 Mars 
1939-XVII, no. b94, këthye në Ligjën datë Hi qershuer 
1939 no. 936, xantogenatave të potassio destinue për 
flotacionin e mineraleve të bakrit përjashtimin nga 
taksa doganore dhe nga mbitaksa e kufinit mbi al 
kolnat që përmbaj në e konsumohen në pregatitjen e 
tyne; 

Tue marrë para sysh nevojen për të shtrimë 
këtë benefic në të gjithë tokën e Bashkimit doganuer 
Halo-Shqiptar ; 
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Ky Dekret ka me u botue në Fletoren 
Zyrtare të Mbretnis dhe ka me iu kumtue për 
regjistrim Këshillit Kontrollues si edhe zyravet 
të tjera përkatëse. 

lnspektorija e f\rsimit të Korçës ngarkohet 
me njoftue sa sipri Intendancën financjare. 

Tiranë, 1 O Prill 1942-XX. 
Ministri: 

Xhevat Korça d.v. 

Deklarim dorëheqjeje mësueseje 

Ministri Sekretar Shteti për Arsimin Botuer 

Mbassi pa telin Nr. 17146 d. 31 Mars 1942-XX 
t' Inspektoris s' f\rsimit të Gjnokastrës, në të ci 
lin njoftohet se Z-sha Liri Bega, mësuese në 
provë në kat. Tatzat, nuk asht paraqtun fare 
në detyrë; . 

Mbassi pa shkresën Nr. 192/1 dt. 4 Prill 
1942-XX t' Inspektoris s' f\rsimit të Tiranës në 
të cilën lajmohet .se e përmenduna nuk i për 
gjigjet urdhënit për t'u nisë në detyrën e she 
nueme; 

Mbassi pa Dekretin. Ministruer Nr. 30 dt. 
26 fruer 1942-XX, mbi emnimin e mësueses 
në fjalë; 

Mbassi pa pikën "3" të nenit 45 të D.M. 
Nr. 105 dt. 3.3.940· XVIII; 

Dekreton: 
Neni 1. 

2-sha Liri Bega, mësuese në provë në kat. 
Tatzat (Gjinokaster), Grupi B. grada XI, rroga 
muejore fr.shq., 150, deklarohet dorëheqëse, 
mbassi nuk asht paraqitun fare në detyrë. 

Neni 2. 
i kësaj dorëheqjeje, për të gjitha 
ka vleftë q' nga data 26 fruer 

Deklarimi 
efektet ligiore, 
1942-XX. 

Ky Dekret ka me u botue në Ffetorën 
Zyrtare të Mbret:iis dhe ka me i-u kumtue për 
regjistrim Këshillit Kontrolluës si edhe zyravet 
të tjera përkatëse. 

Tiranë, 9 Prill 1941-XX. 
Ministri: 

Xhevat Korça d.v. 

Deklorim dorëheqjeje mësueseje 

Ministri Sekretar Shteti për Arsimin Botuer 

Mbassi pa telin Nr. 207/23 dt. 3 Prill 1942- 
XX t' lnspektoris s' f\rsimit të Korçës, në të ci- 

lën shenohet se z-sha Dhorka Stratobërdha, 
mësuese në katundin f\larup {Korçe). nuk asht 
paraqitun fare në detyrë ; 

Mbassi pa Dekretin Ministruer nr. 30 dt. 
26 Fruer 1942·XX mbi ernnirnin e mesueses 
në fjalë; 

Mbassi pa pikën ,,3» të nenit 45 të D M. 
Nr. 105 dt. 3.4940-XVIII; 

Dekreton: 

Neni 1. 
Z-sha Dhorka Stratobërdha, mësuese 'në 

provë në kat. f\larup {Korçe), Grupi B. grada XI. 
rrogë muejore fr. shq. 150, deklarohet dorëheqë 
se mbassi nuk isht paraqitun fare në detyrë. 

Neni 2. 
Deklarimi i kësaj dorëheqjeje ka 'vleftë për 

të qjitha efektet ligjore q' nga data 26 fruer 
1942-XX. 

Ky Dekret ka me u-botue në Fletoren Zyr- 
tare të Mbretnis dhe ka me i u-kurntue për re· 
gjistrim Këshillit Kontrolluës si edhe zyravet të 
tjera përkatëse. 

Tiranë, 9 Prill 194l-XX. 
Ministri: 

Xhevat Korça d v. 
--~~-· ·- - ---- 

Rimarrje nëp. në shërbim 

Ministri Sekretar Shteti për Arsimin Botuer 

Mbassi pa Dekretin Mëkamcë~ un Mr. 4. 
dt. 19 Kallnduer 1942-XX, mbi rimarrjen në 
sherbim t' arsimtarvet dhe të funksjonarvet të 
mvarun prej Ministris s' Arsimit të cilr t kanë 
qenë spastrue me D. M. Nr. 528 dt. 31-X-1940- 
XIX si edhe të pushuemit para kësaj date për 
të njajtat arësye; 

Dekreton: 
Neni I. 

Zoti Qenan Nuo;hi, g·upi C, grada XI, rro 
ga rnuejore fr, sho. 160, r merret në shërbim 
si f\gent i kl. l-rë tue u lanë në dispozicjonin 
e qendrës të kësaj Ministri je. 

Neni 2. 
Ky Dekret ka vleftë për të gjitha =fektet 

ligjore q' nga data e fillimit të tij në detyrë. 
Ky Dekret ka me u botue në Fletoren Zyr· 

tare të Mbretnis dhe ka me iu kumtue për 
re~istrim Këshillit Kontrol!uës si edhe Zyravet 
të- fjera përkatëse. . 

Tlranë, 15 Prill 1942-XX. 
Ministri: 

Xnevat Korça d.v. 
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D.n.7. - Deklarim dorëheqës Agjenti të Kl. II-të 

Ministri Sekretar Shteti për Ekonomin Kombëtare 
Mbassi pa telegramin datë 13 Prill 942-XX, 

Nr. 316, të N-Prefekturës së Burrelit, mbas të 
c.llit f\gjenti i Kl. ll'të i Zyrës së Veterinaris 
vendëse, Z: Remzi Verzivolli, Grupi C. Grada 
XII., mungon pa leje të rregulltë nga detyra qysh 
më 27 Mars 1942-XX. 

Mbassi pa Dekretin Mëkambësuer datë 3 
Prill 1940-XVIII, Nr. 105, mbi normat që rregu 
llojnë giendjen juridike, ekonomike e jerarhike 
të nëpunsave të Shtetit; 

Dekreton: 
Neni 1 

Z. Remzi Verzivolli, f\gjent' i Kl. li-të, 
grupi C. grada XII. deklarohet dorëheqës në 
mbështetje të përcaktimeve të nenit 45, paragr. 
4, të Dekretit Mëkambësuer të naltpërmendun. 

Neni 2 
Per të gjitha efektet e ligjës deklarimi i 

kësaj dorëheqje fillon qysh prej datës 1 Prill 
1942/XX. 

Ky Dekret i kumtohet për botim Fletores 
Zyrtare të Mbretnis dhe për rregjistrimin e ra 
stit Këshillit Kontrolluës. · 

Tirane, më 15 Prill 1942/XX. 
Ministri i Ekonomis Kombëtare: 

K. Kotte d.v. 

D.i:,.27. -- Deklarim dorëheqjeje nëpunësi 

N/ Ministri për Punët e Mbrëndëshme 

Mbassi pa aktet relative, prej të cilave vër 
tetohet se, z. Mehmet Karolli, agjent i klasit të 
lii-të, inkuadrue në ruolet organike emërore të 
administratës së Mbrëndëshme, në grupin C, 
grada e XIV, e me shërbim në burgun e Bu 
rrelit, nuk është paraqitë në krye të detyrës dhe 
për këtë braktisje të detyrës nuk justifikohet 
n'asnjë mënyrë; 

Mbassi pa nenin 45 të normave që rregu 
llojnë gjëndjen juridike, ekonomike e jerarqike 
të nëpunëseve të Shtetit. aprovue me Dekretin 
Mëkambësuer nr. 105, datë 3 Prill 1940-XVIII, 
botue në Fletoren Zyrtare nr. 55, datë 7·1V- 
1940-XVIII, 

Dekreton 
Neni 1. 

Z. Mehmet Karoli, agjent i kl. Ill-të, inkua 
drue nësqrupin C, grada e XIV, të ruoleve or· 
ganike emërore të · f\dministratës së Mbrëndësh- 

me, deklarohet dorëheqës, për shkak se ka brak· 
tisë detyrën vullnetarisht. 

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

në fuqi me datën 1 Shkurt 1942-XX, inkluziv, 
do t'u komunikohet të gjitha zyrave përkatëse, 
dhe për botim në Fletoren Zyrtare të Mbretë 
ris, do t'i dërgohet Ministris së Kulturës Popu 
llore. 

Tiranë, më 16-4-1942-XX. 
N/Ministri i P. Mbrëndëshme 

Mark Gjomarkaj d. v. 

Deklarim dorëheqjeje mësuesi 

Ministri Sekretar Shteti për Arsimin Botuer 

Mbassi pa shkresën me Nr. 150/1 dt. 1.4. 
1942-XX t'lnspektoris s'f\rsimit të Vlonës, me të 
cilën njofton se mësuesi i Velçës (Vlonës), z. 
Xhavit Mëhilli asht !argue prej vendit të shër 
bimit pa ndenj autorizim qysh prej dt. 1.11.941.XX; 

Mbas si pa nenin 45 të D.M. Nr. 105 dt, 
3.4.940-XVIII; 

Dekreton: 
Neni 1. 

Mësuesi i Velçës së Vlonës, z. Xhavit Më 
hilli, Grupi B. grada XI, me rrogë muejore 150 
fr.shq.. deklarohet dorëheqës, tue fillue prej da 
tës 1 Nanduer 1941-XIX, për arsye se asht lar 
gue prej detyre. 

Neni 2. 
Mësuesi i nalt-përrnendun nuk ka me gë 

zue asnji të drejtë rroge qysh nqa data e sipër- 
shenueme e këndej. · 

Ky Dekret ka me u-botue në Fletoren 
Zyrtare të Mbretnis dhe ka me i u-kumtue Kë 
shillit Kontrollues për regjistrim si dhe të gjitha 
zyrave të tjera përkatëse. 

lnspektorija e f\rsimit të Vlonës ngarkohet 
për me njoftue lntendaricën financjare për sa 
ma sipër. 

Tiranë, 11.4.942-XX. 
Ministri: 

Xhevat Korça d.v. 

Deklarim dorëheqjeje mësuesi 

Ministri Sekretar Shteti për Arsimin Botuer 

Mbassi pa telin Nr. 7/14 dt. 27 Mars 1942- 
XX t'lnspektoris s'f\rsimit të Gjinokastrës, në të 
cilën lajmohej se z. Skënder Xhango, mësues 
në kat. Kallarat (Kurvelesh-'iijinokastër) ka fitue 
bursë studimi për jashta Shtetit; 

BKSH



FLETORJA zyRTARE 8 Korrik 1924-XX 6 

Mbassi pa telin Nr. 7.122 dt, 1 O Prill 1942· 
XX t'lnspektoris së nalt-përmcndun, në të cilin 
njoftohej se mësuesi në fjalë asht largue nga 
detyra me dt. 31 Mars 1942.XX; 

Mbassi pa nenin 45 të D.M. Nr. 105 dt. 
3.4.1940-XVIII. 

Dekreton: 
Neni 1. 

Zot. Skendër Xhanqa- mësues në kat. Ka· 
llarat (Kurvelesh-Gjinokastër ), Grupi B, · grada 
XI, rroga muejore fr. shq. 150. deklarohet do 
rëheqës mbassi ka fitue bursë studimi dhe do 
të vazhdojë studimet e tija përjashta Shtetit. 

Neni 2. · 
Deklarimi i kësaj dorëheqjeje ka vleftë për 

të gjitha efektet ligjore q' nga data 1 Prill 
1942-XX. 

Ky Dekret k~ me u botue në Fletoren 
Zyrtare të Mbretnis dhe ka me i u kumtue për 
reqjistrim Këshillit Kontrolluës si dhe zyravet të 
tjera përkatëse. 

Inspektorija e Arsimit të Gjinokastrës, ngar 
. kohet me njoftue sa si pri Intendencën financjare. 

Tiranë, 15 Prill 1942-XX. 
Ministri: 

Xhevat Korça d.v, 

Kthim funksionari në shërbim 

Minitri Sekretar Shteti për Ekonomin Kombëtare 

Mbassi pa Dekretin Mëkambësuer datë 26 
Shtatuer 941-XIX mbi heqjen e masës së për 
jashtimit nga sherbimi të marrun kundër Z. Jak 
Kodheli, Drejtor i Pyjeve pranë Ministris s'Eko 
nomis Kombëtare; 

Mbassi pa Dekretin Mëkambësuer datë 18 
Fruer 942·XX, Nr.· 12, mbi syprimimin e Komi· 
sariatit për Nozullimet e Konsumet, kompeten 
cat e të cilit kalojnë në· Ministrin e Ekonornis 
Kombtare dhe trajtohen rregullisht prej nji Dre] 
tori për Nozullimet e Konsumet të krijuem pranë 
saja; 

Mbassi pa dispozitat e Nenit 6 të Dekretit 
Mëkambësuer elate 3 Prill 1940-XVIII, Nr. 105_, 

' Dekreton: 
Neni 1 

Kthimin e Z. Jak Kodheli në shërbimin e 
Administratës së Ministris s'Ekonomis Kombë· 
tare, në grupin f\ grada VI, me cilësin e Drej 

. torit Kryetar Zyre [asht numrit me rrogën mue 
jore që gëzonte më parë prej fr. shq. 450. 

Neni 2 
Ky Dekret, i cili hyn në fuqi ditën e nën· 

shkrimit tij, i kumtohet Këshillit Kontrollues 

për regjistrim dhe Fletores Zyrtare të Mbretnis 
për botim. 

Tiranë, më 21 Prill 942·XX 
Ministri i Ekonomis Kombtare 

K. Kotta d.v. 
--·----------- --· ' 

Deklarim dorëheqjeje profesori 

Ministri Sekretar Shteti për Arsimin Bntuer 
Mbassi pa telin Nr. 1J6-4 dt. 11 Prill 

1942-XX të Drejtoris së Shkollës Normale t'El 
basanit në të cilën lajmohej se zot. Gjergj Mi 
hali, profesor i asaj Shkolle nuk asht paraqitun 
në detyrë mbrenda afatit _ligj u er; 

Mbasi pa pikën 3 të nenit 45 të D. M. Nr. 
105 dt. 3-4-940.XVIII; 

Mbassi pa nenin 46 të D. M. Nr. 105 dt. 
3-4-940-XVIII · ' Dekreton 

Neni 1 
Zot. Gjergj Mihali, profesor pranë Shkollës 

Normale t'Elbasanir. grupi A, grada VII, rroga 
muejore fr. shq. 325, deklarohet dorëheqës, 
rnbassi nuk asht paraqitun në krye të . detyrës 
mbrenda afatit Jigju .• r. I përmenduni humbë çdo 
të drejtë pensjoni ase shpërblimi të njiherëshërn 

Neni 2. • 
Deklarimi i kësaj dorëheqjeje, për të gjitha 

efektet ligjore, ka vleftë që nga · data 1 Prill 
1942-XX. 

.,Ky Dekret ka me u botuë në Fletoren 
Zyrtare të Mbretnis dhe ka me i u kumtue 
për regjistrim Këshillit Kontrollues si dhe zyravet 
të tjera përkatëse. 

Tiranë, me 15 Prill 1942-XX. 
Ministri 

Xhevat Korça. d. v, 

ORDINANC£ 

Kalendari i Gjuetis për vjetin 1942-1943 XX-XXI. 

Në virtyt të autoritetit qi më asht dhanë me 
Dekretin Mëkambësuer me datën 4-8-1941 

Urdhnoj 
f\rtikulli 1 

Në ndryshim të njoftimeve të përrnbajtuna 
në lejen qi tash asht në garkullim, hapja e 
gjuetis për të gjith egërsinat asht caktue me 
15 Gushtin e ardhëshëm . 

Mbyllja si vijon: 
31 Dhetuer 1942 mbyllja e gjuetis për 

lepra, flanxa malit. 
31 Mars 1943 mbyllja e gjuetis për shep 

ka dhe kanië-giatsve. 

·-·--.•:,;-:...,,... 
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20 Prillë 1943 mbyllja e gjuetis të shpen- 
dëve të ujit. . 

Gjueti ja e harushes,-dhis s' egër, -sutes, - 
kaprollit,-thijut t'egër,-gjelitt'egër.-lejlekut, 
pacit, - ajronit të çdo llojit, - dallndyshes, - 
bylbylit, - krye-ziut, - gusha specit, - pikthit të 
çdo llojit, asht gjithmonë e ndalueme. 

Leje të posaçme mund të jepen prej Ko 
rnisarjatit Mbretnuer për gjuetin e harushes dhe 
thijut të egër mbas kërkeset të interesuemit. 

Artikulli 2. 
Gjuetija asht e lejueme vetun me pushkë 

të rnbushuna me shasme, vetun në rase gj..ie 
tijet të thijut t'egër e harushes mund të përdo· 
ren pushkë me plum o shasme; të mëdhaja. 

Çdo lloj gjuetijet shetitse me rjeta, visk, 
leq e trapla, asht e ndalueme. 

Artikulli 3. 
Eksportimi i çdo lloj egërsinet të gjallë prej 

toket të Mbretnis, asht e ndalueme. 
Lejohet eksportimi i eqërsinës të vrame por, 

giithmonë vramja të jetë kenë Jejue në bazë të 
kësaj ordinance. 

Eksportimi si mbas art. sipërthanun asht i 
lejuem vetun ati qi të ketë lejen e regulltë 
Shqiptare të gjuetis. 

Për çdo leje gjuetije egërsin banuese cop 5; 
shpend ujit copë 1 O; shepka copë 15; të ndry 
shme copë 10. 

Artikulli 4. 
Asht e ndalueme tregtija e lekurave dhe 

sendeve të shtazve të egra vrarnja e të cilave 
të jetë e ndalueme në bazë të kësajë ordinance. 

Mbas të dhetës ditë të mbylljes të gjuetis 
asht e ndalueme me shitë, me mbajtë për të 
shitë ose me ble egërsina të vrame qi i rifero 
het po mbylljes së gjuetis vetë. 

Tregtija e eqërsinave të .gjalla asht gjith 
monë e ndalueme. 

f\rtikufli 5. 
Kundravajtsit e kësaj ordinance kan me 

kenë të ndeshkuem në bazë të ligjit. 
Kjo ordinancë hyen në fuqi ditën e çpa 

lljes së sajë ne Fletoren Zyrtare. 
Tiranë, me 4-8-1942-XV 

N Komisari Mbretnuer 
(Dott. Alessandro Pichi Sermolli) 

Fletë - adjudikatë 
Në bazë të urdhnit të Ministriës së Financavet Nr. 138-11 dt. 6- VJ-1942XX Intendenca 

e Finansavet në Durrës nxjer në paksimim botuer ndërtimin e nji shtojce të burgut të 
Durrësit si mbas konditave qi pc rendojmë: 

Art. 1. 

Ankandi ka me u zhvillue n'Intendencën e Financavet të Durrësit në pranim të Ko 
misionit formuem nën kryesin e titullarit të kësaj Intendence, njizet dit mbas shpalljes në 
Fletoren Zyrtare të kësaj fletë adjudikate dhe pikërisht prej orës 1 O deri 13 rn. d. dhe 
mbrenda kësaj kohje do të pranohen ofertat të shoqnueme me nji qeranci në të holla ose 
me garanci bankare, të Bankës Kombëtare të Shqipnis, prej 10% të shumës ofruerne. 

Art 2. 

Çmimi bazë i ndërtimit të shtojcës së burgut asht caktue në Fr. Shq. 11.800. - (nji- 
mbëdlijetëmijetetëqint) si mbas preventivit të ma poshtëm dhe skicës : 

1) Germin dheu për the:mele tue përfshi dhe tranportin e dheut të pa 
nevojshem në nji vend qi do të caktohet m. 3 == 37. 440 nga 3,00 

2) Beton për konstrukcion themelesh (150 kg./m.3) m. 3=23.040 x 8250 
3) Beton për ngritje themelesh në të përpjete (200 kg/m. 3) m. 3 = 

6-912 nga 98.00 · 
4) Beton për ndërtimin e shkallavet (200 kg: m. 3) a forfait 
5) Ngritje e mureve kryesore me tulla e lloç gelqereje të zakonshem 

m.3 == 25.920 nga 84.00 
6) Muret ndase me tulla e lloç gelqereje me trashesi 0.12 m.3 == 1.512 

nga 84.00 
7) Muret ndase të hollë për nevojtoret etj. me trashesi 0.06 m.2 10.80 

nga 10.00 = · 
8) Shtresë dyshemeje me darresa e kornpletuerne me trenet e nevojshern 

m. 2 23. nga 23.50 

Fr: shq. 
112.32 

1900.80 

677.37 
225.- 

2177.20 

127. 

108. 

562.12 
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9) Shtresë me çimento për dyshemet ·e nevojshëm të nevojtores m.2 
11.70 nga 9.00 = 

10) Tavanet prej derrasash të kompletueme tue përfshi dhe bojatisjen e. 
2=38,62 nga 16.00 

11) Çati me konstrukcion druni dhe me tjegulla vendi ose marsigliese 
m. 2=70.50 nga 26.50 = 

12) Lymje me harasan e mureve të jashtëm tue përdorue dhe çimento 
m.2=77.12 nga 4.00 = 

13) Lymje me harasan e mureve të mbrendshem m. 2=173.52 nga 3.50 
14) Portat e jashtme e te mbrendëshmet të 'cornpletuerne e të bojatisu 

na m. 2=6.40 nga 90.00 
15) Dritoret të kornpletuerne me xhama e të bojatisuna m. 2 = 7.90 nga 

~.00 = 
16) Ndertimi i oxhakut të kompletueme a forfait 
17) Ulluqet e shiut dhe tubat zhgarkues të kornpletuern në vend ml. 

· 31.00 nga 10.00 = 
18) Bojatisja semplë e mureve të mbrendëshem m. 2=173. 52 nga 1.20 
19) Bojatisja sernplë e mureve të jashtëm m. 2=77.12 nga 1.20 
20) Fornitura dhe vumja e sifonit x/ C. si dhe bubacioni I nevojshem 

deri në kanal me gjith nevojtoren allaturka, së bashku me kasoten 
dhe lavamanet në veprim a forfait 

Shuma Fr. Shq- 
Të pa parapame 

Shuma e përqjth. Fr. Shq, 

Art. 3. 
Ankandi ka me u zhvillue .rne anë t' ofer 

tave e si mbas dispozitave të nenit 36 pika 3 
të Rregulllores së Kontabillitetit të Përgjithshëm 
të Shtetit. 

Art. 4 . • 
Ofertat do të jenë të mbylluna me zarfa 

të vulosuna, të pajosuna me në pullat bazë pullat 
të ligjës përkatëse dhe do të sjellin zbritjen të 
çfaqun në përqindje mbi shumën bazë të pre 
ventivit. 

Art. 5. 
Konkuruesit qi dëshirojnë të marrin pjese 

në këtë ankant, duhet të paraqesin ofertat e 
tyne jo ma vonë se të fillojë çelja "e ofertave 
n' orën 13, të shoqnueme me n] çertifikatë 
afteslje. 

f\rt. 6. 
Prej sipërmarrësvet ka me u preferue. ay 

qi të ketë ofrue zbritjen ma të madhe mjaft 
qi këjo të mos jetë ma e vogël se ajo që kër 
kohet prej Administratës në skedën e rnshefët. 

Art. 7. . 
Ofertuesi i deklaruem sipërmarrës detyro 

het me lidhë kontratën noterjale me ketë 
Intendencë, mbrenda dy javëve mbas ditës që i 

105.30 

617.92 

1888.25 

308.48 
607.32 

576.- 

434.50 
225.- 

310.- 
208.22 
92.54 

300.- 
11543.34 

256.66 
11800.- 

asht adjudikue sipërmarja, për ndryshe do të 
veprohet në bazë të nenit 47 pika 2 të Rre 
qullores së · Kontabilitetit të Përgjithshëm të 
Shtetit. 

Art. 8. 
Te gjithë punimet e ndërtimit duhet të kry 

hen pikërisht si mbas konditavet të përrnen 
duna në nenin 2 të kësaj Het-adjudikate dhe 
si mbas skicës qi ndodhet pranë Zyrës Llogaris 
të kësaj Intendence. 

Art. 9. 
Punimet do te kryhen mbrenda katër. rnuej 

ve mbas datës së kontratës të lidhun. 

Art. 1 O. 
Pagesa do t'i bahet sipërmarrësit rnbassi 

të jetë konstatue mberimi i punimeve në rre 
gull dhe të jetë ba kolaudimi nga ana e ko 
misionit dhe teknikëve të emnuem prej kësaj 
Indendence. 

Art. 11 · 
Të gjitha shpenzimet për lidhjen e kontra 

tës, të taksave Qeveritare, Bashkiake, · si dhe 
ato të shpalljes në Fletoren Zyrtare janë në 
ngarkim të sipërmarrësit. 

Durrës, më 20-Vl-1042-XX. 
Kryetar' i Komisionit 
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Shpallje - Ankandi 

Neni 1 
Drejtorija e Përqjithëshme e Shendetsis, ven n'ankand forniturat e 

shtypëshkrimeve si vijon: 
Nr. Sasia 
Ren. 

Lloj' i materialit Çmim. pje. Shu. 
fr. shqip. Fr.shq, 

1) 100 copë Rregjistra Ambulance nga 1 O flet . . . 13 1300 
2) 15 ,, Uber Arke ,, 75 ,, . . . 11 165.- 
3) 1 O ,, Rreg1istra shpenzimesh ,, 100 ,, . · . . 25 250. - 
4) 10 ,, ,, per depozita provizore nga 200 flet. 30 300.- 
5) 10 ,, ,. farrnacije dituer ,, 750 ,, 60 600.- 
6) 10 ,, ,, vjetuer ,; 750 ,, 60 600.- 
7) 100 ,, Kupona dorë-arke ,, 100 ., 6 600.- 
8) 100 ,, ,, për depozita provizore ,, 50 ,, 4 400.- 
9) 100 ,, ,, Ushqimi . . . . . ,, 100 ,, 5 500.- 
10) 100 ,, Bioka urdhen ngarkimi ,, 100 ,, 3 300.- 
11)15.000 ,, Temperature . . . . 0100 50 750.- 
12)15.000,, Tabella shtrati. . . · . ,, . . 60 900.- 
13)15.000,, Lista guzhine. , . . ,, . 50 750.- 
14) 6.000,, Pasqyrza ushqimi të përdit. ,, . . . 60 360.- 
15) 15 000 ,, Kartela pranim të sëmurësh ,, . . 30 450.- 
16) l 5.000,, Lista visite per ushqim. . ,, . . . . 15 225.- 
17) 4.000,, Diftesa mjeksore per Rontgen ,, . . . 20 80.- 
18) 5.000 ,, Letër hetimesh per gjëndjen ekonomike O'\ 25 125.- 
19) 5.000 ,, Konsept ,, ,. ,, ,, ,. 25 125. - 
20) 5.000,, f\kt-Lindjesh . . . . . . . . . ,, 25 125.- 
21) 5.000 ,, Akt·ydekjesh . . • , . . . . . • ., 25 125.- 
22)15.000 ,, Lista levizjesh të përditëshmë . . . . ,, 8 120.- 
23) 5.000 ,, Diftesa pagesash shpenzimesh nga 100 flet. 8 40 - 
24) 300. ,. Blloke raportash analizi per labur atuar 2,50 750.- 
25) 1.000 ,, ,, recetash per ambulance nga 50 flet. . 1,20 120.- 

Shumë e përgj thëshme e çmimit bazë fr. shqiptare 10.060.- 

Neni 2, 
Shuma qi do të përfundojnë nga perfun 

dimi i ankandit do të përballohet nga fundi 
përkatës i ushtrimit financjar 1941-1942. 

Neni 3 
Shtypshkrimi i rreqjistrave dhe i fleteve si 

mbas nenit 1, duhet t'jetë pikrisht si mbas per· 
shkrimit të modeleve qi gjindet të depozitueme 
në Drejtorin e Përgjithëme të Shendetsis e qi 
ç'do kunkurues mund të marrin njoftimet e 
duhu na. · 

Neni 4 
Ankandi ka m'u ba në Drejtorin e Përgjithë 

shme të Shëndetsis para Komisionit të formuem 
nen Kryesin e 21 (njizet e nj) ditë 
mbas datës së kësaj shpallje në Fletoren Zyr· 
tare dhe ofertat kanë m'u pranue prej orës 9 
deri ora 12 para-dite. Në kjoftë .se kjo ditë takon 

kremte zyrtare. ankandi ka m'u ba diten e 
neserme mbrenda ores sipërshenuerne. 

Neni 5 
Ofertat duhet te paraqiten në zarfa të mby 

llun dhe të vulosuna me dyllë të kuq, dhe të 
shoqnueme me nji garancië prej fr. shq. 500 
(pesqind). 

Garancija në fjalë duhet t'jepet në të holla 
të derdhuna në ndonji nga arkat financiare të 

I Mbretnisë ose në Bankë Kombëtare. 
Neni 6 

Ofertat duhet të mbajnë zbritje perqindëse 
mbi çmimin bazë të shumës së caktuerne në 
nenin 1 të kësaj shpallje dhe kan m'u kraha 
suërnun me skeden e rnsheftë. Ofertat qi jepen 
mbi skedën përjashtohen. 

Neni 7 
Përfaqsuesit e ofertave, për me mujtë me 
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marre pjese n'ankand duhet të prezantohen me 
prokurë dhe ofertat e adjudikimit si dhe kon 
trata quhet e bame n'emën dhe për llogari të 
prokurë-dhanslt, per ndryshe] ofertat e per 
.faqsuemve prej tyne pa pasë nji prokurë të tillë 
përjashtohen. 

Neni 8. 
Ofertat me kondita të ndryshme të pa 

permenduna në këtë shpallje nuk pranohen. 

Neni 9 
Çmimi i ofertuem kuptohet për dorëzimin 

e fornitures në depon e Drejtoris së f:ërgjith· 
shme te Shëndetsis. £., 

Neni 10 
Në orën 12 ezakterisht, Kryetari' i Komi· 

sionit në pranim të komisionit t'ankandit dhe 
të ofertuesave prezent, çel zarfat e paraqituna 
nga ofertuësat mbrenda kësaj ore dhe i kraha 
son ata me skedën e msheftë, dhe mbassi t'jenë 
përjashtue nga ankandi ata oferta qi do të rizul 
tojnë me çmim mbi skedën e msheftë, në bazë 
të nenit 38 të rregullores së Kontabilitetit të 
përgjithëshem të Shtetit, komisioni i adjudikon 
sipermarrjen ofertuesit ma të mirë. 

Konkurencë e hapët ndermjet ofertuesavet 
nuk bahet perveç rasës kur dy ose ma shum 
ofertuesa japin oferta të njinjishme si mbas 
nenit 41 të rregullores së Kontabilitetit. 

Neni 11 
Garancija e permendun në nenin e 5 të 

kësaj shpallje ju këthehet atyne qi nuk i ka 
mbetë fornitura me përjashtimin e garancis së 
ofertuesit sipërmarrës. 

f\kt·garancija do të mbetet e depozituerne 
n'f\dministratën e Shendetsis, për me sigurue 
mirë-zbatimin e konditave të kontratës qi ka 
me u lidhë ndërmjet Administratës së Shën 
detsis dhe t'ofertuesit sipërmarrës, 

Neni 12 
Shtypshkrimet simbas nenit 1 të kësaj 

fletë-shpallje duhet të dorëzohen mbrenda 25 
ditve prej datës së autentikimit të kontratës të 
Noterit Publik. 

Në rast se asnji prej sendeve nuk ka m'u 
dorëzue mbrenda afatit të nalt-diftuern, sipër 
marrsi detyrohet m'i pague si penalitet Drejto· 
ris Përgjithëshme Shendetsis, për ç'do ditë vo 
nesë 1-2 (gjysem) për qindë mbi vleftën e sen 
deve të pa dorëzuerne. Në qoftë se vonesa e 
mos dorëzimit të nji pjese të sendeve ka me 
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' vazhdue ma shum se 3 (tridhjet) ditë mbas 
afatit të sipër caktuem, Drejtorija e Përgjithshme 
e Shëndetsis, rezervon të drejten me përdorë 
pjesen e sendeve të dorëzueme dhe me ftue 
sipërmarrës të tjerë me dhanë oferta mbi pjesen 
e sendeve të pa dorëzuerne, tuej ja ngarkue 
forniturën e kësaj pjese atij që ka me dhanë 
oferten ma të mirë kurdoherë për llogari të 
sipërmarrsit të parë. 

Në kët rast mbasi të jet zbrit prej çmimit 
t'oferuem nga sipermarrsi i parë penaliteti i 
nalt-përrnendun si dhe shuma qi do ti paguhet 
sipërmarrsit të dytë, resti do ti paguhet sipër 
marrsit të parë kundrejt pjeses së sendeve të 
dorëzueme prej tij. 

Sipërmarrsi i parë në këtë rastë per veç 
penalitetit të humbet dhe garancin e sila shkon 
në dob'n e arkës Shtetnore. 

Neni 13 
Perpara se të. gjitha sendet të merren në 

dorëzim ka m'u ba kolaudimi i tyne nga ana 
e nji Komisioni per tu caktue prej Drejtoris 
Përgjithëshme Shendetsis. Në qoftë se gjith 
ose nji pjes'e sendeve të përmenduna në nenin 
1 të kësaj fletë-shpallje, nuk i përgjigjen të gjith 
konditave të kontratës per t'u lidhë, sipërrnarrsi 
detyrohet të s'ellë të tjera, mbrenda 30 (tridhet) 
ditëve, si mbas konditave të kontratës, për ndry 
she hynë në fuqi penaliteti caktuem në nenin 
12 të kësaj fletë-shpallje. 

Neni 14 
Pagesa do të kryhet prej arkave të Finan 

cave të Mbretnis mbassi të jet përfundue marrja 
në dorëzim e shtypshkrimeve. 

Neni 15 
Perveç sa asht· parapa në nenin 12 të kë 

saj fletë shpallje, për ç'do shkak tjetër, në qoftë 
se sipërmarrsi nuk plotson detyrimet, per veç në 
rast të forcës madhore të dokumentueme, 
Drejtorija e Përgjithëshme e Shëndetsis rezervon 
të drejtën me anulue kontratën dhe me mbajtë 
garancinë për dobin e arkës së Shtetit. 

Neni 16 
Përvetimi i garancis në favor t'arkës së 

Shtetit parapa ndër konditat e nalt-përmenduna, 
bahet si mbas nji urdhënit të dhanun prej Drej 
toris Përgjithëshme të Shëndetsis dhe konform 
pelqimit të Këshillit të Shtetit pa pasë nevojë 
për vendim gjyqi ose të pelqimit t'anës s'inte 
resueme. 

Neni 17 
Të gjith shpenzimet e shpalljes s'ankansl 
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në Fleteren Zyrtare dhe n'ato të vendit, shpen 
zimet Bashkiake dhe ato t'autentikimit të kon 
tratës do të randojnë mbi sipërmarrsin. 

Drejtorija e Përgj. e Shëndetsis 

Fletë-Shpallje 
Mbi forniturën e landë shkresinave të nevojituna 
Ministris ·së P. të Mdrendëshme dhe Prefekturave 

e Nënprefekturave për gjat ushtrimit 
Financjar 1942-1943 

Neni 1. 
Ministrija e P. të Mbrëndëshme nxjer n' a 

djudikatë paksirni fornizimin e lendë-snkresina 
ve të duhuna Zyrave të asaj në Qendër dhe 
Prefekturave e Nënprefekturave të Mbretnis gjat 
ushtrimit 1942-1943 që shënohen në nenin 18 
të kësaj fletë-shpallje. 

Neni 2. 

Tue u llogaritun edhe dita e botimit në 
Fletoren Zyrtare, ankandi do të zhvillohet në të 
22tën ditë ndjekëse t;,; botimit të kësaj flet-shpa 
llje në Zyrën e Sekretaris së Përgjithshme të 
Ministris së P. të Mbrëndëshme tue fillue prej 
orës 9 e deri 12 p.d. përpara Komisionit të 
adjudikatës. 

Neni 3. 
Sistemi i ankandit asht caktue me anë të 

ofertës së msheftë si mbas dispozitave të arti 
kujve 36 e 38 të Rregullores mbi zbatimin e 
Ligjit të kontabilitetit të Përgjithshmë të Shtetit. 

Neni 4. 

Ofertat paraqiten në pliko të mbylluna dhe 
sjellin zbritje përqindëse në blok · mbi çmimin 
bazë të të gjithë artikujve të shënuern në ne 
nin 18 të kësaj shpallje dhe jo veç e veç. 

Neni 5. 
Në mbarim të tri orëvet e pikërisht në 

orën 12 të ditës së caktueme si mbas art. 2 
për zhvillimin e adjudikatës, Kryetari i Komi 
sionit fillon në çiljen e ofertave tue i këndue 
një e nga një, dhe mandej i krahason me ske 
dën sekrete dhe ofertuesin ma të mirë e de 
klaron adjudikatar fitues. 

Neni 6. 
Ofertat paraqiten personalisht mhrenda 3 

(tre) orëvet që akandi rrin i çelun ose dërgohen 
edhe me anë të postës por me kusht që ato 
të kenë· mbrijtun një ditë përpara datës 
s' adjudiketës. 

Ofertat telegrafonike nuk pranohen. 
Neni 7. 

Konkuruesat •ashkërisht me ofertën e ty 
ne duhet të paraqesin edhe letër garancin për 
fr. shq. 2000 (dymij) në të holla të depozitue· 
me në Financë ose në nji nga Bankat që fun 
ksjonojnë në Shqipni ose edhe në pasuni të pa 
tundëshme në ipoetekë të parë por në nji sasi 
sa dy fish e saj në të holla. 

Neni 8. 

Mbrënda dhetë ditve nga data e Komuni 
kimit sipërmarësi detyrohet të lidhë kontratën 
definitive dhe në rast të kundërt humbet, pa 
asnji formalitet tjetër, garancinë e lanun, që 
regjistrohet në favor të Shtetit. 

Neni 9. 

Kontrata hyn në fuqi të nesërmen e lega 
lizimit të saj në Zyrën Noteriale dhe merr fund 
me 30 Qershor 1943-XXI. 

Neni 10. 

Për çdo shkak qoftë, ne rast se kontrata 
e re nuk do të jetë përfundue deri më datën e 
përmendun në nenin 9 sipërmarrësi detyrohet 
me vazhdue fornizimin e landë-shkresinavet e 
dhe për dy muaj të tjerë mbas skadimit t'afatit 
të kësaj kontrate po me këto çmime. 

Neni 11. 

Landë shkresinat e •adjudikueme dorëzohen 
në Depon e Ministris së P. Mbrendëshme e saj 
franko nga çdo shpenzim. 

Neni 12. 
Malli në çdo sasi qoftë, i kërkohet forni 

torit me ·anën e Zyrës së Ekonomatit dhe do 
rëzimi bahet mbrënda ditës së porosisë, me 
përjashtim të pjesës që kanë me u intestue 
për të cilat i lejohet një afat prej 1 O ditësh dhe 
kur porosia asht në sasi te madhe ky afat i 
zgjatet deri në 15 ditë. 

Neni 13. 
Vonesa e dorëzimit të mallit që zgjat ma 

tepër nga sa përmendet në artikullin e 12 kon· 
siderohet si mos-kujdesi e fornitorit dhe E" lën 
të lirë Ministrin e P. të Mbrendëshme të blejë 
me anën e Ekonomit në treg mallin e kërkuem 
e I ne çmim të pjacës dhe diferenca i ngarko 
het sipërmarrësit tue i a zbritun nga shuma e 
faturave të pa Jikuidueme. · 

Neni 14. 
Malli i kërkuem fornitorit dorëzohet gjith 
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Neni 17. 
Fletë kerkesat e Prefe kturës së Tiranës për 

lan fëshkresina q' i nevojiten për Zyrat e veta 
nuk munt t'i pranojë sipërrnarrësl pa pas u:,. e 
dhe viston e Ekonomatit të Ministris së P. të 
Mbrendëshme. · 

men në sasin e plotë të shënueme nga Zyra e 
Ekonomatit. 

Neni 15. 
Vogëlinat dhe sendet e tjera që nuk janë 

përfshi në nenin 18 të kësaj fletë shpallje. Mi· 
nistrija munt t'i blejë edhe ndër tregtare te t.erë. 

Neni 16. Neni 18. 
Të gjitha shpenzimet që murit të rrjedhin 

nga lidhja e kontratës, të Bashkis dhe prej bo 
timit të kësaj shpallje i ngarkohen sipërmarrësit. 

1 Letra të bardha të mira 200 tabake topi 
2 ,, ,, ,, ,, ,, 400 flete . 
3 ,, ,, ciklostil 400 ,, 
4 » me vija 200 tabakë 
5 ,, tregtare rne vija 200 tabakë ,, 
6 ,, kuadrat (forme kuti) 200 ,, 
7 ,, të holla makine 400 flt-të » 
8 ,, imbalazhi tabak me dimension 90 x 125 cm. 
9 ,, Letër dyll ciklostil 24 tletësh kutija kl. I. 

1 O ,, Tampon, letër thithëse kual. I. kometa 
11 Letër' kopjative kl. I. kutija fletë 100 
12 ,, ,, ,, li. kuti ja flete 100 
13 ,, te bardha fintestueme 400 fletësh topi 
14 ,. ,, ,, ,, 400 >> ,. të mira 
15 ,, ., ,, ,, 112 fletë ,too flete Topi 
16 ,, ,, ,, ,, të mira J /2 fletë 400 Topi 
17 ,, konsepti t'intestuem 400 tletësh topi të mirë 
18 ,, ,, ,, 112 ,too .. ,, ,, ,, 
19 Dosje kartuci me lidhësa 
20 ,, ,, ,, kapakë 
21 Zarfa t'intestuern 20 x 13 cm. copë 100 kutia 
22 ,, ,, 24 x 35 cm.' copë 100 kutia 
23 ,, ,, 26 x 38 cm. cop- 100 kutia 
24 ,, të pa intestueme 13 x 20 cm. copë 100 kutia 
25 ,, e letra 1001100 t'intestueme në kuti 
26 Letra e zarfa të mira ndër kutia 
27 Bojë shkrimi të zeze 
28 ,, ,. ,, kuqe 
29 ,, pende stilografike 
30 11 ciklostil tuba gjysmë kg. të mire 
31 ,, tampon vulash 1/8 kgr. shishe të mire 
32 Maja pende kualiteti i parë copë 100 kutia 
33 11 ,, ,, i dytë .. 100 ,, 
34 Bishta pene ashti kual. I. bakelike 
35 11 11 druni 
36 Lapsa kopjative marka të ndryshme 
37 ,, plumbi të mirë Nr. 1 e 2, 3, 
38 ,, kuq e blu . 
39 Shirita makine Nr. 13, 16, 20, 25, marka të ndryshme 
40 kapsa aktesh të mirë Nr. 1, 2, 3. 
41 ,, .. ,, 11 të mbëdhaja 4, 5, 6, 7. 
42 Gjylpana aktesh 
43 Dyll të kuq 

Lloje e landës së nxjerrun në ankant asht 
kjo që pas<?n· 

Top. 
., 

" " 
" 

" 
kg. 
kutia 
copë 
kuti 

" Top. 
" 

" 
" 
" copë 
,, 

kuti 

" 
" 
" 
" ,, 

kg. 
,, 

" 
" shishe 

kutia 

copë 

" dy zinë 

" 
'' copë 

kutia 
, . 
kgr. 

" 

1 
l 
1 
1 
1 
l 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
l 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

,1 
4 
,t 
4 
4 
,J, 
3 
1.50 
9 
1 
4 
3 
7 
10 
5 
6 
6 
3 

- 80 
-30 
2 
5 
7 
1 

12 
10 
4 
4 
7 
10 
1.50 
4, 
3 

-50 
-20 
3.50 
1.50 
4 
2 

-50 
1 
8 
4 

BKSH



Nr. 79 FLETORJA ZYRTARE 8 Korrik 1942-XX 

44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 

13 

Goma të forta të buta për boj, e lapsë 
,, ,. forta për makina 

Zam ndër shishe gr. 50 
Pupla të mira për pashtrim 
Prefsa lapsash me dy presa 
Shporta kashte e teli për letra 
Shporta, teli e kashte, për akte 
Thumba ,,pioneza'' 
Beze të mirë për pastrim 
Sidol Nr. 4. 
Mshisa të mira, me bisht, Italie 
Kartuçin e zarfa të vegjël copë me 100 
Lapsa të vegjël 
Spango të trashë për paketa 10 topa 1 

,, ,, holla ,, ,, 10 ,, 1 
Tam pon vulash 8 x 12 cm. 

copë 

" shishe 
copë 

" 
" 
>' 

kuti 
Mt. 
copë 

pako 

,, 
kuti 
dyzina 
paketa 
paketa 

Neni 19 
Për artikujt që imbalazhi i tyne asht i kushtusshmë dhe impovtirni 

asht i vështirshmë Ministria ashte lirë t'i blejë me anën e Zyrave të mva 
runa prej saj në vend dhe fornitori nuk ka të drejtë me pretendue blemjen 
e tyne pranë tij. 

Tiranë, 31-5-1942. 

Shoqni Anonime Shqiptare Tregtare e Bujqësore 
"S. ft S. T. E. B.,, 

Lf\JMRIM KONYOKIMI 
Ftohen aksjonistët për me u mbledhë n' f\ 

semble të jashtëzakonëshrne ditën 24 · rnuejit 
Korrik të vitit udhtues n' orën 11 në Zyrat e 
Bankës Kornbtare të Shqipnisë në Tiranë me kët 

. Rend dite 
a) Ndri m'i em nit Shoqnuer ; 
b) ndrimi ose zgjanimi · i objektit shoq· 

nuer; 
· c) shtimi i kapitalit shoqnue'r ; 

d) ndrimi i Selis shoqnore ; 
e) shtimi i numrit të misavet të Këshilit 

t' f\dministratës; 
f) partecipirn në të tjera Shopni. 
g) Ndryshime tjera eventuale të Statutit 

Shoqnuer. 
Në rasën që në ditën e sipër tregueme 

nuk përfaqsohet numri ligjuer i aksjonevet pa 
rapamë prej nenit 12 të Statutit Shcqnuer. 
f\sembleja mbetet e konvokueme pa tjetër lajmë· 
rim për në ditën 26 të muejit sipër trequern 
po n' at vend dhe orë si dhe po me at urdhën 
dite. 

f\ksjonet dot depozitohen s'peku pesë ditë 
para mbledhjes në zyrat f\dministrative te Shoq 
nis që ndodhen pranë Firmës VIiazën Shijaku 
në Durrës. 
Durrës, më 6·7-1942.XX 

Këshilli i f\dministratës 

" 
" 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

1.20 
-20 
-80 
2 80 
-70 
3.50 
6 
- 50 
2 

-60 
2 
3 
1.50 
8 
8 
1 

E n t T u ri s t i t H o t e I i e r S h q i p n i 
SHOQNI ANONIME 

(E. !- F\. - S. f\.) 
Lf\MRIM KONYOKIMI 

Ftohen aksjonistët për me u mbledhë n' f\ 
sernble të jashtezakonëshrre ditën 25 të muejit 
Korrik të vitit udhëtues n' orën 18 në Zyrat e 
Shoqnis E. T, F\. - S. f\. pranë Hotelit Kon 
tinental· në Rrugën General Ugo 'Cavallero në 
Tiranë me kët 

Rend dite 
a) Shtirni i kapitalit shoqnuer. 
Në rasën që në ditën e sipër tregueme 

nuk përfaqsohet numri ligjuer i aksjonevet pa 
rapam prej nenit 18 të Statutit Shoqnuer, f\ 
sernbleja mbetet e konvokuerne pa tjetër lajm 
rim për në ditën 27 të muejit sipër treguem po 
nat urdhën dite. 

f\ksjonet dot depozitohen s'paku pesë ditë 
para mbledhjes në Zyrat Administrative të Shoq 
nis pranë Hotelit Kontinental në Tiranë. 

Ky Jajmrim konvokirni bahet në bazë të 
ven di mit datë 16. Korrik. 1940-XYIII të Këshi 
llit t' Administratës së Shoqnisë. 

Tiranë, më 6 Korrik ,1942-XX. 
Kryetar' i Keshillit t' Administratës 
(Ing. Guido Mattioli Belmonte) 
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Si pa nenin 7 të Konventës Tekniko-Doganore 
uëttshkrue në 'I'iranë me 28 ma.j 1939-XVIl, aprovue 
me Ligjën 6 korrik 1939-XVII, aprovue me Ligjëri 6 
korrik 1939-XVII, no. 1214, dhe caktimin C. të Komi 
tetit të perziem italo-shqiptar për zbatimin e Bashki 
mit Doganuer, aneksue marrëveshtjeve Halo-shqiptare 
nënshk:rue në Romë me 12 fruer 1940-XVIII dhe a 
provuem me Ligjën datë 23 maj 1940-XVIII no. 786; 

DEKRETON 

Neni 1 
Xantogenatat të Potassio të destinuem me u për 

dorun në Shqipni në flotacjonin e mineraleve të ba 
krit pranohen për importim si të përjashtuem nga tak 
sa doganore dhe nga mbitaksa e kufinit mbi alkolnat 
të përmbajturi ose të kousumuem në pregatitjen e 

tyne. 
Neni 2 

Përjashtimi simbas artikullit të sipërm jepet nga 
Drejtori _i Epërm i Sherbimeve Doganore në Shqipni 
mbi kërkesë të firma ve që, me dishmi të lëshueme 
nga Odat e 'I'regtis kompetente, provojnë se janë në 
konditë të kry.,joë proçesi-i e Ilot icjouit të mineraleve 

të bakërit. 
Neni 3 

Në dishminë e importimit duhet të shenohen 
emni i firmës që i janë dhanë lehtësinat si dhe 
vendi ku n Jod net stabilimenti pritës. Pritësi detyro 
het me i pague shpërblimet fuuksjonarve dhe agjen 
tave t' Administralës, të ngarkuem me sekuestrue 
arrijtjen në stabiliment dhe përdorimin e mallit në 
mënyrën e deklaruerne, 

Neni 4 
Xantogenatët di potassio të përjashtuem nga 

taksa do të shoqnohen në stabiliment me dishminë e 
kaucjonit; e me t' arrijtun në vend, do t'i paraqiten 
funkt-jonarit doganuer të ngarkuem me vë1 tetue për- 

dorimin. 
Kur prodhimi nuk vihet në përdorim me nji herë 

duhet të depozitohet dhe të ruhet në magazinën për 
katëse, e cila mbyllet me dy çelsa të ndryshëm, nje 
ni prej të cilëve do të mbesi uë zotnim të Doganës. 

Neni 5 
Përdorimi i xantogenatëve uë flotacionin e mi 

neraleve të bakërit duhet të rizultojë nga proces ver 
bali përkatës redaklue, me konkursin dhe në kontra 
dikcjon të tumë.;, nga funkcjonai i doganuer. 

Kur xantogenati, importuem si ma nalt, do të 
përdoret krejtësisht në procesin e paralhanun të flo 
tacionit, do të anulohet dishmija e kaucjonit. Dish 
misë përkatëse të anulimit, që i dergohet doganës lë 
shuese, do t' i bashkalidhet proçes-verbali që përme 
ndet në paragrafin e maparshëm. 

Neni 6 
Tue mbetë në fuqi fakulteti dhanë Drejtorit Ep 

ruer të Shërbimeve Doganore në Shqipni me nenin 2 
të këtij Dekreti, xantogenatët të potassio, l'importuem 
në Shqipni, për flotacjonin e mineraleve të bakërit, 
nga sipërmarrje konçesjonare të përjashtueme nga 
taksat doganore të mbajtuna në fuqi me marrëve 
shjet Halo-shqiptare të 12 frorit 1940 (caktimi Bi Ko 
mitetit të Përziem) do mund të pranohen në përjash 
timin nga taksa me normat e Dekretit Ministruer <!2 
qershuer 1940-XVIII, ndryshue me Dekretin Mini 
struer datë 10 dhetuer 1940-XIX. 

Ky Dekret do të registrohet në Këshillin Kon- 

trollues. 
Romë, ~~ maj 1942-XX. 

Ministri 
di .Revel d. v. 

LAJMIM MBLEDHJEJE ASAMBLEJE 
TËJ~SHTËZAKONËSHME 

S. A. Sipërmarrje NdërlimeEh e Industrish për 
Shqipni me seli në Durrës. 

Kapitali shoqnuer franga shqiptare 2000. 

Z. Z. Aksionistat të S. A. Sipërmarrje N dërti 
mesh e In dust, ish për Shqipni ftohen me u mbledhë 
n'Asamblë të Jashtëzakonëshme të Përgjithshme në 
të gjashtëmbëdhetën ditë çë prej çpalljes të këti laj 
mimi uë Fletoren Zyrtare u'oi ën 18 në Zyrën e No 
terit Dr. EJuard Suma uë Shkodër (Rruga e Jezuitve 
Nr. 2) për me vendue rubi kët 

URDH£N TË Dl'l'ES 
1) Relacjon i K0shillit r Administratës ; 
2) Modifikimi i art. 1, 2, 4, 10, 11, 13, 14, 18, 19, 

20 e 23 e abro im i art. 15, 16 e 17 të Statutit; 
ii) Dorëheqja e Këshillit t' Administratës ; 
4) Emnirn i Admiuistratorit të vetëm ; 
5) Të ndryshme. 
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o piu copie gratulte (sci olte on ,abbonamenio) per se e per gli Ullicl dipendentli. 

Decreto Luogotenenziale Nr. 129 
Data 9-6-1942-XX 

Emissione di una banconota di S lek 

NOI 
LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTA 

VITI'ORIO EMANUELE III 
PER GRAZIA DIDIO E VOLONTA DELLA NAZIONE 

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

In v.rtu dell'f\utorita a Noi conferita; 
Visto l'articolo 15 dello Statuto Fondamen 

tale del Regn o; 
Vista la legge circa la sistemazione della 

moneta stampata nel Giornale Ufficiale n. 40 
del 31 luglio 1925; 

Vista la legge organica dellla Banca Na 
zionale d' f\lbania; 

Vista la Convenzione tra ii Governo f\lba· 
nese e la Banca Nazionale d' f\lbania, pubbli 
cata nel Giornale Ufficialen.40 del 31 luglio 1925. 

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

per le Fmanze ;· 
abbiamo decreta.to e decretiamo: 

f\rt. 1 
Con riferimento all'art. 17 della Lejlge sul 

Regolamento Monetario. pubblicata nella Gazzet· 
ta Uffidale n. 40 del 31 luglio 1925, la Ban 
ca Nazionale d' f\lbania ë autorizzata ad ernet 
tere una banconota di cinque lek. 

COSIO E MODALIT A PEP LE INSERZIONI 

se non supera una colonna (olbanese e ltallano) rmmmo Fr. alb. 10 
se oltre una colonna • • per ognl colonna • • 5 

L'Importo ii da versars1 In antlcipo • salvo per gli Ullicl statali o parasta 
tall con Je stene modolttë come per gli abbonamentl. 

Le lnserzlonl sono gratulte soltanto per I Trlbunall o l'Ammlnlstrazlone sta 
tale quando per legge non e prevlsto o non e poulbile lo rlvalsa su terzi della 
,pesa per l' inserzlone. 

La pubbllcazlone delle inaenlonl avviene salvo speciali clrco1tanze · entro 
primi 3 numerl dopo la data di rlcevimento. 

N. B. Ognl corrispondenza o versamento deve euere lndlrlzato al, 
MINISTERO DELLA CULTURA POPOLARE 

(GAZZETT A Uff!CIALE) 
T I R A N A {Albania 

f\rt. 2. 
La banconota in oggetto avra corso legale 

fino al 31 dicembre 1944; trascorsa questa data 
la Banca Nazionale d'f\lbania provvedera al suo 
ritiro dalla circolazione. 

f\rt. 3 
I segni distintivi caratteristrci della banco 

nota saranno stabiliti mediante Decreto del Mi· 
nistro della Fmanze. 

Art. 4 
li Ministro Segretario di Stato per le Fi· 

nanze ë incaricato dell'applicazione del presente 
decreto ehe entra in vigore dalia data della sua 
pubblicazione. 

Ordiniamo ehe ii oresente Decreto sia pub 
blicato sulla Gazzetta Ufficiale del Regno, man 
dando a chiunque spetti di osservalo e farlo 
osservare. 

Tnana, li 9 giugno 1942-XX. 
M. Kruja Franoosco Jaoomoni 

Shuk Gurakuqi 

Decretn Luogotenenziale Nr. 130 
Data li 9 Giugno 1942-XX 

Modifiche al Ruolo OrQ_~nico del C.A. di Polizia 
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 virtlj dell'f\utorita a Noi conferita; 

BKSH



Nr. 79 GAZZETTA UF'FICIALE 8 lu~g~li_o_l_9_4_2-_X_X_. -------- 15 

Viste ii Nostro decreto n. 15 del 27 febbraio 
1942.XX, circa le attribuzioni delle autorita con 
funzionf di polizia e I' istituzione none he ii fun 
zionamento del· Corpo f\rmato di Polizia; 

Ritenuta la necessita assoluta ehe impone 
ii servizio per la Sicurezza Pubblica; 

U dito ii Consiglio dei Ministri; 
Su proposta del Presidente del Consiglio 

dei Ministri e Ministro Segretario di Stato per 
gli lnterni, di concerto con ii Ministra Segretario 
di Stato per le Finanze: 

abblamo decretato e decretëamo: 

f\rt. · 1 

li Ruolo Organico del Corpe f\rmato di Polizia 
accluso al D.L. n. 15 del 27 febbraio 1942.XX, 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno n. 
23 del 3 rnarzo 1942.XX. e modificato come segue: 

- ii numero dei marescialli di I. a cl. e 
portato ad otto ; 

- ii numero dei marescialli di li. a classe 
ë portato a dieci ; 

- ii nurnero dei marescialli di Ill. a classe 
e portato a sedici ; 

- ii numero dei brigadieri ë portato a 
trentadue ; 

- ii nurnero dei vice-brigadieri e portato 
a sessanta; 

- ii numero delle guardie scelte ë porta- 
to a trenta; 

- ii numero delle guardie ehe contava 
438 individui, arriva a 876. 

In totale raggiungono ii numero di I .032. 
I conduttori degli automezzi e delle moto 

ciclette saranno compresi in quel numero ehe 
sara ritenuto opportune. 

f\rt. 2 
li presente decreto, .che rnodifica parzial 

mente ii D.L.n, 15 del 27 febbraio 1942.XX en 
tra in vigore ii giorno della sua pubblicazione 
nella Gazzetta Ufficiale del Regno ed ii propo 
nente ë incaricato di presentarlo al Consiglio 
Superiore Fascista Corporative. 

Ordiniamo ehe ii oresente Decreto sia pub 
blicato sulla Gazzetta Ufficialedel Regno, man 
dando a chiunque spetti di osservarlo e farlo 
osservare. 

Tirana, li 9 giugno 1942.XX. 
Francesco Jacomoni d. v. 

M. Kruja 

Shuk Gurakuqi 

Legge data 26-6-1942-XX Nr, 131 

Riconoscimentodidue anni di servizio per pensione 

NOI 
FRANCESCO IACOMONI DI SAN SAVINO 

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 

li Consiglio Superiore Fascista Corporativo, 
· ha approvato ; 

In virtu dellfiutorita a Noi conferita, ab 
biamo sanzionato.e promulghiamo quante segue: 

f\rt. 1 
f\l sig Ilia Kotta, gia Procuratore della Corte 

dei Conti, esonorato dal servizto mediante ii 
Decreto Luogotenenziale eel 25 giugno 1940- 
XVIII, oltre ai quattro anni di servizio ehe gli 
vengono riconosciuti col Decreto Luogotenen 
ziale del 25 gennaio 1940 XVlll. Nr. 34, ë ac 
cordato anche un perioda di altri due anni di 
servizio occorrentigli per ii completamento del 
minimo degli anni richiesti dalia legge per la 
concessione di pensione. 

f\rt. 2 

La presente legge entra in vigore ii giorno 
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufticiale 
del Regno. 

Ordiniamo ehe la presente legge sia inse 
rita nella Gazzetta -Ufficiale del Regno, man 
dando a chiunque spetti di ·osservarla e di farla 
osservare. 

Tirana, li 26 giugno 1942-XX. 
Francesco J aeomoni 

M. Kruja 
Shuk Gurakuqi 

ORDINANZA 
Calendario venatorio per l' anno 

1942-1943 XX-XXI 
In uirtu. dell'autorita concessami con Deereto 

Luogotenenziale in data 4,8-1941 

Ord i no 
Articolo 1. 

A modifica delle indicazioni contenute nel 
permesso attualmente in distribuzione I' apertura 
di caccia per tutta la selvaggina ë fissata al 15 
agosto prossimo venture. 

La chiusura come segue: 
31 dicembre 1942 chiusura di caccia alla 

lepre, starne, pernice. 
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31 marzo 1943 chiusura di caccia alla bec 
caccia e trampolieri. 

20 aprile 1943 chiusura di caccie ai 
palmipedi. 

La caccia all' orso - carnoscio - <iaino - 
caprioli -. cinghiale - gallo cedrone-cicogna - 
pellicano- ai rone di qualsiasi varita - rondini - 
usignoli - capinere - pettirossi - picchi di oqni 
varieta, e sempre vietata. 

Speciali permessi ootranno essere dati dal 
R. Commissariato per la caccia all' orso e cin 
ghiale dietro domanda dell' interessato. 

f\rticolo 2. 
La caccia e consentita solo col fuci!e carico 

a pallini, salvo le battute al cinghiale all' orso 
-nelle quali potra usarsi ii fucile a palla o a 
pallettoni. 

Ogni forma di uccel!agione va,gante con 
reti, vischio, lacci e trappole, e vietata- 

f\rticolo 3. 
La esportazione di,. qualsiasi genere di sel 

vaggina viva dal territorio del Regno, e vietata. 
E' concessa I' esportazione di selvaqqina morta, 
sernpreche l'uccisione ne sia consentita a termini 
della presente ordinanza. 

La esportazione di cui al comma prece 
dente e consentita soltanto a chi sia munito di 
reqolare licenza di caccia albanese, e lirnitata 
mente al numero di capi qui appresso riportati: 

Per oqni licenza di caccia: selvaggina stan 
ziale capi 5; acquatici cepi 1 O; beccaccie capi 
15; di versi capi 1 O. 

Articolo 4. 

E' vietato ii commercio di" pelli o trofei di 
animali selvatici la cui uccisione sia proibita a 
termini delta presente ordinanza. 

Dopo ii decimo giorno della· chiusura della 
caccia e vietato vendere detenere per vendere 
od acquistare la selvaggina morta alla quale si 
riferisce la chiusura stessa. 

f\rticolo 5. 
contravventori alla presente ordinanza sa 

ranno puniti a termine di legge. 
La presente ordinanza entra in viqore ii 

qiorno della sua pubbhcazione nella Gazzetta 
Uffidale. · 

Tirana, 4 luqlio 1942-XX. 
JI V. R. Commissario 

Dott. f\lessandro Pichi Sermolli 

Shtyp. Nikoi - Tiranë BKSH
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Dekret Mbëkambësuer Nr, 132 
7 Korrik 1942-XX 

Disiplinim' i tregtis së grunit, elbit e theknës 

NA 
Mëkambësl I Përgjithshëm I Madhnis si! Tij 

VIKTOR EMANUELIT III 
Për Hir të Zotit e Vullnet të Kombit 
MBRET I ITALIS DHE I SHQIPNIS 

PERANDOR I ETIOPIS 

Në vir-tyt t' autoritetit që Na asht delegue ; 
Mbassi u-pa Neni 15 i Statutit Themeltar të 

Mbretnis ; 
Mbasi u-pa nevoja e ngutshme dhe e domos 

doshme për grumbullimin e pjesëshëm dhe 'dishiplini 
min e tregtis së gruoit, elbit dhe theknës ; 

Mbassi u-ndigjue Këshilli i Ministra vet; 
Mbi propozimin e Ministrit Sekretar Shteti për 

Ekonomin Kombëtare, nji mendimi me Ministrat fle 
kretarë Shteti për Punët e Mbrendshme, për Dr, jtë 
sin dhe për Financat; 

kemi dekretue dhe dekretojmë: 
Neni 1 

Grumbullimi me qëllim tregtije i grunit, elbit e 
theknës si dhe i miellnave të tyne asht i ndaluam. 
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Shit-blcrnja e këlyne drithnave rregullohet si 
mbas normave qi cakton ky Dekret. 

Për nevojat industriale lejet e shit-blemjcs për 
sasit e duhuna të elbit e të theknës epen nj,a Mini 
slrija e Ekonomia Kombëtare. 

Neni 2 
Shteti, velë ose me anën e uji Enti të ngarkuem 

posaçërisht, ban grumbullimin e pjesësl.ëm me pagesë. 
Neni 3 

Si bazë për me Ilogaritun sasit e prodhimeve të 
përmendu11a mirrcn shcuimet e dhetimove. 

Sipërmarrësit e së dhetës detyi o heu me i do 
rëzue, mbrenda 10 ditëm mbas mbarimit të dhjeti 
mit, regjistrat e së dhetës së çdo katundi Zyrës së 
Financës, së vendit, e cila i ven në dispozicion të 
Komisjoneve të parapame prej Nenit 4. 

Përveç r regjistravet, çdo sipërmarrës së dhje 
tash asht i detyruem me përdorë dift-sa në tri kopje 
e për çdo veprim vjelje së dhele njenen i a lëshon 
personelit qi dorëzon të dhjetën, tjetrën i'a dorëzon 
mbrenda javës Kornisjonit përkatës dhe kopjen e tretë 
e mban për vehte me detyrim t' a paraqesi n'autori 
tetet kompetente, sa herë t'i kërkohet. 

Diftesat duhet të përmbajnë emnin e Komunes 
o të Katundit, emnin e mbiemnin _e bujkut, emnin e 
mbiemnin e pronarit, sasin e së dhjetës dhe shëni 
min, në rasë se bujku nuk asht vetë zotnues i tokës, 
në se ky e punon për gjysmë, me të tretë apo me 
të katërtë dhe nënshkrimet ose shenjat e gishtave 
diftues të sipërmarrësit të së dhjetës dhe të personit 
qi paguën. 

Neni 4 
Në çdo qendër Prefekture ose Nënprefekture 

formohet nji komision i kryesuam prej Prefektit ose 
Nënprefektit e me antarë: Sekretari Federal ose Se 
kretari Politik, Kryetari i Bashkis dhe Kryetarët e Zy 
rave të Financës, Sigurimit botnuer, Bujqësia e Odës 
së Tregtis. 

Përveç atributave të caktueme me dispozita të 
ndryshme të këtij Dekreti, Komisionet kanë edhe 
këta atribula : 

a) me kontrollue rregjistrat e së dhjetës së çdo 
katundi dhe diftesat në triplikatë dhe në bazë të kë 
tyneve me caktue sasin qi do t'i dorzohet Shtetit si 
mbas Nenit 5. 

b) me caktue sasit e farës, të parapame në 
nenin 5; 

c) me i komunikue Ministris s' Ekonomis Kom 
bëtare sasinat e drithnave qi çdo bujk ose pronar 
ka në dis pozicion të Shtetit; 

ç) me mbikqyrë veprimet e Entit të Grumbulli 
meve, dhe me i dhanë këtij çdo ndihmë e lehtësi; 

d) me zgjidhun çdo konflikt ose mosmarrëvesh 
tje në lidhje me dispozitat e këtij Dekreti dhe me 
vendosun mbi çdo ankim qi t'interesuemit i drejtojnë; 

dh) me caklue vendin dhe daten mbrenda së 
cilës prodhuesit ose zotnucsit duhet të dorëzojnë sa 
sit e caktuciue të drithit, 

N eui 'f, 
Bujkut dhe pronarit, mbasi t'u jenë zbritë pjesa 

e dhjetarit dhe sasia e farës, për sasinat e grunit q'u 
mbeten, u mirren nga ana e Shtetit kundrejt pagesës 
së menjiherëshme, sasit qi poshtë shenohen: 

Sasia deri në 5 kuintal, u lihet e gjitha; 
Për 5 kuiu. e dytë ose fraksionet 1/10 nji e dhjeta); 
« 10 « « dytë « « 2/10 (dy e dhjeta); 
« 10 « « tretë « « 3/10 (tre e dhjeta); 
« 10 « « katërt « « 4/10 {kater U! dhjeta); 
« 10 « « pestë « « 5/10 (pesë të dhjeta); 

Sasija qi kalon të 50 kuintalet u mirret e gjithë. 
Kur nji pronar prodhon grun, në ma shumë se 

nji rreth Prefeklure a Nënprefekture, Komisionet e 
këtyne rretheve, porsa të mblidhet prodhimi, i a laj; 
mëroj në sasit e mbledhuna Komisjonit në juridiksio 
nin e të cilit ka pronari banimin dhe vetëm ky Ko 
misjon, mbasi llogarit sasin e përgjithshme, cakton 
pjesën qi do t'i shitet Shtetit në bazë të pasqyrës së 
masipërme. 

Neni 6 
Ata qi zolnojnë sasina gruni, elbi, thekne ose 

miell të tyne nga prodhimet e vjetra, ma tepër nga 
sa u nevojitet për ushqimin familjar, janë të dety 
ruem qi këto sasina, mbrenda 30 ditëve nga data e 
hymjes 11ë fuqi të këtij Dekreti, t'ua shesin ose kon 
sumatorëve direktë ose Shtetit. 

Gjithashtu ata qi, me qëllim tregtije kanë grum 
bullue nga prodhimet e reja sasina gruni, elbi a 
thekne para hymjes në fuqi të këtij Dekreti janë Ui 
detyruem qi këto sasina t'i shesin në konformitet me 
paragrafin e sipërm. 

Neni 7 
Shitësit (harmanxhijt), pronarët e makinave shi 

ëse dhe mullijsit janë të detyruem me i a dorëzue 
Shtetit sasit e mbledhuna mbrenda afatit qfi cakton 
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Komisjoni, mbasi të kenë ndalë ushqimin e nevoj 
shëm për familje, në rasë se nuk janë bujq ose pro 
narë nga ala të përfshimë në nenin 5 të këtij Dekreti. 

Neni 8 
Për efekt të këtij Dekreti për familje kuptohen 

të gjithë ata persona qi jetojnë së bashku. 
Nevoja familjare për çdo njeri llogaritet në 20 

kg. drith në muej, qoft grun, thekën ose elb ose 
edhe nga të trija të përzieme. 

Askush nuk mundet me grumbuUue grun, the 
kën ose elb ma tepër se ç'i nevojitet për ushqimin 
e gjashtë muejve. 

Pronarët dhe bujqët që do të ushqehen me mi 
sër ose pjesërisht me grun dhe pjesërisht me misër, 
në kohën e vjeljes së misrit, janë të detyruem t'i 
shesin Shtetit mbrenda afatit të caktuem prej Komi 
sjonit sasin e grunit qi do të z avendësoj në me misër. 

Neni 9 
Këshilli i Ministrave, me vendim të posaçëm 

cakton çmimin e grunit tip qi blen Shteti në bazë 
\ 

të nenit 5. 
Për grun tip konsiderohet ai që përmban deri 

më B°lo landë të hueja e qi ka nji peshë specifike 
prej 0,73, 

Në qoftë se landët e hueja kaloj në 3% e mbrijnë 
deri në IO, për çdo përqindje bahet. përpjestimisht 
zbritja e çmimit. 

Kur landët e hueja kapërcej në 10°1o dorëzuesi 
detyrohet me plotsue diferencën me grun. 

Për ndryshimet e peshave specifike veprohet në 
bazë të tabelës qi Ministriia e Ekonomia Kombëtare 
do të pregatisë për këtë qëllim. 

Neni 10 
Sasit mbi të cilat bajnë fjalë nenet 5, 6 e 7 të 

këtij Dekreti do të dorzohen ndër magazinat e Shte 
tit në qendrat ma t'afërme qi do të caktojë Komisjoni 

Bartja deri në qendrën e dorzirnit asht e dety 
rueshme; por kur largësija e kësaj qendre nga vendi 
ku ndodhet gruni asht ma e madhe se 15 km. për 
çdo km. të tepërt komisjoni cakton nji shpërblim qi 
raje n'analogji me çmimet e trasporteve lë ditës që 
do t'i paguhet dorzuesit me nji herë nga Enti i Grum 
bullimit. 

Ndër krahina malore, ku përveç komunikacjo 
neve të vështira e të -largsis me qendrat e dorzimit, 
edhe prodbimetujan ma të pakta se nevojat e popull- 
1:iisë tyne, me vendim të komisjoneve, tepricat even- 

tuale të ndonji bujku ose pronari mund të lehen në 
ruej Ljen e tyne dhe me delegim po të komisjoneve 
përkatëse, me anën e Komuneve u shitet nevojtarve 
t'asaj krahine. 

Neni 11 
Bujqit, pronarët dhe sipërmarrësit e të tretave 

dhe të dhetave, mbasi të zbresin, të parët e të dytët 
sasit e caktueme në nenin 5 dhe të tretët detyri 
met e marruna me kontratë, tepricën eventuale janë 
të lejuem t'ua shesin blersave t'autorizuem ose Shtetit. 

Sipërmarrsit e të dhetavet dhe të të tretave, kur 
provojnë se nuk kanë nxjerë të gjithë sasin e gru 
nit për të cilën kanë marrë detyrim me dorzue, le 

. johen me ble në treg të lirë, me autorizim të Krye 
tarit të Zyrës së Financës, sasinat qi u mungojnë. 

Neni 12 
Tue përjashtue 20 kg. për frymë, kushdo qi me 

çdo titull ka sasina ma të mëdha gruni, elbi, thekae, 
misri ose miellna të tyne, nuk ka të drejtë me ble 
bukë ndër fura për aq kohë sa i duhet me konsu 
mue ato sasina. 

Neni 13 
Nxjerrja jasht Shtetit e grunit, elbit, theknës, 

misi it si dhe ç lo drithi (cereali) tjetër ose e miellnave 
të tyne, asht krejtësisht e ndaluerne. 

Neni 14 
Bartja e dr ithnave të përmenduri në Nenin 13 

në Komur.et rreth kufmit për ç'do nevojë qoftë, ba 
het vetëm me letër autorizimi të kryetarit të Ko 
munes së kufrnit. 

Komuneve të Kufinit për të pasë nji bazë në 
lëshimin e letër-autorizimeve të transportit. dhe për 
të munduu me ushtrue kontrollimin e duhun, i u 
dërgohet prej Komisjonit përkatës nga nji kopje e 
listave të parapame në germën c) të nenit 4 të kë 
tij Dekreti me emnat e bu[qëve e të pronarve të ju 
ridiksionit të këryne Komunave dhe me .sasit qi sei 
cili ka prodhue. 

Neni 15 
Kornisjoneve të parapamë në Nenin 4 në rasë 

nevoje, Ministrija e Ekonomia Kombëtare u venë uë 
dispozic.on :iga nji ose më shumë sekretarë, e në 
qoftë se Miuistrija vetë nuk i dispouou, autorizon 
Kryetarët e Komisioneve me i manë mi pagë ditore 
për aq kohë sa do të nevoj ten. 

Pagesat po të bahen nga fondi i Ministris në 
f}i.lë, qi Qevenja i cakton për këtë qëllim. 
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Neni rn 
Kushdo qi në kundë rshtim me dispozitat e kë 

tij Dekreti, me qëllim spekullimi grumbullon, shet, 
blen, fshehë drithna ose miellua të t yne ose i shma 
nget denoncimit të ktyneve ose e ban të metë denon 
cimin, ndeshkoh t urn burgim të randë nga i"> deri 
në 20 vjet dhe me gjobë ti> randë baras me pesfi 
shin e vleftës së aty ne {-?j,ina,e, tue u konfiskue nji 
kohësisht edhe këto. 

Neni 17 
Kushdo që heq, prish, përvetnn ose në çdo më 

nyrë çduk drithna të cilët të caktuem me u ble prej 
Shtetit në konformitet me uispozitat e këtij Dekreti I 

janë lanë në ruejtjen e tij me kondit dorëzimi, ndesh- · 
kohet me burgim të randë nga 5 deri 20 vjet dhe 
me gjobë të randë baras me pesë fishin e vleftës s'a- 
tyne gjanave. 

Neni 18 
Kushdo që pa arsye të paruqituna e të pranu 

eme prej Komisionit, nuk i sjellë në kohën dhe në 
qendrën e caktueme sasit e deslinueuie 10e ia shit 
Shtetit në konforrnitet me dispozitat e këtij Dekreti, 
ndëshkohet, vetëm për këtë V( për, me burgim deri 
në nji vjet dhe me gjobë të raudë deri në 1000 fr.shq. 

Neni 19 
Kushdo qi, në kundërshtim me dispozitat e kë 

tij Dekreti, ban kontrabandë tue nxjerrë jashtë Shte 
tit (cereale) ose miellnat e tyne, në sasina deri në 
20 kg. ndeshkohet me burgim të randë nga 10 deri 
24 vjet dhe me gjobë të randë baras me dhjetfishin 
e vleftës së gjanave, tue u konfiskua njikohësisht këto 
si edhe mjetet e transportit. 

Në qoftë se ekzistojnë shkaqe randësore ligjore 
ose të tilla të çmueme prej Gjykatës siç janë: sasina 
ma tepër se 20 kg. të gjanavet të kontrabandës, të 
qenunit e fajtorit në shërbim të Shtetit e të tilla, 
vendoset ndëshkimi me vdekje. 

Neni 20 
Kushdo qi në kundërshtim me Nenin 12 Hen 

bukë ndër furrat për ushqimin e tij dhe të familjes 
së tij, me qëllim qi mos të konsumojë drithnat ose mi 
ellnat për të cilët ka qenë i autorizuem me i mbajtë 
për ushqim familjar, ndëshkohet me gjobë të randë 
deri në 2000 fr. shq. dhe në rastë përsëritje edhe me 
burgim deri në nji vit. 

. Neni 21 
Kur dhjetarët ose personat e ngarkuem prej 

tyne si dhe nëpunsat e Shtetit ose edhe persona të 
tjerë në shërbim të përkohshëm të Shtetit, të ngar 
kuem me administrimin e së dhetës mbetun në Eko 
nomi, mbaj në rregjist rat e dhetirnit dhe diftesat në 
triplikatë të parashikueme prej Nenit 3 të këtij Dek 
reti pa rregull ose me shënime të rreme ose nuk i 
dorzojnë ata rregjistra dhe bloket e diftesave në ko 
hën e caklueme me qëllim përfitimi ose damtimi t'in 
t- resave të Shtetit në të cilat synon ky Dekret, ndësh 
ko! en me burgim të raudë nga 5 deri në 20 vjetë 
dhe mp, gjobë të r.mdë baras me vleftën e sasis së 
prodhimeve të pa-regjistruerne. 

Neni 22 
Nëpunsat ose personat e tjerë në shërbim të 

·shtetit ose të Komuneve që ometojnë, qoftë edhe nga 
pakujde- ia ose imprudenca, detyrat që iu ngarkon ky 
Dekret 11ë lidhje me tregullimin e grumbullimit të 
drithnave dhe shkaktojnë në këtë mënyrë dam në 
interesat e Shtetit, pa mvarsisht nga ndeshkimet e 
tjerr që eventualisht mund t'aplikohen për bashkë 
punim të lyne në ndonjaniu nga fajet e parashikueme 
prej nenevet 16, 17, 18, 19 e 20 të këtij Dekreti, pu 
shohen me nji herë nga shërbimi. 

Neni 23 
Atyneve qi zbulojnë, qofshin ose jo Agjenta të 

fuqis Pubhke, drithna të mbajtun ose të mbartun në 
kundë~shtim me dispozitat e këtij Dekreti u epet, 
me vendim të Ministrit t'Ekonomis Kombëtare, nji 
çëmim 75°1o der në 100°/0 të vleftës së drithnave të 
zbuluem për të cilët do t'urdbnohet menjiherë dor 
zimi në grumbullim. 

Kurse sekuestrimi bahet me denoncim nga ana 
e të tretëve, Agjentat që kryejnë sekuestrimin me ve 
ndim të Ministrit t'Ekonomis Kombëtare kanë të drejtë 
për nji çmim baras me 25% të vleftës së drithnave 
të zb~luem. 

Në të dy rasat e sipërme, kur zbuluesi ose 
agjentat qi kryejnë sekuestrimin e drithnave të mshe 
hun, kanë nevojë për grun, thekën ose miellna të 
tyne për ushqim të familjeve të tyne, kanë të drejtë 
me marrë sasin qi u nevojitet nga sasija e zbulueme, 
me vendim të Komisionit krahinor. Vlefta e drithit 
të catuem në këtë mënyrë do të zbritet aga shuma 
e çmimit. 

Neni 24 
Kompetenca me gjyk.ue fajet e parapame nga 

ky Dekret i përket Gjyqit t~ posaçëm tG Fuqive Ar• 
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mate të U njisueme të Shqip nis, i cili ka me proce 
due me gjykim lë menjihershëm. 

Gjyqi i nalt-përmendun do të jetë për këtë që 
llim i përbamë nga Gj_enerali, Kryetar, nga Gjyqtari 
Ushtarak, relator, nga nji Oficer epruer i Milicis Fa 
shiste Shqiptare e nga dy gjyqtarë, antarë, të zgje 
dhun nga 'Ministri i Drejtësis e t'emnuem me Dekret 
Mëkambsuer. 

Neni 25 
Çdo dispozitë tjetër në kundërshtim me këtë 

Dekret mbetet pa fuqi. 
Neni 26 

Ky Dekret hyn në fu9i që nga dita e botimit të 
tij në Fletoren Zyrtare, dhe do t'i paraqitet nga Mi 
nistri propozues Këshillit t'Epërm Fashist Korporativ 
për këthimin e tij në ligjë. 

Urdhënojmë që ky Dekret të botohet në Fleto 
ren Zyrtare të Mbretnis, tue i dhanë mandat cilitdo 
që i përket m'e respektue dhe me ha që të respektohet. 

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

M. Kruja d. v. K. Kote d. v. Shuk Gurakuqi d. v. 

Dekret Mëkambëeuer datë 6 Korrik 1942-XX 

Mbyllje e Sesionit të parë të Legjislaturës së parë 
të Këshillit t' Ep. F. Korp. 

NA 
Mëkambësi i Përgjithshëm i Madhnls së TIJ 

VIKTOR EMANUELIT III 
Për Hir të Zotit e Vullnet të Kombit 
MBRET I ITALIS DHE I SHQIPNIS 

PERANOOR I ETIOPIS 

Në virtiyt t' autoritetit që Na asht delegue ; 
Mbasi u-pa Neni a i Statutit Themeltar të 

Mbretnis e Neni 7 i D. M. 3 Prill 1940-XVIII, Nr. 
101, i kthyem në Ligjë me datë 12 Korrik 1940-XVIJT 
Nr. 358; 

Mbasi Këshilli Epruer Fashist Korporativ i ç~ 
lun me 16 Prill 1940-XVCIJ, ka zhvillue tash dy vjet 
e ma nji veprimtari të lavdueshme dhe me shqyrti 
min dhe pëlqimin e të gjitha ligjve që u përkasin ri 
organizimit lë Mbretni!. e rretl.anave lë luftës i ka 

krye tue dhanë punë fazës së parë të Legjislaturës 
të tanishme; 

Mbasi u-ndigjue Kryetari i Këshillit Epruer Fa- 
shist Korporativ; 

Mbasi u-ndigjue Këshilli i Ministrave; 
Mbi propozimin e Kryetarit të Këshillit të Mi 

nistrave; 
kemi dekretue dhe dekretojmë : 

Secioni i parë i Legjislaturës së parë të Këshi 
llit Epruer Fashist Korporativ do të mbyllet me 8 Ko 
rrik Hl42-XX. 

Secioni i dytë do të fillojë me datë 12 Tetuer 
1942.XX në ora 10. 

Tiranë, me 6 7-19U-XX. 
Francesco Jacomoni d. v. 

M. Kruja d. v. 

DEKRET MJNISTRUER 

Shtim fondesh në Buxhetin 1941-42 

MINISTRI SEKRETAR SHTETI PER FINANCAT 

Mbasi pau nenin 5 të Dekretit Mëkambësuer 
Nr. 1 dt. ~3-I-1942-XX, botue në Fletoren Zyrtare 
Nr. 10 dt. 29.I.1942,XX, Nr. 10 dt. 19-1-1942-XX; 

Mbasi pa nenin 5 të Dekretit Mëkamhësuer Nr. 
47 dt. 1.IV.1942-XX, botue në Fletoren Zyrtare Nr. 39 
dt. 8.lV.1942-XX; 

Tue pa nevojën me plotësue fondin · e rroga vet 
të Ministris së Financavet e l' asaj t' Arsimit; 

DEKRETON: 
Neni 1 

Në. gjendjen e parapamjevet të shpenzimevet 
t' ushtrimit Financiar 1941-942 shtohen fondet si 
vijon: 

INSTIT"GTE TË NALTË E MINISTRI E.FJNANCAVET 
JJ[inistri i Financacei 

Kap. 84 Rrogë personeli e indemnitet 
Këshilltarit të Përhershëm Fr$bq. 20.000 

Ministri e Arsimit 
Kap. 1 Rrogë personeli, zëvëndësije prit 

mënije e disponibiliteti, rrogë për 
nëpunsa n'udhtim e.. në rasë dorë 
zim Zyrash, pagesë orësh specia 
le suplementare dhe indemnitete 
për Këshilltarin e Përhershëm ,. 240.000 

~ ~60.000 
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Neni 2 
Fond i Fr. Shq. 260.000 (dyqindegjashtëthjdë 

mijë), shtue si mbas nenit l-rë përballohet me t' ar 
dhunat e vërtelueme ma tepër se parapa uë gjendjPn 
e parapamjevel të t' ardhunavet t' ushtrimit financiar 

1941-1942. 
Neni 3 

Ky Dekret ka me i u kom unik UP. Këshillit Kon 
trollues e Ministris s' Arsimimit për rre~jistrim, dhe 
ka me u bolue në Fletoren Zyrtare të .Mbretnis. 

Tiranë, më 1-7-1942-XX 
Ministri i Financavet : 
Shuk Gurakuqi d. v. 

DF,KRET MINISTRUER 

Shtim fondi në Buxhetin 1941-42 

JIINlSTH.I SEKRE'l'All SHTETI P~~R FJNAt\CAT 

Mbassi pau nenin 5 të Dekretit Mëkambësuer 
Nr. l datë 23 1-,912-XX, botue në Fletoren Zyrtare 
Nr. 10 datë 29-1-1942-X '(; 

Mbasi pau nenin 5 të Dekretit Mëka mhësucr 
Nr. 47 datë 1 IV-1942 XX, botue uë Fletoren Zyrtare 
Nr. 39 datë 8-1 V -1942-XX; 

Tee pa nevojen me plotësue fondin e rrogavet 
të personelit të Ministr.s së Financa vet, 

DEKRETON: 
Neni 1 

Në gjendjen e parapamjevet të shpenzimevet 
t' ushtrimit financiar ,941 1912 r Instituteve të Nalla 
e Ministri e Financavet, në Rubrikën "Ministrija e 
Financa vet" nën Kap. 84 • Rrogë personeli e indem 
nitet Këshilltarit të Përhershëm» shtohet fondi prej 
fr. shq. 2=">.000 (njizetepesëmijë). 

Neni 2 
Fondi i sbtu-m si mbas nenit 1 të këtij Dekreti 

përballohhet me t' ardhunat e vërtetueme ma tepër 
se parapa ul! gjendjen e parapamjevel t' ardhunavet 
t' ushtrtmit financiar 1941-1942. 

Neni 3 
Ky Dekret ka me i-u komunikue Këshillit Kon 

trollues për rregjisu im dhe ka me u botue në Fle 
toren Zyrtare të Mbretnis. 

Tiranë, më 4-7-1942-XX 
Ministri i Financavet 
Shuk Gurakuqi ti. v. 

DEKRET MJ~TSTRU~:R 

Shtim fondesh në Buxhetin 1941-42 

)l[~. SEK Hl~TAH SHTET[ Pi~n ~r~ANCA'I' 

Mbassi pau Nenin 5 të Dekretit Mkambsuer Nr. 
1 d. 23.I.1942 XX, botue në Fletoren Zyrtare Nr. 10 
d. 29.T.19!:i xx; 

Tue ndi nevojën me rregullue µjmdj~t e fondeve 
të rrogave r administratave të ndryshme; 

DEKHETON: 
Neni 1 

Në gjendjen e parapamë të shpenzimeve për 
ushtrimin HHl-42 shtehen për Dikastër e kapitull 
shumat qi vazhdojnë: 

I ~STITCTE Tg N AL'l'A 
Drejtori e Përgjithshme e Shfypit, 

Propaaandës dhe Turizmit 
Kap. 51 llrogë personeli 

fr.shq. 
15.000 

Mini::;fri e Financave 
Kap. 8l .-H ·ogë personeli e iudemnitet Këshill- 

tat it të Përhershëm 1 ~0.000 
Drejtori e Përç]. e Shëndelësis 

Kap. 11 Hrogë personalit e shpërblim për mje 
kët e posaçëm (si mbas Ligjës me dalë 16 
Qershuer 19U) dhe për luftimin e malarjes 
dhe sifilizit, shpërblim antarve privat të Kë 
shillit të Shëndetsis dhe Li shënuesave, sub 
vencion Bashkive, Komuneve për farmaci 
stët, mamitë, dentistët dhe për personelin 
shëndetsuer të tyne , HO 000 

Kap. 18 Shpenzime për mbaj Ije spitalesh: Spi 
tali Civil në Tiranë, i Shkodrës, Gjinokas 
trës, Vlonës, Korçës e Durrësit, dhe për 
Infermeritë, Elbasan, Berat, Pes'rkopi e Ku 
kës, shpenzime për mbajtjen e ushqimin e 
mjekimin e të sëmurëve, blemje materialesh, 
mobiljesh e gjithfarë teshash, meremetime 
të çdo natyre dhe për veshë-mbathje të së 
murësh, portieri, postieri dhe ordinancave 
të zyrave, shpërblim personelit shërbyes lë 
përkohshëm, zjarm e dritë pastrim, miratim 
lokalesh shpenzime të ndryshme të çdo na 
tyre për laboratorët, shpenzime për tran 
sport të sëmurësh, dhe mjekësh në rasa 
urgente jashtë orarit, zyrtar dhe shpenzime 
lë vogla e lë ndryshme të çdo natyre uë 
vështrime me shërhimct e spitalevet 37.500 
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Fr.Shq. 
Kap. 19 Shpenzime për mbajtje, ushqimin e 

mjekimin e të sëmurëve, blemje e mere 
metim mobiljesh e gjithfarë teshash e ma 
terjal për spital e për të sëmurë, shpërblim 
personelit shërbyes të përkohshëm, pastrim 
e ndreqje lokalesh, zjarm e dritë, shpenzi 
me për vajtje e ardhjen të Drejtorit dhe 
Komisionit administrativ dhe mjekut nevro 
log nga qyteti i Vlonës n' institut, dhe shpen 
zime të vogla e të ndryshme gjithfarësh në 
veshtrim me shërbimet e spitalit 5.000 

Kap. 20 Shpenzime gjithfarësh për mbajtjen e 
tij dhe pagë personelit shërbyes të përkoh- 
shëm 1250 

Kap. 21 Drejtorija e Shërbimit Hygjenik e an 
timalarik e Drejtoris së Përgjithshme të 
Shëndetsis në qendrat hygjerike: Tiranë, 
Shkodër, Elbasan, Kavajë, e Korçë dhe me 
Laboratorët e vet shpenzime të çdo natyre 
për mbajtjen e tyne, dhe pagë ditore e mu- 
jore për personelin provizor të tyne 1250 

Kap. 22 Fond disponibël për pagë dhe shpen 
zime të çdo natyre për luftimin e sëmundjeve 
ngjitse të pa prituna e për luftimin e së- 
mundjeve sociale _ 1000 
Ministri e P. Botore dhe Drejtori e 
Përgjithshme e Posi-Teleqrafaoe 

Kap. 11 Rrogë personeli e rrogë personelit 
provizor 500.000 
Ministri e Arsimit 

Kap. 1 Rrogë personali, zavendsije, pritmëoije 
e disponihiliteti, rrogë për nëpunsa 'hë 
udhtim e në dorzim zyresh, JJ'agesë orësh 
specjale e suplementare dhe indenitet për 
Këshilltarin e Përhershëm 300.000 

Shuma fr.shq. 1.121.000 
Neni 2 

Fondi i shtuem si mbas Nenit 1 përballohet me 
t' ardhunat e vërtetueme ma tepër se janë parapa në 
gjendjen e parapamjeve t' ushtrimit financjar 1941-42. 

Neni 3 
Ky Dekret ka me iu komunikue Kshillit Kontro 

llues, dhe ka me u-hotue në Fletoren Zyrtare të Mbret 
nim. 

Tiranë, më 9 Qershuer 1942-XX. 
Ministri Sekretar Shteti për Financat 

Shuk Gurakuqi d. v. 

FLETË - SHPALLJE 

Administrata e Postave Telegrafave 
dhe Telefonave 

Neni 1 
Lajmohet Re në muejin 1 Korrik ditën 

prej orës 9 deri ora 12 në Zyrën e Prefekturës pa 
ra komisionit të ankandit i kryesuem prej Prefektit 
ka per t'u ha ankandi për shitjen e postëbartësis për 
dy vjet ç'prej 1 Korrik 1941 den me 30 Qersb;;; 1943 
d. m. th. per ushtrimet financiare 1941-42 dhe 
1942 43 ndermjet Prizren-Orahovac e anasjelltas, e 
perditëshme me automobil tuj perfsbi dhe marrëdba 
nj et postare ndër Zyrat ndërmjetëse të rreshtueme 
në Art. I. të kontratës që gjindet pranë Zyrës Poste 
legrafike të Prizrenit. 

Neni 2 
Ankandi i postëbartësiës c tregueme në nenin 1 

këtu sipër do bahet 21 dilë mbas ditës së shpalljes 
në Fletoren Zyrtare prej orës 9 deri 12. 

Po kje se atë ditë takon festë zyrtare, ankandi 
bahet në të nesërmen po në orën e sipertregueme. 

Neni 3 
Çmimi bazë për çdo muej per postëbartësin e 

tregueme në art. 1 asht fr. shq. 400. 
Neni 4 

Ofertat nuk duhen të jenë baras me çmimin 
bazë që sbenohet këtu sipër, por me zbritje përqi 
ndëse mbi çmimin bazë. 

Neni 5 
Pranimi i ofertave do të ngjasin tri orë d.m.th. 

prej orës 9 deri ora i'?l, mandej çelen zarfat, ofer 
tat e paraqituna nuk mund të tërhiqen por se i cili 
ofertues mund të paraqesin të tjera oferta gjith he 
rësh para se të bahet çelja e zar fa ve. 

Neni 6 
Ofertuesi, për me marrë pjesë në adjudikatën e 

postë-bartësis tregue në nenin 1 do t'i paraqisin Ko 
misionit të Adjudikatës dokumentat dhe garancin si 
këtu poshtë vijon : 

a) Nji dishmi prej Administratës së vendit ku 
ofertuesi ushtron zejen ose tregëtin e tij, në të cilën 
do të vërtetohet se asht i ndershëm; 

b) Nji çertifikatë t'Odës së Tregtia së vendit, ku 
ofertuesi ushtron zejen ose tregtia, qi të vërtetojnë 
zotësin o tij për lë kryemit e këtij shërbimi dhe që 
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Depozitim' i akcjoneve do të bahet në vështrim 
të Statutit në fjalë pranë selis të Shoqnis. 

Në qoftë se ka me qenë nevoja për nji. mbledhje 
të dytë, ajo caktohet qysh trsh për ditën që ndjekë 
në të njajtën orë e vënd. 

Në rast se dita e mbledhjes ka me qenë nji ditë 
ftsste, asambleja ka me u mbledhë ditën mbrapa. 

Shkodër, 2~ 6 19H XX 
Presidenti 

FLETË SHPALLJE 

Komuna e ~ubullimës me vendim Nr. 12 dat 15 
Maj 1942- XX. 

Nx,ierr në adjudikatë sipërmarje paksimi pjesën 
e rrugës Komunale për transportimin e 400 (katërqint) 
metrokup gur me kondita që posht vijojnë : 

Adjudikata dotë zhvillohet në zyrën e Komunës 
Bubullimës para Komsjonit të adjudikatës të krye 
suem prej Kryetarit të Komunes 21 ditë mbas shpa 
lljes në Fletoren Zyrtare e në Gazetën Tomorri. 

Adjudikata dotë bahet e hapët 3 orë resht, prej 
orës 9 deri në orën 12 të ditës sipërshenueme, në 
rast se dita e 21 ashtë festë zyrtare shtyhet nji dit 
ma von. 

Çmimi bazë për nji metrokup gur ashtë caktuar 
fr.shq. 35 (tridhet' e pesë) dhe në pakësim. 

Ofertat i paraqiten Komisjonit të adjudikatës 
pranë Komunes të cilat tue qenë të vulosuna me 
dyllë të kuq duhet të jen të shoqërueme me shumën 
komplesive ; konkuruesat marin përsipër transpor 
timin; e materjalit sipër shenuemvnë vendin e des 
tinuem, këto oferta krahasohen dhe Komisjoni i adj u· 
dikon ofertuesit më të mirë. 

Nuk pranohen oferta që kanë shprehje kondi- 
sjonale, referimi dhe ato të dhanuna me anë telegra 
mi e telefoni. 

Personat që paraqesin oferta për nji të tretë 
nuk pranohen dhe duhet të paraqesin akt noterial ose 
prokura autorizimi. 

Në mbështetje të dispozitave të Nenit 25 të re 
gullores të Kontabilitetit, konkuruesat duhet të paraqe 
sin bashkë me ofertën dhe garancinë në të holla të 
depozitueme në nji nga Financat ose institutet Ban 
kare të njoftuna prej Shtetit, ose në pasuni të pa 

tundshme të ipotekueme në favor lë Komunes; pra 
nohen dhe oferta të dërguarë me anën e postës mjaf 
ton që të kenë mbritur nji ditë para çeljes deri në 
orën 12 të mbylljes së adjudikatës. 

Kontrata dotë nënshkruhet prej furrnitorit bren 
da 10 ditëve nga data e lëshimit të adjudikatës me 
vendimin e Konsulltës, . dhe në rast kalimi të këtij 
afati sipërmarrësi humbet të drejtën e depozitë, dhe 
Komuna ka të drejtë me anullue adjudikatën. 

'I'ë gjitha shpenximet e Kontratave të taksave 
qeveritari>, lë botimit të kësaj Flet Shpallje në Fleto 
ren Zyrtare dhe në P'letore të ndryshme janë në ngar 
kim të sipërmarrësit. 

Mënyra e pagimit sipërmarrësit për transportimin 
e ~O (katërqint) metrokup gur caktohen në tri keste 
të njejta: · . 

a) Kesti i parë dotë paguhet mbasi të jetë dorë 
zue një e treta e materjalit; 

b) Kesti i dytë dotë paguhet si të jenë plotësua 
dy të tretat; 

c) Dhe kesti i tretë .ka me ju dorëzue atëhere 
kur të jetë plotësue transportimi i të gjith materjalit; 
në përfundim sipërmarrësi, ka të drejtë me tërheq 
aktet e garansisë dhanë në favor të Komunes. 

Të interesuemit për çdo informatë më të mirë 
ti drejtohen Sekretaris së Komunes Bubullimes. 

Bubullim, më 20.5.1942-XX. 
Kryetar' i Komunes 

SHPALLJE ANKANDI 

Nxirret në ankand publik lëshimi në sipërmarrje 
për meremetimet e 10 sbtëpijavet Ekonomike-Popu- 

" Hore, prona të Kryqit të Kuq Shqiptar në Portin-Edda, 
me konditat e poshtëshenueme: 

1) Shuma për këto meremetime asht fr.shq. 
437t (katërmijëtreqindë e shtatëdhetë e nji), 

~) Garancija prej fr.shq. 430 (katërqindë e tridhetë) 
duhet t~ derdhet në të holla në njenën nga. Bankat 
e vendit ose direkt në këtë Zyrë. 

3) Ofertat, në bazë të Nenit 36 të Rregullores 
së Përgjithshme të Kontabilitetit, do të paraqiten ndër 
zarfa të mbylluna e të vulosuna me dyell të kuq, të 
destinueme Zyrës së Kryqit të Kuq-Komisjonit të 
Adjudikata ve- Porto-Edda. 
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zotnon të gjitha mjetet e nevojshme për plotësimin li 

e detyrës; 
c) Nji garanci Ipotekore prej fr. shq. (4000) në I 

shkallë të parë mbi pasuni të pa tundëshme ose të 1 

rregullshme si mbas dispozitave të li~jës mbi garan- 1' 

cit Ipotekore të shpallun në Fletoren Zyrtare nr. 34 
datë 12-VI-1934. , Oferluësi, mund të japin garancifo relative të I gullores për zbatimin e ligjit të naltë- përmendun. 
postëbartësis edhe në të holla, tue depozitue vetëm I Në rast se ndër oferta të mëshefta rezulton se 
gjysmën e shumës së tregueme këtu sipër, tue u der- dy ose ma iepër ofertuësa kanë paraqit oferta të nji- 
dhun n'arkën e zyrave financiare të Shtetit ose në njishme e qi janë të pranuëshme, atëherë veprohet 
Bankën Kombëtare të Shqipnisë. në nji konkurencë të hapët vetëm ndër mjet të tyne 

si mbas nenit 41 të rregullores pastaj i adjudikohet 
postë-bartësija ofertuësit qi ep çmimin ma të ulët. 

Për veç këti rastit, nuk ka m'u ba ndenji kon 
kurencë e hapët. 

Neni 7 
Personat, të cilët do të of eroj rië me ~aranciën 

e nji personit të tretë, detyrohen të paraqisin nji akt 
noterial me të cilën të p. ovoj uë se janë t'autorizuem 
si pas ligjës, të japin ofertat e të marrin përsipër 
obligimin dhe të nënshkruejnë kontratën përkatëse 
e sigurimin e garanc'ës financiare, bankare, ipote 
kore të garantit. Në rast të kundërt ofertat e tyne 
nuk kan me u marrun parasysh. 

Neni 8 
Ofertuësit që do të konkurojnë në emën e për 

llogari të personave të tretë, duhet të paraqiten me 
. prokurat autorizuese, për ndryshe ofertat nuk kanë 
me qenë të vlefshme. 

Neni 9 
Nuk janë të pranuëshme të gjitha ato oferta 

që do të kenë shprehie kondicionale ose shprehje ri 
ferimi, ~jith'ashtu nuk do të merren parasysh ofertat 
e bame m'anë telegrami ose telefoni. 

Neni 10 
Pranohen edhe oferta të dërguëme me postë 

t'adresuëme komisionit të adjudikatës së postë-bartë 
siës, veç kësaj adrese, sipër zarfit duhet të shënohet 
edhe postë-bartësija së cilës i referohet oferta. 

Por në këtë rast pëq'!jef1jësija e vonesës së 
mbrritjes ofertës pas orës së ankandit i përket ris 
kut të dërguësit që interesohet. 

Neni 11 
Garancija e përmendun në nenin 6 paragraf c) i 

kt heh et me njiherë të - gjithë ofertuësve, përveç ati 
që ka me ngel sipërmarrës. 

Neoi 12 
Ankandi do të bahet si mbas paragrafit (2) të 

nenit 36 të rregullores për zbatimin e ligjit të kon 
tabilitetit mbi administrimin e pasunis së Shtetit. 

Neni 13 
Në orën a Kryetari i Komisionit çelë ofertat 

në prezencën e ofertuësve, i krahason me skedën e 
msheftë dhe mbasi të përjashtohen ato oferta që janë 
për mbi skedë, sipërmarrja e poslë-bartësis i adjudi 
kohët ofertuësit ma të mirë si mbas nenit 38 të rre- 

Neni 14 
Shpenzimet c botimit të shpallj. s në Fletoren 

Zyrtare si edhe në fletoret e vendit, gji1~1'ashtu edhe 
shpenzimet e lidhjes së kontratës e të pagesës së <ly 
përqind tak~ë kasneci Bashkis randojnë mbi sipër 
marrësin të cillit i mbetet këjo postë-bartësi. 

'Neni 15 
Adjudikatari detyrohet me lidhë kontratën de 

finitive për postë-bartësin q'i mbetet mbrenda 10 dit 
ve mbasi të jepet autorizimi nga Drejtoria Përgjithë 
she P. T. T., në rast të kundërt postëbartësia ka m'u 

•• vue përsëri në adjudikatë dhe në kjoftë se në përfu- 
ndim të kësaj rezulton nji çmim ma i ualtë se aj i 
adiudikatës së parë, diferenca do të mbulohet me 
anën e garancia së adjudikatarit të parë. Përveç mbu 
limit adjudikatari i parë, duhet t' i paguej Admini 
srtatës Postelegrafonave edhe nji gjobë prej tre për 
qind mbi' çmimin bazë të caktuem në Art. 3 të llo 
garitun lër një vjet. Adjudikatari nuk ka kursesi të_ 
drejtë me rekurue në Gjyq. 

Anulim leje punishte 
Njoftohet se kjo Ministri mori vendim për anu 

limin e lejes Nr. 261-A datë 18 4.1941-XIX, lëshue në 
favor të Z. Castori Dedalo për ngrehjen në Durrës 
të një punishteje për gypa lugje etj. sende prej çemen 
tje me nji fuqi molorike prej 11/2 HP. 

Tiranë, 6-7~1942-XX 
Ministrija e E.k. Kombëtare 
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Anulim leje zdrukthetarije 

Njoftohet se kjo Ministri mori vendim për anu 
limin e lejes Nr. 196 A datë 28 6-1940-XVIII, lësbue 
në favor të Z. Miho Lezo për ngrehjen e nji zdrukth- 
tarije me nji fuqi motorike prej 10 HP. 

Tiranë, më 6 7-1942-XX 
Ministria e Ekonomis Kombëtare 

Humbje mandati 
Rizulton i humburi mandati direkt i lëshuern 

nga Drejtoria e Përgjithshme P· T.T. nën Nr. 65 datë 
datë 2-VJII-1941 Kap. 11 të mbrapambetuna t' ush 
trimit 1940-1941 për fr. shq. 25 lëshue në favor të 
Z. Thoma Vangjelit e për t' u kuitancue nga an' e 
Intendentit e arkëtarit të Financave të Korçës. 

Personi qi mund t' a ketë gjeturi lutet qi t' a 
dorëzojë ose pranë Intend . Financiare të Korçës ose 
Seksionit Llogariës Dr ejtoriës Përgjithshme P. T.T. 

Tiranë, 4-7-1943-XX 
Drejtorija e Përgjithshme P. T.T .. 

Shpallje Gjyqesh 

· Ftesë penale 
Parashqevi Konduli dhe Magdalini Kiku të dyja 

nga Çamandaja e Greqisë tbiren për me u prezantue 
para Gj} kalës Paqtuese të Libohovës më datën 
11-7-1942-XX ora 9 p. d. për t'u gjykua si të pan 
dehuna për sjeJlje kondrabande nga Gr€qija në 
Shqipni. 

Na rast mos prezantimi ditën dhe orën e sipër 
shenueme ka me u veprue në bazë lë ligjës në mu 
ngesën e tyre. 

Kjo thirje e shpalluri në Fletoren Zyrtare zen 
vendin e somunikimit. 

Libohovë, me 29-V-19-12-XX 
Gjyqtari Paqtues 

* * * 
Thirret IDP, u prezantue para Gjykatës Hetuese 

Tiranë, me datë t:l Korrik 1912.XX, n'oren 9 p.u a 
dreke, si i pandehur i quajturi Thoma Harallamo 

Jorgji, nga Sgoraleci i Kovaçishtit të Bilishtit, më 
parë me banim në Tiranë, tash me banim të pa-di-' 
tur, mbasi ky akuzohet se duke qenë shërbëtor pranë 
Caseroli Giovanni, nga Italia,· ka përvetue nji palë 
këpucë me vleftë fr. Shq. 70. Mandej është çdukur. 

Kjo thirrje e shpallur në Fletoren Zyrtare, xen 
vendin e komunikimit për të pandehurin ·e përmendur. 

'I'iranë, me 15.6.9492.XX. 
Gjyqtari Hetues : 

* * * 
Thirret me u prezantue para Gjykatës Hetuese 

Tiranë ·me daten 13 Korrik 1942 XX oren 9 para 
dreke, si i pandehuni Pelivan Islam Saidi nga ka 
tundi Toç i Tepelenës ma parë me banim në Tiranë, 
tash me banim të padijtun, mbasi ky akuzohet se 
tue qen rojtësi i shoqënis Marinuei i ka vjedhun an 
kuesit Artico Arttilio Mario nga Italia disa sende të 
banjës. 

Kjo thirrje e sh pall un në Fletoren Zyrtare, zen ve 
ndin e komunikimit për të pandehunin e përmendua. 

Tiranë, me 16.6.942.XX. 
Gjyqtari Hetues 

• * * 
I pandehuri Tom Frano Gjoni, nga katundi 

Kastrat, qëndrues ma parë në katundin Shenkoll të 
Bregut Matës dbe tash i arratisuri "i akuzuam ,perse 
me datë 10-7-1941-XIX nga ana e Karabinjeris Mbret 
nore asht xanë në flagrancë tue mbajtur nji revol 
ver pa lejen e · duhur nga ana e autoritetit kompetent; 
thirret për me u prezantue në. ketë: Gjykatë me da 
ten 11 Qershuer 1942-XX, ora 9 paradite. 

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

Kjo thirje shpallet në Fletoren Zyrtare dhe xe~ 
vendin e komunikimit. 

Shkodër, me 8-V-1942-XX 
Zev. Gjyqtari Filluar 

* * * 
l qojturi Kristo Diko Disho nga Rastri (Greqië) 

thirret dhe ftohet për t'u pre.z~.ntuar para Gjy~aU!s 
Paqtuese lë Konispolit më datë. 13 Korrik 19.U.XX 
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ora 10 para dreke si i pandehur sepse më datë 30 
Marsë 1942 ka kalue kufirin greko shqiptar tinëzisht 
dhe pa pasaportë si dhe kontrabandë. 

I njoftohet të pandehurit të sipërmë se në rast 
mos prezantimi të tij në ditën dhe orën e sipërshë 
nuarë, pa e justifikue mos ardhjen e tij si pas Li 
r'jl~s, Gjykata ka për të vendosë në mungesë. 

Kjo thirrje e botueme në Fletoren Zyrtare lë 
Mbretnisë zë vëndin e komunikimit. 

Konispol, më 4.6.942.XX. 
Gjyqtari Paqtues 

* * * 
Të qojturit Vehip Sulejman, Myfit Ademi, Uzeir 

Bilal, e Adem Osmani nga Katundi Kalibaq i Gre 
qisë, thirren dhe ftohen për t'u prezantuar para Gjy 
katës Paqtuese të Konispolit më datë 13 Korrik 
1912.XX ora 10 para dreke si të pandehur sepse më 
da•ë 30.4.942.XX kanë kalue kufirin Greko-Shqiptar 
tinëzisht dhe pa pasaportë si dhe kontrabandë. 

Ju njoftohet të pandehurvel të sipërmë se, në 
r.isi rast mos prezantimi të tyre në ditën dhe orën 
e sipër shënueme, pa e [ustifikue mos ardhjen e tyre 
1,; pas ligjës, Gjykata ka për të vendosun në mungesë. 

Kjo thirrje e bolueme në Fletoren Zyrtare të 
Mbretnisë zë vëndin e komunikimit. 

Konispol, më 4 Qershuer 1942.XX. 
Gjyqtari Paqtues 

bovës me daten 11.7.942 ora 9 p. d. për t'u gjykue , 
si i pandehur për sjellje kontrabande nga Greqija në 
Shqipni. 

Në rast mos prezantimi ditën dhe orën e sipër 
shenjueme ka me u veprue si mas ligjës në munge- 
sën e tij. 

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

Libohovë, me 29.V.M2.XX. 
Gjyqtari Paqtues 

LETER THIRJE 
Me anën e kësaj letër-thirrje ftohet Hysen By liku 

nga e banues më parë në Durrës dhe tash me vend 
të pa dijtur në Shqipëri që të prezantohet para Gjy 
katës Fillore të Durrësit më datën 11 Korrik 1942 
ora 9 p. d. si i pandehur për shkak se më datë 
21.Tll.1942.XX me karon e tij ka hequr një pjesë ranë 
të sekuestrueme si mbas dispozitave të regullores 
mbi zbatimin e Iigjës së gurorëvet. 

Në rast të mos prezantimit të tij diten dhe oren 
e nalt përmendun Gjyqi ka me u shikue në munge 
sën e tij dhe n'emën të së Drejtës Botnore. 

Kjo letër thirrje e shpallur në Fletoren Zyrlare 
zen vendin e komunikimit. 

Durrës, me 8.Vl.1912.XX. 
Kryetari 

• * I • * * * 
T~ quajturit Ahmet Çapuni aga Lopesi i Greqis 

dhe Vanfjel Fuqi nga Mexbiljeja e Greqis, pandehen 
se pse me datën 20.11.194!-XX kanë kalue kufirin 
Greko-Shqiptas pa pasaport e tinëzisht dhe kanë 
,u,ntuar t' inporloj në kontrabandë. 

Ftohen që me damn 15 Korrik 1942-XX lë pre 
zantohen para kësaj Gjykate për t'iu gjykuar mbi 
iajin qi u ngarkohet. 

Kjo thirje e botueme në Fletoren Zyrtare zen 
vendin e komunikimit. 

Konispol, më 16 Maj 1942-XX. 
Gj. Paqtues 

FTESt-PENALE 

Dhimitri Çoka nga Çamandaja e GTe'fiS~ thiret 
për me u prssantue para Gjykath Paqtuese të Libo- 

Me anën e kësaj letër thirrje ftohet Mustafa Asim 
Baba nga Sukalak i Beratit e banues ma parë në Du 
rrës dhe tash me banim lë pa dijlurë në Shqipëri, 
që të prezantohet me daten 11 Korrik 1942.XX ora 
9 p. d. si pandehur për shkak se med. 23.IV.942.XX 
?ë Doganën e Durrësit i janë zënë 500 teftere letër 
cingari kontrabandë. 

Diten dhe oren e nail përmendua në rast se 
nuk do të prezantohen Gjyqi ka me u shikue në mu 
ngesën e tij dhe n'emën lë së drejtës botnore. 

Kjo letër thirrje e shpallur në Fletoren Zyrlare 
zen vendin e komunikimit. 

Durrës, më 8.VI.194i.XX 
Kryetari 
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* * * 
Tuirren për t'u prezentuern në Gjyqin Kolegjal 

të Elbasanit për me datën 25 Shtatuer 1942-XX 
në orën 9 paradreke, të paditunit Myhedin Hasan 
Bajraktari dhe Xl afer Abdyllah Bajraktari nga 
Elbasani e tash me banim: lë paditur në Turqi, për 
të ju përgjegjë padies së ngrehun kundra tyre e tj. 
prej paditësvet Hamide të bijës Adem Currit e veja 
e Mustafa. Bajraktarit etj. nga Elbasani, për pjestimin 
e disa pasunivet të lujtshme e të pa lujtshme. 

Këjo thirrje botohet në Fletoren Zyrtare si pas 
nenit 511 të Sht. II të HI paragraf të P.C. dbe zen 
vendin e kumtimit të rregullshëm. 

Elbasan, më 10 Qershuer 1942-XX. 
Kryetar' i Gjyqit 

~,. 
* * 

Thritet të prezantohet para Gjykatës Paqluëse 
të Ballshit (Dega-Hetuëse) më datën rn Korrik 1942- 
XX ora 10 para dreke i quajluni Merko Xhelal Su 
lanj nga katundi Hekal dhe tash i aratisun me drej 
tim të pa ditur në Shqipëri, i pandehun për vrasje 
me armë në dëm lë mbesës së tijë Bibi Sulanj ngja 
mun më dalën 2 Qershor 1942-XX. 

Në rast mos prezantimi në ditën dhe orën e 
sipërme për pyetje, hetimet kanë për të vazhduar në 
mungesën e tij. 

Kjo ftesë botohet në Fletoren Zyrtare të Mbrelëris 
dhe zën vëndin e komunikimit. 

Ballsh, më 5.6.1!)42-XX. 
Gjyqtari Paqtuës 

* * * 
Isa Kodhel Toska nga Roskoveci i Beratit, thiret 

të prezantohet para Gjyqit Shk. I-rë t' Elbasanit më 
, datën 13.7.1942-XX ora 9 para dreke për l' u gjykue 
si i pandehun për se më dt. 28.8.1941 bashkë me të 
vramin Hekuran Hoxhën dbe të pandehurin e resh 
luar Demir Pajën kanë rëmbyer me qëllim Iuksuri 
Fatima Hoxhën. 

Në rast se nuk ka m'u prezanlue në dalën dhe 
orën e sipër-ahënueme gjyqi ka m'u shikue në mun 
gesën e tij. 

Elbasan, më 17.6.19:1-2-XX. 
Gjyqtari Fillor 

* * * 
Thërritet me u prezantue pora Gjykatës Hetuese 

të Tiranës me dalë 11 Korrik 1942.XX, n'orën 9 Para 
dreke, si i pandehur i quajturi Bebxhet Aliu nga ka 
tundi Fterrë i Kurveleshit, dhe tashti me banim të 
pa-ditur, mbassi ky akuzohet pse me datë 21 Kallnor 
_1942, ka vjedhë prej shtëpis të ankuesit Nazmi To 
minit dhia sende me vleftë prej 3000 e ca fr. Shq. 
e mandej ësht çdukur. 

Kjo thirrje e shpallur në Fletoren Zyrtare zen 
vendin e komunikimit. 

Tiranë, me 15.6.942.XX. 
· Gjyqtari Hetues : 

* • * 
Ibrahim Hysejn Toça nga katundi Labnot, tash 

i aratisun, lhiret të prezantohet par-i Gjyqit Kole 
,?jial t'Elbasanit më dt. 13.7.942 ora 9 para dreke, për 
t'u gjykue si i pandebun dhe i akuzuar se më datën 
26.4.940 ka vramun Musa Idrizin e Sali Canin dhe 
ka plagosur Zejnel Plakaxhiun. 

Shënohet se në rast të mos prezantimit tij në 
datën dhe orën e sipër-shënue.ne gjyqi ka m'u shil ue 

në mungesë. 
Elbasan, më 16.6.9B.XX. 

Gjyqtari Fillor 

SHPALLJE 
Mandatet direkle lëshue nga Miuistrija e Finan 

cavet: 
Nr. 41 dt. 16.X.1941-XX, kapitulli 95 ushtrim 

financiar 1941 42, për fr.shq. 240 në favor të Z.Z. 
Baltasar Bennussi e Fuad Asllanit. 

Nr. 57 dt. 21.X.1941-XX, kapiulli 95 ushtrim fi 
nanoiar 1941-U, për fr.shq. 200 në favor të Z,Z. Bal· 
tasar Benussit e Fuad Asllanit, deklarohen të humbura. 

Ato qi mund l' i kenë gjelë lutem me ja dorzue 
Zyrës Financiare më të afërme. 

Kjo shpallje bahet në konformitet l~ Nenit 16! 
e 165 të rregullores mbi zbatimin e ligj~s së Konta 
bilitetit lë Përgjithshëm të Shtetit. 

Ministri i Finaucavet : 
Tiranë' më 7-7-H.lU-XX 

BKSH



GA~ZETTA UFF·ICIALE 10 luglio 19H-XX 1~ 

P .\.RTE SUPPLEMENT ARE ln lingua ltallana 

Nr. 80 

GAZZETTA 
Anno XXI - Nr. 80 

UFFICIALE 
D' A.LB AN I A 

Tirana, venerdl 10 luglio 1942-XX 
EDITA DAL MINISTERO DELLA CULTURA POPOLARE 

CONDIZIONI o· ABEONAMENTO cosro E MODALITA PER LE INSERZIONI 
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(GAZZETTA UFFICIALE) 
T I R A N A (Albania 

D1creto Luogotenenziale Nr. 132 · 
7 luglio 1942-XX 

Dlscipllna del commercio del grano, orzo e segala 

NOi 
Luogotenenle Generale di Sua Maesll 

VITTORIO EMANUELE III 
Per Grazia di Dlo e Volonla della Nazlone 

BE D'ITALIA E D' A.LB.ANIA 
IMPEBA. TOBE D'ETIOPIA 

In virth dell'Autorita a Noi conferita; 
Visto l' art. 15 dello Statuto fondamentale del 

llc .:;no; 
Visto la necessita urgente ed indispensabile di 

pr wved~re per il parziale ammasso e alla disciplina 
del eommereio del grano, orzo e segala ; 
·, 

Senlito il Consiglio dei Ministri ; 
Su proposta del Ministro Segretario di Stalo per 

l' Economia Nazionale, di concerto con i Ministri Se 
£reta.ri di Stato psr gli Interni, per la Giustizia e per 
1~ Finanze; 

abbiamo deeretato e decretiamo : 
.1rt. 1 

L' ammasso a seope di eemraercio del grano, 

orzo e segala e delle rispettive farine r vietato. 
La. compravendita dei suddetti cereali viene re 

. golata in base alle norme stabilite dal preseute De 
crelo. 

Per i bisogui industriali i permessi di compra 
vendita per i quanlitativi occorrenti di orzo e segala 
vengono rilasciati dal Ministero dell' Economia Nazio 
nale. 

Art. ~ 
Lo Stato, direttamente o per mezzo di un Ente 

appositamente incaricato, precede all' ammasso par 
ziale a pagamento. 

Art. 3 
Come base per il compute dei quantitativi dei 

prodotti suindicati vengono presi i dati delle decime. 
Gli impresari delle decime sono tenuti a cense 

gnare, entro 10 giorni dopo la fine delta decima, i re 
gistri della decima di ogni villaggio al locale ufficio 
di Finanza, il quale li melte a disposizione delle Com 
missioni previste dall' Art. 4. 

Oltre ai registri, ogni impresario di decima ~ 
tenuto a far uso di ricevute in triplo e per ogni 
operazione di raccolta della decima, una la consegna 
alla persona ehe paga la decima, l' allra la consegna 

BKSH



GAZZE'f'l'A U.li'J!'lCIALE 10 Iuglio 1942-XX Nr. 80 

entro Ia setlimana alla Commissione competente e Ia 
terza copia la tiene per se con obbligo di esibirla 
alle autorita competenti ogni qual volta gli verra ri 
cbiesta. 

Le rice vute devono contenere ii nome del Co 
m u ne e del villaggio, nome e cognome dell' agricol 
tore, nome e cognome del proprietario, il quantitativo 
della decima e l' annotazione, nel caso ehe l' agricol 
tore non fosse proprietario del terreno, se questi lo 
conduce a mezzadria, a terzeria o a quarteria e le 
firme o le impronte digitali del dito indice dell' im 
presario della decima e della persona ehe la paga. 

Art. 4 
T n ogni centro di Prefettura o Sottoprefettura 

viene formata una Commissionc presieduta dal Prefet 
to o dal Sottoprefetto e con membri: il Segretario 
Federale o il Segretario Politico, il Podesta ed i Capi 
degli Ufirci di Finanza, di Pubblica Sicurezza, di Agri 
coltura e della Camera di Commercio. 

Oltre alle attribuzioni stabilite dalle diverse di 
sposizioni del presente Decreto, le Commissioni hanno 
anche i seguenti attributi : 

a) controllare i regiatri della decima di ogni 
villaggio e le ricevute in triplo ed in base a queste 
slabilire il quantitativo ehe dovra essere consegnato 
allo State ai sensi dell' art. 5); 

b) stabilire i quantitativi di semina, previsti dal 
l' art 5; 

c) comunicare al Ministero dell' Economia Nazio- 
nale i quantitativi dei cereali ehe ogni agricoltore o 
proprietario ha a disposizione dello Stato ; 

d) sorvegliare le operazioni dell' Ente degli Am 
massi, e dare a quest' ultimo ogni aiuto e facilitazione; 

e) risol vere ogni conflitto o disaccordo in rela 
zione alle disposizioni del presente Decreto e delibe- 

• rare su ogni querela ehe gli interessati le rivolgono; 
f) stabilire la localita e la data entro la quale 

ii produttore o il detentore deve consegnare i quanti 
tativi fissati di cereali. 

Art. 5 
All' agricoltore ed al proprietario, dopo ehe sara 

dedotta la parte spettante all' impresario della decima 
ed il quantitative del seme, sulla rimanenza del grano, 
vengono percepiti dallo Stato dietro immediato paga 
mento i quantitativi sottoindicati : 

- il quantitativo fino a 5 quintali viene loro la 
sclato per intero ; 

- per Ia seconda cinquiua di quintali o frazioni, 
1/JO (un decimo): 

- per la seconda clecina di guinlali o frazic '.'ti; 
2/10 (due decimi); 

- per la terza decina di quintali o frazioni, 3/ 1() 
(tre decimi); 

- per la quarta decina di quintali o frazloni, 
4/lO (quatro decimi); 

- per la quinta decina di quintali o frazioni, 
5/10 (cinque decimi); 

11 quantitativo ehe supera i 50 quintali vier.e a 
loro preso per intero. 

Quando un proprietario produce grano in piu 
di una giurisdizione di Prefettura o Sottoprefettur», 
le Commissioni di queste giurisdizioni, appena il pro 
dotto viene raccolto, danno comunicazione del quan 
titativo raccolto alla Commissioue nella cui giurisdi 
zione il proprietario ha il domicilio e soltanto q..e 
sta Commissione, dopo aver conteggiato il quantita 
tivo totale, stabilisce Ia parte ehe deve essere V( .1- 

duta allo Stato in base al prospetto di cui sopra. 
Art. 6 

Coloro ehe posseggono quantitativi di grano, 
orzo, segala o farina di questi cereali di vecchia pro 
duzione, in quantita superiore al fabbisogno per I'ali- °' 
mentazione farniliare, sono tenuti a vendere ques.i 
quantitativi, entro 30 giorni dalta data dell' entr •.. tE. 
in vigore del presente Decreto, direttamente ai crr, 
sumatori oppure allo Stato. 

Cosi pure coloro ehe, a scopo di commercir-, 
han no ammassato dalla nuova produzione quantitati 
vi di grano, orzo e segala prima dell' entrata in vi 
gore del presente Decreto, sono tenuti a vendere 
questi quantitativi in conformita al paragrafo prece 
dente. 

Art. 7 
I trebbiatori, i proprietari delle maccbine tre ~1- , 

biatrici ed i mulini son o tenuti a consegnare a l.o 
Stato i quantitativi raccolti entro il termine stabilito 
dalla Commissione, dopo ehe avranno trattenuto il 
fabbisogno per l' alimentazione della famiglla, qualora 
non siano agricoltori o proprietari di quelli gia com 
presi nell' art. 5 del presente Decreto. 

Art. 8 
Agli effetti del presente Decreto per familglia ti 

intendono tutte quelle persona ehe abitano aasienv. 
Il fabbisogno fatniliare per Oini ptJr,Qna. vijn, 
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calcolato in Kg. '!O di cereali al. mese, sia questi grano, 
orzo o segala oppure misto di tutti e tre. 

Nessuno puo arnmassare grano, orzo o segala 
in quantita superiore al fabbisogno alimentare per 
sei mesi. 

I proprietari e gli agricoltori ehe si alimente- 
ranno con mais oppure parzialmente con grano e 
parzialmente con mais, all' epoca del raceollo del 
mais, sono t.enuti a vendere a1lo Stato, entro il ter 
mine stabilito da.lla Commissione, il quantitative di 
grace ehe sostituiranno con mais. 

Art. 9 
11 Consiglio dei Ministri con delibet azione spe- 

ciale fissa il prezzo del grano tipo ehe acquista lo 
Stato in base all' art. 5). 

Per grano tipo viene considerato quello conte 
nente fino al 3°1o di materie ustranee ed avente un 
peso specifico di 0.73. 

Qualora le materie estranee superano il 3% ed 
arrivano fine al tO°lo, per ogni percentuale si fa pro 
porzionalmente la riduzione del prezzo. 
· Quando le materie estranee superano il 10% il 
consegnante ë tenuto a· completare la differenza con 
grano. 

Per le differenze del pesi specifici si agisce in 
base· alla tabella ehe il Ministero dell' Eeonemia Na 
zionale eompilera a tale scope. 

Art. 10 
I quantitativi di cui agli art. 5, 6, e 7 del pre- 

sentente Decreto verranno eonsegnati nei Magazzini 
dello Stato nei centri piu vicini ehe atabilira\ la Com- 
missione. 

11 trasporto tino al centro di consegna ë obbli- 
gatorio ; pero qua.ndo la distanza di questo centro 
dalla localita ove trovasi il grano ë superiore ai 15 
·Km., per ogni kilometro in piu la Commissione sta 
bw.e un compenso di trasporto in analogja con i 
prezzi di trasporto del mercato ehe verra pagato .ii. 

chi fa la eouegna subito dali' Ente degli Ammassi. 
Nelle zone inontane, ove oltre alle eomunicazioni 

diffieili e alla distanza dei centri di consegna, anche 
i prodotti sono inferiori al fabbisogno delle loro po 
polazioni, con deliberazione delle Commissioni · le 
eventuali eeeedenze di qualehe agricoltore o proprie 
tario possono euere la1ciate in loro custodia e, 
par delega delle stesse Commissio..ni, per tramite 
del Gomuni ven;ono vendute ai bisognosi di quelle 
regioni. 

Art. 11 
Gli agr.coltori i proprietnri e gli impresa i i delte 

decime e delle terzerie, do po ehe a.vra11110 dedotto, 
i primi ed i secoudi, i quautitativi sl abiliti dPII' art. 
0) ed i terzi gli impegni assunti per cont ratio, souo 
autorizzati a veudere la eventuale rimanenva agli 
aequirenti, autorizzati o allo Stato, 

Gli im presari delle decime e delle terzerie, quan 
do provano di non aver riscosso tutto il quantitative 
di grano ehe si erano impegnati di eonsegnare, sono 
autorizzati ad acquistare sul libero. mercato, con au 
torizzazione del Capo dell' Ufftcio di Finanza, i quan 
titativi mancanti. 

Art. 12 
Ad eccezione di Kg. ~O per ogni persona, cl.iun 

que a qualsiasi titolo possiede quantitativi superiori 
di grano, orzo, segala, mais o loro farine, non ha 
diritto di acquistare pane nei forui per tanto tempo 
quanto occorre per consumare i suddetti quantitativi. 

Art 13 
L' esportazione del grano, orzo, segala, mais 

nonchë di ogni altro cereale o loro Carine, e assolu 
tameote vietata. 

Art. 14 
11 trasporto dei cereali di cui all' art. 1 :i nei 

Comuni prossimi al confine per qualsiasi bisogno, si 
fa soltanto con lettera di autorizzazione del Capo del 
Comune di confine. 

Ai Comuni del confine, onde evere una base nel 
rilascio delle autorizzazioni di trasporto e poler eser 
citare il dovuto controllo, viene inviata dalla Commis 
sione eompetente una copia delle liste di cui alla let 
tera c) dell' art. 4 del presente Decreto con i nomi 
degli agricoltori e dei proprietari di giurisdizione di 
questi Comuni e coi quantitalivi cbe eiascuno ha pro 
dotto. 

Art. 15 
In case di bisogno il Ministro dell' Economia 

Nazionale mette a disposizione delle Commissioni 
previste dall' art. 4) uno o piu Segretari, e qualora il 
Ministero stesso non ne disponesse, autorizza i Capi 
delle Commissioni di assumerli con pagamento gior 
naliero per il tempo ehe sara necessario. 

I pagamenti verranno fatti dal fondo del predetto 
M.inistero ehe il Governo stanzit ra a tale scopo. 

Art. 16 
Chiunctue in contrasto eon le disposizioni del 
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presente Decreto, a scopo di apeculazione incetta, 
vende, acquista, uasconde cereali o farina di cereali 
0 si sottrae alla loro denuncia oppure fa una denun 
cia defLciente, viene condannato alla reclusione da 5 
a 20 anoi e con una multa pari al quintuple del va 
lore dei suddetti generi, i quali alla loro volta verran 
no confiscati. 

Art. 17 

Chiunque soltrae, distrugge, si appropria o in 
qualunque modo fa scomparire cereali ehe, stabiliti 
ad essere acquistati dallo Stato in conforrnita alle 
disposizioni del presente Decreto, sono stati lasciati 
in sua cuatodia a condizione di consegna, viene con 
dannato con la reclusione da 5 a 20 anoi e con una 
mulla pari al quintuple del valore dei suddetti generi. 

Art. 18 

Chiunque senza motivo sottoposto ed accettato 
della Commissione, non inoltra nel termine e nel 
Centro stabiliti i quantitativi destinati ad essere ven 
duti allo Stato in conforrnita alle disposizioni del 
presente Decreto, viene punito soltantq per tale ope 
rato, con reclusione fino a un anno e con una multa 
fino a fr.alb. 1.000. 

Art. 19 
Chiunque, in contrasto con le disposizioni del 

presente Decreto, fa contrabbando esportando fuori 
dello Stato cereali o farina di cereali, in quantitativi 
fino a 20 Kg. viene condannato con la reclusione da 
10 fino a 24 anoi e con una multa pari al decuplo 
del valore dei generi, procedendosi conteporaneamente 
alla confisca di questi e dei mezzi di trasporto. 

Nei casi di maggiore gravita e quando il quanti 
tativo dei cereali contrabbandati sia _superiore 'ai venti 
chilogrammi, o il colpevole sia al servizio dello Stalo, 
viene applicata la pene di merte, 

Art. 20 
Chiunque, in contrasto con l' art. 12, acquista 

pane nei fomi per alimentazione propria e della sua 
farniglia, allo scopo di non consumare i cereali o le 
farine ehe ë stato autorizzato a conservare per all 
mentazione familiare, viene punito con mulla fino a 
fr.alb. 2.000, ed in caso di recidiva anche con la re 
clusione fino ad un anno. 

Art. 21 
Quando gli impresari delle decime o le persone 

da esse incaricati come pure gli impiegati dello Stato 
oppure anche altre persone in servlzio provvisoric 
dello State, iucaricate dell' amminislrazione della de· 
cima. rizaasta iu ecouomia, tengono i registri dell« 
decima e ie ricevute in triplo previste dall' art. ~) 
del presente Decreto in disordine o con annotasioui 
false oppure non fanno la consegna di quei registri 
e dei blocchi delle ricevute nel tempo stabilito, a 
scopo di lucro o a danno degli interessi dello Stato 
ai quali mira il presente Decreto, vengono condau 
nati da 5 anni a 20 anni di reclusione e con una 
multa pari al valore del quantilativo dei prodotti uou 
reglstratf. 

Art. 22 

Gli im piegati o le al tre persone in servizio dello 
Stato o dei Comuni ehe omettono, sia pure per non 
cura~za od imprudenza, i do veri loro incaricati du l 
presente Decreto in relazione alla disciplina dell' am 
masso dei cereali e provocano in tale modo danr.o 
agli interessi dello Stato, indipendentemente dal.e 
altre pene ehe eventualmente possono essere appli 
cate per la loro collaborazione in uno dei delitti pre 
visti dagli art, 16, 17, 18, 19 e 20 del presents De 
creto, vengono immediatamente esonerati dal servizio, 

Art. 23 · 

A coloro ehe scoprono, siano o meno agenti oi 
Forza Pubblica, cereali conservati o trasportati in con 
traslo con le disposizioni del presente Derreto, vienc 
corrisposto, con deliberazione del Ministro dell' Eco 
nornia Naziouale, un premio del 75% fino al 100/100 
del valore dei cereali scoperti di cui si -ordinera im. 
mediatamente la consegna all' ammasso. 

Quando il sequestro si effettua per denuncia da, 
parte di terzi, gli agenti cbe procedono al sequestro, 
con deliberazione del Ministro dell' Economia Nazio 
nale, hanno diritto ad un premio pari al 25% del 
valore dei cereali scoperti. 

In tutti due i suddetti casi, quando lo scopri-, 
tore o gli agenti ehe procedono al sequestro dei ce- , 
reali nascosti harmo bisogno di grano, segale o loro 
farine per l' alimentazione familiare, hanno diritto a 
prelevare il fabbisogno loro occorrente dal quantita 
tivo scoperto, con deliberazione della commissione 
Provinciale. 11 valore del oereale in tale modo ceduto 
verra dedotto dall' importo del premio. 
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Art. 24 

La eompetenza a giudicare i delitti previsti dal 
presente Decr.elo spetta al Tribun ale Mili tare· delle 
FF.AA. U uificate dell' Albania, il quale procedera per 
direttissima. 

11 seddetto Tribunale sara a tale scopo composto 
del Generale, Presidente, del Giudice Militare, relatore, 
di un Ufficiale Superiore della Milizia Fascista Alba 
nese e di due giudici, assessori, scelti dal Ministero 
della Giustizia e nominati con Decreto Luogotenenziale .. 

Art. 25 

Ogni altra disposizione in contrasto con il pre 
sents Decreto rimane senza vigore. 

Art. 26 

11 presente Decreto entra in vigore dalia data 
della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, e ver ra 
presentato dal Ministro proponente al Consiglio Su 
periore Fascista Corporativo per la sua eonversioue 
in legge. 

Ordiniamo, ehe il presente Decreto sia pubbli 
cato nella Gazzetta Ufficiale del Regno, mandando a 
chiunque spetti di osservarlo e ' di farlo osservare, 

Tirana, u 7 luglio 1942-XX. 
Francesco Jacomoni 

M. Knija 
K. Kotte 
Shwk GK.rak111qi 

Deereio Luogofenenziale de! 6 l1{g1io 1942-XX 

Chiusura detla prima sessione della prima l.egisJatura 
del Cons. S. F. Corp. 

NOi 
Luogotenente Generale di Sue Maesta 

VIT'rORIO EMANUELE III 
Per Grazia di Dlo e Volontt\ dells Nazlont' 

RE D' ITALIA E D' AI.BANIA 
IMPERATORE D" ETIOPIA 

In virtu dell' Autorita a Noi eonferita 
Visto l'Art. 32 dello Statuto fondamentale del 

Regno e l'art. 7 del D. L. 3 aprile 1940.XVIJ 1°, n. 
101, convertito nella Legge 12 luglio HHO.X \' [I 10, 
nr. 358; 

Riteauto ehe il Consiglio Superiore Fascista Cor 
porativo, aperto il 16 aprile 1940.XV JI 1° ha svolto 
da oltre due anni una eneomiabile attivita e con l'e 
same e l'approvazione di tulte Je Leggi relative alla 
riorganizzazione del Regno e alle contingenze di 
guerra ha completato e chiuso la prima fase 
dell' attuale Legislatura : 

Inteso il Presidente del Consiglio Superiore ~,a 
scista Corporati vo ; 

U dito il Consiglio dei ~linistri; 
Sulla Proposla del Presidente del Consiglio dei 

Ministri; 
abbiamo decretato e decretlamo : 

La prima sessione della prima Legislatura del 
Consiglio Superiore Faseista Corporativo e chiusa a 
deeorrere dall' 8 luglio 1942.XX0• 

La seeonda sessione avra inizio il 12 ottobre 
194i.xx· alle ore 10. 

Tirana, li 6 luglio 1942.XX•. 
Francesco Jacomoni 

M. Kruja 

Shtypshlmoja ,Nikaj, Tirani 
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Viti XXI - 

F-LETORJA 
E MBRETNISË 

Nr. 81 

ZYRTARE 
SHQIPTARE 

Tiranë, e Shtunë 11 Korrik 1942-XX 

BOTOHET PREJ MINISTRIS S£ KULTUR£S POPULLORE 

KONDITAT E PAJTIMIT 

PËR SHQIP~Rl, ITALI e PERANDORI: për njl vit Fr. Shq. 20 
• JA~HTE (Shtste të B, Postal) ,. • • » 80 

(për f\ muaj giysma) 
NJU numur (deri 16 faqesh) i muajit n'udhtim Fr. Shq. 0,20 

1; • • • i vjetisr ,. t.- 
(Numura të veçanta shiten edhe në Libraritë) . 

_ 'l'ë bollat për pajtime ose për usi numurash a koleksio 
ne paguhen në Zyrën e Financave në çdo vend db~ dJf. 
tesa nërkatëse duhet t' i dërgohet ~inistris 11ë KULTURËS 
POPULLOl<E. 

Për Fletoren Zyrtare, nga jashtlS pajtimi mund të dfir. 
gohet me çek banke, tua shtue fr. shq, 0.50 per pullat e diif· 
tealis, .dhe po n'atjj drejtim. 

P!RMBA,IT,IE 
t) D. Min. P. Mbr. - Pranim dorlheqJefc I. l 
2) D. Min. A. - Deldarlm dorlheqleJe » l 
3) » » » - Eml!rlm m!suesl al provl •• 2 
4) » » » _; » » » » 2 
5) » » F. - Shkarkim nga ~. Nd. Llogaritari » 2 
6) » » » - Pra"lm dorlheqJete » 2 
i) » » A. - -Pezullim drejtori Shkolle • S 
8) » » » - » pl'ofesorl • 3 
9) • » · • - Pranim dorëheqJeJe • 3 

·tO) • • » - » » » 4 
• · U) ·,. • F. - Tl!•heqf e Le Jesh pir shit. e elg. » , 

12) » » Mbr. Em!rlme aglentl'sh burgu • 1- 
13) » » ,. - Pranim dorUheqJeJe mjeku » 6 
14) » » A,. - Pranim dol'l!be«1lele • 6 
15) » » P. B. - Vumfe nl!p. nu prltment » 6 
16) • » A. - Heqle pezullimi nUp. • 6 
li) » » » - Eml'rlm mësue1l • 7 
18) » » E. K. - Regulllm paq. rro9a1h " » l 
tDf» » • » .• VumJe ni prltmenl » 'l 
20) » » F. - EmlMm Agjenti • 8 
21) » » » - Eml!rlm Zav. Komisari » 8 
22) » » Mb•. - GJobltf e ollpunU1lsh • S 
23) » » - Pushime oëpunlJslsb » 9 
24) Shpallte anksinde1h »10 
25) Shp&IIJe Gf1'qesb •11 

TAKSA E REG ULLA 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 vlefU! shpalljet q'u përkas:n gjyqen 01e admini•• 
tratb 'lhtetnore dhe ato të cilësu me t'atilla - ose të perjaahtueme 
lig"jl!riaht nga pagimi takeave Shtetnore, 

. Shpalljet botohen rregullisht • kur nuk pengojnë rssje ti po· 
aaç~e • ndër 3 numurat e para p1a mbri'.jea aë tyre nl Redaksi 

pageea e shoallie~et bëhet 1i edhe për paitimet në Zyrat F nanclare 

DJlEJTIMI pit kotte1pondencl dhe pagesat 61ht , 
MINIST1llS£ St KULTUll£S POPULLOIU 

(FLETORJA ZYllTAlE) 
TI Jl. AN£ 

DEKRETE MINISTRORe 
D. n. 26 - Pranim dozëheqjeje nëpunrai 

N.Ministri Sekretar Shteti për Punët e Mbrëndë.~hme 
Mbasi pa. shkresën Nr. 906, datë 1. Prill. 1942- 

XX, të Prefek;turës së Giinokastrëa, si edhe lutiën 
e Z. Selim Matohiti, agjent i Kl. II-të me shërbim 
në burgun e Giirok;astrës, i cili, për arësyena Iamili- 
are; ep dorëheqjen; 1 

Mbassi pa dhe nenet 45 e 46, të normave q~ 
rregullojnë gjëndien juridike. ekonomike e jerarqike 
të nëpunësava të Shtetit, t'aprovueme me Dekretin 
.Mëkambësuer Nr. 105, datë 3.4.1940-XVIII, botua 
në Fletoren Zyrtare të Mhretëris Nr. 55, datë 7.IV. 
1940. XVIII; 

· D e k re t on : 
Neni 1. 

_ PrFimin e dorëheqjes •ë Z. Selim Matohiti 
agjent 1. Kl. II-të, inkuadrua në ruolet organike emë 
rore t' Administratës së Mbrendëshme, në c;ru pin C. 
grada e XII, e me shërbim në burgun e Giiroka 
strëa 

Neni 2. 
Pranimi i kësaj dorëheqie, për të "6rlitha efek 

tet Iigjore, caktohet me datë 1 Mai 1942.XX, inklu 
ziv. 

Ky Dekret, për dijeni e veprim, i u komuniko 
het të gjitha zyrave përkatëse, dhe do të. botohet në 
Fletoren Zyrtare të MMhretëris. 
Tiranë, më 13-IV-42-XX. 

N. Ministri i P. të Mhrendëshme: 
M. Giomarkai d.v. 

Deklarim dorëheqjeje mësueseje 

M~nistri Sekretar Shteti për Arsimin Botuer 
Mbasi.i pa shkresën Nr. 1581/6/A.C. dt.-11 Mara 
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4) Do të preferohet ay ofertues 'qi do të bajë 
zbritjen ma të madhe nga çmimi bazë i treguem në 
pikën 1 të kësaj shpallje. Shuma e ofrueme do të 
shkruhet kjartë edhe me shkrim. 

5) Sipërrnarrsi duhet lë kryejë punimet si mbas 
preventivit qi ndodhet pranë Zyrës së Kryqit lë Kuq 
në Portin Edda, mbrenda 40 ditvet mbas lëshimit 
definitiv në sipërmarrje. 

6) Ofertat do të paraqiten të 21 ditë mbas boti- 
mit Ui kësajë shpallje në Fletoren Zyrtare dhe mbrenda 
orës 11 t' asajë dite ; në qoftë M kjo qëllon ditë 
pushimi, duhet të paraqiten të nesërmen. 

7) Të hollat do të paguhen mbasi të jepet ra 
porti definitiv nga Ingjinieri i Kryqit të Kuq mbi 
plotësimin e punimevet; në kët kohë kthehet edhe 
garaneija. 

8) Taksat e rastit, si 2°1o në favor .të Bashkive, 
shpenzimet e botimit në Fletoren Zyrtare dhe në 
«Tomorl» i ngarkohen sipërmarrsit. 

Informata mund të kërkohen çdo ditë pranë Zy 
rës së Portit-Edda. 

Shpenzimet e përmenduna përballohen me fon 
det e buxhetit të Kryqit të Kuq Shqiptar t' ushtrimit 
financjar 1942-43. 

Porti-Edda, më 30.4.1942 XX. 
Nga Zyra e Kryqit të Kuq 

Shkurtim' i Aktit Kushtetues i Shoqërisë 
Kolektive ,,Marto & Rika" në Durrës 

Sipas aktit publik Nr. 10799/6542 d. 11.V.942.XX 
të redaktuar prej Noterit publik Z. Esad Beileri në 
Durrës, zz. Jorgji Marto & Llambi Marto zgjidhin 
shoqërinë civile -Marto & Rika» e formojnë një sho 
qëri kolektive si vijon: 

1. Emëri i shoqërisë mbetet .Marto & Rika". 
2. Kohëvazhdimi i shoqërisë është 15 vjet duke 

filluar nga data e aktit kushtitues. 
3. Kapitali i shoqërisë është L25.000 fr. shq. të . 

derdhuna në këtë mënyrë: Jorgji Marto fr. 60.000 
Dhimitër Rika fr. shq, 60.000 dhe Llambi Marlo fr. 
shq. 5000. 

4. Qëllimi i shoqërisë është tregtim gjanash ush- 
qimi e pije si dhe importim e eksportim sendesh të 
ndryshme tregtije. 

5. Qendra e shoqërisë është në Durrës me një 
degë në Tiranë. 

6. Të drejtën e nënëshkrimit për shoqërinë e 
kanë të tre shokët së bashku ose veçe, e veç. 

7. Shokët nuk mundet të zhvillojnë veprimtari 
të tjera që dëmtoj në interesat e shoqërisë. 

8. Fitimet dhe dëmet e shoqërisë ndahen në tri 
pjesa të barabarta. 

Në mbështetje t' Ordonancës Nr. 80 RPgj. datë 
3-VI-19,12-XX të Gjyqtarit të Rregjistrit pranë Gjyka 
tës së Shk. I-rë në Durrës, u-bë transkriptimi në 
Rregjistrin amëz të Transkriptimeve nën Nr. 641 datë 
10-VI-942-XX. 

Durrës, me 16-6-1942-XX 
Nga Oda e Tregëtisë Durrësit 

Shpallje Gjyqesh 

Vendim Afati për t' aratisun 

Mbasi nuk janë zanun Resul Bedua, Hetem Ba 
shua, Cerciz Gjoca dhe Lilo Legeli nga katundi Zhu 
lat, që pandehen se me datën 18.9.1941, ditën e Enjte 
kanë shkua në mullirin e bardhë të Delvinës, dhe 
kanë marë si rob Hristo Cacon e Jani Cacon nga 
katundi Leshnice tue ju kërkue 600 Napolona për li 
rimin e tyre; kryesia e kësaj Gjykatës Shk. I. Gjino 
kastr ër që prej datës shpalljes së këtij vendimi të 
pandehurvet përmendur ju nep dhet ditë afat, për 
m'u ~prezantue para gjykatës; në qoftë se nuk i para 
qiten gjykatës brenda këtij afati vërtetohet se nuk 
duan me ju bind ligjës, dhe kështu ka m'u shikue 
gjyqi në mungesë, kanë me ju rëzue të drejtat civile, 
ka me ju sekuestrue pasunija dhe me as një mënyrë 
nuk kan me pas të drejtë ankimi mbi veprimet e ba 
muna. 

Të gjith karabinierët e policët janë të detyruem 
me zanjen e tyre. 

Për plotësimin e veprimeve të përmenduna i 
është shkrue Prokuroria Mbretënore dhe në mbë 
shtetje të nenil 37 i e 372 të Procedurës penale shpallet 
ky vendim. 

Gjinokastrë, më 15.2.1942-XX. 
Kryetar' i Gjyqit SLk. I. 
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1942-XX të P. F. SH. (Drejtorija e Qendrës), Tiranë, 
në të cilën nioftohei se z-sha Vasiliqi Pogaçe, mësue 
se në kat. Bubullimë (Berat), ka fitue bureë studimi 
për Edukatë Fizike; 

MhaSISi pa telin Nr. 7 /16 dt. 15 Prill 1942-XX 
t'Inspektoris s' Arsimit të Beratit në ~ cilin Iajmohe! 
se mësuesja në fiallë asht Iargue nga detvra me 6 
(gjashtë) Mars 1942-XX me qellim qi të niset me 
vazhdua mësimet n'ltali; 

Mbassi pa nenin 45 të D. M. Nr. 105 dt, 3.4. 
942-XX; 

Dekreton: 
Neni 1. 

Z-sha Vasiliqi Pogaçe mësuese në kat. Bubulli 
më (Berat), grupi B, ~rada XI, rroga mujore fr. shu, 
170, deklarohet dorëheqëse, mbassi do të vazhdojë 
mësimet e nalta n'Itall, 

Neni 2. 
Deklarimi i kësaj dorëheqieia ka vleftë, për 

të gjitha efektet ligiore, q'nga data 6 Mars 1942-XX. 
Ky dekret ka me u botue në Fletoren Zyrtare 

të Mbretnis dhe ka me iu kumtue për ,egiistrim 
Këshillit Kontrollues si edhe zyravet të tjera perka 
tëse. 

Inspektorija e Arsimit e Beratit ngarkohet me 
njoftue sa sipri Intendencën Financjare. 

Ministri: 
Xhevat ;Korça d.v. 

Tiranë, 20 Prill 1942-XX. 

Emërim mësuesi në provë 
Ministri Sekretar Shteti për Arsimin Botuer 

Mbassi pa nenin 18 të D. M. Nr. 105 dat, 3. 
IV.940-XVIII mbi gjendjen juridike, ekonomike e 
[erarhike të nëpunsavet civilë të 'Shtetit: 

Mbassi pa shpalljen e konkursit për 150 mëeu 
ese e mësues botua në Fletoren Zyrtare të Mbretnis 
me Nr. 139 d. 18 Shtatuer 41-XIX; 

Mbassi pa proces-verbalin e provimeve të kon 
kursit: 

Mbassi pa vendimin Nr. 15 dat. 23/4/42-XX 
të Këshillit t' Administratës së Ministrie s' Arsimit; 

D'e kr e t o n : 
Neni 1. 

Z. Thanas Xhufka emnohet mësues në provë 
për 6 muei në Grupin B Grada XI me rrogë mueio 
re 150 fr. shq. në shkollën fillore të Gilanit të 
Prishtinës; 

Neni 2. 
Për të gjitha efelQ:et ligjore ky Dekret hyn në 

fuqi qysh me fillimin në detyrë të Z. Thanas Xhuf~s. 
K v Dekret ka me u botue në Fletoren Zvrtare 

të ML1~etnis dhe ka me i u kumtua Këshillit Kontro 
llues për regjistrim si dhe të irjitha zyravet të riera 
~rkat~e. 

Tiranë 21.1 V.942 

Ministri 
Xhevat Korça d. v. 

Emërim mësuesi në provë 

Ministri Sekretar Shteti për Arsim}n Botuer 

Mhaesi pa nenin 18 tt D. M. Nr. 105 dat. 3.4. 
'40-XVIIl mbi gjendien iuridike, ek,onomib abe 

Jerarhik,e të Nëpunsavet civilë të Shtetit;· 
Mbassi pa shpalljen e konkursit për 150 mësue 

se e mësues botue në Fletoren Zyrtare të Mibretnis 
me Nr. 139 dat. 18.9.941-XIX; 

Mbassi pa Proces-verbalin e veprimeve të kon 
kursit.: 

Mbassi pa Vendimin Nr. 16 dat. 23/4/42-XX 
të Këshillit t' Administratës së MiniStris s' Arsimit, 

Dek;reton: 
Neni 1. 

z. Skender Tupja emnohet · mëfrue'S në \provë 
për 6 (.gjashtë) muei në f!rUpin B grada XI me rro- 
1?:ë mujore 150 fr. shq. në shkollën e katundit Rado 
lishtë të Strugës (Dibër). 

Neni 2. 
Për të gjitha efektet ligjore kv Dekret hvn në 

fuqi qysh ditën që Z. Skender Tupja ka me u para 
qitë në detyrë ; 

K v Dekret ka me u botue në Fletoren Zvrt8.Te 
të Këshillit t' Administratës së M inistris s' Arsimit; 
Hues për rregjistrim si dhe të i;tiitha Zyrave të ti~ 
përkatse. 

Inspektorija e Arsimit të Dibrës ngarkohet për 
me njoftue lndendancën Financjarë për sa ma eipër. 

Tiranë, me 16.4.942-XX 
Mi n i s t r,i : , 

Xhevat Korça. 'd.v. 

Shkarkim nga detyra Ndihmës Llogaritari në 
provë 

Ministri Sekretar Shteti për Financat 
Mbassi pa Dekretin Mëkambësuer N. ins 

data 3-lV-40-XVlll, mbi gjëndjen Juridike të Nëpun 
savet Civilë te Shtetit; 

Mbassi pa shkresën N. 354. datë-lll:1942- XX 
të Ministris s' Arsimit me të cilën njoftohet Mini 
strija se Zot. Muzafer Bejleri, ka qenë emnue më· 
sues• para se të pranoheshe në konkursin e shpa 
llun prej kësaj Administrate ; 

Dekreton 
Neni 1. 

Zot. Muzafer Bejleri, grupi B) grada XI-të 
Ndihmës-Llogaritar në provë, mbas-si ka qenë bur 
sist i Ministris s' Arsimit për në shkollën Normcile 
dhe duhet të këthehet rishtash pranë Administratës 
s' Arsimit. shkarkohet nga puna. 

Neni 2 
Ky Dekret për të gjitha efektet hyn në fuqi 

qysh prej datës 15-V.194.2-XX; do të shpallet në 
Fletoren Zyrtare të Mbretnis dhe do t'i komuni 
kohet Këshillit Kontrollues për rregjistrim. 

Tiranë, më 11-5-1942-XX 
Ministri i Financave t: 
Shuk Gurakuqi d. v. 

Pranim dorëheheqjeje Agjenti financiar 

Mini.stri Sekretar Shteti për Financat: 
Mbassi pa Dekretin Mëhambësuer N. 105 da 

të 3.lV-19~0-XVlll, mbi gjëndjen juridikë, ekonomi· 
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ke e jerarhike të nëpunësavet civilë të Shtetit; 
Mbassi pa shkresën N. 408 datë 3l-lll-194.2- 

XX t'lntendencës Financiare të Shkodrës me të ci 
lën Z. Hysen Kadia paraqit dorë-heqjen e tij nga 
nëpunësiie mbassi asht marrë në shërbim prej Si· 
gurimit Publik ; 

Dekreton 
Neni 1. 

Pranohet dorëheqja nga nëpunësija e paraqi 
tun prej Hysen Kadiut, grupi C) grada XV-të, Agent 
i Kl. lV-të në provë me shërbim pranë Intenden 
cës Financiare të Shkodrës. 

Neni 2. 
Pranim' i dorëheqjes të përmëndunit ka efekt 

prej datës l-lV-194.2-XX. 
Ky Dekret do të botohet në Fletoren Zyrtare 

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

Tiranë, më 24.-4,1942-XX. 
Ministri i Financavet : 
Shuk Gurakuqi d. v. 

Pezullim drejtori shkolle 

Ministri Sehretar Shteti per Arsimin Botuer 
· Mbassi pa telegramin shifër Nr. 32 Res dt. 15 

Prill 194.2-XX t' Inspektoris s' Arsimit të Prizrendit në 
në të cilin njoftohej se kundra z. Xhevdet Doda, 
Drejtuar Shkolle në Prizrend asht marrun nji masë 
policije, 

Mbassi pa nenin e të D. M. Nr. 24. dt. 1 O 
Fruer 194.1-XlX; 

Dekreton 
Neni 1. 

Z. Xhevat Dodo, Drejtuer Shkolle në Prizrend, 
grupi B, grada IX, rroga mujore fr~ shq. 225, pezu 
llohet nga detyra me shveshje prej rroget për nji 
kohë të pa caktueme mbassi kundra tij asht marrë 
nji masë policije. 

Neni 2, 
Pezullimi i tij, për të gjitha .efektet ligjore, ka 

vleftë q' nga data 11 Prill t 942-XX. 
Ky Dekret ka me u botue në Fletoren Zyrta 

re të Mbretnis dhe ka me i u kumtua për regji 
strim Këshillit Kontrolluës si edhe Zyravet të tjera 
përkatëse. 

Intendenca e Arsimit e Prizrendit ngarkohet 
me njoftua sa. sipri Intendencën financjare. 

Tiranë, më 27-4.-1942-XX. 
Ministri 

Xhevat Korea d. v. 

Pezullim profesori 

Ministri Sekretar Shteti per Arsimin Botuer 
Mbassi pa shkr. Nr. 6/158 dt. 15 Prill 1942-XX 

të Ministns së P. të Mbrendëshme në të cilën njof. 
to het se kundra z. Theodhor Samsuri, profesor në 
Licën e Shtetit të Korçës asht marrë nh masë po· 
licije nga auktoriteti përkas; 

Mbassi pa nenin 7 të D. M. Nr. 24 dt. 10 
Fruer 1941-XIX; 

Dekreton: 
Neni 1- 

Zot. Theodhor Samsuri profesor pranë Liceut. 
të Korcës, Grupi A, grada XI, rroga muejore fr 
shq. 180. pezullohet nga detyra me shveshje rro 
ge e njikohësisht vehet nën n :ljekjen dishiplinore. 

Ky pezullim, për të gjitha efektet ligjore, ka 
vleftë q' nga data 10 prill 1942-XX. 

Neni 2. 
Ky Dekret ka me u botue në Fletoren Zyrtare të 

Mbretnis dhe ka me i u kumtue për regjistrim Kë 
shillit Kontrolluës si edhe zyravet të tjera përkatese. 

Drejtorija e Liceut të Korcës ngarkohet me 
njoftua sa sipri Intedencen financjare. 

Tiranë, 16 Prill 194.2.XX. 
Ministri 

Xhevat Korea. d. v. 

Pranim dorëheqjeje mësuesi 

Ministri Sekretar për Arsimin Botuer 
Mbassi pa shkresën Nr. 305 dt. 21 Prill 1942- 

XX të Drejtoris së Shkollës së Punës së Tiranës, në 
të cilën njoftohet se z. Niko Dhima Agent i kl. III-të 
pranë asaj Shkolle asht largua nga detyra pa leje 
të rregullt qysh ng.:i data 20 Prill 1042.xx; 

Mbassi pa lutjen dt. 21-IV-1942-XX të nolt 
përmendunit me anë së cilës parashtron dorëhjekjen 
për arësyena familjare ; 

Mbassi pa nenin 45 të D. M. Nr. 3-4-1940- 
XVIII, 

Dekreton: 
Neni I. 

Z. Niko Dhimo. Agent i kl. III-të, pranë Shko 
llës së Punës në Tiranës, grupi C, grada XIV, rro 
ga muejore fr. shq. 100, i pranohet dorëheqja për 
arësyena familjare. 

Neni 2. 
Pranimi i kësaj dorëheqjeje, ka vleftë, për të 

gjitha efektet ligjore, q' nga data I Maj 194.2-XX. 
Ky dekret ka me u botue në Fletoren Zyrta 

re U:\ Mbretnis dhe ka me iu kumtua për regjistrim 
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Këshillit Kontrolluës si edhe zyravet të përkatëse. 
Drejtorija e Shkollës së Punës së Tironës nqar 

kohet me njoftue sa sipri Intendancen Financjare. 

Tiranë, 1 Maj 1942-XX. 
Ministri: 

Xhevat Korea d. v. 

Pranim dorëheqjeje 

Ministri Sekretar Shteti për Arsimin Botuer 
Mbassi pa lutjen dt. 27 Mars 1942-XX të Zot 

Ndoc Kujxhiic. mësues ne Gjakovë (Prizrend) me 
enën e së cilës i përmenduni parashtron dorëhje- 

• kjen mbassi asht marrë në sherbim prej Minstris së 
Financovet ; 

Mbassi pa nenin '15 të D. M. Nr. 105 dt. 3.4 
1940-XVHL 

• 
Dekreton 

Neni 1. 
Zotit Ndoc Kuj x.hija, mësues në Gjakovë (Pri 

zrend), Grupi B, grada XI, rroga muejore fr. shq. 
170, i pranohet dorëheqja mbassi asht marrë në 
sherbim prej Ministris së Financavet. 

Neni 2. 
Pranimi i kësaj dorëheqjeje ka vleftë. për të 

gjitha efektet ligjore q' nga data l kallnduer 
1942-XX. 

Ky Dekret ka me u botue në Fletoren Z yrte 
re të Mbretnis dhe ka me i u kumtue për regji· 
strim Këshillit Kontrolluës si edhe Zyravet të tjera 
përkatëse. 

Tiranë, 30 Prill 1 Q42-XX. 
Ministri 

Xhevat Korea d. v. 

Tërheqje lejesh për shitje duhanesh 
të hueja t! punueme 

Ministri Sekretar Shteti për Financat 

Mbassi pa nenin 3 kryerresht'i fundit të De· 
kretit Mëkambësor n. 138 d.10/XU931/XVIII, kthye 
në ligjë n. 308 d.13/Vll/ 1940-XVilI; 

- Mbi propozimin e Komandës kompetente 
të Rojës Mbretnore Fmoncës Nukli P.T.I. të Tiranës 
n. 59 d-26 III 1942-XX, përciellë nga Komanda £. 
prore e F ojës Mbretnore të Financës në Tiranë 
me shkresën n. 1118 R.S. d.2/IV/1942-XX; 

Vendos: 
Tërheqjen e lejeve të përkohëshme për shitje 

duhanesh të hueja të punueme n. 313/96, 3 · 3/105, 
·31\/189, iS131154, 313/510, 313529, 313/582, 313'614, 
313 666, 31: .• /6<.4, 313 700, 313/701, 3131719, 3 3 731, 
313,874, dhe të lejeve definitive n. 195, 197, 198, 

213, 225, 239. 240, 262, 264, 27 >, 288, 305, 109, 314, -i 
316, 320, 336, 358, 3-'l't, 373, 385 të lëshueme respe 
ktivisht në emën të z.z. Xheladin Beqir Dibra, Jonuz 
Kaceh, Hajredin Guri, Alo Dishnica, Ramadan Berhe 
rolli, Myrteza Dux ha, Agostino Antonio & Fll", Haluk 
Drinër, Abdullah Zela, Menduh Nazim Libohova, 
Servet Jero, Olga Melka, Kajmak Abaz, Musa Krc- 
nja Bardhul Hakoni, Soc. An. Tudici-Talenti, Xhs- 
tal Preveza & Shetki Turkeshi, Riza Prashëri, Xhaferr 
Taga, Pexhep Dracim, Andrea Nikollo Russi, Meh- 
met Keci, Mamaqi Llame, Xhelal Keci, Andrea Gji· 
kondi, Kaeo Muka, Xhaferr Zelko, Faslli A. Nepra 
vishta, Jorgji Muzina, Selman Bagëja, Jonuz Ca· 
ku, Daut Ali Mehmeti, Agostino Antonio & El". 
Arif Jero, Pullumb Gadeli, Kadri Asllani, që të gji· 
thë me rishitje në qytetin e Tiranës, si edha tërhe 
qjen e lejeve definitive n. 38, 55, 56, 57, 58, 59, 
60, 85, 120, 1 't5, l'i6. 147, H8, l'i9, !50, 151, 156, 
1~1~1~1~1~1~1~1~1~1n.1~ . 
186, 187, 189, 190, 192, 203, 207, 2' 8, 214, 218, 219, 
220, 221, 222, 223, 229, 2'1't, 259, 263, 266, 311,321, 
398 të Komandave Ushtarake të ndryshme. 

Cigaret që mund të kenë në rishitje të nalt 
përmendunit jan t'autorizuem t' i shesin edhe mbas 
tërheqjes st lejes. 

Shkaqet: 
- Xheladin Beqtr Dibra: anulohet për shkak 

se rishtsi ka vdekë ; 
- Jotaiz Kacellt : nuk e ka ushtrua asnji herë 

rishitjen; 
- Hojredin Gurt: ka transferue rishitjen pa 

autorizim e pëlqim të Mmistris së Financavet në 
kuptim të nenit 8 parag. b) të rregullores përkatse, 
aprovua me Dekretin Mëkambësor n. 425 datë 176 

Xl. l 9'tQ.XVlll; 
- Alo Dtshnica: asnji herë nuk ka tërheqë 

cigar_e nga depoja, merret me tre~tien e gjanave 
ushqimore; 

- Ramadan Berberolli : rishitjen i a ka cedue 
të tjerve në kundërshtim me depozitën e nenit 8 
parag. a I të rregullores përkctse . merret me tregtin 
e manifntturëst 

- Myrteza Duxiia. rishitjen e ushtron shpesh 
herë me persona tjerë, merret me shitje lloj lloj 
gjanash (mercerie) dhe gjana të ndryshme; lokali 
nuk i përojegjet cillësinave të lypuna. 

-- Agosttno Antonio & Fll.: ka pre c'me kohë 
ç'do aktivitet për rishitjen të cigareve pr'unë Cir· 
colas Skanderbeg; 

- Haluk Dnner . nuk asht kujdesua deri sot 
të gjejë lokal për t' ushtrue rishitjen: 

- Abdulla Zela: merret me tregtin e gjana ve 
ushqimore që nuk kan asnji afrim me gjanat e mo 
nopolizueme; 

· - Menduh Naztm Libohova: ka ma shumë se 
nji vjet që nuk e ushtron rishitjen; 
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- Servet Jero . anullohet mbessi asht shpër· 
ngul nga Shqipnijo. 

- Olga Melka. deri sot nuk e ka ushtrue 
rishitjen. 

....,.. Kajmak Abaz: ka hjekë dorë nga rishitja 
e cigareve merret me tjetër tregti, 

- Musa Kran ja: nuk ka lokal të posaçëm, 
rishitjen e ushtron në kafe pijetore të veten: 

- Bardhul Hakoni : para pesë muejvet ka 
hjekun dorë nga rishitja e cingareve; 

- Soc. An. Tudini-Taletui . rishitjs n nuk e 
kon ushtrua asnjiherë ; 

- Xhelal Preveza & Shef ki Turkesbi : merren 
me tregtin e gjanave ushqimore, profumeri e gjana 
të ndryshme që nuk kanë asnji afnm me artikullin 
e ciqares. 

- Riza Froshëri . anullohet për shkak se ri· 
shitsi ka vdekë, 

- Xhafer Taga: rishitjen nuk e ka ushtrue 
csnjiherë: 

- Rexhep Draçitii . lokalin ku ka ushtrua ri· 
shitjen e ka dhanë me qera; ka hapë zyrë përfo 
qësimesh tregtare në Bujtinën Roma, dhe ka . vozh · 
due të shesi cingare në kundërshtim me nenin 8 
parag- b) të rregullores përkotse. 

- Andrea Ntkollçz. Russi : nuk ka lokal të po· 
sccëm. rishitjen e ushtron në koridor të të hyemit 
në shpi gja që nuk i përshtatet qëllimit të rishitjes, 

- Mehmet Keçi: nuk e ka ush true rishitjen 
asnjiherë: 

- Mamaqt llome. me vullnet të vetë ka 
hiekë dorë nga rishitja e cingareve të hueja; 

- Xhelal Keçi: deri sot nuk e ka fillue rishi 
tjen e cigareve; 

- Andrea Gj1kondi: nuk e ka ushtrue asnji 
herë rishitjen; 

- Koço lv1uka: nuk e ka ushtrue asnji herë 
rishitjen, 

- Xhafer Zelka . lokali asht tepër i ngushtë 
dhe nuk ka konditat ekonomike të nevojshme. 

- Faslli A. Nepravishta: nuk ka. lokal të po 
saçëm, rishitjen e ushtron në Kcfe-Pijetore-Dërkore 
të veten; . 

- Jorgji Muzina: esht shpërngulë në Durrës, 
nuk ka respektue nenin 8 parag. b) të rregullores 
përkatse, 

- Selman. Beqëia . nuk e ushtron vetë rishi 
tjen por me anën e nji tjetrit; gja që asht në kun 
dërshtim me dispozitën e nenit 6 parag. l- të· rre· 
gullores; merret me shitje të gjana ve ushqimore e 
artikuj të ndryshëm. 

- Jotuiz Çaku . lokali nuk i përgjigjet cilësi 
nave të lypuna dhe merret me tregtin e liku;tëve 
e të gje.nave të tjera; 

- Dau.t Alt Mehmeti : merret me tregtin e 
manikdur&s a të gjanave t! tjera; 

- Agostino Antoaio & Fll.: përvec që deri 
sot nuk e kanë ushtrue rishitjen; por edhe rishitja 
a tyne asht tepër afër rishitjes që mban lejen e 
përkohëshme n. 313/216; 

- Artf Jero . nuk e ka ushtrue rishitjen 
osnji herë; 

- Pullum Godeli: nuk e ka ushtrua rishitjen 
asnjiherë; 

- Kadri Asllani: përveç që lokali nuk i për 
gjegjet cillësincve të lypuna, por dhe rishitjen nuk 
e ka ushtrue deri sot; merret me shitje të perr.ve etj. 

· - Komandat Ushtarake të ndryshme: nuk 
gjënden më në tokë Shqiptare. 

Urdhnojmë zbatimin e menjihershëm të keti 
vendimi ma anë të Komandës propozuese të Rojës 
Mbretnore të Financës në Tiranë. 

Ky vendim asht i pa kundërshtueshëm. 
Tiranë, 7-5-19'1'2-XX. 

Ministri i Financavet: 
Shuk Gurakuqi d. v. 

D. nr. 19. - Emërim agjentësh burgu 

N;Ministri Sekretar Shteti për P. e Mbt endëshem 

Mbassi pa Dekretin Mëkambësuer Nr. 105, dt. 
3-4.19'10-XVI!I, mbi normat që rregullojnë gjëndjen 
juridike, ekonomike e jerarqike të nëpunëseve të 
Shtetit: · · 

Mbassi pa Dekretin. Ministruer Nr. 58, dt- 12- 
9-19'11-XIX, me të cilin shpallesh konkurs për 18 
vënde agjenta të klasit të IV-të, grupi C. grada XV-të. 
t'Administratës së P. të IAbrëndëshme, dhe mbcssi 
n'ctë konkurs nuk asht paraqit asnji konkuruës 
me konditat që kërkon Dekreti Mëkabësuer i sipri 
trequem . 

Mbassi pa disponibilitetin e vëndeve në tabe· 
lat organike t' Administratës së Mbrëndëshme, fa pro· 
vueme me Dekretin Ministruer datë 2-lt-19'11-:XIX; 

Mbassi pa Dekretin ·Mëkambësuer dt. 9-III· 
1942-XX; 

Mbassi pa Dekretin Ministruer Nr. 22. dt. · 1'1 · 
'1rl9'12-XX; . 

Mbassi konstatoj se t'interesuemit qi kanë pa 
raqit lutje për t' u emnue agjenta burgjesh, kane 
konditat e nevojëshme për atë detyrë; 

Dekreton:~ 
Emnimin e Z. Ruzhi Cankic. Nas Llazar Buda, 

Sali Kccollic. Xhemal Merna. Bejte Murati, Hasan 
Ismail Leko. dhe të Zonjusheve Hajrije Hasan Ko· 
lonja. Elirika Pambuku e Luftije Duka, të gjithë agjen· 
ta burgu të kl. VI-të, grupi C. grada e XV-të, me 
rrogë mujore fr. shq. 80 për gjashtë muej në provë. 

Ky Dekret do t'u komunikohet për dijeni e 
veprim, të gjitha zyravet përkatëse, Këshillit Kon- 
trolluës. për rregjistrim, dhe do të botohet në Fle 
toren Zyrtare të Mbretnis. 

Tiranë,· me 2-5-1942.XX 
· N/Ministri i P. t~ Mbrëndëshme 

M. Gjomarkaj d. v .. 
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D. nr, 31 - Pranim dorëheqjeje mjeku 

NJ Ministri Sekretar Shteti për P. e Mbrendëslime 

Mbassi pa shkresën Nr. 2077, dt. 1 ·5.1942-XX, 
të Drsjtoris së Përgjithëshme të Shëndetësis, edhe 
kopjen e lutjes së Dr. Maliq Bekteshi, me detyrë 
mjek i kl. III-të në qendrën shëndetësore rurale në 
Serbicë, me të cillën ep dorëheqjen, për arësye 
studimi; 

Mbassi pa nenin 45 e 46 të normave qi rre· 
gullojnë gjëndjen juridike, ekonomike e jerarhike 
të nëpunëseve të Shtetit, aprovue me Dekretin 
Mëkambësuer Nr. 105, dt. 3-4·1jftfl.XVIII, botua në 
Fletoren Zyrtare Nr. 55, dt. 7-4·1940-XVllI 1 

Dekreton: 
Neni 1. 

Pranohet dorëheqja e Z. Dr. Maliq Bekteshi. 
mjek i kl. III-të në qendrën shëndetësore rurale në 
Serbtcë, inkuadrua në gradën e IX-të të grupit A, 
të ruolit organik emnuer të personelit f administra 
tës së Shëndetësis. 

Neni 2. 
Pranimi i kësaj dorëheqje, për të gjitha efek 

tet ligjore, caktohet me hyë në fuqi me dt. 15 Maj 
1942-XX· 

Ky Dekret, do t'u komunikohet gjithë zyrave 
përkatëse, dhe Ministris së Kulturës Popullore, për 
t' a botua në Fletoren Zyrtare të Mbretnis. 

Tiranë, më 8-5-41-XX. 
N/Min. i P. të Mbrendëshme 

M. Gjomarkaj d.v. 

Deklarim dorëheqjeje mësueseje 

1J,1iui.stri. Sekretar Shteti për Arsimin Botuer 

Mbassi pa shkresën Nr. 344/2 dt. Prill 1942-XX 
t' Inspektoris s' Arsimit të Korcës në të cilën njofto 
hej se zonja Olimbia Mulla, mësuese në Kukës 
(Priuend) refuzonte me u nisë për në vendin e de· 
tytës, 

Mbassi pa telegramin nr. 398/3 dt. 1 Maj 1942- 
XX t' lnspektoris s' Arsimit të Prizrendit në të cilin 
lajmohej se e nalt-përmenduna nuk asht paraqitë 
ende në krye të detyrës ; 

Mbassi pa pikën "3,, të nenit 45 të D.M. Nr. 
105 dt. 3-4 -1940XVTII 1 

Mbassi pa nenin 46 të D.M. Nr. 105 dt, 3-4· 
19'10-XVIII 1 

Dekreton 
Neni 1. 

Zonja Olimbta Mulla, mësuese në Kukës (Priz 
rend), Grupi B, Grada IX, rroga muejore fr. shq. 
225, deklarohet dorëheqëse, tue humbë çdo të drejtë 
pensjoni ase shpërblimi të njiherëshëm, mbassi nuk 

asht paraqitun në krye të detyrës mbrenda afatit 
ligjuar. 

Neni 2. 
Deklarimi i kësaj dorëheqjeje ka vleftë, për të 

gjitha efektet ligjore, q'nqo data 1 Maj 1942-XX. 
Ky Dekret ka me u botue në Fletorën Zyrtare 

dhe ka me iu kumtue për regjistrim Këshillit Kontro- 
llues si edhe zyravet të tjera përkatëse. · 

Tiranë, 7 Maj 1942-XX. 
Ministri: 

Xhevct Korea d. v. 

Vumje nëpunsi në pritmëni 

Ministri Sekretar Shteti për Punë Botore 

Mbassi u-po lutja e Zot. A jaz Allamanit, Tek 
nik i Kl. III pranë Zyres së P. Botore në Burrel, 
me të cilen kerkon zgjatim leje shendetsije deri në 
muejin Korrik për me ba kurat e nevojshme në 
Romë; 

Mbassi u-pc raporti mjeksuer përkates; 
Mbassi u panë nenet 79,80,83,B4,92 e 93 

të Dekretit Mëkambësuer datë 3 Prill 1940-XVIII 
Nr. 105, qi permban normat për rregullimin e gjen 
djes juridike. ekonomike dhe jerarhike të Nëpunsa 
vet të Shtetit, 

Dekreton: 
Vuemjen në pritmeni të Zot. Ajaz Allamanit, 

Teknik i Kl. Ill. pranë Zcrës së P. Botore të Burrelit, 
per shkaqe shëndetsore të provueme, tue fillue 
prej datës 25 Prill 1942·XX qi i skadon afati i lejes 
së dhanun, e deri me datë 31 Korrik 1942-XX qi 
merr fund kura e nevojshme për të cilën u vue në 
pritmeni. · 

Qysh prej datës 25 Prill 1942-XX qi u-vu në prit· 
meni e deri me datë 31 Korrik 1942-XX qi skadon 
koha e pritmenis ka me i u pugue nji rrogë muejore 
baras me 1 /3 e asaj qi ka posun. 

Ky Dekret do t'i kumtohet edhe Këshillit Kon· 
trollues. 

Tiranë, me 7 Maj 1942-XX 
Ministr"i Punvet Botore 
Jljas H. Agu:ihi d v. 

Heqje pezullimi nëpunësi 

Ministri Sekretar Shteti për Arsimin Botuer 

Mbassi pa Telin Nr. 32.'3 Res dt. 20 Prill 1940. 
XX flnspektoris s'Arsimit të Prizrendit me të cilën 
njoftonet se Xhevdet Doda. Drejtor i shkollës fillore 
në Prizrend i asht hequn masa e policis ; 

Mbassi pa Dekretin Mmistruer Nr. HS mbi 
pezullimin nga detyra me shveshje rroge të sipër 
shenuemit; 
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Dekreton 
Neni 1. 

Zotit Xhevdet Dodo, Drejtor shkolle fillore në 
Prizrend, grupi B. grada lX rroga mujore fr. shq. 
223, i hiqet pezullimi nga detyra me shveshje rro 
ge mbassi asht lirue ·nga .ana a policis. 

Neru 2. 
Heqja e pezullimit ka vleftë për të gjitha efe 

ktet ligjore q' nga data 11 Prill 19't2-XX. 
Ky Dekret ka me u botua në Fletoren Zyrta 

re të Mbretnis dhe ka me iu kumtue për regji· 
strim Këshillit Kontrollues si dhe zyrnvet të tjera 
përkatse. 

lnspektorija e Arsimit e Prizrendit ngarkohet 
me njoftue sa sipër lndendancën Financiare. 

Tiranë, me 1A.9fi.2.XX. 
M i n i s t r i: 
Xhevat Korea d. v: 

Emërim mësuesi në provë 

· Mi11,istri Sekretar Shteti për Arsimin Botuer 
Mbassi pa nenin 18 të D.M. Nr. 105 dt. 3.4. 

l 940.XVIII mbi gjendjen juridike, ekonomike e je 
rarhike të nëpunsavet civilë te Shtetit; 

Mbassi pa shpalljen e konkursit për 150 më· 
suese e mësues, botue në Fletoren Zyrtare të 
Mbretnis me nr. 139 dt. 18 shtatuer 19'tl,XIX; 

Mbassi pa proces-verbalin e provimeve të 
konkursit; 

Mbassi pa Vendimin Nr. 17 dt. 215/42-XX të 
Këshillit t' Administratës së Ministris s' Arsimit; 

Dekreton: 
Neni 1. 

Z. Shefqet M. Kruja, ëmnohet mësues me ti· 
tull prove për 6 muej, në Grupin B, grada XI me 
rrogë muejore 150 fr. shq. në shkollën fillore 
të Krujës. 

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

qysh prej datës së fillimit të zot. Shefqet Krujës në 
krye të detyrës. 

Ky Dekret ka me u botue në Fletoren Zyrtare 
të Mbretnis dhe ka me i u-kumtua Këshillit Kon 

. trolluës për regjistrim si dhe te gjitha zyra ve t6 
tjera përkatse. 

Tiranë, 29.IV-91:t2-XX. 
Ministri: 
XhevQt Korea d.v. 

Rregullim pagese rrogash nfpunfsi 

Ministri Sekretar Shteti për Ekonomin Kombëtare 
Mbassi pa Dekretin e Tij datë 21 Prill mh 

këthimin e z. Jakë Kodhelit në sherbimin e Ad- 
ministratës së Ekonomis Kombëtare; 

Mbasi pa paragr. II të Nenit 4 të Dekretit 
Mëkambesuer Nr. 105 datë 3 prill 19~0.XVIIl; 

Tue pa nevojën me rregullue pagesen e rro 
gës së zotit Jakë Kodheli. 

Dekreton: 
P.rej datës 1 prilll l 9't0.XVIII e deri me 30 

Oershuer 194.0-XVIII zotit Jakë Kodheli do t'i pa· 
guhet rroga prej fr. shq. ~50 në muej, si c'e kishte 
ma parë, dhe prej datës 1 Korrik 19~0-XXIII e ke 
ndej do t'i paguhet rroga mujore prej fr. shq. 475 
në konformitet të Dekretit Mëkombesuer datë 26 
Shtatuer 1941-XIX mbi heqien e masës së penash 
timit të të permendunit nga sherbimi si dhe të pa 
ragr. II të Nenit 2 Dekretit Mëkambesuer datë 3 
prill 191:tO.XVIII Nr. J 05. 

Ky Dekret i kumtohet Këshillit Kontrollues për 
shenimet e duhuna dhe Redaksis së Fletores Zyr 
tare për botim, dhe vehet me nj1 herë në zbatim.. 

Tiranë, me 20 Oershuer 19~2-XX. 
Ministri i Ekonomis Kombëtare: 

K. Kotte d. v. 

Vumje në gjëndje pritmënie Kryetari Seksjoni 

Ministri Sekretar Shteti për Ekonomin Kombëtare 
Mbassi pa Vendimin datë 6 Oershuer 1942-XX 

Nr. 7, të Këshillit t'Admimstratës, 
Mbassi pa Dekretin Mëkambësuer datë 3 prill 

19't0-XVIII, Nr. 105, mbi gjendjen juridike, ekono 
milce e jerarkike të nënpunscve të Shtetit 

Dekreton: 
Neni 1. 

Z. Ing. Jovan Adami, Kryetar Seksjoni në de 
gen e Bonifikimeve, grupi A. grada Vll, me sher 
him pranë Drejtoris së Ujnave e Bonifikimeve, për 
arësye shëndetësore vihet në gjëndje pritmënie për 
një periudhë kohet prej 6 muajsh, tue filluar nga 
data 1 Oershuer deri n' atë 30 Nanduer l 9't2-XX, me 
1/2 (gjysmën) e rrogës së tij, në përshtatmëni me 
përcaktimet e neneve 79, 83 e 93 të Dekretit Më· 
kambësuer që nolt-përmendet. 

Neni 2. 
Ky Dekret do të botohet në Fletoren Zyrtore 

të Mbretnis dhe do t'i kumtohet për regjistrimin e 
rastit Këshillit Kontrollues. 

Tiranë, më 16 Oershuer 16't2-XX. 
Ministri Ekonomis Kombëtare : 

K Kotte d.v. 
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Emë: im Agjenti në provë n' Admin. Fin. 
·--- ·-- 

Ministri Sekretar Shteti për Financat : 

Mbassi pe Dekretin Mëkambësuer N. 105 
datë 3,Vl-1940-XVIIJ mbi gjendjen juridike, eko 
nomike e jerarhike të nëpunsave civilë të Shtetit; 

Mbassi pa Dekretin Mëkarobësuer datë 1 
Qershuer 1940-XVIII, mbi aprovimin e tabela 
vet organike t' Admiuietratës Financjare; 

Mhassi pa përfundimin e konkursit për A, 
l!ienta të Kl, Vltë në runlin personalit të grupit 
C) shpaflun me Dekret Ministruer datë 28 Mars 
19:to. X VlII: 

Dekreton: 

Zot. J akup Behri, që ka dalë fituës në pro· 
vi min e konkursit shpall un me Dekret Minis 
truer datë 28-Ul-1940-XVIII, emnohet Agjent i 
Kl. JV.të në provë për gjashtë muej në grupin 
C) grada XV-te t' .Adminiatratës Financjare me 
r.rogë mujore prej fr. shq. _ 80. (tetdhetë] siç asht 
shenue nga tabella e përgjithshme e përmbajtun 
në Dekretin Mëkambësuer datë 3- IV.1940-XVIU, 
N. 105 dhe caktohet me vend shërbimi pranë 
Zyrës Financjare në Kukës. 

Neni 2. 
Ky Dekret ka me u rregjistrue në Këshi 

llin Kontrollues dhe ka për për t'u hotue në 
Fletoren Zyrtare të Mhretnis. 

Tiranë, me 20-3-1942,XX 
Ministri i Financavet : 
Shuk Gurakuqi d. v. 

Emërim Zav. Komisari pranë Si acionit së duhanit 
në Tetovë 

Ministri Sekretar Shteti për Financat 

Mbassi pa kryerreshtin e parë të nenit 2 
të Dekretit Mëkamhësuer nr. 53 datë 28 Fruer 
1942-XX; 

Dekreton: 

Zotni Loro Gazluri emnohet me cilësi vaven 
dës Komisar pranë Stacionit të Duhanit në Tetove. 

Për deri sa të mos jetë inkuadruë në ruolet 
e Administratës së Shtetit, i caktohet nji dijet i 
përditshëm prej fr. shq, 20 ·me efekt prej datës 
l Qenhor 1942-XX. 

Të gjitha veprimet e Stacionit të duhanit 
dhe fakoltetet që Ligja Jugosllave dt. 5 Dhjetor 
1931, e qujtnn "Zakon o Drzavnim Monopolima,, 
paragrafi 16- 7 4 si dhe Regullorja përkatëse d. 3 
nëndor 193.2, e qujtua "'Provilnik sa Sann.ju i 

otkup Duoana ; i ngarkojnë Kryetarit të Stacionit, 
i shtrohen aprovimit të Komisarit. 

Fakolteti që me kryereshtin e fundit t~ 
nenit 53 të Regullorea d. 5 nëndor 1932 të 
sipër-përmendun, i kje dhanun Kryetarit të Ko. 
misionit të blemjes së Duhanit, i ngarkohet Ko 
misarit, i cili urdhnon pagesën mbassi të ketë 
kundërfirmën- e Kryetarit të Komisionit, 

Ne emën e për llogari të monopolit, urdh 
non çdo tjetër shpenzim q'i mvishet kapitullit 
92-his të Buxhetit Shtetnor të ushtrimit vashduëe 
1941-1942. 

l\lerr në shërbim dhe paguan mbrenda caqeve 
të caktueme ma parë; nga Minietrija . Drejtorija e 
.Monopoleve dhe e Tatimeve Indirekte - personel 
e puntorë të nevojshëm gjatë kohës së blemjes 
të duhanit dhe manipulimit të tij. 

I tanë personeli në shërbim të Stacionit 
ashtë nënë mvarmënin e tij: prandaj mhikqyr 
vepcimtarinë e gjithë personelit të mbaitun në 
shërbim me Dekretin t'onë n. 9 d. 20 Prill 
1942-XX si edhe të personelit tjetër, dhe mer 
çdo masë dishiplinore kundra tyne. 

Propozon marrjen e çdo mase që nuk asht 
parapa nga legjislacioni përkatës në fuqi, ose 
ndryshimin e Lyne kur e gjykon të nevojshme. 
Ne raste urgjente vendos aty për aty dhe mandej 
i'a riferon Mioistris - Drejtorie së monopoleve dhe 
Tatimeve Indirekte. 

Korrespoudon drejt për drejt me Ministrinë. 
Kujdesohet ql llogarija e gjestlonit, në trajtat 

e parapaine, t'i paraqftet Mini~trie në kohnat e 
caktueme nga Ligja dhe Regullorja e Kontabili 
tetit Përgjithshëm lë Shtetit. 

Asht përgjegjës për të gjitha veprimet e 
gjestionit. 

Tirane, ml 2-6-1942 XX 
Ministri i Financavet : 

Shuk Gurakuqi d. v . 

. 
D.n.'•3. Gjobitje nëp. me premje rroge dhe ngritje 

mase pezullimi për dy nëp. · 

Ni.Ministri Sekretar Shteti për P. e Mbrendshme 

Mhassi pa vendimin nr. 3 dt. 3-6-2942.XX 
të Këshillit të Dishiplinës së kësaj Ministrije. 

Në mbështetje te paragrafit të katërt ti! 
nenit 52, të normave mbi gjendjen juridike, eko 
nomikë e jerarqi1te të nëpnnsave të Shtetit, apro• 
vue në D. M. nr, 105, dt. 3,4-1940-XVIIL dhe 
në bazë të nenit 7 4, po t'atyne normave, 

Dekreton: 
Neni 1. 

1) Në mbështetje të germ!s (e) të nenit SS, 
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të D. M. nr. 105, dt. 3-4.40, prernjen e 1/5 së 
rrogës, për pesë muaj rresht, të Z. Nuredin Xha 
hysa e Haxhi Zdrava, agjenta në burgun e El, 
hasanit. 

2) Në mbështetje të gërmave (a) dhe (c) të 
nenit 55, të D. M. nr. 105 datë 3-4-40.XVIII, 
premjen e 1/5 së rrogës, për nji muej, të Z. 
Muharem Kamberi, egjent në burgun e Cjino 
kastrës. 

3) Në mbështetje të gërmave (b) dhe (c) të 
nenit 55, të D. M. nr. 105 dt, 3-4-40-XVIII, 
premjen e 1/5 së rrogës, për tre muej rresht, të 
Z. Azbi Ali Kongjonaj. infermier në Spitalin 
N evropsiqiatik të Vlonës. 

4) Në mbështetje të gërmës (a) të nenit 55. 
të D. M. nr. 105, dt, 3-4-40 premjen e 1 /5 së 
rrogës për tre muej rresht të Z. Dr. Sotir V alos, 
mjek pranë Spitalit të Shtetit në Korçë. 

5) Ngritjen e masës së pezullimit nga grada 
me shveshje nga rroga të Zonjushes Zoica Laku 
riqi, infermiere, dhe të Z. Thanas Kristulll, 
nëpunës farmaceutik, të dy në Spitalin e Shtetit 
të Beratit, për shkak se çështja e tyne hyn ne 
sferën e kompetencës së gjyqit. Të dy të për 
mëndunit kanë të drejtë të marrin rrogat që nga 
data 21-3-42. XX, që janë pezullue dhe shveshë 
nga kjo e drejtë, me dekretin t'onë or. 14, dt. 
21-3-1942.XX. 

Neni 2. 

Ky dekret hynë në fuqi qysh nga data e 
sotme, dhe për dijeni e veprim do t'u komuni 
kohet gjithë zyrave përkatëse, edhe do të boto· 
het në Fletoren Zyrtare të Mhretnis. 

Tiranë, me 12-Vl-942-XX. 
N-Ministri i P. të Mhrendëshme: 

M. Gjomarkaj d. v. 

Shkarkim nga detyra Sekretarësh Komunesh 

Mbassi u-muarr dhe pëlqimi i P.T- Kryesie 
së Këshillit të Ministrave me shkresat e saj Nr. 
6,86. 6.109, 8-110. 4-111 e 6-112 të gjitha datë 
17.5.1942-XX, z, Kol Llupi, Sekretar i Komn 
nes së Shkrelit [Koplik], z. Koço Ceka, Sekretar 
i Komunes së Kastriotit (Peshkopi), z. Fejzi Ra· 
kipi, Sekretar i Komunes së Stençës (Tetovë) 
z. Shefqet Durra, Sekretar i Komunës së Pono 
shecit (Gjakovë), dhe Dhimitër Ziso, Sekretar i 
Komunes së Gorrës (Lumë), me urdhnat e Mi 
nistris së P. të Mbr. Nr.172-359 datë 24.6.1942. 
XX N. 172-364, datë 25.6.1942-XX, Nr. 172.365 
datë 24.6.1942-XX dhe Nr. 172-363 datë 25.6. 
1942-XX, shkarkohen nga detyrat për arësye se 
z. Kol Llupi dhe Fejzi Rakipi, kanë dhanë do- 

Koço Ceka, asht marrë nën armë, për me ha 
shërbimin ushtarak, dhe zz. Shef qet Durra e 
Dhimitër Ziso, nuk kanë ndigjue me shkue në 
vendet e caktueme. 

Shkarkim non detyra Sekretari Komuneje 

Mbassi u-muarr dhe pëlqimi i P.T. Kryesie 
së Këshiflit të Ministrave, me shkresën e saj 
Nr- 6-107 datë "- 6.6.1942-XY, z. Sotir Peti, deri 
tesh Sekretar i Komunes së Çepanit (Skrapar) 
me urdhniu e Ministris së P. të Mbrendëshme 
Nr, 172-354 datë 23,6.1942-XX, shkarkohet nga 
detyra, për arësye se ka shpërdorue detyrën. 

Shkarkim nga detyra Sekretari Komuneje 

Mbassi u muarr dhe pëlqimi i P. T. Krye· 
sis së Këshillit të Ministrave, me shkresën e sa 
jë nr. 6-125, dt. 26-6-1942-XX, z. Haki Kadiu, 
deri tash Sekretar i Komunes së Levanit. me ur 
dhoin e Min. së P. të Mhrendf!shme n. 172.398, 
datë 4- 7 .42-XX, shkarkohet nga detyra, për ar 
sye se, qysh nga data 20 3-1941-XIX, ndodhet 
me leje shëndetsore e nuk ka mundësi të para 
qitet në detyrë, dhe do të nxirret në pension, 
ose do t'i akordohet shpërblim i njihershëm. 

Pushim nga puna Sekretarë Komunesh 

Mhassi u muarr dhe pëlqimi i P.T. Kryesia 
së Këshillit të Ministrave, me shkresën e saj nr. 
6-85, datë 8-6-1952-XX, z. Moisi Didini, sekre 
tar i Komunes së Beçanit (Gostivar), Mahmud 
Tahiri, Sekretar i Komunes Bishevës (Rozhaje ), 
Adem lmeri, sekretar i komunes Çikatovës (Dre 
nic ), Hamz Hamzaga, sekretar i komunes së Që. 
ndrës Tulinë, Muharrem Bahunova, sekretar i 
Komunes së Delimegjes (Tutinë), Hafiz Emini 
sekretar i komunes së Cerkvinës (Tutinë), Ah: 
met Sinanova, sekretar i komunes së Rihoriçft 
(Tulinë), Faik Tahiri, sekretar i komunes së So • 
hodollit (Tutinë), dhe Ajdin lbishi, sekretar i 
komunes së qëndrës Istok, me urdhnin e Minis 
trie se P. të Mbrendëshme nr, 172-333, dt. 17, 
VI-42-XX, pushohen nga detyra, për shkak se i 
pari nuk asht paraqit fare në krye të detyrës, 
dhe të tjerët, për arsye se nuk janë në gjëndje 
~ kryejnë detyrat e sekretarit të Komunes, që 
u ishin ngarkue. 
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Shkarkim nga detyra Sekretar Komuneje 

Mhassi u-muarr dhe pëlqimi i P.T. Kryesis 
së Këshillit të Ministrave, me shkresën e saj nr. 
6-121 datë 17.6.1942·XX, z. Spiro Guri Sevo, 
deri tash sekretar i komunes së Harizajt, me ur 
dhërin e Ministris së P. të Mbrendëshme Nr. 
172-266 datë 26.6.1942-XX, shkarkohet nga de· 
tyra mbasi nuk asht paraqitë për të fillue 
në punë. 

SHPALLIJE . ANKANDI 

Bashkija e Fierit nxjerr në ankand publik 
dhanjen në sipermarrje ndertirnin e aje barakes 
permanente, destinuar per perdorim nga ana e 
sipërmarrsave të taksave Bashkijake : 

Konditat: 
1) Forma e ankandit, i cili do të zhvillohet 

20 ditë mbas botimit të kësaj shpalljeje në Fle 
toren Zyrtare, do të jetë ajo e caktuar me ofer 
ta të fshehta në pajtim me Nenin 36 § ltë rre· 
gullores mbi zbatimin e ligjes së kontabilitetit 
të Shtetit. 

2) Ofertat do t'i drejtohen Kryesie së Bashkis 
mbrenda ores 9,30 deri 12,30 të ditës së ankan 
dit. Këto do të jenë të shoqruara me garancit 
ligjore me masen prej 10°/0 mbi shumen e ofruar 
në qofshin në të holla ose bankare dhe në ma 
sen dyfishe per ato ipotekore, 

3) Ndertimi i barakes do të bahet konforme 
projektit dhe konditave teknike të pregatitura 
preventivisht nga Bashkija, 

4) Çmimi baze per të gjitha punimet eshtë 
Fr. shq. 3099, e cila do t'i paguhet sipërmarrsit 
në dy kiste të barabarta dhe në bazë të raportit 
teknik. Nga çdo kist do të ndalohet një shum 
baras !De 10° / 

0 
të kistit, e cila do t'i këthehet 

sipërmarrsit, bashk me garancin, në mbarim të 
sipërmarrjes. 

5) Sipërmarrsl detyrohet të filloj nga puni 
met mbrenda pesë ditve që nga data që do të 
deklarohet si i till dhe 'do fi japi fund puni 
meve jo ma von se 20 ditë mbas afatit të aiper 
shënuar. 

6) Shpenzimet të gjitha janë në ngarkim të 
sipërmarrstt. 

Projekti i përmendun në art. 3 të kësaj 
shpalljeje, konditat teknike të punimit si dhe 
hollsira të tjera mbi konditat administrative, 
janë të ekspozuara në Sekretarin e Bashkis dhe 
t'mteresuarit mund t'i shohin· çdo ditë mbrenda 
orarit zyrtar. 

Fier, me 12 Qershor 1942-XX 
- Kryetari i Bashkis 

Nr. 81 

SHPALLJE 

1.- Bashkija e Kryeqytetit nxjer n' adju 
dikatë të drejtën e shitjes s'ujit për vaditje për 
sinuret : Hallijas, Bërrakë e Laprake, për periu 
dhën prej datës së lëshimit definitiv deri me da 
tën 31,XII-1942-XXI. 

2. - Ankandi publik do të zhvillohet në 
Zyrën e Kryetarit të Bashkis eara Komisionit të 
kryesuem prej tij ose nga i deieguemi i til, 20 
ditë mbas botimit të kësaj shpallje në Fletoren 
Zyrtare, prej orës 8. 30 p~ra dite. 

3. - Ankandi ka për t'u ha me oferta të 
hapta në bazë të vendimit të Këshillit Ministruer 
Nr, 381, dt, 1938, dhe t'i lëshohet defi 
nitivisht ofertuesit që do të ketë çmimin ma të 
arsyeshëm. 

4. - Çmimi bazë asht fr. shq. 4000 (ka 
lër mijë). 

5. - Ofertuesi do të depozitojë fr. shq. 4000 
(katërqind), garancië në favor të këtij Instituti 
në çdo arkë financiare të Shtetit, bashkijake ose 
në ndonji bankë që ndodhet në Shqipnië. 

Garancija branohet dhe me ipotekë me kon 
ditat e parapame në nenin 26 të Rregullores mbi 
administrimin e pasunis dhe Kontabilitetit të 
të përgjithshëm të Shtetit, e cila garancië do të 
jetë dy-fish nga ajo në të holla. Garancija në 
fjalë do t'i kthehet ofertuesve aty për aty, dhe 
sipërmarrsit posa të marri fund sipërmarrja. 

6. - Kontrata nuk mund të lidhet pa marr 
pëlqimin si mbas nenit 138 të Ligjës së Bashkive. 

7. - Sipërmarrsi merr për sipër me i pas• 
true e mirë-mbsjtë vijat për kalim t' ujtit në 
shkaslën maksimale, dhe pa ndonji ndërprerje 
(constant) me shpenzimet e veta. 

8. - Bashkija i jep sipërmarrsit të drejtën 
eksklusive të shitjes s'ujit për vaditjen të sinu 
reve të përmendun, i cili këtë të drejtë do t' a 
ushtrojë si mbas zakonit pa shkaktue ankime 
dhe në mënyrë që e ka ushtrne Bashkija si dhe 
sikundër tregohet në paragrafet që vijojnë : 

a) Sipërmarrsi do t'iu ndajë ujt kultivuesve 
të tokave si mbas radhës kush të ketë mbjellë 
ma parë; 

b) Sipërmarrsi për çdo pendë toke, nji dy 
nym e gjysëm të vaditun, ka me njerrë për to 
kat për punim fr. shq, 0.50 qindarka, për tohat 
e mbjelluna misër e çdo drithë tjetër fr. shq. l 
(nji), për tokat e mbjelluna barishte, pemë fr. 
shq, 2 (dy), për livadhat artificiale fr. shq, 0.50 
qindarka; 

c) Për çajret, ujt epet vetëm kurë mos të 
mungojë për tokat e mbjelluna; 

d) Pagesat e përmenduna përsëriten për çdo 
herë që vaditen tokat; 

BKSH



Nr. 81 FLETORJA zyRTARE 11 Korrik 1942-XX 11 

e) Për çdo kumië mirren fr. shq. 15 (pe 
sëmbëdhjetë) në vit; 

f) Për çdo fabrikë tullash fr. shq, 60 (gjash 
tëdhjetë) në vit. 

9. - Sipërmarrsi përveç punimeve të për 
shkrueme n' art. 7 do të pastrojë, me shpenzi 
met e veta, gjithë kanalet (hendeqet) principale 
që shërbejnë për çuemjen e ujit në zonat ndrysh, 
me të sinureve të përmenduna, të cilat punime 
do t'i kryej si mbas planit përkatës që han pje 
së integrale me Ietër-adjudikatën. 

10) - Bashkija ka të drejtë të vadisi rrugat 
dhe të përdori ujt për fikje zjarrmi ose çdo ne, 
vojë tjetër të sajë pa ndonji shpërblim. 

11. - Përveç Bashkis, sipërmarrsi do t'i pro 
kurojë uj pa ndenji shpërblim gjithë Zyrave Qe· 
veritare e Komandave Ushtarake, dhe Fermës së 
Ministrie s' Ekonomia Kombtare dhe tokave që 
zakonisht kanë të drejtë ujitje pa shpërblim. 

12) - Në rast se sipërmarrsi, pa ndonji ar, 
eye dhe në mënyrë arbitrare, nuk u lëshon uj 
t' interesuemve, asht përgjegjës për damet e shkak, 
tueme dhe çdo shpenzim të bami! për ekspertimet 
e dameve. - 

13. - Në rast se ujt e sinurit Vidhe-Gjate 
e Laknas do ti! kalojë nëpër kanal të Bashkis, 
sipërmarrsi asht i detyruem me u nda pjesën e 
ujtit si mbas zakonit dhe ka të drejtë të nxjerri 
shpërblimet e caktueme në paragrafin b) t' art. 
8. Në rast se ujt e këtyne sinureve do të kalo, 
het në kanale të posaçme jasht juridiksionit të 
Bashkia, sipërmarrsi nuk ka të drejtë me kërkue 
dam-shpërblim dhe zbritje nga shuma e sipër 
marrjes. 

14. - Veç rasteve të forcës madhore, për 
çdo ditë që të mungojë ujt ndër vija, sipërmarr 
si do të paguej nji dam-shpërblim prej fr. shq. 
40 (dyzet), dhe Bashkija asht e lirë, kurdoherë, 
me e bamë vetë, në llogari të sipërmarrsit, re 
parimet eë shkaktojnë mungesën e ujit. 

15. - Shuma e sipërmarrjes do t'i paguhet 
Bashkis në . tre k:iskte të nji-njishme në fund të 
muejve Korrik, Gusht e Shtatuer, dhe nuk mund 
të llogaritet në asnji të drejtë të sipërmarrsit. 

16. - Ky shërbim do t' ushtrohet prej si, 
përmarrsit në kontrollimin permanent të Policis 
së Bashkis, osë në rast se konstatohet nga an' e 
sajë për mos respektimin e konditavet të kësaj 
Ietër.adjudikate prej sipërmarrsit, dhe nuk për· 
mbush krejtësisht gjithë detyrimet e ngarkueme 
në këtë Ietër-adjudikatë, Këshilli i Bashkis, sa 
herë që të raportohet nga an' e Policie së Bash 
kis, ka të drejtë me vendos gjobitjen e sipër· 
marrsit në fr. shq. 30-100 si dam-shpërblim, i 
cili vendim ka me qenë I premë dhe nuk i len 

asnji të drejtë protestimi ese kundërshtimi si· 
përmarrsit. 

17. - Për çdo ditë vonese në pagimin e 
kisteve, sipërmarrsi dotyrobet t'i paguej Bashkis 
nji dam-shpërblim prej fr. shq. 20 (ojizet). 

Sidoqoftë, mos-pagimi i kisteve në ditën e 
caktueme, provokon dhe vet-vetiu zen vendin 
e vuemjes së sipërmarrsit në morë, pa pasë ne 
vojë për ndonji komunikim nga an' e Bashkis, 
dhe Bashkija rezervon të drejtën që, në të gjash 
tën ditë të mores, të vejë dorë në nxjërrjen e 
t' ardhunave, tue e administrue vetë, për llogarië 
të sipërmarrsit deri në plotsimin e kisteve të 
pa-pagueme dhe të shpërblimeve si dhe të shpen 
zimeve përkatëse. 

18. - Në mbarim t' afatit, sipërmarrsi de 
tyrohet me ia dorzue Bashkis vijat në gjëndje 
funksionimi të mirë. 

19. - Gjithë taksat për shpallje, vërtetim 
kontrate etj., janë mbi sipërmarrsin. 

Kryetar' i Bashkis së Kryeqytetit: 
Tiranë, 26-V.1942-XX. 

AKT-GJYKIM 
N' Emër të Madhënls së Tij 
VIKTOR EMANUELIT ill 

Për Hir të Zotit dhe Vullnet të Kombit 
Mbret i Italis dhe i ShqipniS 

Perandor i Etiopis 
Gjykata Paqtuese e Durrësit e formuarë 

prej Gjyqtarit Paqtues z. Mihallaq Donasit, n'a 
sistensën e Sekretarit Ilia Stefanllarit, për shiki 
min e padies së regjistruar N. 56 të Radhorit the 
meltar të çeshtjeve civile të vitit 1942-XX. 

Ngrehur prej paditësit Gulielm Luka, tregë. 
tar nga dhe banues në Durës, kundra të padi 
turvet Ramazan Gjoni nga dhe banues në Du 
rrës dhe Natalie Jani, më parë banues në Du 
rrës dhe tash me hanim të paditur në Shqipëri; 

Për marjen e masës provizore për ndalimin 
e shitjes të një aparati bire Dreher komplet, 
një arkë e veshur me cingo me bashkë me tu 
bat e kallajta si dhe 17 4 fr. shq, që ka mbetur 
pa i pague; 

Gjykata me datë 19 Janar 1942.XX dekla 
roj këtë: 

Vendim 
Gulielm Luka, tregëtar nga dhe banues në 

Durrës, i përfaqësuar regullisht prej av. z. Spiro 
Stringës, me kërkesën e tij datë 23.8.1942.XIX, 
paditi të qoiturët Ramazan Gjoni nga dhe ha 
nues në Durrës, i përfaqësuar regullisht prej av. 
Hysen Myshktes dhe Natalio Jani, më parë ba 
nuese në Durrës dhe tash me banim të paditur 
në Shqipëri, tue thënë se, ay si agjent i për 
gjithëshëm i hirës Dreher, klientës së tij -të pa- 
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LET£R-THIRRJE 

Me anë të kësaj thirrje ftohet i qojtuni Nikoll 
Frok Marku nga Katundi Firze i Pukës, banues ma 
parë në Durrës dhe tash me ha i-im të pa dijtur në 
Shqipni, që të prezantohet para Gjykatës Kolegjiale 
të Durrësit si i pandehur me datë 1.VIJ.94~, ora 9 
para dite për t'u gjykue për vjedhj . 

Në rast të mos prezantimit të tij në ditën dhe 
orën e_ sipërme, ka me u vendos vashdimi i gjyqit 
në mungesën e tij. 

Kjo letër thirrje e shpallun uë Fletoren Zyrtare / 

I 

I 
I 

zen vendin e komunikimit. 
Durrës, me 20 Maj 19J2-XX. 

Kryetar' i Gjyqit 

* * * 
Thirren me u prezantuë në këtë Gjykatë me 

d-ttë 1 Korrik 19U.XX në orën 10 para dreke të pa- 
ndehunit e quej'un Trandafrl Kost Sllavkociç dhe 
,Jeftin Nasto Skerkoviçi i pari nga katundi Peradozhk 
i Strugës dhe i dyti po nga ky vend e banuesa ma 
parë .në Tiranë, tash me banim të padijtun, U! cilët 
akuzohen se me datë 25.10.H41 i kanë vjedhuri 20 fr. 
shq. ankuesit Fasli Rrahmanit banuës në Tiranë. 

Këjo thirrje e botueme rregullisht në Fletoren 
Zyrtare zen vendin e komunikimit. 

Tiranë, me 5.VI.942.:XX. 
Gjyq. Hetuës 

* • * 
Thërritet i quajturi Todi Llambi T1k0, ma parë 

banues në katundin Bobosbticë dhe tash i aratisur, 
që të prezantohet para Gjyqit Filluer të Korçës, dega 
ndëshkimore, për me datë 1 Korrik 1942 :XX ditën e 
Merkurë dhe ora 9 para dreke, për t'u vjykuar si i 
pandehur për shkak se me datra të ndryshme ka vje 
dhur disa pula të ankueses Vasio Gago Duros nga ka 
tundi Boboshticë. 

Në rast mos prezantimi me daten e sipërsbe 
uuar gjyqi do vazhdojë në mungesën e tij. 

Korçë, me 18 Maj 194! XX. 
Zev. Kryetari 

* * * 
Thirret me u prezanlue para Gjykatës Hetuese 

të Tiranës me d. 1 Korrik 1942-XX n'orën 10 para 
dreke i quejtuni Colontonio Giovanni i hiri i Corin- 

tos, nga lta lija, shofer dhe banur s ma parë në Tiranë, 
tashti me banim të padijtun, i cili akuzohet se ka 
kaq-përdor besimin e ankuesit Gasbarri Giovannit 
nga Itahja dhe banuës në Tirr në, duke i përv. tuern 
nji sasi çimento prej 130 kuintalësh. 

Këjo thirrje e botueme rregullisht në Fletoren 
Zyrtare ZPn vendin e komunikimit. 

Tiranë, me 9.VUW:lXX. 
Gjyq. Hetuës 

* * * 
Thirret me u prezantue para Gjykatës Hetuese 

të Tiranës me d. 1 Korrik 1942-.XX n'orën 9 para 
dreke, i quejtuui Kosta Jan Duçi nga kotundi Dhr o 
vjan, shofer dhe banuës në Tiranë, dhe tash me ba 
nim të padijtun, i cili akuzohet se me dalë 11.6.9!1, 
në shtëpiëu e ankue-it Petro Dhimiiër Vidhimës ka 
vjedhë nji jelek Ir shi. 

Këjo thirrje e botueme rregullisht në Fletoren 
Zyrtare, zen V< ndin e komunikimit. 

Tiranë, me 6 VI.942.XX. 
Gjyq. Hetuës 

* • * 
Thirren m'u prezantua para Gjyqit Filluer të 

Trrauës me dalën 1 Korrik 19U ora 9 para dreke U! 
pandehurit: 1) Faik Selman Hatizaj. 2) Ismail Selami 
Kerniqi dhe :J) Shaban Halil Boshnjaku, më parë me 
banim në Tiranë. sod me banim të paditun në Shqi 
pni, për t'u giykue si të pandehur, sepse për t'a ek 
spozue para publikut ankuesin personal Sacardi Ca 
mille, e kanë akuzuar këlë si vjedhës të nji biçiklete, 
tue krye në këtë mënyrë veprën=e ofendimit. 

Në rast të mos prezantimit diten dhe oren e 
sipër-shenuern ka m'u shikue gjykimi në mungesë të 
tyne dhe këjo ftesë e botueme në Fletoren Zyrtare 
zen vendin e komunikimit. 

Tiranë, me 28.5.942.X.X. 
Kryetar' i Gjyqit 

* * * 
Thirret për me u prezantuar para Gjykatlls Paq 

tuese të Fierit me d. 1 Korrik 1942.XX ora 10 para 
dreke diten ~ Merkurë i quajtuni Llambi Mitrushi 
(ose Cilivriqi) nga lagjja ,,Goricë!' e Beratit e tash me 
banim të padituri në Shqipni, për me u pyet si i pa- 
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diturës Natalie Jani i kishte dhënë një aparat 
Dreher komplot i përbërë prej një bombole ba 
shkë me orën, një arkë e veshur me cingo së 
bashku me tuhat e kallajt për ftohtësinë e hirës, 
një kangjell dhe pesë fuçija bosh të hirës Dre 
her që ka mbet pa u kthye të gjitha me vleftë 
300 fr. shq., vepërime të ngjamun me datë 8.5. 
1940.XIX- E paditura nga marëdhëniet tregëtare 
i ka mbet pa i pague dhe 174 fr.shq. I padituri 
tjetër për di sa qerana të papagueme prej të pa 
diturës ka sekuestrue aparatin e hirës së nalt 
përmendur së bashku me teshat e tjera, sekues 
trimi është ligjorue dhe teshat janë nxjerë n'an 
kant prej Zyrës se Përmbarimit të këtushëm. Me 
qenë se nga shitja e tyre dëmtohet, kërkon pik 
eë pari si masë provizore ndalimin e shitjes 
n'ankant të aparatit të birës me gjithë veglat për 
katëse dhe të një sasie teshash të US paditurës 
Natalie ·për shigurimin e shumës 174 fr.shq. tue 
u sekuestrue n'emrin e tij dhe mba.si ti gjyko 
hen të vendoset njehja e zotërimit mbi aparatin 
e birës dhe veglat e tjera që u përshkruen më 
nalt detyrim i Natalie Jaoit t'i paguej fr.shq. 
17 4 bashkë me· kamatat e tyre përkatëse tue u 
ligjorue sekuestrimi konservativ dhe tue i ngar 
kue anës kundërshtare spezet e gjyqit dhe ono 
rarin avokator. 

Në procedimin civil të shvilluar botënisht 
në prani të përfaq. të anës paditëse dhe të për 
faqësuesit të të paditurit Raniazan dhe në mun 
gesë të të pacliturës Natalie Hani, 

Gjykata 

Mbasi vendosi vashdimin e gjykimit në mu 
ngesën e të paditure Natalie Jani konformë~kër· 
kimit të përfaqësuesit t'anës paditëse në bazë 
të nenit 531 Sht. n, Pr. C. 

Mbasi këndoj kërkes padien datë 23.8.1941. 
XIX, si edhe vendimin e sekuestrimit konserva 
tiv po me atë datë, përfaqësuesi i an&! paditëse 
e përsëriti kërkes padinë dhe tha se, por sa i 
përket të paditurës Natalie Jani, kërko] të ven 
doset si mbas kërkes padiës dhe me të paditurin 
Ramazan Gjoni, tha kemi rënë n'ujdi ay i njeh të 
përfaqësuesit t'im zotërimin eskluziv të aparatit 
të birës komplot të markës Dreher i përbërë 
prej një bombole së bashku në orën, një arkë 
e veshur me ~ngo së bashku me tµ.bat e kallinj 
ta për ftohtësinë e birës, ashtu edhe një kangjel 
dhe pesë fuçija bire, të cila_t kërkojnë që të na 
dorëzohen dhe për sa f pirket shum!s të 17 4 
fr. shq, heqim dorë n,;a sekuestroja që kemi vë 
në mbi teshat e tjera të sekuestrueme prej te 
paditurit Ramazan, sp,qet e gjyqit dh,e të drejtat 
avokatore q! kemi beri. MT• pir ti padhuria 

Ramazan dhe që ka bërë ay janë mbi kurizin o 
atij që i ka bërë, prandaj kërkojnë homollogi 
min e pajtimit bërë me të paditurin Ramazau 
dhe spezet e homollogimit do t'i paguajmë për 
gjysëm; 

Mbasi u pyet av. z. Myshketa, përfaqësues 
i të paditurit Ramazan Gjonit dhe i padituri 
Ramazan Gjoni prezent, të cilët thanë se është 
e vërtetë që janë pajtuar si u tregua prej për 
faqësuesit të anës paditëse dhe këta kërkuan ho. 
mollogimin e pajtimit të sipërmë. 

Me qënë se, kur gjykata ka vendosur vash 
dimin e gjykimit në mungesën e të paditurës, 
faktet e parashtruara prej paditësit në kërkes 
padije, janë të pranueme dhe e justifikojnë kër 
kes padien, kur nuk jauë të përgënjeshtruara 
me prova të mara që më parë, si në rastin kon 
kret, përveç heqjes së sekuestrimit konservativ 
të vëna mbi teshat e dyqanit të sigurimit të 17 4 
fr. shq, të paditësit nga i cili zotnim pjesuer 
hoqi dore paditësi; 

Me qenë se, në rast pajtimi të ndërgjyqsa 
vet gjykata nuk ka gjë tjetër veç se të homo 
logojë pajtimin; 

Prand'lj 

Në bazë të nenevet 389, 392, 531, 533 të 
Sht. u, Pr. C. 272, 138 të Pr. C. dhe 21 të 
ligjit mbi gjyqet e Paqit, 

Vendosi 

Homollogimin e pajtimit të bërë midis pa 
ditësit Gulielm Luka, tregëtar dhe banues në 
Durrës, dhe të paditurit Ramazan Gjoni, nga dhe 
banues Durrës, në mënyrë që ana paditëse heq 
dorë nga sekuestrori i vënë mbi teshat e dyqa· 
nit për sigurimin e 174, fr. shq. dhe i padituri 
e njeh zoterimin ekluziv t'aparatit birës me gji 
thë veglat përkatëse si dhe pesë fucija hire, mar 
ka Dreher. 

Spezet përkatëse të bëra prej këtyre dy 
ndërgjyq~8avet për sa i takon padiës përkatëse 
dhe shpërblimit avokator, i ngarkohen sejeilit, 
ato të homollogimlt u ngarkohen për gjysëm. 

Dhe 

Detyrimin e të paditurës Natalie, më parë 
banuese në Durrës dhe tash me hanim të padi 
tur në Shqipëri, me e njoftë paditësin Gulielm 
l,uka tregëtar dhe banues .• në Durrës- mbi apa 
ratin e hirës Dreher me veglat përkatëse të për· 
shkrueme më nalt, të pesë fuçijave bire, ashtu 
dhe me pagimin e 17 4 fr.shq. të rjedhura nga 
marëdhël;iiet tregëtare. 

LigjorimiD e ae~uestrimit kontervativ vuiqun 
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vetëm mbi aparatin e bh·ëa Dreher me veglat 1 
përkatëse dhe pesë fuçijavet, 

dhe 
Revokimin për Ra i takon pjesëe tjetër. 
Spezet e gjyqit bamun prej paditësit për të 

paditurën, Natalie Jani i ngarkohen kësaj të fu 
ndit e shtu edhe tridhjet fr. shq. shpërblim avo 
kator në favor t'avokat z. Stri.ogës. 

Ky vendim u-dha në formë të preme për ea 
i takon paditësit me të padirurin Ramazan Gjo• 
nin dhe mund të kundërshtohet dhe mund të 
diktimohet të paditurës Natalie Janit, 

Durrës, me 19 J anar 194,2- XX. 
Shpenzime të bëra prej anës paditëse: 
Në kobin e ngrehjes të padisë F.l!hq 20.67 
për botim në Fletoren Zyrtare •• ,, 11.95 

,. 
1 I 2 tjetër të sasia e 2 kopje vendimi ,, ff 12.55 

,. 100/0 mbi taks komunal •• ,. 1.25 
,, 29/• ,, ,, arrësimi ,, ,, 0.20 
ff pulla vend. kopjetdëftesat e posta ,, ,, 14.30 
,. Botim në Fletore Zyrt11re ,, ,, 10. 

Shuma totale ,, ,, 70.92 
Durrës, më 12-2-1942-XX 

Vendim 
Me qënë se banimi së padimnës Natalie 

Jani nuk'i dihet në Shqlpëri, si mbas nenit 502 
dhe 511 të Sht.II.P.C. u vendos që komunikimi 
i këtij akt-Gjykimi t'i bëhet. me anë afishimi pu· 
blik, tue u botuar në Fletoren Zyrtaru dhe tue 
u afi-huë nji kopje e tij në portën e jashtme të 
kësaj Gjykate. 

Me kalimin e nji mueji që nga botimi tij 
në fletore komunikimi i akt-gjykimit ka m'u kon· 
sideruar si i komunikuar regullisht. 

Durrës, më 12-2-1942-XX, 
Gjyqtar Paqtues r 

SHKURTIM GJYKIMI 
N' Emër të Madhnls së Tij 

VIKTOR EMANUELIT III 
Për Hir të Zotit dhe Vul!net të Kombit 

Mbret i Ital!s dh? i Shqipnis 
Perandor i Etiopls 

Gjyqi Penal i Shk. I Durresit ne formimin 
Kolegjal, Në procedimin penal U~ hapun prej 
Prokurorit Mbretit, 

Kundra Mehmet Shpatit banues në kat. Der 
vend të Krujës, i arratisun. 

I pandehun se me d. 24-Gusht-1940 në 
vendin Shkoza e Bardhë të kat. Dervend ka vra 
G,•g Markun dhe plagosë Pjetër Gjinin me re· 
volver. 

Pasi ndëgjoj Prokurorin· e Mbretit qi kër-. 
koj dënimin e ta pandc:hunit si mbas neni 405. 
e 69 K. P. i 

Studjoj aktet e ç11shtjes dhe dispozitat li 
gjore; 

Si mori parasysh gjith provat e paraqituna 
në vazhdim lë procedimit; 

Me d. 31,Dhetuer-941, 
Deklaron: 

a) Mehmet Shpatin, fajtor të vrasjes vull 
netare të muoguem të kryem me rrugë dhe pran 
shtëpia se vet në dam të Pjetër Gjinit, h) të vra 
sjes vullnetare të Geg Markut kryem me at vend 
e në oji datë; c) inkonpetencen e gjykatës për 
fajin e armë-mbajtjes pa lejen e duhun, dhe, 

Në bazë të neo.403 të K. P. 
Den on 

Fajtorin për vrasjen e Geg Markut me 20 
vjet burgim të rrandë. 

Në bazë të nenit 403, 62 K. P. për vrasjen 
e muoguem dënon fajtorin me 16 vjet e tet 
muej burgim të randë. 

Në aplikim të nenit 69 K. P. ndeshkimit 
prej 20 vjet burgim të randë i shtohet gjysma 
e ndeshkimit 16 vjet e 8 muej burgim të 
rren ndeshkimi perfundimtar i bahet 28 vjet e 
4 muej burgim i randë qi kthehet në aq kohe 
burgim. 

Ngarkon të denuemtn në pagimin e 30 fr. 
shp. gjyqi. 

Durrës' me 12 Maj-942-XX 
Kryetari 

VENDIM 
N' Emër ti! Madhni së TIJ 
VIKTOR EMANUELIT 111 

Për Wr të Zotit dhe Vullnet të Kombit 
Mbret i Il'alls dhe 1 Shqipnls 

Perandor i Etiopis 
Riza Xhepa nga Elbasani, me lutjen e tij 

me dt. 2 Maj 1942 të drejtueme këtij Gjyqi, 
ka kerkuem homollogimin e akt-adoptimit të 
redaktuem prej Noterit Publik Z. Fetah Ek· 
mekçiut me Nr. Rep. 15902 e dt. 1 Majë të 
vjetit 1942 i cili permhan adoptimin e lutesit 
Riza nga Emine e veja e Musa Xhepes banuese 
në Elbasan, mbasi nuk ka fëmij as të pas-lindur 
legjitim. 

Aktet e kësajë çështje me anëshkrimin me 
datë 5.5-1942 (mbasi u plotsuen konditat e tjera) 
ju referuen Prokuroriës Mbretëoore Lokale per 
mejtim ligjor, e cila me anëshkrimin e vetë 
datë 12-5.1942- e këthej aktin me shenim se 
asht e mejtimit të homollogohet akt-adpotimi në 
fjalë mbasi asht konformë ligjes edhe në dobien 
e ta adpotuemit. 

Prandaj 
Edhe Trupi Gjykues, tue pam nenet 257 
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258-260-261-262 e 263 të K. C. i vijues, me 
zana të përbaehkta tue pelqyem edhe mejtimin 
e çfaqur prej Prokurorlës së Mbretit Lokale. 

Vendosi 
Homollogimin e akt-adoptimit me Nr. Rep. 

15902 e dt. l majë 1942 të redaktuem prej 
Noterit Publik të Elbasanit Z. Fetah Ekmekçiut 
mbasi- e gjenë konformë Ligjit. 

Dhe 
Në haze të nenit 271 të K. C. ky vendim 

mbad të marri formën e premt, nji kopje e tij 
ka me u ujitë në portën kryesore të Gjykatës 
e nji kopje tjetër ka me u çpallë në Fletoren 
Zyrtare në mungesë të Fletores së vendit të 
banusea së adoptuemit. 

Dhe 
Mhrenda tre muejtvet dispozitivl i këtij 

vendimi do të transkriptohet të në radhorët e 
Gjendjes Civile ka ka lemë i adoptuemi. 

Lutje-dhunësit i ngarkohen të gjitha shpen 
ximet e vendimit. 

Elbasan, me ts Maj 1942-XX 
Krye ta ri 

Vendim 
N' Emër të Madhni së Tij 
VIKTOR EMANUELIT ill 

Për Hir të Zotit dhe Vullnet të Kombit 
Mbret 1 Italis dhe i Shqiprus 

Pe11andor l Et.I.opts 

Et-hem Jusuf Sufali nga Lagja Teqe e Pe 
qinit, me lutjen e tij datë 20-3-1942 të drejta. 
eme këtij Gjyqi ka kerkuem homollogimln e · 
akt-adoptimit të redaktuem prej Prefektures ~ 
Peqinit me cilësie Noteri Nr. Repertor 1956 e 
datë 18 Mars 1942-XX i cili permban adoptimin 
e fëmijvet Lirije Matjani, med. 1-16 Mars 1938 
Kadri Matjani me d. 1-8 Majë 1940 dhe Aqif 
Matjani me d. 1.15 Shkurt 1942 mbas] nuk ka 
as fë:iij as të pas lindur legjitim, si edhe qen 
drimin e mamës së tyre Fatime Mejtani me ha 
nuem së bashkut në shtëplen e adoptuesit Et-hem 
per arsyë se fëmijtë e adoptuem janë të vegjël 
e kanë nevojë për këqyrjen e kujdesien e t'ames, 
çka ka pranuem si vetë adoptuesi ashtu edhe 
bashkëshortja e tij Zonja Gjyli Sufali. 

Aktet e kësajë çeshtje me anëshkrimin date 
10°4-1942 (mbasi u plotsuem konditat e tjera) 
ju rreferuen Prokurories Mhretnore lokale për 
mejtim ligjor, e cil_a me anë shkrimin e vetë 
me dt. 13-4-1942 e këthej aktin me shenim se 
a~ht e mendimit ta homollogohet, mbasi asht l 
ligjëshëm. 

Prandaj 
Edhe Trupi Gjykues, tue pam nenet 257° 

258-260-261 ·262 e 263 t! K. €. l vijues, me 

zanë të përbashkëta tue pelqyem e mejtlmin e 
çfaqun prejë Prokurorie Mbretnore Lokale, vetëm 
ca I përketë homollogimit të akt-adoptimit për 
pjesën e fëmijvet. 

Vendosi 
Homoltogi.nin e akt-adoptimit me Nr. Rep. 

1956 e dt. 18 Mus 1942 të redaktuem prej 
Pretures së Peqinit me cilsie noteri! mbatti e 
gjenë konforme Iigiee, vetëm· për sa I takon 
adoptimit të fëmijvet, dhe njikohësishtë rrefuzon 
pjesën e akr-adopumit për sa i përket qendrimit 
të amës të adoptuemvet në shtëpien e adoptuestt 
per mirërritjen e edukim të tyre, mbasi marrja 
nën vendin e nji të tillë kerkimi nuk asht në 
kompetencën e këtij gjyqi. 

D he 
Në baz~ të nenit 271 të K. C. ky vendim 

mbasi të marri formën e pre me nji kopje e tij 
ka me u njitë në porren kryesore të Gjykatëb 
dhe nji kopje tjetër ka me u çpallë në Fletoren 
Zyrtare në mungesë të fletores së vendit të ha. 
neaëa së adoptuemvet. 

Dhe • 
Mhrenda tre mujvet dispozittvi t k~tij ven· 

dimi do të transkriptohet në radhorët e Gjen· 
djes Civile ku kan lemë t'adoptuemlt. 

Lutje · dhanësit i ngarkohen të gjitha shpen 
zimet e adoptimit. 

Elbasan, me 4 Maj 1942-XX 
Kryet a ri 

THIRJE 

I quajturi Mehmet Lame nga Paramithla e 
Greqie, thiret për t'u prezantuar para kesaj Gjy· 
kate si i pandehur për me datën 15 Korrik 
1942 ora 10 para dreke për t'iu gjykuar mbi 
fajin per shkak sa me datën- 12-8-1941 ka 
kalue kufirin Greko-Shqiptar pa pasaport e 
tinëzisht. 

Kjo thirje e botueme në Fletoren •Zyrtare 
zen vendin e komunikimit. 

Konispol, me 16 Maj 1943 XX. 
Gj. Paqtuea 

"' . * 
I quaujturi Beqir Mustafa nga katundi Mar• 

kat, dhe tash me hanim të paditur, thiret për 
t'iu prezantue para kësaj Gjykbte si i pandehur 
pse me datën 4 Dhjetor 1941 XV ka kalue ku 
firin Greko Shqiptar pa passport dhe ë1htë ka• 
pur me kontrabandë. 

Ftohet që me datën 15 Korrik 1942 XX o 
ra 10 para dreke të paraqitet para këaaj Gjy· 
kate si i· pandehur ~r t'iu gjykuar pfr fajin 
që akuzohet. 
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zen 
Kjo thirje e botueme n! Fletoren Zyrtare 
vendin e komunikimit. 
Konispol, me 16 Maj 1942 XX. 

G. Paqtues 

FTESË 

Thiret për t'u prezantue para Gjykates He 
tuese të Vlorës i pandehuni Vangjel Anastas Pa, 
paj nga Vlora dhe tash me banim të paditun 
mbeenda Mbretnis, me d. 15 Korrik 1942 XX 
ora 9 para dite, i pandehun për vjedhje. 

Kjo ftesë zeo vendin e komunimit. 
Vlore, me 15 Maj 1942.XX. 

Gjyqtar Hetues 

• * • * 
Thiret për t'u prezantue para Gjykatë, He, 

tuese të Vlorës me d. 15 Korrik 1942 XX ora 
9 para dite i quajtuni Hysen Fetahu nga kat. 
Luftinj e Tepelenës, më parë banues në Vlorë 
dhe tash me hanim të paditun në Shqipëri. 

Kjo ftesë zen vendin e komunikimit. 
Vlor~, me 15-5.42-XX. 

Gjyq. Hetnës 

* • 
Të qojturit Mihalopullos Mio.-Ila, Spiro Ni, 

kolla Botos, ]orgji K.ireu, Afrodhi i Nikolia Bo· 
tos dhe VasHlo Jorgji Qireni i pari nga 
katundi Ahur dhe të tjerët nga katundi 
Fatiri i Greqis, t' akuzuar s ep se me 
datë 8 Jenar 842·XX kanë kalue kufirin Grek 
Shqiptar tinëzisht dhe pa pasaportë ose dokument 
tjetër aq-vleftëse si dhe eksportue tinzisht kon 
trabandë· Doganore; për fajin e sipër treguar 
thirren dhe ftohen që ti prezantohen për t'u 
gjykuar si të pandehur pera Gjykatës Paqtuës 
të Konispolit më datë 15 Korrik 942-XX ora 
10 para dreke. · 

Në rast mos prezantimi të tyre në ditën 
dhe orën e sipër shënuar, gjyqi ka për të vash 
due në mungesën e tyre në qoftë 'së nuk do t'a 
justifikojnë ligjisht mos-preaentimin e tyre për 
ndonjë shkak. 

Konispol, me 19·V-942 XX 
Gjyqtari Paqmes. 

• • 
Të qojturit Daut Mnharremi dhe Sejdi Da 

uti nga Globoçari (Greqi), thirren dhe ftohen 
pet t'u prezantuar para Gjykatës Paqtuës të Ko. 
nispolit ne datë 14 Korrik 942-XX ora 10 p. d. 
për t'u gjykuar si të pandehur sepse në datë 8 
Fruer 194% kanë kalue kufirin greko-shqiptar 

tinëzisht dhe pa pasaporte si dhe kontrabmdë 
Doganore. 
' Në rasi mos-paraqitjeje të tyre në ditën dhe 

orën e shënueme, gjyqi ka për të vazhdue në 
mungesën e tyre, në qoftë se nuk <lo t'a justi 
fikojnë ligjisht mos-ardhjen e tyre për ndonjë 
shkak. 

Konispol, me 19 Maj 1942,XX 
Gjyqtari Paqmes, 

* • • 
I qojturi Ahmet Ademi nga qyteti Zilat 

(Greqi), i pandehur sepse me datë 27-2-942-XX 
ka kalue kufirin greko-shqiptar tinëzisht dhe pa 
pasaportë thiuet dhe ftohet që të prezantohet 
për gjykim me datë 14 Korrik 1942-XX ora 10 
para dreke. 

Në rast mos-prezantimi të tij në ditën dhe 
orën e sipërshnuar, gjyqi ka për të vashduar në 
mungesën e tij, në qoft se do t'a justifikoj! 
ligjisht · mos prezantimin e tij për ndonjë shkak. 

Konispol, me l 9-V-1942-XX 
Gjyqtari Paqmes. 

* • • 
V asillqi Kosta, Leni Nikolla, V angjeliqi 

Llambro, Kosta Maria, Angjeliqi Çikla, Shutt 
Jani, Fotini Llambro, Evgjeni Papa, Alekso Jor, 
gjena, Vangjeli Vasiliqi, Qirjako Kosta, Kostanda 
Angjello dhe Papa Elena nga Filati (Greqia), 
t' akuzuar sepse më datë 12 Janar 942 kanë ka· 
Iue kufirin greko-shqiptar tinëzisht dh.e pa pa 
saportë ose dokumetë tjetër aq-vlettëse, E i dhe 
eksportue tinzisht kondrabandë Doganore, për 
fajin e sipër treguar thirren· dhe ftohen që të 
prezantohen për t'u gjykuar si të pandehur pa 
ra Gjykatës Paqtuese të Konispolit më datë 14 
Korrik 1942-XX ora 10 para drake. 

Në rast mos prezantimi të tyre në ditën 
dhe orën e sipër shënuar, gjyqi ka për të vash 
due në mungesën e tyre, në qoftë se nuk do 
t' a justifikojnë ligjieht mos-prezantimin e tyre 
për ndonjë shkak. 

Konispol, më 19 V-942-XX. 
Gjyqi Paqtues 

* • 
* 

I qojturi Vasil K.senofon Skëndo nga ka 
tundi Sajadhë (Greqi), i pandehur sepse në da 
ti 9 Janar 942-XX ka kalue kufirin Greko, 

· Shqiptar tinëzisht dhe pa pasaportë, thirret -dhe 
· ftohet që të prezantohet për gjykim në datë 14 
Korrik 1942-XX ora 10 para dreke. 

Në rast mos-prezantimi të tijë ne ditën dhe 
orën. e ~i~rs~fnuar, gjyqi ka për të vaehduar 

BKSH



16 FLETORJA zyRTARE · 11 Korrik 1924·:XX Nr. 81 --------- --- 
në mungesën e tij, në qoft se do t' a justifiko 
jë ligjisht mos preaautimin e tij për ndonjë shkak. 

Konispol, më 19-V-943-X. 
Gjyqtari Paqtuës : . 

• • • 
Të quajturit Beqo lzet Jakupi dhe Malko 

Izet Jakupi, nga Mazrëku (Greqi), thirren dhe 
ftohen për t'u prezantuar para Gjykati!s Paqtue 
ee të Konispolit me datë 14 Korrik 942-XX. O· 
ra 10 pua dreke, për t'u gjykuar ai të pande 
hur, sepse më datë 20 Jenar 942-XX kanë ka 
Iue kufirin greko-ehqlptar tinëzisht dhe pa pa· 
saportë si dhe kontrabandë Doganore. 

Në rast mos-paraqitjeje të tyre në ditën dhe 
orën e sipër shënueme, gjyqi k11 për U! vashdue 
në mungesën e tyre, në qoftë se nuk do t' a ju 
stifikojnë ligjisht mos-ardhjen e tyre për ndonjë 
shkak. 

Konispol, më 19.V.1942,XX. 
Gjyqtari Paqtues 

• • • 
Të quajrurit Shahan Ademi dhe Arif Sejko 

nga Nista (Greqi), thirren dhe ftohen për t'u 
prezantuar para ~jykatës Paqtuese te Konispolit 
më datë 14 Korrik 942-XX, ora 10 para dreke, 
prr t'u gjykuar si të pandehur, sepse në datë 
16 Jenar 942-XX kanë kalue kufirin greko-shqi 
ptar tinëzisht dhe pa pasaportë si dhe kontra 
bandë Doganore. 

Në rast mos-paraqitjeje në dit~n dhe 
orën e sipër-shënueme, Gjyqi ka për të vashdue 
në mungesën e tyre për në qoftë se nuk do t'a 
justifikojë ligjisht mos-ardhjen e tij par ndonjë 
shkak. 

Konispol. më 19.V-1942-XX. 
Gjyq. Paqmes 

THIRRJE 

Të qojturit Bamit Isufi, Nexhip Agushi dhe 
Mehmet Pirua nga Margllëçi (Grf'qi) thirren dhe 
ftohen për t'u prezantuar para Gjykatës Paqme 
se të Konispolit më datë 14 Korrik 1942-XX 
ora 10 p.d, për t'u gjykuar si të pandehur se 
pse më datë 9 Jenar 941 kanë kalue kufirin 
greko-shqiptar tinëzisht dhe pa pasaportë si dhe 
kontrabandë Dogan are,: 

Në rast mos-paraqitjeje të tyre na ditën dhe 
orën •~ shënueme, gjyqi ka p!r te vendne në mu 
ngesën e tyre, ne qoftë se "nuk do t' a justifi. 
kojnë ligjisht mos-ardhjen e tyre për ndonj~ 
&hkak. 

Konispol, më 19 Maj 1942-XX. 
Gjyq. Paqme, 

••• • • 
Të qojturit Niko Gjiza, Nikolia Disho, Alek. 

si Gjiza, Nikolla Tasho dhe Nikolla Zima, nga 
Smartia (Greqi) thirren dhe ftohen për t'u pre 
zantuar para Gjykath:1 Paqtue se të Konispolit 
më datë 14 Korrik 9i2-XX ora 10 p.d. për t'u 
gjykuar si të pandehur, sepse më datë 30 Jenar 
942-XX kanë· kalue kufirln greko shqiptar tinë 
zisht dhe pa pasaportë si dhe kontrabanda; Do 
ganore. 

Në rast mos.paraqitjeje të tyre ne ditën dhe 
orën e shënuvme, gjyqi ka për të vashdue në 
mungesën e tyre, në qoftë se nuk do t'a justi fi 
kojnë Iigjisht mos-urdhjen e tyre për ndonjë shkak. 

Konispol, më 19 Maj 1942-XX. 
Gjyqtari Paq\ues 

• • • 
I quajturi Haxhi Isufi nga Grikohori (Greqi) 

thirrel dhe ftohet për t'u prezantuar par• Gjy· 
katës Paqtuese të Konispolit më datë 14 Korrik 
942.XX orë 10 para dreke, për t'u ~jykuar si i 
pandehur, sepse më datë 28 Jensr 1942-XX ka 
kalue kufirin greko-shqiptar tinëzisht dhe pa p1t· 
saportë si dhe Kontrabandë Doganore. 

Në rast mos-paraqitjeje të -tij në ditën dhe 
orën e sipër.shënueme, gjyqi ka për të vashdue 
në mungesën e tij, në qoftë se nuk do a' a ju. 
stlfikojnë ligjisht mos-ardhjen e t'uaj për ndo- 
një shkak. · 

Konispol, më 19.V.942-XX. 
Gjyqtari Paqtues 

• • • 
Ihëritet për t'u prezantoarë para gjykatës 

Kolegjiale të Beratit Ibrahim Aliu me banim të 
paditur ni\ Mbretnin Shqiptare, në kët~ Gjykatë 
me d. · 13.7.942.XX ora 9 para dite si i paditur 
prej bashkëshort-a së tij Mexhide Musarajt nga 
katundi Kut fl Mr..llakastrh për shkurorzimin e 
e tyre pi5r. shkak se e ka lënë ligësisht qysh !De 
D. ·17.Mars 937, 

Në rllst se nuk <lo të prezantohet në datën 
dhe në orën e sipër-shënuarë, gjy((i ka m'u ehi 
kue në mungesën e ti.i tue u koneideruarë ai 
mbas ligjit i vlefshëm komunikimi i kësaj shpa 
lljeje q! do të botohet në fletoren zyrtare. 

Zav. Kryetar i Gjyqit 

Shtyp. • NIKAJ » - Tirani 
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Viti XXI 

FLETORJA 
E MBRETNISË 

Nr. 82 

ZYRTARE 
SHQIPTARE 
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DEKRETE MINISTRORB 

1 

Hipje e çmimit të Jetrave për loje 

Ministri Sekretar Shteti për Financat 

Mhassi pa Dekretin Mëkamhësor nr. 3 d. 
11-1-41-XIX, botue në Fletoren Zyrtare nr. 6, 
me të cilën Ministri Sekretar Shteti për Finan 
cat autorizohet me caktue dhe me ndryshue me 
dekrete të veta çmimet e shitjes publikut të letra· 
ve për loje; 

Mhassi pa dekretin e vet or. 14 d. 11. 
Qershor XIX, hotue në Fletoren Zyrtare nr, 90; 

Dekreton: 
Neni i vetëm 

Çmimi i shitjes publikut të letrave të lojës 
caktue me Dekretin Ministruer nr. 14 d. 11 . 

· Qershor 1941-XIX, tue fillue nga data e këtij 
Dekreti hipet në fr. sbq. 7 (shtatë) për çdo palë. 

Ky Dekret do të- botohet në Fletoren Zyr 
tare të Mbretnis. 

Tiranë, me 6-7-1942 
Ministri i Financavet: 
Shuk Gurakuqi d. V• 

1 

Lejim i mbjellies së lirë të duhanit dhe zba'imin 
i ligjës D. 26 Prill 1093 mbi t9ksimin e duhanit 
në Tokat e Lirueme tA Krahinës së Kosovës 

Ministri Sekretar Shteti për Financat 
Mbassi pa kryerreshtin e fundit të nenit I 

t~ Dekretit M~ka~sor nr. 53 d. 28 Fruer 1942· 
XX, botue në Fletoren Zyrtare nr. 43; 
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Mbas si pa Dekretin Mëkambësor nr. 4 d. 
11 Kallnuer 1941-XlX, botue në Fletoren Zyr 
tare nr. 6, me të cilën asht i autorizuëm të di 
siplinojë me Dekret të vet tregtimin e duhanit 
të vëndit, si dhe me caktue çmimet për shitje 
publikut; 

Mbassi pa Ligjën mbi monopolet e ish 
Mbretnis Jugosllave d. 5 Dhetuer 1931 dhe rre 
gulloren përkatëse ; 

Tue qenë se në krahinat e Kosovës (Pri 
zren, Gjakovë, Prishtinë, Ferizoviq, Gjilan, Pejë, 
Pinë, Gucinjë, e rrethet o tyne) nuk ka depo 
Shtetnore të pajosun për fermentimin e manipo 
limin e duhanit dhe as mundësi për ngrehje set 
për sot; 

Dekreton: 
Neni 1 

Në Tokat e Lirueme të krahinës së Koso 
vës (Prizren, Ferizoviq, Gjilan, Pejë, Plavë, Gu, 
cinjë, e rrethet e tyne) lejohet mbjellja e lirë e 
duhanit dyke u zbatue dispozitat e Ligjës d. 26 
Prill 1933 mbi taksimin e duhanit, rregullorja 
përkatëse datë· 28 Gusht 193 3, botue respekti 
visht në Fletoren Zyrtare nr. 28 e 51 t' atij 
vjeti dhe ndryshimet e mëpastajme. 

Neni 2 
Me hymjen në· fuqi të këtij Dekreti bëhen 

të zbatueshme ndër Tokat e Lirueme të përmen 
duna në nenin 1 të sipërmë, të gjitha dispozitat e 
përmbajtuna në ligjet e përmenduna n'atë nen 
si dhe dispozitat e përmhejtuna në Dekre 
tet Ministrore nr, 4, 5 e 8 d. 7 e 28 Fruer e 
31 Mars 1941, hotue respektivisht në Fletoren 
Zyrtare nr. 22, 29 e 51. 

Neni 3 
Duhanet e pa-punueme prodhim i vjetit 

1931 e 1942 që eventualisht kanë qenë mbjellë 
abuslvisht në kundrështlm me ligjet Jugosllave, 
mund··të disponohen prej poseduesave lirisht, toe 
i' u thtrue dispozitave ligjore të përmenduna 
në Nenin 1 të këtij Dekreti. 

Neni 4 
Sa u tha në Nenin 2 të këtij Dikreti vlejnë 

edhe për Tokat e Lirueme të Prespës e ta Ul 
qinit deri në V ermush. 

Neni 5 
Ky Dekret do të shpallet me kujdesjen e 

Intendencave dhe Zyrave Financjare të vëndit 
në nji ose ma shumë qendra Administratash 
Shtetnorë t' atyne tokave, me anë afishimit në 
vëndet e caktueme për këtë qëllim, dhe hynë 
në fuqi ditën e botimit të tij në Fletoren Zyrtare 
të Mhretnis. 

Tiranë, më 6-7-1942-XX 
Ministri i Financave 
Shuk Gurakuqi d. v. 

Shpallje -Gjyqesh 

THIRRJE 

Të qojturit Damin Telhai dhe Omer Et 
hemi nga qyteti Gumenicë (Greqi) thirren dhe 
ftohen për t'u prezantuar para Gjykatës Paqtue 
tuese Konispol si të pandehni'.'. sepse në datë 6 
Shkurt 1942 kanë kalue kufirin greko-shqiptar 
tinëzisht dhe pa pasaportë si dhe kontrabandë 
Doganore, për më dt. 14,VII-1942 ora 10 p.d. 

Në rast mos-paraqitje të tyre në ditën dhe 
orën e sipërsh8nuar për gjykim, Gjyqi ka për të 
vashdue në mungesën e tyre. 

Konispol, me 19.V-1942-XX. 
Gjyqtari Paqtues 

* * 
Ftohet për m'u prezantue para Gjykatës Ko· 

legjiale të Vlorës i qojtuni Salih Y meri, nga~ka 
tundi Velçe, tash i aratisur, më datën .14.VII. 
1942-XX, për t'u gjykue si i pandehur për aku. 
zën se më dt, 1.XI.940, duke prishur sende prej 
materjali të fortë të vëna për mbrojtjen e pasu 
nies ka vjedhun prej tavolinës së tregtores të 
Latif Sadikut nga Vlora një shumë të hollash 
prej Fr.shq. 360. 

Kjo letër ftesë botohet në Fletoren Zyrtare 
dhe i njoftohet të përmëndunit Salih se në rast mos 
prezantimi të tij në ditën dhe orën e sipër cak 
tueme, gjykimi ka m'u vashdue në mungesën e tij. 

Vlorë, më, 14.Vl.1942-XX, 
Kryetari 

* * * 
Të qojturit Nuri Rexho dhe Shuquri Hate 

nga katundi Grikohor (Greqi) thirren dhe ftohen 
për t'u prezantuar para Gjykatës Paqtuese Koni 
spol si të pandehur sepse më datë 22 Fruer 
1942-VX kanë' kalue kufirin greko-shqiptar ti 
nëzisht e pa pasaportë si dhe kontrabandë Doga· 
nore, për më d. 14-VII-42 ora 10 P: d. . 

Në raat mos-paraqitjeje të tyre në ditën dhe 
orën e sipërshënuar për gjykim, Gjyqi ka për 
të vazhdue në mungesën e tyre. 

Konispol, me 19,V-1942-XX 
Gjyqtari Paqtuës. 

* * • 
Të qojturit Haziz Memko e Mehmet Memko 

nga Filati (Greqi) thirren dhe ftohen për t'u pre· 
zantuar para Gjykatës Paqtuese Konispol si të 
pandehur sepse në datë 20,X-1941-XX kanë ka· 
lue kufirin greko-shqiptar tinëzisht dhe pa pa 
saportë për me dt. 15.6.42 ora 10 p. d, 
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Në rast mos-paraq1tJeJe të tyre në ditën dhe 
orëu e sipërshënuar për gjykim Gjyqi ka për të 
vnshdue në muugesën e tyre. 

Konispol, më I<). V.1942-XX, 
Gjyqtari Paqmes 

* * * 
Të qojturit Hasan Shpata, Teufik Omerl 

dhe Beqir Rakipi nga Paramithia (Greqi) thirren 
dhe ftohen për t'u prezentuar para Gjykatës 
Paqtuese të Konispolit më datë 15.VII.942-XX 
ora 10 p.d. për t'u gjykuar si të pandehur se 
pse më datë 7.Vll.94,1 kanë kalue kufirin gre· 
ko-shqiptar tinëzisht dhe pa pasaportë si dhe 
kontrabandë Doganore. 

Në rast mos-paraqitje të tyre në ditën dhe 
orën e shënueme, gjyqi ka për të vashdue në 
mungesën e tyre, në qoftë se nuk do t'a justifi 
kojnë ligjisht mos-ardhjen për ndonjë shkak. 

Konispol, më 19 Maj 1942-XX. 
Gjyqtari Paqtues 

• * 
* 

Vito Vasil Xhuxhi nga katundi Senicë e 
N-Prefekturës së Delvinës, tash me banim t'pa 
ditun thëritet që të prezantohet para Gjykatës 
Hetuese së Ojinokastrëe me datë 14.7.1942-XX, 
për t'u pyetun si i pandehun për vrasje të krye 
me në dëm të Sotir Cahirit nga ay katund me 
datë 8.12.1940. 

Me mos prezantimin e tij ditën e caktueme 
hetimet do të përfundojnë në mungesën e tij si 
mbas ligjit. 

Këjo shpallje ze vendin e komunikimit. 
Gjinokastrë, me 14.6.1942-XX. 

Gj. Hetues 

* * • 
Thirret për t'u prezantuar para kësaj Gjy· 

kate me datën 14 Korrik 1942-XX n'ora 9 para 
dite i pandehuri i quajtur Bejo Halim nga Bo· 
lena, më parë banues në Vlorë dhe tash me 
hanim të paditur, i akuzuarë se me datë 19 Je. 
nar 1942 ka vjedhur një koperton automobili 
te Murat Hasimit banues në Vlorë. 

Këjo letër .ftese botohet në Fletoren Zyrtare 
dhe i njoftohet të përmëndurit Bejo që ditën 
dhe orën e sipërcaktueme të prezantohet para 
kësaj Gjykate se për ndryshe _ ka me u shikue 
gjyqi në mungesë të tij. 

Vlorë, më 16-6-1942,XX. 
Kryetari 

* • • Ibrahim Sina nga Elbasani, tash i aratisuo, 
thirret t~ prezantohet para Gjykatës së Shk. T. 
t'Elbasanit më dt.14-7-942-XX ora 9 para dreke, 

për t'u gjykue si i pandehun dhe i akuzuar për 
disa vjedhje. 

Shënohet se në rast të mos prezantimit, 
gjyqi ka m'u shikue në mungesën e tij. 

Elbasan, më 15.6.942-XX. 
Gjyqtari Fillor 

* • * 
Thirret për me u prezantue of këtë Gjy 

katë për në datën 14 Korrik 1942- XX, ora 9 
paradite, i pandehuri Mustafa Alo Aioja, i dat 
lindjes 1921, nga lagja Kiras të Shkodrës dhe 
tash me hanim të pa dijtun, i pandehur përse 
nuk asht paraqitun në ditën e caktueme para 
Komisionit të Zyrës Rekrutimit për kontrolli 
min e dat-lindjes të tij. 

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

Kjo thirrje zen vendin e komunikimit mba 
si të shpallet në Fletore Zyrtare. 

Shkodër, me 15.6.1942-XX. 
Zav. Gjyqtari Filluer 

* * * 
Shefik Kuca nga katundi Progonat i N-Pre 

fekturës së Kurveleshit, tash me hanim t'pa di. 
tun, thëritet që të prezantohet J>ara Gjykatës He 
tuese të Gjinokastrës me datë 14- 7 - l 942· XX, për 
t'u pyetun si i pandehun për faje vjedhje të krye 
me me datë 17-10-1941 së bashku me Lil o Ku 
cen e Sherif Kucen nga ay katund të dy pela 
vet e një kali në dëm të ankuesavet Shako e 
Rako Brahos nga katundi Erind. 

Me mos prezantimin e tij ditën e caktuem, 
hetimet kanë me përfundue në mungesën e tij 
si mbas ligjit. 

Kejo shpallje ze vendin e komunikimit. 

Gjinokastër, me 14-6-1942-XX. 
Gj. Hetues 

* • 
* 

Mihal Jani Dhiamandi nga katundi Cama 
da e Greqisë tash me banim t' pa ditun, ,, thë 
rritet që të prezantohet para Gjyqit Hetues të 
Gjinokastrës për më datë 15-7-1942-XX ora 9 pa· 
ra dreke për t'u pyetë si i pandehun seps~ me 
datë 25 duke gdhire 26 Shkurt të vjetit në u 
dhëtim tue qënë së bashku edhe me vëllan e tij 
Minan kanë hapun tregtoren e ankuesit Koço 
Barkes nga ka tun di Bodrishte e vjedhë një sasi 
sendesh tregtie. 

Në rast se nuk ka me u prezantue ditën 
edhe orën e caktueme, betimet kanë me U.: për 
fundue në mungesën e tij si mbas ligjit. 
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Këjo shpallje ze vendin e komunikimit. 
Gjinokastër, me 16-6-1942- XX. 

Gj. Hetues 
• • • 

Isuf Veli Shkurta nga Gjinokastra më parë 
banues në Fier, dhe tash me banim të padi un 
në Shqipnië, pandehet pse me dt. 1 O Tetuer 
1941 ka simuluar tue u paraqit në Karabinieri 
kinse i kanë grabitur 6 napolona pc,rsona të pa 
njoftun, prandaj ftohet për me u paraqit në kë 
të gjykatë me dt. 15 Korrik 1942-XX ora 10 
para dreke. Me mos paraqitjen e tij në ditën 
dhe orën e caktueme, gjyqi ka me vazhdue si 
mbas ligjit. 

Fier, më 15 Qershuer 1941-XX. 
Gjyqtari Paqtues 

• • • 
Thërritet me u paraqit para kësaj Gjykate 

Hetuese të Tiranës, me datë 23 Korrik 19-12-XX, 
dhe n'orën 9 para dite, si i pandehuri i quajtur 
Asiz Qamil Vata, nga katundi Macuku1l i Matit~ 
dhe tash me banim të pa ditur, mbasi ky aku 
zohet pse ka vjedhur ankusave Zenun Emin Fa 
jes, Marsin Mustafa Mukës, Qamil Sali Shkurtit, 
Man Osman Ramadanit dhe Fejzulla Qamil To 
tes, disa tesha po dhe nji sahat të Zenun e Mi 
nit, dhe mandej është çdukur. 

Këjo thirrje zen vendin - e komunikimit për 
U! pandehurin e përmendur. 

Tiranë, me 1-7-942-VX. 
Gjyqtari Hetues 

• • • 
Thirren të prezantohet para Gjykatës Paq· 

tuese të Ballshit me datën 26-VII-942-XX ora 
10 para dreke të pandehunit Lamçe Dule Ho 
xhanj e Jonuz Lançe Hoxhanj të dy nga katu 
ndi Panahor, të pandehun se me datën 26 Maj 
1942-XX, kanë vrarë vdekur Qerim Idds Ho 
xhaoj e Tefik Qerim Hoxhanj. 

Ni! rast mos prezantimi, hetimet kanë për 
të vazhduar në mungesën e tyre. 

Kjo thirje zën vëndin e komunikimit. 
Ballsh, me 16 VI-942-XX. 

Gjyqtari Paqtues 
• • • 

Thërritet me u prezantue para Gjykate& He· 
tuese të Tiranë!', me da ë 3Q. 7 -942-XX, dhe n'o 
rën 9 para dite, si i pandehun i quajturi Sha 
qir Zama, nga Mati, ish kamarjer n'ish Pallatin 
Mhretnor Tiranë, tash me hanim U! pa-dijmr, 
mbasi ky akuzohet se ka vjedhur nji sasi lugë 
në kohen qi shërbente si kamarjer. 

Nt. 82 

Kljo thirrje zen vendin e kom uni ~ m · t për 
të pandehurin e slpërmë 

Tirane, me 7-7-942-XX. 
GjyqtH ri Hetues 

• • • 
Kërkohet të deklarohet absent Apostol Mi 

hal Nasto nga· Delvina larguar 15 vjet përpara 
nga banesa tij e mbramë me drejtim pa ditur. 

Kush do që ka kundërshti mo mhi dekllari 
min e tij absent ti parashtrojë para Gjykatës 
Shk. I Gjinokastrës. 

Gjinokastrë, 25-6-1942· XX. 
Kryetari 

• • • 
Thrltet per t'n·prezantne para Gjykatës He· 

mese t'Elbasanit i pandehuni Comendatore Va, 
lenti, Drejtor I Shoqnis Generale Imobiljare So· 
gila, në Tirane, nënshtetas ltaljan, më parë ba 
nues në Tiran6 e tash me banim të pa ditun 
n'ltali, për me u prezantue mhrenda nji mueji 
prej ditës së shpalJjes se ksaj thirje në Fletoren 
Zyrtare, për t'u pydur si i pandehun për vje 
dhje gurësh n! Shinlli të katundit Fikas të 
Elbuaoit. 

Në rast se nuk do të prezantohet mhrënda 
ktij afati në ktë Gjykate, mandej ka me u ve 
prue në mungesën e tij, si mbas Iigjëe. 

Elbasan, me 2 Korrik 942- XX. 
Gjyqtari Hetues 

• • • 
Thrritet ~r t'u prezantue në këtë Gjykatë 

më datën 27-7-942-XX ora 9 para dreket, i pan· 
dehuri: Oimizio Romolo nga Italia, ioh banues 
më par! në Durrës dhe tash në A vezzono 
t'ltalisë. 

Durrës, 26-6-1942. 

• • 
Gjyqtari Hetues 

• 
I pandehuri Xhep Ali Hider Hysaj, pre] 

katundit Kari~ i Nënfrefekturës së Mirditës, •· 
kuzohet se në muejin Dhjetuer 1940 ose në mue 
jin Kallnduer 1941 në Tiranë, ka vjedhë nji 
pelë të ankuesit Hajdar Ahaz Emioit, prej Shko 
dre, matrapas dhe banues në Tiranë. 

Mbasi deri sot nuk asht betue vend-qen· 
drimi i 16 pandehuoit të! naltpermendun, me a 
nën e ksaj shpallje lajmohet me u paraqitë në 
Gjykatën Hetuese t! Shkodr~s, ditën e nanë me 
datën 20 Korrik 1942 ora 1 O paradite. 

Në- rasë te kundertë, hetimet kan me u për· 
£undue n6 mungeeën e tij. 

Shkoder, me-6-6942-XX. 
Gjyqtari Hetues : 
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• • • 
Më anën e kësaj leter thirrje ftohet, Pian 

ciarelli Aldo i Felices dhe i Maturi Italia, lindur 
në Romë e banues ma parë në Burrel, shofer 
dhe tash me hanim të pa dijtur jasht Shtetit, qe 
të prezantohet para Gjykatë~ Fillore të Durrësit 
me datën 25-7-1942-XX, ora 9 p.d., si i pande, 
hur, për shkak se me datën 17,2-1942-XX i jan 
zënë 16700 defter letër cingari dhe 600 cingare 
kontra.bandë. 

Në rast të mos prezantimit të tij ditën dhe 
orën e nalt përmendur Gjyqi ka me u shikue 
në mungesën o tij dhe n' emën të së Drejtës 
Botnore. 

Kjo letër thirrje e shpallur në Fletoren Zyr 
tare zen vendi n e komunikimit. 

Durrës, më 17-Vl-1942-XX 
Kryetari 

* • • 
Me qenë se I pandehuri Ibrahim Maliq 'foli 

nga Starova e Pogradecit nuk i dihet vend ha. 
nimi i tij në Shqipri, i cili akuzohet per vje 
dhjen me datën 12-11-1941 të 12 napolona të 
ankueait Ramadan Adem Toli nga katundi Qukës; 

Pra i pandehuni Ibrahim thritet për t' u 
pr ezan tua pare, kësaj Preture me datën 21 · 7 -1942 
ora 9 para dita dhe në rast mos prezantimit kjo 
ftesë e hotuem në Fletoren Zyrtare zen ven:lin 
e komunikimit. 

Librazhd, me 16-6-1942-XX 
Preto ri 

• • • 
Thritct që të prezantohet para gjyqit Shk. 

I. Gjinokastrës D. P. si i pandehur, i quajturi 
Leonidha Tata nga katundi Kudhes i Himares 
me datën 9-9-942-XX, ora 9 paradreke, i cili aku 
zohet se me datën 18-8-941, ka keqë perdorur 
besimin e Iljas Hysenjit nga katundi Borshe tue 
i pervetue një sasi bageti qe i kishin në qinosi 
dhe të cilat ankuesi ja kish Iënë atij për shkak 
të mjeshtërisë · së tij si bari. 

Kjo shpallje ze vendin e komunikimit të Ie 
tër thirjes dhe në rast të mos prezantimi ka për 
t' u shikue gjyqi në mungesë të tij. 

Gjinokastrë, 10-6-942-XX. 

• • 
Kryetari 

• 
Thritet i padituni Xhevit Shaplloa nga Gji• 

nokastra sot me banim t! pa-ditun në Shtetet e 
Bashkuara t' Amerikës Veriut, që të prezantohet 
personalisht para Gjykatës Shk. Irë Gjinokastrës 
me dat~b 1 ·X- 1942-XX ora 9 para dreke, mbasi 
ne këtë datë do të .kryhen veprimet e paqesimit 

mbi kërkimin e bashkëshortës tij Ruzhdije Be 
sim Toros nga Gjinokastra. 

Mos prezantimi i tij shkakton aplikimin e 
dispozitava ligjore. 

Gjinokastër, më 7 Maj 1942-XX 
• • • 

Thëritet i quajtuni Demir Haki, më para 
bujk në katundin Progër dhe tash qëndruës me 
banim të paditur n' Australi, që të prezantohet 
para Gjykatës Kolegjiale të Korçës D. C. më 
datën 25 Janar 1943-XXI ora 9 p. d. për t'u 
gjykuar me Refiko Ismailë, të vehnë e Haki Isa 
kut banuëse në Korçë, e cila midis të tjerëvet, 
e ka paditur për pjesëtimin e disa pronjavet 
të ndodhura në katundin Mançurisht, me kufi 
dhe sipërfaqje të shënuara hollësisht në kërkesë. 
padijen. 

Në rast mos prezantimi para kësaj gjykate, 
ka m' u vendos në mungesë . 

Korçë, më 16-6-942-XX 
Zëv. Kryetari 

• • • 
Abdi Alija i Zeqirit dhe i Alemes, 30 vjeç, 

hamall nga kat. Kryezi të Pukës, qendrues ma 
parë në Shengjin e tash me banim të pa ditun, 
thrritet si i pandehun për vjedhje me u prezan 
tue në ktë Preturë më 15 Korrik 942-XX ora 
9 P: d. se per ndryshe ka me u veprue si mbas 
ligj es. 

Kjo thirrje do të botohet në Fletoren Zyr 
tare dhe zenë vendin e komunikimit . 

Lezhë, me 13-Vl-42-XX 
Pra tori 

• • • Thirret për t'u prezantuar me datë 31 • 7 • 
942-XX, ora 9 para dite, para kësaj Gjykate i 
pandehuri Male Bajrami nga katundi Driza Voj 
kan e tash me hanim të pa ditur në Shqipni. Në 
rast mos prezantimi ka me u veprue si mbas 
ligjës. 

Kjo shpallje, zen vendin e nji letër ftese. 
Lushnjë, me 26.6-942-XX. 

Gjyqtari 
• • • 

Të qojturit Beqir Mushi, Rf'xhep Isa, .A • 
gush Sbuaipi, Vejsel Elmas, Jasin Tahiri, Ali Zej 
neli, Hoki Çumaoi, Bamit Isufi, Hasan Brahi 
mi, Mehmet Jasini, Mane Duro dhe Niazi Bezi 
nga Gumenica (Greqi) thirren dhe ftohen për 
t'u prezantuar para Gjykatës Paqtuese të Koni 
spolit më datë 15 Shtatuer 1942-XX ora 10 para 
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ndehun, se pse akuzohet se d. 20 Mars 194~.XX ka 
vjedhun një sasi tesha në barn sën e ankueses Vasi 
lika Joti Panit nga Bishanaka e Fierit. 

Në rast se i pandehuni nuk ka me u 'prezantue 
në gjyq me ditën dhe orën e sipër-shënuar, do të 
veprohet si mas ligjës. Kjo thirrje shpallet në Fleto 
ren Zyrtare dhe zen vendin e komunikimit. 

Fier, më 1 Qershuer 1941.XX. 
Nd. Gjyqtari Paqlues 

* * * 
Thirret për me u prezantue para Gjykatës Ko 

legjale D.P. Tiranë med. 2 Korrik 1942-XX ora 10 para 
dreke ditën e Ejte, i pandehuni i qujtun Beilli Ske 
nder Teufiku nga katundi Cfire i Mollakastrës e tash 
me banim të paditun në Shqipni, për me u gjykue 
sepse akuzohet se me d. 19 Korrik 1941 në rast qi 
flinte në nji dhomë në Hotel • Dibra" në Tiranë së 
bashku me ankuesin Riza Luhn, Toger me shërbim 
pranë qendrës Mobilizimit në Tiranë, ktij i ka vje 
dhur nji sahat e nji portofol me 50 fr. shqip. 

Në rast qi në <lilën e orën e sipërme ska me 
u prezantue në Gjyq, Gjykata ka me vendos shiki 
min e gjyqit në mungesë të tij. 

Kjo thirje shpallet në Fletoren Zyrtare dhe zen 
vendin e komunikimit. 

Tiranë, me 23 Maj 942.XX, 
Kryetar i Gjyqit Shk. l-rë 

* * * 
Me anën e kësaj letër-thirrje ftohet Cen Rama 

dan Basha dhe i Fatimes, vjeç 16, nga Delvina e ba 
nuës ma parë në Durrës shërbëtor pran Dërkores Ca 
valier Pasotti dhe tash me banim të pa dijlur në • Shqipëri, që të prezantohet me datën 4 Korrik 942-XX 
ora 9 p. d. para Gjykatës Fillore të Durrësit si i pa 
ndehur, për shkak më 2~.XII.941 nga parakat e aH 
kuesave Boldrini Gaetano dhe Zoj Prof. Balukut ka 
vjedhur në kohë dite të parit portofolin me 212 lek 
dhe të dytit një valixhe me plaçkat që ndodheshin 
brenda. 

Në rast të mos prezantimit të tij ditën dhe orën 
e nalt përmendur shikimi i gjykimit ka me u vendo 
sur në mungesën e tij dhe n' emën të së Drejtës 
Botnore. 

Kjo letër thinje e shpallur në Fletoren Zyrtare 
zen vendin e komunikimit. 

Durrës, më 25.V.9,12.XX. 
Kryetari 

* * * 
Thirret me u prezantue para Gjykatës Hetuese 

të Tiranës me d. 4 Korrik 942.XX n'orën 10 para 
dreke i quejtuni Apostol Qirko Popa nga katundi 
Skore e Gjinokastrës, ma parë banues në Tiranë dhe 
tashti me banim të padijtun, i cili akuzohet se tue 
qenë i bashkuem dhe me të quejtunin Selami Mitro 
Zeqon nga Delvina, kanë vjedhun dy goma t'Ingj. 
Luigi Pagazzanos, nga Ilalija dhe ky banues në 
Tiranë. 

Kjo thirrje e botueme rregullisht në Fletoren 
Zyrtare zen vendin e komunikimit. 

Tiranë, me 8.VI.942.XX. 
Gjyq. Hetues 

* * * 
Thriten të pandehurit Muslim Saliko Maze, Feta 

Avni Murali nga Kurte zi i Çamërisë, Xhemali Hasan 
Myrto nga Mazaregu i Çamërisë, Aqif Hasan Myrto 
dhe Bajazi Hate Veliu nga Kurtezi i Çamërisë, sot 
me banim të paditun në Çamëri të Greqisë, që të 
prezantohen para Gjykatës Kolegjale të Gjinokastrës 
me datën 8.7.942 XX, ora 9 para dreke, për arësye 
se me daten 14.9.9tt, janë kapur prej Rojes Mbretë 
nore të Financës duke sjellë kafshë kondrabande e 
tue kalue kufinë Shqipëtaro-Gnke pa pasur doku 
menta 'dhe për këtë arësye kërkohet dënimi i tyre në 
bazë të neneve 97 dhe 116 të Ligjit Doganave. 

Kjo thirje ze vendin e komunikimit të letër thi 
rrjes, dhe. në rast mos prezantimi ditën e orën e cak 
tuar ka për tu shikue gjyqi në mungesë të tyre. 

Gjinokastër, 21.5.941.XX. 
Kryetari 

/ * * * 
Thirret me u prezantue para Gjykatës Hetuese 

të Tiranës, me datë 9 Korrik 19!2.XX, (ditë e Enjte) 
si i pandehur i quajturi Zeqir Rexhep Duka, nga ka 
tundi Shëngjergj i Tiranës, dhe tash me banim të 
pa ditur, mhassi akuzohet se me datën 4 Nanduer 
1941, nga bodrumi i ankueses Fatime Kollakut nga 
katundi Shëngjergj i Tiranës, i ka vjedhur dy dhi. 

KJO thirrje zen vendin e komunikimit për të 
pandehurin e përmendur. 

Tiranë, me 11.6.942.XX. 
Gjyqtari Hetues 
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dreke si të pandehur sepse më datë 6 Shkurt 
1942-XX kanë kalue kufirin greko,shqiptar tinë· 
zisht dhe pa pasaportë si dhe kontrabandë. 

Ju njoftohet të pandehurvet të sipërmë se 
në rast mos prezantimi të tyne në ditën dhe o 
rën e sipërshënueme, pa e justifikuar mos-ar 
dhjen e tyne, sipas ligiës, Gjykata ka për të vë 
ndosun në mungesë. 

Kjo thirrje e botueme në Fletoren Zyrtare 
të Mbretnisë zë vëndin e komunikimit. 

Konispol, më 25 Maj 1942-XX. 
Gjyqtari Paqtues 

* * * Të qojturit Pashë Rakipi dhe Zeqirië Sabi- 
kua nga kat. Kockë (Greqi) thirren dhe ftohen 
për t'u prezantuar para Gjykatës Paqtuese të Ko 
nispolit me datë 15 Shtator 1942-XX, ora 10 pa. 
ra dreke si të pandehur sepse më datë 26-11-1942 
kanë kalue kufirin greko-shqiptar tinëzisht dhe 
pa pasaportë, si dhe kontrabandë. 

Ju njoftohet të pandehurvet të sipërmë, se 
në rast mos prezantimi të tyre në ditën dhe o 
rën e sipërshënuar, pa parashtrue ndonjë justi 
fikim lë ligjshëm për mos ardhjen e tyre, ~jy 
kata ka për të· vendosun në mungesë. 

Kjo thirrje, e hotueme në Fletoren Zyrtare 
të Mbretnisë, zë vëndin e komunikimit. 

Konispol, më 25 Maj 1942-XX. 
Gjyqtari Paqtues 

• ' * 
* 

Të qojturit Diko Sulo, Sali Luto, Zeqo Lu 
to e Bajram Luto nga kat. Sollopië (Greqi) thi 
rren dhe ftohen për t'u prezantuar para Gjyka 
tës Paqtuese të Konispolit si të pandehur sepse 
më datë 17 Shkurt 1942 kanë kaloe kufirin gre 
ko-shqiptar tinëzisht dhe pa pasaportë, si dhe 
kontrabandë. 

Ju njoftohet të pandehurvet të sipërmë, se 
në rast mos prezantimi të tyre në ditën dhe o 
rën e sipërshënuar, pa parashtrue ndonjë justifi 
kim të ligjshëm për mos ardhjen e tyre, Gjy· 
kata ka për të vendosua në mungesë. 

Kjo thirrje, e hotueme në Fletoren Zyrtare 
të Mbretnisë, zë vëndin e komunikimit. 

Konispol, më 25 Maj 1942-XX. 
Gjyqtari Paqtues 

* * * I qojturi Qirfos Nikollaos Aristofoni nga kat. 
.Sajadhë (Greqi) thirret dhe ftohet për t' u pre· 
-santuar para Gjykatës. Paqtuese të Konispolit si 
1 pandehur, për më datë 15 Shtatuer 1942-XX 
ora 10 para dreke, sepse më datë 24 Fruer 
1942 ka kalue tinëzisht epa dokumenta kufirin 
greko-shqiptar. 

I njoftohet të pandehurvet të sipërmë, se 
në rast mos prezantimi të tij në ditën dhe o 
rën e sipër-hënueme, pa parashtrue ndonjë jus 
tifikim të ligjshëm për mos ardhjen e tij, Gjy• 
kata ka për të vendosun në mungesën e tij. 

Kjo thirrje, e botueme në Fletoren Zyrtare 
të Mhretnisë, zë vëndin e komunikimit. 

Konispol, më 25 Maj 1942-XX. 
Gjyqtari Paqtues 

* * 
Thritet i qojturi Mustafa Sulejman Boçi, 

nga Bilishti, tash me banim të pa ditur në Shqi 
përi, që të prezantohet para Gjyqit Kolegjial të 
Korçës D. Nd. me 24 Korrik 1942.XX, ora 9 
para dreke, mbasi do të gjykohet për lujtje 
bixhozi. 

Në rastin e mos prezantimit, giykimi i çesh 
tjes do të vazhdojë dhe përfundojë në mungesën 
e tij. 

Korçë, me 29 Maj 194,2.XX. 
Zëv. Kryetari Gjyqit 

SHKURTIM DEKRETESH. PENAL 
Me Dekretin Penal Nr. 918 dt. 11-9-941 

në bazë të nenit 549 të K. P. asht ndeshkuem 
Fuat Ymer Ngora nga Berati e banues në Tira 
në me dy dit burgim e dhjet Fr. Shq. gjobë e 
lehtë dhe me Fr. Shq. (5) gjobë tue ju ngarkuem 
dhe shpenzimet gjykore Fr. Shq. pesë i akuzuem 
sepse me dt- 13-3-941 asht xanun tue qenë I 
dehun me alkol. 

Tiranë, më 21·5·1942-XX 
Gjyqtari: 

Mbasi u ha e besuesh.ne se, i denuemi nalt 
permendun tash ndodhet me banim të pa dijtun 
në Shqipnië, ky Dekret Penal për të zanë vendin 
e komunikimit botohet në Fletoren Zyrtare. 

Zav. Kryesekretari: 

* * * 
Me Dekretin Pt'-nal Nr. 929 dt. 11.9.942.XX 

në bazë të nenit 8. Dek. Mhëk. Nr. 206 asht 
ndeshkuem Llambi Toli Rista nga e banues në 
Fier me 100 njeqind Fr. Shq. - gjobë e lehtë tue 
ju ngarkuem dhe shpenzimet gjykore Fr. Shq. 
pesë i akuzuem sepse më 21-8-941 asht gjetun tue 
dirizhnem automobil pa lejen speciale. 

Tiranë, më 21-5:.1942-XX 
Gjyqtari: 

Mbasi u ha e besueshme se, i denuemi nalt 
permendun tash ndodhet me hanin të pa dijtun 
në Shqipnë ky Dekret Penal per të zënë vendin 
e komunikimit botohet në Fletoren Zyrtare. 

Zav. Kryesekretari : 
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* * 
Me Dekretin Penal Nr. 987 dt. 23-9-942 në 

bazë të nenit 8-Dek-Mëk. Nr. 206 asht ndesh 
kuen Garnaggia Ezio Giovanni nga Italia shofer 
e banues në Tiranë me (100) njëqind Fr. Shq. 
gjobë të lehtë e burgim tue ju ngarkuem dhe shpen 
zimet gjykore Fr.Shq. pesë i akuzuar sepae me 
dt, 14-9-41 asht gjetur tue dirizhuem automobil pa 
lejen speciale. 

Tirane, më 21-5-1942-XX 
Gjyqtari: 

Mbasi u ha e besushme se, i de nuemi nalt 
permendun tash ndodhet me hanim të pa dijtun 
në Italië, ky Dekret Penal per të zënë vendin e 
komunikimit botohet në Fletoren Zyrtare. 

Zav. Kryesekretari; 

* * * Me Dekretin Penal Nr. 951 dt. 11-9-941 
në bazë nenit 8. të Dek. Mëk. Nr. 206 asht 
ndeshkuem Marchlniani Antonio Augusta shofer 
banues në Tiranë me 100 njeqind Fr. Shq. gjo 
bë të lehtë tue ju ngarkuem dhe shpenximet gjy 
kore Fr. Shq. pesë, i akuzuar sepse me dt. 26- 
8-941 ka dirizhuem automobil pa lejen speciale. 

Tiranë, më 21·5-1942,XX 
Gjyqtari: 

Mbasi u ha e besueshme se, i denuemi nalt 
permendun tash ndodhet me banim të pa dijtun 
në ltalië, ky Dekret Penal për të zënë vendin 
t: komunikimit botohet në Fletore Zyrtare. 

Zav. Kryesekretari 

* * * 
Me Dekretin Penal Nr. 970 dt. në bazë të 

nenit 5. Dekr. Mëk. Nr. 155 asht ndeshkuem 
Tisino Renato Pietro nga Italia, shofer e banues 
në Tiranë me njiqind Fr. Shq. gjobë të lehtë e 
burgim dhe ju ngarkuem dhe shpenximet gjy· 
kore fr. shq. 5 i pandehun sepse me dt. 9-9-941 
asht gjetur tue dirizhuem autom. e tijë pa leje. 

Tiranë, më 21-5-1942-XX 
Gjyqtari: 

Mbasi u ha e besueshme se i denuemi nalt 
përmendua tash ndodhet në hanim të pa dijtur 
në ltalië ky Dekret-Penal për të zanë vendin e 
komunikimit botohen në Fletoren Zyrtare. 

Zav. Kryesekretari: 

* * * 
Me Dekretin Penal Nr. 933 dt. 11,9,941 

në bazë të nenit 8. Dek. Mëk. Nr. 206 asht ndesh· 
kuem Colonello Gino Tomaso nga Italia banues 
në Tiranë me 100 njiqind fr. shq, gjobë të lehtë 

tue ju ngarkuem dhe shpenximet gjykore fr. shq. 
pesë i akuzuar sepse me dt. 21-8-41 asht xanun 
tue dirizhuem auto. pa lejen speciale. 

Tiranë, më 31-5-1942-XX 
Gjyqtari: 

Mbasi u ha e besushme se, i denuemi nalt 
permendun tash ndodhet me banim të pa dijtun 
në ltalië, ky Dekret Penal per të zanë vendin 
e komunikimit botohet në Fletore Zyrtare. 

Kryesekretari : 

* * * 
Me Dekretin Penal Nr. 864 dt. 25-8-941 

në bazë të nenit 8. Dek. Mëk. Nr. 206 asht 
ndeshkuem Rosi Ricordo Batista shofer e banues 
në Durrës me 100 njeqind fr. Shq. gjobë të lehtë 
tue ju nsarkuem dhe shpenximet gjykore fr. sh. 
pesë i akuzuem sepse me dt. 8. 8,941 asht gjetur 
tue dirizhuem aut. pa lejen speciale. 

Tiranë, me 21-5-1942-XX 
Gjyqtari: 

Mbasi u ha e besueshme se, i denuemi nalt 
përmendun tash ndoddet me banim të pa dijtun 
në Shqipnië ky Dekret Penal për të xëne vendin 
e komunikimit botohet në Fletoren Zyrtare 

Zav Kryesekretari: 

• * 
* 

Me Dekretin penal Nr. 753 dt. 21.8.41 
në bazë të nenit 549 K. P. asht ndeshkuem Gi 
acomazzi Antonio Ernesto nga Italia banues në 
Tiranë me dy dit burgim dhe me Fr. Shq. dhetë 
gjobë tue ju ngarkuem dhe shpenximet gjykore 
Fr.' Shq. pesë i akuzuar sepse me dt. 12 Qersh. 
941 asht xanë tue qenë i dehun me alkol. 

Tiranë, 22-5-1942-XX 
Gjyqtari: 

Mhassi u ha e besushme se, i dënuemi 
nalt përmendur tash ndodhet me banim të pa 
dijtun në Shqipnië, ky Dekret Penal për të zanë 
vendin e komunikimit botohet në Fletoren Zyr- 
tare. 

Zav. Kryesekretari : 

* * * 
Me Dekretin Penal Nr. 968 dt. 15-9,41 në 

bazë të nenit 5 Dek. M.n.206 të asht ndeshkuem 
Zizolo Raimondo Antonio shofer banues në Ti 
ranë me njeqind Fr- Shq. gjobë e lehte, tue ju 
ngarkuem dhe sbpenximet gjykore Fr. Shq, pesë i 
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akuzuar sepse me dr, 6·9-941 ka dirizhue auto. 
jashta orarit të caktuem. 

Tiranë, me 21-5-1942-XX 
Gjyqtari: 

Mbassi u ha e hesushme se, i dënuemi nalt 
përmendur tash ndodhet me banim te pa dijtun 
në Ital e, ky Dekret Penal për të zanë vendin 
e komunikimit botohet në Fletoren Zyrtare. 

Zav. Kryesekretari: 

• • • 
Me Dekretin Penal Nr. 780 dt. 21-8-41 në 

bazë të nenit 482 K. P. asht ndeshkuem Primo 
Domenico Crescentini le në Perugia shofer uë 
Tiranë me (2) dy dit burgim tue ju ngarkuem 
dhe shpenximet gjykore Fr. Shq. pesë i akuzuar 
sepse me dt. 13-6-941 ka dirizhuem automobil me 
dritë të bardhë. 

Tiranë, me 21-5-1942-XX 
Gjyqtari: 

Mbassi u ha e besnshme se, i dënuemi nalt 
përmendun tash ndodhet me hanim të pa dijtun 
në ltalië, ky .Dekret Penal për të zënë vendin 
e kemunikimit botohet në Fletoren Zyrtare. 

Zav. Kryesekretari: 

• • • 
Me Dekretin Penal Nr. 935 dt. 11-9-941 

në bazë të nenit 8 Dek. Mëk. Nr. 208 ashtë 
ndeshkuem Mahmut Veli Shpati nga e banues në 
Vlorë me 100 njiqind Fr. Shq. gjobë të lehtë 
tue ju ngarkuem dhe me shpenximet gjykore 
Fr. Shq. pesë i akuzuem për dirizhim automo 
bili pa lejen speciale. 

Tiranë, me 24-5 · 1942- XX 
Gjyqtari· 

Mbassi u ha e besueshme se i dënuemi nalt 
permendun tash ndodhet me hanim të pa dijtun 
në Shqipnië, ky Dekret Penal per të xanë ven 
din e komunikimit botohet në Fletoren Zyrtare. 

Zav. Kryesqkretari r 

• • • 
Me Dekretin Penal Nr. 700 dt." 21-8-941 

në bazë të nenit 8 Dek. M. asht ndeshkuem 
Crescentino Domenicco Primo nga Perugia shofer 
në Tiranë me (100) njëqind Fr- Shq. gjobë 
të lehtë tue ju ngarkue dhe me shpenzimet gjy 
kore Fr. Shq. pesë, i akuzuem sepse me datë 
9.7 94l asht xanë tue dirizhuem automobil pa 
lejen speciale. 

Tiranë, me 24-5-1942-XX 
Gjyqtari: 

Mhassi u ha e besushme se i dënuemi nalt 
permendun tash ndodhet me banim të dijtun në 
Iralië, ky Dekret Penal për të zenë vendin fl 

knmunik.imit botohet në Fletoren Zyrtare. 
Zav. Kryesekretarl r 

• * • 
Me Dekretin Penal Nr.. 726 dt. 21-8-41 në 

bazë të nenit 3 Dek. Mëk. or. 206 asht ndesh 
kuem Brozetti Giovanni Antonio nga Perugia 
banues në Durrës me njëqind 100 Fr. Shq . 
gjobë të lehtë tue ju ngarkuem dhe shpenximet 
gjykore fr. shq, pesë, i akuzuar s,:,psc me dt. 19- 
Vll-941 ka ndalue automobilin në vend të ndaluem, 

Tiranë, 22-5-1942-XX 
Gjyqtaii: 

Mbassi u ba e hesushme se i dënuemi nalt 
përmendun tash ndodhet me banim u; pa dijtun 
në Italië, ky Dekret Penal për të zënë vendin 
e komunikimit botohet në Fletoren Zyrtare. 

Zav. Kryesekretarl: 

• • • 
Me Dekretin Penal Nr. 814 dt. 23-8-941 

në bazë të nenit 8. Dek, Mëk. Nr. 206 asht 
ndeshkuem Gambale Angelo Ciriako nga Italia 
banus Durrës me njiqind fr. shq. gjobë të lehtë 
tue ju ngarkuem dhe shpenxlmet gjykore fr. shq, 
pesë i akuzuem sepse me dt. 4 Gusht 941 asht 
gjetun tue dirixhuem automobil pa lejen e posaçme 
të aftësies, 

Tiranë, më 21-5-1942-XX 
Gjyqts.ri: 

Mbasi u ha e hesushme be, i denuemi nalt 
permendun tash ndodhet me banim të pa dijtun 
në Shqipnië, ky Dekret Penal për të xënë ven 
din e komunikimtt botohet në Fletoren Zyrtare. 

Zav. Kryesekretari 

• • • 
Me Dekretin Penal nr. 799 dt. 21.8.941 në 

bazë të nenit 549 K. Penal asht nde shkuem 
lovoli Luigi banues në Tiranë me dhjet Fr.Shq. 
gjobë të lehtë e dy (2) dit burgim dhe 
tue ju ngarkuem dhe shpenximet gjykore 
fr. shq. pesë i akuzuem seplle, me dt. 3.8. 
41 asht gjendun prej organeve të sigurimit pu• 
blik tue qenë i dehun. 

Tiranë, më 21.5.1942-XX. 
Gjyqtari 

Mbasi u ha e besueshme se i dënuemi asht 
përmendua tash ndodhet me banim të pa dijtun 
në Italië, ky Dekret Penal për të zënë vendin e 
komunikimit botohet në Fletoren Zyrtare. 

Zav. Kryesekretari 
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. "' 

Me Dekretin Penal Er. 890 dt. 12.8.941 
në bazë të nenit 8 Dek, M. nr. 206 asht nde· 
shkuem Riviezzi Rocco shofer e banues në Ti- 

. ranë me njëqind fr.shq, gjobë të lehtë tue ju 
ngarkuem dhe shpenzimet gjykore fr.shq, pesë 
i akuzuem sepse me dr. 12.8.941 asht gjetur 
tue dirizhue automobil pa lejen speciale. 

Tiranë, më 21.5.194:~-XX. 
Gjyqtari 

Mbasi u ha e hesushme se i dënuemi nalt 
përmendua tash ndodhet xne banim të pa dijtun 
në Shqipnië, ky Dekret-Penal për të zënë vendin 
e komunikimit botohet në Flt toren Zyrtare. 

,.:av. Kryesekretari 

• * 
* 

Me Dekretin Penal nr. 180 dt. 16.3.942, 
XX në bazë të nenit 63 të K. Brugave ësht 
ndeshkuem i qujturi ChLuz Gimepe Faustino 
banues në me tridhjetë fr.shq. (30) 
gjobë tue ju ngarkuem dhe shpenzimet gjykore 
fr.shq. 5 pesë i akuzuem sepse 16.3.942-XX ka 
dirizhuem automobil tue mos pason perçues 
të dytë. 

Tiranë, më 21.5-1942-XX. 
Gjyqtari 

Mbasi u ha e besueshme, se i dënuemi nalt 
përmendua tash ndodhet me hanim të pa dijtun 
në ltalië, ky Dekret Penal për të zënë vendin e 
komunikimit botohet në Fletoren Zyrtare. 

Zav. Kryesekretari 

• • • 
Me Dekretin Penal nr. 802 dt. 21.8.941 në 

bazë të nenit 549 K. Penal asht ndeshkuem 
Mooganti Carlo Angelo banues në Tiranë me dy 
dit burgim dhe me fr.shq. (10) gjobë, tue ju 
ngarkuem dhe shpenximes gjykore fr.shq. pesë 

Tiranë, më 22-5-1942-XX. 
Gjyqtari 

Mbasi u ha e besushme se, i dënuemi nalt 
përmendun tash ndodhet me hanim të pa dijtun 
në Italië, ky Dekret Penal për të xanë vendin e 
komunikimit botohet në Fletoren Zyrtare. 

Zav. Kryesekretari 
* • • 

Me Dekretin Penal 11.r. 825 dt. 23.8.941 në 
bazë të nenit 8 Dek. M. nr. 206 asht nde 
shkuem Sogno Oscar Masturino shofer e banues 
në Tiranë me fr.shq. njëqind (100) gjobë, tue ju 
ngarkuam dhe shpenximet gjykore fr.shq. pesë i 

akuzuem sepse me dt. 19.9.41 asht gjetun tue 
dirizhuem automobil pa lejen speciale. 

Tiranë, më 22-5-1942-XX. 
Gjyqtari 

Mbani u ha e besushme se, i dënuemi nalt 
përmendua tash ndodhet me banim të pa dijtun 
në Italië, ky Dekret Penal për të xanë vendin e 
komunikimit botohet në Fletoren Zyrtare, 

Zs.v. Kryesekretari 

* * • 
Me Dekretin Penal nr. 141 dt. 4.3.942-XX 

në bazë të nenit 81, 113 K. Rrugave asht nde 
shkuem Maogaloni Domeniko banues me 
10 dhjet fr.shq. gjoh të lehtë tue ju ngarku -m dhe 
shpenximet gjykore fr.shq. pesë i akuzuem sepse më 
4 Mars 94,2-XX kamhartun me auto-carron e tij 
persona ma tepër se sa ka qenë e lejueshme. 

Tiranë, me 21.5 ·1942 XX. 
Gjyqtari 

Mbasi u ha e besueshme se i dënuemi nalt 
përmendun tash ndodhet me hanim të pa dijtun në 
J ugosllavië ky, Dekret Penal për të xenë vendin 
e komunikimit botohet në Fletoren Zyrtare. 

Zav. Kryesektari 

* • 
* 

Me Dekretin Penal nr. 714 dt. 21.8.941 
në bazë të nenit 8 Dek. M. nr. 206 asht 
ndeshkuem Stagliani Vito Francesco nga Italia 
shofer në Durrës me njëqind fr.shq. gjobë të 
lehtë tue ju ngarkuem dhe shpenximet gjykore 
fr.shq, pesë i akuzuem sepse me dt. 24. 7 .941 
asht gjetur tue dirizhue aut. pa lejen speciale. 

Tiranë, 21-5-1942-XX. 
Gjyqtari 

Mbasi u ha e besushme se i dënuemi nalt 
përmendun tesh ndodhet me hanim të pa dijtun 
në Shqipnië, ky Dekret Penal për të zënë ven 
din e komunikimit botohet në Fletoren Zyrtare. 

Zav. Kryesekretrri 

• * • 
Me Dekretin Penal Nr. 180 dt. 16-3-942-XX 

në bazë të nenit 63 Kodit të Rrugavet asht nde 
shkuem Chitusi Giusepe Faustino me 30 fr. shq. 
gjobë të lehtë tue ju ngarkue dhe shpenzimet 
gjykore Fr. Shq. pesë i akuzuem sepse ka diri 
zhue automobil pa perçues të dytë. 

Tiranë, me 24-5·1942-XX 
Gjyqtari: 

Mbassl u ha e besueshme se i dënuemi 
nallë përmendua tash ndodhet me hanim të pa 
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dijtun në Italië, ky Dekret Penal per të zënë 
vendin e komunikimi botohet në Fletoren Zyr- 
tare. 

Ze». Kryesekretari: 

• • 
Me Dekretin Penal Nr. 795 dt. 21-8-941 

në bazë të nenit 549 K. P. asht ndeshkuem Do· 
meaieicies Tomoso le në Italië (Canada) banuës 
në Tirane, me dy dit burgim dhe m . fr. shq. 10 
gjobë tue ju ngarkuem dhe shpenximet gjykore 
Fr. Shq. pesë, i akuzuem sepse me dt. 11-7-941 
asht zanë tue qenë i dehur. 

Tiranë, 22-5-1942-XX 
Gjyqtari: 

Mbassi u ha e besueshme se, i dënuemi 
nalt përmendun tash ndodhet me banim të pa 
dijtuo, ky Dekret Penal për të xanë vendin e 
komunikimit botohet në Fletoren Zyrtare. 

Zav. Kryesekretari: 

• • • 
Me Dekretin Penal nr. 718 dt. 21.8.941 

në bazë të nenit 8 Dek. Mëkamhë~uer asht ode 
shkuem Arsicino Policarpo Giovanni nga ltalija 
banues në Tiranë me fr. shq. (100) gjobë të 
lehtë, tue ju ngarkuem dhe shpenximet gjy· 
kore fr.shq. (5) pesë i akuzuem sepse me dt. 25- 
7 .41 asht xanë tue dirizhue automobil pa lejen 
speciale. 

Tiranë, më 22-V-1942-XX. 
Gjyqtari 

Mbasi u ha e hesushme se i dënuemi I nalt 
përmendun tash ndodhet me banim te pa dijtun 
në Shqipnlë, ky Dekret-Penal për të xanë vendin 
e komunikimit botohet në Fletoren Zyrtare. 

Zav. Kryesekretari 

* * • 
Me Dekretin Penal nr. 735 dt.21.8-941 në 

baze të nenit 30, 70~§.I. K. rrugavet e nenit 5 
të K.P. asht ndeshkuem Scroca Bruto Frances 
co nga Italia banues ne Tiranë me dhjetë fr.shq. 
gjobë të Iehtë, tue ju ngarkuem dhe shpen 
ximet giykore fr.shq. pesë, i akuzuem sepse me 
dt. 29 Maj 1941 asht xanun prej organevet U~ 
sigurimit publik tue mos ndalë automobilin që 
dirizhonte. 

Tirane, më 22-5-1942-XX. 
Gjyqtari 

Mbasi u ha e beeushme se, i dënueml nalt 
përmendua tash ndodhet me banim të pa dijtuo 
në Shqipnie, ky Dekret Penal për të nxanë ve 
ndin e komunikimit botohet ne Fletoien Zyrtare. 

Zav. Kryeeekretari 

* • 
>I< 

Me Dekretin Penal nr• 740 dt. 21.8.941 në 
bëzë t! nenit 1 Dek. M .n. 206 asht ndeshkuem 
Sari Rashn Shabanl nga Mitrovica shofer në Ti 
rauë dhe me fr.shq, (30) gjobë të lehtë tue ju 
ugarkuem dhe shpenximet gjykore fr.shq. (5) pc· 
së i akuzuem st'pse me dt. 30 Maj 1941 ktt dlri 
zhuem aut. pa· lejen speciale. 

Tiranë, më 22.5.1942-XX. 
Gjyqtari 

Mbasi u ba e besushme se i dënuemi i nalt 
përmendua tash ndodhet me banim të pa dijtun 
në Shqipnië, ky Dekret Penal për të xanë ven 
din e komunikimit botohet në Flet. Zyrtare. 

Zav. Kryesekretari 

* • • 
Me Dekretin Penal nr. 1316 dt.16.12.941 

në bazë të nenit 8 të Dek. Mëk. n. 206 asht 
ndeshkuem Casina Enrico Antonio nga Italia 
shofer në Tiranë banues në Tiranë me njëqind 
fr.shq, gjobë të lehtë tue ju ngarkuem dhe shpen 
ximet gjykore fr.shq. pesë i akuzuem sepse me 
dt. 26.11.941 ka dirizhuem automobilin pa lejen 
speciale. 

Tiranë, më· 22.5.1942-XX. 
Gjyqtari 

Mbasi u ha e besushme se i dënuemi nalt 
për mendun tash ndodhet me banim të pa dijtun 
në Italië, ky Dekret-Penal për të zënë vendin e 
komunikimit botohet në Fletoren Zyrtare. 

Zav. Kryesekretari . 

• * • 
Me Dekretin Penal nr. 1073 dt.13,X.941 

në bazë të nenit 8 Dek. M. n, 206 asht ndeshkuem 
Roscino Nello Nazarono nga Italia shofer në Ti 
ranë me njëqind fr. shq, gjobë të lehtë tue ju 
ngarkuem dhe me shpenximet gjykore fr. shq. 
pesë i akuzuar sepse me dt. 5.5.X.941 ka diri 
zhuem automobil pa lejen speciale. 

Tiranë, më 22-5-1942-XX. 
Gjyqtari 

Mbasi u ha e besueshme se, i dënuemi nalt 
përmendua tash ndodhet me hanim të pa dijtun 
në Italië, ky Dekret Penal për të zënë vendin e 
komunikimit botohet në Fletoren Zyrtare. 

Zav. Kryesekretari 

* * * 
Me Dekretin Penal nr. 543 dt. 5. 7 .941 në 

bazë të Dfnit 1 të Dek. Mëk. D, 206 asht nde 
shkuem Papa· Lluka Jorgji nga Vlora e banues 
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në Fier me tridhjetë fr.shq, gjobë të lehtë dhe 
me fr.shq.( ) gjobë, tue ju ngarkuem dhe 
shpenzimet gjykore fr.shq. pesë, i akuzuem sep 
se me dt. 3.9.941 asht xanë prej organeve të 
sigurimit puhklik tue qarkulluem me autom, pa le 
jen speciale. 

Tiranë, më 22-5, l 942-XX. 
Gjyqtari 

Mbasi u ha e hesushme se, i dënuemi nalt 
përmendun tash ndodhet me hanim të pa dijtun 
në Shqipnië, ky Dekret Penal për të xanë ven 
din e komunikimit botohet në Fletoren Zyrtare. 

Zav. Kryesekretari 

* * * 
Me Dekretin Penal nr. 741 dt. 21.8.941 në 

bazë të nenit 1 të Dek. Mbëkamsuer asht ndesh 
kuem Sabri Rasim Demir nga Mitrovica e ha 
nuës në Tiranë, shofer me fr.shq, (30) gjo 
bë të lehtë tue ju ngarkuem dhe shpenximet 
gjykore fr.shq. (5) pesë i akuzuem sepse me dt. 
7.6.941 ka dirizhuem auto. pa lejen speciale. 

Tiranë, më 22.5-1942-XX. 
Gjyqtari 

Mbasi u ha e hesushme se i dënuemi i nalt 
përmendua tash ndodhet me banim të pa dijtun 
në Shqipnië, ky Dekret Penal për të xanë vën 
din e komunikimit botohet në Flet. Zyrtare. 

Zav. Kryesekretari 

* * * 
Me Dekretin Penal or. 775 dt. 21.7.941 

ne bazë të nenit 482 të K.P. asht ndeshkuem 

Bastiniano Antonio Giorgio nga Italia banues në 
Tiranë me dhetë fr.shq. gjobë e dy dit burgim 
dhe me fr.shq.( ) gjobë, tue ju ngarkuem dhe 
shpenximet gjykore fr.shq. pesë i akuzuem se 
pse me dt, 12.6.941 asht xanë prej organeve të 
sigurimit publik tue qënë i dehun. 

Tiranë, më 22.5-1942-XX. 
Gjyqtari 

Mhassi u ha e besushme se, i dënuemi nalt 
përmendun tash ndodhet me hanim të pa dijtun 
në Italië ky Dekret Penal për të xanë vendin e 
komunikimit në Fletoren Zyrtare. 

Zav. Kryesekretari 

* * * 
Kërkohet të dekllarohet absent Avdul Dau· 

ti, nga lagja Dervish Bej Gjinokastër, larguar 
shtat vjet përpara për Australi. 

Kush do që ka kundërshtime mbi dekllarl 
min e tij absent t'i parashtrojë në Gjykatën e 
Shk. I.rë të Gjinokastrës. 

Gjinokastër, më 28 Prill 1942-XX. 
Kryetari· 

* * * 
Thrritet për t'u prezantue në këtë Gjykatë 

më datë 30-7-1942-XX ora 9 para dreket, i pa 
ndehuri Marascio Emerito i të ndyerit Luiggi 
dhe i Vigliuo Annunziata nga Cortemiglia (Cu 
neo) t'Italisë, më parë banuës në Durrës e tash 
me banim të paditur. 

Durrës, më 26-6-1942,XX. 
Gjyqtari Hetues 

SHPALLJE.ANKANDI 

Art. I 
Drejtorija e Spitalit të Shtetit në Vtonë, vëndë n' ankandë mereme 

timin e tri dhomave të P.A.B.C për vumjen e lavahove, Iavamaneve si dhe 
veshjen me pllaka e tjera. 

a) Instalim dhe vënja komplet 5 lavabove 3 lavantinave, me scolapianti 
të kepletuara me sifon në formë shisheje si dhe me 
grupat për ujë të ftoftë dhe të ngroftë, me tubo prej 
hekuri të_ cinguara, dhe çdo punim tjetër për plo 
tësimin e këtyre. 

b) Veshja e tri dhomave me pllaka majo 
likate në mur me naltësi një metro e gjysmë, tue 
përfshirë dhe ç'do punim tjetër për kompletimin. 

c) Tre copë dollape me dru ahu, me dy 
kanata prej xhami nga metra 0,90x 180 më ndarie 
të mbrëndëshme dhe me bojë zmalto, kolori që do 
të pëlqehet prej Drejtorisë, si mbas modelit që gjln 
det nl Spitali 

Çmimi- haze Fr. shq. 4135 

" " " 2785 

" " 695 " 
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d) Ripa shtesë me çimento rotull shandër 
vanit nga metrë 1,00x030 deri në nr, 0,50 prej 
një lartësi trashësi cm. 4, dhe një shtrenë prej 
çimento për vendosje e gurëvct të lumit në lehet 
rotull shandërvanit, tue përfshirë dhe ç'do punim 
tjetër, si mbas planit që gjindet në Drejtorinë e 
Spitalit. 

e) Dy dyer të reja prej dru ahu të Riko 
veros me dorëza komplet dhe ç'do punim tjetër 

f) Një mur me bllok e me çimento, dhe mbu 
lesa e shkallës me çimento armato dhe e ngjitur 
për qark shkallës rikoveros 

g) Instalim i elektrikut komplet me tubo, 3 
Ilambatina në rikovero brënda sipër tavanit 

Art II. 

Ankandi ,ka me u ha në Drejtorinë e Spi 
talit, në prani të komisionit t' ankandit, të for 
muem nën kryesinë e Drejtorit Dr. Vasil Dhimi 
traj me anëtarë Drejtorin e Financës, Iogjinierin 
e Botores, Krye Sek. Prefekturës si dhe Sek. Spi 
talit 21 ( njizetenji) ditë mbas ditës së kësaj 
shpallje në Fletoren Zyrtare, dhe ofertat ka 
në me u pranue prej orës 9.30 de"i ora 12,30 
para-dite. Në kjoftë se këjo ditë takon festë zyr• 
tare, aukandi ka me u ha ditën e nesërme mbrën 
da orës sipër përmëndur. 

Art.III 

Shuma qi do të rizulltojë nga përfundimi i 
ankandit, ka me u përhallue me anën e fondit 
përkatës të ushtrimit Financjar 1941-42. 

Art. IV 
Ofertat duhen të paraqiten në zarfa të mby 

lluna e të vulosuna me dyllë të kuq dhe të 
shoqënume me nji garanci prej fr.shq. 500 (pe, 
sëqind) garancija në fjalë duhet të jepet në të 
holla të derdhuna në ndonjë nga arkat finan. 
ojare të Mbretënisë, me në Bankën Kombëtare. 

Art. V 
Ofertat duhet të përmbajnë zbritjen përqin 

dëse mbi ç'mimin bazë të caktumë n'art 1 të 
kësaj shpallje, dhe kanë me u krahasue me ske 
dën e mësheftë, 

Oferrat që jepen mbi skedë përjashtohen. 
Art. VI 

Garancija e përmëndur n'art 4 të kësaj 
. shpallje përvetohet n'favor t'arkës së Shtetit, në 
qoftë se sipërmarësi: 

a) Nuk plotëson pjesërisht ose tanësisht ko 
nditat e caktume në kontratë. 

b) Nuk paraqitet mbrënda afatit të caktuem 
n'art. 7 për lidhjen e kontratës 

Art: VII 
Sipërmarrësi detyrohet me nënshkrue kon- 

çmimi bazë Fr. Shq. 2385 

300 
" " " 

" 300 •• " 

" 200 
" " 

tratën mbrënda 5 ditve mbas datës qi do ti ko 
munikohet prezantimi prej Drejtorisë së Spitalit 
të shtetit, për ndryshe] humbë të drejtën e sipër· 
marrjes, dhe garancija shkon në dobi të arkës 
së Shtetit, si mbas art. 16 të kësaj shpallje. 

Art. VIII 

N'orën 12,30 ekzaktërisht, kryetari i komi, 
sionit në prani të Komisionit t'ankandit ofertuës 
vet prezent çel z rrfat e ofertave të paraqituna 
mbrënda kësaj orë, dhe I krahason me skedën e 
msheftë, dhe mbasi t'jenë përjashtue nga ankan 
di ato ofuta që do të rezulltojnë me çmime 
mbi skedë, në bazë të nenit 38 të regullores së 
kontabilitetit të përgjithshëm të Shtetit, komisi 
oni adjudikon sipërmarrjen, ofertuësit ma të mirë. 

Konkurencë e hapët ndërmjet ofertuësvet 
nuk bëhet, perveç rasës kuer dy ose ma shumë 
ofertuësa japin oferta të njinjishme. 

Art. IX 
Garancija e përmëndur në art. 4 të k'lsaj 

shpallje, ju kthehet atyne qi nuk i ka mbet 
sipërmarja, me përjashtim të garancisë të ofer 
tuës it sinërmarës. 

L 

Akt garancija do të hahet e depozitueme 
n'rakën e Drejtori,;ë Spitalit, për me sigurue mirë· 
zbatimin e konditave të kontratës qi ka m'u 
lidhë ndërmjet Drejtorisë Spitalit dhe oferuësit 
sipërmarës. 

Art. X 

Ofertat me kondita të ndryshme të pa për· 
mënduna në kët kontratë nuk pranohen . 

Art. XI 

Të gjithë punimet e materialit duhet të jen! 
pikërisht si mbas konditave dhe llojit të për, 
mëndun n'art I lë kësaj shpallje. 

Art. XII 

Të gjitha punimet dhe materiali të përmën 
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dun n'art. I të kësaj shpallje duhet të dorëzohen 
mbrënda 30 tridhj et ditve mbas datës së auten 
tikimit të kontratës te Noteri publik. 

N-5 rastë se punimet nuk përfundojnë n'a 
fatin e caktuem, eipërmarësl detyrohet m'i pague 
si penalitet Drejtorisë së Spitalit të Vlonës, për 
çdo dite vonesë Fr. Shqip 20 në ditë deri në 
plotësim komplet të punimeve. 

Art. XIII 
Punimet kanë me u krye kontormë me 

modelat që gjinden në Ur(jtorinë e Spitalit dhe 
kanë me keni nënë drejtim e kontrollë të Jo. 
gjinierit t~ Punve Botore. 

Art. XIV 

Para se të meren në dorëzim punimet dhe 
materiali ka me u ha kolaudimi i tyne nga ana 
e nji komisioni për t'u caktue prej Drejtorisë 
Spita1it t~ VJonës. Në kjoftë se të gjithë ose një 
pjesë nuk i përgjigjet të gjitb konditave 
të kontratës sipërmarësi detyrohet mbrën 
da 15 ditve për përmirësim tuej respektue kon 
ditat, për ndryshe] hyn në fuqi penal teti i cak· 
tuem n'art. 12 të kësaj shpallje. 

Art. XV 
Pagesa do të kryhet prej arkave të Finan 

cave të Mhretënis, mbasi të jenë përfundue e 
kolaudue sipërmarrja. 

Art. XXI 
Për në kjoftë se sipërmarësi nuk plotëson 

detyrimet, pgr veç në rasë të forcës madhore 
ligjërisht të dokumentueme, Drejtorija e Spitalit 
të Ylouës, rezervon U! drejtën me anullue kon· 
tratën dhe me mbajt garancinë për dobi t'arkës 
së Shtetit. 

Art. XVII 
Përvetimi i garancisë në favor të arkës t!ë 

Shtetit parapae ndër konditat e nalt-përmënduna, 
bahet si mbas nji urdhni të dhanun nga Drej 
toria e Spitalit të Shtetit Vlonë, dhe konformë 
pëlqimit të Këshillit Shtetit, pa pasë nevojë për 
vendim gjyqi ose të pëlqimit t'anes s'enteresueme. 

Art. XVIII 
Gjithë shpenzimet e sbpalljea s'ankandit në 

Fletoren Zyrtare si n'ato të vëndit, shpenzimet 
Bashkijake, dhe ato t'uatentiklmit të kontratës 
të rëndojnë mbi sipërtnarësin. 

Yloaë;: 21.VI-1942-XX 
Drejtor' I Spitalit 

SHPALIJE-ANKANDI 
Art. 1 

Drejtoria e Spitalit të Shtetit në Vlonë, vën n'ankand lyemjen e tre 
(3) pavjoneve si dhe lokalit të Drejtorisë si këtu poshtë: 

Meremetimi Sasia Çmimi bazë 
a) Bojatin me këlqere e bojë dy duarsh, 
mbasi të jenë ma parë të kruara mir~ 
.dhe mbushur gjithë çarjet eventuale me 
mitrim . . • . . . . m' 2000 
b) Verniçaturë prej zmallto dy duarsh m' 1000 
c) Lyemje me bojë vaji dy duarsh dyer 
n, rjetave metalike e tjera . . . m' 600 

Art. 2 
Ankandi ka me u ha në Drejtorinë e Spi 

talit të Shtetit, në prani të Komisionit t'ankan. 
dit, të formuem nën kryesinë e Drejtorit Spitalit 
Dr. Vasil Dhimitraj me anëtar Drejtorin e Fi 
nancës, Iogjinierin e P. Botore, Kryt>sek. e Pre· 
fekturës dhe sek. e Spitalit 21 (njëzetnji) ditë mbas 
ditës së kësaj shpallje në fletoren Zyrtare, dhe 
ofertat kanë me u pranue prej orës 9,30 deri 
ora 12,40 para-dite. Në kjoftë se këjo ditë ta· 
kon festë Zyrtare, ankandi ka m'u ha ditën e 
nesërme mbrënda orës sipër përmëndur. 

Art. 3 
Shuma që do të rezulltojë nga përfundimi 

i adjudikatës, ka me u përballue me anën e fo 
ndit përkatës t'ushtrimit flnanejer 1942-43. 

Shumë përgj. Fr.Sh, 

X. Fr.Sh 0,70 1400 
,, • 4,60 4600 

5,00 3000 

Art. 4 
" 

Ofe1tat duhen të paraqiten në zarfa të mby 
lluna e të vulosuna me dyllë të kuq dhe të sho 
qënuem me një garanci prej fr.shq. 500 pesqind. 
Garancija në fjalë duhet të jepet në të holla ta 
derdhuna në ndonjë nga arkat e Financave të 
Mhretnis!, ose në Bankën Kombëi are. 

Art. 5 
Ofertat duhet të përmbajnë zbritjen përqi 

ndëse mbi çmimin bazë të caktuem n'art. 1 të 
kësaj shpallje dhe kanë me u krahasue me ske 
dën e mbsheftë. 

Ofertat që jepen mbi skedë përjashtohen. 

Art. 6 
Garancija e ~rm!ndun n'art. 4 të· kfsaj 
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shpallje përvetohet u'favor t' arkës së Shtetit, në 
qoftë se slpërmarësir 

a) Nuk plotëson pjesërisht ose tanësisht ko- 
nditat e caktueme në kontratë; 

h) Nuk paraqitet mbrënda afatit të caktuem 
n'art. 7 për lidhjen e kontratës 

Art. 7 
Sipërmarësi detyrohet me nënëshkrue kon 

tratën wbrënda 5 pesë ditëve mbas datës qi do 
t'i komunikohet prezantimi prej Drejtorisë së 
Spitalit të Shtetit, për ndryshe] humb të drejtën 
e slpërmarjes dhe garancija shkon në dobi r'ar 
kës së Shtetit, si mbas art. 16 të kësaj shpallje. 

Art. 8 
N'orën 12,30 ekzaktërisht, Kryetari i Ko 

misionit në pranië të Komisionit t'ankandit dhe 
ofertueseve prezent çel zarfat ë ofertave të para 
qituna mbrënda kësaj ore, dhe i krahason me 
skedën e msheftë, dhe mbasi t 'jenë përjashtue 
nga ankandi ato oferta qi do të rezulltojnë me 
çmim mbi skedë, në bazë të nenit 38 të regu 
llores së kontabilitetit të Përgjithëshmë të Shte 
tit, Komisioni adjudikon sipërmarjen ofertuësit 
ma të mirë. 

Konkurencë e hapët ndërmjet ofertuësve 
nuk bahet, përveç rasës kuër dy ose ma shumë 
ofertuësa japin oferta të njinjlshme. 

Art. 9 
Garancija e përmëndur në art. 4 të kësaj 

shpallje, ju kthehet atyne qi nuk i mbetet sipër 
matja, me shtim të garancis të ofertuësit sipërmarës. 

Akt garancija do të mbahet e depozitueme 
n'arkën e Drejtoris Spitalit, për me sigurue mirë 
zbatimin e konditave të kontratës qi ka m'u li 
dhë 'ndërmjet Drejtoria Spitalit dhe ofertuesit 
sipërmarës. 

Art. 10 
Ofertat me kondita të ndryshme të pa për· 

mënduna në këtë fletë shpallje nuk pranohen. 

Art. 11 
Të gjithë punimet e materiali duhet të jenë 

pikërisht si mbas konditave dhe llojit të përmë 
ndun n'art. 1 të kësaj Shpallje. 

Art. 12 
Të gjitha punimet e përmënduna n'art 1 të 

kësaj shpallje duhet të dorëzohen · mdrënda 30 
tridhjet ditve mbas datës të autentimimit të kon, 
tratës te Noteri Publik. 

Në rastë se punimet nuk përfundojnë n'a 
fatin e caktuem, sipërmarësi detyrohet m'i pague 
si penalitet Drejtorisë së Spitalit të Vlonës, për 

ç'do ditë vonese nga fr. shq. 20 njëzet në ditë 
deri në plotësim komplet të punimeve. 

Art. 13 
Punimet kanë me u krye konformë me 

përshkrimet e tregueme n'art, 1 të kësaj Shpallje, 
dhe kanë me kënë nënë drejtim e kontrollë t'in 
gjinierit të Punëve "Botore. 

Art. l 4 
Para se të merën në dorëzim puni wet ka 

m'u bu kolaudimi t tyne, nga ana e nji Komi. 
sioni për t'u caktue prej Drejtorls Spitalit të 
Vlonës. Në kjoftë se të gjithë ose nji pjesë nuk 
i përgjigjet të gjithë konditavet të kontratës si, 
përmarësi detyrohet mbrënda 15 ditve për për· 
mirësim tuej respektue konditat, për ndryshej 
hyn në fuqi penaliteti i caktuem n'art. 12 të 
kësaj shpallje. 

Art. 15 

Pagega do të kryhet prej arkave të Finan 
cave të Mbretnis, mbasi t'jetë përfundue e ko 
laudue sipërmarja. 

Art. 16 
Për në kjoftë se sipërmarësi nuk plotëson 

detyrimet, përveç uë rasë të forcës madhore li 
gjërisht të dokumentueme, Drejtorija e Spitalit 
të Vlonës, rezervon të drejtën me anullue kon 
tratën dhe me mbajt garancinë për dobi t'arkës 
Shtetit, 

Art. 17 
Përvetimi i garancisë në favorë t'arkës së 

Shtetit parapae ndër konditat e nalt përmendu 
na, bahet si mbas nji urdhëni 'të dhanun nga 
Drejtorija e Spitalit të Shtetit në Vlonë, dhe 
konformë pëlqimit të Këshillit të Shtetit, pa pas 
nevojë për vendim gjyqi ose të pëlqimit t'anës 
s'Interesume. 

Art. 18 

Gjith shpenzimet e shpalljes s'ankandit në 
Fletoren Zyrtare, si n'ato të vëndlt, shpenzime 
Bashkijake, dke ato t'autetikisht të kontratës do 
të rëndojnë mbi sipërmarësin. 

Vlonë 22-VI-1941-XX. 
Drejtor'i Spitalit 

FLET SHPALLJE 

Prefektura Mhretnore e Shkodrës nxjerrë 
n' adjudikatë paksimi puplik fornizimin e sende· 
ve të nevojshme për burgun e Shkodrës si posht 
vijojnë tue fillue prej dt. 1 · 7-942-XX e deri 30- 
9-943. 

BKSH



..I 

FLETORJA ZYRTARE 13 Korrik 1942-XX 15 Nr. 82 

Grupi i I Çmimi bazë Fr. Shq. 
1. Bukë Gruni 'kualitetit të parë 
Grupi II 
2. Sapun vendi kualitetit i parë kgr. 3.50 
3. Hasra (rrogosta) me dimension 2x1 .60 copë6 
4. Shisa të vendit ,, 1 
5. Teneqe me muslluk të thjesht ,, 1 O 
6- Legen teneqe për t' u la ,, 6 
7. Fenik kgr. 4 
8. Gelqere kv. 25 

Grupi III 
9. Qymyr,prej druni lisi Fr. Shq. kv. 25 
1 O. dru lis ,, ,, ,, n 9 
11 Adjukata do të zhvillohet 21 ditë mos 

botimit të ksaj flet shpallje në Fletoron Zyrtare, 
pa u Ilogaritun dita e shpallj-s dhe para Këshi 
llit vrojtues n'orën 12 në Zyren e Prefekturës. 

12. Ofertuesi, për të marrë pjesë n'adjudi 
kalë, duhet ma parë të paraqesi nji garanci të 
depozitueme në ndonji nga arkat Shtetnore ose 
ato bankare per grupin e I Fr. Shq. 900 per 
grupin e II Fr. Sbq. 500, per grupin e Ill Fr. 
Shq 220 në favor të Prefekturës së Shkodrës. 
Në perfundimin e adjudikatës garancitë lirohen 
tue ndalue vetëm ato t'atyneve qi do t'u lësho 
het sipërmarrja. 

13. Ofertat do të pranohen prej orës 9-12 
• paradreke në zarf a të mbyll un dhe të vulosun 
me dyell të kuq të cilat do të përmbajnë zbritjen 
përqindse me çmimin bazë. 

Zbritja perqindse do të hahet veç e veç për 
çdo grup e jo për çdo send. 

Çmimi i ·bukës caktohet me ligjë edhe ofer 
. -tuesit duhet të bajnë zbritje përqindëse mbi çmi 
min bazë qi eventualisht ajo ka me pasë. 

Çilja e zarfave hahet prej Kryetarit të Ko 
misionit t'adjudikatës në ditën e shenueme ma 
nalt, n'oren 12 në prezencën e ofertuesve tue she 
nue nji nga nji në proces-verbalin përkatëse, dhe 
mandej si të hapet skedn e mshefët adjudikata 
i lëshohet ofertës qi përmbaj zbritjen perqindse 
mbi çmimin bazë ma të mirë, e cila nuk duhet 
të jetë ma e pakët se skeda e mshefët. 

Në rasë se ofertat e dhanuna prej r'intere 
suemve do të rezultojnë të njinjishme dhe të 
pranushme, atëherë po në ket mbledhje në mes 
të tyne do të zhvillohet nji lecitacion dhe në 
përfundim deklarohet fitues ma i mirë. 

14. Koha e dhanjes së këtij forniziml filJon 
nga data e dekretimit definitiv të kontratës dhe 
mbaron me 30 Qershor 1943-XXI. 

15. Buka do të gatuhet prej miellit tipit 
unik dhe do të jetë e pjekun mirë tue i u dor 
zue rregullisht me shpensimet c sipërmarrësit 
Zyres së burgut gjithmonë nji ditë ma vonë 

mbasi të piqet dhe nuk do të ket asnji ndryshim 
prej bukës qi shitet në treg. 

16. Sapuni do të jet i kualitetit të parë të 
vendit dhe dorzimi do të hahet në Zyren e bur· 
gut me mjetet e shpenzimet e sipërmarrsit. 

17. Hasrat (rrgo3tat) dhe shisat do të jenë 
të kualitetit të mirë dhe të punueme në vend 
teneqet e legenat duhet jenë të reja e të mira, 
qelqerja dhe feniku prej kualitetit të mirë dhe 
do të sillen në zyren e burgut me mjetet e 
:,,.përmarrësit. 

18 Druet duhen të jenë të thata e prej 
lisit; qymyri duhet të jetë prej lisi i djegun 
mirë, pa pluhun e gurë. 

19. Sipërm-rrrësi detyrohet të vazhdojë në 
furnizimin e sendeve të sipërme deri në 60 ditë 
mbas mbarimit t'afatit të kontratës me çmimin 
e pajtuem, në rasë se kontrata e re nuk do të 
jetë përfundue. 

20. Sipërmarrësi detyrohet me nënshkrue 
kontratën mbrenda 10 ditve prej datës komuni 
kimit. 

21. Kur sipërmarrësi nuk plotson të gjitha 
konditat e detyrimit qi do t'i marrë përsypri në 
kontratë, humbet garancin e cila rregjistrohet 
e ardhun Shtetnore tue kenë sipër-marrësi I lirë 
me i u drejtue Gjyqit për çdo pretendim qi 
mund të ketë. · 

22 Vlefta e sendeve të sipërme do t'i pa 
guhet sipërmarëslt prej Arkës së Financave të 
Shkodrës me mandat direkt mbasi të paraqitë 
rregullisht dokumentat justifikues e të vërtetueme 
prej autoriteteve kompetent. 

23 Shpenzimet për lidhjen e kontratës të 
shpalljes në Fletoren Zyrtare si edhe shpenzim 
tjetër që mund të rrjedhin rreth saj ngarkohet 
sipërmarrësit. 

Konfliktet qi mund të nodhin në mes të 
nëpunësit burgut dhe të sipërmarrësit për arti· 
k.ujt e sipërme, zgjidhen di!initivisht prej Këshi 
llit Administrativ të Prefekturës. 

Për shkak të vonesës së pagesës deri në tre 
muej, sipërmarrësi nuk ka të drejtë premjen c 
dhanjes së sendeve të sipërme. 

Prefekt' i Shkodrës 

SHPALLJE ANKANDI 

Si mbas vendimit dhanun prej Gjyqit Shk. 
1-rë të Beratit me Nr. 8 datë 20-IV-1942, kjo 
zyrë nxjer për t'u shitur pronat e paluejtëshme 
që specifikohen këtu posht, pasunija e trashi 
gimtarëvet të ndyerlt Mihal Sfecit nga Iagjeja U 
zgur e Beratit, e cila shitet n'ankaut si mbas 
kërkimit të zonjës Sotir Mihal Sfeci për intere 
sin e të mitorëvet të sajë. Pomat janë këto : 
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* * • "' * * 
I pande buri Ramadan Xhem al A~ija i da t-Ji11- 

djes 19~0 e banues në lagjen Rus i Madh, dhe tash 
me banim të pa dituri, akuzohet përse nuk asit pa 
raqitun në ditën e caktueme para Komisionit të Zy 
rës Rekrutimit por kontrollimin e dat-Iindjes së tij, 
thirret për me u prezantue në këtë Gjykatë për me 
datën 9 Korrik 1942 XX, ora 9 paradite. 

Në rast se nuk ka me u prezantue në diten dhe 
n'oren e sipër shenueme, giyqi ka me vazhdue në 
mungesë të tij. 

Kjo thirje zen vendin e komunikimit tue u shpa 
llë në Fletoren Zyrtare. 

Shkodër, me 3.6.1942.XX. 
Zev. Gjyqtari F1lluer 

• 
* * 

Thiret për me 'I! prezentue në Gjykatën Kole 
zjale Tiranë d.p. me d. 9.7.9i2-XX ora. 10 para dreke 
diten e Ejte i pandehuni i qujtun Ismail Rystemi nga. 
Tepelena e tash me banim të pa ditun në Shqipni 
për me u gjykue se pse akuzohet se ms d. 27.8 941 
në rast qi punonte në shoqnin Spadulla në Tiranë 
ankuesit Jaho Sa li Selimit i ka vjedh 45 fr. shqip. 

Në rast se në diten e oren e sipërme ska me 
u prezentue, Gjykata ka me vendos shikimin e gjy 
qit në mungesë të tij. 

Kjo thirje shpallet në Fleteren Zyrtare dhe zen 
nndin e komunikimit. 

Tiranl§, me 5.6.942.XX. 
Kryetar' i Gjyqit 

* * * 
Thritet i pandehuri Kristaq Ceka oga Peshtani 

e banues në Malesbovë të Permetit, sot me banim të 
paditun, që të prezantohet para Gjykatës Kolegjiale 

" me rlatën 9.9.94.S!.XX ora 9 para dreke, mbasi në këtij 
datë, do të shikohet padia penale ngrehur nga ana e 
Prok. Mbretnore kundra tij, për fajin se bashkë me 
persona të tjerë, ka vjedhur disa sende manifakture 
nga dyqani i Gago Janit prej kat. Peshtan, 

Kjo thirrje ze vendin e komunikimit, dhe në 
rast mos prezantimi, ka për t'u shikue gjyqi në mu 
ngesë të tij. 

Gjinokastër, 1.6.94!.XX. 
Kryetari 

Thiret për t'u prezantuar para Gjvqit Hetuës 
në Përmet, si i pandehur, shofer Mos Vito Artuno, 
nënshtetas Italian, më par ë banuës në Durës në Rho 
qërin Aureli, dhe tash me banim të paditur, i aku 
zuem për vjedhje, për më datën 3 Korrik 942.XX, ora 
dhjetë paradreke. 

Kjo letër ftesë për të zënë vëndin e komuniki- 
1 mit botohet në Fletoren Zyrtare në Tiranë, në bazë 

të nenevet 502 e 511 të Shtojcës JI P. C. 
Përmet, më 2.6.1942.XX. 

Gjyqtari Paqtuës 

* * * 
Thiret për t'u prezantuar par.. Gjyqit Paqit Për 

metit Dega Penale, për me datën 3.7.94i.xx, ora 
dhjetë para dreke, si i· pandehur. Ramadan . Qamili, 
më parë banuës në katundin Luftinjë të Tepelenës 
dhe tash me banim të paditur, i akuzuem plr shkelje 
kunore. 

Pra kjo letër-ftesë për të zënë vëndin e komu 
nikimit, në bazë të nenevet 50~ e 511 të Shtojcës II 
P. C. botohet në Fletoren Zyrtare. 

Nii rast mos prezantimi ditën dhe orën e cak 
tuem të ~jykimit gjyqi ka me u vazhdue në munge 
sën e tij. 

Përmet, më ~.6.1942.XX. 
Gjyqtari Paqtuës 

* * * 
Të qojturit Xhevdet Musaj, Haki Jasini, Fahri 

Jasini, të gjithë nga Varts] (Greqi}, thirren dhe fto 
hen për t'u prezantuar para Gjykatës Paqtueae ti§ 
Konispolit më datë 4 Korrik 1942-XX ora 10 para 
dreke si të pandehur sepse më datë 17 Mars 19U.X){ 
kanë kalue kufirin greko-shqiptar tinëzisht dhe pa. 
pasaportë si dhe kontrabandë. 

Ju njoftohet të pandehurvet Ul sipërmë se në 
rast mos prezantimi të tyre në ditën dhe orën e si 
përshënuarë, pa e justifikue mos ardhjen e tyre si 
pas Ligjës, Gjykata ia për të vendosë në mungesë. 

Kjo thirrje e botume në Fletoren Zyrtare të 
Mbretnisë zë vëndin e komunikimit. 

Konispol, ml 4.6.94!.XX. 
Gjyqtari Paqtues 

BKSH



Nr. 82 16 FLETORJA Z'YRTARE 13 Korrik 1924-X:X ~~~~~~~~~~~- 
1) Nji godinë që ndodhet n'Urën e Goricës 

në lagjen Murat Çclepi të këtij qyteti, në të ci 
lën ka pasë qenë vendosur mulliri i mjellit që 
në çertifikatën me Nr. 136 datë 8.IV-1942-XX, 
të Zyrës së Ipotekavet të Beratit speeifikoset kë· 
shtn, tërësisht nji dyqan me katua i ndodhur në 
vëndin pranë Urës në Iagjen Muratçelepi të Be· 
ratit dhe i kufizuar tue hyrë në portë djathtazi 
Vorrezat, majtazi përpara udha, mbrapa lumi e 
transkriptuar me Nr. 270 Vol. II datë 1 Tetor 
1931 dhe me Nr. 112 Vol. VI të datë 10 Prill 
1936 në favor të z. Mihal Sfecit i biri t" ndye 
rit Ilija, pronar dhe banues në lagjen Uzgar 
të Beratit. 

2) Nji tokë pranë Urës së Gorrieëe prej tre 
qint (300) metro katrore e ndodhur në lagjen 
Muratçelepi të Beratit dhe e kufizuar: L. Ura e 
Gorlcës, nga V. Rruga Mbretnore, J. Lumi o. 
sun i Beratit, dhe nga P. me dyqanin e Kol 
Tod Samarxhiut dhe e rregjistruar me Nr. 327 
Vol- II. dt. Nëndor 1931 dhe Nr. 168 Vol. 
VI-të dt. 52 Maj 1936 në favor po të përmen · 
durit Mihal Sfecit i biri i të ndyerit Hija, pro 
nar dhe banues në lagjen Uzgur të Beratit. 

3) Nji godine me pate me gjatësi 13 me· 
tro me gjërësi 8 metro e giysmë. 

4) Nji godinë e mbërdheshme me gjatësi 5 
metro e gjërësi 4 të dyja këto të fundit kufi 
zohen; djathtazi me vorrezat, majtazi dhe për 
para Lumi, të ndodhura në këtë qytet dhe të 
dyja këto prona rrezulltojnë në bazë të nji akt· 
njoftunie me Nr. 122 dt. 25 Shtator 1936, lë• 
shuar prej Gjyqit Paqit Beradt dhe te gjitha 
këto prona d.m.th. si dy pronat e sipërme ashtu 
dhe këto të fundit jana të sekuestruaea nl fa. 
vor të z. Andon Papajt nga Berati me Nr. 4192 
V). VII. dt. 20 Korrik 1937 per fr. ari 2500 
(dymijë e pesqint) gjith ashtu janë dhe ta sekue 
struara në favor të z. Jan Reveli banues në 
Berat· në Vol. VII Nr. 201 dt. Korrik 1937 ~r 
fr. ar 3000 (trimijë). 

Ma vonë në vol. VII po datë Korrik 1937 
asht bëre nj8 kerke~ padije në favor të Ndon 
Papajt. · · 

Ankanta e shitjes së tyre ka me fillue trl 
dhjetë ditë mbas botimit të kësaj shpalljeje në 
fletoren dhe mbaron në krye të tridhjet ditëve 
toe fillue mandej ankanta definitive qa! vazhdon 
pesëmbëdhjet ditë dhe përfundohet ditën e fun 
dit ora 17. 

Kush dëshiron blerjen e tyre dhe për të 
marr shpjegime ma U: gjëra të prezantohet para 
kësaj Zyre hrënda afatit sipërtreguar. 

Berat, me 23-Vl-1942-XX, 
Përmbaruesi 

SHPALLJE PËR HUMBJE MANDATI 
Njoftohet se ka humbë mandati direkt indi 

vidual Nr. 417 d. 7-12-1940, lëshue për fr. shq. 
220.80 në favor të Prof esor Z. Zihni Sako pranë 
Intendencës Financiare të Gjtnokaenëe kundrejt 
rrog~s së tij të muejit Nanduer 1940 dhe në 
ngarkim të kapitullit l të buxhetit të Ministrie 
s' Arsimit të vjelit 1939-1940. 

Jan të lutun të gjithë ata që mund të kenë 
ndonji dijeni, (Ente Shtetnore, parashtetnore ose 
privat) me lajmërue me nji herë zyrën e Lloga 
ris pranë Ministria së nalt përmendun, mbasi 
në rast të kundërtë, njl muej mbas datës s! bo 
timit të kësaj shpallje në Fletoren Zyrtare man 
dati në fjalë do të quhet i anuluem dhe ne vend 
të tij do të lëshohet nji duplikatë. 

Tiranë, 20-6-1942-XX 
Nga Ministrlja e Animi~. 

NDREQJE GABIMI 
Në Fletoren Zyrtare or. 79 datë 8 Korrik 

1942-XX, ku ësht botue Flet-Shpallja e Minis• 
tris së P. të Mhrrndë,:;hme për foroizimin ~ Ia 
ndë-shkresinavet, në faqen 13 të fletores "Dumui 
4 Renduer 44, gabimisht ësht shënuar për një 
copë gomë të hutë e të fortë fr.shq, 1.20, kurse 
duhet shinue 20 santim (0.20). 

Shtyp. Nikaj - Tiran! 
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Dekret Mëkambësuer Nr. 133 
U Prill 1942-XX 

Rekuizim prone në Tiranë për banesë oficerash 
të Presidit 

7 

NA 
Mëkambëi-1 l Pfrgjithshëm I Madhnls si! 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 delegu- ; 
Mbasi u-pa kërkesa e Komandës Eprore të Fu 

qive t' Armatosu na Shqipni me dt. 14 Mars 1942.XX 
Nr. 1444,/av. mbi reku-zimiu e pasunis sfi paluejtëshme 
pronë e Rexhep K< ndi, ndodhun në Tiranë I ruga e 
Gjeneral Pariauit, lër t'u përdorë për banesë ofice 
rash të Presidit. 

Tue marrë parasyesh se rekurojuë ekstr met e 
interesit bot uer ; 

Mbassi u panë nenet 2 e 4 të n. M. datë 2 
Shtatuer 19:39.XVlI. Nr. 77; 

Mbi propozimin e Kryetarit të Kë:-h Hit 1ë Mi· 
nislravet; 

kemi dekretue dhe dekretojmë: 
Ur.Ihënohet rekuizimi dhe për pasojë okupimi 

për nji vjetë nga data e okupimit: e pasunis së pa- 
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luejtëshme pronë e Zot. Rexhep Kondi, ndodhun në 
Tiranë, Rruga e Gjeneral Parianit, për t'u përdorë 
për banesë oficerash të Presidit të Tiranës, tregue 
në kartën korograf.ke qi i bashkangjitet këtij Dekreti 
dhe vistue me urdhëuin t'onë nga Kryetar' i Këshi 
llit të Ministravet, propo nues. 

Ky De kn t do t'u n.oltohet në veshtrim të ne 
nit 5 të D. M. datë 2 sh atuer 1939 . .X. VH, Nr. 77 pro 
narëve dhe mbajtësave të pasunis së palurjtëshme të 
rekuizueme. 

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 14 4-1942-XX 
Francesco Jacomoni d. v. 

M. Kruja d. v. 

Dekret Mëkambësuer Nr. 134 
datë 14 Prill 1942-XX 

Rekuizim prone në Tiranë për banesë oficerash 
të Presidit 

NA 
Mëkambësi i Përgjithshëm i Madhnls st' 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; 
Mbassi u-pa kërkesa e Komandës Eprore të Fu 

qive t'armatosuna Shqipni me datën 14 Mars 942.XX 
Nr. 1472 mbi rekuizimin e pasunis së pa-luejtëshme 
pronë e Jakov Hobdarit, ndodhun në· Tiranë, për t'u 
përdorë për banesë oficerash të Pr, sidit; 

Tue marrë parasysh se rekurojnë ekstremet e 
interesit botuer; 

Mbassi u-panë nenet 2 e 4 të D. M. datë 2 Shta 
tuer 1939.XVII; 

Mbi propozimin e Kryetarit të Këshillit të Mi 
nistravet; 

kemi dekretue dhe dekretojmë: 
Urdhënohet rekuizimi dhe për pasojë okupimi 

për nji vjelë, nga data e okupimit, e pasunis së pa 
luejtëshme pronë e Zot. Jakov Hobdari, ndodhun në 
Tiranë, Shëtitore Vittorio Emanuele III për t'u për 
dorë për banesë oficerash të Presidit të Tiranës, tre 
gue në karten korografike që i bashkangjitet këtij 
Dekreti dhe vistue me urdhënin t'Onë nga Kryetari 
Këshillit të Ministravet, proponues. 

Ky Dekret do t'u njoftohet, në veshtrim . të ne 
nit 5 të D. M. datë 2 Shtatuer 1939.XVII Nr. 77 pro 
narëve dhe mbajtësave të pasunis së paluejtëshme të 
rekuizueme. 

Urdhënojmë që ky Dekret të botohet në Fletoren 
Zyrtare të Mbretnis, tue i dhanë mandat cilitdo që 
i përket me e respektue dhe me ba qi të respektohet. 

'I'irinë, me 14.4.1942-XX. 
Francesco Jacomoni d. v. 

M. Kruja d. v. 

Dekret Mëkambësuer Nr. 135 
10 Maj 1942-J.X 

Aprovim i Statutit të ri të P.K.F.Sh. 

NA 
.\liikumbilsi I Përgjlthshllm i Madhnl11 s, Tl! 

VIKTOR E!UANUELIT III 
Për Hir tr Zotit e Vullnet U' Kombit 
MBRET I IT AUS DHE l SHQIP NIS 

PERANDOR I ETIOPIS 

Në virtyt t' autoritetit që Na asht delegue; 
Mbassi u pa Dekreti i Ynë me datë 2 Qershuer 

1939-X V JI që aprovon Statutin e Partis Fashlste 
Shqiptare; 

Në marrëveshje me Ministrin Sekretar të Par 
tis Kombëtare Fashiste; 

Mbassi u-ndigjue Këshilli i Minibtravet; 
.\lbi propozimin e Kryetarit të Këshillit të Mi 

nistravet, nji mendimi me Ministrin Sekretar të Par 
tis Kombëtare Fashiste Shqiptare; 

kemi dekretue dhe dekretojmë : 
Neni 1 

Abrogohet Dekreti i Ynë me datë 2 Qersliuer 
1939.XVII me të cilin asht aprovue Statuti i Partis 
Fashiste Shqiptare. 

Neni 2 
Aprovohet Statuti i bashkangjitun i Partis Kom 

bëtare Fashiste Shqiptare, nënshkrue prej Nesh, prej 
Ministrit Sekretar të Partis Kombëtare Fashiste Shqip- 
tare dhe prej Kryetarit të Këshillit. · 

Ky Dekret hyn në fuqi nga data e tij, dhe do 
lë botohet në Fletoren Zyrtare të Mbretnis. 

Tiranë, me 10 Majë 1942 XX. 
Francesco Jacomoni d. v. 

M. Kruja d. v. K. B. lllirakaj d. v. 

STATUTI I P.K.F.Shq. 
Neni 1 

Partija Kombëtare Fashiste Shqiptare, ësht njf 
milici civile në shërbim të Shtetit Fashist, nën Ur 
dhërat e DUCE-s i cili jep drejtimet. 
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Neni 2 
Partija Kombëtare Fashiste Shqiptare ësht e 

vetmja Parti në Shqipni. 
Neni 3 

P. K. F. Sh. ka për qëllim edukimin politik të 
shqiptarëve për t'ia arritur përherë një drej tës'e shoq 
nore më të lartë mbas parimeve të Rivolucjonit 
Fashist. 

Neni 4 
Fashi i Liktorit ësht emblema e P. K. F. SH. 

Neni 5 
Krijohen shënjat e P. K. F. Sh.-ato janë: 
Labari i Drejtoratës Kombëtare; Labari i Fede 

ratavet të Fashevet; Galjardeti i Fashit dhe i Grupit 
Fashist të lagjes ; J.< laga e N ukleo s Lab arit të Orej 
toratës Kombëtare, Labarevet të Federatavet të Fa 
shevet dhe Galjardetevet të Fashe vet iu takoj oë nde 
rimet ushtarake dhe një përcjellës nderi. 

Krijohen triskat dhe shenjëza e P. K. F. Sh. 
Neni 6 

Fashisti e kupton jetën si detyrë, naltsim, 
ngadhnjim dhe ka gjithmonë para sysh urdhnin e 
DUCE-!:!: 

"ME BESUE - M~ U BIND - l\IE LUFTUE - 
· Neni 7 

Për të patur nderin me marrë pjesë në rreshtat 
e P. K. F. SH. duhen: nënshtetsi shqiptare, sjellje 
morale e politike pa njollë; besnikëri, trimëri dhe da 
shuri për Atdhe, cilësi karakteristike të popullit shqip 
tar. Nuk mund të shkruhen në P. K F. SH, nënshte 
tasit shqiptarë qi jauë prej race ebraike, 

Neni 8 
Pranimi në P. K. F. SH. bahet me anën e nje 

kërkese dhe me Levën r'ashiate e cila bahet çdo vjetë. 
Leva Fashiste konsiston në kalimin: 

e bijve të Shqipes në rreshtat e Lekvet dhe të Shqip 
tareve të vogla; e Lekve në rreshtat e pararojave; e 
pararojave në Grupet e Fashistve Universitarë ose 
ndër rreshtat e të H.ijve Fashistë; e Fashistëve Uni 
versitarë e të Rijve Fashistë në P. K. F. SH. dhe në 
M. V. F. SH.; e të Voglave Shqiptare në rreshtat e 
lë Rejave Shqiptare; e të Hejave Shqiptare në rresh 
tët e Fashisteve të Reja, e të Fashisteve të Reja në 
Fashet Femnorë. 

Fashisti, në kohen e pranimit në P. K. F. SH., 
belohet në duert e Sekretarit Politik të Fashit dhe 
nënshkruen formulen; 

Formula ësht kjo : 
.Bf~TOHE\1 Tf: KRYliJ URDH~~NAT E DUCE-s, 
KRIJUli~S 1 PERANDORIS, DHE T'I SHERBE.l ME 
GJJTH FU(J]T E MIJA DHE N~~ KJOFT .l'vEVOJA, 
M~ GJAKUN T' IM ÇESH'l'JES S' ATDHEUT DHE 
RLVOLUCJONIT FASHIST". 

Neni 9 
Të shkruarit në P. N. F. barazohet me atë të 

P. K. F. SH. 
Neni 10 

P. K. F. SH. përballet prej Fashevet. 
Fashi inkuadron të shkruarit në P. K. F. SIL 

të nji Komune. 
Fashet e nji krahine inkuadrohen në Federata 

të Fasheve. 
Në rrethin e secillës Federatë, Fashet grumbu- 

llohen në zona. ' 
Pranë Fa.shevet, ndër qendrat urbane dhe në 

krahina me randësi mund të formohen Grupe La 
gjesh Fashiste. Grupeve të Lagjeve Fashiste i u be· 
sohen funksjone analoge me ato të Fashit brenda 
kufive me karakter toksor të caktuar nga Sekretari 
Politik i Fashit. 

Grupi Fashist i Lagjes përbahet së pakut prej 
dy sektorësh : 

Sektori përmbledh dy deri në gjasht nuklej dhe 
i a bashkrendon veprimtarin. 

Sektori mund të formohet dhe pamvarësisht 
prej qenjes së Grupit Fashist të Lagjes; 

Nukleu përbën njisinë organizuese themeltare 
të P. K. F. SH. dhe duhet të for-moh-t pranë çdo ka 
tundi, pranë çdo qendre hujqsore tii rrethit të çdo 
Fash i. 

Neni 11 
Partija Kombëtare Fashiste Shqiptare, Federatat 

e Fasheve d 'le rash t kanë personalitet juridik. 
Neni 12 

Organizatat e P. K F. SH. janë: 
Grupet e Fashistëve U niversitarë ; 
Rinija e Lik torit ; 
Fasbet Femno i ë. 
Mvaren dr-jt per dr-jt nga P. K. F. SH.: Pas 

puna, Euti Parak qyrja dhe Përkrahja Fashiste, Or 
ganizatat r~lrnnomik•', Kulturore, Sportive die lë Punës. 

Neni 13 
Pranë çdo· Federate të Fasheve k rijoheu : 

një Grup i Fashistëve Uuiversitarë ; 
një Koman lë Federale e Rinis i,.ë Lt klorit; 
një Federatë e Fasheve Fem norë; 
një Paspunë Krahinore: 
një Komitet Krahinor i Entit Parakqyrja dhe Për 
krahja Fashiste. 

Neni 14 
Prauë çdo Fashi krijohen: 

një Komandë Fashi e Hiuis -ë Liklorit ; 
një Fash Feumor ; 
Një Paspunë; 
Një Komitet Komunal i Entit Parakqyrja dhe Për 
krahja Fashiste. 

Neni 1[> 
Jerarkët janë: 
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1. Sekretari i P. K. F. SH. 
2. Pjestarët e Drejtoratit Qendror. 
3. Inspektorët e P. K. F. SH. 
4. Sekretarë Fedora lë. 
5. Pjesëtarët e Dr. jtoratit Federal. 
6. Inspektorët Federalë për zonat. 
7. Sekretari Politik i Fashit. 
8. Pjestarët e Drejtoratit të Fashit. 
9. Besimtari i G• u pit fas Ir isl të Lagjes. 
10. Pjestarët e Konsultës së Grupit Fashist të 

Lagjes. 
11. Kryetari i Sektorit. 
12. Kryetari i Nukleo-s, 

Neni 16 
Organet konsultive dhe eksekutive të P. K. F. 

SH. janë: 
1. Drejtorati Kombëtar. 
~- Këshilltari Kombëtar. 
3. Drejtorati i Federata ve të Fasheve. 
4. Drejtorati i Fashit. 
6. Konsulta e Grupit r ashist të Lagjes. 

Neni 17 
Sekretari i P. K. F. SH. mban titullin dhe funk 

sjonet e Ministrit Sekretar të Shtetit dhe emërohet 
dhe revoko li et po me atë proçedui ë të të tjerëve )li 
nistra-Sekretar Shteti. 

Sekretari i P. K. F. Sh; ësht : 
Sekretari i Grupeve Fashistë Universitarë; 
Komandant i Përgjithëshëm i Rinis së Liktorit; 
M varen drejt për drejt prej Tij : 

Fashet Femnore, Paspuna, Enti Parakqyrja dhe , 
Përkrahja Fashiste, Organizatat Ekonomike, Kultu 
rore, Sportive dhe të Punës. 

Neni 18 
Sekretari i P. K. F. SH. ësht përgjegj~s kundrejt 

Mëkambësit të Përgjithëshëm të Madhnis T. Mbretit 
Perandor për veprrt dhe masat e P. K. F. SH. 

Mëkamhësi i Përgjithëshëm emëron pranë P. K. 
F. SH. një Këshilltar të Përgjithëshëm të shënuar 
nga Sekretari i P. N. F. që e zgjedh në mes të pje 
sëtarëve të Këshillit Kombëtar të P. N. F. 

Këshilltari i Përgjithëshëm ndihmon Sekretarin 
e P. K. F. SH. në zhvillimin e detyrave që i janë be 
suar dhe në zbatimin e drejtimeve të Veprimtaris Fa 
shiste në bashkpunim të ngushtë me P. N. F. 

Mëkambësi i Përgjithëshëm emëron pranë çdo 
Federate të P. K. F. SH. një Këshilltar Federal të 
shënuar nga Sekretari i P. N. F., të cilit i takon të 
ndihmojë Sekretarin Federal. 

Neni 19 
Sekretari i F. K. F. SH. i propozon Mëkambësit 

të Përgjithëshëm të M. T. Mbretit Perandor emrimin 
dhe revokimin : 
e Pjestarëve të Drejtoratit Kombëtar të P. K. F. SH. 
e Inspektorëve të P. K. ~·. SH. 

e Sekretarëve Federalë. 
T shënon Mëkambësit lë Përgjithshëm të M. T. 

Mbretit Perandor përfaqësuesit e P. K. F. SH. në Kë 
shillin Kombëtar t'Ekonomis Korporative dhe në Ko 
misjone Qendrore dhe Krahinore të secilës Ministri. 

Emëron dhe rev.ikon : 
Pjestarët e Drejtoratëve Federalë ; 
Jerarkët Qendrorë dhe Krahinorë t'Organizata 
vet të P. K. F. SH.; 
Revizorët e Llogaris së P. K. ~'. SH.; 
Komisarët e jashtëzakonëshëm pranë Federatave 

të Fushe ve. 
Ka fakultetin të themelojë e të shpërndaji; 

Fashet ; 
Drejt on veprim tai inë e Drej loratit Kombëtar, e 

mbledh këtë dhe e kryeson, mbledh dhe kryeson Kë 
shillin Kombëtar të P. K. ~'. SH.; shpall rregullore 
dhe norma për fuuk sjonimin e Organeve dhe Orga 
nizala ve të P. K. ~'. SH.; sh pall rregullore dhe norma 
për funksjouimin e Organeve dhe Organizatave të 
P. K. !<'. SH.; 

)1ban lidhjen e P.K.F.Sll. me organet e Shtetit; 
ushtron nji mbikqyrje politike mbi Organizatat e Par 
tis dhe mbi dhënjen fashistëve ofiqe dhe harra DH' 
karakter politik; 

Ka fakultetin të thresë në raport Jerarkët, fa 
shistët dhe lë shkruemit n'organizatat e P. K. F. SH.; 

Ka fakultetin të anulojë dhe të ndryshojë masat 
e Jerarkëvet mvartës mbi të cilët ka fuqin e zëvë 
ndësimil; 

Ka fakultetin lë shkarkojë nga nëpunsilë dhe nga 
barrët e Partis Jerarkët mvartës, 

Neni 'iO 
Drejtorati Kombëtar i P. K. F. i kryesuar prej 

Sekretarit të P. K. F .. përbëhet prej dy Nënsekretar 
ve, nga Nënsekretari i R.U.F.SH.-it, nga Nënkoman 
danti i Rinis Shqiptare të Liktorit, nga Kryetari i 
Paspunës, nga Kryetari i Entit Parakqyrja dhe Për 
krahja Fashiste, nga tre pjestarë për Organizatat e 
Punës dhe për Veprimtarit Ekonomike, Kulturale dhe 
Sportive. 

Janë pjestarët de jure : 
Ministri i Mbrendëshëm, Ministri i Arsimit, Mi 

nistri i Kulturës Popullore, Ministri i Ekonomis, Ko 
mandanti i ~I. V. F. SH., Këshilltari i Përgjithëshërn. 

Me dekret të Mëkambësit të Mbretit, mbi kërke 
sën e Sekretarit të P. K. F. Sh., numri i Nënsekre 
tarve mund të arrijë në tre. 

Drejtorati Kombëtar ushtron funksjone kon 
sultive. 

Pjestarët e ndryshëm ushtrojnë funksjone ekse 
kutive, si pas drejtimeve të Sekretarit të P.K.F.SH. 

Pranë Drejtoratit Kombëtar shërbejnë Këshill 
tarë Federalë të P. N. F. numri i të cilve vendoset 
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nga Sekretari i P.K. F.SH. një mej timit me Këshill 
tarin e Përgjithëshëm. 

Nrni 21 
Këshilli Kombëtar i P. K. F. SH. përbëhet prej 

Sekretarit të P. K. F. SH., prej Drejtoratit Kombë 
tar, prej Inspektorëve të P. K F. SH. dhe prej Se 
kretarëve Federalë. Mblidhet dhe kryesohet nga Se 
kretari i P. K. F. SH. i cilli cakton urdhërin dhe ditën. 

Këshilli Kombëtar ushtron funksjone konsultive 
me zënëfilljen e Sekretarit të P. K. F. SH. 

Pjestsrët e Këshillit Kombëtar të P. K. F. SH. 
bajnë pjesë të Këshillit t' Epërm Fashist Korporativ. 

Neni 22 
Nënsekretarët e P. K. F. SH. ndihmojnë Sekre 

tarin e P. K. F. SH. dhe e zëvendësojnë në rast mu- 
ngese a pengimi. 

Neni 23 
Ispektorët e P. K. F. SH. kryejnë detyrat që i u 

beson Sekretari i P. K. F. SH. 
Neni 24 

Sekretari i P. K. F. SH. shënjon drejtimin ad 
ministrativ dhe ushtron mbikqyrjeri mbi g'jestimet e 
pasunis dhe financjare të P. K. F. SH. 

Sekretari i P. K. F. SH. emëron dhe revokon 
një Kryetar për shërbimet Administrative. 

Ky administron pasuritë e P. K. F. SH. dhe është 
përgjegjës; mbikqyr administratat e Federatave lë 
Fash eve. 

Kujdeset për përpillimin e bilanceve preventiv 
dhe konsuntiv të P. K. F. SH. 

Neni 25 
Mbikqyrja mbi llogaritë e P. K. F. SH. i ngar 

kohet nji Kolegji Revizorësh llogarinash, i përbërë 
prej tre pjestarë të emnuar nga Sekretari i P. K. F. 
SH. e qi nuk janë pjestarë të Drejtoratit Qendror. 

Revizorët duhet t'i paraqesin relacjonin e tyne 
kolegjal Sekretarit të P. K. F. SH. çdo vjelë. 

Neni 26 
Federata e Fasheve drejtohet . prej Sekretarit 

Federal. 
Sekretari Federal asht: 
Komandant Federal i Rinis së Liktorit. 
Sekretar Politik i Fashit të kryeqendrës. 
Sekretari Federal përfaqëson P.K.F. SH në kra- 

hinë për të gjitha efektet. 
Neni 27 

Sekretari Federal ven në veprim drejtimet dhe 
zbaton urdhërat e Sekretarit të P. K. F. SH., nxit e 
mbikqyr veprimtarin e Fashevet e t'organizatave të 
P. K. F. SH.; mbikqyr dhënjen e nëpunsive ose ba 
rrave Fashistëve mbrenda kufi ve të krahinës; mban 
lidhje me organët. periferikë të Shtetit dhe me për 
faqsuesit e Enteve publike lokale; mbledh e kryeson 
Drejtoratiu Federal, raportet e Jerarkëve të kral.u.ës, 
Lë Iashistëvet e lë të s hkruemvct n'orgauizatut e P. 

K. F. SH. në Krahinë; drejton Kurset e Pregatitjes 
Politike për të rijt dhe Kurset e përsoemëuis për Je 
rarkët; i propozon Sekretarit· të P. K. F. SH. emri 
min dhe revokimin : 
e pjestarvet të Drejtoratit Federal ndër të cilët shë 
non dy Nënsekretarë Federalë për zonat e Jerarkvet 
krahinorë t'Organizatavel të P. K. F. SH.; emron dhe 
revokon: 

Sekretarët Politikë të Fashevet Krahinorë: 
Pjestarët e Drejtoratit të Fashevet ; 
Besimtarët e Grupeve Fashiste të Lagjeve; 
Pjestarët e Konsultës së Grupeve Fashiste të 

Lagjeve; 
ushtron mbikqyrjen e gjestimit të pasuris dhe atë fi 
nanciare· të Federatës dhe ka në mvarsin e tij nji krye 
tar shërbimesh administrative; 
ka fakultetin të shpërndajë Drejtoratët e Fashevet 
dhe konsultat e Grupeve Fashiste të Lagjeve dhe të 
proçedojë në emrimin e Komisarve të ngarkuar me 
drejtimin e përkohëshëm ; 
nxit dhe rregullon veprimtarin sportive t'Organizata 
vet kompetente. 

Nënsekretarët Federalë ndihmojnë Sekretarin 
Federal dhe e zavendësojnë në rast mungese ose 
pengimi. 

Mbikqyrja e llogarisë së Federata vet dhe t'Orga 
nizatavet të saja i ngarkohet nji kolegji prej tre Re 
vizorësh të emruar nga Sekretari Federal e që nuk 
bëjnë pjesë në Drejtoratin Federal. 

Inspektorët Federalë ushtrojnë ;runlu:jone ispek 
li ve pranë zonavet në të cilat janë shënuar ose kry 
ej në detyrat që i u ka ngarkuar Sekretari Federal. 

Neni 28 
Drejtorati i Federatës së Fasheve përbëhet nga 

dy Nënsekretarë Federalë, nga Sekretari i Grupit Fa 
shevet të Universitarve, nga Nënkomandanti Federal 
i Rinisë Shqiptare të Liktorit, nga Oficeri në shër 
bim Permanent Efektiv të M. V. F. SH. m'i larti në 
gradë në krahinë, nga Kryetari i Paspunës Krahinore, 
nga Kryetari i Komitetit Krahinor të Entit Parakqyrja 
dhe Përkrahja Fashiste, nga katër pjestarë për Orga 
nizatat e Punës dhe për Veprimtaritë Ekonomike, 
Kulturore dhe Sportive, prej nji pjestari për mbik 
qyrjen e veprimtarive administrative dhe pasuris së 
Federatave, të. cilit do t'i ngarkohen barrë dhe dele 
gime të veçanta nga Sekretari Federal. 

Neni 29 
Fashi Drejto het prej Sekretarit Politik. 
Sekretari Politik asht Komandant i Fashit të 

Rinis Shqiptare të Liktorit. 
Neni 30 

Sekretari Politik i Fashit ven në veprim drej 
timet dhe zbaton urdhënat e Sekretarit Federal ; 
nxit dhe mbikqyr veprimtarin e organizatavet të Par- 
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tis dhe konformimin e nëpunsive dhe barrave Fashi 
stëvet mbrenda kufi vet tokësore në të cilat vepron Fa 
shi, mban lidhje me Organet Shtet no: e dhe me En 
tet publike lokale; 
i propozon Sekretarit Federal e mr imin e revokimin e 
Pjestai vet të Drejtoratit të Fas bit; e Besimiarvet të 
Grupeve Fashiste të Lagjeve. 
e Pjestarvet të Konsultës së Grupit Fashist të Lagje 
ve; e Kryetarvet të Sektorvet dt.e të Kryetarvet të 
Nuklejvet. Po qe se Sektor- t e Nuklejt janë inkua 
drue në Grupe Lagjesh Fashiste, propozimet për em 
rimin e Kryetarvet të Sektorve e të Kryetarve të Nuk 
l-jvet duhen paraqitë mbasi lë jetë ndigjue besimtari 
i Grupit Fashist të Lagjes; 
mbledh e kryeson Drejtorat in e Fashit dhe raportet 
e Fashistëvet ; i propozon S1 k-etarit Fe-leral krijimin 
e Grupeve Fashiste të Lagjeve dhe ka fakultetin me 
krijue e shpërnda Sektorë e Nuklej: ka gje stimin pa 
suror dhe frnanciar të Fashit. 

Nënsekretari i Fashit ndihmon Sekretarin Poli 
tik dhe zavendëson këtë në rast mung, se e penzimi. 

Neni :lt 
Drejiorati i Fushit përbëuet prej një Nënsekre 

tari Politik. prr j Nëokomandantit të Fashit të Rinis 
Shqiptare të L'ktorit, prt>j Kryetarit të Paspunës Ko 
munale, nga Kryet.u i i Komitetit Komunal të Entit 
Parakqyrja dhe Përkrahja Fashiste, prej katër pjes 
tar ëve të tj -rë për oganizatat e Punës dhe për ve 
primtarit, ekonom.k e, kulturore dhe sportive. 

Neni 3-t 
Grupi Fashist i Lagjes drejtohet prej Besimtarit. 
Besimtari i Grupit Fashsit të Lagjes vëu uë ve 

prim drejtimet dhe zbaton urdhënat e Sekretarit Poli 
tik të Fashit; 

Konsulta e Grupit Fashist të Lagjes përbëhet 
prej uë Nënbesimtari dhe prej katër 'pjestarve të 
tjerë të Konsultës bë Grupit. 

Neni :-33 
Fashisti që i mungon dizhiplinës politike e mo 

rale të Partis, a që dërgohet uë gjyqin penal, sillet 
para organeve dishiplinore kompetente. 

Neni 34 
Ndëshkimet dishiplinore janë : 
1) ljortimi; 
2J Pezullimi për një koi r të caktueme (prej një 

muaji deri në një vjet). 
:-3) Pezullimi për një kohë të pacaktuar; 
4) Heqja e Triskës; 
5) Shlymja; 
6) Dëbimi. 

Neni :35 
Ndëshkimet e përmenduna në numrat 1, ~. i:!, 

t'Art. XXXlV jepen për mungesa Ul lehta 'që uuk cë 
nojnë figurën morale të Fashistit, 

Me heojen e triskës ndëshkohet Fashisti që bije 
në mungesa të rënda dishiplinore e qt• bëhet i pa 
denjë me militue ndër rresbtat <' P. K. F'. Sh. 

Ndëshkimi i përmendur në numrin 5 të nenit 
3:l i jepet fashistit që ka krye v, P"a me ka pësue 
dënime të tilla qi~ d1nojnë figurën morale H• lij. 

Ndëshkimi i përmendur në numrin 6 të nenit 
;!4 i jepet trathtoi it t'Atdheut e të Çashtjes Fa 
shiste. 

Asnjë ndëshkim nuk mund lë propozohet as 
mund të jepet pa u p,\ më parë akuza dhe pa u 
çmue mbrojtja, përposë masave lë flagrancës, 

Neni :rn 
Pranë çdo Komisie të Fusheve është vendosur 

11Je Kornisi Fede-ale e Uishiplinës që kryesohet prej 
Nënsekretarit Federal dhe formohet prej katër pjes 
tarve efektivë, dy zeveunë sa qi' nukLojuë pjesë në 
Dr-jtoratin Federal. 

Emërimi bëhet prej Se kreturit Federal. 
Neni 37 

Sekretari i P. K. F. SH. asht kompetent për ti• 
marrë drejt për drejt të gjitha masat disbiplinore që 
flet neni 33. 

Sekretari i P. K. F. SH. ka fakultetin që rastet 
qi' meritojnë një shqyrtim të veçantë t'i-a sjellë Ko 
misis Federale të Dishiplinës, në Federatën e Fasheve 
në të cilën asht shkruar fashisti për t'u gjykuar ose 
një këshilli qendror të disbiplinës kryesuar prej nji 
Nënsekretari të P. K. F. SH. përbërë prej dy anta 
rëve efektiv ë, prej dy zevendë-ave dhe prej nji Se 
kretari femëruar prej tij. 

Përfund i met e hetime vet dhe shqyrtimevet të 
Këshillit Qendror tt, dishiplinës i paraqiten për , e 
ndim Sekretarit të P. K. F. SH. 

Sekretari Federal asht kompetent me zbatue 
mbi propozimin e Komisis Federale të dishiplinës, 
masën ndëshkimore tr heqjes së triskës dhe drejt për 
drejt, në raste të ngutë shme, lë gjitha masat diship 
linore përveç atyre që flasin n. 5 dhe 6 t'art. XXXIV. 

Kur asht çashtja për te marrë masa ndëshki 
more shlymjeje a dëbimi nga P. K. F. SH. Sekretar i 
Federal i a trasmeton aktet, përcjellë nga propozimet 
e tij të motivuar, Sekretarit të P. K. F. SH. 

Komisia Federale e dishiplinës asht kompetente 
për të shqyrtue rastet dërguar nga Sekretari Federal 
për gjykim dhe për të marrë masat dishiplinore të 
qortimit, të pezullimit për nji kohë të caktuar dhe 
për nji kohë të pacaktuar. 

Kur përfundimi i shqyrtimit të Komisis Federale 
të dishiplinës sjell ndëshkimin e heqjes së triskës, të 
shlymjes ose të dëbimit, aktet i dërgohen Sekretarit 
Federal. _ . 

Neni 38 
Për masat dishipliuore lë marruua prej Sekre- 
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tarit Federal ësht' i lejuem rekurimi te Sekretari i 
P. K. F. SH. 

Për masat dishiplinore të marruna prej Komi 
sis Federale të dishiplinës, lejohet re kurimi te Sekre 
tari Federal. 

Masat ndëshkimore, edhe në rast rekurimi, zba 
tohen menj ëherë. 

Neni 39 
Fashisti që pëson një prej masavet të parashi 

kuara në nnmrat 2, 3, 4 dhe 5 të nenit 34 duhet 
të pranojë prej çdo veprimtarije politike dhe të kthejë 
triskën dhe shenjëzën. 

Fashisti që pëson ndëshkimin e parashikuar në 
numrin 6 të nenit 34 duhet të nxirret jashtë jetës 
publike. 

Neni 40 
Kundra Këshilltarve t'Epërm masat dishipliuore 

mund të merren veiëm prej Sekretarit të P. K. F. SH. 
Këshilltarët e Epërm, që janë ndeshkuar sipas 

n. 2 dhe 3 të nenit 34 pezullohen nga ushtrimi i 
funksjoneve të tyne.. · 

Që prej datës më masës dishiplinore mbetet pe 
zull gëzimi i konçesjoneve të çdo lloji qofshin, në 
lidhje me cilësit e Këshilltarit Epror ose të pjesëta 
rit të Korporatavet. 

Këshilltari i Përgjithëshëm, Këshilltarët Federalë 
të P. N. F. mvaren dishiplinarisht, në çdo rast, nga 
Sekretari i P. N. F. 

Neni 41 
Sekretari i P. K. F. SH. ka fakultetin të shqyr 

tojë gjendjen e fashistëvet të ndëshkuar dhe mund 
të revokojë ose të ndryshojë masat dishipliuore të • marruna. 

Sekretari Federal mund të rishqyrtojë gjennjen 
e Fashistëve të ndëshkuar dhe të caktonjë mbarimin, 
ndryshimin ose revokimin e masave të marruna në 
vështrim të paragrafit IX0 të nenit 37. Kur ësht 
çështja për masa të heqjes së triskës, të shlymjes a 
po të dbimit, mund t'i parashtronjë propozime të mo 
tivuara Sekretarit të P. K. F. Sh. "i cili mund të ve 
ndosnjë ripranimin. 

Neni 42 
Ata që pushojnë të jenë anëtarë në P. K. F. SH. 

bihen nga nëpunsit dhe nga barrët qi kanë. 
Nënshkrue : 

Francesco Jacomoni 
Mustafa Meriika Kruja 

Kolë Bib JJiirakaj 

Dekret Mëkambësuer Nr. 136 
datë 9 Qershuer 1942-XX 

Revokim i D. M. n. 134 (1942) për rekuizim prone 

NA 
Mëkambësl I Përgjithshëm I Madhnls sl TIJ 

VIKTOR EMANUELIT III 
Për Hir të Zotit e Vullnet të Kombit 
MBUET I ITALIS DHE I SHQIPNIS 

PERANDOR I ETIOPI~ 

Në virtyt t' autoritetit qi Na asht delegue : 
Mbasi u-pa Dekreti i Jonë datë 14.IV.1942.XX, 

mbi rekuisimin e pasunis së palujtëshrne, pronë e Z. 
Jakov Hobdari, ndodhun në Trranë ; 

Mbasi u pa kërkesa e Komandës Eprore e Fu 
qive t'Arrnatosuna në Shqipni datë 1'2 Maj 1942.XX; 

Mbi propozimin e Kryetarit të Këshillit të Mi 
nistravet; 

kemi dekretue dhe dekretojmë: 
Mbi kërkesën e Komandës Eprore të Fuqive 

t'Arm .tosuna në Shqipni, revokohet Dekreti Mëka 
mbësuer me datë 14.TV.194'2.X.X, mbi rekuizimin epa 
sunis së palujtsshme pronë e Z. Jakov Hobdari, ndo 
dhun në Tira në. 

Urdhënojmë që ky Dekret të botohet në Fletoren 
Zyrtare të Mbretnis, tue i dhanë mandat cilitdo që i 
përket me e respektue dhe me ba që të respe 
ktohet. 

Tiranë, më 9.VI.194'2-XX 
Francesco Jacomoni d. v. 

M. Kruja d. v. 

Dekret Mëkambsuer Nr. 137 
datë 9 Qershuer 1942 XX 

Revokim i O. M. n. 133 (1942) për rekuizim prone 

J\fil!Olmhllsl l Përjlilthshilm I ManhPls si: Tlf 
VIKTOR F.MANlTF.LTT HJ 

Pilr Hir të Zotit P VnllnPt til Kombit 
MURET l lTAT.TS nHF. T SHQIPNI"' 

PERANDOR l ETJOPIS 

Në virtyt t' autoritetit që Na asht delegue; , 
Mbasi u-pa Dekreti i Jonë datë 14.IV.1942.XX, 

mbi rtkuizimin e pasunis së palujtëshme, pionë e L'... 
Rexhep Kondi, n Iodhun në Tiranë; 
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Mbasi u pa kërkesa e Komandës Eprore të Fu 
qive t'Armatosuna në Shqipni me d. 12 Maj 942.XX; 

Mbi propozimin e Kryetarit të Këshillit të ~li 
nis t;a vet; 

kemi dekretue dhe dekretojmë : 
Mbi kërkesën e Komandës Eprore të Fuqive 

t' Armatosu na në Shqipni, revokohet Dr kret i Mëka 
inbësuer datë 14.IV.1912.XX-, mbi rekuizimin e pasunis 
së palujtëshrne pronë e Z. Rexhep Kondi, ndodhuri 
në Tiranë, Rruga e Gjeneral Parianit. 

Urdhënojmë që ky Dekret të botohet në Fleto 
ren Zyrtare të Mbretnis, tue i dhanë mandat cilitdo 
që i përket me e respektue dhe me ba yë të respe 
ktohet. 

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

M. Kruja d. v. 

KOl\IANDA E KOMPAHrl1DIBNrl1l'f DErrAR 
'fË SHQIPNIS-DURRË~ 

ORDINANCË Nr. 5~ 

Kolonel' i Portit, Komandant i Komparlimentit 
Detar të Shqipnis; 

Në mvarësi përsa asht urdhnue nga Drejtorali 
Kombëtar i Partis Kombëtare Fashiste Shqiptare me 
shkresë nr. :3~0l/16/G. 320 datë 19 qershor k. v.; 

Tuej njoftë nevojen me i shpërblye Shoqnis së 
Puutorëve Portual Halo-Shqiptare O. Gasparro shpen 
zimet qi ajo do të bajnë për pagesë të shpërblimit 
të malarjes punlorëve portual; 

Në virtyt të pushteteve të dhanuna nga art. 4 i 
Dekretit Mëkambësuer nr. 75 dalë rn mars 1940; 

UHDHNON 
:Xeni 1 

Tarifat e veprimeve të stivimit, të dislivimit, 
shgarkimit, ngarkimit e spuntimit, të caktueme me 
ordinancat nr. U datë 14 11.1941 e nr. 49 datë 29 
maj 1~H2, e përkufisueme në zanin ,,shpërblim i pu 
nës së dorës; ~'lë shtue prf'j Fr. Shq. 0.12 për to 
nelatë. Shuma e kësajë shtese duhet të rezultojë krej 
tësisht e dallueme në ç'do fakturë veç e veç e duhet 
të përbajnë nji fond të posaçëm gjestjonit për pa 
gesë t'atyne qi kanë të drejtë për shpërblimin e për 
shkruem të malarjes për kohën, në masë e simbas 

mënyrave të caktueme nga Drejlorati i Partis Kom 
bëtare Fashiste Shqiptare. 

Neni 'i 
Shtesa qi bahet fjalë në nenin e maparë-hëm 

nuk i nënshtrohet shtesave të përqindjes. 
Neni 3 

K10 ordinancë hynë në fuqi n'orën 7 të 1 Ko 
rrik 1942 e përsa i përket distivimit e shgarkimit du 
het t'i aplikobet malluave t'anijeve qi fillojnë vepri 
met e shgarkimit mbas orës 7 të datës 1.7. rnt~-XX 

Neni 4 
Kundravajtësit e kësajë ordinance kanë për t'u 

ndeshkue me ndeshkimet e parapamë nga neni 12 i 
ordinancës nr. 4! datë 14-.11.1941. 

Dunës, me 25.6.1H42.XX. 
Kolonel' i Poi tit 

Komandaut' i Kompartimentit Detar të Shqipnis 
( Rt tore Mollo) 

SHPALLJE 
Bashkija e Kavajës, me Vendimin e sajë Nr. 63 

datë 18 Maj 1912-XX, nxjerrë në ankaut paksimi, 
dhanjen në sipërmarrje të këtyne punimeve : 

1) Ndë. timin e sheshit të Automobilave dhe ven 
dit përpara lokalit të Mbas-punës, për t' u shtrue me 
kalldram prej 700 metrash katror. 

2) Ndërtimin e 300 metro rrugë të lagjes Zguraj, 
edhe kjo për t'u shtrue me kalldram. 

Konditat e tjera tr hollsishme mbi zhvillimin e 
punës dhe gjendjen e materjalit, jan të caktueme në 
letër-adjudikatë. 

Ankanti ka me u zhvillue në të 21 tën <lilë mbas 
botimit të kësaj shpallje në Fleteren Zyrtare, e në 
rast se kjo ditë ka me rastis fest zyrtare, ankanti ka 
me u shtye të nesërmen e ditës së pushimit. 

Ofer tue- i për me marrë pjesë në ankant ·duhet 
të lajë depozitën ligjore 2°1o në pasunie lë patundë 
shme në ipotek të parë, dhe 10% në t' holla mbi 
çmimin e ofruërn. 

'I'ë interesuemit për me marrë njoftimet në rre 
gull mbi konditat e përgjithshme të paraqiten në Zy 
rën Teknike të kësaj Bashkie. 

Kavajë, më. 20.5.19!2'XX. 
Zav. Kryetar' i Bashkisë 
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PA.RTE SUPPLEMENT ARE in lingua ltallana Anno XXI - Nr. 83 

UFFICIALE 
D'ALBANIA 

Tirana, mercoledi 15 luglio 1942-XX 
EDITA DAL MINISTERO DELLA CULTURA POPOLARE 

CONDIZIONI D" ABBONAMENTO 
AJBANIA, !TALIA e IMPERO 
ESTERO (Pna,I dell' Union• Poatnla) 

per un nnno f1. nib. 20 
> , , • 30 

(per 6 moll, matt. pre110) 
Fr. alb 0,20 On numero del meH In corao (lino n 16 pag1no) •••• ,,.,o • 1 

Ogni fasclcolo • In vondltn nncbe prano le libraria nutor',zzato. 

Gli nbbonnmentl di rogoln dacorrono dol glorno di rlcevlmeoto dell' lm::,orto. Non 
11 garanU1ca l'lnvia del numerl arratrati. 

L'lmporto dali' abbonamento o par numerl '9paratl, ,. par relldenU In Albania, deve 
mera venato al local! Ufflcl di flnanza e la relativa qulatanza rlmaua al M!nlltaro 
dalia CULTURA POPOLARE •• dali' Italia, lmpero o dal, l'E1tero, con·auegno bancarlo 
,ttlato In lrancht albanesl, aumantata (sa par abbonarnantl) Ji It. alb. 0.50 par spasa 
di qulotanza. 

GU UHlci 1tatali (civili a milltarl) e gli Enti pubbl!cl , quando autonomi o eeeee 
uatl (eto• non gli Ulflcl dtpendontl) . pouono richiodare per iscrltto una o p!O copio 
grotulle (1clolto o In abbonamento) par 16 e par gli Uffiel dtpendonll. 

COSIO E MODALITA PER LE INSERZIONI 

H non 1up.,e une colonne (albnnose o itnliano) minime fr. alb. Ir 
H oltre une colonna • • par ognt colonna • • 

L' Importo 6 da ver,ar1i in anticipo . 1alvo por gli Ul!lcl atatali o para,tatali . ce• 
lo rtetN modalit&. come par gli abbonarnentl . 

Lo lnNrzloni ,one graluite soltanto per I Trlbunali o l'Ammlniatrazione atatale quando 
per leg;;,e non • prevbtn o non 6 po111blle la rlvalsa su terzi della 1pe1a per I' In 
Hr.done. 

La pubblicazlono dallo lnHrziont avviona . salvo spacial! clrco,tanze , onuo I prt1111 
3 numeri dopa la data di ricovlmento. 

N. B. Ogni ccrrispondenzc o venamanto deve e,,era indirizato nl , 
MINISTERO DELLA CULTURA POPOLARE 

(GAZZETTA UFFICIALE) 
T I R A N A (Albania 

Decreto Luogotenenzlale Nr. 133 
14 aprile 1942-XX 

Requisizione d' immobile a Tirana per alloggio 
ufficia1i del Presidio 

NOI 
Luogoteoeote Generale di Sua Maesti\ 

VITTORIO El\fANUELE III 
Per Grazia di Dlo e Volonti\ della Nazlooe 

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

ln virti; dell' Autorita a Noi conferita; 
Vista la richiesta del Comando Superiore Forze 

Armate Albania in data 14 marzo 1942.XX n. 144,4/av. 
relativa alla requisizione dell' immobile di proprieta 
Rexhep Kendi, sito in Tirana - Via Generale Pa 
riani, da adibirsi ad alloggio ufficiali del Presidio; 

Ritenulo ehe ricorrono gli estremi dell'interesse 
pubhlico; 

Visti gli articoli 2 e 4 del D. L. 2 settembre 
H'l:39.XVII n. 77; 

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei 
Ministri; 

abbiamo decretato e decretiamo: 
E' ordinata la i:equisizione e conseguentc occu 

pazione per la durata di un anuo dalla data di oc 
cupazione, dell'imrnobile di proprieta del signor Rexhep 
Kondi, silo in Tirana, Via Generate Pariaui, da adi- 

birsi ad z lloggio ufficiali del Presidio di Tirana, indi 
cato nella carta corografica allegata al presenle de 
creto e vistata d'ordine Nostro dal Presidente del Con 
siglio dei Ministri proponenle. 

11 presenle decreto sara notificato ai sensi deJlo 
articolo 5 del D. L. 2 settembre 1939.XVIT n. 77 ai 
proprietari e delen tori dell' immobile requisite. 

Ordinian.o ehe ii presenle Decreto sia pubblicato 
nella Gazzetta Ufficiale del Regno, mandando a chiun 
que spetti di osservarlo e farlo osservare, 

Tirana, li 14 aprile 19-12-XX. 

Francesco Jacomoni 
u. Kruja 

Decreto Luogotenenziate Nr. 134 
14 aprile 1942-XX 

Requisizione d'immobile a Tirana per allo11io 
ufficiali del Presidio 

NOi 
Loogotenente Geoerale ,n ~. Maestl 

VITTORIO EMANUELE HI 
Per Grazia di Dlo e Volonta della Naalone 

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

In virtu dell' Autorit.i a Noi conferita ; 
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* * * 
Të quajturit Qemal Hysejn, Selim Hysejn, Mete 

Maze, Xhevit Lumani, nga katundi Grikohor 
(Greqi), thirren dhe ftohen për t'u prezantuar para 
Gjykatës Paqtuese të Konispolit më datë 4 Korrik 
1942.XX ora 10 para dreke si U! pandehur se pse më 
datë 14 Prill 1942 kanë kalue kufirin greko-shqiptar 
tinëzisht dhe pa pasaportë si dhe kontrabandë. 

Ju njoftohet të pa ndehurvet të sipërmë se në 
rast mos prezantimi të tyre në ditën dhe orën e si 
përshënuar, pa e justifikuar mos ardhjen e tyre si 
pas Ligjës, Gjykata ka. për të vendosur në mungesë. 

Kjo thirrje e botueme në Fletoren Zyrtare të 
Mbretnisë z~ vëndin e Komunikimit. 

Konispol, më 4.6.942.XX. 
Gjyqtari Paqtues 

*, 
* '* 

Të qojturit Filip Jani Pandazi dhe Ilia Spiro 
Pandazi nga Katundi Pavllo, (Greqi), thirren dhe fto 
hen për t'u prezantuar para Gjykatls Paqtuese të 
Konispolit më datë ,I Korrik 19H.XX ora 10 para 
dreke t'akuzuem si të pandehur sepse më datë 
22.3.1942 kanë kalue kufirin Greko-Shqiptar tinëzisht 
dhe pa pasaportë si dhe kontrabandë. 

Ju njoftohet të pandehurvet të sipërmë Ee r ë rast 
mos prezantimi të tyre në ditën dhe orën e sipër shënu 
eme, pa e justifikue mos ardhjen e tyre sipas ligjës, 
Gjykata ka për të vendosun në mungesë. 

Kjo thirrje, e botueme në Flotoren Zyrtare të 
Mbretnisë, zë vëndin e komunikimit. 

Konispol, më 4 Qershuer 19-12.XX. 
Gjyqtari Paqtues 

• * • 
Të quajturit Murat Isufi, Hamil Rushiti, Kaso 

Telah, Hasan Habib, Jaho Isa, Zejnel Hajredin, Jabja 
Sadik, Ibrahim Azem, Karafil Hajri, Hamil Nemi, të 
gjithë nga Sqefari (Greqi) thirren dhe ftohen për 
t'u prezantuar para Gjyka.tls Paqtuese të Konispolit 
më datë 4 Korrik 19U.XX ora 10 para dreke si të 
pandeliur sepse më datë 15 Mars 194! kanë kalue 
kufirin areio-ehqiptar tinëzisht dhe pa pasaportë si 
dhe kontrabandë. 

Ju njoftohet të pandehurvet ti sipërmë se r.ë 
rast mo1 prezantimi t¥ tyre nl ditëa dhe orën e si- 

përshënuar, pa e [ustifrkuar mos ardhjs n e tyre si 
pas Ligjës, Gjykata ka për të vendosur në mungesë. 

Kjo thirrje e botueme në Fletoren Zyrtare të 
Mbretnisë zë vëndin e Komunikimit. 

Konispol, më 4.6.942.XX. 
Gjyqtari Paqtues. 

* * * 
Të qojturit Haki Rexhep, Murat Meleqi, Beqir 

Hamiti, Hazbi Qerimi dhe Haki Çumani nga Ka\u 
ndi Vrohona (Greqi), thi, ren dhe ftohen për t' pre 
zantuar para Gjykatës Paqtuese U! Konispolit më 
datë 4 Korrik 1942.XX ora 10 para dreke, t'akuzuem 
si të pandehur sepse më datë ~3.II.1940.XX0 .kanl 
kalue kufirin greko-shqiptar tinëzisht dhe ra pasa 
portë si dhe kontrabandë Doganore. 

Ju njoftohet të pandehurvet të sipërme se nl 
rast mos prezantimi të tyre nl ditën dhe orën e sipër 
shënueme, pa e justifikue mos ardhjen e tyre si pas 
Iigjës, Gjykata ka për të vendosua në mungesë, 

Kjo thirrje, e botueme në Fletoren Zyrtare të 
Mbretnisll, zë vëndin e komunfkimit, 

Konispol, më 4 Qershuer 9U-XX. 
Gjyqtari Paqtues 

* • * 
Të qojturit Malo Omer Hamili dhe Omer Is 

mail Ramadani nga Katundi Versrlë (Greqi), thi 
rren dhe ftohen për t'u prezantuar para Gjykat~s 
Paqtuese të Konispolit më datë 4 Korrik: 9H.XX on 
10 para dreke, t'akuzuem si të pandehur sepse më 
datë 26.3.1942 kanë kahie kufirin greko-shqiptar tinë 
zisht dhe pa. pasaportë si dhe kontrabandë. 

Ju njoftohet të pandehurvet të sipërmë se r,ë 
rast mo! prezantimi të tyre në ditën dhs orën e si 
për-shënueme, pa e justifikue mo:'! ardhjen e tyre 
sipas ligjës, Gjykata ka për të vendosun n·ë mungesë. 

Kjo thirrje, e botueme në Fletoren Zyrtare të 
Mbretnisë, zë vëndi e komunikimit. 

Konispol, më 4 Qershuer 194'!-XX. 
Gjyqtari Paqtues 

• * • 
Thirren per me u prezentue para Gjy.kath Ko 

legjale Tiranë D. P. të pandehunit e qojtunr Qazim. 
Zvisha i' pa identifikuar e Hasan Abdulla Rushidi nga 
Qenati i Fierit nd. shofer, tash me banim të pa ditun 
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Vista la richiesta del Comando Superiore Forze 
Armate Albania in data 14 marzo 1942.XX n. 1472 
relativa alla requisizione dell'immobile di proprieta 
Jakov Hobdari, sito in Tirana, da adibirsi ad alloggi 
ufficiali del Presidio ; 

Ritenuto ehe ricorrono gli estremi dell'interesse 
pubblico; 

Visti g1i articoli 2 e 4 del D. L. 2 settembre 
1-939.XVII n. 77; . . . 

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei 
Ministri; 

abbiamo decretato e decretiamo : 
E' ordinata la requisizione e conseguente occu 

pazione per la durata di un armo, dalla data di oc 
cur Lzioae, dell' immobile di proprieta del sig. Jakov 
Hobdari, sito a Tirana, Viale Vittorio Emanuale IIJ, 
<la aiibirsi ad alloggio ufficiali del Presidio di 'Tira 
na, indicato nella carta corografica allegata al pre 
scute decreto e vista ta d'ordine Nostro dal Presi 
dente del Consiglio dei Ministri, proponente. 

11 presente decreto sara notificato ai sensi dello 
articolo 5 del D. L. 2 settembre 1939.XVII n. 77 ai 
proprietari e detentori dell' immobile requisito. 

Ordiniamo ehe il presente Decreto sia pubbli 
c.i lo nella Gazzetta Ufficiale del Regno, mandando 

.,.. a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare. 
Tirana, li 14 aprile 1942-XX. 

Francesco Jacomoni 
M. Kruja 

Decreto Luogotenenziale Nr. 135 
10 maggio 1942-AX 

Approvazione det nuovo Statuto del Partito 
Nazionale Fascista Albanese 

NOi 
Luogotenente Generale di Sua Maesta 

VITTORIO EMANUELE Ill 
Per Grazia di Dio e Volonti\ d,Ua Nazlone 

RE D' ITALIA E D' ALBANIA 
JMPEllA1'0RE-- D' ETIOPIA 

In vi_rtu dell' Autorita a Noi conferita; 
Visto il Nostro Decreto 2 giugno 1939-XVH ehe 

approva Jo Statuto del Partito Fascista Albanese; 
d' int')savco1. il Ministro Segretario del Partito Nazio 
uale Fascista; 

Su proposta del Presidente del Consiglio dei 
Ministri, di concerto con il Ministro Segretario del 
Parti to N azionale Fascista Albanese ; 

abbiamo decretato e decretlamo : 
Art. 1 

E' abrogato il Nostro Decreto 2 giugno 1939-XVJI 
con il quale e stato approvato lo Statute del Pa rtito 
Fascista Albanese. 

Art. 2 
E' approvato l' unito Statuto del Partito Nazio 

nale Fascista Albanese, fit mato da Noi, dal Ministre 
Segret ario del P.N.F.A. e dal Presidente del Consiglio. 

Il presente Decreto entra in vigore dalla sua 
data. 

Tirana, li 10 maggio Hl42-XX. 
· Francesco Jacomoni 

M. Kruja K. B. Mirakaj 

STATUTO DEL P. N. F. A. 

Art. 1 
Jl Parti to N azionale Fascista Albanese c u na 

milizia civile agli ordini del Duce, al servizio dello 
S lato Fascista. 

Art. 2 
Il Partito Nazionalc Fascista ?- il Partilo uuico 

d' Albania. 
Art. ;} 

[l P.N.F.A. persegue l' educazione polilica degli 
albanesi per il ra~giungimenlo, di una sempre piu 
alta giustizia sociale secondo i principi della Ri velu 
zione Fascisla . 

Art. 4 
IL Fascio Littorio e l' emblema del P.N.F.A. 

Art. 5 
Sono state istituite le insegne del P.N.F.A. Esse 

sono: 
11 Labaro del Direttorio Nazionale; ii Labaro 

delle Federazioni dei Fasci; il Gagliardetto del Fascio 
e del Gruppo Rionale Fascista; la Fiamma del Nu 
cleo. Al Labaro del Direttorio N azionale, ai Lahari 
delle Federazioni dei Fasci e ai Gagliardetli dei Fa 
sci sono dovuti gli onori militari e spetta una scorta 
di onore. 

Sono istituiti la tessera e il distintivo del P.N.li'.A. 
Art. 6 

11 fascista intende la vita come dovere, eleva 
zione, conquista ed ha sempre presente il comanda 
menlo del Duce : 

«CREDERE - OBBEDIRE - COMBATTERE• 
Art. 7 

Per avere l' onore di militare nelle file del 
P.N.F.A. si richiede: la citladinanza albanese; inec 
cepibile condotta morale e politica ; fedelta, coraggio 
e amor di Patria, qualita caratteristiche del popolo 
di Albania. Non possono essere iscritti nel P.N.F.A. 
i cittadini albanesi ehe risultino di razza ebraica. 

Art. 8 
L' ammissione al P.N.F.A. si effettua attraverso 

domanda e con la Leva Fascista, la quale viene effet 
tuata ogni anno. 

La Leva Fascista eonsiste nel passaggio : dei 
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figli dell' Aquila nelle file <lei Lek ë albanesi e delle 
piccole albanesi; dei Balilla albanesi nelle file degli 
A vanguardisti; degli Avanguardisti nei Grup pi dei 
Fasci-ti Universitari o nelle file dei giovani fascisti; 
dei fascisti universitari e dei Giovani Fascisti nel 
P.N.F.A. e nella M.V.F A.; delte piccole albanesi nelle 
file delle giovani albanesi; delle giovani albanesi nelle 
file delle giovani .fasciste ; delle giovani fasciste nei 
Fasci Femrninili .. 

Il Fascista all' atto dell' ammissione al P.N.F.A. 
presta giuramento nelle mani del Segretario Politico 
del Fascio e ne sottoscrive la formula: 

La formula e la seguente: 
• Giuro di esequire gli ordini del Duce e di ser 

dre con tuite le mie forze e, se e neccessario, col mio 
sangue, la causa delta Patria e della Bioolueione Fa 
scista», 

Art. 9 
L' iscrizione al P.N.F.A., ë equiparata a quella 

del P.N.F. 
Art. 10 

11 P.N.F.A. e costituito dai Fasci. 
11 Fasci o in quad ra gli iscritti al P.N .F A. di un 

Comune. 
I Fasci si inquadrano, nelle provincie, in Fede 

raziooi dei Fasci. 
l Fasci di ciascuna Federazione dei Fasci, si 

raggruppano, in ogni provincia, in zone .. 
Presso i Fasci, nei Centri urbani e nelle frazio 

ni importanti possono essere costituiti i Gruppi Rio 
nali Fascisti. 

Al Gruppo Rionale Fascista sono affidate fun 
zioni analoghe a quelle del Fascio entro i limiti di 
carattere territoriale fissati dal Segretario Politico del 
Fasci o. 

II Gruppo Rionalo Fascista e costituito da alme 
no due settori. Jl seltore raggruppa da due a sei Nu 
clei, ne coordina l' attivita. 

11 settore puo essere costituito anche indipendsn 
temcntc dal!' esislenza del Gruppo Rionale Fascista. 

fl Nucleo costituisce I' unita organizzativa capil 
lare del P.N.F . .i\. e deve essere costituito presso ogni 
villaggio, presso ogni centro rurale del territorio dei 
singoli Fasci. 

A rt. 11 
1l Partito Nazionale Fascista Albanese, le Fede 

razioni dei Fasci ed i Fasci hanno personalita · giuri 
dica, 

Art. 12 
Le organizzazioui del P.N.~'.A. sono : 
i Grup pi dei Fascisti U oi versi tari; 
la Gioventu del Littorio; 
i Fasci Femminili ; 
ii Dopolavoro ; 
l' ~;nte Prevideuza e Assistenza Fascista. 

Dipendono direttamente dal P.N.F.A. le Orga 
nizzazioni culturali, sportive, d l lavoro e le Associa 
zioni Combattentistiche e u' Arma. 

Art. 13 
Presso ogni Federazione dei Fasci sono costituiti: 
un Grup po dei Fascisti Universitari; 
un Coman do Federale delta Gioventu del Latoi io; 
una Federazione dei Fasci Femminili ; 
un Dopolavoro provinciale; 
un Comilato Provinciale dell' Ente Previdenza e 

Assistenza Fascista. 
Art. 14 

Presso ogni Fascio sono costituiti: 
Un Comando di Fascio della Gioventu del Lit- 

torio; 
un Fascio Femminile; 
un Dopolavoro; 
un Comitato Comunale dell' Ente Prevideuza e 

Assistenza Fascista. 
Art. 15 

i gerarchi del P.N.F.A. sono: 
1) il Segretario del P.N.F.A.; 
2) i Componenti il Direttorio Nazionale; 
3) gli Ispettor i P.N.F.A.; 
4) I Segretari Federali; 
5) i Compouenti il Direltorio Federale; 
6) gli Ispettori Federali proposti alle zone; 
7) il Segretario Politico del Fascio; 
8) i Componenti il Diretlorio del Fascio ; 
9) il Fiduciario del Grup po Rionale Fascista ; 
10) i Componenti la Consulta del Gruppo Rionale 

•F . ascista ; 
11) il Capo Sett ore ; 
12) il Capo Nucleo. 

Art. 16 
Gli organi cousultivi ed esecutivi del P.N.F.A. 

8000: 
1) il Direltorio Nazionale; 
2) il Consiglio Nazionale; 
3) il Direttorio della Federazione dei Fasci; 
4) il Direltorio del Fascio; 
5) la Consulta del Gruppo Rionale Fascista. 

Art. 17 
11 Segretario del P.N.F.A. e nominato e revocato 

dal Luogotenente Generate di S.M. ii Re Imperatore, 
su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri. 

Al Segretario del P.N.F.A., spettano il titolo e 
le funzioni di Ministro Segretario di Stato. 

Il Segretario del P.N.F.A. ë : 

Segretario dei Gruppi dei Fascisti Universitari; 
Comandante Generale della Gioventu Albanese 

del Littorio; ed ha alle sue dipendenze : 
i Fasci Fernminili, ii Dopolavoro, l' Ente Pre 

videnza ed Assistenza Fascista, le Organizzazioni 
economiche, culturali, sportive e del lavoro. 
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II Segretario del P.N.F.A., rappresenta il P.N.F.A. 
a tutti gli effetti. 

Art. 18 
11 Mi11istro Segretario del P.N.F.A. riceve le di 

rettive e gli ordini dal DUCE, dal Luogotenente Ge 
nerale della Maesta. del RE Imperatore'[il quale, sen 
tito il Segretario del P.N.F., nomina presso il P.N.F.A. 
un Consigliere Generale prescelto tra i componenti 
il Direttorio Nazionale del P.N.F. 

11 Consigliere Generale coadiuva il Segretario 
del P.'.li.F.A. nella applicazio ae dei compiti a 1ui af 
fidati e nell' attuazione delle direttive di azione fa 
scista, in comunita di intenti col P.N.F. 

ll Luogotenente Generale, nomina presso ogni 
Federazione del P.N.F.A. un Ccnsigliere Federale 
desiguato dal Segretario del P.N.F., cui spetta di coa 
d-uvare il Segretario Federale. 

Art. 19 
11 Segretario del P.N.F.A. propane al Luogo 

tcnente Generale di S.M. il RE Imperatore la nomina 
e la revoca: 

dei Componenti il Direttorio Nazionale del 
P.~.F.A.; 

degli Ispettori del P.N.F.A.; 
dei Segretari Federali. 
Desigua al Luogotenente Generale di S.M. il RE 

Imperatore i rappresentanti del P.N.F.A. nel Consiglio 
N ..•. zionale dell' Economia Corporativa e nelle. Com 
m.ssioni, centrali e periferiche, di ciascun Ministero; 
nomina e revoca: 

i Componenti i Direllori Federali; 
i Gerarchi centrali e provinciali delle organizza 

zioni del P.N.F.A.; 
. i Revisori della contabilita del P.N.F.A.; 
i Commissari straordinari presso le Federazioni 

d=i Fasci. 
Ha facolta di costituire e sciogliere i Fasci ; 
indirizza l' attivita del Direttorio Nazionale e lo 

con voca· e lo presiede ; 
convoca.e presiede il Consiglio Nazionale del 

P.N.F.A. 
emana regolamenti, norme per il funzionamento 

degli Organi e delle Organizzazioni del P.N.F.A.; 
mantiene il collegamento tra il P.N.F.A. e gli 

Organi dello Sta.to; 
esercita un controllo politico sulle Organizzazioni 

dal Partito e sul conferimento ai Fascisti di cariche 
· e di incarichi di carattere politico ; 

ha facolta di convocare a rapporto i Gerarchi, i 
Fascisti e gli iscritti alle Organizzazioni del P.N.F.A.; 

ha facolta. di annullare .o modificare i provvedi 
menti delle dipendenti gerarchie, nei riguardi dei quali 
ha potere di sostituzione ; 

ha facolta di esonerare dalle cariche e dagli in 
earieb! di Partito i Gsrarcai dipenden.ti. 

Art. ~0 
Il Direttorio Nazionale del P.N.F.A., presieduto 

dal Segretario del P.N.F.A., e costituito da due Vice 
Segretari del G.U.F., dal Vice Comandante della Gio 
ventu Albanese del Littorio, dal Presidente dell' Er,te 
Previdenza e Assistenza Fascista e da tre Componenti 
per le organizzazioni del Lavoro e per le attivita eco 
nomiche. culturali e sporti ve. 

Ne fanno parte di diritto: il Ministro dell' Interno, 
il Ministro dell' Istruzione, il Ministro della Cultura 
Popolare, il Mioistro della R:conomia, ii Comandante 
della M.V.F.A., il Consigliere Generate. 

Con decreto del Luozotenente del RE, a richie 
sta del Segretario del P.N.F.A., il numero dei Vice 
Segretari puo essere elevato a tre. 

Il Direttorio N azionale esereita funzioni consul 
tive. 

I singoli Componenti esereitano funzioni esecu 
tive, secondo le direttive del Segretario del P.1'1.F.A. 

Presso i1 Direttorio Nazionale prestano servizio 
dei Consiglieri Federali del P. N. F., il cui numero e 
stabilito dal Segretario del P. N. F. A. d'intesa col 
Consigliere Generate. 

Art. 21 
11 Consiglio N azionale del P:-N. F. A. e costi 

tuito dal Segretario del P. N. F. A., dal Direllorio 
N azionale, dagli Jspettori del P. N. ~". A. e dai Sc. 
gretari Federali. E' convocato e presieduto dal Segre 
tario del P. N. F. A. ehe fissa l'ordine del giorno. 

ll Consiglio Nazionale eserciia Iunzioni consul 
tive su iniziativa del segretai io del P. N. F. r\. 

I componenti il Consiglio Nazionale del P. N. 
~'. A. fanno parte del Consiglio Superiore Fascista 
Corporative. 

Art. 2! 
I Vice Segretari del P.N.F.A. coadiuvauo il Se- 

gretario del P.N.F.A. e lo sostituiscono in caso di 
assenza o di impedimento . 

Art. 23 
Gli Ispetlori del P.N.F.A, assolvono gli incarichi 

ehe il Segretario del P.N.F.A. loro affida. 
Art. 2.1,. 

•• Il Segretario del P.N.F.A. nomina c revoca un 
Capo dei Servizi Amministrativi; questi amministra 
il patrimonio del P.N .F.A. e ne ë responsabile: segue 
l' andamento amministrativo delle Federazioni dei Fa 
sci ; provvede alla formazione dei bilanci preventivi 
e consuntivi del P.N.F.A. . 

Il Segretario del P.N.F.A. segna l' indirizzo am- 
ministrativo ed esercita il controllo sulle gestioni pa 
trimoniali e finanziarie del P.N.F.A. 

Art. 25 
11 conlrollo sulla contabilita del P .N .F.A. e de- 

voluto ad un Collegio di Revisori dei conti, costituito 
da tre componenti nominali dal Segretario del P.N.F.A. 
ehe non facciano parte del Direttorio Nazionale. 

I Revisori devono presentare la loro relazione 
collegiale al Segretario del P.N .F.A. ogni anno. 

Art. 26 • 
La Federazione dei Fasci c retta dal Segretario 

Federale. 
11 Segretario Federale e : 
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Coma ndan te Federale della Gioventu Italia na del 
Liltorio; 

Segrelario Politico del Fascio del Ca poluogo. 
JI Segretario Federale rappresenla il P. N .F.A. 

nella provincia a tutti gli effetti. 
Art. 27 

Jl Segretario Federale attua le direttive e segue- 
gli ordini del Segretario del P.~.F.A.; promuove e 
controlla .l' attivita dei Fasci e delle O rganizza zioni 
del P.N.F.A..; controlla il conferimento ai fascisti delle 
cariche e degli incarichi nell' ambito della Provincia; 
mantiene il collegamento con gli organi periferici del 
lo Stato e con i Rappresentanti degli Enti pubblici 
locali; · 

convoca e presiede il Direttorio Federale, i rapporli 
dei Gerarchi della provincia, dei fascisti e degli iscritti 
alle Organizzazioni del P.N.F.A. nella provincia; 

dirige i Corsi di preparazione Politica per i gio 
vani ed i corsi di perfezionamento per i gerarchi ; 

propone al Segretario del P.N.F.A. la no mina 
e la revoca : 

dei Componenti il Direttorio Federale, tra i quali 
designa i due Vice Segretari Federali; 

degli Ispettori Federali preposti alle zone; 
dei gerarchi provinciali delle organizzazioni del 

P.N.F.A.; nomi na e. revoca : 
I Segretari Polilici dei Fasci dell a Provincia ; 
I Componenti i Direttori dei Pasci ; 
I Fiduciari dei Gruppi Rionali Fascisti; 
I Componenti la Consulta dei Gruppi Rionali 

Fascisti ; 
esercita il controllo sulla gestione patrimoniale e 

finanziaria delta Federazione ed ha alle sue dipendenze 
un Capo dei Servizi Amminislrativi: 

ha facolta di sciogliere i Direttori dei Fasci e le 
Consulte dei Gruppi Rionali Fascistl e di procedere alla 
nomina dei Commissari incaricati di reggerli in via 
tern poranea ; 

promuove e regola l' attivita sportiva delle orga- 
nizzazioni competenti. 

I Vice Segretari Federali coadiuvano il Segre- 
tario Federale e lo sostituiscono in· caso di assenza 
o impedimento. 

11 controllo sulla coutabilita della Federazione 
e delle sue organizzazioni e devoluto ad un Collegio 
di tre Revisori, nominali dal Sagretario Federale, ehe 
non facciano parte del Direttorio Federale. 

Gli Ispettori Federali esercitano funzioni ispet- 
ti ve presso le zone alle quali sono preposti o assol 
vono gli incarichi loro affidati dat[Segretario Federale. 

Art. 28 
11 Direttorio della Federazione dei Fasci ë co- 

stituito da due Vice Segretari Federali, dal Segretario 
del Gruppo dei Fascisti Universitari, dal Vice Coman 
dante Federale della Gioveutu Albanese del Littorio, 
dali' Ufficiale in S.P.E. della Milizia Volontaria Fasci 
sta Albanese piu elevato in grado nella provincia, dal 
Presidente del Dopolavoro Provinciale, dal Presidente 

del Cornitato provinciale dell' Ente Previdenza e i 
Assistenza Fascista, da quattro componenli per le 
organizzazioni del La voro e per le atti vita economi 
ehe, cullurali e sportive da un componente per ii· con· 
trollo delle attivita amministrative e patrimonial! della 
Federazione il quale rice vera particolari incarichi e 
deleghe dal Segretario Federale. 

I singoli componenti esercitano funzioni esecuti- 
ve sulle direttive del Segretario Federale e fa parte 
di diritto un Consigliere Federale del P.N.F., designs 
to dal Consigliere Generale. 

Art. 29 
11 Fascio e retto dal Segretario Politico. 
11 Segretario Politico e Comandante di Fascio 

della Gioventu Albanese del Littorio. 
Art. 30 

11 Segretario Politico del Fascio attua le dir-t- 
ti ve ed esegue gli ordini dei Segretario Federale; 

prornuove e controlla l' attivita nelle organ izzazio 
. ni del Partito e il conferimento ai fascisti di carichc e 
incarichi nell' amhito del territorio in cui, opera il 
Fasclo ; 

mantiene il collegamento con gli organi statali 
e con gli Enti pubblici locali ; . 

propone al Segretario Federale la nomina e la re- 
voca dei componenti il Direltorio del Fascio; dei Fidu 
ciari dei Gruppi Rionali Fascisti, dei componen.i Ia 
Con sulta del Grup po Rionale Fascista, dei Capi Sett o ri 
e dei Capi Nucleo. Se i Settori ed i Nuclei sono in 
quadrati in Gruppi Rionali Fascisti la proposta per 
la nomina dei Capi Settore e dei Capi Nucleo deve 
essere avanzata sentito il F'iduclario del Gruppo Rio 
nale Fascista ; 

con voca e presiede il Direttorio del Fascio e i rap- 
po rti d ~i Fascisti, pro pone al Segretario Federale l'i-iti 
tuzione dei Gruppi Rionali Fascisti e ha facolta di co 
stituire e sciogliere settori e nuclei; 

ha la geslione patrimoniale e Iinanziaria del 
Fascio. 

11 Vice Segretario del Fascio coadiuva il Segre 
tario Politico e lo sostituisce in caso di assenza o di 
impedimento. 

Art. 31 
11 Direttorio del Fascio e costituito dal Vice se 

gretario Politico, dal Vice Comandante di Fascio della 
Gioventu Albanese del Liltorio, dal Presidente del 
IIopolavoro comunale, dal Presidente del Comitato 
comunale dell' Ente Previdenza ed Assistenza faseista, 
da altri quattro componenti per le organizzazioni del 
Lavoro e per le attivita economiche, culturali e spor 
tive. 

Il Direttorio del Fascio esercita funzioni con- 
sultive. I singoli componenti esercitano funzioni ese 
cutive sulle diretti ve del Segretario Politico del Fa- 
sci o. 

Art. 32 
11 Gruppo Rionale Fascista ë retto dal Fiduciario, 
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. 11 Fiduciario del Gruppo Rionale Fascista atlua 
le direttive ed esegue gli ordiui del Segrrtario Poli 
tico del Fascio ; designa al Scgretnrio Politico d el 
Fascio un Vice Fiduciario. 

La cousulta del Gruppo Rionale Fascista t• co 
stituiia da un Vice Fidut-iai io ~ da altri quattro com 
ponenti la cousulta del Gruppo. 

Art. 33 
Il Fascista ehe vieue meno alla discipliua politi 

ca e morale del Partito o sia r inviato a giudizio pe 
nale e deferito dagli or6ani diseiplinari compete uti. 

Art. 34 
Le punizioni disciplinari sono : 
1) la deplorazione; 
2) la sospensione a tempo determinato (cla un 

mese ad un anno); 
B) la sospensione a tempo indetermiuato : 
4) il ritiro della tessera; 
5) la radiazione: 
6) l' espulsione. 

Art. 35 
Le punizioni ~U cui ai nn. 1, 2 e 3 dell' articolo 

XX:XIV0 sono inflitte per mancanze lievi ehe non 
Iedano la figura morale. del fascista. 

11 ritiro della tessera e inflitto al Fascista ehe 
incorra in gravi mancanze disciplinari e ehe si renda 
immeritevole di militate nei rangbi del P.N.F.A. La 
punizione di cui al n° 5 dell' articolo XXXIV0 e in 
flitta al faseista ehe non .abbia compiuto azioni o ri 
portate condanne ehe ledano la sua figura morale. 

La punizione di cui al n. 6 dell' articolo XXXIV0 

ë inflilta al traditore della Patria e della causa fa 
scista. 

Nessuna punizione puo essere proposta o inflitta 
se non dopo aver contestato gli addebiti e vagliato 
la difesa, salvo nei casi di flagranza. 

Art. 36 
Presso. ogni Commissione dei Fasci ë istituita 

una Commissione Federale di disciplina ehe ë pre 
sieduta dal Vice Segretario Federale ed ë formata da 
quattro componenti effeltivi, due supplenti e un Se~ 
gretario ehe non facciano parte del Direttorio Fe 
derale. 

La nomina spetta al Segretario Federale. 
Art. 37 

11 Segretario del P.N.F.A. ë competente ad inflig 
gere direttamenle tutti i provvedimenti disciplinari di 
cui all' articolo XXXIII0• • 

11 Segretario del P.N.F.A. ha facolta di deferire 
i casi meritevoli di particolare esame alla' Commissio 
ne Federale di disciplina della Federazione dei Fasci 
di Combattimento in cui il fascista da giudicare sia 
iscritto o ad una Corte Centrale di Disciplina presie- 

• duta da un Vice Segretario del P.N.F.A .. formata da 

due Componenti affettivi. da due supplenfi e da un 
Segretario da lui norniuato. 

l risultati degli accertameuti dclla Corle Ce11lntlr. 
di Disciplina sono sottoposti al Segrelario dt·l J>.N.11'.A. 
per le decisioni. 

li Segretario F<' lerule t· ccmpetente ad i11fliggnP, 
su proposta della Corumissione Federale :di Distipli 
na il provvedimento di ritiro della tessera e diretta. 
merite, nei casi urgenti, tutti i provvedimeni i discipl]; 
nari tranne quelli di cui ai 1111. f> e (, dell' articolo 
XXXIV0• 

Quando si tratti di provvedimenli di radiazions 
od espulsione dal P.N.F.A. il Segretario Federale 
trasmette gli atti, accornpagnati delle sue motivate 
pro poste, al Segretario del P.N. ~'.A. 

La Commissione Federale di Disciplina e com 
petente ad esaminare i casi deferiti dal Segretario 
Federale al suo giudizio t> ad iufliggere i provvedimenti 
disciplinari della deplorazione, della sospensione a 
tempo indeterminate. Quando i tisulta.ti degli accer 
tamenti della Commissione Federale di Disciplina 
importano la sanzione del rit iro della tessera, della 
radiazione o della espulsione, gli atti sono trasmessi 
al Segretario Federale. 

Art. 38 
Per i provvedimenti discipliuari inflitti dal Se 

gretario Federale e arr me HO ii ricorso al Segr etario 
del P. N. F. A. 

Per i provvedimenti disciplinari adottati dalla 
Commissione Federale di Disciplina, e ammesso il ri 
corso al Segretario Federale. 

I provvedimenti, nonostante il ricorso, sono im 
mediatamente esecutivi. 

Art .. 39 
Il fascista ehe incorra in uno dei provvedimen,ti 

di cui ai nn. 2, 3, 4 e 5 dell' articolo XXXIV0, deve 
cessare da agoi attivita politica e restituire tessera e 
distintivo. 

11 fascista eui venga inflitto il provvedimenlo 
di cui al n. 6: dell'articolo XXXI V0, deve essere al 
hando della vita pubblica. 

A1t. 40 
Ai Consiglieri Superiori i provvedimenti disci 

plinari possono essere inflitti soltanto dal Segretario 
del P. N. F. A. 

I Consiglieri Superiori incorsi nei provvedimenli 
disciplinari di cui 'ai nn. 2 e 3 dell' articolo XXXIV0, 

sono sospesi dall' esercizio delle loro funzioni. 
Dalla data del provvedimento disciplinare rimane 

sospeso il godimento di tulte le concessioni di qual 
siasi natura inerenti alla qualita di Consigliere Supe 
riore o di componenti delle Corporazioni. 

Il Consigliere Generale, i Consiglieri Federali 
del P.N.F. dipendono disciplinarmente, in ogni caso, 
dal Begretario del P.N.F. 
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Art. 41 
Il Segretario del P.N.F.A. ha facolia di riesami 

are la posizione di fascisti puniti e puo revocare o 
mo1lif1care i provvedimenti disciplinan adottati. 

Il Segretario Federale puo riesaminare la posi 
zione dei fascisti puniti' e determinate la cessazione, 
Ja modificazione o la revoca dei provvedimeoti adot 
tati ai se usi del coin ma IV0 dell' articolo :XXX Vll 0• 

Quando si tratti <lei provvedimenti di ritiro della 
tessera, di radiazione o di espulsione, puo avanzare 
motivate proposte al Segretario del P.N.F.A. al quale 
spetta la decisione sulla riammissione. ' 

Art. 42 
Coloro ehe cessano di appartenere al P.N.F.A. 

decadono dalie cariche e dagli iocarichi ehe ricoprono. 
Francesco Jacomoni 

Mustafa Merlika Kruja 
Kol Bib Mirakaj 

Decreto Luogotenenziale Nr. 136 
9 giugno 1942-XX 

Revoca det O. L. n. 134 (l942) per requisizione 
d' immobile 

NOi 
Luogotenente Generale di Soa MaestA 

VITTORIO EMANUELE III 
Per Grazia di Dio e Volonta della Nazlone 

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

In vir tu dell' A u to rita a N oi con f erita ; 
Visto il Nostro Decreto del 14 JV.1942.XX circa 

la requisiziooe dell' immobile di proprieta del sig. Ja 
kov Hobdari, sito in Tirana ; 

Vislo la richiesta del Comando Superiore delle 
Forze Armate in Albania in data 12 maggio 942:XX; 

Su proposta del Presidente del Consiglio dei 
Ministri; 

abbiamo decretato e decretiamo : 
A richiesta del Comando Superiore delle Forze 

Armate in Albania, ë revocato il [Decreto Luogote 
nenziale del 14.IV.942.XX circa la requisizione dello 
immobile di proprieta del sig. Jakov Hobdari, sito 
in Tirana. 

Ordiniamo ehe il presente Decreto sia pubblica;o 
nella Gazzetta Ufficiale del Regno, mandando achiuu 
que spetti di osservarlo e farlo osservare. 

'I'irana, li 9 giugno 1942-XX. 
Francesco Jacomoni 

M. Krnja 

Decreto Luogotenenziale Nr. 1~7 
9 giugrw 1.942-XX 

Revoca del D. L. n. 133 (194?) per requfsizione 
d' immobile 

NOi 
Luogotenente Generate di Sua MaestA 

VITTORIO EMANUELE III 
Per Grazia di Dlo e Volunta della Nazlone 

RE D' ITALIA E D' ALBANIA 
IMPERATORE D' ~TIOPIA 

ln virtu dell' Autorita a Noi conferita; 
Visto il Nostro Decreto del 14.IV.1942.XX circa 

la requisizione dell' immobile, proprieta del sig. Re 
xhep Kondi, sito in 'I'irana ; 

Visto Ja richiesta del Comando Superiore delle 
Forze Armate in Albania in data 12 maggio 1942.XX; 

Su proposta _del Presidente del Consiglio dei 
Ministri ; 

abbiamo decretato e decretiamo : 
A richiesta del Comando Superiore delle FuJ ze 

Armate in Albania, e revocato il Decreto Luogotem n, 
ziale del 14.lV.1942.XX, circa Ia requisizione dell'un 
mobile di proprieta del sig. Rexhep Kondi, sito in 
Tirana, Via Generale Pariani. 

Ordiniamo ehe il presente Decreto sia pubblicato 
sulla Gazzetta Ufficiale del Regno, mandando a chiun 
que spetti di osservarlo e farlo osservare. 

Tirana, Ji 9 giugno 1942-XX. 

Francesco Jacomoni 
M. Kruja BKSH



COl\IANDO DEL COl\IPA Rr11Il\IENTO 
l\IARYI'Tll\IO D' ALBANTA-DURAZZO 

OH.DINANZA Nr. 52 

ll Colonello di Porto, Cornandante del Compar 
timento Mariltimo d' Albania ; 

lo dipendenza di quanto disposto il Direttorio 
Nazionale del Pai trto Nazionale Fascista Albanese col 
foglio n. 3201/16/G. 320 in data 19 giugno e. a.; 

Riconosciuta la necessita di reintegrate la Com 
pagnia Lavoratori Portuali Halo Albanese C. Gaspar 
ro delle spese ehe la stessa dovra sostenere per cor 
rispondere ai lavoratori portuali I'indennita di malaria; 

Io virtu dei poteri conferit-gli dall'art. 4 del De 
creto Luogotenanziale n. 75 del 16 marzo 1940; 

ORD INA 
·Arl. 1 

Le tariffe delle operazioni di stivaggio, sbarco, 
imbarco e spunta, stabilite con le ordinanze n. 42 
del 14.11.1941 e n. 49 in data 2.J ruaggio 1942, uo«: 
iatamenie alla voce .compeneo mano d/opera", sono 
maggiorate di Fr. Alb. 0,12 a tonnellata. L'importo di 

tale maggiorazione dovra risultare uetlu mente dii:;tin 
to su ogni singola fat tura e costituire un tondo se 
parato di geslione per ii pagarneuto agli aveuti di 
ritto della preseritta inde nnita di m .. laria per il l< rn 
po, nella misura a secouda le morialita fissati dal Di 
rettorio del Parlito Nazionale Fascista Albanese. 

A1 t '2 
La maggiorazione di cui all'articolo pre<·e<lentr 

non r soggetta agli aumenti perventuali. 
Art. ;3 

La presente ordinauza en tra in vigore al le ore 
7 del 1 luglio 1942 e per quante, riguarda distivaggin 
e sbarco dovra essere applicata alle mert-i provenieutl 
<la navi ehe iniziano le operazioei di sbarr o rlopo le 
ore 7 deli' I 1.7.1942. 

Ari. 4 
I cnntt avventori alla presents ordinanza saranno 

pun i ti con le pene pre vis te dall'art. 1 ~ de lia ordi 
nanza n. 42 del 14.11.1941. 

Durazzo, li ~.) giuguo mu.xx. 
II Colonnello di Porlo 

Comandante del Compartimeuto Marittimo d'A lbania 
Ettore Jfollo 

Lajmërim Pajtimtarvet 
Pajtimtarët e FLETORES ZYRTARE janë të 

lutur që t' a paguajnë sa më shpejt pajtimin për 
vitin 1942, që të mos pritet dërglml i Fletores. 

Veçanërisht ftohen ata qi! s'e kanë paguar 
ende pajtimin për vitin 1941 që t' a likuidojnë një 
kohësisht. 

Avviso agli Abbonati 
Si pregano gli abbonati alla GAZZETT A 

UFFICIALE del Regno d' Albania di voter rinnovare 
at piu presto l' abbonamento per l' anno 1942, ver 
sando l' importo relativo, per evitare interruzioni 
netl' invio detla Gazzetta stessa. 

Shtypshnn;ija ,Nikaj, Tirani 

BKSH



~rte supplementare in Iinqua italiana a pag. 9 

Viti XXI 

FLETORJA 
E MBRETNISË 

Nr. 84 

ZYRTARE 
SHQIPTARE 

Tiranë, e Hanë 20 Korrik 1942-XX 

BOTOHET PREJ MINISTRIS SE KULTURt!S POPULLORE 

KONDITAT E PAJTIMIT 

PËR SHQIP,lj:RI, ITALI e PERANDORI: për nji vit Fr. Shq. 20 
,. JASHTE (Shtete të B. Postal) • • ,. • SO 

(për 6 muaj iJysma) 
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 dëf 
tesa përkatëse duhet t' i dërgohet Ministria së KULTURËS 
POPULLORE. 

Për Fletoren Zyrtare, nga jashtë pajtimi mund të dër 
gohet me çek banke, tue shtue fr. shq, 0.50 per pullat e dëf• 
tesës, dhe po n'atë drejtim. 

TAKSA E RE GULLA 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 vleftë shpalljet q'u p!!rka.s;n gJyqeve ose adminis 
tratls Shtetnore dhe ato të cilësuemc t'atilla ose të perjashtueme 
ligjl!riaht nga pagimi taksave Shtetnore, 

Shpalljet botohen rregullisht • kur nuk pengojnë rasje ti! po· 
aaçme • ndër 3 numurat e para pas mbritjea së tyre në Redaksi 

page1a e ahpallje•et bëhet si edhe për pajtimet në Zyrat F nanciare 

DllL'TIMI p6r korreapoodenc6 dhe pag •••• t 61ht, 
MINISTllSt St KULTURts POPULLORE 

(FLETORJA Z'BTARE) 
TllANt 

Pi!RMBAJTJE 
1) O. M. 29 Prill 1942-XX, Nr. 138 
2) Rekuizim prone për Ajrop. Tiranë f. 1 

O. M. 9 Qershor 1942-XX Nr. 139 
Shpronsim zone ne Tiranë , 2 

3) O. M. 9 Qershuer 194?-XX, Nr. 140 
Shpronsim zone në Tiranë • 2 

4) O. M. 21 Maj 1942-XX, Nr. 141 , : 
Lejim funkstonlmi Sb. "Visalbania., · ,. 3 

5) O. M. 26 Qershor 1942-XX, Nr. 142 
Naltësim i shumës per shpenzime me leçitaejen ,. 3 

6) O. M. 30 Qershor 1942-XX Nr. 143 · 
Rishikim i dispozitave kontraktore për çmimin e kripës, 4 

7) D. M. 13 Korrik 1942-XX, Nr. 144 
Lejim funksionimi Sh. «S.A.S.T.E.B. > • 4 

8) D. M. 15 Maj 19-t?-XX. - Emërime • 4 9) D. M. 28 • • - > 5 
10) o. M, 10 ,. • - > c 5 11) D. M. 29 Prill 1942-XX, Nr. 145 » • 5 12) O. M. 28 Maj > - » • 6 
13) [), M. 11 Prill , - , • 
14) D. M. 9 ~ershor 1942-XX. Nr. 146 6 

Shp~rblim' I Këshilltarit T. të Policis » 7 
lb} O. M. 28 Maj ~942-XX. - Emërime c 7 
16 D. M. 28 Fruer 194-1.xx. - • c 7 
17 O. M. 26 Qershor 1942-XX. - Nr. 147 

~htim 150 vendesh për mësues e mësuese > R 
18) D. M. 26 Qershor 1942-XX. - Emërime c 8 

SOMMARIO 
1) O. L. 29 aprile 1942-XX, Nr. 138 

Requisizione d' immobile li Tirana 
2) D. L. 9 giugno 1942-XX, N. 139 

Esproprlazlone di zone a Tirana 
3) D. L. 9 p;iugno 1942-XX, N. 140 

Esoropriazione di una zona a Tirana 
4) O. L. 21 maggio 1942-XX, N. 141 

Autorizzazione per la Soc. An. • Visalb~ia• 
~) D. L. 26 giugno 1942-XX, N. 142 

Aumento della somma concessa per spese 
in base a llcitazione privata 

6) D, L, SO glugno 1942-XX, N. U3 
Revislone delle dispos. contrattuali per ll 

P· 9 

• 9 

« 10 , 
C IO 

,. l1 

• 11 

orezzo di trasporto e della vendita del sale 
7) D. L. 13 luzlio 1942-XX, N. 144 

Autorizzazione per la Soc. An. «S.A.S.T.E.B.• 
8) D. L. 15 maggio 1942 XX. - Nomina 
9) D. L. 18 maggio 1942-XX. - ,. 
10) D. L. tO maggio 1942-XX. - ,. 
11) D. L. 29 aprile 1942-XX, N. 145 

Nomina di membri del Cons. delle Miniere 
12) D. L. 28 maggio 1942-XX. - Nomina 
13) D. L. 11 aprile 19i2-XX. - ,. 
14) D. L, 9 giugno 1942-XX, N, 146 

Indennita al Cons. Tecn•co della Polizia 
15) D. L. 28 maggio 1942-XX - Nomina 
16) D. L. 28 febbraio 1942-XX. - ,. 
17) D. L. 26 giugno 194~-XX, N. 147 

Aumento di 140 posti per maestri 
18) D. L. 28 giugno 1942-XX. - Nomina 

p. 12 
« 12 
,. 13 
« 13 
« 13 
« 13 
• 14 
« 14 

,. 15 
C 15 
C }fj 
•• 1) 
(IC 15 
• 16 

Dekret Mëkcmbësuer Nr. 138 
29-4-1942-XX 

Rekuizim prone për nevoja t'Ajroportit në Tiranë 

NA 
MitKAMBir.B I PimOJITHSlmM I MADHNIS TIJ 

VIKTOR EMANUELIT III 
PitR HIR T:IC ZOTIT E VULLNEI' Tit KOMBIT 

MBREI' I IT AlJB DHE I SHQIPNIS 
PERANDOR I ETIOPIS 

Në virtyt t'autoritetit që Na asht delegue ; 
Mhassi u-pa kërkesa e Komandh Ajronau 

tike të Shqipnis datë 21 Mars 1942.XX Nr. 
2°5596 mbi rekuizimin e nji pjese së pasunis 
të paluejtëshme pronë e Mit-hat Llagamit e \' Ila 
sën per ndertimin e njl mbrojtjeje-pritëse për 
predha në sherbim të Ajroiortit të Tiranës; 

BKSH
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Tue marrë parasysh se rekurojnë ekstremet 
e interesit hotuer ; 

Mhassi u-panë nenet 2 e 4 të D. M. datë 
2 shtatuer 1939-XVIII, Nr. 77; ,, 

Mbi propozimin e Kryetarit të: Këshillit të 
Ministra vet ; .. 

kemi dekretue dhe dekret.ojmë: 
Urdhënohet rekuizimi dhe për pasojë oku 

pimi, për nji perjudhë prej gjashtë muejsh tue 
fillue nga data e këtij Dekreti, e nji pjese së 
pasunis të palujtëshme pronë e Mit-hat Llaga 
mit e Vllazën për ndërtimin e nji mbrojtjeje 
pritëse për predha (fermapalle) në sherhim t' Aj 
roportit të Tiranës, tregue në kartën korografi 
ke që l bashkangjitet këtij Dekreti dhe vistue 
me urdhënin t'Onë nga Kryetari i Këshillit të 
Ministravet proponues. 

Ky Dekret do t'u njoftohet në veshtrim të 
nenit 5 të D. M. datë 2 shtatuer 1939-XXII 
Nr. 77 pronarëve dhe mbajtësave të pasunis sf 
paluejtëshme të rekuizueme. 

Urahënojmë që ky Dekret të botohet na 
Fletoren Zyrtare të Mbretnis, tue i dhanë man 
dat cilitdo qi i përket m "e respektue dhe me 
ha që të respektohet. 

Tiranë, me 29-4-1942.XX. 
Francesco Jaeomonl d. y. 

M. Kruja d. v. 

Dekret Mëkambësuer Nr. 139 
9. Vl.1942.XX 

Shpronësim zone në Tiranë për banim oficerash 

NA 
MftKAMBËS I P~RGJITHSHEM I MADHNIS TIJ 

VIKTOR EI\J:ANUELIT III 
PftR HIR T.it ZOTIT E VUU,NET 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 Jonë datë 11 Dhe 

tuer 1939-XVIII, Nr. 178, që përmban normat 
për shpronësime t'interesës publike; 

Mbassi u-pa kërkesa e Komandës Eprore 
të FF. AA. në Shqipni datë 22 Prill 1942-.IX 
ur, ll88: 

Mbi propozimin e Ministrit Sekretar Shteti 
për Punët Botore; 

kemi dekretue dhe dekretojmë: 

Nen' i vetëm 

Asht deklarue i Juteresës publike ngrehja e 
godinave për banim oficjerash në Tiranë, në 
vendin që rezulton në hartën korografike përka 
tiee që, mbassi t'jetë vistue me Urdhëuin t'O- 

në prej Ministrit proponues, do t'i bashkanjitet 
këtij Dekreti. 

Po në këtë hartë tregohet plani përpjestues'i 
zonës për t'u shpronësue që asht pronë e z. Haj 
redin Reka me nji sipërfaqe prej afro m' 6.525, 
kurizue në Veri :· prona e Rexhep Bardhoshit ; 
në Jugë: Rruga që shkon për në shkollën indu 
stri ale; në Lindje: shkolla industriale; në Pre 
n dim : rruga e Shkodrës. 

Ministri proponues asht i ngarkuem me zba 
timin e këtij Dekreti,· 

Urdhënojmë që ky Dekret të botohet në 
Fletoren Zyrtare të Mbretnis, tue i dhanë man 
dat cilitdo që i përket t'a respektojë dhe të hajë 
që të respektohet. 

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

Ilj as Agushi d. V. 

Dekret Mëkambësuer N r. 140 
9. VI.1942-XX 

Shpronësim zone në Tiranë për banim oficerash 

NA 
MEKAMB!IB I Pli:RGJITHSHEM I MADHNIS TIJ 

VIKTOR El\>IANUELIT III 
Pli:R HIR Tli: ZOTIT E VULLNET Tli: KOMBIT 

MBRET I IT ALIS DHE I SHQIPNIS 
PERANDOR I ETIOPIS 

Në virtyt fautozitetit që Na asht delegue; 
Mbassi u-pa Dekreti i Jonë datë 11 Dhje 

tuer 1939- VIII, Nr. 178, qe përmban normat 
për shpronësime t'interesës publike; 

Mhassi u-pa shkresa e Komandës Eprore të 
FF. AA. në Shqipni, datë 22 Prill 1942.XX, 
Nr. 1190; 

Mbi propozimin e Ministrit Sekretar Shteti 
për Punë Botore; 

~emi dekretue dhe dekretojmë: 

Nen' i vetëm 

Asht deklarue e interesës publike ngrehja e 
godinave për hanim oficjerash në Tiranë, në ve 
ndin që rezulton në hartën korografike përkatë 
se, që, mbassi të jetë vistue me Urdhënin t'Onë 
prej Ministrit proponues do t'i bashkangjitet kë 
tij Dekreti. 

Po në kltë hartë, tregohet plani përpjestues 
i zonës për t'u shpronësue pronë e z. Abdyl 
Mustafa Koklli në Tiranë, me nji si përfaq J prej 
m'l 1.600, kufizue, në Veri: Prona e Abdyl Mu 
stafa Koklli; në Jugë: prona e Rexhep Rada; në 
Lindje: rruga Him KoHi; në Preudim : prona e 
Abdyl , Mustafa Koklli. 

BKSH



3 '. · ·· ,FLETOOtJ~ ZYRTABE1'20 • Korrik 1942-XX Nr. 84 I• 

Ministri proponues asht i ngarkuem me 
zbatimin e këtij Dekreti. 

Urdhënojmë që ky Dekret të botohet në 
Fletoren Zyrtare të Mbretnis, tue i dhanë man 
dat cilitdo që i përket t'a respektojë dhe të hajë 
që të respektohet. 

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

Iljas Agushi d. v. 

,,.,~ ¥ 

Dekret Mëkembësuer Nr. l 41 
21.5.1942-XX 

Lejim funksjonimi Sh. <Visalbania» 

NA 
Mtt:KAMB~S. -I P~RGJITHSH1tM ! MADHNIS TIJ 

VIKTOR EMANUF;LIT III 
~R HIR ~1!! ZOTIT E VULLNET T~ KOMBIT 

MBRET I IT ALIS DHE I SHQIPNIS, 
PERANDOR I ETIOPIS 

Në virtyt t'autoritetit që Na asht delegue; 
Tue pamë Vendimin me datë 23.2 1942~XX 

të Gjykatës së Shkallës së 1-rë në Tiranë, JTI ht 
konstituimin e Shoqëuis Anonime ,, Visalhania", 
dhe mbi konformitetin e aktit koshtetues dhe të 
Statutit t'asaj Shoqënije, me dispozitat e Ligjëe, 
paraqit me shkresën Nr. 1237 datë 6 Maj 1942- 
XX të Kryesia së Këshillit të Ministravet; 

Tue pamë edhe nenin 8 të Rregullores mbi 
aplikimin e .dispoaita vet të Kodit Tregtar ; 

Mbi . propozimin e Ministrit Sekretar Shteti 
për Ekonomin Kombëtare ; 

kemi deltretue dhe dekretojmë: 
Aprovimin e Vendimit të sipërmendun të 

Gjykatës së Shkallës së Lrë në Tiranë, dhe urdhë 
nojmë lejimin e funksionimit të Shoqënis Ano 
nime me emnfn ,,Visalbania", me qendër në 
Tiranë:-- - - - - - 

Urdhënojmë që ky Dekret të botohet në 
Fletoren Zyrtare të Mbretnis, tue i dhanë man 
dat cilitdo qi i përket me respektue dhe me baë 
që të respektohet. 

Tiranë, me 21.5.1942-XX. 
Francesco Jacomoni d. v. 

'r 

K. Kotte d v , 

Dekret Mëkamësuer Nr. 142 
26.6.1943-XX 

Naltësim i shumës për shpenzime me 
leçitacjon e marrëveshje private 

NA 
Ml!!KAMBM I PËRGJITHSH1tM I MADHNI$ TIJ 

VIKTOR EMANUELIT III 
PËR HIR TË ZOTIT E VULLNET TË KOMBIT 

MBRm' I" IT ALIS DHE I SHQIPNIS 
PERANDOR I ETIOPIS 

N~ virtyt t' autoritetit që Na asht delegue; 

Mhassi u-pa neni 15 i Statutit Themeltar 
të Mbretnis e n'en'i 14 i Dekretit Mëkabësuer 
Nr. 101 d. 3. Prill 1940-XVIH, kthye në ligjë 
me d. 1,2 Korrik 1940-XVIII Nr. 358; 

Tue'' pa nevojën me naltëaue shumën e Iejue 
me nga ligja d. 18 Maj 1939 e Rregullorja d. 
20 Prill 1936 mbi administrimin e Pasunis e të 
Kontabilitetit të Përgjithshëm të Shtetit për shpen 
zime me Iicitacjon e marrëveshtje private e për 
punime për ·t'u krye· n' ekonomi; 

Mba~si u-ndigjue Kshilli i Ministravet; 
Mbi propozimin e Kryetarit të Kshillit të 

Ministravet nji mendimi me Ministrin Sekretar 
Shtetit per Financat, 

kemi dekretue dhe d.ekret.ojmë: 
Neni 1 

Shuma deri ne fr. shq. 2.000 (dymij) Iejue 
për shpenzime në bazë të licitacjoni privat me 
nenin 5 pikën 4 të ligjës d. 28 Maj 1939 e ne. 
nin 20 pike 4 të Rregullores d. 20 Prill 1936 
mbi administrimin e Pasunis e të Kontabilitetit të 
Pergjlthebëro' të'· 'Shtetit. naltsohet në fr. shq. 
3.590 (~~1inij e; pesqind). 
,. Neni 2 

Shuma deri në. fr. shq. 500 (pesqind) lejue 
për shpenzime në bazë të marreveshtjeje private 
me nenin 5 paragraf e) të Ligjës d. 28 Maj 1929 
e nenin 21 pika 5 të Rregullores mbi adminis 
strimin e Pasunis e të Kontabilitetit të Përgjith 
shëm të Shtetit, naltësohet në fr. shq, 1500 (nji 
mij e pesqind). 

Neni 3 

Shuma e · shpenzimit deri në fr. shq, 500 
(pesqind], për punime qi duhen krye n' ekonomi, 
lejue me nenin 28 të Rregulleres d. 20 Prill 
1936' mbi zbatimin e ligjës mbi administrimin e 
e Pasunis e të Kontabilitetit të Përgjithshëm të 
Shtetit, naltsohet në fr. shq. 1500 (njimij e 
pesqind). 

Neni 4 

Ky Dekret hyn në fuqi nga dita e botimit 
të, tij në Fletoren Zyrtare të Mbretnls dhe ka 
me i u paraqitë nga Kryesija e Këshillit Mini 
struer Kshillit t' Epërm Fashist Korporativ per 
kthimin e tij në ligjë. 

Urdhnojmë 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 ha 
që të respektohet. 

Tiranë, më 26.6.1942-:XX 
Francesco Jaoomoni d. v. 

M. Kruja d. v, 
Shuk Oura.kUQ1 
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Parte su.pplementare in llnqua italian a a p~jJ. 11 

Viti XXI 

FLETORJA 
E MBRETNISË 

Nr. 87 

ZYRTARE 
SHQIPTARE 

Tiranë, e .Merkure 29 Korrik 1942-XX 

BOTOHET PREJ MINISTRIS S£ KULTURtS POPULLORE 

KONDITAT E PAJTIMIT 

PËR SHQIPijRI, ITALI e PERANDORI: për nji vit Fr. Shq. 20 
» JASHTË (Shtete të B, Postal) • • • > 80 

· (për fl muaj gjysma) 
Një numur (deri 16 faqesh) i muajit n'udhtim Fr. Shq. 0,20 
» " ,. " i vjetis.r ,. 1.- 

(Numura të veçanta shiten edhe në Libraritë) 
TIS 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 Ministria së KUL TURES 
POPULLORE. 

Për Fletoren Zyrtare, nga jashtë pajtimi mund të dër 
gohet me çek banke, tue shtue fr, shq. 0.50 per 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 vleftë shpalljet q'u përkasin gjyqen ose adminie 
tratl!a Shtetnore dhe ato të cilësu-mc t'atilla ose të perjashtuemc 
ligjëriaht nga pagimi taksave Shtetnore, 

Shpalljet botohen rregullisht • kur nuk pengojnë rasje ti! po· 
saçme • ndër 3 numurat e para pas mbri+jee eë tyre në Redaksi 

pagesa e ahpal\jevet bëhet si edhe për pajtimet në Zyrat Fi.nanciue 

DllEJTIMI ~r i:orreapondenc6 dhe pagesat 61ht , 
MINISTlllS£ S£ KULTUR!S POPULLORE 

(FLETORJA ZYRTARE) 
TIRAN£ 

Pi!RMBAJTJE 

I) D. M. 21 Korrik 1942-XX, Nr. 152 
Krijim i Komitetit Q. për Noz. e Konsume f. 
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Dekret Mëkambësuer 152 

21-7-1942-XX 

Krijim i Komitetit Qendror për Nozullime e 
Konsume 

NA 
~"\IBIS I P!RGJITHSHW I MADHNIS TIJ 

VIKTOR EMANUELIT III 
P:ltR HIR Tm ZOTIT E VULLNET T! KOMBIT 

MBRET I !TALIB DHE I SHQIPNIS 
PERANDOR I ETIOPIS 

Në virtyt t' autoritetit që Na asht delegue : 
Mbassi u panë nenet 15 të Statutit Themel 

tar e 14 të D. M. 3 Prill 1940, nr, 101, i 
kthyem në Ligjen 12 Korrik 1940-XVIII, nr. 
358; 

Tue marrë parasysh, nevojën e domosdo 
shme e urgjente për me disiplinue në mënyrë të 
njinjishme e të rreptë të gjithë landën qi ka li 
dhje me nozullimet, konzumet, çëmimet, shpër· 
ndamjen e prodhimin e sendeve ushqimore e të 
sendeve me konsum të madh e të zakonshëm ; 

Mbassi u-ndigjue Këshilli i Ministrave ; 
Mbi propozimin e Kryetarit lë Këshillit të 

Ministrave, Ministër Sekretar Shteti për Punët 
e Mbrendshme, i njij mendimi me Mnistrat Sek 
retar Shteti për Partin Kombtare Fashiste Shqip· 
tare, për Ekonomie Kombëtare, për Drejtësia e 
p~r Financat; 
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kemi dekretue dhe dekretojmë: 
Neni 1 

Pranë Ministrie s'Ekonomis Kombëtare krijohet 
nji "Komiteti Qendruer për nozullime e konsume", 
i përbamë nga K.ë.;hilltari i përhershëm i Mini 
strie s' Ekonomie Kombëtare, Kryetar, nga nji 
nën.kryetar i emnuem prej Kryetarit të Këshillit 
të Ministrave, nga Nën-Këshilltari i përhershëm 
në Ministrin e Punve të Mbrendshme, nga Drej 
tori ose nëndrejtori i përgjithshëm i Policie, nga 
Komandanti epruer i Karabinierëve Mbretnorë, 
nga Komandanti epruer i Rojës Mbretnore të 
Financës ose oficerat eprorë të shënjuem prej 
tyne, nga nji oficer epruer i Intendencës ushta 
rake, nji Inspektor epruer i Ministrie s' Ekono 
mis Kombëtare, nga Drejtorët e Shërbimeve të 
drithnave, të nozullimeve e të Tregtis e indu 
stria, nga Drejtori i monopoleve të Ministria së 
Financave dhe nga nji delegat i Bankës Kom 
bëtare të Shqipnis, si antarë. 

Komiteti, për çashtje të ndryshme, mundet 
me thërritun si eksperta persona qi kanë ek 
speriencë të veçantë ndër landët për të cilat do 
të mirret vendim dhe mundet me formue në gji 
të vetë Nën-komitete me atributa të caktuem. 

Nën-kryotari asht edhe Sekretar i përgjith 
shëm i Komitetit. 

Neni 2 
Asht në kompetencën ekskluzive të Komi 

tetit të përmendun në nenin 1 çdo vendim qi 
ka të hajë me nozullimet, çëmimet, prodhimet, 
importimet, eksportimet, shpërndamjet dhe re 
kuizimet e gjanave ushqimore, pijeve, bagtive, 
sendeve të veshjes e tekstile si dhe të lubrifi 
kantave e të pneumatikëve (gomave). 

Komiteti merr masa gjithashtu me rregullue 
shpërndarjen e krypës e të Karhurantave. 

Komiteti disiplinon qarkullimin e mjeteve 
të mbartjes si dhe importimin, eksportimin dhe 
rokvizimin e tyne, mbikqyr stabilimentet Indu 
strore qi interesojnë prodhimin ose transformimin 
e gjanave të tregueme në paragrafin e parë dhe 
ndryshimet e tyne, dhe cakton pasunit e paluej 
tëshme qi kanë m'u rekvizue për ruejtjen e pro 
dhimeve e të sendeve të nevojës së parë. 

Intendenca Ushtarake, mundet me ble ose 
me ha rekvizime në Shqipni në marrëveshtje me 
Kryetarin e Komitetit të përmendunin në nenin 1. 

Në rasa të nji randësije ma të madhe vën 
dos Komiteti. 

Neni 3 
Ordinancat e nevojshme;për zbatimin e ven 

dimeve të Komitetit të përmendun në nenin 1, 
nxiren nga Ministri i Ekonomia Kombëtare. 

Neni 4 
Në çdo seli Prefekture formohet nji Këshill 

Krahinor për Ekonomin, i kryesuem nga Sekre" 
tari Federal e i përbëmë nga Kuestori, nga Ko" 
mandantët e Karabinierëve Mbretnorë e të Ro· 
jëe Mhretnore të Fiuancës, nga nji i deleguem i 
Prefektit, nga nji përfaqsues i Odës së Tregtia, 
nga Kryetari i Zyrës së Bujqësis dhe nga Krye 
tari i Bashkis ose i Komunës. 

Këshilli ka nji Zyrë Sekretarije, në krye të 
së cilës thirret nji nëpunës, qi mund të mirret 
edhe në kontratë, mbi propozimin e Sekretarit 
Federal, mbassi të dëgjohet Kryetari i Komitetit 
të përmendua në nenin 1. 

Në Nënprefekturat, qi kanë Oda tregtije, 
mundet m'u formue nji Këshif l Rrethi për Eko 
nomin, përbamë prej Sekretarit politik të P.K. 
F. Sh. qi e kryeson, nga nji nëpunës i Nënpre 
fekturës së vendit, nga Komandantët e Karabi 
nierëve Mbretnorë e të Rojës së Financës, nga 
përfaqsuesi i Odës së Tregtie dhe nga Kryetari 
i Bashkis ose i Komunës. 

Neni 5 
Këshillet krahinore ose të rrethit për Eko 

nomin kujdesjen për zbatimin e ordinancave të 
përmenduna në nenin 3, venë në dije Kryetarin 
e Komitetit mbi gjëndjen anonare të qarkut të 
Prefekturës, ose_ të Nënprefekturës, bajnë propo 
zimet qi gjejnë t'arsyeshme dhe i propozojnë 
Prefektit masat e ngutëshme e të domosdoshme 
tue njoftue për këto telegrafisht Kryetarin e 
Komitetit. 

Këshilli krahinor dhe ai i Rrethit duhet 
m'u mbledhë të paktën nji herë në javë dhe 
për çdo mbledhje duhet m'u mbajtë nji proces 
verbal me hollësina qi ka me i u kumtue mbrë 
nda njizet e katër orve Kryetarit të Komitetit. 

Neni 6 
Shkeljet e ordinancave Ministrore të për 

menduna në nenin 3 ndëshkohen, me përjashtim 
të rasave kur vepra formon faj ma të randë, tië 
parashikuem nga ligjë të tjera në Iandë nozulli 
mesh e konsumesh, me burgim prej nji mueji 
deri në dy vjetë dhe me gjobitjen prej pesqind 
në tremij franga shqiptare përveç pagesës së nji 
shume prej nji deri pesë herë vleftën e mallit 
të shitun e t'ekspozuem në shitje ose të çmimit 
të paligjshëm të praktikuem dhe me konfiskimin 
e të gjitha sendeve të zotnueme e të m-eteve 
qi kanë shërbye për kryemjen e fajit, qofsjiin 
këta të mbramët pronë e cilitdo. 

Shkelsit' kanë m'u arre-tue me nji herë dhe 
do t'i dërgohen për gjykim Gjyqtarit kompetent 
qi ka me marrë masat me dekret penal. 

Nuk lejohet a; nxjerrja jashtë burgut as 11· 
rimi i përkohshëm as pezullimi me kondita i 
zbatimit të ndëshkimit. 
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Neni 7 
Pamvarsisht nga zbatimi · i sanksioneve të 

përmenduna në nenin 6, Prefekti dhe Nënpre 
fekti mbi kërkimin e Komitetit qëndruer ose të 
Kryetarve të Këshillave krahinore ose të Rrethit 
do t' urdhnoinë në kurriz . të fajtorit mbylljen e 
menjiherëshme t'ushtresës ( eserclzio] dhe pezulli 
min e veprimtaria zejtare për nji kohë nga shta- 

, ~ë në njiq:indetetdhet ditë, si dhe shitjen e gja 
nave ose të mjeteve të sekvestrueme, 

E ardhuna e shitjes së nalt-përmendun do 
të depozitohet në Bankën Kombëtare të Shqip· 
nis dhe me dekretin e dënimit do të konfisko 
het e do t'urdhënohet derdhja e saj në Drejto· 
riu e t' Ardhunave të Minfstris së Financave. 

Neni 8 
Të gjitha zyrat qeveritare janë të detyrue 

me II).e dhanë bashkëpunimin e duhun dhe me 
i u përgjegj me njiherë të gjitha pyetjeve qi 
mund t'u drejtohen nga Kryesija e Komitetit 
Qendruer ose nga Kryetarët e Këshillave krahi 
nore e të Rrethit për Ekonomin e qi në çdo 
mënyrë kanë lidhje me ikompetencat e përmen 
duna në nenin 2. 

Funksjonarët dhe nëpunsit e pakujdeshëm 
do t'i shtrohen ndëshkimit disipllnuer të pezu· 
llimit nga nëpunsija e nga rroga për nji kohë 
jo ma të shkurtën se pesëmbëdhet ditë e jo ma 
të gjatë se tre muej, me përjashtim të rasës kur 
fakti i kryem nga ata nuk formon faj të para 
shikuem nga ligjet në fuqi. 

Neni 9 
Në çdo qendër Prefekture dhe, po qe e ne, 

vojëshme, edhe ndër qandrat e Nënprefekturave. 
do të formohen skuadra anonare të përbame prej 
oficerash e Agientash ose Militësh të Trupave të 
ndryshëm të Policia me detyrën kryesore për me 
mbikqyrë zbatimin e masave në landë nozulli 
mesh e konsumesh. 

Detyrim të njëjtë kanë edhe të gjithë Ofi 
qarët e Agjrntat e tjerë të Policie. 

Ofiqarët dhe Agjentat e Policis janë të de· 
tyruem me dërgue, mbrenda njizetekatër orëve, 
kopjen e proces-verbaleve të mbajtuna në lidhje 
me shkeljet e ordinancave në landë nozullimesh 
e konsumesh 03e njoftimin e ngjarjes, në Krye· 
sin e Komitetit Qëndruer për propozimet even 
tuale të masave të tregueme në nenin 7. 

Neni 10 

Ministri i Financave asht i autorizuem me 
ha, me nji Dekret të vetin, ndryshimet e Buxhe 
tit qi do të jenë të nevojëshme për zbatimin e 
këtij Dekreti. 

Neni 11 
Nji rregullore, e vëndosun nga Komiteti 

Qendruer dhe e aprovueme nga Ministri i Eko 
nomis Kombëtare, do të caktojë normat e ne 
vojëshme për funksionimin e Komitetit Qendruer 
e të Këshillave Krahinore e të Rrethit për Eko 
nomin. 

Ky Dekret hyn në fuqi nga dita e botimit 
në Fletoren Zyrtare të Mhretnis dhe prej kësaj 
date abrogohet· çdo dispozitë e papajtueshme me 
dispozitat e përmlrajtnna në këtë Dekret. 

Kryetari i Këshillit të Ministrave propozues, 
asht i ngarkuem m..e e paraqitun këtë Dekret në 
Këshillln Epruer Fashist Korporativ për t'a kthye 
në Ligjë. 

Urdhënojmë ep ky Dekret të botohet në 
Fletoren Zyrtare të Mbretnis, tue i dhanë man 
dat cilitdo qi i përket me e respektue dhe me 
ha qi të respektohet. 

Tiranë, më 21-7-1942-XX. 
Francesco Jacomoni d, v. 

M. Kruja d. v . 
Kolë Bib Mirakaj d. v. 
K. Kote d. v. 
Shuk Gurakuqi d. v. 

Dekret Mëkambësuer Nr. 153 
13-7-1942-XX 

Eksekutim marrëveshjeje U Qeveris Shq. me 
Seksionin e Kreditit Bujqësor të Bankës së Napolit 

«Albania,· për blemjen e 3000 kv. misër fare 

NA 
Mtl:KAMBtl:S I PËRGJITHSHtl:M I MADHNIS TIJ 

VIKTOR EMANUELIT III 
Pi/JR HIR Ttl: ZOTIT E VULLNET T:l!l KOMBIT 

MBRET I IT ALIS DHE I SHQIPNIS 
PERANDOR I ETIOPIS 

Në virtyt t'autoritetit që Na asht delegue ; 
Mbassi u-ndigjue Këshilli i Ministravet; 
Mbi propozimin e Ministrit Sekretar Shteti 

për Ekonomin Kombëtare nji mendimi me Mi 
nistrin Sekretar Shteti për Financat; 

kemi dekretue dhe dekretojmë: 
Neni 1 

I asht dhanë eksekutim i plot dhe komplet 
marrëveshjes të stipulueme më datë 16 Maj 
1942-XX r-dërmjet Qeveris Shqyptare dhe Sek 
sjonit të Kreditit Bujqësuer të Bankës së Napo 
lit ,,Albania", konvencjon që i lidhet këtij De· 
kreti. 

Neni 2 
Ky Dekret hyn në fuqi qysh prej datës të 

botimit të tij. 
Urdhënojmë që ky Dekret të shpallet në 

Fletoren Zyrtare të Mbretnis tue i dhanë man- 
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dat kueit i përket për t'a zbatuar e për t'a ha 
që të zbatohet. 

Tiranë, me 13- 7 -1942-:XX. 
M- Kruja d. v, Francesco Jacomoni d. "Y· 

Shuk Gurakuqi d. v. 

Mnrrëveshtje në mes të Ministris s'Ekonomis Ko-· 
mbëtare në përf 'aqsim të Qeveris Mbretnore Shqip 
tare dhe të Banco di Napoli ,,Albania" Sek 
cionit të Kreditit Bujqësuer, në lidhje me Finan 
cimin e duhun për blemjen e 3000 kuintaloe 
misri për farë dhe për shpërndamjen e pastajme 
bujqëue blerës a nga prefektura e Gjinokastrës 

Në lidhje me përmbajtjen e vendimit Nr, 
522 të datës 27 Prill 1942-XX të të ndershmit 
Këshillit Ministruer, vendimi i cili han pjesë të 
pandashme të kësaj marëveshtje, me qëllim me 
muejtë me konkretue veprimet përkatse për ble 
mjen e misrit për farë dhe për shpërndamjen e 
pastajshme hujqëve blerëse në mes të Banco di 
.Napoli ,,Albania" Sekcjonit të Kredit Bujqësuer 
dhe të Ministris s'Ekonomis Kombëtare me për· 
faqsim të Qeveris Mbretnore Shqiptare lidhen 
këto akorde: 

Art. 1 

Sekcjoni i Kreditit Bujqësuer i Banco di 
Napoli ,,Alb1mia" do të hapi nji llogari rrjedhë· 
se (conto corrente) t'intestueme ,,Ministrija e E 
konomie Kombëtare - Financimi i misrit për 
farë" llogaris në të cillën do të debitohen herë pas 
here me vërtetimin, shumat që do të paguhen për 
hlemjen e misrit për farë, dhe pastaj do të kre 
ditohen shumat që do të nxierren nga shitjet e 
hamuna si me kredië ashtu dhe me të holla në 
dorë ; qysh nga data e kreditimit të shumave do 
të fillojn kamatat në kredie ose dohit të Mi 
nistris. 

Art. 2 
Sekcioni i Kreditit Bujqësuer i Banco di 

Napoli .,Albania" do t'i japi instrukcionet e du. 
buna Degave të saja simbas hollsinave të shpej 
ta që do të japi Ministrija në fjalë për pagesën 
e shumave të nevojshme për hlemjet. 

Art. 3 
Ministrija e Ekonomie Kombëtare do t'i 

njoftojë me të shpejtë lnsitutit emnin e funk 
cjonarit po t'asajë Ministriie të ngarkuem për 
hlemjen e misrit për farë. 

Art. 4 
Pagesat e misrit të blemë, do të bahen 

pranë Degave të Banco di Napoli ,,Albania" në 
bazë të marrëveshtjeve preventive ni! mes ti! De• 
gave në fjalë dhe Funksjonarit të ngarkuem nga 
Ministrija pet të ha blemjet dhe si mbas Instru- 

cjoneve qi Seksjont i Kreditit Bujqësuer do t'i 
japi Degave përkatse të mvaruna prej tij. 

Art. 5 
Minlstrija e Ekonomia Kombëtare, dhe për 

këtë Funksjonari i autorizuem, tue marë para 
sysh sasien e misrit për farë që do të blihet, 
caktue në kuintal 3000 dhe të çmimit të ble 
mjes që nuk do të mundet të kapërcejë 120. fr.shq. 
për kuintal, do të mundet për terbekje (prdevue) 
deri ne shumën maksimale prej fr.shq. 360.000 
(treqindegjashtëdhetmij) veçse po të merren ven 
dime te! tjera po të paraqitet nevoja. 

Art. 6 
Mieri për farë që do të blehet, do të tran 

sportohet në qendrën e sbpërndamjes me kujde 
sien dhe si t'i duket ma mirë nga Mioistrija. 

Art. 7 
Për dorëzimin e misrit bujqeve hlersa, Zy 

ra e Bujqesis e Gjinoskastrës do të drejtojë, me 
letër të posaçme paraqitjeje, bujqit pranë Degës 
së Banco di Napoli "Albania", për të krye for . 
malitetet e nevojshme të huas bujqësore. Shuma 
netto e nxjerrun do të derdhet në kredie të llo 
garis së Ministrie siç hahet fjalë n' Art. I. 

Art. 8 
Dega e Banco-s di Napoli "Albania" do t'i 

leshojnë bujkut nji dokument për qëllimin e 
paracaktuem, në mënyrë që vetë bujku, tue vër· 
tetue pagesën e bamun, të mundet t~ terhjekë 
misrin për farë të hlemun, 

Art. 9 
Për veprimet e huas përkatëse, tne marrë 

përasyesh se Qeverija Mbretnore garanton plotë· 
sisht likuidimin e efekteve të skontuem për që· 
llimin në fjalë, dhe këtë deri në skadencën de 
finitive që nuk duhet U! ketë vend ma vonë se 
nga mueji Nanduer i ardhëshëm i përfshiem, De 
ga e Banco-s di Napoli "Albania" do t'i japi 
vijimin para së gjithash perfeksjonimit të hua 
nave që do të kërkohen prej personave që do të 
tregohen shprehimisht prej Zyrës kompetente të 
Ministris. 

Art. 10 
Mbasi garanclja e Qeveris Mbretnore, që fi 

Hon qysh prej pagesave të para të hamuna për 
blemjen e misrit për farë, do të vazhdojë me 
eksistue financimin në fjalë deri në shlyemjen 
e plotë të efekteve të nënshkruem prej hujqëve 
hleresa, Sekcjoni i Kreditit Bujqësuer i Bancos 
di Napoli "Albania" do të kujdeset m'i njoftue 
Ministrie së Ekonomie Kombëtare herë pas" here 
humbjet eventuale që do të vërtetohen me ska 
dimin e huanave të akordueme. 

Ndërkaq, na lidhje me garancien e 1ipërme 
U! Qeverie Mhretnore, Ministrija e Ekonomie 
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Kombëtare, në bashkëpunim me Ministrin e Fi 
nancavet, do të kujdeset për t'i a mveshë bilan 
cit të vet nji shumë të përshtatëshme që të 
mundet me mbulue humbjet eventuale. 

Art. 11 
Me kryemjen e veprimeve të dorëzimit të 

misrit për farë hujqëve blerësa Seksjoni i Kre 
ditit Bujqësuer i Banoo-s di Na poli "Albania", 
do të kujdeset për mbylljen e llogaries rrjedhë· 
se t' Intestueme Ministrie së Ekonomis Kombtare 
tue i a paraqitun kësaj kopjen që të mundet 
kështu Ministrija në fjal m'u kujdesë për likuj 
dlmin përkatës, pra, për pagesën Institutit finan 
cues diferencën e rrjedhun nga mungesa eventu 
ale të shitjes së misrit (mbeturinat, firot, hum 
bjet etj .... ) dhe për kamatat e maturueme në fa. 
vorin e Institutit në lidhje me financimin e 
bamun. 

Art· 12 
Në referim t' Art. 10 të sipërm tue marrë 

parasysh se skadencat e fundit të huanavet do 
të verifikohen mbrenda ushtrimit financjar 1942- 
1943, Ministrij~ e Ekonomis Kombëtare do të 
kujdeset po mbrenda këtij ushtrimi financjar 
për likujdimin e plotë të humbjeve të vërtetueme. 

Tiranë, më 21-4-1942-XX. 
Për Oeverin Mbretnore Sbpiptare 
Mhli1trija e Ekonomis Kombëtare 

K. Kote d. v. 
Banco di Napoli "Albania" 
Sekcjoni i Kreditit Buiqësuer 

(Ferraiolo d v.) (Olianiello d. v.) 

Dekret Mëkembësuer Nr. 154 
1:J-7-1942-XX 

Eksekutim marrëveshjeje të Qeveris Shqiptare 
me Seksionin e Kreditit Bujqësor të Bankës së 
Napolit ,,Albania" për blemjen e 1000 kokë bagëti 

NA 
11'.mtAMBOO I P:ERGJITHSHËM I MADHNIS TIJ 

VIKTOR EMANUELIT Ill 
PtcR Hffi TE ZOTIT E VULLNET Tift KOMBIT 

MBRET I IT ALIS DHE I SHQIPNIS 
PERANDOR I ETIOPIS 

Në Tirtyt t' autoritetit që Na asht delegue; 
Mbassl u-ndigjue Këshill] i Ministravet; 
Mbi proponimin e Ministrit Sekretar Shteti 

për Ekonomh(Kombëtare, një mendimi me Mi 
nistrin Sekretar Shteti për Financat; 

kemi dekretue dhe dekretojmë: 

Neni 1 
I asht dhanë ekzekutim i plotë dhe komplet 

marrëveehtjes të stipulueme me datë 21 Prill 
1942-XX ndërmjet Qeveris Shqiptare dhe Seksio 
nit të Kreditit Bujqësuer të Bankës së Napolit 
,,Albania", Konvencion qi I lidhet këtij Dekreti. 

Neni 2. 
Ky Dekret hyn në fuqi qysh prej datës të 

botimit të tij. 
Urdhënojmë që ky Dekret të shpallet në 

Fletoren Zyrtare të Mbretnis, tue i dhanë man 
dat kuejt i përket për t'a zbatue e për t' a bë 
që të zbatohet. 

Tiranë, më 13·7-194,2-XX. 
Francesco Jacomoni d. v. 

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

Lidhje në mes të Ministris s' Ekonomie Kombë 
tare në përfaqësim të Qeveris Mbretnore Shqip· 
tare dhe të Banco di Napoli ,,Albania" Seksioni 
i Kreditit Bujqësuer, në lidhje me financimin e 
duhun për blemjen e një sasije prej njëmijë ko 
këve bagtië dhe për shpërndamjen e tyne bujqve 
blerësa të Prefekturave të Beratit, Vlonës dhe 
Gjinokastrës. 

Në Jidhje me caktimet e përmbajtuna në 
Vendimin Nr. 419 të datës 4 Prill 1942-XX të 
të ndershmit KëshiJlit Ministruer~ me qëllim për 
të muejt me konkretue veprimet përkatëse për 
blemjen e bagtis dhe për dorëzimin e tyne buj 
qëve blerësa, në mes të Banco di Napoli ,,Alba 
nia" Seksioni i Kreditit Bujqësuer dhe të Mi 
nistris s' Ekonomia Kombëtare në përfaqësim të 
Qeveris Mbretnore Shqiptare, ndërhyejn akordet 
e posht-shenueme : 

Art. 1. 
Seksioni i Kreditit Bujqësuer i Banco di 

Napoli ,,Albania" do të hapi një llogarië rrje 
dhëse të titullueme ,, Ministrija e Ekonomis Kom 
tare - Financimi për Bagëtië» në të cilën Ilo 
garië rrjedhëse do të debitohen, kuërdoherë që 
të vërtetohen, shumat që kanë m' u derdhë për 
blemjen e bagtiës, dhe pastaj do të kreditohen 
shumat që do të nxjerren nga shitjet e bamuna 
Ri me kredië ashtu edhe me të holla në dorë ; 
që nga data e krediës ose të detyrimit të shu 
mave përkatëse do të fillojnë vazhdimin e inte 
resat në kredië ose në detyrë të Ministriës. 

Art. 2. 
Seksioni i Kreditit Bujqësuer i Banco di 

Napoli ,,Albania" ka m' i dhanë instruksionet e 
nevojshme Degës së Sajë në Prizrend për derdh 
jen e shumave të duhuna për bslemjen e bagëti, 
ve në Kosovë. 

Art. 3. 
Ministrija e Ekonomis Kombëtare me të 

shpejtë ka m'i njoftue Institutit emnat e an 
tarëve të Komisjonit Ministruer që do të shkojë 
në vend dhe ka me caktue, tue i dorëzue Insti- 
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tutit nji fac.simile të nënshkrimeve, dy, prej An 
tarve në fjalë, t' autorizuem për të tërhjekë (pre 
levue) shumat e nevojshme për hlemjen e hag 
tiës në fjalë. 

Art. 4 
Tërhjekjet (prelevimet) do të bahen pranë 

Degës së Banco di Napoli ,,Albania" në Prizrend 
(e cila do të hajë marrëveshtje më të sakta me 
komisionin Ministria), që veprimet të zhvillohen 
në mënyrën më të mirë të mundëshme) me anë 
çeqesh llogarije rrjedhëse të nënshkruem kështu: 

(,,Të dy Antarët e Komisjonit") 
Çeqet në fjalë do mund të lëshohen si në 

favorin e vet ashtu edhe në favorin e personave 
të tretë. 

Art. 5 
Ministrija e Ekonomia Kombëtare, dhe për 

këtë Antarët e autorizuem, tue marrë para syësh 
krenat e bagtiëve që do të blehen, të caktuem 
në saaiën e njëmijë, do të munden me tërhjekë 
në sasiën maksimale prej fr. shq, 1.000.000. 
(një milion) veçse po të merren vendime të tjera 
po të paraqitet nevoja. 

Art. 6 
Bagtia e hlëmun do të transportohet ndër 

qendra e shperndamjes me kujdesien e vetë Mi 
nisries në menyren që do t'i duket ma mirë. 

Art. 7 
Për dorëzimin e hagtis bujqve hlerësa zy 

rat e mvaruna nga Ministrija e Ekonomis Ko 
mbëtare (që Minlstrija vetë ka m'i a njoftue 
me kohë t~ duhun Seksjonit të Kreditit Bujqë 
suer të Banco-s di Napoli "Albania,,). do t'i 
drejtojnë me letër të posaçme paraqitjeje, vetë 
bujqit pranë Degave t'i Institutit, që të derdhin 
në dorë të hollat e shumës i:,ë detyrueme ose të 
kryejnë formalitetet e duhuna të huas bujqësore 
shuma netto e së cillës do të derdhet në kredie 
të llogari es se Ministrie, siç han fjalë art. 1 ). 

Art. 8 
Degat e Bancos-s di Napoli "Albania,, do t'i 

lëshojnë bujkut nji dokument që për kUë që 
llim do të caktohet, . kështu qi bujku në fjalë, 
toe dishmue se ka krye pagesën të mundet me 
terhjekë hagtien e bleme. 

Art. 9 
Për veprimet përkatëse të huas, tue pasë 

para sysh se Qeverija Mbretnore garanton plo 
tësisht përfundimin e mirë t' efekteve të skon 
tu=me për qëllimin që këtu hahet fjalë, dhe këtë 
der- n e skadencën definitive që do të mund të 
ndo Ihm mbrenda 4 vjeteve që nga data e lë 
shimit U! kambjaleve, Degat e Bauco.e di Nape 
li "Albani~,, do t'i japin VIjimiit. e dçemoe para 

së gjithash përfeksionimin të huanave që to të 
kërkohen prej personave të caktuem shprehi 
misht nga zyra përkatëse Ministrore. 

Art. 10 
Tue qenë se garancija e Qeverisë Mbretno 

re, që do të fillojë qysh me derdhjet e para të 
hamuna në favorin e Komisionit t' emnuem prej 
Ministries, do të vashdojë t' ad-istojë financimin 
që bahet këtu deri në shlyemjen c plotë t' efe 
kteve të nënshkruem prej hujqëve blerësa, Sek 
cjoni i Kreditit Bujqësuer i Bauco-s di Napoli 
"Albania,, do të ketë me kujdes m'i njoftue 
herë pas here Ministris s' Ekonomie Kombëtare 
të mhrapambetunat eventuale që do të vërteto, 
hen ndoshta mhrenda katër vjetëve të skadencave 
të huanave. 

Nderkaq, në lidhje me garancien e sipërme 
të Qeveris Mhretnore Ministrija e Ekonomis Ko 
mhetare, në bashkëpunim me Ministrln e Fi 
nancave, do të kujdeset me vue në dispozicion 
të bilancit të vet, dhe për të gjith ushtrimet fi 
nancjare deri në shlyemjen e plotë të huanave 
të koncedueme, nji shumë të mjaftueshme për të 
muejt me mbulue të mbrapamhetunat eventuale. 

Art. 11 
Mbasi të kryhet veprimi i dorëzimit të hagtive 

bujqve blersa, Seksjoni i Kreditit Bujqësuer i 
Banco-a di Napoli "Albania,, do të kujdeset për 
mbylljen e llogaris rrjedhëse të titullueme mbi Mi 
nistrin e Ekonomis Kombëtare së cillës ka m'i 
dërgue kopjen, për të muejt ajo Ministri me di 
sponue për likuidimin e sajë, pra për t'i pague 
Institutit financues diferencen e rrjedhun prej 
mungesës shitjes se bagties (ngordhje, humbje 
etj). dhe për kamata të maturueme në favorin t: 
Institutit në lidhje me financimin e hamun. 

Art. 12 
Në lidhje me art. 10. të maparshëm tue 

pasë para sysh se skadenca e fundit të huana 
ve do të vërtetohen mbrenda ushtrimit finan 
cjar 1946-1947, Ministrija e Ekonomia Kombë 
tare do të kujdeset mbrenda kohës po të këtij 
ushtrimi financjare për likuidimin e plotë të 
mbrapa mhetunave që do të vërtetohen. 

Tiranë, më 21 Prill 1942-XX 
Për Qeverin Mbretnore Shqiptare 
Ministri i Ekonomis Kombetare : 

(K. Kotte d. v.) 
Banco di Napoli -Alania= 
Seksjoni i Kreditit Bujqësuer 

(Ferraiolo d. v.) (Olianiello d, v) 
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Dekret Mëkambltsuer datë .16-7-1942-XX ' ' 
Emërime hëpunsash gjyqhorë 

NA 
Mil:KAMB!»S I PERGJITHSHil:M I MADHNIS TIJ 

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

MBRET I ITALIS DHE I SHQIPNIS 
PERANDOR I ETIOPIS 

Në virtyt t'autoritetit që Na asht delegue; 
Mbassi u pa neni 22 i Dekretit t' Onë nr. 

76 datë 1 Maj 1942-XX mbi organizimin e Drej 
tësis në. Tokat e aneksueme Mbretnis Shqiptare; 

• Mbi propozimin e Kryetarit të Këshillit të 
Ministravet, zav. Ministër Sekretar Shteti për 
Drejtësin; 

kemi dekretue dhe dekretojmë: 
1. Emnohen ndihmës-sekretarë gjyqësorë ( gru 

pi B. grada X) : 

I. Adem Abazi, në Gjykatën eshk. I Prizen; 
2. Nazmi Selimi, në Gjykatën e shkallën I 

Pristinë; 
3. Kadri Abedini, tash nën-sekretar pranë 

Gjykatës Paqit Delvinë, në Gjykatën Paqtuese 
të Ferizoviqit ; 

.4. Halit Ibishi, në Gjykatën Paqtuese të 
Ferizoviqit; . 

5, .Liman Asllani, në Gjykat~n Paqtuese të 
Gilanit; 

6, Himet Limani, në Gjykatën Paqtuese të 
Kërçovës; 

7. Sherif Aj dini, në Gjykatën Paqtuese të 
Pejës; 

8. Jahja Osman Kumanova;' në Gjykatën 
Paqtuese të Tetovës. 

2. Emnohet Nën-sekretarë gjyqësorë (grupi 
B. grada XI): 

1, Xhevdet Sadullah (Bojaxdi), në Gjykatën 
e Shk. I. Dibër ; 

2. Tahsin Gonxhia, në Gjykatën e shkallës 
I. Dibër; 

3. Xhemal Merna, në Gjykatën e shkallës 
I. Prizren; 

4. Vejsel Cena, në Gjykatën e shk. I. 
Prizren; 

5. Mehmet Statovoi, në Ojykatën e ·shk. I. 
Prishtinë; 

6. Thoma Mitro Rino, në Gjykatën e shk. 
I. Prishtinë; 

7. Qemal Muslin, në Gjykatën e shk. I 
Tetovë; 

8. Sadik Oroshi, në Gjykatën e shk. I. 
Tetovë; 

9. Gani Selman Luma, në Gjykatën e shk. 
I. Tetovë; 

10. Idriz -Ibrahimi, në Gjykatën e shk. I. Tetovë; 
11. Rustem Rustemi, në Gjykatën e shk. I, 

Tetovë; 
12. Xheladin Palloshi, në Gjykatën e shk. 

I. Tetovë; 
13. Mesud Musa, në gjykatën e shk. I Te 

tovë; 
14. Mehmet Vargu, në Gjykatën Paqtuese 

të Dibrës; 
15. Abdylvehap Kadri, në Gjykatën Paqtue 

se të Ferizoviqit; 
16. Mark Gashi, në Gjykatën Paqtuese Gilan; 
17. Shef qet Muharrem Hoxha, në Gjykatën 

Paqtuese të GiJanit; 
18. Ali Bajrami, në Gjykatën Paqtuese të 

Gjakovës; 
19. Vehbi Jonuzi, në gjykatë u Paqtuese të 

Gjakovës; 
20. Mehdi Hasani, në gjykatën Paqtuese të 

Gostivarit ; 
21. Adi Gashi, në gjykatën Paqtuese të 

Gostivarit ; 
22. Abdylhasip Gega, në gjykatën paqtuese 

të Gostivarit ; 
23. Abedin Mehmeti, në gjykatën paqtuese 

t' Istokut ; 
24. Hamza Begolli, në gjykatën paqtuese të 

Pejës; 
25. Ismail Dohranja, në gjykatën paqtuese 

të Prishtinës ; 
26. Reshat Abdullahu, në gjykatën paqtue 

se të Prizrenit: 
27. Alush Hasani, në gjykatën paqtuese të 

Serbicës ; 
28. Salih Zylali, në gjykatën paqtuese të 

Strugës; 
29. Avni Selmani, në gjykatën paqtuese të 

Strugës; 
30. Burhamëdin Nebi, në gjykatën paqtueie 

të Tetovës; 
31. Neim Ahmet Mulla, në gjykatën paq 

tuese të Tetovës; 
32. Haki Nikshiqi, në gjykatën paqtuese të 

Tuzit; 
33. Hysen Alibali, tash Ofiqar gjyqsuer i 

kl. V në provë pranë gjykatës Paqtuese të Shko 
drës, në gjykat~n paqtuese të Ulqinit; 

3. Emnohen Ofiqarë gjyqësuer të kl. V. 
(grupi C. grada Xlll): 

I. Hilmi Ramadan V elf ca, në gjykatën e 
Shk. I. Dibër; 

2. Rysen Rrahman Jashari, në gjykatën e 
shk, I. Prizen'; 

3. Zija Osman Lata, në gjykatën paqtuese 
t! Dibrës ; 
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Ky Dehret do të botohet në Fletoren Zyrtare të 
Mbretnis dhe do t'i komunikohet Këshillit Kon 
trollues për rregjistrim. 

Tiranë, më 16-7-1941-XX. 
Francesco Jacomoni d. v. 

M. Kruja d. v, 

XHENIO CIVILE - TIRANË 
LAJMËRIM 

Mbassi janë krye punimet për lidhjen te· 
lefonike të Selis së Re të Mëkambësis me Cen 
tralin Urban të Tiranës, kryemja e të cilave i 
ka qënë dhanë në sipërmarrje Firmës Ing. Gui 
do Shlarini, simhas dispozitave të nenit 360 të 
Ligjës 20 Mars 1865 nr. 2241 mbi Punimet 
Botore të Mbretnis Italiane, ftohen kreditorët e 
sipërmarrësit për okupime të përherëshme o pro 
vizore ndërtesash dhe dame përkatës, me i pa· 
raqitë Zyrës së Xhenjos Civile në Tiranë titujt 
e kredinave të tyne eventuale mbrenda 15 dit 
ve nga data e botimit të këtij lajmërimi në Fle 
toren Zyrtare të Mbretnis Shqiptare. 

Reklamat dhe titujt përkatës do t'i dërgo 
hen Zyrës së sipërme me shkresë të porositun, 
tue përjashtue çdo mjet tjetër ose dorëzim të 
ndryshëm. 

lngjinieri Drejtues 
S. Bonaccorso 

~ 
Lista emnore e imiqrcn'ëve që kërkohen me u 

prezantue në krye të tokave 
Nr. Emnl e mbiemni i Vendi i insta- Vendi i banimit 

imigrantit limit tash 

1. Ram Bacinofci Ahmet Bejas Mitrovicë 
2. Jonuz A. Mehmetaj Portez ,, 
3. Seit Musli Sulaj Seise Mitricic 
4. Xhemal Arifi Hamil Popov Vuçiterne 
5. Haxhi Fehrat Latifi Dermenas Bezhlan ,, 
6.iRrahman MuraiLatifi ., ,, ,, 
7. Hashim Musli Binjaku ,, Samadreç ,, 
8. Hashim Rexhepi Murtajas Krashnic ,, 
9. Azem Hashimi ,, ,, ,, 

10. Ali Shaban Bonjaku ,, Samadreç ,, 
11. Mahmut Ali Bonjaku ,, Vuçiternë 
12. Sahit Latif Kajushi Urë Gurit 
13. l\1ehmed Ahib Bonjaku ,, 
14. Ramadan Brahimi ,, 
15. Hamil Ahmet Bonjaku ,, 
16. Sahli Ahmet Bacinofci ,, 
17. Halit Ahrnet Kamberi ,, 
18. Hamil Ahmet Bacinofci ,, 
19. Hashim Murati ,, 
20. Rrahman AhmetAvdija ,, 
21. Osman Mustafa ,, 
22. Jonuz Rexhep Mustafa ,, 

" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" Samadreç ,, 

" " 

23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
28. 
29. 
30. 

Avdyl B. Bajgora Baltes Kote Bajgor Vuciternë 
Mustafa Shahini Bufas 
Zeqir M. Berisha Sulaj 
V ehbi Bekteshi Baltez H. Bej 
Tefik Osmani ,, ,, 
Hamdi Gashi ,, ,, 
Selim Sejdi Gina Kujtim Kosovë 
Riza Selim Gina ., ,, 

LAJMËRIM 

" 
" 
" 
" 
" 
" 

Lajmërohen të sipër-përmendunit për me u 
kthye rue gjithë familje në krye të tokave qe u 
janë koncedue nga Komisioni Imigracionit i Nën 
prefekturës së Fierit, në fund të muajit Shtator 
1942-XX mbassi janë Iarguem nga toka pa plot, 
suem afatin ligjor. 

Në rast se deri në afatin e sipër treguem 
nuk do të jeni kthyem në vendin e instalimit 
Komisioni ka me zhatue nenin 11 U5 Shtoje Li 
gjes tue u heqë tokën dhe banesat e tue ju 
çrregjistrue nga librat e instalimit. 

Fier, më 17,6-1942-XX. 
Kryetar' i Komisionit 

Shkurtim' i aktit kushtitues i Sho~erisë kolektive 
"Ali Ramazan Leka e Shokë· në Shijak. 
Sipas aktit publik Nr. 217.102 datë 12-IV· 

19•t2-XX të marrë nga Z. Dud GjecilGjyqtar Paq• 
tues në Shijak e i ngarkuem me funksion no· 
teri, rezullton se, Z. Z. 1) Haxhi Laknori, 2} 
Hamdi Bega, 3) Muhamed Picari, 4) Rexhep Lak 
nori, 5) Ali Leka, 6) Qamil Gashi, 7) Muha 
rrem Rrubjeka, 8) Shaqir Deliu, 9) Ymer Kallo 
shi, 10) Xhelal Shehi, 11) Muslim Lala, 12) Zej 
nel Shtaga, 13) Arif Dollaku, themelojnë një 
shoqëri kolektive si vijon: 

l) Emëri i Shoqërisë është "Ali Ramazani 
n· Sh. " me qëndër në Shijak. 

2) Qëllimi i shoqërisë është transportimi i 
udhëtarëve me anë veturash e automobilash. 

3) Kapitali shoqëror i derdhur (diëa në të 
holla dhe disa vlefta e maqinavet) arrin shumën 
prej fr. shq. 35.000. 

4) Shoqërija fillon nga data 1 Gusht 1941-XIX 
dhe mbaron më 31 Korrik 19-44. 

5) Shoqërija administratohet nga rijë kryetar 
dhe dy anëtarë : Kryetar Z. Osman Dollaku; a 
nëtarë Z.Z. Ali Leka dhe Y mer Kalloshi. 

6) Të drejtën e nënëshkrimit e ka kryetari 
i cili administron dhe përfaqhon ehoqtrinë. 

7) Këshilli administrativ mbëlidhet •. sa herë 
që të Jetë nevoja për të biseduar çështje që nuk 
mund t'i kryej drejtori. 

8) Fitimi dhe humbjet ndahen midis sho 
këvet në përpjestim me kapital të derdhur 'prej 
sejcilit. 

9) Aanjë prej shokëvet nuk mund temerre' 
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me punë që janë objekte të shoqërisë nç se me 
lejen e këshillit administrativ. 

10) Këshilli administrativ nuk ka kompe 
tencë të krijojë deta më shumë se fr. shq. 10.000. 

Në mbështetje me ordonancën e Gjyqtarit 
të Rregjistrit pranë Gjykatës së Shk- 1-rë të Du 
rrësit, përejellun me shkresën nr. 317 datë 12- 
V-1942-XX, u bë transkriptimi në Rregjistrln 
Amëz të Transkriptimeve nën nr. 633 datë 19- 
V-942-XX. 

Durrës, më 19-V-1942·XX 
Nga Oda e Tregtisë së Durrësit. 

Shkurtim' i aktit kushtetues i Shoqërisë Kolektive 
tregtare .. Muharem Rexha e Et-hem Hylviu" 

në Kavajë 
Sipas aktit publik Nr. 4296-2580 datë 

14·1-1942-XX të redaktuar prej Noterit publik z. 
Adem Tartari në Kavajë, z. z, Muharrem Rexha 
& Et-hem Hylviu themelojnë një shoqëri kolek 
tive tregtare si vijon : 

1) Emërtimi i shoqërisë është ,,Muharrem 
Rexha & Et-hem Hylviu" me qëndër në Kavajë. 

2) Shoqërija ka për qëllim vetëm e vetëm 
shit blerjen me shumicë e pakicë në ,,Kinkale 
ri", gjëra koloniale dhe të tjera gjëra ushqimore. 

3) Kapitali shoqëror i përbërë gjithësejt prej 
fr. shq. 60.000, vleftë plaçkash tregtie, dhe në 
këto pjesë z. Rexka fr. shq. 40.000 dhe z. Hyl 
viu fr. shq. 20.000. 

4) Kohë-vazhdimi i shoqërisë është për 5 
vjetë duke filluar nga data e marrjes së këtij 
akti. 

5) Fitimet ose dëmet do US ndahen në pjesë 
të barabarta. 

6) Të drejtën e nënshkrimit e kanë të dy 
shokët së bashku ose · veç-e-veç gjithashtu edhe 
administrimin e shoqërisë. 

Në mbështetje t'Ordinancës Nr. 69 R datë 
11-11-1942-XX të Gjyqtarit të Rregjistrit pranë 
Gjykatës· së Shk. I.rë në Durrës, u-bë transkrip 
timi në Rregiistrln Amëz të Transkriptimeve nën 
Nr. 647 datë 22-VI.1942-XX. 

Durrës, me 22.6-1942-XX. 
Nga Oda e Tregtisë Durrësit 

Shkurtimi i aktit kushtitues i Shoqërls 
kolektive «Curri e Gilani• 

Sipas aktit publik Nr. Repert. 8232 d. 28 
Maj 1941-XIX të Noterit-publik Zeqir Isaku në 
në Durrës, Z. Z. Sali Çurri, banues në Durrës 
dhe Shyqyri Gilani, banues n' Arapaj Durrës, 
themelojnë një shoqëri kolektive tregtare si vijon: 

1) Shoqëria do t' ushtrojë tregtinë në gjera 
ushqimi, manifakturë, kinkareri, pije alkoolike 
dhe liqere, 

2) Emërtimi shoqëror ësht "Çurri dhe Gi 
Iani , me qendër në· Durrës. 

3) E drejta e nënëshkrimit për shoqërinë 
dhe administrimi i saj pa rrogë e pa shpërblim 
i ngarkohet në mënyrë ekskluzive Z. Sali Çurri. 

4) Të dy shokët kanë konferuar një kapi· 
tal prej 8000 fr. shq. ne të holla d. m. th. nga 
4000 fr. shq, secili. 

5) Fitimet netto dhe demet eventuale do të 
ndahen në met të dy shokëvet në pjesë të ba 
Tabarta. 

6) Kohë-vashdimi i shoqërisë ësht dy vjet 
qi! prej 28 Maj 1941 gjer më 27 Maj 1943. 

Në mbështetje t'Ordonancës Nr. 57 a.t. 
VII-XIX të Gjyqtarit të Rëgjistrit pranë Gjyka 
tës së Sh. I të Durrësit u-be transkriptimi në 
Regjistrin Amë& të Transkriptimevet t' Odës së 
Tregtls së Durrësit nën Nr. 560 d. 3-XI-1941. 

Durrës, më 25-6-1942-XX. 
Nga Oda e Tregtis së Durrësit 

Shkurtim' i aktit kushtitues i Shoqërial! 
Kolektive Tregtare c Turkeshi dhe Mu:r:ina» 

në Durrës 
!imbas aktit publik Nr. 10091 · 621 O datë 

10-1-1942.XX të redaktuar prej Noterit publik 
z. Esat Beljeri në Durrës, z.z. Qemal Turke· 
shi, Vasil Mozina e Vasil Kero, të tre banues në 
Durrës, themelojnë një Shoqëri Kolektive Tregta 
re si vijon: 

1) Shoq&ija Kolektive Tregtare e ka qën 
drën në Durrës dhe njifet me firmën "Turkeshi 
dhe Muzina». 

2) Qëllimi kryesor i Shoqërisë do të jetë 
tregtimi mbi gjera ushqimore etj. importime e 
eksportime të çdo artikulli tregtar. 

3) Kapitali përbëhet prej 60.000 fr. shq, i 
derdhur prej tre shokëvet në pjesë të barabarta. 

4) Asnjëri prej të tre shokëvet nuk mund 
të matTë pjesë në pnnëra jashtë shoqërisë. 

5) Fitimet dhe dëmet ndahen ndërmjet sho 
këvet në pjesë të barabarta. 

6) Shoqërija formohet një periudhë prej 5 
vjetësh duke filluar prej dtëas së redaktimit 
t' aktit kushtltues. 

1) Të drejtën e nënëshkrimit e kanë të tre 
shokët së bashko ese veç-e-veç. 

Në mbështetjet t' Ordonancës Nr. 70 R datë 
11·2-1942-XX të Gjyqtarit të Rregjistrit prani 
Gjykatës së Shk. Lrë të Durrësit u bë tranekri 
ptimi në Rregjistrin Amëz të Transhriptimeve 
t' Od& se Tregtisë. 
Durrës, më 19-6-1942-XX. 

Nga Oda e Tregtisë së Durrësit 
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'.18 FLETOIUA ZYRTARE 29. ~orrik 1942-X~ 
.••.. -" £_.J_l:..,. ~--.i,_• .... __ ...._ -----------~~1--~~-' 

SHPALLJE-i nr. akti 601 

Zyra Përmburlmit Korçës shet në ankant 
një' yrt, dhe dy ata në 'katundin Gcihesh të zo 
tcruara prej Elmas Ismailit nga Gobeshi banues 
në Maliq dhe sekuestruar prej Merjeme Tefik 
Dobrecamit nga Korça, emuara prej ekspertavet 
për fr. Shq. 2300. 

Ankanti i parë fillon nga e nesërmja e bo 
timit për të dyten herë të kësaj shpallje në 
në "Flet,oren Zyrtare" dhe mbas 30 ditë resht 
dhe nga e nësermja e mbarimit këtij afati fillon 
ankanti i dytë (definitiv) që mbaron mbas 15 
ditëv_et në orarin ,zxrtar. 

Lajmërohen interesuësit që duan t' 1 blenë 
këto pronja të prezantohen në Zyrën e Përmba- 
rimit Korçës. · 

Përmbaruesi 

1'.orçë, më 1 Maj 1942-XX. 

LET1tR LAJMIM: nr. akti 685 

Lajmërohen z. z. 1) Andon dhe 2) Vangjo, 
'bijt të Josif Bohoshticës nga katundi Boboshticë 
'dhe tash me hanim të "pa ditun në Bukuresht 
të ,Rumanis që, brenda. në dy (2.) muaj afat që 
nga botimi i këtij lajmërimi në "Fletoren Zyr 
tare" të paguajnë në favor të Vasil Kostandinit 
nga Korça, deten prej fr. Shq. njemijë e dyqint 
(1200) dhe aksësuaret, si trashegimtarë të Sta 
vraq Thimi Josifit, perndryshe me kalimin e kë 
tij afati do të nxiren per t'u shitur në ankan 
pronjat e sekuestruara. 

Ky lajmërim, në bazë të nenit 502 dhe 511 
t~ Sht. II të P. C. botohet një her! në "Fleto 
ran Zyrtare" dhe afishohet ne porta e jashtme 
e Gjyqit dhe në këtë mënyrë vendin e komuni 
kimit për debitorët. 

Korçë, me 20 Maj 1942-XX. 

• Përmbaruesi 

Nr.· '87 

SHPALLJE: nr. 356. 

Zyra Përmbaruese e -Korçëa shet në ankand 
pesë ara në katundin Dvoran, pesë ara të tjera, 
dy luadhe, një vreshtë dhe 1 I 2 pjese të një vreshti 
tjetër, të ndodhura këto në katundin Porodine, 
zotëruara prej debitorit Qamil Fejzullah ngt\ ka 
tundi Porodine dhe sekuestruara prej trashëgim 
tarëvet të Sotir Tiko Rustes dhe Emin .-. Halit 
Dersnikut nga Korça. 

Ankandi i parë fillon më 28 Maj 1942-XX 
dhe mbaron më 26 Qershor 1942·XX dhe ankan 
di definitiv mbaron më 11 Korrik 942-XX ditën 
e Shtunë në orarin Zyrtar. 

Lajmërohen gjithë interesueslt që duan t'i 
blenë këto pronja të prezantohen në Zyrën e 
Përmbarimit Korçës. ~ -;-· ·, 

Kjo shpallje botohet dy herë radhazi në 
Fletoren Zyrtare dhe komunikohet e afishohet 
regulHsht. · 

Korçë, më 4. Maj 1942-XX. 

ërmbarueei 

SHPALLJE : 405 

Zyra e Përmbarimit Korçës, shet në ankan 
3190.4320 pjesë të pa ndara të një dyqani të 
ndodhur në katundin Pojan zotëruar prej tra 
shëgimtarëvet të Rakip Shahin Glinës nga ka 
tundi Pojan dhe të sekuestruara prej Ismete 
Xhelal Shënepremtes nga Korça. 

Ankanti i parë' fillon nga e nesërmja e ho 
timit për të dytën herë të kësaj Shpallje në Fle 
toren Zyrtare dhe mban 30 ditë resht :dhe nga 
e nesërmja e mbarimit të këtij afati fillon ankan 
ti i dytë (definitiv) që mbaron në krye· të 15 
ditëvet në orarin zyrtar. 

Lajmërohen t' interesuëmit që duan t' i blenë 
pjesët e këtij dyqani, të prezantohen në Zyrën 
e Përmbarimit Korçës. 

Korçë, më 16 Mars 1942-XX. 
Përmharuësi 
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r Ll.''. !'OH.JA ZYJ:t'l'Al:U~ l'J42-X • 

Gjendja e parapamjevet 
për ushtrimin i.noncjcr 

1942-4 J 

--.-- ... .:. 
:JG 

~:1penzime t' Instituteve të Nclto 
e të Ministris së Financavet 

3 

KAPITUJ 

EMERTIM 

4 5 I () 

Kompetenca Kompetenca 
si mbas Ndryshime rrjedhëse për gjendjes së 

paropamjeve qr ushtnrr m 
për ushtrimin financjor 

financjor propozohen 1942-43 
19~1-42 

fr. sha . fr. shq. I fr sh3. 

I -· 
, :!7 .soo I T-li 800 

1 1-3_ ,_ - 

Nr. i 
ushtrimit 
N I (Y) 

4" I "'" 
:; N ~ 
°' °' ..- ..- 

67 

68 

69 

70 

71 

72 

bartë 

Subvencjon për mirësimi bujtinash, pajisje dhe ushtrim buj 
tinash 

Shpenzime për zhvillimin e funkcjonimin e Inspektoratit për 
spekulime: Zyra Teknike-instrumento e vegla, lëshim leje 
oftësije qarkullimi automobilash, regjistrime librezave dhe 
tagra qarkullimi, mbajtje dhe riparime automjetesh, blemje 
lubrifikontesh. Shpenzime për mbajtjen e komitetit konsun 
tiv për modifikimin e automjeteve e për qarkullimin rru 
guer, shpenzime për indemnitete komisjonit provues tcspi 
rantove për leje qarkullimi dhe për kolaudimin e auto· 
mjeteve. Shpenzime për studime dhe inspektime të shërbi 
meve botore, automobilistike dhe të vijove turistike 

Subvencjon Entit botues .. Distaptur" urdhnue me ligjen nr. 
54.6 d. 7-12-94.0-XIX 

Total: 

Milicija e Rrugës 

Rrogë, pagesa. indemnitete të caktueme 

Indemnitet për shërbime t'izolueme, misjone transferimi, çmime 
pune, ndihma, udhtime e të tilla 

Oira dhe ndreqje lokalesh 

Shpenzime zyreie . blemje sendesh kançelerije, makinash shkri 
mi, veshje e mbathje sherbëtorësh, pagesa për uj~. dritë, 
telefon, të vogla e tjera 

Blemje automobilash, motoçikletash, funkcjonim dhe riparim 
automjetesh, blemje pjesë ndërtimi, karburanta, naftë, pneu 
molikë, lecka e të tjera • • 

Total: 

~0.000 20 ()()() 

2;:,.000. - 20 000 

80 000 , - 80000 

852.800 852.800 

80000 •- 80000 

8.000 •- 8.000 

14.000 14000 •- 

20.000 •- 20.000 

Su, ri11111e 

Suprimue 

Su prim ue 

Suprimue 

Suprimue 

Suprimue 

80.000 •- 80.000 I: Suprimue 

···----- 
202.000 I- sosoco 
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FLETORJA ZYRTARE l\J42-XX 

Gjendja e parapamjeve 
për ushtrimin fi:-:::::;:icJar 

194.2-4.3. 

Shpenzime t' Instituteve të Nalta 
e të Ministris së Financavet 

EMERTIM 

I 5 6 
I 

Kompetenca Kompetenca 
si mbas Ndryshime rrjedhëse për 

gjendjes së 
para pamjeve qi ushtrimin 
për ushtrimin financjar 

financjar propozohen 194.2-43 
194.H2 

fr. shq. J fr. shq. I fr. sha. 

ushtrimit 

Këshilli i Shtetit 

7 •) 
i) 3':2, I Rrogë personali 294.630 I+ 46.9-10 341.570 

74 I :{3 I Shpenzime zyreje: blemje e mbajtje mobiliesh e moqincsh 
shkrimi, shkresinë, zjarm e dritë, blemje librash, botimesh, 
shtypshkrime, transport, mirë-mbajtje e pastrim lokali, veshje 
mbathje sherbëtorësh, të vogla . 10.000 I+ 

7:., I ;~4 I Shpenzime për mbledhjen e botimin e ligjëve !5.000 

7o I 3G I Shpenzime udhtimi e djete Pro memorial+ 

8930 18.930 

25.000 

500 500 

3~9.630 t+ G6.370 386.000 Total: 

Këshilli Kontrollues 

77 I 36 I Rrogë personali . I !06.1141+ 39.8861 246.000 

78 I 37 I Shpenzime zyreje: blemje e mbajtje mobiliesh e maqinash shkri- 
mi, shkresinë, zjarm e dritë, transport, shtypshkrime, veshje 
mbathje shërbëtorësh, pastrim lokolesh. të vogla e të tjera. 25.000 - 13 ooo I 12.000 

79 I 38 I Shpenzime udhtimi e djete Pro memoria + 2.000 I 2.000 

Total: 231.114 + ss 886 I 260.000 

Ngarkime të Shtetit 

81 I 40 I Rroga jetike 

48.000 1+ . 96.000 

190.000 + 50.000 

144.000 80 I 39 I Shperblim për shpenzime përfaqsiie Ministravet të Shtetit 

240.000 

8~ I 4 l I Pagesa pensjonesh, shpërblime të njihershme nëpunësave ci- 
vilë e ushtarakë • • t.587.573 I+ 282.297 1.869.870 

83 I 42 I Pagesa pensjonesh e shpërblime të njihershme nëpunësave 
të Bashkive e Komuneve si mbas ligjës d. 9-2-1939 • 50.000 I+ 11.130 61.130 

Total: 1.875.573 I+ 439.427 2.315.000 
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FLETORJA ZYRTARE 1942-XX -- -------- 
Gjendja e parapamjevet 
për ushtrimin financjar 

194.2-4.3 
Shpenzime t' Instituteve të Nalta 

e të Ministris së Financavet 

1 I 2 I 
Nr. C 

ushtrimit 

3 ---- -- -- -~ ...- 
KAP IT U J 

EMERTIM 

'1 .) 6 

Kompetenca Ko- =tenco 
si mbas Ndryshime rrjednëse për giendies së 

parapomjeve qi ushtrimin 
:për ushtrimin tinnncjcr 

financjar propozohen 1942-43 
1941-42 

fr shq. fr. shq, fr. sh.9. 

Ministrija e Financavet 
Shpenzime të Përgjithshme 

84 43 I Rroqë personali e Indemnitet Këshilltarit të Përhershëm 

8i:'> 
1 
44 I Shpenzime udhtimi e djete personalit c. vil e personalit ushta 

rak të Rojes Mbretnore të Financës 

86 I 45 Shpenzime zyreje : blemje e mbajtje mobiliesh e maqinash 
shkrimi e biçikletash. shkresina, zjarm e dritë, mirëmbcjtje 
e pastrim lokalesh. veshje e mbathje shërbëtorësh, për 
kthime e' përshkrime. të vogla, dërgesa të hollash, shpen 
zime postare e telegrafike e për telefon 

87 46 I Fond për blemje e mbajtje dy automobilash e pagesë sho- 
ferash 

88 I 47 I O i r a 
Total: 

89 I 48 I Vërtetime tatimesh e taksash 

Shpenzime shërbimi 

90 l 49 

91 50 

Shpërblim tagrambledhsash në bazë të përqindjeve si mbas 
ligjës datë 22-IV-1935 

Shtypje pullash, bandrollash, pasaportash. librash, fletë Jetë 
shkrimi e të tilla 

92 I 51 I Shpenzime çfarëdo natyre për blemjen e duhaneve të pu 
nueme e por ushtrimin në regjim të monopolit të shitjes 
së tyne në Shqipni si mbas D.M. nr. 138 d. 10-Xl-1939-XVIII. 

1.:l LO COO I l- ;>S4 :JOO 1.894 :ioo 

I 00.000 I +- ~10.000 

100.000 + I t5.000 I 24G UCO 

10000 t 10.000 I <:!0.000 
~ 

25 ooo I :-iei.ooo L (i0.000 
' 

I ,0;1;1 000 I t 814 .ioo I :Ul(i9.300 

~,0.000 10~>.000 

tiO 000 40.000 100.000 

100.000 •- ~0000 80.000 

2.000000 ~.Of\O 000 

_, 52 I Shpenzime clërëdo natyre të nevojshme për gjestionin e ve 
çantë të stacjoneve Shtetnore të duhanit në Tokat e Li- 

I I rueme D. M. nr. 53 datë 28-2-1942-XX · I - 1+ ;-,00.000 I 500.000 
I 

- • 53 I Shpenzime çfarëdo natyre të nevojshme për gjestionin e ve- 
çantë të Krypores Shtetnore t'Ulqinit (D. M. nr. 337 datë 
26-Xt1941-XX). 

. , . U15.000 
+ 300:000 I 300.000 

-- 
Total: + 870.000 3.085 000 

I 
I 
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39 FLE'l'OTUA ZY.H'l'ARE 1942-.X:.X 

Gjendja e parapamjeve 
për ushtrimin financjar 

19'12-43 
Shpenzime t Instituteve të Nalta 
e të Ministris ~ë Financavet 

1 i_2_1 __ ------ -- _3 
KAPITUJ Kompetenca 

si mbas Ndryshime 
gjendjes së 
parapamjeve qi 
për ushtrimin 

financjar propozohen 
191;.1_!;_2 

Nr i 
ushtrimit 

EMERTIM 

6 

Kompetenca 
rrjedhëse për 

ushtrimin 
financjar 
191;.2-4.3 

fr. sh_g_. I fr. shq. fr. sh_g_. 

Shpenzime gjithfarësh 

54 Kthim tatimesh, tagrash, taksash e çdo të hymesh të marruna 
tepër e prej eksportimit të duhanit · . . I 15.000 I+ 5.000 

94 Ndërtime e miratime në pasuni shteti, blemje tokash, trojesh 
e ndertesash shtetnore, sigurime të ndryshme zjarmi për 
ndertesat shtetnore . I 350.000 I+ 420.000 

Shpenzime gjyqi e të ndryshme për pasunina të patundshme 
të rregjistrueme në emën të Thesarit Shtetnuer të parapame 

· prej nenit 45 të ligjës d. 23-3-1932 . I 35.000 I+ 5.000 

96 Interesë mbi kontin e Thesaris me Bankën Kombëtare I Pro memoria 

97 Fond në dispozicjon të Ministrit . I ~8.000 •- 23.000 

835.000 

58 

Total: 4~8.ooo I+ . 407.000 

Fond rezervë 

98 I 59 I Fond rezervë për plotësim fondesh e për shpenzime të pa-pa 
rapame në buxbet 310.700 

310.700 Total: X10.700 

TITULL II. SHPENZIME TË PA-RENDSHME 
KAT. II. ,,SHPENZIME EFEKTIVE . 

Shpenzime gjithfarësh 

99 I 60 I Kontribut Partis Kombëtare .• Fashiste Shqiptare në dispozicjon 
të Drejtoratit Oendruer të Partis për vepra bamirsije 160.000 

10.000 •- 

10.000 •- 5.000 

50.000 I- 50.000 [Pro memorial 

100 I 61 I Rregjistrim i pasunis së shtetit 5.000 

101 I 62 I Rregjistrim ndertesash 

102 I 63 I Kontribut Drejtoris së Përgjithshme të Çifliqevet Shtetnore 

103 I 64 I Kthim' i shumave të pagueme nga privatët për formimin e 
kapitalit të Bankës së Bujqësis 

20.000 

770.000 

40.000 

Pro memoria 

5.000 

310.700 

160.000 

5.000 

5.000 

250.000 I- 250.000 [Pro memoria 

170.000 Për t' u bartë : 480.000 1- 310.000 
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Gjendja e parapamjevet 
per ushtrimin :::.:-.-:..:iie;jar 

1942-1943 

Shpenzime t' Instituteve të Nalta 
e të Ministris së Fmancavet 

1 ! 2 ,_ -- 3 - -- . -- 
KAP IT U J 

Nr. i 
ushtrimit 
C',I I (V") 

"" "" ~ ~ 
"" "" o. o. .--, .--, 

EMERTIM 

4 5 6 

Kompetence 
Ndryshime 

Ko-vpetenco 
si mbas rrjedhëse për gjendies së 

para pamjeve qi ushtrimin 
per ushtrimin iincncjcr 

f\~ancj,ar propozohen 1942-43 
.... ,~ .1.~'i:l 

fr. sh fr. shq fr. sh . - 
4~0 ooo I :: I(). (j()() I 170.UO(l bartë 

<ii"> I Shpenzime cfarëdo natyre për funkcjonimin e Zyrës Likvi 
duese Teknike për Damet e Luftës 

GG I Kontribut i Qeveris S qiptare për sl-+enzimet e Kanceleris 
sUrdhënave Kalorije Shqiptare MirH~tris Mbretnore të P. 
të Jashtme në Romë 

- 671 Kontribut i Oeveris Snqiptcre në favor tEntit Kombëtar për 
ndertime spitalore dhe shkollore E.N.C.O S. 

' G8 Kontribut në favor të Komisarjatit për fushat e betejavet e 
zona të shenjta -- ligja nr. 331 datë 20:XI-194.1-XX. 

69 Blemje akcionesh t Entit Shqiptar Audiciones'i Radiofonike 
(E.S.A.R.) 

Total: 

KAT. II. LËVIZJE KRYEGJANASH 

Amortizim. huanash 

104 i 70 I Fond garancije për pagesën e kistit të VI-të të huasë së Sno 
qënis Portland Çimento .,S, kodra" si mbas ligjës d. 
15-IX-1936. 

10i"> I 71 I Amortizim i huosë së Punëve Botore kontraktue me St.oqë 
nin .,SVEA" si mbas konvencjonit datë 29-V-1925 e të 
marrëveshtjes eksekutuese datë 26-7-1925 e t' Akordit d. 
15-IV-1938. 

100 I 72 I Rimborsim i kistit të III-të të paradhanjes prej Lir. It. 50.000.000 
baras me fr. shq. 8.000.000 t'ckorduems prej Oeveris 
Mbretnore Italiane për me i bë ballë shpenzimeve përse 
i përket organizimit të Milicis Fashiste .S •qiptare, Milicis 
Pyjore e Sigurimit Publik • 

Total: 

f- 70 ()(}() 

~ 1 ()()() 

.•. 100.000 100 uuu 

:ioo ooo :a111J uo 

100.000 I 00.000 

':iS0.000 I+- ~~ i ooo 71a ooo 

:16.000 

200.000 1+ 50000 

1.600.000 1.fi00.000 

1.836.000 I+ 50000 1.886.000 
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Gjendja e parapamjevet 
per ushtrimin £::-.:::..~1c.:jar 

1942-1943 
Shpenzime t' Instituteve të Nalta 

e të Ministris së Financavet 

3 

KAPITUJ 
4 5 , I ------ 

- -• 
Kompetenca 

Ndryshime 
Kompetenca 

si mbas rrjedhëse për gjendjes së 
para pamjeve qi ushtrimin 
për ushtrimin financjar 

financjar propozohen 1942-43 
174i-42 
----- I I fr. sh9.. fr. shq. fr. shq- 

-Nr.·i 
ushtrimit 
-N-cri 

..:,< ..:,< 

..:i N 

..:,< ._, 
o- o- - . 

EMERTIM 

KAT. III. PARTINA SJELLËSE 
Shpenzime të ndryshme 

107 ! 73 I Rimborsim i Qeveris Mbretnore Italiane për shpenzimet e 
bame ndër ushtrimet e kalueme për llogari të Oeveris 
Shqiptare me fondet dhe për qëllimet e parapame në li 
gjen d. 30-6-1931 për uhanë dhet-vjetore dhanun Shqipnis 
prej Italis . [Pro memoria Pro memoria 

108 i 7 4 I Derdhje në ±avor t organeve vërtetuese të t' ardhunavet nga gjo 
bat ndeshkimore e sanksjone pekunjare të çdo lloji, me 
përjashtim të Rojes Mbretnore të Financës (Art. 2 shkrojla 
a) D. M. datë 8-7-1910-XVIII nr. 257) . [Pro memoria Pro memoria 

109 I 75 I Derdhje në favor të fondit grumbull të Rojes Mbret. të Financës 
për t'crdhuno nga gjobat ndëshkimore e sanksjone peku- • • 
njare të çdo lloji'(Art. 2 shkrojlc b) D.M. datë 8-7-910-XVIII 
nr. 257 [Pro memoria Pro memoria 

----- ----1-----------1----------1 

Total: 

PERMBLEDHJE MBAS TITUJVET 
TITULL. I. SHPENZIME TË RENDSHME 

KAT. I. SHPENZIME EFEKTIVE 
Institute të Naito 

per t' u bartë 

470.000 I+ 645.000 1.115.000 

962.560 I+ 704.440 1.667.000 

24.5001+ 10.500 . 35.000 

1.600.000 + 244.000 1.844.000 

1.830.000 - 1.830.000 , - 

852.800 - 852.800 • - 

202.000 - 202.000 • - 

5.941.860 - 1.280.860 I 4.661.000 

Këshilli i Epërm Fashist Korporativ 

Kryeministri ja 

Partija Kombëtare Fashiste Shqiptare 

Milicija Fashiste Shqiptare 

Sigurimi Publik 

Drejtorija e P. e Shtypit, Propagandës dhe Turizmit 

Milicija e Rrugës 
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Gjendja e parapamjevet 
per ushtrimin Iincncjor 

1942-43 
Shpenzime t Instituteve të Nalta 
e të Ministris së Financavet 

I - 3 

KAPITUJ 
5 o 

Kompetenca 
si mbas 

gjendjes së 
parapamjeve 

(Y) E M E R T I M për ushtrimin 
~ financjar ,.... I N 194.1-4.2 ~ ~ I ~ ~ fr. shq. I fr. shq. I fr. shq. 

i - 

Nr. i 
ushtrimit 

Ndryshime 

q1 

propozohen 

Kompetenca 
rrjedhëse për 

ushtri mm 
finoncjar 
1942-4.3 

bartë 1 Hli 1.000 

Këshilli i Shtetit :i-z9.n::o + 
231.11 i, --t 

:i81i.OOO 

Këshilli Kontrollues 2(i0000 
• 

Ngarkime të Shtetit 2 31 fJ 000 

Ministrija e Financavet 

Shpenzime të përgjithshme 

Total i Kat. I. (pjesë e rendshme) 

t .r,:-,;:,.o, o I 1 814.:100 I 2.:36~UOO 

'2.'Z tfi.UUO l'i 870.000 :(os:-, oco 

4~s ooo It 407.000 8:l5.000 

Hl0.700 - :it0.700 
- ----- _, ____ 

1~.SSG.877 t· 1 ·•3- [•>3 14 22~ 000 ,,) .:>. -· 

Shpenzime shërbimi 

Shpenzime gjithfarësh 

Fond rezervë 

TITULL IL SHPENZIME TË P ARENDSHME 
KAT. I. SHPENZIME EFEKTIVE 

Total i Kat. I (pjesë e parendshme) 

48(l.~-r 284.000 I 764:.000 

--4RO.OOO +--2~4~000 I 764.000 

1.836.000 + 50.~00 I 1.&s,G.000 
----- - 

1.830.000 + so.cco I · i.ssaooo 

Shpenzime gjithfar~sh 

KAT. II. LËVIZJE KRYEGJANASH 

Amortizim huanash 

Total i Kat. II (pjesë e parendshme) 

KAT. III. PARTINA SJELLËSE 

Shpenzime të ndryshme 

Total i Kat. III (pies' e parendshme) 

Total i Kat. I, II e III (pies' e parend.). 2.316.000 I+ 3:34.000 2.!io0.000 
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Gjendja e parapamjevet 
për ushtrimin financjar 

1942-43 
Shpenzime t Instituteve të Nalta 
e të Ministris së Financavet 

_!_I_· -2-1 § I 1- 
K AP IT U J 

EMERTIM 

4 I 5 6 

Kompetenca Kompetenca 
si mbas Ndryshime rrjedhëse për gjendjes së 

para pamjeve qi ushtrimin 
për ushtrimin financjar 

financjar propozohen 1942-43 
1941-42 

fr. shq. fr. shq. I fr. sh;1. 

Nr. i 
ushtrimit 

..L---- 
N C'0 ..,.. __,.. 
,...:. N ..,.. __,.. 
o- 0- 
•.•.. ,-< 

PERMBLEDHJE MBAS KATEGORIVE 
KAT. I. SHPENZIME EFEKTIVE 

Shpenzime te rendshme 12.886.~77 I+ 1.335.a3 I 14.2i2.ooo 

Shpenzime te ~rendshme 480.000 I+ 284.000 764.000 

Total i Kat. I (të rendshme e të parendshme) 13·366.877 I+ 1.619.123 I 14.986.000 

KAT. II. LËVIZJE KRYEGJANASH 

Amortizim huanash . 1.836.ooo I+ 50.000 1.886.000 

Total i Kat. II (pjesë e pcrendshme) 1.836.ooo I+ 50.000 1.886 000 

KAT. III. PARTINA SJELLËSE 

Shpenzime të ndryshme 

Total i Kat. III (pjesë e parendshme) 

Total' i Kat. I, II e III (të rendëshme e të pa-rendëshme) I 15.202.877 I+ 1.669.1'!3 I 16.872.000 

Total i shpenzimeve reale: I 15.20'2.877 I+ 1.669.a3 I 16.872.000 BKSH
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GJENDJA E P ARAP AMJEVET E SHPENZIMEVE 
TË MINISTRIS EË DREJTËSIS 

Gjendja e parapamjevet te shpenzimevet 

të Ministris së Drejtësis 

për ushtrimin financjar 194.2-194.3 e vume 

në përballim me atë t' ushtrimit 194.1-194.2, paraqet 

rezultatet e shtrime në prospektin 

që vazhdon 
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Pl\RTE SUPPLEMENTI\RE in lingua italiana 

GAZZETTA 
DEL REGNO 

f\nno XXI - Nr. 87 

UFFICIALE 
D' ALBAN IA 

Tirana, mercoledi 29 luglio 1942-XX 
~~~~~~~~~~~~~~~~ 

EDITA DAL MINISTERO DELLA CULTURA POPOLARE 

COSTO E MODALIT A PEP. LE lNSERZIONl CONDIZIONI D'ABBONAMENTO 
ALBANIA, ITALIA e IMPERO per un anno Fr. alb. 20 
ESTERO (Paesl dell'Un!one Postele) • • • • , 30 

{per 6 mesi , meta prezzo) 
Un numero del meae In corso {slno a 16 paglne) Fr. alb. 0,20 

erretroto • • 1 
Ognl fasclcolo e In vendlta anche presso le llbrerle autorlzzate. 
Gli abbonamentl di regola decorrono dal glorno di rlcevlmento dell'lmporto. 

Non st garantlsce l'lnvlo del numerl arretratl. 
L'Importo dell'abbonamento o per numerl separat!, ae per resident! In AJ. 

banla, deve essere versato al local! Ufflcl di Flnanza e la relativa quietanza 
rlmesaa al Minlatero della CULTURA POPOLARE ae dall'ltalla, lmpero o dal' 
l'Eatero, con assegno bancarlo stUato In !ranch! albanesl, aumentato (se per 
abbonamentl) di Ir. alb. 0,50 per apesa di quietanza. 

Gli Ufflcl atatall (civili o mllitarl) e gli Enti pubblici quando autonomi o 
accentratl (cloe non gli CJfflcl dlpendenti) - posaono rlchledere per lacrltto una 
o piu copie gratuite (aclolte on abbonamento) per see per gli Ufflcl dlpendenUI. 

se non supera una colonna (albaneae e Italiano) mtnimo Fr. alb. It 
se oltre una colonna • • per ogni colonna • • 5 

L'tmporto e da veraarai In anUclpo . salvo per gli Ulflcl atatall o paraata· 
tall con le stene modalltci come per gli abbonamentl. 

Le lnser"1onl aono gra tulte soltonto per I Tribunal! o I' Ammlnlstrazlone ata· 
tale quando per legge non e prevlsta o non e poaslblle la rlvalsa au terzi della 
spesa per I' lnse1'%1one. 

La pubbllca"1one delle lnserzlonl avvlene · salvo specl•li circostanze · entre 
I primi 3 numerl dopo la data di rlcevlmento. 

N. B. Ognl corrlrpondeaza o veraamento deve essere lnd!rizato .i, 
MINISilllO DELLA CULTURA POPOLARE 

(GAZZETTA UFFICIALE) 
T I R A N A (Ai.aat 

Decreto Luogotenenziale Nr. 152 
21-1-1942-XX 

Disciplina di tutta la materia relativa agli ep 
provvigionamenti, a consumi ece. - Istituzione 
del Comitato Centr. per gli Approvvigionamenti 

e Consumi- · 

NOl 
LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTA 

VITTORIO EMANUELE III 
PER GRAZIA DI DIO E VOLONTA DFLLA NAZIONE 

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

. In virtu dell' Autorita a Noi conferlta; 
Vist! gli articoli 15 dello Statuto Fonda 

mentale e 14 del D. L. 3 aprile 1940 n. 101, 
convertito nella Legge 12 luglio 1940 XXIII, 
n. 358; 

Ritenuta la necessita assoluta ed urgente di 
disciplinare in modo piu unitario e rigoroso tut 
ta la materia relatlva agli approvvigionamenti, 
consumi, prezzi, distribuzione e produzione dei 
generi alimentari e di comune e largo consume ; 

Sentito il Consiglio dei Ministri; 
Su propotita del Presidente del Consiglio dei 

Ministri, Ministre Segretilrio di Stato per I'Inter 
no, di concerto con i Ministri; 

Segre tari o di Sta to per il Parti to N azionale 
Fasclsta Albanese, l'Economia N azionale, la Giu 
stizia e le Finanze; 

abbiamo decreta.to e decretia.mo: 

Art. 1 
Presso il Ministero dell' Economia Naziona 

le ë istituito un ,, Comitato Centrale per gli Ap 
provvigionamenti e Consumi" composto del Con 
sigliere Permanente al Ministero stesso, Presiden 
te, di un Vice Presidente nominato dal Presiden 
te del Cunsiglio dei Ministri, del Vice Consiglie 
re Permanente al Ministero dell' Interno, del Di 
rettore o Vice Direttore Generale della PoHzia, 
del Comandante Superiore dei Carahinieri Reali, 
del Comandante Superiore della R. Guardia Fi 
nanza o di ufficiali superiori dagli stessi desi 
gnati, di un Ufficiale Superiore dell' lntendenza 
Militare, di un Ispettore Superiore del Ministero 
dell' Economia Nazlonale, dei Direttori dei ser 
vizi dei cereali, degli Approvvigionamenti e del 
l'lndustria e Commercio presso il detto Ministero, 
del Direttore dei Monopoli del Ministero delle 
Finanze e di un delegato della Banca Naziona 
le di Albania, membri. 

Il Comitato per singole quesrioni, puë ag· 
gregarsi, in qualita di esperti, persona partico 
larmente versata nelle materie sottoposte alle sue 
decisioni e puë costituire nel suo seno Sottoco 
mitati con specifiche attribuzioni. 

11 Vice Presidente ë anche Segretario Gene 
rale del Comitato. 

Art. 2 
E' di çompetenza esclusiva del Comitato di 
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-1 

G,TBNDJA, B P_i\.RAPA}IJEVET E SHPENZ[~'.IEVE 
'r i~ 11 I N I S T R I S S Ë D R E ,J T S I S 

PËR USHTRIMIN FINANCJAR 1942-43 

Nr. i 
ushtrimit 
N r0 -r ""' 
..--< N 
""' ""' °' °' ..--< ..--< --- 

I 

I 
1 1 

EMERTIM 

4. 5 6 - . - --- 

--- - 
Kompetenca Ko- stencc ---, si mbas Ndryshime 
gjendjes së 

rrj ednëse për 

parapomjeve qi ushtrimin 
për ushtrimin finnncjar 
financjar propozohen 194.2-4.3 

194.1-4.2 -- - - -- -- 
fr. shg_. fr. shq. fr. shq. 

2 J __ 

TITULL I. SHPENZIME TË RENDSHME 
KAT. I. SHPENZIME EFEKTIVE 

Shpenzime të përgjithshme 
- 

Rrogë personali dhe indemnitet Këshilltarit të Përhershëm e 
shpërblim avoketënsh të ngarkuem me shërbim të përkoh 
shëm si gjyqtarë 1.385 000 i+ UH5.000 

50.000 1- 45.000 

2.700.000 

2 I Fond në dispozicion të Ministrit 
5.000 

:! I Shpenzime udhtimi e djete 20.000 1- 13.000 7.000 

4 i 4 I Shpenzime zyreje: blemje e mirë-mbajtje mobiliesh. makinash 
shkrimi, telefonash, blemje e mirëmbajtje biçikletash, londë 
shkresina, zjarm e dritë, transport, mirëmbajtje e pastrim 
lokalesh, veshje e mbathje sherbtorësh, të vogla, blemje 
botimesh, shtypshkrime, botimi i rivistës, shpërblim për 
përkthim të komen tarë ve e të ligjëve e për përkthim t' ak 
teve gjyqësore dhe shpenzime të ndryshme për funkcio 
nimin e regjistrit të gjendjes gjyqsore 143.000 1- 115.000 28.000 

5 I Qira ndërtesash 30.000 •-- 18000 12.000 

Total 1 628.000 I+ 1.124 ooo 2.752.000 

Shpenzime të ndryshme 

6 1 6 I Shpenzime hetimesh dhe dëshmitarësh e për beneficin e vo 
beksis 

10 Ndihmë Sektit Rufai 

35.000 ,- 23.000 12.000 

- + 50.000 50.000 

10.000 - 7.000 3.000 

170.000 + 580.000 750.000 

58.0001- 58.000 Suprimue 

31.000 1- 31.000 I Suprimue 

304.000 I+ 511.000 I 815.000 

- ' i I Bursa studimesh 

7 8 I Fond për mbojtjen e dy automobilave e pagë shoferash 

8 Ndihmë Komunitetit Mysli~an dhe Sekteve Bektosht. fufai e. 
Alevian . 

9 Ndihmë Sektit Bektashi 

per t' u bartë 

BKSH
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Gjendja e parapamjeve 
për ushtrimin financj ar 

1942-43 

Shpenzime 
të Ministris së Drejtësis 

_1_1_2_1 - --- __ 3 
KAPITUJ 

ushtrimit 
-- Nr. i 

EMERTIM 

4. I 5 
Kompstencc 

si mbas Ndryshime 
gjendjes së 

poropomieve qi 
për ushtrimin 

financjar propozohen 
194.1-4.2 

fr shg. I fr. shq. 

6 

Kompetenca 
rrjedhëse per 
ushtrimin 
financjar 
1942-4.3 

fr. shq. 

11 

bartë 

Ndihmë Sektit Alevian 

12110 I Ndihmë Kishës Orthodhokse Autoqefale 

13 11 Ndihmë Enteve Eklesiastikë të Kishës Katolike 

Total 

TITULL II. SHPENZIME TË P ARENDSHME 
KAT. I. SHPENZIME EFEKTIVE 

Shpenzime të ndryshme 
1'!l I Kontribut i jashtzokonshërn Sektit Bektashi për ndërtimin e 

godinës së Kryegjyshatës 

Total 

P£RMBLEDHJE MBAS TITUJVE 
TITULL I. SHPENZIME TË RENDSHME 

KAT. I. SHPENZIME EFEKTIVE 
Shpenzime të përgjithshme 

Shpenzime të ndryshme 

:!04.000 + ;) l 1.000 
10.000 - 10.000 

iss.coo + 3(i;j.OOO 

112000 It- 88.000 

8 lf>.000 
Suprimua 

soo.coo 
~00.000 

;Jli 1.000 1+ \lf> i.coo l.5fa000 

... G0.000 

r->0.000 

1.~~8.000 h- 1.1 ~:·ooo I 2.7G'2.000 

1.515.000 
. I a61.000 1+ 9>·>.000 

2.189.000 ~2.078~000·1 4.267.000 Total 

TITULL II. SHPENZIME TË P ARENDSHME 
KAT. II. SHPENZIME EFEKTIVE 

Shpenzime të ndryshme 

Total 

P£RMBLEDHJE MBAS KATEGORIVE 
KAT. I. SHPENZIME EFEKTIVE 

Shpenzime të rendshme 

Shpenzime të parendshme 

li Total i kategoris I. (pjesë e rendshme dhe e parendshme) 

Totali i shpenzimeve reale 

1-- 

+ 50.000 ~ 50.000 
- - ·-----~---~-- . .....-- ...!......~-------· + 50.000 o0.000 

2.189.000 I+ 2.078.000 
I+ 50.000 

2.189.ooo I+ 2.128.000 

U~67.000 

50.000 

4.317.000 

2.189.000 I+ s.tsaooo 4.317.000 
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GJENDJA E P ARAP AMJEVET E SHPENZIME VET 

T£ MINISTRIS SË P. TË MBRENDSHME E TË DREJT01IS SË PERGJ. 
TË SHËNDETSIS DHE DREJT. SË PERGJ. TË S~GURii1IT PUBLIK 

Gjendja e parapamjevet e shpenzimevet 

të Ministris së P. të Mbrend., të Drejtoris së Pergj. të Shëndetsis 

e të Drejtoris së Përgj. të Sigurimit Publik 

për ushtrimin financjar 1942-1943 e vume 

në përballim me atë t' ushtrimit 1941-42, paraqet 

rezultatet e shtrime në prospektin 

që vazhdon 

BKSH
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GJENDJA E PARAPAMJEVET E SHPENZI1IEVET 
TË MINISTRIS SË P. TË MBRENDSHME E TË DRFJTORIS SË PERGJ. TË SHËNDETSIS 

DHE DREJT. SË PERGJ. TË SIGURIMIT PUBLIK 
Për ushtrimin Financjar 1942-li.3 

l 4 5 6 -1 J 2 I 1--- 
K A p I T u J Kompetenca Kompetenca 

si mbas Ndryshime rrjedhëse për --Nr. i gjendjes së 
qi ushtrimin ushtrimit para pamjeve 

financjar për ushtrimin -- E M E R T I M financjar propozohen 1942-43 01 ("") 
-::r' 

1941-42 ~ N -- -- 
.... 

fr. shq,;,_ fr. shq. 
-::r' -::r' 

fr. shq. °' °' --- .... ....• 

1 

2 

3 

5 

6 

7 

1 

TITULLI I. SHPENZIME TË RENDSHME 
KAT. I. SHPENZIME EFEKTIVE 

Administratë e P. të Mbrendshme 
Shpenzime të Përgjithshme 

Rrogë personali dhe indemnitet Këshilltarit e Nënkëshilltarit 
të .Perhershëm. 1.004.200 I+ 958.040 ' 1.962.240 

- ·+ 3.960 3960 

30400 I+ 20.600 51.000 

2 

3 

4 

Rrogë personali për nëpunësa me kontratë 

Shpenzime udhtimi e djete 

Shpenzime zyrejs : blemje e mirëmbajtje mobiljesh, maqinash 
shkrimi, biçikleta, telefona shkresori, shtypëshkrime, zjarm 
e dritë, blemje botimesh e librash, përkëthime tekstesh ti\ hue 
ja, veshjë-mbathje sherbëtorësh, shpenzime të vogla gjithë 
farësh, mirë-mbojtje e pastrim lokalesh, pagesë : e lulishta 
rit të Pallatit Prefektura! të Shkodrës 100.000 I+ 115.000-~ 215.000 

86000 I+ 69.000 155.000 

28.000 I+ 20.000 48.000 
-----· 

1.248.600 + 1.186 600 2 435.200 

35.000 + 70.000 105.000 

5 Shpenzime për blemje dhe mbajtje automobili, qira garazl i 
për automobila. veshje-mbathje dhe pagë shoferi· 

'Qira lokalesh 6 

Total: 

7 

8 

Shpenzime shërbimi 

Subvencion Komuneve 

Mbajtje burgjesh: shpenzime gjithëfarësh për ushqime veshjë 
mbathje të burqosunish. shpenzime për shpërblim ushqimi 
t' internuemish ordinerë e dezertora dhe për familjet e 
tyne, blemje enësh e orendish të çdo lloji për menxë e ku 
zhinë dhe shpenzime gjithëfarësh për lastore. blernje 
shtretnish, faqe dyshekësh e jastëku dhe lesh ose krin, 
koperta e velenxa dhe çarçafë: pastrim e meremetim lo 
kalesh, shpenzime zjarmi e dritë, shpenzime transporti për 
të internuemit e çdo kategorije e dezertorash dhe të bur 
gosunish, blemje e mbajtje autofurgoni, pagë shoferi e 
qira· garazhi, shpenzime për ndertime vjeksash e ndame 
të mbrendshrne. shpenzime për blemje barnash, shpër· 
blim mjekësh e dentistash dhe shpenzime gjithëfarësh e 
të çdo natyre për infermerinat e burgjevet, shpërblim ush 
qimi për të internuemit politikisht dhe familjet e tyne për 
kompetencë e të mbrapambetuna si dhe qira banimi për 
të internuemit përgjithësisht • 765.000 1+ 35~.580 

800.000 r 421.580 - 

1.117.580 

1.222.!',SO Total, 
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Gjendja e parapamjeve 
për ushtrimin financjar 

194.2-4.3 

Shpenzime të Ministris së P. të 
Mbrend. e të Drejt. së Pergj. 
të Shëndetsis dhe Drejt. së 
Per_g_j. të Sigurimit Publik 

3 ] ----- 
_1 ~!__l_l - K A p I T U J 
- Nr. i 
ushtrimit 

~I M 
""' .•....• c:.i 

fl ""' o- .•....• 

EMERTIM 

li 5 6 

Kompetenca 
Ndryshime 

Kompetenca 
si mbas rrjedhëse për gjendjes së 

para pamjeve qi ushtrimin 
për ushtrimin 

propozohen 
financjar 

financjar 1942,B 
1941-42 

- - - 
fr. shq. fr. shq. fr. shq. 

8 

Shpenzime të ndryshme 

- • Shpenzime të mshefta e fond në dispozicion të Ministrit për 
ndihma të ndryshme 

- , 9 . I Fond në dispozicion të Ministrit 

\l I 10 Shpenzime gjithëfaresh e të cdo natyre për Kapitaneritë e 
Porteve; blemje e mbajtje motoskafash, sandalla e mase, 
pagesë rrogash për sherbëtore e ushtarë ordinanca, shpër 
blim banese oficerave e nën-oficereve dhe qira zyreje, 
blemje e mbajtje automobilash dhe veshjë·mbathje e pagë 
shof -rcsh. pagesë e shpërblim motoristash dhe qira gara 
zhi, blemje e mirë-mbajtje mobiliesh dhe material kazer 
mimi si dhe shpenzime për mirë-mbajtje zyresh 

• 

10 11 Shpërblim për pjesën e punimeve jashtë orcrit të Nëpunsave 
që merren me veprimet e Kapitanerive te Porteve në qe· 
ndër e qarqe (Shtojcë e Ligjës mbi taksat limanore me 
datë 28 Mars 1935). 

Total: 

Administratë e Shëndetsis Botore 

11 

Shpenzime të përgjithshme 

1~ I Rrogë personali e shpërblim për mjekë të posaçëm, shpërblim 
antarve privatë të Këshillit të Shëndetsis dhe lishenuesave, 
subvencion mjekve, farmacistave e mamive private ne 
qendra të vogla dhe për personalin shëndetsuer pranë 
Bashkive e Komunave 

Shpërblim personeli provizor në shërbim t'cdministrotës 
personalit provizor sher byes n' institutet shëndetsore 
ndryshme t'autorizuem me Dekret Mëkambsuer. 

12 I 14 I Shpërblim e indemnitet për personalin me kontratë 

13 I 15 I Shpenzime udhtimi e djete personali 

per t' u barte 

()i),000 I - 65.000 I Suprimua 

+ 5.000 G.()(10 

45.000 I+ 15.000 60.000 

Pro memoria Pro memoria 
I •---- -- 

110.000 •- ,i-5.000 n5.000 

940 ooo I+ 360.000 1 300.000 

dhe 
te . 

- 1.244.000 I 1.'!44.000 

565.000 + 30.000 595.000 

32000 58.000 85.000 

1.537.000 + 1.687.000 H ~24.000 
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Shpenzime të Ministris së P. të 
Mb rend. e të Drejt. së Pergj. 
të Shëndetsis dhe Drejt. së 
Per_gj. të Sigurimit Publik 

Gjendja e parapamjevet 
per ushtrimin financjar 

194.2-4.3 
q I ""S 3 l-I 2 t 

I_ 
Nr. i 

ushtrimit 
N (") 

""' "" ...• N 
""' ><:I< 
o. °' ..... .....• 

14 16 

KAPITUJ Kompetenca 
si mbas Ndryshime 

gjendjes së . 
parapamjevet qi 
për. ushtrimin propozohen 

[innncjnr 
1941,42 

Kompetenca 
rrjedhëse për 
ushtrimin 
financjar 
1942-43 EMERTIM 

fr. shq. fr. shq. fr. shq. 

3.2M.OOO 1.537.000 I+ 1.687.000 bartë 

Shpenzime zyreje: blemje e riparim mobiljesh, maqinash shkri· 
mi, biçikletash, blemje instalim telefonash, dërgesa postare 
e telegrafike, meremetime ambulancctsh, transportime të 
ndryshme, zjorrn e dritë, përkëthirn tekstesh të hueja e 
anasjelltas nga shqipja, blemje librash e revistash medi 
cinale e shoqnore, shtypshkrime, veshje-mbathje për shërbe 
torët e Drejtoris së P. të Shëndetsis, mirë-mbcitie e pastrim 
lokalesh dhe shpenzime të vogla të çdo natyre për shër 
bime zyreje të qendrës e të qarqeve 70.000 + 20.000 I 90.000 

~0.000 + 10.000 I 30.000 

50.000 + 30.000 I 80.000 

1.677.000 + 1.747.ooo I 3.424.000 

15 I 171 Fond per blemie e mbajtje automobilash a page sho!erash , 

16 I 18 Oira lokalesh 

Total : . 
Shpenzime shërbimi 

17 I 19 I Blemje barnash giithefarësh për spitalet, infermeritë, dispan 
seritë, ambulancat për mjekët qeveritarë ruralë shëtitës, 
bashkijakë e komunalë dhe për vegla, aparata e instru 
menta kirurgjikale e të ndryshme, kininë për luftimin e 
molorjes e barna antisiiilitike e për sëmundje ngjitëse, 
filmo për Roentgenet dhe shpenzime zhdoganimi dhe trans· 
porti. 

18 I !O I Shpenzime për mbajtje spitalesh: Spitali Civil J\ë Tiranë, Shko 
Shkodër, Gjinokcstër, Vlonë, Korçë, Prizren, Pejë, Durrës, 
Prishtinë, Gjillan e Tetovë dhe për Infermeritë : n' Elbasan, 
Berat, Peshkopi, Dibër e Kukës, Spitali i foshnjevet dhe i 
Oststrikës & Gjinekologjis në Tiranë, shpenzime për mbaj 
tjen, ushqimin e mjekimin e të sëmurëve blemje materia 
lesh, mobiljesh e gjithfarë teshash, meremetime të çdo 
natyre dhe për veshjë-mbcthje të sëmurësh, portierësh, pos 
tieresh dhe ordinancash të zyrave, zjorm e dritë, pastrim 
e meremetime lokalesh, shpenzime të ndryshme të çdo 
natyre për Laboratorot e spitaleve, shpenzime transporti 
të sëmurësh dhe mjekësh në rastë urgjente joshtë orarit 
zyrtarë dhe shpenzime për vojtj& e ardhje të komisioneve 
administrativ e shpenzime të vogla e të ndryshme të çdo 
natyre në veshtrim ma sherbimet • spitaleve 

385.000 I+ 115.000 500.000 

960.000 1+ 1.ao.000 ~.080.000 

1.345.000 I+ t.235.000 2.oi0.000 per t' u 1,ortë I 
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-Çje~dja e porcpcmievet. 
: per ush trimin £:.r..c.:i:101 at 

19~2-1943 

Shpenzime të Ministris së P. të 
Mbrend. e të Drejt. së Psrq]. 
të Shëndetsis dhe Drejt. së 
Pergi. të Sigurimit Publik 

---- --1 4- l--- 5 -1- 6 I 

-Nr. i 
ushtrimit 

EMERTIM -·(N CV") -r ""' •.... ~ 
""' -<:I 

°' °' •.... .•.... 

Kompetenca 
si mbas Ndryshime 

gjendjes së 
para pamjeve qi 
për ushtrimin 

financjar propozohen 
174.1-42 
fr. shq . fr. shq. 

Kompetenca 
rrjedhëse për 

ushtrimin 
Iinoncjor 
1942-43 

fr. shq- 

bartë 2.580.000 

19 

Spitali Nsvropsikictrik : 

21 I Shpenzime për mbajtjen, ushqimin e mjekimin e të sëmurvet, 
blemje e meremetim mobiljesh e gjithfarë teshash e material 
për spital e për të sëmurë. pastrim e ndreqje lokalesh, 
zjorm e dritë, shpenzime për vajtjen e ardhjen e drej 
torit dhe komisionit udministrctiv e të mjekve nga qyteti 
i' Vlonës n'Institut, shpenzime t~ vogla e të ndryshme gji· 
thëfarësh në veshtrim me shërbimet e spitalit 

22 I Shpenzime gjithfarësh për mbajtjen e Laboratorit Antirabik 
të Shtetit. 

21 23 I Shpenzime të cdo natyre për mbajtjen e qendrave hyqjieni 
ke në Tiranë, Shkoder.: Elbasan Kavajë, Kerce Prizren, Pejë, 
Prishtinë, Gjillan. Ferizoviq, Tetove. Struge e Ulqin e per 
laboratorët e tyne 

22 Fond disponibël për pagë dhe shpenzime te çdo natyre per 
luftimin e sëmundjeve ngjitëse të pa prituna e per luftimin 
e sëmundjeve shoqnore, për blemjen e funksionim te stufave 
disinfektimi 

23 9!5 Shpenzime të cdo natyre për luftimin e malaries, pagë më· 
ditjesh puntorvet për punime pnstrimi e mirë-mbajtje ka 
nalesh etj., blemje gjithfarë veglash e mjetesh për punimin 
antilcrvuer dhe transportimi i tyne, blemje e mirëmbajtje 
bicikletash për kondoktorët e punimeve antimalarike, ble 
mje hydrometrash e veglash meteorologjike, barka për 
kontrollim gjolash dhe hedhje larvicidi. vashje-mbcthje pun 
torësh verdizuesa të stinës dhe blemje mikroskopash, apa 
rate optike. qelqurina laboratori dhe ingredienta për dis 
panseritë antimalarike 

Total: 

1.345.000 I+ 1.023::i.ooo 

100.000 + fl0.000 

12.000 + · 1.000 

. 

-t3.000 ,+ 17 000 

440001+ 56.000 

34.000 I+ 16.000 

I --1----- 

2.953.000 t.578.ooo I+ r.sze.ooo 

150.000 

13.000 

60.000 

100.000 

50.000 BKSH
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Gjendja e porcpamjeve 
për ushtrimin Iinoncjor 

194.2-43 

Shpenzime të Ministris së P. të 
Mbrend. e të Drejt. së Pergj. 
të Shëndetsis dhe Drejt. së 
Pergj. të ~lgurimit Publik 
" I 5 I 6 -------- 

Kompetenca 
Ndryshime 

Kompetenca 
si mbas rrjedhëse për 

gjendjes së 
para pamjeve qi ushtrimin 
për ushtrimin financjar 

financjar propozohen 194.2-4.3 
194.1-4.2 

fr. sh9... fr. shq. fr. shq. 

Nr. i 
ushtrimit 

EMERTIM 

,.... I ,.... 

25 

Shpenzime të ndryshme 

26 I Bursa studentash për mjeksi e për specializim mjekësh në 
dega të ndryshme të mjeksis dhe mësime për mami, infer- - 
mi ere dhe infermierë 

27 I Shpërblim i njihershëm për personalin shëndetsuer ndihmues 
në sherbim provizor në rasa vdekjeje në detyrë ose inva 
liditeti shkaktue nga sherbimi 

150.000 I+ 150.000 

4.000 

300.000 

4.000 

Total: 304.000 154 ooo I+ 150.000 

Administratë e Sigurimit Publik 
Shpenzime të përgjithshme 

28 I Rrogë pesonali, indemnitete të ndryshme, çmime riqendrimi 

- , 29 I Shpenzime udhtimi e djete 

30 I Shpenzime për kazerma, zyra pajisje me mobilie, meremetime, 
mirëmbajtje 

31 I Shpenzime të ndryshme kazermimi 

302 I Oirc lokalesh të ndryshme 

33 I Shpenzime zyreje: kançeleri ndriçim, pastrim, ngrohje, shpen 
zime postë-telegrafike e të vogla 

34 I Shpenzime telefonash 

- , 35 I Fond për blernje e mbajtje autosh motoçikletash biçikletash 
sigurime automjetesh e autistash 

- , 36 I Veshje-mbathje, armë, municione e indemnitet veshjeje të parë 

37 I Sherbim shëndetsuer 

38 I Shpenzime riatdhesimi për të vorfen të ndaluem për masa të 
S. B. e transport të arestuemish 

39 I Shpenzime të rastit të pa parapame e shpenzime funeralesh . 

Total: 

\ 

+ 70.000 

.+ 3._100.000 .I ·3_100.000 

70.000 

+ 80.000 

f+ 100.000 

+ 60.000 

+ 
I + 

60.000 

15.000 

i+ 60.000 

-rl-- 200.000 

+ 10.000 

H-. 
+ 

20.000 

15.000 

80.000 

100.000 

60.000 

'60.000 

15.000 

60.000 

200.000 

10.000 

20.000 

15.000 

3.790.000 3.790.000 
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cui all' Art- I, ogni deliberazione in materia di 
approvvigionamenti, consumi, prezzi, produzioni, 
importazloni, esportaeioni, distribuzione e requ• 
isizione dei generi alimentari, bevande, bestiame, 
articoli di abbligliamento e tessili, nonchë dei 
lubrificanti e pneumatici, 

II Comitato provvede altresi a regolare la 
distribuzione del sale e dei earburanti. 

II Comitato discipline la circolazione del 
mezzi di trasporto e la loro importazione e re 
quisizione ; vigila sugli stabilimenti industriali in" 
teressati alla produzione o trasformazione delle 
cose indicate nel I comma e loro modificazf oni, 
e designa gli immobili da requisire per la con 
servazione delle derrate o generi di prima neces 
sita. 

L'Intendenza Militare precede agli acquisti 
e requisizioni in Albania di concerto con ii Pre 
sldenre del Comitato di cui all' Art. I. 

Nei casi di maggior rilievo decide ii Comi- 
tato. 

Art- 3 
Le ordinanze necessarie per la eeecnzione 

delle deliherazioni del Comitato di cui all' Art. 
1, sono emanate dal Ministro per I' Economia 
Nazionale. 

Art. 4. 
In ogni sede di Pref ettura ë costituito un 

Consiglio Provinciale per l'Economia, presieduto 
dal Segretario Federale e composto del Questore, 
dei Comandanti I Carahinieri Reali e la R. Gu• 
ardia di Finanza, di un delegate del Prefetto, 
di un rappresentante della Camera dl commer 
cio, del Capo dell' Uffieio di Agriroltura e del 
Capo del Municipio e del Comune. 

II Consiglio ha un ufticio di segreterja, a 
capo del quale e chiamato un funsionario, da 
assumersi eventualmente a contralto, su de:&igna 
zione del Segretari• Federale e sentito ii Presi 
dente del Comitato di eui all' articolo 1. 

Nelle Sottoprefetture, sedi di Camere di 
Commercio, puë essere istituito un Consiglio Cir• 
eondariale dell' Economia, eomposto del Segreta 
rio Politico del P. N. F. A., ehe lo presiede, di 
un funzionario della locale Sottoprefettora, dei 
Comandanti dei Carabinierl Reali e della Guar 
dia di Finanza, del rappresentante della Camera 
di Commerclo e del Capo del Municipio o del 
Comune. 

Art. 5 
Il Consiglio Provinciale o Clrcondariale per 

l'Economia vigilano sulla esecuzione dell~ ordi 
nanze di cui all' articolo 3, lnformano ii Presi 
dente del Comitato sulla situazione annonaria del 
la clrcoscriziono . della .Prefettura. o &ttoprefet- 

tura, formulano le proposte ehe ritengono oppor 
tune e propongono al Prefetto i provvedimenti 
di urgenza ritenuti Indispeneahili, fnformandone 
telegraficamente ii Presidente del Comitato. 

II Consiglio provinciale e quello circonda 
ziale devono riunirsi almeno una volta alla set 
timana -, di ogni riunione deve essere steso ana 
logo proeesso verbale da comunicarsi nelle ven 
tiquattro ore al Presidente del Comitato. 

Art. 6 
Le traegressloni alle ordinanze di cui al 

l' articolo 3 sono punite, salvo ehe ii fatto non 
costl tuisca reato piu grave, previsto da al tre leg 
gi in materia di approvvigionamento e consumi 
con I' arresto da un mese a due anni e con I' am 
menda da cinquecento a tremila franehi albane 
si, oltre al pagamento di una somma in misura 
da uno a cinque volte U valore della meree ven 
duta ed esposta in vendita o del prezzo illecito 
praticato ed alla confisca di tutti i generi dete 
noti e dei mezzi occorsl per la consumazione del 
reato, a chiunque questi ultimi appartengono. 

I trasgressori saranno immediatamente arres 
tati e rimessi al giudizio del Giudice competente 
ehe provvëdera con decreto penale non opponibile. 

Non ë consentita ne la escarcerazione ne la 
liherta provvisoria ne la sospensione condiziona 
le dell' eaecuzione della pena. 

L' estratto dei decreti di condanna viene 
pubblicato sul quotidiano piu diffuso della 
Ca pi tale. 

Art. 7 

Senza pregiodizio dell' applicazione delle 
sanzioni di cui allo articolo 6, ii Prefetto e Sot 
toprefetto, su rlchiesta del Presidente del Comi 
tato Centrale o del Presidenti dei Consigli Pro 
vinciali o Circondariali, disporranno a carlco dei 
trasgressori la immediata chiusura dell' esercizio 
e la sospensione dell' attivlta professionale da 
sette a centottaota giorni, nonchë la Yendita dei 
generi o dei mezzi sequestrati. 

TI ricavato dalia suddetta vendita sara de 
positato in conto infruttifero alla Banca Nazio 
nale di Albania e col Decreto di eondanna ver 
ra confiscate e disposto ii versamento· alla Dire 
zione delle Entrate del Ministero delle Finanze. 

Art. 8. 
E' fatto obhligo a tutti gli Uffici Pubhlici di 

prestare la loro fattiva eollaborazione • e di cor 
riepondere immediatamente a tutle le rlcbieste 
ehe loro pervengono dalia Presidenza del Comi 
tato Centrale o dai Presidenti del Consigli Pro 
vinciali e Circondariali dell' Economia e ehe· 
comunque, riguardino le materie di cui all'ar• 
tlcolo 2. 
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Gjendja e parapamjevet 
për ushtrimin financjar 

194.2-4.3 

Shpenzime të Ministris së P. të 
Mbrend. e të Drejt. së Pergj. 
të Shëndetsis dhe Drejt. së 
Pergj. të Sigurimit Publik 

__ l_l_~_J 3 

KAPITUJ 
Nr. i 

ushtrimit 
EMERTIM 

fr. shq. 

TITULL II. SHPENZIME TË PA RENDSHME 
KAT. I. SHPENZIME EFEKTIVE 

Administratë e P. të Mbrendshme 
Shpenzime të ndryshme 

16 I 40 I Pagesë Bashkive e mbi·takses mbi t' ardhunat e bondro 
llit mbi cigare e mbi-taksë 30 qindarka mbi nji kilogram 
alkool anydrë si edhe pjesa qi përket atyne për mbi-tak 
sën lO°lo mbi t' atdhunat doganore (neni 3 e 5 i Ligjës me 
datë 5 Maj 1937 e neni 2 i Ligjës me datë 2 Fruer 1939) 
sidhe pjesa q'i takon nga mbi taksat e benzinës (neni 4 
e 5 i Ligjës me datë 24 Kallnuer 1938) 

27 · I 41 I Pagesë Komuneve lS°lo mbi tatimin e fitimit e lO°lo mbi tak 
sin e xhelepit dhe 156/0 mbi taksat gjyqësore, noteriale, 
ipotekore dhe pjesës q'u përket atyne mbi taksën S°lo mbi 
t' ardhunat doganore si edhe 20 qindarka për një kilog· 
ram alkool anydre (neni 3 e 5 i Ligjës me datë 5 Maj 
1937) si edhe pjesa qi u takon nga mbi-taksat e benzinës 
(neni '1 e 5 i Ligjës me datë 24 Kallnuer 1938) 

28 I 42 I Shpenzime festimi, pritje e përcjellje të huejsh e delegatënsh 
shqiptarë dhe shpenzime gjithëfarësh të kësaj natyre 

43 Fond në dispozicion të Ministrit për shpenzime të çdo natyre 
të rrjedhun prej inondasionesh dhe tërmete të pa-prituna 
sidhe ndihma gjithëfarësh për të mjeruemit. 

Shpenzime për ndihma familjeve të ri-thirrunvet nen armë 
për kompetencë të mbrapambetuna 

Fond në dispozicion të Ministrit për varrime të bamuna me 
shpenzime të Shtetit 

___ 4_ I ~ _ J 6 __ 

Kompetenca 
si mbas Ndryshime 

gjendjes së 
para pamjeve qi 
për ushtrimin 

financjar propozohen 
1941A2 -- 
fr. shq. fr. shq. 

Kompetenca 
rrjedhëse për 
ushtrimin 
financjar 
1942-B 

l.167.700 

800.320 

10.000 

7.000 

689.200 

7.000 

Total: 2.690.220 

U!86.150 1-- 118.450 

703.620 I+ 100.100 

5.000 I+ 5.000 

30 

KAT. II. GJESTION I VEÇANTË I JASHTt-ZAKONSHËM 
Administrata e P. të Mbrendshme 

Kisti i Ill i kontributit për funkcionimin e Zyres së Edilicjes 
dhe Urbanistikës në Shqipni 

Total: 

7.000 

+ 689.200 

160.000 ·- Suprimue 

160.000 I- 160.000 
I 1--:, 

+ 7.000 

2.001.7701+ 688.450 BKSH
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I funzionari ed impiegati negligent! earanno 
as@oggettati alla pena disciplinare della eoepen• 
sione dall' impiego e dallo stipendio per una du 
rata non inferiore ai quindici giorni e non su 
periore ai tre mesi, salvo ehe ii fatto da essi 
commesso non costituisca reato previsto dalle leg· 
gi in vigore. 

Art. 9 
II ogni sede di Prefettura e, se necessario, an 

ehe in quelle di Sottoprefettura, saranno forma 
te squadre annonarie, composte di Ufficiali ed 
Agenti o Militi dei vari Corpi di Polizia, con 
ii compito precipuo di invigilare sulla esecnzio 
ne delle disposizioni in materia di approvvigto 
namenti e consumi. 

Uguale obbligo incombe, perë, a tutti gli 
altri Ufficiali ed Agenti di Polizia. 

Gli Ufficiali ed Agenti di Polizia debbono 
trasmettere, entro le ventiquattro ore, copia dei 
verbali relativi alle trasgressioni alle ordinanze 
in materia di approvvigionamenti e consumi o 
la segnalazioue del fatto, alla Presidenza del Co, 
mitato Centrale per le eventuali proposte def 
provvedimenti indicati nell' articolo 7. 

Art. 10 

II Ministro delle Finanze e autorizzato ad 
introdurre, con un suo Decreto, le variazioni di 
Bilancio ehe si renderanno necessarie per I' appli 
cazione del presente Decreto. 

Art. 11 
Un regolamento, deliberato dal Comitato 

Centrale e approvato dal Ministro per I' Econo 
mia Nazionale, stabilira le norme necesaarie per 
ii funzionameuto del Comitato Centrale, dei Con 
sigli Provinciali e Circondariali dell' Economf a. 

II presente Decreto entra in vigore dal gior- 
no della sua puhblicazione nella Gazzetta Uffici 
ale del Regno e dalla stessa data e ahrogata 
ogni disposizione incompatibile con quello con 
tenute nel Decreto stesso. 

11 Presidente del Consiglio dei Ministri, pro 
ponente, e incaricato di presentare questo Deere• 
to al Consiglio Superiore Fascista Corporativo 
per Ja conversione in Legge. 

Ordiniamo ehe il presente Decreto sia pub, 
bllcato nella Gazzetta Ufficiale del Regno, man 
dando a chiunque spetti di osservalo e farlo os 
eervare. 

Tirana, li 21 luglio 1942-XX 
Francesco Jacomonl 

M. Kru,J!l. 
Koll! B b Mirakaj 
K. Kotte 
Shuk Gurakuqi 

Decreto Lugotenenziale Nr. 153 
13-7-1942-XX 

Esecuzione della Convenzione stipulata tra il 
govemo Albanese e la Sezione del CreditoAgra· 
rio del Bonco di Napoli "Albania" per 1' cc- 

quisto di 3000 q. di granoturco da seme 

NOi 
LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTA 

VITTORIO EMANUELE III 
\lER GRAZIA DI DIO E VOLONTA DELLA NAZIONE 

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

In virtu dell' Autori ta a Noi conferita; 
Udito ii Consiglio dei Miniistri; 
Su proposta del Ministro Segretario di Sta 

te per I' Economia Nazionale di concerto col Mi 
nistro Segretario di Stato per le Finanze ; 

abb:iamo decretasto e decretia.mo: 
Art. 1 

E' data piena ed iatera esecuzione alla con· 
venzione stipulata in data 16 maggio 1942-XX 
tra ii Governo Albanese e la Sezione del Credito 
Agrario del Banco di Napoli ,,Albania", con 
venzione ehe viene allegata al presente decreto. 

Art 2 
D presente decreto entra in vigore dalla 

data dells sua pubblicazione. 
Ordiniamo ehe il presente decreto sia pub, 

blicto nella Gazzetta Ufficiale del Regno, manda 
ndo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo 
oeservare. 

Tirana, li 13-7-1942-XX 
Francesco Jaoomolb 

K. Kotte 
Sh. Gurakuqi 

Conoensione fra il Ministerodell'Economia Na, 
zionale in rappresentanza del R. Governo Alba 
nese ed il Banco di Napoli ,.Albania" - sesione 
di credito Agrario in relazione al jinanziamento 
occorrente per lo acquisto di 3000 quinsoli di 
granoturco da seme e per la successiva distribu 
sione agli agricoltori acquirenti della Prefettura 
di Argirocastro, 

In relazione al contenuto della deliberasione 
nr. 521 del 27 aprile 1942,XX dell' On. le Con· 
siglf o dei Ministri, la quale fa parte integrale di 
questa convenzione, al1o, scopo di potere con 
cretare le operazfoni relative all' acquisto del 
granoturco da seme e per la successiva distribn 
zione agli agricoltori acquirenti, fra il Banco dl 
Napoli ,,Albanian - Sesione di credito Agrario 
e del Miniatro dell' Economia Nazionale in rap· 
presentauza del R. Governo Albanese. si convie 
ne quanto 1egue : 
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Art. 1 ). La ~e~i9ne di Credito Agrario del 
Banco di Napoli ,,Albania" aprira un conto co· 
rrente Intestato .Ministero dell' Economia Na 
zionale - Finanziamento del granoturco da seme " 
nel quale conto saranno addehitate, di volta in 
volta a conferma, le somme ehe verrano pagate 
per I' acquisto del granoturco da seme, e succes 
sivamente accreditate le somme ricavate dalle ven 
dite effettuate a credito nonchë a contanti; dal 
la data di accredito od addehito delle somme 
avranno inizio gli interessi a credito od a dehi 
to del Ministero. 

Art. 2). La Sezione di Credito Agrario dil 
Banco di Napoli ,,Albania" dad le opportune 
istruzioni alle proprie Filiali dipe'iidenti secondo 
le solleeite indicazioni date dal predetto Ministero 
per ii pagamenlo delle · somme necessarie all' ac 
quisto. 

Art. 3). II Ministero dell' Economia Nazio 
nale comunichera immediatamente all' lstituto ii 
nome del suo Funzionario incaricato all' acquisto 
del granot~rco da seme. 

Art. 4). I pagamenti del granoturco acquis 
tato saranno eff etruati presso le Filiali del Ban 
co di Napoli ,,Albania• in hase ai preventivi ac 
eordi da prendere fra le predette Filiali ed i1 
Funzionario incaricato dalMinistero per l'acquisto 
e secondo le istruzioni ehe la Sezioue di Credito 
Agrario,..impartira alle Filiali a lei dipendenti. 

Art.· 5). II Ministero dell' Economia Nazio 
nale, e:: per questo ii Funzionario autorizzato, 
prendendo in considerazione la quantita del gra· 
noturco da seme da acquistare, precisato in quin 
tali 3000 e del prezzo di acquisto ehe non potra 
superare i Fr. Alb. 120. - al quintale, potra pre• 
levare fino all' importo di Fr. Al. 360.000. - 
(trecentosessaotamila) salvo altre determinazioni 
da prendere in caso di necessita. 

Art. 6). Il granoturco da seme da acquista 
re, verra trasportato nel conto della distribusio 
ne a cura e come meglio sembra dal Ministero. 

Art. 7). Per la consegna del granotureo agli 
agricoltori acquirenti, l' Officio Agrario di Ar· 
girocastro, con apposita lettera di presentazione, 
indirizzera gli agrieoltori acqnirenti presso la Fi 
liale del Banco di Napoli "Albania" per effet 
tuare il pagamento in contanti della relativa som 
ma oppure per eseguire le necessarie formalita 
del prestito agrario. La somma netta ricavata 
verra versata a credito in conto del Ministero, 
come dali' Art, 1 ). 

Art. 8.) La Filiale del Banco di Napoli 
"Albania" zilasciera all' agricoltore acquirente un 
documento relativo allo scopo prestabilito, in 
modo ehe I' agricoltore stesso, possa verificare l' ef- 

fettuato pagamento e ritirare ii granoturco da 
seme acquistato. 

Art. 9.) Alle operazioni del prestito relatl 
vo, prendendo in considerazione ehe ii Governo 
garantisce pienamente la liquidazione degli ef 
fetti scontati relativamente al predetto scvpo, e 
cië fino alla scadenza definitiva ehe non potrë 
superare il futuro di novembre compreso, la Fi 
liale del Banco di Napoli "Albania" dara pre 
cedenza asso luta al perfezionamento del prestiti 
richiesti dalle persone espressamente indicate dal 
l' Officio competente del Ministero. 

, Art. 1 O.) Siccome la garanzla del R. Gover. 
no, ehe ha iuizio' dai primi pagamenti effettua 
ti per. I' acquisto del granoturco da seme, conti 
nued ad assistere il predetto finanziamento fino 
alla completa estinzione degH effetti firmati da 
gli a6dcolto!! acquirenti, la Sezione di Credito 
Agrario del Banco di Napoli "Albania" avra cu. 
ra, di comunicare di , volta in volta al Ministero 
dell' Economia Nazionale le eventuali · perdite 
ehe si verificheranno alla scadenza dei prestiti 
eoncessi. 

lntanto, relativamente alla suddetta garan 
zia del R. Governo, ii Ministero dell' Economia 
Nazionale, in collahorazione con il Ministero del. 
le Finanze, provvedera ad aggiungere al proprio 
bilancio una somma adatta capacP. di coprire le 
eventuali perdite. 

Art. 11.) Terminate le operazioni di con 
segna del granoturco da seme agli agricoltori 
acquirenti, la Sezione di Credito Agrario del 
Banco di Napoli "Albania", avra cura di chiu 
dere il conto corrente intestato al Ministero dell' 
Economia Nazionale rimettendo a questo la co 
pia per potere cosi il detto Ministero provvede 
re alla relativa Iiquidazione, per il pagamento 
all' lstituto finanziatore la differenza verificata 
dalle eventuali mancanze della vendita di grano· 
turco (le rimanenze, perdite ecc.): nonchë gli in 
teressi maturati a favore dell' Istituto in relazio 
ne al finanziamento effettuato. 

Art. 12.) Con riferimento all' art· 10.) pre• 
cedente ed in considerazione delle ultime sea 
denze dei prestiti ehe dovranno essere verificate 
durante I' esercizio finanziario 1942-1943, ii 
Ministero dell' Economia Nazionale provvedera 
entro lo stesso periodo di esercizio alla totale 
liquidazione delle perdite verificate. 

Tirana, li 16 maggio 1942-XX" 
Per il R. Governo Albanese 

11 Ministro dell' Economia Nazionale 
K. Kotte 

Banco di Napoli "Albania" 
Sezione di credito Agrario 
(Ferraiolo) (Olianiello) 

BKSH



Nr. 87 GAZZETTA UFFICIALE 29 luglio 1942-XX 15 

Decreto Luogotenenziale Nr. 154 
13-7-1942-XX 

Esecuzione della Convenzione stipulata tra 
il Gover· o Albanese e la Sezione del Cre 

dito Agrario del Banco di Napoli 
«Albania» per l' acquisto di 1.000 capi 

di bestiame 
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; 
U dito ii Consiglio dei Ministri; 
Su proposta del Mioistro Segretario di Sta 

to per I' Economia Nazionale di concerto col Mi 
nistro Segretario di Stato per le Finanze; 

abbiamo decretato e decretila.mo: 
Art. 1 

E' da a piena intera esecuzione alla conve nzio 
ne stipulata in data 21 aprile 1942-XX trail Gover 
no Albanese e la Sezione del Credito Agricolo del 
Banco di Na poli ,,Albania", convenzione ehe viene 
allegata al presente decrete. 

Art. 2 
11 presente Decreto entra in vigore dalla 

data dela sua pubblicazione, 
Ordiniamo ehe il presente Decreto sia pub 

blicato nella Gazzeta Ufficiale del Regoo, man 
dando a cbiunque spetti di osservalo e farlo os, 
servare. 

Tirana, li 13-7-1942-XX 
Francesco Jaoomoni 

K.Kotte 
Shuk Gurakucu 

Conuenzione fra il Ministero dell' Economia Na 
zionale in rappresentanza del R. Governo Alba 
nese ed il Banco di Napoli «Albania, - sesione 
di credito Agrorio in relazione al [inanxiamen 
to occorrente all' acquisto di mille capi di be 
stiame e per la succession distribuzione degli stes 
si a gli agricoltori acquiretui delle Pref ettuere di 
Berat, Valona ed Argirocastro, 

In relazione alle determinazioni contenute 
nella Deliberazione N. 419 del 4 aprile 1942-XX 
dell'On. le Consiglio dei Ministri, allo scopo di 
poler concretare alle operazioni relative all' 
aquisto del bestiame ed alla successiva distri 
huzione dello stesso agli agricoltori acquirenti, 
fra ii Banco di Napoli "Albania,, - Sezione di 
Credito Agrario e del Ministero dell' Economia 
N azionale in rappresentanza del R. Governo 
Albanese, si concludono i seguenti accordi : 

Art. 1 
La Sezione di Credito Agrario del Banco 

di Napoli "Albania,, aprira un conto corrente 

intestate "Ministero dell' Economia Nazionale - 
Finanziamento di bestiame., nel quale verraono 
addebitate, sempre a conferma, la somme da 
versare per I' acquisto del bestiame, successiva 
mente verranno accreditate le somme ricavate 
dalle vendite effettuate sia a credito ehe a con 
tanti; dalia data di accredito o di addebito del· 
le somme relative avranno inizio gli interessi 
sia a credito ehe a debito del Ministero. 

Art. 2 
La Sezione di Credito Agrario del Banco di 

Napoli «Albania» impartira le opportue istru 
zioni alla sua Filiale di Prizren per ii versa 
mento delle somme necessarie all' acquisto del 
bestlame nel Kossovo. 

Art. 3 
11 Ministero dell' Economia Nazionale co· 

munichera subito allo Istituto i nomi dei me 
mbri della Commissione Ministeriale ehe si re 
chera sul posto e precisera, consegnando all' 
Istituto un fac simile delle firme, due, dei sud 
detti membri, autorizzati al prelevamento delle 
somme necessarie all' acquisto del predetto be 
stiame. 

Art. 4 
I prelevamenri saranno effettuati presso la 

Filiale del Banco di Napoli "Albania,, a Prizren 
(la quale prendera accordi piu precisi con la 
Commissione Ministeriale, affinchë le operazioni 
si svolgono in modo migliore possibile) a mezzo 
di assegni di conto corrente firmati come segue : 
"per ii Ministero dell'Economia Nazionale". 

("I due Membri della Commissionec), 
I predetti assegni potranno essere rilasciati 

sia a proprio favore ehe a favore di terze per· 
sone. 

Art. 5 
II Ministero dell' Economia Nazionale, e 

per questo i Membri autorizzati, tenendo pre· 
sente i capi del bestiame da acquistare, preci 
sato nella quantita di mille, potranno prelevare 
fino ad una somma di Fr. A. 1.000.000. - (un 
milione) salvo altri provvedimenti da prendere 
in caso di necessita. 

Art. 6.) 11 bestiame acquistato verra traspo 
rtato nei centri della distribuzione sotto proprio 
cura del Ministero in modo migliore ehe gli sembra. 

Art. 7.) Per la consegna dr l bestiame agli 
agricoltori acquirenti, gli Uffici dipendenti dal 
Ministero dell'Economia Nazionale (ehe il Minis 
tero stesso cumuniehera al tempo opprtuno alla 
Sezione di Credito Agrario del Banco di Napoli 
"Albania") indirizzeranno gli stessi agricoltori, con 
apposita lettera di presentazione, alle Filiali dell' 
Istituto, affinchë questi effettuino ii pagamento 
in contanti della somma dovuta oppure di ese- 
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guire le uecessarie formalitë del prestito agrario 
ii ricavo netto della quale sara conteggiato a ~re 
dito del conto del Ministero, eome dall'art. 1). 

Art. 8- Le Filiali del Banco di Napoli ,.Al 
baniav rilasceranno all'agricoltore un documento 
destinato a tale scopo, affinchë ii detto agricol 
tore, dimostrando di aver effettuato ii pagamen 
to, possa ritirare ii bestiame acquistato, 

Art. 9. Per le relative operazioni del pres, 
tho, tenendo presente ehe ii R. Governo garan 
tisce pienamente ii huon fine degli effetti scon 
tati dello scopo accennato, e cië fino alla sea 
denza definitiva avveniente entro 4 anni dalla 
data del rilascio delle · cambiali, le Filiali del 
Banco di Napoli ,,Albania" daranno assoluta 
precedenza al perfezionamento dei presthi richi 
esti dalle persone espressamente precisate dali' 
Ufficio competente del Ministero. 

Art. 10. l>ato ehe la garanzia del R. Go 
verno, ehe avra inizio gia dai primi versamenti 
effettuati a favore della Commissione nominata 
dal Ministero, continuera ad assistere ii finan 
ziamento in questlone fino alla completa estin 
zione degli effetti firmati dagli agricoltori acqui 
renti, la. Sezione di Credito Agrario del Banco 
di Napoli ,,Albania" provvedera di comunicare 
di volta in volta al Ministero .dell'Eeonomia Na 
zionale le eventuali rimanenze verifieate durante 
i quattro anni delle scadenze dei prestiti. 

Intanto, in relazione alla predetta garanzia 
del R. Governo, ii Ministero dell'Economia Na• 
zionale, in collaborazione con U Ministero delle 
Finanze, provvedera ad aggiungere al proprio bilan 
cio e per tutti gli esercizi finanziarl fino alla 
completa estinzione dei prestiti concessl, una 
adeguata somma capace di coprire le eventuali 
rimanenze. 

Art. 11. Terminata l'operazione della con 
eegna del bestiame agli agricoltori acquirenti, la 
Sezione di Credito Agrario del Banco di Napoli 
"Albania,, provvedera alla chiusura del conto 
corrente lntestato al Mioistero dell' Economla 
Nazionale rimettendo a questo la copia, in modo 
ehe ii Ministero stesso possa disperre alla com 
pleta sua Iiquidazione cioë di pagare all' Istitu 
to finanziatario la diff erenza causata dalla man 
canza della vendita del hestiame (morte, perdi 
ta ecc.] nonchë degli Interessi maturati a favo 
re dell' Istituto in relazione al finanziamento 
effettuato. 

Art. 12. In relazione al precedente art. 10. 
tenendo presente ehe le ultime scadenze dei 
prestiti si verificheranno durante I' esercizio fi 
nanziario 1946-1947, ii Ministero dell' Economia 
Nazionale provvedera entro tale periodo dello 

Shtyp. Nikaj - Tiranë 

steeso esercizio finanziario di luiquidare comple 
tamente le rimanenze verificatesi. 

Tirana, li 21 aprile 1942-XX. 
Per il Reglio Governo Albenese 
II Ministra dell' Ekonomia Nczlonale 

Banco di Napoli «Albania 
K, Kotte Sezione di Credito Agrario 

(Feraiolo d.v. (Olianielo d. v ; 

Decreto Luogotenensiale 27 giugno 1942,XX 
. Nomina di impiegati giudiziari 

NOI 
LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTA 

VITTORIO EMANUELE III 
PER GRAZIA DI DIO E VOLONTA DELLA NAZIONE 

RE D' IT AJ-IA E D' ALBANIA 
IMPERATORE D' ETIOPIA 

In virtu dell' Autorita a Noi conferita; 
Visto l' art. 22 del Nostro Decreto n. 76 

del 1 maggio 1942-XX circa I' organizzazione 
della Giustizia nelle Terre annesse al Regno 
d' Albania; 

Su proposta del Presidente del Consiglio 
del Ministri, Ministro Segretario di Stato per la 
Giustizia ad interim ; 

abbiamo decreta.to e decretja.mo: 
l. sono neminati aggiunti segretario giu 

disiari (Gruppo B, Grado X): 
(JI edi elenco nel testo albanese) 
II. Sono nominati Vice-segretari giudiziari 

(Gruppo B. grado XI) : 
(Vedi elenco nel testo albanese] 
III. Sono nominati Ufliciali giudiziari di 

V-a classe (Gruppo X Grado XIII): 
(Vedi elenco nel testo olbanese} 
Trana, li 17 giugno 1942-XX 

M. Kruja. Francesco Jacomoni 

GENIO CIVILE DI TIRANA 
AVVISO 

Essendo stati ultimati i lavori per I'allacci 
amento telefonico della Nuova Sede Luogotenen 
ziale con la Centrale Urbana di Tirana la cui 
esecuzione e stata affidata alla Ditta Ing. Guido 
Schiarini a termini del disposto di cui all' art. 
360 della Legge 20 Marzo 1865 n. 2248 sui La 
vori Pubbici del Regno d' Italia, si invitano i 
creditorl verso l'appaltatore per oecupaeioni per 
manenti o temporanee di stahili e danni relativi 

_ a presentare all' ufficio del G~nio Civile di Ti 
rana i titoli del loro eventuale credito entro ii 
termine di giorni 15 dalla data di pubhlicazio 
ne del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale del 
Regno d' Albania. 

I reclami e titoli relativi dovranno essere 
lnviati al predetto Ufficio con lettera raccoman 
data e con esclusione di qualsiasi altro mezzo di 
invio o di consegna. 

L' lngegnere Dlrigente 
S. Bonaccorso 
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PART£ SUPPLEMENtAR~ in lingua !italiana a pag. 15 

Viti XXI. 

FLETORJA 
E MBRETNISE 

Nr. 88 

ZYRTARE t,. 

SHQIPI ARE, 1 
Tiranë, e Ejte 30 Korrik 1942-XX 

KONDITAT E PAJTIMIT 

BOTOHET PREJ MINISTRIS SË KULTURËS POPULLORE 

TAKSA e RREGULLA P£R SHPALLJET 

PER SHQIP£RJ ITALI e PERANDORJ, 
• . JASHT£ (Shtete të B .. Postal) 

par nil vit Fr. Shq. 20 
• • • 30 

(për 6 moai , gjysma) 
"111! Numur (deri 16 laqe~h) ! muai!t n' adhtlm, Fi. Shq, '.r,20 

• • I vjetar • 1.- 
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Dekret Mëkambësuer datë 6 Fruer 1942-XX 

Përjashtim. profesori nga shërbimi 

NA 
Mëkambësl I Përgjithshëm I Madhnls s, 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 : 
Mbassi u-ra Dekreti Ynë Nr. 105 datë 3. 1-.1940- 

XVlll, mbi gjen·ijen juridike, ekonomike dhe jerc rhi 
ke të nëpunsavet civilë të Shtetit; 

Mbassi u-pa Vendimi i Këshillit t' Admu.istra tës 
së Ministris s' Arsimi; 

'vlbi propozimin e Ministrit Se krear Shteti për 
Arsimin Botuer ;_ 

kemi dekretue dhe dekretojmë: 
N1 ni 1 

Zoti Hiqmet Reshi, grupi A grada 'VI£, profesor 
pranë L'ceut Shtetnuer lë Gjinokastrës, përjashtohet 
nga shërbimi për arsye shëudetsore, në bazë të nenit 
47 të Dekretit t' Ot.ë Nr. 105 datë 3 4.1940 :X Ylli, tue 
i u dhanë pensjoni ase shpërblimi i njih-rshëm që 
eventualisht i përket. 

Ky Dekret hyn në fuqi nga data 1.111.19-U-XX. 

BKSH



Nr. 88 ~~LE'fORJA ZYRTARE 30 Korrik 194~-XX 

Ky Dekret do të botohet në Fletoren Zyrtare 
të Mbretnis, dhe do t'i komunikohet Këshillit Kon 
trolluës për regjistrim. 

Tiranë, me 6-Ii-1942-XX. 
Francesco Jacomoni d. v. 

Xh. Korça d. v. 

Dekret Mëkambësuer datë 28 Fruer 1942-XX 

Ndrim i Kryetarit të Komunes së Tomoricës 

NA 
Mëkambësl I Përgjithshëm I Madhnls sf 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 Mbrëndëshme; 
kemi dekretue e dekretojmë: 

1) Z. Muharem Janina, deri tash Kryetar i Ko 
munes së Tomoricës, pushohet n5a detyra ; 

2) Z. Rysen Zaloshnja, emnohet Kryear i Ko 
munes së 'I'ornoricës, në vëodin e Z. Janina. 

Tiranë, IJë 28.TI.1942-XX. 
Francesco Jacomoni d. d. 

M. Kruja d. v. 

Dekret Mëkambësuer datë 28 Fruer 1942-XX 

Transferim Noteri Publik 

NA 
Mëkamb4!sl I Përgjithshëm I Madhnls 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; 
Mbassi u-pa lutja e paraqituri Mioistris së Drej 

tësis prej Zot. Adem Tartari, noter-publik në Kavajë, 
me të cilën kërkon të transferohet po me atë cilësi 
në Durrës, në vendin vakant; 

Mbi propozimin e Ministrit Sekretar Shteti për 
Dre~U!sin; 

kemi dekretue dhe dekretojmë : 
Zoti Adem Tartari, noter-publik në Kavajë, tran 

sferohet me atë cilësi në Durrës, në vendin e Zot. 
Zeqir Dalip Isaku, q~ asht shkarkue nga ofiqi. 

'I'ira në, më 28.2.1942-XX. 
Francesco Jacomoni d. v. 

H. Dosii d. v. 

De!tret Mëkambësuer dalë 22 Mars 1942-XX 

Emërim agjentash n' Admln. Finan. 

NA 
Mëkambëst t Përgjithshëm I Macihnls sll TIJ 

VIKTOR EMANUELIT Ill 
Pllr Hir të Zotit e Vullnet të Kombit 
MBRET I 1TALIS DHE I SHQIPN1S 

PERANDOR I ETIOPIS 

Në virtyt t' autoritetit që Na ·asht delegue; 
Mbassi u-pa Neni t9 i Dekretit t' Onë Nr. 10G 

datë 3.V1.l9l0-XVIH, mbi gjëndjen juridike>, ekono 
'mike dhe jerarhike të nëpunësavet civilë të Shtetit; 

Mbassi u-pa Dekreti i Jonë datë 1.VU940-XVlIJ, 
që cakton kuadrin organik t' Administratës Financjare; 

Mbi propozimin e Ministrit Sekretar Shteti për 
Financat; 

kemi dekretue dhe dekretojmë: 

Nen' i vetëm 
Nëpunësat e posht-shënuern që kanë dalë fituesa 

në konkurein e shpallun me datë 28.III.1940-XVIIJ, 
mbasi kaluan periudhën e provës, emnohen Agjenta 
të Kl. IV-të në Grupin C) Grada XV-të të personelit 
t' Administratës Financjare tue nisë nga data që shë 
nohet bri sejcillit emën ; 
1) Zoti Xhafer Esat - nga data 6.11.1942-XX; dhe 
2J Zoti Hyka Sejfullah - nga data 12.2.1942-XX. 

Ky Dekret do të botohet në Fletoren Zyrtare të 
Mbretnis, dhe do t' i komunikohet Këshillit Kontrollues 
për regjistrim. 

Tiranë, më 22.3.1942-XX. 
Francesco Jacomonj d. v. 

Shuk Gurakuqi d. v. 
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Dekret Mëkombësuer dalë 30 Mars 1942-XX Dekret Mëkarnbësuer datë 18 Maj 1942-XX 

Ndrim i Kryetarit të Bashkfs s' Elbasanit 

NA 
Ml!kambl!sl I Pl!rgjlthshl!m I Madbnhi si! TIJ 

VIKTOR EMANUELIT III 
Për Hir ti! Zotit e Vullnet ti! Kemblt 
MBREl I ITALIS DHE I SHQIPNIS 

PERANDOR I ETIOPIS 

Në virtyt t'au toritetit 1ë Na asht delegue; 
Mbassi u ndinjue Këshilli i Ministra vet; 
Mbi propozimin e Ministrit Sekretar Shteti për 

Punët e Mbrendëshme; 
kemi dekretue dhe dekretojmë : 

1) Z. Ymer Saraçi, deri tash Kryetar i Bashkis 
s' Elbasanit, pushohet nga detyra; 

~) Z. 'I'efik Bekteshi, emnohet Kryetar i Bashkis 
s' Elbasanit në vëndin e Z. Saraçi. 

'rirauë, më 30.T ll.1942-XX. 
Francesco Jacomoni d. v. 

M. Kruja d. r. 

Dekret Jtlëkambësuer datë 18 V-1942-XX 

Emërlm Anëtari të Keshillfi të Shtetit 

NA 
Jtlëkambësl I Pl!rt1jlthsbl!m I Madbnls si! T\J 

VIKTOR EMANUELIT III 
Pl!r Hir të Zotit e Vullnet u; Kombit 
M .•.• RET I IT ALIS DBE I SHQIP NIS 

PERANDOR I ETIOPIS 

Në virtyt t' autoritetit që Na asht delegue; 
Mbasi un Iigjue Këshilli i }lini~travet; 
Mbi propozimin e Kryetarit të Kë.;;hillit të Mi 

nistravet: nji mendimi me Ministrin Sekretar Shteti 
për Arsimin; 

kemi dekretue dhe Dekretojmë : 
Z. Anton Krajni, shkarkohet nga detyra që ka 

si Sekretar i Përgjithshëm i Ministria s'Arsimit, dhe 
emnohet Antar i Këshillit të Shte it.. 

Urdbënojmë që ky Dekret të botohet në Fleto 
ren Zyrtare lë Mbretnis, dhe t'i komunikohet Këshi 
llit Kontrollues për regjistrim. 

'Tiranë, më 15 Maj 1942-XX. 
Francesco Jacomoni d. v. 

M. Kruja d, v. Xh, Korça d, v. 

Përjashthn n1a shërbim! i nj! Agjenti Teknik 

NA 
Mëkambësl I Përgjltbsbl!m I Madhnls 1! TIJ 

VIKTOR EMANUELIT III 
Për Hir të Zotit e Vullnet U! Kombit 
MBRET I ITALIS DHE I SHQIPNIS 

PERANDOR I ETIOPIS 

Në vir\yt t' autoritetit që Na asht delegue ; 
Mbassi u-pa Dekreti i jonë datë 3 Prill 1940- 

XVIII, Nr. 105, që përmban normat mbi rregullimin 
e gjendjes juridike, ekonomike dhe jerarkike të në 
punsave të Shtetit; 

Mbassi u pa Vendimi i dbanun nga Këshilli Ad· 
ministratës së Punve Botore (Drejtorija e Përgjith. e 
P.T.T.) nr. 5 datë 28 Fruer 19H-XX; 

Mbi propozimin e Ministrit Sekretar Shteti për 
Punë Botore; 

kemi dekretue dhe dekretojmë : 
Neni 1 

Përjashtohet nga shërbimi për arsyena shëndet 
sore, në bazë të nenit 47 të Dekr-tit :\fëkambësuer dt. 
3 Prill 19!0-XVIII, Nr. 105, Zot. Sulejman Palloshi 
Agjent Teknik i Kl. III Grupi B, grada :XIV prauë 
Drejt. P.T.1'. të Kl. II Elbasan, tue i njoftua të d-ej 
tat e tija të pensionit ose të shpërblimit të njiher 
shëm që eventualisht i përkasin. 

Art. 2 
Përjashtimi i caktuem në nenin e sipëi më ka 

efekt ç' prej datës 16 Korrik 1941-.XIX. 
Ky Dekret ka me i u-njoftue Këshillit Kontro 

llues dhe me u botue në t<"leloren Zyrtare të Mbretnis. 
Tiranë, më 18.i>.1842-XX. 

Francesco Jacomoni d. v. 
llja.'! H. Aaushi d. v. 

Dekret Mëkambësuer datë 18 Maj 1942-AX 

Pranim dorëheqjeje Kryetari Komuneje 

NA 
Mëli.ambësl I Përgjithshëm I Madbnls s! TIJ 

VIKTOR EMANUELIT III 
Pl!r Hir të Zotit e Vullnet ti! Kombit 
MBRET I ITALIS DHE I SHQIPNIS 

PERANDOR I ETIOPI~ 

Në virtyt t' autoritetit qi Na asht delegue : 
Mbi propozimin e Ministrit Sekretar Shteti për 

P"qf t e M\:>r,rHllhiqme ; 
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kemi dekretue dhe dekretojmë: 
Z. Kol Zadrima, i ngarkuar me funksionet e 

Kryetarit të Kornunes së Podrnoçanit (Prespë e Madhe), 
i pranohet dorëheqja, për arësye shëndetsore familjare. 

'1'1ranë, më 18. V .HH-2-X.X. 
Francesco Jacomoni d. v. 

M. Kruja d. v. 

Dekret Mëkambësuer d. 19 .li.Taj 1942-XX 

Gradim Sekretari Komuneje 

NA 
l\lëkambësl I Pi.lrgjlth'ihëm I l\ladhnls 11ë Tij 

VIKTOR EMANUELIT Ul 
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 Mbrëndëshrne; 
kemi dekretue dhe dekretojmë: 

Z. (Jamal Caro, deri tash Sekretari i Komunes 
së Qendrës Leskovik, gradohet si Kryetar i Komunës 
së Dumrës. 

'l'iranë, më 19.V.19!2-XX. 
Francesco Jacomoni d. v, 

M. Kruja d. r. 

Dekret Mëkambësuer datë 19 Maj 1942-XX 

lEmërim Kryetari Kornuneje 

NA 
l\lëkambësl I Përgjithshëm I l\ladhnls së TIJ 

VIKTOR EllANUELIT Ill 
Për Hir të Zotit e Vullnet të Kombit 
!IBRET I ITALIS DHE I SHQIPNIS 

PERANDOR I ETIOPIS 

Në virtyt t' autoritetit që Na asht delegue; 
Mbassi u-ndigjue Këshilli i Ministrave ; 
~bi progozimin e Ministrit Sekretar Shteti për 

Punët e Mbrëndësbme ; 
kemi dekretue dhe dekretojmë: 

Z. Ragip Raça, deri tash Kryetar i Komunes së 
Dumres, emnohet Kryetar i Bashkis së Gjilanit, në 
vendin që ndodhet vakant. 

Tiranë, më 19.V.194-XX. 
Francesco Jacomoni d. v. 

M. Kruja d. v. 

Dekret Mëkambësuer 2t Maj 1942-XX 

Pushim Kryetari Komuneje 

NA 
Mi'kombë!II I Përgjithshëm I Madhnls sF Tl/ 

VIKTOR EMANUELI1' III 
Për Hir fil Zotit e Vullnet U! Kombit 
MORET I ITALIS DHE I SHQIPNIS 

PER.\NOOR I ETIOPIS 

NP- virtyt I' autoritetit që Na asht delegue; 
~I hi prop-izirni.i e Ministrit Sekretar Shteti për 

Puuët e Mbrëudëshme : 
kemi dekretue dhe dekretojmë: 

Z it. Gani Qavdarbnshi, tashti Kryetar i Komu 
nes së Serhicë s s' Epërme (Prizren), shkarkohet nga 
detyra. 

Zot. Be hxltcl Malopalçe, ri-merret në shërbim si 
Kryetar i Komunës së Shtimjcs (Ferrizaj), 

Tiranë, më 21.V. 1942-XX. 
Francesco Jacomoni d. v. 

N. Kruja d. c. 

Dekret Mëkambsuer dalë i.'! A/aj 194"'2-XX 

Pushim agjentësh burgu 

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 

PERANDOR I ETIOPIS 

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

Punët e Mbrendëshme ; 
kemi dekretue dhe dekretojmë : 

Neni t 
Z. Shaban Haxhi Buçaj, agjent i kl: I-ë, me shër 

bim pranë burgut të Shkodrës, dhe i inkuadrunr në 
ruolet organike emnore të Administratës së Mbrendë 
shme, grupi C. grada e XII-të, shkarkohet nga detyra 
mbassi asht emnue Kryetar i Komunes s' Opterushës, 
rreth i Nënprefekturës së Rahovecit. 

Z. Tahir Deda, agjent i kl. I-rë, me shërbim 
pranë burgut të Kukësit, dhe i inkuadruarë në molet 
organike emnorë të Administratës së Mbrendëshme, 
grupi C, grada e XII-të, shkarkohet nga detyra, mbassi 
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asht emnuar agjent i klasit të l-rë me detyrë kopisti, 
pranë Prefekturës së Prizrenit. 

Gjithash! u Z. Fevzi Frashëri, agjent i klasit të 
Il l-të me shërbim pranë burgut të Durrësit dhe i 
inkuadruar në ruolet organike emnore t' Administratës 
së Mbrendëshme, grupi C, grada e X[V-të, shkarkohet 
nga detyra, mbassi asht emnue Sekretar i Komunes 
së Baranët (Pejë). 

Neni 2 
ZZ. Tahir Deda e Fevzi Frashëri, për efekte 

kontabile, rile Dikasterin e l\Ibrendshëm, konsiderohen 
të larguar nga detyra e ma parëshme qysh me dt. 
1.1.1941-XIX, dhe Z. Shaban Haxhi Buçaj, me dt. 1 
Korrik 1941-XIX. 

Neni 3 
Urdhënojmë që ky Dekret të botohet në Fleto- 

ren Zyrtare të Mbretnis, dhe t' i komunikohet Këshillit 
Kontrollues për regjistrim. 

Tiranë, me 23.5.1942 X. 
Francesco Jacomoni d. v. 

M. Kruja d. v. 

. 
DEKRET MJN!STRUER Nr. :l3 

Vumje në pritmënie Agjenti burgu 

l\'/MlN. SEK. SHTETI Pf~R P. E iIBRENDËSHME 

Mbassi pa shkresën Nr. 1075/12 nr. 41 datë 
14-4-1942-XX, të Prefekturës së Gjinokastrës, simbas 
së cilës konstatohet se, Z. Haril\a Pango, asht trans 
portue nën armë si i rithirrun i di. 1916, qysh t.ë da 
tën 12-2-1942 XX; 

Mbassi pa dispozitivin e vendimit të Këshillit 
t'Administratës së Ministria s ë P. të .Mbrëndëshme, 
Nr. 5, dt. 8-V-1942-XX; 

Në mbështetje të paragrafit të dytë të nenit 79, 
të normave që rregullojnë gjëndjen juridike, ekono 
mike e [erarqike të nëpunësave të Shtetit, t'apro 
vueme me Dekretin Mëk amhësuer Nr. 105, datë 3 
Prill 1940-XVIII ; 

DEKRETON: 
Neni 1 

Z. Harilla Pango, agjent i klasit të tretë, pranë 
burgut të Gjinokastrës, i inkuadruem në ruolet or 
ganike emnorë lë Administratës së P. të Mbrëndësh 
me, grupi C, grada e XIV-të, vihet në pritmëni, për 
shërbim ushtarak, qysh nga data 12-2-1942-X X, dhe 
deri më datën e lirimit, që do të fillojë në krye të 
detyrës së tij origjinale. 

Neni 2 
Ky Dekret, për dijeni e veprim, ukomunikohet 

Këshillit Kontrolluës, Drejtoris së Pensloueve, Drcj 
toris së Llogarive dhe t'E rnnomatit pranë kësaj Mi 
nistrije, Biog, afis së Kryeminist,i-:, dhe do të boto 
het në Fletoren Zyrtare të Mbretr,is. 

Tiranë, më 2!l- V-942-X.X. 
N/Minislri i P. të Mbrëndëshme: 

N. Gjomarkaj d. v. 

DEKRET ME·HSTRTTER 

Vumje mësuesi në pritmëni 

MJKlSTRI SEK. SHTETI PËR AUSIMIN BO fUER 

Mbassi pa Dekretin Mëkambësmr Nr. 56 dt. 18 
Prill 1942-XX mbi ëmnimin e Z. Mihal B Ilkamt ni si 
An tar i Këshillit t'Epërm Fashist Korporativ; 

Mbassi pa nenet 79, 9:2 e 93 të D. M. Nr. 10J 
dt. 3-4 1940-X VJII; 

DEKRETON: 
Neni 1 

Z. Mihal Bellkameni, mësues i kl. IT-të në Korçë, 
Grupi B, Grada IX. rroga m uejore fr. shq. 2GO, vihet 
në prituni të veçantë për nji kobë të pacaklueme. 

Neni 2 
Gjatë përjudhës së pritunis i përmenduni nuk 

ka me gëzue ndonji shpërblim. 
Ky Dekret ka vleftë, për të irjitha efektet ligjore, 

q'nga data 10 .\[aj 1942-XX. 
:Neni 3 

Ky Dekret ka me u bolue në Fletoren Zyrtare 
të Mbrelnis dhe J;a me iu kumtue për regjistrim Kë 
shillit Kontrolluës si edhe Z~ ra vet të tjera përkatëse. 

Inspektorija e Arsimit e Korçës ngarkohrt me 
njoftue sa sipri Jritendancën Financjare. 

Tiranë, rn Maj 19U- XX. 
Ministri: 

Xhevat Korça d. v. 

DEKRET .Mli\"lSTRUER 

Vumje mësuesi në pritmëni 

MINISTRI SEK. SHTETI PtR ARSIMIN BOTUER 

Mbassi pa Dekretin Mëkambësuer Nr. 56 dt. 18 
Pvill 19-i2 X.X, mbi emnirnin e Z. Ibrahim Feb mi, si 
Autar i Kësh'Ilit t' Epërm Fashist Korporativ; 

Mbassi pa nenet 7~l, 92 e 08 të D . .\I. Nr. 105 
dt. 3-4-1940-XVIII; 

Mbassi pa nerin 1 kryeresbti i dytë i D. M. Nr. 
109 dt. 18 lV-940-XVllI; 

DEKRETON: 
Neni 1 

Z. Ibrahim F .hmi, mësues i U. Irë në Pi izreud, 
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Mnassi pa lutjen me +atë 8 Maj 19U-XX të Z. 
Nasi Marjani, Ekonom pranë Konviktit Mashkulluer 
të Tiranës, me të clën i pë. menduni para qel dorë- 

1 
heojen për arsye familjare me rëndësi; , D~KHBT MlNJSTHlJER 

Mbassi pa nenin 45 të D, kretit Mëkambësuer I - - -- 

Nr. 105 dt. 3-4 1940-XVIII; 
DEKRETON: 

Grupi B, Grada VI I, rroga muore fr shq. 300, vi 
het në pritmë .i të veçantë për nji ko+ë të pa- 
caktueme. 

Neni 2 
Gjatë përjudhës së pritme is nuk i ;1 me gëzue 

ndenji shpërblim. 
Ky 'Dekret ka vleftë për të t'j11ha t:>f.-kiet ligjore, 

ç'nga data 10 Maj 1942-XX. 
Neni 3 

Ky Dekret ka me u botue në Fletoren Zyrtare 
të Mbretnis dhe ka me i u kumtue për regji-trim Kë 
shillit Kontroltuë- si edhe Zyravet të tjna përkatëse. 

Inspektorija e Arsimit e Prizrentit ngarkohet 
me nioftue sa sipri Intendancëu Fiuaneja re. 

Tiran'\ B M ,j 19H-XX. 
Ministri: 

Xheoai Korça d. v. 

DEf{RE'I' MI'llSTRUER 

Deklarim dorëheqjeje mësuesi 

MI 'HST Rf SEf{. SHl'E rr Pf:R AR ",I~rn BOTUER 

Neni 1 
Z. Nasi Marjani, Ekonom pranë Konviktit Mash 

kulluer të Tiranës, Grupi B, Grada XI, deklarohet 
dorëheqës për arsye familjare. 

Keni 2 
Deklarimi i kësaj dorëheqjeje për të gjitha efek 

M ka fuqi që prej dalës 16 Maj 1942-XX. 
Ky Dekret do t'i kumtohet Këshillit Kontrollues 

për regjistrim e zyrave të tjera r ër katëse dhe do të 
botohet në Fletoren Zyrtare, të Mbretnis. 

Tiranë, 15-V-942-XX. 
Zv. Ministri 
Dh. Beratti d. t·. 

DEKRET MINISTRUBR 

Deklarim dorëheqjeje mësuesi 

MINlSTRl SEK. SH LET[ PËR ARSIMIN BOTUEH 

Mbasi pa shkr. Nr. Hl ::298 dt. 20 Prill Wi2-XX 
të kësaj Ministrije me lë citën z. Koço Prifti, mësues 

në kat. Selenicë (Korçë), shpërngulej si i till në .kat. 
Dibt r (Tiranë); 

Mbassi u vertetue 8e i përmenduni i.uk asht pa- 
raqitë ende në krye të detvi ës ; 

Mbassi ra pillën' ,,3" të nenit 45 të D. M. Nr. 
105 dt. 3 4-1940-X VII I; 

Mhassi pa nenin 4G të D. M. Nr. 105 datë 
3-4-1940-X VTII. 

DE KR~ 'I' ON: 

Neni 1 
Z. Koço Piifti, mëru' s 11ë kat. Dibër (Tirani!), 

Grupi B, Grada XT, rroga mu=jore fr. shq. 170, dr 
kl.rrohet do·ëheqës, tue humLë çdo lë drej ë pensjoni 
ose shpërblimi të njihet ëshem, mbassi nuk asht pa- 
1 aqiiun n r krye të detyrës m brenda afatit ligjuer. 

Neni 'z 
Deklarimi i kësaj dorëheqjeje ka vleftë, për të 

~jitha efektet ligjore, q'nga data 15 Maj 1942 XX. 
Ky Dekret ka me u boi ne në Fl- torën Zyrtare 

të M bretnis dhe I a me i u kumtue për regjistrim Kë 
sh.llit Kontrolluës si edhe Zyravet të tjera përkatëse. 

Tiranë, t:3 Maj 19U XX. 
Ministri: 

Xhevat Korça d. v. 

Deklarim dorëheqjeje mësuesi 

~llNISTRl SEK. SHTETI PtR AR:3IMI~ BOTUER 

Mhassi pa shkresën Nr. 191299 dl. 20 Prill 942-XX 
të kësaj Mmistrije me anën e së cilës Z. Josif Pashko, 
mësues në katundin Rokovë të Korçës, shpërngulej 
në katundin Sllovë (Dibër); 

Mbassi u vërtetue se i përmenduni nuk asht pa- 
raqitë ende në krye të detyrës; 

Mbassi pa pikën 3 të nenit 4;'> të D. M. Nr. J05 
dalë :3-IV 910 XVIIl; 

Mbassi pa nenin :35 të D. M. Nr. 105 dalë 
~-IV. 940-XVIII; 

DEKRETON: 
Neni 1 

Z. Josif Pashke, mësues në katundin Sllovë 
(Dibër) Grupi B Grada XI, rroga mujore fr. Sbq. 
170 deklarohet dorëheqës, tue humbë çdo të drejtë 
pensjoni ase shpërblimi të njihershëm, mbassi nuk 
asbt paraqitë në krye të detyrës mbrenda afatit li 
gjuer. 

Neni 'Z 
Deklarimi i kësaj dorëheqjeje ka vleftë, për lë 

gjitha efektet ligjore, që nga dala 15 Maj \.H2-XX, 
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Ky Dekret ka me u bolue në Fletoren Zyrtare 
të Mbretnis dhe ka me iu kumtue për r2gjistrim Kë 
shillit Kontrollues si dhe zyravet të tjera përkatëse. 

Tiranë, 13-V-19H-XX. 
Ministri: 

Xhevat Korça d. v. 

DEKRET MINISTBUER 

Deklarim dorëheqjeje mësuesi 

MINISTRI SEK. SHTETI PËR ARSIMIN BOTUER 

Mbassi pa shkresën Nr. 19/~98 dt. 920 Prill 942-XX 
të kësaj Ministrije me të cilën z. Llambi Minga, më 
sues n'Ersekë (Korçë) shpërngulej në kat. Gur' i Bar- 
dhë (Tiranë); · 

Mbassi u vërtetue se i përmenduni nuk asht pa- 
raqitun ende në krye të detyrës; 

Mbassi pa pikën ,,3" të nenit 45 të D. M. Nr. 
105 datë 3-4-1940-XVIIJ; 

Mbassi pa nenin 46 të D. M. Nr. 105 datë 
3-4-1940-X VIII; 

DEKRETON: 
Neni 1 

Z. Llarnbi Mioga, mësues në kat. Gur' i Bardhë 
(Tiranë) Grupi B grada XI, rroga mujore fr. shq. 
170, deklarohet dorëheqës tue humbë çdo të drejtë 
pensjoni ase shpërblimi të njiherëshëm, mbassi nuk 
asht para.qitun në krye të detyrës mbrenda afatit 
ligjuer. 

Neni 2 
Deklarimi i kësaj dorëheqjeje ka vleftë për të 

gjitha efektet ligjore, q'oga data 15 Maj 1942 XX. 
Ky Dekret, ka me u botue në Fletoren Zyrtare 

të Mbretnis si edhe zyra vet të tjera· përkatëse. 
Tiranë, 13 MaJ 194-2-XX. 

Ministri: 
Xhevat Korç• d. v. 

DEKRET MJNIS1'RUER 

Deklarim dorëheqjeje mësuesi 

MlNIS'l'Rf SEK. SHTETI PËR ARSIMIN BOTUER 

Mbassi pa shkresën e kësaj Minislrije Nr. 19/286 
dt. 20 Prill 1942-XX me të cilën z. Kristo Ligori, më 
sues në kat. Starje të Korçës, shpërngulej si i till në 
kat. Shishtavec të Kukësit (Prizrend); 

Mbassi pa telin Nr 398/9? dt. 1 Maj 1942-XX në 
të cilin lajmohej se i përmenduni nuk asht paraqitë 
ende në krye të detyrës; 

Mbassi pa pikën ,,3" të nenit 45 të D. M. Nr. 
105 dt. 3-4 940-XVIII; 

DEKRETON: 
Neni 1 

Z. Kristo Ligori, mësuës në kat. Shishtavec (Ku 
kës-Prizrend), Grupi B, Grada XII, rroga mujore 
fr. shq. 150, deklarohet dorëheqës, tue humbë çdo 
të drejtë p. nsjoni ose shpërblimi të nj,hershëm, 
mbassi nuk a.;;ht paraqitun në detyrë mbrenda afatit 
ligjuer. 

Neni 2 
Deklarimi i kësaj dorëheqjeje U vleftë, për të 

gjitha efektet ligjore, q'nga data 15 Maj 1942 XX. 
Ky Dekret ka me u botue në Fletoren Zy1 tare 

të Mt.renis dhe ka me i u kurntue për regjistrim Kë 
shillit KontroHuës si edhe Zyravct lë tjera përkatë-e. 

Tirauë, 13 Maj 1\142-XX. 
Ministri: 

Xhevat Korça d. v. 

DEKRET MINISTRUER 

Deklarim dorëheqjeje mësuesi 

MlNlS'l'RI SEK. SHTETI PËR ARSIMIN BOTUER 

Mbassi pa telin me Nr. 179/61 dt. 4-5-42-XX 
t' Inspektorie s' Arsimit të Korçës, me anën e s ë cilës 
njoftohet se mësuesi i Vihkuqit, i ngarkurm me shër 
bim në Starj», Z. Apostol Ta nefi, nuk asht -paraqitë 
në krye të detyi ë s ; 

Mbassi pa telin me Nr. 179/67 dt. 14-5-42 XX 
t'Iuspektoris s' Arsimit të nalt-pë mendun; 

Mba ssi pa nenin 45 të D. M. Nr. 105 dalë 
3 4 1940 XVIII; 

DEKRETON: 
Neni 1 

Mësuesi i Vitbkuqit, i ngarkuem me shërbim në 
Starje të Korçës, z. Apostol Tanefi, deklarohet dorë 
heqës, mbassi nuk asht paraqitë në detyrë mbrenda 
afatit të caktuem në ligjë, tue fillue prej datës 1 Maj 
1942-XX. 

Neni 2 
Tue fillue qysh nga data e sipërsl ënuerne i 

nail-përmenduni humbet çdo të drej· ë rroge dhe pen 
sioni ose shpërblimi. 

Ky Dekr-t ka me u botue në Fletoren Zyrtare 
të Mbretnis dhe ka me i u kurnlue Këshillit Kontro 
lluës për regjistrim si dhe të '1.iilha zyrave të tjera 
përkatse-. 

Inspektorija e Arsimit të Korçës ngarkohet për 
me njofrue Intendanoen Financiare për sa ma sij.ër. 

Tiranë, 15-5-1942-XX. 
Ministri: 

Xhewt Korça d. v. 
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DEKRET MINTSTRUER ! T•EKRE'l' MTNTSTRU~R 

Venie profesori në prituni 
I 

Ml~. SEKRETAR SHTETI Pi<'.:R AR-,DHN BOTUER I 

Mbassi pa Dekretin Mëkambësuer Nr. 56 dt. 18 
Prill 19i2-XX mbi emnimin e Z. Prof. Lasgush Pora 
deci, si Aotar i Këshillit t'Epë. m Fashist Korporativ; 

Mbassi pa nenet 79, 92 e 95 të D . .M. Nr. 100 
dt. 3-4-1940 XVII[; 

Mbassi pa nenin t kryen shti i dytë i D. M. Nr. 
109 dt. 8 t- lV-940-XVIll; 

DEKRETON: 
N eni 1 

Z. Lasgush Poradeci, profesor pranë Liceut të 
Shtetit të Ti anës, Grupi A, Grada V1I, rroga mue 
jore fr. shq. 3!5, vihet në prituni të veçantë për nji 
kohë të pacaktueme. 

Neni 2 
Gjatë përjudhës së pritunis i përmenduni nuk 

ka me gëzue ndenji shpërblim. 
Ky Dekret ka vleftë për të gjitha efekti t ligjore, 

q'nga data 10 Maj 1942 XX. 
Neni 3 

Ky Dekret ka me u botue në Fletoren Zyrtare 
të Mbretnis dhe ka me iu kumlue për rrpjistr im Kë 
shillit Kontroltuës si edhe Zyravct të tjera përkatëse. 

Drejtor-ja e Liceut të Shteli,t e Tiran/ls ngarko 
het me njofme sa sipri Intendaucen Financjare. 

Tiranë, 12 Maj 1942-XX. 
Zv. Ministri: 

Dh, Berati d. v. 

DEl(RRT MINISTRUER 

Revokim mase ndalimit për shitje duhanesh 
ti! hueja U! punueme 

MlNISTRI SEKRETAR SHTETI PËR l'INA~CAT 

Mbassi pa lutjet e rishitsave të duhaneve të hu 
eja U! punueme, ZZ Abdulla Zela e ); helal Keçi pa 
raqitë Ministrls me datë 35 V-1942 XX; e mbassi nga 
hetimet e zhvillueme rezulton se i pari rishitjen e 
ka U~ veçueme nga gjanat ushqimore e artikujt e tje 
rë; dhe i dyti për shkak sëmundjeje nuk e ka ush 
true rishitjen vazhdimisht e qysh prej kohës që i 
asht akordue leja ; 

VENDOSI: 
Revokimin e masës për tërheqjen e lejeve të 

tyne nr. 313/666 a nr. ~64 të marrun me vendimin e 
vet dt. 7 Maj 194-i-XX. 

Tiranll, me 9-VI-19U-.XX. 
Ministri: 

Shuk Gurakuqi d. v. 

Emërim Agjenti në provë n' Admln. Fin. 

MINfSTRI SEKRETAR SHTETr PEH FINANCAT: 

Mbassi pa Dekretin Mëkambësurr Nr. 105 dt. 
3 IV-4-~ XX mbi gjëndjen juridike, ekonomike e jerar 
hike të nëpunësavet civilë të Shtetit; 

Mbassi pi\ Dekretin Mëkambllsucr datë 1 Qer 
shuer 1940-XVllJ, mbi aprovimin e tabellavet orga 
nike t'Administratës (financiare; 

Mbassi pa përfundimin e konkursit për Ag.imta 
të Kl. IV-të në molin e person-lit të Grupit C) shpa 
llun me Dekret Ministruer datë 28 Mais 1940-XVIIJ; 

D ~~ K R E T () N : 

Neni 1 
Zot. Dilaver Fesko, që ka dalë fituës në provi 

min e konkursit shpalluri me Dekret Ministruer datë 
28-III-1940-XVIIJ, emnoh-t Agjent i Kl. IV-U! në provë 
për 1,1jasbtë muej në Grupin C1 Grada XV-të t'Admi 
nistratës Financiare me rrogë muejore prej fr. shq. 
80 (tetdhet) siç asht shënue nga tabe1la e përgjithë 
shme e përmbajlun në Dekretin Mëkambësuer datë 
3-IV-1940 XVIJI, Nr. 10fl; dhe caktohet me vënd sher 
bimi pranë Drejtoria së Çiftiqevet Shtetnore Lushnjë. 

Neni 2 
Ky Dekret ka me u rregjisn ue në Këshillin Kon 

Irolluës dhe ka për t'u botue në Flt-Loren Zyrtare lë 
Mbretnisë. 

'li ranë, më 14 Maj 1942-XX. 
Minh-Iri i Financa vet: 
Shuk Gurakuqi d. v. 

VENDl\1 MINJSTRUER 

Revokim i masës ndalimi për shitje duhanesh të 
hueja të punueme 

MINISTRI SEKRETAR SHTETI P£R ~'1NANCAT 

Mbassi pa shkresën n 2028/P të Komandës 
M bretnore të Marinës në Durrës, drejtua Ministris 
me d. 27 Ma.i 1942-XX, e mbassi pa edhe shkresën 
në favor të Komandës Eprore të Rojës Mbretnore të 
Financës me n. 2452/R.S. d. 2 Korrik 1942 :XX, me 
të cilën çfaqë vevojën që Komanda e nalt-përmendun 

· ka për me fornizue me duhane të hueja jo vetëm 
personelin mvarrës por edhe ekuipashin ushtarak të 
anijeve të ndryshme që vijnë në Portin e Durrësit 
në çdo kohë : · 
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VENDOS] 
Revokimin e masës për tërheqjen e lejes së sajë 

n. 208 të marrun me vendimin e datës 7 Maj 1942-XX 
Tiranë, 14 Korrik 18i2 XX. 

Ministri: 
Shuk Gurakuqi d, v. 

DEKRET M1NIS1'RUER 

Abrogim i disa neneve të Rregullores 
së Pollcls Qytetse 

N/l\1JN. SEK. SHTETI PËR P. E MBRENDËSHME 

Mbasi pa Dekretin Mëkambësuer Nr. 17 datë 
27.2.1942- XX, me të cilin aprovohet Kodi i Policis; 

Mbasi pa Dekretin Miuistruer datë 15.1.1942-XX, 
me të cilin aprovohet Rregullorja e Policis Qytetse, 

DEKRETON 
Abrogimin e neneve 3, 19, 20, 21, 43, e 6:3 të 

Rregullores së Policis Qytc.tse, përmbajtja e të cilëve 
asht rregullue pr".i Kodit të Policis. 

Tiranë, me 2~ Korrik 1942-XX. 
N/Ministri 

M. Gjomarkaj 

XHENIO CIVILE - TIRANË 
LAJMËRIM 

Tue qenë se kanë marrë fund punimet për for 
nizimin e mobiljeve për shkollën e Tiranës Rruga 
Elbasan - Tiranë Rruga Mbretaesba Elena - Tiranë 
Rruga Mussolini - Durrës - Elbasan - Shkodër - Kruj 
- Fier - Vorrë - Librazhd - Murran - Bad J. Bui grit 
- Laç - Shënkoll - Ranishte - Fier Shegan - Shemil 
- Shosh - Abat - Kodër - Vlorë - Pogradac zbatimi 
i lë cilave i asht qenë besue firmës Palini e bijt me 
kontratë 24 Mars 1941-XIX, si mbas kuptimit lë për 
mbajtjes s'artikullit 360 lë Ligjit 20 Mars 1865 Nr. 
2248 mbi Punime Botore të Mbretnis s'Italis, ftohen 
kreditorët kundrejt apaltuesit për nxanje të përbe 
rëshme dhe të përkohëshme pronash dhe damesh për 
katëse për me i para qitë Zyrës së Xheojos Civile në 
Tiranë titujt e kredive lë tyne mbrenda 15 ditëve 
afati nga data e botlmit të këtij tajmimi në Fletoren 
Zyrtare të Mbretnis Shqiptare. 

Ankimet dhe titujt përkatës duhet t'i drejtohen 
Zyrës i,;ë sipër-tregueme me letër të porositun tue për 
jashtue çdo tjetër mjet dërgese ose dorëzimi. 

lngjinjeri drejtues 
S. Bannacorso d, v. 

• 

SHPALLJE 
Nr. R. Emni e Mbiemni Vend i instalimit Vend-banimi i sotshëm 
1) Rifat Ibrahimi Fusha-Mbret Prishtinë 
2) Ibrahim Sbabani • Tetovë 
3) Hashim Dauti > Kat. Rohovic (Ftezovi~) 
4) Bajram Ibrahimi > Prishtinë 
5) Ejup Ibrahimi • • 
61 Seit Shabani • Ka.t. Preleze (Frezcviç) 
7) Mehmet Idrizi > Tetovë 
8.1 Milahim Avdiu • Kat. Kerbliç (Kaçanik) 
9) Rexhep 'Sherif • Prelezë 
10) Sheh Adem Gjakova • Gjakovë Shkodër 

Gjith personat e sipër-shenueme të cilët kanë 
qenë instalue në Fushën «Mbreh të këtij qyteti, me 
qenë se janë larguem pa plotsue afatin ligjuer, ftohen 
qi mbrenda 3 mujve, nga data e kësaj shpallje, U5 
kthehen familisht në vendin e instalimit të tyne. 

Në rasë se në afatin e sipër-treguem nuk do të 
jenë këthyem në vendin e instalimit, Komisjooi ka 
me vendos heqjen e tokave dhe të banesave të tyne, 
tue i çrregjist: ue dhe nga librat e instalimit. 

Elbasan, më 11.Vl.1942-XX. 
Kryetar' i Komisjonit t' Instalimit 

Shpallje Ojyqesll 

LETER - GJYKIM 

N' Emër të Madhnis së Tij 
VIKTOR EMANUELIT III 

Për Hir të Zotit dhe Vullnet të Kombit 
· Mbret' i Italis dhe i Shqipnis 

Perandor_ i Etiopia 

Gjykata Paqtuese në Lushnje D. P. e Iormuar ë 
prej Z. Fejzi Dobi Gjykatë, Emin Ranxhi N. Sekretar 
për të shikuem padien penale të regjistruarë në Nr. 
181 të radh, them. për padinat penale të vj. 941-XIX 
ngrehun : Nga Nauman Mysl'iu .Dragovina kryeplak' 
i katundit Babunj kundra Qazi m Islam Lushakut të 
dy emigrandë dhe banuesa në katundin Babunje ere. 

Sot me datë 16-10 1941 dha vendimin e poshtë 
shenuar: , 

Stazion Komanda e KK. MM. e Libofshës i referon 
kësaj Gjykate proçes-verbalin e mbajturi kondra të 
pandehurvel Qazi m Islam Lushakut për . shkak' se 
këta me datë 2 9-19!1 kanë rahur ankuesin Nauman 
Il.ogavinen kryeplak i katundit Babunja e re, duke 
i shkaktuarë këtij lczione të shërueshme me ~7 diti · ·_ 

BKSH



Nr. 88 FLETORJA ZYRTARE 80 Korrik 1942-XX 
~~~~~~~~~~~~~ 

10 

~ç rezullton nga raporti i mjekut Bashkiës që gjindet 
J1lidiz aktevet, 

Në rjedbim të gjyqit ankuesi i përfaqësuern nga 
~ v. Z. Qerim Budo dhe fillimisht në pranien e të pa 
ridehuvet dhe përfundimisht në mungesën e tyre, 
me p-j thse paten dijeni, nuk u prezantuan dhe as 
gjyqin e lajmëruan për shkakun e mos ardhjes, Gjy 
kata mbasi këndoj proçes verbalin e stazion Koman 
dës Libofshës, dhe pa raportin e mjekut e ndigjoj 
pë· faqësuesin e ankuesit av. Z. Qerim Budoshi i cili 
kërko] dënimin dhe detyrimin e të panjohurvet me 
100 fr. shq. sadisfaksion koral, mbasi ndigjoj dhe 
pohimet c tërthorta të pandehurvet, solli bindje se 
të pandehurit me datë 2 9-1911 (' kanë rahur ankue 
sin Nauman. Brogovineu nga katundi Babunje e re 
duke i shkaktuarë këtij lezionc të shërueshme nga 
6- 7 di' ë, për këto arësye dhe në mbështetje të nenit 
4li § f dhe 39 K. P. 

VENDOSI 
Dënimin e të pandehur-vet Qazim Islam Lusha 

kut dhe të Selim Islam Lushakut të dy nga katundi 
B ibunje e re me nga dy muaj burgim të randë që 
ju kthehet në burgim po për aqë kohë 100 fr. shq, 
sa.Iisfaksion moral dhe 30 fr. shq. shpërblim avoka 
tie në fat"or të av. z. Qerim Rados, si dhe 10 fr. shq. 
shpenzime gjyqi. 

Ky vendim asht i kundërshtueshëm dhe i dik 
tueshëm u shqyptua botënisht sot me datë 16-10-941. 

Lushnja, me 14-1-1941-XX 
Kryesekretari Gjykatësi 

' 
SHit~IM: Me qënë se të pandehurit simbas 

dëshmia Pleqësia katundit Babunjë me d. 22-12-194l 
ndodhen me 'banim lë pa ditun në Kosovë, ky letër 
gjykim botohet në Fletoren Zyrtare të Mbretnis dhe 
zë vëndin e komunikimit në dorë. 

Lushnjë, më 5 Mars 1942-XX 
Kryesekretari 

Akt-Gjykim 

N' Emër të Madhnis lë Tij 
VIKTOR EMANUELIT III 

Për Hir të Zotit dhe Vullnet të Kombit 
Mbret i Italis dhe i Shqipnis 

Perandor, i ,Eliopis 

Gjykata Paqtuese e Zerqanil (D.P.) e formueme 
prej Sekretar. Qazim Hoxhës ; për me këqyr padin 
penale e ngrehun kundra: 

Vaini Igino, biri i Benedetit e i Pejlices Maria, 
linrJ.ur m~ io Nandor 1907 në Arlene (Pref. Roma) 
bariu cs në isterna të Liktorit (Pref. Liktori.), e banues 

në Durrës pranë Hotelit Dogji, shofer në dipendencën 
e Shoqnisë t' automjeteve -Marioti Simoni» nga Durrsi, 
pse më datën 17 Korrik 19.U-XIX ashtë zanë prej 
Stasjon-Ko mandës Karabinjeris lë Klenjës qi utbëtonte 
me autokarron me germa D.U. 5G7 pa me pas lejen 
specjale të qarkullimit; 

Në përfundim të gjyqit rjedhun mundimisht, 
Gjykata më datën 30 datën 30.9.1941-XIX dha këtë: 

VENDIM 
Në bazë të nenit 7 të Dekretit MëkamLësuer Nr. 206 

datë 23 Qershur Hl41-XIX tue marë parasysh edhe 
nenet 1 e 3 po të këtij dekreti vendosi dënimin e 
të pandehunit të naltë përmendur Vaiui Igino Bene 
detit me 100 (njiqind fr. shq. gjobë të lehtë tue ju 
ngarkua edhe shpenzimet e Gjyqit fr.shq. 5 (pesë). 

Ky vendim ka arsyena kundështimi e diktimi 
dhe u deklarue regullisht e botnisht. 

ARSYEN AT 
Faji i lë pandehunit të nallë përmendur në më 

nyr të sipër tregueme mbassi ashtë i provuem me 
Proces-Verbalin e mbajturi prej Komandës Stasjonit 
KK. MM. të Klenjës ene Nr. 7 datë 17 Korrik 19il 
:Xl X. dhe tue u marrë parasyshë se si mbas nenit 1 
të Dek. Mi5kamb. Nr. 206 dat 2:3 Qershur 1941-:XIX 
qarkullimi i ç' do fuqije ashtë i ndaluem, dhe këto 
vetëm e vetëm mundë të qarkullojnë me lejen sj e 
cjale të lësbueme prej autoriteteve të zhvillue m në 
nenin :J të këtij dekreti, dhe qarkullimi i të pandehu 
nit me autokarron e vet ra me pas lejen specjale 
mbassi shifet i ndëshkushërn prej nenit 7 po të këtij 
Dekreti; 

Prandaj Gjykata në bazë t' art:yenave të nallë 
përmenduna vendosi si ma sipër. 

Zerqan, më :30.9.1941-XIX. 
Gjyqtari Paqtues 

Shkurtim dekret penal 
Me Dekretin Penal Nr. 1003 dt. 23-9 41 në bazë 

të nenit 8 Dekretit :'.ITëkambësuer 'asht ndeshkuem 
Hasan Ferhati banues në Tiranë dhe me 100 Fr. Shq. 
gjobë lë lehtë tue ju ngarkuem dhe shpenximet gjy 
kore Fr. Shq. pesë, i pandehur sepse ka dirizhue 
automobil pa leje. 

Mbasi u ba e besueshme !3i i dënuemi naltpër- 
mendun ndodhet me banim të pa. dijtun në Shqipni 
Ky Dekret Penal për të xanë vendin e komunikimit. 
botohet në Fletoren Zyrtare. 

Gjyqtari: 

* * * 
Me Dekretin Penal Nr. 10:-{3 dt. 3 10-41 në bazë 

të nenit 549 të Kodit Penal asht ndeshkuem Buon- 

• 
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campesto Giovanni banues në Tiranë me dy dit bur 
gim dh» me Fr. Sbq. dhet gjobë e lehtë tue ju ngar 
kuem dhe shpenzimet gjykore Fr. Shq. pesë, i pande 
hun sepse asht zanun i dehuu ~e alkol. 

Mbasi u ba e besueshme se i denuemi naltpër 
mendun tash ndodhet me banim të pa dijtun në 
Snqipni ky Dekret Penal për të zanë vendin e komu 
nikimit botohet në Fletoren Zyrtare. 

Gjyqtari: 

* * * 
;if~ Dekretin Penal Nr. 1019 dt. 3 10-41 në bazë 

të nenit 30 Kodit Rrugavet asht ndeshkuem Gran 
fati Gaetano banues në Tiranë me Fr. Shq. dhet gjobë 
e lehtë tue ju ngarkuem dhe shpenzimet gjykore Fr. 
Shq 5 i pand hun sepse ka dirizhue automobil tue 
mos mbajt drejtimin. 

MbaAi u ba e besushme se i dënuemi nalt për 
mendun tash ndodhet me banim të pa dijtur në 
Shqipni, ky Dekret-Penal për të zanë vendin e komu 
nikimit botohet në Fletoren Zyrtare. 

Gjyqtari: 

* * * 
Me Dekretin Penal Nr. 1056 dt. 4-3-41 në bazë 

të nenit 549 të Kodit Penal asht ndeshkuem Zef Gjoni 
banues në Tiranë me katër dit burgim dhe me dhjet 
(10) Fr. Shq. gjobë të lehtë tue ju ngarkuam dhe 
shpenzimet gjykore Fr. Shq. pesë, i pandehur s pse 
asht zanë i dehun me alkol. 

Mbasi u ba e besushme se i dënuemi naltpër 
mendun ndodhet me banim të padijtun në Shqipni, 
ky Dekret Penal për të zanë veudin e komunikimit, 
botohet në Fletoren Zyrtare. 

Gjyqtari: 

* * * 
Me Dekretin Penal Nr. 1038 dt. S-10 41 në bazë 

të nenit 8 Dekret Mëkamhësuer asht ndesbkuem Sche 
roi Pjetër Luigi banues në Tiranë me (100) gjobë e 
lehtë tue ju ngarkuem dhe shpenzimet gjykore Fr. 
Shq. pesë, i pandehun sepse ka dirizhuë automobil 
pa leje speciale. 

Mbasi u ba e besushme se i dënuemi nalpërme 
ndun tash ndodhet me banim të pa dijtun në Shqi 
pni, ky Dekret Penal për të zanë vendin e komuniki 
mit botohet në Fletoren Zyrtare. 

Gjyqtari 

* * * 
Me Dekretin Penal Nr. 1060 dt. 8 10 41 në bazë 

• lë nenit 8 të Dekretit Mëkambësuer asht ndeshkuem 
Palombini Domenico banues në Tiranë me Fr. Shq. 

njëqint gjobë e lehtë tue ju ngarkuem dhe shpenzi 
m -t gjykore Fr. Shq, 5 i pandehuri sepse ka dirizhuë 
automobil pa leje speciale. 

Mbasi u ba e besushme se i denuemi nalt për 
mendun tash ndodhet me banim të pa dijtur në 
Shqipui, ky Dekret-Penal për të zanë vendin e ko 
munikimit botohet në Fl, t ren Zyrtare. 

Gjyqtari: 

* * * 
Me Dekretin Penal Nr. lJOO dt. 16 10 41 në bazf§ 

të nenit 549 të K. Penal asht ndeshkuem Cabllini 
Luigi banues në Tiranë me dy c:! dit burgim, dhe me 
dhet ( 10) Fr. Shq., gjobë të lehtë, tue ju ngarkuem 
dhe shpenzimet gjvkore Fr. Sbq. pesti, i pandehun 
sepse asht zanë i dehun me :alkool. 

Mbasi u ba e besueshme se i denuemi i nalt 
përmendun tash ndodhet me banim të pa dijtun në 
Shqipni ky Dekret-Penal për të zanë vendin e komu 
nikimit, botohet në Fletoren Zyrtare. 

Gjyqtari: 

* * * 
Me Dekretin Penal Nr. 1097 dt. 16-10 41 në basë 

të nenit 549 të K. Penal asht ndeshkuem Pollo Ba 
tista Maria banuës në Tiranë me dy 2 dil burgim, 
dhe me to (10) Fr. Shq, gjobë të lehtë, tue ju ngar 
kuem dhe shpenzimet i!'jykore Fr. Shq. pests, i pande 
hun sepse asht dehun me alkol. 

Mbasi u ba e besushme E-e i denuemi i nalt për 
mendun tash ndodhet me banim të pa dijtun në Shqi 
pni, ky Dekret-Penal për lë zanë vendin e komuniki 
mit, botohet në Fletoren Zyrtare. 

Gjyqtari: 

* * * 
Me Dekretin Penal Nr. 1093 dt. ·15-10-41 nl 

bazë të nenit 8 Dekretit Mëkambësuer, asht 'ndesh 
kuem Sevazi Giovani Cesare banues në Tiranë dhe 
me njëqint Fr. Shq., gjobë të lehtë, tue ju ngarkuem 
dhe shpenzimet gjykore Fr. Shq. pesë, i pandehun 
sepse ka dirizhue automobil pa l,..je. 

Mbasi u ba a besueshme se i denuemi nalt për 
mendun tash ndodhet me banim të pa dijtun në 
Shqipni, ky Dekret- Penal për të zanë vendin e ko 
munikimit, botohet në Fletoren Zyrtare. 

Gjyqtari: 

* * * 
Me Dekretin Penal Nr. 1150 dt. 30-X-41 në basë 

të nenit 546 të K. Penal asht ndeshkuem Muhmuti 
Kadri Kepi banues në Tiranë me katër dit 'burgim 
tue ju ngarkuem dhe shpenzimet gjykore Fr. Shq. 
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pesë, i pandehun sepse asht zanë tne lojtur bixhos. 
Mbasi u ba e besushme se i denuemi nalt pëi me 

ndu n tash ndodhet me banim të pa dijtun në Shqi 
pni, ky Dekret-Penal për të zanë vendin e komuni 
kimit, botohet në Fletoren Zyrtare. 

Gjyqtari: 

* * * 
Me Dekretin Penal Nr. 1210 dt 17-11-41 në bazë 

të neuit 8 Dekretit MMkamsuer asht ndeshkuem Jani 
Stra l.osha banues në Tiranë dhe me njëqint Fr. Shq. 
gjobë Ul lehtë, tue ju ngarkuem dhe shpenximet gjy 
kore Fr. Shq. pesë, i pandehun sepse ka dirizhue 
automobil pa leje. 

Mbasi u ba e besushme se i denuemi nalt për 
m=ndun tash ndodhet me banim të pa dijtun në 
Shqipni, ky Dekret-Penal për të zanë vendin e komu 
nikimit, botohet në Fletoren Zyrtare. 

Gjyqtari: 

* * * 
Me Dekretin Penal Nr. 707 dt. 21-8-941-XIX të 

nenit 8 Dekretit Mëkambësuer asht ndesbkuem Qa 
zim Rizi Ahmeti banues në Tiranë me (100) njëqind 
Fr. Shq. gjobë të lehtë, tue ju ngarkuem dhe shpen 
zigiet gjykore Fr. Shq. pesë, i pandehur sepse ka di 
rizhue automobilin pa lejen speciale. 

Mbasi u ba e besushme se i deuuemi i nalt 
përmendim tash ndodhet me banim tll pa dijtun në 
Shqipnië ky Dekret penal për të zanë vendin e ko 
muuikimit botohet në Fletoren Zyrtare. 

* *· * 

Me Dekretin Penal Nr. 789 dt. '1!1-8-941-XIX në 
bazë të nenit 48i të K. P. asht ndeshkuem Mazuco 
Giovanni Efisio banuës në Tiranë, me dy dit burgim 
dhe .me 'Fr .. Shq. gjobë. të. lehtë, tue ju ngarkuem 
die shpenximet gjykore Fr: Sh. pesë, i pandehur 
sepse ka udhëtue me automobil me dritë të bardhë. 

. Mbasi u ba e besushme se i dënuemi i nalt-për 
mendun tash ndodhët me banim të pa dijtun në 
Shqipnië.. ky .Dekret penal për të zanë vendin e ko 
munikimit botohet në Fletoren Zyrtare. 

Gjyqtari: 

* * * • 
Me Dekretin penal Nr. 1167 dt. 6-11-41 në bazë 

ti! nenit 519 të Kodit Penal asht ndeshkuem Campi 
gato. ,Giacomo Riagio banuës në Tiranë me (i) dy dit 
burgim dhe me (10) dhet Fr. Shq. gjobë të Iehtë tue 
ju ngarkuem dheshpensimet gjykore Fr. Shq. pesë 
i pandehur' eep&;e · asht ·zan! dehur me alkol. 
1 Mbasi u ba e besueshme se i dënuemi nalt për- 

mendun tash ndodhet me banim të pa dijtun në Shqi 
pni, ky Dekret Penal për të zanë vendin e komuni 
kimit, botohet në Fletoren Zyrtare. 

Gjyqtari: 

* * * 
Me Dekretin penal Nr. 1168 dt. 6-114l në bazë 

të nenit 549 të Kodit Penal asht ndeshkuern Forli 
Pietro Secondo banuës në Tiranë me dy (2) dit bur 
gim dhe me (10) dhjet Fr. Shq. fjobë lë lehtë tue ju 
ngarkuem dhe shpenximet gjykore Fr. Shq. pesë, i 
pandehur sepse asht zanë dehun me alkol. 

Mbasi u ba e besushme se i dënuerni nalt për 
mendun tash ndodhet me banim të pa dijtun në Itali, 
ky Dekret Penal për të zanë vendin e komunikimit, 
botohet në Fletoren Zyrtare. 

Gjyqtari: 

* * * 
Me Dekretin penal Nr. 1169 dt. 6-10-41 në bazë 

të nenit 549 të K. Penal asht ndeshkuem Pasqueta 
Ermino Luigi banuës në Tiranë me (2) dy dit burgim 
dhe me (10) dhet Fr. Shq. gjobë të lehtë lue ju ngar 
kuem dhe shpenzimet gjykore Fr. Shq. pesë, i pande 
hur sepse asht zanë i dehur me alkol. 

Mbasi u ba e besushme se i denuemi i nalt për 
mendun tash ndodhet me banim të pa dijtun në Itali, 
ky Dekret Penal për të zanë vendin e komunikimit, 
botohet në Fletoren Zyrtare. 

Gjyqtari: 

* * * 
Me Dekretin penal ~r. 1170 dt. n-XI 41 në bazë 

të nenit 549 të kodit penal asht ndeshkuem Perali 
Gino Antonio banuës në Tiranë me (2) dy dit bur 
gim dhe me (10) dhjetë Fr. Shq. gjobë të lehtë tue 
ju ngarkuem dhe shpenximet gjykore Fr. Shq. pesë 
i pandehur sepse asht zanë i dehun me alkol. 

Mbasi u ba e besusbme se i denuemi i nalt për 
mendun tash ndodhet me banim të pa dijlun në Itali 
ky Dekret Penal për të xanë vendin e komunikimit, 
botohet në Fletoren Zyrtare. 

Gjyq lari: 

* * * 
Me Dekretin Penal Nr. 1171 dt. 4-XI-941-XX në 

bazë lë nenit 549 të K. P. asht ndeshkuem Spori Ma 
similiamo Ernesto banuës në Tiranë me dy (2) dit 
burgim dhe me (10) dhjet Fr. Shq. gjobë të lehtë, tue 
ju ngarkuem dhe shpenzimet gjykore Fr. Shq. pesë, 
i pandehur sepse asht xanë i dehun me alkol. 

Mbasi u ba e besushme se i denuemi i nalt për- 
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mendun tash ndodhet me hanim të pa dijtun n'ltali, 
ky Dekret penal për të zanë vendin e komunikimit 
botohet në Fletoren Zyrtare. 

Gjyqtari: 

* * * 
Me Dekretin Penal Nr. 1172 dt. 4-XI-941-XX në 

bazë të nenit 546, 547 të K. P. asht ndeshkuem Mu 
rat Bajrami banuës në Tiranë me (10) Fr. Shq. gjobë 
të lehtë, tue ju ngarkuem dhe shpenzimet gjykore 
Fr. Shq. pesë, i pandehur sepse asht gjetun tue luj 
t .n bixhos. 

Mbasi u-ba e besushme .se i denuemi i nalt për 
mendun tash ndodhet me banim të pa dijtun në Shqi 
pnië. ky Dekret penal për të zanë vendin e komuni 
kimit botohet në Fletoren Zyrtare. 

Gjyqtari: 

* * * 
Me Dekretin Penal Nr. 1172 dt. 4-XI-941-XX në 

bazë të nenit 546, 547 lë K. P. arht ndeshkuem Os 
man Osmani banues në Tiranë me dhjet Fr. Shq. 
gjobë të lehtë tue ju ngarkuem dhe shpenzimet gjy 
kore Fr. Shq. pesë. 

Mbasi u ba e besushme se i denuemi i nalt për 
iueudun tash ndodhet me banim të padijtun në Shqi 
pni, ky Dekret Penal për të zanë vendin e komuniki 
mit botohet në Fletoren Zyrtare. 

Gjyqtari: 

* * * 
Me Dekretin Penal Nr dt. 30-X.9U në 

bazë të nenit 48! të K. P. asht ndeshkuem Mehmet 
Abdul Kullaj banues në Tiranë me tri (3J dit burgim 
tue ju ngarkuem dhe shpenzimet gjykore Fr. Shq. 
pesë i pandehur sepse nuk ka respektuar urdhënin 
e Autoritetevet kompetente. 

Mbasi u ba e besushme se i denuemi i nalt për 
mendun tash ndodhet me banim të padijtun në Shqi 
pnië, ky Dekret Penal për të zanë vendin e komuni 
kimit botohet në Fletoren Zyrtare. 

Gjyqtari: 

* * * 
Me Dekretin Penal Nr. 1183 dt. 7-XI-941-XX 

në bazë të nenit 549 të K. P. asht ndeshkuem Jani 
Kristo Lako banuës në Tiranë me (dy) dit burgim 
dhe me dhjet Fr. Shq. gjobë të lehtë tue i ngarkuem 
dhe shpenzimet gjykore Fr. Shq. pesë, i pandehur 
sapse asht xanë i dehun me alkol. 

Mbassi u ha e besushme se i denuemi i nalt 
përmendun tash ndodhet me banim të pa dijtun në 
Shqipnië, ky Dekret Penal për të zanë vendin 'e ko 
munikimit botohet në. Fletoren Zyrtare. 

Gjyqtari: 

* * * 
Me Dekretin Penal Nr. 11312 dt. 14 12-941-XX në 

bazë të nenit 549 K. P. asht ndeshkuem Frisano Rigo 
Carlo, banues në Tiranë, me dy dit burgim dhe me dhjet 
(10) Fr. Shq. gjobë të lehtë, tue ju ngarkuam dhe 
shpenzimet gjykore Fr. Shq. pesë, i pandehur sepse 
asht zanë i dehun me alkol. 

Mbasi u-ha e besushme se i denuemi i nalt për 
mendun tash ndodhet me banim ti! pa dijtun në 
Shqipnië, ky Dekret Penal për të zanë vendin e ko 
munikimit botohet në Fletoren Zyrtare. 

Gjyqtari: 

* * * 
Me Dekretin Penal Nr. 1071 dt. 13 10-41 nl bazë 

të nenit 8 Dekretit Mkamsuer asht ndeshkuem Rusi 
Luigi Benedati banues në ffiranë me njëqind Fr. Shq. 
gjobë të lehtë, tue ju ngarkuem dhe shpenxirnet gjy 
kore Fr. Shq. pesë, i pandehun sepse ka dirizhue au 
tomobil pa leje. 

Mbasi u ba e besushme se i denuemi nalt i,ër 
mendun tash ndodhet me banim të pa dijtun në 
Shqipni, ky Dekret-Penal për të zanë vendin e komu 
nikimit, botohet në Fletoren Zyrtare. 

Gjyqtari: 

* * * 
Me Dekret Penal Nr. 797 dt. 17.10.1940 uë bazë 

të nenit 482 të K. Penal asht ndëshkuem Ramazan 
Shankut në Tiranë me (2) dy dit burgim tue ju ngar7 
kuem dhe shpenzimet gjykore fr.shq. pesë, i pandehun 
sepse ka mbajtë drita të bardha. ' 

Mbasi u ba e besueshme se i dënuemi nalt për 
mendun tash ndodhet me banim të pa dijtun në Shqip 
ni, Dekret-Penal për të zanë vendin e komunikimit, 
botohet në Fletoren Zyrtare. 

Gjyqtari 

* * * 
Me Dekretin Penal Nr. 775 dt. 17.X.1940 në bazë 

të nenit 482 të Kodit P. asht ndëshkuem Shaqir Be 
shiti banues në, Tiranë me 2 (dy) dit burgim, dhe tue 
ju ngarkuem dhe shpenzimet gjykore fr .shq. pesë, i 
pandehun sepse ka mbajt drita US bardha. 
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Mbasi u ba e besushme se i dënuemi nalt për 
rnendun tash ndodhet me banim të pa dijtun n~ Shqi 
përl ky Oti'kret-Penal për lë zanë reidin e komuniki 
mit, botohet në Fletoren Zyrtare. 

Gjyqtari: 

* * * 
Me Dekretin Penal N,. 791 dt. 17.11.1940 në bazë 

U5 nenit 482 tl! Kodit P. asht ndëshkuam Vehap Toçi 
banues në Tiranë me 2 (dy) dit burgim tue ju ngar 
kuem dhe shpenzimet gjykore fr.shq. pesë, i pande 
hun sepse ka mbajtë drita të bardha. 

Mbasi u ha e besueshme se i dënuemi nalt për 
mendua tash ndodhet me banim të pa dijtun në 
Shqipëri ky Dekret-Penal për të zanë vendin e k o 

- munikimit, botohet në Fletoren Zyrtare. 
Gjyqtari: 

* * * 
Me Dekretin penal Nr. 1283 dt. 8-12-41 në bazë 

të nenit 549 të Kodit Penal asht ndeshkuem Bona 
fini Aleksandro banues në Tiranë me (2) dy dit bur 
gim dhe me (10) dhetë Fr. Shq. gjobë të lehtë tue ju 
ngarkuem dhe shpenxiraet gjykore Fr. Shq. pesë, i 
pandehur sepse asht zanë i dehun me alkol. 

Mbasi u ba e besushme se i denuemi i nalt-për 
mendun tash ndodhet me banim të pa dijtun në Itali 
ky Dekret Penal për të xanë vendin e komunikimit, 
botohet në Fletoren Zyrtare. 

Gjyqtari: 

* * * 
Me Dekretin Penal Nr. 779 dt. 17-10-41 në bazë 

u; nenit 482 të Kodit Penal, asht ndeshkuem Mihal 
Rosi banues në Tiranë me (2) dy dit burgim, tue ju 
ngarkuem dhe shpenximet gjykore Fr. Shq. pesë, i 
pandehun sepse ka mbajt drita të bardha. 

Mbasi u ha e besushme se i dënuemi nalt për 
mendun tash ndodhet me banim të pa dijtun në Shqi 
pni ky Dekret-Penal për të zanë vendin e komuniki 
mit, botohet në Fletoren Zyrtare. 

Gjyqtari: 

* * * 
Me Dekretin Penal Nr. 775 dt. 17-10-41 në bazë 

t! nenit 48! të Kodit Penal asht ndesbkuem Murat 
Xibraku banues në Tiranë me (~) dit burgim tue ju 

ngarkuem dhe shpeuximet gjvkore Fr. Shq. pesë, i 
pandehun sepse ka mbajt drita të bardha. 

.\Ibasi u ba o hesu slune se i denuemi nalt për 
mendun tash ndodhet me banim të pa dijtun në Shqi 
pni, ky Dekret-Penal për të zanë vendin e k omuni 
kimit, botohet në Fletoren Zyrtare, 

Gjyqtari: 

* • * 
Me Dekretin Penal N r. 775 d t. 17 10 941 në bazë 

të nenit 482 të K. Penal asht ndeshkuem .\I usta fa 
Ali Meta banues në Tiranë me dy 2 dit burgim tue 
ju ngarkuem dbe shpenximet gjykore Fr. Shq. pesë, 
i pandehun sepse ka mbajt drita të bardha. 

Mbasi u ba e besushme se i denuemi nail për 
mendun tash ndodhet me banim të pa dijtun në 
Shqipui ky Dekret-Penal për të zanë vendin e ko· 
munikimit, notohet në Fletoren Zyrtare. 

Gjyqtari: 

VENDIM 

Në bazë të nenit 292 të sht. JI pr. c. thiret në 
Ordinancë para Dhomës së Kryesisë për më datë I~ 
Shtator 1912-XX ora 9 para dreke paditësi Elmaz So 
llaku nga lagja Teqe e Peqinit dhe e paditun Fahrije 
Mustafa Shehu nga Bvrati e tash me banim të pa 
ditun në Shqipui, për t'u kryem tentativa e paqtimit e 
urdhnume prej nenit sipër shënuar. 

Kjo kopje vendimi botohet në Fletoren Zyrtare 
për efektet e komunikimit. 

Elbasan, më 7.7.1942-XX. 
Gjyqtari Fillor 

SHPALLJE 
Kërkohet të dekllarohet Absent Foto Gole Qi 

riazi nga katundi Qestorat lë Komunes së Qendrës 
Gjinokastër, larguar dyzete katër vjet përpara për Is 
tambul të Turqisë. 

Kushdo që ka kundërshtim për dekllarimin e tij 
absent t'i parashtrojë në kryesekretarinë e kësaj 
gjykate .. 

Gjinokastër, 22 4-1942-XX. 
K r ·y e t a r i BKSH
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GAZZETTA 
DEL REGNO 

Anno XXI - Nr. 88 

UFFICIALE 
D'ALBANIA 

Tirana, sabato 25 luglio 1942-XX 
EDITA DAL MINISTERO DELLA CULTURA POPOLARE 

CONDIZIONl D' ABBONAMENTO cosro E. MODALITA PE.R LE. INSE.RZIONI 
Al.BANIA, ITALIA e IMPERO 
fSTERO (Paesl dell' Unione Postala) 

per un <>n110 Fr. alb. 20 
, > , , > 30 

(par 6 m811, mata prezzo) 
fr. alb. 0,20 On numoro del mese In corso (,1110 u 16 p<lglne) 

• I , erretreto 
Ognl fa,clcolo • In vandlta aache pre,,o la librarie autortzzate. 

Gli abbonamantl di regola dacorrono dal glomo di rtcovlmento dell' Importo. No11 
d gornntl,ce l'lnvlo dal numart arratrati. 

L'importo dell' abbonamento o par numert ,eparatl, ,e per re,idenll In Albania. deve 
••• are versoto al local! Uffici di Fin<lllza • la reiabva quietaoza rimea,a al Mlnlalero 
dalia CULTURA POPOLARE se doll' Italia, lmpero o dal, I' Estero, con'onegno bancarto 
etilato In lranch1 albane,I, aumentato (,e per abbonamoutl) .it Ir. alb. O.SO per 1pHa 
di quietanza. 

Gil Ulflcl ,ta:all (civili o mllltarl) a gli Enti pubbllci . quando auton<>IDI o acoen, 
.rail (clot non gli U!ticl dlpendenli) . poSBooo richiedere per lacrill<> una o p!CI e1:1ple 
;1atulte (sclolte o In abbanamanto) per •• 4 par gli Ulllcl dlpendantl. 

•• non 1upere une colonne (albane1e o .ltallano) minima Fr. alb. IQ 
H ollre une colonne • • per ognl coloaao 

L' Importo 6 da venani In anliclpo , IO!va pet gli Ulflol ltatall o par<ll!Qtali .l01I 
le 118188 modalitl come per gli cwbonamantl. 

La ln,arzlonl 1ono gratulle 10ltanto per I TrlbunaU o l'Ammlnbtrazlone 1t3tale q •• ..:.dil 
per legge non • prevlsta a non 6 po111blle la rtvallQ 1u teta! dalia· 1pe10 pa, , ill• 
1etaloue. 

La pubblicazloaa dell• ln1erzi0Ql avvtene , 1alva l'peclall olroGll9Aaa , aatro i pttlDI 
3 aumert dopo la data di rtcevlmanto. · 

N. B. Ogi.i corrlspondeaza o veroamwto deve -r• lnditualD al , 
MINISTERO DELLA CULTURA POPOLARE 

(GAZZEITA UFFICIALE) 
T I R A N .A (AU.;;wi. 

DECRETI LUOGOTENENZfALI di nomina Decreio Luogotenenziale del 15 maggio 1942-XX 

- Con D. L. 6 febbraio 1942-XX, su proposta del 
Ministro Segretario di Stato per l'Istruzione Pubblica 
il Sig. Hiqmet Rosi, professore al Liceo di Stato 
in Argirocastro, ë esonerato dal servizio per motivi 
di salute. 
- Con D. L. 28 febbraio 1942 -XX, su proposta del 
Ministro Segretario di Stato per gli Interni; il Sig. 
Muhamer Janina, Capo Comune di 'I'omorica viene 
esonerato dalia carica e il Sig. Hysen Zalosnia e nomi 
nato ,-:apo Comune al posto del predetto. 

- Con D. L. 28 febbraio 1942 - XX, su proposta 
del Ministro Segretario di Stato per la Giutizia, ii Sig. 
Adem Tartari, notaio pubblieo a Kavaja, viene trasfe 
rito a Durazzo, al posto del Sig. Zeqir Dalip Isaku, 
dispensate dalia carica di pubblico notaio. 

- Con D. L. 2! matzo 1941 - XX, su proposta del 
Ministro Segretario di Stale per le Finanze, sono 
nominali Agenti di IV classe, nel:gruppo C grado XV 
dell'Amrninistrazione Finanziaria, i Sigg. Xhafer Esat 
e Hyka Sejfullah. 

Con· D. L. 3o matzo 1942 - XX, su proposta 
del Ministre Segretario di Stato per gli Jnterni, il 
Sig. U mer Saraçi, Podesta di Elbasan, cessa dalla 
earica e al suo posto e uominato il Sig. 'I'efi]; Bek teshi. 

Nomina del Sig. A. Krajni a membro del Consiglio 
dello Stato 

NOi 
Luogotenente Generale di Sua Maestl 

VITTORIO EMANUELE ID 
Per Grazia di Dlo e Volonh\ della N:azlone 

RE D' ITALIA E D' ALBANIA 
IMPERATOBE D' ETIOPIA 

In virta dell' Autorita. a Noi conferita 
Udito ii Consiglio dei Ministri; .. 
Su proposta del Presidente del Consiglio dei 

Ministri, di concerto col Ministre Segretario di State 
per l'Istruzione Pubblica 

abbiamo decretato e decrettamo: 
ll sig. Anton Krajni, e esonerato dalia carica 

ehe ricopre quale Segretario Generale del Minislero 
dell'Istruzione Pubblica ed ë non'iinato Membro del 
Consiglio di -Stato. 

Ordiniamo ehe il presente Decreto sia pubblicato 
nella Gazzetta Ufficiale del Regnoe notificato alla Corte 
dei Conti per la registrazione. 

Tirana, li 15 maggio 1942-XX. 
Francesco Jacomoni 

M, Kruja 
l.h, Korça 

BKSH
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Deereio Luogotenenziale del 18 maggio 1942-XX 

Esonero dal servizio 
di un Agente tecnlco 

NOi 
Luogotenente Generate di Sua Jttaest.\ 

VITTOIUO EMANUELE III 
Per Grazia di Dlo e Volonta della Nazlone 

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

Ln virtu dell' Autorita a Noi conferita; 
Visto il Nostro Decreto del 3 aprile 1940 XVIIf, 

N. 105, contenente le norme sul regolamento dello 
stato giuridico, eronornico e gerarchico degli impie- 
gati di Sta to; · 

· Vista la deliberazione del Consiglio Ammi- 
nistrativo dei Lavori Pubblici (Direzione Generale 
delle FP. TT.) N. 5 in data 28 febbraio 1942-XX; 

Su proposta del Ministro Segretario di Stato per 
Lavori Pubblici ; 

- abblamo decretato e decretiamo : 
Art. 1 

E' esonerato dal servizio per motivi di salute in 
base all'art. 47 del Decreto Luogotenenziale in data 
3-aprile 1940-XVIlI, N.-105, iI sig. Sulejman Palloshi 
Agente Tecnico di l l l-a classe Gruppo B, grado XIV 
presso la Direzione deJle PP. TT. di JI a cl. ad Elba 

. san, riconoscendogli i diritti di pensione o d'Indennita 
globale ehe eventualmente gli spettano. 

Art. 2 
L'esonero stabilito nel precedente articolo ha ef 

fetto dal 16 luglio 1941-XX. 
Il presente Decreto sara comunicato alla Corte 

dei Conti e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Re 
gno. 

Tirana, li 18 maggio 1942-XX. 
Francesco Jacomoni 

I. Agushi 

DECRETI LUOGOTENENZIALI di noniina 

- Con D. L. di 18 maggio 1942-XX, su proposta 
del Ministro Segretario di Stato per gli Interni sono 
accettate le dimissioni del Signor Kol zadrima inca 
ricato con le funzioni di Capo Comune hi Podino 
çani (Prespa e Madhe), per motivi di· salute. 

- Con D. L. di 19 maggio 1942-XX, su proposta 
del Ministro Segretario di Stato pe.r gli lnterni, il 
Signor Qemal Caco, gia Segretario del Comuue 
del Centro a Lesk.ovic, viene promosso Capo Comu 
ne a Demres. 

- Con D. L. di 19 maggio 1941- XX, su pro posta 
del Ministro Segretario di Stalo per gli Interni, ii Si 
gnor Ragip Raca, gia Capo Comune di Dumrs, 
e nominato Podesta di Gjihan, al posto vacante. 

- Con D. L. 21 maggio 194~-XX. su proposta del 
Ministro Segretario di Sta to per gli l nterni, il Signor 
Gani Qavidarbashi, attualmente Capo Comune di Set 
Eperme (Prizreni viene esonerato dalla carica ; ii Si 
gnor Behxhet Malopalçe, viene riassunto in servizio 
come Capo Comune di Shtimje (Ferviza), 

- Con D. L. di 23 maggio 1942-xx-, su proposta 
del Ministro Segretario di Stato per gli interni, sono 
esonerati dal servizio : Shaban Haxhi Duçaj, agente 
di I classe in servizio di guardia al carcere di Seu 
tari, ehe viene nominato Capo Comune di Opterushë: 
'I'ahir Deda agente di I cl. in servizio di guardia al 
carcere di Kukës, ehe viene nominato agente di I cl. 
alla carica di copista, presso la Prefettura di Priz 
ren e Ferzi Frashëri, ageute di JU cl. iu servizio 
presso il carcere di Durazzo, ehe vieoe nominate Se 
gretario del Comune di Bavanet. 

AVVISO 
GENIO CIVILE TIRANA 

Essendo stati ulli mati i lavori per la fornitura del 
l'arredamento per le scuole di Tirana - Via Elbasan - 
Tirana - Via Regina Elena Tirana - Via Mussolini - 
Durazzo - Elbasan - Scutari - Kruja - Fieri - Vorre 
- Librascht - Mourah - Bad j Bulgrit. - Laçi - Shen 
kolli - Rauuishte - Fier Shegan - Shemil - Shoshi - 
Abat - Kodra - Valona - Pogradec - la cui esecuzio 
e stata affidata alla Ditta Palini & Figli con csntratto 
24- 3- 41-XIX a termine del disposto di cui all'art. 
360 della Legge 20 marzo 1865 sui Lavori Pubblici 
del Regno d'Italia, si invitano i creditori verso l'ap 
paltatore per occupazioni permanenti e temporanee 
di stabili e danni relativi a presentare all'Ufficio del 
Genio Civile di Tirana i titoli del loro credito entro 
it termine di giorni quindici dalla data di pubblicazione 
del presents avviso nella Gazzetta Ufficiale del 
Reguo d' Albania. 

I reclami e titoli relativi dovranno essere inviati 
al predetto Ufficio con lettera o raccomandata e con 
esclusione di qualsiasi altro mezzo di invio o di 
consegna. 

L'INGEGNERE DIRIGENTE 
S. Bonaccorso 

Shtypshknoja cNlkaj, Tiranit 

BKSH
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Viti XXI. · 
Nr. 89 

FLETORJA 
E MBRETNISE 

ZYRTARE 
SHQIPI AR~_/ 

Tiranë, e Premte 31 Korrik 1942-XX 

KONDITAT E PAJTIMIT 

BOTOHET PREJ MINISTRIS SË KULTURËS POPULLORE 

TAKSA e RREGULLA P£R SHPALLJET 
PEit SHQlP£Rl, lI ALI e PERANDOR.I • 
• JASHT£ (Shtets ti B. Postal) 

per o.JI vit fr. Shq, 20 
• • • 30 

(per 6 muai , gjysma) 
Nii Numur (deri 16 laqe1h) I muajit n· udbtlm, Fr. Sho. 0,20 
• • • • I vjeter • 1.- 

(Numaro te veçanta shiten edhe nA Librnntë) 
TA hollat pir pcjtlme ose pir sasi numurosb o ltolekatone pa 

guben ne Zyrl!n ~ financave n~ cdo vend d.ne dëftesa ;-ArkatAse 
duhet t' ! dtrgohet Mlnlatrls ai KULTUR£S POPULLORI: 
pir FLETOREN ZYRTARE, nga joshte pajtimi mund ta dArgohet 
me cek banke. toe shtua fr. sbq. O.SO pAr pullat e deftesAs, dhe 
~o n'ate dre!tl~~ 

Iur nuk kalon nll ahtylli (shqip e Italisht) 
Për ma ahum se nJë ahtylli (pir çdo shtylle) 

fr.~- l'O 
5 

Botohen pa vlefll 1hpalljet q'u perkasln gjyqeve ON admlnlllrattl Shtetnor• dhe 
ato li oill1uemet !'atilla ose ti plrjashtueme ligjlrlobt nga pa;lml tabave Sbtetno'11. 

Sbpallfet botohen negulll1b . kur nuk pengojnl raoi~ ti po,aom• .. ndlr 3 numu 
t:::it I para pa, mbritje, 11 tyre nl Redakli 

pagesa e 1hpalljevet bihet si edhe pir pajtimet nl Zvral Pinanolate 

DREJTIMI pir korrespondencl dhe pagesat eshi 
MINISTRISE S~ KULTURES POPUUOR~ 

(FLETORJA ZYRTARE) 
TIRAN£ 

PER MBAJTJE 
1) li>.M. 6 Korrik 1942-.XX ,,r. 155 

Sistemim i personelit shërbyes t' Adm in. 
Shtetnore 

2) D.M. 6 Korrik 1942-XX Nr. 156 
Ndryshime në Ligjen e Bashkive d. 30.V.193! 
mbi përpjestimin e taksës doganore • 3 

3) 8 D. Mëkambësorë - Emërime n' Arsim. » 4 
4) D.M. 18 Maj 1942-XX 

Shtim vendi në ruolin org. t' Admin. Fin. 
5) D.M. 19 Maj 1942-XX 

Çpronsime trojesh në Berat për hapje rruge 
të re 

6) D. i Kryem. - Emërim i NiKryetarit dhe Sekr. 
të P. të Komitetit Q. për Noz. e Konsumet 

7) D. Min. M.br. - Transferim nëp. të ~.B. 
8) D. Min. Bot. - Inkuadrim ish funksionarësh 

e nëpunësish në ruolet organike të P.T.T. • 8 
9) Kifsh. Min. - Leje per industri » 10 

f. 1 

> 7 

)> 7 

> 8 
)> 8 

SOMMARIO 
1) D.L. 6 luglio 1942-XX Nr. 155 

Sisternazione del personale subalterno 
dell' Aromin. Statale 

'!i) D.L 6 luglio 1942-.XX Nr. 156 
Modifiche alla Legge dei Municipi 
del HO.IV.1934 

p. 12 

• 14 

3) 9 Decreti Luogotenenziali di nornina p. 15 
4) D.L. 18 maggio 1942-XX 

Aumento di un posto nel ruolo dell' Ammin. 
Finanziaria » 13 

5) D.L. 19 maggio 1942 XX 
Espropriazione di terreni a Berat per l' am- 
pliamento della nuova strada .• 16 

6) Decreti del Presidente del Cons. di i Min. - - 
Nomina del Vice Presidente e Segr. del 
Comitato Centr. per Approvvig. · e Coi.sumi » 1o 

• 
Dekret Mëkambësuer Nr. 155 

-- datë 6 Korrik 1942-XX 

Sistemim i personelit shërbyes t' Admin. Shtetnore 

NA 
Mëkambësl I Përgjithshëm I Madhnls së T'J 

VIKTOR EMANtJELIT III 
Për Hir të Zotit e Vullnet të Kombit 
M.,RET I ITALIS DHE I SHQIPNIS 

PERANDOR I ETIOPIS 

• 

Në virtyt t' autoritetit që Na asht delegue ; 
Mbassi u pa Dekreti i Jonë d. 3 Prill 940-X VIIf, 

Nr. 105, që përmban dispozitat mbi rregullimin e 
gjëndjes juridike, ekonomike e jerarhike të uëpunsa 
vet civilë të Shtetit ; 

BKSH
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Mbassi u-pa nevoja me sistemue në mënyrë di 
finitive personelin shërbyës t'Administratëve Shtetnore; 

Mbassi u-ndigjue Këshill' i Ministravet ; 
Mbi propozimin e Ministrit Sekretar Shteti për 

Financat; 
kemi dekretue dhe dekretojmë : 

Neni 1 
Personeli shërbyes ngarkohet- me shërbimin e 

pastrimit dhe me kujdesimin e zyra vet të qendrës 
dhe të qarqevet të secilës Administratë Shtetnore. 

Pasqyra organike e hartueme prPj secilës Ad 
ministratë, do të miratohet IDe Dekret Mëkambësuor, 
mbassi të jetë ndizjue mendimi e njij Komisioni të 
kryesuem prej Sekretarit të Përgjithshëm të Kryemi 
nistris me anëtarë: Sekretarin e Përgjithshëm të Mi 
nistris së Financavet, Sekretarin e Përgjithshëm të 
Ministria së Drej rësis, nji përfaqësues i Këshillit Kon 
trolluës dhe nji përfaqësues i Partis Kombëtare Fa 
shiste Shqiptare. 

Në bazë të pasqyravet të miratueme, secila Ad 
ministratë do të hajë gati hartimin e pasqyrave em 
nore të personelit shërbyes, të cilat do të miratohen 
me Dekret të Ministrit përkatës. 

Numuri i përgjithshëm i vëndeve që do t'i cak 
tohet secilës Administrate nuk do të kalojnë numuriu 
e shërbëtorave që nën çdo formë shërbejsbin pranë 
Administratës me datë 1 Kallnuer 1942-XX. 

Neni 2 
Për personelin shërbyes krijohet Grupi D) me 

gradat, cilsit dhe rrogat muejore si vijon : 

Grada XII-të 
Grada XIII-të 
Grada XIV-të 
Grada XV-të 

Fr. Shq. 
Kryesherbëtuer 120 - 130 
Sherbëtuer i Kl. I-rë 100 - 105 
Sherbëtuer i Kl. II-të 90 - 95 
Sherbëtuer i Kl. III-të 80 - K> 
Neni 3 

Personelit shërbyes, kur ka cilsinat teknike të 
nevojshme, mund t'i ngarkohet detyra me udhëheqë 
automobilat qi janë pasuni Shteti dhe të vumë në 
përdorim të Ministravet dhe të Këshilltarvet të Për 
hershëm. 

Të ngarkuemit me kët shërbim do të marrin 
përveç rrogës së gradës, edhe nji shpërblim mujuer 
prej Fr. Shq. 100, 90, 80, e 70 përkatësisht për gra 
dat ~II, XIIJ, XIV e XV. 

Neni 4 
N'inkuadrimin e parë të personelit qi asht sot 

në shërbim, Këshilli i Administratës të secilës Mini 
stri, do të marrë parasysh shërbimin që zhvillon, ze 
llin qi tregon dhe sjelljen qi ka tregue deri Pot, si 
edhe s'fundit rrogën qi merr në çastin e përpilimit 
të pasqyravet emnore. 

Për efektet e inkuadrimit të parë, prej rrogës 
s'atyne qi janë të ngarkuem sot ~e udhëheqjen e 

automobilavet, si shpërblim do të mirret shuma prej 
Fr. Shq. 90, në muej. 

Neni f> 
Emnimi në gradën fillestare, shërbëtuer i Kl. 

III-të, bahet me Dekret Ministruer, mbassi të jeU! ha 
zgjedhja në mes të kanditatëvet qi banojnë n' atë 
qark ku ka nji vend të shprazët, 

Nurnuri i vendeve të shprazëta qi janë shfaqë 
më ndenji Administratë do Hi shpallet në derën e 
Administratës dhe n'atë të Bashkivet përkatëse, tue 
u shënue numuri i vëndevet të shprazëta ri dhe afati 
për paraqitje n e lutjevet. Ky afat n'asnji rasë nuk 
mund të j, të m i shkurtë se dhelë ditë nga data e 
shpalljes. 

Neni 6 
Lutjet për emnimin e shërbëtorëvet të Kl. 111-të 

duhet t'i paraqt-n Kryr tarit të Zyrës, ku vëndi asht 
i shprazët, bast, kë me këto dokumenta: 

a) dishmin e lindjes, nga e cila të shifet He kan 
didati k a mbushë 18 vjet dhe s'ka kalue moshën :35 
vjeç në datën e shpalljes së konkursit; 

b) dishmin e studimevet, nga e cila të përfu 
ndojë se kandidati ka krye shkollën fillore; 

c) dishmin shëndetësore, nga e cila të dali se 
kandidati asht i shëndoshët fizikisht dhe nuk ka 
cene të trupit qi mund të pengojnë plotësimin e 
shërbimit. 

Kandidatët qi dishrojnë me përfilue nga cilsit 
e parapëlqimit lë caktuem në nenin 8 të këtij De 
kreti, duhet të paraqesin dishmin e gjëndjes familjare 
dhe dishmin e shërbimit ushtrijak. 

Neni 7 
Mbassi të ketë kalue afati për paraqitjen e lu 

tjevet, Kryetar' i Zyrës ka me i-a. përcjellë Ministris 
përkatëse, bashkë me verbalet e tij dhe me dishmin 
e Bashkisë së vendit qi tregon datën e shpalljes së 
konkursit dhe të gjitha informatat mbi sjelljen bo 
tore dhe private të secilit kandidat. 

Ministrija do të kërkojë zyrtarisht dishmin pe 
nale të kandidatëvet qi ka m'e çmue t'aftë. 

Neni 8 
Janë tituj parapëlqimi dhe jo absolute simbas 

rendit qi vijojnë: 
a) të martuemit dhe në mes të këtyne ata qi 

kanë nji numur ma të madh fëmijsh : 
b) ata qi kanë krye sherbimin ushlrijak; 
c) ata qi janë ma të vjetër me moshë. 

Neni 9 
Personeli shërbyes duhet të kryejë të gjitha 

shërbimet qi duhen për përkujdesimin dhe. pastrimin e 
dhomave dhe t'orendivet të Zyra vet, për të cilat janë 
caktue; duhet të ruejë me kujdes të gjitha letrat 
dhe aktet qi gjinden në to; duhet gjith'ashtu të kryejë· 
në trajtën simbas rendit të caktuem prej Kryetarit 
të zyrës të gjitha ato shërbime të mbrendëshme dhe 
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të jashtme qi mund lë nevojiten nga zyra ose mund 
të kërkohen prej nëpunsavet. 

Personeli shërbyes duhet që t'a mbajë të fsheh- 
tit e zyrës. 

Përveç detyravet të caktueme ma nalt, kryesher- 
bëtori duhet, simbas dispozitavet të caktueme ng« 
Kryetari i Zyrës, të rregullojë dhe të mbikqyrë shër 
bimin q'i-u asht shënue shërbëtorëvet të tjerë. 

Neni 10 
Dhanëja e ndonjij dhome për banim shërbëto 

rëvet, n'ato Zyra ku mbikëqyrja duhet të jet' e vi 
jueshme, i përket vetëm Ministrit. 

Neni 11 
Personeli shërbyes mvaret nga Kryetar' i Zyrë~ 

pranë së cilës shërben. 
Personeli shërbyes përveç ndëshkimevet të pa 

rapame nga nenet 52 e vijuesa të Dekretit Mëkambë 
suer datë 3-IV-1940 XVIII, Nr. 105, mund të gjobitet 
edhe me jo ma tepër se 10 (dhjetë) Fr. Shq. për mu 
ngesë paraqitjeje të mirë të personit, për mungesa 
të vërtetueme në pastrimin e zyrave dhe në pa-kuj 
desinë e mbikëqyrjes dhe të rusjtjes së lokalevet, t'o 
rendivet, të gjanavet të tjera qi gjinden ndër zyra si 
edhe t'aktevet. 

Gjatë vjelit, shuma e përgjithëshme e gjobavet 
nuk mund të kalojë rrogëa e njij moji. 

'Gjobat vihen nga K ~yetari i Zyrës. Do të zba 
tohen dispozitat e caktueme në nenet 56 e 57 të De 
kretit Mëkambësuer datë 3-JV-1940 XVIll, Nr. 105. 

Neni 12 
Personeli shërbyes i Administratës së Shtetit 

gëzon të drejtat e pensjonit ose të shpërblimit të nji 
hershëm të caktuem për r.ëpunsat e Shtetit tue nisë 
nga data e inkuadrimit dhe tue i-u nëushtrue ndale 
sës për pensjon caktue ng.. lig-ja përkatëse. 

Koha e shërbimit të bamun prej personelit shër 
byes pranë Administratës Shtetoore Shqiptare para 
inkuadrimit, mund të merret parasyesh për efektet e 
pensjonit në bazë të nj 1j lutjeje t'interesuemit, por 
koha e këtij shërbimi qi mund të njihet për efektet 
e pensjonit nuk do të kalojë n'asnji rastë të dhelë 
vjetët. 

Sherbëtori, për fitim të cilit asht pëlqye njohja 
e kohës së shërbimit para inkuadrimit, detyrohet me 
derdhë n' Arkën e Shtetit, përveç ndalesës së zakon 
shme të pensjonit dhe për nji kohë baras me atë të 
shërbimit qi do t'i njifet e viefshme për pensjon, nji 
ndalesë të jashtzakonshme prej 8°/0 mbi rrogën bazë 
që gëzon. - 

Koha e shërbimit qi de facto do t'i njifet e vlef 
shme për pensjon do të jetë vetëm ajo për të cilën 
efektivisht ka ba derdhjet e ndalesës së jashtzakon 
shme të nalt-tregueme. 

Neni 13 
Për shka mund të jetë e pajtueshme me per- 

sonelin sherbyes, do të zbatohen normat e tjera të 
caktueme nga Dekreti Mëkambësuer d. 3 [V 940-XVJif, 
Nr. 105, për Grupin C, tue u përjashtue Janda erre 
gnllueme nga nenet e ma parshëm. 

Të gjitha masat qi për personelin e Grupevet 
tjera A) B) dhe C) merren me Dekret Mëkambësuer, 
për personelin e parapamë nga ky Dekret merren ve 
tëm me Dekret Ministruer. 

Neni 14 
Ky Dekret hynë në fuqi ditën e botimit të tij 

në Fletoren Zyrtare të Mbretnisë. 
Urdhënoj më që ky Dekret të botohet në Fle Loren 

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

Tiranë, me 6.7.1942-XX. 
Francesco Jacomoni d. v. 

M. Kruja d. v. Shuk Gurakuqi d. v. 

Dekret Mëkambësuer Nr. 156 
datë 6 Korrik 1942-J.X 

Ndryshime në Ligjën e Bashkive d. 30-V-1934 mbi 
përpjestimin e taksës doganore 

NA 
Mëkambësl I Përgjithshëm I Madhnls sl! 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 nevoja me ha ndryshime në Ligjen 

e Bashkive përsa i përket përpjestimit të mbi-taksës 
doganore në favor lë Bashkive të bregut detit e li 
qenit dhe lumit, si dhe në lig,;e.1 mbi krijimin e En 
tit Kombëtar të Turizmit datë 17 Qersbuer 1935; 

Mbassi u-ndigjue Këshilli i Ministra vet; 
Mb1 propozimin e Ministrit Sekretar Shteti për 

Punët e Mbrandëshme, njij mendimit me Ministrin, 
Sekretar Shteti për Financat; 

kemi dekretue dhe dekretojmë: 
Neni 1 

Neni 85 i Ligjës së Bashkive datë 30 Prill 1934 
shpallë në Fletoren Zyrtare Nr. 26 datë 10 Maj 1934, 
mbi l°lo mbi t'ardhunat doganore në favor të Bash 
kive të qyteteve që ndodhen në breg të detit dhe 
anës së liqenit e lumit që kanë skele, abrogohet. 

Neni 2 
Neni 12 i Ligjës datë 17 Qershuer 1935 mbi kri 

jimin e Entit Kombëtar të Turizmit, bolue në Fleto 
ren Zyrtare Nr. 50 datë 26 Shtator 1935 e Ligja datë 

BKSH



Nr. 89 F1,ETORJA ZYR'l'ARE 31 Korrik 1942-XX 

" 2 Mars 1939 mbi ndryshimin e paragrafit A) të nenit 
·' 12 Ligjës mbi krijimin e Entit Kombëtar të Turizmit, 
"botue në Fletoren Zyrtare Nr. 17 datë 10 Mars 1937, 

·9 · abrogohet. 
Neni 3 

Neni 1 i Ligjës me datë 6 Md 1938, bolue në 
Fletoren Zyrtare Nr. 38 datë 20-G 1938, që flet mbi 

9 lënijen në favor të Bashkis së Burrelit 5°/o të t'ar 
dbunave nga mbi-taksat · doganore, abrogohet. 

Neni 4 
Shuma prej fr. shq. 110.708 që asht pengue në 

kap. 27 të bu lgetit Ministris së P. të Mbrendëshme 
'.. të vitit Financiar 1940-41, për pa mundësi pagese e 
"!për mungesë kriteri të shkaktuem nga konvencioni 
'i bashkimit doganuer, i u përpjestohet të gjitha Bash 
kive të Mbretnis, për posë atyne të Tokave të Liru 

•'eme, simbas kategorive të tyne. 
Neni 5 

Ky Dekret hyn në fuqi nga dita e shpalljes së 
-- tij në Fletoren Zyrtare të Mbretnis dhe ka me iu pa 
raqitë Këshillit t' Epërm Fashist Ko-porati v për ndry 
shimin e tij në Ligjë. 

Urdhënojmë që ky Dekret të botohet në Fletoren 
Zyrtare të Mbretnis, tue i dhanë mandat cilitdo që i 

:, përket me e respektue dhe me ba që të respe 
ktohet. 

Tiranë, më 6.7.1942-XX 
Francesco Jacomoni d, v. 

Shuk Gurakuqi d. 1•. 

i J 

M. Kruja d. v. 

Dekret Mëkambësuer datë 15 Kallnuer 1942-XX 

Emërim Agjenti të kl. I. n' Arsim 

NA 
Mëkambësl I Përgjithshëm I Madhnls s! TIJ 

VIKTOR EMANUELIT III 
Për Hir të Zotit e Vullnet U! Kombit 
MBRET I ITALIS DHE I SHQIPNIS 

PERANDOR I ETIOPIS 

Në virtyt t' autoritetit qëjNa asht delegue; • 
Mbassi u-pa Dekreti t' Ooë Nr. 105 datë 3.4.1940- 

XVIII mbi gjendjen juridike, ekonomike e jerarhike 
të nëpunsavet civilë të Shtetit; 

c.l:f.' Mbassi u pa Dekreti Ynë .Nr. 72 datë 24.3.1941- 
Jf:xIX që cakton kuadrin organik të personelit arsimuer 
-rlndër qarqe; 
cw Mbassi u-pa neni 1 i Dekretit t' Onë Nr. 275 
datë 29.9.1941-XIX mbi marrjen në shërbim të perso 
nelit shtetnuer të Grupeve B e C; 
1 1 Mbi propozimin e Ministrit Sekretar Shteti për 

-o Arsimin Botuer ; 
ti!:; 

4 

kemi dekretue dhe dekretojmë : 
Nen'. 1 

Zoti Salih Duka, që asht emnue qysh më 
11.4.1940-VXIII, si nëpunës provizor pranë Institutit 
Bujqësuer të Kavajës, me nji shpërblim prej fr.shq. 
150, emnohet si agent' i klasës së I-rë në Grupin C 
(Grada X [[) të personelit arsimuer ndër qarqe, me nji 
rrogë muejore prej fr.shq. 150 tue nisë nga data 
U.194~ XX. 

Ky Dekret do të botohet në Fletoren Zyrtare të 
Mbretnisë dhe do t'i komunikohet Këshillit Kontro 
llues për regjistrim. 

Tiranë, me 15-1 19U-:XX. 
Francesco Jacomoni d, v. 

Xhel'at Korça d. v. 

Dekret Mëkambësuer datë 15 Kallnuer 1942-XX 

Emërim Agjenti të kt. I. n' Arsim 

NA 
Mëkambësl I Përgjithshëm I Madhnls sl' TIJ 

VIKTOR El\lANUELIT Ill 
Pl'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; 
Mbassi u-pa Dekreti t' Onë Nr. 105 datë 3.4.1940- 

XVIII mbi gjendjen juridike, ekonomike e jerarhike 
të nëpunsavet civilë të Shtetit; 

Mbassi u-pa Dekreti Ynë Nr. 72 datë 24.3.1941- 
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.i941-XIX mbi marrjen në shërbim të per 
sonelit shtetnuer të Grupeve B e C; 

Mbi propozimin e Ministrit Sekretar Shteti për 
Arsimin Botuer; 

kemi dekretue dhe dekretojmë: 
Neni 1 

Zoti Spiro Jota, që asht emnue qysh më 1.2.1941- 
:XIX si nëpunës provizor pranë Shkollës Profesjonale 
të Tiranës, me nji shpërblim muejuer prej fr.shq. 1_30, 
emnohet si agent' i klasës II lë në Grupin C (Grada 
XII I) të personelit arsimuer ndër qarqe, me rrogë 
muejore fr.shq. 130 tue nisë nga data 1 Fruer 1942-XX. 

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

Tiranë, më 15.1.1942-XX 
Francesco Jacomoni d. v. 

Xhevat Korça d. v. 
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Dekret Mëkambësuer dare 15 Kallnuer 1942-XX 

Emërim Agjenti të kl. I. n' Arsim 

NA 
Mëkambësl I Përgjithshëm I Madhnls s, 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 Dekreti t' Onë Nr. 105 datë 3.4.1940- 

XVIII mbi gjendjen juridike, ekonomike e jerarhike 
të nëpunsavet civilë të Shtetit; 

Mbasi u-pa Dekreti Ynë Nr. 72 datë 24.3.1941- 
XIX që cakton kuadrin organik të personelit arsimuer 
ndër qarqe; 

Mbassi u pa neni 1 i Dekretit t' Onë N r. 275 
datë ~9.9.1941-XlX mbi marrjen në shërbim të perso 
nelit shtetnuer të Grupeve B e C ; 

Mbi propozimin e Ministrit Sekretar Shteti për 
Arsimin Botuer ; 

kemi dekretue dhe dekretojmë: 
Neni 1 

Zoti Jusuf Kaceli, i marrun në shërbim me kon 
tratë qysh prej datës 1.XI.1940, si nëpunës pranë 
Shkollës Profesjonale të Tiranës, me nji shpërblim 
mujuer prej fr.shq. 120, emnohet si Agent i Kl. II-të 
në Grupin C (Grada XIlJ) të personelit arsimuer ndër 
qarqe, me rrogë mujore fr.shq. 120 tue nisë nga data 
1 Fruer 1942-XX. 

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

Tiranë, me 15-1-1942-XX. 
Francesco Jacomoni d. v. 

Xhevat Korça d. v. 

Dekret llJëkambësuer datë 15 Kallnuer 194{;J.-XX 

Emërim Agjenti të kl. I. n' Arsim 

Na 
Mëkambësi i Përgjithshëm i Madhnis së Tij 

VIKTOR EMANUELIT III 
Për 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· 1 .'t De.kreti t' Onë Nr. 105 datë 3.4.1940- 

XVIII mbi gjendjen juridike, ekonomike e jerarhike 
li: nëpunsavet civilë lë Shtetit; 

') 
Mbassi u pa Dekreti Ynë Nr. 72 datë 24.3.1941- 

XIX që cakton kuadrin organik të personelit arsi 
muer ndër qarqe; 

Mbassi u-pa neni 1 i Dekretit t' Onë Nr. 275 
datë 29.9.1941-XIX mbi marrjen në shërbim të perso 
nelit shtelnuer të Grupeve B e C; 

· Mbi propozimin e Ministrit Sekretar Shteti për 
Arsimin Botuer; 

kemi dekretue dhe dekretojmë: 
Neni 1 

Zoti Xh evdet Rad-i , që asht emnue qysh n.ë 
27.I19tl si nëpunës provizor pranë Shkollës Profe 
sjonale të 'I'iranë s, me nji shpërblim prej fr.shq. 150, 
emnohet si agent' i klasës J-rë i.ë Grupin C (grada 
XII) të personelit arsimuer ndër qarqe, me nji rrogë 
muejore prej fr.shq. 151) tue nisë nga data 1.II.1942- 
XX. . 

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

Tiranë, me 15-1-1942-XX. 
Francesco Jacomoni d. v. 

Xhcuzu. Korça d. v. 

Dekret Mëkambë'suer d. 15 Kallnuer 1942-XX 

Emërim Agjenti të kl. II. n' Arësim 

NA 
l\lëkambësl I Përgjithshëm I l\ladhnls 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 delegue; 
Mbassi u-pa Dekreti t' Onë Nr. 150 datë 3.4.1940 

gjendjen juridike, ekonomike e jerarhike të nëpunsa 
' vet civilë të Shtetit: 

Mbassi u-pa Dekreti Ynë Nr. 72 datë 24 3.1941- 
XIX që cakton kuadrin organik të personelit arsi 
muer ndër qarqe; 

Mbassi u- pa neni 1 i Dekretit t' Onë Nr. 275 1 

dalë 29.9.1941-XIX mbi marrjen në shërbim të perso 
nelit sbtetnuer të Grupeve B e C ; 

Mbi propozimin e Ministrit Sekretar Shteti për l 
Arsimin Botuer; 1 

kemi dekretua dhe dekretojmë: 
Neni 1 

Zoti Mark Shllaku, që asht emnue qysh më 
1.9.1941 si nëpunës provizor pranë Shkollës Profesjo 
nale të Tiranës, me nji shpërblim n.uejuer prej fr.EL14. 
130, emnohel si agent i klasës II-të në Grupin C 

BKSH



,• 

6 FLETORJA ZYRTARE :31 Konik 1942-XX 
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Grada XIII) të personelit arsimuer ndër qarqe, me 
rrogë muejore fr.shq. 130 tue nisë nga data 1.11.1942- 
XX. 

Ky Dekret do të shpallet në ~'letoren Zyrtare 
të Mbretnis dhe <lo t'i kumtohel Këi-hillit Kontrollues 
për re~jistrim. 

Tiranë, më 15.1.1Çl42-XX. 
Francesco Jacomoni d. v. 

Khexa! Korça d. v. 

-- ---· ·---- --~------ 

Dekret Mëkambësuer datë 15 Kallnur 1942-AX 

Emërim Agjenti të kl. lii. n' Arësim 

N& 
Mëkambilsi i Përgjithshëm I l\ladhnl11 sf 'fij 

VIKTOR EMANUELl:J' III 
Për Hir të Zotit e Vullnet ti! Kombit 
MBRET I ITALIS DHE I SHQIPNIS 

PERANDOR I ETIOPI~ 

Në virtyt t' autoritetit qi Na asht delegue : 
Mbass! u-ra Dekreti t' Onë Nr. 105 datë :3.4.1940- 

XV[II, mbi gjendjen juridik!', ekonomike e jerarhike 
të nëpunsavet civilë të Shtetit; 

Mbassi u-pa Dekreti Yuë Nr. 72 datë ~H.3.1941- 
XIX që cakton kuadrin organik të personelit arsimuer 
ndër qarqe; 

Mbassi u-pa neni 1 i Dekretit t' Onë Nr. 275 
datë 19.9.194l-XIX mbi marrjen në shërbim të per 
sonelit shtetnuer të Grupeve B e C ; 

Mbi propozimin e ~inistrit Sekretar Shteti për 
Arsimin Botuer ; 

kemi dekretue dhe dekretojmë: 
Neni 1 

Zoti Niko Dhima, që asht emnue qysh më 
11.10.1940 Hi nëpunës provizor pranë Shkollës Profe 
sjonale të Tiranës, me nji shpërblim muejuer prej 
fr.shq. 100, emnohet si agent' i klasës Ill të në Grupin 
C (Grada XIV) lë personelit arsimuer ndër qarqe, me 
rrogë muejore fr.shq. 100 tue nisë nga data 1.1.1!>42- 
XX. 

Ky Dekret do të botohet në Fletoren Zyrtare lë 
Mbretnis, dhe do t' i kumtohet Këshillit Kontrollues 
për regjistrim. 

Tiranë, më 15.1.194:~-XX. 
Francesco Jacomoni d. v. 

Xhevat Korça d, v. 

Emë-Im Agjenti të kl. li. n' Arësim 

NA 
Mëkambësi I Pl!rgjlthshëm i Madhnls sf TIJ 

\'IKTOR EMANUELIT III 
Për Hir ti.l Zotit e Vullnet ti! Kombit 
MBRET I ITALIS DHE I SHQIPNIS 

PERANDOR l ETIOPIS 

Në virtyt t' autoritetit që Na asht delegue ; 
Mbassi u-pa Dekreti t' Onë Nr. 105 datë 34.1940- 

XVIII mbi gjrncljen juridike, ekonomike e jerarhike 
të nëpunsave civilë të Shtetit; 

Mbassi u-pa Dekreti Ynë Nr. n datë 24.3.Hl41- 
XIX që cakton kuadrin organik të persouelit arsimuer 
ndër qarqe; 

Mbassi u-pa neni I i Dekretit t' O në N r 272 <latë 
~9.9.19-1 l - X[X mbi marrjen në shëi bi 111 tr personelit 
shtetnuer të Grupeve B e e ; 

Mbi propozimin e Ministri! Sekrete!' Shteti për 
Arsimin Botuer; 

kemi dekretue e dekretojmë: 
Neni 1 

Zoti Kozma Papa, që asht ernnue qysh më 
1.2.1941-XIX si nëpunës provizor pranë Shkollës Pro 
fesjonale të Tiranës, me nji shpër blim muejuer prej 
fr.shq. J 30, em no het si agent' i klasës l I-të në Grupin 
C (graria XI II) të personelit arsimuer ndër qarqe, me 
rrogë muejore fr.shq. mo tue nisë nga data 1.ll.1!>42- 
XX. 

Ky Dekret do të botohet 11ë fletoren Z) rtare 
të Mbretnis, dhe do t'i komtohet Këshillit Kontrolluës 
për regjistrim. 

Tiranë, me 15-1-1!}!-2-XX. 
Francesco Jacomoni d. v, 

xn. Korça d. v. 

Dekret l\lëka11tbë8uer dalë 18 Mars 194:d-XX 

Emërim Kryetari Komuneje 

N.& 
Mëkambësi I Përgjithshl!m i Madhnhl sf TIJ 

VIKTOR EMANUELIT 111 
Për Hir të Zotit e Vullnet ti! Kombit 
MBRET I IT ALIS DHE I SHQIPNIS 

PERANDOR I ETIOPIS 

Në virtyt t'autoritetit 1ë Na asht delegue; 
Mbi. propozimin e Ministrit Sekretar Shteti për 

Punët e M~rendëshme ; 
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kemi dekretue dhe dekretojmë : 
z. Qani Zhabokika, emërohet Kryetar i Komunes 

së Reçit, të qarkut të Prefekturës së Peshkopisë. 
Tiranë, më 18.3.1942~XX. 

Francesco Jacomon.i 'd. v. 
M. Kruja d. v. 

Dekret Mëkambësuer datë 18 ,Maj 1942-XX 

Shtim vendi në ruolin org. t' Admin. Fin. 

NA 
Mëkambt!sl I Përgjithshëm I Madhnls së TIJ 

VIKTOR EMANUELIT III 
Për Hir të Zotit e Vullnet të Kombit 
MBRET I ITALIS DHE I SIIQIPNIS 

PERANDOR I ETIOPIS 

Në virtyt t'autoritetit që Na asht. delegue; 
Mbassi u-pa shkresa Nr. 05267 datë 2 Mars 

1942-XX e kësaj Mëkambësije të Përgjithëshme; 
Në zbatim të nenit 17 paragr. tretë i Konvencio 

nit teknik doganuer datë 28 Maj 1939-XVHI; 
Mbassi u-pa Dekreti i Jonë datë 1 Qersbuer 

1910-XVIII, mbi ruolet organike të personelit t' Ad 
ministratës Financiare; 

Mbi propozimin e Ministrit Sekretar Shteti për 
financat; 

kemi dekretue dhe dekretojmë : 
Neni 1 

Shtohet një vend në numrin e vëndeve të Gra 
dës VII-të të Grupit A) ruolit organik t' Administratës 
Financiare, për inkuadrimin e Zot. Pjerin Jubani, i 
cili në virtyt të nenit 17 të Konvencionii Teknik-Do 
ganor datë 28 Maj 1939-XVII nuk ban ma pjesë në 
molin Organik t' Administratës së Bashkimit Doga 
nuer Halo-Shqiptar. 

Rroga q' i caktohet në gradë asht prej fr.shq. 
350 në muej tue nisë nga data 1 Mars 1942-XX. 

Neni 2 
Ky Dekret ka me u-shpallë në Fletoren Zyrtare 

të Mbretnisë dhe ka për t'iu komunikue Këshillit 
Kontrollues për regjistrim. 

Tiranë, më JS Maj 1942-XX. 
Francesco Jacomoni d, v, 

hi.tk Gural. uqi d. v. 

Dekret Mëkambësuer 19 Majë 1942-XX 

Çpronësime trojesh në Berat për hapje rruge të re 

NA 
Mëkambësl I Përgjithshëm I Madhnls s, TIJ 

VIKTOR EMANUELIT III 
Për Hir të Zotit e Vuilnet të Kombit 
MBRET I ITALIS DHE I SBQIPNIS 

PERANDOR I ETIOPIS 

Në virtyt. t' autoritetit që Na asht delegue; 
Mbassi u-pa Dekreti datë 11 Dhetuer 939~XV1II 

Nr. 178, që përmban normat për shpronsime t'inte- 
resës publike ; · 

Mbassi u-pa nevoja e çpronsimit të tetë copë 
trojeve në qytetin e Beratit për hapjen e trases të 
rrugës -së re; 

Mbi propozimin e Ministrit Sekretar Shteti për 
Punët e Mbrendëshme, nji mendimi me Ministrin Se 
kretar Shteti për Punët Botore; 

kemi dekretue dhe dekretojmë: 
Nen' i vetëm 

Asht deklarue i interesit publik çpronsimi i tetë 
copë trojeve në qytetin e Beratit të cilat janë: 

1) Truelli i dyqanit Nr. 1, pronë e Z. Llazar 
Therecka, kufizohet; Lindja dyqani Z. Kadri Tepelena, 
Perendim dyqani i vakfit Muhamedan, Vori dhe Jugë 
rrugica. Përmban metro kare 23.80. 

2) Truelli i dyqanit Nr. 28, Pronë e Vakfit Mu 
hamedan, kufizohet: Lindje trualli i dyqanit Z. Lla 
zar Therecka, Perëndim, Veri dhe Jugë rruga e rru- 
gica. Përmban metro kare 75.00. · 

3) Truelli i dyqanit Nr. 3, Pronë e Z. Thanas 
Dushnikut, kufizohet: Lindje i zoti, Perëndim e Jugë 
rruga, Veri truelli i dyqanit Z. Vangjel Stefës. Për 
mban metro kare 21.50. 

4) Truelli i dyqanit Nr. 4. Pronë e Z. Thanas 
Dushnikut, kufizohet: Lindje dhe Jugë i zoti, Perë 
ndim truelli i dyqanit të Zotit Vangjel Stefës dhe i 
zoti, Veri trualli i shtëpive Z. Z. Deko dhe Y mer 
Kardhiqoti. Përmban metro kare 24.50. 

5) Truelli i dyqanit Nr. 5, Pronë e Z. Vangjel 
Stefës, Kufizohet: Lindje trualli i dyqanit Z. Thanas 
Dushnikut, Perëndim rruga, Jugë Truerli i dyqantt 
Z. Thanas Dushnikut, Veri truelli i shtëpive ZZ. Deko 
dhe Y mer Kardhiqotit, përmban metro kare 24.50. 

6) Truell·l i dyqanit dhe i shtëpive Nr. 6. Pronë 
e ZZ. Deko dhe Ymer Kardhiqotit, kufizohet: Lindje 
Xhamija e Zybës, pronë e Vakfit Muhamedan, Perë 
ndim dhe Veri rruga, Jugë i zoti, truelli i dyqanit të 
zotit 'I'hauas Dushniku dhe truelli i dyqanii Z. Van 
gjel Stefës. Përmban metro kare 179.00. 

7) Truelli i Xhamis së Zybës Nr. 7. Prenë e 
Va.kfif Muhamedan, kufizohet: Lindje vorrezal, pronë 
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e Vakfit Muhamedan, Pei ëndim shtëpit e Z Z. Deko 
dhe Ymer Kardhiqotit, Veri Rruga, Jugë i Zoti (pjesë 
e Xhamis). Përmban metro kare 70.l'.O. 

8) Truelli i Vorreeacei 1Yr. 8. .°rorrë e \'akfit 
Muhamedan, kufizohet: Lindje rrugicë, Perënd.m Xha 
mija, Veri rruga, Jugë i Zoti (vo n ezat). Përmban 
metro kare 28.74. 

Truelli i përgjithshëm i shpronsin eve të ndry 
shme të Vukfit Muhamedan përfshinë shumen prej 
metro kare 178.74. 

Truelli i përgjithshëm i shpronsimeve të pronave 
Z. Thanas Dushnikut përfshin shumën prej metro 
kare 46.00. 

Truelli i përgjithshëm i këtyne shpronsimeve 
përfshinë nji shumë prej metro kare 451.54 (katër 
qind e pesdhet s riji e 54%), në vendet që rezultojnë 
në harlen korografike përkatëse, që mbasi të jetë 
pa me Urdhnin t'Onë nga Mmi-tr] Proponues do t'i 
bashkangjitet këtij Dekreti. 

Ministri proponues asht i ngarkuem me zbati 
min e këtij Dekretit. 

Urdhënojmë që ky Dekret të botohet në Fletoren 
Zyrtare të Mbretnis, tuc i dhanë mandat kujtdo që i 
përket m' e respektue dhe me ba që të respektohet. 

Tiranë, më 19 V-1942-XX 
Francesco Jacomoni d. v. 

M. Kruja d. v. fljas H. Aguski <l. v. 

DEKRET I KRYEMINISTfllT 
---·---~- 

Emërim N/Kryetari e Sekr. të P. të Komitetit Q. 
për Noz. e Konsume 

KRYETAR[ I KËSHILLIT TË ~H~lS'l'H.AVET 
Mbassi u-pa neni 1 i D.~I. datë 21 Korrik 1942- 

XX, me të cilin krijohet nji Komitet Qendruer për 1 
Nozullimet e Konsumet; 

DEKRETON: 
Gjenerali i Divizionit D' Aponte Alberto emnohct 

Nën-Kryetar e Sek retar i Përgjithshëm i Komitetit 
Qendruer për Nozullimet e Konsumet. 

Matarimi ekonomik qi i përket të sipërthanunit 
Gjeneral D' Aponte, ka me u caktue me masa të 
mavonëshrne. 

Ky Dekret do t' i kumtohet Këshillit Kontrollues 
dhe do të botohet në Fletoren Zyrtare të Mbretnis, 

Tiranë, më 31 Korrik 1942 XX. 
M. Kruja d. v. 

DEKRh.T MIN1STRUER 
Transferim nëp. të S. B. 

N/MlN. SEK. SHTETI P:ER P. E ~IBRENDESHME 
Mbasi pa s'ikresen Nr. 08:16, d. 15 prill 1!H2-XX 

të Drejtoris së Përgjithëshme të Policis, e cilla kër 
kon që për arsye shërbimi, Z. D. Miano Domenico,· 

deri tash N/bomiser i S. B. pranë Kuesturës së Du 
rrësit, të transferohet, po me atë cillsi detyre, pranë 
Kuesturës së Tiranës. 

Mbasi pa dhe paragrafin e parë lë nenit :33 të 
Dekretit Mëkamhësuer nr. 15, <lalë 27 fruer 942 XX, 
mbi atribulat e autoriteteve me funksione policije 
dhe krijimin e Tru pit t' A rmatosun të Policis, botue 
në Fletoren Zyrtare nr. 23, dt. 3 mars 1942-.XX, 

DEKRETON: 
Nen' i vetëm . 

Z. Dr. Xliano Domenico, nëpunës i Policis ita 
liane me detyrë Nënkomiser i Sigurimit Botuer pranë 
Kuesturës Mbretnore të Durrësit, transferohet, po me 
atë cillsi detyre, pranë Kuesturës Mbretnore të Ti 
ranës. 

Ky dekret do t'u komunikohet gjithë zyrave për 
katse, dhe Ministris së Kulturës Popullore, rfa t'a 
botue në Fletoren Zyrtare të l\l bretnis. 

Tiranë, më 29 V-942-.XX. 
N/Ministri i P. të Mb, ëndë shme 

N. Gjomarka] d. v. 

DKKREl' MINIS1'1~UF,R 

Inkuadrim ish funksionarësh e nëpunësish në ruolet 
organike të P.T.T. 

MINISTRI SEKRETAR SHTETI PtR P. BOTOHE 

Mbasi pa Dekretin Mëkambësuer datë 3 Prill 
1940-XVIIT, Nr. 105 mbi aprovimin e normave që rre 
gullojnë gjendjen juridike, ekonomike e jerarh ke të 
Nëpunsave të Shtetit dhe Dekretin Mëkambësuer dali> 
23 Prill 19-H-XIX mbi aprovimin e tabellave organike 
të personelit t' Administratës P.T.T.; 

Mbasi pa Dekretin darn a Nanduer 1941·:XX lë 
Zavendës Ministrit Sekretar Shteti për Punët Botore 
mbi aprovimin e kuadrit organik crnërtor të personelit 
t' Administratës P.T.T.; 

Mbasi pa vendimin e Këshillit t' Administratës 
Ministria Punve Botore (Drejtorija e Përgj, e Postele 
grafonavet) Nr. 8 datë 20 Mars 1942-XX; 

DEKRETON: 
Inkuadrimin në molet organike emërtore të per 

sonelit t' Administratës P.T.T. të ish fuksjonarëve e 
ish nëpunsave të poshtë-shënuem, në grup, gradë e 
me rrogë e vjetërsie në shërbim diftue përkrah mbi 
emnit dhe emnil të se i cillit nga to deri në datën 
q' u janë premun mardhanjet me Drejtorin e Përgj. 
te P.T.T. si të përjashtuam, të pushuern, Lë pensjo 
nuern osë të vdekun mbas dalës 30 Qershuer 1940- 
X VIII e që janë Janë pa u shtië në molin e dek re 
luem më 3· Nanduer Hl41-X.X: 
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Grupi A, Grada VI, D_rejtor Kryetar Zyre - jasht numrit 

• 
Mbiemni Vend Rroga Vjet ërsija Data e premjes Arsyeja e premjes .Vrejtje 

dhe emni Shërbimi mujore në gradë mardhanjeve mardhanjeve 

Ndoci Kol Tiranë 475 1.7 .940 13.10.940 Vdekë 

Grupi B, Grada IX, Teknik Kryetar Zyre P.T.T. i kl. JI. - jasht numrit 

Cerova Seid Këlcyrë 225 1.7.940 21.5.941 Vdekë 

Grupi B, Grada IX, Teknik Telegraf e i Kl. II. 

'I'irana Bektash Shkodër 225 1.7.940 8.2.941 Përjashlue I pensjonuem 

Grupi B. Grada X, Teknik Kryetar Zyre P.T.T. të Kl 111 - iasht numrit 

Piluri Elmas Frashër 180 1.7.940 6.2.941 Përjashtue -J pensjonuem 

Aliu Mehmet Gramsh 180 1.7.940 2.2.940 Vdekë ~ 

Grupi C, Grada IX, Agjenta Kryesorë Poste 

Idrizi Nazif Gjinokastër '!25 1.7.940 1.!.941 Përjashtua I pensjonuem 

Caslli Mustafa Vlo në 225 1.7.940 5.3.941 " 
[asht-numrit 

Grupi C, Grada X, KryeagjeH,t Poste 

Kumi Shef1k Tiranë 200 1.7.940 7.10.940 . Dorëhekës 

Grupi C, Grada XI, Agjent Poste i 1-rë 

Palikuqi Vehbi Tepelenë 170 1 7.940 9.9.940 Përjashtue I pensionuem 

Grupi C, Grada XI. Agjent Telegrafe i I-re 

Bushati Osman Shkodër 170 1.7.940 14.8.940 Vdekë 

Grupi C. Grada XI, Agjent Telefoni i t-re 

Topi Ali Berat 170 1.7.940 7.2.941 Përjashtue 

Grupi C. Grada XII, Agjent Poste i Kl. I. - jaskt numrit 

Priftanji Llazar Përmet 150 1.7.940 17.5.9H Vdekë 

Crupi C, Grada XII. Agienf Teknik i Kl. I. - jasht ttumrit 

Verla Xhavid KukëB 140 1.7.940 1.8.940 Dor~hekës 

Grupi C, Grada XIll, Nxanë« Urdhni - jaskt numrit 

Sulejman Sulo Delvinë 110 1.7.940 30.3.941 Vdekë 

Grupi C. Grada Xl V, Agjent Teknik i Kl. 111 - ja3ht numrit 

J brahimi Myhlar Vlonë 110 1.7.940 1.C!.9U :Nrja!lh-tue .. 
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Grupi C, Grada XV, Agjenfa të Kl. IV - jasht numrit 

Mlloja Sylejman Bogë 90 1.7.940 6.12.940 Shkarkua 
Rapo Lefter Himarë 80 1.7.940 19.7.940 > 

Noçka Simon Gjinokastër 80 1.7.940 15.1 941 Vdekë 

Grupi C, Grada XV, .d9jenta Teknik të Kl. 1 V. 

Omeri Muhamed Fier 90 1.7.940 1.8.940 Pensjonue 
Hyseini Ram Tropojë 80 1.7.940 23.5.!l40 Vdekë 

Ky Dekret do t'i komunikohet Këshillit Kontrollues për rregjistrim dhe ka me u botue n ti Fletoren 
Zyrtare të .Mbretnis. 

Tiranë, më 27.Jll.194-2-XX. Min is tr i: 
lljas H. Agushi d. v. 

Këshilli i Ministrave 

Leje për Industri 
Me. Vendim Nr. 561 d. 27-IV-1942-XX, Këshilli i 

Ministrave, si studjei edhe mendimin favorabel të Mi 
nt,itr:s s'Ekonomis Kombëtare, vendosi t'autorizohet 
)1irnstrika në fjalë me ,i dhanë Z. Ibrahim Drenova 
lejen e kërkueme për t' instalue tre motora me nji 
fu 1i komplesive prej !.50 në punishten e tij në Ti 
ranë për pregatitjen e akulloreve. 

* . * • 
' 1 Me Vendim Nr. ~5 datë 27 Prill 1942-XX, 
Këshilli i Ministrave, si studjoi edhe mendimin 
favorabël të Ministris s'Ekonomis Kombëtare, ve 
ndosi t'autorizohet Mifiil!trija në fjalë me i dhanë 
Z. Ali e Ahmet Kastrati lejen e kërkueme për të in 
stalua nji motor prej !.50 H. P. në punishten e tyne 
p~r regjie lëkurash në Tiranë. 
~ r'" 

* * • 
Me Vendim Nr. 1619 d. ~ Nanduer 1941-XX, 

Kë:ibilli i Ministrave, si studjoi edhe vendimin favo 
rabël t~ Mioistris s'Indurtris dhe Tregëtis, Vendosi 
t'autorisohet Mioistrija në fjalë me i dhanë Z. Ibra 
him Biçaku lejen..e Urkueme për të shtue fugin mo 
torike të fabrikës cingareve ,,Elbasani" që zotnon në 
Tirani prej 6 H. P. 

* •• • 
Me Vendim Nr. 38 me 5-1-1942-XX, :Këshilli i 

Mini1travet, si studjoi aktet përkatëse që i përkasin 
kësaj çesbtjeje, ashtu edhe mendimin e ish Ministria 
a' Industrie & T.re1tis e eili. ahfaqet në favor t~ dha 
njes si! lejes, vendo1i t'autodzuet Ministrija e Eko- 

nomis Kombëtare, me i dhanë të qujtunit Z. Ismail 
Abdulla Alibali, lejen e kërkueme për transferimin e 
mullinit të tij të drithit qi funksionon me nji fuqi 
motorike prej 20 H. P. nga Shkodra në Tiranë, me 
nji vend të caktuem (Rruga e Shëngjergjit). 

• 
* * 

Me Vendim Nr. 17 me 9 Kallnuer 1942-XX, Kë 
shilli i Ministrave tue marrë parasysh aklet përkatëse 
dhe mendimin e favorshëm të Ministris s'Industris 
dhe Tregtia, Vendosi t'aulorizohet Ministrija e Eko 
nomis Kombëtare, me lejue Z. Edip Çuçi për t'a tran 
sferue ngrehjen e fabrikës së cingareve prej Delvine 
në Gjinokastcr. 

* • * 
Me Vendim Nr. 507 d. 15-IV-1942-XX, Këshilli 

i Ministrave, si studjoi edhe mendimin favorabël të 
Ministris s'Ekonomis Kombëtare, vendosi t'autorizo 
het Ministrija në fjalë me i dhanë z. Nikolla Zanni, 
lejoi' e kërkueme për të shtue fuqin motorike prej 
! HP. në 5 HP. të nji Farkës mekanike që zotnon 
në Durrës. 

* • * 
Me Vendim Nr. 191 d. 29·1-194'!-XX, Këshilli i 

i Ministrave, si studjoi edhe mendimin favorabël të 
'Ministris s'Ekonomis- Kombëtare, vendosi t'autorizo 
hel Ministrija në fjali me i dhanë Z. Caruso Andrea 
lejen e kërkueme për të ngrehun në Tiranë një au 
totreme e pajosun edhe me saldolure autogjene elek 
trike tue përdorë nji fuqi motorike prej ! H.P. 
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* * * 
Me Vendim Nr. 561 d. 27-IV-1942-XX, Këshilli i 

Ministravr, si sludjoi edhe mendimin favorabël të Mi 
nistris s'Ekonomis Kombëtare, vendosi t'autorizohet 
Ministrija në fjalë me i dhanë Z. Luigi Starita lejen 
e kërkueme për të ngrehun në Tiranë nji farkë elek 
tro mekanike moderne për reparim automjetesh dhe 
shitjen e akserorve e pjesa shkëmbimit të tyne. 

* * * 
Me Vendim Nr. 311 d. 8 Mars 1942-XX, Këshilli 

i Ministrave, si studjoi ed1 -e mendimin favorabël lë 
Ministria s'Ekonornis Kombëtare, vendosi t'autorizo 
het Ministrija në fjalë me i dhanë Z. Ali :Xhemal 
Konçi, lejen e kërkueme për të ngrehuri një motor 
prej 2 H. P. në zdrukthëtarin e tij në Tiranë. 

* * * 
Me vendim N'r. 316 d. 6 Mars 1942-XX, Këshilli 

i Ministrave, si studjoi edhe mendimin favorabël të 
Minislris s'Ekonomis Kombëtare, vendosi t'autorizo 
het Ministrija në fjalë me i dhanë Z. Vasil Lluka, 
lejen e kërkueme për të ngrehun në Vlorë nji Banko 
Frigoriferike me fuqi motorike prej 1/2 H. P. 

* * * 
.Me Vendim Nr. uo d. 2 Prill 1942 XX, Këshilli 

i )Iiuistrave, si studjoi edhe mendimin e Ministrin 
s'Ekonomis Kombëtare vendosi t'autorizohet Minis 
trija në fjalë me i dhanë Z. Hysen Ismail Kruja, le- 
.jene nevojshme për zavendësimin e motorit prej 12 
H. P. me nji motor tjetër prej 40 H. P. në fabrikes 
e tij të vojit t'ullinit qi ka në Peqin, me konditë që 
fuqin e këtij motori mos t'a përdorë për me .bluejtë 
drithë, për arsye se asht në dam të mullijve të tjerë 
qi aktualisht funksionojnë në Peqin. 

* * * 
Me Vendim Nr. 392 d. 26 Afars HH2-XX Kë· 

shilli i Miuistravet. si studjoi edhe mendimin favora 
bël të Ministria s'Ekonomis Kombëtare, vendosi t'au 
torizohet Miuistrija në fjalë me i dhanë Z. Selim Jo 
nuz Kullolli, lejen e kërkueme me instalue në Shko 
dër nji motor prej 3 H. P. për grimje duhanit të ci 
lin do t'a përdori vetëm kuer mungon energjija elek 
trike, tue zavendësue motorin elektrik që ka për këtë 
qëllim në punishten e tij, dhe që i asht qenë dhanë 
leja e nevojshme me Vendimin o këtij Këshilli Nr. 
1202 datë .17-9-1942-XIX. 

* * * 
Me Vendim Nr. 354 d. 21 Mars 1942-XX, KëshiJli 

lii i Ministravet. si studjoi edhe mendimin favorabël 
të Ministris s' Ekonomis Kombëtare, vendosi t'auto 
rizohet Ministrija në fjalë me i dhanë Shoqnis S.A.C.S. 
(Shoqnis Shqiptare Klor-Sodë Anonime) Societa Al 
banese Clore Soda Anonima, lejen e kërkueme për 
të ngrehun n~D...urrli.s nji stabiliment për _fabrikimin 
e sodës klorit, të rjedhsave të tyne, si dhe prodhime 
fetjera kimike tue përdorë nji fuqi motorike prej 
70 H: P. - 

* * * 
Me Vendim Nr. 344 d. 18 Mars 19H-XX, Kë 

shilli i Ministrave, si sdudjoi edhe mendimin favora 
bël të Ministris s'Ekonomis Kombëtare, vendosi: t'auto 
rizohet Ministrija në fjalë me i dhanë firmës Deliallisi 
& Zdrava lejen e kërkueme për të ngrehun në Durrës 
motorin e naltpërmendun për të . prodhue oksjgjent 
me nji fuqi motorike prej 50 H. P., me konditë që 
instalimi i këtij motori të bahet mbrenda 6 muajve, 
për ndryshe kjo leje quhet e anulueme. 

* * * 
Me Vendim Nr. 498 d. 9 Prill 19H-XX, Këshilli 

i Ministrave, si studjoi edhe mendimin favorabël të 
Ministria s'Ekonomis Kombëtare, dendosi t'autorizo 
het Ministrija në fjalë me i dhanë Z. Papi Fernando, 
shtetas italjan, lejen e kërkueme për të çelun në Ti 
ranë nji punishtë zdrukthëtarije tue përdorun nji fuqi 
motorike prej 3 H. r:-- 

* * * 
Me Vendim Nr. 441 d. 9 Prill 1942-XX, Këshilli 

i Ministrave si studjoi edhe mendimin favorabel të 
Ministria s'Ekonomis Kombëtare, vendosi t'autorizo 
het Ministrija në fjalë me i dhanë Z. Qi:1.mil Pelinku 
lejen u kërkuemc për Lë ngrehun në Shkodër nji mo 
tor prej 2 H. P. bashkë me makinarin përkatëse për 
të grirë duhan. 

* * * 
Me Vendim Nr. 458 d. 9 Prill 1942 XX, Këi,hilli 

i Ministrave, si studjoi edhe mendimin favorabël të 
Ministris s'Ekouomis Kombëtare, vendosi t'autorizo 
het Ministrija në fjalë me i dhanë Z. Idriz Muça, le 
jen e kërkueme për Lë ngrehun në katundin ShU! 
panjë të Prefekturës Elbasanit nji mulli drithi me .. 
fuqi motorike prej 25 H. P. 
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UFFICIALE 
D'ALBANIA 

Tirana, venerdi 31 luglio 1942-XX 
EDITA DAL MINISTERO DELLA CULTURA POPOLARE 

CONDIZIONI D' ABBONAMENTO cosro E MODALIT A PER LE INSERZIONI 
All4NIA, ITALIA • IMPEaO 
l!UIO (PCM» dell' Unione POttal•) 

per un uono fr. alb. 20 
, • , , 30 

(per 6 meli, moll Pl"IIO) 
Pt. cill, 0.20 Un 11Vmwc del "'- In -IO (lino. a 16 pCIQl""l • • .,,.,,.to 

Og:,.I laociçolo • In vendlta cmoha P,Nl<l le llbrerlo autorlssatt. 

Gli abbooamtoll di regola dacorrooo dal ,llomo di lloovtmeoto dali' Importo. Nao 
11 garcmtace l'\n~o det DIII.Dad wnuatt. 

L'lmpartc doll' abbonameolo o per DIII.Dari ,apomU, ,a per ralldaoU In Albaoia. dava 
,...,. vanato al locall Ull!ci di Plnanza a la raloUva qulatanra rtmana al Mlolrtaro 
ilella ·cULTURA POPOLARE • dali' llalla. lmpero o dal, I' l!llaro, coo·anegno baocarlo 
rlllo:O In lranchl albanNI, aW.Deotato (,e par abbonameoU) ii Ir. cill,. 0.50 per 1pe1a 
di quielG.Daa. 

Gil U!llcl .1totoli (cl~ o mllitc:d) a gli Enti pubbllcl · quaodo outoooml o ocean, 
Irati (clct DOD gli Ufflct dlpaodaoll) . pouono rtch1edara por i1crltto una o pl~ copla 
C1fft<u1to (,c,olte a In abbonamonto) per " a par gli Ullici dlpendanU. 

• I 

H non 1upera una colann~ (olbana,a a Italiano) minime Pr. alb. Jo 
•• oltre una eolonn• • • per Oijnt colonua • • 

L' Importo • do varsanl In anbclpo , salvo par gli UHlci llatall o paraatatali · coo 
I• rtH•• modalit& come par gli abbooamaotl. 

La in,erzlom ,ono gratulte 1oltanto per I Tribunall o l'AmmlnlslrC1Zione rtatala quando 
per legge non • pravilta o non • po1&1blla la rlvalla su toni delln 1pa,a per I' In· 
,amona. 

La pubbllcmlona dollo lnaorslool ovvlone 1alvo 1paciall clrcostanaa , ontro I p1tml 
3 numori dopa la data di rtcavlmanto. 

N. 8. Ogni cornspcadenzc o vonamonto deve essera lndlrizato al , 
MINISTERO DELLA CULTURA POPOLARE 

(GAZZETIA UFFICIALEJ 
T I R A N A (Albonia 

Oecreto Luogotenen:dale Nr. 155 
6 luglio 1942-X 

Slstemazione del personale 
subaltern o dell' Ammlnfstrazlone Statale 

NOi 
Lnogotenente Generale di Sna Maesta 

VITTORIO EMANUELE Ill 
Per Grula di Dlo e Volbnta dell• Nazlooe 

BE D'ITALIA E D'ALBANIA 
HIPEBATOBE D'ETIOPIA 

In. Tirtfl dell'Autorita a Noi conferita; 
Visto il Nostro Decreto del 3 aprile 1940-XVIII, 

t\ r. 105, ehe contiene le disposisioni regolatrici sullo 
state ginridico, economico e gerarchico degli impiegati 
dello Suto ; 

Ritenuta la necessita di sistemare in maniera 
rlefmitiva il personale subalterno dell'Amministrazio 
ne St&tale; 

Sentito ii Consiglio dei Ministri; 
Su proposta del Ministro Segretario di Stato 

per le finanse; 
AbblaMo decretato e decretlamo : 

Art. 1 
E' istituita la eate1oria del personale subalterno 

addetto al serviaio di pulizia e custodia degli uffici 

centrali e periferici di ciascuna Amministrazione 
stalale. 

Le tabelle organiche compilate dalie siugole 
Amministrazioni, saranno approvate con Decrelo Luo 
gotenenziale sentito ii parere di una Commissioue 
presieduta dal Segreterio Generale della Presidenza 
del Consiglio dei Ministri e composta dei Segretari 
Generali delle Finanze ed alla Giustizia, di un rap 
presentante della corte <lei Conti e di un rappresen 
lante del Partito Nazionale Fascisla Albanese, 

l n base alle ta belle approvate, le singoli Ammi 
nistrazioni procederanno alfa compilazione dei moli 
nominativi del personale subalterno da approvarsi 
con Decreto Mi nisteriale. 

11 numero complessivo dei posti ehe saranno 
lissati a ciascuna Amministrazione non potra sorpas 
sare il numero del personale subalterno ehe sotto 
qualsiasi forma prestava servizio presso l'Ammini 
strazioni alla data del 1 gennaio 1942-XX. 

Art. 2 
Per il personale subalterno e istituito il Gruppo 

D), con i gradi e lo stipendio come segue : 
grado a. Porliere capo . . fr. alb. 

• 13 Port i ere di I classe ,, • 
,, 14. Portiere di li classe . ,, ,, 

1=l. Portiere di III classe ,, li 

1M-130 
100 - 105 
90- 95 
80- 85 
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Art. 3 
Al personale subalterno purchë in possesso dei 

requi:3ili tecuici necessari, puo essere dato l'incarico 
di conducente Je automobili di proprieta statale con 
cessi in uso ai Ministri ed ai Consiglieri Permanenti 

Agli incaricati di tale servizio ne spetta, oltre al- 
lo stipendio inerente al ~rado, una indennita mensile 
di fr. alb. 100, 90, 80, 70 rispettivamenle per i gradi 
12·, 13·, 14· e 15·. 

Art. 4 
N el prim o iuquadramento del personale attual 

mente in carica per la pulizia e custodia, i Consigli 
di Amministrazione dei rispettivi Ministeri terranno 
conto del servizio prestato, della diligenza, operosita 
e condotta finora dimostrata nonchë dello stipendio 
goduto ne! memento della formazione dei ruoli. 

Agli effetti del primo inquadramento degli in 
caricati del servizio di conducenti di automobili, una 
parte dello stipendio attualmente goduto, pari a Fr, 
A. 90, sara considerato a titolo di indennita. 

Art. 5 
La nomina al grado inziale di Portiere di 3 a 

classe ë fatta con decreto Ministeriale previa scelta 
fra gli aspiranti residenti nel luogo ove si e vP1 ifi 
cata la vaca nza. 

ll numero dei posti disponibili e reso noto agli 
interessati mediante apposito avviso affisso alla porta 
dell' ufficio ove si e verificata la vacanza e a quella 
del Municipio competente per territorio, con la deter 
minazione del termine utile per la presentazione delle 
domande. Il terminë non potra essere inferiore di 
giorni dieci dall'affissioue dell'avviso. 

Art. 6 
Le domande per la nomina a port iere di 3.a clas 

se debbono essere presentate al capo ufficio in cui 
ii posto si ë reso vacante, insieme con i seguenti 
documeti: 

a) certificato di nascita, da cui risulti ehe il can 
didato ha compiuto il 18.o e non oltrepassato il 35.o 
anno di eta alla data dell'avviso del concor~o; 

b) certificate di studio, dal . quale risulti ehe il 
candidato ha termin alo la scuola elementare; 

c) certicato medico, dal quale risulti ehe il can 
v,idato ë di sana costituzione e immune da difetti 
fisici ehe lo rendano inabile al servizio ricbiesto. 

Gli aspiranti ehe intendono a vvalersi dei titoli 
di preferenza stabiliti dall'ai t. 8 deb bono altresi pro 
durre Jo stato di famiglia ed ii foglio rnatricolare o 
o di congedo militate. 

Art. 7 
Trascorso il termine utile per la presentazione 

delle domande, le atesse saranno trasmesse al Mini- 

stern competente a cura del capo ufficio, insieme con 
i certificati di questo ultimo e del -podesta ~ttesta1ili 
la data delle avvenute affrssioui dell'avviso di concorso 
e con le ioformazioni sulla sondotta pubblica e pri 
vala dei singoli concorrenti. 

Tl Ministero richiedera d'ufficiol! certificati penali 
degli aspiranti le cui domande avra ritenutc amrn.s 
sibili. 

Art. 8 
Sono titoli di preferenza ma non assoiuti nel 

l'ordine seguente: 
a) lo stato di coniugato e fra i coniugati il aiag 

gior numero di figli; 
b) avere prestato s-rvizio militare; 
c) essere piu anziano di "'eta. 

Art. 9 

Il personale subalterno deve compiere tutti i 
servizi occorrenti all a custodia e pulizia dëi loca li 
e mobili dell'ufficio cui e addetto, nonchë alla con 
servazione accura.ta di tutte, le carte e <li tutti gli 
oggetti ehe vi sono contenuti; deve anche eseguire, 
nella .forma e nell'ordine disposti dal capo ufficio, 
tutti quei servizi interni ed est-rni ehe fossero ri.:. 
chiesti dalte esigenze dell'ufficio e dei funzionari. 

Esso ë inoltre · tenuto a conserrare il • segreto 
d'ufficio. 

Oltre alle allribuzioni sopra indicate. i 'portieri 
capi, secondo le diaposizloi del capo ufficio, 'devono 
regolare e sorvegliare il servizio affidali ai portieri 
dipendenti. 

Art. 10 

Negli uffici in cui sia necessaria la continua 
custodia dei locali, la concessione di ambienti a use 
di abitazione ai portieri spetta esclusivameute al 
Ministra. 

Art. 11 
Il personale subalterno ë posto sotto la sorve 

glianza del capo uffie-o, al quale ë addetto. 
Al personale subalterno oltre ehe le punizioni stabi 
lite dagli art. 52 e seguenti del D. L. 3 aprile 1940 
XV II I, N. 105, puo essere inflitta anche la mulla non 
superiore a Fr. Alb. 10 (dieci), per mancanza di decoro 
nella persona, per omessa 'o trascurata pulizia dei 
loeali degli uffici e p,er negltgenza nel vigilare .sulla 
conservazione dei locali, dei mobili, degli oggetti e 
degli incartamenti ivi esistenti. 

Durante l'anno l' importo compleesivo di piu 
multë non puo eccedere una mensilitë di stipeuuio. 

La punizione della multa ë .inflitta dal capo 
dell'ufficio. Si applicano le norme stabilite dagli art. 
56 57 del D. L. 3-4-1940XV III, N. 106\ 
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Art. 12 
U personale suballerno dell' Amministrazione sta- 

tale ë ammesso a godere del trattamenl o di quiscenza 
stabrlito per gli impiegati dello Stato a cominciare 
dalia data dell'inquadramento assoggetta udosi al pa 
ga men to alla Cassa dello Stato della speciale tratte 
nuta fissata dalla legge sulle pensioni. 

Il servizio prestato dal detto personale presso 
l' Amministrazione dello State Albanese, anterior mente 
all'inquadramento, potra essere riscattato su domanda 
dell'interessato; ma il periodo di tale servizio ehe 
potra easere riconosciutc agli effetti uella pensione, 
non superera in nessun caso gli anni 10 (dieci), 

L'impiegato 'a favore del quale il riconoscimenlo 
sara stato concesso ë tenuto a versare alla Cassa 
dello Stato, in aggiunta alla normale ritenuta della 
pensione e per una durata uguale a' periodo di s-ir 
vizio da riconoscersi valido per la pensione, una 
ritenuta straordinaria dell'8 per canto sullo stipendio 
ehe gli viene corrisposto. 

Il periode di servizio ehe sara fatlo riconosciuto 
-valido per Ja pensione sara. quello per cui sia stata 
effettivamente versa ta la ritenuta straordinaria sud del ta. 

. Art. 13 
In quante compatibili al personale subalterno 

si applicano le altre disposizloni stabilite dal D. L. 
,~ ~&prile 1940 XVHI,: N: 105 per Gruppo C - fatla 
eccezione per la materia regolata dagli articoli pre 
cedenti. 

Tutti i provvedimenti ehe per it personale di 
gruppo A), 8, e C) sono addottati con Decrero Luo 
golenenziale, per il personale previsto dal presente 
Decreto saranno addottati con Decreto Ministeriale. 

Art. 14 
Il presente Decreto entra in vigore il giorno 

della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del 
Regn o: 

Qrdio.iam• ehe il presente Decreto sia pubblicato 
sulla Gazzetta Ufficiale del Regno, mandando a cbiun 
que speUi ii osservarlo e farlo osservare. 

Tirana, Ji 6 luglio 194!-XX. 
Francesco Jacornoni 

M. Kn,.j~ Shuk Gurakuqi 

l)ecreto Luocotenenziale Nr. 156 
~ luglio. 1942-XX 

Mocllftche alla Lege del Municipl del 30.IV 1934 

NOi 
Ldepteaente Geaenle di 81111 Maestl 

VITTORIO EMANUELE DI 
Per Gr...ra di Die e Volontl della Nazloae 

; · BE. D' IT.A.LIA E D' ALBA.NIA 
D1PEBA.TOBE D' ETIOPIA. 

In virtu dell' Autoriti a Noi conferita; 

Ritenuta la necessitu di apportare modifir-he alla 
Legge dei Municipi per quauto concerne la suddivi. 
sione della sopratassa doganale in favore 1h·i Mu11i 
cipi delle citta situate vicino alla costa. al Iago e al 
fiume, nonche alla legge std!' istiluzione d,.Jl'~~nl«> l\a 
zionale del Turismo in data 17 giuguo D:1:-,; 

Uctito ii Consiglio dei Ministri : 
Su proposta del Mmistro Segretario di Stato 

per gli Interni, di concerto col Ministre Segretario 
di Stato per le Fmanze ; 

abbiamo decretato e decretlamo: 
Art. 1 

L'articolo 8~ della Legge dei Minicipi in dala 
30 aprile Hl34 pubblicata nelle Gazzelta Ufficiale Nr. 
26 del lO maggio 1934 riguardaute l' 1 °lo sulle en 
trate doganali in favore dei Municipi delle cilia situ 
ate vlcino alla costa e lungo il Jago ed ii frume ehe 
dispongono di porti, c abrogate. 

Art. 2 
L'art. 12 della Legge del 12 giugno 193[1 suli' 

istituzione dell'Ente Nazionale del Turismo, pubbli 
cata nella Gazzetta Ufficiale Nr. 50 in data 17 giuguo 
1935 e la Legge del 2 marzo 1939 circa la modifica 
del comma A) dell' art. 12 della Legge sulla istitu 
zione dell'Ente Nazionale -Iel Turismo, pubblicata 
nella Gazzetta 'Cfficiale Nr. 17 del 10 marzo 1937, e 
abrogate. 

Art. 3 
L'art, 1 delta Legge del G maggio, 19:18, pubbli 

cato nella Gazzetta Ufficiale Nr. 38 del 20-5- 19H8, ehe 
tratta il rilascio in favore del Municipio di Burreli 
del 5°1o delle entrate dalle sopra-tasse doganali, c ab 
brogato. 

Art. 4 
L'ammontare di fr. alb. 1 l0,700 vincolato nel 

capit 27 del bilancio del Ministero degli lutemi dell' 
anno finanziario 1910-41, per impossibilita di paga 
merito e per mancanza di criterio derivante . dalla 
convenzionc dell'unione doganale, viene ripartito a 
tutti i Municipi del Regno ad, eccezione di quelli ap 
partenenti alle Terre Redenti, secondo le loro ca 
tegorie. 

Ar.5 
ll presente Decreto entra in vigore, dal giorno 

della sua pubblicazione nella Ga.zzetta Ufficiale del 
Regno e sad. presentato al Consiglio Superiore Fa 
scista Corporativo per la sua conversione in legge. 

Ordinianio ehe il presente Decreto sia pubblicato 
nella Gazzetta Ufficiale del Rejuo, mandando a chiun 
que spetti di osservarlo e farlo o.ss ervare. 

Tirana, 11 6 luglio 1942-XX. 
Francesco Jacomonl 

M. Kruja Shuk Gurakuqi 
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DECRETI LUOGO'l'ENENZJALI di noniisu: 

Con D. L. 15 gennaio 19t.2-XX, su proposla del 
Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzio 
ne, JI Signor Salis Duka e nominato agente di Tl cl. 
nel gruppo C. grado XII del personale insegnante 
nei circondari, con stipendio mensile di fr. alb. 150. 

- Con D. L. 15 gennaio 1942-XX, su proposta 
del Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istru 
zione, ii Signor Spiro Jota ë nominato agenle di li 
cl. nel gruppo C. grado XIII del personale insegnante 
nei circondari, con stipendio mensile di fr. alb. 130. 

- Con D. L. 15 gennaio 1942-XX, su proposta 
del Ministro Segretario di Stato per la Pubblica I 
struzione. il Signor J usuf Kaceli, e nominato agente di 
II cl. nel grup po C. grado XIII del personale insegnan 
te nei circondari, con slipendio mensile di fr.alb. 120. 

- Con D. L. 15 gennaio 1912-XX, su proposta 
del Ministre Segretario di Stato, per la Pubblica Istru 
zione, ii Signor xhevdet Rada ë nominato agente di I 
cl. nel gruppo C. grado XII del personale insegnante 
nei circondari, con stipendio di fr. alb. 150. 

- Con D. L. 15 gennaio 1942-XX, su proposta 
del Ministro Segrelario di Stato per la Pubblica Istru 
zione, ii Signor Mark Shllaxu e nominate agente di 
li cl., nel gruppo C. grado XIII del personale ihse 
gnante nei circondari, con stipendio mensile di 
fr. alb. 130. 

- Con D. L. 15 gennaio 1942-.xX, su proposla 
del Ministro Segrelario di Stato per la Pubblica Istru 
zione, il Signor Nixo Dhima e nominato agente di III 
cl. del gruppo C. XIV del personale insegnante nei 
circondari, con stipendio mensile di fr. alb. 100. 

- Con D. L. 15 gennaio 1942-XX, su proposta 
del Minislro Segretario di Stato per la Pubblica Istru 
zione, il Signor Kozma Papa e nominate agente di 
II el. nel gruppo C. grado XLII del personale inse 
gnante dei circondari, con stipendio di fr. alb. 150 

- Con D. L. 18 marzo 1942-Xx, su proposta 
del Ministe··o Segretario di Stato per gli interni, ii 
Signor Qani Zhabokixa ë nominato Capo ·· Comu 
ne di Reçi. 

Decreio Luogotenenziale 18 maggio 1942-X X 

Aumento di un posto net ruole organico 
dell' Amministraz!one ff nanziarfa. 

NOi 
Luogotenente Generale di Sua Maestl 

VITTORIO EMANUELE lii 
Per Grazia di Dlo e Volun,l della Nazlone 

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

In virtu dell' Autorita a Noi conferita; 

Visto ll foglio N. 5267 del marzo 1942- XX di 
questa Luogotenenza Generale; · 

In applicasione dell'art. 17 del terzo comma 
della Convenzione tecnica-doganale del 28 maggio 
1939-XVIW 

Visto il nostro Decreto del 1 giugno 1940-X V u I 
concernente il ruolo organico del personale dell' Am,. 
minislra.zione Finanziaria; 

Su proposta del Ministro Segretarie di Stato per 
le Finanze ; · · · 

abbiamo decretato e decretfamo: 
Art. 1 

E' aumentato un posto nel numero dei posti del, 
Grado VIJ del Gruppo A) del ruolo organieo dell' Am 
ministrazione Finanziaria, per 1 (l'inquadramento del 
sig. Pjerin Ju bani, il quale in virtu dell' art. 17 delli 
17 della Convenzione Tecnico-Doganale del 28 maggio- 
1939 XVll non fa piu parte del ruolo organico del 
l' Amministrazione dell' Unione Doganale Italo-Alba 
nese. 

Lo stipendio ehe gli viene assegnato nel grado 
ammonta a fr.alb. 350 mensili con decorrenza dal 1 
marzo 1942-XX. 

Art. 2. 

Il presente Decreto sara pubblicato nel Gazzella 
Ufficiale del Regno e notificato alla Corte dei Conti 
per la registrazione. 

Tirana, li 18 maggio 194,-Xx 

Francesco Jacomoni 
Shuk Gurakuqi 
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Decreëo Luogoten~n~iale d, 19 maggio 1942-XX 

Espropriazlone di terreni a Berat per l'amptlamento 
delta nuova strada 

NOi 
Luogoteoe.nte Generale ,u ~ua Maestl 

VITTORIO EMANUELE ill 
Per Gt-azta di Dlo e Voloota dell• Naidooe 

RE D' IT ALIA E D' ALBANIA 
IMPF.JIATOBE D' ETIOPIA. 

In Tirtu dell' Autorit! a Noi conferita; 
Visto il Decreto dell' 11 dicembre 1939-XVIII. 

N. 178 conlenente le norme per espropriazione d'in 
teresse pubblico; 

Ritenuta la necessita di espropriare olto aree 
nella citta di Berat per l'ampliamento delta nuova 
strada; 

Su proposta del Ministro Segrtario di Stalo per 
gli Jnterni di concerto col Ministro Segretario di Stato 
per i Lavori Pubblici; 

abblamo decretato e decretiamo: 
Art. unico 

~· dichiarata d'interesse _pubbico l'espropriaziona 
di otto aree nella citta di Beratti ehe sono le 
ssguenti: 

1). L'area del negozio N. 1 di proprieta del Sig. 
Llazar Therecka, .• coafina: ad est col negozio del Sig. 
Kadri Tepelena. ad ovest col negozio del Vakef 
Mussulmano, a nord e sud colla stradicciola. E' cos 
tituita di 23,80 metri quadrati. 

2) L'area del negoeio N. 28 di proprieta di Vakef 
Mussulmano, confina: ad est coll' area del negozio 
del Sig. Llazar Therecka, ad ovest, nord e sud colla 
Tia e- stradicciuola. E' costituita di mq. 75. 

3) L'a-rea del negozio N. 3 di proprleta del Sig. 
Thanas Dushniku, confina: ad est col proprietario, 
ad ovest e sud colla via, a nord coll'area del negozio 
del Sig. Vangjet Stefa. E' costituila di mq. 21.50. 

- 4) Iiarea del negozio N. 4 di proprieta del Sig. 
Thanas Dhushiku, confina; ad est e a sud col pro 
prietario, ad ovest coll'a.rea. del negozio del sig. 
V,mgjel Stefa e col proprietario, a nord coll'area 
dei sigg. Deko Jmer Kardhiqoti, E' coslituita di mq. 
M,5o. 

5) L'area del nego1io N. 5 di proprieta del sig. 
Vangjel Stefa, confina: ad est coll' area del negozio 
del . sig. Thanas Dushniku, a nord coll' area delle 
abitazioni dei sigg. Deko e Ymer Kardhiqoti, ë cos 
tiluita di mq, 24,50 

6) L'area del negozio e delle abitaiioni N. 6 di 
di proprieta dei sigg. Deko Y mer Kardbiqoti, confina: 
ad est cojla Moschea di Zyba. proprieta del Vakef 
Mussulmano, ad ovest e nord colla via, a sud col 

proprietario, coll' area del negozio del sig. Thanas 
Dushniku e coll'area del uegozio del sig. Vang-iel 
Stefa. E' costituita di mg. 179. 

7) L'area deua Moschea di Zyba N. 7, di proprie 
ta del Vaker Mussulmano, confma: ad est coi cimite 
ri, proprieta del Vaker Mussulmann, ad ovest colle 
abitazioni pei sigg. Deko e Y mer Kardhiqoti, a nord 
colla via, a sud col proprietano (parte della Moschea) 
E' costituita di mq. 71. 

8) L'area dei Cimiteri N. 8 di proprieta del Vaker 
Mussulmauo, confina: lid est colla stradicciola, ad 
o vest colie Moschea, a nord colla • via, a sud col 
prdprietario (cimiteri). g• costituita di mq. 28,74. 

L'area complessiva delle diverse espropriazioni 
del yaker Mussulmano compreride mq. 178,74. 

L'area complessiva delle espropriazionl delle pro 
prieta del sig. Thanas Dushniku comprende mg. 46. 

L'area complessiva di queste espropriazioui com 
prcnde mq. 45 t ,54 nei luoghi risultanti nella ca rla 
corografica relativa, ehe vistata d'ordine nostro dal 
Ministro proponente sara allegata al presente Decreto. 

11 Ministro proponente fl incaricato [dell' applica 
zione del presente Decreto. 

Ordiniamo ehe ii presente Decreto sia pubblicato 
nel Giornale Ufficiale del Regno mandando a chin 
que spetti di osservarlo e di farlo osservare. 

Tirana, li 19 maggio 194-2-XX. 
f rancesco Jacomoni 

M. Kruja - I. Agushi 

01!.CRETO 

Nomina del Vice Presidente e Segr. del Comitato 
Centr. per gli Approvvig. e Consumi 

•• IL PRESIDEN'l'~ DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
Visto r Art. 1 del D.L. in data ~1 luglio 1942- 

XX col quale ë istituito un Comitato Centrale per 
gli Approvvigiouamenti e Consumi. 

DECRETA 
il Generale di Divisione D' Aponte Alberto e 

nominate Vice Presidente e Segretario Generale del 
Comitalo Centrale per gli approvvigionamenti e con 
sumi. 

Il Tratt.amento economico spettante al detto Ge 
nerale d' Aponte sara stabilito con ulteriori provve 
dimenti. 

II presente Decreto sara comunicato alla Corte 
dei Conti e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 
Regno. 

Tirana, 31 luglio 1942-X X. 
M. Kruja 

Shtypshkroja •NIKAJ1 Tlrano 
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Viti XXI 

FLETORJA 
E MBRETNISË 

Nr. 90 

ZYRTARE 
SHQIPTARE 

Tiranë, e Shtunë 1 Gusht 1942-XX 

BOTOHET PREJ MINISTRIS S£ KULTURt!S POPULLORE 

KONDITAT E PAJTIMIT 

PËR SHQIP{i:Rl, ITALI e PERANDORI: për nji vit Fr, Shq. 20 
• JASHTE (Shtete të B. Postal) • • • • 80 

(për B muaj gjysma) 
Një numur (deri 16 faqesh) i muajit n'udhtim Fr. Shq. 0,20 

>> • > • i vjetër " 1.- 
(Kumura të veçanta shiten edhe në Libraritë) 
TA hollat për pajtime ose për sasi numurash a koleksio 

ne paguhen në Zyrën e Financave në çdo vend dhe df;f· 
teea plrkatëse duhet t' i dërgohet Ministris së KUL TURES 
POPULLORE. 

Për Fletoren Zyrtare, nga jashtë pajtimi mund të dër 
,ohet me çek banke, tue shtue fr. shq. 0.50 për pullat e dëf 
teeës, dhe po n'atë drejtim. 

TAKSA E REGULLA PËR SHPALLJET 

Kur nuk kalon një shtyllë (shqil' e italisht) Fr. Shq. 10 
Për ma shumë se një shtyllë për çdo shtyllë • 5 

Botohen pa vleftë shpalljet q'u përkasin gjyqe..e ose adminis 
trath Shtetnore dhe ato të cilësuemc t'atilla ose të perjashtucme 
ligjërisht nga pagimi taksave Shtetnore, 

Shpalljet botohen rregullisht - kur nuk pengojnë rasje 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 

OlE.. 'TIMI p6r korrnpondenci dhe pagnat ilht 
MINISTRISE SE KULTU!tES POPULLORE 

(FLETORJA ZYRTARE) 
TIRANE 

PËRMBAJTJI 

1) D. Min. Ek. Komb.-Deklarim dorëheqës agjenti 
të Kl. 1-rë . . . • . . . . . . • • . . f. 1 

2) D. Mio. ~k. Komb. - Pranim dorëheqjeje Tekniku 
të KL II-të. . . . . . . . . . . » 2 

o) D. Mio. Ek. Komb. - Deklarim dorëheqës Sekre- 
tari të Kl. Ire . . •. · . . . . . • . . • 2 

4) D. Min. Pio. - Përjashtim nëp. nga sherbimi . . » 2 
5) D. Min. Flo.- ,. • ,. • » 2 
6) Vendim Min. Fin. - Tërheqje lejesh për shitje 

duhanesh ti' hueja të punueme . . . . , • 3 
7) Vendim Mio. Fin. - Tërheqje lejesh për shitje 

duhanesh të hueja të punueme. . . ,. 3 
8) D. Min. P. Mbr. - Pushim pjestarësh të Trupit 

t' Arm. të Policis . . . . . . . . , 4 
9) D. Min. P. ~lbr. - Këthim fuksionari në ruolet 

. org. të Min. P. Mbrendëshme .· . . • 4 
10) D. Mio. Ar. B. - Pranim dorëheqjeje Agjenti KI. I • 4 
11) D. Min. Ar. R. - Emërim istitutori në provë • o 
12) D. Min. P. Mbr. - Pezullim nëpunësi 
13) D. Mio. Ar. B. - • ~ 
14) D. Min. P. 8.- Vumje nëpunësi në pritmeni . . . • 6 
15) D. M. P. B. - Pezullim nëpunësi . . . > 6 
16) Fletl!-Shpallje e Komunes së ~- Bilisht. > 6 
17) » ,. e Bashkis së Korçës • » 7 
13) • • e P. P. T. Lezhë • • 8 
19) » • e Prefekturës Vlor8s . " 9 
20) Shpallje Gjyqesh • - - . . . . . • 11 

DEKRETE MINISTROR~ 
Deklarim dorëheqës agjenti të Kl. 1-rA 

Ministri Sekretar Shteti për Ekonomin Kombëtare 

Mbasi pa shkresën datë 30 Mars 1942-XX, 
nr. 1419, të Zyrës së Bujqësia Fjerit, me anën 
e të cilës na sillet në dijeni se Z. Kapllan Der .• 
vishi, agjent i Kl. 1-rë, Grupi C Grada XII, nuk 
u paraqit në krye të detyrës mqas mbari 
mit të lejes së dhënë dhe braktisi kështu vull 
netarisht Zyrën për me fillue nga puna pranë 
një Enti privat; 

Mbasi pa Dekretin Mëkamkësuer datë 3 Prill 
1940-XVIII, nr, 105, mbi normat që rregul1ojnë 
gjendjen juridike, ekonomike e jerarkike të nën 
punsave të Shtetit ; 

Dekreton 

Neni 1. 
Z. Kapllan Dervishi, agjent' i Kl. Lrë, Gru 

pi C Grada XII, me sherbim pranë Zyrës së Buj 
qësie Fjerit, deklarohet dorëheqës konformë ~r 
caktlmeve të nenit 45, paragr. 5, të Dekretit 
Mëkambësuer të nalt-përmëndur. 

Neni 2. 
Për të gjitha efektet e Iigjës, dekllarimi i 

kësaj dorëheqje fillon qytih prej datëa 1 Prill 
:1'942-XX. 

Ky Dekret i kumtohet K!ehillii Kontrollues 
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Nr. 90 FLETORJA ZYRTARE 1 Gusht 1942-XX ' ·2 

për regjistrim dhe Fletores Zyrtare të' Mhretnis 
për botim. 

Tiranë, më 4 Maj 1942-XX. 
Ministri' i Ekonomis Komhtare: 

K. Kotte d. v. 

Pranim dorëheqjeje Tekniku të Kl. II-të 

Ministri Sekretar Shteti për Ekonomin Kombëtare 

Mhassi pa lutjen datë 20 Prill 1942-XX të 
Z. Kristaq Angjeli, Teknik i Kl. II-të Grupi B 
Grada IX, me anën e të cilës t përmenduri pa· 
rashtron dorëheqjen për arësye familjarë ; 

Mhassi pa Dekretin Mëkamhësuer datë 3 
Prill 1940-XVIII, nr. 105, mbi normat që rre 
gullojnë gjendjen juridike, ekonomike e jararki 
ke të nënpunsave të Shtetit; 

Dekreton 
Neni 1 

Pranohet dorëheqja e Z. Kristaq Angjeli, 
Teknik i Kl. II-të, Grupi B. Grada IX, me sher 
him pranë Grupit të Bonifikimeve të Korçës. 
konformë percaktimeve të nenit 45 të Dekretit 
Mëkamhësuer të nalt-përmendun, 

Neni 2 
Për të gjitha efektet e ligjës pranimi 1 kë 

saj 'dorëheqje fillon më 1 Maj 1942-XX 
Ky Dekret i kumtohet për botim Fletores 

Zyrtare të Mbretnis dhe për regjistrim Këshi 
llit Kontrolluës. 

Tiranë, më 29 Prill 1942-XX 
Ministri' i Ekonomie Kombëtare: 

K. Kotte d. v. 

Deklarim dorëheqës Sekretari të Kl. l-rë 

Ministri Sekretar Shteti për Ekonomin Kombëtare 

Mbassi pa shkresën datë l0°Prill 194i-XX~ 
nr. 438 15, të Odës së Tregtisë së Tiranës, s1 
mbas së cilës Z. Nexhat Hyseni, Sekretar' i Kr 
1-rë, grupi A grada IX, braktisi vullnetarisht zy· 
rën qysh prej datës 7 Prill 1942-XX ; 

Mbassi pa Dekretin Mëkamhësuer datë 3 
Prill 1940-XVlll, nr. 105, mbi normat që rre 
gullojnë gjendjen juridike, ekonomike e jerar 
hike të nënpunsave të Shtetit; 

Dekreton 
, Neni 1 

Z. Nexhat Hyseni, Sekretar l Kl. Lrë, grupi 
A grada IX, me sherbim pranë Odës së Tregtia 
Tiranës. deklarohet dorëheqëa në konformitet me 
percaktimet . e nenit .4~, p~ragi:. 5,. të Dekreti 
Mëkambbuer të nalt-përmendun. 

Nelli 2 
· · Për të "gjitha -~feltet ·deltlarimi .i' kësaj do- 

rëheqje fillon qysh prej datës' 1 Prill 1942·:xx. 
Ky Dekret i kumtohet për regjistrimin për 

katës Odës së Tregtis së Tiranës dhe ka 
me u shpallë prej Ministris s' Ekonomia Kombë 
tare. 

Tiranë, më 22 Prill 1942-XX 
Ministr' i Ekonomie Kombëtare: 

K. Kotte d. v. 

Përjashtim nëp. nga shërbimi 

Ministri Sekretar Shteti për Financat 
Mbassi pa Dekretin Mëkambësuer nr. 105 

dt. 3-4-1940-XVIII, mbi gjendjen juridike të në, 
punësavet civilë të Shtetit; 

Mbassi pa Vendimin e Këshillit të Dishi 
plinës nr. 2 datë 6-5.1942-XX; 

Dekreton 
Neni 1 

Zot. Anastas Ziso, grupi B) grada XI-të, 
Ndihmës-Llogaritar në provë me sherhim pranë 
Intendencës Financiare në Durrës, në bazë të 
numurit 4 të Nenit 45 të Dekretit Mëkamhësuer 
nr, 105 datë 3-4-1940-XVIIJ, mbi gjëndjen juri, 
dike, ekonomike e jerarhike të nëpunësavet ci 
vilë të Shtetit, përjashtohet nga puna. 

Neni 2 
Ky Dekret për të gjitha efektet hyn në fu 

qi qysh prej datës 13 Prill 1942-XX, do të shpa 
Ilet në Fletoren Zyrtare të Mbretnis dhe do t'i 
komunikohet Këshillit Kontrolluës për rregji 
strim dhe zyravet .tjera përkatëse. 

Tiranë, më 14-5-1942-XX, 
Ministri i Financavet: 
Shuk Gurakuqi d. v. 

Përjashtim nllpunësi nga shërbimi 

Ministri Sekretar, Shteti për Financat 
Mhassi pa -Dekretin Mëkamhësuer nr. 105 

datë 3-4.1940-XVIII, mbi gjendjen juridike të 
nëpunësavet civilë të Shtetit; 

Mhasei pa Vendimin e Këshilht të Dishipli 
nëe nr. 2 datë 6-X-1942-XX; 

Dekreton: 
Neni 1 · 

Zoti lzedin Hazinedari, grupi B) grada XI-US, 
Ndihmës-Llogaritar rue sherbim pranë Zyrës Fi 
nanciare në Fijer në bazë të numurit 4 të ne 
nit 45 të Dek. Mb. nr. 105 datë 3-4-1940-XVIII, 
mbi gjendjen juridike, ekonomike e jerarhike të 
nëpunësavet civilë të Shtetit, përjashtohet nga 
puna. 

Neni 2 
Ky Dekret për të gjitha efektet hyn në fu- 
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· Ftti:tORiA ZlllTARE 1 Guiht 1942-XX Nr. 90 
qi qysh. prej datës 1 Maj 1942-XX do të shpa 
Het në Fletoren Zyrtare të Mbretnis dhe do t'i 
u komunikohet Këshillit Kontrollues për regji 
strim dhe Zyrave tj, ra përkatëse. 

Tiranë, më 14-5-194 2XX. 
Mi nis tri i Financavet 
Shuk Gurakuqi d. v. 

I 

VENDIM 
Tërheqje leiesh për shitje du'inne h 

të hueja të punueme. 

Ministri Sekretar Shteti për Financat 

Mbassi pa nenin 3 kryerresht' i fundit të 
Dekretit Mëkambësor nr. 138 d. 10-X(-1939-XVIII, 
kthye në ligjë n. 3 O 8 d. 12 .VII-1940; 

Mbi propozimin e Komandës kompetente të 
Rojës Mbretnore të Financës së Korçës, përcjellë 
nga Komanda Eprore e Rojes Mhretnore të Fi 
nancës në Tiranë me shkresën nr. 1349 R. S. 
d. 17 Prill 1942-XX; 

Vendos 
Tërheqjen e lejeve të përkohëshme për shi· 

tje duhanesh të hueja të punueme nr. 313-135, 
313-243 dhe të lejeve definitive nr. 278, 289, 
323, 331, 332, 399 të lishueme rispektivisht 
në emën të zz. Abidin Hysen Pulaka e Hamdi 
Seit Pojani, Gaqi Prifti, Miçe Frashri, Andrea 
Vasil Cico, Teki Kolonja, Miahlaq Bimbli, Llazo 
Stavre e Naum Stralla që të gjithë me rishitje 
në qytetin e Korçës, si dhe tërheqjen e lejes 
or. 286 të z. Vasil Rupi në Ersekë e nr. 313- 
271, 374, 391 të zz. Sami· Lamçe, Xhavid D. 
Starova e Aleks Kopi Gusho në Pogradec. 

Cigaret që mund të kenë në rishitje të si· 
për-përmendunit janë t'autorizuem t'i shesin dhe 
mbas tërheqjes së lejes. 

Shkaqet: 
-Abidin Hysen Pulaka e Hamhi Seit Pojani: 

okali përveç që nuk i përgjegjet cilsinave të ly 
una por dhe rishitja asht 20 metra afër rishit 

~es që mban lejen nr, 112; 
J - Gaqi Prifti: nuk asht kiijdesue me fomi· 
zue dyqanin me cingare të hueja të punueme; 
- Miçe Frashri: nuk ka tërhekë asnji-herë 

cingare nga depoja ; 
- Andrea Vasil Cico : merret me tregtin e 

gjanave ushqimore dhe me përfaqësime auto-trans 
portesh; 
- Teki Kolonja: nuk e ka ushtrue rishitjen 

asnjiherë; 
- Mihal Bimbli : lokali ku ushtron rishitjen 

asht afro 100 metra larg rishitjes që mban lejen 
Dr. 66, merret ae tregtin e radjove e ~ë mate- 
rialit të tyne ; 

Llazo Stane: merret me tregtia e druve e 
të qymyrit gja që nuk kanë as një afrim me 
gjanat e monopolrt; 

- Naum Stralla: deri sot nuk e ka ushtrue 
rishitjen, merret me tregtin e gjanave ushqimore; 

- Vasil Rupi ; në Ersekë : nuk ka lokal të 
posaçëm, rishitjen e ushtron në kafe- Dërkore 
të vetën; 

- Sami Lamçe, Xhavid Starova dhe Aleks 
Kopi Gusho në Pogradec: nuk kanë tërhequn 
asnji-hërë cingare nga depoja; 

Urdhnojmë zbatimin e menjihershëm të kë 
tij vendimi me anë të Komandës proponuese të 
Rojes Mbretnore të Financës në Korçë. 

Ky vendim asht i pa kundrështueshëm. 
Ministri i Financa vet: 

Tiranë, 3-6 1942-XX Shuk Gurakuqi d. v, 

VENDIM 
Tërhsqie lejesh p:,cor shitje duhanesh 

të hueja të punueme 

Ministri Sekretar Shteti për .Financat 
Mbassi pa nenin 3 kryerresht' i fundit të De 

kretit Mëkambësuer nr.138 d. 10-Xl-1939.X VIII, 
kthye në ligjë nr. 308 datë 12-Vll-1940 XVIII; 

Mbi propozimin e Komandës kompetente të 
Rojës Mbretnore të Financës së Gjinokastrës, 
përcjellë nga Komanda Eprore e Rojës Mbret 
nore të Financës në Tiranë me shkresën nr. 
1313 R. S. datë 17 Prillë 1942-XX; 

Vendos: 
Tërheqjen e lejeve të përkohëshme për shi 

tje duhanesh të hueja të punueme nr. 313-134 
dhe të lejeve definitive nr. 210, 318 të lëshue 
me respektivisht në emën të Z. Z. Ismajl Go 
lemi, Vllaznija Bezhani, Nusret Karagjozi që të 
gjithë me rjshitje në qytetin e Gjinokastrës, si 
dhe tërheqjen e lejes nr. 236 të Z. Miti Paskal 
Konomi në Përmet e Nr. 243 të Z. Musa Çela 
në Delvinë. 

Cigaret që mund të kenë në rishitje të si· 
për.përmendunit janë t' autorizuem t' i shesin 
edhe mbas tërheqjes së lejes. 

Shkaqet: 
lsmajl Colemi : para 4 muejsh rishitjen e 

ka mbyllë ; merret me tjetër tregti ; 
Vllaznija Bezhoni : merret me tjetër tregti 

dhe rishitjen e ushtron me anën e nji djalit, gja 
që asht, në kundershtim me dispozitën e nenit 
6 paragr. 1 të rregullores përkatëse; 

Nusret Karagjozi: nuk asht kujdesue deri 
sot të gjejë lokal për t'ushtrue rishitjen ; 

· .Miti Paskal Ekonomi në Përmet. : lokal i 
vogël e i ngushtë dhe nuk asht ma se 25 me 
tra larg nga rishitja që mhJn lejen n. 30 e 38 
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metra nga ajo që mban lejen n. 237; merret 
me shitjen e artikujve· për . kundraxhi ; 

Musa Çela në Deloinë: asht shpërngulë prej 
Delvine në Durrës ; për shpërnguljen e rishitjes 
nuk ka respektue nenin 8 paragr. b) të rregu 
Ilores përkatëse. 

Urdhënojmë zbatimin e menjiherëshme të 
këtij Vendimi me anë të Komandës propozuese 
ë Rojës Mbretnore të Financës në Gjinokastër. 

Ky Vendim asht i pa-kundërshtueshëm. 
Tiranë, me 3 Qershor 1942-XX 

Ministr' i Financavet: 
Shuk Gurakuqi d. v . 

D. Nr. it O. Pushim pjestarësh të Trupit 
t' Armatosun të Policis 

Ministri Sekretar Shteti për Punët 
e Mbrendëshme 

Mbassi pa shkresat relative të Drejtori s së 
Përgjithsme të Policie, me të cilat propozohet 
që disa nga përsoneli italian në shërbim të Po 
icis së Shqipnis, të kthehet definitivisht në 

lruolin e Policis s'ltalis ; 
Mbassi pa dhe nenin 28 të Dekretit Mëka. 

mbësuer nr. 15, datë 27-11.1942.XX, mbi atri, 
butat e autoriteteve me funkcione policije dhe 
krijimin e funksionimin e Trupit t' Armato~un 
të Policia, botuar në Fletoren Zyrtare nr. 23, 
dt. 3 3.1942.XX. 

Dekreto u: 
Neni 1 

1) Mareshall i Kl. III Piredda Baingjo, i Gio• 
nnnit, 2) Nënbrigadieri i Policis Aquila Pietro, i 
Rosarios, 3) Agjenti i Policis Porcaro Salvatrore, i 
Haffaeles, 4) Roja e Zgjedhun e Policia Porro Gaeta 
no, i Micheles, 5) Nënbrigadieri i Policia Mioni 
Dante, i Napoleonit, 6) Agjenri i Policis Mosca. 
ti Salvatore, puhojnë së bamit pjesë në Trupin 
e Armatosun të Policie së Shqipnis, për t'u 
kthye definitivisht në ruolin e Policis s' Italis. 

Neni 2 
Për hymjen në fuqi të këtij Dekreti, për 

të gjitha efektet ligjore, për pesë të parët, cakto, 
het data 30 Prill 1942-XX, kurse për agjentin e 
policia Moscati Salvatore, caktohet data 31 Mars 
1942-XX. 

Ky dekret do t'u komunikohet të gjitha 
zyrave përkatse, dhe Ministrie së Kulturës Po· 
pullore për t' a botue në Fletoren Zyrtare të 
Mbretnis. 
Tiranë, më 2-6-1942-XX. 

Ministr' i P. të Mbrendëshme 
M, Gjomakaj d. v. 

D. Nr. 4.1. Këthim funksionari në ru.olet org. 
të Min. së P. të Mbrendëshme 

Ministri Sekretar Shteti për Punët 
e Mbrëndëshme 

Mbassi pa shkresën Nr. 83, dt. 25~5-19-4.2. 
XX, të Drejtoria Qendrore të Partis Fashiste 
Shqiptare, simbas së cilës rilevohet se, Z. Dr. 
Jup Kazazi, ka pushue nga funksionet e Mini• 
strit Sekretar ië Partis Kombtare Fashiste Shqip 
tare; 

Mbassi pa Dekretin Ministruer Nr. 23, dt. 
11-4,1942-XX; 

Mbassi pa dispozitivin e vendimit Nr. 7. dt, 
29-V-1942-XX, të Këshillit t' Administratës pra 
në Ministris së P. të Mbrëodëshme; 

Në vështrim të nenit 79, të normave që 
rregullojnë gj •.. ndjen juridike, ekonomike e jerar 
qike të nëpunësave të Shtetit, t' aprovut>me me 
Dekretin Mëkambësuer Nr. 105, dt. 3-4.1940- 
XVIII; 

Dekreton 
Neni 1 

Z. Dr. Jup Kazazi, i vënë në pritmëni ti 
veçantë për mandat politik, këthehet përsëri 
në ruolet organikë emnorë të Ministris së P. të 
Mbrëndësh..LJe me të gjitha të drejtat që i re 
zervon grada dhe detyra që ka pasun ma parl. 

Neni 2 
Ngritja e kësaj pritmëuije hyn në fuqi, për 

të gjitha efektet ligjore, qysh nga data 8 Maj 
1942.XX, inkluziv. 

Neni 3 
Ky Dekret, për dijeni e veprim, u komu 

nikohet Këshillit Kontrolluës, Drejtoria së Pen 
sioneve, Drejtoris së Llogarive dhe t' Ekonoma 
tit, pranë kësaj Ministrtje, Biografls së Kryemi. 
nisrris, dhe do të botohet në Fletoren Zyrtare 
të Mbretnis. 
Tiranë, më 4 6-1942.XX. 

N-Ministr' i P. të Mbrëndëshme 
M, Gjonmakaj d. v. 

Pranim dorëheqjeje Agjenti kl. I. 

Ministri Sekretar Shteti për Arsimin Botuer 

Mhassi pa lutjen me dt. 28 Gusht 1941- 
XIX të paraqitun prej agjentit të kl. së I- arë 
pranë Institutit Bujqësuer "Arnalto MuesoHni" 
të Kavajës, :.1. Teki Eminaj, më anën e aë cilës 
jep dorëheqjen; 

Mbassi pa shkresën me Nr. 109-1 dt. 6-~- 
1941-XIX, të Drejtoria s' Institutit Bujqësuer 
"Arnaldo. Mussolini,, të Kavajë11 ; 
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1\1hassi pa dorjen përkvtse të veprimeve të 
zhviHuerue me të nalt përmendunin ; 

Mbassi pa nenin 4,5 të D. M. Nr. 105 dt. 
3 4-19:tOXVUI; 

Dekreton 
Neni 1 

Agjentit të kl. së parë t'lnstitutit Bujqë 
suer "Arnaldo Mussolini,, të Kavajës, z. Teki 
Eminajt, Grupi C Grada XII, me rrogë mujore 
140 fr. shq. i pranohet dorëheqja, tue fillue 
prej datës 1-9-1941- XIX. 

Neni 2 
Tue fillue qysh nga data e sipër-shënueme, 

i naltë-përmenduni nuk ka me gëzue asnji të 
drejtë rroge 01e shpërblimi. 

1:y Dekret ka me u-botue no Fletorën Zyr 
t re të Mhretnis dhe ka me i u.kumtue :treshi• 
llit Kontrolluës për regjistrim si dhe të gjitha 
zyrave të tjera përkatse. 

Drejtorija e Institutit Bujqësuer të Xavajës 
ngarkohet me njoftue Intendaneën financiare për 
sa md sipër. 

Tiranë, më 5.6-1942.XX. 
Ministri 

Xhevat Korça d. v. 

Emërim institutori në prov! 

Ministri Sekretari Shteti për Arsimin Botuer 
Mbassi pa Dekretin Mëkambësuer Nr. 105 

datë 3.4.] 940-X\IIII, mbi gjrndjen juridike eko 
nomike të nëpunsavet civilë të Shtetit; 

M.hassi pa Dekretin Mëkambëener Nr. 72 
datë 24.3 1941 - XIX mbi sprovimin e tabelave 
organike të përsonelit Arsimuer ndër qarqe; 

Mhas~i pa Dekretin Ministruer me datë 18 
9-1941 XIX, mbi shpallje» e konkursit për 22 
institutora në provë të Grupit B ; 

Dekreton 
Neni 1 

Z. Emin Baltza, emnohet institutor në pro 
vë për 6 muej pranë Konviktit Mashkulluer t'Elba 
sanit, me rrogë mujore fr. shq. 150, tue u 
inkuadrue në Grupin B grada XI të molit orga 
nik emnuer të personelit Administrativ të Mi. 
nistris s'Arsimit ndër qarqe. 

Neni 2 
Për të gjitha efektet ky Dekret hyn në fuqi-me 

datën e fillimit në detyrë të të nalt-përmendunit. 
J(y Dekret do t'i kumtohet Këshilit Kon 

trolluës për regjistrim e zyrave të tjera përkatse 
dhe do të botohet në Fletoren Zyrtare të 
Mbretni,. 

Tirane, me 15-5-1942-XX 
Ministri 

Xhevat Korça d. v. 

D. n. 42 Pezullim nëpunësi 

NJMinistri Sekretar Shteti për P. e Mbrëndëshme 

Mbassi pa shkresën Nr. 6/298, dt. 28-5-1942- 
XX, të Zyrës Politike pranë kësaj Ministrije, me 
të cilën vërtetohet se Z. Hilmi Thaçi, arshivist i 
T-rë i Nënprefekturës së Rahovecit, asht arrestue 
prej organeve të sigurimit botuer, për zhvillim 
veprimtarije Komuniste, qysh me dt. 1 Maj të 
këtij viti. 

Mbassi pa edhe urdhnin qarkuer Nr. 1177, 
dt. 2-4-1942-XX, të P. T. Kryesia së Këshillit 
ti Ministrave. 

Dekreton~ 
Nen' i vetëm. 

Z. Hilmi Thaçi, arshivist i l-rë, inkuadrue 
në gradën XI-të të grupit C, të ruolit organik 
t' ish Komisariatit të Naltë Civil, për Kosovë, 
Dibër e Strugë, me rrogë mujore fr. shq. l 70~ 
pezullohet nga detyra, për nji kohë të pa caktueme. 

Ky Dekret hyn në fuqi qysh nga data e 
arrestimit të tij, do t' u komunikohet të gjitha 
zyrave përkatëse, dhe do të botohet në Fletoren 
Zyrtare të Mbretnis. 

Tiranë, më 3-6-1942-XX. 
Ministri i P. të Mbrëndëshme : 

M. Gjonmarkaj d. v. 

Pezullim nëpunësi 

Ministri Sekretar Shteti për Punë Botore 
Mbassi pa shkresën Nr. 3065 datë 5 Qer· 

shuer 1942-XX të Policis Mbretnore të 'I'iranës 
me të cilën njoftohet se Tekniku i kësaj Mini· 
strije Perlat Rexhepi asht padit në Prokurorinë 
Ushtarake të Mbretit Perandor pranë Gjyqit Ush 
tarak të FF. AA. t' Unjisueme të Shqipnisë ; 

Mbaesi pa kryerreshtin e I'-rë të nenit 59 
të Dekretit Mëkambësuer datë 3 Prill 1940-XVIII 
Nr. 105, mbi rregullimin e gjendjes juridike, 
ekonomike dhe jerarhike të nëpunsave civilë ti 
Shtetit; 

De k r et on: 
Neni 1 

Zoti Perlat Rexhepi, Teknik i Klasit II-të, 
Grupi B, Grada IX, me shërbim pranë Zyrës 
Botore të Shkodrës, në mbështetje të kryerreshtit 
të I-rë të nenit 59 të Dekretit Mëkambësuer 
Nr. 105 datë 3 Prill 1940-XVIII, mbi gjendjen 
juridike, ekonemike dhe jerarkike të Nëpunsave 
të Shtetit, pezullohet nga detyra me çvcshje prej 
rroge, për nji kohë të pa caktueme. 

Neni 2 
Ky Dekret për të gjithë efektet ligjore, ka 

fuqi që prej datës 1 Qershuer 1942-XX, do . të 
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botohet në Fletoren Zyrtare të Mhretnis dhe do 
t' i komunikohet Këshillit Kontrolluës për re 
gji strim. 

Tiranë, më 10-6-1942-XX. 
Ministr' i Punvet Botore: 

Ilj as Agushi d. V. 

Vumje nëpunësi në pritmeni 

Ministri Sekretar Shteti për Punë Botore 

Mbassi u-pa lutja e Z. Aleksander Voice 
hovski, Teknik i Kl. III-të i ksaj Ministrije, me 
të cilën kërkon nji leje prej gjashtë muejsh me 
shkue në Bullgari për nevoja tepër urgente fa 
miljare; 

Mbassi u-panë nenet 79,80,82,83,92 e 95 
të Dekretit Mëkamhëmer datë 3 Prill 1940-XVIII 
Nr. 105, që përmban normat për rregullimin e 
gjendjes juridike, ekonomike dhe jerarkike të 
Nëpunsave Civilë të Shtetit; 

Dekreton: 
Neni 1 

Z. Aleksander Voicehovski, Teknik i KI. III-të, 
Grupi B. Grada XI me sherbim pranë Zyrës së 
P. Botore së Tiranës, në mbështetje të neneve 
79,80.82,84,92 e 95 të Dekretit Mëkambësuer 
Nr- 105 datë 3 Prill 1940-XVIII, mbi gjendjen 
juridike, ekonomike dhe jerarkike të Nëpunsave 
Civilë të Shtetit, vehet në pritmeni për nji kohë 
gjashtë muejsh, pa të drejtë rroge e vjetersije, 
tuej fillue çprej dates l Korrik deri me datë 31 
Dhetoer 1942-XX, per shkaqe familjare t'arsye- 
shme. 

Neni 2 
Ky Dekret, për të gjitna efektet ligjore, ka 

fuqi çprej datës 1 Korrik 1942-:XX, i cili do të 
botohet në Fletoren Zyrtare dhe do t'i komtohet 
Kësatllit Kontrollues për regjistrim. 

Tiranë, më 10-6-1942-XX- 
Ministr' i Punvet Botore : 

Ilj as Agush:i d. V. 

Pezullim nëpunësi 
Ministri Sekretar Shteti për Punë Botore 

Mbassi pa shkresën Nr. 3065 datë 5 Qer· 
shuer 1942-XX të Policiës Mhretnore të Tiranës, 
me të cilën njoftohet se Tekniku i kësaj Mini· 
strije Ramadan Çitaku asht padit në Prokuro 
rin Ushtarake të Mbretit Perandor pranë Gjyqit 
Ushtarake të FF. AA. t' Unjisueme të Shqipnisë; 

Mbassi pa kryerreshtin e Irë të nenit 59 
të Dekretit Mëkamhësuer datë 3 Prill 1940-XVIII 
nr. 105, mbi rregullimin e gjendjes juridike, eko 
nom i ke dhe jerarkike të Nënpuneave Civilë të 
Shtetit ; 

Dekreton 
Neni I 

Zoti Ramadan Çitaku, Teknik i Klasit II-t~, 
Grupi B, Grada IX, me shërbim pranë Zyrës P. 
Botore t' Elbasanit në mbeshtetje të kryerreehtit 
të Irë të nenit 59 të Dekretit Mëmhësuer 
nr. 105 datë 3 Prill 1942-XVIII, mbi gjendjen 
juridike, ekonomike dhe jerarkike të Nëpunsave 
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 

fuqi që prej datës I Qershuer 1942-XX, do të 
botohet në Fletoren Zyrtare të Mbretnis dhe do 
t'i komunikohet Këshillit Kontrollues për re 
gjistrim. 

Tiranë, më 9-1942-XX 
Ministr' i Punvet Botore : 

Iljas H. Agushi · 

FLETË · SHPALUE 

Komuna e Qendrës së Bilishtit në mbështe 
tje të vëndimit të Konsultës nr. 15 datë 1. Ko 
rrik 1942-XX, nxjerr n' adjudikatë sypërmarrjen 
me pak-dhanje të ndertimit të mbrendshëm ~ 
shkollës së katundit të Vishocicë si mbas pllanit 
preventiv, me konditat e poshtë-shënneme. 

1 )Ankanti do të shvillohet nën kryesin e kryeta 
rit të Komunes së Qender së Bilishtit, përpara Kon 
sultës të njizet e njitën ditë nga data e botimit 
të ksajë Fletë Shpallje -në Flatoren-Zyrtare, prej 

~ orës 9 deri n'. orën 12 para dreke dhe dorzimi 
definitiv bahet po n' at ditë. 

2) Ankanti do të shvillohet në mëndyrën e 
parapaeme në nenin 36 të paragr. 2 në lidhje 
me paragr. 2 të nënit 38 të Regullores se Kon· 
tabilitetit të Përgjithshëm të Shtetit d. m. th. me 
oferta të mshehta të pregatituna prej Konsultës. 
Ofertat do të jepen të mhylluna në zarfa të 
vulosun me dyJlë të kuq, dhe do të permbajnë 
shprehimisht pranimin e konditave të Fletë-Shpa 
lljes nënshkrimin e qartë t' ofertuesit bashkë ~e 
garancin përkatse sikuer shënohet ma poshte. 
Ofertat pranohen me anën e postës dhe me nde 
rmjet sine përsonave të tretë, të cillët duhet 
të kenë perfaqsin legale. Nuk pranohen oferta 
me telefon. 

3) N' orën 9 paradreke të ditës qi o shënue 
ma sypër për shvillimin e ankantit, Kryetari i 
Komunes hapë ankantin tuej vue mbi tryezë 
skeden e mshehtë, mandej i njofton konkurrue 
save objektin e ankantit dhe kondidat e kontra 
tës. Deri n' ora tre mbas hapjes ~ ankantit 
vashdon -pranimi i ofertave. Ofertat e paraqitun 
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nuk. mund të tërhiqen, por ofertuesi mund të 
paraqesë edhe oferta të tjera para se të fillojë 
çelja e zarfave. Mbas kalimit të tri orëve d. m. 
th. n' orën 12 fike në mes të ditës, në prezen 
cën e ofertueseve do të çelen ofertat dhe adju 
dikimi do të bahet mbi emnin e atijë qi do të 
tetë çmimin e atijë qi do të ketë çmimin ma 
t' ultë. 

4. Ata qi dlshrojnë të marrin pjesë në kët 
ankant, duhet të depozitojnë n' Arkën e Komu 
nes për garanci 19 / 0 mbi shumën qi do të ofroj 
në ose garanci bankare për kët shumë, ose t' i 
potekojnë n' ipotekë të parë në favor t' arkës së 
së Komunes, pasuni të paluejshme të tyne të 
ndodbuna në katund, por në kët rasen e fundit 
garancija do të jetë dy fish d. m, th. 20°/9 mbi 
ahuoiën qi do të ofrojnë. 

5. Çmimi bazë asht fr. Shq. 5380.86°/0 
(pesëmijë e treqind e tetedhetë e 86°/°) 

6. Pagesa do të bahet në katër keste : i pa· 
ri në mbarimin e dyshemeve, i dyti në mbarimin 
e dyerëve dhe të dritoreve, i treti në mbarimin 
e lyemjes dhe i katërti në fund të krejtë pu· 
nimeve, të vërtetueme me raportë teknik. 

7. Dorzimi i punimeve do të bahet në fund 
të Shtatorit të ktijë -vitit, 

8. Dhetë ditë mbas dorzimit të ksajë sy 
përmarrje do të hahet kontrata noterjale. 

9. Sypërmarrsi ngarkohet me pagimin e tak- 
111!11 2°fo kasnec mbi shumën e eypërmarrjes në 
bazë të paragr. 24 të ligjës mbi disa ndryshime 
te Ligjës së Komuneve shpallë në Fletoren Zyr 
tare nr, 31 dt. 31 Maj 1934 si edhe me shpen 
zimet e kontratës-noterjale, t' adjudikatës të pro 
ces-verbalit e të Fletores Zyrtare. 

Bilisht, 2 Korrik 1942.XX 
Kryetari i Komunes 

FLETË SHPALLJE 

Bashkia e Korçës nxjer në adjndikatë tepër· 
dhënje shitjen e disa trojeve për ndërtime të 
ndodhuna në Shetitoren Gjergj Kastrioti me - 
konditat e poshtëshëouemun. 

Parcella A me një sipërfaqe prej metro ka 
re 303,187 me kufi lindje Parcella C. P. She 
titoren Gjergj Kastrioti. V. Parcella B. dhe J. 
Rruga e Re që do të hapet simhas pllanit. 

Parcella B. me një siperfaqe metro katrore 
923,562 e kufizuar L. Parcella C. P. Shet. Gjer 
gj Kastrioti V. Rruga e re për tu hapur J. Par 
cella A. 

Parcella C. me nje siperfaqe metro kare 
289,750 e kufizueme L. Parcella D. Perëndim 

Parcella A. Veri Parcella Ç dhe Jugë rruga e re 
që do të hapet. 

Parcella Ç me një sipërfaqe metro kare 
280,250 e kufizuar L. Parcella dhe Perëndim 
Parcells B. Veri rruga e 're për t'u hapur dhe 
Jugë ParceUa C. 

Parcella D: me një sipërfaqe metro kare 
285,000 e kufizuar Lindje Parcella E Perëndim 
ParceUa Ç Veri Parcella Db. dhe Jugë rruga e 
re për t'u hapur. 

Parcella Db. me një sipërfaqe metro kare 
280,000 e kufizueme nga L. Parcella E Perën 
dim ParceHa Ç Veri rruga për . t'u kapur dhe 
Jugë parceUa D. 

Parcella E me një sipërfaqe prej metro kare 
285,000 e kufizueme Lindja Parcella F. Perën 
dim Parcella D. Veri Parcella E dhe Jugë rruga 
e re për t'u hap. 

Parcella .I!, me një siperfaqe mertro kare 
285,000 e kufizueme nga Lindja Parcella F. 
Perëndim Parcella Db. Veri rruga e re për t'u 
hapur Jugë Parcella E. 

Parcella F. me një sipërfaqe metro kare 
518, 75 e kufizuar Iindja rruga e Prejes Perën 
dim Parcella E dhe E. Veri rruga e re që do 
të hapet dhe jugë rruga e re për t'u hapur dhe 
pjesërisht rruga e Prejes, 

Çmimi bazë për parcellat A. caktohet fr. 
shq. 100 për parcellën B. fr. shq. 90 për par· 
cellën C. fr. shq, 80 për parcellën Ç fr. shq. ~~ 
për parcellen D. f. shq. 60 për parcellën Dh. K E. 
fr. shq. 65 dhe për parcellën F. fr shq, 70. 

Gjith' ashtu oxiren në ankand tepër dhë 
nje dhe pronjat që ka Bashkia në katundin Dish 
nicë konformë notës transkriptimit nr. 93,8 da 
të 8 Tetor 1934 toke punimi 48 dynymë që ndo 
dhet po në katundin Dishnicë me kufi që shë 
nohen këtu poshtë. 

1. Arë. prej tetë dynym në vëndi Cepolll 
me kufi L. Udhë P.Sali e Islam Hasan V. e J. 
Hysen Rushan. 

2. Arë prej tre dynym po në atë vend me 
kufi L. Hasan Ali P. Udhë V. Ibrahim Mustafa 
e J. Islam Hasan. 

3. Arë prej tre dynym në vend me kufi 
L. Hasan Ali P. Udhë V. Sali Hasan e J. Hy· 
sen Rushan. 

4. Arë prej gjashtë dym m në vëndi Tër, 
thorja me kufi L. Udhë P. Haoim Tahir V. Hy. 
mer Gani J. Udhë. 

5. Arë prej 7 dynymë me kufi L. e J. U. 
dhë P. Rysen Rusban e V. Arhile Andon. 

6. Arë prej një dynym në vendi Slatina 
me kufi L. Haxhi Ahrnet P1 ~ J. Llambro Spa· 
ho - V. Haxhi Ahmet. 
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7. Arë prej një dynym me kufi L. udhë 
P. Rushit Sali V. Hendeku ~ J. Rakip Ilias ni 
Tindi . M~gilla. . . . 

8. Arë!" në vendi Mogilla prej katër dyµ.ym 
me k~fi L. Tdhë P. Rui,hit Sali V. Rakip Ilia& e 
I. Hasan Neviçishti. 

9. Arë në vendi Qeramidhet j:,roj tre dynym 
me kufi L. udhë P. Sabri Abedin V. Miti Tase e 
J. Shahin Asllan. 

10. Arë prej tre dynym në vëndi vreshtat 
me kufi Adem Sulejman P. udha V. Haxhi Sali 
e J. Shahin Asllan. 

11. Arë prej tre dynym në vreshtat me ku 
fi L . Emiu Avdi P. Udhë V. Sall Selim e J. 
Haxhi Suli. 

12. Arë prej tre dynym në meraja me ku, 
fi L. Tahir Mylsim P. udhë V. Sabri Abedin e 
• J. Sali Selim. 

13. Një Arë mbi tri pjesa të pa ndara të 
një arë në xhadeja prej pesë dynym me kufi 
L. ~ J. Udhë P. Haxhi Banush e V. Sali Selim. 

14. Një pjesë mbi tre pjesa të pa ndara të 
një are prej dynym në vëndi molla me kufi L. 
Rafail Avram P. Sulejman Alo V. Sali Hasan 
J. Ismail Telha. 

15. Një pjesë'mbi tri pjesa të pa ndara 1-3 të 
një shtëpie bashkë me 2;1jë dyqanë dhe devabia 
ne me kufi L. Sulejman Rakip e tri anët e tje 
ra udha. 

Që të gjitha këto të ndodhura në kufin e 
katundit Dishnicë me çmim bazë të gjitha arat 
fr. shq, 7QO shtatëqind dynym ëdhe për pjesë e 
dyqanit fr. sbq. lOUO një mijë si çmim bazë. 

Ankandi do të zhvillojnë në sallën e 'Bash, 
kisë dhe përpara Komi-ionit të kryesuar prej 
Kryetarit Bashkisë të 21 tën ditë që nga dita e 
botimit të kësaj Flet Shpallje në Fletoren Zyr· 
tare dhe në rast se kjo ditë do të takojë ditë 
pushimi ankandi do të zhvillohet të nesërmen. 

Ankandi do të zhvillohet në mënyrën e pa• 
rapame në nenin 36 të Rregullores mbi zbati 
min e Ligjit të Kontabilitetit, me anën e ofer 
tave në zarfa 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 pra• 
nimin e konditave të përshkruar në këtë flet 
shpallje, nënëshkrimin e qartë të ofertuësit. 

Në orën 12 në mes dite do të çelen ofertat 
në prani të ofertuësve dhe mbasi të paraqiten 
me çmimet bazë dhe me skendën e mshefët adju 
dikimi do t' i bëhet atij që do të ketë ofruar 
çmimin më të naltë. Ofertat që do të jeni! me 
të ulëta nga çmimi bazë nuk do të meren pi 
rasysh. 

Nr.1,. _, 

Ata që duhet U! marin pjesë në kë~ q. 
kand duhet të depoaltojnë në· .lrkën e Bashk.isiS 
një garanci 5°/o në të holla nibi shumën 'e 'p~r-: 
gjithëshme që do të kapë sipërmarja ese gara•· 
ci bankare për :'këtë shumë. ' 

Blerësit ngarkohen me pagimin· e taksëe 2°/. 
mbi shumën e përgjithëshme që do të kapi 
blerja. 

T' interesuemit për të marrë dijeni ma ti 
plota dhe për çdo informatë tjetër mund të drej 
tehcn në Sekretarin e Bashkisë. 

Korçë, më 18 Qershor 1942-XX 
Nga Bashkia e :Cerçëe: 

FLETË • SHPALLJE 
Administrata e Postave T elegramave 

dhe Telefonave 
Art. l 

Lej mohe l 1e në muejin . . . . ditën . 
prej orës 9 deri ora 12 në Zyrën e · N)Prefektu· 
res para Komisionit t' ankandit i kryesuem prej 
Nënprefektit ka për t' u ha ankandi për shitjen 
e poat-bartslsë për dy vjelë ç' prej I Korri 1941 
deri ine 30~ Qershuer 1943, d. m. th. për ushtri 
met Financiare 1941-42 dhe 1942,43 ndermjet 
Leshë Shënpalë e anasjelltas tri herë në javë me 
automobil tue i përshi dhe marëdhanjet postare 
ndër zyrat ndermjetse të rreshtueme n'Art. 1 te 
kontretës që gjindet pranë Zyrës Poetelegrafoni 
ke të Lezhës. 

Art. 2 
Ankandi i post-bartësisë treguem n' Artin 1 

këtu sipër, do të bahet 21 ditë mbas ditës se 
Shpalljës në Fletoren Zyrtare prej orës 9 deri 
më 12. Po kje se atë ditë takon festë zyrtare, 
ankandi bahet të nesërmen po n'orën e sipër- 
tregueme. 

Art. 3 
Çmimi bazë për ç'do muj për post-bartein'e 

tregueme në Art. 1 asht Fr. shq. (400) 
Art. 4 

Ofertat nuk duhen të jenë baras me çmi 
min bazë që shenohet këtu sipër por për ahzi 
tjen përqindse mbi çmimin bazë. 

Art. 5 
Pranimi i ofertave do të ngjasin tri orë d. 

m. th. prej orës 9 deri ora 12 mandej çelen 
zarfat, ofertat e paraqituna nuk mund të tërhi 
qen, por secilli ofertues mund të paraqesin te 
tjera oferta ~jith-herësh para se të bahet çelja 
e zarfavet. 

Art. 6 
Ofertuesi, për me marrë pjt,së n'adjutikatëa 

e post-bartësisë tregue n'Art. 1. do t'i paraqesin 
komisionit t'adjudikatës dokumeatat dhe ;aran• 
cinë si këtu posl)të vi jon : 
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a) Nji dishmië pr~j administratë& •• n11dit 
ku ofertuesi ushtron, aejen ose tregtln" e ti,j, nl 
të eilen do vërtetohet se asht i ndershëm, 

b) ~ji çertifikatë t' Odës së Tte;tis~ .së _TC• 
ndit, ku ofertuesi ushtron, zejen ose tregtin" ql ta 
vërtetojnë sotsin', e tij për të krjemuait e kërij 
iherbimi dhe që zotnon të gjitha mjetet e në 
Tojshme për plotsimin e detyrës. 

c) Nii garanci ipotekore prej Fr. shq. (600) 
në ab.kallë të parë mbi pasuninë të pa-tundshme 
e të /~egullshme si mbas dispozitave të Iigjës 
mbi garancitë ipotekore të shpalluna në Eleto 
ren Zyrtare ,N,t,. 34 dt, 12-6-1934. 

Ofertuesi mund të japi garancinë relative ti 
post-barsisë edhe në të holla, tus depozitue vetëm 
gjysmën e shumës së tregueme këtu sipër, tue u 
derdhun n' arkën e zyrës financiare të Shtetit 
ese në B~~"~ën Kombtare të Shqipnlsë, 

Art. 7. 
Personat, të cilët do t' oferojnë me garanciu 

e nji penonit tjetër të tretë, detyrohen të .: para 
qesin 5 ditë para datës së. zhvillimit t' ankandit 
nji akt. noterjal the të cillin të provojnë se janil 
t' autorisuern si mbas ligjës, të japin ofertat e 
të marrin për sipër obligimin dhe të në!nshkrllej· 
në k~ntrat.~n me sigurimin e garancisë financiare, 
bankare'~ lpotekore të të garantuemit. Në rast t& 
kundërt ofertat e tyre nuk kanë m' u marrun · 
para 11ysh! 

Art. 8. 
Ofertuesit që do të konkurojnë n' emën e 

për llogari të personave të tretë, duhet të para 
qiten të pajosun me prokurat autorizuese' legale, 
për ndryshe ofertat e tyne auk kanë me qeni 
ti vlefshme. 

Art. 9. 
Nuk janë të pranueshme të gjitha ato oferta 

që do të kenë shprehje kondiclonale ose shprehje 
riferimi, gjithashtu nuk do të merren parasyshë 
efertat e bame m' anë telegrami ese telefoni. 

Art. 10. 
Pranohen edhe oferta të dërgueme me poeti 

t' adresueme Komisionit t' adjudikatëe eS pest 
bartsiaë. Veç ksajë adrese sipër zarfit duhet t6 
shënjohet edhe spost.bartsija së cilës i referohet 
oferta. Por në kët rast, përgjegj1ija e vooeaas ta 
mbritjes s' ofertës pas orës 1ë ankandit, i përket 
riskut për dërguesin që interesohet. 

Art. ll. 
Garancija e përmendun në art. 6 paragrafi 

o) i kthehet me nji herë të gjithë ofertueseve, 
për nç atij që ka me ngelë sipërmarrës. 

Art. 12. 
Ankandi do të hahet si mbas paragrafit 2 

·I nenit 36 të Regullores për zbatimin e Ligjit 

ti g_gatabiliteth m~l adatniatrimin • p••••ial 
li Shtetit. . . ' , 

A.rt. ' 13. 
N~ erën .• ~ • Kryetari i Komisionit çelë o 

f er tat në prezencën e ofertuesve, i krahason me 
ekedën e mshefët dhe mbassi të përjashtohen ato 
oferta qi janë përmbi skedë, sipërmarrja e posta 
bartëslsë i adjudikohet ofertuesit ma të mirë si 
mbas nenit 38 të Regullores për zbatimin e ligjit 
të nalt përmendun. Në rast se ndër ofertat e më· 
1hefta rezulton 11e .dy ose ma tepër ofertuese kanë 
paraqitë oferta të njinjlshme e qi janë të pra 
nueshme, at' herë veprohet në nji Ieçiracion ve 
tëm ndërmjet të tyne si mbas nenit 41 të Regu 
llores, pastaj i adjudikohet post-bartsija ofertuesit 
që jep çmimin ma t' ultë. Për veç ktij rasti, nuk 
ka m' u ha ndonji konkurenc' e hapët. 

Art. 14. 
Shpenzimet e botimit të shpalljes në Fletoren 

Zyrtare si dhe në fletoret e vendit, gjithashtu edhe 
1hpenzhnet e lidhjes së kontratës etë pagesës si 
dy perqind (2~ / 0) takse , kasnec, Bashkisë; randoj 
në mbi sipërnrarrsin të cillit i mbetet kjo post· 
bartslë, ., 

A.rt,, 15; 
Adjudikatari detyrohet me lidhë kontratën - 

defin~ti..-e per pest.bartsin q' i, mbetet mbrenda 
10 ditve mbasi të jepet autorizimi nga Drejto· 
rija, e Përgjishme · P-:T. T. Në rast të kundërt 
pott.bartsija' ka m" u ~ue persërië · n' adjudikati 
dhe në kjoftë se në përfundim të ksajë rezulton 
nji çmim ma i naltë se ·aj i adjudikatës së parë, 
diferenca do të mbulohet me anën e- gatanci.së 
s' adjudikatarit të parë. - '.1 ·. · 

· Për veç të mbulimit të damit, adjudikatari 
i parë duhet t' i paguej Administratës Postele 
grafonave .edhe nji gjobë prej tre perqindë mbi 
çmimin bazë 'të caktnem n' Art. 3 të llogaritun 
per dy vjetë, Adjudikatari nuk ka kurrsesi ti 
drejtë me reknrue në Gjygjë. 

Lezhë, më 13·6-1942-XX 
Këshilli Administrati..-. 

PLETË- SBPALIJE 
Prefektura e Vlorëe si mbas autorizimit 

Nr. 8118-11 ex 41 date 19-II-1942.:XX të Ministrisë 
të Mhrendeehme, nxjer n' adjudikat paksimi pu 
blik fornizimin e sendeve të nevojshme për bur, 
811• e Vlor!s, U! cilat hollsishtpo shënohen këtu 
poshtë per ushtrimin Financiare 1941-1492 , 
194"2-48, 
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Grupi lrë 
1) Bukë gruni 

Çmimi baza Fr. Shq. 
(çmimi i Komisionit 
që ka me u caktue 

here mbas herë) 
Grupi II-të 
2) Sapun vendi kualitet i T-rë. • 
3) Fshesa vendi me bishte 
~) Teneqe boshë. . • . • • copë 
5) Kazan prej Llamarine me kapak për 

të derdhun ujë të hurgosunit me 
dimension 0,50 X0,50 për copë 

6) Kova për ujë prej Llamarine ,, 
7) Litar për Kove për . Kgr. • . . Kg. 
8) Llampadina elektriku që prej 5 deri 

25 qirijsh për copë . . . copë 
9) Furca për të lyer me gelqere . ,, 
10) ,, " të larë dyshemet . . ,, 
11) Pompa për flit . . • . . ,, 
12) Flit . . • . . . Kg. 

Grupi III-të 
13) Qymyr druni, në baze të tarifës prej 

Lisi • • • . . • . Kg. 32 
14) Gelqer~ kokel . . . ,, 20 

1) Adjudikata do të hahet lë njëzetën- dit 
mbas asaj të botimit të kësaj flet - shpallje në 
Fletoren Zyrtare dhe para Komisionit të posaçëm 
nën kryesin e Prefektit me antarë : 

Prokuror' i Mbretit, Drejtor' i Financave, 
Kryesekretar' i Prefkturës dhe Nëpunsi i Burgut, 
e tue u hap ankandi në ora 9 para dreke dhe 
do të vazhdoj i hapët për tri orë resht si mbas 
nenit 38 të Regullores mbi zbatimin e ligjit të 
Kontabilitetit të Përgjithshëm të Shtetit. 

2) Ofertat do të epën me zarfa të mbyllu 
na e të vulosuna me dyll U~ kuq dhe do të 
mbajnë zbritjen e përqindjes nga çmimi bazë i 
caktuem në këtë flet-shpallje, që do të kraha 
sohet mandej me skedën e msheftë, pikërisht siç 
parashikon neni 36, i · Regullores në fjalë. Ofer 
tat do tç mbajnë zbritje përqindëse në përgji 
thësin e sendëve që përfshin një grup, jo veç e 
veç për çdo send, kurse ofertimi për ç'do grup 
të posaçëm asht i pranueshëm. 

3) Ofertat për grupin e I të bukës do të 
sjellin vetëm zbritjen përqindëse mbi çmimin e 
1aj që cakton Bashkia ose Komisioni i posaçëm. 

4) Ç' do veprim tjetër që i përket formës 
e' ankandit do të hahet pikërisht si mbas dispo 
zitave të neneve të sipërme dhe të nenit (41) 
të Regullores të Kontabilitetit. 

5) Ofertuesit për të marre pjesë n' adjudi 
katë duhet të paraqesin një garanci Bankare ose 
të depozitojnë në një arkë Shtetnore fr. ehq, 
600.,pë_r grupin e 1. e fr. shq. 200.-për të dytin, 
fr, shq, 180.- për të tretin, në favor të Prefe- 
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rtr. ~o 
kturës se Vlorës, shumë e cila do t'i kthehet 
sipërmarrësit kur te marri fund kontrata, kurse 
ofertueseve doreheqës u kthehet aty për aty. 

Mbrenda dhjet ditve nga data e komuniki 
mit, sipërmarrësi detyrohet me neneshkrimin ë 

kontratës, në rast të kundërt, sipërmarrja anulo 
het dhe ç' do dam që do të rjedhi nga sipër. 
marrja e dytë i ngarkohet sipërmarësit të parë 
përveç humbjes së garancia, 

6) Koha q.ë shef dobi sipermarresi, fillon 
nga data e aprovimit te kontratës nga Ministria 
e P. të Mhrendeshme, dhe mbason me 30,6,1943. 
Kur sipermarësi nuk plotëson detyrimet qe do te 
mari përsipër me kontrat, humb garancln e cila 
regjistrohet e ardhur Shtetnore pa qenë nevojë 
për nji formalitet tjetër. 

7) Buka do të gatuhet prej mielli gruni të 
kualitetit që odhodhet në pjacë, e pjekum mirë 
duke ja dorezuarë regullisht e me shpenzimet e 
sipërmaresit zyres së Burgut, gjithënjë një dit 
ma vonë mbasi te piqet. 

8) Sapuni do të jetë i kualitetit 1. rë te 
vendit dhe dorëzimi do të hahet në zyreu ••Bur• 
gut me shpenzimet e sipermarrësit. 

9) Fshesat do të jen te kualitetit te mira 
dhe të bamana në vend aehtu dhe teneqet du 
het te jenë te reja e të mirë, Kazanet prej lla 
marine me kapak dhe per ujë do te jenë prej 
llamarine te trash dhe do te sjellen ne zyren e 
burgut me shpenzimet e sipermarrësit, 

1 O) Qymyri do të jet prej dushkut, i that 
e i pa perziem me dhë ose gurë dhe te mos ke 
te tos (pluhum) dhe të dorezohet me mjetet e 
sipermarreelt ne zyren e burgut. 

1-1) Në rast se sendet e nal-tpermenduna nuk 
do të jenë q'i mbas kualitetit te siper-permendur. 
Administrata e burgut ne bazë të njej proçes-ver 
bali qi do të mbajë regullisht, ka të drejt me 
e kthye duke e blerë në trek për llogari të si 
permarrësit- 

12) Sipërmarresi detyrohet të vazhdoje në 
dhanjën e bukës dhe të sendeve të tjera deri 60 
(gjashtedhjet) dit mbas mbarimit të afatit të ko 
ntratës me çmimet e pajtum, ne rast se kontra-' 
ta e re nuk do te jet e perfundueme. · 

13) Çmimi i sendeve të sipër-shenueme do 
t'i paguhet sipërmarrsit nga arka e Financës së 
Vlorës me mandat direkt të këtë paraqit regu 
Ilisht dokumentat justifikuese t;; vërtetueme nga 
autoriteti kompetent. 

14) Shpenzimet për lidhjen e kontratës, të 
shpalljes në Fletoren Zyrtare dhe për protest e 
tjera që mund të ndodhen i ngarkohen sipër 
marrësit. 

15) Konfliktet që mund të ndodhin midis 
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Drejtorit të burgut dhe të sipërmarrësit në kua 
litet.in e bukës zgjidhen definitivisht prej Kë 
llhillit të Bashkis se vendit, në sa për artikujt 
e tjerë prej Këshillit Administrativ t' Odës së 
Tregtie. 

16) Nga vonimi pagesës deri në tre muaj, 
sipl!rmarrësi nuk ka të drejt premjen e ushqi 
mit, as të sendeve tjera të përshkrueme sipër. 
Vlorë, më 2 Mars 1942-XX. 

Nga Prefektura e Vlorës 

Shpallje Gjygjesh 
ORDONANCË 

Neve, Hamdi Binbashi, Gj. Kl. Lrë me fun 
ksjon Gj. Hetuës pranë Gj. shk. T-rë në Durrës. 

Në procedimin hetimuër shvilluar kondra të 
qojturit: Bajazit Hallt Thaçit, me dat-Iindje 3- 
2-1900, Kosovar, emigrand e banuës në katundin 
Gërrmaj i Kavajës, i arratisurë, 

I dërguarë para nesh mbassi më dat 18-10- 
1940-XVIII, tue zanë pritë në kohë nate, ka vra · 
rë Muhamed Hysejn Hoxhën dhe Isa Bajram 
Canin si edhe ka qëlluar me armë kondra anku 
&Jit Beqir Cani-t, 

Tue marrë papasysh se, me provat e mble 
dhura vërtetohet . se, vrasja e viktimave e Isa Ca 
ni dhe Muhamed Hoxha nga hatundi Gërrmaj 
të Kavajës dhe tentativa e vrasjes kundra Beqir 
Cani-t nga ay katund janë kryer nga i pandehuri 
Bajazit Thaçi, emingrant Kosovar hanuës në ka 
tundin Gerrmaj, i cili në bashkë-punim direkt 
me nji pe-rson të pa-njohurë, fajet në fjalë i ka 
kryer nën këto rrethana: Katër-pesë vjet para 
ngjarjes i pandehuri Bajazit Thaçi ishte dënuar 
me 30-vjet burgim për vrasjen që kishte kryer 
në dam të Hajdar ~jonit nga katundi Gërrmaj. 
N~ padien kundra atij ishin si dishmitarë të 
akuzës dhe të dy viktimat, të cilët kishin depo· 
nuarë në disfavor të Bajazitit, sa do që ky i 
kishte Iajmëruar nga burgu që të depononin në 
favorin e tij. Siç asht e natyrëshmë Bajaziti ku 
ndra viktimave kishte ndjerë zëmërim kundra vik 
timave për deponimet e 'tyne. Me rastin që ay 
dolli nga burgu në vitin 1939 për shkak të fa. 
ljes, hidhrimin që ushqente kondra viktimave e 
mbajti të fshehur. Por më dat 18-10-1940-XVIII, 
që viktimat dhe i q1Uuëmi Beqir Cani kishin 
vajtur për iftar në shiëpin' e di-hmitarit Ymer 
Hasan Kërçukut nga Kavaja, vendosi të vrasij 
viktimat, kur ketë do të ktheheshin në shtëpie 
e tyne. Me këtë qëllim i armatosur me pushkë 
mavzer dhe i shoqnuar nga nji përson i pa-njo 
hur zuri prit jasht katundit Gërrmaj. Kur të · dy 
viktimat në kohë nate u kthyen në shtëpit e tyne 
bashk~ me Beqir Cani-n, i pandehuri me shokum 
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e 'tij të pa-njohur, qëlluan të dy viktimat me 
qëllim vrasje. Gjith'ashtu qëlluan dhe kundra 
Beqir Canit po me qëllim vrasje. Nga plumbat 
e qëllesave mbeti i vrarë Muhamed Hoxha. mori 
lezione shum të rënda Isa Ceni, i cili më pastaj 
vdiq, dhe Beqir Cani nuk u prek. Pasë ngjarjes 
Bajaziti u arratis dhë deri sot nuk asht dorzuarë, 

V aprat e të pandehurit parashikohen prej 
neneve 69, 405 Nr. 2 dhe 62 të K. P. në pa· 
rashikim me nennin 403 po t'atij Kodi 

Prendej, 
Tue pëlqye edhe mendimin e Prokurorie 

Mbretnore të vëndit, 
U rdhënojmë : 

Në bazë të nenit 128 të K. P. P., deferi 
min para Gj. Kolegjial të vëndit të pandehurin : 
Bajazit Halit Thacin, për t'u gjykuarë si auktor i 
veprave deliktuoze nalt-përshkruëme. 

Durrës, më 5-6-1942-XX. 
Gjyqtari Hetuës: 

LETËR-LAJMIM! 

Zz. Jani, Petraqi, Marije, dhe So/ije Stejës 
(Merxhanit) të gjith banuesa n'Amerik me banim 
të paditur. 

Si mbas nji akt-gjykimi Kolegjial të Beratit 
me nr. 43 dat 30-12-1930 ligjoruar me akt-gjy 
kimin e Gjyqit Diktimit me nr. 319 dat 9- 7 • 
1941 më të cilin asht vendosur anulimi i vepri 
mevet proceduriale të Përmbarimit të bëra deri 
tash prej Zyrës së Përmbarimit kondra debitorë 
vet Jani, Petraqi, Marije, dhe Sofije Stefës në 
vështrim të akt-gjykimit të paraqitur prej kredi 
torit z. Kostaq Stefës dhe lënëja e këtij të lirë 
të procedoji në nji ekzekutim të ri. Me qënë se 
ana kreditore z. Kostaq Stefa me anën e përfa 
qësuesit të adj av. z. Fejzi Rrulit tue paraqitur 
këtë akt-gjykim kërkon vazhdimin e ekzekutimit, 
për ngeljen e shumës 200 (dyqint napolonave) të 
rrjedhura nga qiraja e shtëpisë. 

Pra në vështrim të nenit 23 të ligjit Për 
mbarimit dhe neni 7 të ligjit mbi disa lehtësira 
në pagimet e obligimevet private të lindura para 
datës 12-3-935 porositeni që brënda gjasht muej 
ve nga data e ekzetimit të këtij letër lajmimi të 
depozitoni pranë kësaj Zyre shumën e sipërme 
së bashku me aksesorët e tyre përkatës se për 
ndryshe do të veprohet si mbas ligjës. 

Me qenë se Gjyq-bjerl!it sipër.treguar ndo 
dhen në Shtetet e Bashkuara t'Amerikës dhe ko 
munikimi direktë në kohën e tashme asht i pa 
mundur për shkak të Luftës, si mbas vendimit 
të Kryesie së kësaj Zyre dhe në vështrim të ne 
nit 502 dhe paragrafevet II e VI. të nenit Sll 
të Sht. P. Civ. ky lajmërim botohet në Fletoren 
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tutit nji fac.simile të nënshkrimeve, dy, prej An 
tarve në fjalë, t' autorizuem për të tërhjekë (pre 
levue) shumat e nevojshme për hlemjen e hag 
tiës në fjalë. 

Art. 4 
Tërhjekjet (prelevimet) do të bahen pranë 

Degës së Banco di Napoli ,,Albania" në Prizrend 
(e cila do të hajë marrëveshtje më të sakta me 
komisionin Ministria), që veprimet të zhvillohen 
në mënyrën më të mirë të mundëshme) me anë 
çeqesh llogarije rrjedhëse të nënshkruem kështu: 

(,,Të dy Antarët e Komisjonit") 
Çeqet në fjalë do mund të lëshohen si në 

favorin e vet ashtu edhe në favorin e personave 
të tretë. 

Art. 5 
Ministrija e Ekonomia Kombëtare, dhe për 

këtë Antarët e autorizuem, tue marrë para syësh 
krenat e bagtiëve që do të blehen, të caktuem 
në saaiën e njëmijë, do të munden me tërhjekë 
në sasiën maksimale prej fr. shq, 1.000.000. 
(një milion) veçse po të merren vendime të tjera 
po të paraqitet nevoja. 

Art. 6 
Bagtia e hlëmun do të transportohet ndër 

qendra e shperndamjes me kujdesien e vetë Mi 
nisries në menyren që do t'i duket ma mirë. 

Art. 7 
Për dorëzimin e hagtis bujqve hlerësa zy 

rat e mvaruna nga Ministrija e Ekonomis Ko 
mbëtare (që Minlstrija vetë ka m'i a njoftue 
me kohë t~ duhun Seksjonit të Kreditit Bujqë 
suer të Banco-s di Napoli "Albania,,). do t'i 
drejtojnë me letër të posaçme paraqitjeje, vetë 
bujqit pranë Degave t'i Institutit, që të derdhin 
në dorë të hollat e shumës i:,ë detyrueme ose të 
kryejnë formalitetet e duhuna të huas bujqësore 
shuma netto e së cillës do të derdhet në kredie 
të llogari es se Ministrie, siç han fjalë art. 1 ). 

Art. 8 
Degat e Bancos-s di Napoli "Albania,, do t'i 

lëshojnë bujkut nji dokument që për kUë që 
llim do të caktohet, . kështu qi bujku në fjalë, 
toe dishmue se ka krye pagesën të mundet me 
terhjekë hagtien e bleme. 

Art. 9 
Për veprimet përkatëse të huas, tue pasë 

para sysh se Qeverija Mbretnore garanton plo 
tësisht përfundimin e mirë t' efekteve të skon 
tu=me për qëllimin që këtu hahet fjalë, dhe këtë 
der- n e skadencën definitive që do të mund të 
ndo Ihm mbrenda 4 vjeteve që nga data e lë 
shimit U! kambjaleve, Degat e Bauco.e di Nape 
li "Albani~,, do t'i japin VIjimiit. e dçemoe para 

së gjithash përfeksionimin të huanave që to të 
kërkohen prej personave të caktuem shprehi 
misht nga zyra përkatëse Ministrore. 

Art. 10 
Tue qenë se garancija e Qeverisë Mbretno 

re, që do të fillojë qysh me derdhjet e para të 
hamuna në favorin e Komisionit t' emnuem prej 
Ministries, do të vashdojë t' ad-istojë financimin 
që bahet këtu deri në shlyemjen c plotë t' efe 
kteve të nënshkruem prej hujqëve blerësa, Sek 
cjoni i Kreditit Bujqësuer i Bauco-s di Napoli 
"Albania,, do të ketë me kujdes m'i njoftue 
herë pas here Ministris s' Ekonomie Kombëtare 
të mhrapambetunat eventuale që do të vërteto, 
hen ndoshta mhrenda katër vjetëve të skadencave 
të huanave. 

Nderkaq, në lidhje me garancien e sipërme 
të Qeveris Mhretnore Ministrija e Ekonomis Ko 
mhetare, në bashkëpunim me Ministrln e Fi 
nancave, do të kujdeset me vue në dispozicion 
të bilancit të vet, dhe për të gjith ushtrimet fi 
nancjare deri në shlyemjen e plotë të huanave 
të koncedueme, nji shumë të mjaftueshme për të 
muejt me mbulue të mbrapamhetunat eventuale. 

Art. 11 
Mbasi të kryhet veprimi i dorëzimit të hagtive 

bujqve blersa, Seksjoni i Kreditit Bujqësuer i 
Banco-a di Napoli "Albania,, do të kujdeset për 
mbylljen e llogaris rrjedhëse të titullueme mbi Mi 
nistrin e Ekonomis Kombëtare së cillës ka m'i 
dërgue kopjen, për të muejt ajo Ministri me di 
sponue për likuidimin e sajë, pra për t'i pague 
Institutit financues diferencen e rrjedhun prej 
mungesës shitjes se bagties (ngordhje, humbje 
etj). dhe për kamata të maturueme në favorin t: 
Institutit në lidhje me financimin e hamun. 

Art. 12 
Në lidhje me art. 10. të maparshëm tue 

pasë para sysh se skadenca e fundit të huana 
ve do të vërtetohen mbrenda ushtrimit finan 
cjar 1946-1947, Ministrija e Ekonomia Kombë 
tare do të kujdeset mbrenda kohës po të këtij 
ushtrimi financjare për likuidimin e plotë të 
mbrapa mhetunave që do të vërtetohen. 

Tiranë, më 21 Prill 1942-XX 
Për Qeverin Mbretnore Shqiptare 
Ministri i Ekonomis Kombetare : 

(K. Kotte d. v.) 
Banco di Napoli -Alania= 
Seksjoni i Kreditit Bujqësuer 

(Ferraiolo d. v.) (Olianiello d, v) 
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Zyrtare dhe se vendin e komunikimit mbas ka• 
tër muajve të datës së botimit në Fletoren në 
fjalë. 

Berat, më 29-5-1942-XX. 
Përmbaruesi 

VENDIM AFATI PER T'ARATISUN 
Mbassi nuk asht zanun Mehdi Hajdera,, i 

biri i Hajdarit banuës në katua.din Posten, qi 
pandehet se me datën 10 Qershor 1939 ditën e 
Shtunë ka vrarë të qujtunin Estref Qazimin; 
Kryetaria e Gjykatës së Shk. I e Beratit që prej 
datës shpalljes të këti vendimi, të pandehunit 
përmendua i nep dbetë ditë. afat, për me u pre• 
zantuë para Gjykatës. Në kjoftë se nuk i para• 
qitet Gjykatës mbrenda këtij afati vërtetohet se 
nuk don me ju bindë llgjës, dhe kështu ka me 
u shikuë gjyqi në mungesë, kan me ju rrësue të 
drejtat civile, ka me ju sikvestruë pasunia dhe 
me as nji më~yrë nuk ka me puë të drejtë an• 
kimi mbi veprimet e bamuna. 

Të gjith karabinierët e policët janë te de· 
tyruem me zanjen e tij. 

Për plotësimin e veprave të përmenduna i 
asht shkrue Prokuroriës së Shtetit dhe në mbësh 
tetje të neneve 371, 372 të procedures penale 
shpallet ky vendim. 

Berat, më 15-6-1942-XX. 
Kryetari 

• Mbasi nuk asht zanun Skënder Haxhillari 
banuëa në kat. Grabovë, qi pandehet se me d. 
8- L 1-941 ka detërminu në Feta Haxhillarin në 
vrasjen e të qnjtunint Zenel Demollëa nga Gra• 
hova, ICeyetaria e Gjy~atës së Shk. I· rë t' Elbe 
sanit që prej datës shpalljes të )d!ti nndimi, ti! 
pandehunit-përmendnn i nep dhetë ditë afat, për 
me u prezantuë para Gjykatës. Në kjoftë ee nuk 
i paraqitet Gjykatës mhrenda këti afati vërteto. 
het se nuk don me ju bindë ligjës, dhe kështu 
ka me" u shikuë gjyqi në mungesë, kan me ju 
rrëzue të drejtat civile, ka me ju sikvestruë pa· 
sunia dhe me as nji mënyrë nuk ka me pasë të 
drejtë ankimi mbi veprimet e bamuna. 

Të gjith karahinleret e policet •janë të do 
tyruem me zanjen e tij. 

Për plotësimin e veprave të përmënduna i 
ësht shkrue Prokuroriës si Shtetit dhe në mbësh 
tetje të nenit 371, 372 të procedurëa penale 
shpallet ky vendim. 

Elbasan, më 30_·6-942-XX 
. ~ryetari 

• • • 
Mbasi nuk janë za nu~ Ibrahim Y mer Sin~ 

Nr. 9'> 
Isnf Nexhip Trungu e Veiz Islam Çela banuësa 
në Elbasan, qi pandehen se me d. 5-5-942 kanë 
vjedhë viçin e ankuësit të quejtun Abaz 
Alekos nga katundi Muriqan, Kryetaria e Gjy 
katës së Shk. I. t' Elbasanit që prej datës shpall 
jes të këti vendimi, të pandehunve të përmen 
dun u nep dhetë ditë afat, për me u prezantuë 
para Gjykatë. Në lejoftë se nuk i paraqit Gjy 
katës mbrenda këti afati vërtetohet se nuk don 
me ju bindë Iigjëe.dbe kështu ka me u shikuë 
gjyqi në mungesë, kan me iu rrëzue të drejtat 
civile, ka me ju sikvestruë pasunia dhe me as 
nji mënyrë nuk kanë me pasë të drejtë ankimi 
mbi veprimet e bamuna. 

Të gjith karabinierët e policët janë të de 
tyruem me zaujen e tyne. 

Për plotësimin e veprave të përmënduna i 
asht shkrue Prokuroriës Shtetit dhe në mbështe 
tje të nenit 371, të procedurës penale shpallet 
ky vendim. 

Elbasan, më 30-6-942-XX- 
K rye tar i 

• • • 
Mbaasi nuk asht zanun Skënder Haxhillari 

banuës në kat. Grabovë qi pandehet se me d. 
8-11-1941 ka detërminu Feti Haxhillarin mi 
nasjen e Tahir Demollit mbetun në tentativë· 

Kryetaria e Gjykatës sëShk. Irë t' Elbasanit 
që prej datës shpalljes të këti nndimi, të pan 
dehunit përmendua i nep dhetë ditë afot për 
me u prezantuë para gjykatës. Në kjoftë se nuk 
i paraqitet gjykatës mbrenda këti afati vërteto· 
heJ se nuk don me ju bindë ligjës, dhe kështu 
ka me u, shikuë giyqi në mungesë, kan me ju 
zrëzue të drejtat civile, ka roe ju sikvestruë pa· 
eunia dhe me ae nji mënyrë nu - ka me pasë ti 
drejtë ankimi mbi veprimet e bamuna. 

Të gjlth karahinerët e policët janë t15 detty 
ruem me sanjen e tij. 

Për plotësimin e veprave të përmënduna i 
asht shkrne Prokuroriës si Shtetit dhe në · mbëshi 
telje të nenit 371, 372 të procedurës penale 
shpallet ky vendim. 

Elbasan, më 20-7.1942-XX· 
Kryetari 

* * 
Mbasi nuk Asht zanun Ibrahim Sina, banues 

në Elbasan, qi pandehet se në vjetin 1936 ka 
bamun disa vjedhje të ndryshme; Kryetaria e 
Gjykatëz së Shk. 1-rë t'Elhasanit që prej datat 
shpalljea të këtij vendimi, të pandehunit për 
mëndun i nep dhetë ditë afat, për me u prezan· 
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tue 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 
shlkuë 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 an 
kimi mbi veprimet e bamuna. 

Të gjith karabinierët e policët janë të dety 
ruem me z~njen e tij. 

Për plotsimin e veprave të përmenduna i 
asht shkrue Prokuroria Shtetit dhe në mbështet· 
je të nenevet 371, 372 të procedurës penale 
1hpallet ky vendim. 

Elbasan, më 15-6-942-XX. 
Kryetari 

AKT-GJYKIM 
N' Emër të Madhni së Tlj 
VIKTOR EMANUELIT III 

Për Hir të Zotit dhe Vullnet të Kombit 
Mbret 1 Italis dhe 1 Shqipn!s 

Perandor i Etlopis 
Gjyqi Kolëgjal i Elbasanit (D. P.) i formuem 

prej Gjyqtarit Filhrer z. K. Bozgos si Kryetare, 
Nd. Gjyqtarit Filluer Z. F. Rysen Begasit e Av. 
Z. Kamber Gjergjit si antarë, tue qenë gati 
edhe Prokurori i Mbreti Z. A. Napuce e Sekre 
tari Z. Hysejn Bakossi protokollist, per me kqyre 
'padinë e ngrehur prej Prokuroria Mbretnore lo 
kale në emen te se drejtes botnore kundra të 
pandehunvet 1) Nexhip Xhafer Sinani 2) Demir 
Mustafa Sinani nga katundi Grykesh e të resh. 
tuem me 16-6-941. 3) Met Jaho Shabani nga 
katundi Karbunare e Lushnjes i aratisun, per 
shkak se me datë 15-10-940 oaten duke qene të 
armatosun me arme luftarake që mbanin pa leje, 
kan shberthyem çelsin e Barakes te Shoqnis 
Aurreli në Bishqem dhe kan vjedhur 4 cope 
hekura, 4 çfurçe, nji shate, edhe në kohen qe 
ktheneheshin per ne katund kan takuem me pa 
trollen e Karabineris të perbere prej Kapterit 
Karabinjeris Demateis dhe K.arabinjervet Velisha 
Sej~o e Beqir Çakanit, dhe per të perfituem 
ikjen qelluen me qëllim me vrasje mbi Karabi 
njeret edhe u zhduken ne pyell 4) Iljas Ibrahim 
Sinanit -5) Ramazar Jonuz Sinanit nga katundi 
Grykesh, per shkak se ne mujin Tetuer të vje 
lit 1940 kan vjedhun prej barakës të Shoqnia 
Çidoni nji sasije draaa edhe nji kilo goshde duke 
zhgatruar baraken si dhe dy thase me miser ne 
token e Osman Xhibakut, veçanerisht Iljazit edhe 
pse i asht gjetun në hanim uji arme luftarake 
pa leje.6) M·etan Ibrahim Sinanit nga katundi 
Grykesh per shkak se ne mujin. Tetuer te vje. 
tit 1940 ka vjedhun prej nji barakes te Shoqnis 
Aurreli 6 cope drasa dhe ka mbajtur arme Iuf-' 

larake qa leje- 7) Qarmil Pasho Sinanit -8) Jo 
nus Ibrahim Sinanit dhe -9) Demir Dalip Liçit 
nga katundi Grykesh, per shkak se ka mbajtur 
armë luftaraje pa leje, ne gjykimin e rjedhun 
ne pranin e te pandehunvet Nexhip e Demir 
Sinanit, të mbrojtur Nexhipi prej Av. Z. Db. 
Bebit dhe Demiri prej av. Z. M. Pajunit dhe 
ne mungesën e te gjithe te pandehunvet te tjerë, 
sot me date 9-6-942,ka gjykuem : 

VENDIM 
Fajtorin e te pandehunvet te reshtuem : 

me datë 16.6-941 : 
1) Nexhip Xhafer Sinanit hir i Shahe Xha 

ferit, 26 vjeç nga katundi Grykesh, i pa martues 
bujk e me arsim filluer. 

2) Demir Mustafa Sinanit bir i Shahe Bel 
skit, vjeç 20, bujk i pa martuam, analfabet 
nga katundi Grykesh. 

3) Met Jaho Shabanit nga katundi Karbu 
nare e Lushnjes, i aratisur. 

Si autorë të vjedhjes të kryeme me date 
15-10-940, oaten ne Barangen e shoqnis Cidoni 
ne Bishqem tue qene të bashkuem e të marun 
vesht qe ma pare e të armatosur dhe tue thyem 
çelsin qe mbyllej baraka e vjedhur kater copa 
hekura, kater çfurqe dhe nji shatë. 

Me qene se faji qi akuzohen per qellese 
me : arme kundra patrulles se Karabinjeris, cilso 
het i paraqam prej nenit 218 te K. P. mbasi 
asht kryem me qeltim friksimi dhe per të shpë, 
tue vehten e tyne qe te mos binin ne duert e 
patrulles, dhe mbasi keto siç 'fak!ohet nga de· 
shmite penale nuk figurojne le denuem penali 
sht, dhe mbasi ky faj ka ndodhur para dates 
9-5-941, ne haze te nenit 1 te Dekretit Mbret- .. 
nuer të mnistis e të faljec me fatë 10 5-941. 
vendoset të shumit e padisë penale vetëm për dy të .~. 
pandehunit Nexhip e Demir Sinanin, që kan ndo. ,, 
dhon prezent, mbasi i dënuemi tjetër Met J aho Sha- , 
bani mbasi ndodhet edhe në aratie si mbas nenit 
4 të Dekretit Mbretnuer të amnistia ~ të faljes 
me dt. 10-5-941 .nuk përfiton nga ky benefic, 

· Veprimtarin e Nexbip dhe Demir Sinan 
dhe Met Jaho Shabanit për mbajtje arme luftai 
rake pa lejen e duhun. 

Veprimtarin e Iljas Ibrahim Sinani e Metan 
Ibrahim Sinanit si autore të vjedhjes të nji sasijë 
drasash e nji nji kilo gozhdë ua barakat e Shqonis 
përmendur Aurreli, duke shkatruem barakën, të 
ngjamon në mujin Tetor 940. e gjith ashtu: 

Veprimtarin e Iljas Ibrahim Sinanit dhe 
Metan Ibrahim Sinanit nga katundi Grykesh per 
mbajtje arme luftarake pa lejen e duhur të ngja 
mun para datës 18 Tetuer 1940. 

III. Pa fajsin e të pandehunvet Ramazan 
dhe Ilju Sinanit nsa akuia e atribuar për vje- 
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dhjen e dy thasvet miser në token e Osman 
Xibrakut per mungese provash. 

Veprimtarin o Qamil Pasho e Jonuz ~asho 
Sinanit dhe Demir Dalip Liçit nga katundi Gry 
kesh, per mbajtje arme luftarake pa leje, ngja 
mun para dates 18-10-940. 

Si pas vendimit te fajsie vepra e te pan• 
dehunvet Nexhip Xhafer Sinanit, Demir Mustafa 
Sinanit dhe Met J aho Shabanit per vjedhjen e 
kryme me date 15-10 942. tue thyer haraken e 
Shoqnis Aurreli, parashikohet nga neni 438 N. 
4 e 9 e § i fundit te K. p. andej ne haze te 
ktij nenit denohen me nga tri vjet burgim te 
rendë dhe me nga 200 Fr, shq, gjobe te randë. 

Vepra tjeter e te pandehunvet per mbajtje 
arme lufte pa leje parashikohet prej nen!t 9 § 
11 te Dekretit mbi denoncimin e dorzimin e 
armëvet në bazë të të cilit dënohen edhe me nga 
2 vjet burgim. 

Me qene se ka bashkim ndeshkimesh ne 
baze te nenit 69 të K. P. ndeshkimi 'perfundim •. ' 
tarë i të denumvet permendum Nexhip Demir 
Sinanit dhe Met dhe J ahe Shahanit ju permbli 
dhet në nga 4 (kater) vjet burgim te rande, 
edhe me nga 200 fr. shq. gjobe te rande; nde 
shkimi i burgimit te rande ne bazë të nenit 1 
te ligjes me date 28.4-937. ju kthehet nëhurgim. 

Por me qene se fajet kan ndodhur para 
dates 10.5.941 dhe keto nnk figurojne të de 
nuem penalisht, ndeshkimi i të denumvet Ne 
xhip e Demir Sinanit ne haze të nenit 2 te De 
kretit Mbretnuer te Amnistie e te faljes me 'dt 
10-5-941 deklarohet i falun krejt dhe urdhno 
het lirimi i tyne nga burgu qysh tash ne mos 
qofshin të ndaluem për tjetër shkak. 

I dënuemi Met Jaho Shabani mbasi edhe 
ndodhet ne Itali, ne baze· te nenit 4 te Dekre 
tit Mbretnuer lart shenjuem nuk · perfiton nga 
ky heneficdhe ndeshkimin e siperm ka me e vujtur. 

Vepra e te pandehunvet Iljas Ibrahim ·Sina 
nit e Metan Ibrahim Sinanit per vjedhjen e k_ry• 
me ne barangen e Shoq. Aurreli i takon nenit 
448 N.4 të K.P. në bazë· të secillit i dënon me 
nga 18 muej burgim të randë edhe me nga 100 
Fr. shq. gjobët e randë, dhe vepra tjetër e të 
pandehunvet Iljas e Metan Sinani. për mbajtje ar 
me luftarake pa leje parashikohet prej nenit 9 
paragraf II të Dekretit mbi denoncimin e dorzi 
min e armve .si mbas të cillit i dënon me nga 2 
vjet burgim të randë. 
Me qenë se ka bashkim fajesh në basë të nenit ..• 
69 të K.P. ndëshkimi përfundimtar mblidhet me 
nga 2 vjet e 9 muej burgim të randë i cilli 
ndëshkim në bazë të nenit 1 të ligjit me datë 
28-4-941 ju kthehet në burpm, _dhe me qenë H 
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edhe këta nuk figurojnë të denuem penalisht dhe 
mbasi fajet e tyne kan ndodhun para datës 9·5-941, 
në bazë nenit 2 të dekretit Mretnuea të Amnit1tis 
e të Faljes me dt, 10-5-491 deklarohet i falun 
krejt. ' 

Vepra e Qamil Pasho Sinanit, J onuz Ibrahi 
Sinani e Dalip Liçit për mbajtje armë lufte pa 
leje" parashikohet prej nenit 9 § II. të Dekretit 
mbi denoncimin e armvet ne bazë të se cillit i 
dënon me nga 2 vjet burgim të rande, i cilli 
ndëskkim ju kthehet në burgim si mbas nenit 
1 të ligjës me datë 28-4-937 dhe me qenë se edhe 
këto nuk figurojnë të dënuem penali-ht dhe faji 
ka ndodhur para datës 9-5-941. ndeshkimi i tyne 
në bazë të nenit 2 të Dekretit Mbretnuer të 
Amnistie e të faljes me dt. 10-5-941 deklarohet 
i falun krejt. 

Në bazë të nenit 37 të K.P. vendoset kon 
fiskimi i sendevet të fajtoris të shënueme në 
komunikatët e Prokurorie. · ; 

Të dënuemvet ju· ngarkohen shpenzimet e 
vendimit Fr. Shq. 30 edhe d.0. Fr. Shq. shpërlim 
avokatuer në ngarkim të Nexhip Sinanit për në 
favor të avokatit mbrojtës Av. Z. Behit. 

Ky vendim asht i diktushëm kryesisht për 
Nexhip e Demir Sinanin dhe për të tjerët mund 
të kundërshtohet edhe të diktimohet për pos Met 
Jaho ~habanit që asht dënuem tue qenë në aratie. 

Arsyena 

Në gjykimin e rjedhun regulllsht në mënyrën 
e sipër tregueme mbi komunikatën e Prokurori, 
Mbretnore lokale Nr. 42 e datë· 1-10-941, 

Gjykata 
Si .shqyrtoj me radhe gjith aktei, administroj 

provat e mbledhuna, ndëgjoj pretencën definitive 
të Prokurorie së Mbretit si edhe mbrojtjen e të 
pandehunvet prezent. 

Konstaton 

Se: Ncxhip Xhafer Sinani, Dëmir Mustafa 
Sinani e Met J aho Shabani, tue qënë të marron 
vesht qe ma parë me dt.15-10-940. oaten të 
armstosun me armë lufte që mbanin pa leje 
shkojnë në barangat e Shoqois Aureli në Bish 
qem, shparthëjnë çelsin e derës, hyjnë mhtënda . 
dhe vjedhin 4 cope hekura 4 copë cfurqe edhe' 
nji shatë, dhe si marrin kto sende kthehen për në 
katund, rrugës takojnë patrullën e karabineris 
dhe kur urdhnohen prej patrullës që të ndalohea, 
këta qitën zjarr kundra patrullës me qëllim që 
të shmangen dorzimi të tyne. 

Iljas Ibrahim Sinani dhe Metan Ibrahim, Si 
nani të marrun vësht që ma parë, në mujin Te 
ur 940. lhkojnë ~ë barangen e Shoqnis Aurrt• 
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Ji dhe si thyejnë çelsin, hynë mbrenda edhe ma· 
rrin 6 copë drrasa të cilat në rastin e kontro 
Uimit prej Karahineris u zuenë edhe u gjetën 
në shtepi edhe se kan mbajtur armë lufte pa 
leje. 

Ngjarje këto që vërtetohen. 
1) Me proçes Verbalet e mbaj tuna nga ana 

e Karahineris të Stasjonit të Bishqemit, dhe me 
gjetjen e sendevet të vjedhuna nga ana e të pan 
dehunve. 

2) Me pohimin qi kan ha me të pandehunit 
në Stasjonin e Karahineris të Postes Bishqemit 
ky prej tyne Demir Sinani ka deklaruem se në 
mbramjen e dates 14-10-940. u takuen me Ne 
xhip Sinanin i cilli e ft<1 j të merte pjesë me 
vjedhjen e drasavet nga Shoqoija Cidoni dhe në 
mbramjen e datës 15 si u takuen me Met Jaho 
Shahanin tue qenë të armatosun, shkuen në Ba 
rangen e Shoqnis Cidoni, çilen derën duke shgat 
ruem bravën dhe muernë katër copa hekura, 4 
çfurqe edhe nji shatë, dhe kur këtheheshin për 
në shtëpi takuen me patrullën edhe hapne zja 
rë duke u përpjekur me armë me patrullën, 
Nexhip Sinanini me gjith që ma parë mohoj, 
por në ballafaqim me Demirin pohoj dhe vërte 
toj deklarimet e Demirit tue shtue se pushkën 
që ka pasë mbajtur e kishte pasu marrë hua 
prej Demirit Liçit. Iljaz Sinani thotë se bashkë 
me Ramazani Sinanin kanë marrë nga baraka 
e shoqnis 1 kilo gozhdë si edhe nji tavolinë, 
dhe se arma që ju gjetë nën tokë afër shtepis 
tij sistem austrijak ashtë e tijë edhe e mbante 
pa leje. Metan Sinani deklaron se ka vjedhun 
katër copë dërrasa të shoqnis Cidoni e dy të 
Aurelit, dhe se nji pushkë që kishte mbajtur pa 
leje dy muej ma parë ja paska pasë shi tun Met 
Shabanit, gjith ashtu edhe të pandehunit e tjerë 
Qamil Januz Sinani dhe Domir Liçi pohojnë fa 
jet e tyne pohime këto që janë të njillojta në 
meet të tyre edhe faktohen me cirkostancat e 
tjera dhe forcohen me faktin se nuk rezultoj 
ndonji provë tjetër që të jenë marrë me dhunë 
siç duhen të pretentojnë të pandehunit Nexhip 
e Demir para gjyqit. 

3) Me deponimet e dishmitarvet Osman Bra 
him Kibrakut që thotë se ka ndiguem krizmën 
e ,armëvet dhe se ka marrë vesht ngjarjen në 
mynyrën e sipërme dhe shton se këtij as i asht 
humbur i tillë. 

4) Me deklarimet e Nëpunsit të ehoqnis Ci 
doni Mangjoni Gjuseppes që thotë se nga barakat 
e tyre që i kishin të mbyllura ju ishin vjedhur 
nji sasi drasa, 1 kilo gozhda e tjera dhe se gu 
ximtarët ishin Metan e Iljaz Sinani që u njoftën 
nga gjeometrat e Shoqnis. 

S) Me deklaratat e Mario Guraneri, gjoeme 
tër i Shoqois Cidoni në Bishqem, i cili thotë 
se kur ishin bashkë me dy shokë të tjerë, tue 
shetitur buzë lumit Shkumbin panë derën e nji 
barakës të shkatrueme dhe si u af ruen panë dy 
të pandehunit Metan dhe Iljaz Sinani që po del 
nin nga baraka tue qenë tuë ngarkue me 24 dra 
sa, nji tra dhe nji kilo gozhdë i kapën dhe i 
dorzuen në Stasjonin e Karabioeris. 

6) Me dekllarimet e Toger Hysni Dinos i 
cilli deklaron se me rastin që haheshin hetimvt e 
ngjarjevet të ksaj çeshtje në Postën e Bishqemtt ka 
ndodhur edhe ky dhe nga hetimet e zhvillueme 
midis të pandehunvet Nexhip e Demir Sinani e 
kishin pohuar fajin si ate të vjedhjes ashtu dhe 
ate të përpjekjes me arnë me patrullën e Kara 
binjeris dhe se Demiri shpjegoj kjartesisht rjedh 
jen e ngjarjes, deklarime këto që i ka përsëritur 
edhe para Gjyqit. 

Me deklarimet e Stasjon Komandautit të 
Bishqemit Dëmatei Arimes i cilli thotë se natën 
e . ngjarjes që ish patrullë me Karabinerët Beqir 
Velishahun, takuen me disa persona, banë për· 
pjekje me armë se si u vue në ndjekje kapën 
Nexh'p Sinanin, dhe si mbas deklarimëvet të ktij 
të nesërmen kapën edhe Demirin të cilët ju po· 
huen fajet e tyne, po atë deshmitari deklaron se 
dy Italjant e Shoqnie Cidoni ju dorzuen të pan 
dehunit Iljaa e Ramazan Sinanit kapur në vjedhje. 

8) Me deklarimet e deshmitarit Karabiner 
Beqir Asim Cokanit qu edhe ky se në Hetuesi 
edhe para Gjyqit verteton me rethanat e thenjës 
e Stasjon Komandantit Domatei Atimes tue shpje 
guem ngjarjen në mënyrë të nji llojëshme. 

N6a gjithë ngjarjet e sipërme provohen në 
mënyrë të pa dyshimtë dhe mohimi i të pande 
hunver Nexhip e Demir Sinani të bemuu para 
Gjyqit ashtu edhe mbrojtimet e avokatenvetmbroj 
tës mbetën pa ndo nji efekt. 

Me gjith se nga të pandehunit Nexhip e 
Demir Sinani dhe Met Jaho Shabani me komu 
nikatën e Prokuroris sipër thanun jan sjellë për 
gjykim si të akuzuem për qëllesë me qëllim vrasje 
kundra patrullës së Karabinjeris, çka kërkohet dhe 
prej Prokurorit të Mbretit në pretencën e fundit 
por duke marrë parasyesh të gjithë rjedhimin e 
çeehtjes, deponimet, nji nga ata persona të patru 
llës që ndiqnin të pandehunin, i cilli thotë se 
u qëlluen me qellim friksimi dhe që të mos i 
kepnin këta dhe faktin që të pandehunit po të 
kishin me të vërtetë nji qëllim të atillë nuk kan 
pas ndo nji pengesë që ta eksekutonin mbasi 
edhe nuk kan qenë shum largë tyre, vihet në 
dukje se qëllimi i të pandehuvet ka qen të frik 
sonio patrullën, të çelnin rrugën e vetë e që ti 
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mos binin në dorën e tyne dhe jo si kundër pre 
tendohet e kërkohet nga ana e Prokurorit; 

Për këto 

Trupi Gjykues bashkarisht dhe pjesërisht 
konformë dhe pjesërisht në kundërshtim me kër 
kimin e Prokuroris Mbretit, vendosi sikurse edhe 
ma përpara asht tregue. · 

Ky vendim asht deklaruem me 9-6-942.XX. 
Elbasan, me 10 Qershuer 942.XX. 

Kryetar i Gjyqit 

VENDIM AFATI PËR T'ARATISUR 

Mbassi nuk asht zanun Hysen Alhasa i hiri 
Azizit banues në Martanesh qi pandehet se me 
d. 5-12-1942-XX ka rrëmbyer të qujtunën She 
rife Goxarin, Kryetaria e Gjykatës së Shk. Lrë 
e Elbasanit që prej datës shpalljes .të këti ven 
dimi, të pandehunit përmendun i nep dhelë ditë 
afat, për me u-prezantuë para gjykatës. Në kjoftë 
se nuk i paraqitet gjykatës mhrenda këtij vërte 
tohat se nuk don me iu hind Iigiës, dhe kështu 
ka me u shikuë gjyqi në mungesë, kanë 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 hamuna. 

Të gjith karabinierët e policët janë të de- 
tyruem me zanjen e tij. · 

Për plotësimin e veprave të përmënduna i 
asht shkrue Prokuroriës Shtetit dhe në mbështe 
tje të nenit 371, 372 të procedurës penale shpa 
Ilet ky vendim. 

Elbasan, më 8-6-42- XX. 
Kryetari 

• • • 
Mbasi nuk asht zanun Ismail Biraçi i hiri Vej 

selit banuës në kat. Fag qi pandehet se me d. 
17 .9.939 e ka vramun të qujtunin Leme 
Shimën e ka plagos Selim Shimën, Kryetaria e 
Gjykatës së Shk. l· rë të Elbasanit që prej da- 

tes shpalljes të. këri vendimi të pandehunit për 
përmendua i nep dhetë ditë afat, për me u pre 
zantuë para gjykatës. Në kjoftë se nuk i para 
qitet gjykatës mbrenda këti afati vërtetohet se 
nuk don me ju bindë ligjës, dhe kështu ka me 
u shikuë gjyqi në mungesë, kanë me ju rrëzue 
të drejtat civile, ka me ju sikvestrue pasunia dhe 
me as nji menyrë nuk ka me pasë të drejtë an 
kimi mbi veprimet e bamuna. 

Të gjith karabinierët e policët janë të dety 
ruem më zanjen e tij. 

Për plotësimin e veprave të përmenduna i 
asht shkrue Prokuroriës Shtetit dhe në mbësh 
tetje të nenit 371, 372 të procedurës penale 
shpallet ky vendim. 

Elbasan, më 23-5-942- XX. 
Kryetari 

• • • 
Mbasi nuk janë zanun Ibrahim Sina, Isuf 

Trungu e V eiz Çela banues në Elbasan qi pan 
dehen për disa vjedhje të ndryshme, Kryetaria 
e Gjykatës së Shk. I. rë të Elbasanit, që prej 
datës shpalljes të këti cvendimi, të pandehunive 
përmendua i nep dhet ditë afat, për me u 
prezanntuë para gjykatës. Në kjoftë se nuk i pa 
raqiten gjykatës mbrenda këti afati vërtetohet se 
nuk duen me ju binde ligjës, dhe kështu ka me u 
shikuë giyqi në mungesë, kan me ju rrëzue të 
drejtat civile, ka me ju sikvestruë pasunia dhe 
me as nji mënyrë nuk kan me pesë të drejtë an 
kimi mbi veprimet e bamuna. 

Të gjith karabinierët e policët janë të dety 
mem me ,zaujen e tyre. 

Për plotësimin e veprave të përmënduna i 
asht shkrue Prokuroriës Shtetit dhe në mbështe 
tje të nenit 371, 372 të procedurës penale shpa 
llet ky vendim. 

Elbasan, më 20- 7 -942-XX. 
Kryetar 

Shtyp. Nikaj - Tiranë BKSH
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KONDITAT E PAJTIMIT 

BOTOHET PREJ MINISTRIS SË KULTURËS POPULLORE 

TAKSA e RREGULIA P£R SHPALLJET 

PEI SHQIP£Rl. ITALI e PERANDORJ • 
• JASHT£ (Shtete t~ ll Postal) 

pllr njl vit Fr. Shq, 20 
30 

(per 6 moa, , gjysma) 
NII Numur (deri 16 laQGsb) I mu-:ijtt o.' udhtlm. Fr. Shq 0.20 

• • • 1 vjeter • 1.- 
(Numcra tEI veccmta ,biter. "dhe ne Ltbrorttë) 
Tl hollat per pajtime ose par 1asl numurasb a koleksione po 

guben ne Zyrln e Financave ne çdo vend doe dëftesa rerk:atl!ae 
duhet t' I dA,gohet Mlnl1trl1 1ë KULTUR£S POPULLORI:. 
pir FI.ETORLN ZYRTARE, nga joshu) pajtimi mund ta c!@rgohet 
me çek banke tue shtue fr. shq, O.SO per pullat e dAfte1es. dho 
f.O o'atl drejtim. 

Kur nuk kalon një 1htyllë (shqip e Italisht) 
P&r ma ebum se ntl shtyllë (per çdo shtylle) 

Fr. Shq. 10 
5 

Botohen pa vlefte shpalljet q'u perro,in 11fyqev1 011 adminfatratlt Sbtotnon db1 
ato ti clllsuemet t'atllla ose ti plrjashtuem1 Ugjlrilht nga pagimi !aklave Sht1!Jlot1 

Sbpallfot botohen rregullish · kur nuk pen11olnl raeje ti po1açm1 ·· ndlr 3 num,, 
rat • para pa, mbrltjes ,o tyre DI Redaksi 

pagesa a ahpalljevet btbet 11 odhe pir pajtimet nl Zyrat Ptnancjuro 

DREJTIMI ptr korrespondence dhe pagesat Oshi 
MINISTR1S£ S£ KULTUP..tS POPULLOl!.1- 

(FLETORJA ZYRTARE) 
T 111. AN 2 

LIGJË 11 Korrik 1942-XX :t'-Jr. 157 

BUXHETI PREVENTIV I SHTETIT 
për ushtrimin financjar 

1 Korrik 1942-XX - 30 Oersh uer 1943-XX 

*) Pieso suplen.entore në 91uhën italiane do të botohet në volum të veçantë në vijim. 
La;parte 8upple111e11fare in li11r11w italiana usr.in'r in rolume eepara!o, 
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REL ATË 
mbi t' ardhunat dhe shpenzimet e Shtetit për ushtrimin financjar 

1 Korrik 1942-XX - 30 Oershuer 1943-XXI 

PARATHANJE 

Buxheti preventiv i ushtrimit financjar 19'i.2-43, sikundër edhe në vjetin e kaluem, asht pregatitë 
tue pasë si parim barazimin e plotë e të hymjevet me të dalunat. 

Të hymet parashifen të xanë shumën fr. shq. 7'i..500,000.-, shifër kjo që kalon ate të vjetit fi. 
nanejar 19'i.l-'i.2 me fr. shq. 25.700.000. - Shtesa pjesërisht i detyrohet burrimeve të' reja të t' ardhunave 
nga Tokat e Lirueme e pjesërisht krijimit të disa burrimeve të reja t'ardhunosh Shtetnore (taksa dhe tatime) dhe 
së fundit përmirësimit të burrimeve të t'ardhunave të qenuna, në mënyrë që këto të shtohen sa ma tepër. 

Sikunder edhe në parashikimet e vjetve të ma-porëshme, pjesa ma e madhe e tcrdhunuve buxhe 
tore rrjedh nga të hymet (tatimet dhe taksat) indirekte dhe monopolet. Në të vertetë prej shumës globale të pa· 
rapamjevet buxhetore fr. shq. l'i..500.000, Fr. Shq. 'i.1.300.000 rrjedhin nga këto tatime dhe taksa me gjith se 
simvjet edhe tatimet e taksat direkte parashikohen t'i sjellin Thesarit Shtetnuer nji tardhun të konsiderueshme. 

Përse i përket realizimit t~ t'ardhunavet buxhetore parapamun në këtë preventiv, këto garan 
tohen me reformat bsme në ligjët fiskale në fuqi, prej zmadhimit të Mbretnis, dhe si pasojë të burrimevet fis 
kale, si dhe prej ritmit gjithmonë rritës veprimtaris ekonomike të vendit. 

PARAPAMJET 

T' ARDHUNA TË RENDSHME 
A. T' ARD HUN A PREJ P ASUNIS SË SHTETIT 

I 

Në këtë kategori t'ordhunosh hyjnë gjashtë kapitujt e parë të parapamjeve këtu ngjitun, t~ cilat 
përfaqsojnë t'ardhunat nga administrimi i pasunis së shtetit, me nji shtesë nga ajo e vjelit të kaluem prej 
fr. shq. 290.000. 

Në parapamjet e lcëtyne 91ashtë kapitujve, tue marre për themel karakterin fiks të t'ardhunavet 
të tyne, kemi bë shtesa të vogla që korrespondojnë vetëm me zmadhimin e Mbretnis mbas bashkimit të 
Toka ve të Liruame. 

B. TATIME TË DREJTA 

Kap. 7. Tatim mbi nderiesa e tokë-nderti-mi. Këtu asht bamun nji shtesë prej fr. shq. 600.000 tue 
u bazue nff nxjerrjet e sendertueme (realizueme) në nandë muejët e parë të vitit financjar udhëtues, që godi arrijnë 

' . 
shifrën e parapamjeve për të gjitha vitin 19'i.1-'i.2, dhe mbi nxjerrjet që par~shifen të se~dertohen prej Tokave të 
Lirueme. 

Nf Kap, 8 «Tatim mbi prodhime pyjeah e guroresh ndër prone private·<. bahet nji shtesë prej ve 
tëm fr. shq, 50.000 tue marrë për themel nxjerrjet e sendertueme gjatë 9 muajve të parë të vjetit financjar udhëtues 
që kapin shumën fr. shq. 80.S'i.9.-. 

Kap. 9 Të Dheu,, tNbi drithKa, pemë, bar. ullij e 1hugë. 
Si dihet; para hymjes në fuqi të sistemit mbi zavendësimin e së dh~tës me nji tatim në të 

holla 114' v.itin_. 1935-36, Arkës Shtetnore i vijshin nga ky burrim t'crdhunosh rregullisht çdo vjet prej 'i..000.000 
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deri 5 000.000 fr. shq. Sistemi fakultativ, vumun në zbatim për të ndihme bujkun në nji periudhë krize çmi 
mesh; i uli këto t'crdhuna aq so, për vjetin 194.1-4.2, u parapanë si të hyeme prej këtij kapitull vetëm fr. shq. 
900.000, shifer kjo qi eventualisht u provue shumë ulët, mbassi vetëm në nandë muejët e parë të vjetit në fjalë 

u arketuen fr. shq. J .500 000, 
Për vitin e ardhshëm, me rivendimin të sistemit të vjetër të së dhetës, dhe tue marrë para- 

syshë sasinë e madhe të produkteve tokësore qi do të randohen me këtë taksë, mbas anëksimit të Tokave të 
Liruame Mbretnis, si dhe çmimet e nalto që gëzojnë prodhimet bujqsore në treg, kemi parapamun nji t'ordhun 

prej fr. shq. 10.000.000 prej këtij tatimi. 
Kap. 10 Tatim [xh.elep) mbi berre dhe shtaza të trasha. 
Tf, hyemet nga ky kapitull parashifen të zanë në vitin e ardhshëm shumën fr. shq. 2 600.000. 

Në caktimin e kësaj shume kemi. marrë për bazë arketimet e nandë muajve të parë tushtrirnit financjar 94.1-4.2 
të cilat kanë zanë afer 1.500.000. Tue marrë parasyshë se pjesa kryesore e t' crdhunavet nga ky kapitull nxirret 
gjatë muejve Moj dhe Oershuer të çdo vjeti, parashifet nji shtesë prej fr. shq. 1.100.000 nga ajo e vjetit në 
udhëtim. Vjet, gjatë të cilit, për shkak të luftës në dimnin e 194.0-4.1, vërtetimi dhe nxjerrja në viset e jugut ma 
të pasuno në bagëtij u damtuan rondë prej luftës. 

Kap. 11 Tati11i mbi tardh un« ·dhe lrash iqime. 
· Poropamjet nga ky kapitull fr. shq. 50.000 për vjetin financjar 194.1-4.2 u treguen qjith'oshtu tepër tulta, 

mbassi vetëm në nondë muejt e parë t'ushtrimit vazhdues u arketuen përmbi 100.0CO fr.shq. Tue marrë porcsyshë 
se pjesa kryesore e këtij tatimi nxirret në tremuejorin e fundit t'ushtrimit financier si dhe faktin se, në vitin e 
ardhshëm ky tatim do të shtrihet edhe në Tokat e Lirueme, asht parapa nji shtesë prej· fr. shq. 250.000. 

Kap. 12 « Del!Jrime pereonnle pagesash /, nn drejt JIU II i 111r-re të nd, !Jsl1111e lë rru gare» asht lanë .Pro 
memoria" mbassi këto janë tordhunc qi përkasin ekslusivisht Ministris së P. Botore dhe nuk hyjnë në tordhu 
nat efektive të buxhetit. · 

Kap. 13 Tatim mbi fitim e mbi-taksë 1;,°lo në [a cor lë Komunecet. 
Ky tatim, si theksuem edhe në pjesën e parë të kësaj relate, me shtimin e ritmit ekonomik dhe 

tregtar të vendit, vjen tue marrë nji randsi gjithmonë mo të madhe në kuadrin e t' ardhunave të drejta të Shte 
tit- Sikunder asht theksue edhe në poropamjet. e kapitujve të tjerë të buxhetit për vitin financjar 194.1-42, shumo 
prej fr. shq. 1.200.000 parapomun nga Tatimi mbi Fitime asht kenë fare e ulët sepse vetëm në nandë muejët e 
parë tushtrimit në fjalë jonë kenë arketue fr. shq. 2.00}000. Mbasi pjesa kryesore e këtij tatimi nxirret në tre- • \ . 
muejorin e fundit t'ushtrimit, paroshifet se shifro ë crkctimeve nga ky tatim për vitin financiar udhëtues të mbrrijë 
5.0J0,000. Për ushtrimin hnoncior '194.2:4.3, tue posë parasyshë shtrimjen e kësoi takse në Tokat e Lirueme, ritmin 
gjithmonë shtues ·veprimtaris ekonomike dhe tregtore t-2 vendit dhe disa ndryshime që do të bahen në ligjë, 

· asht parapa nji e ardhun prej fr. shq. 8.280.000. 
C. TATIME DHE TAKSA MBI KONSUM 

Kap. 14. T'ardh una për t'u derdh un pre.i Qereri.-; Mbrelnore Iioliane si korrlspekiio për paksimtn. 
që rrjedh nga zbatimi i akordit ekouomik-doqanuer d . .'JO-JV-1939-X VII ( fr. sh q. 15.000.000· - Art. 17 i TAgjës datë 
20-IV-1939), s'ka nevojë për skjarime mbassi, t'ordhunct, në këtë rosë, janë fiksue me marrë veshtie dhe kanë për 
t'u derdhë pa tjetër. 

Kap. 15. Tatim mbi kafe e sheqer. Shtesa prej fr. shq. 800.000 parapamun në këtë kapitull 
përket vetëm shtesës së taksës së konsumit mbi sheqer dhe jo shtimit të sasis t' importimit dhe të konsumit, i 
cili, në barazim me sosin e vjetit të koluem asht ulë; e sa për kafen, kjo nuk asht llogaritë fare. 

Shtesa në· Kap. 16 Tali II mbi Bandrollini e Konsumin e Duhanit dhe në Kap. 17 Tatim mbi 
bandrollini cigare8h .e mbi-taksë 15°/o në farorin e Bashkice prej fr. shq. 2.10.000 dhe Fr. Shq. 600.000, perket 
konsumit të duhanit, sidomos mbas bashkimit me Shqipëni të Tokave të Lirueme. 

T' ardhunot nga Kap. 19. Taiin: mbi pijet alkoolike, sa do që jonë porcshikue në masën e vje· 
tit të kaluem fr. shq. 200.000, kemi mbajtë parosyshë zbritjen e vëllimit t'importimeve gjatë vjelit t'ardhshëm, por 

"·. shumo u_ la aq sa qe, sepse diferenca · do te mblohet nga zbritja fr. shq. 66 për çdo ' hektoanidre q akor- 
- ~ ' . . . " ... \' ~. 

•• 
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dohej deri në mbarim të Marsit të k. v. e cila zbritje bje nga fuqija me 1 Prill 1942. 
Shtesa prej fr. shq. 100,000 e parapamun për Kap. 20. - Tatim mbi alkoolin e t'hJeshtë e mbi 

taksë 30°1o në [acorin. e Bashkive, rrjedhë nga heqja e fr. shq. 66 për hektoanidre që nuk akordohet mbas 
datës 1 Prill 1942 si u tha edhe për kap. 19. 

Zbritja prej fr. shq. 100.000 që parashikohet për Kap. 21 - Tatim i mbrendshëm mbi birrë si 
mbas D. M· nr. 100 d. 28-111-1940-A Vlll shpjegohet me zbritjen e vëllimit. të birrës që do. t'importohet gjatë 
ushtrimit t' ardhshëm. 

Zbritja prej fr. shq. 150.000 që pcrcshifet për Kap. 22 "Tak1,ë konsumi mbi miell", i perket 
tipit unik të bukës dhe sidomos përzimjes së miellit të grunit me miellna misri ·etj., që nuk i shtrohen 
kësaj takse. 

D. TAKSA MBI SHNDRIME 
Kap. 23. Taksë Pullash. Tue marrë për themel arketimet e bame gjatë nandë muejve të parë të 

vjetit financiar udhëtues (fr. shq. 757.000) si dhe shtrimjen e kësaj takse në Tokat ë Lirueme, shuma e parapam 
jevet për ushtrimin e ardhshëm 1942-43 asht caktue në fr. shq. 1.500.000 d. m. th. nji shtesë prej fr. shq. 
1.000.000 nga shuma e parapamjeve të vitit financjar udhëtues. 

Kap. 24 Taksë mbi akte të gjykatavet, të noterit-et. të përmbarimit dhe të ipotekacei e mbi-taksl 
F'J°lo në fa1·orin e Komunerei. Edhe këtu arketimet e nandë muejve të parë t ushtrimit udhëtues kalojnë 200.000 
fr. shq. parapamjet e të gjithë vitit. Për posë kësaj, mbcssi edhe këto taksa po shtrihen në Tokat e Lirueme, 
parashofin nji nxjerrje prej fr. shq. 1.550.000 për vitin financjar 1942-43. 

Kap. 25 Taksë pnlle mbi autobartje të personare dhe të teshave. 
Shuma prei afer 177.413 parapamun për këtë taksë të re, asht kenë caktue arbitrarisht për të plo 

tësue shumen në parapamjet e Buxhetit. Parashifet që tardhunct nga kjo taksë të apin dy dhe ndofta tre 
fish këtë shumë, por mbassi taksa në fjalë vihet në zbatim për herën e parë, u pa e arsyeshme që të kufizo· 
hemi, në parapamjet, mbrenda shifrës fr. shq, 177.413. 

E. LEJIME OEVERIT ARE 
Ne këtë emertim përfshihen kapitujt 26, 27, 28 dhe 29 të parapamjevet këtu ngjitun e asht parapa 

nji shtesë e perboshket prej fr. shq. 240.000 e pshtetun mbi t' ardhuna të tepërta që do t'i vijnë Arkës së Shte 
'ut :riga shtrimja e këtyne taksave në Tokat e Lirueme. 

F. MON OP OLE 
Shtesa prej fr. shq. 3.400.000 e parapamun për kapitullin 30. - T'ardhun« nga Nonopoli i Kry 

pës, i perket kryesisht konsumit të madh të këtij artikulli të nevojës së parë,· i cili ka hypun po thuej lOO°!o 
në krahasim me vjetët e. mc-pcrëshern dhe veçanërisht shtesës të së drejtës së monopolit vumun për të përballue 
çmimin tepër të madh të krypës që dergohet në Tokat e Lirueme. 

Zbritja prej fr. shq. 200.000 në Kap. 31 - T'ardhutw nga monopoli i shkrepsaoet, i lelër•lojeve 
dhe çakmak-ve. me gjithë se duket e tepert, por në njehsim të kësaj t'ordhune, asht marrë parosyshë mungesa 
e këtyne artikujve nga tregu për të paktën nji muej të vjetit për shkaqe fuqije madhore. 

Zbritja prej fr. shq. 500.000 e parapamun në Kap- 32. - T' ardhuna nga monopolizimi i kat" 
buraniaee asht njehsue në themel të sasive të landëve djegëse që parashifen t'i jepen Shtetit nga Italia gjatë 
këtij ushtrimi. 

Shtesa prej fr. shq. 2.800,000 e parapamun për Kap. 33 - T'ardhuna nga shitja e· duhaneve të 
hu eja të pun ueme, rrjedhë nga kërkesa e madhe e këtij lloji duhani të jashtëm, që parapelqehet sidomos prej fu 
qive t'ormctosuno në Shqipni dhe n~ Malin e Zi, si dhe, pjesërisht nevojave të Tokave të Lirueme. 

E ardhuna fr. shq. 1.0ÇX).000 nga Kap, 34 - T'ardhuna nga shitja e duhanit gjeth, monopol' i 
Shtetit, prodhim, i Tokave të Lirueme, ku asht mbajtë regjimi i ish Mbretnis Jugo8llave, si shifet edhe nga 
emertimi i kapitullit. mbështetet në duhanin që Sh:c ti shpreson të blejë prej prodhueseve të vitit 19/tl qt asht 
në blemje e sipër. 
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Dekret Mëkambltsuer datë .16-7-1942-XX ' ' 
Emërime hëpunsash gjyqhorë 

NA 
Mil:KAMB!»S I PERGJITHSHil:M I MADHNIS TIJ 

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

MBRET I ITALIS DHE I SHQIPNIS 
PERANDOR I ETIOPIS 

Në virtyt t'autoritetit që Na asht delegue; 
Mbassi u pa neni 22 i Dekretit t' Onë nr. 

76 datë 1 Maj 1942-XX mbi organizimin e Drej 
tësis në. Tokat e aneksueme Mbretnis Shqiptare; 

• Mbi propozimin e Kryetarit të Këshillit të 
Ministravet, zav. Ministër Sekretar Shteti për 
Drejtësin; 

kemi dekretue dhe dekretojmë: 
1. Emnohen ndihmës-sekretarë gjyqësorë ( gru 

pi B. grada X) : 

I. Adem Abazi, në Gjykatën eshk. I Prizen; 
2. Nazmi Selimi, në Gjykatën e shkallën I 

Pristinë; 
3. Kadri Abedini, tash nën-sekretar pranë 

Gjykatës Paqit Delvinë, në Gjykatën Paqtuese 
të Ferizoviqit ; 

.4. Halit Ibishi, në Gjykatën Paqtuese të 
Ferizoviqit; . 

5, .Liman Asllani, në Gjykat~n Paqtuese të 
Gilanit; 

6, Himet Limani, në Gjykatën Paqtuese të 
Kërçovës; 

7. Sherif Aj dini, në Gjykatën Paqtuese të 
Pejës; 

8. Jahja Osman Kumanova;' në Gjykatën 
Paqtuese të Tetovës. 

2. Emnohet Nën-sekretarë gjyqësorë (grupi 
B. grada XI): 

1, Xhevdet Sadullah (Bojaxdi), në Gjykatën 
e Shk. I. Dibër ; 

2. Tahsin Gonxhia, në Gjykatën e shkallës 
I. Dibër; 

3. Xhemal Merna, në Gjykatën e shkallës 
I. Prizren; 

4. Vejsel Cena, në Gjykatën e shk. I. 
Prizren; 

5. Mehmet Statovoi, në Ojykatën e ·shk. I. 
Prishtinë; 

6. Thoma Mitro Rino, në Gjykatën e shk. 
I. Prishtinë; 

7. Qemal Muslin, në Gjykatën e shk. I 
Tetovë; 

8. Sadik Oroshi, në Gjykatën e shk. I. 
Tetovë; 

9. Gani Selman Luma, në Gjykatën e shk. 
I. Tetovë; 

10. Idriz -Ibrahimi, në Gjykatën e shk. I. Tetovë; 
11. Rustem Rustemi, në Gjykatën e shk. I, 

Tetovë; 
12. Xheladin Palloshi, në Gjykatën e shk. 

I. Tetovë; 
13. Mesud Musa, në gjykatën e shk. I Te 

tovë; 
14. Mehmet Vargu, në Gjykatën Paqtuese 

të Dibrës; 
15. Abdylvehap Kadri, në Gjykatën Paqtue 

se të Ferizoviqit; 
16. Mark Gashi, në Gjykatën Paqtuese Gilan; 
17. Shef qet Muharrem Hoxha, në Gjykatën 

Paqtuese të GiJanit; 
18. Ali Bajrami, në Gjykatën Paqtuese të 

Gjakovës; 
19. Vehbi Jonuzi, në gjykatë u Paqtuese të 

Gjakovës; 
20. Mehdi Hasani, në gjykatën Paqtuese të 

Gostivarit ; 
21. Adi Gashi, në gjykatën Paqtuese të 

Gostivarit ; 
22. Abdylhasip Gega, në gjykatën paqtuese 

të Gostivarit ; 
23. Abedin Mehmeti, në gjykatën paqtuese 

t' Istokut ; 
24. Hamza Begolli, në gjykatën paqtuese të 

Pejës; 
25. Ismail Dohranja, në gjykatën paqtuese 

të Prishtinës ; 
26. Reshat Abdullahu, në gjykatën paqtue 

se të Prizrenit: 
27. Alush Hasani, në gjykatën paqtuese të 

Serbicës ; 
28. Salih Zylali, në gjykatën paqtuese të 

Strugës; 
29. Avni Selmani, në gjykatën paqtuese të 

Strugës; 
30. Burhamëdin Nebi, në gjykatën paqtueie 

të Tetovës; 
31. Neim Ahmet Mulla, në gjykatën paq 

tuese të Tetovës; 
32. Haki Nikshiqi, në gjykatën paqtuese të 

Tuzit; 
33. Hysen Alibali, tash Ofiqar gjyqsuer i 

kl. V në provë pranë gjykatës Paqtuese të Shko 
drës, në gjykat~n paqtuese të Ulqinit; 

3. Emnohen Ofiqarë gjyqësuer të kl. V. 
(grupi C. grada Xlll): 

I. Hilmi Ramadan V elf ca, në gjykatën e 
Shk. I. Dibër; 

2. Rysen Rrahman Jashari, në gjykatën e 
shk, I. Prizen'; 

3. Zija Osman Lata, në gjykatën paqtuese 
t! Dibrës ; 
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G. T ARDHUNA TË NDRYSHME 

Në këtë kategori fordhunash hyjnë kapitujt 38; 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, '17, 48, 49, 50, 51 
dhe 52 që përbajnë tatime dhe taksa relativisht qindrueshme dhe pa randsi. 

Në Kapitullin 38 - T'ardhuna të raeëshme, të ndryshme dhe interesa mbi kredina të vonueme, 
asht parapa nji shtesë, relativisht e madhe prej 507.797, e cila përfshinë për posë t' ardhunave të zakonshme 
shenjue në këtë kapitull, edhe Taksen e gjakut dhe të sh-it-blerjes të gjasë së gjallë në Tokat e Lirueme, që 
për vitin 1942-43 do të vazhdojë të nxirret në themel të ligjeve fish Mbretnis Jugosllave si dhe nga t' ardhunot 
që do t'i vijnë Shtetit nga taksa e re mbi çfaqjei botore, hyemun në fuqi me D- M. nr- 114 d. 28.4.1942.XX, 
shpcllun në Fletoren Zyrtare nr. 70 datë 6.6.1942.XX. 

Kapitulli 44 - T'ardhuna dhe ndihma spitalesh, i shtohen fr. shq. 250,000 tue u mbështetë mbi 
arketimet prej afer fr. shq. 225.000 sendertue gjatë nondë muejve të parë t'ushtrimit Iinencjcr udhtues dhe mbi 
tordhunct që eventualisht do t' rrjedhin Arkës së Shtetit për llogari të këtij kapitulli nga Tokat e Lirueme. 

Kapitullit 47 - T'ardhuna nga Fletorja Zyrtare dhe nga shitja e librave, kodeve dhe të tjera 
botime shtetnore i shtohen fr. rhq. 240.000, për arsye se Ministrija e Arsimit ka për të nxjerrë në shitje tek 
ste të reja shkollore në gjithë Mbretninë. 

Shtesat ndër kapitujt të tjerë të sipërfolun u motivuen nga shtrimja e taksave dhe tatimeve 
perkatse ndër Tokat e Lirueme. 

Kapitujt tjerë buxhetit nuk kanë nevojë për sqarime mbassi përfshijnë kontribute dhe huana të 
ndryshme që janë evident edhe ashtu si figurojnë në pasqyrzën e parapamjevet këtu ngjitun. 

Përfundimisht pra kemi pasqyrzën e posht-tregueme të t' ardhunavet . 
__________ ,. 

Para hamje Parahamja e 
e us _trim. Ndryshime us trimit 
Financiar financiar 
19~H2 1942-B 

fr. shq. fr. shq, fr. shq. 

I 
080.000 1+ 290.000 870.000 

4.100.000 +18.180.000 22.280.000 
22.550.000 + 3.350.000 25.900.000 

,1.!00.000 1+ 2.027.413 3.227.413 

160.000 1+ 240.000 400.000 

10.~ 000 + 6 500.000 16.500.000 

4.050.000 - 1.300.000 2.750.000 

633.797 + 1.595.000 2.228.797 ,, 
5.070.000 - 5.045.000 25.000 

296.203 + 22.587 .318.790 

T' ardhuna prej pasunis së Shtetit 
Tatime të drejta 
Ta time mbi konsum 
Taksë mbi shndrrime 
Lejime qeveritare 
Monopole 
T' ardhuna prej sherbimit botuer 
T' ardhuna te ndryshme 
T' ardhuna të tjera të ndryshme 
Huana 
Kontribute 160.000 160.000 

Shuma e pergjithshme fr. shq. 48.800.000 1+25.700 ooo I 74.500.000 

SHPENZIME 
Mbassi par shpenzimet asht ba fjalë në buxhetin e secillës Administratë me raportin justifikues per 

katës, këtu në këte relatë po kufizohemi vetëm me dhanë nji posqyrëz permbledhse të ndamjes së shumës 
së përçiithshms prej fr. shq. 74.500.000. 
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Parahamje Parapamja 
e us trimit Ndryshim a e ushtrimit 
financjar financiar 
194.1-4.2 194.2-43 
fr. shq. fr. shq. fr. shq, 

Istitute të Nalta e Min. e Fmcnccvet 15.202.877 + 1.669.123 16.872.0CO 

Ministrija e Drejtësis - 2.189.000 + 2.128.000 4.317.000 ' 
Ministrija e P. të Mbrendshme, Drejt. P. e Shëndetsis dhe Drejt. e P. 

e Polic1s ' 7.729.370 + 9.154.630 16.884.000 
Ministrija, e P. Botore e Drejtorija e Pergj. e PP. TT. e TT. 

' 
11.026.313 + 2.762 687 13.789.000 

Ministrija fi Tregt!s dhe e Industrfs - 375.600 - 375.600 - 

Ministrija Bujqësie dhe e Pyjevet 4.298.460 -·· 4.298.460 - 
Ministrija e Ekonomis Kombëtare - + 6.161.000 6.161.000 

Ministrija e Arsimit ' 7.978.380 + 5.971.620 13.~50.000 

Ministrija e Kulturës Popullore - + 2.232.000 2.232.0CO 

Ministri ja e Toka ve të Liruerne . - + 295 000 295.000 

Shuma e përgjithshme 48.800.0('0 +25.700.000 74.500.000 

Sikurse shifet nga posqyrzct e nalt-tregueme, kemi nji shtesë të përgjithshme buxheti per fr. shq. 
25-700.000 per të cilen Administrata Finonciore do të bajë c' ka asht e .• mundur me i arrijtë jo vetëm qëllimit të 
barazimit, por çka asht ma teper, do të ketë kujdes me gjetë edhe burrime të tjera t' crdhunash. tue pasë 
perherë në kujdes që mos të randohet klasa dorëhollë. 

Për me i arrijtë këtij qëllimi asht natyrisht e domosdoshme që të gjithë Administratat të kenë nji bashkë 
punim të ngushtë me organet e Financës dhe njikohëshisht të kufizohet sa ma tepër që të jenë e mundur tue 
u permbaitun shumavet të caktueme në këte buxhet. 

Bashkangjitë me buxhetin e ushtrimit financjar 194.2-43, në themel të dispozitavet në fuqi, paraqiten edhe 
buxhetet e : Drejtoris së Çifliqevet të Shtetit, t' Entit Botues »Distcptur» dhe të Acjendës Shtetnore per Pyjet 
Demanjale. 

BKSH



Nr· ~1 ------- --- ~·L}~'l'OHJA ZYHtALrn B Gusht 1\J4~ 

LIOJe 11 Korrik 191~~-XX Nr. 157 

mbi aprovimin e parapamjevet të t' Ardhunavet dhe 
të Shpenzimevet t' ushtrimit financjar 1942-43 

NA 
FRANCESCO JACOMONl DI SAN SA VINO 

Mëkambësi i Përgjithshëm i Madhnfs së Tij 
VIKTOR EMA.,UELIT Ill 

Për Hir të Zotit e Vullnet t~ Kombit 
MBRET I IT ALIS DHE I SHQIPNIS 

PERANDUER I ETHIOPIS 

Në virtyt t'cutoritetit qi Na asht delegue ; 
Këshilli i Epërm Fashist Korporativ, me anën e 

Komisjoneve të tija, ka aprovue, 
Na kemi sankcjonue dhe promulgojmë sa vijon : 

Neni 1 
Oeverija Mbretnore autorizohet: 
a) me vërtetue dhe me nxjerrë, si mbas ligjëve 

në fuqi, tatimet dhe taksat të çdo lloji e t' ardhunat e 
çdo natyre q'i përkasin ushtrimit financjar 1 Korrik 
194.2 - 30 Oershuer 194.3, tue përshi edhe ato të gjes 
tionit të veçantë të jashtëzakonshëm, në konformitet 
me gjendjen e parapamjevet të t'ordhuncvet të le 
jueme me këtë ligjë ; 

b) me pengue dhe me pague shpenzimet e rend 
shme dhe të pa-rendshme të Ministrinave dhe të Drej 
torinave të Përgjithshme të ndryshme gjatë ushtrimit , 
financjar prej 1 Korrik 194.2 e deri me 30 Oersh uer 
194.3 në konformitet me gjendjen e parapamjevet të 
shpenzimevet të lëjuerne me këtë ligjë. 

Oeverija Mbretnore autorizohet gjith' ashtu me 
krijue në gjendjen e parapamjevet të shpenzimevet 
të Ministrive dhe Drejtorive të ndryshme kapituj të 
veçantë në lidhje me gestionin e veçantë të jashtëza 
konshëm si mbas gërmës a) të sipërtregueme. 

Neni 2 
Aprovohet përmbledhja prej së cilës shihet shuma 

e përgjithshme e t'ardhunavet dhe ajo e shpenzime 
vet të parapame për ushtrimin financjar 1 Korrik 
19'12 - 30 Oershuer 194.3 si vijon , 

T' ardhuna . . . . . . fr. shq. 74..500.000 
Shpenzime . 74..500.000 

Neni 3 
Tue fillue prej ushtrimit financjar 194.?· l 94.3 ve 

tëm Kryeministrit dhe Ministrav~'\: u epet 1/4 e rro 
gës përkatëse kuer të jenë ngarkue ad interim me 
drejtue nji Dikaster tjetër. 

Neni /1 

Aprovohet shuma e përgjithshme e t'ardhunavet 
dhe e shpenzimevet si mbas buxhetit të bashkalidhun 
të Drejtoris për Administrimin e Çifliqevet të Shtetit 
në shumën prej fr. shq. 'i.54.500. 

Neni 5 
Aprovohet shuma e përgjithshme e t'ordhunc 

vet dhe e shpenzimevet si mbas buxhetit të bashka 
lidhun t' Acjendës së Shtetit për Pyjet Dernanjcle në 
shumën prej fr. shq. 594.000. 

Neni 6 
Aprovohet shuma e përgjithshme e t'ardhunavet 

dhe e shpenzimevet si mbas buxhetit të boshkalidhun 
për Entin Botues «Distcptur» në shumën prej fr. shq. 
186.500. 

Neni 7 
Kjo Ligjë hynë në fuqi me datën 1 Korrik 942.):CX. 
Urdhnojmë qi kjo Ligjë të radhohet në Fleta· 

\ 

ren Zyrtare të Mbretnis tue i dhanë mandat cilitdo 
qi i përket me e respektue dhe me bë qi të res· 
pektohet. 

Tiranë, me 11 Korrik 1942.XX0. 

Francesco Jacomoni d. v. 
M. Kruja d. v. 
Shuk Gurakuqi d. v. BKSH



FL.E1'0H.1A ZYR'rARE rn42-XX 

Përmbledhje e përgjithshme e parapamjeve për t' ardhuna e shpenzime efektive 
reale për ushtrimin financjar 1942-194.3 

(1.VII-19'12 - 30-Vl-1943) 
1 2 3 

Kompetenca si Kompetenca 
mbas gjendjes Ndryshime rrjedhse për 

I 
së parapamjeve qi ushtrimin 
për ushtrimin 

propozohen financjar 
financjar 1942-1943 
l 9til-1942 
fr. shq. fr. shq. fr. shq. - 

T' ardhuna reale 48.800.000 + . :25. 700.000 +- 74.500.000 

Shpenzime reale 48800.000 + 2~.700.000 + 74.500.000 

. 
Diferenca: - - - 

. 

BKSH



~'LETORJA ZYRTARE 1942-XX 10 

Përmbledhje e përgjithshme për t' ardhuna e shpenzime efektive të rendshme 
për ushtrimin financjar 194.2-194.3 

(1-VII-1942 - 30-VI-1943) 

Shpenzime: 

1 2 3 
------ -- -·---··"-- - -- 
Kompetenca si Kompetenca 
mbas gjendjes Ndryshime rrjedhse për 
së parapamjeve 

qi ushtrimin 
për ushtrimin financjar 

financjar propozohw.n 194.2-19'13 
194.1-l 91J.2 
fr. shq. · fr. shq. Ir. s~- 

1'l8SG.877 + Ul3~d23 14.222.000 

2.189.000 + ':t.078.000 4.267.000 

r1.5(i7 .GOO + 8.H:21i.180 14.19:1.780 

10.801.313 + 2.[112.687 1 :3.3 I 4.000 

4.298.4(;0 - 4.298.460 - 

375.600 - 375.600 - 

- + 6.161.000 6.161.000 

7.978.380 + 5.971.620 13.950.000 

--- + 'i.232.000 2.232.000 

- + 295.000 295.000 

44.097.230 + 24.537.550 68.634.780 

43.273.797 + 30.882.413 74.156.210 

- 823.433 + 6.344.863 + 5.521.430 

KATEGOR 
T ARD HUN A E SHPEN 

PJESË E RENDS 

Institute të Nalta e Ministri e Financ 

Ministri e Drejtësis 

Ministri e P. të Mbrendshme, Drejt 
e P. e Policis 

Ministri e P. Botore e Drejtori e P. 
fonavet 

Ministri e Bujqësis e Pyjevet · 

Ministri e Industris e Tregtis 

Ministri e Ekomonis Kombëtare 

Ministri e Arsimit 

Ministri e Kulturës Popullore 

Ministri e Toka ve të Lirueme 

T' ardhuna BKSH



11 FLETORJA ZYRTARE 1942 XX 

Përmbledhje e përgjithshme për t' ordhuno e shpenzime efektive të parendshme 
për ushtrimin financjar 1942-1943 

(1.VII.1942 - 30.VI.1943) 
1 2 3 

Kompetenca si Kompetenca 
mbas gjendjes Ndryshime rrj edhse për 

së parapamjevet qi ushtrimin 
për ushtrimin 

propozohen Iinoncjo r 

KATEGORI I. 
financjar 19~2-1943 
1941-1942 

T' ARDHUNA E SHPENZIME EFEKTIVE fr. shq. fr. shq. fr. shq. - -- 
PJESË E P AREND SHME 

Shpenzime 

Istitute të Nalta e Ministri e Financcvet 480.000 + 28!.000 764.000 

Ministri e Drejtësis - + 50.000 50.000 

Ministri e P. të Mbrendshme, Drejt. P. e Shëndetsis e Drejt. 
P. e Policis 2.001.770 + 688 450 2 690.220 

Ministri e P. Botore e Drejt. e P. e Postelegrafavet e Telefo· 
na vet 225.000 + 2:i0.000 475.000 

Ministri e Bujqësis dhe e Pyjevet - - - 

Ministri e Industris dhe e Tregtis - - - 

Ministri e Ekonomis Kombëtare - - - 

Ministri e Arsimit - - - 

Ministri e Kulturës Popullore - - - 

Ministri e Tokave të Lirueme ' - - -- 

2.706.770 + 1.272.450 3.979.220 

T ordhuna . 5.070.000 - 5.045 000 25.000 

Diferenca: + 2.363.230 - 6.317.450 - 3.954.220 BKSH



P'LETOR.lA ZYRTAR~; 19t2 X"< 

Përmbledhje e përgjithshme për t'ardhuna e shpenzime të pa-rendshme për lëvizje kryegjanash 
gestion të veçantë të jashtëzakonshëm e partina sjellëse për u shtrimin financjar 1942-1943 

(1.VII.1942 30.VI.1943) 

KATEGORI II, III e IV 
T' ardhuna e shpenzime për lëvizje kryegj anash, 

gestion të veçantë të jashtzakonshëm e partina sjellëse 

1 2 3 - - ·--- - ~- . - 
Kcmpetenco si Kompetenca 
mbes gjendjes Ndryshime rrjedhse për së parapamje·:et qi ushtrimin 
për ushtrimin 

propozohen financjar 
financjar 1942-1943 19411942 
fr. shq. I fr. shg. I fr _:_shq. - 

PJESË E PA-RENDSHME 

Shpenzime: 

Institute të Nalta e Ministri e Financavet I .836.0CO 50.000 J.88(i 000 
• 

Ministri e Drejtësis 

Ministri e P. të Mbrendshme e Drejt. e P. e Shëndetsis e Drejt. 
P. e Policis 160 000 ·- 1(,0.000 

Ministri e P. Botore e Drejtori e P. e Postelegrafavet e Te 
lefonavet 

Ministri e Bujqësis dhe e Pyjevet 

Ministri e Ind ustris dhe e T regtis 

Ministri e Ekonomis Kombëtare 

Ministri e Arsimit 

Ministri e Kulturës Popullore 

Ministri e Tokave të Lirueme. 

1.996.000 1 to.000 1.88H.000 

T' ordhuno , 137.413 :318.790 

Diferenca: l.539.7!>7 + 27.413 1.567.210 BKSH



13 FLETORJA ZYRTARE 1942-XX 

Përmbledhje e përgjithshme e parapamjevet për t' ardhuna e shpenzime reale 
për ushtrimin financjar 1942-1943 

1.VII.194.2 - 30.VI.194.3 
2 3 

KATEGORI I, II, III e IV 
T ARDHUNA E SHPENZIME REALE 

Kompetenca si 
mbas gjendjes 
së parapamjeve 
për ushtrimin 

financjar 
1941-1942 

Ndryshime 

qi 

propozohen 

Kompetenca 
rrjedhse për 
ushtrimin 
financjar 
1942-1943 

fr sh_g_. fr. sh_g_. fr .. sh_g_. 

PJESË E RENDSHME DHE E PA-RENDSHME 

Shpenzime: 

Institute të Nalta e Ministri e Financavet 15.201877 lt+ 1.G69.123 

2.189.ooo I + s.rss.coo Ministri e Drejtësis 

Ministri e P. të Mbrend. e Drejt. P. e Shëndesis e Drejt. P. të 
Policis 7.729.370 I + 9.154.630 

Ministri e P. Botore e Drejtori e P. Postelegrafavet e Te 
lefonavet 11.026.313 I + 2.762.687 

Ministri e Bujqësis dhe e Pyjevet 4.298.460 4.298.460 

Ministri e Industris dhe e Tregtis 375.600 375.600 

Ministri e Ekonomis Kombëtare + 6.161.000 

7.978.380 I + 5 971.620 Ministri e Arsimit 

Ministri e Kulturës Popullore + 2.232.000 

Ministri e Tokave të Lirueme + 295000 

I 
48.800.000 I + ~5.100.000 
48.800.ooo I + 25.700.000 

16.872.000 

4.317.000 

16.884.000 

13.789.000 

6.161.000 

13.950.000 

2.232.000 

295.000 

74.500.000 

Diferenca, 

74.500.000 BKSH



BKSH



15 _tjL~'rORJA ZYH.TARË 1942-XX 

GJENDJA E PARAPAMJEVET 
E T'ARDHUNAVET 

Gjendja e parapamjevet e t' ardhunavet 

për ushtrimin financjar 1942-1943 e vume 

në përballim me atë t' ushtrimit 1941-1942, paraqet 

rezultatet e shtrime në prospektin 

që vazhdon 

BKSH



8 FLETORJA ZYRTARE 29 Korik XX Nr. 87 

Ky Dehret do të botohet në Fletoren Zyrtare të 
Mbretnis dhe do t'i komunikohet Këshillit Kon 
trollues për rregjistrim. 

Tiranë, më 16-7-1941-XX. 
Francesco Jacomoni d. v. 

M. Kruja d. v, 

XHENIO CIVILE - TIRANË 
LAJMËRIM 

Mbassi janë krye punimet për lidhjen te· 
lefonike të Selis së Re të Mëkambësis me Cen 
tralin Urban të Tiranës, kryemja e të cilave i 
ka qënë dhanë në sipërmarrje Firmës Ing. Gui 
do Shlarini, simhas dispozitave të nenit 360 të 
Ligjës 20 Mars 1865 nr. 2241 mbi Punimet 
Botore të Mbretnis Italiane, ftohen kreditorët e 
sipërmarrësit për okupime të përherëshme o pro 
vizore ndërtesash dhe dame përkatës, me i pa· 
raqitë Zyrës së Xhenjos Civile në Tiranë titujt 
e kredinave të tyne eventuale mbrenda 15 dit 
ve nga data e botimit të këtij lajmërimi në Fle 
toren Zyrtare të Mbretnis Shqiptare. 

Reklamat dhe titujt përkatës do t'i dërgo 
hen Zyrës së sipërme me shkresë të porositun, 
tue përjashtue çdo mjet tjetër ose dorëzim të 
ndryshëm. 

lngjinieri Drejtues 
S. Bonaccorso 

~ 
Lista emnore e imiqrcn'ëve që kërkohen me u 

prezantue në krye të tokave 
Nr. Emnl e mbiemni i Vendi i insta- Vendi i banimit 

imigrantit limit tash 

1. Ram Bacinofci Ahmet Bejas Mitrovicë 
2. Jonuz A. Mehmetaj Portez ,, 
3. Seit Musli Sulaj Seise Mitricic 
4. Xhemal Arifi Hamil Popov Vuçiterne 
5. Haxhi Fehrat Latifi Dermenas Bezhlan ,, 
6.iRrahman MuraiLatifi ., ,, ,, 
7. Hashim Musli Binjaku ,, Samadreç ,, 
8. Hashim Rexhepi Murtajas Krashnic ,, 
9. Azem Hashimi ,, ,, ,, 

10. Ali Shaban Bonjaku ,, Samadreç ,, 
11. Mahmut Ali Bonjaku ,, Vuçiternë 
12. Sahit Latif Kajushi Urë Gurit 
13. l\1ehmed Ahib Bonjaku ,, 
14. Ramadan Brahimi ,, 
15. Hamil Ahmet Bonjaku ,, 
16. Sahli Ahmet Bacinofci ,, 
17. Halit Ahrnet Kamberi ,, 
18. Hamil Ahmet Bacinofci ,, 
19. Hashim Murati ,, 
20. Rrahman AhmetAvdija ,, 
21. Osman Mustafa ,, 
22. Jonuz Rexhep Mustafa ,, 

" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" Samadreç ,, 

" " 

23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
28. 
29. 
30. 

Avdyl B. Bajgora Baltes Kote Bajgor Vuciternë 
Mustafa Shahini Bufas 
Zeqir M. Berisha Sulaj 
V ehbi Bekteshi Baltez H. Bej 
Tefik Osmani ,, ,, 
Hamdi Gashi ,, ,, 
Selim Sejdi Gina Kujtim Kosovë 
Riza Selim Gina ., ,, 

LAJMËRIM 

" 
" 
" 
" 
" 
" 

Lajmërohen të sipër-përmendunit për me u 
kthye rue gjithë familje në krye të tokave qe u 
janë koncedue nga Komisioni Imigracionit i Nën 
prefekturës së Fierit, në fund të muajit Shtator 
1942-XX mbassi janë Iarguem nga toka pa plot, 
suem afatin ligjor. 

Në rast se deri në afatin e sipër treguem 
nuk do të jeni kthyem në vendin e instalimit 
Komisioni ka me zhatue nenin 11 U5 Shtoje Li 
gjes tue u heqë tokën dhe banesat e tue ju 
çrregjistrue nga librat e instalimit. 

Fier, më 17,6-1942-XX. 
Kryetar' i Komisionit 

Shkurtim' i aktit kushtitues i Sho~erisë kolektive 
"Ali Ramazan Leka e Shokë· në Shijak. 
Sipas aktit publik Nr. 217.102 datë 12-IV· 

19•t2-XX të marrë nga Z. Dud GjecilGjyqtar Paq• 
tues në Shijak e i ngarkuem me funksion no· 
teri, rezullton se, Z. Z. 1) Haxhi Laknori, 2} 
Hamdi Bega, 3) Muhamed Picari, 4) Rexhep Lak 
nori, 5) Ali Leka, 6) Qamil Gashi, 7) Muha 
rrem Rrubjeka, 8) Shaqir Deliu, 9) Ymer Kallo 
shi, 10) Xhelal Shehi, 11) Muslim Lala, 12) Zej 
nel Shtaga, 13) Arif Dollaku, themelojnë një 
shoqëri kolektive si vijon: 

l) Emëri i Shoqërisë është "Ali Ramazani 
n· Sh. " me qëndër në Shijak. 

2) Qëllimi i shoqërisë është transportimi i 
udhëtarëve me anë veturash e automobilash. 

3) Kapitali shoqëror i derdhur (diëa në të 
holla dhe disa vlefta e maqinavet) arrin shumën 
prej fr. shq. 35.000. 

4) Shoqërija fillon nga data 1 Gusht 1941-XIX 
dhe mbaron më 31 Korrik 19-44. 

5) Shoqërija administratohet nga rijë kryetar 
dhe dy anëtarë : Kryetar Z. Osman Dollaku; a 
nëtarë Z.Z. Ali Leka dhe Y mer Kalloshi. 

6) Të drejtën e nënëshkrimit e ka kryetari 
i cili administron dhe përfaqhon ehoqtrinë. 

7) Këshilli administrativ mbëlidhet •. sa herë 
që të Jetë nevoja për të biseduar çështje që nuk 
mund t'i kryej drejtori. 

8) Fitimi dhe humbjet ndahen midis sho 
këvet në përpjestim me kapital të derdhur 'prej 
sejcilit. 

9) Aanjë prej shokëvet nuk mund temerre' 

BKSH
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1'f FLETORJA ZYRTAlU.: 1942-XX 

G,JEND,JA 1-0 PARAPA1TJEVET E rr, ARDHUNAYET 
P£R USHTRIMIN FINANCJAR 1942-43 

(Kohë 1. VIL 191t.2 - 30. VI. 191t.3 
3 4. 5 6 _I-_J_..? C 

K A p I T u J Kompetenca Kompetenca 
si mbas Ndryshime rrjedhëse për Nr. i gjendjes së 

qi ushtrimin ushtrimit para pamjeve 
financjar për ushtrimin N CV) E M E R T I M financjar propozohen 194.2-4.3 -:r ...,.. 

194.1-4.2 - ~ ---·-· ...,.. .,:o - 
fr. shq. fr. shq- o- o- fr. shq . - •.... 

TITULLI I. T ARDHUNA TË RENDSHME 
KAT. I. T'ARDHUNA EFEKTIVE 

T' ardhuna prej Pasunis së Shtetit 

1 I 1 I T' ardhuna tokësh, kullotash dhe ndertesash shtetnore 

Total: 

B0.000 I+ 10.000 40.000 

10.000 I+ 90.000 100.000 

300.0001- 40.000 260.000 

Pro memoria + G0.000 I fi0.000 

240.000 + 10000 2f>0.000 

Pro memorial+ 160.000 160 000 

580.ooo I+ 290.000 870.000 

2 I 2 I Të tretëta 

3 I 3 I T' ardhuna peshku 

4 I 4 T' ardhuna prej koncesjoneve dhe eksploatimeve të ndryshme 
të pyjeve shtetnore 

T' ardhuna prej koncesioneve, miniereve dhe të ndryshme të 
proneve shtetnore 

li . (j I Interesë mbi kont-korentet e fondevet të Thesarit në depozitë 

Tatime të drejta 

7 I 7 I Ta time mbi ndertesa e tokë ndertimi 400.000 I+ G00.000 1.000.000 

50.000 I+ 50.000 100 0{,Q 

900.000 -1- 9.100.000 10 000.COO 

1500.000 + 1.100.000 2.600.000 

50.000 I+ 250.000 300.000 

8 I 8 I Tatime mbi prodhime pyjesh e guroresh nder prone private 

9 I 9 I Të dhetëta mbi drithno, pemë, bar, ullinj e zhugë 

lO I 10 I Tatim (xhelep) mbi berre, thij e shtazë të trasha e mbi-taksë 
lO°lo në favor të Komunevet 

11 j 11 I Ta tim mbi t' ardh una e trashigime 

12 I 12 I Detyrime personale pagesash kundrejt punimeve të ndryshme 
. 

të rrugove Pro memoria ~ r·o numoria 

13 I 13 I Tatim mbi fitim e mbi-taksë lS°lo në favor të Komunevet 1.200.0CO + 7.080.000 8.280.000 
·- 

Total: I 4.100.000 +18.180.000 I 2:U80.000 

BKSH



FLETORJA ZYRTARE 194-~-XX 18 

Gjendja e parapamjevet 
per ushtrimin finoncjor 

194.2-4.3 
T ardhunc 

_1_._., _i=:.___ 3 
KAPITUJ 

':i I 5 I 6 

-· Kompetenca Kompetenca - - - si mbas Ndryshime rrjedhëse për gjendjes së 
qi ushtrimin pcrcpcmjeve 

për ushtrimin propozohen financjar 
financjar 194.2-4.3 194.1-4.2 

- tr-:-shq-:- fr. shq. --~hq._ 

Nr. i 
ushtrimit 

EMERTIM 

14 

Tatime mbi konsum 
14 I T'ardhuna për t'u derdhun prej Qeveris Mbretnore Italiane si 

korrispektiv për paksimin që rrjedh nga zbatim' i akordit 
ekonomik-doganuer datë 30-IV-1939-XVII (fr. shq. 15.000.000. 
art. 17 i ligjës d. 20-4.-939) 1G 000 000 

15 15 I Tatim mbi kafe e sheqer 3.700.000 I+ 800.000 

Hi i 16 I Ta tim mbi bandrollim e konsumin e duhanit 1.100.000 I+ ,.100.900 
17 Tatim mbi bandrollim cigaresh e mbi-taksë 156/0 në favorin e 

Bashkive I 1 .800.000 I+ ~00 000 17 

18 Nxjerrje e tatimit mbi duhanin që duhet të paguhet në rosë 
mungesash ose tepricash të rilevueme prej Komisjonit të kon- 
trollimit . [Pro-memoria 

18 

19 Ta tim mbi pijet alkoolike . . I 200.000 19 

20 ! 20 
I 

Tatim mbi alkoolin e thjeshtë e mbi-taksë 30°/o në favorin e 
Bashkive 200.000 I+ 100.000 

21 I 21 I Tatim' i mbrendshëm mbi birrë si mbas D. M. nr. 100 datë 
28-Ill-194.0-XVIII ~00.000 I- 100.000 

22 I 22 I Taksë konsumi mbi miell 350 ooo 1- 160.000 

15.000.000 

4.500 000 

i.200.000 

2 400.000 

Pro memoria 

2(0.()()() 

300.000 

100.000 

200000 

Total: 22.550.000 I+ s.seo.ooo I 115.900.000 

Taksa mbi shndrime 

23 I ~3 I Taksë pullash 500.000 I+ 1.000.000 
24 I 24 I Taksë mbi akte të Gjykatavet. të Noterivet, të Përmbarimit dhe 

t' lpotekavet e mbi-taksë 15°/0 në favorin e Komunevet 700.000 1+ 850.000 

;+ 177.413 25 I Taksë pulle mbi autobartjet të personave dhe teshave 

1.500.000 

1.550.000 

177.413 

Total: 1.200.000 I+ i.0!7.413 
a----- --- ---1--- - I 

3.227.418 

Lejime Qeveritare 
% I 1!6 I Të drejta për lëshime passaportash 10.000 I+ 80.ooo 

~6 I 27 I Leje për shitje pijnash, për gjueti në tokë e n'uj dhe për ush 
trim profesjoni, taksë mbi lëkura egërsinash etj. 60.000 I+ 90.ooo 

300.000 për t' u bart~ 130.000 I+ 110.000 

150.000 

150.000 

BKSH



19 FLETORJA ZYRTARE 1942-XX 

Gjendja e parapamjevet 
për ushtrimin financjar 

1942-4.3 T ardhuna 

~~~~~-,-,~-r-~:=Jic=-s I 6 ' 3 ,___!_[lJ K A p I T U J 
·-:-Nr. i 
ushtrimit 

0),7 

28 

EMERTIM 

bartë 

Kompetence 
si mbas 

gjendjes· së 
para pamjeve 
për ushtrimin 

financjar 
191J. l-'i2 

Ndryshime 

qi 

propozohen 

Kompetence 
rrjedhëse për 

ushtrimin 
financjar 
19~2-4. 3 

fr. sh_g_. 

T ardhuna për regjistrim passaportash e të ndryshme . IPro memoria 

130 ooo I+ 110.000 

~<l.;._ I fr. shq. 

300.000 

28 

29 Taksë pajtimi për radio-ndigjuesa qarkullues si mhas D.M. datë 
ll-VI-194.0-XVIII nr. 199. . I 30.000 I+ 70.000 

400000 Total: 

MONOPOLE 

30 

29 I 30 J T ardhuna nga monopoli i krypës 

31 T ardhuna nga monopoli i shkrepsavet, i letër-cigarevet, letër- 
lojevet dhe çakmakve . I 3.500.000 •- 200.000 

31 

32 

160.000 It 240.ooo 

Pro memoria 

100.000 

500.000 I+ 3.400.000 

T ardhuna nga monopoli i vajgurit, i benzinës e naftës dhe fr. 
shq. 3 për kvintal të benzines në dobi të Bashkivet e të Ko· 

munevet si mbas Ligjës datë 24.-1-1938 . . I 3.500.000 •- 

32 

500.000 

33 I 33 I T ardhuna nga shitja e duhanevet të hueja të punueme 

Tardhuna nga gjanat eksplosive . l+ro memoria 

2.500.000 I+ '!HOO 000 

- , a4 I T'ordhuno nga shitja e duhanit gjeth, monopol" i shtetit, pro 
dhim' i Tokave të Lirueme, ku asht mbajtë në fuqi regjimi 
i monopolit fish Mbretnis Jugosllave 

34 

35 

Total: 

T' ardhuna prej shërbimit botuer 

35 

36 

37 

T ardhuna poste, telegrafi, telefoni e radio-je 

Tardhuna limanesh, fenerësh, karantinash dhe të ndryshme 

Tardhuna prej monedhave 

Total: 

+ 1.000.000 

3 900.000 

3.300.000 

3.000.000 

Suprimue 

5.300.000 

1.000.000 

16.500.000 10.000 ooo I+ 6.500.000 

4 000.000 1- J .400.000 

50.000 I+ 100.000 

Pro memoria 

2.600.000 

150.000 

Pro memori 

4.050.000 1- 1.300.000 2.750.000 

BKSH



FLETORJA ZYRTARE 1942-XX ~o 
Gjendja e parapamjevet 
për ushtrimin financjar 

194.2-4.3 

- 
KAPITUJ 

T ardhuna 

r- 5 6 
- ·-- - - - . - 

Kompetenca 
Ndryshime 

Kompetenca si mbas rrjedhëse për gjendjes së 
parapomjeve qi ushtrimin 
për ushtrimin financjar 

financjar propozohen 194.2-4.3 194.1-42 

fr. shg. _ _J fr. sh_q_. __ I fr. shq, 

1 I 2 I 
- Nr. i 
ushtrimit -- 
N M -r -.;:r 
,-< N -.;:r • --<r 
0-. 0-. 
,-< ,-< 

3 

EMERTIM 

T ardhuna të ndryshme 

37 I 38 I T'crdhunc të rasëshme, të ndryshme dhe interesa mbi kredite 
të vonueme 250.000 I+ 507.797 757.797 

38 39 Derdhje nga ana e AGIP-it dhe fabrikavet për rrogat e perso 
nelit të caktuem për mbi-kqyrjen e shitjes së karburantave 
dhe të bandrollit të cigarevet (Vendim' i Këshillit Ministruer 
nr. 5'J.6 d. 13.7.1932) H0.000 30.000 

39 I 40 I Derdhje nga an· e Komuneve e ndaljeve të pensjonit q'i për· 
kosin rrogavet të nëpunsavet qi mvaren prej tyne (neni 56 
i ligjës d. 20-Vl-934.) . [Pro mernorial z- 7.000 7.000 

40 I 41 I T ardhuna për rimborsim të pensioneve e të shperblimeve të 
njihershme të pagueme nëpunësave të Bashkivet e të Ko- 
munevet, si mbas ligjës d. 9-2-939) I Pro memorial -i- 

4t 4~ I T' ar.lhuna nga përqindje pensjoni të ndalueme nëpunsave 
shtetnorë me sherbim pranë Kryqit të Kuq 'Shqiptar si mbas 
ligjës d. 17 Mars 1939 , I ~.000 

7.000 7.000 

-:!.000 

42 43 I Derdhje të përqindjeve të pensjonit të nëpunësavst të Këshillit 
t'Epërrn Fashist Korporativ si mbas nenit 3 te ligjës datë 
16-IV-194.1-XX nr. 91 dhe të nëpunsave te Doganavat si 
mbas nenit 17 të Konvencjonit Teknik-Doganuer datë 
31-V-1939-XVII . . I fiOOO I+ 'H.000 30000 

43 i 44 

41 I 45 
I 
I 

T' ardhuna dhe ndihma spitalesh 100.000 I+ 250.000 350.000 

Tardhuna nga shitja pasuninash të pa-tundshme shtetnore, 
sendesh jashtë përdorimit dhe gjanash të konhskueme 20.000 I+ 60.000 80000 

45 4fi I Tardhuna nga gjoba të ndryshme dhe nga gjysma e prodhi· 
mit të gjobnvet ndeshkimore dhe sanksionesh c do lloji me 
të holla 

-16 : 471 Tardhuna nga Fletorja Zyrtare dhe nga shitja e librave, kode 
vet dhe te tjera botime shtetnore 

47 I 481 Tardhuna të ndryshme për regjistrim e kolaudim outomjetesh. 
leje-qarkullimi, automjetesh, leje qarkullimi. taksa automobi 
lash, publiciteti rruguar e të tilla 

:>5.000 I+ 65.000 100.000 

10.000 I+ 240.000 ~0.000 

15.000 I+ 10.000 25.000 

Për t'u barte !68.000 I+ 1.170.797 1.638.797 

BKSH



Gjendja e parapamjeve 
për ushtrimin financjar 

1942-43 T ardhuna 

' EMERTIM 

Kompetenca 
si mbas Ndryshime 

gjendjes së 
para pamjeve qi 
për ushtrimin 

financjar propozohen 
1941-42 

Nr. i 
ushtrimit 

fr. shq. I fr. shq. 

Kompetenca 
rrjedhëse për 

ushtrimin 
financjar 
19-'!2-B 

fr. shq, 

48 

49 

;)0 

51 

52 

bartë 468.000 I+ 1.170 797 
49 Kthim shpenzimesh 50.000 I+ 150.000 

50 T ardhuna nga lO°lo mbi fitimet e thjeshta vjetore të sender· 
lueme (realizueme) nga Banka Kombëtare 

T ardhuna nga taksat shkollore e nga derdhja e pagesave në 
ngarkim të studentavet që ndjekin studimet ndër gjymnaze, 
normale, shkolla teknike e ndër konvikte 85 797 1+ 

30.000 I+ 10.000 

51 

T ardhuna nga taksa shtetnore mbi cfoqjet botore të çdo lloji 
- theatër, kinema etj. (D. M. datë 18-4.-194.2-XX) 

T'ardhuno të rrjedhuna nga kthimi (ri-integrimi) i shpenzimeve 
tiil Komandës Mbrojtjes Kombëtare dhe të shumave qi shpër 
blehen për dame, si mbas nenit 14. të ligjës datë 16-6-1928 

mbi orqanizimim e In tendencës së Përgjithshme Pro memoria 

1.638.797 

soo.ooo 

40000 

350.000 

Pro memoria 

Suprimu« 

Total: 633.i97 I+ 1.595.000 9! 9!!8.797 

TITULLI II. T' ARDHUNA TE P A-RENDSHME 
KAT. I. T ARDHUNA EFEKTIVE 

T' ardhuna të ndryshme 

53 Nxjerrje shumash të parapagueme imigrantavet për instalim ne 
Shqipni · . IPro memorial+ 5.000 

Kontribut' i Oeveris Mbretnore Itolions për mbulesë te deficitit 
të buxhetit t'ushtrimit financjar 194.2-194.3 . [Pro memoria 

51 ; 55 I Kontribut për shpenzime të bame e tQ shkaktueme nga gjendja 
e luftës gjatë ushtrimit financjar 194.0-'il (pjesa e fondit prej 
Lir. it. 60.000.000, caktua prej Qeveris Mbretnore Italiane) 

5.000 

Pro memoria 

5.070.000 I- 5.070.000 IPro memoria 

5/'i I 56 I T ardhuna çdo natyre qi rrjedhin nga gjestion· i huasë bujqë- 
sore me ligjën d. 3-4.-1936 . IPro memorial+ 20.000 

56 I 51 Nxjerrje e shumavet t'arkëtueme dhe të depozitueme në favor 
t'ish Bankës së Bujqësia të Shqipnts. në themel të ligjëvet 26 
Nanduer 1936 dhe 3 Maj 1939 përse i përket kësaj Banke [Pro memoria 

10.000 

Pro memoria 

Total: 5.070.000 J.- 5.045.000 io.000 

BKSH



FLETORJA ZYRTARE 1944 XX 

Gjendja e parapamjeve 
për ushtrimin financjar 

194.2-4.3 
T ardhuna 

4 5 6 
- --- - - ----- J Kompetence 

Ndryshime 
Kompetenca - si mbas rrjedhëse për gjendjes së 

qi ushtrimin para pamjeve 
financjar për ushtrimin 

financjar propozohen 1942-43 
1941-42 

~ Nr. i 
ushtrimit 

EMERTIM 

fr. shq. fr. sha. fr. shq, 

KAT. II. LËVIZJE KRYEGJANASH 
Huana 

Amortizim i datës së mbrapambetun të Shoqënis ,.SIT A" dhe 
interesë '1°/0 si mbas ligjës autorizuese datë 9-II-1935 

n8 I 59 I Arkëtim i kisteve .qi skadojnë n'ushtrim të huasë së kontrak 
tueme prej Bashkis së Pogradecit me ish Arkën e Përgjith 
shme të Pensjoneve për nëpunësat civilë 

57 Fi8 

[.~ 
1 60 I Këthim i kistit të tretë prej fr. shq. 56.000 mbi paradhanjen e 

fr. shq. 560.000 akordua. Bashkts së Kryeqytetit, D.M. nr. 176 
datë 8-V-19'10-XVIII 

Tordhuno nga Kontributet e Oeveris Mbretnore Italiune për t' u 
përdoruri për zbatimin e vepravet botore në Shqipni dhe 
shpenzimet qi i përkasin shërbimevet, fomitura, misjone dhe 
për cdo shpenzim tjetër caktue ndër kapitujt e shpenzimevet 

. të buxhetit të Ministris së P. të Jashtme (Nënsekretariati 
për Punët e Jashtme të Shqipnis) . _ . IPro memoria 

6~ I 65 I Tardhuna nga Kontributi i Oeveris Mbretnore Italiane për 
funkcjoni.min e Zyrës për Edilicjen e për Urbanistikën (D.M. 
nr. 120 datë 8 Prill 19'10) . 

- ti I 

I 
fiO I 62 

i 
' 

I 
61 I 63 

62 I 64 
I 
I 

Kthim i kistit të IU-të mbi paradhanjen akordue Bashkis së Krye 
qytetit për detyrimet e saja kundrejt Shoqënivet- S.C.A.I.A. 
dhe S. I. N.l 

Kist i dytë i hucsë prej fr. shq. 600.000 akordue Entit Autonom 
për Ranishten e Durrësit si mbas D. M. nr. 258 datë 8 Ko 
rrik 1940-XVIII D. M. nr. 70 datë 18-4-1942-XX 

Kist i dytë i huosë prej fr. shq. 50.000 akordue Entit Aprovigio 
nimit për nëpunsat shtetnorë si mbas D.M. nr. 348 datë 24 
Gusht 19'10-XVIII D. M. nr. 71 datë 29-IV-1942-XX 

Total: 

KAT. Ill. GJESTION I VEÇANTE I JASHTZAKONSHEM 
Kontribute 

Total: 

21.570 2 l.f>70 

1.9fi7 1.967 

5fi.OOO ;){i 000 

+ 22.f>87 22 087 

200.000 200.000 

16.n6fi 16.666 
------ I I 

296.203 I+ 22.587 318.790 

Promemoria 

160.000 I- 160.000 IPro memoria 

160.000 1- 160.000 

BKSH



sa FLE'J'ORJA ZYR'l'ARE 1942-XX 

Gjendja e parapamjevet 
per ushtrimin financjar 

194.2-43 T' ardhuna 

I 1i I 5 6 

Kompetenca Kompetence si mbas Ndryshime 
gjendjes së rrjedhëse për 

parapamjevet qi ushtrimin 
për ushtrimin propozohen financjar 

financjar 191t2-B 
191tl-lt2 
fr. shq. fr. sha. £~. 

_1_[._!_J~-- 3 

K A p I T u J 
- 
Nr. i 

ushtrimit 
N (0 I E M E R T I M 
4' -.:r< - c'..l 
-.:r< ~ 
°' °' - .... 

KAT. IV. PARTINA SJELLËSE 
T' ardhuna të ndryshme 

64 I 66 I T'ardhuna qi gjejnë krahasim në Kap. 73, pjesë e shpenzime 
(partina sjellëse) të buxhetit të Ministris së Financavet . [Pro memoria Pro memorta 

65 I 67 I T' ardhuna nga ngjysma e prodhimit të gjobave dhe të sankcjo· 
neve çdo lloji pekunjare qi shkojnë në favor t organeve nxje- 
rrëse si mbas nenit 2 të D. M. nr. 257 datë 6.7.194.0-XVIII. [Pro memoria 

Total: 

PERMBLEDHJE MBAS TITUJVE 
TITULL I. T' ARDHUNA TË RENDSHME 

KAT. I. T' ARDUNA EFEKTIVE 

Turdhuna prej pasunis së shtetit 

Ta time të drejta 

Tatime mbi konsum 

Taksë mbi shëndrrirne 

Lejime Oeveritare 

Monopole 

T' ardhuna prej shërbimit botuer 

T' ardhuna të ndryshme 

Total i Kat. I. (pjesë e rendshme) 

TITULL II. T ARDHUNA TE PA-RENDSHME 
KAT. I. T' ARDHUNA EFEKTIVE 

T' ordhuna të ndryshme 

Total i Kat. I, (pjesë e po-rend.) 

Pro memoria' 

580.ooo I+ 290.000 870.000 
I 

4.100.000 l+18.18C.OOO !2.280.0CO 

22.550.000 I+ 3.350.000 25.900.000 

1.200.000 1+ 2.027.413 3.227.413 

160.000 I+ 240.000 400.000 

10.000.000 I+ 6.500.000 16.500.000 

4.050.000 1- 1.300.000 t.750.000 

633)97 + 1.595.000 2.228.797 

.43.273.7971+30.882.413 74.156 ~10 

5.070.000 I- 5.045.000 25.000 

5.070.000 1- 5.045.000 25.000 

BKSH



YLE'rORJA ZYRTAR~ 1942-XX 

Gjendja e parapamjevet 
për ushtrimin financjar 

1942-4.3 
T ardhuna 

4 5 6 --- - 
- I 

Kompetenca Kompetenca 
si mbas Ndryshime rrjedhëse per gjendjes së 

parapamjeve qi ushtrimin 
për ushtrimin £inane jar 

financjar propozohen 1942-43 
1941-42 -- 
fr. shq. fr. shq. fr. shq. 

3 -~- -- ---- - - - - - - 
KAPITUJ 

ushtrimit 
1------ EMERTIM 

KAT. li. LËVIZJE KRYEGJANASH 

Huana 

Total i Kat. II. (pjesë e pc-rend.) 

KAT. III. GJESTJON I VEÇANTË I JASHTZAKONSWËM 

Kontribute 

Total i Kat. III. (pjesë e pa-rend.) 

KAT. IV. PARTINA SJELLËSE 

T ardhuna t~ ndryshme 

Total i Kat. IV. (pjesë e pa·rendshme) 

Total i Kat. I. II. III e IV (pjesë e pc-rendshrne) 

PtRMBLEDHJE MBAS KATEGORIVE 
KAT. I. T ARDHUNA EFEKTIVE 

T'ordhune të rendshme 

~>9ti.20R I+ 22.r187 ::18.790 

-z96.20:l I+ 22.587 :l 18 790 

160.000 1- iocroo [Pro memoria 
------ -- ---•---- 

160.000 1- rsoooo 

------~------•------ 

5.526.203 1- ;\182.413 34:3.790 

43.273.797 1+30.882.413 I 74.156.210 

T ardhuna të pa-rendshme . I 5 070.000 I- 5.045.000 I 25.000 

Total i Kat. 1:.- (pjesë e rendshme dhe e po-rendshme) I 48.343.797 1+25.837.413 I 74.181:210 
;I 

KAT. li. LËVIZJE KRYEGJANASH 

Huana 

Total i Kat. II (pjesë e po-rend.) 

296.203 I+ 22.487 318.690 

296.203 I+ 22.487 318.790 
BKSH



PLE'l~ORJA ZYR'l1AR8 194~-XX. 

Gjendja e parapamjevet 
për ushtrimin financjar 

1942-43 T' ardhuna 

~I 2 3 4 5 6 
K A p I T u J Kompetenca Kompetence 

Nr. i si mbas Ndryshime rrjedhëse për gjendjes së 
ushtrimit para pamjeve qi ushtrimin 

("') E M E R T I M për ushtrimin financjar 
C'-4 financjar propozohen 1942-43 4' -'1' .- 0,1 - 1941-42 
-'1' -'1' o- o- fr. shq. fr. sha. fr. sha. - - 

KAT. III. GJESTLON I VEÇANTË I JASHTZAKONSHËM 

Kontribute 160000 - 160.000 Pro memoria 

Total i Kat. III. (pjesë e pa-rend.) 160.000 - 160.000 - 

KAT. IV. PARTINA SJELLËSE 

T' ardhuna t~ ndryshme -- - -· 
(Total i Kat IV pjesë e pa-rend) - - - ~ 

Total i Kat. I, II, III e IV pjesë e rendshme dhe e pc-rendshrne) 48.800.000 +25.700.0CO 74 &00.009 

Total i tardhunave reale 48 800.000 +20.700.000 7 4.500.(,l(O 

. 

' BKSH



Nr. 87 FtnoRJA ZYRTARE 29 korrik 19-i2-tt 

me punë që janë objekte të shoqërisë nç se me 
lejen e këshillit administrativ. 

10) Këshilli administrativ nuk ka kompe 
tencë të krijojë deta më shumë se fr. shq. 10.000. 

Në mbështetje me ordonancën e Gjyqtarit 
të Rregjistrit pranë Gjykatës së Shk- 1-rë të Du 
rrësit, përejellun me shkresën nr. 317 datë 12- 
V-1942-XX, u bë transkriptimi në Rregjistrln 
Amëz të Transkriptimeve nën nr. 633 datë 19- 
V-942-XX. 

Durrës, më 19-V-1942·XX 
Nga Oda e Tregtisë së Durrësit. 

Shkurtim' i aktit kushtetues i Shoqërisë Kolektive 
tregtare .. Muharem Rexha e Et-hem Hylviu" 

në Kavajë 
Sipas aktit publik Nr. 4296-2580 datë 

14·1-1942-XX të redaktuar prej Noterit publik z. 
Adem Tartari në Kavajë, z. z, Muharrem Rexha 
& Et-hem Hylviu themelojnë një shoqëri kolek 
tive tregtare si vijon : 

1) Emërtimi i shoqërisë është ,,Muharrem 
Rexha & Et-hem Hylviu" me qëndër në Kavajë. 

2) Shoqërija ka për qëllim vetëm e vetëm 
shit blerjen me shumicë e pakicë në ,,Kinkale 
ri", gjëra koloniale dhe të tjera gjëra ushqimore. 

3) Kapitali shoqëror i përbërë gjithësejt prej 
fr. shq. 60.000, vleftë plaçkash tregtie, dhe në 
këto pjesë z. Rexka fr. shq. 40.000 dhe z. Hyl 
viu fr. shq. 20.000. 

4) Kohë-vazhdimi i shoqërisë është për 5 
vjetë duke filluar nga data e marrjes së këtij 
akti. 

5) Fitimet ose dëmet do US ndahen në pjesë 
të barabarta. 

6) Të drejtën e nënshkrimit e kanë të dy 
shokët së bashku ose · veç-e-veç gjithashtu edhe 
administrimin e shoqërisë. 

Në mbështetje t'Ordinancës Nr. 69 R datë 
11-11-1942-XX të Gjyqtarit të Rregjistrit pranë 
Gjykatës· së Shk. I.rë në Durrës, u-bë transkrip 
timi në Rregiistrln Amëz të Transkriptimeve nën 
Nr. 647 datë 22-VI.1942-XX. 

Durrës, me 22.6-1942-XX. 
Nga Oda e Tregtisë Durrësit 

Shkurtimi i aktit kushtitues i Shoqërls 
kolektive «Curri e Gilani• 

Sipas aktit publik Nr. Repert. 8232 d. 28 
Maj 1941-XIX të Noterit-publik Zeqir Isaku në 
në Durrës, Z. Z. Sali Çurri, banues në Durrës 
dhe Shyqyri Gilani, banues n' Arapaj Durrës, 
themelojnë një shoqëri kolektive tregtare si vijon: 

1) Shoqëria do t' ushtrojë tregtinë në gjera 
ushqimi, manifakturë, kinkareri, pije alkoolike 
dhe liqere, 

2) Emërtimi shoqëror ësht "Çurri dhe Gi 
Iani , me qendër në· Durrës. 

3) E drejta e nënëshkrimit për shoqërinë 
dhe administrimi i saj pa rrogë e pa shpërblim 
i ngarkohet në mënyrë ekskluzive Z. Sali Çurri. 

4) Të dy shokët kanë konferuar një kapi· 
tal prej 8000 fr. shq. ne të holla d. m. th. nga 
4000 fr. shq, secili. 

5) Fitimet netto dhe demet eventuale do të 
ndahen në met të dy shokëvet në pjesë të ba 
Tabarta. 

6) Kohë-vashdimi i shoqërisë ësht dy vjet 
qi! prej 28 Maj 1941 gjer më 27 Maj 1943. 

Në mbështetje t'Ordonancës Nr. 57 a.t. 
VII-XIX të Gjyqtarit të Rëgjistrit pranë Gjyka 
tës së Sh. I të Durrësit u-be transkriptimi në 
Regjistrin Amë& të Transkriptimevet t' Odës së 
Tregtls së Durrësit nën Nr. 560 d. 3-XI-1941. 

Durrës, më 25-6-1942-XX. 
Nga Oda e Tregtis së Durrësit 

Shkurtim' i aktit kushtitues i Shoqërial! 
Kolektive Tregtare c Turkeshi dhe Mu:r:ina» 

në Durrës 
!imbas aktit publik Nr. 10091 · 621 O datë 

10-1-1942.XX të redaktuar prej Noterit publik 
z. Esat Beljeri në Durrës, z.z. Qemal Turke· 
shi, Vasil Mozina e Vasil Kero, të tre banues në 
Durrës, themelojnë një Shoqëri Kolektive Tregta 
re si vijon: 

1) Shoq&ija Kolektive Tregtare e ka qën 
drën në Durrës dhe njifet me firmën "Turkeshi 
dhe Muzina». 

2) Qëllimi kryesor i Shoqërisë do të jetë 
tregtimi mbi gjera ushqimore etj. importime e 
eksportime të çdo artikulli tregtar. 

3) Kapitali përbëhet prej 60.000 fr. shq, i 
derdhur prej tre shokëvet në pjesë të barabarta. 

4) Asnjëri prej të tre shokëvet nuk mund 
të matTë pjesë në pnnëra jashtë shoqërisë. 

5) Fitimet dhe dëmet ndahen ndërmjet sho 
këvet në pjesë të barabarta. 

6) Shoqërija formohet një periudhë prej 5 
vjetësh duke filluar prej dtëas së redaktimit 
t' aktit kushtltues. 

1) Të drejtën e nënëshkrimit e kanë të tre 
shokët së bashko ese veç-e-veç. 

Në mbështetjet t' Ordonancës Nr. 70 R datë 
11·2-1942-XX të Gjyqtarit të Rregjistrit prani 
Gjykatës së Shk. Lrë të Durrësit u bë tranekri 
ptimi në Rregjistrin Amëz të Transhriptimeve 
t' Od& se Tregtisë. 
Durrës, më 19-6-1942-XX. 

Nga Oda e Tregtisë së Durrësit 

BKSH
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GJENDJA E P ARAP AMJEVET E SHPENZIMEVET 

T' INSTITUTEVE rt NALTA E rt MINISTRIS St FINANCAVET 

Gjendja e parapamjevet e shpenzimevet 

t' Instituteve të Nalta e të Ministris së Financavet 

për ushtrimin financjar 1942-1943 e vume 

në përballim me a.të t' ushtrimit 1941-42, paraqet 

rezultatet e shtrime në prospektin 

që vazhdon 
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~9 FLETORJA ZYRTARE 1942-XX 

G-JENDJ A B P ~!\.RAP Al\IJEVET E SHPENZIMEVE 
T' INSTI'I'lJTEVE TE NALTA E TE MINIS'fRIS S:lli PINANCAVET 

PtR USHTRIMIN FINANCJAR 1942-43 
3 

- It 5 6 1 I 2 I 1--- K A p I T u J Kompetenca Kompetenca -- - -- ---- ---- si mbas Ndryshime rrjedhëse për Nr. i gjendjes së 
qi "ti shtrimin ushtrimit para pamjeve 

financjar për ushtrimin N (V) E M E R T I M financjar propozohen l 9't2-'t3 4" --1' •.... ~ 19'11-'t2 --1' -'I ----~ I fr. shq, I fr. shq- O, 0-. 
fr. sh9. . •.... •.... 

TITULL I. SHPENZIME TË RENDSHME 
KAT. I. SHPENZIME EFEKTIVE 

Shpenzime të Përgjithshme t' Instituteve të Nalta 
Këshilli i Epërm Fashist Korporativ 

1 I Fond për t'i-u versue Këshillit tEpërrn Fashist Korporativ për t'i 
bo ballë shpenzimeve çdo natyre për funksionimin e tij 470.000 I+ 645.000 

1.115.000 Total: 470.000 1+ 645.000 

Kryeministrija 

2 I 2 I Rrogë personali dhe indemnitet Këshilltarit të Përhershëm 127.680 I+ 9t800 

12.480 1+ 3.040 3 3 Rrogë personali, me kontratë 
I 4 4 Fond në dispozicjon të Kryeministrit për shpenzime të posaçme 

përfcqsimi për Ministra e Nëpunëse të Naltë të Shtetit 

5 I 5 

1-- 

6 I 6 

H - I 7 

7 , 8 

8 

9 

80.000 I+ 32 800 

Shpenzime zyreje : blemje e mbajtje mobiljesh, maqinash shkri 
mi, biçikletash, shkresinë, zjarm e dritë, blemje botimesh, 
transport, mirëmbajtje e pastrim lokalesh, veshje e mbathje 
sherbëtorësh, shpenzime postelegrafike, të vogla 1:10.000 I+ 

5.600 I+ 

15.000 

Shpenzime udhtimi e djete 18.350 

Fond në dispozicjon të Kryeministrit për shpërblime nëpune 
sash të të gjitha Administratavet Shtetnore për punime 
jashtë orarit dhe personash qi ngarkohen prej Kryeminis 
tris për me krye shërbime të ndryshme e shpenzime ç'fa 
rëdo natyre për ndihma të jashtëzakonshme + 260.000 

Fond për blemje e mbajtje automobilash e pagë autistash rs.ooo I+ i7.250 

9 I Shpenzime të mëshefta të Kryeministris, të Milicis Fashiste 
Shqiptare, të Mimistris së P- të Mbrendshme dhe të Drej 
toris së Përgjithshme të Sigurimit Publik 

1115.000 

'!2t480 

15.5!0 

112.800 

M>.000 

23.950 

!60.000 

92.!50 

!00.000 I+ 366.ooo I 566.000 

- , Shpenzime c.Iorëdo natyre për Zyren ,Likviduese tish-Minis 
tris së Punve të Jashtme dhe rroga nëpunësavet civilë 
fish-Komandës së Mbrojtjës Kombëtare 50.000 I- 50.000 I Suprimue 

per t' u barte 520.760 I+ 817.240 1.338.000 

BKSH
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Gjendja e parapamjeve 
për ushtrimin financjar 

1942-43 
Shpenzime t' Instituteve të Nalta 
e të Ministris së Financavet 

4. 5 6 ---,-- - - - -- ----1 
Kompetenca Kompetenca 

si mbas Ndryshime rrjedhëse për gjendjes së 
para pamjeve qi ushtrimin 
për ushtrimin 

propozohen 
financjar 

financjar 194.2•4.3 
1941.4.2 

-t-r.-~I fr. shq. I fr. shq. 

-- l-Jr. i 
ushtrimit 

E M· E R T I M 

.•....• .•....• 

1.338.000 Bortë . 

JO I 10 I Fond për pritje e përcjellje, dreka, darko e tryeso (buffet) 

11 I 1 l I Fond në dispozicjon të Kryeministrit për asistencë e për dhu 
rata shërbimi Korobinjerve dhe shpenzime të ndryshme të 
Policts Gjyqsore për t'i-u dhanë Komandës Eprore të Ko· 
robinjervet Mbretnorë 

12 I 12 I Shpenzime gjithfarësh për ngrehje monumentosh deshmorësh 
për cashtje kombëtare dhe për funerale te kryeme me 
shpenzime të Shtetit 

Zyra Qendrore e Statistikës 

13 \ 131 Rrogë personali të ruolit 
14 , 14 

J6 

Rrogë personali me kontratë e provizor; dhe me pagë ditore. 

Shpenzime udhtimi • diete 

16 I Shpenzime për blemje e mbajtje outomolilash dhe pagë 
autisti 

· 17 I Shpenzime zyreje : blemje e mbajtje mobiliesh, moqina shkrimi 
e lloqcnie, shtypshkrime dhe buletina mujorë të statistikës, 
bicikletc. telefona, kancelari. blemje librash e pajtime nder 
të përkohëshme, studime e nisjativa, shpenzime postare, 
telegrafonike, zjarm e dritë, vashjs-mbcthje shërbëtorësh. 
mirëmbajtje e pastrim lokalesh, të vogla të çdo natyre 

..J. "i l 181 Qira lokalesh 

19 Shpenzime çdo natyre për rregjistrimin e popullsis, të gj6.së 
gjallë dhe të prodhimit bujqësuer në Tokat e Lirueme 

Komisariati i Nozullimeve dhe i Konsumeve 

Indemnitet detyre Komisarit e rrogë personali si mbas kua· 
drit e me kontratë e rrogë personali provizor • • 

për t' u bartë 

5~W.760 I+ 817.21-0 

~0.000 •- 15.000 

6.000 I+ .16.000 

100.000 I- 85.000 

80.0001+ 

10.000 + 
35.000 

3!.000 

15.000 

+ J5.000 

40.000 1- 5.000 

5.000 

k- 30.000 

76.000 1- 76.000 

5.000 

G2.000 

1G.000 

116.000 

U.000 

15.000 

15.000 

~5.000 

5.000 

30.000 

Suprimue 
1-------1-------I- I 

1.667.000 872.760 I+ 794.240 
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Gjendja e parapamjevet 
për ushtrimin financjar 

1942-43 
Shpenzime t' Instituteve të Nalta 
e të Ministris së Financavet 

Nr. i 
ushtrimit 

EMERTIM 

bartë 

19 I - I Fond në dispozicjon të Komisarit për punime të josht-zokon 
shme në lidhje me notyren e Komisariatit të Nozullimevet 
dhe Komsumet dhe për punime të josht-zokonshme për or 
ganizimin e Dhomave të Tregtis 

20 I - I Shpenzime udhtimi e diete 

'l!l I - I Shpenzime zyreje : blemje e mbajtje mobiliesh e moqinosh 
shkrimi, biçikletash, shkresinë. zjarm e dritë, mirëmbajtje e 
pastrim lokalesh, transport, veshje e mbathje shërbëtorësh, 
shpenzime postelegrofonike, shtypshkrime, shpenzime për- 
kthimi - 

'i!'i! I - I Oira lokalesh 

Total: 

Partija Kombëtare Fashiste Shqiptare 

23 I 20 I Rrogë Ministrit Sekretar të Portis Kombëtare Fashiste Shqiptare. 

24;j 21 I Fond për blemje e mbajtje automobili e pagë shoferi dhe 
rrogë kofozi 

25 I H I Shpenzime udhtimi e djete 

Total: 

Milicija Fashiste Shqiptare 

26 J 231 Rroga dhe indemnitete qi mund të ndollim me karakter fiks 
që i përkasin personelit në shërbim të përhershëm efektiv, 
në shërbim të përkohëshsm, dhe në shërbim të përher 
shëm efektiv shpërblimuer 

Për t'u bartë : 

4 I 5 I 6 - - 
Kompetenca Ko <tenco 

si mbas Ndryshime rrjedn ëse për gjendjes së 
parapamjeve qi ushtrimin 
por ushtrimin Ilnnncjar 
financjar propozohen 19~2-4.3 
194.1-4.2 
ft. shq. fr. shq, · fr. shq. 

872.760 + 794.240 1.667.000 

30.000 1......:. 30.000 I Suprimae 

18.000 - 18.000 Suprimue 

30.000 1- 30.000 I Suprimue 

11.800 - 11.800 Suprimue 

962 560 I+ 704.«o 1.667.000 

12.000 12.000 

10.000 1+ 
2.500 + 

9.000 

1.500 

19.000 

4000 

24·500 1+ 10.500 35.0CO 

1.099.000 I+ 231.800 1.330.800 

;.1.099.000 I+ 231.800 1.330.800 

; 
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Gjendja e parapamjeve 
për ushtrimin fin an ej ar 

1942-43 
Shpenzime t' Instituteve të Nalta 

e të Ministris së Financavet 
3 4 5 6 - 

--- - - -I 
Kompetence Kompetencu 

si mbas Ndryshime rrjedhëse për gjendjes së 
. para pamjeve qi ushtrimin 
për ushtrimin financjar 

financiar propozohen 1942-43 19':tl-42 ---- - - - - ··•·· -~ --·--- 
fr. shq. fr. shq. fr. shq. 

bartë I t.099.000 I+ 231 800 I 1.330.800 

1--Nr:-_i __ - - 
ushtrimit 
CN I ("f) 

~I~ 
.-.JCN 
3: ,· 3: - - 

--- - - - - - - - - 
KAPITUJ - ------ 

EMERTIM 

~7 I 24 I Diete të përditëshme qi mund të ndollin oficjerave, nen-ofi 
cjer ...• ve, graduatve dhe K. K. të ZZ. të komanduem me 
bo. sherbim kolektiv në rasë të thirrjeve ~ përqindrimesh 
për mësim, shërbime të rendit botuer, para-kalime dhe 
funkcjone të karakterit Shtetnuer, shpenzime përkatëse të 
transportit e mirëmbajtjeje, i përshimë ushqimi, Kapa-skua· 
drave të l-rë. Kapa skuadrave, graduatve dhe KK. të Z.Z 
Shpenzime për stërvitje të Reparteve. Rroga fikse t' ofi 
cerave të thirruri përkohësisht në shërbim kolektiv, shpen 
zime per qira të sendeve të kazermazhit. Shpenzime për 
gara sportive, taksa rreqjistrimi, ndihma dhe ushqim pjesë 
morrscve. çmime fituesave. Shpenzime për oficera, nen 
oficera, graduatve dhe K.K. të ZZ. thirrë në shërbim për 
me skontue dënime. Shpenzime për blemje dhe mirëmbaj 
tjeje kafshësh të shërbimit të gatëshem, për sistemimin e 
e shtellave. takam kualësh. mbathjeje, sende shalët, barna • - 
dhe shpenzime për funkcjonimin e shtallave. Shpenzime 
çdo natyre për fushat e mobilizimit . I 150.000 , - 

!8 I !5 I lndemnitete qi mund të ndollin oficerave, nen-oficereve. 
graduatve dhe KK. të ZZ. për shërbime të vetme jashtë 
banesës. lndemnitet shpërngulje 

70000 80.000 

:30.000 30.000 

29 f 26 I Shpenzime për vepra ndihme, shtruemjeje në spital. kura kli 
materike, ambulator klinike, barna e materjal mjekimi, 
nderime vdekjesh, pagesa për mbajtje për pjestarët e Mi 
liefs, t' intemuem ndër stabilimenta ushtarakë, dënime. Blemje 
e mirë-mbajtjeje transport materjalit shëndetsuer dhe skua 
dra ndihmëse. Dhanje ndihmash n'Institute për të vorfnit 
e luftës të KK. ZZ. 25.000 ·- 7.000 18.000 

30 I 27 I Instalime, mirë-mbajtje e abonime telefonike, shpenzime për 
korrispondencë postare, telegrafike e telefonike, shpenzime 
për nxehje (zjarm) për Komanda e zyre. Pastrime loka 
lesh. Shpenzime për ndriçim të, lokaleve. Pajtim e blemje 
fletoresh e botime tt ndryshme për zyrat e shtypit. Blemje 
let.Ar·shtypshkrimesh, rregjistra e tjera sende kancelerije, 
shkresina. Shpenzime zyre e të çdo natyre tjetër 60.000 I+ 19.200 79.~ 

Për t' 11 bartë : 1.864.000 ~+ 174.000 1.538.000 

~ . 
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3,) FLETORJA ZYRTARE 19H-XX 

Gjendja e parapamjevet 
per ushtrimin financjar 

1942-43 
Shpenzime t Instituteve të No.ha 
e të Ministris së. Financa vet 

Nr. i 
ushtrimit· 

EMERTIM 

5 

Kompetenca 
si mbas 

gjendjes së 
para pamjeve 
për ushtrimin 
financjar 
1941A2 

fr. sh_g. 

Ndryshime 

. qi 

propozohen 

6 

Kompetenca 
rrjedhëse për 
ushtrimin 
financjar 
1942-43 

1.:ni ooo 1+ 1, i.ooo 

:ioooo 1+ 20000 

~-1_:c_1_ -- 3 ---- _, __ 4 __ ,_ 
KAPITUJ ---.-, -- --- -- -· 

bartë 1.538.000 

Blemje municjonesh të pajimit të parë dhe blemje e mirë· 
mbajtjeje, dhe transport armësh e vezmesh, blemje e mirë-1 
mbajtjeje funkcjonim dhe transport veturave, autokarreve, 
automobilave, motoskafave, biçikletave e rnotocikletcvs i· 
Dam-shpërblime rreziqesh cutomobilisti.ee, çmimepër sigu 
rimet relative . . , . . . . 

--- I Shpenzime të rnësheftc për funkcj'Jnim.in e zyrave politike I 
~~~ .. 

----- 

'28 I Blemje e mirëmbajtje e transport mobiljesh zyrash, makina 
shkrimi, dhe aparat riprodhimi të shpejtë, vegla muzikore, 
materiel sportiv. materjal kazermazhi, shëje e materjal 
të ndryshëm 

I. 

9W I Oira, mirëmbajtje, meremetime të përshtatëshme lokalesh për 
Komandat e shërbimeve të M. F. Sh., konsum mbi shpen 
zime banimi për Oficerat dhe Adjutantat (M,ushalat) 

34 

Veshje blemje e mirë-mbajtje e transport veshjeje e materjalit 
të pajisjes së përgjithshme 

31 

Total: 

80 oo I+ 23.000 

GO 000 

103.000 

43.000 

100.000 

Suprimue 16.000 •- 1GOOO 

1.844.000 

1.~88 ooo 1- i.sssooo 
40.000 1-.- 40.000 

;jO 000 ,- 7 000 

Sigurimi Publik : 

Pagesa fikse për funks~onarë e nëpunëse. Rrogë, shërbim 
efektiv, indemnitet shërbimi të posaçëm, shtesë familjesh, 
indemnitet banimi, indemnitet për Këshilltarin, indem 
nitet Shqipnije, soprosold të përditshëm Shqipnije, ra 
cion ushqimi i përditshëm, përfaqësime, pagesa për nën 
oficera trupe. Agenta shërbim aktiv, indemnitet shër 
bimi të posaçëm, indemnitet i posaçëm i S. B. Shtesë fa. 
miljeje, shtrejtësije jete për beqarë, indemnitet banimi, mbi 
rrogë e posaçme, indemnitet vesh-mbathje, indemnitet ra 
ferme, pagesa e personelit provizor 

H7 Indemnitet shpërngulje për funkcjonarë, nëpunëse e agenta 

Indemnitet misioni e shpenzime udhtimi e. djete për funkcjo- 38 
narë e nëpunëse 

50.000 

Su primue 

Suprimue 

1.450.ooo 1- 1.450.000 

122.000 I- 12~.000 I Suprimue 

për t' u bartë 

1.600 ooo I+ 244.000 BKSH
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Gjendja e parapamjevet 
per ushtrimin financjar 

194.2-4.3 
Shpenzime t Instituteve te· Nolte 
e të J\Ainistris së Finoncevet 

_l_i_ 2 I 
-- 
Nr. i 

ushtrimit ~~-p 
"" "" ....:. N "" I -f °' °' .-< .-< 

I 

I 
39 I - 

3 

KAPITUJ 
4 I 5 I . ,.,, 

- ------ - 
Kompetenca 

si mbas 
gj.endjes së 

parapamjevet 
për ushtrimin 

financjar 
194.1-42 

- fr. shq. -r--1r~-shq. 

Ndryshime 
Kompetence 

' rrjedhëcs për 
' ushtrimin 

. Iinnncjar 
194.2.ii 1 

qi 

EMERTIM propozohen 

~-----· -- 
fr. sh_g_, 

40 

41 

42 

43 

44 

45 

46 

47 

48 

49 

50 

bartë 1.450.000 I - 1.450.000 

Shpenzime për kazerma, zyra, stalla, garazhe, pajisje e mo 
biljeve të tyne e meremetime e mirërnbojtie :n ~>00 I - B7.500 I Suprimue 

<i7 .:\OO I - 67.500 Suprimue 

2t000 - M.000 Suprunne 

4-0.000 - 40.000 Suprimue 

20 '250 - -:20.2:-)0 Suprimue 

30.500 L :m.600 Suprimue 

Kazermim (përshi dhe ngrohja) 

Oira lokalesh të ndryshme 

Shpenzime zyreje, kancelari, ndriçim, ngrohje zyrash, shpen- 
zime postelegrafike, të vogla . , 

T elegrafa, telefona, pajtime, instalime 

Blemje e funksjonim automjetesh <i biçikletash e sigurime au 
tomjetesh e autistash 

Kuaj dhe ushqim kuajsh,~ 
mbathje shtallor . 

.mirëmbajtje, shalore, 
Suj-nmue Pro tnemoria 

Veshje e mbathje, pajisje. pajim arme të randa e të lehta, bu 
feterina, indemnitet për veshje të parë për oficere dhe 

•• nëpunëse 41.250 •- 41.250 I Suprimue 

- • Shërbim shëndetsuer 3.000 •- 3.000 I Suprimue 

Shërbim i mësheftë 100.000 •- 100.000 Suprimue 

Shpenzime për riatdhesim të vorinisb të ndahiem për masa 
S. B. e transportim t' arestuemish 0.000 •- 11.000 Suprimue 

Shpenzime të rastit (të pa-parapame) 0.000 Suprirnue 5.000 •- 
I 1------ i--. I 

·Total: 1.830 000 I- 1.830.000 I Seprimue 

Drejtorija e Përgjithshme e Shtypit, Propagandës 
dhe Turizmit 

51 I - I Rrogë personali . I 'M0.000 - M0.000 Suprimue 

f;2 I - I Rrogë personali me kontratë . 67.800 - 67.800 Suprimue 

53 I - I Shpenzime udhtimi e diete 5.000 - 5.000 Suprimue 

për t'u bartë : I 312.800 I- 312.800 .• - 

BKSH



35 FLETORJA ZYRTARE 1942-XX 

Gjendja e parapamjevet 
për ushtrimin financjar 

19 4.2-4.3 

~T,~~~~~.:_:_~__:~:....__:~_l:!__~~ 
ushtrimit -~~------ 

E M E R T -1 M 

Shpenzime t Instituteve të Nalta 
e të Ministris së Financavet 

q I 5 -1 
Kompetence 

si mbas Ndryshime 
gjendjes së 
parapamjeve qi 
për ushtrimin 

financjar propozohen 
1941-42 

6 

Kompetenca 
rrjedhëse për 

ushtrimin 
financjar 
1942-43 

fr. shq. fr. shg. fr. shg. 

bartë I s1~.800 · 
oi I -1 Shpenzim~ zyrnj_e; blemje e ~- bajtje mobilje~h, makinash 

shkrimi e bicikletcsh, shkresma z1arm e dritë, botime e 

I I I shtypshkrime revistash e modelesh, mirëmbajtje zyrash e 
pastrim lokalesh, veshje e mbathje personalit shërbyes, 

I I transport, të vogla . I 46 000 • - 

,Ju I - 
1. 
Ble~je ~aqinash,_, apar_atesh, ~eg:as_h teleskr_ipto.ri, dhe mate- I ·I 

I nal _te ndryshem per Iunkcionimin e Ag1enm T elegrahke _ 
Shqiptare. . - · · · - IPro memoria 

~,(j -· 

57 - 

58, - 

0!l , - 

(iO , - 

I.H ' - 

62 , - 

~-· V•I 

64 

Fond për mbajtje automobilash e pagë shoferash 

Shpenzime postare dhe telegrafonike 

Oira ndërtesash 

Shpenzime për botimin e · Fletores Zyrtare në gjuhën shqipe 
dhe italishte 

Shpenzime për korrent elektriku për teleskriptorë 

Shpenzime çfarëdo natyre për propagandë dhe përkrahje 
shtypi dhe botimesh . 

Shpenzime çdo natyre për botime të ndryshme, organizim 
manifestimesh, për zhvillimin e Kinema-Theatres, për mbaj 
tjen e zyrës artistike dha shpërblim personalit të nevojshëm 
për të tilla veprime etj. 

Shpenzime çdo natyre për zhvillimin e mbajten e emisjoneve 
radiofonike, shpërblime për personalin teknik dhe artistik, 
shpërblim bashkëpuntorësh, konferencjerësh, redaktorësh dhe 
përkthyesash lajmesh në gjuhë të ndryshme folës mikro 
foni, radiokronistash. shpenzime për mbajtjen e funkcjoni 
min e radio-emisjoneve shqiptare (Tiranë I valë të shkurta; 
Tirana II valë të mesme) ekvipazhin lëvizës radiofonik, 
material të ndryshëm për radiondigjuesa etj. 

Shpenzime çdo natyre për zhvillimin e Turizmit, kontribut 
për vleftësimin e Stacioneve Klimaterike dhe Turistike. 
Inspektorati Sanitar Turistik. Kontrollime dhe inspektime 
nder Bujtina. Zyra Turistike ndër krahinat: Streha auto 
nome kure dhe qëndrimi, subvencjone për ngrehje vijash 
komunikacjoni, ndërmarrje direkte vijash automobilistike. 
Propagandë Turistike 

për t u bartë 

312.800 

46.000 Suprirnue 

10 000 •- 

12.000 •- 

_ • Suprimue 

10 000 I Suprimue 

12 000 I Suprimue 

17.000 I Suprimue 17 000 ·- 

20.000 ,- 20.000 I Suprimue 

i',.000 - ;'i.000 Suprimue 

tsoooo 1- 180.000 I Suprirnue 

10.000 I- 10 000 I Suprimua 

50.000 •- 50000 Suprirnue 

65.000 •- 65.000 I [Suprimue 

727.800 1- ,727.soo; - 
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r Ll.''. !'OH.JA ZYJ:t'l'Al:U~ l'J42-X • 

Gjendja e parapamjevet 
për ushtrimin i.noncjcr 

1942-4 J 

--.-- ... .:. 
:JG 

~:1penzime t' Instituteve të Nclto 
e të Ministris së Financavet 

3 

KAPITUJ 

EMERTIM 

4 5 I () 

Kompetenca Kompetenca 
si mbas Ndryshime rrjedhëse për gjendjes së 

paropamjeve qr ushtnrr m 
për ushtrimin financjor 

financjor propozohen 1942-43 
19~1-42 

fr. sha . fr. shq. I fr sh3. 

I -· 
, :!7 .soo I T-li 800 

1 1-3_ ,_ - 

Nr. i 
ushtrimit 
N I (Y) 

4" I "'" 
:; N ~ 
°' °' ..- ..- 

67 

68 

69 

70 

71 

72 

bartë 

Subvencjon për mirësimi bujtinash, pajisje dhe ushtrim buj 
tinash 

Shpenzime për zhvillimin e funkcjonimin e Inspektoratit për 
spekulime: Zyra Teknike-instrumento e vegla, lëshim leje 
oftësije qarkullimi automobilash, regjistrime librezave dhe 
tagra qarkullimi, mbajtje dhe riparime automjetesh, blemje 
lubrifikontesh. Shpenzime për mbajtjen e komitetit konsun 
tiv për modifikimin e automjeteve e për qarkullimin rru 
guer, shpenzime për indemnitete komisjonit provues tcspi 
rantove për leje qarkullimi dhe për kolaudimin e auto· 
mjeteve. Shpenzime për studime dhe inspektime të shërbi 
meve botore, automobilistike dhe të vijove turistike 

Subvencjon Entit botues .. Distaptur" urdhnue me ligjen nr. 
54.6 d. 7-12-94.0-XIX 

Total: 

Milicija e Rrugës 

Rrogë, pagesa. indemnitete të caktueme 

Indemnitet për shërbime t'izolueme, misjone transferimi, çmime 
pune, ndihma, udhtime e të tilla 

Oira dhe ndreqje lokalesh 

Shpenzime zyreie . blemje sendesh kançelerije, makinash shkri 
mi, veshje e mbathje sherbëtorësh, pagesa për uj~. dritë, 
telefon, të vogla e tjera 

Blemje automobilash, motoçikletash, funkcjonim dhe riparim 
automjetesh, blemje pjesë ndërtimi, karburanta, naftë, pneu 
molikë, lecka e të tjera • • 

Total: 

~0.000 20 ()()() 

2;:,.000. - 20 000 

80 000 , - 80000 

852.800 852.800 

80000 •- 80000 

8.000 •- 8.000 

14.000 14000 •- 

20.000 •- 20.000 

Su, ri11111e 

Suprimue 

Su prim ue 

Suprimue 

Suprimue 

Suprimue 

80.000 •- 80.000 I: Suprimue 

···----- 
202.000 I- sosoco 
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3 7 
• 

FLETORJA ZYRTARE l\J42-XX 

Gjendja e parapamjeve 
për ushtrimin fi:-:::::;:icJar 

194.2-4.3. 

Shpenzime t' Instituteve të Nalta 
e të Ministris së Financavet 

EMERTIM 

I 5 6 
I 

Kompetenca Kompetenca 
si mbas Ndryshime rrjedhëse për 

gjendjes së 
para pamjeve qi ushtrimin 
për ushtrimin financjar 

financjar propozohen 194.2-43 
194.H2 

fr. shq. J fr. shq. I fr. sha. 

ushtrimit 

Këshilli i Shtetit 

7 •) 
i) 3':2, I Rrogë personali 294.630 I+ 46.9-10 341.570 

74 I :{3 I Shpenzime zyreje: blemje e mbajtje mobiliesh e moqincsh 
shkrimi, shkresinë, zjarm e dritë, blemje librash, botimesh, 
shtypshkrime, transport, mirë-mbajtje e pastrim lokali, veshje 
mbathje sherbëtorësh, të vogla . 10.000 I+ 

7:., I ;~4 I Shpenzime për mbledhjen e botimin e ligjëve !5.000 

7o I 3G I Shpenzime udhtimi e djete Pro memorial+ 

8930 18.930 

25.000 

500 500 

3~9.630 t+ G6.370 386.000 Total: 

Këshilli Kontrollues 

77 I 36 I Rrogë personali . I !06.1141+ 39.8861 246.000 

78 I 37 I Shpenzime zyreje: blemje e mbajtje mobiliesh e maqinash shkri- 
mi, shkresinë, zjarm e dritë, transport, shtypshkrime, veshje 
mbathje shërbëtorësh, pastrim lokolesh. të vogla e të tjera. 25.000 - 13 ooo I 12.000 

79 I 38 I Shpenzime udhtimi e djete Pro memoria + 2.000 I 2.000 

Total: 231.114 + ss 886 I 260.000 

Ngarkime të Shtetit 

81 I 40 I Rroga jetike 

48.000 1+ . 96.000 

190.000 + 50.000 

144.000 80 I 39 I Shperblim për shpenzime përfaqsiie Ministravet të Shtetit 

240.000 

8~ I 4 l I Pagesa pensjonesh, shpërblime të njihershme nëpunësave ci- 
vilë e ushtarakë • • t.587.573 I+ 282.297 1.869.870 

83 I 42 I Pagesa pensjonesh e shpërblime të njihershme nëpunësave 
të Bashkive e Komuneve si mbas ligjës d. 9-2-1939 • 50.000 I+ 11.130 61.130 

Total: 1.875.573 I+ 439.427 2.315.000 
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FLETORJA ZYRTARE 1942-XX -- -------- 
Gjendja e parapamjevet 
për ushtrimin financjar 

194.2-4.3 
Shpenzime t' Instituteve të Nalta 

e të Ministris së Financavet 

1 I 2 I 
Nr. C 

ushtrimit 

3 ---- -- -- -~ ...- 
KAP IT U J 

EMERTIM 

'1 .) 6 

Kompetenca Ko- =tenco 
si mbas Ndryshime rrjednëse për giendies së 

parapomjeve qi ushtrimin 
:për ushtrimin tinnncjcr 

financjar propozohen 1942-43 
1941-42 

fr shq. fr. shq, fr. sh.9. 

Ministrija e Financavet 
Shpenzime të Përgjithshme 

84 43 I Rroqë personali e Indemnitet Këshilltarit të Përhershëm 

8i:'> 
1 
44 I Shpenzime udhtimi e djete personalit c. vil e personalit ushta 

rak të Rojes Mbretnore të Financës 

86 I 45 Shpenzime zyreje : blemje e mbajtje mobiliesh e maqinash 
shkrimi e biçikletash. shkresina, zjarm e dritë, mirëmbcjtje 
e pastrim lokalesh. veshje e mbathje shërbëtorësh, për 
kthime e' përshkrime. të vogla, dërgesa të hollash, shpen 
zime postare e telegrafike e për telefon 

87 46 I Fond për blemje e mbajtje dy automobilash e pagesë sho- 
ferash 

88 I 47 I O i r a 
Total: 

89 I 48 I Vërtetime tatimesh e taksash 

Shpenzime shërbimi 

90 l 49 

91 50 

Shpërblim tagrambledhsash në bazë të përqindjeve si mbas 
ligjës datë 22-IV-1935 

Shtypje pullash, bandrollash, pasaportash. librash, fletë Jetë 
shkrimi e të tilla 

92 I 51 I Shpenzime çfarëdo natyre për blemjen e duhaneve të pu 
nueme e por ushtrimin në regjim të monopolit të shitjes 
së tyne në Shqipni si mbas D.M. nr. 138 d. 10-Xl-1939-XVIII. 

1.:l LO COO I l- ;>S4 :JOO 1.894 :ioo 

I 00.000 I +- ~10.000 

100.000 + I t5.000 I 24G UCO 

10000 t 10.000 I <:!0.000 
~ 

25 ooo I :-iei.ooo L (i0.000 
' 

I ,0;1;1 000 I t 814 .ioo I :Ul(i9.300 

~,0.000 10~>.000 

tiO 000 40.000 100.000 

100.000 •- ~0000 80.000 

2.000000 ~.Of\O 000 

_, 52 I Shpenzime clërëdo natyre të nevojshme për gjestionin e ve 
çantë të stacjoneve Shtetnore të duhanit në Tokat e Li- 

I I rueme D. M. nr. 53 datë 28-2-1942-XX · I - 1+ ;-,00.000 I 500.000 
I 

- • 53 I Shpenzime çfarëdo natyre të nevojshme për gjestionin e ve- 
çantë të Krypores Shtetnore t'Ulqinit (D. M. nr. 337 datë 
26-Xt1941-XX). 

. , . U15.000 
+ 300:000 I 300.000 

-- 
Total: + 870.000 3.085 000 

I 
I 
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39 FLE'l'OTUA ZY.H'l'ARE 1942-.X:.X 

Gjendja e parapamjeve 
për ushtrimin financjar 

19'12-43 
Shpenzime t Instituteve të Nalta 
e të Ministris ~ë Financavet 

1 i_2_1 __ ------ -- _3 
KAPITUJ Kompetenca 

si mbas Ndryshime 
gjendjes së 
parapamjeve qi 
për ushtrimin 

financjar propozohen 
191;.1_!;_2 

Nr i 
ushtrimit 

EMERTIM 

6 

Kompetenca 
rrjedhëse për 

ushtrimin 
financjar 
191;.2-4.3 

fr. sh_g_. I fr. shq. fr. sh_g_. 

Shpenzime gjithfarësh 

54 Kthim tatimesh, tagrash, taksash e çdo të hymesh të marruna 
tepër e prej eksportimit të duhanit · . . I 15.000 I+ 5.000 

94 Ndërtime e miratime në pasuni shteti, blemje tokash, trojesh 
e ndertesash shtetnore, sigurime të ndryshme zjarmi për 
ndertesat shtetnore . I 350.000 I+ 420.000 

Shpenzime gjyqi e të ndryshme për pasunina të patundshme 
të rregjistrueme në emën të Thesarit Shtetnuer të parapame 

· prej nenit 45 të ligjës d. 23-3-1932 . I 35.000 I+ 5.000 

96 Interesë mbi kontin e Thesaris me Bankën Kombëtare I Pro memoria 

97 Fond në dispozicjon të Ministrit . I ~8.000 •- 23.000 

835.000 

58 

Total: 4~8.ooo I+ . 407.000 

Fond rezervë 

98 I 59 I Fond rezervë për plotësim fondesh e për shpenzime të pa-pa 
rapame në buxbet 310.700 

310.700 Total: X10.700 

TITULL II. SHPENZIME TË PA-RENDSHME 
KAT. II. ,,SHPENZIME EFEKTIVE . 

Shpenzime gjithfarësh 

99 I 60 I Kontribut Partis Kombëtare .• Fashiste Shqiptare në dispozicjon 
të Drejtoratit Oendruer të Partis për vepra bamirsije 160.000 

10.000 •- 

10.000 •- 5.000 

50.000 I- 50.000 [Pro memorial 

100 I 61 I Rregjistrim i pasunis së shtetit 5.000 

101 I 62 I Rregjistrim ndertesash 

102 I 63 I Kontribut Drejtoris së Përgjithshme të Çifliqevet Shtetnore 

103 I 64 I Kthim' i shumave të pagueme nga privatët për formimin e 
kapitalit të Bankës së Bujqësis 

20.000 

770.000 

40.000 

Pro memoria 

5.000 

310.700 

160.000 

5.000 

5.000 

250.000 I- 250.000 [Pro memoria 

170.000 Për t' u bartë : 480.000 1- 310.000 

BKSH



Gjendja e parapamjevet 
per ushtrimin :::.:-.-:..:iie;jar 

1942-1943 

Shpenzime t' Instituteve të Nalta 
e të Ministris së Fmancavet 

1 ! 2 ,_ -- 3 - -- . -- 
KAP IT U J 

Nr. i 
ushtrimit 
C',I I (V") 

"" "" ~ ~ 
"" "" o. o. .--, .--, 

EMERTIM 

4 5 6 

Kompetence 
Ndryshime 

Ko-vpetenco 
si mbas rrjedhëse për gjendies së 

para pamjeve qi ushtrimin 
per ushtrimin iincncjcr 

f\~ancj,ar propozohen 1942-43 
.... ,~ .1.~'i:l 

fr. sh fr. shq fr. sh . - 
4~0 ooo I :: I(). (j()() I 170.UO(l bartë 

<ii"> I Shpenzime cfarëdo natyre për funkcjonimin e Zyrës Likvi 
duese Teknike për Damet e Luftës 

GG I Kontribut i Qeveris S qiptare për sl-+enzimet e Kanceleris 
sUrdhënave Kalorije Shqiptare MirH~tris Mbretnore të P. 
të Jashtme në Romë 

- 671 Kontribut i Oeveris Snqiptcre në favor tEntit Kombëtar për 
ndertime spitalore dhe shkollore E.N.C.O S. 

' G8 Kontribut në favor të Komisarjatit për fushat e betejavet e 
zona të shenjta -- ligja nr. 331 datë 20:XI-194.1-XX. 

69 Blemje akcionesh t Entit Shqiptar Audiciones'i Radiofonike 
(E.S.A.R.) 

Total: 

KAT. II. LËVIZJE KRYEGJANASH 

Amortizim. huanash 

104 i 70 I Fond garancije për pagesën e kistit të VI-të të huasë së Sno 
qënis Portland Çimento .,S, kodra" si mbas ligjës d. 
15-IX-1936. 

10i"> I 71 I Amortizim i huosë së Punëve Botore kontraktue me St.oqë 
nin .,SVEA" si mbas konvencjonit datë 29-V-1925 e të 
marrëveshtjes eksekutuese datë 26-7-1925 e t' Akordit d. 
15-IV-1938. 

100 I 72 I Rimborsim i kistit të III-të të paradhanjes prej Lir. It. 50.000.000 
baras me fr. shq. 8.000.000 t'ckorduems prej Oeveris 
Mbretnore Italiane për me i bë ballë shpenzimeve përse 
i përket organizimit të Milicis Fashiste .S •qiptare, Milicis 
Pyjore e Sigurimit Publik • 

Total: 

f- 70 ()(}() 

~ 1 ()()() 

.•. 100.000 100 uuu 

:ioo ooo :a111J uo 

100.000 I 00.000 

':iS0.000 I+- ~~ i ooo 71a ooo 

:16.000 

200.000 1+ 50000 

1.600.000 1.fi00.000 

1.836.000 I+ 50000 1.886.000 
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41 FLETORJA ZYRTARE 3 Gusht 1942-XX Nr. 91 

Gjendja e parapamjevet 
per ushtrimin £::-.:::..~1c.:jar 

1942-1943 
Shpenzime t' Instituteve të Nalta 

e të Ministris së Financavet 

3 

KAPITUJ 
4 5 , I ------ 

- -• 
Kompetenca 

Ndryshime 
Kompetenca 

si mbas rrjedhëse për gjendjes së 
para pamjeve qi ushtrimin 
për ushtrimin financjar 

financjar propozohen 1942-43 
174i-42 
----- I I fr. sh9.. fr. shq. fr. shq- 

-Nr.·i 
ushtrimit 
-N-cri 

..:,< ..:,< 

..:i N 

..:,< ._, 
o- o- - . 

EMERTIM 

KAT. III. PARTINA SJELLËSE 
Shpenzime të ndryshme 

107 ! 73 I Rimborsim i Qeveris Mbretnore Italiane për shpenzimet e 
bame ndër ushtrimet e kalueme për llogari të Oeveris 
Shqiptare me fondet dhe për qëllimet e parapame në li 
gjen d. 30-6-1931 për uhanë dhet-vjetore dhanun Shqipnis 
prej Italis . [Pro memoria Pro memoria 

108 i 7 4 I Derdhje në ±avor t organeve vërtetuese të t' ardhunavet nga gjo 
bat ndeshkimore e sanksjone pekunjare të çdo lloji, me 
përjashtim të Rojes Mbretnore të Financës (Art. 2 shkrojla 
a) D. M. datë 8-7-1910-XVIII nr. 257) . [Pro memoria Pro memoria 

109 I 75 I Derdhje në favor të fondit grumbull të Rojes Mbret. të Financës 
për t'crdhuno nga gjobat ndëshkimore e sanksjone peku- • • 
njare të çdo lloji'(Art. 2 shkrojlc b) D.M. datë 8-7-910-XVIII 
nr. 257 [Pro memoria Pro memoria 

----- ----1-----------1----------1 

Total: 

PERMBLEDHJE MBAS TITUJVET 
TITULL. I. SHPENZIME TË RENDSHME 

KAT. I. SHPENZIME EFEKTIVE 
Institute të Naito 

per t' u bartë 

470.000 I+ 645.000 1.115.000 

962.560 I+ 704.440 1.667.000 

24.5001+ 10.500 . 35.000 

1.600.000 + 244.000 1.844.000 

1.830.000 - 1.830.000 , - 

852.800 - 852.800 • - 

202.000 - 202.000 • - 

5.941.860 - 1.280.860 I 4.661.000 

Këshilli i Epërm Fashist Korporativ 

Kryeministri ja 

Partija Kombëtare Fashiste Shqiptare 

Milicija Fashiste Shqiptare 

Sigurimi Publik 

Drejtorija e P. e Shtypit, Propagandës dhe Turizmit 

Milicija e Rrugës 

BKSH



Nr. 91 ~'LKl'UK.JA '..6YH.TAK.~ a Gusht 1942-XX -- ·--- -·- ---- -- - -- --- - - - ~- -- ------------- 42 

Gjendja e parapamjevet 
per ushtrimin Iincncjor 

1942-43 
Shpenzime t Instituteve të Nalta 
e të Ministris së Financavet 

I - 3 

KAPITUJ 
5 o 

Kompetenca 
si mbas 

gjendjes së 
parapamjeve 

(Y) E M E R T I M për ushtrimin 
~ financjar ,.... I N 194.1-4.2 ~ ~ I ~ ~ fr. shq. I fr. shq. I fr. shq. 

i - 

Nr. i 
ushtrimit 

Ndryshime 

q1 

propozohen 

Kompetenca 
rrjedhëse për 

ushtri mm 
finoncjar 
1942-4.3 

bartë 1 Hli 1.000 

Këshilli i Shtetit :i-z9.n::o + 
231.11 i, --t 

:i81i.OOO 

Këshilli Kontrollues 2(i0000 
• 

Ngarkime të Shtetit 2 31 fJ 000 

Ministrija e Financavet 

Shpenzime të përgjithshme 

Total i Kat. I. (pjesë e rendshme) 

t .r,:-,;:,.o, o I 1 814.:100 I 2.:36~UOO 

'2.'Z tfi.UUO l'i 870.000 :(os:-, oco 

4~s ooo It 407.000 8:l5.000 

Hl0.700 - :it0.700 
- ----- _, ____ 

1~.SSG.877 t· 1 ·•3- [•>3 14 22~ 000 ,,) .:>. -· 

Shpenzime shërbimi 

Shpenzime gjithfarësh 

Fond rezervë 

TITULL IL SHPENZIME TË P ARENDSHME 
KAT. I. SHPENZIME EFEKTIVE 

Total i Kat. I (pjesë e parendshme) 

48(l.~-r 284.000 I 764:.000 

--4RO.OOO +--2~4~000 I 764.000 

1.836.000 + 50.~00 I 1.&s,G.000 
----- - 

1.830.000 + so.cco I · i.ssaooo 

Shpenzime gjithfar~sh 

KAT. II. LËVIZJE KRYEGJANASH 

Amortizim huanash 

Total i Kat. II (pjesë e parendshme) 

KAT. III. PARTINA SJELLËSE 

Shpenzime të ndryshme 

Total i Kat. III (pies' e parendshme) 

Total i Kat. I, II e III (pies' e parend.). 2.316.000 I+ 3:34.000 2.!io0.000 
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Gjendja e parapamjevet 
për ushtrimin financjar 

1942-43 
Shpenzime t Instituteve të Nalta 
e të Ministris së Financavet 

_!_I_· -2-1 § I 1- 
K AP IT U J 

EMERTIM 

4 I 5 6 

Kompetenca Kompetenca 
si mbas Ndryshime rrjedhëse për gjendjes së 

para pamjeve qi ushtrimin 
për ushtrimin financjar 

financjar propozohen 1942-43 
1941-42 

fr. shq. fr. shq. I fr. sh;1. 

Nr. i 
ushtrimit 

..L---- 
N C'0 ..,.. __,.. 
,...:. N ..,.. __,.. 
o- 0- 
•.•.. ,-< 

PERMBLEDHJE MBAS KATEGORIVE 
KAT. I. SHPENZIME EFEKTIVE 

Shpenzime te rendshme 12.886.~77 I+ 1.335.a3 I 14.2i2.ooo 

Shpenzime te ~rendshme 480.000 I+ 284.000 764.000 

Total i Kat. I (të rendshme e të parendshme) 13·366.877 I+ 1.619.123 I 14.986.000 

KAT. II. LËVIZJE KRYEGJANASH 

Amortizim huanash . 1.836.ooo I+ 50.000 1.886.000 

Total i Kat. II (pjesë e pcrendshme) 1.836.ooo I+ 50.000 1.886 000 

KAT. III. PARTINA SJELLËSE 

Shpenzime të ndryshme 

Total i Kat. III (pjesë e parendshme) 

Total' i Kat. I, II e III (të rendëshme e të pa-rendëshme) I 15.202.877 I+ 1.669.1'!3 I 16.872.000 

Total i shpenzimeve reale: I 15.20'2.877 I+ 1.669.a3 I 16.872.000 BKSH
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GJENDJA E P ARAP AMJEVET E SHPENZIMEVE 
TË MINISTRIS EË DREJTËSIS 

Gjendja e parapamjevet te shpenzimevet 

të Ministris së Drejtësis 

për ushtrimin financjar 194.2-194.3 e vume 

në përballim me atë t' ushtrimit 194.1-194.2, paraqet 

rezultatet e shtrime në prospektin 

që vazhdon 

BKSH
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-1 

G,TBNDJA, B P_i\.RAPA}IJEVET E SHPENZ[~'.IEVE 
'r i~ 11 I N I S T R I S S Ë D R E ,J T S I S 

PËR USHTRIMIN FINANCJAR 1942-43 

Nr. i 
ushtrimit 
N r0 -r ""' 
..--< N 
""' ""' °' °' ..--< ..--< --- 

I 

I 
1 1 

EMERTIM 

4. 5 6 - . - --- 

--- - 
Kompetenca Ko- stencc ---, si mbas Ndryshime 
gjendjes së 

rrj ednëse për 

parapomjeve qi ushtrimin 
për ushtrimin finnncjar 
financjar propozohen 194.2-4.3 

194.1-4.2 -- - - -- -- 
fr. shg_. fr. shq. fr. shq. 

2 J __ 

TITULL I. SHPENZIME TË RENDSHME 
KAT. I. SHPENZIME EFEKTIVE 

Shpenzime të përgjithshme 
- 

Rrogë personali dhe indemnitet Këshilltarit të Përhershëm e 
shpërblim avoketënsh të ngarkuem me shërbim të përkoh 
shëm si gjyqtarë 1.385 000 i+ UH5.000 

50.000 1- 45.000 

2.700.000 

2 I Fond në dispozicion të Ministrit 
5.000 

:! I Shpenzime udhtimi e djete 20.000 1- 13.000 7.000 

4 i 4 I Shpenzime zyreje: blemje e mirë-mbajtje mobiliesh. makinash 
shkrimi, telefonash, blemje e mirëmbajtje biçikletash, londë 
shkresina, zjarm e dritë, transport, mirëmbajtje e pastrim 
lokalesh, veshje e mbathje sherbtorësh, të vogla, blemje 
botimesh, shtypshkrime, botimi i rivistës, shpërblim për 
përkthim të komen tarë ve e të ligjëve e për përkthim t' ak 
teve gjyqësore dhe shpenzime të ndryshme për funkcio 
nimin e regjistrit të gjendjes gjyqsore 143.000 1- 115.000 28.000 

5 I Qira ndërtesash 30.000 •-- 18000 12.000 

Total 1 628.000 I+ 1.124 ooo 2.752.000 

Shpenzime të ndryshme 

6 1 6 I Shpenzime hetimesh dhe dëshmitarësh e për beneficin e vo 
beksis 

10 Ndihmë Sektit Rufai 

35.000 ,- 23.000 12.000 

- + 50.000 50.000 

10.000 - 7.000 3.000 

170.000 + 580.000 750.000 

58.0001- 58.000 Suprimue 

31.000 1- 31.000 I Suprimue 

304.000 I+ 511.000 I 815.000 

- ' i I Bursa studimesh 

7 8 I Fond për mbojtjen e dy automobilave e pagë shoferash 

8 Ndihmë Komunitetit Mysli~an dhe Sekteve Bektosht. fufai e. 
Alevian . 

9 Ndihmë Sektit Bektashi 

per t' u bartë 

BKSH
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Gjendja e parapamjeve 
për ushtrimin financj ar 

1942-43 

Shpenzime 
të Ministris së Drejtësis 

_1_1_2_1 - --- __ 3 
KAPITUJ 

ushtrimit 
-- Nr. i 

EMERTIM 

4. I 5 
Kompstencc 

si mbas Ndryshime 
gjendjes së 

poropomieve qi 
për ushtrimin 

financjar propozohen 
194.1-4.2 

fr shg. I fr. shq. 

6 

Kompetenca 
rrjedhëse per 
ushtrimin 
financjar 
1942-4.3 

fr. shq. 

11 

bartë 

Ndihmë Sektit Alevian 

12110 I Ndihmë Kishës Orthodhokse Autoqefale 

13 11 Ndihmë Enteve Eklesiastikë të Kishës Katolike 

Total 

TITULL II. SHPENZIME TË P ARENDSHME 
KAT. I. SHPENZIME EFEKTIVE 

Shpenzime të ndryshme 
1'!l I Kontribut i jashtzokonshërn Sektit Bektashi për ndërtimin e 

godinës së Kryegjyshatës 

Total 

P£RMBLEDHJE MBAS TITUJVE 
TITULL I. SHPENZIME TË RENDSHME 

KAT. I. SHPENZIME EFEKTIVE 
Shpenzime të përgjithshme 

Shpenzime të ndryshme 

:!04.000 + ;) l 1.000 
10.000 - 10.000 

iss.coo + 3(i;j.OOO 

112000 It- 88.000 

8 lf>.000 
Suprimua 

soo.coo 
~00.000 

;Jli 1.000 1+ \lf> i.coo l.5fa000 

... G0.000 

r->0.000 

1.~~8.000 h- 1.1 ~:·ooo I 2.7G'2.000 

1.515.000 
. I a61.000 1+ 9>·>.000 

2.189.000 ~2.078~000·1 4.267.000 Total 

TITULL II. SHPENZIME TË P ARENDSHME 
KAT. II. SHPENZIME EFEKTIVE 

Shpenzime të ndryshme 

Total 

P£RMBLEDHJE MBAS KATEGORIVE 
KAT. I. SHPENZIME EFEKTIVE 

Shpenzime të rendshme 

Shpenzime të parendshme 

li Total i kategoris I. (pjesë e rendshme dhe e parendshme) 

Totali i shpenzimeve reale 

1-- 

+ 50.000 ~ 50.000 
- - ·-----~---~-- . .....-- ...!......~-------· + 50.000 o0.000 

2.189.000 I+ 2.078.000 
I+ 50.000 

2.189.ooo I+ 2.128.000 

U~67.000 

50.000 

4.317.000 

2.189.000 I+ s.tsaooo 4.317.000 

BKSH
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GJENDJA E P ARAP AMJEVET E SHPENZIME VET 

T£ MINISTRIS SË P. TË MBRENDSHME E TË DREJT01IS SË PERGJ. 
TË SHËNDETSIS DHE DREJT. SË PERGJ. TË S~GURii1IT PUBLIK 

Gjendja e parapamjevet e shpenzimevet 

të Ministris së P. të Mbrend., të Drejtoris së Pergj. të Shëndetsis 

e të Drejtoris së Përgj. të Sigurimit Publik 

për ushtrimin financjar 1942-1943 e vume 

në përballim me atë t' ushtrimit 1941-42, paraqet 

rezultatet e shtrime në prospektin 

që vazhdon 

BKSH
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GJENDJA E PARAPAMJEVET E SHPENZI1IEVET 
TË MINISTRIS SË P. TË MBRENDSHME E TË DRFJTORIS SË PERGJ. TË SHËNDETSIS 

DHE DREJT. SË PERGJ. TË SIGURIMIT PUBLIK 
Për ushtrimin Financjar 1942-li.3 

l 4 5 6 -1 J 2 I 1--- 
K A p I T u J Kompetenca Kompetenca 

si mbas Ndryshime rrjedhëse për --Nr. i gjendjes së 
qi ushtrimin ushtrimit para pamjeve 

financjar për ushtrimin -- E M E R T I M financjar propozohen 1942-43 01 ("") 
-::r' 

1941-42 ~ N -- -- 
.... 

fr. shq,;,_ fr. shq. 
-::r' -::r' 

fr. shq. °' °' --- .... ....• 

1 

2 

3 

5 

6 

7 

1 

TITULLI I. SHPENZIME TË RENDSHME 
KAT. I. SHPENZIME EFEKTIVE 

Administratë e P. të Mbrendshme 
Shpenzime të Përgjithshme 

Rrogë personali dhe indemnitet Këshilltarit e Nënkëshilltarit 
të .Perhershëm. 1.004.200 I+ 958.040 ' 1.962.240 

- ·+ 3.960 3960 

30400 I+ 20.600 51.000 

2 

3 

4 

Rrogë personali për nëpunësa me kontratë 

Shpenzime udhtimi e djete 

Shpenzime zyrejs : blemje e mirëmbajtje mobiljesh, maqinash 
shkrimi, biçikleta, telefona shkresori, shtypëshkrime, zjarm 
e dritë, blemje botimesh e librash, përkëthime tekstesh ti\ hue 
ja, veshjë-mbathje sherbëtorësh, shpenzime të vogla gjithë 
farësh, mirë-mbojtje e pastrim lokalesh, pagesë : e lulishta 
rit të Pallatit Prefektura! të Shkodrës 100.000 I+ 115.000-~ 215.000 

86000 I+ 69.000 155.000 

28.000 I+ 20.000 48.000 
-----· 

1.248.600 + 1.186 600 2 435.200 

35.000 + 70.000 105.000 

5 Shpenzime për blemje dhe mbajtje automobili, qira garazl i 
për automobila. veshje-mbathje dhe pagë shoferi· 

'Qira lokalesh 6 

Total: 

7 

8 

Shpenzime shërbimi 

Subvencion Komuneve 

Mbajtje burgjesh: shpenzime gjithëfarësh për ushqime veshjë 
mbathje të burqosunish. shpenzime për shpërblim ushqimi 
t' internuemish ordinerë e dezertora dhe për familjet e 
tyne, blemje enësh e orendish të çdo lloji për menxë e ku 
zhinë dhe shpenzime gjithëfarësh për lastore. blernje 
shtretnish, faqe dyshekësh e jastëku dhe lesh ose krin, 
koperta e velenxa dhe çarçafë: pastrim e meremetim lo 
kalesh, shpenzime zjarmi e dritë, shpenzime transporti për 
të internuemit e çdo kategorije e dezertorash dhe të bur 
gosunish, blemje e mbajtje autofurgoni, pagë shoferi e 
qira· garazhi, shpenzime për ndertime vjeksash e ndame 
të mbrendshrne. shpenzime për blemje barnash, shpër· 
blim mjekësh e dentistash dhe shpenzime gjithëfarësh e 
të çdo natyre për infermerinat e burgjevet, shpërblim ush 
qimi për të internuemit politikisht dhe familjet e tyne për 
kompetencë e të mbrapambetuna si dhe qira banimi për 
të internuemit përgjithësisht • 765.000 1+ 35~.580 

800.000 r 421.580 - 

1.117.580 

1.222.!',SO Total, 

BKSH
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Gjendja e parapamjeve 
për ushtrimin financjar 

194.2-4.3 

Shpenzime të Ministris së P. të 
Mbrend. e të Drejt. së Pergj. 
të Shëndetsis dhe Drejt. së 
Per_g_j. të Sigurimit Publik 

3 ] ----- 
_1 ~!__l_l - K A p I T U J 
- Nr. i 
ushtrimit 

~I M 
""' .•....• c:.i 

fl ""' o- .•....• 

EMERTIM 

li 5 6 

Kompetenca 
Ndryshime 

Kompetenca 
si mbas rrjedhëse për gjendjes së 

para pamjeve qi ushtrimin 
për ushtrimin 

propozohen 
financjar 

financjar 1942,B 
1941-42 

- - - 
fr. shq. fr. shq. fr. shq. 

8 

Shpenzime të ndryshme 

- • Shpenzime të mshefta e fond në dispozicion të Ministrit për 
ndihma të ndryshme 

- , 9 . I Fond në dispozicion të Ministrit 

\l I 10 Shpenzime gjithëfaresh e të cdo natyre për Kapitaneritë e 
Porteve; blemje e mbajtje motoskafash, sandalla e mase, 
pagesë rrogash për sherbëtore e ushtarë ordinanca, shpër 
blim banese oficerave e nën-oficereve dhe qira zyreje, 
blemje e mbajtje automobilash dhe veshjë·mbathje e pagë 
shof -rcsh. pagesë e shpërblim motoristash dhe qira gara 
zhi, blemje e mirë-mbajtje mobiliesh dhe material kazer 
mimi si dhe shpenzime për mirë-mbajtje zyresh 

• 

10 11 Shpërblim për pjesën e punimeve jashtë orcrit të Nëpunsave 
që merren me veprimet e Kapitanerive te Porteve në qe· 
ndër e qarqe (Shtojcë e Ligjës mbi taksat limanore me 
datë 28 Mars 1935). 

Total: 

Administratë e Shëndetsis Botore 

11 

Shpenzime të përgjithshme 

1~ I Rrogë personali e shpërblim për mjekë të posaçëm, shpërblim 
antarve privatë të Këshillit të Shëndetsis dhe lishenuesave, 
subvencion mjekve, farmacistave e mamive private ne 
qendra të vogla dhe për personalin shëndetsuer pranë 
Bashkive e Komunave 

Shpërblim personeli provizor në shërbim t'cdministrotës 
personalit provizor sher byes n' institutet shëndetsore 
ndryshme t'autorizuem me Dekret Mëkambsuer. 

12 I 14 I Shpërblim e indemnitet për personalin me kontratë 

13 I 15 I Shpenzime udhtimi e djete personali 

per t' u barte 

()i),000 I - 65.000 I Suprimua 

+ 5.000 G.()(10 

45.000 I+ 15.000 60.000 

Pro memoria Pro memoria 
I •---- -- 

110.000 •- ,i-5.000 n5.000 

940 ooo I+ 360.000 1 300.000 

dhe 
te . 

- 1.244.000 I 1.'!44.000 

565.000 + 30.000 595.000 

32000 58.000 85.000 

1.537.000 + 1.687.000 H ~24.000 

BKSH
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Shpenzime të Ministris së P. të 
Mb rend. e të Drejt. së Pergj. 
të Shëndetsis dhe Drejt. së 
Per_gj. të Sigurimit Publik 

Gjendja e parapamjevet 
per ushtrimin financjar 

194.2-4.3 
q I ""S 3 l-I 2 t 

I_ 
Nr. i 

ushtrimit 
N (") 

""' "" ...• N 
""' ><:I< 
o. °' ..... .....• 

14 16 

KAPITUJ Kompetenca 
si mbas Ndryshime 

gjendjes së . 
parapamjevet qi 
për. ushtrimin propozohen 

[innncjnr 
1941,42 

Kompetenca 
rrjedhëse për 
ushtrimin 
financjar 
1942-43 EMERTIM 

fr. shq. fr. shq. fr. shq. 

3.2M.OOO 1.537.000 I+ 1.687.000 bartë 

Shpenzime zyreje: blemje e riparim mobiljesh, maqinash shkri· 
mi, biçikletash, blemje instalim telefonash, dërgesa postare 
e telegrafike, meremetime ambulancctsh, transportime të 
ndryshme, zjorrn e dritë, përkëthirn tekstesh të hueja e 
anasjelltas nga shqipja, blemje librash e revistash medi 
cinale e shoqnore, shtypshkrime, veshje-mbathje për shërbe 
torët e Drejtoris së P. të Shëndetsis, mirë-mbcitie e pastrim 
lokalesh dhe shpenzime të vogla të çdo natyre për shër 
bime zyreje të qendrës e të qarqeve 70.000 + 20.000 I 90.000 

~0.000 + 10.000 I 30.000 

50.000 + 30.000 I 80.000 

1.677.000 + 1.747.ooo I 3.424.000 

15 I 171 Fond per blemie e mbajtje automobilash a page sho!erash , 

16 I 18 Oira lokalesh 

Total : . 
Shpenzime shërbimi 

17 I 19 I Blemje barnash giithefarësh për spitalet, infermeritë, dispan 
seritë, ambulancat për mjekët qeveritarë ruralë shëtitës, 
bashkijakë e komunalë dhe për vegla, aparata e instru 
menta kirurgjikale e të ndryshme, kininë për luftimin e 
molorjes e barna antisiiilitike e për sëmundje ngjitëse, 
filmo për Roentgenet dhe shpenzime zhdoganimi dhe trans· 
porti. 

18 I !O I Shpenzime për mbajtje spitalesh: Spitali Civil J\ë Tiranë, Shko 
Shkodër, Gjinokcstër, Vlonë, Korçë, Prizren, Pejë, Durrës, 
Prishtinë, Gjillan e Tetovë dhe për Infermeritë : n' Elbasan, 
Berat, Peshkopi, Dibër e Kukës, Spitali i foshnjevet dhe i 
Oststrikës & Gjinekologjis në Tiranë, shpenzime për mbaj 
tjen, ushqimin e mjekimin e të sëmurëve blemje materia 
lesh, mobiljesh e gjithfarë teshash, meremetime të çdo 
natyre dhe për veshjë-mbcthje të sëmurësh, portierësh, pos 
tieresh dhe ordinancash të zyrave, zjorm e dritë, pastrim 
e meremetime lokalesh, shpenzime të ndryshme të çdo 
natyre për Laboratorot e spitaleve, shpenzime transporti 
të sëmurësh dhe mjekësh në rastë urgjente joshtë orarit 
zyrtarë dhe shpenzime për vojtj& e ardhje të komisioneve 
administrativ e shpenzime të vogla e të ndryshme të çdo 
natyre në veshtrim ma sherbimet • spitaleve 

385.000 I+ 115.000 500.000 

960.000 1+ 1.ao.000 ~.080.000 

1.345.000 I+ t.235.000 2.oi0.000 per t' u 1,ortë I 

BKSH



Nr. 91 , .!t'LffiTORIA ZYR'l'ARE 3 (Jm,ht 1942-XX 54 

-Çje~dja e porcpcmievet. 
: per ush trimin £:.r..c.:i:101 at 

19~2-1943 

Shpenzime të Ministris së P. të 
Mbrend. e të Drejt. së Psrq]. 
të Shëndetsis dhe Drejt. së 
Pergi. të Sigurimit Publik 

---- --1 4- l--- 5 -1- 6 I 

-Nr. i 
ushtrimit 

EMERTIM -·(N CV") -r ""' •.... ~ 
""' -<:I 

°' °' •.... .•.... 

Kompetenca 
si mbas Ndryshime 

gjendjes së 
para pamjeve qi 
për ushtrimin 

financjar propozohen 
174.1-42 
fr. shq . fr. shq. 

Kompetenca 
rrjedhëse për 

ushtrimin 
Iinoncjor 
1942-43 

fr. shq- 

bartë 2.580.000 

19 

Spitali Nsvropsikictrik : 

21 I Shpenzime për mbajtjen, ushqimin e mjekimin e të sëmurvet, 
blemje e meremetim mobiljesh e gjithfarë teshash e material 
për spital e për të sëmurë. pastrim e ndreqje lokalesh, 
zjorm e dritë, shpenzime për vajtjen e ardhjen e drej 
torit dhe komisionit udministrctiv e të mjekve nga qyteti 
i' Vlonës n'Institut, shpenzime t~ vogla e të ndryshme gji· 
thëfarësh në veshtrim me shërbimet e spitalit 

22 I Shpenzime gjithfarësh për mbajtjen e Laboratorit Antirabik 
të Shtetit. 

21 23 I Shpenzime të cdo natyre për mbajtjen e qendrave hyqjieni 
ke në Tiranë, Shkoder.: Elbasan Kavajë, Kerce Prizren, Pejë, 
Prishtinë, Gjillan. Ferizoviq, Tetove. Struge e Ulqin e per 
laboratorët e tyne 

22 Fond disponibël për pagë dhe shpenzime te çdo natyre per 
luftimin e sëmundjeve ngjitëse të pa prituna e per luftimin 
e sëmundjeve shoqnore, për blemjen e funksionim te stufave 
disinfektimi 

23 9!5 Shpenzime të cdo natyre për luftimin e malaries, pagë më· 
ditjesh puntorvet për punime pnstrimi e mirë-mbajtje ka 
nalesh etj., blemje gjithfarë veglash e mjetesh për punimin 
antilcrvuer dhe transportimi i tyne, blemje e mirëmbajtje 
bicikletash për kondoktorët e punimeve antimalarike, ble 
mje hydrometrash e veglash meteorologjike, barka për 
kontrollim gjolash dhe hedhje larvicidi. vashje-mbcthje pun 
torësh verdizuesa të stinës dhe blemje mikroskopash, apa 
rate optike. qelqurina laboratori dhe ingredienta për dis 
panseritë antimalarike 

Total: 

1.345.000 I+ 1.023::i.ooo 

100.000 + fl0.000 

12.000 + · 1.000 

. 

-t3.000 ,+ 17 000 

440001+ 56.000 

34.000 I+ 16.000 

I --1----- 

2.953.000 t.578.ooo I+ r.sze.ooo 

150.000 

13.000 

60.000 

100.000 

50.000 BKSH



___________ __:F:...::·,1='ET6RJA ZYRTARE 3 .Gusht 1942-XX N_r 91 

Gjendja e porcpamjeve 
për ushtrimin Iinoncjor 

194.2-43 

Shpenzime të Ministris së P. të 
Mbrend. e të Drejt. së Pergj. 
të Shëndetsis dhe Drejt. së 
Pergj. të ~lgurimit Publik 
" I 5 I 6 -------- 

Kompetenca 
Ndryshime 

Kompetenca 
si mbas rrjedhëse për 

gjendjes së 
para pamjeve qi ushtrimin 
për ushtrimin financjar 

financjar propozohen 194.2-4.3 
194.1-4.2 

fr. sh9... fr. shq. fr. shq. 

Nr. i 
ushtrimit 

EMERTIM 

,.... I ,.... 

25 

Shpenzime të ndryshme 

26 I Bursa studentash për mjeksi e për specializim mjekësh në 
dega të ndryshme të mjeksis dhe mësime për mami, infer- - 
mi ere dhe infermierë 

27 I Shpërblim i njihershëm për personalin shëndetsuer ndihmues 
në sherbim provizor në rasa vdekjeje në detyrë ose inva 
liditeti shkaktue nga sherbimi 

150.000 I+ 150.000 

4.000 

300.000 

4.000 

Total: 304.000 154 ooo I+ 150.000 

Administratë e Sigurimit Publik 
Shpenzime të përgjithshme 

28 I Rrogë pesonali, indemnitete të ndryshme, çmime riqendrimi 

- , 29 I Shpenzime udhtimi e djete 

30 I Shpenzime për kazerma, zyra pajisje me mobilie, meremetime, 
mirëmbajtje 

31 I Shpenzime të ndryshme kazermimi 

302 I Oirc lokalesh të ndryshme 

33 I Shpenzime zyreje: kançeleri ndriçim, pastrim, ngrohje, shpen 
zime postë-telegrafike e të vogla 

34 I Shpenzime telefonash 

- , 35 I Fond për blernje e mbajtje autosh motoçikletash biçikletash 
sigurime automjetesh e autistash 

- , 36 I Veshje-mbathje, armë, municione e indemnitet veshjeje të parë 

37 I Sherbim shëndetsuer 

38 I Shpenzime riatdhesimi për të vorfen të ndaluem për masa të 
S. B. e transport të arestuemish 

39 I Shpenzime të rastit të pa parapame e shpenzime funeralesh . 

Total: 

\ 

+ 70.000 

.+ 3._100.000 .I ·3_100.000 

70.000 

+ 80.000 

f+ 100.000 

+ 60.000 

+ 
I + 

60.000 

15.000 

i+ 60.000 

-rl-- 200.000 

+ 10.000 

H-. 
+ 

20.000 

15.000 

80.000 

100.000 

60.000 

'60.000 

15.000 

60.000 

200.000 

10.000 

20.000 

15.000 

3.790.000 3.790.000 

BKSH



Nr. 91 ~'Lt'l'OR.IA ZYH.'l'AR~~ a Gusht 1942-XX 

Gjendja e parapamjevet 
për ushtrimin financjar 

194.2-4.3 

Shpenzime të Ministris së P. të 
Mbrend. e të Drejt. së Pergj. 
të Shëndetsis dhe Drejt. së 
Pergj. të Sigurimit Publik 

__ l_l_~_J 3 

KAPITUJ 
Nr. i 

ushtrimit 
EMERTIM 

fr. shq. 

TITULL II. SHPENZIME TË PA RENDSHME 
KAT. I. SHPENZIME EFEKTIVE 

Administratë e P. të Mbrendshme 
Shpenzime të ndryshme 

16 I 40 I Pagesë Bashkive e mbi·takses mbi t' ardhunat e bondro 
llit mbi cigare e mbi-taksë 30 qindarka mbi nji kilogram 
alkool anydrë si edhe pjesa qi përket atyne për mbi-tak 
sën lO°lo mbi t' atdhunat doganore (neni 3 e S i Ligjës me 
datë 5 Maj 1937 e neni 2 i Ligjës me datë 2 Fruer 1939) 
sidhe pjesa q'i takon nga mbi taksat e benzinës (neni 4 
e 5 i Ligjës me datë 24 Kallnuer 1938) 

27 · I 41 I Pagesë Komuneve lS°lo mbi tatimin e fitimit e lO°lo mbi tak 
sin e xhelepit dhe 156/0 mbi taksat gjyqësore, noteriale, 
ipotekore dhe pjesës q'u përket atyne mbi taksën S°lo mbi 
t' ardhunat doganore si edhe 20 qindarka për një kilog· 
ram alkool anydre (neni 3 e S i Ligjës me datë 5 Maj 
1937) si edhe pjesa qi u takon nga mbi-taksat e benzinës 
(neni '1 e 5 i Ligjës me datë 24 Kallnuer 1938) 

28 I 42 I Shpenzime festimi, pritje e përcjellje të huejsh e delegatënsh 
shqiptarë dhe shpenzime gjithëfarësh të kësaj natyre 

43 Fond në dispozicion të Ministrit për shpenzime të çdo natyre 
të rrjedhun prej inondasionesh dhe tërmete të pa-prituna 
sidhe ndihma gjithëfarësh për të mjeruemit. 

Shpenzime për ndihma familjeve të ri-thirrunvet nen armë 
për kompetencë të mbrapambetuna 

Fond në dispozicion të Ministrit për varrime të bamuna me 
shpenzime të Shtetit 

___ 4_ I ~ _ J 6 __ 

Kompetenca 
si mbas Ndryshime 

gjendjes së 
para pamjeve qi 
për ushtrimin 

financjar propozohen 
1941A2 -- 
fr. shq. fr. shq. 

Kompetenca 
rrjedhëse për 
ushtrimin 
financjar 
1942-B 

l.167.700 

800.320 

10.000 

7.000 

689.200 

7.000 

Total: 2.690.220 

U!86.150 1-- 118.450 

703.620 I+ 100.100 

5.000 I+ 5.000 

30 

KAT. II. GJESTION I VEÇANTË I JASHTt-ZAKONSHËM 
Administrata e P. të Mbrendshme 

Kisti i Ill i kontributit për funkcionimin e Zyres së Edilicjes 
dhe Urbanistikës në Shqipni 

Total: 

7.000 

+ 689.200 

160.000 ·- Suprimue 

160.000 I- 160.000 
I 1--:, 

+ 7.000 

2.001.7701+ 688.450 BKSH



57 FLËTORlA ZYRTARE ;; Gusht 194~-XX Nr. 91 

Gjendja e parapamjeve 
për ushtrimin fincncjor 

1942-43 

Shpenzime të Ministris së P. të 
Mbrend. e të Drejt. së Pergj. 
të Shëndetsis dhe Drejt. së 
Pergj. të . Sigurimit Publik 
4 5 6 

Kompetenca 
Ndryshime 

Kompetenca 
si mbas rrjedhëse për gjendjes së 

para pamjeve qi ushtrimin 
për ushtrimin financjar 

financjar propozohen 1942-43 
1941-42 

fr. shg_. __ fr. sh9. I fr. ea 

Nr. i 
ushtrimit 

EMERTIM 

PËRMBLEDHJE MBAS TITUJVE 

TITULL I. SHPENZIME TË RENDSHME 
KAT. I. SHPENZIME EFEKTIVE 

Administratë e P. të Mbrendshme 

Shpenzime të përgjithshme 1.248.600 I+ 1.186.600 
800.000 I+ 42~.580 

110.000 I - 45.0oo 

Shpenzime sherbimi 

Shpenzime të ndryshme 

Administratë e Shëndetsis Botore 

Shpenzime të përgjithshme 1.677.DOO I+ 1.747.000 
1.57~.c:oo I+ 1.375.ooo 
15tOOO I+ ieo.coo 

Shpenzime s herbimi 

Shpenzime të ndryshme 

Administratë e Sigurimit Publik 

Shpenzime të përgjithshme + 3.,9J.OCO 
- -- -• J----- 

3.,90.000 

Total i kat. I. (pjesë e rendshme) 

2.435.200 

1.2~~.580 

65.000 

3.4?H.OGO 

2.053.''00 

304.000 

5.567.600 I+ 8.626.180 I 14.193.780 

TITULLI II. SHPENZIME TË PA RENDSHME 
KAT. I. SHPENZIME EFEKTIVE 

Administratë e P. të Mbrendshme 

Shpenzime të ndryshme 2 OOJ.770 H- 688.450 '2.G90.2i0 

T·otal i kat. I (pjesë e pa-rendshme) 2 OOl.770 I+ 688 450 2 690.220 

KAT. II. GJESTION I VEÇANTË I JASHTË-ZAKONSHËM 
Administratë e P. të Mbrendshme 

Shpenzime të ndryshme ieoooo I- roo.o o 
Total i kat. II (pjesë e pa-rendshme) 160.000 I- I GO 000 

BKSH



Nr. 91 FLETORJA ZYRTARE B Gusht 1949!-XX 58 

Gjendja e parapamjeve 
për ushtrimin financjar 

1942-4.3 

Shpenzime të Ministris së P. të 
Mbrend. e të Drejt. së Pergj. 
të Shëndetsis dhe Drejt. së 
Pergj. të Sigurimit Publik 

Nr. i 
ushtrimit 

EMERTIM 

'i. I 5 6 - -· - - 
Kompetenca Kompetenca 

si mbas Ndryshime rrjedhëse për gjendjes së 
para pamjeve qi ushtrimin 
për ushtrimin financjar 

financjar . propozohen 19'i.2-43 
19'i.l-'i.2 - -- - 
fr. shq. fr. shq. fr. shq. 

P~RMBLEDHJE MBAS KATEGORIVE 

KAT. I. SHPENZIME EFEKTIVE 

Shpenzime të rendshme 

Shpenzime të pa-rendshme 

Total i kot. I (të rendshme e të po-rendshme) 

KAT. II. GJESTION I JASHTË-ZAKONSHËM 

Shpenzime të ndryshme 

Total i kot. II (pjesë e po rendshme) 

Total i kat. I e II (të rendshme e të po-rendshme) 

Total i shpenzimeve reale : 

5.5ti7.GOO I+ 8.G'Zli.180 I 14.t9:U80 

2.001.770 I+· 688.450 2.690.~20 
--- - ------1·- -- ~--- -1,-------- 

7.5li9.:no I+ 9.314.li30 I 16.884.ooo 

160.000 I- ieo.ooo • 

----1 I 

160.000 I- 160.000 

7.729.370 I+ 9.1:-)4.6:-30 I 16.884.000 

7.7:19.370 I+ 9.154.630 I 16.884.000 

BKSH



59 J.4L~TORJA ZYRTARE 3 Gusht 194-2-XX Nr. 91 

GJENDJA E P ARAP AMJEVET E SHPENZIMEVE 
TË MINISTRIS SË P. BOTORE DHE TË DREJT. SË PERGJ1TH. 

TË POSTË-TELEGRAFAVET 

Gjendja e parapamjevet e shpenzimevet 

të Ministris së P. Botore e të Drejtoris së Pergj. të Postë-Telegrafave 

për ushtrimin financjar 1942-1943 e vume 

në përballim me atë t' ushtrimit 1941-1942, paraqet 

rezultatet e shtrime në prospektin 

që vazhdon 

BKSH



?LETOHJA ZYRTA llE ;J Gusht H>t:2-XX 00 
----- --- --- . -- - ··------------ ----------------------- 

-i 

~ 
f--< 1~ 
o,~ 
f--< I 1:::,,- 

!::c 
IU) I 

I l 

± -±:- 

! ! 

.,...., - 
d 
() 
~ 
(I) •... 
~ 
ë5 

• o 
8 
ci 
l~ 
6-1 

+ 
§ 

+ 
§ 
1":' ,_ 
::t. 

i -----· ----- ~ --- - -- 
o 
8 

I - 

d () t- 
~ ~ 00 
~ (I) ~ ~ •... . 
~ (I) ~ 

~ - - . ,~ V, o ,o ' ?,; 
01 ~; i i ~ 

21 

I - ~ u.:i 

8(1) 

.s-- + , ,o ~ I a --~~---------- I si 

. d .....• (Y") o ,w o. !:: 4' o . ---- . 
f-< •~ 0 .C N O -- -- + .~ - "~ "" I ~-- 
~ •:a 8. : :': ~ 8 - ·• ·• ~ I . N:::, - O. - I :,': 

z, • " "' w:,: S" oi 
p.., ,,SN - :,: '"' o. ·c ~ -- - U')! e.:2;.. --- --- 

: o u, "" 
! o.~°' I ,(1) ,~ - 

+c'. o. 

- o ::r. 
ci - 

•••....• (I) .9 ::,. o (I) 

E-< s 

BKSH



61 FLETORJA ZYRTARE 3 Gusht 194i-XX Nr. 91 

GJENDJA 11~ PARAPAMJEVET E SHPENZIMEVE 
TË MIN. SË P. Bot. e TE DREJT. SE P. TE POSTE-TELEGRA}-,AVE'l1 

PËR USHTRIMIN FINANCJAR 194.2-4.3 

TITULLI I. SHPENZIME TË RENDSHME 
KAT. I. SHPENZIME EEEKTIVE 

Adm. e Pun vet Botore 
Shpenzime të përgjithshme 

l I Rrogë personali e indemnitet për Këshilltarin e Përhershëm 450.000 I+ 100.000 

84.660 I+ 55.340 

550.000 

140.000 2 I Rrogë personali me kontratë 

:3 I Shpenzime udhtimi e djete si dhe shpenzime për transport 
veglash matje 80.000 I+ 140.000 220.000 

4 I Shpenzime zyeje, blemje e mbajtje mobiliesh e maqinash shkri 
mi, blemje e mbajtje biçikletash për zyre, shkresina zjarm 
e dritë, blemje botimesh, shtypshkrime, mirëmbajtje e pas 
trim lokalesh, instalim elektriku, të vogla e shpenzime poste, 
veshje e mbathje shërbtorësh etj. 

" I Fond për blemje e mbajtje automobilash e pagë shoferash 

62.000 1+ 
13.000 I+ 
io.soo I+ 

18.000 

7.000 

5.200 

80.000 

20.000 

6 6 I Oira zyrje 16.000 

Total: 700.460 I+ 325.540 1.026.000 

7 

Shpenzime· shërbimi : 

7 I Ndërtim e miratim rrugosh e urash, kanalesh, akusdukte. kroje • ndërtesa, blsmje e mbajtje mjetesh transporti si kamjona, 
motoçikleta, kcrnjoncino. tricikla, biçikleta etj. si edhe pa 
gesa për rroga personali provizor çdo kategorije e klase 
e pagë puntorësh etj. 

Total: 

5. l33.ooo I+ 2.131.000 7.264.000 

- + 5.000 5.000 

70.353 - 40.353 30.000 

30.000 - 30.000 

5.233.353 + 2.095.647 7.329.000 -· 

8 8 I Fond në dispozicjon të Ministrit 

H I Fond për studime dhe për Komisionin e Adjudikatavet 

lO I Blemje veglash teknika e material ravizimi 
BKSH



Nr. 91 FLETORJA ZYRTARE 3 Gusht 194~-XX 

Gjendja e parapamjevet 
per ushtrimin financjar 

1942-43 

Shpenzime të Ministris së P. 
Botore e të Drejt. së Pergj. 

të Postë-Telegrafavet 

_1_1 2 I _ _ 3 
KAPITUJ - - ~-------- - - 

Nr. i 
ushtrimit 

EMERTIM 

4 5 6 
-• I· - - - -- -- - - . 

Kompetenca Kompetenca si mbas Ndryshime 
gjendjes se rrjedhëse për 

para pamjeve qi ushtrimin 
për ushtrimin 

propozohen financjar 
financjor ·1942-43 1941-42 

fr. shq. fr. shq fr. sh . - 
Shpenzime gjithfarësh 

10 I 11 I Shpërblim puntorësh të vramë ose të mbetun invalid në de 
tyrë si dhe barna e mjekime puntorësh 

Total: 

Administratë e Postave, T elegrafave dhe Telefonave 
Shpenzime të përgjithshme 

1 l I t:2 Rrogë personali, rrogë personali provizor e shërbtorësh 

J ':! , 13 Rrogë personali me kontratë e për nëpunsat e Administratës 
Italiane me shërbim në Administratën e P. T. T. Shqiptare 
dhe shpërblim për orët e jashtzakonshme 

n 14 I Shpenzime udhtimi e djete personeli. 

14 I ti'> I Shpenzime zyrje: blemje e mbajtje mobiliesh e makinash 
shkrimi, blemje e mbajtje biçikletash shkresina, zjarm, dritë, 
blemje botimesh, përkëthime. shtypshkrime, shpenzime për 
punime artistike e teknike, mirërnbojtje e pastrim lokalesh, 
transport, veshje e mbathje shërbëtorësh, shpëmdasosh e 
fillërojtsash, të vogla e sigurime 

15 i 16 I Oirana dhe shpenzime për adaptime e zbukurime zyrash P.T.T. 

16 I 17 I Fond për blemje e mbajtje dy automobilesh.e page shoferash, 
veshje, mbathje e shperblim ndër udhtime të tyne 

Total: 

17 ; 18 

rs I 19 
I 

Shpenzime shërbimi 

Mbartje postash e të joshtëzckonëshme 

Blemje materiali poste, telegrafi e telefoni, aparatash e instru 
mentash poste, telegrafe e telefoni, blemje materjali fille 
rojtsosh e uzinat, mirëmbajtje linjash, puntorë e teknikë spe 
cialista, blemje e mirëmbajtje motoçikletash, motokarresh, 
kamjonash e pagë shoferash për ta, veshje mbathje e shër 
bime ndër udhtime të tyne, shpenzime gjithfarësh për 
njehsi së tretve etj. 

19 I !O I Instalime e mirëmbajtje radiosh 

Total : 

5.000 il,000 

5.000 5.COO 

'd.:150.000 I+ 70~>.000 :3.055.000 

reo.coo I- no.ooo oo.ooo 

100.000 •·- 50.000 50.000 

500.000 - 100.000 I i00.000 

1:m.000 . ..J. .10.000 170.000 

10.000 + 10.000 f 20.000 ~--- + ;)15.000 ~ :l~7.55.00-0 3.240.000 

sss.ooo I- 5fi.OOO I 180.000 

8~0.000 •- 1,1.8.500 67 i.500 

50.000 ·- 20.000 .o.coo 
1.105.000 I- 223.500 881.500 

BKSH
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• FLETORJA ZYR'l'ARE :J Gusltt 194<:l!-XX Nr. 91 

Gjendja e parapamjevet 
per ushtrimin £::-,u.:ucjar 

1942-1943 

Shpenzime të Ministris s. P, 
Botore e të Drejt. Pergj. 
të Postë-I elegrafavet 

q 5 6 -- ---- - . 

---• Kompetenca 
Ndryshime 

Kor- petencu 
si mbas rrjedhëse për 

gjendjes së 
para pamjeve qi ushtrimin 
për ushtrimin 

propozohen 
fincmcjar 

financjar 19q2-'13 
17'1i-q2 - --- I fr. shq. fr. shq, I fr. shq- 

1 I ~ 1 - 

Nr. i 
ushtrimit 

3 - - -- --------------1 
KAPITUJ -- 

EMERTIM 

2C 

21 

Shpenzime gjithfarësh 

21 I Taksa ndërkombtare e të mbrapambetunave 5.000 

22 I T aba telegratike dhe telefonike (pjesë e huej) e të prapa 
mbetuna . 220.000 ·- 60.000 

22 I 2:3 I Bonifikime të mandat-postave të jashtme 25.000 

23 I 24 I Shpërblim shoqnive për mbajtje të postave ajrore 

25 

28 

29 

30 ! so 
I 

31 i 31 I 

I 

70.000 

Mbi-taksa të Kryqit Kuq 

100.000 •- 

40.000 

Shpërblim humbje dërgesash e të prapambetuna 5.000 

27 Shpenzime transiti e transporti postar toksuer e ajruer dhe 
kupon përgjegjësh e të prapambetuna 20.000 

Shpërblim agjentash postar rural dhe përdasash provizor rural . 60.000 ·- 50.000 

Shpërblim për mekanikë, fillërojtës e puntorë të vramë ose 
të mbetun invalid në detyrë si edhe barna për ta dhe 
shpërblim nëpunsash për shërbime të jashtëzakonshme 20.000 ·- 20.000 

29 Shpenzime për pagesë të kistit IV të blerjes së stacjonit ra- 
dios e shpenzime gjithfarësh • 2~.500 

317.5('0 Total: 5.17.500 1- 200.000 

TITULLI II. SHPENZIME TË P ARENDSHME 
KATEG. I. SHPENZIME EFEKT~VE 

Adm. e Punvet Botore 
Shpenzime të ndryshme. 

Pjesa 2,SO°lo e tagrave doganore qi shkojnë në favorin a 
Tiranës Re . I 225.000 

Shpenzime për ndërtimin në Tiranë nji ndërtese për Gjimnaz· 
. Liceun . . rro memoria 1+ 
,32 I Shpenzime për Kursin e Hekur-udhës për bursa kursistash, 

shpërblim profesorësh, shpenzime udhtimi, shpenzime për 
libra, qira e çdo shpenzim tjetër për kurs 

200.000 

o0.000 

475.000 

- ·+ 
Totale: 225.000 I+ 250.000 

f>.000 

160.000 

26.000 

30.000 

40.000 

5.000 

20.000 

10.000 

Su prime 

22.500 

225.000 

200.000 

50.000 

BKSH



Gjendja e parapamjevet 
për ushtrimin financjar 

1942-43 

Shpenzime të Ministris së P. 
Botore e të Drejt. së Pergj. 

të Postë-Telegrafavet 

1 1_2_J, __ - 3 - - 
KAPITUJ 

Nr. i 
ushtrimit 

EMERTIM 

4 5 6 

Kompetenca Kompetenca 
si mbas Ndryshime rrjedhëse për gjendjes së 

para pamjeve qi ushtrimin 
për ushtrimin financjar 

financjor propozohen 1942-4.3 
1941-4.2 

fr. shq, fr. shq. fr. shq. 

KAT. II. GJESTION I VEÇANTË I JASHTËZAKONSHËM 
Adm. e Punvet Botore 
Shpenzime të ndryshme 

32 j 33 I Shpenzime çdo natyre për ndërtime rrugash, kondukturo uji, 
kanalizimesh, pendash e digash uji .• ndërtime e ndreqje 
urash, shtëpijosh. barakash e të tjera të nevojshme për 
përmirsimin e trafikut, për inkurajime e ndihma çdo lloji 
të rendit publik . IPro memoria 

Total: 

PtRMBLEDHJE MBAS TITUJVE 
TITULLI I. SHPENZIME TË RENDSHME 

KAT. I. SHPENZIME EFEKTIVE 
Adm. e Punvet Botore 

Shpenzime të përgjithshme 

Shpenzime shërbimi 

Shpenzime gjithfarësh 

Adm. Post. Teleg. e Telefonave 

Shpenzime të përgjithshme 

Shpenzime shërbimi 

Shpenzime gjithfarësh 

Total i kat. I (pjesë e rendshme) 

. TITULLI li. SHPENZIME P ARENDSHME 
KAT. I. SHPENZIME EFEKTIVE 

Adm. e Punvet Botore 

Shpenmne. ta ndryshme 

Total i kat. I. (pjes4 'e pa rendshm.e) 

Pro memoria 

700.4GO I+ 1125.540 

r,.233.~1r,3 1+ ,.cmr,.647 

1.0,,2fi.OOO 

7.:~~.000 

nooo r.ooo 

3.240.000 I+ 5 tr, ooo 
1.tQo.000 1- 223.500 

3.755.000 

881.500 

·517.500 1- 200.000 317 500 

ie.sor.ara I+ !.517.687 I iaau.ooc 

•• 000 I+ 250.000 476.000 

!!25.000 I+ !50.000 475.000 

BKSH



65 rL.li:TORJA ZYRTARE 3 Gusht 1941!2-XX Nr. 9l 

Gjendja e parapamjevet 
per ushtrimin Iincncjcr 

1942-194.3 

Shpenzime të Ministris së P, 
Botore e të Drejt. Pergj. 
të Postë-I elegrafavet 

Nr. i 
ushtrimit 

EMERTIM 

I, I 5 6 

Kompetenca 
Ndryshime 

Kompetenca 
si mbas rrjedhëse për 

gjendjes së 
para pamjeve qi ushtrimin 
për ushtrimin financjar 

financjar propozohen 1942-43 
: ,4;.42 

fr. shg . fr._shq. -1 fr. shq- .-t I .-t 

PËRMBLEDHJE MBAS KATEGORIVE 

KAT. I. SHPENZIME EFEKTIVE 

Shpenzime të rendshme io.sc . .:312 I+ 2.512.687 13.314.000 

Shpenzime të parendshme 220 ooo I+ 260 ooo 475.000 

Total i kat. I (pjesë e rendshme dhe e parendshme) 11.0215.313 I+ 2 762.C87 13.789.000 

KAT. II. GJESTION I VEÇANTË I JASHTZAKONSHËM 

Shpenzime të ndryshme 
- ---• I I 

(Total i kat. II (pjesë e parendshme) 

13 789.GOO Total i kat. I e II (të rendshme e parendshme) 

Total i shpenzimeve reale 11 0:l6.313 I+ 2.76'2.687 13 789.000 

BKSH
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67 FLETORJA ZYRTARE 3 Gusht 1942-XX Nr. 91 

GJENDJA E P ARAP AMJEVET E SHPENZIMEVET 
TË MINISTRIS SË BUJQËSIS E TË PYJEVE 

Gjendja e parapamjevet e shpenzimevet 

të Ministris së Bujqësis e të Pyjeve 

për ushtrimin financjar 1942-1943 e vume 

në përballim me atë t' ushtrimit 1941-42, paraqet 

rezultatet e shtrime në prospektin 

që vazhdon 

BKSH
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Nr 91 69 FLETORJA ZYRTARE 3 Gusht rn42 . .x:,. ~~~~~~~~ 

GJENDJA E PARAPAMJEVET E SHPENZIMEVET 
'l'E MINISTRIS SE BUJQESIS E PYJEVET 

Për ushtrimin Financjar 1942-4.3 
1_· 1_1__2_1 3 .4. I s l o 1 

KAPITUJ Kompetenca 
si mbas 

gjendjes së 
para pamjeve 
për ushtrimin 

financjar 
194.1-4.2 

Ndryshime 
Nr. i 

ushtrimit qi. 

EMERTIM propozohen 

Kompetenca 
rrjedhëse për 

ushtrimin 
financjar 
194.2-4.3 

fr. sh_g_. fr. shg. fr. shq. 

805.000 1- 855.000 

90.000 1- 90.000 

150.000 - 150.000 

180.000 I- 180.000 

15.000 1- 15.000 

30.000 1- 30.000 

7 

8 

9 

TITULL' I. SHPENZllvi.E TË RENDSHME 
KAT. I. SHPENZIME EFEKTIVE 
Shpenzime të përgjithshme: 

Rrogë personali dhe indemnitet Këshilltarit të Përhershëm 

Rrogë personali me kontratë e personali të jashtzakonshëm 

Shpenzime udhtimi e djete për personal 

Shpenzime zyreje : rroga e uniforma për sherbëtorët e qen 
drës e të qarqeve, blemje mirëmbajtje mobiljesh, biçikle 
tash, shtypshkrime, shkresori, dritë, zjarm e uj. botime të Mi 
nistris, shpenzime postare, telegrafike e telefonike mirë 
mbajtje e pastrim lokalesh, të ndryshme të përgjithshme 

Fond për blemje e mbajtje automobilash e pagë shoferash 

Oire zyrash e deposh 

Total: 

Shpenzime punimi 

Kontributa bujqëve për përrnirsimin dhe intensifikimin e buj 
qësis, thyemje kullosash, krijim livadhesh, jonxhe, blemje 
kafshësh pune, blemje damazash, blemje maqinash bujqë 
sore, krijim industrish bujqësore, ndërtesa rurale cdo lloji, 
puntori e personal 

Masa e inisiativa për intensifikimin e bujqësis dhe permirsi 
min e zootsknis , krijim hasellesh, inisiativa për prodhim 
£arnash, masa në favor t' orborikulturës. ndihma për sjellje 
£arnash nga jashtë, ndihma për importim antiparasitarësh 
e plehnash, veprimtari për përmirsimin zooteknik I pun· 
tori e personal 

Ushtrime direkte entesh e veprimtarish së ndryshme që me· 
rren me bujqësi e rritjen e kafshve. fidanishte, ferma pro 
vimtare, fusha provimtare e tregimtare, stacjone nderzimi, 
laborator eksperimental bujqësuer, laborator baktereolo 
gjik, puntori e personal 

për t' u bartë 

Suprimue 

Suprimue 

Suprimue 

Suprimue 

Suprimue 

Suprimue 

1.320.000 1- 1.320.000 

390.000 •- 390.000 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

290.000 •- 290.000 

230.000 ·- 230.000 Suprimue 

910.000 1- 910.000 

Suprimue 

Suprimue BKSH



Gjendja e parapamjevet 
per ushtrimin financjar 

1942-43 
Shpenzime të Ministris së 

Bujqësis e të Pyjevet 

EMERTIM 

lj -.- 5 I 6 ~ -·--- --- •-- -- 
Kompetenca Kompetenca si mbas Ndryshime gjendjes së rrjedhëse për 
parapamjevet qi ushtrimin 
për ushtrimin propozohen financiar 

financjar 1942-li.3 
191i. l-'i2 
fr. shq. I fr. shg_. I fr. sh_9.: 

__ 1_· L 2 - 3 
KAPITUJ 

Nr. i 
ushtrimit 

bartë !> 10.000 I- !l 10.000 

GO 000 , - 

11 

10 I - I Kurse bujqësore, konkurse zooteknike 

12 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

60.000 I Suprirrue 

- , Funkcionim zyrash bujqësore e inisiativa lokale, puntori e 
personal 150.000 I- 150.000 I Suprimue 

Zhvillime e lehtsime për kooperativa e ente të këtilla . I '20.000 , - 20.000 Suprimue 

Sherbim meteorologjik e sherbim idrometrik . I 40 000 •- 40.000 Suprimue 

Kontributa bujqëve për vepra bonifikimi ujitje e sjellje uji të 
pijshëm-ndërtim, lugjesh për bagti, si dhe shpenzime për 
vepra bonifikimi të bame nekonomi nga Ministrija, pun- 
tori e personal . . I 18f) 000 • - 18f>.OOO Suprimue 

Ndihma imigrantave e shpenzime instalimi imigrantash . I 227>.000 , - 2~5 oco Suprimue 

Zbatim i Ligjës së Reformës Agrare . ll'ro memoria Suprimue 

Shpenzime qi i përkasin degës së veterinaris, vepra prolilak 
tike e terapeutike, shtalla ndalese kuarantine, pajim ve 
glash, mjekimesh, redaktim e botim buletinash shëndetsore, 
roje veterinare, propagandë higjenike, punton e personal. I 370.000 •- 370.000 

70.000 

Suprimue 

Suprimue Bursa studimi . I 70.000 •- 

Kongrese, kurse profesionale stërvitjeje, material propagande. I 150.000 • - 150 000 Suprimue 

Total, 2.180.000 1- 2.180.000 

Milicija Fashiste Pyjore 
Shpenzime të përgjithshme : 

Rroga pagesa e shpërblime caktue personalit Italjan e Shqip 
tar të ruolit e të mbrapambetuna, indemnitet transferimesh, 
misjonesh, udhtimesh. çmime veprimtarije, ndihma në fa 
vor të personelit ushtarak e civil që ban e ka bë sher 
bim n'interesë t' Administratës Pyjore. Pagesë semetorash 
• përrnirsim ushqimi 516.460 •- 516.460 Suprimue 

për t' u bartë 516.460 I - l516.460 

BKSH



;H F'LE;i'ORJA ZYRTARE 3 Gusht 1942-XX ------------------------------------·-···------·-- Nr. 9t 

Gjendja e parapamjevet 
për ushtrimin financjar 

1942-43 
Shpenzime të Ministris së 

Bujqësls e të Pyjevet 

EMERTIM 

~ I 5 o - ---- -- 
Kompetenca 

Ndryshime 
Kompetenca 

si mbas rrjedhëse për 
gjendjes së 
pato pamjeve qi ushtrimin 
për ushtrimin financjar 

financjar propozohen 1942-B 
1941-42 
{. oh~ f, shq. fr. shq. 

Nr. i 
ushtrimit 

I ·- 

bartë 516.460 1- 516.460 

21 I - I Shpenzime zyreje të ndryshme, qirana kazermash, magazi 
nazhë, banesa shtallash e tokash për kopshtije pyjore, shpen 
zime takami, pajime për veshje, shpenzime për armatim 
municjonesh, rrypa e vezme etj. blemje kualësh sherbimi, 
samarësh, takami e tagjije, meremetime mbajtje lokalesh zy 
rash e banesash, laroje çarçafesh, shpenzime, për shërbim 
shëndetsuer. Shpenzime karburantash, riparim autosh e të 
gjitha shpenzimet e tjera ç'do natyre 102.000 I- 102.000 I Suprimue 

Total: 618.460 1- 618.460 

Shpenzime punimi 

22 Ripyllzime, kopshtije pyjore e të gjitha shpenzimet përkatse 
ç'do natyre . I 50.000 !- 50.000 Suprirnue 

23 Sistemimi maluer, kullota malore e të gjitha shpenzimet për- 
katse të njajtës natyrë . I 30.000 I- 30.000 Suprimue 

24 Kadastrimi pyjuer, pagesa për funkcionimin e skuadrave me 
kontratë, teknikë, gjeometra, puntorë, indemnitet të perso 
nalit të komisjonit për të drejtat e pronësls. blemje veg· 
lash teknike, çadra, pajime e të gjitha shpenzimet e tjera 
përkatse të ç'do natyre . [Pro memorial - Suprimue 

25 Kontribut për aziendën Shtetnore të Pyjeve Shtetnore . I 100.000 I- 100.000 Suprimue 

Total: 180.000 1- 180.000 

P~RMBLEDHJE MBAS TITUJVE 

TITULL I. SHPENZIME TË RENDSHME 
KAT. I. SHPENZIME EFEKTIVE 

Ministrija e Bujqësis dhe e Pyjevet 

Shpenzime të përgjithshme 1.320.000 1- 1.320.000 

l 
Shpenzime punimi 2.180.000 1- 2.180.000 

për t' u bartë 3.500.000 1- 3.500.000 

BKSH



Nr. si ~'LE'l'ORJA ZYH'l'ARE H Gusht 1942-XX 

Gjendja e parapamjevet 
per ushtrimin financjar 

19Li.2-'13 

Shpenzime të Ministris së 
Bujqësis e të Pyjevet 

bartë 

4 ~ () 

Kompetenca Kompetenca 
si mbas Ndryshime 

gjendjes së rrjedhëse për 
para pamjeve qi ushtrimin 
për ushtrimin 

propozohen financjar 
financjar 1942-43 
1941-42 

fr. shq. fr. shq. fr. shq. 

3 fi00.000 - :(500.000 I - 

2 I ~ 3 
KAPITUJ 

Nr. i 
ushtrimit ~-1 (V) ~ ~ 
~ N ~ ~ 
~I~ 

EMERTIM 

Milicijo Fashiste Pyjore 

Shpenzime të përgjithshme Gl8.4li0 I- Gl8.4(i0 

Shpenzime punimi 180.000 1- 180.000 

Total: 4.298.460 I - 4.W8.4-GO 

P~RMBLEDHJE MBAS KATEGORIVE 
KAT. I. SHPENZIME EFEKTIVE 

Shpenzime të rendshme 
4.298.4-GO I- 4.298.4HO 

Total i kot. I. (pjesë e rendshme) 
4.2!}8.4fi0 I- 4::W8.460 

Total i shpenzimeve reale . 
4.298.460 1- 4.2H~.4t,0 

BKSH



FLETORJA ZYRTARE 3 Gusht 1942-XX Nr. 91 

GJENDJA E P ARAP AMJEVET. E SHPENZIMEVE 
TË MINISTRIS s INDUSTRiS E TREGTiS 

Gjendja e parapamjevet e shpenzimevet 

të Ministris së Industris e Tregtis 

për ushtrimin financjar 1942-1943 e vume 

në përballim me atë r ushtrimit 1941-1942, paraqet 

rezultatet e shtrime në prospektin 

që vazhdon 

BKSH
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75 FLETORJA ZYRTARE 3 Gusht 1942-XX .---------- -- ·--- --· 

G,JENDJ.A }J PA.R.AP.A~1:JEVET E SHPENZIMEVE 
TË MINISTRIS INDUSTRIS E TREGTIS 

PËR USHTRIMIN FINANCJAR 1942-43 

Nr. 91 

_1_c2 T ·· -------- 3 I 4 - --i=.=~ -~1-~ __ 
KAPITUJ Kompetenca 

si mbas 
gjendjes së 
para pamjeve 
për ushtrimin 
financjar 
1941-42 

Nr. i 
ushtrimit 

EMERTIM 

Ndryshime 

qi 

propozohen 

Ko-: ,-9tenca 
rrjednëse për 
ushtrimin 
Iinoncjor 
1942-4.3 

fr. shg. fr. shg, fr. shg. 

199.600 1- rn9.600 

15.000 15.000 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

TITULL I. SHPENZIME TË RENDSHME 
KAT. I. SHPENZIME EFEKTIVE 
Shpenzime të përgjithshme : 

Rrogë personali t'inkuadruem dhe indemnitet Këshilltarit të 
Përhershëm 

Rrogë personali me kontratë e provizor 

Shpenzime udhtimi e diete. transport veglash teknike 

Shpenzime zyreje: blemje e. mbajtje mobiljesh, maqinash 
shkrimi, llogarije, biçikletash etj. blemje botimesh e dorëshkri 
mesh, veshje mbathje sherbëtorësh, zjarm e dritë, shpen 
zime postare, telegrafike, telefonike etj. Pagesa përkthi 
mesh, shkresori e shtypshkrime, transportime e të vogla 

- 'Blemje e mbajtje autosh e pagesë shoferash 

Oira zyresh e deposh 

Total: 

Shpenzime punimi 

Shpenzime ç'do natyre për punime, prospektime, rilevamente 
minierash, gjeologjike, topografike, prova analize, trans 
portime, blemje mbajtje e riparim veglash teknike, pajime 
fushore, mis1one e ngarkime të veçanta si mbas Dekretit 
Mëkambsuer Nr. 76 d. 16-3-1940-XVIII 

Shpenzime ç'do natyre për industri e tregti, pjesë-marrje në 
panajire të jashtme e të mbrendshme si mbas Dekretit 
Mëkambsuer Nr. 76 datë 16-3-1940-XVIII 

Shpenzime ç'do natyre për funkcionimin e administrimit të la 
boratorit merceologjik e kimik 

Total : 

21.000 •- 21.000 

40.000 •- 40000 

15.000 •- 15.000 

5.000 •- 5.000 Suprimue 

295.600 I- 295 600 

Suprirnue 

Suprimue 

Suprimue 

Suprimue 

Suprimue 

40.000 •- 40.000 

30,000 I - 30.000 

10.000 ·- 10.000 Suprimue 

80.000 80.000 

Suprimue 

Suprimue BKSH



Nr. 91 FLETORJA ZYH.'l.'AR~~ :3 Gusht 1942- x X 76 

Gjendja e parapamjeve 
për ushtrimin financjar 

1942-43 
Shpenzime të Ministris 
s' Industris e Tregtis 

_1_1_· _2_'------~--=--- 3 - - - 
KAPITUJ 

--- I 
Lt 5 6 

- - - - - 
Kompetenca Kompetenca 

si mbas Ndryshime rrjedhëse për gjendjes së 
para pamjeve qi ushtrimin 
për ushtrimin financjar 

financjar propozohen 19Lt2-'i3 
19Ltl-Lt2 

------ 
I fr. shg_. fr. shq. fr. shq. 

Nr. i 
ushtrimit 
NI (V") 
--:,-< I --:,-< 
~IN 
""" I """ °' °' .....• •....• 

EMERTIM 

I 

- I 
I 
I 

I 

PËRMBLEDHJE MBAS TITUJVE 

TITULL I. SHPENZIME TË RENDSHME 
KAT. I. SHPENZIME EFEKTIVE 

Shpenzime të përgjithshme 9W5.600 I- 295.(iOO 

Shpenzime punimi 80.000 ,_ 80.000 

Total i kat. I. (pjesë e rendshme) ;:i:->.600 I-- 875.GOO 

PËRMBLEDHJE MBAS KATEGORIVE 

KAT. I. SHPENZIME EFEKTIVE 

Shpenzime të rendshme ;:75Ji00 ,_ 37f>.600 

Total i kat. I. (pjesë e rendshme) :375.600 1- 375.fiOO 

- - - - -•-- - - - I I 

Total i shpenzimeve reale 375.600 I- HT>.600 BKSH



77 FLETORJA ZYRTARE 3 Gusht 1942-XX Nr 91 

GJENDJA E PARAPAMJEVET E SHPENZIMEVET 
TË MINISTRIS S' EKONOMiS KOMBTARE 

Gjendja e parapamjevet e shpenzimevet 

të Ministris s' Ekonomis Kombtare 

për ushtrimin financjar 1942-1943 e vume 

në përballim me atë t' ushtrimit 1941-42, paraqet 

rezultatet e shtrime në prospektin 

që vazhdon 

BKSH
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PL14..TORJA ZYRTARE 3 Gusht 1942-XX Nr. 91 

GJENDJA E PARAPAMJEVET E SHPENZIMEVET 
TEJ MINISTRIS S' EKONOMIS J{OMBTARE 

Për ushtrimin Financjar 1942-43 
1 1_2_1 3 t 1i I s I 6 _ 

KAPITUJ Kompetenca 
si mbas Ndryshime 

gjendjes së 
parapamjeve . qi 
për ushtrimin 

financjar propozohen 
1941-4.2 

-Nr. i 
ushtrimit 

EMERTIM 

fr. shg. fr. sh_g_. I fr. shq. 

Kompetenca 
rrjedhëse për 

ushtrimin 
financjar 
1942-43 

TITULL I. SHPENZIME TË RENDSHME 
KAT. I. SHPENZIME EFEKTIVE 

1 

Shpenzime të përgjithshme 

Rrogë personali dhe indemnitet Këshilltarit të Përhershëm. Rrogë 
për sherbëtorët 

Rrogë personali me kontratë e personali të jashtzakonshëm, 
pun tori 

3 Shpenzime udhtimi e djete për personal 

4 Shpenzime zyreje: uniforma për sherbëtorët e qendrës, blemje 
e mirë-mbajtje mobiliesh, biçikletash shtypshkrime, shkresori, 
dritë, zjarm e uj, botime të Ministris, shpenzime postare, 
telegrafike e telefonike, mirë-mbajtje e pastrim lokalesh, të 
ndryshme e të përqji'hshme 

Fond për blemje e mbajtje automobilash e pagë shoferash 

6 Oirc zyrash e deposh 

7 Fond në dispozicjon të Ministrit 

8 Pagesë shpenzimesh të rrjedhuna nga ushtrimet financjare 
1939-194.0, 194.0-194.1, 194.1-194.2 të mbetuna pa u pague për 
mungesë fondi etj. 

+ 1.500.000 

+ 250.000 

I+ 224.000 

+ 330.000 

+ 
+ 
+ 

30.000 

85.000 

5.otO 

1.500.000 

250.000 

224.000 

330.000 

30.000 

85.000 

5.000 

80.000 

Total: 2 504.000 

+ 80.000 

+ '2.504.000 

9 

Shpenzime punimi 

Kontributa bujqëve për përmirsimin dhe intensifikimin e buj 
qësis, thyemje kullosash, krijim livadhesh jonxhe, blemje 
kafshësh pune, blemje damazash, blemje makinash bujqë 
sore, krijim industrishë bujqësore, ndërtesa rurale ç'do 
lloji + 300.000 300.000 

për t' u bartë 300.000 + 300.000 

BKSH
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Gjendja e parapamjeve 
për ushtrimin financinr 

194.2-4.3 

Shpenzime të Ministris 
s' Ekonomis Kombtare 

_1_1~1 . 3 
KAPITUJ 

--,-------- 
Nr. i 

ushtrimit 
EMERTIM 

Kompetence 
si mbas 

gjendjes së 
para pamjeve 
për ushtrimin 

financjar 
194.l-'!2 
fr. shg_. 

5 

Ndryshime 

qi 

propozohen 

fr. shq. 

6 

Kompetenca 
rrjedhëse për 
ushtrimin 
financjar 
194.2-4.3 

fr. shq, 

_ I 13 

bartë 

10 I Masa e inisiativa për intensifikimin e bujqësis, krijim osellesh. 
inisiativa për prodhim farnash, masa në favor të arbori 
kulturës, ndihma për sjellje fidanash nga jashtë, ndihma 
për antiparasitarë e plehna kimike, fidanishte, ferma 
provimtare, fusha provimtare e tregimtare, konkurse bujqë 
sore, funksionim zyrash bujqësore, e inisiative lokale, zhvi 
llime e lehtësime për kooperativa e ente të këtilla . 

11 Shpenzime c' do natyre e veprimtari për përrmrsimm e zoo 
teknis stacjone nderzimi, blemje damazash 

Shpenzime për përballimin e shumave të pa pagueme të fa 
rës misrit, qe vet, të veglave bujqësore nga ana e bujqëve 
që detyrohen me i pague Bankës Napolit (Seksionit Kre 
ditit Agrar) interesa të ndryshme dhe shpenzime gjygji 

Shpenzime qi i përkasin degës së veterinaris : vepra prolilok 
tike e terapeutike, shtalla ndalesë kuarantine, pajime veg· 
lash e mjekime, redaktim e botim buletinash shëndetsore, 
roje veterinare, hartime ligjesh, propagandë higjenike 

14 I Kontributa bujqëve për vepra bonifikimi, ujitje e sjellje uji të 
pijshëm, ndërtim lugjesh për bagti si dhe shpenzime për 
vepra bonifikimi 

15 I Sherbim meteoroloqiik e sherbim idrometrik 

16 I Shpenzime çdo natyre për studime punime, prospektime, rile 
vamente minierash, gjeologjike, topografike, prova anoliee. 
transportime, blemje, mbajtje riparim veglash teknike, pa· 
jime fushore, misjone e ngarkime të veçanta 

17 I Shpenzime çdo natyre për industri e tregti, pjesëmarrje në pa 
najire të jashtme e të mbrendshme 

18 I Ndihma imigrantave e shpenzime instalimi imigrantash 

19 I Shpenzime çdo natyre për funkcionimin dhe administrimin e 
laboratorit merceologjik kimik e të laboratorit baktereologjik 

për t'u bartë 

+ :l00.000 

- 000.000 

+ :lti0.000 

+ so.ooo 

+ 400.000 

+ 400.000 

+ 00.000 

+ 60.000 

+ 20.000 

+ 250.000 

-1- 50.000 

+ 2.580.000 

300.000 

600.000 

360.000 

W.000 

4-00.000 

400.000 

90.000 

60.000 

20.000 

!250.000 

50.000 

i.680.000 

BKSH



$t l4L.Ji:'1.'0RJA ZY!lTARE ~ Gusht 1949:!-XX . Nr. 91 

Gjendja e parapamjevet 
per ushtrimin financjar 

19/i.2-43 
Shpenzime të Ministris 
s' Ekonomis Kombtare 

~

. 3 __ I 

KAPITUJ _ 
. 

· ushtrimit 
N ·1· (Y') ~ ~ 
...:. ~ 
i ! i - - 

EMERTIM 

4 I 5 I 6 

-• 
Kompetenca Kompetenca 

si mbas Ndryshime 
gjendjes së rrjedhëse për 

pornpomjevet qi ushtrimin 
për ushtrimin propozohen 

financjar 
financjar 1942-43 
1941-42 
fr. shq. fr. shq. fr. she;. 

bartë I - 1+ 2.580.000 2.5S0.000 

- + 110.000 110.000 20 I Bursa studimi dhe ndihma 

2 l I Shpenzime ç'do atyre për Drejtorin e Eksperimentacjonit, kom· 
pletim ndërtimi, pajime e mbajtje të stacjonif eksperimental 

1. 
kontributa e shpenzime të ndryshme për selekcionim fer 
nosh, kontributa, qira toke, puntori dhe blemje £arnash . + :)0.000 :30.000 

22 I Kongrese, kurse profesionale stërvitjeje, materjal propagande + 100.000 100.000 

Total: -,- 2.820.000 2.820.000 

Milicija Fashiste Pyjore 
Shpenzime të përgjithshme 

Rroga e pagesa shpërblimesh fikse personalit Italian e Shqip· 
tar të molit, të mbrapambetuna, indemnitete transferimesh. 
misionesh udhnme, shpenzime përfaqësimi, çmime veprim 
tarije, shpërblime ndihma në favor të personalit ushtarak e 
civil që ka sherbye e shërben ninteresë (administratës 
pyjore, shpërblim spitali, përmirësim ushqimi 

I 
T 700.000 700.000 

Shpenzime të ndryshme, shpenzime tokemi, pcjim për vesh 
mbathjen e parë, blemje mobiliesh e takami, shpenzime 
për armatim, municjon, vezme, rrypa etj. mbajtje kualsh 
sherbimi, samarë, shala etj. tagji, meremetime e përshtat 
meni të lokaleve, të zyrave e të banesave, lamje corcc 
fash, shpenzime për sherbimin shëndetsuer, karburanta, me· 
remetim autosh e të gjitha shpenzimet e tjera të çdo n.i 
tyre relative, qirana lokalesh, qirona zyrash, kazermash, 
magazinash, banesash, shtallash e tokash për fidanishte 
tue përshi zyra të re Ja të Toka ve të Lirueme 

Total: 

+ I 

I+ 11----,---:--: 

87.000 87.000 

787.000 7S7 000 

Shpenzime punimi 
25 I Ripyllzime kopshtije pyjore e të gjitha shpenzimet e tjere ç'do 

natyre t- 50.000 

2H I Sistemime malore, kullosa malore e të gjitha shpenzimet e 
tjera të c' do no.tyre relative Pro memoria 

-- -- ----·----· --- ~ --•- --~ 
Total: + 50.000 50000 

BKSH



Nr. 91 FLE'l'ORJA ZYRTARE J Gusht 1\W2-XX ~~~--~~~ ¥-- ·---·---··------- 

Gjendja e parapamjevet 
për ushtrimin financjar 

1942-43 

82 

Shpenzime të Ministris 
s' Ekonomis Kombtare 

_1 _1 2 i--- 3 _,_ - 4. 
. KAPITUJ 

5 

--• Kompetenca 
si mbas Ndryshime 

gjendjes së 
parapamjeve qi 
për ushtrimin 

financjar propozohen 
194.1-4.2 -- - I fr. shq. fr. shq. 

Nr. i 
ushtrimit 

EMERTIM 

Kompetenca 
rrjedhëse për 

ushtrimin 
financjar 
194.2-4.3 

fr. sh_g_. 

PËRMBLEDHJE MBAS TITUJVE 

TITULL I. SHPENZIME TË RENDSHME 
KAT. I. SHPENZIME EFEKTIVE 

Ministrija e Ekonomis Kombtare 

Shpenzime të përgjithshme + 2.504.000 
Shpenzime punimi + 2820.000 

Milicija Fashiste Pyjore 

Shpenzime të përgjithshme + 787.000 

Shpenzime punimi + 50000 

Total: + G.1til .000 6.101.000 

P~RMBLEDHJE MBAS KATEGORIVE 

KAT. I. SHPENZIME EFEKTIVE 

Shpenzime të rendshme + G.!Gl.000 
-- --1 I 

Total i kat. I. (pjesë e rendshme) + 6.161.000 

6.161.000 Total i shpenzimeve renle + 6.161.000 

2504.000 

2.820.000 

787.000 

50.000 

6.1G1.000 

6.161.000 BKSH
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GJENDJA E P ARAP AMJEVET E SHPENZIMEVE 
TË MINISTRIS S' ARSIMIT 

Gjendja e parapamjevet e shpenzimevet 

të Ministris s' Arsimit 

për ushtrimin financjar 194.2-194.3 e vume 

në përballim me atë t' ushtrimit 194.1-194.2, paraqet 

rezultatet e shtrime në prospektin 

që vazhdon 

BKSH
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GSFJNDJA 1-0 PARAPAl\fJEVET E SHPENZIMEVE 
T~ MINISTRIS 8' ARSIMIT 

PËR USHTRIMIN FINANCJAR 1942-43 
_1_1 -2 I 3 _ ----~ 

KAPITUJ I'-~--.-------- -- - ---·- Nr. i I 

ushtrimit 
-~-~- 

:! I ~ "" "" o- o- •..... •..... 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

s I 7 

q 5 6 - - ~-- -------- 

----. Kompetenca Ko- ,<ctenca 
si mbas Ndryshime rrjednëse për gjendjes së 

parapomjeve qi ushtrimin 
për ushtrimin finnncjar 
financjar propozohen 1942-43 
!941-'i2 

--·--·-- -- 
fr. shq. fr. shq, fr. shq. - 

EMERTIM 

TITULL I. SHPENZIME TË RENDSHME 
KAT. I. SHPENZIME EFEKTIVE 

Shpenzime të ndryshme 

1 Rrogë personali dhe indemniteti për Këshilltarin e Përhershëm 

Rrogë e idemtitetet për personalin me kontratë 

3 Shpenzime udhtimi e diete 

4 Shpenzime zyreje : blemje e mbajtje mobiliesh e maqinash 
shkrimi, biçikletash, shpenzime transporti, landë shkresi 
nash, zjarm e dritë, mirëmbajtje e pastrim lokalesh, shpen 
zime për kremtime e pritje veshëmbathje shërbëtorësh, 
blemje e shtypje librash e rregjistrash, pajtime revistash, 
e botim i revistës pedagogjike, shpërblime komisjonesh, 
pagesa sigurimesh, shpenzime gjithfarësh për Inspektoratën 
e Studentave në Remë, pagim librash të sekuestrueme 

Shpenzime për gërmime arkeologjike, blemje sendesh për 
Muze e Bibliothekë si dhe për mëkornbjen' e zhvillimit ar 
tistik 

5 Shpenzime çdo natyre botimesh e përkthimesh, shpenzime e 
çmime auktorësh për tekste shkollore e kulturore 

6 Fond për blemje e mbajtje automobilash e pagë shoferash 

Oiro lokalesh e tokësh 

Total 

Shpenzime shërbimi : 

8 I Shpenzime gjithfarësh për mbajtjen e shkollave të mesme : 
shëndetsi, kremtime, zjarm e dritë, mirë-mbajtje lokalesh, 
mjete mësimore, mbajtje fushash sprovimtare, blemje to 
kësh e ndërtesash, blemje e mbajtje e shtypshkrojës, ush 
qim kafshësh 

për t'u bartë 

fU30.000 I+ 4.670.000 I 10.800.000 

88.000 I+ 162000 250.000 

75000 I+ 7G.000 150.000 

ti0.000 G0.000 

50.000 1- 50.000 Suprimue 

100.000 I+ :300.000 400.000 

15.000 1+ 15.000 30.000 

10.000 I+ 30.000 100.000 
- 

6.588.000 I+ 5.202.000 I 11.790.000 -- 

200.000 I+ 150.000 350.000 

200.000 I+ 150.000 350.000 

BKSH
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Gjendja e parapamjevet 
per ushtrimin financjar 

J 94.2-4.3 

80 

Shpenzime 
të Ministris s' Arsimit 

5,: I - ... -- . ------ ---- ---- -- 3 

KAPITUJ 
-------·- 

Nr. i 
ushtrimit 

EMERTIM 

10 9 I Sh · b iti 1 'kt h hë b tl · barthë · I penzirne për m aJ Ja convi es : ves e-m a 11e e us qim 
konviktorësh. mjekim e pastrim. transport bursistesh, pajis· 
je me mjete e mobilie të gjitha scllat e konviktit e të zy· 
rave mirë-mbajtje, miratime e ndërtime lokalesh, blemje 
tokësh e lokalesh, zjarm e dritë, shpenzime argtimesh 

l l 10 I Kontribut Bashkive dhe Komuneve për ndërtime shkollash 

Total: 

[ 'i 1 l 
Shpenzime të ndryshme : 

Bursa studentesh •e Ja ntën 

u, 
I 

U I Shpenzime për Iuitimm e c nolfobetizrn:t. shrvr-zime për kurse 
të ndryshme dhe shpërblime për mësime besimi 

I 
14- l31· Bursa cër studente u-htorakë 

14 Shpenzime g;ithfaresh për k irsct pedag0g:11E 
I ' 

-- , 15 I Fond në dispozicion të M1rnstnt 

Total: 

PËRMBLEDHJE MBAS TITUJVE 
TITULL I. SEPENZIME TË RENDSHME 

KAT. I. SHPENZIME EFEKTIVE 
Shpenzime të përgjithshme 

Shpenzime sherbimi 

Shpenzime të ndryshme 

Total i kat. I (pjesë e rendshme) 

PËRMBLEDHJE MBAS KATEGORIVE 
KAT. I. SHPENZIME EFEKTIVE 

Shpenzime të rendshme 

J otal i kat. I. (pjesë e rendshme) 

Total i shpenzimeve reale 

4 5 6 - 
Kompetenca Kompetenca si mbas Ndryshime 
gjendjes së rrjedhëse për 

porn pamjeve qi ushtrimin 
për ushtrimin 

propozohen financjar 
financjar 1942-43 194\.42 

fr. sh . fr. shq. fr. shq. 

1Ci0 000 I - 
9!00.000 + 3f)(),000 

!lOO.:l8\) 11· 2-1%20 I l.tf)0.000 

100.000 ,00.000 I _ 
1.200.BHO t- ;m9.G20 I L.600.000 

t'!;OOOO I+ [4~).000 2tiG.UOO 

so.coo I, t ::20.000 l71JOOO 

20.000 20.l:OO 

t 100.000 100.000 

+ ;,.000 5.000 

mo ooo 1+ 3,0.000 ;-,60.000 

6.:'!88 ooo I+ 5.202 ooo I 1 l.790.000 

1.200.380 I+ H99.620 1.600.000 

iso.ooo I+ 370.000 5(\Q.000 
--- - -------1 -----·--1-c'-- -------- 

7.978.380 I+ 5.971.620 I 13.950.000 

7.978.380 I+ i">.971.620 I 13.950.000 
I t------- 

7.978.380 I+ 5.971.620 13.950.000 

7.978.380 H- 5.971.620 I 13.950.000 

BKSH
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GJENDJA E P ARAP AMJEVET E SHPENZIMEVET 
TË MINISTRIS SË KULTURËS POPULLORE E MILICIS 

SHQIPTARE TË RRUGË~ 

Gjendja e parapamjevet e shpenzimevet 

të Ministris së Kulturës Popullore e Milicis Shqiptare të Rrugës 

për ushtrimin financjar 1942-1943 e vume 

në përballim me atë t' ushtrimit 1941-42, paraqet 

rezultatet a shtrime në prospektin 

që vazhdon 
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GJENDJA E PARAPA~IJEVET E SHPI~NZIMBVET 
T:£ MINISTRIS SË KULTURËS POPULLORE E MILICIS SHQIPTARE TË RRUGËS - 

Për ushtrimin Finoncjnr 1942-43 
5 6 

Kompe~enca Kompetenca 
si mbas Ndryshime rrjedhëse për 

gjendjes së 
para pamjeve qi ushtrimin 
për ushtrimin financjar 

financjar propozohen 194.2-4.3 
194.1-4.2 

-- ----- 

fr. shq. fr. shq. fr. shq. -- -, 

Nr. i 
ushtrimit 

EMERTIM 

TITULL. I. SHPENZIME TË RENDSHME 
KAT. I. SHPENZIME EFEKTIVE 

I 
-I 

I 
I - 
I 

I -, 
I 
I 

- 
I 
I 

I 
I -, 
I 

- I 

- 

Administrata e Ministris së Kulturës Popullore 

Shpenzime të përgjithshme 

1 I Rrogë personali dhe indemnitet Këshilltarit të Përhershëm 

2 I Rrogë personali dhe indemnitet Këshilltarit të Përhershëm 
me kontratë 

3 I Shpenzime udhtimi e djete 

4 I Shpenzime zyreje: blemje e mbajtje mobiljesh, makinash shkrimi, 
biçikletash, shkresinash, zjarm e dritë, botime, shtypshkrime 
rivistash e modelesh, mirëmbajtje zyresh, pastrim loka 
lesh, veshje e mbathje personeli sherbyes, pagesa siguri 
mesh, shpenzime për kremtime e festa, dreka, darka e 
bufe, transport, të vogla 

5 I Blemje makinash, aparatesh, veglash teleskriptori dhe mater 
jal të ndryshëm për funksjonimin e Agjensis T elegrahke 
Shqiptare 

6 I Fond për mbajtje automobilash e pagë shoiercsh 

7 I Oira ndërtesash 

Total: 

Shpenzime shërbimi 

8 Shpenzime postare dhe telegrafike 

- I 9 Shpenzime për botimin e Fletores Zyrtare në gjuhën shqipe 
dhe italishte 

10 I Shpenzime c' fardo natyre për propagandë dhe përkrahje 
shtypi dhe botimesh 

për t' u bartë 

+ 394.000 :394.000 

+ 100.000 100.000 

25.000 

+ 120.000 120.000 

- ·+ 10000 10.000 

- ·+ 30000 :30.000 

- I B0.000 30000 '1 
----1-· - - - - - + 709000 709 000 

+ _20.000 20.000 

+ 40.000 4G_OOO 

+ 300.000 300.000 
•-- - - - - ·-·--·-- ----- 

+ .,,,,. 000 •>Ou. 365.000 

BKSH



Nr. 91 
,. 

Shpenzime të Ministris së r 
Kulturës Popullore e Milicis. 

Shqiptare të Rrugës 
. . I q I 5 I 6 • I ·_1_!~_,____ -- --- _3 .~----~---.--- -· --- -- -- 

Gjendja e parapamjevet 
per ushtrimin £::-s~i1tjar 

1942-1943 

-N2i- 
ushtrimit 
N (Y') 

-r ~ 
:;;:. '01 

-:f o. o. .....• .--< 

KAPITUJ 
Ndryshime 

Kompetenca 

rrjedhëse ] [ 
qi ushtrimin 

financjar J 
propozohen 

19if2-~3 .• \ 

fr. shq. I tr. shq- _ 

-t :w~,.ooo I :rn5.ooo 

Kompetenca 
si mbas 

gjendJes së 
para pamjeve 
për ushtrimin 

financjar 
1,'1i-'i'2 

EMERTIM 

fr. shq . 

_ I 12 
I 

_ I 14 

bertë 

11 I Shpenzime çdo natyre për shqiptorët përjashto: shkollo dhe 
veprimtari kulturore; organizata, ndihmë dhe propagandë, 
indemnitet personeli përjashto l[>0.000 150.000 -+ 

Shpenzime çdo natyre për zhvillimin e Turizmit : Kontribut 
për vleftësimin e stacioneve klirr.cterike dhe turistike Ins· 
pektoratii Shënaetsuer T mistik, kontrollime dhe inspektime 
në bujtinc. shpërblim insnektorcsh dhe shpenzime çërkatse 
për vegla, mirëmbajtje dhe vleftësimi 1 strehava autonome 
kure dhe qëridr.mi. ndërtim strehosh melore. propagandë 
turistike, -shtypje depliantash. afishe, libra etj , shpenzime 
automobilash për shëtitje turistike, nporim automobilash 
blemje benzinë për automobilat e turizmit, sheje turistike 
rrugore dhe sheje për vende klirnctenke dhe turistike ti0.000 60.000 + 

13 Zyra Turistike ndër krahina dhe përjashta, mirëmbcjt]c e tyne 
dhe shpërblim personali të përshtctshërn të përkohshëm 
autorizue me D. M. datë 12-XI-19'i.1-XX + 50.000 50.000 

Subvencjon për përmirësim bujtinash, pajisje dhe ushtnm buj 
tinash, shkolla bujtinore, qira lokali, pajisje, shpërblim për 
kurse dhe mësime, mirëmbajtje, pastrim. shpërblim perso 
nali etj. Konkursi vjetuer : Çmime (premi) shtypje afishesh, 
dipllorno. regullore; shpërblim komisionit gjykues për për· 
pilimin e vjetorit; për rishikimin e ligjeve, dhe për përpilimin 
e ligjës. Marrje pamjesh cinematografike, filma, shpërblim 
operatorëve, shpenzime çdo natyre për pjesëmarrje ndër 
mostra pancjire ekspozita të mbrendshme dhe të jashtme 6G.OOO 66.000 + 

15 Shpenzime çdo natyre për zhvillimin e arteve, gërmime ar 
keologjike, orte mesjetare dhe moderne, blemje sendesh e 
librash të ndryshme për muze e bibliotekë sidhe për më 
kambjen e zhvillimit artistik, arte popullore, folklore etj. + 70.000 70.000 

16 Shpenzime çdo natyre për zhvillimin e fotokinematografis, 
theatrit dhe muzikës, botime të ndryshme, orqcuizim ma 
nifestimesh, subvencion kompaninosh të ndryshme artis 
tike, shpërblim artistash shqiptar dhe të huej + :J0.000 50.000 

për t' u bartë + 811.000 811.000 

BKSH



9l FELTORJA ZYRTARE 3 Gusht 1942-XX Nr. 91 

Gjendja e parapamjeve 
për ushtrimin fincncjor 

194.2-4.3 

Shpenzime të Ministris së 
Kulturës Popullore e Mihcis 

Shqiptare të Rrugës 
5 

KompE-tenca 
si mbas 

gjendjes së 
para pamjeve 
për ushtrimin 

financjar 
194.H.2 

qi 

propozohen 

Ndryshime 
Nr. i 

ushtrimit 
N 

I 
CV) 

4" "'" - N 
"'" "'" o. o. - I - 
_\ 17 

I 

'\ I 

-1 24 

I 

EMERTIM 

fr. shg_. fr. sh.s,. 

811.000 bartë 

Shpenzime çdo natyre për mbajtjen dhe zhvillimin e emisio 
neve radiofonike shqiptare, shpërblim personali teknik e 
artistik, shpërblim bashkëpuntorësh, konferencjerësh, redak 
torësh e përkthyesash në gjuhë të ndryshme, folësesh mik 
rofoni, radiokronistash. radio - ndigjuesash, kangëtorësh e 
muzikantësh, shpenzime për regjistrime folklori muzikuer 
dhe radioreportazhesh, për mbledhjen dhe ripunimin e 
folklorit muzikuer, për plotësimin, pasunimin edhe për mbaj 
tjen e centraleve radiofonike urbane dhe e aparateve 
rurale për ndigjimin publik të radios, për mbajtje ekui · 
pazhesh filodramatike e kori, orkestrash dhe grupe kangë 
terësh. për pregatitje dhe ekzekutim programesh radiofo 
nike, muzikore, theatrale dhe propagandistike, emisionesh 
të posaçme për bujkun, rininë, gruen, shqiptarin e mër 
gimit etj. për pregatitje radiofonike shqiptare për sta 
cione të hueja, material të nevojshëm teknik dhe për c' do 
tjetër veprimtari këso dore 

+ 811.000 

-1 18. , Subvencjon Entit Botues .Distaptur" 
l 

Total· 

i 
Milicija Shqiptare e Rrugës 

I I Shpenzime të përgjithshme 
- 19 Rroga, pagesa dhe indemnitete të caktueme 

- I 
20 I Indemnitet për shërbime t'izolueme, misjone, transferime, udh- 

time e të tilla 
I 

21 I Oirë dhe ndreqje lokalesh I - 

+ 230.000 

+ 110.000 

6 

Kompetenca 
rrjedhëse për 
ushtrimin 
financjar 
1942-4.3 

fr. shg. 

230.000 

110.000 

+ 1.151.000 1.151.000 

+ %8.000 

+ 10.000 

20.000 

22 I Shpenzime zyreje : blemje sendesh koncelerije. mobiljesh, maki 
nash shkrimi, pagesa për uj, dritë e telefon, të vogla e tjera + 18000 

Blemje automobilash, motoçikletash, funkcjonim dhe riparim 
automjetesh, blemje pjesë ndrrimi. naftë, pneumatikë, kcrbu 
ranta, lecka etj. 

I 
i 50000 

258 000 

10.000 

20.000 

18.000 

W.000 

kazerme, ushqim , 
I - 16.000 I 16.000 

.I+ Total: I - 372.000 - 3,2.000 

Blemje veshë-mbathje, pajisje dhe armatim 
etj. për Shkollën për militë shqiptarë 

BKSH



Gjendja e parapamjeve 
për ushtrimin financjar 

194.2-4.3 

Shpenzime të Ministris së 
Kulturës Popull ore e Milicis 

Shqiptare të Rrugës 

_1_:_2 __ 1_ 3 - - - -- - - 
KAPITUJ 

5 6 -- - --- 
Kompetenca 

si mbas 
gjendjes së 
para pamjeve 
për ushtrimin 

financjar 
1941-42 
fr. sh_g_. 

Ndryshime 

qi 
-Nr. i 
ushtrimit 

EMERTIM propozohen 

fr. sh_g_. fr. sh.9, 

PERMBLEDHJE MBAS TITUJVET 

TITULL I. SHPENZIME TË RENDSHME 
KAT. L SHPENZIME EFEKTIVE 

Administrata e Ministris së Kulturës Popullore 

Shpenzime të përgjithshme + 709000 

+ Ll51.000 Shpenzime shërbimi 

Milicija Shqiptare e Rrugës 

Shpenzime të përgjithshme :n2.ooo 
-~ --------·--· 1----- 

2.232.000 Total i Kat. I. (pjesë e rendshme) + ].202.000 

Pi=:RMBLEDHJE MBAS KATEGORIVE 

KAT. I. SHPENZIME EFEKTIVE 

Kompetenca 
rrjedhëse për 

ushtrimin 
linancjar 
1942-43 

709.000 

l.l G!.000 

372 000 

+ 2.232.000 I : 2 sss.coo 
- -I I 

Shpenzime të rendshme 

Total i kat. I. (pjesë e rendshme) --i- 2.23-1.(00 

2.232.000 Total i shpenzimeve reale --i- 2.232.000 BKSH



~3 FLETORJA ZYRTARE a Gusht 194i-:XX Nr .. ~.!- 

GJENDJA E P ARAP AMJEVET E SHPENZIMEVET 
T£ MINISTRIS St TOKAVET T£ LIRUEME 

Gjendja e parapamjevet e shpenzimevet 

të Ministris së T okavet të Lirueme 

për ushtrimin financjar 1942-194.3 e vume- 

ni përballim me atë t' ushtrimit 1941-42, paraqet 

rezultatet e shtrime në prospektin 

që vazhdon 

•• BKSH
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Nr. 91 

G,JENDJA B PARAPAl\fJEVET E SHPENZI~IEVE 
Tlt ~IINISTRIS SË TOKA VET TE LI1{Ul1jl\1B 

PËR USHTRIMIN FINANCJAR 1942-43 
_1 _I _J .i 

ushtrimit 

" I 1 

2 

3 

- 1 4 

I 
- ! 5 

- , H 

- ' 7 

4 5 6 3 I ~-.- ------- - -- 
Ko· •':!tenco K A p I T u J Kompetenca --- ·-· si mbas Ndryshime rrjednëse për 

gjendjes_ së 
qi ushtrimin pnrdpcrnjeve 

financjar E M E R T I M I për ushtrimin 
propozohen 194.2-4.3 financiar 

1941-42 

fr. shq. fr. sh , fr.~- 

- .----------------- 

TITULL I. SHPENZIME TË RENDSHME 
KAT. I. SHPENZIME EFEKTIVE 

Shpenzime të përgjithshme 

Rrogë personali t' inkuodruem dhe idemnitet Këshilltarit të Për· 
hershëm 75.000 + . 75,000 

1+ 60.000 
I + 50.000 

eoroo 
50.GOO 

Rrogë personali me kontratë, provizor dhe me pagë ditore 

Shpenzime udhtimi e diete 

Shpenzime zyreje: blemje e mbajtje mobilesh, maqinosh shkrimi, 
bicikletnto, telefono, shtypshkrime, konçeleri blemje librash 
e pajtime në të përkohëshme. studime e nisiativo, shpen 
zime postare, telegrafonike, mirë-mbajtje e pastrim lokalesh, 
vesh-mbathje shërbëtorësh dhe shpenzime të vogla gjith- 
farësh • - 50.000 50.000 

- 45.000 -15000 

- 10.000 10.000 

- ·+ 5.000 5.000 

- ·+ 295.000 I 295.000 

Blemje e mbajtje automobilash e pagë shoferash 

Oire lokalesh 

Fond në dispozicion të Ministrit 

Total: 

P~RMBLEDHJE MBAS TITUJVE 

TITULL I. SHPENZIME TË RENDSHME 
KAT. I. SHPENZIME EFEKTIVE 

Shpenzime të përgjithshme + 295.000 295.000 

Total i Kat. I. (pjesë e rendshme) + 295.000 295.000 

Total i shpenzimeve reale :+ 295.000 295.000 

BKSH
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~'LETORJA ZYRTARE i) Gusht 194~-XX Nr. 91 

SHTOJCË 
e 

Buxhetit Preventiv të Ministris së Financavet për ushtrtmin financjar 1942-1943 

prej 1 Korrik 1942-XX deri me 30 Oershuer 1943-XXI 

Buxheti preventiv i t' ardhunavet dhe i shpenzimevet 
të Drejtoris për administrimin e çifliqeve të shtetit për ushtrimin financjar 

prej 1 Korrik 1942-XX deri me 30 Oershuer 1943-XXI 

BKSH
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99 FLE'!'O:?...;A Z'Trt'l'ARE 3 Gusht 1942-X:X Nr. 91 

GJENDJA E P ARAP AMJEVET E T' ARDHUNA VET DHE SHPENZIMEVET 
PËR USHTRIMIN FINANCJAR 194219-43 

DREJTORIJA PËR ADMINISTRIMIN E ÇIFLIQEVE TË SHTETIT 
.-1 J __ 2 I 3 4. 5 6 - - 

- ---• Kompetenca 
Ndryshime 

Kompetenca 
si mbas rrjedhëse per gjendjes se 

para pamjeve qi ushtrimin 
për ushtrimin financjar 

financjar propozohen 1942-43 
1941-42 - -- - - - ------- 
fr. shg. fr. shq. fr. shq. 

KAPITUJ 
I -, ------ - - 

Nr. i 
ushtrimit 
NI-;.,:; 
-::i;' I -r ~ N 
"" "" o- o- .....• .....• 

EMERTIM 

TARDHUNA 

1 I 1 I Subvencjon për të marrë nga Ministrija e Financavet të vje- 
teve financjar 1938-39, 1939-40 e 1940-41 2::io.000 - 2.j0.000 Pro memoria 

2 I 2 I Tardhuna nga të tretëta bime e duhani e 2°/0 Arsim 120.000 + 320.000 440.000 

3 I 3 I T ardhuna nga zhugat shtetnore 2 500 + 1.500 4.UOO 

4 I 4 I T ardhuna nga livadhet e kënetat e kullotat shtetnore 3.000 +- 1.500 !t.500 

5 I ,) I T ardhuna nga qira ndertesash e trojesh ndertimi 1.500 + GOO 2.000 

6 I - I T ardhuna nga e tretëta e duhanit 8.000 - 8.000 Suprimue 

7 
l 

ti Kthim huanash farë gruni e pendë punimi 5.000 - 3.000 2.000 

8 7 Tardhuna të ndryshme të c'Iarëdo lloji . I 2000 I I I - 2.000 
I 

~) ' Arsim 2°1o mbi shumat e sipërmarrjevet 2.740 2.140 I - - Suprimue 
---- - --- 

I I Total i përgjithshëm i t' ardhunavet 394.740 + o!l.760 I 454.;)00 - 
SHPENZIME 

1 I 1 Oira godinash, zyrash deposh etj. . I . 3~HO 1-. 1.000 I 2.920 
I 

2 2 Shpenzime udhtimi e diete . I 10000 1- 4.ooo I 6.000 

I 
3 ...• Shpenzime për blernje maqinosh shirëse. parmenda hekuri, •> 

pompa uji, vegla bujqësije dhe vegla agronomije . j0.000 + 10.000 60.000 

J I i- I Huana për plotësim me pendë punimi bujqit e shtetit. 50000 + 10.000 60.000 

5 I 5 I Huana për ushqim bujqeve si mbas nevojës 15.000 - 15.000 

6 6 I Huana për ndreqje banesash bujqeve 20.000 - 20.000 

7 7 I Blemje £arnash çdo lloi për bujqit 20.000 - ·20.000 

per f u bartë 168.920 + 15.000 I 183.920 

BKSH



Nr. 91 100 14 LF;TORJ A ZYH.TAH.E 3 Gusht 1942-XX - -- ----·- ----- 
_1_,_2_1_ __ -- -- 3 _ -- -· 

KAPITUJ 
Nr. i 

ushtrimit 
0-l <"') 
""' ""' ....:... N 
""' ~ o. o. - - 

EMERTIM 

4 5 6 ···--··- --- - -· a---· 
Kompetenca Kompetenca si mbas Ndryshime 
gjendjes së rrjedhëse për 

parapamjevet qi ushtrimin 
për ushtrimin propozohen financjar 

financjar l 9q2-43 
l9qlA2 
1r. ifi"ci.- - fr. shq. tr:s119. 

u;s oso I+ 1:i.000 I [1'::.020 

8 

9 9 

bartë 

8 Marrje në- sherbim për studime e sherbime teknikë të huej 
me kontratë e personal provizor shqiptar me rrogë muejo 
re e ditore për punë të ndryshme 

Kanalizime tokësh, çelje nugash, ndreqje urash etj. nëpër cif 
liqet Shtetnore 

10 I 10 I Ndreqje deposh për konservim produktesh e godina të ndry 
shme si banesa e shtalla 

11 
I 

12 I 
I 

13 I 
! 
I 

14 I 

15 
I 
I 

161 
I 

17 

1 l I Punime të çdo natyre në tokat e çifliqeve të shtetit 

B I Mirëmbajtje e meremetime e ndreqje ndertesash e dyqanesh 
shteti 

I •) i) Shpenzime për mirëmbajtje zyrash e transportime mobilosh 
e mirëmbajtje e mobileve e voglina etj. 

14 I Shpenzime noterije për lidhje kontratash mo bujqit në bazë 
të nenit 17 të kontratës typ bujqësije 

1i:> I Shpenzime për shpallje adjudikatash 

16 I Shpenzime gjyqesh për tokat e grabituna, ekspertime, protes 
time e veprime të tjera noterije e shpërblim cdvokoti për 
përfaqësime 

17 Shpenzime transporti produktesh nga cilliqet në vende ku shi 
fet nevoja 

18 j 18 I Shpenzime për të marrë masa ndalimi inondatash në cifliqet 
e shtetit 

' 
19 I Mirëmbajtje pyjesh në cilliqet e shtetit e pyllzime të reja 

20 I Për diviza, rroba, këpucë etj. shërbëtorit të Drejtoris së Çifliqeve 

Total i përgjithshëm i shpenzimevet 

:30.000, 

:"10.00t) 

1>1.mm - Ul80 

I O OCtO + f>.000 

ec.ooo I+ 14.740 

:m.ooo 

50.000 

li0.000 

1:-,.000 

5.000 t>.000 

1000 1.000 

:-100 500 

tn.000 10.000 

2.000 - 2.000 

:35.340 + 12.500 !~7 SlO 

- I 14.000 14.000 ·-r 

- 500 5CO 

3M.740 -i- ;)9.760 I 454.500 BKSH



10L t'LE(i'ORJA ZYRTAiJE 3 Gusht 1942-XX Nr, 91 

SHTOJCË 
e 

Buxhetit preventiv të Ministris Ekonomie Kombtore për ushtrimin It.ioncjor 1942-194.3 

preJ 1 Korrik 1942-XX dor, me 30 Oershu.er 1943-XXI 

(Neni 10 i D. lVL m. 119 d. 9 Prill 191.:.0-XVIII) 

Buxheti preventiv i t' ordhunovet dhe i shpenzimevet t' Acjendës Shtetnore 

për Pyjet Demanjale për ushtrimin financjar 

prej 1 Korrik 1942-XX deri me 30 Oershuer 1943-XXI 

BKSH
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103 FLETORJA ZYRTARE 3 Gusht 194~XX Nr, 91 

ACJENDA SHTETNORE PËR PY JET DEMANJALE 
Buxheti preventiv i t' ardhunavet dhe i shpenzimevet për ushtrimin financjar 194f43 

_1_[ ~,- -----1--4- --L - ~- 6 3 - -- ---- -- -- - - - - 
KAPITUJ --~---- ---- 

Nr. i 
ushtrimit 

1 

2 
•) .., 

4 

5 

6 

EMERTIM 

Kompetenca 
si mbas Ndryshime 

gjendjes së 
para pamjeve qi 
për ushtrimin 
financjar propozohen 
1941-42 

1------- fr. shq. 

Kc-r-petencc 
rrjedhëse për 
ushtrimin 
financjcr 
1942-43 

fr. shq. I fr. shq. = 
TARDHUNA, 

T' ardhuna të rendshme 

1 T ardhuna prej pasunive që përbajnë 
Demonin pyjuer të shtetit : 
a) Prerje të zakonshme fr.shq. 67.000 qs3.000=250.000 
b) Dhanje me qira kullosash etj. fr.shq. 8.000+ 12.000= 20.000 
c) Tepricë t ardhunash 

t' ush. fin. 94.0-4.1 
t 75.ooo I+ us.ooo 270.0('0 

100.000 -100.000 Suprimue 
- 175.000 + 95.000 270.000 

Tepricë të hyemesh t'ushtrirnev s të maparshme të realizueme 
dhe për t' u reolizue + 314.000 - 314- 000 

3 T ardhuno prej dhontinash e të lanunave eventuale . . [Pro memoria Pro-memoria 

4 T ardhuna nga shitja tokash të Demonit pyjuer t' autorizuem 
si mbas dispozitave ligjore në fuqi e çdo tordhun e tjetër 
që i përket gjestionit e qëllimit t' Acjendës . [Pro memoria Pro memoria 

T ardhuno nga dhontinot e gjoba të pagueme për kundro 
veprime pyjore t ushtrueme në pjesën e pcsunis, pronësi 
e Acjendës e n atë t' odministrueme prej sajë I 5.000 I+ 5.000 10000 

6 Ndihme e shtetit. për shpenzime e për administrimin e për 
f unkcjonimin e A.SH.P .D. 

I -11------ 

100.000 i- 100.000 IPro memoria 

Shuma e përgjithshme e t' ardhunave efektive të rendshme. 280.000 1+ 314.000 594.000 

T' ardhuna të parendshme 

7 T' ardhuno për prerje të zakonshme prej 1 Korrik -194.2-XX 
deri 30 Oershuer 194.3-XXI [Pro memoria Pro memoria 

Shumo e përgjithshme e t ardhunave efektive të po-rendshme. .t 
Përmbledhje e t' ardhunave 

T ardhuna efektive të rendshme . sso.eoo I+ 314.ooo ; ~:·4.000 

T' ardhuna efektive të pa-rendshme ____ , 1---- 

Total i përgjithshem i t' ordhuncve . 280.000 I+ 314.000 {)94.000 

BKSH



Nr. 91 FU~'l'ORJA ZYll'l'AHE B Gusht J!)4~ XX 104 
-· -·-······- -· 

3 

-' 

/1 5 6 --- 
K A p I T u J Kompetenca 

Ndryshime 
Kompetenca 

si mbas rrjedhëse për gjendjes së 
para pamjeve qi ushtrimin 

M I për ushtrimin financjar 
E M E R T I financjar propozohen 1942A3 

l/4.iA2 

fr. shq . fr. sh9.:______ fr. shg- 

r--l-i __ ?~J __ 
Nr. i - - -- 

ushtrimit 
N CV) 

~ -<I' 
.•....• N 
-<I' ..:r 

°' °' .•....• .•....• 

1 1 

2 

3 

4 

5 

6 

SHPENZIME: 

Shpenzime të rendshme 

Shpërblime, rroga, pagesa psrsonclit ushtarak e civil të Mi 
licis Fashiste Pyjore e p=rsonolit qi s' ban pjesë në ruol i 
ngar'.rnem me sh•erb1m t A.SHP.D. Indemnitet, transferime 
etj., diete dhe pagesa shpenzime udhtimi. udhtime të za 
konshme e inspektimi. indernuitet për veprime vërtetimi të 
ushtrimeve per sh.rytzime pyjesh për tu cillot projektet 
s· patën udhë përse ankandi ka shkue bosh e për arsycno 
të tjera dhe shpenzime qi kanë lidhje me këto I IG.000 I+ t:J5 000 ~50.000 

2 Oirana pasuainash të pn-Iujtëshme për përdorim të A.SHP D., 
shpenzime poste, telegrafike e tjera zyrje, blemje e mere 
metime mobiliesh, dritë. e zjcrrn, mo.terjal kancelerije e li 
dhje librash; mirëmbajtje lokalesh, ndihmo shëndetsore. 
shpenzime gjyqesh dhe tjera h.! ndryshme 40.000 1:"i.coo 1+ 

.-. 
ij Administrimi, kolektivirni e qeverimi i pyjeve dhe i tokavet 

në mbashtrim t Acjendës so.ooo 20.000 i+ 10.000 

4 + 100.000 100.000 Kadastri dhe karta pyjore . 

5 Shpenzime për pregotitjen e shfrutzimin n ekonomi të pro· 
dhimeve pyjore demoniale dhe për shtesën e permirsimin 
e ekonomis pyjore 80.000 eo.coo 1+ ac.ooo 

6 Ndertim dhe meremetim rrugosh e ndërtesash në përdorim 
t A.SH.P.D .. kufizime rregullime e sistemimin e përdorimit 
të lashtës. impiantim i linjeve ajrore për transportimin e 
prodhimeve pyjore, impiontime furrosh. blerje Iornosh 
e Iidanosh për t' A.SH.P.D. 44.000 ,40.000 I+ 4.000 

7 Punime ripyllzimi e mos shemje, sistemim tokash e pyjesh në 
mborshtrim t' A.SH.P.D., impicntime e zgjonime fidanishtash 
pyjore të nevojshme për këto punime, përmirësim kullosash 
malore 10.000 50.000 40.000·1+ 

• 1 e 1--------1 I 

Shuma e përgjithshme e shpenzimeve 280.000 I+ 314.000 494000 BKSH
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Buxhetit preventiv të Ministris së Kulturës Popullore për ushti i.nin financjar 1942-1943 

prej 1 Korrik 191J.2-XX deri 30 Oershuer 19B-XXI (neni 11 i ligjës datë 7-12-191J.O-XIX nr, 51J.6) 

Buxheti preventiv i t' ardhunavet e shpenzimevet t' Entit Botues «Distcptur» 

për ushtrimin financjar prej 1 Korrik 191J.2-XX deri 30 Oershuer 19B-XXI 
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BUXHETI PREVENTIV I ENTIT BOTUES »DIST APTUR» 
PËR USHTRIMIN FINANCJAR 1942-193 

- 3 
_!_l-2-1 KA p I T u J --- 
i -- ------ --------- ~Nr. i 

___ "- I s __ J __ 6 __ 

Kompetence 
si mbas 

gjendjes së 
para pamjeve 
për ushtrimin 

financjar 
19'i.H2 

Ndryshime 

qi 

propozohen 

ushtrimit 
N (V) .._. .._. 
~ N .._. .._. 
o- °' - - 

EMERTIM 

Kompetenca 
rrjedhëse për 
ushtrimin 
financjar 
19'i.2-B 

fr. shq. 
------- - -- ----•- -1------ 

fr. shq. · fr. shq. 

T" ARDHUNA, 

1 

2 

Subvencion i Ministris së Kulturës Popullore 

T'ardhuna nga shitja e kartolinave 

T'ardhuna nga shitja e ,,Vatra Shqiptare" dhe të Boletinit 
.Dnni" 6.000 

17.000 

5.000 

30.000 80.0001+ 

90.000 - 

3 

2 

3 

sr.eoo 

3.0001+ 

H0.000 - 

5.000 •- 

4 4 T'ardhuna nga shitja librash të ndryshem 

Hymje mbi botime të ndryshme 5 

1 to.000 

52.500 

9.000 

13.000 

Suprimue 

6 I Publicitet 2.000 

2.000 [Pro memoria 

2000 

6 

7 

2000, - 5 I Kontribute të ndryshme 

----------1 I 1-------- -- -- 

Total, 212.000 1- 25.500 

SHPENZIME: 

186.500 

1 I 1 I Shpenzime për shtypjen e kartolinave 60,000 I - 25.000 ·I 35.000 

6.000 1- 4 ooo 2.000 2 I 2 I Shpenzime për marrje fotografinash 

3 I B I Shpenzime për botimin e .. Vatrës Shqiptare" 12 000 I+ 2:!.000 I 35.000 

J 2.000 I+ 9 000 2 l.000 4 I 4 I Shpenzime për botimin ,,Drini" 

5 I ;) I Shpenzime për botimin e librave te ndryshem 75.000 1- 2\l.500 I 45.500 

6 I -- - I Shpenzime për botime të ndryshme 4.000 I - !kOOO I Suprimue 

14.000 I+ 6.500 I 20.500 7 I 6 I Shpenzime propagande 

5.000 1- 1.700 I 3.300 8 j 7 I Sl.psnzime Administrate 

9 ! 8 Rroga dhe shpërblime personalit . 

10 9 I lndemnitete Antarve të Këshillave dhe për udhtime personali 

11 10 Shpenzime të ndryshme 

6.000 I+ 10.200 16.200 

8.000 1- 5.000 3.000 

10.000 - 5.000 5.000 

Total: 212.000 1- 1:fa500 
I I •-------- 

186.500 
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INDEKS 
i Ligjëvet, Dekret-Ligjëvet e i Rregullorevet sot në fuqi mbi të cilat pshtetet 

vertetiml dhe nxjerrja. e tatimevet dhe taksa vet shtetnore 

Kap. l. 1' ardhuna tokësh, kullotash e ndërtesash 
Shtetnore. 

Liµja e shkretëtina.vel (për të vdekunit pa trashigimtarë deri 1930). 
Lipjë mbi konfiskimin e pasunivet l' E~ad Toptanit (Qark. Minist. Financ. 

1812) (Bised. e Padam. faqe B">!-:188-19?23) 
Protokolli midis I ta lis dhe Shqipnis për barakat e Vlonës (Nr. 30:17) 
Vendim' i Këshillit Minislruer që palët e kufisë bulqë kanë të drejtë të 

hyjnë 1 kilometer në kufi (Vend. Nr. 872) 
Shtojcë e Ligjës mbi lidhjet e lokavet private (ukudat) art. 1, 4 e 5. 
Ligjë mbi 1Tc6ullimin e pasur is së shtetit që ndodLet në Sarandë. 
Li7jë mbi dhanjen në koncesjon për thamjen e Liqenit Maliq 
Dekret Ligjë mbi shtojcën e nenit 1 të paragrafit c) të nenit 2 të Lipjës 

mbi rregullimin e pasuni- së shtetit në Sarandë 
Ligjë mbi pranimin e konvencjonit për mble-Ihjen e punimin e shqopës 

(Vend. Nr. 221- d. 24.12.Hl21:i) 
Ligjë mbi shiten e Ianrlës pyjore me shpallje (ligjë, dekretligjë dhe rre 

gullore l!Hli Kë-hilli i Shtetit) 
Ligjë mbi ndalimin e dhaijes me qiri\ të tokave rurale për një kohë ma 

tepër S(' 20 vjelë 
Lipjë mbi zgjanimin e tokave shtetnore me eksproprijim tokash private 

në Kryeqytet për instalimin e nëpunësave e lë tjera . 
Ligjë mbi shitje pasunish të vogla të pa-tundshme shtelnore (me listë 

anekse) 
Ligjë mbi dhurim tokash Komunitetit Mysliman e Katolik. 
Ligjë mbi shitje pasunf sh të vogla të pa-tundshme shtetnore 
Lipjë mbi sikuestrirn tokash (Laprake). 
Ligjë mbi shitjen e pasuni ve të vogla të pa-:undshme shtetnore (me 

listë anekse) . 
I.igjë mbi shitje pasunlsh të pa-tundshme (me listë anekse). 
Ligjë mbi të vuemit dorë mbi tokat e grabituna prej privatëvet 
Ligjë mbi eksproprijim tokash në qendër të Komunës Mallakastër e 

Roskovec 
Ligjë mbi dhurimin e nji copë toke patrimoniale të shtetit Institutit të 

Kryqit të Kuq Shqiptar 
Ligjë mbi shitjen e pasunivet të patundshme shtetnore (me listë anekse) 
Ligji mbi shitjen e tokave ndërtimi në Plazhin Shtetnuer të Durrësit 
Ligjë mbi shitjen e tokave rurale të çiflikut Gurës në qarkun e Krues 

bujqëve tretarë që punojnë aktualisht ato teka dhe faljen e borxhe 
vet që i detyrohen financës për të të tretat 

Fletorja Zyrtare 
Nr. Datë 

Data e 
Dekretit 

31 27.VllI.1922 1922 

54 26.11.1922 
184.1923 

14.10.1922 

15.12.1922 
918 21.6. 19~3 
42 12.8.1925 
2 i. t.1926 

1922 

27.7.192[) 
19.12.1925 

41 3.3.1926 25.2.1926 

29 5.1926 

34 1).5.1927 I 26.4.1~H7 

38 17.5.19n I 13.5.1927 

6 25.1.19:27 20.12.1926 
47 5.5.1928 23.4.1928, 
12 27.1.1928 20.12.1927 
65 rs.e.isss I 4.6.19~8 

71 1s.12.19so I 3.12.Hl30 
20-bis 6.1.1931 
~3 29.5.1931 I 14.5.Hl31 

13 22.3.1932 

8 27.2.1932 I 28.1.1932 
38 23.6.1932 28.4.1932 
23 27.4.1933 22.4.1933 

I 
. 1 11.1.1~34 16.12.193:3 
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Li gjë mbi shitjen e pasunivet të pa-tundshme shtetnore (me listë anekse) 
Lijgë mbi ndryshimin e nenit 2''të ligjës mbi shitjen e tokavet rurale të 

çiflikut Gurëz datë 16.12.19:33 
Shtojcë-Ligjë e Ligjës 2':'2.J.1933 mbi shitjen e tokë-ndërtimeve në Pla- 

zhn e Durrësit 
Ligjë mbi shitjen e pasunivet të pa-tundshme shu-tnore (me listë anekse) 
Ligjë mbi shitjen e pasunivet të pa-tundshme shtetnore 
Ligjë mbi rregullimin e të mhrapambetunave të Sarandës. 
Shtojcë e Dekret Ligjës mbi ndryshimin e nrnit 3 të Shtojcë Lipjës mbi 

vendosjen e imigrantavet me d. 105.19:34 
Ligjë mbi shitjen e pasunivet• të pa tundshme shtetuore (Qa.fe Shtamë). 
Lipjë mbi krijimin e nji Drejtorij : për Administrimin c Çiiliqeve Shtetnore. 
Dekret Ligjë mbi prouëslu dhe bo-ilfikinin e kënetavet 
Regullore Organike e Drejtor is për Administrimin e Pas. të Shtetit dhe 

për mirëzbatimin e ligjës d. 21.6.1938 

Kap. 2 Të treta 

Ve.idim mbi mënyrën e shitjes të së tretës (vend. 56). (Lib. Qarkoreve 
Ministrie Financ, F. 5) 

Ligjë mbi instalimin e imigrantave në tokat shtetnorc 
Regu lore mbi zbatimin e ligjës për instalimin e imigraulavet 
Regu'lore për instalimin e imigrantave dhe të bujqëvet në tokat shretnore 
Shtojcë Lipjë mbi zbatimin -e afatit të instalimit t' imigrantavet 
Ligjë mbi ndryshimin e nenit 1 të ligjës mbi ndarjen e tokave të shtetit 

imigrantave dhe buj që vet prolet ar ë 
Ligjë mbi krijimin· e Drejt oris s' l migrantavet. 
Livjë autorizuese mbi faljen e së tretës së bimëve imigrantave për vjelin l!H8 
Li,7j5 mbi përjash+imin e imigrantavet nga e treta edhe për vjetin 1929-30 
Lipjë mbi vendosjen e imigrantavet 
Shtojcë-Ligjë mbi vendosjen e imigrantavet . 
Shtojcë-Ligjë mbi vendosjen e imigrantavet . 
Ligjë mbi përjashtimin nga çdo taksë shtetuore, bashkijake dhe komu 

nale të produktit të xhavarit që mbiu për reth liqenit të Prespës së 
Vogël e së Madhe . 

J 

!{ap. 3. T' ardhuna peshku 
Ligjë mbi zbritjen e detave të sipërrnarsave të së drejtës së p-jutis së 

peshkut 
Ligjë mbi autor.izimi.n e dhanjes në koucesjon të peshkut. 
Ndryshim' i Ligjës 7 Maj 1927 mbi detat e sipërmarsavet të peshkut 
Ekzekutim i konventës për ushtrimin e peshkimit midis Qeveris Shqip- 

tare dhe Comm. Giuseppe Tissi 

Kap. 4. T' ardhuna prej Koncesjoneve dhe prej eksploatimeve 
të ndryshme të Pyjevet Shtetnore 

Dekret-Ligjë për koncesjonin e shfrytzimit të pyjeve shtetnore që gjinden 
gjatë dy brigjeve të lumit Drin ç' pr"j Vaut të Dejes deri te Ura e 
Vezirit me Pjetër Daragjatin 

110 

Fletorja Zyrtare Data e 
Nr. Datë Dekretit 

!~8 OJ,5,7. 1!l34 2H.5. IHW~ 

21 l(U.19:3i"1 28.3.193G 

25 1~.5.1935 I 25.41935 
38 1~.7.19Hfi I 2.5.193f> 
4·• 24.6.1 !l:{6 rn.5.19:J(i ,) 

25 13.4. 19;37 2.4.1937 

3(i 1-1-.5.1 !)J7 :-1.5.1!)37 
37 15.5.19:37 f> 5.19:37 
;-)~ 9.7.1938 2l.6.1!l:J8 
80 u.io. Hl38 2.10.rn:1s 

~H 14.HU938 ':l.1 ~- 1\l:!8 

16.12.Hl23 
29 rn~w I ttfi.tm:i 
46 2ii.8.19% 22.8. H):25 
46 2G.8. I 9'.£:1 2:UU!l-25 
\16 22.H.19'2o 1H. 7 .1 !12:-1 

9(i 22.12.192f> I 11\.12.1H25 
98 28.12.HH:-> 22.121!)25 
62 12.G. l!l:28 2Ji.H128 
so 13.9.1929 22.8.1\129 
6'' 12.9. 10:n 2!1.HJ:H '> 
30 2(i 5.1934 !1.o.1n:14 
37 rn.5.rn37 1.2.rn:n 

,1 2.2.1938 I 17.1.1938 

35 14.5.1937 7.&.1937 
24 9.4.1938 2.4.t!J:38 
84 22 9.1939 12.9.Hl:19 

94 12.6.1940 I 1.6.1940 

1 ') i) 1.4.19?5 16.:U925 
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Fletorja Zyrtare 
Nr. Datë 

gjatë dy I 12.2.19M 35 
123 7.12.1939 
61 17.4.1940 

Dekret-Ligjë mbi konvencionin e shfrytzimit të pyjevet shtetnore 
brigjevet të lumit Drini 

E drejta e shitjes dhe e premjes së druve të pyjeve shtetnore 
Regullimi i Aciendës Shtetnore për pyjet demaniale 

Kap. 5 T' ardhuna prej koncesjoneve, miniereve. prej 
karierave dhe të ndryshme të proneve shtetnore. 

Ligja e minieravet (Libër Qarkuer i Min. Mhrend. F. 384) 
Shtojcë-Ligjë e rninieravet (Libër Qarkuer i Min. Mbrend. F. 262-267) 
Kontratë e konvencionit të vajgurit me Auglo-Persian Oil Co. 
Dekret-Ligjë mbi zgjatjen e afatit lë koncesjonit të vojgurit të Hekurudha 

ve Italiane 
Dekret-Ligjë mbi pranimin e konventes me Shoqënfn Italiane 
Dekret-Li-;5jë mbi kërkim merkuri (zhive) në Prefekturat e Shkodrës, Kru 

mës e Peshkopia . 
Konvencion me Hekurudhat e Shtetit Mbretnuer t'Italis për kërkimin e 

shfrytzimin e vojgurit etj. 
Konvencion me Shoqëuin Standard Oil Co. për koncesjon vojguri 
Konvencjon me Shoqënin Italiane të Miniereve të Selenicës për koncesjon 

voj guri etj. 
Konvencjon për tokë pelrolifere lidhun me Z. Herbert Rushton shte 

tas englez .. 
Konvencioni mbi koncesjonin e vojgurit me shoqëntu Franceze (Ligjë De 

kret-Ligjë Regullore F. 444) 
Ligjë mbi ndryshimin e paragrafit a) t'art. 8 të konvencjonit med. B-3-1926 

bamë në mes të Shtetit Shqiptar e lë Hekurudhave të Shtetit t'J•alir 
Ligjë autorizuese për shfrytëzimin e qymyr gurit të Memaliajt 
Ligjë autorizuese me nënshkrue si kontratë definitive model kontratën mbi 

shfrytzimin e miniereve të remit në Pukë 
Ligjë autorizuese mbi nënshkrimin e model-kontratës për shfrytzimin e 

vojgurit 2500 (hektar) tokë me Z. Ugo Pioltin 
Ligjë mbi pranimin e kontratës për marrjen në dorëzim të dekovilit në 

mes të Selenicës, Penkovë e Skelë Vlonë 
Dekret-Ligjë mbi pranimin e konvencionit për koncesjonin e minierave të 

bakerit etj., minerale që gjinden në Pukë, Z. Marchese Gaetani} di Sumi 
Shtojcë e art. 3 të Konvencjonit të vajgurit bamë në mes të Qeveris 

Shqiptare e Hekurudhavet të Shtetit Mbretnuer t'Italis me 12-3-1927 
Ligjë mbi shtojcën e art. 3 të konvencjonit të vojgurit të bamë në mes të 

Qeveris Shqiptare e grupit Franko-Shqiptar me 18-12-1925 
Ligjë mbi ndryshimin e alinijes I. të konvencjonit për shfrytzimin _ e mi 

nierëve të remit në Pukë. 
Ligjë mbi shtojcen e art. 2 të konvencjonit të vojgurit bamë në mes të 

Qeveris Shqiptare e të Shoqënis së minierave të Selenicës me 2.5.1925 
Dekret-Ligje mbi ndryshimin e disa pikave të konvencjoneve me d. 

12.3.1925 dhe 15.7.1926 Shoqënin e Hekurudhave Mbretnore Italiane 

13 
18 

19 

43 
43 

43 

45 

64 
65 

84 

Data e 
Dekretit 

6.<!.!.19'.2G 
1.12.19:39 
9.4.1940 

6 

27.1.1920 
27.10.1923 

<!.!1.2.1925 

1.4.1925 8.3.1925 
7.5.1925 2.5.192) 

11.5.1925 9.5.1925 

14.8.1925 25.7.192i'i 
14.8.1925 26.7.19:2G 

14.8.1925 22.7.Hh:5 

22.8.1925 27.7.1925 

1925 3.121-925 

1<!.!.4.1926 10.4.192G 
13.4.1926 10.4.1926 

18.5.1926 27.4.1926 

21.7.1926 <!.!6.6.1926 

24.12.1926 20.12.192G 

21.6.1927 9.6.1927 

9.11.1927 

5.1.1928 20.12.1927 

5.1.1928 20.12.1927 

24.5.1928 14.5.1928 

19.8.1932 · 1'2.7.1932 

l 

111 

224 

50 

93 

3 

3 

55 

60 
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Ligjë për zgjatimin e tretë t'afatit të kërkimeve për vojguri të grupit 
Franko-Shqiptar që ka me konçesion me d. 18.12.1925 I 22 

Ligjë mbi zgjatimin e tretë t'afai it të kërkimeve për vojguri Shoqëuis 
Minierave të Serës së Selenicës që ka me konvencjonin datë ~.5.1925 I 2~ 

Dekret-Ligjë mbi marrëveshjet në mes të Qeveris Mbretnore tF Shqipnts 
dhe të Hekurudhavet të Shtetit Mbretuuer t'Italts për modifikimin 
ndër konçesione : 12.3.1925 dhe 15.7.1926 

Konçesjon shfrytzimi minierash në zonën Qafë Krahë 1934. 
Li gjë mbi konçesionin e shfrytzi mit të mine ra lit pirit Shoqn ls Italiane Mi 

nierash «Selenicës» në rrethin e Lezhë, 
Dekret-Ligjë mbi rezervimin nga aria e Shtetit mbi të drejtën e kërkimit 

të miniera ve metalike 
Konvencion Minierat me A.M.M.I. 
Konvenrjon Minerar me Ferro-Albania S.A. (Ferralha) 
Letër-shkëmbim ndërmjet Qever is Mbretnore Shqiptare e Aziendës Gene 

rale Italiana Petroli (A.G.I.P) në rrjedhje të lidhjes së konvecionit të rf 
për zgjanimin e kërkimevet dhe shfrytëzimin vojgurore në Shqipn [ 

Kap. 7. Tatim mbi ndertesat, tokë-ndërtimet dhe të 
tokave të pytlzueme 

Ligjë mbi disa përjashtime nga tatimi mbi ndërtesa. I 60 
Ligjë mbi tatimin e ndërtesave, tokë-ndërtimeve, kullotjeve e tokave të 

pyllzueme të cilave u asht njofum privatësija I !~~ 

Dekret i Mëkambësit Nr. H d. 6 Kallnuer 1940-XVIII mbi modifikimin e 
gërmës i) të nenit 3 të Ligjës d. 6 Maj 1938 mbi tatimin mbi ndërtesa, 
tokë-ndërtime, kullotje dhe toka të pyllzueme I 9 

Kap. 8. Tatim mbi prodhime pyjesh, guroresh ndër prone private 
Ligja e Guroreve (Mutem-Mim. F. 203-212) 
Shtojcë-Ligjë e guroreve përkthye në gjuhen amtare (Muiem Mim.) 
Ligjë mbi taksat proporcionale të guroreve 
Mbi taksat e ligjëve të gurorëve (Vendim N. 504) 
Ligjë mbi pyjet e kullosat 
Ligjë mbi shtojcën e art. 69 të ligjës së pyjeve dhe të kullosave me d. 

27.1.1923 
Ligjë mbi shtojcën e Iigjës së guroreve t' aprovuerne me dekret Ottoman 

me 16.4.1926 
Lidhje kontrate me Shoqënin Portland Çimento «Shkodra» 
Ligjë mbi disa ndryshime të ligjës së pyjevet e të kullosave med. 24. l.19i3. 
Ligjë-Shtojcë lë ligjës së pyjeve e kullosave mbi përjashtimin e disa pro 

dhimeve pyejore nga çmim' i taksës . 
Ligjë mbi disa shtime dhe ndryshime në ligjën e guroreve (qarkore e 

Ministris Mbrendshme Nr. 256 d. 16.1.1933) 
Ligjë mbi mënyrën e nxjerrjes së taksës së guroreve tue abrogue paragra 

fin V të nenit 110 të ligjës së komuneve dhe neni 117 të ligjës së 
Bashkijve 3 

Shtesë e nenit 1 të shtojcë-ligjës mbi gurishtat d. 30.11.1926 44 
Norma të përgjithëshme për gurorët e shfrytzimin e tyne 26 

•. 

Fletorja Zyrtare 
Nr. Dalë 

'H.4.1 !J3;~ 

Data e 
Dekretit 

20.4.193:J 

20.4. l !):3:1 

32 24.5.1!)33 10.fi.193:{ 
rn :>.4-.1935 rn. 1.1 çrnr> 

21 no.:~.1!ms w.3.19:m 

80 14. IO.JH38 2.10.1938 
71 no 8.193!> 20.f). l !)3\l 
87 ~w 9. Hl39 2J.9.19:1!) 

1H 12 2.1\)41 '21. I I. 1940 

7.li 1 !128 

G.G.19:~8 

I !l.1.19-1-0 

27 t. mi:: 

181 13. !0.1 !)!li 

216 8.12.19';!G 
48 17.5.1927 
4fi 9.6.1927 

25 :m.4.1934 

32 4.6.1934 

'iJ.1. ! 935 
20.:;.1 PW 
28.2.1941 

2.(i. 1928 

(i.:>. I !138 

G.1. Hl40 

15.0.1901 
:J.10.190!! 
9.U920 
H.6.1!H2 
24.1.192:3 

3.10.19:l!G 

30.11.192(i 
12.5.1927 

(z3.4.1934 

19.5.1934 

13.8.1934 
7.3.1940 
6.2.1941 
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Kap. 9 Të dhetat mbi drithnat, pemë, bar, ullinj, e 
zhugë dhe tatim që zavendëson të dhetën 

Ligjë e të d~1etave0 ~e d. 18 Ribiul-Ahem 9 Qershuer 13-z l (1905) (Lablika i 
Kavamin F. 29D) . . . . . . . . 

Rregullore mbi mënyrën e marrjes së të dhetës për mbi tokat d. 20.:3.1905 
(Kodi Financjar F. 109) 

Shtojcë Ligjë mbi burgimin e dhetarve (Dita e Re Nr. 14 d. 17.6.1922). 
Ligjë mbi favorizimin e bujqësie 
Ligjë mbi interpretimin e nenit 4 të Shtojcë-Ligjës mbi burgimin e dhetarve. 
Ligjë mbi përjashtimin e p imëve nga e dhela e mbi mënyrën e shitjes 

të së dhetave ndër vise ku nuk ndodhen regjistrime kadastrore. 
Ligjë mbi shtimin dhe ndryshimin e disa dispozitave të lipjë:i së lë dheravet. 
Ligjë mbi inter pretimin e nenit 4 të Ligjës mbi burgimin e dhetarëvet. 
Ligjë mbi interpretimin autentik të Ligjës mbi favorizimin e bujqësis. 

Ligjë mbi zavendësimin fakultativ të së dhetës me një tatim në të holla. 
Rregullorja për zbatimin e ligjës mbi zavendësimin fakultativ të së duetës 

me nji tatim në të holla. 
Dekret-Ligjë mbi zgjatimin e afatit të Ligjës d. 2;>.4.1935 
Ligjë mbi modifikimin e nenit 1:J të Ligjës d. 25.4.1935 mbi zavendësimin 

fakultativ të së dhetës me nji tatim në të holla . 
Hrezullore mbi modifikimin e art. 130, 31, 32, :n dhe :;4 të Regull. me d. 

0 14. V.19:J:"> për zbatimin e ligjës mbi zavendësimiu fakultativ lë së 
dhetës me nj i tatim në të holla 

Sh ymje e afatit të Lizjës mbi zavendësitniu fakultativ të së dh=tës i.ë 

një tatim në të hol'a 
Falja e tagrit të së dhetës për ushtrimet fin mej tre rn:n :J8 e të ma 

p irësh me 
Nxjerrja e së dhetës së prodhimeve 

Kap. 10 Tatim (xhelep) mbi herre, thij e shtazë të 
trasha e mbi taksë 101 0 në favor të Komuneve 

Ligjë mbi ndëshkimet qi do t' ushtrohen për hagtitë (dhen e d!,fJ e 
mshefunu, 4ti 

Li gjë mbi tatimin e shtazëve të trash 1 47 
Li61ë mbi numurimin e koutrollimin e xhelepit, 14 
Ligjë mbi nenin -10 të li;ijës së xhelepit 2:3 
Dekret Ligje mbi modifikimin e art. 8 e 12 të ligjfs mbi numur imn 

e kon rollimiu e xhelepit me dt. 14 JlH8 192!1. I 3k 
Ligjë mbi modifikimin e art. .S e 1-l lë ligjës mbi numri min e konlro · 

lliinit të xhelepit me dt. J l :\lari,; 1!}:!\l. I 11 
Ligjë !l :) l9:l3 mbi abrogimin e dekret Iigjës me <latë 8-VI rn:rn, mbi mo 

difikimin c nene ,et fi dhi 1(i të ligjës mbi numur.miu tille koutro- 
llimin e xh -lepit me datë 14 :\Li.rs 192\l I 31 

'I'arifa e re e tatimit për bagëti 39 
Ligjë mbi më.iyt ëu e nxjerrjes së taksës mbi bagëtitë në favor të Ko- 

muneve, datë 2~> Pnll 19:30. I 25 

Kap. 11 Tatim mbi t' ardhuna dhe trashigime 
Ligjë mbi latimi-i e t' ardhuuavet 
Ligjë mbi tatimin e trashigimit lë dhuratave dhe të transferimeve pa 

kurrë farë ekuivalenti 
Interpretim autentik t' art. 2;2 të Ligjë s së tatimit mbi t' ard huua. 
Ligjë mbi teashigimet jashtë shtetit q' i përkasin shtet rsvs shqip tai ë. 

J!letorja Zyrtare 
Nr. Datë 

Data e 
Dekretit 

rn 11.4.19~3 I 2Ç).1.1923 
1 5.1.1927 27.12.1!)26 

53 28.6. tm!7 24.G.1 fJ27 
101 2:u 2. rnn 12.12.1927 
32 29.4.19!7 16.4.19'l7 
1w)"} ii">.4.1 Ç)31 24 319:31 -·· ~1, :W.4.1\135 25.4.Hl35 

' 
27 1s.5.tÇl35 I 14.5.19:35 
3!1 15.6.1936 5.6.1936 

25 13.4.1937 I 21.:3.1937 

;31 2'i.4.H>37 14.4.Hl37 

37 6 6.19:39 9.5 1935 

11 2:U.1!)40 \J.1.!\1\0 

(i5 2li :-i. t 94':2 15.5.194i 

6.9.1927 (i.6. I 9-17 

1:J.li.19:27 6.6 l\l-ll 

2li.:3.1!l29 Hi°'> I \li!l 

5.4.l\l:W -z-l.:l,i!J:W 

'lW.G.1 $)32 8.G 19:H 

1 :).3.19,33 :rn.1çn3 

22.5.1933 D.3.1033 
27.3.1941 2~ 3. 'DH 

4.:S.1935 ':!5.4 H):35 

rn 13.4, 1929 26.3 1941 

17 9.4.19:i29 , 2ti.3.1929 
I 

80 :31.12.1931 I 213.1029 
17 12.4.1932 29.3.193:2 ~ 
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Kap. 12. Detyrime personale pagesash kundrejt 
punimesh të ndryshme të rrugavet 

Ligja e rrugave 
Rl·0g-ullore mbi të vuernit në zbatim të ligjës së rrugavet 

Kap. 13. Tatim mbi fitime dhe mbitaksë 10°, 0 në 
favor ië Komunevet 

-1ë 11 11 Lt 1m n e f.tiruit 
1, ,, .n b 111rnrµre•1rnin e ligjës mbi t u imin e fitimit cl. 9.VI.19ft8. 
I,~ ë 11" t',> -rau iz m I e tat mit mbi fium i të Sho qëuis A G.l.P. 

( p. •4. T .gër mbi importim, statistikë, entrepost, 
shtypshkr me uh e të ndryshme e mbitaksë 
Hs0,0 në Iavo.In e Bashkive e të Tiranës së Re 

Fletorja Zyrtare 
Nr. Dal~ 
17 19.3.1938 
78 12.10.1938 

Kon vene on Ekonomik Doganuer, Valutat ndër mjet Mbretnts Italia i edhe 
Moretni:3 Shqiptare. t 27 

Konveucjon 'I'ek niko-Doganuer . 4~ 
Plotësim i paragrafit të dytë të nenit Hi të Dekretit të Mëkambsil me 

d . t·· lilJ) - 19·19 I 70 a e ;::; ••. o .. c> 

Ligja doganore 9 

Kap. 15. Tatim mbi sheqer e kafe 

Ligjë mbi tatimin e konsumit të kafes. 
Ligjë mbi taksin e konsumit të sheqer it 
Shtimi i taksës së konsumit të kafes . 
Shtimi i taksës së konsumit të sheqerit 

Kap. 16. Tatim mbi bandrollimin e duhanit 

Ligjë mbi taksimin e duhanit 
Regullore për zbatimin e Ligjës mbi taksimin e duhanit 
Modifikim' i Nenil 28 të ligjës datë 26.IV.1933 mbi taksimin e duhanit. 

(me modifikime) 
Shtimi i taksës së Duhanit të punuem të vendit 

(me modifikime) 
Disiplinim i treglis së duhaneve të ndryshme. 

Kap. 19 Tatim mbi pijet alkoolike 

Ligjë mbi pijet alkoolike. 
Ligjë mbi modifikimin e art. 2, 3 dhe a të ligjës mbi pijet alkoolike 

datë 17.4.1929 
Ligjë mbi modifikimin e neneve 1, 2, 1 J, 12 e 16 të ligjës mbi pijet al 

koolike datë 17.IV.1929 

9! 
224 
191 
191 

G7 
29 
28 

20.6.1928 
19.5.1934 
ll:H.i .1938 

Data e 
Dekretit 
':al.8.1937 

26.9.19:J8 

9.G.1928 
:W.4.1934 
!U.l!l:38 

1.5.1939 20.1-.1!}39' 
13.6.1939 31.G.1!}39 

26.8.1939 14.8.1939 
22.1.1941. 2:>.9.1940 

~ 

5.G.192(.i 2.G.1926 
24.12.192(3 22.12.1!)26 
17.12.1940 17.12.1940 
17. 12.7940 17.12.1940 

26 :30.4.1929 

28 12.5.1\:133 26.4.1933 
51 26.8.193:3 18.8.1933 

1:32 21.a.1939 11.12.1939 
123 9.8.1940 5.i.1940 
167 30.10.1940 30.10.1940 
74 24.5.1941 2.5.1941 
o 18.1.1941 11.1.1941 

67 30.11.1929 

20 4.4.1939 

17 .4.1!:l29 

10.11.1929 

24.3.1930 
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Fletorja Zyrtare 
Nr. Datë 

Data P 

Dekreut 

Ligjë kundra mashtrimeve në pregatitjen e në tregtimin e pijeve alkoolike 
dhe t' uthullave . . . . . . . . 

Ligjë mbi-modifikimin e art. 2 e :J li Ligjës mbi pijet alkoolike datë 
17.JV.1920 , . , 

Kap. ~0; Tatim mbi alkoolin e thjeshtë e mbi taksë 
001i/11 në favorin e Bashki-vet 

Ligjë mbi taksirtlln ë alkoolit 
Regullore mbi zbatimin e ligjës së taksimit t'alkoolit 
Ligja e Bashkive neni 86 111, 11:J, 126 (për mbi-taksën H0)/0 në fa 

vor HI Bashkive) 
Ligjë mbi modifikimin e nenit 17 lë Ligjës mbi taksimin e alkoolit d. 

21.G.1928 
Ligjë mbi pëtjashtimin nga taksa e konsumit t'alkoolit që eksportohet 
Ligjë mbi modifikimin e ati. 2 të ligjës d. 27.V 1.1928 mbi taksimin e alkoolit, 
Ligjë mbi rregullimin e lehtësimin e sistemeve të krijueme prrj ligjës që 

cakton disa përqindje mbi tatime dhe taksa shtetnore të ndryshme 
në favor të Bashkive dhe Komuneve 

Tatim i mbrend~hëtn të fabrikimit t'alkoolit anidre 

Kap. 21. Taksë e mbrendsftme mbi birrë 
Dishiplinim i prodhimit dhe i konsumit të birrës 

Kap. 22. Taksë konsumi tt1bi miell 
Ligja mbi taksimm e miellit të grunit 
Ligjë mbi taksimin e mjellit lë grunit 

Kap. 23. Taksë pullash 
Ligjë e pullave-përkthye në gjuhën shqipe (shlypun shqip e turqisht) 
Ligjë mbi përjashtimin e taksës së pullës për dëftesat e pagesave të bur- 

savel të jashtme 
Ligjë mbi krijimin e nji pullës për Kryqin e Kuq Shqiptar 
Ligjë mbi krijimin e letër-vleftës prej fr. a. 1. 2 dhe 5 për dobin e Kryqit 

të Kuq Shqiptar 
Ligjë mbi shtesën e pullës së Kryqit të Kuq prej qind. ari 0,10 në 0,20 . 
Ligjë mbi shtesën f>0°/0 të taksës së pullave 
Ligji; mbi interpretimin e nenit 2 të Ligjës mbi krijimin e letres me vleftë 

të Kryqit të Kuq Shqiptar lf'e d. 12.1.1929 
Dekret Ligjë mbi dyfishimin e taksës së pullës «Taksë Monopoli» 

Kap. 24. Taksë mbi akte të gjyqevet, të Notarvet, të për 
mbarimit dhe mbitaksë 10% në favor të Komune e 

Ligjë mbi organizimin Noterial dhe mbi tarifën noteriale Kod i p1 bo 
tuem në Fletoren Zyrtare, vjeli 1929) 

Nr. 91 

32 4.6.1931 19 5.1934 

20.4.1937 

69 :JO.u.1928 27.6.19!8 
43 2U.1928 2.4.192<":l 

26 10.5.1934 so.a rn34 

23 2:"'>.4. l \):{5 ~ 4.193?> 
26 7.5.rn:~6 20.4 1936 
42 10 G.1\)37 20.0.1937 

36 15 i'd937 5.5.1937 
41 21.3.1940 11.:3. H.)40 

52 4.4.1940 28.3.1940 

27 12.5.1934 28.4.1934 
52 15.9.1934 15H.t934 

6.2.1905 

10.1 t.1921 
31 5.;->.1917 27.4.rnn 

9 27.2.l029 12 2.J929 
19 14.4.1932 4.4.193:2 
5 13,2.1934 I .21.11.193$ 

I I . , 18 J.4.1934 I 21.3.1934, 
152 1310.1941 3.10.194 

I 
I !. I 

' !,~ 
I ' i:i.~ ."f '•"· ;;L ..• •,l • 

...,-•,.!: 1l'.l IH,1'9.3.1921} 
. I.. ! I · .• i li ";; 'I ! li !l •I I 
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Licjë o lpot ekavet (Gjn det n'nrkivën Hl2fl) 
Lig,ië mbi shtojcën e nenit 3 dhe : /irmirë,;irniu e nenit 4 lë lip-jl;R notr 

riale dhe mbi tarifën noteriale 
Li~jë mbi taksat k ont ralore. pj~'q1i:.-:orr dhe përmha rirnoro 
Drkr •.. t liçj;.; mbi - h+irnin r n dr-ys himin f' disa dispozitave të lipjë-: d. 

19.:l.Hl29 mbi Oq:ranizimin No!Hial . 
Lizjë mhi disa ndrvshirne në liziëu e përmbarimit 
Li gjë mbi garuncit Ipotr ko re ndër a nka nrle RI trinon' ose parnshtetnore 
Lipjë mbi ndryshimin e disa dispr-zitavrt të ligjrs së taksave Kontral ore 

Gjvqë sore dlie përmha rimore . 
Lipjë mhi disa r drvsl ime Pë tarifën e taksave IP hipotck e vet 
Dekrot-lipjë mbi shojcën <> nr nit 81 të Kap. l!ZO për taksat noteriale të ta 

rifë« së shnr nzirneve të pjvqPYC nt> vr prim 
Ligjë mbi ndrrimin r art. I, 4 <' ;> W hjEi:,; mbi lidl je t tii hamc n'a kte 1:0- 

teriale ose me senete me datë 5-li 102:~ 
Liejë mbi ta rifvn kidastrinle 
Ndryshuni i lipjiis 8 7- Ht1H mbi taksat kontratuale, pjrqhore dhe eksekutuose 

Kap. 25. Taksë pulle mbl autobartjet e personave dhe teshave 
Dekrct-ligjë mbi vër jon ln ksf's së pulli;~ mbi auto! artje t <' poi soua ve 

rihe tP~h1ve I I~~ 

Kap. 26. Të drejta për lëshime pasaportash 
Ligjë e p is1porta,et 

Kap. 28. T' a rdhuna të ndryshme nga Legatat e Konsullatat 
për rregjistrime, pasaportash e të ndryshme 

Lipja e taksa-et konsullore 

Kap. 29. Taksë-pajtimi për radio digjuesat 
Taksë -,jC'l••r,' e radio-aparateve 

Kap. 30. T'ardhuna nga monopolizim' i krypës 
Rregullore mbi rnonopoliz'min e krypës (H., eh beri Mua-uelr t. ese Korii II F'. 

683 e 70(\) 
Lizjë mbi koutrabanden e krvpës (Faqe 27:->-287) 
Lipj.-1. mbi krypen e peshkut t'ekspor.ueshr m (Lib. i l)ark. të Min, Fina 11. 

Faqe 217) 
Ligja d. 4.'.J. 1921 mbi kripen e rij1thit e të tlyenit t'eksportueshern (Faqe 9HO) 
Kontrata e Shoqëuis «SITA,. me datë H.10.HH7 (Archivë e Min:sl:'is s; 

Fi nanca mt) 
Ligja mbi uutorizuuin e admiuistrimit lë krypës I .1(; 
Ligj t mbi udryshimiu e paragrafit lë fundit të ligjës mbi shitjen e kr~ p'is 

për gjana t'cksportues!Jme d. :-,.1.Hl32 I fi 
Ligjë autorizuese për zbatimin e marrves h-jcs përpilue midis !lfinistris së 

Fmancavet dhe lë Sboqënis «SITA» mbi disa ndryshime e shtes a r.ë 
kontratën datë 14 X.1927 për administrimin e monopolit lë kry] ës I !I 

Fletorja Zyrl arr 
Nr. Datë 

Duta e 
Dekretit 
17.4.1029 

70 21. 12. t!H9 1 '!. I~- Hl29 
4() 31.7. 1!)33 ;:.7. I !1:3H 

46 17.7. f9:31 I :t7.19:H 
2 l!U .19:n :-,. I .19:l4 

:l4 IVi.19:H 21 :-,. f !)::t~ 

I I 7.,l rn:lfl 24 2 l !tlS 
42 li.fi. I flH8 (j i,. rn:1s 

,) .t. I. I fl2fi ;10.12.l!li!,1 

Rt I l.F>.1\1211 .~.:1. l!l:(i 
fr~ 12,fl.1!)~8 2.fi. l!l~S 
111 22. ! 1.1 !l:l!) 10. t l.l!l;l!l 

I ;'i, !O. I fl 1.1 :uo.1!1t1 

~h) 2!J. I I. I !1:2::l 

18.1.1!12S 

M.ti mm I 1.ti.1!140 

9 Ram. 1~fi2 
t:-,.:->.187.1 

r>.1.1!1:rn 
24.3.1fl!3 

!).'1.Hl:27 6.6.lfl!7 

l:">.2.1!1:l~ 2R1.1932 

2fi.':l. I !!3;, BKSH
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Data e 
Dekretit 

Shtojcë-Kontratë ndërmjet Z. Abdurrahmën Dibrës Minister i Financavet, 
n'emën të Qeveris dhe Vangjel Karajanit Drejtori i Shoqënis ,,SITA" 
dhe të Xhelo Dibrës, n'emën të Shoqënis ,,SIT A'' I 9 

Dekre'.-Lig-ji mbi shtimin e çmim evet të krypës 1'24 

Kap. 31. T'ardhuna nga monopolizim' i shkrepsave, 
letër cigarevet e letër lojnash 

Li gjë e Regullore mbi monopolizimin e shkrepsave, të letrave të cigareve 
dhe letër-Iojave 

Konvencjon midis M.». së Financavet dhe shoqënls Stamles . 
Regullore mbi veprimet për artikujt e monopolizuem , . 
Regullore mbi sernplifikimi n e ujshkrimit të letrave e të gypave të cigareve të 

monopolizueme (Ligjë-Dekret-Ligjë e Regullore lë vjelit 1926, Këshilli i 
Shtetit F. 2,Hi) 

Ligjë mbi dënimin e p,jobitjen e konuabandistai el të gjana vel të monopo· 
lizueme, letra loje, letra cigaresh e shkrepsa _ 

Li gjë mbi shtimin e çmimit të sbkrepsavet (L'gjëDekret- Li gjë e Regullore 
e vjetit tn6 Bot. Kë:ihilli Shtetit F. 355) 

Ligjë mbi disa modifikime të ligjës datë 23 2-1922 mbi monopolizimin e 
shkrepsave lë letrave të cigareve, etj. 

Ligjë mbi disa modifikime të ligjës dalë 2::l-2-1922 mbi monopolizimin e 
shkrepsave të letrave të cigareve, etj. 

Lisjë mbi zbritjen e taksës së letrës së cigares 
Ligjë mbi disa modifikime të Shtojcë-ligjës datë 22-lV-1933 mbi disa mo 

difikime të ligjës cl. 23-JI-1922 mbi monopolizimin e shkrepsave të le 
trave cigareve etj. të ligjës d. 27-3-1936 mbi zbritjen e taksës së 
letra ve cigareve 

Dekret-Ligjë mbi disa regulla për dishiplinimin e nozullimit të shitjes 
së gjanavet të monopolit 

Kap. 32. T'ardhuna nga monopolizimi i vojgurit, benzinës, 
naftës dhe fr.ari 3 për kuintal të benzinës në favor të 
Bashkive e Komuneve si mbas ligjës datë 14.1.1938 

Ligjë mbi monopolizimin e vojgurit, benzinës, naftës, karburit, acetilenës 
dhe të sendeve të përgjashme 

Ligjë mbi përmirësimin e art. 3 të Ligjës d. 17.4.1929 mbi monopollzlmin 
e vojgurit, benzinës, etj. 

Kontratë lidhun ndërmjet Ministris së Financavet e Shoqënls ,,AGIP.". 
Regullorja mbi aplikimin e nenit 3 e 7 të Ligjës mbi monopolizimin e voj 

gurit, benzinës etj. me d11itë 17.4.1929 dhe l'art. 11 të 'kontratës së li 
dhun me Shoqënin ,,A.G. LP" 

Regullore mbi shfrytëzimin e koricesjonit të karburantavet . 
Ligjë mbi shtesën e nenit 2 të Ligjës mbi monopolizimin e karburantave 

d. 17 4.1929 
Ligjë mbi krijimin e nëpunësave për Depot :e Karburantavet 
Rsgullorja mbi a pl iki min e nenit 3 lë Ligjës datë 17-4-1929 mbi përjashti 

min e karburantavel nga taksat e mnnopolit të destinueme për për 
dorime bujqësore ose për luftimin e malaries 

Ndrvshim' i ligjës së monopolit, të vojgurit, benzinës etj. 
Përjashtim nga taksa e monopolit i naftës për ujsjellsi n e Tiranës 
Caktimi i çmimevet të shitjes së karburantave t'Agipit 

Fl~torja Zyrtare 
Nr. Datë 

26.'l!.1935 
18.8.1941 

13 24.6.1922 
Qark. M.F. N.d. 1924 
20 1924 

90 31.5,1926 

'l14 29.3.1933 

70 21.12.1933 
19 31.3.1936 

18 1931937 

6 18.1.1941 

Nr. 91 

1935 
7.8.1941 

23.2.1922 
7. 10.192:3 
2.4.19M 

20.4.1926 

28.5.1926 

16.11.1926 

22.4.1933 

21.11.1933 
27.3.1936 

5.3.1937 

7. t.1941 

25 27.4.1929 17.4.1929 

46 !7.11.1929 11.11.19']19 
44 12.8.1929 17.7.1929 

22 2.4.1930 17.3.1930 
54 28.7.1932 16.7.1932 

11 17.3.1933 9.3.1933 
11 15.3.1933 3.3.1933 

41 7.7.1933 19.4.1933 
64 17.8.1939 29.7.1939 
6 14.1.1940 2.1.1940 
52 . ~.4.1940 !S.3.1940 
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l{ap. 33. 'f' ardhuna nja shitja e duhaneve të 
itth!ja të punuërne 

Dispozita rër vertetitnin e duhaneve të litJf'ja të punume qi importohen 

Di shiplinim' i shitjes së duhaneve të hueja të puni.iellie 
Aprovimi i rregullores mbi monopolin e importimit dlie të shitjes st' du 

hauevet të punueme të hueja dhe rregullorja 

Kap. 34. T'ardhuna nga shitja e duhanit gjeth, Monop., l i Shtetit, 
prodhim i Tokave të Llrueme, ku është mbajt në fuqi Regjim! 
i Monopolit t' ish Mbretënis Jugosllave 

Disspoz ia mbi rregullimin e prodhimit të duhaneve në 'I'okat e Liruetne 
Blemje e ciu hanit në tokat e lirueme të krahinës së Dibrës e Strugës dhe 

çmimet e caktueme për blem]e nga Shteti 
Blernje e duhaneve prodhim në 'vitin 1941 në Tokat o Lirueme në jurisd k 

si-min e stacjonit Shtetnuer të duhanit r.ë Tetovë 
Shtrimja e Ligjës d. 26 Prill 1933 mbi taksimin e duhanit në tokat e li 

ru=me të Krahinës së Prespës 
~istemimi i personelit teknik të Stacionit të Duhanit në tetovë 

Kap. 35. T'ardhuna postelegrafi e telefoni 
1,;gjë mbi pranimin e telegramave për mbrenda qytetit 
D, kret-Ligjë mbi tarifën postare e aerore 
Lizjë mbi pranimin e tr legi amave letër-natë 
Ltgjë mbi pranimin e telegramave të natës me drejtime lë shumta 
Ligjë mbi pranimin e telegramave riferueme drejtueme regjimit extra 

evropjan (volume) 
Konventa Radiotelegrafike ndërkombëtare 
L'gjë mbi administrimin telegrafik, telefonik e Radiotdefonik 
Ligjë mbi tarifën postare lë mbrendshme 
Ligjë mbi shtimin e peshës së fletoreve prPj 50 në 75 gram lue lanë 

taksën qindar O.ol 
Ligjë lclegrafi-radiolelegrafik e telefonik e tAdm. Postare Telegrafike 1:: 

Telefonike 
Lipjë mbi zbatimin e Konventës telegrafike ndërkombëtare dhe të regu- 

llores së sajë 
Lizjë mbi tarifën postare të mbrendshme 
Ligjë mbi ndryshimin e nenit 12 të tarifës postare të mbrendëshme 
Ligjë mbi modifikimin e art. 12 të tarifës së taksave Nr. ~ regullores të 

kolipostave të mbreodshme 
· Ligië autorizuese për marrëdhanjet postare në mes Shqipnis e Italfs 
Lil'jë mbi modifikimin e art. 12 të tarifës të taksave të kolipostave të d. 

7.12.1928 
Ligië autorizuese mbi nënshkrimin e marrëveshjes për marrëveshjet 

postare ndërmjet Shqipnls e Italisë •.. 
Ligjë mbi zbritje 40% të taksës postare për fletoret dhe të shlypunat perio 

dike që dërgohen jeshtë shtetit 
Ligjë (Konventa postare Ndërkombëtare) të Kairos mbi shërbimin e letra- 

ve e të kutijave me vleftë nënshkrua me 30.12.1934 
Krijimi i kategorive të telegramave «milit» 
Zbritje e taksës telegrafike ndërmjet Shqipnls, Italis e koloni ve Italiane 
Dekret-Ligjë mbi Rregullimin e emisionit të pullave postare fakultative 
Dekret-Ligjë mbi zbritjen e përkohëshme e taksës telegrafike «Transit- 

Fletorja Zyrtare 
Nf: thi.të 

160' 9!!.6. i940 
( tfi 9.8.1840 
l 114 ~2.1 l 1989 

I 
153 2.10.Hl16 I 

Data e 
Dekretit 

12.6.1940 
12.1·.194b 

10.1 _ 193g 

17.~.1~40 

43 17.4.1942 I 28.2.1942 

5~ L5. i942 I . I. oj 20.4.19L 

5~ 1.5.i942 20.4.1942 

592 1.5. i942 ~0,4.1942 
59'! 1.~>. I 042 20:4.1942 

8 2i.l 1.1925 
16 29.4.1925 
80 24.11.1925 
80 24 11.1 !12:'i 

80 914' 11. 1(1!5 
80 24.11.Hl25 
98 7.6.1926 
215 4.121!)26 

47 13.6.1927 

93 7.6.1926 

22 30.11.1926 I 

215 4.12 19~fi 
47 13.6.1927 

60 7.6.1928 
64 16.6.1928 I 

fi2 7.6.1928 

13 16.6.1928 

28 14.5.1924 
' 

18 5.4.1985 
76 8.9.1939 
16 6.2.1941 
162 29.10.1941 
165 3.11.19-U 

:u 1.1925 
J 1.4.19':'lf> 
3.11.19~6 
3.11.19!5 

:{.11.19% 
11.11.19~5 

5.6.1926 
30.t 1.1926 

7 A 1926 

15.4.1026 . 
I 

30.10.1926 
20.11.1926 

6.6.1927 

8.5.1928 
12.4.1928 

12.G.1928 

4.5.1934 

29.12.1934 
14.8.1930 
21.1.1941 
13.10.1941 
13.10.1041 
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Kap. 36 T' ardhuna limanesh, feneresh, karantinash 
dhe të ndryshme 

Ligjë për taksat limanore 
Shlojcë-ligjë mbi taksat limanore d. 10.4.9~9. 

Kap. 37 T' ardhuna prej monedhave 

Ligjë mbi rregullimin e monedhës 
Ligjë mbi modifikimin dhe abrogimin e disa neneve të ligjës mbi rregu 

llimin e monedhës . 
Rregullorja mbi vue mjen në qarkullim të monedhwe metalike lë sermit 
Modifikim' i Ligjës Organike lë Bankës Kombëtare të Shqipr,fs 

~ ap. 39 Versime nga ana Agipit dhe fabrikave të cigareve 
për rrogat e personelit të eaktuem për mbikqyrjen e 
shitjes të karburantavet ehe të banderolit të cigareve 

Vendim Nr. 546 
Ligja e buxhetit 

Kap. 46 T' ardhuna nga gjoba të ndryshme 

Vgjë mbi dënimin e gjobitjen e kontrabandislavet të gjanave të monopo- 
lizueme, letra loj-, letër cinga, e e shkrepsa 

Ligjë mbi ndalimin e kontrabandavet . 
Ligja doganore (Titull VII) 
Dispozita për ndarjen e gjobave pekuniare 

Kap. 47 T' ardhuna nga Zyra e Shtypit dhe nga shitja 
e librave, kodeve e tjera botimesh shtetnore 

D, kret-Rregullore mbi gjestionin e Fletores Zyrtare. 

Kap. 50 T' ardhuna nga 101/0 mbi fitimet e thjeshta 
vjetore të realizueme nga..Sanka Kombëtare 

Ligjë Organike për Bankën Kombëtare të Sbqipnis (Sek. VII. Art. 55) 

Kap. 51 T' ardhuna nga taksat shkollore e nga versimi 
i pagesavet në ngarkim të studentave që ndje 
kin studimet ndër Ojymnaze, Normale, Shkollën 
Teknike të Tiranës e ndër Konvikte 26.9.1934 

Dekret-Ligjë Organike e Arsimit (pjes' e III-të Arsim i Mesëm Titull' i 
1-rë Kap. 5 (Taksat). 

Nr. 91 - 

Fletorja Zyrtai e Data e 
Nr. Data Dekreit 

% 27.4.19?29 10.4.1929 

19 5.4193G 'tS.3. I ~>;lo 

40 31.7.19~5 

64 
12 
64 

16.6.1928 
19.3.1929 
1,7.8.1939 

56 
33 

28.8.1932 
12.6.1934 

12.7.1925 

12.6.19!8 
2.2.1929 
5.8.1939 

-13.7.h132 
6.'U934 

90 31.5.1926 28.51926 

68 26.6.1928 17.6.19~8 

51 7.7.1938 G.5.1938 

114 24.7.1940 8.7.1940 

27.7.1933 

40 31.7.1925 

54 28.9. l934 

'l!7.5.H133 

15.3.19:l5 

6.5.1934 
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Kap. 52 T' ardhuna nga Taksa Shtetnore mbi çfaqjet 
publike të ç' do lloji 

Dekret-Iigjë mbi krijimin e një takse shtetnore mbi çfaqjet publike 

Kap. 53 Nxjerrje shumash të paraphgueme imlgrantave 
për instalimin në Shqlni 

Ligjë mbi vendosjen e emigrant a vet 

Kap. 58 Amortizim' i detës së mbrapambetun të 
Shoqnis "Sita,, dhe interesë 4°;0 si mbas 
ligjës autorizuese datë 9.11.1935 

Ligjë autorizuese për zbatimin e marrëveshtjes, përpih,e midis Ministrit të 
Financavet dhe Shoqënfs «Sita», mbi disa ndryshime e shtesa në kon 
tratën datë 14.10.1927 për administrimin e monopolit të krypës 

Dispozita ligjore të përgjithshme mbi t' ardhunat 
shtetnore 

Rregullore e jetë-shkrimeve (Lib. Qark. të Minis. P. Mbrend. faqe 8) 
Ligjë mbi lejen e taksës revolverave (Lib. Qark. Mill. Mbr. faqe 2ti1-) 
Dekret-ligjë mbi formimin e Këshillit Kontrollues 
Ligja mbi Laboratorin Kimik të Shtetit, 
Ligjë mbi marrjen enjë mbi taksës 2°1o mbi të gjitha t'ardhunat shtetnore 

e komunale për shvillimin e arsimit komblar 
Rregullorja mbi tarifën e analizimeve të Laboratorit Kimik 
Ligjë mbi marrjen e nji takse 2°1o mbi t' ardhunat shtelnore 
Statuti Themeltar i Mbretnis Shqiptare. 
Dekret-Ligjë mbi mënyrën e adjudikatave 
Ligjë mbi administrimin e pasunfs dhe kontabilitetin e përgjithshëm të shtetit 
Ligja mbi nxjerrjen e t' ardhunave shtetnore 
Mbi garancinat ipotekore ndër ankande shtetnore dhe parashtetnore 
Ligjë mbi ndryshimin e nenit 3 të ligjës mbi krijimin e disa taksave në 

favor të Komuneve. 
Ligjë mbi shpërblimin e tagrambledhsave 
Rregullore për zbatimin e ligjës t'administrimit të pasunts e të Kontabi- 

litetit të Përgjithshëm të Shtetit. 
Detyrat e fakultetit që i janë dhanë Rojes Mbretnore të Financës në Shqipni 
Shpenzime udhtimi dhe diete për nëpunsa civilë 
Shtesë në ligjën 25-4-1935 mbi shpërblimin e tagrambledbsave 
Shtrimje ligjësh e dekretesh të Mbretët is Shqiptare ndër tokat q'i janë 

bashkue Shqipënis 
Dispozita modifikuese për veprimet buxhetore për Tokat e Lirueme 
Krijim i Intendencave dhe Zyreve e Agjencive Fin. në Tokat e Lirueme. 
Shtrimje ligjësh e D. mbi Kontabilitetin Shtetnuer në T. e Lirueme 
Sistemimi i buxhetit t' ardhuna ve të T. të L. 
Modifikime D.M, nr. 314 (1940) mbi shpenzime udhtimi e djetë për nëpunësit. 
Shtrimje ligjesh e dekret-ligjesh mbi financat në Tokat e Lirueme 

" " " " " " " 
Nxjerrja e taksave shtetnore në Tokat e Lirueme në Fr.Shq. 

ShtypahboJg •NIKAJ• -Tlrcmt 

Fle' orja Z.\ rl are 
Nr. lla'ë 

D .ta " 
!_lekretit 

70 IS 1.194: 

7 (i.19;H 19.4 1932 

9.2.1936 

G.6.1921 
G.2. ,923 

22 2f - rn ,- I 20.5.1!:l2G ).,> .• ~,J 

2 7.J.1927 22 12.19:26 

46 ~Ui.1 H':27 7.6, 1927 
2ti 29.:U9t9 17 ~l.1928 
62 12.ti.19~8 18.5.1\H8 
111 t:l. ! 2.1928 1.12.1928 
37 8 7.Urn) 13.6.19!9 
39 18.7.192\l 28.5.19'::29 
22 1:J.7.1932 29.:3.1932 
34 24.11.1934 29.3.1932 

,. 

20 31.4.Hl35 28.3.1945 
24 25).193,) 30.4.1935 

31 22.5.1936 20.4.1936 
6 r 13.1.1940 6.1.1940 

"' 127 17.8:1940" '"~ iiJ.7.HHO 
32 J3.3.19U 10.2.Hl41 

170 11.11.1941 27.10.1941 
32 24.3.1942 21.2.1942 
32 24.3.1912 21.2.1~)42 
:33 26.3.H)42 21.2.1942 
33 '23 3.1942 25.2.19-12 

43 11.: :i>H 4.4.1942 

55 5.5.1942 18.4.1942 

58 11.G.1942 18.4.1942 

61 15.5.1942 29.4.1942 
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fARTE SUPl>LEMENTARE in lingua ~taliana a pag 15 

Viti XXI. 

FLETORJA 
E MBRETNISE 

Nr. 91-bis 

ZYRTARE 
SHQIPI ARE, I 

Tiranë, e Hanë 3 Gusht 1942-XX 

KONDITAT E PAJTIMIT 

BOTOHET PREJ MINISTRIS SË KULTURËS POPULLORE 

TAKSA e RREGULLA P£R SHPALLJET 

PER SHQIF£RI. ITALI e PERANDORI• 
• JASHT£ (Shtete ti B. Postal) 

pir njl vit fr. Shq. 20 
, , • 30 

(pllr 6 muaj , gjysma) 
NII Numur (deri 16 laqe1h) I muajit n' udhtlm, fr. Shq. 0,20 
• • • • I vjetllr • 1.- 

(Numura ti veçanta ahlten edhe nll Llbrarltll) 
Tl hollat pllr pajtime ose për sasi numurasb a koleksione pa 

guhen nll Zyrlln e financave nll çdo vend dae dëftesa r11rkatlise 
.duhet t' I dllrgohet Mtnlstrls si! KULTUR£S POPULLORI:. 
pir FLETOREN ZYRTARE, nga jashtll pajtimi mund ti dl!rgohet 
me çek banka. tua shtua Ir. shq. 0.50 pir pullat e dlllteala, dhe 
E2 n'atl drejtim, 

Kur nuk kalon nll 1htyll6 (shqip e Italisht) 
Ptr ma 1hum se nlll ahtyll" 'pAr çdo shtylla) 

fr. Shq. 10 
5 

Botohen pa vleftl shpalljet qc c,rkasin IJlyqevo an adm!lliltratll ShtetDore dbo 
ato ti cilltuemet falllla ose ti plr1ru~tueme ligjlrilht nga pagimi tabav• Sbtetnore. 

Shpalljet botohen rroqullish · kur Duk pe11goj11I raal• ti po1a9me •· ndlr 3 numu 
rat • para pat mbritjas 16 tyre nl Redaksi 

pagesa e abpalljavat bihet d edhe ptr pajtimet 111 Zyrat P!nanctare 

DREJTIMI pir korreapondal)CI dhe pagesat Oaht 
MlNISTRISt St KULTURtS POPULLOll 

(FLETORJA ZYRTARE) 
TIRAN2 

PERMBAJTJE 
1) D.M. 9 Mars 1942-XX, 

Emërim Nënprefekti në Gjilan 
~) D.M. 15 Mars 1942-XX 

Emërim N/Prefekti në Rozhajë 
:!) D.L. 22 Mars 1942-XX 

Emërim agjentash n' Admin. Finan. 
4) D.M. 3 Prill 1942-XX, 

Pranim dorëheqjeje nëpunësi 
5) U.M. 18 Maj 1942-XX, 

Emërim antari të Gjykatës Cshtarake 
G) D.M. 2 Gusht 1942-XX, 

Ndryshim i Tabellës Organike të Trupit 
t' Arm. të Policis 

7) D.M. 2 Gusht 1942-XX, 
Emërim personeli të Grupit C të Trupit 
t' Armatosun të Policis 

8) D.M. 2 Gusht 1942-XX 
Emërim funksionarësh të Trupit t' Arma 
tosun të Policis 

H) Shpallje Gjyqesh 

SOMMARIO 
1) 4 D. Luogotenenziali di nomina . 
2) D.L. 18 maggio 1942 XX 

Nornina di un componenle il Tribunale 
Mili tare 

3) D.L 2 agosto 1942-XX 
.Modifica alla tabella Corpo Arm. Polizia 

f. 1 

,. 3 

,. 4 
,. 6 

p. 15 

» 15 

4) D.L. 2 agosto1942-XX 
Nornina di Questori e altri funzionari 
della P. S. » 16 

o) O.L. 2 açosto 1942-XX 
Nomi na di im pie gali della Poli zia " 1li 

Dekret ]}Jëkambësuer datë 9 Mars 1942-XX 

Emërim Nënprefekti në Gjilan 

Na 
Mëkambësi i Përgjithshëm i Madhnis së 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 : 
:llbi propozimin e Ministrit Sekretar Shteti. për 

Punët e Mbrendsbme ; 
kemi dekretue dhe dekretojmë: 

Z. Refat Berisha, emnohet Nënprefekt i 1'1a,.,il 
të Parë në Gjilan, Grupi A) Grada V li I, me rr"gi.\ 
muejore fr.shq. 300 (treqind). 

Urdhënojmë që ky Dekret të botohet në Fleto 
ren Zyrtare të Mbretnis, dhe t'i komunikohet Këah.« 
llit Kontrollues për regjistrim. 

Tiranë, me 9-3-194:2-XX 
Francesco Jacomoni d, v. 

1\1, Kruja d. v. 
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Dekret Mëkambësuer datë 15 Mar« 1942-X ~ 

Emërim N/Prefekti në Rozhajë 

NA 
Mëkambësl I Përgj,lhshëm I Madhnls sl' TIJ 

VIKTOR EMANUELIT III 
Për Hir lë Zotit e Vullnet të Kombit 
MBRET I ITALlS DHE I SHQIPNIS 

PERANDOR I ETIOPIS 

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

Punët e Mbrendëshme, 

kemi dekretue dhe dekretojmë 
Z. Adem Kurtaga, emërohet Nënprefekt i k lasit 

të parë në Rozhajë, grupi A, grada e VIJ I, e me 
rrogë mujore fr.shq. 300 (treqind). 

Ky Dekret do t'u komunikohet Këshillit Kontro 
llues për rregjistrim dhe do të botohet në Fletoren 
Zyrtare të Mbretnis. 

Tiranë, më 15 Mars 19421-XX. 
Francesco Jacomoni d, v. 

ltl. Kruja d. v. 

Dekret Mëkambësue» datë 22 Mars 1942-XX 

Emërim agjentash n' Admin. Finan. 

NA 
Mëkambësl I Përgjithshëm I Madhnls sl' Tl! 

VIKTOR EMANUELIT III 
Për Hir lë 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 19 i Dekretit t'Onë Nr. 105 

datë 3-IV-1940-X VIII, mbi gjëndjen juridike, ekono 
mike dhe jerarhike të nëpunësavet civilë të Shtetit; 

Mbasi u-pa .Dekreti i Jonë datë 1-VI-1940-XVIIJ, 
që cakton kuadrin organik t'Administratës Financjare; 

Mbi propozimin e Ministrit Sekretar Shteti për 
Fmancat; 

kemi dekretue dhe dekretojmë : 
Nen' i vetëm 

Nëpunësat e posht-shënuem që kanë dalë fituesa 
në konkursin e shpallun me datë 12-III-1941 XIX, 
mbassi kaluan periudhën e provës, emnohen Agjenta 
të Kl. II-të në Grupin C) Grada XVHI-të të persone 
lit t'Administratës Financjare tue nisë nga data që 
shënohet bri sejcillit emën : 

I) Z. Rarniz Abuzi nga. data G-IT-194~-XX 
2) » Zef Tukje » » » 
3) » Selim Kokornan i » » » 
4) » Nihal Dishnica » ,. » 
5) » Heshat Kollazi » » » 
G) » Ah met Çabej » » » 
7) » Ibrahim Demi » » » 
8) » Dilaver Verzivolli >> » » 
9) » Sulo Gorica » » » 
lO) » Qemal Mu llaj » » » 
Ky Dekret do të shpallet në Fletoren Zyrtare të 

Mbretnis dhe do t'i kumtohet Këshillit Kontrollues 
për regjistrim . 

Tira11ë, me ~2.:l.194~-XX 
Francesco Jacomoni d, v. 

Shuk Gurakuqi d, v. 

Dekret Mëkambësuer d. /I Prill 1942-XX 

Pranim dorëheqjeje nëpunësi 

· NA 
Mëkambësl I Përgjithshëm I Madhnls 111' TIJ 

VIKTOR EMANUELIT III 
Për Hir të Zotit e Vullnet të Kombit 
MBRET I ITALIS DHE I Sil~IPNIS 

PERANDOR I ETIOPIS 

Në virtyt t' autoritetit që Na asht delegue; 
Mbassi u-pa Dekreti i Jonë datë 3.IV.1940-VIII, 

Nr. 100 mbi gjendjen juridike, ekonomike e jerarhike 
të nëpunësavet civilë të Shtetit; 

Mbassi u-pa shkresa Nr. ~5/II ex 41 ,datë 3-III- 
1!)42-XX, e :\linistris së .P. të Mhrendshme mbi dorë 
heqjen e paraqitun nga Zot. Matheo Gjoni për arsye 
se asht marrë në shërbim pranë Kryqit të Kuq 
Shqitar; 

:\lbi propozimin e Ministri], Sekretar Shteti për 
Financat, 

kemi dekretue dhe dekretojmë : 
Nen' i vetëm 

Pranohet, tue fillue nga data 26 Fruer 194~-XX, 
dorëheqja nga nëpunësija, e paraqitun nga Zot. Ma 
theo Gjoni, Grupi A) Grada X-të, me sherbim pranë 
Sekjonil Kontabël të :\Iinistris së P. të Mbrendshme. 

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

Tiranë, më 3-4-1942-XX. 
Francesco Jacomoni d, v. 

Shuk Gurakuqi d, v. 
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Dekret Mëkambësw r datë 18 MoJ 1942-XX 

Emërim antari të Gjykates Ushtarake 

NA 
Mëkambësl I Përgjithshëm Madhnls së TIJ 

VIKTOR EMANUELIT III 
Për Hir të Zotit e Vullnet të Kombit 
MBRET I ITALIS DHE I SHQIPNlS 

PERANDOR I ETIOPIS 

Në virtyt t' :.l .itoritetit që Na asht delegue; 
Mbassi u-panë Dekretet t' Onë datë 31 Maj 

1940-XVIII Nr. 189 dhe 15 Gusht 1940-XVITI, Nr. 379, 
mbi ri-rendimin e kodeve dhe të Gjykatave Ushta- 
rake; 

Mbassi u-pa Dekreti i Ynë datë 1 Tetuer 
1940-XVIII mbi emnimin e antarëve të Gjykatës 
Ushtarake të Fuqive t'Armatosuna t'Unjisueme; 

Mbassi u pa kërkesa e Komandës Eprore të Fu 
qive t'Armatosuna Shqipni; 

Mbi propozimin e Kryetarit të Këshillit të Mi 
nistra vet; 

kemi dekretue dhe dekretojmë : 
Si an tar i Gjykatës Ushtarake të Fuqive t' Arma 

tosu na t'Unjisueme ftohet Kapiteni Tommaso Monetti 
me funksjone zavendës Prokurori të Përgjithshem, në 
vend të Kapitenit Ubaldo Boccia, shenjue në nji tjetër 
sell. 

Ky Dekret do të botohet në Fletoren Zyrtare të 
Mbretnis. 

Tiranë, me 18-V-1942-XX. 
Francesco Jacomoni d. v. 

M. Kruja d. v. 

Dekret Mëkambë8uer 2 Gusht 1942-XX, 

Ndryshim i Tabellës Organike të Trupit 
t' Arm. të Policis 

NA 
Mëkainbësl I Përgjithshëm I Madhnls si! TIJ 

VIKTOR EMANUELIT III 
Për H.lr të Zotit e Vullnet të Kombit 
MBRET I ITALIS DHE I SHQIPNIS 

PERANDOR I ETIOPIS 

Në virtyt t' autoritetit që Na asht delegue : 
Xlbassi pamë Art. 15 të Statutit të Mbretnis ; 
Mbassi pamë Dekretin t' Onë Nr. 15 datë 27-2- 

1942-XX mbi artribucjonet e autoritetit me fuksjone 
Policije e Themelimin e funksjonimin e Trupit t' Ar 
matosun të Policis ; 

Nr. 91-bis 

Mbasi pamë nevojën absolute dhe urgjente me 
përshtat organikun e Trupit t' Armatosun të Policis 
nevojave të funksjonirmt të sajë; 

Mbasi u ndigjue Këshilli i Ministrave; 
Mbas prodozimit të }linistrit Sekretar Shteti për 

Punët e Mbrendshme, nji mendimi me Ministrin e 
Financave; 

kemi dekretue dhe dekretojmë 1 

Neni 1 
Pasqyra e Tabelës organike të Trupit t' Armato 

sun të Policis, bashkëlidhë Dekretit t' Onë Nr. 15 
datë 27.2.1942-XX, për sa i përkit Grupit A), ndry 
shohet kështu : 
Grada III •• Drejtor' i Përgjithshëm i Policis 1. 
• V Ku-sf ora të Kl. I. 5. 
• VI Ku. stora të Kl. II. 10. 
" VU N. Kuestora 8. 
• VIII Komisera 15. 
• IX Nd/Komisera rn. 
• X N/Komisera 29. 
• XI Nd/N/Komisera 26. 

Dy Dekret ka me hye në fuqi qvshë prej datës 
që ka me u botue në Fletoren Zy""' tare, dhe nga Mi 
nistri proponues ka me i u paraqitë Këshillit Epruer 
Fashist Korporativ për t' a kthye në Ligjë. 

Urdhënojmë që ky Dekret të botohet në Fletoren 
Zyrtare të Mbretnis, tue i dhanë mandat cilitdo që i 
përket t'a respektojë dhe të hajë që të respektohet. 

Tiranë, më 2-8-1942-XX. 
Francesco Jacomoni d. v. 

Shuk Gurakuqi d. v. M. Kruja. d. v. 

Dekret Mëkambësuer datë 2 Gusht 1942-XX 

Emërim personeli të Grupit C të Trupit 
t' Armatosun të Policis 

NA 
Mëkambf!sl I Përgjithshëm I Madhnls së 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; 
Mbasi u-pa Dekreti i Ynë datë OJ.7 Fruer HH2-XX, 

Nr. 15; 
Mbi proponimin e Ministrit Sekretar Shtetit për 

Punët e Mbrendëshme ; 
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kemi dekretue dhe dekretojmë: 
Emnohen Nëpunsa Polic-je të Klasit l, Grupi C) 

Grada IX, me rrogën fillestare të gradës: 
1) Baki Kallo; 
2) Fetah Malo Pagria ; 
3) Haj ri Borshi; 
4l Mehmet Aziz a] ; 
5) Mexhit Hajredini ; 
6) Muhedin Sherifi : 
7) Nazmi Mushqeta ; 
8) Nazmi Spahi; 
9) Niazi Mhorja ; 
10) Tahir I-lotova. 
Emnohet Arshivist Kryesuer, Grupi C) Grada. 

IX, me të drejtën e rrogës fillestare W gradës që nga 
data 1 Korrik 1942 XX: 

1) Fadil Frashëri. 
Emnohen Arshivista Kryesorë, Grupi C) Grada 

IX, me rrogën fillestare të gradës: 
1) Ismail Ram zoti ; 
2) Jani Qurku; 
3) Koci Deti ; 
4) Pandeli Sinjali ; 
5) Sulejman Makri; 
6) Lee Kraja i 
Emnohen Nëpunësa Policije të Klasit II-të, Grupi 

C) Grada X, me rrogën fillestare të gradës; 
1) Elefter Themeli; 
2) Hasan Palushi; 
3) Hysen Beqiri; 
4) Mehmet Bollëke; 
5) Muharrem Feridi ; 
6) Pashko Curri; 
7) Selami Dautaj ; 
8) Shemoho Baboçi ; 
9) Sherif Deliallisi; 
10: Vasfi Prapaniku. 
Emnohet Kryearkivist, Grupi C) Grada X, me 

rrogën fillestare të gradës që nga data 1 Korrik 
1942-XX; 

1) Mujo DQbi. 
Emnohen Kryearkivista, Grupi C) Grada X, me 

rrogën fillestare të gradës: 
1) Jorgji Nova; 
2) Kol Ded Bushati ; 
3) Spiro Rexbo ; 
4) Thanas Stratoberda; 
5) Zija Hoxha. 
Emnohen Nëpunësa Policije të Klasit të III-të, 

Grupi C) Grada XI, me rrogën fillestare të gradës; 
1) Enver Kodra; 
2) Fiqri Frashëri; 
3) Gjok Dacaj; 
4) Hiqmet Shameti ; 

5) Naum Theka; 
6) Skënder Sala; 
7) Xhelal Haxbillari. 
Emnohet Arkivist i l-rë, Grupi C) Grada XJ, me 

të drejtën e rrogës fillestare të gradës që nga dala 1 
Korrik 1942-XX: 

1) Sherif Preza. 
Emnohen Arkivista lë parë, Grupi C) Grada Xl, 

me rrogën fillestare li' gradës; 
1) Prenk Prendi; 
2) Tonin Mala; 
:)) Ramadan Gjinaj ; 
4) Vehbi Mulla. 
Ernnohen Arkivista, Grupi C) Grada XI I, me 

rrogën fillestare të gradës: 
1) Jak Pergjini ; 
2) Mustafa Gega; 
3) Mustafa Zhilla ; 
4) Pilo Tolo Jani ; 
5) Shefqet Plasa. 
Emnohen Praktikante, Grupi C) Grada XJI I, me 

rrogën fillestare të gradës: 
1) Beqir Nikshiqi ; 
2) Halit Laçej ; 
3) Hysen Gusa : 
4) Jançe Moni; 
G) Osman Nata. 
Urdhënojmë që ky Dekret të botohet në Fleto 

ren Zyrtare të Mbretnisë, dhe t' i komunikue Këshillit 
Kontrollues për regjistrim. 
Tiranë, me 2-8-1942-XX. 

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

Dekret Mëkambësuer datë 2 Gusht 1942-XX 

Emërim funksionarësh të Trupit t' Armatosun 
të Policis 

NA 
Mëkambësl I Përgjithshëm I Madhnls së TIJ 

VIKTOR EMANUELIT III 
Për Hir të Zotit e Vullnet të Kombit 
MBRET I ITALIS DHE I SHQIPNIS • 

PERANDOR I ETIOPI!§ 

Në virtyt t' autoritetit që Na asht delegue; 
Mbasi u-pa Dekreti i Ynë datë 27 Fruer 1942-XX 

1942-XX Ni:. 15; 
Mbi proponimiri e Ministrit Sekretar Shteti për 

Punët e Mbrendshme, 
kemi dekretue dhe dekretojmë : 

Emnehet Kuestor i Klasit të Dytë, Grupi A) 
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Grada VI-lë, me të drejtën e rrogës fillestare të gra 
dës që nga data 1 Korrik 1942-X X: 

1) Z. Dr. Karl Çoba. 
Emnohet Nënkuestor, Grupi A) Grada VII-të, me 

të drejtën e rrogës fillestare të gradës që nga data 6 
Korrik 1942- XX ; 

1) Z. Rrok Nallbani. 
Emnohen Komisera, Grupi A) Grada e VIII-të, 

me të drejtën e rrogës fillestare të gradës që nga 1 
Korrik 1942-XX: 

1) Riza Selmani ; 
2) Mustafa Budini; 
3) Sherif Sevrani; 
4) Zeqir Sulejmani ; 
Emnohen Komisera, Grupi A) Grada e VlJI-të, 

me rrogën fillestare të gradës: 
1) Z. Luigj Gargjola; 
2) » Lutfi Shehu: 
3) » Man Kopliku; 
4) » Mehmet Pupa; 
5) » Qazim Kondi; 
6) » J osif Gjini ; 
7) » Sulejman Kurtesi. 
Emnohet Ndihmës Komiser, Grupi A) Grada IX, 

me të drejtën e rrogës fillestare të gradës që nga 
data 1 Korrik 19U-X..X : 

1) Z. Ndue Permarkaj. 
Emnohen Ndihmës Komisera, Grupi A) Grada 

IX- të, me rrogën fillestare I ë gradës : 
1) Z. Bedri Kondi; 
2) » Petrit Koka; 
3) >> Shahin Poshnja; 
4) » Tajar Çarçani ; 
5) » Nevruz Dilaveri; 
6) » Vilkela Mazrreku. 
Emoohet Nën-Ko miser, Grupi A) Grada X. të, 

me të drejtën e rrogës fillestare të gradës që nga 
data 1 Korrik 1942-XX: 

1) Z. Bejto Plava. 
Emnohen NënKomisera, Grupi A) Grada X-të, 

me rrogën fillestare të gradës: 
1) Z. Muço Fratari; 
2) » Teofik Llukaçej ; 
B) » Xhelal Staravecka ; 
4) » Xhev<let Isufi; 
5) » Martin Sbeldija; 
6) » Muho Bushati; 
7) "' Prenk Dedaj ; 
8) » Riza Karoshi ; 
9) » Safet Topçiu; 
10) » Abdullah Harapi; 
l 1) ,. Fane Bollani ; 
12) » Franc Luçaj ; 

13) Z. Gjergj M.1rk u ; 
14) » Hasan Ahmeti; 
15) » Kosma Fahe; 
16) » Lee Doçi; 
17) » Mehmet Deda; 
18) » Llazar Ruço ; 
19) » Mehmet Vaçi ; 
20) » Mushim Dobruna; 
21) ,. Niazi Larnko ; 
2~) » Syrja Çami ; 
231 » Thoma Pecani : 
24) » Zef Ded Lucaj ; 
25) » Sadik Duka; 
26) » Myfit Ypi; 
27) » Gjng.ii Sokoli. 
Emnohrn Ndihmës Nën-Komisera. Grupi A) 

Grada e XI-të, me rrogën fillestare të gradës: 
1) Z. Ymer Gruda; 
2) » Bahri Gjioaj; 
3) ,. Esat Ymeraj ; 
4) • Et-hem Poshi; 
5) » Halil Bala; 
6) » Hasan Agazi; 
7) » Aziz Dujaku ; 
8) • Rysen Hysenaj ; 
9) » hanet Hoxha; 
10) » Kol Tërnaku; 
11) ,. Man Kukaleshi; 
12) » ,\l hmet Spahiu; 
13) » Mark Mirashi ; 
14) » Rakip Malile; 
15) » Sadik O mari ; 
16) » Salih Dervishi ; 
l7) i. Stefan Marku; 
18) » Shefki Gashi; 
19) » z-r Deda; 
20) » Abdul Domi; 
2l) • Fatmir Kushe; 
22) » Isak Domi; 
23) » Thanas Qirjazi; 
2i) » Eqrem Angooi ; 
25) • Gjon Vucaj; 
26) » Seit Gjoogecaj. 
Urdhëuojmë që ky Dekret të boloLeL në Fleto 

ren Zyrtare të Mbretnis, dhe t'i komunikohet Këshillit 
Kontrollues për rt>gjistrim. 

Tiranë, me 2.8.19U X. 
Francesco Jacomoni d. v. 

!JI. Kruja d. v. 
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Shpallje Gjyqesh 

Shkurtim - Vendimi 

Në Emër të Madhënis së Tij 
VIKTOR EMANUELlT III 

Për Rirë të Zotit dhe Vullnet të Kombit 
Mbret i Italis dhe i Shqipnis 

Perandor i Etiopis 

Gjykata Kolegjale e Beratit passi studjoi lutjen 
e dhënë prej Kalije e të ndyerit Vasil Bakrës nga 
lagjia Sikush e Beratit, me 1ë cilën kërkon deklari 
min e absencës të birit të sajë Jorgji Bakra nga la 
gja Sikush e Beratit, massi prej njizet e pesë vjet 
ka shkuar për në Shtetet e Bashkuara t'Amerikës 
dhe ka ma tepër se dhjet vjet që nuk i dihet gjallë- 1 

ria e tij, vendosi pranimin e kërkesës rnassi ka të 
gjitha konditat formale të shënuara në nenin 82 të 
K. C., dhe botimin e këtij shkurtimi dy herë me in 
terval nji muaj në Fletoren Zyrtare dhe n'atë «To 
morrit,» duke lutur gjith ata që mund të kenë dijeni, 
rreth gjendjes së 'vërtetë të sipër-përmëndurit Jorgji 
Vasil Bakra nga lagja Sikush e Beratit që t' njof 
tojnë kryesis së kësaj gjykate informatat e rastit brë 
nda p-jasbt muajve që nga data e shpalljes. 

Berat, më 2-IJI-942-XX. 
Gjyqtari Filluer 

Shkurtim - Vendimi 

N' Emër të Madh nis së Tij 
VIKTOR EMANUELIT III 

Për Hir të Zotit dhe Vullnet të Kombit 
Mbret' i Italis dhe i Shqipnis 

Perandor i Etiopis 

Gjykata Kolegjiale e Beratit passi studjoi lutjen 
e dh ëuë pri,j Zehko Bepollarit bashkshorte e Selman • Muhar em Beqollarit nga katundi Drenovë e Komunes 
së Vër!opit, me të cilën kërkon deklarimin e absen 
cës së vjehrrit të sajë l\Iuharem Beqollarit nga katu 
ndi Drenovë, massi prej 25 vjet ka shkuar në Turqi 
dhe ka ma tepër se dbjet vjet që nuk i dihet irjallë 
rija e tij, vendosi pranimin e kërkesës massi ka të 
gjitha konditat formale të shënuara në nenin 82 të 
K. C .. dhe botimin e këtij shkurtimi dy herë me in 
terval nji muaj në Fletoren Zyrtare dhe n'atë «To 
morrit», duke lutur gjilh ata që mund të kenë dijenië 
rreth gjëndjes së vërtetë të sipër-përmendunit Muha- 

rem Be qollarit nga katundi Drenovë që t'i njoftojnë 
kr yesis së kësaj gjykate informatat e rastit brënda 
gjaslrt muajve që nga data e shpalljes. 

Berat, më 2-l I [-942 :XX. 
Gjyqtari Filluer 

THIRJE 

I'uiret me u paraqit para gjykatës paqit në Del 
vine me dt. 1-X-!li2 XX ora 9 pina dreke i pande 
hur për kalim kufiri pa pasaportë i quajturi Hara 
Hamb Mihal Kiçoja nga katundi Dhiver i Delvinës dhe 
tash me banim të paditur në Greqi, për t'i u për 
g-jegj akuzës që i ngarkohet. 

Mos ardhja në dt. dhe orën e sipërme shkakton 
shikimin e gjyqit në mungesë. 

Kfo thirje zen vendin e komonikimit një muaj 
mbas dt. të botimit lë saj në fletoren Zyrtare të 
Mbretuisë. 

'Tiranë, me 22 li \)U-XX. 
Gjyqtari: 

* * * 
'fhiret me u paraqit para gjykatës pa qtuese të 

Delvinës si i pandehur për kalim kufiri pa pasaportë 
e quajtura Angjeliqi Çakiri nga Korfusi i Greqisë dhe 
tash me banim të paditur. për me dt. I Shtatuer 
Hl42-XX ora \l para dreke. 

Mos ardhja në dalën· dhe oren e sipërme shkak 
ton shikimin e gjyqit në mungesë. 

Kjo thirje zen vendin e komunikimit një muaj 
mbas botimit në Fletoren Zyrtare. 

Delvinë, me 22-(i-942-XX. 
Gjyqtari: 

* * * 
Thirret për t'u prezantuarë para Gjyqit Paqit lë 

Permetit dega Penale, për me d. 1 Shtatuer 1!)42-XX 
ora 10 para dreke, si pandehur Ramadan Qamili, ma 
parë banues në katundin Luftinje të Tepelenës dhe 
tash me banim ~ë paditur, i cili akuzohet për shkelje 
kurore duke u bashkuar ilegalisht me Vasieko Meron 
e shoq' e Azil Bektashit nga Vinokashi. 

Pra, kjo letër ftesë për të zënë vendin e komu 
nikimit, botohet në Fletoren Zyrtare në bazë të nene 
vet 502 e :\11 të Sht. IL Pr. Civile. 

Në rast mos prezantimi në diten e oren e cak 
tueme të gjykimit, gjyqi ka me u vazhdue në munge 
sen e tij. 

Permet, me 1:l-7-1942-XX. 
Gjyqtari Paqtues 
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* * * * * * 
T pandehuri Allocchio Giovanni Alfredo, nga 

Castiglione D' Adda Milanos, banuës në Albizante t'I 
taliës dhe murator ma parë në Sipërmarrjen .Edile 
Giuseppe Cassin a" Tiranë dhe tash me banim të pa 
dijtun, i akuzuam · përse me datë 25 1-1942 i ka vje 
dhë nji sahat ankuesit Giafardini Giovanni, ushtrues 
i Derkores ,,Orient" në Shkodër, thirret për me u 
prezantue në këtë gjykatë me d. ;J Shtatuer 1!H2-XX 
ora 9 paradite. 

Në rast që nuk ka me u prezantue në ditën 
dhe oren e sipër shenueme çjyqi ka me vazhdue në 
munl?'esen e tij. · 

Kjo thirje xen vendin e komunikimit mbassi lë 
çpallet në Fletoren Zyrtare. 

Shkoder, me 22-6-1942-XX. 
Zev. Gjyqtari Fill u er 

* * * 
I qojturi Stavro Nikolla Mano nga Katundi 

Pavllo (Greqi) i akuzuar sepse me datë 19-6 942-XX 
kanë kalue kufirin greko-shqiptar tinëzisht dhe pa 
pasaportë ose dokument tjetër aq vleftëse, si dhe ka 
lue kontrabandë doganore, thirret dhe ftohet për t'u 
prezantuarë para Gjykatës Pa qtuese të Konispolit si 
i p mdehur për t'u gjykuar më datë 3 9-94:2-XX ora 
10 paradreke. 

I njoftohet se në rast mos prezantimi i tij në ditën 
dhe orën e sipër shënuarë, JJa e justifikuar mosar 
dhjen, Gjyqi ka për të vazhduar në munpesën e tij. 

Kio thirrje e botueme në Fletoren Zyrtare të 
Mbretnisë ka vleftën e komunikimit të rregulltë. 

Konispol, më :JO Qershuer HJ42-XX. 
Gjyqtari Paqtues 

* * * 
Të qojturit Musa Muharrem Dauti, Muharrem 

Zeqir Taho, Myrto Mezan Ramo, Haxhi Jasini, Hasan 
Lul Haxhi, l\Iustafa Cen Hasani, Abdul Saliko Reka, 
Shaban Nevrus Çafa dhe Xhafer Xhafer Musai nga 
Krikhori e ,Gumenica e Greqisë. të pandehur sepse 
më datë l~l Prill 1942-XX kanë kalue kufirin greko 
shqiptar tinëzisht dhe pa pasaportë si dhe kalue kon 
trabandë doganore, thirren dhe ftohen me u prezan 
tuar para Gjyhli-'" Paqtuese lë Konispolit më datë 
7-1 X-Hl-i2-XX ora 10 para dreke, për t'u gjykuar si 
të pandehur për fajin e sipërmë. . 

U njoftohet se mos prezantimi i lyre në ditën 
dhe oren e caktueme, gjyqi ka për të vazhduar në 
mungesën e tyre, në qoftë so nuk e justifikojnë mos 
anlhjen me shkaqe ligjore. 

Kjo thirrje o botueme në Fletoren Zyrtare të 
Mbretnisë zë vëndin e komunikimit. 

Konispol, 27-6 9i2-XX. 
Gjyqtari Paqtuës 

Të quajturit Nase Giovanni, Nasi Petro, Nasi 
Nikoll», Nasi Tomaso, Nasi Maria, Lefteria Byllyli, 
dhe Lefteria Andonato nga Sajadha e Greqisë, të pa 
ndehur sepse me datë 6 It-1!Hl kanë kalue kufirin 
greko shqiptar tinëzisht dhe pa pasaportë, si dhe 
kanë kalue kontrabandë doganore, thiren dhe ftohen 
me u prezentue para Gjykatës Paqtuese të Konispo 
lit, me daten 7 Shtator 1942 ora 10 para dreke, per 
t'u gjykuar si lë pandehur për fajin e sipërme. U 
njoftohet se në rast mos prezantimi të tyne në ditën 
dhe oren e caktueme Gjyqi ka për \ë vazhduar në 
mungesen e 1yne, në qoftë se nuke justifikojnë mos 
ardhe.n e tyre me shkaqe lipjore. 

Kjo thirrje o botueme në Fletoren Zyrtare të 
Mbretnis zen vendin e komunikimit. 

Konispol, me 27 Qersbuer 1942-XX. 
Gjyqtari Paqtues 

* * * 
Thirret me u paraqitë s i i pandehur për kalim 

kufini p1 pasaportë për: gjyl..1m me datën 7-9 194~-XX 
ora 9 para dreke në Gjykaten Paqtuese të Delvinës 
i quajturi Saf'et Shaqo Dakua nga katundi Margellec 
i Çamëris së Greqisë dhe tash me banim të pa di 
tun në Greqi. 

Mos paraqitja me daten dhe oren e sipër-tre- 
guar shkakton shikimin e gjyqit në mungesë. 

Kjo thirrje zen vendin e komunikimit një muaj 
mbas datës botimit në l"letnren Zyrtare. 

Delvinë, me 1 7-1!l42-XX. 
Gjyqtari Paqtues 

Vendim afati për t' aratisun 
Mbassi nuk asht zanun Sinan Gjini barmës në 

kat. Kthell e Epërme qi pandehet se me d. 17.6.940 
ka vramun të qujtunin Qazim Riza Vlodin (Armollë), 
Kryetaria e Gjykatës së Shkallës T-rë Dibër që pn·.i 
datës shpalljes të këti vend.mi. lë paudehunit përmcn 
dun i nep dhelë dit afat, për me u prezan1ue para 
gjykatës. Irë Dibër që prej datës shpalljes të këti ven 
dimi, të pandetrnnit për .. nendun i nep dhelë ditë afat. 
për me u prt>zrnluë para ~jykatës. Në kjofrë se nuk i 
paraqitet vjykatës mbrenda këti afati vër te ohet se nuk 
don me ju' bindë li11jës, dhe kështu ka me u shikuë 
gjyqi në mungesë, kan me ju n ëzue të drejtat civile, 
ka rue ju sikvestruë pasunia dhe me a s oji mënyrë 
nuk ka me pa së të drejtë ankimi mbi veprimet e 
bamuna. 

Të gjith karabinierët e policët janë lë detyruem 
me zaujeu e I ij. 

Për plovs:mi 1 e veprave ië 1 ërrnë.iduna i asl.t 
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shkrue Prokuroriës Shtetit dhe në mbështetje të ne 
nit 371, :n2 të procedurës penale shpallet ky vendim. 

Dibër, më 28-7-1942-XX. 
Gj. Filluer 

* * * 
Mbasi nuk asht zanun Halil Beli i biri i Belit 

banuës në kat. Geg-Hysejn, 'li pandehet se me datë 
12-6-Hl39-XVIT ditën e . . . . . ka grabitë e fik të 
qujtunit Ded Gjeloshin dhe Halil Brahimin, Kryetaria 
e Gjykatës së Shkallës I rë Prizrenit që prej datës 
shpalljes të këti vendimi, të paudehunit për mendun 
i nep dhetë ditë afat, për me u prezautuë para ~j) ka 
tës. Në kjoftë se nuk i paraqitet zjykatëe 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 bamuna. 

Të gjith karabinierët e policët janë të detyruem 
me zanjen e tij. 

Për plotësimin e veprave të përmënduna i asht 
shkrue Prokuroriës Shtetit Shtetit dhe në mbështetje 
të nenit 371. :372 të procedurës penale shpallet ky 
vendim: 

Prizren, më 4-7-194~-XX. 
Kryetari 

Thirrje 
Të qojtui it Xhemal l\fyrto, e Myrteza Dajlani 

nga Katundi Mazrëk (Greqië) thirren dhe ftohen për 
t'u prezantuar para Gjykatës Paqluese të Konispolit 
më datë 7 Shlatuer rnH XX ora 10 para dreke, sepse 

· më datë 27-1119-11 kanë kaluar kufirm greko-shqip 
tar tinëzi slit dhe pa pasaportë si dhe kontrabandë. 

I' ujoftohet të pandehu rvet · të sipërm ë, se në 
rast mos prezantimi të tyre në ditën dho orën e si 
përshënu .me, pa parashtrue ndonjë justifikim të ligj 
shëm, për mos ardhjen e tyre, Gjykata ka për të ve 
ndosun në mungesë. 

Kjo thirrje e botueme në Fletoren Zyrtare të 
MhrPtnisë zë vëndin e komunikimit. 

Konispol, më 20 Maj l!H2-XX. 
Gjyqtari Paqtues 

* * * 
Thirret me u prezantua para Gjykatës Hetuese 

të 'I'iranës, me datë 8 Shtator 1942-XX, dhe n'oren 
9 para dite, si i pandehur i quajturi Selman Ferizi, 
nga katundi Bue i Prizrenrht, ish puntuer pranë 
Sho quis Ciadri, në Linz, tash me hanim lë pa dijtur, 
i cli akuzohet se naten e tatës 19 7-1!!4-I, i ka vje 
dhur shokut të tij Selim Selmanit, portofolin me 100 

fr. shq., katër palë brek ë. nji palë panda lloua dhe 
njr çaketë 11, zezi', o mandej është çdukun. 

Këjo thirrje zeu vendin e komunikimit për të 
pandehurin e sipërm. 

Tiranë, me l-8 1912-XX. 
Gjyqtari Hetues: 

* * * 
Tnrriten për t'u prezantue në këtë Gjykatë më 

dal JO !l-l!H~ XX ora 9 para dreket, të pandvhurit : 
Hex hen Nez.ir Gaahi nga Peja e hanuë- nl' katundin 
e llt Nr. l të Komunës Shënavlashit të Durt'sit dhe 
Hamitic Gashi e bija e Osmanit lindur në Korçë, vjeç 
40, Ii.uruës në katundin o !li Nr. I të Shënavlashit të 
Durrësit e tash ti' dy me banim të paditur në Kosovë. 

Durrës, më Hl 7 19V2-XX. 
Gjyqtari l l etuës : 

* * * 
Thirret për t'u prezantue para Gjykatës Hetuëse 

të Vlorës i pandehuni Ded Jani i biri i Jakut lindur 
në Shkodër banuos në Vlorë dire tash me banim lë 
padituri mbr euda Mbr etniës, për me d. 10 Shtatuer 
1942 XX ora 9 para dite, i pandehun për hlemje se 
ndesh të vjerlhuna. 

Kjo ftesë zen vendin e komunikimit. 
Vlorë. më 5 Gusht rnu XX. 

Zv. Gjyq. Helues : 

* * * 
'I'hrriten për t'u prezantuë në këtë Gjykatë më 

dal 10 9 !H-2-XX ora 9 para-dreket, të pandehurit: I) 
Mujo Ahmeti, 2) Jusuf Bajram llama dhe B) Shaban 
Sadik Rama, të tre Kosovarë e banuësa në katundin 
Qerret Nr. 3 të Komunës Shinavllashit të Durrësit e 
tash me banim t 1, paditur në Kosovë. 

Durrës, më 4 8 1!)4'2-.XX. 
Gjyqtari Hetuës : 

* * * 
Të qojturit Nusret Shabani, Abedin Mahmuti, 

Abdul Abedini Nail Nuredini dhe Ejup Beqiri nga 
Laurati-Salica e Greqisë, të pandehur sepse më dëtë 
8 Jenar n42 XX kanë kalue kufirin greko-shqiptar 1i 
nëzisht dhe pa pasaportë si dhe kalue kontrabandë 
Doganore, thirren dhe ftohen me. u prezantuar para 
Gjykatës Paqtuese të Konispolit më datë 10-9-94~-:XX 
ora 10 para dreke, për t'u gjykuar si të pandehur 
për fajin e sipërmë. • 

U njoftohet se në rast mos prezantimi të tyre 
në ditën dhe orën e caktueme gjyqi ka për të vazh- 
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duar në mungesën e tyre, për në qoftë se nuk e ju 
stifikojnë mos-ardhjen me shkaqe ligjore. 

Kjo thirrje e botueme në Fletoren Zyrtare të 
Mbretnisë zë vëndin e komunikimit. 

Konispol, 27-VI-942-XX. 
Gjyqtari Paqtuës 

* * * 
[ nojturi Nuredin Ramadan Mezani nga Kocka 

(Greqi) i. pandehur sepse më datë ~3 4 942 kanë ka 
lue kufirin greko-shqiptar tinzisht dhe pa pasaportë 
si 1l11e k.ilue kontrabandë Doganore, 1 hirr et dhe fto 
het për t'u prezantuar par a Gjykatës Paqtuese të ko 
nispolit më rialë 1G 9 942 XX ora 10 para dreke për 
t'u gjykuar si i pau.Iehur për fajin e sipërmë. 

I njul.ohet se në rast mos prezantimi të tij në 
ditën due orën e caktueme gjyqi ka për të vazhduar 
në mu ogesëu e tij për në qoftë se nuk e justifikon 
mos arnhj-n me shkaqe Iigjore. 

Kjo thirrje, e botueme në Fletoren Zyrtare të 
M bretni-ë, zë vëndin e komunikimit. 

Konispol. 27-6 1942-XX. 
Gjyqtari Paqtuës 

* * * 
I qojturi Dalip Saliko nga Kalibaqi (Greqi), i 

pandehur sepse më datë 16 12-1941 ka kalue kufirin 
greko shqiptar tiuzisht dhe pa pasaportë si dhe ka 
lue kontrabandë doganore, thirret dhe ftohet për t'u 
prezantuar para Gjykatës Paqtuese të Konispolit më 
datë 10 9 942 XX ora 10 para dreke (t,ër t'u gjykuar 
si i pandehur për fajin e si: ërmë. 

I njoftohet se në rast mos prezantimi lë tij në ditën 
dhe orën e caktueme gjyqi ka për të vazhduar në 
mungesën e tij për në qoftë se nuk e justifikon mos 
ardhjen me shkaqe ligjore. 

Kjo thirrje, e botueme në Fletoren Zyrtare të 
Mbretnisë, zë vëndin e komunikimit. 

Konispol, 27-Vl-942-XX. 
Gjyqtari Paqtuës 

* * * 
Të qojturit Mehmet. Elmazi dhe Mehmet Musa 

Mane nga Kocka e Greqisë, të pandehur sepse më 
datë 7-12 1941 k.inë kalue kufirin greko-shqiptar tinë 
zisht dhe pa pasaportë si dhe kalue kontrabandë do 
ganore, thirren dhe ftohen me u prezantuar para 
Gjykatës Paqiuese të Konispolit më datë 10 9 942 
ora LO para dreke, për t'u gjykuar si të pandehur 
për fajin e 'Sipërrnë. 

U njoftohet se në rast mos prezantimi të tyre 
në ditën dhe orën e caktueme, gjyqi ka për të vazh 
duar në mungesën e tyre, për në qoftë se nuk e jus 
tifikojnë mos ardhjen me shkaqe ligjore. 

Kjo thirrje e botueme në Fletoren Zyrtare të 
Mbretnisë zë vë-rdin e komunikimit. 

Konispol, 27-Vl 942 XX. 
Gj; qta ri Paqtuës 

* * * 
Të qojturit Thoma J. Karkashina, Kalop P. Anas 

tasi. Spiro K. Sofia. Evjeni J. Skënderi, Trandaftli 
V. Elena, Hariklia K Danallo. Efro dna Tn. Anastasi 
Evjeni J. Qero, Elena T. Koçi, Kqstandin S. Koro e 
Vasilrqi Dnjamandi, nga Sajadha e. Greqisë, të pande 
hur sepse më datë 7 XII 1941-XX. kanë kalue kufirin 
greko shqiptar ti,:ëiisht dhe pa pasapi rtë si dhe ka 
lue kontrabandë ,!o;ranore, thirren dhe ftohen me u 
prezantuar para G iy kaiës Paqtuese të Konispolit më 
datë 10-IX-1942 ora 10 para dreke, për t'u gjykuar 
si të pandehur për fajin e sipërmë. 

U njoftohet se në rast mos prezwtimi të tyre 
në ditën dhe orën e caktueme gjyqi ka për lë vazh 
duar në mungesën e tvre, për në qoftë i,;e nuk e jus 
tifikojnë mos ardhjen me shkaqe ligjore, 

Kjo thirrje e hntuerno në Fletoren Zyrtare të 
Mbretnisë zë vëndin e komunikimit.· 

Konispol, 27-6 1942 XX. 
Gjyqtari Paqluës · 

* * * 
MP anën e kësaj letër thirrjeje ftohen, Poropat 

Matteo Giovanni nga Vedrlizze Fiume e Italiës dhe 
Paoletti Pietro Giuseppe, nga Mantova (Pola) e Ita 
Jis, që të d,y hanuesa ma parë në Durrës, si purituer 
në portualin e këtushëm dhe tashti me banim të pa 
dijtur në Shqipër ë, që të prezantohen para Gjyka 
të:'! Fillore lë Durrësit, me datë 19 Shtatuer N2-XX 
ora 9 p. d. si të pandehur, për shkak Re më daten 
29-X-1941-XX iu [an zënë 2000 defter letra cingari 
kontrabandë. 

Në rast të mos prezantimit të tyre ditrn dhe 
oren e sipër treguar Gjyqi ka mo u shikue rë mu 
ngesen e tyre dhe n'emën të Hë Drejtës Botnore; 

Kjo letër thirrje e botueme •. ë Fletoren zyrtare 
zen vendin e Komunikimit. 

Durrës, më 17- VII-1942-XX. 
Kryetari: 

* * * 
Thritot për t' uprezantuar para Gjykatës Paq 

tuese lë B illshit Dega Hetuese brenda një muaj nga 
data e shpalljes në Fletoren Zyrtare të kësaj thirje i 
pandehuri Hysenj Zeqo Binjaku nga katundi Klos i 
Komunes së Qendrës të Nenprefekturës Ballshit që 
sot ndodhet n'arati dhe i akuzuar për· vrasjen e dy 
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vë l lezërvet Dervish Hysni Binjakut dhe A bas Hysni 
Ri .jakut po nga katundi Klosi. 

XP- rast rnos prezantimi në afatin e caktuar më 
sipër Gjvkuta dotë veprojë vazhdimin e hetimevet 
në mungesen e tij konform dispozitavet ligjore. 

Kjo thirje zen vendin e komumkirnit nga data 
e shpall ies uë Fletoren Zyrtare. 

B tlbh, me 7.7 942-XX. 
Gjyqtari Paqtues 

* * * 
Thirret për me U· prezantue para Gjykatës Kole 

~j iale (D. P.) të Prizrenit më datën 26.FU9t2-·XX. ditën 
o .\Lër:Zur,~ ora 9 para-dite. i qujtuni Azgan Ahmeti, 
11g,1 katundi Berishë e Tropojës. tash me banim të 
p.id j.uu në Shqipni, i akuzuem për pjuajtje me qëllim 
vrusjr] '. kundra Ibrahim Bokës nga ay katund para 
datës 7.4.rnao xx. 

.\los-ardhja në pjyq ka me shkaklue shikimin e 
gjyqit simbas ligjit. 

Kjo shpallje botohet në Fletoren Zyrtare të 
.\l h.ctrnës dhe zen vendin e Komunikimit. 

Prizren. më 11.7.1942-XX. 
Kryetar' i Uj. Shk. I-rë 

* * * 
Thirret i p idituri Lam o Dane Gocka] nga ka 

tuudi Sevaster dhe tash me banim të pa ditur në Tur 
qië që të prezantohet në këtë Gjykatë më d. t Shta 
tuer 1942-XX ditën e Prëmte ora!) p:11·.1 dreke për gjy 
kim mbasi bashkëshortja e tij Zonja Fahtime Gor kaj 
ka ngrehë padie për çkunorëzim. 

Kjo, ftesë botohet në Fletoren Zyrtare dhe afi 
shohet në po, tën e kësaj Gjykate dhe si mbas nenit 
50! të Sht. 11 të P.C. dhe zë vëndin e komunikimit. 

Vlonë, më 11 Qershuer 1942,XX. 
Kryetari 

* • * 
l qojturi Sejko Isaj, nga Filati (Greqi) thirret 

dhe froher për l' u prezanrue para Gjykatus Paqlue 
se të Konispolit më datë 10 Shtatuer 1942-XX era 
para dreke si i pandehur sepse më dalë Hi.1-t.HH1 
ka kalue kufirin greko-shqiptar tinëzisht dhe pa pa 
saport ë si dhe kontrabandë. 

I njoftohet të pandehurit Lë sipërmë se në rast 
mos prezantimi të tij në ditën dhe orën e sipërshë 
nuern e, pa e justifikue mos ardhjen e tij sipas ligjës, 
Gjykata ka për të vëndosun në mungesë. 

Kjo thirrje e bolueme në Fletoren Zyrtare të 
.\1 bretnisë zë vëndin e komunikimit. 

Konispol, më 20 Maj 1942-XX. 
Gjyqtari Paqtuës 

* * * 
Të qojturit Duro Hasani, \luhal'em Myftari dhe 

Haset' Shuaip nga Luarasi (Greqi) të pandehur sepse 
më datë i>.2 rn.i2 XX kanë kalue kufirin greko shqip 
tar tiuzisht dhe pa pasaportë, si dho kanë kalue ko 
traba ndë doganore, thirren dhe ftohen ·për t'u pre 
zantuar para Gjykatës Paqtuese të Ko,iispolit, më 
datë l09.191.2-XX ora 10 para dreke për ~·11 gjykuar 
si të pandehur për fajin e sipërmë. 

l ' njoftohet se në rast mos prezantimit lë tyre 
ttP ditën dhe orën o caktuome Gjrqi ka pët të vash 
duar në mungesën e lyre në qoftë se nuk o justifi 
kojnë mos ardhjen e tyre me shkaqe ligjore. 

Kjo thirrje, e bouieme në Fletoren Zyrtare të 
Mbretnisë, zi• vëndin e komunikimit. 

Konispol, më :?i.VI.194:? XX. 
Gjyqtari Paqluës 

* * * 
I qojturi Murat ,\lusaj nga Lopës (Greqi) i pan 

dehur sepse më datë :l0.11.1941-XIX kanë kalue ku 
firin groko-shqiptar tinz isht dhe pa pasa portë si dhe 
kalue kotrabandë doganore, thirren dite ftohen për 
t'u prezantuar para Gjykatës Puqtuese të Konispolit 
me dalë 10.9.1\l-12-XX ora 10 para dreke pfa t' u gJy 
kuar si të pa ndehur për faji II e si pilrmë. 

I njoftohet se në rast mos prezantimi të tij në 
ditën dhe orën e caktueme Gjyqi ka për të vashduar 
në mungesën e tij, nE qoftë se nuk c justifikon mos 
ardhjen e tij me shkaqe ligjore. 

Kjo thirrje, e botueme në fletoren Zyrtare të 
.\I bretnisë, zë rëndin e komunikimit. 

Kouispol, më 2ti.Vl.l!H2-XX. 
Gjyqtari Paqtuës, 

• 
* * 

Thirret me u prezantue para Gjykatës Hetuese 
të Tiranës, me <latë 12 Shtatuer 1!142 XX, dhe n ' o 
rën 9 para dite, si i pandehur i quajturi Xhemal 
Shuaipi, nga Pizreni i Kosovës, dhe tashti me banim 
të pa ditur, mbasi ky akuzohet pse me datë ,ti X.HH-l 
XIX, ka vjedhë nji biçikletë të ankusit, nga obori i 
shtëpisë, Kapiten Falconi Guglielmo, dhe mandej 
është zhdukur. 

Këjo thirrje e botueme në Fletoren Zyrtare zën 
vendin e komunikimit për të pandehurin e sipër 
përmendur. 

'I'iranë; më 6.8.1!H2-XX. 
Gjyqtar] Hetues: 
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* * * 
Të qojlurit Ismail Halluni Rexhep Halluni, J bra 

him Halluni dhe Selim Nexhipi, nga katundi Filat 
dhe Vërselë (Greqi) thirren dhe ftohen për t'u pre 
zantue r para Gjykatës Paqtuese të Konispolit më 
datë 15 Shtator 1942-XX dita e Gjyqit ora 10 para 
dret.e t' akuzuem si të pandehur sepse më datë 3 
~lam 19t2-XX kanë kalue kufirin greko-shqiptar tinë 
zisht dhe pa pasaportë si dhe kontrabandë. 

U njoftohet të oandehurvet të sipërmë se në 
rast mos prezantimi të tvre në ditën dhe orën e si 
për shënuerne, pa e justifikue mos ardhjen e tyre. 
sipas ligjës, Gjykata ka për të vëndosun në mungesë. 

Kio thirrje, e botueme në Fletoren Zyrtare të 
:VI nretnisë, zë vëndin e komunikimit 

Konispol, më 17 Qershor 1942-XX. 
Gjyqtari Paqtues 

Letër-Thirje 

Tnëritet për me u prezantue përpara Gjykatës 
Paqiue-e të Kavajë s Dega Penale, me datën 16 Shta 
tuer 1942 XX ora 9 para dite, i quajtuni Giobatini 
Bruno, Shtetas Italian, shofer pranë Shoquisë Immo 
biljare të Kavajë s dhe tash me banim të paditun 
n' Itali, për t'u gjykue si i pandehun, per shkak se, 
me datën 'i29 :\'laj 1942-XX-, me makinen e vet që 
udhëtonte, ka shtypun aikuesin Sali Saraçin nga 
katundi Gose. 

Në rast se, i pandehuni nuk ka me u prezantue 
ditën dhe orën e caktuerne për gjyq, ka me u shikue 
gjyqi në mungesën e tij. 

Kjo letër thirje, zen vendin e komunikimit. 
Kavajë, me 5.8.1943 XX. 

N dihmës Pretori: 
• 

* * * 
Thirret m'u prezantua para kësaj Gjykate me 

datën 14 Shtatuer 194~-XX ora 9 para dreke, i quj 
turi Nasi Tlia Kazani, "nga Korça, banues më parë 
në Tiranë, sod me banim të paditun, mbasi ka m'u 
gjykue si i pandehur sepse në kundërshtim me or 
donancen o Komisariatit, i janë zanë tetë kilogram 
vaj të pa deklaruar. 

Prandaj në rast të mos prezantimit të tij në 
ditën dhe orën e sipërme. ka m' u shikue gjyqi në 
mungesë, dhe këjo ftesë e botueme në Fletoren Zyr 
tare zeu vendin e komunikimit. 

'l'iranë, me :J0.6.194<1!-XX. 
Kryetari: 

* * * 
'I'hritet të prezantohet para gjykatës Kolegjale 

të Gjinokastrës D. P. e formueme për me datën 
15 9 942, ora !) në mëngjes, si i pandehun Vasil Tha 
nas Papaj nga ka I undi Dhiv: e i- Del vinës, i akuzuar 
se me daten :23 8 941-XIX ka lezionuar me, jë koscr an 
kuesin Jorgji Kristo Zoton nga katundi Dhiver, tue 
i shkaktue Iezione lë sherueshme në 20 dit. 

Mbasi i pandehuni ndodhet me banim të padi 
tur në arati, kështu që të botohet kjo shpallje në Fle 
toreu Zyrtare, tue zënë vendin e komunikimit të leu ë 

thirjes, në rast të mos prezantimit me daten e oren 
e caktuar për gjykim, ka m'u s'ukue në gjyq në mu 
ngesen e tij. 

Gjinokastrë, 27-7-943-XX. 
Kryetari 

* * * 
Thiret për t'u prezantuarë para Gjykatës He 

tuese të Vlorës i quajtuni Esposito Raffaele i të ndy 
erit Giulio, Shtetas Italian, kasap e ba nuës në VJ0rë 
dhe tash me banim të padituri, për t'u prezantue me 
d. 17-9942 i pandehuri për vjedhje. 

Kjo ftesë zen vendin e komunikimit. 
Vlarë, me 10 8 942-XX. 

Zav. Gjyq. Hetues: 

* * • 
Tbiren për me u prezantue në Gjykaten Kole 

gjale Tiranë d. p. për me d. 17-9-942 ora 10 para 
dreke diten e rjte, të pandebunit e qujlun: Asim Ru 
shid Abdullahu banues në kat. Cenes të Fierit, Refat 
Bilal Mergiani nga Konispoli e Skender Halit Lacari 
nga Pogradeci e tash me banm të pa ditun në Shqip 
ni për me u gjykue sepse akuzohet se med. 13 Kall 
nuer 1942 në mëngjes nga shtëpija e ankuesit Zef Tre 
pshit banues në Tiranë kan vjedh nji manto grashë. 

Në rast se të pandehunit skan me u prezantue 
në Gjyqë në kët datë, kjo Gjykatë ka me vendos shi 
kimin e gjyqit në munges të tyne. 

Kjo thirje shpallet në fletoren zyrtare dhe zen 
vendin e komunikimit. 

Tiranë, me 10-7 942-:XX 
Kryetar i Gjyqit 

SHPALLJE 

Zyra e Përmbarimit Korçës shet në ankan një 
yrt, dhe dy ara në katundin Gobesh të zotëruara prej 
Elmas Ismailrt nga Gobeshi banues në Maliq dhe se 
kuestruar prej Merjeme 'I'efik Dobrecamit nga Korça, 
çmuara prej ekspertavet për fr.shq. 2300. 

Ankanti i parë fillon nga e neserrnja e botimit 
për të dytën herë të kësaj shpallje në Fletoren Zyr 
tare dhe mban 30 ditë resht dhe nga e nesërmja e 
mbarimit këtij afati fillon ankanti i dytë (definitiv) 
që mbaron mbas 15 ditëvet në orarin zyrtar. 
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J .ajmërohen iutercsuësit qr duan t'i blenë këlo 
pronja të prezantohen në Zyrën e Përmbarimit Korçës. 

Korçë, më 1 Maj 19-t2-XX. 

* * * 
Zvra e Përmbarimit Korçës, shet në ankand 

3190/i:i~O pjesë të pa ndara të një dyqani të ndo 
d iur në katundin Pojan zotëruar prej trashëzimtarëvet 
ti> Raki> Shahin Glinës nga katundi Pojan dhe të 
sekue-tr.iara prej Ismete Xhela! Shënepremtes nga 
Korça. 

Ant anti i parë fillon nga e nesërmja e boti mil 
për të ri~ tën herë të kësaj Shpallje në "Fletoren Zyr 
tare; dh- mban 3') ditë resht dhe nga e nesërmja e 
mba r imit të këtij afati fillon ankanti i dytë (definitiv) 
që mbaro 1 në krye të 15 di.ëvet 11ë orarin zyrtar. 

Lajmërohen ioteresuësit që duan t'i blenë pjesët 
e këuj dyqani, të prezantohen në Zyrën e Përmbari 
mit Korçë- .• 

K,1rç13, më 16 Mars 1942-XX. 
Përmbaruësi 

* * * 
Zyra Përmbaruese shet në ankand pesë ara në 

k-rtuudiu Dvoran, pesë ara të tjera, dy luadhe. një 
vreshië dhe l/2 pjesë të një vreshti tjetër, të ndo 
dhura këto uë katundin Porodine, zotëruara prej de 
bitorit Qamil Fejzullah nga katundi Porodine dhe 
sekuestruara prej trashëgimtarëvet të Solir Tiko Rus 
tes dhe Emin Balit Dersnikut nga Korça. 

Aokanti i parë frllon më 28 Maj 1942-XX dhe 
mbaron më 26 Qershor 19H-XX dhe ankaoti definitiv 
mbaron më 11 Korrik 1912-XX ditën e Shtune në" 
orarin zyrtar. 

Laimërobcn gjithë interesuesit që duan t'i blenë 
këto pronja të prezantohen në Zyrën e Përmbarimit 
Korçës. 

Kjo shpallje botohet dy herë radhazi në « Fleto 
ren Zyrtare. dhe komunikohet e afishohet regullisht. 

Korçë, më ,\ Maj 1912-XX. 
Përmbaruesi 

Vendim afati për t' aratisun 

Mbassi nuk fu;:bt zanun Sure (Maksut) Shera ose 
Rima barmës në Borç-Kuqlinë qi pandehet se me d. 
l4-Xll-9U ka qëllua me armë e ka plagosur të quj- · 
tunit Xhemat Arbannn e Baftijar Mjekrfn, Kryetaria 
e Gjykatës së Shk. J. Durrës që prej datës shpalljes 
të Uti vendimi, të pandehuuit përmend-qo i nep dhetë 
dit afat, për me u prezantuë para gjykatës. Në kjoftë 
se nuk i paraqitet pjykatës mbrenda këti afati vërle 
tehet se nuk don mo ju bindë ligjëe, dhe kështu ka 

me u shikuë gjyqi në mungesë, kan me ju rrëzue lë 
drejtat civile, ka me ju sikvestruë pasunia dhe me 
asnji mënyrë nuk ka me pasë të drejtë ankimi mbi 
vepi imet e bam u na. 

Të gjith karabinierët e policët janë të detyruem 
me zanjen e tij. 

Për plotësimin e veprave të përmenduna i asht 
sbkrue Prokuroriës Shtetit dhe në mbështetje të ne 
nit B71, :l72 të procedurës penale shpallet ky vendim 

Durrës, më 28 Korrik 1942-XX. 
Kryetari 

* * * 
)lbassi nuk asht zanun Selim Noka i hiri i 

lljazit banuë s në katundin Kalis qi pandehet se me 
dt. 2:~ 8.1940- X:V 11 l ditën e ka vra vdekun, të qujtu 
nin Xhemati Billën nga katundi Vilë, Kryetaria e Gjv 
katës së Shk. I rë Prizren që prej datës shpalljes të 
këti vendimi, të pandehunit përmenduri i nep daetë 
ditë afat, për me, u prezanluë para gjykatës. Në kjof 
të se nuk i paraqitet gjykatës mbr euda këti afati 
vërtetohet se nuk don me ju bindë ligjës, dhe kështu 
ka me u shikuë Fjyqi në mungesë, kan me ju rrëzue 
të drejtat civile, ka me ju sikvestruë pasunia dhe 
me as nji mënyrë nuk ka me pasë të drejtë ankimi 
mbi veprimet e bamuna. 

Të gjith 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 ne 
nit 371, 3H lë procedurës penale shpallet ky ven 
dim. 

Prizren, me 11.7.1942-XX. 
Kryetari. 

* * • 

Mbassi nuk asht zanun Zejnel Saliu i biri Sa· 
liut, banuës në katundin Kalis, qi pandehet se me 
dt. 2:3.H.1940-XVlll ditën e ..... ka vra vdekun të 
qujtunin Xhemali Billën nga katundi Vilë, Kryetaria 
e Gjykatës së Shkallës lrë Prizren që -prej datës 
shpalljes të këti vendimi, të pandebunit përmendua 
1 nep dhelë ditë afat, për me u prezantuë para gjy 
katës. Në kjoftë se nuk i paraqitet gjykatës mbren 
da këti afati vërtetohet se nuk don me ju bindë li 
gjës, dhe kështu ka me u shikue gjyqi në mungesë, 
kan me ju rrëaue të drejtat civile, ka me ju 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 detyrue m 
me zanjen e tij. 

Për plotësimin e veprave të përmenduna i asht 
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shkrue Prokuroriës Shtetit dhe në mbështetje të ne 
nit 371. 3H të procedurës penale shpallet ky vendim. 

Prizren, më 11.7.1942-.AX. 
Kryetari. 

* * * 
Mbassi nuk asht zanun Shaqir Dalliu i biri i 

Daliut banuës në katundin Kalis qi pandehet se me 
dt. 23.8.1910-XVJII, ditën e ..... ka vra vdekun 
të qujtunin Xhemali Billën nga katundi Vilë, Kryeta 
ria e Gjykatës së Shkallës r rë Prizren që prej datës 
shpalljes të këti vendimi, të pandehunit përmendun 
i nep dhetë ditë afat, për me u prezantue para gjy 
katës. 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 
pasunis dhe me as nji mënyrë nuk ka me pasë të 
drejtë ankimi mbi veprimet e bamuna. 

Të gjith karabinierët e policët janë të d- tyruem 
me zanjen e tij. 

Për plotësimin e veprave të përmenduna i asht 
shkrue Prokuroriës Shtetit dhe në mbështetje të ne 
nit 371, :3H të procedurës penale shpallet ky vendim. 

Prizren, më 17.7.1942-XX. 
Kryetari. 

* * * 
Mbassi nuk asht zanun Xhaferr Lita i biri i 

Aliut banuës në katundin Kalis, qi pandehet se me 
dt. 25.4.1939-XVJI ditën e ..... ka vra vdekun të 
qujtunin Zyber Ibrahimin nga katundi Shulla, Krye 
taria e Gjykatës së Shk. Irë Prizrenit, që prej datës 
shpalljes të këti vendimi, të pandehunit përmendun 
i nep dhelë ditë afat, për me u prezantuë para gjy 
katës. Në kjoftë se nuk i paraqitet gjykatës mbrenda 
këti afati vërtetohet se nuk don me ju bin.lë 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 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 të ne 
nit 371, 372 të procedurës penale shpallet ky vendim. 

Prizren, më 11.7.1942-XX. 
Kryetari 

* * * 
Mbasi nuk asht zanun Rushit Lita i -biri i Aliut 

banuës në katundin Kalis, qi pandehet se me dt. 

25.4.1939-XVII ditën e ..... ka vra vdekun të quj 
tunin Zyber Ibrahimin nga katundi Shulla, Kryetaria 
e Gjykatës së Shk. Irë Prizrenit. që prej datës shpall 
jes të këti vendimi, të pandehunit përmendun i .nr-p 
dhetë <iilii ;if.it, p.'>r me u prezantuë para gjykatës. 
Në kjofrë se nuk i paraqitet gjykatës mbreuda këti 
afati vërtetohet se nuk don me ju bindë ligjët!, due 
kështu ka me u shikuë gjyqi në mungesë, kan me 
ju rrëzue të drejtat civile, ka me ju sikvestruë pasu 
sunia 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 eveprave të përmenduna i asl.t 
shkrue Prokuroriës Shtetit dhe në mbështetje të ne 
nit 371, 37'!:! të procedurës penale shpallet ky vendim. 

Prizren, më 11.7.1942-XX. 
Kryetari. 

* * * 
Mbasi nuk asht zanun Xhemali Martini 
.. banuës në katundin Çaj, qi pandehet se me 

dt. 24.4.1939-XVII ditën e ..... ka vra vdekuri Hi. 
të qujtunin Zyber Ibrahimin nga katundi Shulla, 
Kryetaria e Gjykatës së Shk. Irë. Prizrenit, që prej 
datës shpalljes të këti vendimi, të pandehunit për 
menriun 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 bin 
dë ligjës, dhe këhhtu ka me u shikuë gjyqi në mun 
gesë, kan me ju rrëzue të drejtat civile, ka me ju 
sikvestruë pasunia dhe me as nji mënyrë nuk ka me 
pasë të drejtë ankimi mbi veprimet e bamuna. 

Të gjith karabinierët e policët janë të detyruem 
me zanjen e tij. 

Për plotësimin e veprave të përmenduna i asht 
sbkrue Prokuroriës Shtetit dhe në mbështetje të ne 
nit 371, 37'!:! të procedurës penale shpallet ky vendim. 

Prizren, më 11.7.194'!:!-XX. 
Kryetari. 

i, 

* * 
Mbasi nuk asht zanun Hasan Haxhija i biri i 

Jusufit banuës në katundin Znerkë, qi pandehet se 
me dt. 22.11.1940 XIX ditën e ..... ka vramë vde 
kun të qujtunin Rustem Zeqirin po nga ay katund, 
Kryetaria e Gjykatës së Shk. së I rë Prizrenit që 
prej datës shpalljes të këti vendimi, të pandehunit 
përmendun i nep dhetë ditë afat, për me u prezan 
tuë para gjykatës. Në kjoftë se nuk i paraqitet gjy 
katës mbrenda këti afati vërtetohet se nuk don me 
ju bindë ligjës, dhe kështu ka me u shikuë gjyqi në 
mungesë, kan me ju rrëzue të drejtat civile, ka me 
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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 dvtyruem 
me zanjen e tij. 

Për plotësimin e veprave të përmëoduna i asht 
shkrue Prokuroriës Shtetit dhe në mbështetje të ne 
nit 371, 372 të procedurës penale shpallet ky vendim. 

Prizren, më 11.7.194'2-XX. 
Kryetar i. 

* * * 
Mbasi nuk asht zannn Selim Sinanaj i biri i 

Dinit banuës në katundin Vllad, qi pandehet se me 
dt. 11-4-1940-XX ditën e ..... ka gjuajtë për vra 
sje të qujtunin Shpend Tabiriu dhe më datën 2li 9- 
1940-XVlII, ka vra Zenun Abdullhin Kryetaria e Gjy 
katës së Shk. l-rë Prizrenit që prej datës shpalljes 
të këti vendimi, të pandehu nit përmenduni nep dhelë 
ditë afat, për me u prezantuë para gjykatës. Në 
kjoftë se nuk i paraqitet gjykatës. Në kjoftë se nuk 
i paraqitet gjykatës mbrenda këti 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 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 
shkrue Prokuroriës Shtetit dhe në mbështetje të ne 
nit 371, 372 të procedurës penale shpallet ky vendim. 

Prizren, më 11-7-1942-XX. 
Kryetar i. 

* * * 

Mbasi nuk asht zanun Sahit Sbabani i biri i 
Shabanit banuës në katundin Brekije, 4i pandehet 
se .me dt. 12-6-1939-XVII ditën e ..... ka vra vde 
kun të qujtunin Asllan Iljazin nga ay katund, Krye 
taria e Gjykatës së Shk. I-rë Prizrenit, që prej datës 
shpalljes të këti vendimi, të pandehunit përmendun 
i nep dhetë ditë afat, për me u Ptezantuë para gjy 
katës. Në qoftë se nuk i paraqitet gjykatës 
mbrenda këti afati vërtetohet se nuk don me 
ju bindë ligjës, dhe kështu ka me u shikuë gjyqi në 
mungesë, kan me ju rrëzue të drejtat civile, ka me 
ju sikvestruë pasunia dhe me as nji mënyrë nuk ka 
me pasë të drejtë ankimi mbi veprimet e 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 të ne 
nit 37.(, ;37:2 të procedurë s penale sh;.:>allel ky vendim. 

Prizren, më 11-7-1942-XX. 
Kryetari. 

* * * 
Mbasi nuk asht zanun Rexhep Jslami i biri i 

Islamit barmës në katundin Zherkë, qi pandehet se 
me dt. 9 6-1940 XVII, me paramendim ditën e ..... 
ka vra vdekun të qujtunin Ahmet Sulë Alinë po 
nga ay katund, Kryetarin e Gjykatës së Shk. J-rë Priz 
ren që prej daës shpalljes të këti vendimi, të pande 
hunit përmendun i nep dhelë ditë afat, për me u pre 
zantuë para gjykatës. Në kjoftë se nuk i paraqitet 
gjykatës mbrenda këti afati vërtetohet se nuk don 
me ju bindë Iigjës, dhe kështu ka the 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 veprim- te bam u na. 

'I'ë gjith karabinierët e pol <'ët janë të detyrue m 
me zanjen e tij. 

Për plotësimin e veprave të përmenduna i asht 
I 

shkrue Prokuroriës Shtetit dhe në mbështetje të ne- 
nit 37l, 372 të procedurës penale shpallet ky vendim. 

Prizren, më 11 -7-194-'2-XX. 
Kryetari. 

SHPALLJE 

Kërkohet të dekllarohet absent Çerçis Dalani 
nga Shalësi Konispolit larguar nga banesa tij e mbra 
me njëzet vjet përpara për Amerikë të Veriut pa dër 
guar letra nuk dihet ku ndodhet dhe në rron ose ka 
vdekur. 

Kushdo që ka kundërshtim mbi rlekllarimin e 
tij absent ta parashtrojë para gjykatës Kolegjale të 
Gjinokastrës. 

Gjinokastrë, 29 Korrik 1942-XX. 
Kryetari 

SHPALLJE 

Kërkohet të dekllarohet absent Apostol )11hal 
Nasto nga Delvina larguar 15 vjet përpara nga ba 
nesa tij e mbrame me drejtim të pa ditur. 

Kushdo që ka kundërshtime mbi dekllarirnin e 
tij absent 1i parashtrojë pan gjykatës Shk. 1 Gjino 
kastrës. 

Gjinokastrë, 25-ti-1942-XX. 
Kryetari 

BKSH
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? ARTE SUPPLEMENT ARE in lingua itallano 

GAZZETTA 
DEL REGNO 

Anno XXI - Nr. 91-bis 

UFFICIALE 
D'ALBANIA 

Tirana, lunedi 3 agosto 1942-XX 
EDITA DAL MINISTERO DELLA CULTURA POPOLARE 

CONDIZIONI o· ABBONAMENTO cosro E MODALITA PER LE INSERZIONI 

A.~ilANIA, ITALIA e IMPERO 
ESTERO (Pae,! dell' Unione Postale) 

per uo cone h. alb. 20 
30 

On numero del meH In corao (olno a 16 pagiue) 
( per 6 me1i , met&. prezzo) 

rr. alb. 0,?.0 
• I .> errerroto 

Ognl la,clcolo O in vendlta ancbo pruso le Ubrerte autort«alo. 

Gli abbonamenU di regola decorrono dal giorco di ncevitnf'O'O dell" tmporte No.1 
d garantiace l'invio det numerl arretrati. 

L'importo dell' abbonamento o per numori aeparati, ee pe: cendenu in Albania, deve 
111uere venato ai locali Uffict di Finanz.a e ia relativa quietanxa nmesec al Ministero 
dalia CULTURA POPOLARE se dali' !taha, lmpero o dai, I' E,tero, con a,segno bcncono 
ttilato in !ranch, albanesi, aumenlata (se per cbboncmenn) ii Ir. alb. 0.50 per spesc 
di quietonza. 

Gli Ulllcl ,talall (civili o militart) a gli Enti punouct , quando autonomi o ocean, 
irati (cio6 non gli Ulficl dipendenti) . posscno rlcbiedera por iscntto una o p10. cnpiB 
-1raluile (sciolta o In abbonamenlo) par ,e a per gli Ulflcl d!pendenti. 

•• non supere una colonna (olbanese e italiano) minime fr. alb lo 
•• oOre una colonna , , par ogni colonna 

L' Importo t da ver,ar,i in anticipo . salvo per gli Ullici statali o parcutatall con 
la ,te'9e modallla came per gli abbonamenti. 

Le lnserzioni sono gratuite soltanto per i Tribunali o l'Ammtniatrazione statala quccdc 
per legge non • prevrsta o non t!I po1!ibile la rivalsa au terzi dalia spaaa per ; rn- 
1arztona. 

La pubblicazione delle tnserztoni avviene . salvo speciali circostanza · entro i prtn:u 
3 numert depo la data di rtcevunentc. 

N. B. Ogni corrispondenza o versamento deve essere indirizato al: 
MlNlSTERO DELLA CULTURA POPOLARE 

(GAZZETTA UFFICIALE) 
T I R A N A (Albania 

DECRETl LUOGOTENENZ£ALI di nmnina 

- Con D. L. 9 marzo 194-:z - XX, su proposta del 
Ministre Segretario di Stato per gli Interni, il Sig. 
H.efat Berisha, e nominalo Sottoprefetto di J. classe 
a Gjilan, con assegno mensile di Fr. Alb. 300· 

- Con D. L. 10 marzo 1942-XX, su proposla del 
Ministro Segretario di Stato per gli Interni, il Sig. 
Adem Kurtaga, e nominato Sottoprefetto di I. classe 
a Rorhaje, con stipendio mensile di Fr. Alb. 300 .. 

- Con D. L. 22 marzo 1942 - XX, su proposta del 
Ministro Segretario di Stato per le Finanze, sono 
nominati Agenti II Ctasse, dieci impiegati, indicati 
nel testo albanese (vedi testo albanese). 

- Con D. L. 3 aprile 1942 - XX, su proposta del 
Ministre Segretario di State per te Finanze, sono 
accettate le dimissioni rassegnato dal Sig. Matheo 
Gjoni, impiegalo del Gruppo A, Grado X, in servizio 
presso Ja Sesione Coutabile del Ministero dell'£nterno. 

Decreio Luoqoieneneiale 18 maggio 1942-XX 
(\Omina di un componente ii Tribunale Militare 

NOi 
Luogotenente Generale di Sua Maesta 

VITTORIO EMANUELE III 
Per Grazia di Dio e Volonta delta Nazlone 

RE D' IT ALIA E D' ALBANIA 
IMPERATORE D' ETIOPl.4. 

In virtu dell' Autorita a Noi conferita ; 
Vist! i nostri Decreti 31 maggio 1940-XVJIJ 

n. 189 e 15 agosto 1940-XVIII n. 379, relativi al 
riordinamento dei Codici e dei Tribunali Militari: 

Visto il nostro Decreto del 1 ottobre 1640-XVILI, 
relativo alla nornina di componenti il Tribunale Militare 
delle Forze Armate Uniiicate; 
Vista la richiesta del Comando Superiore Forze Arma- 
te Albania; 

Su proposta 
Ministri; 

del Presidente del Consiglio del 

abbiamo decretato e decretiamo : 
A componente il Tribunale Mililare delte Forze Armate 
U nificate ë chiamato ii Capitano Tommaso Monetti, 
con funzione di Procuratore generale a. i., in sostituzio 
ne del Capitano Ubaldo Boccia destinato al altra sede. 

Il presente Decreto sara pubblicato uella Gazzet 
ta Ufficiale del Regno. 

Tirana li 18 maggio 1942-. 
Francesco Jacomoni 

M. Kruja 
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Decreto Luoqoleneneiale 2 «çoeto 1942-Xli.. Decreio Luoçoteneneiale 2 ri9osto 1942- XX 

Modifica alla tabella del Corpo Armato delta Polizia 

NOi 
Luugotenente Generate ,li Sua l\laesti\ 

VITTORIO EMAI\UELE lii 
Per Grazia di Dlo e Vol ,oh\ della Nuluo~ 

RE D' IT ALIA E D' ALBANIA 
IMPERATOUE I' ETIOPIA 

• 
In virtu dell' Autorita a Noi conferita; 
Visto l' art. 15 dello Statuto Fondamentale del 

Regno ; 
V1sli i nostri Decreti nr. 15 del 27.2.1942-XX 

sulle attribuzioni dell' autorita con funzioni di Polizia, 
I' istituzione ed il funzionamento del Corpo Armato 
di Poli zia; 

Ritenuta la necessita assoluta e urgente di adat 
ta re l' organico del Corpo Armato di Poli zia alle esi 
genze del suo funzionamento; 

Udito ii Consiglio dei Ministri ; 
Su pro posta del Ministre Segreta1 io di Stato 

per gli Interni, di concerto col Ministre delle Finanze; 
abbiamo decretato e decretiamo: 

Art. 1 
Il prospelto delta. Tabella organica del Corpo 

Armato di Polizia, accluso al Nostro Decreto nr. 15 
del 27.7.194'l!-XX, per quanto concerne il Gruppo A), 
e modificato come segue: 
Grado III Direttore Generale della Polizia 

» V Questori di I-a classe 5 
• VI Questori di II-a classe 10 
• V 1I Vice Questori 8 
• VI [I Commissari 15 
• IX Aggiunti Cornmissari 12 
• X Vice Commissari 29 
• XI Aggiuuti vice-commissari 26 

11 presente Decreto entra in vigore dalia data 
di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno 
e dal Ministre proponente sara presentato al Consiglio 
Superiore Fascista Corporativo per la sua conversione 
in legge. 

Ordiniamo ehe ii presente Decreto sia pubbli 
cato nella Gazzetta Uffrciale del Regno, mandando 
a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare. 

Tirana, li 2 agosto 1942-XX. 
Francesco Jacornoni 

M. Kruja 
S. Gurakuqi 

Nomina di Questorl e altri funzionari della P.S. 

NOi 
Luogotenente Generate di Sue Maesta\ 

VITTORIO EMANUELE lii 
Per Grazia di Dlo e Volonta della .~azlone 

RE O' ITALIA E D' ALBANIA 
IMPERATORE D' ETIOPIA 

In virtu dell' Autorita a Noi conferita: 
Vislo Nostro Decreto in data '!.7 febhraio 1942- 

XX, n. 15; 
Su proposta del Ministre Segrelario di Stato 

per gli I nterni ; 
abblamo decretato e decretlamo: 

(Seguono nomine di Questori e altri funzionari 
della P.S. Grupo A). 

Vedi Elenco nella parie albanese) 
Ordiniamo ehe ii prescnle Decreto sia pubbli 

cato nella Gazzetta Uffrciale del Regno e notificato 
alla Corte dei Conti per la registrazione. 

Tirana, li 2 agosto Hl42-XX. 

M. Kruja 
Francesco Jacomoni 

Decreto Luoqoteneneiali 2 agosto 1!J4:d-XX 

Nomina di impiegati della Polizia 

NOi 
Luogotenente Generate di Saa Musti 

VITTORIO EMANUELE III 
Per Grazia di Dlo e Votonta dells Nazlone 

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

In virtu dell' Autorita a Noi conferita ; 
Visto Nostro Decreto in data 27 febbraio 194-z 

XX, n. 15; 
Su proposta del Ministro Segretario di Stato 

per gli Interni ; 
abbiamo decretato e decretiamo 

(Seguono nomine di impiegati della Polizia, 
Gruppo C. - Vedi Elenco nella parie albanese). 

Ordiniamo ehe il presente Decreto sia pubblicato 
nella Gazzetta Ufficiale del Regno e notificato alla Corte 
dei Conti per la registrazione. 

Tirana, li 2 agosto 1942-XX. 
Francesco Jacomoni 

M. Kruja 

Shtypshkroja ,Nikaj, Tirant 
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fARTE SUPPLEMENTARE in lingua italip.na a pag. 1-a 

Viti XXI. 

FLETORJA 
Nr. 92 

ZYRTARE 
SHQIPI ARE, __ f E MBRETNISE 

Tiranë, e Mërkurë 5 Gusht 1942-XX 

KONDITAT E PAJTIMIT 

BOTOHET PREJ MINISTRIS SË KULTURËS POPULLORE 

TAKSA e RREGULLA P£R SHPALLJET 

Pll SHQIPEJll. ITALI e PllANDORI • 
• JASHTE (Shtete tt B. Postal) 

por njl vit fr. Shq. 20 
" " " 30 

(por 6 muaj , gjysma) 
NII Numur (deri 16 faqelh) l muajit n' udhtlm, fr. Shq. 0,20 
• • • • I vjetor • 1.- 

(Nu.mura to veçanta shiten edhe no LlbrarltA) 
Tl hollat por pajUme oae por aasl numurash a koleblone pa 

guhen no ZyrCln e financave no çdo vend doe dëftesa pClrkatClae 
duhet t' I dorgohet Ministria sli KULTURES POPULLORI: 
por FLETOREN ZYRTARE, nga jashto pajUml mund to dOrgohet 
me çek banke tua ahtue fr. ahq. 0.70 por pullat e dllftesC11, dhe 
~o 1fatCI drejUm. 

Kur nuk kalon nlli ahtyllCI (shqip e Italisht) 
Ptr ma 1hum se nlli 1htylli (por çdo shtylla) 

fr. Shq. 10 
5 

Botobon pa vleltl ,bpalljel q'u perka,!n gjyqeve 011 ad:nlnbtralll Sbtetnore dhe 
ato li clll1uemal l'aUlla o,e li pOrjaabtuamo llgjlrl1bt nga pagimi taban Sbtetnorc. 

Shpalljet botohen rragull!sb · kur nuk pengojnl ra,je ti poaaçmc .. ndlr 3 numu, 
rat • para paa mbritja, al tyre nl Radaka! 

paga,a e abpalljavel bibat li edhe j!lr pajtimet DI Zyrat P!Dancjarc 

DREJTIMI pir kcrrespondencë dha page,al o,bt 
MIN1STRIS£ S£ KULTUR£S POPULLORI: 

(FLETORJA ZYRTARE) 
TIRAN2 

PERMBAJRJE 

1) D.M. 9 Gusht 1942-XX Nr. 158 
Aprovim i buxhetit konsuntiv të Kryqit të 
Kuq Shqip. për v, f. 1936-37 

2J D.M. 9 Gusht 1942-XX Nr. 159 
A provim i buxhetit konsuntiv të Kq qit të 
Kuq Shqip. për v, f. 19:37-38 

:J1 D.M. 9 G nsh! 1!142-XX Nr. 160 
Aj.rovim 1 buxhetit konsuntiv të Kryqit lë 
Kuq Shqip. për v. f. 1938-39 

4) D.M. 9 Gueht 1942-XX Nr. 161 
A provim i buxhetit konsuntiv të Kryqit të 
Kuq Shqip. për periudhën 1.5.3Çl-31.12.:H 

5\ U.M. 9 Gusht 1942-XX Nr. 162 
Aprovim i buxhetit kousuntiv të Kryqit të 
Kuq Shqip. për periudhën 1.1.40-30.6.40 

SOMMARIO 

1) D.L. 9 giugno 1942-XX Nr. 153 
Approvazione del bilancio cons. dellla Croce 
Rossa Albanese fino 1936-37 

2) D.L. 9 giugno 1942-X.X. Nr. 159 
Approvazione del bilancio cons. della Croce 
Rossa Albanese fino 1::137-38 

3) D.L. 9 giugno 1942-XX Nr. 160 
Ap pr o va z r o n e dr l hrla nc.o cons. della Croce 
Rossa Albanese fino 1938 39 · 

iugno 1942-XX Nr. 161 
Approvazione del bilancio cons. della Croce 
Rossa Albanese dal 1 aprile 1939 fino 
al 31 dicembre 1939 

5) D.L. 9 giugno 1942-XX Nr. 162 
Approvazione del bilancio cons. della Croce 
Rossa Albanese dal 1 gennaio fino al 
:30 giugno 1940 BKSH



Nr. 92 ~'LETOR.JA ZYRTARE 5 Gusht 1942-~X 

RELACJON MBI BUXHETIN KONSUNTIV TË KRYQIT KUQ SHQIPTAR 
për ushtrimin financjar 1936-37 

Buxheti konsuntiv i Kryqit të Kuq Shqiptar për ushtrimin 193G 37 mbyllet me nji sufficit prej fr.a , 
75.657.29, si ç'tregohet në pasqyrëzën e përmbledhjes së përgjithshme, 

Tue shqyrtue tash veç e veç përfundimet e t' ardhunavt t dhe ato të shpenzime të gjatë ushtrimit 
1936 37 rezulton: 

Pjesa e t' ardhunave : 

'1' ardhuoat e parapamuna për ushtrimin fma ncjar 193(-i 37. 
Gjatë ushrimit u-vertetuen t' ardhuna prej 
Me nji paksim në krahasim të parapamjeve prej 
Shuma e naltë-tregueme e ver+etue me prej 
U'-nxuarr 
Tue lanë të mbrapambetuna aktive për 

fr.ari :mo.ooo.- 
" 286 852.03 

" 14147~ 

" 285.85~.03 
273. 174.38 

" . 12.()77 .ti[) 

Pjesa e shpenzimeve 

Shpenzime për ushtrimin financjar H>3li-:37 janë parapa muu në » :J00.004 
Janë marrë pengime (dhe pague të gjitha). ,. <:ll0.1!)4.74 
Me nji ekonomi prej 11» KH.hU9:-'26 
Tue marrë parasysh se të mbrapambetuna pasive nuk ka lanë ushtrimi financjar 1936-:37 për shkak 

se r.ë veprim ka qenë gJitbënji sistemi i buxhetit. t' arkës shuma e fr.ari 12.677.65 e të mbrapambetunave ak 
tive mbetet si rezervë plotsuese që do të figurojë në nxjerrjet e kapitullit rispektiv të konsuntivrt të vjetit 
1937-38. 

Gjestioni i Arkës 

I gjithë gjestioni i arkës përmblidhet si vijon: 
Gjendja e arkës me 1.IV.1936 . 
Nxjerrje nga t' ardhunat buxhetore gjatë ushtrimit 
Nga depozitime të ndryshme 

Pagesa buxhetore gjatë ushtrimit 
Hua Shoqnis Portland-Çimento Shkodër 
Këthim depozitash 
Gjendja e arkës me 31.IlJ.1937. 

fr.ari 37:3.343.46 
,. 273.174 38 
» 30.195.60 

Shuma e përgjithshme fr.ari 67(-i 713.44 
» 210.194.74 
» 175.000.- 
)> 9.375.- 
)> 28!.143.70 

Shuma e përgjithshme fr.ari 676.713.44 
Këtu duhet të kujtohet se në gjendjen e arkës përmblidhet dhe nji pjesë e konsiderueshme në karte 

konta:bile që mbeten të likvidohen në vjetet e ardhshme si mbas natyrës së tyne. 

' 
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FLETORJA ZYRTARE 5 Gusht 1942-XX Nr. 92 

Dekret Mëkambësu~r Nr. 158 
9 Qershor 1942-XX 

Aprovim' i Buxhetit konsuntiv të Kryqit të K. Sh. 
për v. f. 1936-37 

NA 
Mëkambësl I Përgjithshëm I Madhnls 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 1ë Na asht delegue; 
Mbasi u-pa neni 1 i Dekretit Nr. 96 datë 12 Mars 

1940-XVIII; 
Mbasi u-pa vendimi datë 8 Shtatuer 1941-XIX 

Nr. 19 i Komitetit Qendruer të Kryqit të Kuq Shqip 
tar; 

Mbasi u-ndigjue Këshilli i Mmistravet ; 
Mbi propozimin e Ministrit Sekretar Shteti për 

Punët e Mbrendshme. 
kemi dekretue dhe dekretojmë : 

Neni 1 
T' ardhuna të rendëshme e të pa rendëshme të 

vertetueme gjatë ushtrimit financiar 1936-37 janë të 
caktueme në bazë të përfundimeve të këtij buxheti 
konsuntiv në shumën e fr.shq. 285.582.03.- 
prej së cilës janë nxjerrun » 273.17 4.38.- 
dhe ngelin për t'u nxjerrë 

(lë mbrapambetuna aktive) fr.shq. 12.677.65. 
Neni 2 

Shpenzimet e rendëshrue e të parendëshme tij 
pengu eme gjatë ushtrimit financiar 1936 1937 janë të 
caktueme në shumën fr.ari 210.194.74 
prej së cilës asht pague shuma e ,. 210.1\14.74 
Tue mo s mbetun gja për t'u pague 
(të mbraparnbetuna pasive) 

Neni 3 
Asht e vërtetueme rispektivisht në shumën prej 

fr ari 30 1%.60 dhe 9375 shuma e përgjithshme e të 
hyemeve dhe e të dalunave të llogariës së depozitave 
(jasht buxhetit). 

Neni 4 
Vërtetohet shuma e fr.ari 175 000 ak ordue si hua 

Shoqënis Portland Çimento Shkodër e pague nga 
fondet rezervë (gjendja e arkës). · 

Neni 5 
Gjendja e arkës me 31 Mars 1937 asht caktue 

në fr.ari 282.143.70. 
Neni 6 

Urdhënojmë që ky Dekret bashkë me buxhetin 
konsuntiv q' i asht bashkalidbun të botohet në Fleto 
ren Zyrtare të Mbretnis, dhe t' i komunikohet Këshi 
llit Kontrollues për regjistrim. 

Tiranë, me 9-6-1942-XX 
Francesco Jacomoni d, v, 

u. Kruja d. v. 

Përmbledhje e Përgjithshme krahasim! e shpenzimeve 
dhe e t' ardhunavet t' ushtrimit 1936-37 

(Kohë: 1.IV.1936-31.III.1937) 
.l:{li_;ALlZ.lMl ROTULL U:SHTRIML'J Ekonomi mbi 

Fonde dhe 'I'ë 1 Det vrë e fondet e dife- 

t'ardhuna të Pagesa e nge una , · renca e t 'erdh- 

E ME R .• T I l\I I para pame e 
... t' t ardhunav- nave të verte- pet u pa- të .. t . . e ver e- tueme kundrej t 

l' aprovueme nxjerje gue e nxJerrJe\ tueme para pamjeve 

~·r. ari Fr. a, i 111·. an Fr. an r'r. "rt 

T' ardhuna 300.000.- 273.174.38 12.677 66 285.852.03 - 14.147 97 

Total 300.000.- 273.174.38 12.677.66 285.852.03 - r4.147 97 

Shpenzime 300.004.- 210.194.74 - 210.194.74 89.809.26 

Total 300.004.- 210.194.74 - 210.194.74 89 8v9 26 

Diferenca - 4.- + 62.979.64 + 12.677.66 + 75.657.29 75.661.29 

\ 
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Nt. 92 ~·L~TORJA ZYRTAR~ 5 Gusht 1\J42-XX 4 

T' ARDHUNA REALE T' USHTRIMIT 1936-1937 

Realizimi rrotul vjetit Diferencë e 

Parapamje 
vertelueme 

..; °' 
Të ngeluna kundrejt 

~ EMERTii\lE t' aprovueme 
::.,:: ~ Nxjerrje për t'u Vertetime parapamjevi 

::.,:: nxjerrë t' aprovuem« 

fr. ari ~'r. ar-1 - -~'r. ari Fr. ari 11·r. ari 

KATEGORIA E 1-rë I 
Pasunija e pa tund. e Kryqit 

W Kuq 
1 1 Prodhimi i ullijvet ~00.- - - - ':WO.- -- 

2 
. 

E treta e çiflikut Rrethë 5.000. - 6.210.30 - 6.219.30 + 1.219.30 

3 Prodhimi i pyllit Divjak 6.000. - 1.722.80 - 1.72?l.80 4.277.20 - 

4 Qiraja e pasunis Sarandë . 24000.- - 12.677.65 12.677 .(i,, - l L:322.35 
. 

KATEGORIA E II-të 
Gjanat me vleftë 

2 1 Shitja e pullavet 186.500.- 201.402.:m - 204.402.;30 + 17.902.30 
2 Shitja e letrave me vleftë 10.000.- 7.341.- - 7.341.- - 2.659.- 

2 3 Shitja e flamurëve 10.000.- 7.946.25 - 7.946.25 - 2 053 75 

4 Shitja e pullave postar fakul. 100. - - - - - 100.- 

KATEGORIJA E III-të 

Fitime nga lloterija 
3 1 Fitimë nga lloterija 14.000.- 9.623 71 - 9.623.71 - 4 376.29 

2 T' ardhuna të barnatores 200.- - - - - 200.- 

KATEGORIJA E IV-të 

Të ndryshme 
! 1 Kontribucjoni i Bashkive 32.000.- 26.919.09 26.919.09 - 5.080.91 - 

2 Kamatat e kapitalJt në bankë 7.000.- 5.68'2.31 - 5.682.31 - 1.317.69 

3 Ndihma të mbrendëshme 5.000.- 1.230.45 - . 1.230.45 - 3.769.55 

4 Qiraja e Aerodromit Promemoria 643.85 - ~643.85 +. 643.85 

5 Të ndryeshme e µ-joba Promemoria 1.443 32 - 1.41-3.32 + 1.44-3.32 

Shuma 300.000.- 273.174.38 e 12.677.65 285.85!.03 - 14.147.97 

;-· 
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SHPENZIME REALE T' USHTRIMIT 1936-37 

EMERTIME 

Ekononnja I 
mbi fondet 
kundrejt 

para pamjeve 
t' aprovuem 

__ F_r a_r_i_l~arr- 

Realizimi rrotull vjelit 

Parapamje I \ Të ngeluna 
t' aprovueme Pagesa për t'u 

pague 
Fr. ari Fr. ari Fr. ari 

Detyrë 

1 

1U 
,I u 

3 
4 
5· 

fi 

7 
8 

9 

1 

I QENDRA E KRYQIT TË KUQ SHQIP. 
KOTEOORIJA E I-të 

Drejtorija e Përgjithshme 
Rrogë përsoneli 
Përfaqsime 

Shpenzime k omisjone sh 
Shpenzime Zyre: Qira 

2 
3 
1 

2 Sbkresina 
Koris, Teleg. 
,Tel. Pos. 
Mobilie 4 

5 
)> " 

Shtypshkrim". 
6 Shpenzime ndhtimi : 

a) Për nëpunsit e Institutit. 
b) Fond në disp. të Drej. P. për Udht. 
Vesh-mbathje sherbëtorësh . 

Skonti pullash 
Shtyp. rivistash, broshura, përkth. 

Shdamime 
Të ndryeshen I 
Subvenejo Inst. Ndërkombëtare 
Ndihmë të vebektëve 
Kryqi i Kuq i të :PlijYe. 
Administrimi i llote ·is. 

7 
8 

1 

1 
·1 

1 

1 
1 n 

i çifrikut Rreth 
i pyllit Divjakë 

KATEOORIJA E H-të 

Dispanserija 

1 Rrogë personeli 

Për t' u bartun 

1) Vendimi Komis. Permanent shtue fr. ari 
2) 
3) 
'i.) 
5) > , , palesuar » 
,6) , , , shtuar 

135 
200 
300 
2.597.'i.O 
1.000.- 
384..- 

~2.380.- 
1.200.- 
2.400. 

(1) 3 753. - 
1.000.- 

12) 600.- 
3) 1.800.- 

500.- 

1.000.- 

2.500.-1 
500.- 

1 
(4) 11.597.40 
5) 1.720.- 

1.500. - 

1(6) 1.884.- 
550. 

(7) 1.750.- 

\8/ - 
9) 1.700.- 
10) 6.647.60 
(11) 2.440.- 

6.160.- 

21.764.80 
1.200.- 
2.375. - 
3.753.- 
758.~0 

596.69 
1.789.60 
500.- 

988.05 
1.624.- 
492.50 

11.597.40 
1.474.20 
1.500.- 
1.843.43 
550.- 

1.746.- 

1.629.75 
6.448.40 
2 394.50 

5.014.- 

735.821 70.039.52 

71 Vendimi Komis. Permanent shtuar fr.ari 
8) , > , paksucr • 
9) 
101 
11) 

shtuar 

21.764.80 
1.200.- 
2.375.- 
3.753.-- 
758.'!W 

596.69 
1.789.60 
500.- 

988.05 
1.624.- 
49~.50 

11.597 40 
1.474.':W 
1.500.- 
1.813.43 
550 - 

1.746.- 

1.6~9.75 
6.448.40 
2 394.50 

5.014.- 

615.20 

25.- 

241.80 

3.31 
10.40 

11.95 
876.- 

7.50 

245.80 

40.57 

4 

70.20 
199.':!0 
45.50 

1.146 

3.592.98 70.039.52 

750.- 
200.- 

2.300.- 
2,,.375.- 
1.000.- 

BKSH



Nr. 92 FLETORJA ZYRTARE 5 Gusht 1942-XX 

~I Realizimi rrotull vjelit Ekonomi 
mbi fondet 

~ 
Para pamje 

Të ngeluna kundrejt t<l ell EMERTil\IE t.'aprovneme t:,::j ~ Pagesa për l' u Detyt ë parapauijeve 
pague 1.· apr o vueme 

Fri. an ~·r. ari - J<'r. arr-- Fr. ari Fr.a~ 

7o.o:39.i'd I - 
I M har11111 7.,58:l.- 70.03!).:>'2 I ::..-J42.!l8 

9 2 Çelja e dispenseris uë qar qe - -- - - 

•) Blemje e mbajtje autoambulu nce, 18.000.- (5 Oti!l 9:'> -· (i O,i\l.!I:> l J .9:3() u:, 
i) 

4 Ndërrime 'në Dis pan se, i GOO.- 000.- -- 0011. - 
' 

KETEGORIJA E lii-të 

Barnatorj a 
I 

10 I Rrogë personeli 3(i:W. ;3 ..\88.:-10 -· :l.488.:-)() J ;:l.C)O 

~ Blernje bar ua sh (1 ~I 1,>);)0.- 4.:1" !).:):) ' - i :l:->HX> :: 190.6G 

I :3 Blemje veal. k.rurzikal- GOO.- :::-1.:->o ::.-, .-,() %4.GU 
I 

KATEGORIJA E IV-të 

Streha Vorfnore 

11 1 Rrogë Personeli · 1:3, 2:,.4 77 .41 i 2:,.477 1-0 . I ~fa477.40 - 

12 1 Shpenzime Strehes : Qu a JI :,20. - l 1.441.90 I 11 Hl.!lO 78.JO ' 
' 

• Laurlë sl.kollore 14) L:360.- 
I ti.. 2 ,, 1.:1:-J88:-) 1.:r·>8X> 

3 " ,, Udhtime fë,ni,. i15) 624.- 6i:? .9;) - (i:!i.% . 1.0G 

4 ,, ,, Zjarrnë 16) 2.020.- 2 OHi 17 - I 2.0l(i.17 11.83 

;) . • Dritë . (17) 5G4. - 562.:35 I ·- : ;,(;2 ;35 l 65 

o n " .La mje petkash . (18) 4084 - 4 074.95 - 4 074.9:) 9.05 

7 " • Ushqim I IH) 35.310.- 3G :30:'i 62 - ' ,~6 305.G2 4.38 

8 " " Vesh-mbathje. (20) 10 347.% 10.345.13 I - J0.:1fa13 212 

9 . n Vegla guzhine. (2 l l 2.2S6.60 2.274 30 - 2.274.:m l~LO 

10 n " Materjal fletje. 22) 9.097.75 9.04:ii.Ol - 9.045.01 G2.74 

11 " Maqina punë, vepj 23) 185.- 184.34 I 184.34 0.66 " - . I 
"12 " • Të ndryeshme. 'M) 3.880.- 3875.521 - 3.87G 52 4.48 

13 1 Premje tullash e tjera . 25) 2.591.- 2 590.97 - 2.590.97 0.03 
I 

'14 1 Mbajtje e kopshtit La prake , (26) 1.770. 11.769.80 - 1.769.80 . 5.20 

210.874.- 196.4'8.08 1--_--. - 196.438.08 - - 
Për t' usbartun 19.4::>5.92 

12. Vendimi i Komis. Permanent Pcksuor fr.ari 450.- 
13. » i • > Shtuar > 687.40 

20. Vendimi i Komis. Permanent Shtuar fr.ari 2.207.25 
21. i 786 '60 

14. > i ' > Palesuar .. 140.- 22. i 2.097.75 
15. > i > > Shtuar > 124.- 23. i Paksuar 315.- 
16. > i > > Poksucr > 980.- 24. i Shtuar 2.880.- 
17. > i > • • > > 436.~ 25. i Paksuar 11.409.- 
18. ) i > > Shtuar > 1.084.- 26. i Shtuar 275.- 
19. ') i > > > 1.310.- 
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Realizimi rrotull vjelit Ekonomi 

para pamje mbi fondet 
...; ci. Të ngeluna kundrejt 
"' «:I EMERT IME c' a provueme 
i:.:j i:.:j Pagesa për t'u Detyrë para pamjeve 

I 
pague t' apro vueme 

Fr. <11·1 fr. ari ~'r. ari Fr. ari . Fr. an 

Mhartun 215 874.-- 196.438.08 - 196.438.08 19.435.92 

KATEGORIJA EV-të , 
Dega e Kryqit të Kuq Sarandë . 

15 1 Rrogë personeli (27) 2130.- 2130.- -· ~.130.- - 
2 Ndertime të Sarandës . (28)41.000.- 10.762.90 - 10.762.90 30.237.10 

2 12 Shpenzime !?jyq,;ore 1291 1.000.- 863.76 - 863.7'1 136.M 

KATEGORIJA E VI-të 
260.004.- 210.194.74 - '2 t0.194.7 4 49.809jl6 

Fondet Rezervë 

1n 1 p,;r pl otsi m kredinash. - - - - - 

2 Suficit për t' u dor ëzue 11ë Bankë 40.UOO - - - 40.000 

Shuma: 300.004.-- 210 194 74 - 210.194 74 89.809.26 

Llogari e Arkës së Kryqit të Kuq Shqiptar 
Për ushtrimin financjar 1936-37 

TË DA.LUNA 'f Ë HYME 

li~MERTCM 
Sh um a EMERTIMI 

Sh um a 

Fr. ari i<'r. ari 

T' ardhuna buxhetore. l 273.174.38 Shpenzime buxhetore. 210.19.t.74 

Depozita 30.1%.tiO Hua Shoqnis Portland-Çemento. 175.000.- 

Shuma 303.369.98 
385.194,.74 

Këthim depozitash 9.375.- 
394.569.74 

Gjendja e Arkës me 1.IV.1936 373.343.46 Gjendja e Arkës me 31.Ill.1937. '!82.143.70 

676.713.44 676.713.44 

27) Vendimi i Komis. Permanent Paksuar fr. ai i 1.870 
28) " i " " " " 384 
29) " i " • Shtuar " 1.000 
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LLOGARIJA PATRIMONIALE E KRYRIT TË KUQ SHQIPTAR 
gjatë vjetit financjar 1936-37 

Gjendja 
Ndrysni- 

Gjendja Gjendja 
Ndryshi- 

Pasivi Urne në me në 

AKTIVI me mvarësi me datë PASIVI 
me mvarësi me 

31-3-1936 me 31-3-1937 :H-3-1936 me 31-3-1937 
ushtrimin ushtrimin 

Fr. ari ----- ~'r.an 
- -·· Wr. ari - Fr. an ~·r 1-1n ~'r. ari 

Arka . 373.343.461- 91.199.76 282.143.70 Depozita për t' u 
I kthye 300 + 20.820.60 921.ts?0.60 

Kredina të ndryshme - 1+ 12.677.G5 , 12.677.65 
I 

Pasuni të tundshme - - - 
Gjendja patrimo- 

Pasuni të pa tund. -- - -· niale me 31.:3-1937 373.043.4(i - 99.3i2.7J 9273.700.75 

,--- ---- -- - - - -- 
' 

Shuma 9273.343 4ti ' - 78f)'~'2.11 1294.8:21.35 Shuma 373.343.46 - 78.S22.11 2\14.8i1 .3G 

I i I 

Për konforruiiet me elem entat e llogarive relative 

Shef i Llogaris : 
Qiariako Harito d. v. 

Drejtor' i Pergjithshëm 
Haxhi Shkoza d. v. 

Këshilltari 
Dr. Giovanni Freddi d.v. 

U pa: 
Or. Uff. Enrico Lombarti d. v. 
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RELACJON MBI BUXHETIN KONSUNTIV TË KRYQIT TË KUQ SHQIPTAR 
Për ushtrimin Financjar 1937-1938 

Buxheti Konsuntiv i Kryqit të Kuq Shqiptar për ushtrimin 1937-38 mbyllet me nji suficit prej fr. 
ari 45.223.28, si ç'tregohet në pasqyrzën e përmbledhjes së përgjithshme. 

Tue shqyrtue tash veç e veç përfundimet e t'ardhunave dhe ato të shpenzimeve gjatë ushtrimit 
937-38 rezulton 

Pjesa e t' ardhunave : 

T'ardhunat e parapame për ushtrimin financjar 1937-38 
Gjatë ushtrimit u vërtetuen t'ardhuna prej 
Me nji pakësim në krahasim të parapamjeve prej 
Prej shumës së vërtetueme prej 
U-nxuarr 

fr. ari 480.000 
» » 377.737.42 
» » 102.262.58 
» » 377.7"&7.42 
» » 313.556.73 

54.180.69 

Faktorët kryesore të paksimit (diferencës negative) midis parapamjeve të t'ardhunare dhe vërteti 
meve prej fr. ari 102.262.58 sikundër rilevohet nga tabellat e zhvillimit të kapitujve kanë qenë : a) Shfrytzim' 
i Pyllit të Divjakës me mjete provizore në pritje të nji studimi për nji çfrytzim racjonal. b) Mos dhania e au 
torizimit nga Qeverija për të shtypur e venë në qarkullim me kobë pullat fakultative. c) Mos dhania. e kon 
cesjonit të shitjes së kininës. ç) Mos Dekretim' i ligjës mbi krijimin e azileve prej së cilës do të 
përfitoheshin taksat e mbi-taksat e parapamuna dhe d) Përjashtim i Bashkive nga subvencjoni që do të jep 
nin për shkollën e J nfermjereve. 

Pjesa e Shpenzimeve 

Shpenzimet për ushtrimin fiuarcjar 1937-38 janë parapamun në 
Janë marrë pengime dhe njikohësisht pague të gjitha 
Me nji ekonomi prej 

fr. ari 480.000 
332.514.14 

-147.485.86 

Tue pa tun gjitbëojË' pa ra svshë pa rnmn P kursimit të fondeve t'autorizuem për sbpenziwe, kemi 
mundun të realizojmë në ç'do kapitull ekonomina të konsiderueshme; këtyne tue shtuar dhe ato lë rjedhuna 
nga Jnstitucjonet e pa krijueme dhe nga punët e pa kryeme (si mos krijim i Azileve, punë të pa kryeme në 
çiflikun Rreth etj.) kanë harritun shumën e sipërme prej fr. ari 147.485.86. 

Gjestion' i Arkës· 

I gjithë gjestioni i arkës gjatë ushtrimit financjar 
Gjendja e arkës me 1-IV-1937 
Nxjerrje nga t'ardhunat buxhetore 

» » depozitat e ndryshme 

1937-38 përmblidhet si vijon: 
fr. ari 

Shuma e Përgjithshme » » 

'28~.143.70 
323.556.73 
14.277.25 

619.977.68 
i:122.514.14 
28.99!.00 
9)58.471.54 
619.977.68 

» » 
» >> 

Shuma e përgjithshme » » 

Pagesa buxhetore gjatë ushtrimit 
Kthim depozitash 
Gjendja e arkës nie 31-III-1938 

» » 
» » 
» » 

Ndonëse nji pjesë me rëndësi e kartë-kontabile asht likvidue gjatë këtij ushtrimi financjar, duhet 
të kujtohet se mbetet ende dhe pjesa tjetër për me u-studjue likvidimi i iyne n'ushtriimet financjare t'ardhshme. 
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Dekret Mëkambësuer Nr. 159 
9 Qershuer 1942-XX 

Aprovim' i Buxhetit Konsuntiv të Kryqit të K. Shq. 
për V. f. 1937-38 

NA. 
Mëkambt!sl I Përgjithshëm I Madhnls së TtJ 

VIKTOR EMANtJELIT III . 
Për Hir të Zotit e Vullnet të Kombit 
MPBET I IT.A.LIS DHE I SHQIPNIS 

PERANDOR J ETIOPIS 

Në virtyt t' autoritetit që Na asht delegue; 
Mbasi u-pa Neni 1 i Dekretit Nr. 9G datë 12 

Mars 1940-XVIU: 
Mbasi u-pa Vendimi datë 8 Shtatuer 1941-XIX, 

Nr. 19 i Komitetit Qendruer të Kryqit të Kuq Shqip 
tar; 

Mbasi u-ndigjue Këshilli i Ministra vet: 
Mbi proponimin e Ministrit Sekretar Shteti për 

Punët e Mbrendshme, 
kemi dckretuc dhe dekretojmë : 

Neni 1 
T'ardhunat e rendëshme e të parendëshme të 

vërtetueme gjatë ushtrimit fmanciar 1937-38 janë të 

caktueme në bazë të përfundimeve të këtij buxheti 
konsuntiv në shumën e · Fr. Shq. 377.737.42 

Prej së cilës janë nxjerrun » » 323.556.73 
Dhe ngelin për t'u njerrë " » 54.180.69 

Neni 2 
Shpenzimet e rendëshme e të parendëshme t/i 

pengueme gjatë ushtrimit financiar 1937-38 janë Hi 
caktueme në shumën Fr. Shq. 3:l2.r>l4.14 

Prej së cilave asht pagu shuma » » :B2 514.14 
Tue mos mbeturi gja për t'u 

pague (të mbrapambetuna në pasive) » ....... 
N eui 3 

Asht e vërtetuemë rispektivisht në shumën e 
përgjithshme prr] fr. ari 14.277.2f> dhe 28.992.00 e të 
hyemeve e të dalunave të Llogaris së depozitave 
(jasht buxhetit) 

Neui 4 
Gjendja e fundit e arkës me :H Ma, s rn:m asht 

caktue në fr. ari %8.471.f>4 
NPni 5 

U rdhënojmë që ky Dekret bashkë me buxhetin 
konsuntiv q'i asht bashkalidhun -të botohet në r leto 
ren Zyrtare Hi Mhretnis, tue i dhauë mandat cilitdo 
q'i përket me e resp- ktue dhe me baë qi të respek 
Lohet. 

Tiran~, me 9 6 1942 XX. 
Francescojacomoni d. v. 

M. Kruja d. v 

Permbledhje e Përgjithshme krahasimi e shpenzimeve dhe t'ardhunavet 
të Kryqit të Kuq Shqiptar për ushtrimin 1937-38 

(Kohë : 1-IV-1937 deri 31-3-1938) 
.H.EALIZ.L\ll .H.OTCLL U~H 1'.tU111'1' Ekonomi mbi 

Fornie dhe 
• Të ngeluna Detyrë e fondet e dife- 

r ar dhuna Pagesa renca e t ar- 
I për t'u pa- t' ardhunave dhunove të 

F:MERTI:Ul të parapamë e gue dhe për të verte- vertetueme 
t' aprovueme nxjerrje kundrejt 

I t'u nxjerrë tueme para pamjeve 

Fr. ari }l'r. ari Fr. ari Fr. ari Fr, ari 

I 
T' ardhuna 480.000,- 323.5i>6. 73 54.180 69 377.737.42 -102.262.58 

Total 480.000.- 32:3.556.73 54.180.69 377.7:37.42 -102 262.58 

Shpenzime .. 480.000.- 332 514.14 - 332.514.14 147.485.86 

Total 480.000.- 832.514.14 - 332.514.14 147.485.86 

Diferenca - - 8.957.41 + 54.180.69 + 45.223 28 + 45.223.28 
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T' ARDHUNA REALET' USHTRIMIT 1937 - 1938 
(Kohë: 1-4-1937 deri 31-3-1938) 

Realizimi rrotull ushtrimit Diterencë e 
·s- Para pamje vertetimeve ..., " Të ngeluna ·a EMERTIM t'aprovueme kundrejtë .,. , Nxjerrje për t'u Vertetime ~ nxjerrë parapamjeve 

Fr. ari Fr. ari Fr. ari Fr. ari t' aprov. 

TIT. I. T' ardhuna t! Rendëshme 
KAT. I. Pasuui patrimoniale t! K. Kuq. 

1 Prodhimi i ullijve Strehës 1.700 - - - - 1.700 

2 Prodhimi i çiflikut rreth 7.600 4.407.60 1.040 5.447.60 - 2.152.40 

I 3 Prodhimi i Pyllit Divjakës . 7.600 ~.946.90 - !.946.90 - 4.653.10 

4 Qiraja e pasunis së Sarandës 45.000 30.t04.7j 25.767.03 55.871.75 + 10.871.75 
5 Qiraja. e Stacjonit Zooteknik 1.700 - - - 1.700 

6 Qiraja e shtypshkronjës Tirana . ~.700 2.179.70 418.70 '2.598.40 - 101.60 

7 Qira ose prodhim i kopshtit Laprakes. 69.874 - - - 698.74 

.8 Kamatë e kapit. depoz. të Bankës 4.000 3.772.32 - 3.772.32 2~7.68 

,. )> dhanë Shoq. Port.. Çem. 
9 Shkod. 6.741.26 1.685.32 .5.055.96 6.741.28 + 0.02 

Shuma 77.740 45.096.56 32.281.69 77.378.25 - 361.75 

KAT. II. Taksa mbi taksa e kontributa 

10 T'ardbuna nga shitja e fla mureve 12.500 28.051.10 - 28 051.10 + 15.551.10 
11 )> 

,. )> let. me vleftë . 8.000 8.550.50 - 8.550.50 + 550.50 

12 )> ,. ,. pullat. post. fakult. 25.000 276.65 - 276.65 - 24.723.35 

13 .. ,. ,. shitja pullve taksor 202.000 195.545 ~3 - 195.545.23 - 6.454.77 

14 ,. ,. )> ,. e kininës 25.000 - - - - 25000 

15 OJ,G/0 e Bashkive për 80 bonjakë . 37.000 20.135.60 - 20.135.60 - 16.864.40 

Hi Taksa mbi-taksa për azile "!2.500 - - - - 22.500 

17 Fitim nga llogaria 13.000 15.916}~8 - 15.916.88 + 2 916.88 

18 Të marruna nga degat '.!.000 - - - - ':!.000 

19 ,. )> )> K. Kuq i lë Rive 100 - - - - 100 

Shuma 347.100 268.475.96 - 268.475.96 - 78.624.0.t 

KAT. III. N d i h m a t 

20 Të m brendëshme . 1.000 1.208.30 - 1.208.30 + 208.30 

'!1 . Të jashtme 1.000 1.042.f>5 - 1.042.55 + 42.55 

Sh um a ~.000 2.250.85 - 2.250.85 + 250.85 
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EMERTJM 
Para pamje 
t'aprovueme 

Fr. art 

Nxjerrje 

Diferencë e 
vertetimeve 
kundrejtë 

Vcrtetime [parapamjeve 
-I ~-p~ov. 

Fr. ari 

Realizim rrotull ushtrimit 

Të ngeluna 
për t'u 
nxjerrë 

Fr. an-I -1:<"r. an-I Fr. an 

KAT. IV. T' ardhuna tE pa-rendshme 

1) Lëvizje kapitali 
22 I Amortizim i huas Port. Çemento 
23 Shitja e pasunis Sarandë 

93) 'I" ardhuna të ndryshme 
24 I Fond Minis. Ek. Komb. për bonifikime 

Xbafëzotaj Shena vlash 

25 I Subvencjon i Bash. për shk, Infirmjer. 
26 Të tjera të ndryshme 

Sh um a 

PËRMBLEDHJE E KA.TEOORIVE 
Kategori I. 

,. II. 
,. lJ [. 
» IV 

Total 

29.166.66 7 .291.(i(\ 21.87i') 29.H:i(i 66 - 

10.008.- -- - - -- 10.000 

2000.- - -- - 2000.- 

10.000.- I 
- - 10.000.- 

1.99:{ 3!~ 441.70 24 465.70 - 1.527.64 
- - --- - - 

~>3.HiO.- 7.733.:{6 ! 21.899 29.G32.36 - 2:J.527.(i4 -- H 

77.740.- M>.0\Hi.,\6 ,H.281.G!l 77.378.25 - 361.76 
31-7.100.- 268.4 7;).96 -- 2(i8.4fa!)(j - 78.62:l.04 
2000.- 2 250.85 - ~.250 85 + 250.8C, 
53.160.- 7. 73:J.;j{-\ 21.899 29.6:rn 36 -· 2:J.527.64 

- -- -- - -- -·- - -- 
480.000.- :323.55ti. 7:l f>4.180.(i9 I :377.7:37.42 -J0'2.2(i2 f8 

I 
SHPENZIME REALE TË KRYQIT TË KUQ SHQlPT AR 

(Kohë: 1-IY-1937 deri 3l-III-rn:l8) 

1 

TITULLI I. Shpenzime të rendëshme 
KAT. I. Qendra e Kryqit të Kuq 

Rogë personeli, përfaqsime e shpagë 
Komisioni . 

Shpenzime Zyre: qira, shkresina, ko 
rispond. etj. 

Sh lyp~e reviste 
Shpenzime udhtimi e djete . 
Shpenzime gjyqsore e tjs ra 
Ç' damtime 

3 
4 
5 

6 
Mbartet shuma 

(1} 29.162.- 

2) 10.098.- 
4.500. 

I 

1
3) 4.000 

- 4) 2000 
440.- 

50200.- 

29.150.15 29.150.15 11.85 

10.059.46 38.54 
3 765.43 7)H.57 
i.U:l9 - 2(-j I. 

l .4G9.!J4 5:W.05 
440.- - 

48.623.% 1.57G.02 

10.0;)9.46 
3.765.43 I 
3.7:l9.- 
1.469.9i 
440-. 

-- 
48.62:J.98 

(1} !\le vendim Nr. 40 datë 25-VH-1937 shtohen fr. ari 2400 tue marrë nga kap. 26.- 
» » » % ,. 5-III-1938 paksue » » 1390 e bartë në kap. 2, 4, 13, 21, '24 dhe 2{-i 

('2) ,. ,. ,. » » ,. shtohen » » 1490 tue u marrë pjesërisht nga kap. 1, 5, 1'2, 18 dhe 20 
(3) ,. ,. ,. » » ,. shtohen ,. » 500 » » » » » » 1, 5, 12 18 dhe 20 
(4) ,. » » » » » paksue » » 1000 e bartë në kap. 2, 4, 13, '21, '24, dhe 26 
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SHPENZIME REALE TË KRYQIT TË KUQ SHQIPTAR 
(Kohë: 1-IV-1937 deri 31-III-1938) 

~I Realizim rrotull ushtrimit Ekonomia 

Para pamje mbi fondet 

!L EMERTlM t'aprovueme Të ngeluna kundrejt 
Pagesa për t'u Detyrë parapamjeve 

pague t' aprov. 
Yr. an Fr. ari Fr. ari Fr. ari Fr. ari 

Mbartet shuma 50.9200.- 48.623 98 - 48.623.98 1.576.02 

7 Shkonto pul'ash e letresh me vleftë . 10.500.- 10.177.75 - 10.177.75 322.25 

8 Subvencjon Instituteve Nd-rkombëtare. 700.- 550.- - 5.50.- 150.- 

9 Subveucjon Kryqit Kuq të Hijvet 300.- - - - 300.- 
k 

10 Administrimi i llotaris . 2.660. - 2.660.- - 2.660.-- -- 

11 Administrimi i Çifhkut Rreth 30.000.- · ~.717.30 - 2.717.30 27.282.70 

12 Administrimi i pyllit Divjakës {5) 3.110.- 3.101.47 - 3.101.47 853 

13 Mb jtje e ullijve të Strehës 6) 800.- - 7'57.90 - 7 57.90 42.10 

14 Mbajtje e kopshtit laprakes 700.- 5l4.60 - 5l4.60 185.40 

1b Prem ej ose blemje tullash e tjegullash. 1.000.- - - - 1.000.- 

16 Blemje 22 r j-së Shtyp • Tirana" 1.300.- :3::iO.- - 350.- 950.- 

Shuma 101.270.- 69.453.00 - 69.453.00 31.817.000 

KAT. II. Sherbimet bamirëse 
I 

1) Dispenserija 
17 Rogë per,;oneli 14.520 - 14.194.GO - 14.194.GO 325.40 

18 Blernje barnash e veglash kirurgjike . (7) 12.200.- 11.40-U4 - 11.404-.14 795.86 

19 Mb j·je autombulaoce . '8) 2.420 - J .6~3.60 - 1.623 60 796.40 

'B) Shkolla e Infcrmjereve 
20 Rogë personeli 9) 4.16:':> - 4.031.65 - 4.011.65 133.35 

21 Shpenzime mbajtje 110\18.335 - 17.824.13 - 17.824.13 510.87 

3) Azilet 
•• 

22 Rrogë Personeli 2.340. - - - - 2.340.- 

23 Shpvnzitne mbajtje 10.160. - - - - 10.160.- 

Pfr t'u bartë 64.140.- 49.078.12 - 49.078·12, 15.061.88 

» ,. » 2~ ,. j.II[-1988 paksue » 

(6) » » » » » » shtohen " 
(7) " » » 2,;) ,. ,. paksohen» 
(8) » ,. » 113 » 2,8-Xll-1937 » )> 

(9) » » » 2:':> )) 5-Jll-1938 » » 

(10) » » » » » > shtohen » 

(5) Me vendiin Nr, 12 datë 12, IV-Hl37 shtohen fr. ari 1830 tue u marrë nga kap. 32 
» 700 e mbartë në kap. 2, 4, 13, 21, 24 dhe 26 
» 400 tue .n marrë pjesërisht nga kap. 1, 5, 12,, 18 dhe 20 
» 800 e mbarten në kap. 2, 4, 13, 2,1, 24 dhe 26 
» 500 » » » » 24.- 
» 2120 >> » » » 2, 4, 13, 21, '24, dhe 2,6 
» 2620 » tue u marrë nga Kap. 1, 5, 12, 18 dhe 20 

BKSH
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Para pamje 
t'aprovueme EMERT[M 

Ekonomi 
mbi fondet 
kundrejt 

paraparnjeve 
t'aprovueme 

I . I Fr. an 

Realizim rrotull ushtrimit 

Fr. ari 

IH.140.- Mbarten 

4) Ndihma të Vobektëve 
24 I C shqim supe popullore për 100 veta . I( 11) 8.800 
25 Ndihma në të bolla 750.- 

5) Streha Vortnore 
26 I Rogë Personeli 
27 Shpenzime mbajtje 

(12) 27.278 
70.772.- 

Shuma. 171.740.- 153.8i>li. lii 
----- ----1 

I 
- 
li">H.851i., li 17.88,3.84 

KAT. III. Degat e Kryqit të Kuq 
a) Saranda 

28 Rogë Personeli 
29 Shpenzime Zyre 
;JO Ndertime të rea e meremetime 

5.520.- 
140.- 

40.000.- 

51 

b) Nder Prefektura 
Subvenejon për themelimin 4.HiO.- 

Shuma 49.820.- 29.':HUlO 

TIT. II. Shpenzime të pa rendshme 
KAT. IV. 1) Lëvizje Kapttal! 

32 I Fond për plotsim kredinash e pa pa- 
rapam. 1(13) 2.370 

33 I Fond rezerv për t'u depozitue n'Bankë. h4) 64.200 

Pagesa 
Të ngeluna 
për t'u pague Detyrë 

Fr:- ari Fr. ari 

4!l.078.a 49.078. 12 

8.JG0,94 I 8.160.94 
H82.40 68::U-O 

27·147.50 
! 68.787.20 68.787.20 

4.652.50 
10\l.20 

15.847.00 

4.65~ :->O 

109.20 
15.847.0U 

20.(i08.70 20.608.70 

2.110.- ; 2.110.- 

639.(J() 

67.60 

180.f>O 
1.984 80 

867.50 
30.80 

24.15H.OO 

i.160.- 
----,1 

2!i0.- 
64.200.- 

2.110 I ti4.460.- Mbarten 66.570.- 2.110.- 

(11) Me vendim Nr. 113 datë 28-XII 1937 shtohen fr. ari 5()(1 tue u marrë nga kap. 19 
,,. " ,,. 25 ,,. 5 III 1938 ,,. ,,. ,,. 550 ,,. ,,. ,,. ,,. ,,. 1, 5, 12, 18, dhe 20.- 

(12) ,,. ,,. ,,. 40 ,,. 25-VII-1937 paksue • ,,. 2400 e mbartun ,,. ,,. 1.- 
,,. ,,. « 25 ,,. 5-lfl-1938 shtohen ,,. ,,. 450 tue u marrë nga kap. 1, 5, a, 18 e 20, 

(13) ,,. ,,. ,,. 12 ,,. 12-Vl-1937 pakësue ,,. ,,. 1830 e .nbartun në kap. 12 
(14) ,,. ,,. » 78 ,,. 13-X-1927 ,,. ,,. ,,. 30.000 • ,,. ,,. ,,. 36 të rikrijuar. 

Nr. 109 e Nr. 91 ,,. 8-Xl-1937 -. ,,. ,,. 15.000 • ,,. » • 36 ,,. ,,. 
Vendim ,,. 34 » 26-111-938 » » ,,. 110.000,,. ,,. ,,. ,,. :n • » 
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Realizim rrotull ushtrimit Ekonomi 
.,....., Parapamje mbi fondet 
;:i -+-' kundrejt ·a EMERTIM t'aprovueme · Të ngeluna 
C\l Pagesa Detyrë para pamjeve 
~ për t'u pague 

t'aprovueme 
Fr. ari Fr. ari Fr. ari Fr. ari Fr. ari 

Të mbartuna G6.570,-- I 2.110.- - 2.110.- 64.460.- 

~) Shpenzime të Ndryeshme I 

I 34 Ç'damtime të damtueme nga çelja ka- 
na lesh . 2.000.- -- - - 2.000.- 

35 Likvidime dobish të ndryshme të mbra- 
pambetuna 2.800 697.45 - 697.45 2.102.55 

36 Blemje flamuresh dhe shpenz. të tjera I 
rispek. (15) 45,800 45.788.83 - I 45.788.83 11.17 

37 Hua Bashkis së Burrelit (16) 40.000 40.000.- - 40000.- - . 
Shuma 157.170.- 88.596.28 - 88.596.28 68.573.72 - 

I PËRMBLEDHJE MBAS KATEGORIVE 
Kategori e l-rë 101 270.- 69.453.- - 69·453.- 31.817.00 

» ll-të 171.740.- 153.856.16 - 163.856.16 17.883.84 

« III-të 49.820.- 20.608.70 I - 20.608.70 29.211.30 

» IV të 157.170.- 88.596.28 I - 89 596.28 68.573.72 

Total i përgjithshëm 480.000.- ~.514.141 - 332.514.14 147.485.86 

I 

(15) Kap. 36 Krijue me vendim Nr. 78 datë 13.-X-1937 e marrë fr. ari 30.000 nga Kap. 33 
Me vendime Nr. 9J dr. 8 XI-1937 dhe Nr. 109 dt. 11-XII-1937 shtuar fr. ari 15.800 tue u marrë nga Kap. 33 
(16) Kap. 37 Krijue me vendim Nr. 34 datë 26 III-1938 e marrë fr. ari 40.000 nga Kap. 33 
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Tf~ HYME 

LLOGARI E ARKËS TË KRYQIT TË KUQ SHQIPTAR 
Për ushtrimin financjar 1937-1938 (Kohë: 1-4-!H:37 deri :-31-:3-1938) 

Tt DALUNA 
. 

Shumit Shuma 
EMERTJMI . - E M E RT I ~I T 

I Fr. ati Fr. a, i 

T' ardhuna buxhetore . :H~.55H.7;{ Shpenzime buxhetore . :l:H.51-i.14 

» nga depozitat 1·i.~77.'l!5 Kthim depozitash 28.9!>2.00 
------ --- - - -- 

Shuma B:n .s:1a 98 Shuma :m 1.f'>Ot>.: 4 

Gjendja e Arkës me 1-TV-1!l37 282.14:DO Gjendja e arkës me :il-lfl-l!):18 2;'>8 4 71.,)4: 
- ----- . -- . --------- 

Total 619.977.68 Total lil!U)77.n8 

tLLOGARIA PATRIMONIALE E KRYQIT T~ KUQ SHQIPTAR 
Gjatë vjetit tinaucjar 1937-1938 (Kohë: l-4:Hm7 deri :H-:~-rn:J8) 

Gjendja Naryshime Gjendja Paaivi Ndryshime I p .. 
në mvarësi në rnvarësi I ::" 

AKTIVI me me datë PASI VT me 
1-4-1937 me 31-3-1938 1 4-HlJ7 h~? . :H 3-1938 ushtrimin us nrmn 
Fr. ari .Wr. ar-I - Fr.-arr- l''l'l. ari ~'r. ari -· f Fr. ar, 

I ! Arka . 282.143.70 - 23.672.16 ~58.471.54 Depozita për t' u I 

kthye !U'l!e.60 1- 14.714.7G li.405.85, 

Kredina të ndryshme 12.677.65 + 41.503.04 54.180.69 Gjendja patrimo- i 
! 

niale . 273.700. i: + :32.545.63 306.246.38 
----·· - •- 

Shuma 294.821.35 + 17.830.88 312.652.23 Shuma ~9!.821.3f> + 17.830.88 31!.652.23 
I 
I 

Për konformitet me elemental e It .;arive relative. 

Shet' i Llogaris : 
Qiriako Harito d. v. 

Drejtor' i Pergjithshëm : 
Haxhi Shkoza d. v. 

Këshilltari 
Dr. Giovanni Freddi d. v. 

u-pa 
Or. Uff. Enrico Lombardi d. v .. 
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RELACJON MBI BUXHETIN KONSUNTIV TË KRYQIT KUQ SHQIPTAR 
Për ushtrimin finaacjar 1938-1939 

Buxueti konsuul iv i Kryqi, të Kuq Shqpe r p~r u-ht i .1i11 fii.ancjar 1938-1939 ml., Ile: n.e I j. ~ uficit 
prej fr.ari 108 255. si r;' tregohet në pasqyrëzën e p~, ml.l dbjes së përgjithshme. 

Tue shq , •tu<· ta shti ,eç (: ve;, jërfund.mot e t' ardhu n ive dhe b t» 1ë sbre nzmeve gjatë ushtrimit 
1938-1939 rezulton: 

Pjesa e t' ardhunave : 
T' ardhunat e par op imun a për ushtrimin financjar 1938-1039 
Gjatë ushtrimit u verteiu 11 t' ardhuna pr . .1 

Me nji pakësim i.ë kr ihas.m me parapamjet p ej 
Për shumën Q vertetueme prej. 
U nxuarr . 

fr.ari 776.97.1.54 
» 491.509 96 
» 285.46U:i8 -- » 4\::l 1.6U\::l.\::lo 
» 448.03'.!.l.69 

4~.477.27 -- 
Direrenza negative midis parapamjevc dhe ver.etimeve p·rj fr.ari ~8\461.58 ka qenë edhe ma tepër, 

por ashë komp ensue me disa shtesa të vertetuerne në kapitull të tierë. 
Për p ikë simet me randë-i mund të përsëriten edhe r :S këte vjet alo q' u thanë në rcllarjonin e bo 

xhetit knnsuntiv të vj etit kalue m 1937-~8, e që mund të përrr ulidhen : u) Pullat fakultu~ve edhe në këte vjet 
nuk u vuen uë q-rkullim për mos dhanie t' auto .. izimit lë Qeveris, b) Ligja mbi themelimin e azile-ve e s.domos 
rregullorja. mbi zbatimin e sajë u dekretua në mbarim t' ushtrimit e kështu nuk u përfituan riot t' ardhunet e 
paraiatnu aa dhe c) se t' ardnun at 2°.10 p:rj Bashkivet nuk ka pasun munuë si të vërtetohen në ke,ë ushtrim 

· nga mungesa e elementave dhe dispozitave i ë ligjës rr lative. 
Pjesa e shpenzimeve 

Shpenzimet pi'r ushtrimin 1938 39 janë p irapamun në fr.ari 776.\r:7 l.54 
Janë marrë pengime dhe njrkohësi-b t janë pague të ~jith.1 » 38::Ufo4.9G 
Me nji ekonomi pr<'j - » 0~.i.716 58 
Siç ç'duket qartazi n'i t ib-Ilat p rkatëse nuk ltemi munguar edhe në këte ushtrim të xerru parur 

parasvshë prencipm e kursimit e të kemi r-alizuar po thuaj mbi çdo kapituj ekouorniua të konsideruc shme 
nuk mund të thuhet se shuma }.11'1 j Ir.a-i 393.716.58 asht e t'.i 1!:k:i FO<l.bim i këtyne kursimeve Si n' a te për 
mbledheu fouel.et e pa perdoruna, por prap se prap ekouomiuat o realizueure janë për t'u çmue posaçërisht. 

Gjession' i Arkës 
I gjithë gjestioni i Arkës ~j--11ë ushtrimt iinan~j r rniS-1939 përmblidhet si vijon : 
Gj-n ija e arkës me 1.IV.1!-J38 fr.ar 
Nxjerrje nga t' a rdhunat buxhetore >> 

Të hyeme nga. depozitime të ndrvshrr e » 
Prelevim nga depoztirnet e ka puaht FJë Banka » 

Shuma e përgjithshme 
Pagesa buxhetore » 
Kthim depozitash » 
Versime tepricash në Bankë » 
Gjendja e arkës me 31.lII.1939 » 

~58 471.54 
448.032.6-9 

7.33G.8l 
60.500.- 
774 371.1)4 
:::ic3.t&4.% 

2.'341.28 
371.88~.3~ 
16.&91.4-5 

77.J..571.04 
Në gjendjen e arkës dhe në fund të këtij ushtrimi, ka mbeturi për likvidim nji pjese në kartëkonta 

bile, që si mbas natyrës së sa1 nuk -ka patur mundësi likuidimi mbrenda këtij vje1i financjar. BKSH
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Dekret Mbëkambësuer Nr. ,60 
9 Shtator 1942-XX 

Aprovim i buxhetit konsuntiv të Kr. K. Sh. 
për v. f. 193:;-39 

Na 
Mëkambësi i Përgjithshëm i Madhnis së 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 dtlegu; 
Mbasi u-p i neni 1 i Dekretit Nr, ~6 datë B 

Mars 1940-XVIII; 
Mbasi u pa Vendimi dalë 8 Shtatuer 1941-XIX, 

~r. 19 i Komitetit Qendruer të "rJqil të Kuq Shqip- 
tar; 

Mbasi u ndigjue Këshilli i }I,nistr.1fcl; 
Mbi proposiwin e Minisu'. t Sekr elar Shteti për 

Punët e Mbrendshme. 
kemi dekretue dhe dekretojmë: 

Neni 1 
T' ardhunat e rendëshme e të pa rendëshme të 

vërtetueme gjatë ushtrimit financiar 1938 1939 janë të 
caktueme në bazë të përfundimeve të këtij konsuntivi 
në shumën e . Fr.Shq, 491.503 96.- 
Prej së cilës janë nxjerrë • 4\8.03!.69.- 
Dhe ngelin për t'u nxjerrë . > -13.477.27.- . - 

Neni~ 
Shpenzimet e rendëshme e të parendëshme lë 

pagueme ~jatë ushtrimit financiar 1938 19:·m janë cak- 
Lue uë shumën Fr.Shq. 383.254.96.- 
Pr •. j së c lës asht pague shuma • :!83.254.96. · - 
Tue mos mbetun gja për t' u 

p igue (të mbrapambetuna pasive) 
Neni 3 

Asht vërtetue shuma e depozitueme gjatë ushtri- 
mit financiar (jashtë buxhetit. Fr.Sbq. 7.3<>6.81.- 
Janë këthye në këtë ushtrim. > 2.641.28.- 
Ngelin për t'u këtbye nga ky ushtrim> -4.725.5~ 

Nern 4 
Janë versue gjatë ushtrimit në Banka 

tepricat . Fr.Shq. 371.88:I.:lu.- 
Jauë prelevue gjatë ushtrimit nga 
Rwkat . · . > 60.500.- 
Depozita në Banka me 31 Mars 1939 • al I .3~a.:1~ 

Neni 5 
Gjendja e fondit r arkës me 31 Mars asht në 

Fr.Shq. 16.591.45.- 
Neni (i 

Urdhënojmë qi ky Dekret bashkë me buxhetin 
konsuntiv qi asht bashkalidhun të botohet në Fletoren 
Zyrtare të Mbretnis, tue i dhanë mandat cilitdo që i 
përket me e respektue dhe me ba që të respektohet. 

Tiranë, më 9-6-1942-XX 

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

Përmbledhje e Përgjithshme krahasimi e t'ardhunavet dhe shpenzimeve 
të Kryqit të Kuq Shqiptar për ushtrimin 1938-39 

(Kohë: 1-IV-1938 deri 31-3-1939) 
.. - .~~-~~--~~~~-- ..•..• ~~~~...,...--,,~~~..-~~'!"'!'-~~~-----~~~----~~. -· .Kr;ALlZDI I K.UTC LL U:-.H l'KHILT Ekonomi mbi 

Fonde dhe - , ... I D. · fondet e dile- 
t' . db P I e ugeluna etyrë e renca e t' ar ar tna a,,.csa. .. , .. · , " · l O i•er l u pa- t' arJbunave dhunove te r, M E R I I )1 të paraparnr e db " 1.. t vertetuerne aue e p,:1· e ver e · k d · t' aprovueme nxjerrje " . . I un rejt t'u nxjerrë tu-me parapam1eve 

. ,- ~·r. ari --~;,ri I ~·r. a,1 l''r. 11ri - l<'r. 1n2.__ 

T' ardbuna 776.971.54 448.032.G9 I 4:3.477.'27 491.509.96 285.461.54 
-----~'. - --- ---- - -~ 

T o t a 1 776.971.54 448.03:2.69 I 43.477 27 491.509.96 285.461.54 
I 

Shper.zime 776.971.54 , 383.254.96 - :J83.~54.96 :393.716.58 
- --- - . 
776.971.54 i 38:3.254.96 I - 383.254.96 393.71G.58 

Dif renca . • - + 64.777.n I+ 4:l.477.27 +10812ri5.- +108.2~5.- 
' I 
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T' ARDHUNA REALE T' USHTRIMIT 1938 - 1939 
(Kohë: 1-4.--1938 deri 31-3-1939) 

Realizimi rrotull ushtrimit 

Nxjerrje 
I Të ngeluua 

për t' u 
nxjerrë 

Vertetime 

Diterencë e 
vertetimeve 
kundrejtë 

para pamjevi 
t' aprov. 

EMERTIM 
Para pamje 
L' aprovueme 

Fr. an Fr. ari Fr. a.ri Fr. a ri 

Titulli I. T' ardhuna të rendshme 

Kateg. I. Pasuni patrimoniale e K.K.Shq. 

1 Prodhimi i ulli] vet të strehës 700.- 633.60 - 633.60 - 66.40 
2 » i Çiflikut Rreth . 5.000.- 2.647.- 5. 7 48.W 8.W4.50 + 3.394.50 
3 ,. i Pyllit të Divjakës 3 000.- 1.485 95 - 1.485 95 - 1.514.0~ 
4 T' ardhuna nga qiranat e pasunis Sarand. 52.000.- 4H.677.56 23.4l6.13 67.123 69 + 15.a369 
5 » » » ,. Tiranë. 360.- 178 50 90.- 268 50 - 91.15 
6 » nga qiraja e Stac. Zoot. Xhafzotaj. 1.700.- - - - 1.700. - 
7 » ,. ,. Shtypshkroja Tirana. 1.000. - 1.132.20 120.10 1.256.30 t '!56.30 
8 .. ,. ,. kopshtit Laprake. 499.44 133.10 200.- 333.10 - 166 3t 
9 ,. » kamata e kapitalit në Banka. 4.000.- 5.054.44 - ' 5.0;4 44 + 1.054.-14 
10 ,. ,. » e huas Port. cimento c 

bashkis së Burrelit. I 9.040561 10.911 9l2 3. I 8:'i.881 14.097 80 1+ 5.057.R-l 
77.300.00 65.854 27 __2:!~ ~47.88 + 21 )H7 ss 

Kateg. li. Taksa mbi-taksa kontributa 
11 T' ardhuna nga shitja flamuresh. 15.000 9.127 55 - 9 127 55 - 5.87:/l.45 
12 ,. nga shitja e letrave me vleftë. 8.000 7.927.45 - 7.927.45 - 72.55 
13 ,. » » e puallavo fakultaive, 15 000 49.25 - 4'J 25 - 14.950.7& 
14 ,. ,. .. ,. taksore. 1!)4.000 19-,,1~2 70 - rn::-d':rn.7o + l .4".!2.7ll 

15 ,. ,. 2% nga Bashki nat. 37.000 11.040.- - 11.040. - - 25 9j(\- 

16 » » mbitaksat për Azlet. 10000 181 55 - )81.5.-> - 9.818.4::i 

17 ,. ,. administrim i llotar.s, 111) 101.500 107.n3.89 - 107.723S0 + G 2~3 89 

18 » ,. pajtimi i antarve lë rregullt. ~.000 760.70 - 76070 - 1.289_:·o 
---- 

382 500 33'l"l33.09 - ~n:2.~:n.uiJ - f>li.2tiG\Jl 
- I i---- Kateg. III. N d i h m a 

19 I T' ardhuna nga ndihmat e ndry. lë 
mbrendshme J t.750. - I 192.10 I ·- I HH.10 I- 150790 

20 I T' ardhuna nga ndihmat e ndry. të 
jashtme I 1.750.- I G893 I -- I GS 9:; I- 1,?;8 J.07 

21 I T' ardbuna nga organizime ballosh, shi- 
tje rozetash e gjithfarëshe I 4 995.09 I 1.623 07 --1 1 6-2:~.o, 1- 3.:1,2 02 

Shuma 8.495.09 .,-. -1.884.10 18"!4 IU - 6 ()IU.9~ 
I 

I I 
i 

1) Me vendim Nr. 13 datë 2U.1939 janë shtuar parapamjeve fr.ari 23.500 dhe kështu shuma harrin në fr.ari JOl.500 

1 { 
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---- - l1'ë ngeluna · - --- 
N xjert je I për t'u · 

· nxjrp·ë 
i7r. ari -r -F,;:-;;-.., - - 

l 

Para pamje 
t'aprovue me 

Realizim rro'ull ushtrimit 

V, rteime 

Diferencë e 
verletimeve 
kundrejtë 

uarapamjeve 
t'apr« v. 
.l<'r. a ri 

El\IERTIM 

~·r. ari 

r 

22 

lifull rr. T' ardhuna të pa rendshme 
Kateg. IV. T' ardhuna të ndryshme 
Amortizim i.huas P. Çim.e.nto e Bashk. 

Burrelit 
'I" ardhuna nga shitja o pasuuis Sa 

randës. 10 000.- 

34.204.91 

24 
24b. 
2~ 

Fond i l\L Ek. Kornbtare për bonifikime. 1:Jron:iemo1ja 
Suli ve o ej on i .M. Ek. Kom bf are për bursa. 2) H.000 
T' M"dhurra nga fara shpërnda lmlqvet. 

Sh um a 

3.000 
58 744.8!) + 8 5R9.98 

Kakg. V. l..n'izje kapitali 
~ CJfi" r oj ndje arke dhe depozitë kapitali 

Shuma 

258.471.54 
258.471.54 

45.3915.23 

~.665.-1 

I 

l 0.(i83.6G 

48.0:it 2:J 
- I 

I 0.68:3.(ili : 

I - 

I - 

3~_79:,.6 t I 
- 

- I 
10.1m~.6G I 

-- _::.~I 

56.079.S!) I+ 21.874.98 

2.66[>.- - 7)l35.- 

Përbledhje 
Ka egori e J-rë 

" e I I-ra 
,,_. e Ul-rë 

o IV-lë 

" C V-të 

77.300.- 63.8·34.27 
3~~.500. - 332.'lW3.09 
8:495.09 1.88UO 

I 
50.204.- 48.0Gl.23 

'!&8.4,71.54 I - 
I - i1(i.1)11.54 I --- 

Tot a 1 410 32 (j9 

- :iorn.- 

- . 1-~~~ 471._~_ -- 
- - 2D8.471.54 

9S.Gi7.8S + 21.3!7.88 
33~.2a3.09 - 50.266 !-H 

1.884.10 - 6.610 99 

B8.7U.8\J + 8.i')3Ç).98 . 
- -258.471.54 

49 l LO!l !JG '-28:>.4G l.58 

'2) 'Etlituar tr.ari 3.000 dhe krijuar 1-tp. !24 bis me vendim Li.i Komisjo ait Posaçëm Nr. 3 dt. 2'1.If.1939 

SHPENZIME REALE TË KRYQIT KUQ SHQIPTAR 
(Kohë: 1.I-V.1938 deri 31.III.1939) 

1 
~ 
3 
4 
5 
(j 

7 
~ 

Titull I. Shpenzime të Rendsh. 
Kat, I. (iendra e Kryqit të Kuq 

gro.gë personeli, përfaqësime 
Shpërrnblim Komisj. permanent . 
Shpenzime zyre 
Qira zyre. 
Mb.1j 1j e ri vis te 
Shpenzime udhëtimi e djete. 
Shpenzime gjyqësore 
Subvencjon i Inst. Nderkornbëtar 

27.0M. - 
4.800.- 
6.2~)2.- 
3.908.- 
6.060. 
'i.740.- 
2.800.- 
700. 

- 05.3'::!4:::.- - 

27.024.- 
4.575.- 
6.28f>.24 
:~.907.20 
6.053.08 
:tn1.:30 

1• 2.40:!.36 I 

530.- 
1 I -5,l533.J8 -- 

I') Me vendim n. 76 datë 20.8.193S shtuar lr.shq. 4CO tue u marrë nga kap. 31 
39 , 16.3.1939 6QO , u • 31 

2) Me vendim n. 39 datë !6.3.1939 shtuar tr.shq. 60 tue u marrë nga kap. 31 
3) , 39 • , 54G , u , 31 

27.024.-1 
4.f:>75.- 
6.285.24 
3.907.20 
6.052 08 
3.737_;30 
2.402.36 
;')50.- 

54.;)3:3.18 I ~~~~~~- 

225 
6.76 
(J 80 
7.92 
2 70 
397.64 
150.- 
790.82 
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SHPENZIME REALE TË KRYQIT TË KUQ SHQIPTAR 
. (Kohë: t-IV-1938 deri Bt-III-1939) 

EMERTIM 

9 
10 
11 
12 
13 

L7 
18 

l9 

'10 

21 

2:J 
24 
9:!4b. 

2() 

27 
28 

Të mbartu na 

Administri i Llotaris 
• i Citlikut Hreth 
• i Pyll t Divj .kës 

;\I bujtja e ullijvet të Streb as 
Blemje pjesve të S'itypshkrojës «Tirana» 

Shuma 
Kat. II. Institutet bamirëse 
1) Dispanserija 
Rrogë personeli 
Blemje barnash 
Mbajtje autoambulancash 

Të mbartuna 

2) Shkolla e· Infermerivet 
Rrogë personeli 
Shpenzime mbajtjeje 

3) Azi 1 et 
Rrogë personeli 
Shpenzime mbajtjeje gjithfarësh. 

4) Ndihma të vobektëve 
Ushqimi i përditshëm për 50 veta. 
N di hmë në të holla për sakatë 

5) Streha Vorfënore 
Rrogë personeli 
Shpenzime mbjatjeje 

Parapame Të ngvluna 
t'aprovueme Pagesa për t'u 

I pa2ue 
- -- L', . l'l l•'r. 11n I ~·r. an ,. r. a 

I :)53.~.l..- 

4) 83.000.- 
17.5CO.- 

6.100. 
i)QO.- 

1.500.- 

163.19M.- 

14.292.- 

13.000.- 
4.000.- 

~.800.- 
9:!0.4~9.- 

3.000. 
(5} 4.000.- 

1~.19:!0. 
~.000.- 

27.468.- 
98.860.- 

Bursa për djemt e Strehes Vorfenore. I~) :3.000.- 

Re.dizim rrotull ushtrimit 
- - ---------- 

Detyrë 

Wr, a ri 

~4' 3" '8 I u .o ,.).! 5J.5:;:; 18 
78 ,,o.in 

4.S60.- 
1.250.- 

75.120.- 
2.000.- 

78.770 29 

2.764.98 . 
I 

1.93:3_40 I 

435.- 

2. 76i.98 
1.93:uo 
435.- 

Ekouonna 
m hi f'ondr-t 
ku ndrr j t 

_ parapamjevi 

I t' aprov, 
l<'r. a;·1- 

709.82 
4.229.71 
14 7:3:-i.02 

4.166.60 
65.- 

1.500.- 
25.487.15 

14.'~79.- 
11.708.84 I 

3 834.38 

14.279.- 
11.708.84 
3.841.38 

I - I - 
138.4;rnK) - I 139.436.85 

I 

.8.22 L .32 I 
17.302.89 

18.221.32 
17}'02.89 

.69 - .69 

10 13 
1.~91.11> 
156.G2 

658.ti8 
3.126.11 

3.000.- 
3.93l.- 

661:U37 
151.94 

I 
28.031.- : 
~8.565.39 I 

3 000.- I 

27.031.- 
88.565 36 
3.000.- I - 1 

437.- 
10.294.64 

S hum a I 211.049.- I 187.323.48 

11.4;)!l.62 

1.848.06 
11.456.63- 
1.858.06 

KATEG. III. 
a) Zyra P Sarandës 
Hrogë personeli 
Shpenzime zyreje 
Ndërtime të reja e meremetime 
51gurime ndërtesash nga zjarri 

- I 187 .323,48 

4.~60.- 
1.'M4.45 ' 

48.808.3 l 

4.860.-- 

,. 1 ··;L~M4.45 1 4: 

48 808.3L 

23.7%.G2 

« 

26.31 L.G9 
~000.- 

1-) Me veridun Nr. rn datë 24.U939 Janë shtuar k">hq. 2:3.500 tue u përballue me shtesën e t' aruhuuave 
.:->) • • » 12!1 » 21.12.19:lt:, » paksuar » 3.00el e mbartun në kap. 36 
6) Krijue me vendim të Komis Posaçëm Nr. 3 d. 24.II.1939 tue u përballue me krijimin e kap. 24-bis në t' ardl un 
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EMERTIM 

b) Degat ndër qarqe 
~9 I Suhvencjon për themelimin e degave 

të .K. Kuq. 
30 I Ndihmë për kala mit ale 

31 

33 

34 

36 

3- ,) 

Fond rezervë o për plotsim kredinash 
të pa parapame. Im 3:n.- 

Fond rezerv për depozitim në bankë. 45.000.- 
Çdamtim tokash nga çelje kanalesh 

Xhafzotaj . [Promemoria 

Likuidim kre+iuash të mbrapunbetuna 
rlhe dam arke nga pullat jasht për 
dorimit e drahmit 

Shuma 
KATEO. IV. 
Shpenzime të ndryshme e të pa 

rendshme 

Sh.ienzime gjithfarësh për shtypjen e 
letrave me vleftë E: pullave 

Shuma 
KATEG. V. 
Lëvizje kapitali 
Depozi'ë kapitali në Bankë dhe gjen 

dje arl.e 31.Ill.1938 . 

Përmbledhje 
Kaegori e I- ë 

" e U-IG 

" 

e III-të 
C IV-të 
e V-të 

Tot a 1 

Realizim rrotull ushtrimit Ekonouri 
mbi fondet 
kundrejt 

parapa mj e VP 
t'aprovueme 

l''r. m 

Parap.i mje 
t'aprovueme Të ngoluna 

për t'u pague 
!'agc:,;a Detyrë 

-- --1- ~·r. 1tr1 _ fr. a 11 ~·r. ari Fr. ari 

4.160.- =. ~ = .1 = 4.160.- 
4.000.- 4000- 

----- -- -------- -- 
9[ 390.- r)4.912.7(i - I :)t.912.70 36.477.24 

120. 120.- 217.- 
45.000.- 

P.800.- 1.W,3.87 - I 1.8::,B.87 I 946.13 

- I_ 608.- , 3.39~.- 
-- . - ·--- 

- I 2.581.87 4!>.555.13 - 
(8) 4.000.- 608.- 

i:>2.1:37.- 2 58187 

~~8.47 04 ,~guroi~ në 
1~~o~. ~ ar~ës j (jmsht buxhetit)' ~58.471.54 

208.471.()4 - 
1 

- I - 258.471.54 

16B.924.-- 138.436;1 - . 1:38.43::- '1!5.487 15 
2L1.049.- 187.32:3.48 - 187.32:3.48 23.725.52 
91.390.- 54.912.76 - 54.912.76 36 477.24 
52.137.- 2.581.87 - 2.581.87 49.555.13 
258.471.54 - - - 258 471.54 

----- 
776.971.54 383.%4.96 - ' 383 254.96 393.716.58 

·1 - 
7) Me vendim Nr. -77 dt. 20.13.1938 pakësue fr.sbq. 1.000 e mbart në Kap. 36 

» » » 75 » » » » 400 » » » 3 

8) )) )) 

» 39 » 16.3.1939 » » 1.200 » » » 3, 5 e 6 
» 77 » 20.8.1938 krijuar Kap. 36 tue u marrë fondi fr.shq. 1.000 nga kap. 31 
» 129 shtuar tr.shq. 3.000 tue u marrë nga Kap. 20 
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TË HY~E 

LLOGARI E ARKËS TË KRYQIT TË KUQ SHQIPTAR 
Për ushtrimin financjar 1938-1939 (Kohë: 1-4-1938 deri 31 ... 3-1939) 

TË DALUNA 

Shuma I I Shuma 

E ~1 E R T I M I El.V1ERTIMI 

Fr. ari I I Fr. ari 
I 

T' ardhuna buxhetore . 448.032.69 Shpenzime buxhetore 383.254 96 

" nga depozitat 7.366.81 KëLhim dr-poz.iia sh. 2.64 l.28 

Pi el-ivim nga kapi la li nl1 Bankë. 60 500.- V ersime ka pitali në Ba uk ë . 371.883.35 

G15.899.50 7.)7.779.59 

Gjei.dja <:· Ar:.t:s me 1.1\'.1938. 2J8.471.54 (;jrndja c A'kë.; me 31.Ilf.1039. 16.591.45 

Tot. al 77 4.371.0i Tot a 1 774.371.04 

0. ct· 1,~tlryshirnc Gjendja I Pasivi Ndryshime Pasivi en ·a .. · ... J J ne m va rci,;1 në mvarësi 

AKT1V1 me I me datë PASI VJ 
me me 

1-4 1937 111~ 
• 31-3·19381 1 4-19J7 

me 31-3-1938 
, us ht rj m in ushtrimin 

~·r. ari I 
·- 

~·r. an Fr. ~1 i ni. ari ~·r. ari _ I r r. »n 

Ai ka : z58.4 71.5-i - 2-l 1.S80.09 16.59 l.45 Depozita për tu 
këtnye 6.405.85 + 4.725.53 11.131.38 

. 
+311.383.35 1311.383.3,) 

Depozita në Banka. - Gjendja patrimo- 

I 
niale, 306.246.38 + 54,074.31 360.310.691 

Kred,11a lë nd, v-hme. 54.180.6\J - 1 o. 703.42 43.477.0J.7 
I I 

, 

I 
1 ----- 

Shuma :312.652.2~ I+- 58.799.84 1371.450]. Oi Sh um a 312·652.23 5~.799.84 371.4.52.071 
' 

LLOGARIA PATRIMONIALE E KRYQIT T~ KUQ SHQIPTAR 
Gjatë vjetit financjar 1938-1939 (Kohë: 1-4-1938 dsri 31-3-1939) 

Për konformitet me elemental e llogarive relative. 

Shef i Llogaris: 
Qiriako -Harito d. v. 

Drejtor' i Përgjithshëm : 
Haxhi Shkoza d, v. 

Këshilltari 
Dr. Giovanni Freddi d. v. 

U-pa 
Or. UU. Enrico Lombardi d. v. 
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RELACJON MBI BUXHETIN KONSUTIV TË KRYQiT TË KUQ SHQIPTAR 
Për ushtrimin 1 Prill H);m deri :31 Dhetuer Hmn-XVUT 

Buxh. ti konsunti v i Kryqit ti' Kuq Shqiptar për 0 muejt e ushtrimit financjar rn:m d.m.Ih. për kohën 
1 Prill deri 31 Dhelur rn;m ru hylh-t nu- 111i suficit pr-j fr.Shq, 155.G72.C>H. 

Tue s'rqyitue tas hi vrç e , rç f ër fundtmr-t e t' a rdhunave dhe ato të shpenzimeve gjat ushtrimit Hi 
9 mej veu rezulton: 

Pjesa e t' a rdhunavet : · 
T' ardhuna të par aparnc fr.Shq. 7(i4.6(i8.80 
Te vertetueme . • ;)3'Z.074.20 
.\le r.ji pakësim në krahasim 111e para pamjet paj . • 2:3-2.;')\14J>IJ 
Prej shumës së , ertet ueme pr, .i • f):.rn.074.20 
lI nxuerën ,, 405.453.7! 
Tue ngelën për t'u nxjerr i.• me 31 />. 11/ rn:m. • -126-:-friU.48 
Diferenca ma 1·ak negative midis l ur.ipun-jevc dhe veil etimeve ka n lr cjnn sidomrs me7'1umtn e 

fr Shq. 3-27.974.80 të shenueme 11ë p.ivapamjen Hi d epozrtë kapitali në Banka mbi të cilen nuk esht bërë ndo 
nji vcpum, Po· kjo sh unë figuron dh e në parapamj -t e strpenztmevc që ka rvzuttue s1 ekonomi e kështu 
mund të thuhet se nuk ka nërë ndonji influencë mbi n-zultrtet e buxhetit k o nsuntiv. 

Në këtë periodë 9 mujore janë form u e vertetiuiet e mbetuna kaq vjet me rrudhë pa u konstatua nga 
mungesa e elemeatave të nevojshme. Këto elementa me pufek,jonin gradual të Zyrës si> Kontabilitetit t' Entit 
janë shtirë në dorë dhe pjesa ma e kousiderushme figuron e rregullueme në mënyrë 'lë mbas këndej do t'i 
jepet mundësia dhe Institutit të K. Kuq të hartojë nji buxhet preventiv kompetence nga. i cili do të rezultojë 
qartazi fuqia financjare e E itit pa u konf'ondue me pasivitet ose aktivitet e ushtrimeve lë kalueme. 

Në krahasim me vertetimet shuma e mbi tun për t'u nxjerrun me :31/XH;rn:m JH'l'.i fr.Shq. 12H.620.48 
esht mjaft e konsiderusnrne, por si çrnun i të rilevohet nga tabellat e zhvrllimit të k e puujve, kjo përgjitbsisht 
ka lidhje me 3-4 kapituj shuma e vertetueme të së cilve ndouse .i,.m€ ndjekur rregullisht nuk ka n mundua të 
nxiren deri me 31 Dhetuer 1939. 

Pesa e shpenzimevet 
Nga shpenzimet e parapamuua ns fr.Shq. 7M.M8.80 
Janë marrë pengime për • 376.40l.G1 
Me nji ekonomi prej " ;JH"Ef.it/7-:-11>- 
Prej shumës së pengimeve 11 1mS.4Ul .IH 
Janë paguem " 31>7 .49G.21> 
Tue mbet un për t'u pague me :JL XIl/1940. • ){9~2.Ho- 
Po të shqyrtohen tabellat përkatse të shpensimeve do të relevohet me nji herë se mbi te gjun ka- 

pitujt asht realizue nji ekonomi e kousiderushme e harritua në shumeu e fr.Shq. H8~.267.rn ekonomia do të 
ishte edhe 54.000 fr.Shq. Illa tepër po të merret parasyshë se ka,p. :31 "Ndihmë për kalamiiete" me nji fond pa 
rapamje në fillim prej fr.Shq, 2000 ju shtu •. n tue mbartun nga disponibilitetet e kapijtuve të tjerë me Vendim 
N. 163 datë 31/XH/19:39 të Komisjrnit Permanent frShq. 54.0CO për t'ju ardhuri në ndihmë popullsive të vsbegta 
ti gjitha Prefekturave të Mbretnis të goditura nga inoadaejonet e të ftohtit e stinës së dimnit. Nga sa ma sipër 
rezulton qartazi se n' eksekutimin e buxhetit preventiv të perjudhës së !> mujvet financjare (1 Prill deri 31 
Ohetuer 1939) asht mbajtun me kujdes prencipi i kursimit të fondeve aprovume, 

GJESTIOXI I ARKËS 
Të hyeme 

Gjatë ushtrimit të 9 mujve 1 Prill deri 31 Dhetuer 1939 i gjith gjestioni i arkës 
Gjendja e Arkës me 1 Prill H)39 
Nxjerrun nga t' ardhunat buxhetore . 
T' ardhuna nga depozitat 
Prelevuar nga depozitat e kapitalit në Bankë 

përmblidhet si vijon: 
fr.Shq. 16.591.46 

405.453.72 
U24.40 

100.929.45 

» 

11 

n 
Totale 11 524.099.02 
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Të daluna 
Pages buxhetore 
Këthim depozitash 
Versim kapital] nJer Banka 
Gjendja e arkës n.e 31 Dhetue r1939. 

367.469.26 
6.344113 

121.318 se. 
,, 0) ~s.igo.98. 
;; 

Totale 524 09.) 02 
(1)' N~ gjendjen e Arkës edl e në fr nd të kPJid ushtrimi. figurojnë lë pa liknidums disa kartë-kontabël 

të cilat rnba natyrë s së tyne nuk ka patun mundës! 1ë rrcguuoheshin mbrenda kësaj periudhe financjare. 

Dekret M'ëkambësure Nr. 161 
6 Qershuer 1942-XX 

.Apro vim' i Konsuativit tii Kryqit të K. Sh. 
për periadhëa 1.5.39 - 31.12.39 

NA 
'Mëkambësl I Përg.jlthshëm I Madhnls së TIJ 

VIKTOR EMANUELIT · III 
Për Hir të Zotit e l'ullnet të Kombit 

:; MBRET I ITALIS DHE I SHQIPNIS 
PERANDOR I ETIOPIS 

.Në virtyt t' autor stetit që Na asht delegue ; 
'.Mbasi u pa Neni 1 i Dekretit Nr. 95 u. 12 Mars 

1940-XV n.. 
Mbas-i u pa Vendimi datë 8 Shtatuer 1941-Xl<X, 

Nr. 19 i Komitetit Q -ridruer të Kryqit lë Kuq Shqiptar; 
Mbassi u ndigjue Këshilli i Mmistravet ; 
Mbi pro poni min e Mmistrit Sekretar Shteti për 

Punët e Mbrendësbme, 

kemi dekretue dhe dekretojmë: 
N eui 1 

'l"ardhunat e rendëshme e të pa rendëshme të 
vërtetuvme pjatë ushtrimit 1 Pi illë der i 31 Dheuer 
1939 janë t~ caktueme uë bazë të përfundimeve të tië- 
tij konsun ivi 11ë s'rumëç Fr.Shq. 53~.071.20.- 
Prej të cilave janë nxjerrë » n !05.4~3 70J..- 
Dhe ngelin për t'u axjerrë " " 126 6tu.48.- 

Neni 2 
Shpenzimet e rendëshsse 8 të" parendëshme të 

• 

pengaeme gjatë uhtrimit 1 Prillë deri 31 Dheluer 
1939 janë caktue në Fr.Shq, 376401.61.- 
Prej së cilës asat pague shuma ,, ,, ~67.469.26.- 
Tue mbetun për t'u pague n " 8.93~.35.- 

Neni 3 
Janë këtLyer në këtë 

zit at 
Janë depozritue gjatë ushtrimit 
Të kë.hyemc ma tepër në këtë 
tt!kt~m 

ushtrim 
Fr.Shq. 

nga depo- 
6 l44.9B.- 
1.n44o.- " 
i2~0.53.- " " 

Neni 4 
Janë verue gjatë ushtrimit nga tepricat në 

R ka Fr.Snq. 121.3i8.85.- 
Janë prele vue gjatë këtij ushtri 
mi nga Bankat 
De pozrta në Banka enga tepricat 
Q këtij ushtrimi 

100.9~9 4;~.- 

20.389,40.- 
Neni 5 

Gjendja e arkës me 31 Dh etuer 1939 asht 
caktue në Fr.Sn q. ~8.966.98. - 

Neni 6. 
Urdt ëuojmë qi ky Dekret bashkë me buxhetin 

konsuniiv 4'1 asht hashkalidhun të botohet në r le'o 
ren Zvrt.ue të Mnretnis, rue i dhanë mandat cilitde 
qi i përket me e respektua dhe me baë <'!li të re:-,pek 
tot· el. 

Tirat,ë, me 9 G 19i2-XX. 
Francesco Jacomoni d. v, 

111. Kr11ja d. v. BKSH



Nr. {}2 tLETORlA 't.YWl'A R14~ o Gusht 194-~-XX. 

Përmbledhje e Përgjithshme krahasimi e t'ardhunavet dhe shpenzimeve 
të Kryqit të Kuq Shqiptar për ushtrimin 
I Prill rn;m deri :31 Dhetuer tn:m-XVUL 

·- l\f<,.\Ll1.,l.\l1 HU'l'l'J,1, LJ.:,H I htl\ll'I' Ekonomi mbi 
fonde. die 

J'ë ngr-luna Detyrë e 
fondet e dife- 

t.' ar <ll1u111 ra.;t sa renca e t' ar- 
11,,. t'u pa- 1' ardhunave dhunove të 

f': ,\I 8 fl T I .\1 I të parapa 1111 e zue dhe për të verte- vertetueme 
L' aprOVU('IJl(' 1 xje: rje kundrejt 

I' I\ 11\j errë tueme parapamjeve -- . t- r ,. ri r r. ii I i I ~'I'. ii I i Jfr. a r] ~r. an - 
T' anJhuna 7ti4 ti,i8 PO 40:", 4:):l.,~ 1~6.li20 48 5:3'::!.074.20 -2:32 594.60 . 

- 
T o l a I 7iiUiGS 80 403X,:U-Q 126 620 48 532.074.20 -2:lSti>94c.60 

Shpenzime 7,iU\68.80 :lti7.46\l.~W 8 !l:32.35 :l76.40f.(iJ 388.267.19 

• -· 

T o t a l 11a.u1i8 80 :3,i7.4liD.~6 8,!):l'l ;35 :376.40Uil :J88.2o7.t!> . I . I 

Diferencë - + 37 .98-1-.-H> I-+ 117 .liS8. 1 :: ; + I :,:1.67'::! 5!l +15r, 672.59 

I I 

T' ARDHUNA REALE T' USHTRIMIT 
(t Prill deri 3 l Dlwtut>r rn:m H Muaj) 

·s. 
cd 
~ 

P11.ra pamje 
t'aprovueme 

R»alrzimi rrotull ushtrimit 

Të ngeluua 
Nxjerrje për t'u Verhtime 

nxjerrë 

Diterencë e 
vërtetimeve 
kundrejtë 

para pamjeve 

Fr. a ,i 1-·r. a ri ~'r. a ri 

E .\I E RT I M 

~·r. an 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

TIT. I. 'l 'ardhuna - te l<endshme 
KAT. I. Pasuni patrlmonlale e K. K. 
Prodhim i ullijvet .të Strehës 

.• i Çif'likut Rrr th 
> i Pyllit lë Divjakës 

Qira të pasunive në Porto Edda 
.• .• sbtëpis së Tiranës 
.• e tokave të Xh ifzot»j 
> e shtypshkronjës Tiranës 
> e kopshtit Laprakës 

Kamatë kapitali prej Banka ve 
.• • nga huanat e Shoq. 
Portland Çemento e Bashki Burrel. 

Kamatë kapitali nga huanat e Shoq. 
Portland Çemento Basbki Burrel 
të mbrapambetuna 

5.754.- 

7 

Promemoria 
,1000. 
C..OOO. - 

33000.- 
250.- 

1.700. - 
500.- 
300. 

j.000.- 

8 
9 
10 

10b. 

- - 
4317.- ,1.301.50 
fi.OS\J.4 l - 

~m.~~~-01 I 25.184-.10 
2D,) - UO.- 

610.GO I 
:i.12~.40 
191.85 

8.652.69 I 
200.- 
- 

5.755.~o I 

9 618.50 -f- 4,.618.50 
6.089.41 + 89.41 

5:,.080.17 + 20.080.17 
:110.- + u5. 

:l.H2.40 + 1.722.40 
70~ 45 + 202.45 
200. - - 100.- 

8.G:32.69 + :3.(i52.69 

5.755.20 I+ 1.20 

Total 

I 

::i.180.-1 767.07 I 
frl689.- i>0.487.84 -'1 -----------! I -1 I 

3.185.881+ 0.88 
93.021.70 t 30.334.70 

2.418.8l 

42.533.86 

BKSH



27 FLETORJA ZYRTARE 5 Gusht 1942-XX Nr. 92 

EMER'l'JM 
Para pamje 
t'aprovue me 

Diferencë. e 
vertetiraeve 
kundrej të 

para.pamjeve 

Realizim rrotull 9 mu=jve 

Nxjerrje 
Të ngeluna 
për t'u I Vcrteiime 
nxjerrë 

1 I 1- _:__I_ --1 ' 
b'r. ari Wr. an Fr. ari Fr. ari I Fr. ari 

11 
12 
13 
14 

KA 1 EGO«t e U-të 
Taksa mhi taksa e kontribute 

T'ardhuna nga shitje flamuresh 

« 

» letra me , left ë • 

pullat taksore 

kontributi P.°lo Bash- . » 

15 
16 
17 

kive 
T''ardhuna nga mbitaksa azilesh 

» » Adminirtrimi i Llotaris . 

18 
19 
OJ.O 

. 
» » pajtimet e Antarvet 

Total 
KATEGORI e III-të 

rr•_ardhuna gjithfarësh 
Nga ndihma të mbrendshme 
Nga ndihma të jashtme 
Të ndryshme (gjithfarësh) 

5.000.- 
5.000.- 

1 :35.GOO. - 

:30.000.- 
15.000.- 
144.000. 
P..OOO.- 

336.000.- 

:300.- 
Promemoria 

:3.000.10 
5.305.% 

153.159.10 

P. l.545.15 
23.858.53 
140.811.H 

48.460.15 

3.000.10 - 1.999.90 
5.305 95 + 305.~!; 

153 159.10 + 18.1(;9.10 

70.005.30 + 40.005.30 
~3.858.53 + 8.858.53 
140.81 l.44 - 3.188.56 

- -. 2.000. - 
3\:16 140.4~ + 60.140.42 

578.70 I+ 278.75 

700.- 
----1- 2.0P.7.66 ·1 - l P..0!27.66 + l.627 66 

2.606.4 L - I 2.606.31 + 1.906.6 L 
400.- 

Total 

TIT. 11-të T'ardhuna të pa rendshme 
KATEOORI:tIV-të 

Të Ndryshme 
Nga shitja ejpasunive në Porto Edda. I Promemoria 21 

P.3 

Subvencjon Mio. Eko. :Kombtare për 
bursa të djemve 

Nga fara e shpërndame bujqve Rrethit. 
Total 

KATEGORI V-të ... 
Lëvizje Kapitali 

Amortizim kapitali nga huanat e shoq. 
Portland Çemento' e Bashkis Bu 
rrelit . 

Total 

347.6~0.27 48.460.15 

578.75 

3.000.- 
Promemoria 

3.000.- 3.000.- 

3.000:- 3.000.- 6.000.- I+ 3.ooo.- :3 000. - 

23.62l- 

362.279.80 

23.6'H.01 

1.67!1j!O 9.004 46 

6.000.- I+ 3.ooo.- 

P.3.6.22.10 1+ 0.01 

Mb I Amortizim kapitali nga huanat e Shoq. 
Portland Çemenlo e Bashkis Burrelit. I 10.683.- 

'25 I Depozitë kapitali nder Banka dhe gje- 
ndje. arke me 31 3-1939 . I 3'27.974.80 

1 
_ 

10.683.66 l+ 0.66 

- 327 .97 4.80 

1.679 20 32 626 47 34.305.67 I- 3i7.974.13 
I I I 1------· 

BKSH



Nr. 92 tLETOP..J4 ZYRTtRE 5 Gusht 191.2-:XX 

Realizim rrotull ushtrimit Diferencë e 
·s l'ara~amje 

I Të ngeluaa 
verte timeve ...., 

EMERTIM t'aprovueme kundr. jt ·a Xjerrje Vertelirne ce lp~r t'u xjerr ë paraparrjeve ~ 
- -·-· - ~'r. ari - I I Fr. ari Wr. ari 1:<'r-:-ar·i- . h. ari 

PËRMBLEDHJE 
' Kateg. I. Pasimi patrimoniale 62.689.- 50.~87.84 42 533.86 ~13.021.70 + 30.332 70 

» II. Taksa mbitaksa e kontributa. 336.0GO.- 24-7 680.27 48 4(;0: 1 ;) 896.140.42 + 60.140.42 
» IJL 'P'ar dhuna gjithfarësh . 700.- ::2 60G 41 - 2.606.41 + 1.906.41 
» IV. Të ndryshme ~.000- 3.0 0.- 3.000.- 6 000. - + 3.000.- 

-- - - . - --- - - - 
Total 40~.389. 4Ud. 77 4.52 9a.V94.01 4\l7.7G8.5:~ + %.37\:153 - » V. (Lëvizje kapitalt) 362.279 80 1.G7\:l.2U i'l2.(f:26.47 :34.305.67 - 327 .97!.13 

--· - ------- ----- 
Tohtl ;rn2-. 279 so 1 67!).20 ))'J!.fi26 47 34 306.67 -327.9741:3 - - - - 

' Total i përgjithshëm 7Gi 668.80 40;\ ,~-):)., !. 126.6'1!0.48 532.lJ7 4.20 :m2 594.uu 
~·~(~ - I 

SHPENZl·ME REALE T' USHTRIMIT 1 PRILL 1 ):) ) DERI 31 DHETUER 1939 
(9 MAJ) 

TIT. 1. Shpenzime të rendshme 
KATIW. I. Qendra e Kryqit të Kuq 

1 I Hrogë ~crso~.eli e p.ër~aqësime . 
Ib. Shpenzime përfvqësimi 

2 Shpërblim Komisjouit Permanent 
3 ~h'Penzime zyre: shk res ina, kerrispo- 

ndeuca post - telegr afike, mobile, 
shtvpshk nrne, vesh-mbathje sherbë 
to: ësh e të ndryssme gjithfarësh 

Qira zyravet qendrore 
Mbajtje Riviste 
Shpenzime udhëtimi e djete e blernje 

e mbaj ije au o mobili 
7 Sh,pe, z;me gjyqësore 
8 Subvencjon Instituteve Nderkomhëtare. 
9 Administrim i Llotaris 

10 Administrim i Çiflikut Rr« h 
11 Blernje' fare për bujqit e J_l elbit 
12 Administrimi i Pyllit Divjakës 
13 Msajtje e ullijvet të Strehës 
14 Blero je pjesve të~Shtyp .• 'I'irana- 

Total 

21.'!26\:l.- ~ l.~8'9. - - I 21.269.- 
(1) - - I - 

I 

2.965.-1 
I 'l 

3.600.- 296;.,. - I 6"~ i).).- 

5.000.- 3.746.2£ I :J3. 77) :3 77!>.97 1.220.03 
I 

~.OQO.- 2.930.40 - 2 ~\30.40 69.60 
4.680 - 3_g7(5,97 I - I 3.87G 97 803.03 

(2) 2.000.- 1 588.13 I - I 1.58[°1:J 411.87 
2.100 - 1,(; J 1.14 I 188- 1.699. t4 4008G 
700- 

98.38i.- l 
550.- 550.- 150.- 

(i) 99.635.- - 98.381.- l.264.- 
rlll 

14) 4.400.- 3 9362.05 i - 3.9:H.05 467.% 
Promemorie - 

,5) 2 530.- 1.895.~0 j ~11.201 2.236.:30 I 293.70 
3.50.- 330 .. )0 I ~30.30 19.f>O 

Prememorie 
14~.264.-1 ------1-----1 --- 142.4%.ful j 1.112.\.Jf> 14:3.G:38.46 5.H5.54 

(1) Me vendim Nr. 163 datë 31-XII-1939 pakësohen fr. Shq. 8.0eO e mbarten në kap. 3l 
(2) » » » 163 » » » » 4.000 » .,. » 31 
(3) Me vendim Nr. 163,d. 31-XII 1939 zbriten fr. Shq. 4.000 tue u mbarturi në Kap. 31 
(4) » » » 163 » » » » » 1.500 » » » » » 31 
(5) » · » » 76 » 21-Xfl-1939 shtohen » » 1.000 » » pakësue nga kap. 32 

BKSH



FLETORJA ZYRTARE 5 Gusht 1942-XX Nr. 82 

Realizim rrotull 9 muj ve Ekonomi 
.,...., mbi fondet c Farapamje .•...• EMERT IM kundrejt 
~ t'aprovueme Pagesa Të ngeluna Detyrë parapamjevr ~ për t'u pague 

t'aprovueme 
Fr. ari Fr. ari Fr. an I ~'r. ai i Fr. a ri 

KA TEO. JI. Institute Bamirëse 
1) Dispenseria 

15 Rrogë personeli 10.719.- 10.719.- - 10.719 - 
16 Blemje barnash ., 8.000.- 7.8M 54 175.- 7.999.54 0.46 
17 Mbajtje autombulance . 2.430.- 1.6:29.% - 1.629.% 8.00.75 

~) Shkolla e Infirmierevet 
18 Rrogë personeli 810@.- 7.700,:_ ~00.- 8000.- 100.- 

19 Shpenzime mbajtje 6) 14.420.- 13.555.71 32.90 13.588.61 831.39 

3) Azilet 
. 

'!O Rrogë personeli (7) 820.- 540.- - 5.40.- 280.- 

20b. Shpenzim mbajtje e Krijim Azili Shko 
drës 8) 300.- - - - 300.- 

20t. 
~ 

Shpenzime për themelimin e Azileve . (9) 380.- - - - 380.- 

4) Ndihma të vobektëve 
21 Ushqim i përditshëm për të vobektë . 10) 8.3~2.- 7.776.13 - 7.766.13 555.87 

2.ll Ndihma në të holla për mbajtje të së. 
o 

mundëve i për sakatë (11) 3.000.- 2.517.44 164.50 2.68l.94 318.06 

5) Streha Vorfënore - 

23 Rrogë personeli 19.485.- 18.947.65 - 18.947.65 537.35 

24 Shpenzime mbajtja (12)81.095.- 67.467.66 2.418.- 69.885.66 11.209.34 

25 Bursa djemve të shkollësKavajë 4.000.- 3.150.- - 3.150.- 850.- 

Total 161.071.~ 141.817.38 3.090.40 144 907.78 16.163.22 - 
KATEGORI Ill-të 

a) Zyra e K. Kuq Porto Edda 
26 Rrogë personeli 3.645.- 3.645.- - 3.64'f>. - - 
27 Sh,.ieij zime zyre 1.000.- 845.25 - 845.25 154.75. 

28 Ndërtime e meremetime 8.250.- 5.336.75 2.750.- 8.086.75 1@3.25 

29 Sigurime ndertesash nga zjarri . Promemoria 
9.8':l7-90 I 2.750.- 

- - 
harten ---r[t,95.- ,12.577.95 318.- 

-(ti)Me vendim 
(7) > »· 
(8) > > 
(9) > » 

(10) » » 
(11) > » 
(12) > 

Nr. 164 • £1-XII-1939 » » » 2000 » » » » » 32 
> 163 » a-XII-1939 zbriten » » 1.000 > » mbartun në kap. 31 
,. » > » > » » 3·500 > » » » » 31 
» » > > > » » 9.000 » » » ... » 31 
> » » > . » » > 4.000 » » » ,. » 31 
» > » > » ,. ,. 2.000 » » .. » » 31 
> ,. » > > > » 5.000 » » » > » 31 

BKSH



Nr. 92 FLETORJA ZYRTARE 5 Gusht 1942-XX ao 

EMERT IM 
Para pamje 
t'aprovueme 

fr. ari 

Realizim rrotull 9 mujvet 

-- --- -1- Të ;g~-luna ,, 
Pagesa për t'u 

I 
pague 

1i'1;: arC - --·- Fr. an -1 

Ekonomia 
mbi fondet 
kundrejt 

parapamjsvr 
t' aprov. 
li' r. ari 

Detyrë 

Fr. ari 
Të bartuna l-2.8~)5.- 3l8.- 

h) Dega nder qarqe , 
30 I Subvencjon për themelimin e mbajtjen 

e pagave të K. Kuq 1(13) - 

31 I Ndihma për kalamitele 11~) 56.000.- 
Sb um a (i889:'i.- 

KATEO. IV. Shpenzime të pa I endshme 
3~ I Fond rezervë për) plotsirn kredinash 

të pe mjaftushrne e të pa parapa- 
muna (15) 2 !146.-- 

Shtypje pullash, shpenzime gjithfare . 2.500.- 
Likuidim kredinash mbrapambetuna . 9.0!12.-- 

33 
3i 
3- .) Rroga gratifikimi nëpunsave për ur- 

dhën të Qeveris Jtaliane I 8.621.-- 
Shuma 

KATEO. V. Lëvizjekapltatl 
Rivestim kapitali nga huaja e Shoq. 

Portland Çemento Shkodra dhe nga 
Bashkija e Burrelit I :H.305.- 

Suficit i vjetve të kalueme nga depo- 
zitime kapitali ndër Banka e ngi. 
gjendje arke I :rn7 !174.80 

Shuma 362.279.80 

P t R M 8 L E D_H J E 
Kateg. I. (Qendra e K. të Kuq) 149.264.- 

161.071.- 
68.895.- 
23.159.- 

II. (Institutet Bamirëse) 
m. (Zyrat e Qarqeve 
IV. (Shpenzime të Rendshme) 

Total i përgjithshëm 
Kateg. V. Lëvizje kapitali 

" 
" ,, 

402.:389.- 

~).827.--·- 2.760. ·- t<z.577.- 

-· - - I - 5G.OOO.- - G(i.000.- - 
(i:\.827.- 2.7GO.- 68.i",77.- 318.-- 

1.9:32.79 
(i.!H O.GO 

2.916.- 
5(>7.21 
~67.40 1.914.- 

1.932.79 
8 821.60 

8.:\55.!)8 
17.39!).:)7 

8.620.98 O.O! 
1.97!1.- 19.:n8.:l7 ;J.780.63 

~ ----1--~---· 

- 34.305.- 

I 
I - 327.974.80 -~··- 

- 362.27H.80 

, 
142.425.51 
141.817.38 
65.827.- 
17.399.37 

1.112.!J0 143.538.46 5.725.54 
3.090.40 144.907.78 16.163.22 
2.750.- 68.577.- 318.- 
U)79.- 19.378.B7 3.780.631 -- 
8.932.36 376.401.61 25.987.39 3(57.469.26 1 

:J6:/l.':H9.80 
Total 

- :J62.279.80 
764.66&80 ,~67.469.2&-1 8.932:15 t 376A01.61 -38~7.1.9 

(13) • 
(14) • 

• 31-Xll-1939 > • • • 2.000 • · • • • • 31 
• 54.000 të paksuara nga kap. 1 bis. 6, 9, 10, 20 bis, 20 oter • • shtoh-n • • • 

21, 22, 24, 30 dhe 32. 
(15) Me vendim Nr. 163 d. 31-XII-1939 zbriten fr. Shq. 10.000 e mbarten në kap. 31 

« • • 164 • • • • > 2.000 e • • > 19 
> • > 76 > 31-VII-1939 • > > 1.000 e • • • 22 

BKSH



31 14,LETORJA ZYRTARE 5 Gusht 1942-XX Nr. 92 

LLOGARI E ARKËS TË KRYQIT TË KUQ SHQIPTAR 
· Për ushtrimin 1 Prill deri 31 Dhetuer 1939-XVIII 

TË HYME 

Sh um a 
EMER'l'IMJ EMERTil\II 

Fr. ari 

'P'ardhuna buxhetore 405.453.H Shpenzime buxhetore 

T'ardhuna nga depozita Kthime depoaitash 1.124.40 

100.929.45 .>Versim kapitali nder Banka Prelevim kap.tali nga Bankat 

Sh um a 507.507.57 Sh um a 

Gjestioni i Arkës me 1 · Prill 1939. 16.591.45 Gjendja e Arkës me 31 Dbetuer 1 

Total Total 5M.099.02 

Tt DALUNA 

Shuma 

Fr. ari 
- 

367.46f;l.26 

6.344..93 

rnUHi.8i 

495.133.04 

28.96[\98 

5M.099.20 

LLOGARIA PATRIMONIALE E KRYQIT TË KUQ SHQIPTAR 
Gjatë ushtrimit 1 Prill 1939 deri 31 Dhetuer 1939-XVIII (9 muej) 

I Gjendja Ndryshime 
Gjendja I I Pasivi Ndryshime Pasivi 

në mvarësi në mvarësi 
A K 'l' I V I 

me me dalë PASIVI me me 

11-4-1937 
me 

31-3-19381 -11 4-193: 
me 31-3-1938 

ushtrimin ushtrimin 
Fr, an Fr. an Fr. a I i rs. an Fr. ari ~ r. ari - 

Arka , 16.591.45 !+ 12.374.53 28 965.98 
Depozita për tu 11.131.38 5.220.53 . o.910.85 
këthy 

- 
I 

311.383.351+ 20.389.40 
Dobioa ti; ndry- 

Depozitë në Banka. 331.772.75 shme - + 8 932.35 8.932.35 

43.477.21 I+ 83.143.21 Gjendja patri mo- 

Kredina të ndryshme [26.620.48 niale . 360.320.69 +112.195.~ 472.516.01 

Shuma :371.452.07 115.907.14 487.359.21 Shuma 371.452.07 +115.907.14 487.359.21 

Për konformitet me elemental e llogarive relative 

Shef' i Llogaris : 
Qiriako Harito d. v. 

Drejtor' i Pergjltshëm 
Haxhi Shkoza d. v. 

Këshi)ltari 
Dr. Giovanni Freddi d, v. 

U pa: 
Or. UH. Enrlco Lombarti d, v, 
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RELACJON MBI BUXHETIN KONSUNTIV T~ KRYQIT KUQ SHQIPTAR 
Për ushtrimin 1 K alln uer deri HO Qershuer ln40-XVII J (G l\f uaj) 

Buxheti Konsuotiv i r.'.ryqit të Kuq Shqiptar për kompetencën e periodhës 6 mujore 1 Kallndur 
deri :30 Qershuer 1940-XYlll qi' paraqitet për aprovim konform Nenit G të D,M. Nr. 97 datë rn I U-HHO-XVIII, 
mbyllet me një deficit kontabël prej fr.shq. 2:UJ~:3.05, ndërsa tue u fonzionue me pjesë 1 e të mbre pambetu 
nave rrezulton një suficit prej fr.sb q 90075.08, mbassi lë mbrapambetunat aktive janë shume më të tepërme 
nga ato posivet. 

Diferenca kontabile prej fr.shq, 20798,GO e1ë figuron në konfront t.ë nxjerrjeve (nga kompetenca e 
të mbrapamaetunat) me pagesat risp-ktivs, ësht përballua me fondet e tepricës së ~,jendjes s' arkës të rr zull 
tuem prej ushtrimeve të kalue m. 

Tue shqyrtue tasati veç e veç për kompetencë dhe për të mbrapambeluna, përfundimet el' ardhu- 
nave dhe ato të shpeuzimeve gjatë periodhës finanrjare 1-i mujore 1 Kallnduer deri BO Qershuer 1940 XVJII, 
paraqiten këto ruzultate: 

G.Jl~SrrIOX l KO)lPBTJ~XC:ltB 
. Pjesa e r ardhunavc 

T' ardhuaat e paraparnuna për kohën 1 Kallnduer deri :!O Qershusr 191-0 në shumën 
fr.shq. i'.,17.000 

C shtuan pjatë ushtrimit me Vendim Nr. 6;> dl. 6-t-19W nga prelevim i kapitalit ,. 9.000 
Tue u harritun shuma e përgjithshme prej 
Gjalë kësaj periudhe u vertetuan t' ardhuna për prej 
Me nji pakësim në krahasim të para pamjve prej . 
Prej shumës naltë-tregueme të vertetimeve prej . 
U .arketua shuma prej 

» 

f)'Zti.000 
4f>4. i88.06 
71.211.94 ----- 451-.788.06 

38G.098.46 
Tue lanun të mbrapambetuna aktive shumën prej • 68 GSH.60 
Në shumën " fr.shq. 68.089.60 përmblidhen fr.shq. 17.mH që na detyrohen nga kistet e skadueme 

të huas Shoq. P. Çimento në Shkodër dhe fr.shq. 1ti 3fi~> lë tjera që na detyrohet Shteti nga vlefta e fotogra 
finave; këto të dy shuma m, gjithë se të pa nxj erruna me :30 Qershuer konsiderohen të sigurueme, pse e 
para siç dihet ë-ht e garantuexie nga Shteti, kurse e dyta k<1. mb atuu vetëm f'omalisht e pa regjistrueme pse 
në realitet ësht inkasuar në kontin e depozitave. Tue marrun parasysh sa më sipër, shuma e mbetun për 
t'u nxjerrë zbritet vetëm në fr.shq. 34.lli0.60. 

Pjesa e shpenzimeve 
Shpenzimet për periodbën 1 Kallnduer deri ~O Qershuer 1!H:O u parapanë në fr.shq. ::i17.000 
Me anë të vendimesh të rregullta u aprovuan gjatë kësaj periodhe këto ndry- 

shime: a) Shtesa dhe pakë sime fondesh nga kapituj të ndryshme,~ r 11' ru'va-sl ishin të 
barabarta nuk kanë shkaktae ndryshime në shpenzimet e përgjuh suure, dhe b) Shtesa 
shpenzimesh në përballim me t' ardhuna të rërtetueme më lepër prej një shumë prej 

Në mënyrë që autorizimet e shpenzimeve harritën shumtin e përgjithshme prej. 
Perballë autorizimeve të shpenzimeve prej një shume 
U-muarr pengime për . 

Me një ekonomi prej . 
Përball pengimeve si u-treguan më nallë në 
U-banë pagesa për shumën e përpjithshme prej 
Në mënyrë që të mbrapambetunat për t' u pague me 30 Qershuer 1940 në 

GJES'rIONI I TË l\IBRAPAlIBT~TUNAVE 
Të mbrapambetuna aktive 

Si ç' duket nga buxheti kousuativ i periedbë s g mujore (1 ~ill deri 31 Dhe- 
tuer 19~9) të mbrapambetuoot aktive me 3l Dhetor 1919 ba.rr:ijshin në • fr.shq. 1~.620.48 
Prej kësaj shume janë zbritun gjatë 1 Kallnduer deri 30 Qershuer 1940 • 3666.- 

,. 9.000 ~--- -- 

• 526.000 
» 5':!ti.UUO 
,. 478.741.11 - - ,. '47.258.89 
lO 478.74l.11 
» 449.360.52 

-- ,. 2SU~70.&H BKSH
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» 12~.9f>0.!8 ,. 47.596.3! - - - 
» 78.364.17 

)t GS.689.60 -- -------------- 

» 1440:')i.77 

Tue mbetun më vonë në shumën e përgjithshme prej 
'C nxuerr gjatë 1 Kalladuer - 30 Qershuer 19.40 sbuma 
'rue m betun p~: t' u nxjerrë shuma e. 
Tue i bashkue kësaj shume të mbrapambetunat frktive të lëna prej kornpeten 

cës 1 Kallnduer deri 30 Qershuer 1940 të tregueme mi lartë prej 
Rezulton shuma e përgjtthshme e.të mbsapaurbetunavet aktivi me 30 Qershuer 

1940 që mbeten të nxirrin n' u s't'rimst e ardhshme 

rn~ mbrapam bctuna pasive 
Të mbrapambetunat pasive me 31 Dhetor L .. .J uë . 
U-paguan gjatë periodhës në shqyrtim 
Tue mbetun të pagueme 
Këtyne të mbrapambetunavs i duhen ehtue dhe pasivitet prej 

nduer deri 30 Qershuer 1940, që janë 
Kemi kështu një shumë të përgjithaarse të rabrapasibetuaash pasive mi 

fr.shq. ~.93it~i 
)t 5.1~2 8~ --- --- --- 
)t :3.809.50 

periudhës 1 Kall- . 
)t 29.37i.59 

30-6 H>40 . » 33. lW0.09 

• Gjestion j Arkës 
Kemi pa. ma nalië se L' ardhanat e kompetencës të nxjerruna mrrijn në 
Dhe të nxjerruuat në llogari të mbrapambetunave në 

300.098.4() 
47_.f>96.J3J 

4:J~.694. 77 
~Ie këte shumë janë përballue : 

Pagesat në llogari të kompetencës 
Db c alo në llogari tëjmbrapambetunave . 

fr.shq. 449.370.52 
» 5.122.So 4~4-.4-93.37 

'rue pasun nji diferencë kontabël prej fr.shq. 20.79ti.W 
Kjo diferencë përmban shumën e paguerne raa tepër në krahasim me nxjerrjet il t' ardhuuave bu 

A~ielore dhe ësL;. pë-ballue me gjestiooin e posaçëm të veprimeve jashtë buxhetore. 
I pjitlilë gjestioni i arkës pranu-aj mundet të përmblidhet ~ vijon: 

Nxjerrje nga t' ardhunat buxhetore fr.shq. 433.694-.77 
T' ardhuna nga depozitat » 20.721.- 
Prelevim kapitali nga Bankat » 2::'>6.799.22 
ijendja e Arkës me 31-XIJ-1939 » 2S.969.98 

Shuma e përgjitl« hme 

Shuma pa barazim . » 740.180.97 
(1) Për jastifikira të shpenzimit prej Fr.sbq. 6.12Z>.H pershkrsket këtu tekstualisht p~:0ce.,;-verLali 

i mbajtun me datën 30 Qer~lmer 1940-XVJI( në.librin e Arlsës: 
«1fe rastin e mbarimit t' ushtrimit fina.ncjar (30 Qershuer 19W-XVI1I) u-kontrollua liy libër A1k~ 

dhe u-gjetëa të byme prej datës 1 Kalladuer 1940 deri 30 Qersbuer '1940-XVIJI (si mbas Nr. 1 dei i 923) 
bashkë me gjendjen e Arkës me 1 Kallnduer 19!0-XVIll fr.shq. 740.180.97 dhe të daluna }Hl ~galë kësaj µe 
riodhe (si mbas Nr. 1 deri 880) fr.shq. 708 348.6-l që kështu gjëudja e Arkës me datë u 30 Qerehuer 1\)10 21.. \' Ill 
rezultoj në fr.shq. 3l.S:31.33. 

U:kontrollue mandej gjëndja efektive e Arkës dhe u-gjëcd e kcmpozueme si vijon: 
Të holla (në bank-nota e çe.lt$l). . fr.sbq. 
Kartë koatabile të kohaave të kalneme 

Pagesa buxhetori 
Kthim depozitash 
Versim kapitali në Bankë 

» kapitali për blemje buonash The,:1ri 
Për mbulesë të kartë kontabjle 
Gjendja. e Arkës me 30 Qershuer 1940 

~ 740.180.97 
)t 454.4~3.i>7 
» 7.3~1.- 
» 2~6.534.27 
» 20.000.- 
» (I) 6.1 '25.44 
» ~5.706.89 

---- -- 

~5;70~.~9 
~.1~5.44 --- 

31.i32.33 
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,\1 i,i pjesën ma lë madhe të kartë kon tab i le prej fr.shq. G. t2:->.H lë rjedhuna prej vjeteve të ka 
luem l>~-lil't rj.Jlt-i ho'Iëssht r,ë raportin e Sek cjonit të Llogarisë të protokoluem nën Nr. 545/1 dt. 14 6 1940- 
X \.II I dhe 1!1»i r:l'l'i 1 p-ej fr.sh q. 1.000 U! prelevuern në vjelin H)3j nga ish Kryetare e K. Kuq bëjnë fjalë 
shkresat me Nr. (i71JI datë '2,> X 19HU X \ 111 dhe Nr. (i7/31 datë 31-X 19J!) X \ 111. 

Tue '{e,,ë se k-rt-kontabilet <' përmeuduua prPj fr.shq. 6 UF>.-H lë pagueme efektivisht prej Arkës 
të Kr:rfJil Kuq nga ish Në~n111<>11t dhe lë la nuna pa kcntabilizuc për kaqë vjet me radhë, sot nuk kanë mun 
dësi të likvidot en dhe mbassi shërbimi i Arki's sf Kryqt Kuq me 1 Korrik të v,v, do t'i besobet Bankës 
Ke mbë are nli huë Lë konvecjauit të sIiuulluar k o nfo m \'1 otimit të Kom isjo nit Permanent Nr. 78 dt. 1 Maj 
H>4() XVIlf L' a pro vuem edhe prej Kryesi, t' l ustitu'It. u zbrit pr- ] rjendjes s' Arkt;s shuma e fr.shq. 6.125.!4 
hie mbetnn si gjendje Arke për t'u mb •• rtun me I Korrik 1940 XVJJI e për L' ju dorëzuar Bankës Kombëtare 
shure a efektive prej Ir.shq. 2~,706,89. 

Nga ana tjetër të gjitha do ku m vntat që përfaqë-ojnë shumën e kart-koutabile prej fr.shq. 6125.44 
s.i dil" rra.',ti1,at relative qi përmbajnë rj- ihje: e tyne i dorëzohen Sevsjonit të llogaris, për të bërë herë 
mbis bere nd,ekjet e duhuna, tue registrue shu mat që mu-ul të nxirren n' arkën e Kryqit të Kuq në të 
ardnuna fjitbë farësh. 

Prej Utij proces verbali të nxirret uji kopj ! integrale për t' ju lidhun llogaris tre muajve rispekti 
ve pët j~'llifikin,. lë zbritjes prej fr.shq. 61.-0. 

'I'irauë, me :l0-6 1940-). U I I I. 
Kcusale ati : 

G. Freddi d. v, 
K Llogaritari: 
Q. Harito d. v. 

Arketari : 
Naxhi Xhemalçe d. v. 

Drejtor' i Përgjithshëm K. Kuq 
Haxhi Shkoza d, v. 

Dekret Mëkambhuer Nr. 159 
9 Qerskuer 1942-XX 

Aprovim i buxhetit Konsutiv të Kryqit të K. Sh. 
për periudhën 1-1-40-30-6-40. 

NA 
Mëkambt;sl I Pl!rgjlthshëm I Madhnls së T\J 

VIKTOR EMANUELIT III 
Për Hir të Zotit e Vallnet të Kombit 
M .•... RE1' I ITALIS DHE I SHQIPNIS 

PERANDOR I ETIOPIS 

Në virtyt t' autoritetit që Na asht delegue; 
Mbasi u-pa neni 1 i Dekretit Nr. 9G datë 12 

Mars 1940-XVlII; 
Mbasi u pa Vendimi <latë 8 Shtatuer 1941-XIX, 

Nr. 19 i Komitetit Qendruer të Kryqit lë Kuq Shqip 
tar; 

Mbasi u-ndigjue Këshilli i )Iinistravet; 
Mbi propozimin e Ministrit Sekretar Shteti për 

Punët e Mtrendshme, 
kemi dekretue dhe dekretojmë : 

Neni 1 
T' ardbunat e readëshme e të parendëshme të 

vertetueme gjatë periudhës financiare 1 Kallnuer deri 
30 Qershuer 1940-XVIII, janë të caktueme në bazë 
të përfundimeve të buxhetit konsuntiv në shumën 
e Fr.Shq. 454.788.06.- 
Prej së cilës janë nxjerrun . » 386.098.4G.- 

Dhe ngelin për t'u nxjerrë (lë 
prapambetuna aktive) 68.689.60.- 

Neni ':l 
Shpenximet e rendëshme e të parendëshme të 

pengueme gj,tW aeriudhës financiare 1 Kallnuer deri 
30 Qershuer l J40-X V 111 janë caktua në shumën 

Fr.Shq. 478.741.11.- 
Prej së cillës asht pague shu 
ma e. 
Dhe ngelin për t'u pague (lë 
prapambetuna pasive) 

44-9.370.02.- 

29.370.59.- 
Neni 3 

Shuma e përgjithshme e 
aktive: 
e përbame prej 1 Kallnuer 
1940 në 
Pakësue gjatë periudhës në 
shqyrtim 

të mbrapambetunave 

fr.Shq. 1213.620.48.- 

» 3.6G0.00.- 
122.960.48.- 

» 47.596.31.- 
,. 75.364.17.- 

Me të nxjerruna në shumën e 
Ngelë e caktue në shumën prej 

Neni 4 
Shuma e përgjithshme e 

pasive e përbame me 1-I-940. 
Prej së cilës asht pague nji 
shumë prej 
Vertetohen. 

të mbrapambetunave 
Fr.Shq. 8.932.35.- 

> 5.122.85.- 
• 3.809.50.- 
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Neni 5 
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Në bazë të përfundimeve të i-ipiirtregneme ndër 
nenet 1 deri në N. 4 të këtij Dekreti, të mbrapambe 
tunat aktive dhe ato pasi ve, që gjinden me ::JO Qershu 
er 1940-X Vl Il, mbesin të caktuerne në shumat risp -k 
tive prej fr.sbq. 14i.033.77 e fr.shq. 33.180.09. 

Neni 6 
Shuma e përgjithshme e nxjerrjeve dhe e page 

save në njehësi të kompetencës dhe në njëhësi të të 
mbrapambetunave të bame gjatë periodbës financiare 
1 Kallnuer deri 30 Q -rshuer 1!)40-:X. VHI csktohet ris 
pektivisht në shumën e fr.shq, 4;13.694.77 e fr.shq. 
454.493.:n. 

Neoi 7 
Asht e vertetucme rispekti visht në shumën prej 

fr.shq. 277.520.22 e fr.shq. 253 .. 855.27 shuma e përgjith- 

shme e të bymeve dhe të d-Iunave jashtë buxhetit 
(njohësime të veçanta). 

Ner.i 8 
Shuma e zbritun nga gjendja. e arkës për mbu 

lesën e Karl Kontabile vërtetohet i.ë fr.shq. 6.1'25.44. 
Neni 9 

Teprica e fondit t' akës me 30 Qershuer 19-10- 
XVHI asht caktue në fr.sbq. %.706.89. • 

Neni 10 
Ur<lbënojruë që ky Dekret bashkë me buxhetin 

konsunti v q' i asht bashkalidhun të botohet në Fleto 
ren zyrtare të Mbretuis, tue i dhanë mandat cilitdo 
qi i përket me e respektue dhe me-ha qi lë respek 
tohet. 

Tiranë. me 9-VI-1942.-XX:. 

u. Kruja, d. v. Francesco Jacqmoni d. v. 

Përmbledhje e Përgjithshme krahasimi e t'ardhunavet dhe shpenzimeve 
të Kryqit të Kuq Shqiptar për ushtrimin 

1 Kallnduer deri :m Qershuer 1940-XVIH (6 :Muaj) 
-· HEALlZDil .H.OTL'LL 6 muajve 

T' ardhuna 
Ekonomi mbi - fondet e <life- . JLe fonde Nnxjer rje Të ngeluna T' ardhuna renca e t ar- I .. t' . të verte- dhunove të F; M E R T l 11 I të parapamr C 

per u OXJC- I 
vertetueme 

1.' aprovueme rrë dhe për 1 tueme kundrejt pagesa t'u pague dhe detyrë parapamjeve 
- 7r -:---ari- · -, ---1--:;----;- 

.J<'r. ari Fr. a11 1 Ji.r. an l<'r. an 

'I''ardhuna : I 
Kompetencë 

I 

( 1.1. deri 30.f:U940) 526.000 386.098.46 68.680.60 45U88.0G 71.2lUH 

'l'ë mbrapambetuna 
Prej ushtr. 1!);39 e para) 122.960.48 47.::i9G.31 1::dot.17 122.960 48 - 

- - - -- 
Total 6i8.!)60.48 4;-13.694.77 144.0;:i;t77 677.748.,)i 71.2[1.94 

Shpenzime: 
I Kompetencë 

1 1 deri 30.G.1 !)40) f)2G.0(10. - 449 :370.0~ I ~9.370.59 478741.11 47.258 89 

Të mbrapambetuna 
prej u-htr. 19:}9 e para) 8.932.35 ~).a2.s5 s.soaso \ 8 93~.H5 

. 
- 

- . -- -- 
Total 5;~4_932.:35 451.4'.)3 37 :m 18U.09 487.67:3.4-n 47 %8.80 

Diferencë t114 (i~8.13 - 20 79S <iO +110.87:(68 + !)O 075 08 + ~n 9.:i3 uo 
1 

- . 
I I 
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11 
12 
13 

14 

15 
16 
17 

ElllERTIM 
Parapamje 
r'aprovueme 

l1'r. a r, 

Realizim rrotull 6 muejve 

I 
Të ngeluna ,--- 

Nxjerrje pije: t' ~1 
1 

nxjerre 
~·r. art -Lf~. an- -i - -- -- 

Vsrterime 

Diferencë e 
vertetirncve 
kundrejtë 

parapamjeve 

l----vr. ari Fr. an 

1 
2 

TIT. I. T' ardhuna të Rendëshme 
KAT. I. T'ardhuna efektive 

Pasuni patrimoniale e Kryqit Kuq 
'F'ardhuna nga prodhim' i ullijvct 

» nga prodhim i Çiflikut ftreth 
» » » i pyllit të Divakës 
» » qeranat e prouave .P. Edda . 
» » » e pronave të Tiranës 

» e tokave .Xhafzotaj 
» e Shtyp. Tirana 
» e Kopshtit Laprakë 

» » 

7 » » 

8 
9 

» » 

In tere -ë kapitali depo zi tue r ë D:llll.ë . 
10 I ,. huas Portland Çimento e Basbkis 

Burrelit 

Total 

Taksa mbi-taksa e kontrihuta 
Taksa nga. letrat me vleftë 

» nga pullat 

Kernribucjo n 2°1o nga Bashkia 
Mbi-taksa për Azilet 

Total 

'I" ardhuna nga Koncesionet 
Nga administrim i llotaris 
» e flamurrve 

» e fotografinave 
Total 

'I" ardhuna të ndryshme 
11 Nga rimbersim i biletave lë kinemave. 
1-9. N~ adihma të ndryshme 

20 Nga pajtim' i anëtarvet të:rregullt 
21 Nga shitja e distintivave 

22 T'ardhuna të ndryshmi gjithfarësh 

Tobl 

500 
2 500 

4.000 
2 •. 000 

150 
l.700 
470 

200 

i.000 

·L030 

808.- 
4.075.96 

15.:l.49.22 

M>.- 

6G9 .. - 
15.209.:l-z 

80.- 
1.711.20 
471.85 

808 • - 

4.744.96 t 
30.558.54 t 

120.- - 

1.711.201+ 
471.85 + 

500. 
Ui92.- 

744.96 
7.558.54 

125.f>O 

1.119.26 I 

':'20.709.94 

., 64~ ()~ I ,). i? .• Cl 

93.614.40 
,HO.- 1 >.WO.- 

:30.- 
l l.20 · 

1.3n 
l'ii.~>.GO,- 7450 

1.119.26 - ;)/1180.74 

41.650 
4.034.!)3 I t 

~'2.984.:lO ·1 43fill4.24 t 2.144.'24 
I I I I - 1 

l 60.000 
;J:3.992.37 

4.Çl3 

B.645 90 - :)51.10 

9'.l.o14.40 - 21.38:->.60 
Hi.00\.J.- 1.000.- 
3:).99:'.2.37 + 3.992 ;37 

131.5fi2.67 I Li.G90.- I I ,~~~~1 I 

!)4.209.22 1 - M.209.22 + 4.':'209.22 
22.254. IO - U.254.10 - 27.745.90 
10.1:27 - I 13.650.- 22>.777·- - 11.2~:3.- 

126.590.32 1- lB.650.- ,- 140.240.32 -- 34 759.68 

~0.0CO 
50.GOO 
%.000 

175 000 

•• 
147.2.i:z 67 1- 18.747.33 

.. 
350.- 
150.-- 

2.000.- 
2000. 
~50.- 

4.750.- 

536.75 
~52.- 

4 861.?n 
1.4G6.32 

4.000 
1 [5.0('' 

17.000 
30.000 

7.1Hi.86 

5~6.75 1+ 186.75 
<ib2.- + 102.- 

- ~.000.- 
4.8fJ1.79 + 2.8/H.79 
1.466.B~ + 1.216.32 
---- 
7.116.86 + 2.366.86 

BKSH



37 FLETOR.TA ZYP.T A.RE 5 Gusht 1942-XX 
,._A_ . . -.:!,. Nr. 92 

EMER'l'IM 

Realizim rrotull 6 muejve Diferer cë e 
-- I - .. _ verte,tim~,e 

11.- • • 

1 

Te ngeluna / V t ti kundrr jt 
1, x1errJe " t' . .. er e ime . . " pr:r u XJerre paraparn Jeve 

1 
fi'r.an 1-l''r. a,i I .fr. ari i Fr.ari f'r.an 

Paraparsje 
.. t'aprovueme 

TIT. 11· T' ardhuna të rendshme 
KAT. I. T' ardhuna efektive 

T' ardhuna të ndryshme 
Nga fara e shpërndame bujqvel Lij 

Rrethit I Promemoria 
23 

Total 

24 
25 

• KAT. I. Lëvizje kapitali 
Nga shitja e pasunis në P. Edda 
Amortizim i huas Portland çimento e 

Bashkis së Burrelit 

Prelevim nga kapitali 
Total 

PERMBLEDHJE 

TIT. 1. T'.ardhuna të rendsh-me 
KAT. I. T' ardhuna efektive 

Pasuni patrimoniale e K. Kuq 
Taksa mbi-taksa e kontributa 
T'ardhuna nga konçesionet 
T'ardhuna të ndryshme 

Total (pjesa e rendsbme) 

TIT. 1. T' ardhuna të pa rendshme 
KAT. I. T'ardhuna efektive 

rr• ardhuna të. ndryshme 
Total (pjesa. e pa rendshme) 

Kateg. TI. Lëvizje kapitali 
Total kat. lJ. (Pjesa e parendshme) 
PËRMBLEDHJE E PËRGJITHSHME 

Total i pjesës së r.endshme 
» » » së pa rendshme 

-?> • » lëvizjes së kapitalit . 
Total i përgjithshëm 

5.000 

16.350 

118.67 

16.365.30 

1) 1!7.31)0 I 100.000.--= _ 
L8.700 100.118.61 

118.67 I- 481.33 

16.365.30 I+ 15.30 

20 709.94 
1:3L562.67 
126.590.392 
7.116.86 

285.979.79 

138.700 

138.700 I 100.118.67 
100.118.67 

338 304.09 1-· 48 995.91 

100.000.- 1- 17.360.- 
16.365.30 I 116.483.97 1- 22.216.03 

'258.979. 79 

100.118.67 
386.098.46 

22 984.~0 
15.690.- 
13.650.- 

387.000 52.3~4 30 

43 594 9!4 + 2.144.M 
147.252.67 - 18.747.33 
140.'M0.32 - 34.759.68 
7.116.86 t 2.366.86 

338.304.09 - 48.995.91 

387.300 

138.700 

16.365.30 
16.365.30 I 116.483.97 1- 22.216.03 

116.483.97 I- 2!2.'!H6.03 

52.324.30 

16.365.30 116.483.97 1- 22.216.03 
,fat788.06 1-- 71.::211.94 5i6.000 68.689.GO 

(1) Me Vendim Nr. 65 dt. 6.4.1940 shtuar parapamjet e t'ardhunave dhe fr. shq. 9000 kështu shuma kapet në 
fr. shq. 108.350 + 9000 _ fr. shq. 117350.- 

4t.550 
166.000. 
173.000 
4.750 
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FLETORJA ZYRTARE 5 C.us,µt 19Ml-.X.X "-"-~~~~--~~~~~- Nr. 92 

SHPENZIME REALE TË KRYQIT TË KUQ SHQIPTAR 
Për ushtrimin 1 Kallnduer deri 30 Qershuer 194-0-XVIII (6 muaj) 

B8 

EMERT[M 
Parapamje 
t'a provuerae Detyrë 

Ekonomi 
mbi fondet 
kundrejt 

parapamjeve 
r'aprovueme 

I--J-1-,r-. _a_r_i _I_ ~'r. arr- 

Realizim rrotull 6 mu/ve 

Pagesa 
Të ngeluna' 
për t'u pague 

T1T. I. Shpenzime të rendshme 
Kat. I. Shpenzime Efektive 

Shpenz. të përgjith. të Q. K. Kuq 
Rrogë personeli Qendra e përfaqsime 
Shpenzirae përfaqsimi 
Shperblim Komisjo ait Permanent 
Shpenzime zyre: Shkresina, zjarri-drit 

korispondencë post-telegrafike, mo 
bile, shtypshkrime, veshje mbathje 
sherbtorësh e të ndryshme f.iith 
farësh 

Shpenzime udhëtimi e djete 
Blemje e mbajtje automobili 
Qira të zyrave të Qendrës 

3.500 
5.750 
1.!160 

17.7()0 

Promcmcrja 
'!UOO 

6.0GO (1) 
,2) 

7 

l<'r. un Fr. ari 

17;535;- 

1.110.- 3~5.-- 

5.84\).71 

3.412.991 
I 

5.7:l3.52 
48.70 

- - --1 I 
37 .370 ! :35.59~ .82 373.70 1.401.48 Shuma 

I I " i~ -~ - 

8 
9 

10 

Shpenzime sherbimi 
:\1bajtje reviste 
Shpenzime gjyqësore 
Administrim i llotaris 

(3) 

3.000 

3.500. 
zaooo 

ti O O 11 I Administrim i Çiflikut Rreth 
12 Blemje fare pët bujqit e Rrethit 

(4) 

Promemorja 
13 
14 
15 

Administrim i pyllit të Divjakës I 1.110 
Mbajtje e ullij rct të Strehës Vorfnore. 200 
Shtypje pullash' dhe bileta sinemaje 

për azile . 3.500 
Shtyp. pullash taksore e letra me vleftë. 5.500 
Blemje e ristampim flamurësh ' 38.000 
Blemje fotografinash 32.000 
Blemje distintivash (5) 2.400 

S h u m a 162 800 

16 
17 
18 
19 

1.1:3:J.30 
2.086.15 

64.144.50 I 

507.- 
3 800.- l 

' 1.052.80 I 

3.0~0.33 
3.550.- 

17.535.- 

J.435.- 

5.84Q.71 
3.461.69 
5.73:3.52 
1.953.60 
~- 

35.9(·)8.5~ 

12.1:m.:JO 

;3.086.15 
67.944.50 

507.- 

1.052.80 

3.020.33 
3.550.- 
35.185.55 
31.944.88 
2.376.16 

225.- 

965.- 

150.29 
38.31 
16.48 
6.40 

866.70 
413.85 

5.0i:J5.50 
93.- 

47.20 
200.- 

479.67 
19Q0.- 
2.814.45 

55.12 
23.8:ie 

1fa185.55 
27.338.03 
2.376.16 

138.84ill1--11-.9-5-6.-85-;-1-50-.8-0-0.-6 7-1 11.999.33 

4.606.85 

(1) Me vendim Nr. 91 datë 15-5-1940 shtohen fr.shq. 1500 tue u marrë nga kap. 41 
» » » 109 » 24-6 1940 » » 500 » » • • 21 

(2) » » » 66 » 6-6-1940 » » 1500 » » » » 41 
» » » 109 » 24-6-1940 » » 500 » » » » ~1 

(3) Me vendim Nr. 73 datë 11-4-1940 shtohen fr.shq. 1000 tue u-paksue nga kap. 11 
(4) » » » » » » pakësohea » 1000 » i u-shtuar » » 2 
(5) » » » 74 » 20-5-1940 shtohen » 400 » u-pakësue prej » 41 

BKSH



FLETORJA ZYRTARE 5 Gusht 1942-XX Nr. 92 

EMERT IM 

· I Realizim rrotull 6 muj vet 
Parapamje ,.. . --- 
t'a,provuimel I 'I e ngeluua ' 

Pagesa p. ër t.'u .1 Detyrë I para. pamjevi 
paJue [ t' a prov, 
Fr. an . ~'r. arr- ~.-ari - 

Ekonomia 
mbi fondet 
kundrejt 

l'r. ari 

20 
21 

Shpenzime gjithfarësh 
Subvencjon Instituteve nder Kombëtar 

I 
Promemoria· 

» për organiaeain e komit 
Prefektura ~6) 2 050 I - [ - I - I ! 050.- 1 

S li u m a r 2.05Q J -- -- 2.050.- 

2~ 
23 

24 
25 

Zyra e K. Kuq Perto Edda 
Rrogë personeli 
Shpenzime 'Zyre 

Meremetime ndertesash 
Sigurime ndertesash nga zjarri 

Shuma 

26 
27 

INSTr:PUTE BAMIRËSE 
Ndihma e shpejtë (Pronto Soccorso 
Rrogë personeli 
Blemje barnash 

S h u 111 a 

28 
29 

Shkona e Inferrnjereve 
Rrogë personeli 
Shpenzime mbajtje 

Sh um a 

:30 

AZILET E PLEQVE1, 
a) Azili i Shkodrës 
Rrogë personeli 

• Shpenzime mbajtje 31 

32 
33 

b) Azili i Vlonës 
Rrogë personeli 
Shpenzime mbajtje 

Shuma 

•, 

2 430 
1.000 
2000 

Promcrnorja 
1 = 6.4301 3 796.33 J - 11--x-.7-9(-i :-r-{I 1.633.67 

1 

2.380.- 
149.15 

1.267.18 

2.380.- 
149.15 

1.267.18 

50.- 
850.85 
732.£2 

8.783.- 1.997.- 
265.35 

7) 10.780 
2000 

8.78t.- 
1.064.65 670 1 734.GZ> 

----1 1--- 
9.847.65 670 10.517.G5 l'z.780 

I I I I -1 I 

- 
~.262 35 

(8) 4 590 
13.0lO 
17.600 

4.545.65 
11.983.22 

4.545.65 
12.564.09.! 

4.4.35 
445.9£ 5.80 80 

580.80 
-•------- 

17.109.67 490.33 16.528.87 

5.820 
(:,) 33.100 

1.560 
(10) 7.750 

48.230 

4.543.40 
3~ 368.3'2 

93.30 
205.47 

4.636.70 
32.573.79 

1.183.iilO 
526.21 

1.5~0.- 
7.750.- 

I I 1---1 _, 
36.,11.72 298.77 37.210.49 11.019.il 

(6) » » 
(7) » » 
(8) Me vendim 
(9) • • 
(10} • • 

> 109 • 24-6-1140 pakësohen • 5950 e mbarten në kap. 4, 5, 6, 26, 31 
» • • » shtohen » 700 tue u pakësue uga kap. 21 

Nr. 111 datë ~t\-6-1940 sktc,hen ir.shq. 250 tue u pakësue nga kap . .U 
» 109 » 24-6-19!0 » » 3000 » • » » » 41 
» i7 » 1-i-1!40 paUs•kH » WQO » » s:ktuar kapitl!l.llit Ul ri 33 his 

BKSH



Nr. 92 fi'T,F.'T'O~IA 7Yll'f'A.RF 5 Gusht 19H-XX 40 

Parapa mje 
i'aprovueme 

Ekonomi 
mbi fondet 
kundrejtë 

para pamjeve 
t' aprovuerne 

-B,-r.-;-,;--1-·--cE=-",--.-a-1--1-1--Fr~_a_n __ 

Realizimi rrotull 6 muajve 
-- ·----- ---------------- 

Të ngeluna 
Pagesa I për t' u 

pogue 
Detyre EMERT Ill 

~·r. an 

33 
bis 

Ndihma-bamirësie 
Kontribut katundit Llakatund të Vlo- 

nës 1(11) 
Ushqim i përditshëm i të vobektëve . (12) 
Ndihma në të hoila për të vobekt të 

· sëmurë-nevojtar 1(1~) 
Mbajtje 20 shtretënve në Sanatorium 

Italiane për të sëmurë tuberkuloz. 

Ndihma për kalamitete 

7.000 
1.000 

2.000 
13.500 

12.500 

36 

37 

~ r. ari 

2.000.- 
9.251.78 

2.000.- 
9.251.78 4.248 22 

~05 

:3.6'24.24 
1.000.- 

Shuma 36.000 I 2i. l34.3 l I 9(j4_ 18 I 27.098.49 
I .. I I 

8.901.51 

38 
39 
40 

Streha V orfnore 
Rrogë personeli 
Shpenzime mbajtje 
Bursa për djemt ~ Strehës që fokuen 

tojnë shkollën e Bujqësia të Kava 
jës si dhe për të tjerë e veshje 4.760 

13 iso: 
1(14) 66.b'OO 

1~.367.65 103.30 12.470.95 

2.514.88 soo.ss 3.375.7G 

1 l.97G.m:i 
59.2(j@.- 

11.97G.tiG 
65.11!1.64 5.8(H.64 

4.720.- 4.720 

Shuma 84.790 
I I ,- 

75.%6.65 I ~.861 64 81.818.29 2.971.71 

Fond rezervë 
41 I Fond rezervë për plotësim kredinash 

të pa mjaftueshme . 1(15) · i.%0 
-------1 --- , __ 

l.453.31 
1.478.3~ 

40.- 

1.950.- 

Shuma 1.%0 
I I 

1.950.- 
1 I - 

(11) Me vendim Nr. 77 datë 1-5-1940-XVIII krijue kap. 3;3 bis me fr.shq. 2010 tue u-pakësue nga kap. 33 
(12~ » » » 40 • ~4-2-1940-X:VJII shtohen fr.shq. 2500 tue u-pakësue nga kap. 41 

» ,. » 59 » 26-3-1940-X VIII » » 100Q » » » » 41 
(13) » » » 65 » 6-4-1940-XVIIJ » » 90ij9 » u përballue me shtesën c t'ardhunavetë kap. 2G 

» » ,. 109 » 'M-6-1940-XVJII » » 500 » u-marrë nga kap. 21 
Nr. 94 datë 20-5-1940-XVJII shtohen fr.shq. 400 tue u-pakësue prej kap. 41 
" 40 ,, ~4-i-1940-XV]IC zbriten ,, 2500 ,, u-mbartun në kap. ~4 
,, 59 . ,, 26-3-1940-XVllI ,, " 1000 ,, " " " 34 
,. 66 " 6-4-1940-XVlII ,, ,, 1500 . ,, ,, ,, ,, ;:-, 
" 91 ,, 15-5 1940-XVIII • ,, 1500 ,, ,, ,, ,, 4 
,, 94: ,, !0-5-1940-XVIII " ,, 46:'IO ,, ,, ,, ,, 19 
,, n" ,, n n 400,, " 11,, 39 
• 111 • 26-6-1940-XVIII ,. ,, 250 ,, ,, ,, ,, 28 

(14) Me vendim 
(15) » " 

> ,, 
" " 
" " 
D " 
11 " 
" ,. 

BKSH



42 ~.,LETORJA ZYRTARE 5 Gusht 194-2-,\X Nr. 92 

T' ARDHUNA TË MBRAPAMBETUNA PREJ USHTRIMIT 1939 E PARA 
(Kohë 1 Kallnduer deri 30 Qershuer 1940-X VIH) 

EMERT I i\l E 

2 

TIT. I. 'r' ardhuna të Rendshme 
KAT. I. Pa.:;:::1i Patrimoniale e K. Kuq 
Prodhim i Çi.likut Rreth 

Qira të Pasun; ve Porto Edda 
Qira të Sh të pis së '1 irauës 
Qira e tokave të Xhafzotajt 
Qira e shtypshkronjës Tirana 
Qira e kopshtit të Laprakës 

4 
5 
6 
7 

8 

10 I Kamatë kap. nga huanat e Shoq P. 
Çimento dhe Bashkis së Burrelit 

ioel Kamatë kapitali nga huanat e Shoq. 
P. Çimento e Bashk, së Burrelit të 
mbrapambetuna 

Shuma 

14 

KAT. e li. Taksa e mbi-taksa 
e kontribute 

T'ardhuna uga kontributi 2% i Bas h 
kivet 

Sh.urna 

22 

TIT. 11. T' ardhuna të pa rendshme· 
KAT. 4. Të ndryshme 

Sub, encjon i Min. Ekon Kombëtar e 
për bursat e djelmvet 

Shuma 

KAT. V. Lëvizje kapitali 
24 ~ Amortizim kapitali nga huanat e shoq. 

P. Çimento e B. Burrelit 
??4b.l Amortizim kapitali nga huanat e shoq. 

P. Çimento e B. Burrelit të mbra 
pambetuna 

Sh u 'm « 

Të ngeluna për 
t' u nxjerrë ,,go 
të mbrapambe-•-------,---,cGJithsejtë të 
tunat prej ushtri· I! e rte I i l'f, e F mbrapambe- 
mit 1939 e para të tj, ra tuna për. t' u 
me 31.12.1939 nxjerre 

Hcalizi mi rrot 11l 6 muaj ve 

Fr a,1 ., - W:r. .1 n 

10.471.72 
<iO.- 

4.803.:37 

J4.2l8.10 

'l'ë ngeluna 
për t'u 
nxjerrë ' 

me ;30.61930 
.\VI I 
t<·r. ari 

5.301.50 
1-1-.712.39 

,3.42<:HO 
191.85 
200.- 

3.370.G4 ,, 

42.533.86 42.G;J3.8(i I 15.335.08 I 27.198.781 

i 
,_ ±8.41~:..15 I( 1) :1660 [ 

3.660 ' 44.800 15 I 14.218.10 
---------' - j 

I 

3.000.- 3.000.-- 
3.000.- 

23.622.01 :32.626 47 

5.301.:)0 
2;j.184.lU 

5.:30 i .so 

: . .i0.:)88.05 
- 

,;O.G8t.05 

I 
-._;_ 3.00~.-1 

3.UOU.- - 

18 043.13 

(1) Vendim N~. 104 d. 14,6-940 data falur Z. Jonuz Tafilaj rjedhun nga kontribut i Bashkis 

60.- 

2,>. t8L 10 
tiO 

19 l.85 
200.- 

I \I l .8,> 
200. 

8.tH.01 

2.418.81 

t4.SOO 15 1 

48.460.15 

900446 
32.626.47 ,B.626.47 14.583.34 

14.58:J H4 BKSH



Nr. 92 FLETORJA ZYR'11ARE 5 Gusht 1942-XXI 4.-., 
i) 

Të ngeluna për Realizimi rrotull 6 muajve Të ngeluna 
t u nxjerrë nga për t'u 

c, të mbrapambe- Gjithsejt të nxjerrë me 
o:! EMER'l1IME tuna prej ushtri- Vertetime mbrapambe- 30.6.1940- ~ mit 1939 e para të tjera tuna për t':: Nxjerrje 

. me 31.12.1939 nxjerrë XVIII 
Fri. ari fr. ari ~·r. ari Fr. ari Fr. ari 

PËRMBLEDHJE 
Kateg. I. Pasuni Patrimoniale e K. Kuq. 42.533.86 - 42.533.86 15.335.08 27.198.78 

» e II Taksa mbi-taksa e kontribute 48.460.15 - 3 660 44.800.15 14.218.10 30.b82.05 
li- e IV 'I" ardhuna të ndryshme 3.000.- 

;660 I 
. 3.1~00.- - 3.000.- 

- 
Total 93 994.01 -- 90.334.01 29.553.18 60.780.83 - Kateg e V. Lëvizje kapitalesh 32.626 47 - I 32.626.47 18.043.13 14.583.34 

- -= -,- 32.626.47 18.043.13 
--- 

Total 32.626.47 14.583.34 
Total i Përgjithshëm 126.620.48 3.660 I 122.960AS 47 .596.31 75_.364.17 

SHPENZIME TË MBRAPAMBETUNA PREJ USHTRIMIT l939 E PARA 
Kohë 1 Kallnduer deri 30 Qershuer 1940-XVIII 

E 'M Ë R T I :M 

Të ngeluna për 
t' u pague prej 
ushtrimit 1939 e 
para me 31.12. 

1939 

Pagesa gjatë 
muejvet 

Të ugeluna për 
t'u pague me 
30.6.1940-XVIII 

•) 
,) 

7 
8 
H 

16 
18 
19 

24 

TIT. I. Shpenzime të Rendshme 
KAT. I. Shpenzime efektive 

Shpenzime të Përgjtthëshme 
Shpenzime zyre: shkresina, zjarr, ko 

rispondei.cë post. telegrafik», mohila. 
shtypsh krime, veshë- mbathje sherb 
torësh e të ndryshme pjithfarësh 

Shperz imo gjyqsore 
Subvencjon :rnstituteve Nderkombëtarc. 
Administrim i Pyllit të Divjakës 

Shuma 

33.75 
188.- 
550.- 
341.20 

---- 
1.112.95 - 
175.- 
300.- 
32.90 
164.50 

2 418.- 

3.090.40 

lnstitu tet bamirëse 
Blemje barnash 
Rrogë personeli Sh kolla Infermjereve. 
Sh pen zime mbajtje • » 

Ndihma në të holla për të vobektit 
Shpenzime mbajtje për Strehën Vorf- 

nore 
Shuma 

33.75 
188.- 

550 
341.20 
562.95 550 

17f> 

300.- 
32.90 
16i-.50 

2.047.50 370.50 

2.544.90 545.50 

BKSH



':~, r L!1' •J.H.JA M ttl'Atltç 5 Gusht 1:WLU.. ~i. 92 -------- ~------- - - --------- ------ -- -- ------- ------ -- ---- - ---------- --------------------- 

LLOGARI E ARKËS TË KRYQIT TË KUQ HQIPTAR 
Për ushtrimin 1 Kallnduer deri 40 Qershuer 1930-XVIII 

TB HYME 

S h u in '" 
~- M E K T I M I E M 

Fr. ari 

Nxjerrje buxhetore të kompetencës. 386.098.46 Pagesa të kc 

» të mbrapambetuna 47.596.31 
----- ------- 

433.694. 77 Kthime depr 
Versirn kapi, 'P'ardhuna uga depozitat 20.721.- 

Prelevim kapitali nga Bankat 256.799.2~ 

711.214.99 Për m hule s! 
lr/vab. d. 
tun në lii 

Gjendja A k 

Gjendja e Arkës me 31.Xll.1939- 
X VJII 28.965 98 

740.180 97 

TË DALUNA 

-Phuma 
SRTIMJ 

Fr. ari . 
.mpetencës 449.370.52 

br apambetuna . 5.122.85 

454.49~.37 
-zi tash 7.3i1.- 

ali nder Bankat M6.534.27 

ilernje buona thesari 20.000.- 

708.34'8.64 
:ii (l kartë-korita bë- 
30.6.1940-\ VI1I mbaj- 
,rin e arkës ( 1) 6.125.44 

~" me 30 6.40-X VITI 25.706.89 
740.180.97 

të m 

për ! 

LLOGARIA PATRIMONIALE E KRYQIT TË KUQ SHQIPTAR 
Gjatë ushtrimit 1 Kal!nduer deri 30 Qershuer 1940-XVllI (6 muej) 

Gjendja 
N,1 -yshime Gjendja r1ë m varësi 

AKTIVI 
me me datë P AS 

30 12 1939 me 30-6-1940 ushtrimin 
~'r. an Fr. ari Fr. H ri 

Ar li: a 28.965.98 - 3.-t5l} 09 25.706.80 Kn-'dina 
(1) shme. 

Depozita në Bauk a . ~31.772.75 - 130.264.95 20 l.fl07 .80 

Buono Tileuri. - + 20.000.- 20.000.- 
D,·pozi1a 

kthye 
Kredi na të ndrysh me. 1~6.620.43 - 13.515.05 11:uo5.43 (;je11dja 

(2) 

Haan 11. • • • + 142.589.78 142 5b9.78 niale. 

487.30\.1.21 + 15.550.69 502.909 60 
I 

- 
Gjendje 

Ndryshime 
Gjendja 11ë mvarësi 

V I me me 
3112-19J7 me 30-6-1940 ushtrimin 

1· "· a ri Fr. ari Fr. ari 

8.932.35 + 24.247.74 33.180.09 

G.910.85 + 13.400.- 19.310.85 

472.516.01 - 22.097.05 450.418.96 
487.359.21 + 15.550.69 502909.90 

I 

P•· 

1 l ) Fr. Shq. 100.000 janë prelevuar nga Banka dhe janë rregjistruar në të hymet buxhetore kap. 26 <Prelevim nga Kapitali> 
(2) Nii shumën e Ir.shq. l'i2.589,78 përbledhet dhe shuma e fr.shq. 30.14.8.3~ nga kiste të skadueme që figurojnë për t'u nxjerrë 

(shil tabellat e t ardhunave për kompetencën e të mbraparnbetunave 

Për kunformitet me -lementat e Hogarrve relative, 

Qiriuko Harito d. 

K,,, I, I.·:, 11 
Or. Giov ..• 11i Fre v. 

I lrejtor' i Përgjithshëm : 
Haxhi Shkoza d. v. 

U ia 
·, r, Uff. tnr, co Lombardi d. v. 
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PARtE SUPPLEM'.ENTARE in lingua litaliana a pag. i3 

Viti XXI. 

FLETORJA 
E MBRETNISE 

Nr. 93 

ZYRTARE .., 
SHQIPTAR( 1 

Tiranë, e Premte 7 Gusht 1942-XX 

. KONDITAT E PAJTIMIT 

BOTOHET PREJ MINISTRIS S£ KULTUR£S POPULLORE 

TAKSA e RREGULLA P£R SHPALLJET 

PEI SHQIP£il, ITALI e PERANDORI, 
• JASHT£ (Shtete t6 B. Poa!al) 

pir njl vit Fr. Shq. 20 
• • • 30 

(pir 6 muaj , gjysma) 
NII Numur (deri 16 faqe1b) I muajit n' udhtlm, Fr. Shq. 0,20 

• • • I vjetar • 1.- 
(NumWQ ti veçanta ahlten edhe nl Llbrarltl) 
Tl hollat pir pajtime ose pir 1a1I numurash a koleksione pa 

guhen DI Zyrln e Financave nl çdo vend d.ne dëftesa r&rkatlae 
duhet t' I dlrgohet MI.Dl1trl1 16 KULTUR£S POPULLORI: 
pir FLETOREN ZYRTARE, nga jashtl pajtimi mund Ul dergohet 
me çek banke, tue shtua fr. shq. O.SO par pullat e dlfteals, dhe 
i2 n'atl drejtim. 

J::ur nuk kalon nll 1htylll (shqip e ltaltsht) 
Pir ma abum se nll 1htylll (per çdo ahtyllO) 

Fr. Sbq. lC 
5 

Botohen pa vlaltl 1bpalljat q'u parka1!0 gjyqeve ON admlnlttratlt SbtetDotl di.. 
ato ti olll1uomet t'aUlla 010 ti plrjQlbtueme llgjlrllbt Dga pagimi taklavo Sbtotoaro 

Sbpalljot botohen rrogullhb · kur Duk poDgojnl rQljo ti po,açmo .. odlr 3 '"'"'" 
rat o para PQI mbritje1 11 tyre nl Redakll 

page,a e 1bpalljavat blbot li odbo pie pajtimet DI Zyrat PIDancjaro 

Dll.EJTIMI pir korre,pondencl dbe pagelot l1bt 
MIN1STRIS£ S£ KULTUR£S POPULLOU 

(FLETORJA ZYRTARE) 
T 111. AN 2 

PERMBAJTJE 
1) D.M. 16 Korrik 1942-XX, Nr. 163 

Autorizim Min. së Fmancavet për marrje në 
shërbim Konsulentash 

2) D.M. 22 Korrik 1942-XX, Nr. 164 
Zgjatim i afatit caktue D.M. nr. :340 (191-1) 

:3 U.M. 22 Korrik 1942-XX, Nr. 165 
Krijim Zyrash të P. B. të Tokat e Lirueme 

4) D.M. 22 Korrik 1942-XX, Nr. 166 
Ndryshime në ndarjen Admin. të T. të L. 

5) D.M. 25 Korrik 1942-XX, Nr. 167 
Autorizim Min. së Fin. për emërim nëp. 
të përkoheshëm në Tokat e Lirueme 

6) D.M. 22 Mars 1942-XX 
Largim nga detyra nëpunësi të Policis 

7) D.L. 22 Mor» 1942-XX 
Largim nga detyra nëpunësi të Policis 

8) D. J.\,lin. Fin. - Ndryshime në çmimin e 
shitjes të karburantave 

9) D. Min. Fin. -- Lejim i Shoq. Sakt me pague 
taksën e pullës të personave dhe të teshave 

10) D. l\Iin. Fin. - Revokim mase ndalimi për 
shitje duhanesh të hueja të punueme 

11) D. Min. Fin. - Revokim mase ndalimi 
për shitje cigaresh të hueja të punueme 

12) Këeh, Min. - Leje për industri 
1 !) Flet-shpallje për botimin e Fletores Zyrtare 
1:3) Shpallje e Bashkis së Kavajës 
14) « • • Prizren 
15) Shoq. C.E.L.P.A. - Thirrje asambleje 
16) Njoftim 
17) Flet-shpallje e Prefekturës së Tiranës 
18) Shpallje ankandi 
19) Shpallje Gjyqesh 
!O) Ndreqje gabimi 

f. 1 

> 2 J 

> 2 

• 3 

• 4 

• 4 

• 4 

• 5 

• 5 
• 5 
> 6 
> 7 
'l> 7 
• 8 
> 8 
• 8 
• 9 
• 10 

12 

SOMMARIO 
1) D.L. 16 luglio 1942-XX Nr. 163 

Assunzione di personale con fuozioni 
di cosulenli al Min. Finanze p. 13 

2) D.L. 22 luglio 1942-XX Nr. 164 
Proroga del termi ne slabilito dal D.L. 340 (19H) • 13 

3) D.L. 22 luglio 1942-XX Nr. 165 
Istituzione di Uffici LL. PP. nclle 1'. R. > a 

4) D.L. 22 luglio 1942-XX Nr. 166 
Modifica alla sistemazione a mmiuistrativa T.R. » 14 

;">) D.L. 25 luglio 1942-XX Nr. 167 
Assunzioue impieguti provvisori per T.R. .,. F> 

6) D.L. 22 marzo 1942-XX 
Cessaz. de Ila carica di un impiepato di Polizia .,. 15 

7) D.L. 22 marzo 1942-XX 
Cessaz. della carica di un impieguto di Poiizia • Hi 

8) C.E.L.P.A. - Con vocazione di asse mblea ,. Hi 
9) Avviso > l(i 

Dekret Mbëkambësuer Nr. 163 
16 Korrik 1942-XX 

Autorizim Min. së Financavet për marrje në 
shërbim· Konsulentash 

NA 
Mëkamb~si i Përgjithshëm i Madhnis së Tij 

VIKTOR EMANUELIT lii 
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 Mëkambësuer Nr. 151 datë 

11 Prill 1940-XVIII, mbi trajtimin ekonomik të per- 

BKSH



Nr. 93 FLETORJA ZYR'l'ARE 7 Gusht H.142-XX 

sonelit të ruoleve organike t' Administratës Italjane 
në shërbim pranë Administratës Shqiptare ; 

Mbassi u-ndigjue Këshill' i Ministra vet; 
Mbi propozimin e Ministrit Sekretar Shteti për 

Financat r 
kemi dekretue dhe dekretojmë: 

Neni 1 
Ministri i Financavet auktorizohet me marrë në 

shërbim për zyrat mvartëse të Dikasterit të tij per 
sonel të molit t' Administratës Italjane me cilë i kon 
sulentash deri në katër veta. 

Personelit në fjalë do t'i paguhet ri oga e gra 
dës, shperblimi i Shqipnis si edhe shpenzimet e udh 
timit e djetat. 

Neni 2 
Ky Dekret hyn në fuqi nga data 1 Maj 1942 XX. 
Urdhënojmë që ky Dekret të botohet në Flete 

ren Zyrtare të Mbretnis, tue i dhanë mandat cilitdo 
q' i përket me e respektue dhe me ha që të respek- 
tohet. ' 

Tiranë, më 16-7-1942-XX. 
Francesco Jacomoni d, v. 

Shuk Gurakuqi d. v. 

Dekret Mëkambsuer Nr. 164 
22 Korrik 1942-XX 

Zgjatim i afatit caktue me D.M. n. 340 (1941) 

NA 
Mëkambësl I Përgjithshëm I Madhnls sf 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 15 i Statutit Themeltar të 

Mbretnis; 
Mbassi u-pa neni 9 i Dekretit Mëkabësuer nr. 

340 datë 2011.1941-XIX, ndryshue me Dekretin Më 
kambësuer datë 10 Prill 1942-XX nr. 61; 

Mbassi u-pa nevoja me zgjatue afatin e caktuem 
nga neni në fjalë; 

Mbassi u-ndigjue Këshill' i Ministra vet; 
Mbi propozimin e Ministrit Sekretar Shteti për 

Arsimin Botuer, nji mendimi me Ministrin Sekretar 
Shteti për Financat; 

kemi dekretue dhe dekretojmë : 
Neni 1 

Afati prej gjashtë muejsh caktue me Dekretin 
Mëkambësuer nr. 340 datë 20.XI.1941XIX zgjatet, për 
të gjitha efektet, edhe për gjashtë muej të tjerë. 

Neni 2 
Ky Dekret hyn në fuqi që nga data e botimit të 

tij në Fletoren Zyrtare, të Mbretnis. 
Urdhënojmë që ky Dekret të botohet në Fleto 

ren Zyrtare të Mbretnis, tue i dhanë mandat cilitdo 
që i përket m'e respektue dhe me ha që të respektohet. 

Tiranë, më 22 7-1942-XK. 
Francesco Jacomoni d. v. 

lk Kruja d. v. Xh. Korça d. v. 
Shuk Gurakuqi d. v. 

Dekret Mëkambësuer Nr. 165 
22 Korrik 1942-XX 

Krijim Zyrash të P. B. në Tokat e Lirueme 

NA 
Milkambësl I Përgjithshëm I Madhnls sf TIJ 

VIKTOR EMANUELl:f IU 
Pilr Hir Ill Zotit e Vullnet të Kombit 
MBRET I ITALIS DHE I SHQIPNIS 

PERANDOR I ETIOPI1' 

Në virtyt r autoritetit qi Na a~ht delegue: 
Mbassi u-pa neni 15 i Statutit Themeltar të 

Mbretnis; 
Mbassi u-pa Dekreti Mbretnuer datë 15 Gusht 

1941-XIX Nr. 264, me të cilin janë bashkue Mbretniës 
Shqiptare Tokat e reja t' ish Shtetit Jugosllav ; 

Mbassi u-pa Dekreti Mëkambësuer [datë 3 Dhe 
tuer 1941-XIX Nr. 333 mbi Krijimin e Ministris së 
Tokave të Lirueme ; 

Mbassi u-pa nevoja me krijue Zyra P. Botore 
në Tokat e Liruerne : 

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

Punët Botore, nji mendimi me Ministrin Sekretar 
Shteti për Financat e Tokat e Lirueme ; 

kemi dekretue dhe dekretojmë : 
Neni 1 

Në Tokat e Lirueme krijohen nga data 1 Kall 
nuer 1942 XX, shërbimet Botore të posht-shënueme; 
Zyrat P. Botore në Prishtinë, Prizren, Pejë, Dibër e 
Tetovë. 

Neni 2 _ 
Ky Dekret hyn në fuqi c' prej datës së botimit 

të tij në Fletoren Zyrtare të Mbretnis dhe ka me i u 
paraqitë Këshillit t' Epërm Fashist Korporativ për 
këtbimin 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 ha që të respektohet. 

Tiranë, më 22-7-1942-XX. 
Francesco Jacomoni d, v. 

Shuk Gurakuqi d. v. Iljas Agushi d. e, 
Ekrem Vlora d. v. 
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Dekret Mëkambësuer Nr. 166 
22 Korrik 1942-Xli.. 

Ndryshime në ndarjen Admin. të Tokave të Lirueme 

NA 
Mëkambësl I Përgjithshëm I Madhnis sl! 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'au toritetit 1ë Na asht delegue; 
Mbassi u-pa neni 15 i Statutit Themeltar të 

Mbretnis; 
Tue marrë para syesh nevojën për me ba disa 

ndryshime në rregullimin e administratës; 
Mbassi u-nd igjue Këshill' i Ministra vet; 
Mbi propozimin e Ministrit Sekretar Shteti për 

Punët e Mbrendësbrrfe nji mendimi me Ministrin ee 
kretar Shteti për Drejtësin e Financa vet; 

kemi dekretue dhe dekretojmë: 

Neni 1 
Nënprefektura e_ Ulqinit së bashkut me katër 

komunet e rajonit lë saj, Qendra e Ulqinit, Kader 
koll, Krajë e Merkot, i lidhet Prefekturës së Shkodrës. 

Neni 2 
Qendra e Nënprefekturës së Koplikut (Male.a e 

Madhe) me të gjitha komunet e rajonit të sajë, me 
përjashtim të Komuneve të Rrjollit e të Postribës që 
kalojnë nën mvartësit e Prefekturës së Shkodrës, 
shperngulet në Tuz dhe Nënprefektura merr emnin e 
Nënprefekturës së Tuzit. 

Neni 3 
Komunja e Vau-Dejës shkëputet nga Nënprefek 

tura e Leshit dhe i lidhet Prefekturës së Shkodrës. 
Neni 4 

Ky Dekret byn në fuqi nga dita e botimit tij 
në Fletoren Zyrtare të Mbretnis. 

Urdhënojmë që kJ Dekret të botohet në Fletoren 
Zyrtare të Mbretnis, tue i dhanë mandat cilitdo që i 
përket t'a respektojë dhe të hajë që të respektohet. 

Tiranë, më 2~-7-1942-XX. 

Francesco Jacomoni d. v. 
M. Kruja d. e, Shuk Gurakuqi d. t'. 

Dekret Mëkambësuer Nr. 167 
25 Korrik 1942-XX 

Autorizim Min. së Financavet për emërim nëp, të 
perkoheshërn në Tokat e Lirueme 

NA 
Mëkambësl I Pl!rgJlthshl!m I Madbnls sl! TIJ 

VIKTOR EMANUELIT 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 delegue; 
Tue çmue nevojën e domosdoshme dhe të ngulë 

shme për plotsimin e personelit të Zyrave Financiare 
në Tokat e Lirueme; 

Mbasi u-pa Dekreti i Jonë datë 21.II.1942 .XX, 
Nr. 29 mbi dispozitat për sistemimin e gjëndjes juri 
dike, ekonomike dhe jerarhike të nëpunësavet në 
Tokat e Lirueme; 

Mbassi u ndigjue Këshill' i Miuistravet ; 
Mbi propozimin e Ministrit Sekretar Shteti për 

Financat; 

kemi dekretue dhe dekretojmë: 
Neni 1 

Në përjashtim të dispozitave të D. \1, datë 3-1 V- 
1940-XVJII, Nr. 105, autorizohet Minisu ija e Finan 
cavet, për plot-imin e vetëm të nevojave të -Zyrave 
Financiare të Tokave të Lirueme, me emnuc nëpuuë .a 
të përkohshëm të kategorive të ndrysh me deri n' in 
kuadrimin e tyne, në pajtim me dispozitat e 1~ërmbnj. 
tuna në D.M. datë 2J.ll.l94i-XX, Nr. 29. 

Neni 2 
Emnimi i nëpunësave të sipër treguern do të ba 

het me Dekret Ministruer. 
Personelit të mar. un në shërbim do t' i paguhet 

nji rrogë mujore baras si alyne qi zhvilloj në sot ,,j i 
shërbim të njaj të n' ato Toka. 

Neni 3 
Ky Dekret hyn në fuqi prej datës së botimit të 

tij në Fletoren Zyrtare të Mbretnis, dhe ka '\me i u 
paraqit Këshillit t' Epërm Fashist Korporativ për 
këthimin e tij në ligjë. 

Urdhënojmë që ky Dekret të botohet në Fleto 
ren Zyrtare të Mbretnis, tue i dhanë mandat cilitdo 
që i përket m' e respektue dhe me ba që lë respektohet. 

Tiranë, më 25-VlI-1\:J42-XX. 
Francesco Jacomoni d •. v. 

Shuk Gur~kuq~ d .. ti. M. Kruja d. v. 
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Dekret Mëkambësuer datë 22 Mars 1942-X X 

Largim nga detyra nëpunësi të Pollcls 

NA 
Ml!kambl!sl I Përgjithshëm I Madhnls si! TIJ 

VIKTOR EMANUELIT III 
Për Hir ti! Zotit e Vullnet ti! Kombit 
MBRET I ITALIS DHE I SHQIPNIS 

PERANDOR I ETIOPIS 

Në virtyt t' autoritetit që Na asht delegue; 
Mbassi u-pa Dekreti Mëkambësuer Nr. 72 e 73 

datë 31 Gusht 1939-XVII, mbi Krijimin e Trupit t' Ar 
matosun të Policis në Shqipni dhe mbi aprovimin e 
organikut përkatës ; 

Mbi propozimin e Kryetarit të Këshillit të Mini 
stravet, nji mendimi me Ministrin e Financa vet: 

kemi dekretue dhe dekretojmë : 
Nëpunësi i Policis Virgilio Domenico. pushon 

së bamuni pjesë në 'I'rupin e Armatosun të Policis, 
për me këtbye ndër ruolet e Policis Mbretnore t' Ita 
lis, tue fillue, për të gjitha efektet, nga data 15 Fruer 
1942-XX. 

Ky Dekret do t'i 'njoftohet Këshillit Kontrollues 
për regjistrim dhe ka me u botue në Fletoren Zyr 
tare të Mbretnis. 

Tiranë, më 22.3.1942-XX. 
Francesco Jacomoni d, v. 

M. Kruja d. e. 
Shwk Gurakuqi d. v. 

Dekret Mëkambësuer datë 22 Mars 1942-XX 

Largim nga detyra nëpunësi të Policis 

NA 
Ml!kamb~sl I Pl!rgjlthshl!m I Madhnls si! TIJ 

VIKTOR EMANUELIT III 
Për Hir ti! Zotit e Vullnet ti! Kombit 
MBRET I ITALIS DHE I SHQIPNIS 

PERANDOR I ETIOPIS 

Në virtyt t'autoritetit që Na asht delegue ; 
Mbassi u-pa Dekreti Mëkambësuer Nr. 72 e 73 

datë 31 Gusht 1939-XVII, mbi Krijimin e Trupit t' Ar 
matosun të Policis në Shqipni dhe mbi aprovimin e 
organikut përkatës; · 

Mbi propozimin e Kryetarit të Këshillit të Mini 
stravet, nji mendimi me Ministrin e Financavet; 

kemi dekretue dhe dekretojmë 
Nëpunësi i Policis Graziano Alfonso pushon së 

bamuni pjesë në Trupin e Armatosun të Policia të 
Mbretnis Shqiptare, për me këthye ndër ruolet e Po 
licis së Mbretnis s' Italis, tue fillue, për të gjitha 
efektet, nga data 31 Kallnuer 1942-XX. 

Ky Dekret do t'i kumtohet Këshillit Kontrollues 
për regjistrim dhe ka me u botue në Fletoren Zyr 
tare të Mbretnis. 

Tiranë, më 22.3.1942-XX. 
Francesco Jacomoni d. v. 

M. Kruja d. v. 
Shuk Gurakuqi d. r. 

DEKRET MINfSTRUER 

Ndryshime në çmimin e shitjes të karburantave 

Mil\lSTRI SEKRETAR SHTETI P:ftR FINANCAT 

Mbassi pa Dekretin Mëkambësor n. 99 d. 28 
Mars 1940-XVlll; 

Mbassi pa Dekretin e vet ,1. 11 Prill 1940-XVIII, 
botue në Fletoren Zyrtare n. 60, dhe atë të mapaslaj 
min n. 17 d. 20 Gusht 1941XlX, botue në Fletoren 
Zyrtare 11. 131; 

Tue pa nevojën me shtue çmimin e shitjes pu 
blikut mbi karburantet këtu poshtë; 

DEKRETON: 
Neni 1 

Tue lillue nga data 1 Gusht 1942-XX, çmimi i 
shitjes të karburanteve këtu poshtë caktohet si vijon: 
Benzinë fr.shq. 130 për çdo kuintal të prodhimit netto; 
Vojguri ,, 55 • ,, ,, ,, ,, ,, 
Gazoil ,, 70 ,, • ,, • ,, 
Diesele-eo , 50 ,, ,, ,, ,, ,, • 

Këto çmime në depon e Korçës shtohen me 
shpenzimet e bartjes të caktueme ma parë. 

Këtyne shtesave i shtrohet gjithë gjendja ndër 
depot e Shoqënis «.A.G.I.P.• si edhe sasinat ma tepër 
se 100 kilogram në zotnim të privatve ose të Enteve 
tjerë që nuk gëzojnë përjashtim nga të drejtat e mo- . 
nopolit mbi karburantet. 

Neni 2 
Ndryshimi ndërmjet çmimit U! shitjes në fuqi 

me datë 1 Gusht 1942-XX të karburanteve të për 
men duna në nenin 1 të këtij Dekreti dhe çmimit të 
shitjes publikut të caktuem ma sipër, përban të drej 
tën e Monopolit të cilën Shoqënija «A.G.I.P.• detyro 
het t' ja derdhi] Arkës së Shtetit. 

Neni 3 
Mbi detyrimin c deklarimit të sasive që i shtro 

han shtesës së cak tueme nga ky Dekret dhe mënyrës 
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së pagesës ; mbi masat ndëshkimore që duhen marrë 
në ngarkim t' atyne që ometojnë fshehin ose vo 
nojnë deklarimin, si edhe mbi të drejtat që kanë 
në këto raste Intendentat e Financës kompetentë 
për shkak toke, vlejnë urdhënesat e neneve 3, 4, 5 
e 6 të Dekretit1Mëkambësor n. 394, klhye në Ligjë n. 
124 d. 16 Prill 1941-XIX. 

Neni 4 
Për të gjitha efektet e ligjit ky Dekret do të 

botohet në Fletoren Zyrtare të Mbretnis dyke i dhanë 
mandat kujdo që i përket t' a respektojë dhe të hajë 
që të respektohet. 

Tiranë, më 25.7. t942-XX 
Ministr' i Financavet 
Shuk Gurakuqi d. v. 

J1EKRET MINISTRUER 

Lejim i Shoqëris "SAKT" me pague ,,Taksën e Pu 
llës mbi Autobartjet e personave dhe të teshave" 

në formë pajtimi (abonamenti) 

MINISTRI SEKRETAR SHTETI PËR FINANCAT 

Mbassi pa Kryereshiin e fundit të nenit 4 të 
Dekretit Mëkambësuer Nr. 283 dt. 3.X.1941, botue në 
Fletoren Zyrtare Nr. 153 dat. 15.X.1941-XIX. 

Mbassi u-pa Dekreti i Ynë Nr. 133 dt. 10.6.1942- 
XX; 

DEKRETON: 
Neni 1 

Lejohet Shoqërija Industriale Shqiptare «S.A.K.T.• 
me pague Taksën e Pullës mbi A utobartjet e Perso 
nave dhe teshave me anë pajtimi (abonamenti). 

Neni 2 
Pagesa e Taksës së Pullës ka m'u ba në bazë 

të listave mujore mbi shitjet e biletave qi Shoqërija 
«S.A".K.T.• ka m'i paraqit Intendencës Financjare të 
Tiranës oë krye të çdo tremujori. 

Neni 3 
Të vumit e Pullave mbi .dokumentat e bartjeve 

(biletë, triskë, Skontrim etj.) parapamun prej nenit 4 
të Dekretit në fjalë ka m'u zavendësue me vulosjen 
e amzave dhe lë bijave të dokumentave të nalt-përfo 
luna me nji vulë të posaçme e cila do të përmbajë 
numurin dhe datën e ktij Dekreti autorizuësë, 

Neni 4 
Ky Dekret hyn në fuqi me datë e shpalljes së 

tij në Fletoren Zyrtare. 
Tiranë, më 28.7.1942-XX. 

Ministr' i Financavet 
Shuk Gurakuqi d. v. 

VENDIM MINISTRUER 

Revokim mase ndalimi për shitje duhanesh 
të hueja të punueme 

MCNISTRI SEKRETAR SHTETI PËR FINANCAT 
Mbassi pa shkresën n. 267 R.S. d. 27.V!.1942 XX 

të Komandës Circolo të Rojës Mbretnore të Financës 
në Durrës, me të cilën tregon nevojën që ka Spaccio 
Coopera.tivo Rojës Mbretnore në Durrës me fornizue 
me duhane të hueja të punueme jo vetëm ushtarakët 
e qendrës së sajë, por dhe ato të shpërngulun ndër 
reparte të ndryshme bregore, të cilët ouk kanë posi 
hilitet me ble cingare nga rishitsat e vëndit për arsye 
se i takon me ardhë në qytet ndër orët kur tregu 
asht i mbyllua, e mbassi pa edhe shkresën në favor 
të Komandës Eprore të Rojës Mbretnore të Financës 
n. 2678 R.S. d. 16.Vll.1942-XX. 

VENDOSI: 
Revokimin 'e masës për tërheqjen e lPjes së sajë 

n. 55 të marrun me vendimin e datës 7 Maj 1942-XX. 
Tiranë, më 23.VIJ.1942 XX. 

Mmistr' i Financavet 
Shuk Gurakuqi d. v. 

VEND M MINISTRUER 

Revokim mase ndalimi për shitje cigaresh 
të hueja të punueme 

MINISRl SEKRETAR SHTETI PËR FINANCAT' 
Mbassi pa lutjen e rishitsit të duhaneve të hueja 

të punueme, Z. Andrea Nikolla Rusi paraqitë Mini 
stris me 1.VI.1942-XX e mbassi nga hetimet e zhvi 
llueme rezulton se lokalin ku ushtron rishitjen e ka 
rregullue në mënyrë që i përshtatet rishitjes; · 

VENDOSI: 
Revokimin e masës për tërheqjen e lejes së tij 

n. 239 të marrua me vendimin e datës 7 Maj 1942-XX. 
Tiranë, më 28.VlI.1942-XX. 

Ministr' i Financavet 
Shuk Gurakuqi d. v. 

Këshilli Ministruer 

Leje per industri 
Me Vendim Nr. 518 d. 27 Prill 1942-XX Këshilli 

i Ministrave, si studjoi edhe mendimin favo.abel U~ 
Minist: is s'Ekonomis Kombëtare, Vendosi t'autorizo 
het Minislrija në fjalë me i dhanë Z. D..e Prosperie Igna- 
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• zio, lejen e kërkueme për t'instalue në Tiranë nji Ja 
borator elektriku për auto, tuej përdorun nji motor 
prej 3 H. P. për lëvizjen e dinamas. 

* * * 
Me vendim Nr. 657 d. 18 5 19U-XX, Këshilii i 

Mintravet, si studjoi edhe mendimin favorabël të Mi 
nistris s'Ekonomis Kombëtare, Vendosi t'autorizohet 
Ministrija në tjalë me i dhanë Z. Ali Kumi e Vlla, 
lejen e kërkueme për të ngrehun n'Elbasan nji fur: ë 

bukë-pjekëse, moderne, tue] përdoruri nji fuqi moto 
rike pr-j 2 H P. 

* * * 
Me vendim Nr. 214 d. 17 Shkurt 1942 XX, Kë 

shilli i Mini stra ve, si studioi edhe menrli min fa vora 
bël të Mini-tris s'Eko nomis Kombëtare Ve ndosi t'au 
torizohet Minisn iia në fjalë me i dhanë Z. Nicola 
Zanni. lejen e kër kueme për t'iustalu« n'Ofiçinën e 
t,j me t anike në Durrës nji motor me benzinë prej 2 
H. P. për t'a përdoruri vetëm kuer mungon rryma 
elektrike ushqyese e motorit që ka sod. 

* * * 
Me vendim Nr. 60?l d. 8 M;:ij 19 \2-XX, Kilshilli i Mi 

nistravet, si studjoi edhe mendimin favorabël të ~Ii 
nistris s'Ekonom's Kombëtare. vendosi t'autorizohet 
ministrija në fjalë me i dhanë të nalt-përmendunit le 
jen e kërkuem=, për të ngrehë në Tiranë uji makinë 
krise kashte, byku, eshtuash shermendesh etj. për 
ushqim bagëtish, tue përdorë nji motor prej 3.50 H. 
P, për lëvizjen e kë sajë makine. 

* * * 
Me vendim Nr. 620 d. 8 Maj 1942-XX, Këshilli 

i Ministravet, si studjoi edhe mendimin favorabël lë 
Ministrie s'Ekonomis Kombëtare, Vendosi t'autorizo 
het Ministrija në fjalë me i dhanë Z. Luigj Thaçi, 
lejen e kërkueme për të ngrehun në dyqanin të tij në 
Tiranë nji motor për pregatitjen e akullores, me nji 
fuqi motorike prej 1 H. P 

* * * 
Me vendim Nr. 600 d. 6 Maj 19H-XX, Këshilli 

i Ministra vet si studjoi edhe mendimin fa vorabël të 
Mmisu is s'Ekonomis Kombëtare, e cila shfaqet në 
favor të dhanjes së lejes për në Tiranë dhe në dis 
favo. për Durrës, vendosi t'autorizobet Ministrija e 
Ekonomis Kombëtare, me i dhanë Z. Hamza Koka. 
lejen e kërkueme për të ngrehun në Tiranë nji furrë 
moderne bukë pjekëse me nji fuqi motorike prej 
:1. H. P. zjith' ashtu ve idosi refuzimin me i dhanë të 
sipër-përmendunit lejen e nevojshme për të ngrehun një 
të tillë furrë edhe në Durrës mbasi dhanja e lejes për 
n' atë qytet damton të tjerët. 

* * 
Me vendim N r. 670 d. 20 M..ij 1942-XX, Këshilli 

i Ministrave, si studjoi edhe menrlimin fuvorabël të 
Ministris s'Ekonomis Kombëtare, Vendosi t'autorizo 
het Ministrija në fjalë me u dhanë ZZ. Xhernal Ta 
fajt & VII. dhe At-llan & Ramiz Ismaili, lejen e kër 
kueme për të ngrehë në Durrës nji fabrikë për regjie 
lëkurash dhe shojesh me nji fugi motorike prej 
75 H. P 

* * * 
Me vendim Nr. 61~ d. 8 Maj 194~-XX, Këshilli 

i Ministra vet, si sludjoi edhe mendimin· favorahël të 
Ministris s'Ekonomis Kombëtare, vendosi t'autorizo 
het Ministrija në fjalë me i dhanë Z. Paul Thani, 
lejen e kërkueme për të ngrehuri në Tiranë nji fa 
brikë prej 7 50 H. P 

FLET - SHPALLJE 
për botimin e Fletores Zyrtare 

Minislrija e Kulturës Popullore ven n' adjudikatë 
paksimi shtypjen e Fletores Zyrtare për ushtrimin 
financiar 19H 43 me konditat që pasojnë: 

1) Format' i Fletores do të jetë ay që ka sot 
kjo Fletore, 23 X31, 50 cm. si edhe tipi i shtypit dhe 
letra gjysmë fino, shkronjat do të jenë me trup 10 p. 
të dorës, lë holla, ose 9 p. të Linotipit, të lexueshme 
mirë dhe vetëm me një interlinjë. Faqe t do të ndahen 
në dy shtylla me dimensione 25 X 9,50 cm., sipas 
modelit të përmëndur dhe me kryesinën të njëllojshme. 
Çdo shtyllë do të ketë 56 rreshta tipografike. 

2) Fletorja do të shtypet në ditë të pa caktueme, 
si pas lëndës dhe nevojës që paraqitet për botimet 
përkatëse (Dekrete, Ligje, Shpallje e lj.) dhe do të jetë 
në dy gjuhët: shqip dhe italisht si pas rastit. 

3) Fletorja do të shtypet rregullisht me 16 faqe 
në dy dit që prej dorzimit të lëndës, por shtypë 
shkronja do të jetë e delyrueme që, në rasje urgjente, 
t'i përgjigjet çdo kërkese e nevoje për botime ma të 
ngutëshme, në çdo kohë, orë e mënyrë që të kërko 
het nga Redaksia edhe me më shumë ose më pak 
faqe. 

4) Në rast se lënda e botueme në Fletoren Zyr 
tare ësht më tepër se sa mund të botojë Shtypë 
shkronja sipërmarrëse, kjo detyrohet n' atë rast të 
merret vesh dhe me një tjetër shtypësbkronjë për të 
shtypur një a më shumë numura të Fletores. si pas 
nevojës. Në qoftë se kjo nuk i përgjigjet kësaj nevoje, 
ve ë Ministria e Kulturës Popullore Drejtoria - për 
Shërbim-t e Shtypit - ka Lë drejtë t' a japë Fletoren 
në tjetër shtypëshkr onjë dyke qëuë për llogari te 
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shtypëshkronjës sipërmarrëse çdo diferencë çmimi që 
mund të kërkohet më tepër. 

5) Në rast vonese të shtypjes së Fletores qoftë 
edhe gjysmë dite, sipërmarrësi do të rëndohet me një 
gjobitje që do të caktohet nga Këshilli i Ministris në 
formë të paapelueshme. 

6) Shpërndarja e Fletores (ekspedimi) do të bë 
het nga personel' i caktuam i shtypëshkronjës sipër- 
marrëse dhe nën kontrollin e Redaksis së Fletores Zyrtare. 
Çdo numur i Fletores duhet të paloset dhe të shpër 
ndahet brenda ~i orëve që nga dita e shtypjes së tij. 
Shtypëshkronja sipërmarrëse do të jetë gjith' ashtu e 
detyrueme që të shtypë edhe adresa, regjistra etj. që 
i nevojiten administratës së Fletores për këtë qëllim. 

7) Ankandi do të bëhet me anën e ofertave të 
fshehta, të cilat jepen me zarfa të mbylluna e të vu 
losuna, në bazë të dispozitavetë rregullores për zba 
timin e Ligjës së Kontabilitetit të Përgjithësbëm të 
Shtelit dhe do të zhvillohet të 21 ditë pas botimit të 
kësaj flet-shpallje dhe në orën 9 deri 21 përpara ko 
misionit të posaçëm të formuem pranë kësaj Ministrije. 

8) Brënda tri orëve që do lë rijë i çelun ankandi, 
ofertuësit konkuruës mund të paraqesin oferta për 
mirësimi në referim të së parës, por gjithmonë para 
se të ket fillue çelja e zarfave. 

9) Ofertat do të jepen me zbritje përqindëse mbi 
çmimin bazë për çdo gjashtëmbëdhjetë faqe e për 
tremijë kopje, që caktohet Fr.Shq. 550. 

Për çdo shtesë ose paksim kopjesh ose faqesh 
do të meret për bazë një shtesë a paksim proporcio 
nal mbi çmimin bazë. 

_10) Ofertuësi për të marë pjesë n' adjudikatë du 
het të japë një garanci financijare ose bankare prPj 
Fr.Shq. ~WOO e cila do të vlejë për mirëzbatimin e 
kondita ve të kontratës që do të lidhet për këtë këllim. 
Në rast mos zbatimi të ndonji kondite, garancija e · 
lanë prej sipërmarësit regjistrohet si e ardhun Sbtet 
nore, me vendim të Kësh. Shtetit tue i lanë sipër 
matësit të drejtën me ju drejtua Gjyqit për ç'do pre 
tendim që do të ketë. 

11) Në rast se dita e caktueme për zhvillimin e 
ankandit takon të jetë ditë pushimi zyrtar ankandi 
do të bëhet të nesërmen po n' atë orë. 

12) Adjudikata do ti lëshohet konkuruësit.[që do 
të ketë ba zbritjen përqindëse më Lë mirë, tue pasë 
para sysh që kjo të mos jetë më e ulët se ajo e cak 
tumja në skedën e m shefët të komisionit të posaçëm. 
Në rast se dy oferta dalin të barabarta, çelje një kon 
kurim i hapët midis këtyre konkuruësave dhe më në 
fund sipërmarja do ti lëshohet konkuruësit që do 
ketë bërë zbritjen e regullshme ma të ulët. 

13) Adjudikatari sipërmarës, duhet të lidhë kon 
tratë noteriale h. ënda dhjet ditve që nga data e zhvi 
llimit të ankandit dhe ndër kohë vëndin e kontratës 
e zen kjo flet-shpallje si edhe proçes-verbali i ankandit. 

14) Pagesa e shtypëshkronjës do të kryhet me 
mandat pagesa ctirekte direkt të lëshueme në favor 
të sipërmarësit në bazë të falurave të paraqiluna. 

15) Sipërmarësi do të jetë i detyruar që ta 
vazhdojë botimin e Fletores me kondita të njëjta edhe 
dy muaj mbas mbarimit të afatit të kontratës. 

Gjith ashtu s'ka të drejtë t'a pezullojë botimin 
e fletores brënda periodës së kontratës edhe në rast 
vonese të pagesa ve të Hhtyptit deri në dy muaj. 

16) Për të marë shpjegime ma të hollëshme 
mund të paraqiten në Drejtorinë për Shërbimet e 
Shtypit ose në Redaksinë e Fletores Zyrtare. 

l 7) Shpenzimet eventuale për lidhjen e kontratës 
janë në ngarkim të sipërmarrësit. 

Tiranë, më 30.Vlf.1942-XX. 
Minist: ija e Kulturës Popullore 

SHPALLJE 

Bashkia e Kavajës, në bazë të Vendimit të sajë 
Nr. 73 d. 9.7.1942-XX, nxjerrë në ankant paksimi, 
dhanjon në sipërmarrje të ndreqjes së nji pjesës së 
ndërtesës t' Abatuarit për therjen e kafshëve, 

Zhvillim i ankantit ka me u bamë mbas 21 ditve 
të botimit të kësaj shpallje në Fletoren Zyrtare, e në 
ras se kjo ditë ka me takue fest zyrtare, ankanti ka 
me u s' .tye të nesërmen e ditës së pushimit. 

Ofertuesi për me marrë pjesë në ankant, duhet 
të Jajë garancin ligjore ; në pasunie të patundëshme 
në Ipotek të parë në favor të Arkës së Bashkis ~NG 
mbi shumën e ofrueme, ose lO°lo në t' holla, ose me 
kredi Bankare. 

Në rast se çmim- t e ofrueme nuk janë në pajtim 
me skedën e msheft të Bashkis, ank a nti ka me ndjek 
rrugën ligjore, Lue u krye formalitetet për leçitasjon 
privat. 

T' interesuemit për me marrë njoftime ma të 
gjata, t'i drejtohen iyrës Teknike të kësaj Bashkie, 
ku ndodhet edhe projekti përkatës. 

Kavajë, më 20.7.1942-XX. 
Nga Basbkija e Kavajës 

SHPALLJE 

Bashk.ja e Prizrenit, në mbështetje të vendimit 
Nr. 18 rialë 4.VII.19i2-XX të Konsulentës së sajë, 
nxjerr n' adjudikatë blemjen e 150 (njiqinde e pesdhet 
copë shtyllave për lirijen e elektrikut nga të cilat 100 
copë me dimension 9 (nandë) metra gjatësi dhe 20 e 
14 cm. gjanësi dhe 50 copë me gjatësi metra 12 
(dymbëdhet) e trashësi 26 e 16 cm. 

Adjudikata k'a me u zhvillue para Komisioni 
t' adjudikatave të kësajë Bashkije dhe ofertat kanë 
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m'u pranue me zarfa të mbylluna 21 ditë mbas boti 
mit të kësajë Shpallje në Fletoren Zyrtare. Për hollë 
sina ma të gjata t' iuteresuemit mund t'i drejtohen 
Shefit të Centralit pranë kësajë Bashkije. 

Prizren, më G.VII.1942 XX. 
Nga Bashk'ja e Prizrenit 

Shkurtim i Akt-Modifl~it të Shoqërisë me garanci 
të kufizuar ,,Agjencija tregtare Italo-Shqiptare 

Spedicjone dhe Trasporte" 

Sipas akt-modifikimit N1·. 19542j109-i.3 datë 
14.12.1941-XX të redaktuar nga Noteri Publik Junus 
Tafaj në Tiranë shoqërija me garanci të kufizuar 
«A.gjencija Tregtare ItaloShqipta-e Spedicione dhe 
Trasportë me seli në Durrës modifikohet dhe 
Gr. Uff. Vincenzo Rocco, me pëlqimin e shokut Rag. 
Ugo Musso, i a cedon pjesët që i takoj në Z. Dr. Comm. 
Bruno Lantini kundër një pagimi prej fr.shq, 10000 
dhe pushon të jetë shok i shoqërisë në fjalë. 

Z.Z. Ugo Musso dhe Dr. Comm. Bruno Lantini 
kushtitojnë një shoqë.i me g.i.ranci të kufizuar me 
emërin «Agjenci.ia Tregtare Italo Shqiptare Spedicione 
dh ~ 'I'rasporte- Që idra e shoqërisë ësh ë në Du-rë-. 
Kapitali caktohet prej fr.shq. 20000 i ndarë në 20 pjesë 
nga fr.shq, 10lJO të derdhura plotësisht. Qëllimi i kësaj 
shoqërije është «agjensi dhe rekomandime të s/s m/v; 
depozitim, transportim e dërgim mallnash për lë tretë ; 
përfaqësime tregtare të tjera, acienda firma e shoqëri; 
punëra të tjera martirne tregtare. Kohëvashdimi është 
gjer më datë 30. U.1950. Sh.oqërija administrohet dhe 
përfaqësohet për katër vjetët e parë vetëm 1nga Z. 
Ugo Musso i cili ka dhe të drejtën e nënshkrimit. 
Fitimet dhe humbjet do te" ndahen në përpjestim të 
pjesë vet të shokë vet, fitimet net to do të ndahen pa 
ssi të jenë zbritur 10% për fond rez ev. 

Në mbështetjet' Ordonaucës Nr. 43/1 Rregj. datë 
22.I.1942-XX të Gjyqtarit të Rregjistrit pranë Gjykatës 
së Shk, l-rë të Durrësit, u bënë shënimet në Rregji 
strin-Amëz të Transkriptimeve në u Nr. 416 datë 
11.VI.1912-XX, t' Odës së Tregtisë Durrësit. 

Durrës, më 2l.7.1942 XX. 
Nga Oda e Tregtisë së Durrësit 

Ndryshim i Këshillit Administrativ të Shoqërls 
Anonime ,,Stamles" 

Si pas vendimit t' Asamblesë së P. të zakonëshrne 
të Shoqëris Anonyme •• Stamles» në Durrës, të mbaj 
tur më datën 28 Mars 194,~ XX, Këshilli i ri Admini 
strativ përbëhet ~ i vijon : 

Kryetar: Jusuf Beshiri, 
Këshillëtarë: Perikli Spiru, Mit Papajaui, Shefqet 

Beja, Rustem Petrela, Spiro Kallço, Kol Roçi, e Mina 
Haxhinikolla. 

Kontrollorë: Vangjel Goxhamani, Lac Gera, Hilmi 
Dakli e Sokrat Dodbiba. 

Durrës, më 18.VII 1942-XX. 
Nga Oda e Tregtisë Durrës 

C. E. L. P. A. 
· Shoq. për ekzekutim punimesh botore në Shqipni 

KapilaU Fr.Shq. 250.000 krejtësisht i derdhun 
Selia Shoqënore : Bulevard Skanderbeg 12 
Zotni aksionistat janë të ftuem me u mbledhë 

n' asamble të përgjithshme të jashtëzakonëshme për 
ditën 'U.8. l 912-XX n' orën 10 në Tiranë, pranë selisë 
shoqënore - Bulevard Skanderbeg 12 për me vendosë 
mbi ketë; 

REND TË D1TËS 
1) Propozim për shtim të kapitalit shoqëuor prej 

fr.shq. 250.000 në fr.shq. 500.000; vendime. përkatëse 
dhe pasonjëse, 

2) Propozime për n lryshirniu e nene vet 1, 3, 6 
e 10 të Statutit shoqnor. 

Do të mun len me marrë pjesë në këtë asamble 
aksionistat që kanë depozitue aksionet e tyne të prue 
si ose nominale pranë Selisë shoqnore në Tiranë, lë 
paktën 5 ditë para asaj të mbledhjes. 

Në qoftë se mungon numri lipjuer në konvokm 
të parë asamblea në konvokim të dytë ka me u 
mbledhë ditën 25.8.1912-XX. po në vendin dhe orën 
e caktueme dhe po me atë rend të ditës. 

Tiranë, më 6.8.1942-XX. 
Këshilli i Administratës 

NJOFTIM 
Fletorja. Zyrtare Nr. 91, me datë 3 Gu-ht 1942- 

XX, përban BCXHETIN PREVENTfV TË SHTETIT 
për Ushtrimin Financjar 194:?-943, bashkë me Ligjën 
pëkatëse Nr. 157, dhe do të dalë me pak vonesë .. 

Gjith' ashtu Fletorja Zyrtare Nr. 92 datë 5 Gusht 
1942-XX ësht rezervuar për botimin e disa Buxheteve 
Konsultivë të Kryqit të Kuq Shqiptar, bashkë me De 
kretet përkatës. 

FLETI! - SHPALLJE 

Prefektura Mbretnore e Tiranës nxjerrë në adju 
di katë paksimi-publik fornizimin e sendeve të ndry 
shme për burgun e këtushme për vjelin financiar 
1942-1913 siç pason : 
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Grupi I-rë 
1. Bukë gruni me miell Nr. II. 

Çmimi bazë Fr.Shq. 
Çmim' i bukës 
asht ay qi cak 
ton Komisioni 

Grupi II-fë 
1. Sapun vendi kualitet i I rë 
2. Rragoza (Hasra) me dim. 1.20x2 të 

kat. Burizanaj copa 
3. Rragoza (Hasra) " " " të Kavajës " 
4. Fshesa vendi me bisht druni " 
5. " " pa " " " 
6. Thasë bosh të vjetër të mëdhe] " 
7. " " " " të vegjël " 

2.80 

3.- 
5.- 
2.- 
1.60 
2.- 
1.20 
6.- 
1.60 
1.40 

0.50-20 
0.50-7 

8. Teneqe bosh 
9. Qumësht delesh 
10. " lopësh 

Kgr. 
" 

11. Dryj copa 
12. Furçe w 

13. Gelqere Kv. 15.- 
Grupi III-të · Çmimi ndryshon si mbas 

1. Qymyr druni vendimeve të Komisionit 
1) Adjudikata do lë bahet të njizetën ditë mbas 

botimit lë kësaj flet-shpallje në Fletoren Zyrtare, pa 
u-llogarituri dita e shpaljes, para Komisionit të posa 
çëm të formuem për këtë qëllim në Zyrën e Prefektit 
të Tiranës prej orës 1 l deri n' ora 13. 

2) Ofertuesat për të marrë pjesë n' adjudikatë 
duhet të paraqesin nji garanci bankare, ose të depo 
zito] në në nji arkë Shletnore fr.shq. 600 (gjashtëqind) 
për grupin e parë, fr.shq. 300 (treqind) për të dytin 
dhe fr.shq. 400 (katërqind) për të tretin në favor lë 
Prefekturës së 'Tiranës. Kjo shumë do t'i kthehet si 
përmarrësit kur të marrë fund kuntrata dhe në çast 
ofertuesa ve dorëheqës. 

3) Oferta do të bahet ndër zarfa të mbylluna e 
të vulosuna me dyll të kuq dhe do të sjellin zbritje 
përqindeve të dallueme për çdo grup e jo për artikujt 
të grupeve, çelja e zarfave bahet prej Kryetarit të 
Komisionit t' adjudikatës në prezencën e ofertuesavet 
ditën e sipër-tregueme, dhe "në rast se ofertat e mshe 
fta do të rezulltoj në dy ose më tepër konkuruesa 
prezente që të kenë paraqitun oferta të njinjishme . 
që të jenë të pranueshme, veprohet po n' atë mble 
dhje e nji leçitacioni vetëm midis tyne në bazë t' art. 
41 të rregullores. Në përfundim deklarohet fitues ajo 
ofertë e të cillit asht baras me skedën e msheftë ose 
ma e favorëshme. 

4) Koha që sheh dobi sipërmarrësi fillon nga 
data e aprovimit të kontratës nga Ministria e P. të 
Mbrendëshme dhe mbaron me 30 Qershor 1943-XX. 

Në rast se në fund të muajit Qershor 1913 nuk 
do lë ketë përfundue adjudikata e re për vjelin 1943- 
44, sipërmarrësi detyrohet të vazhdojë Iornizimin dhe 
për muajin Korrik e Gusht d.m.th. dhe për 60 ditë 
të tjera. 

Nr 93 

5) Mbrenda 10 ditëvet nga data e komunikimit 
sipërmarrësi detyrohet me nënshkrua kontratën në 
Zyrën Noteriale që i asht njoftue, në rast të kundërt 
adjudikatari humbet garancinë e cila shkon në favor 
t' Arkës së Shtetit pa pas nevojë për ndenji formali 
tet tjetër. 

6) Baka do të gatuhet prej miellit të grunit U! 
fabrikave Shqiptare tip unik, dhe në mungesë të këtij, 
buka do të gatuhet prej miellit që ndodhet në pjacë 
e pjekun mirë dhe do t'i dcrzohct Administratës së 
Burgut me shpenzimet e sipërmarrësit nji ditë mbas 
pjekjes. 

7) Oferta për grupin e (I) do të sjelli zbritjen 
përqindëse mbi çmimin bazë që do të jetë caktue 
herë mbas here nga komisioni. 

8) Sapuni do- të jetë i kualitetit të parë të ven 
dit, i terun, dorzimi do, të bahet në Zyrën e Burgut 
me mjetet e shpenzimet e sipërmarrësit. 

9) Qymyri do të jetë prej dushku i thatë dhe i 
pa përziem me dhe ose me gur e të mos ketë toz 
(pluhur). 

Në rast se sendet e sipër-përmenduna ma nalt 
nuk do të jenë simbas kualitetit të sipër-tregueme, 
administrata e Burgut, 'në bazë të nji proçesi që Jo 
të mbajnë rregullisht ka të drejtë me e këthye duke 
i blerë në treg për llogari të sipërmarrësit. 

10) Sipërmarrësi detyrohet të vazhdojë dhanjen 
e bukës e të sendeve të tjera deri me 60 ditë mbas 
mbarimit t' afatit të kontratës me çmimet e pajtueme, 
dhe në rast se kontrata ere nuk do të jetë përfundue. 

11) Çmimi i sendeve të sipër shënueme do- .t'i 
paguhet sipërmarrësit nga Arka e Intendencës së 
Financa vet së Tiranës, me mandat direkt, mbasi të 
ketë paraqit rregullisht dokurnenlat justifikuese, të 
vërtetueme nga autoritetet kompetente. . 

12) Shpenzimet për lidhjen e kontratës, të shpa 
lljes në Fletoren Zyrtare si dhe të protestës e të tjera 
qi mund të ndodhen, i ngarkohen sipërmarrësit, . 

13) Konfliktet qi mund lë ngjasin midis nëpunsit 
të Burgut dhe sipërmarrësit vetëm për kualitetin e 
bukës, zgjidhet definitivisht prPj Këshillit të Bashkis 
së vendit, kurse për artikujt e tjerë, nga Këshilii 
Administrativ i Odës së Tregtisë. 

14) Për çdo vonesë pagese deri në· tre muaj si 
përmarrësi nuk ka lë drejtë të presi ushqimin e bu- 
kës dhe të sendeve të tjera. · 

Tiranë, më 27.7.1942-.XX. 
· Prefekt' i Tiranës 

SHPALLJE - ANKANDI 

Komisioni i formuem në bazë të nenit 2 lë Dek 
retit Mëkambësuer Nr. 520 dt. 25 Tetuer 940-XVIII. 
modifikue e kthye në Ligjë me datë 5 5-941-XIX, bo 
tue në Fletoren Zyrtare Nr. 74 dt. 24 5-1941; me- ve- 
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ndimin e tijë Nr. 2 dt. 1-6-1942-XX ka vendosun qi të 
gjith ata debitor që kanë pas për të pague borxhë të 
rrjedhuna për detyrime të dhetash mund t'i kthe 
.het pasunia e tnarrun prej Shesarit Shtetnuer në rast 
se, mhrenda 90 ditëve nga data e shpalljes në Fleto 
ren Tomori derdhin në arkën e Shtetit kundra vlef 
tën për sa ato pasunië janë qenë çmue në kohën qi 
janë transkriptue për në dobië të Arkës Shtetit. 

Me qenë SP, të posht-shënuemit mbrenda afatit 
të caktuem nuk u prezantuen për pagesën e të hollave 
në arkë; qi në kët mënyrë t'u kthehesh pasunia e 
marrun Komisioni vepron në shitje n' adjudikatë të 
pasunive tli 'posht-shënueme. · 

1. Selm=n Ali Rama 
A) Nji copë tokë prej dy dënymësh e ndodhun 

në katundin Pashkashesh me kufi: L. toka e Ahmet 
Ramës, P. toka e Met Bajramit, V. Prrue. 

B) Nji copë tokë e ndodhun në katundin Pash 
kashesh me kufij: L. toka e Ahmet Ramës, P. toka 
e Met Bajramit V. toka Selim Hykës dhe J. toka e 
Islam Muçës. 

C) Nji tokë prej tre dynymësh e ndodhun në 
katundin Pashkashesh me kufij L. toka e Shaban 
Muçës, J. toka e Met Bajramit, V. toka e Adem Ramës. 

Ç) Nji tokë prej, nji denym e gjysëm e ndodhun 
në katundin Pashkashesh me kufij : L. Prrue, P. toka 
e. Ahmet Hamës, V. toka e Adem Ramës. 

D) Nji tokë prej tre dynymësh e ndodhun në 
katundin Pashkashesh me kufij P. Prrue, J. toka 
Arlem Ramës; V. toka e Ismail Hysës, L. toka e Adem 
Ramës.· · 

2. Hasan Rysen Kullaksbi 
· A)' Nji tokë prej nji denym e ndodhun në ka 

tundin Linzë me kufij : L. Ali Topi, dy herë toka e 
Hysenit, J. Rrugë. 

B) Nji tokë prej nji denym e ndodbun në ka 
tundin Linzë me kufij: P. Ali Topi L. toka e Hysenit, 
V. Shim Turku dhe J. Rrugë. 

3. Ali Hasan Benja _ 
A) Dy degë ullijtë ndodhun në katundin Brrarr 

Eerraj me kufij: dy herë Rrugë, L. Xhade, dy herë 
veshti dhe J. Prrue. 

B) Tetëmbëdhetë degë ullij të ndodqun në ka 
tundin Brrarr-Ferraj me kufij dy herë veshti J. Prrue. 
· C) Njizetepesë degë ullij të ndodhun në katundin 
Brrarr-Ferraj me kufij L. Xhade, P. Lumi dy herë 
kullota. 

Ç) Nandë degë ullij të ndodhun në katundin 
Brrarr-Ferraj me kufij: Cin Zyberi e Varoshi. 

D) Trembëdhetë degë ullij të ndodhun në ka 
tundin Brrarr-Ferraj me kufij : Cin Balla Xhade. 
_ .Dh) Pesë degë ullij të ndodhuna në katundin 
Brrarr-Ferraj me kufij; L. Lumi, P. Allmuça, V. Raza 
Malit. 

E) Katër degë ullij të ndodhuna në katundin 
Brrarr-Ferraj me kufij : kullotë prrue. 

Adjudikata fillon që nga data e botimit të kësaj 
shpallje në Fletoren Zyrtare dhe merr fund definiti 
visht në mbarim të 30 ditëve mbas shpalljes e në 
orën 9-12 ofertuesat kanë me u pranue mbassi t'i 
paraqesin Komisionit nji garancië në të holla jo ma 
pak se 10% nga sasia e ofertueme. Ankandi do të 
zhvillohet si mbas proçedurës të përshkrueme në 
paragrafin 2 të nenit 36 të Rregullores mbi Admini 
strimin e Pasuniës dhe të Kontabilitetin e Përgjithshëm 
të Shtetit. Si të marrë fund adjudikata dhe në se 
ofertuesi ka arrituri çmimin bazë qi do të formulohet 
prej Komisionit, at-herë de1darohet blerës, dhe dety 
rohet me nji herë me dorzue në arkën e Shtetit çmi 
min e blerjes, dhe në rast të kundërt aplikohet kun 
drejt tijë art. 44 i Ligjës mbi nxjerrjen e t' ardhuna 
ve Shtetnore. 

Sipërmarrësi detyrohet të paguej edhe mbi ta 
ksat e tjera qi randojnë mbi kët çeshje. Për ç'do in 
formatë tjetër konkuruesat mund të paraqiten në 
ç'do ditë pranë Intendencës Financjare të· Tiranës. 
Tiranë, më 23.7.1942-XX Intendent' i Financës 

Shpallje Gjyqesh 

THIRJE 

Ibrahim Hysejn Toça nga katundi Labinot, tash 
i aratisun, thiret të prezantohet para Gjyqit Kolegjial 
t' Elbasanit më dt. 8.9.1942 XX ora 9 para dreke, për 
t'u gjykue si i pandehun dhe i akuzuar se më dt. 
26.4.1940, ka vramun Musa Idrizin e Sali Ganin dhe 
ka plagosur Zejnel Plakaxhiun. 

Shënohet se në rast lë mos prezantimit tij në 
datën dhe orën e sipër shënume, Gjyqi ka m'u shiku 
në mungesën e tij. 

Elbasan, më 18.VII.1942-XX. 
Gjyqtari Filluer 

* * * 
lbrahim Sina nga Elbasani, tash i aratisun, thi 

ret të prezantohet para Gjyqit Kolegjial t' Elbasanit, 
më dt. 7.9.1942-XX ora 9 para dreke, për t'u gjyku 
si i pandehun dhe i akuzuar për disa vjedhje të ndry- 
shme. · 

Në rast të mos prezantimit, Gjyqi kam' u shiku 
• uë mungesën e tij. 

Elbasan, më 20.7.194gJ-XX. 
Gjyqtari Filluer 
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* . 
* * 

Jonuz Islam Çeta nga katundi Fag, tash i arati 
sun, thiret të pre zantohst para Gjyqit Kolegjial t' El 
basanit më dt. 14.9.1942-XX ora 9 para dreke për t'u 

! gjyku si i pandehun dhe i akuzuar se më 3.I.1942-XX, 
, ka vramun vdekun 'me pushkë luftarake që mbante 

lpa leje Zejnel Tafanin ng' ay katund. Në rast të mos prezantimit, Gjyqi ka m'u sh ku 
në mungesën e tij. 

Elbasan, më 20.7.191-2-XX. 
Gjyqtari Filluer 

* * * 
Th rritet për t' u prezantue para Gjyqit Shkallës 

I rë Elbasanit me datë 12 Gusht 194i-XX në ora 9 
para dreke Refik Bilal Merxhani nga Konispoli e tash 
me banim të paditun në Shqipni, për t'u fjykue si i 
pandehur për vjedhjen e katër portofoleve me 60 
Franga Shqiptare mbrenda rrej personave të ndry 
shëm në tregun e këtij qyteti me datë 19-10 1941 së 
bashku me të pandehurin tjetër Ramazan Ismail 
Ka ranë. 

Njoftohet me botimin e kësaj thirrje në Fleto 
ren zyrtare se mos ardhja e tij në ditën e orën e si 
p/Ir shënume në Gjyq, ta m'u vendos shikimi i gjy 
qit në mungesën e tij dhe do të veprohet si mbas 
Ligjës. ' 

Elbasan, më 14 Korrik 1942-XX. . 
Gjyqtari Filluer 

* * * 
Thiret për me u prezentue në Gjykatën Kole 

gjiale Tiranë D. P. me dalë 19-9-1942-XX ora 10 para 
dreke, ditën e Ejte, i qujtuni Sotir Spiro nga Tirana 
e tash me banim të pa ditun, për me u gjykue si i 
pandehun .sepse akuzohet se me d. 8 Fruer rnU-XX 
ka keq-përdorue besimin e ankuesit Janaç Andrea Za 
raqit nga Tirana, tue i përvetue nji biçikletë që kish 
marë me qera prej tij, të cilën nuk ja ka kthye ma. 

Në rast se në dalën e orën e 'sipërme, i pande 
huni s'ka me u prezentue në Gjyqë kjo, Gjykatë ka 
me vendos shikimin e gjyqit në munges të tij. 

Kjo lhirje shpallet në Fletoren Zyrtare d!:ie zen 
vendin e komunikimit. 

Tiranë, me 20-7-1942-XX. 
Zev. Kryetar i Gjyqit 

* * * 
Thirret me u prezanlue para Gjykatës Fillore 

lë Tiranës me datë 8.9.1942-XX ora 10 para dreke, 
• ditën e Hanë, i pandehuri Thoma Kssnofoni uia Gji- 

nokastra tash me banim të paditun në Shqipoië, i 
akuzuërn për fc1j vjedhje. 

Kjo ftesë e botueme në Fletoren . Zyrtare- zen 
vendin e komunikimit dhe në rast mos-paraqitje ka 
me vijue ~'jykimi në mungesën e tij. 

Tiranë, më 15-VI-1942-XX. 
Kryetari: 

* * * 
Thi ilet si i pandeh un i quajturi Shaske Cane 

Aliaj nga katundi Malohasanaj i Tepelenës, që të pre 
zantohet para Gjykatës Kolegjiale të Gjinokai;trës me 
datë 9.9.1942 XX, ora 9 para dreke, mbasi në këtë 
datë do të gjykohet padia Penale që vazhdon kundra 
tij n' emër të së drejtës Botr.ore, për arësye se në 
muajin Janar të vitit 1941, në bashkë punim me Ganë 
Alinë i ka vjedhur ankuesit Metat Nexhipit nga ku 
llota e tufa një dhi. 

Kjo shpallje zë vendimin e komunikimit të Ietrë 
thirjes, dhe në rast të mos prezantimi ka për t'u shi 
ku Gjyqi në mungesën e tyre. 

Gjinokastër, më 5.6.1942-XX. 
· Kryetari 

* * * 
Thriten lë panrlehunit Semit Nuredin Mëhilli 

nga katundi Munistir i Skraparit dhe Ibrahim Muha 
met Beduqasi nga katundi Hushiit i Beratit të dy 
Dervish Bektashinj, sot me banim të paditur, që të 
prezantohen para Gjykatës Kolegjiale të Gjinokastrës 
D.P. me datën 9.9.1942-:XX, ora 9 para dreke mbasi 
në këtë datë do të gjykohet padia Penale ngrehu n 
kundra tyne n' emër të së dr1,jtës Botnore për fajën 
se me datë 7.7.1940, në bashkë punim njeri me tjetrin 
me rastin që shërbejnio si Dervishë në· Teqenë e 
Frashërit, i kanë vje lhur Babajt t' asaj Teqejë Gjysh 
Mura tit 2, napolona, dy fustane e tjera. · 

Kjo shpallje zë vendimin e komunikimit të letrë 
lhirjes, dhe në rast të, mos prezantimit ka për t'u 
shikuar Gjyqi në mungesë të tyre. 

Gjinokastër, më 5.6.1942-XX. 

* * * 
Thëntet i quajturi Todi Llambi Tiko, më parë 

banues në katundin Boboshticë dhe tash i aratisur, 
që të prezantohet para Gjyqit Filluer të Korçës, dega 
ndëshkimore, për me datë 16 Shtator 1942-XX ditën 
e Mer kurë dhe ora 9 para dreke, për t'u gjyk uar si 
i pandehur për shkak se me data të ndryshme ka 
vjedhur disa pula ankusea Vasile Gaqo Duros nga. 
katundi Boboshticë. ' 
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Në rast mos prezantimi para Gjyqit me datën e 
sipër-shënuar gjyqi do shëkohet në mungesën e tij. 

Korçë, më 3 Korrik 1942-XX. 
Kryetari 

* * * 
Për të paditunen Kume, e bija e Hajdar Saliut, 

Myhrije e bija e Hajdar Saliut, Merjeme e shoqja e 
Hajdar Saliut, Xhemile e bija P Shaban Hajdar Sa 
liut dhe Vesel Shaban Hajdar Saliu, ma parë banu 
esa në Katundin Qeja të Tiranës dhe sot me banim 
të p.i dij tun në Shqipni. 

Në padinë e ngrehun prej tri, shigimtarve të 
Musa Zyber Hoxhës që janë e veja Qamile, dhe të 
bijat Hamide, kontra Zyber Musa Hoxhës e të tjerve 
për pjestim pasunije të bashkzotnueme, në disa 
prona që formojnë objekt padije, ka rezullue se edhe 
juve jeni bashk-pjestar. 

Me qenë se seanca e gjykimit asht caktue me 
d, 1 Shtatuer 1942-:XX ora 10 para dite, lajmëroheni që 
në ditën dhs orën e sipër-tregueme të prezantohuni 
për para Gjykatës Shk. l-rë të Tiranës për t'u gjy 
sue për objektin e sipërme. 

Në rast të mos prezantimit Gjyqi ka me u shi 
kue në mungesën e juej dhe këjo ftesë e botueme 
11ë Fletoren Zyrtare, zen vendin e komunikimit. 

Tiranë, me 18-VI-1942-XX. 
Kryetari: 

Vendim 
N' Emër të Madhnis së Tij 
VIKTOR EMANUELIT III 

Për Hir të Zotit dhe Vullnet të Kombit 
Mbret i Italis dhe i Shqipnis 

Perandor i Etiopis 
r,; ë bazë të nenit 292 të Sht. 1 I. të P .C. thirre u 

në Ordinancë para dhomës së Kryesis së Gjyqit për. 
me ·datën 15 Tetuer 1942-XX n' orën 9 para dreke 
paditsja Bedrije Salo Ashikja nga Shkodra e shoqja 
e Qemal Shahanit banuese n' Elbasan e tash pranë 
prindëvet të vet në Shkodër si dhe i padituni bashkë 
shorti i saj Qemal Xhafer Shabani nga Elbasani e 
tash me banim U! paditun në Evropë për t'u kryem 
tentativa e pajtimit e urdhënueme nga neni në fjalë. 

· Në bazë të nenit 502 të sht, II. lë P.C. e nenit 
511 l' asaj shtojce kopja e këtij vendimi botohet në 
Fletoren Zyrta.re për efektet e komunikimit. 

Eibasan, më '!5.7.1942-XX. 
Gjyqtari Filluer 

ORDONANC£ 
Gjykata Kolegjale e Beratit, e formuar prej Krye 

tarit Dr. Ymer Berati, Gjyqtar Pilluer, me Antar Van 
gjel Zhapa e Mihal Papaj, Ndih. Gjyqtar Filluer, t'a 

sisluar, prej Nën-sekratarit Sabahedin Dodo, të mble 
dhur në dhomën e posaçme ; 

Pasi studjoj kërkesën e dhënun prej Kamber 
Belishovës nga Mallakastra, me të cilën kërkon ngri- 
1jen e garanciës së dhënun prej tij në favor të ish 
Ndib. Gjyqtarit Paqtuës të Mallakastrës Z. Vasil Jor 
gaqit, me cilësiën e tij dhe si Noter, mbasi ësht 
shkarkuar nga ajo detyrë. 

Passi bisedoj çështjen ; 
Në bazë të nenit 40 të Ligji mbi organizimin 

Noterial: 
Vendosi 

Afishimin e këtij shkurtimi në portën e Komu 
nës së Qëndres Mallakastrës, dhe botimin e sajë në 
Fletoren Zyrtare dy herë me interval dhjetë ditësh. 

Berat, me 21-IV-1942 XX 
Kryetar i: 

MlNIS'L'RIJA E P. Tf; MBREND:fJSHME 

Ndreqje gabimi i dy emërave agjentësh burgu 
Në Tabellën Organike emërore të personelit 

t' Administratës së P. lë Mbrendëshme, bolue në Fle 
toren Zyrtare Nr. 52, datë 17 Prill 1!)41-XX, faqe 52 
bëhet ratifikimi që vijon : 

I pari, i inkuadruar agjent i klasit I II, në bur 
gun e Peahkopisë, · tash po me atë cillësi detyre në 
burgun e Burelit, - asht kenë shënuar gabimisht me 
emërin Mehmet Karolli. Emëri i vërtetë i tij, asht 
Rysen Karolli. 

E dyta, ashtë agjentë e klasit të III-lë, e inkua 
drueme në burgun e Durrësit, ku gjithënji ndodhet 
po me atë cillësi detyre, asht kenë shënue gabimisht 
me ·emërin Ali Hajredini kurse emëri i verletë i sajë, 
asht Alije Haji edini. 

Ndreqje gabimi 
Në Fletoren Zyrtaren. 82 d. 13 Korrik 1942-XX, 

në faqen 1, bëhen ndreqjet që pasojnë: 
· · 1) Dekreti Ministruer mbi hipjen e çmimit të 

letrave për lojë ka nr. 160 dhe Dekreti Min. mbi shti 
min e Ligjës d. 26 Prill 1933 mbi taksimin e duhanit 
ndër Tokat e Lirueme, ka nr. 161. 

2) Në titullin e D. Min. të dytë (n. 161) viti i 
Ligjës d. 26 Prill ësht 193:~ (e jo 1093 siç ësht shty 
pur gabimisht). 

REDAKSIA 

Ndreqje gabimi 

Në D.M. n. 132 d. 7 Korrik 1942-XX, mbi di8i 
plinimin e tregtis të grunit, e elbit e iheknëe, botue 
në. Fletoren Zyrtare Nr. 80 d. 10 Korrik 1942-XX, në 
nenin 7, faqe 2, fjala e parë e paragr. të Lrë nuk 
ësht shitësit por· Shirësit. 
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Anno XXI Nr. 93 

GAZZETT A ·t I UFFICIALE 
DEL REGNO . D'ALBANIA 

Tirana, venerdi 7 agosto 1942-XX 
EDITA DAL MINISTERO DELLA CULTURA POPOLARE 

CONDIZIONI D' ABBONAMENTO cosro E MODALITA PER LE INSERZIONI 
Al BANIA, ITALIA• IMPERO 
lSTERO (Pae,1 dali' Unione Po,tale) 

per un aono fr. alb. 20 
I ) I ) I 30 

(par 6 moil, metl pre110) 
Fr. alb. 0,20 Cln num•ro del mHe In corao (1100 a 16 paglao) 

, erretrolo 
Ogol fa,olcolo • lo vao61ta aocbe proHo le llbrerlo autorlz:ate. 

Gil abbo11ama11tl di regola decanooo dal glorno di rlcavlmoato dell' Importo. Non 
,I gar011tl1ce 1'111v10 del numerl arretrau. 

L'lmporto dell' abbooamento o per oumerl !9paratl, se per rasldeotl to Albania, deve 
"'"" veroato al locali Ufflcl di Ploanza e la relatlva quletOllta rlmo"a al Mlolstero 
dolla CULTURA POPOLARE se dali' Italia, lmpero o dal, I' Estero, con· aHegoo b011carlo 

1t1loto In fr011cbl albaoeol, aumeotato (10 per abbooamontl) .ii tr. <1lb. 0.50 per 1pe1a 
di qulet011za. 

Gil Ufflcl 1tatall (clvtll o milltarl) o gli Enti p111>ollcl · quaodo autonomi o ocean, 
uatl (cloe non gli Ufflci dlpeodeotl) · po,sooo rlchledere per lacrltto uoa o pl() cople 
gratulte (1clolte o lo abbooamanto) par ,t e per gli Ufflcl dlpa11de11t1. 

• I 

•• non Jupera une colonne (alban••• e ltallaoo) mlalmo Pr. <>lb. IJ 
•• oltre une colonne • • par OQ'Dl colo1111a 

L' Importo • da venarsl lo aotlclpo , ,alvo per gli Ufflcl 1tatall o para,tatall co,; 
le ste"e modalltl come per gli abbonamoatl. 

Le l111er&lonl 10110 gratulte ooltanta par I T rtbuoall o l' Ammlol1traidooe Ila tale quc!Adll 
per legge 11011 • provtsta o non 6 po,.lblle la rlval11U 111 tor&! clallci 1p01a por I' In, 
11ntone. 

La pubbUcazlooe dalie io,ar&iool avvtane . salvo 1paciall olrco,ta111t , eotra I ptl1i>1 
3 oumeri dopa lo data di rlcevimeoto. 

N. B. Ogni corrlspondeoza o versamento deve e11ere .lndlrizato al , 
MINISTERO DELLA CULTURA POPOLARE 

(GAZZETTA UFFICIALE) 
T I R A N A .(Alb.u.la 

Decreto Luogotenenziate Nr. 163 
data 16 luglio 1942-XX 

Autorizzazione al Ministro detle Finanz. ad assumere 
in servizio personale con funzione di consulenti 

NOi 
Loogotenente Generale di Soa Maesta 

VITTORIO EMANUELE lii 
Per Grazia di Dlo e Volonta della Nazlon~ 

RE D' ITALIA E D' ALBANIA 
IMPERATORE D' ETJOPIA 

In virtu dell' Autorita a Noi conferita; 
Visto · ii Decreto Luogotenenziale N. 151 dell'11 

aprile 1940-XVIII, circa il trattamento economico 
del personale. dei moli organici dell'Amministrazione . 
ital'ana al servizio dell' Amministrazione albanese: 

Udito ii Consiglio dei Ministri; · 
Su proposta del Ministre Segretario di Stato 

per le Finanze 
abbiamo decretato e decretiamo: 

Art. 1 
Il Ministro delle Finanze e autorizzato ad assu 

mere in servizio per gli uffici dipendenti del suo 
Dicastero personale di ruolo dell' Amministrazione 
italiana con funzioni di consulenti fino al numero 
di quattro. 

Al detto personale sara corrisposto lo stipendio 
del grado, l'indennita Albania nonchë le spese <li 
viaggi.o e le diarie. 

Art. 2 
11 presente Decreto entra in rlgore del 1 mag 

gio 1942-XX. 
Ordiniamo ehe il presente Decreto sia pubbli 

cato nella Gazzetta Ufficiale del Regno e notificato 
alla Corte dei Conti per la registrazione. 

Tirana, li 16 luglio 1942-XX. 
Francesco Jacomoni 

Shuk Gurakuqi 

Decreto Luogotenenziate Nr. 164 
22 l1.iglio 1942-XX 

Proroga del termlne stabilito dal D. L 340 {1941), 

"1 
~£.·, NOi 

Loogotenente Generale di Sna Maestl 
VITTORIO EMANUELE III 

Per Grazia di Dlo e Volonta della Nazlone 
RE D' ITALIA E D' ALBANIA 
IMPERATORE D' ETIOPIA. 

In virtu dell' Auto rita a N oi conferita; 
Visto l'art. 15 dello Statute Fondamentale del. 

Regn o; 
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Visto l'art. 9 del Decreto Luogotenenziale n. :~40 

del 20 novembre 1941 XTX, modificalo con Decreto 
Luogotenenziale 10 aprile 1942-XX n. (ii; 

Ritenula la necessita di pro roga re ii term ine 
stabilito dall'arlicolo predetto; 

Udito il Consiglio dei Ministri; 
Su proposta del Mmistro Segre ta, io di Stato 

per ta Pubblica Istruzione, di concerto col Ministro 
Segretario di Stato per le Finanze; 

abbfamo decretato e decretfamo: 
Art. 1 

Il termine di sei mesi stabilito dal Decreto 
Luogotenenziale n. 340 del !O novem bre t 941 -XX 
ë prorogato, a tutti gli effetti per allri sel mesi. 

Art. 2 
li presente Decreto entra in vigore dalia dala 

della pubblicazione nella Gazzelta Ufficiale del Regno. 
Ordiniamo ehe il presenle Decrelo sia pubbli 

cato nella Gazzetta Ufficiale del Regno, e notificato 
al Consiglio ~uperiore Fascista Corporative. 

Tirana, li 22 luglio 1942-XX 
Francesco Jacomoni 

M. Kruja - Xh. Korça - Shuk Gurakuqi. 

··oecreto Luogotenenzfale Nr. 165 
22 luglio 1942-li.X 

lstituzfone Uffici LL. PP. nelle 
Terre Redente 

r 
I 

NOi 
Luoptenente Generale di Sua Maestl 

VITTORIO EMANUELE 111 
Per Grada di Dlo e Volontl deDa Naslone 

U .P'J'J'ALIA E ()'ALBANIA 
IMPEli TCBE D' ETIOPIA 

In virtu dell' Autorit! a Noi conferita; 
. . VhJtQ. l'art. _ 15 dello Statut o Fondamentale del 

Regno ; - - - - - - - 
Vislo il Regio Decreto in data 15 agosto 1941-XX 

Nr. 264 mediante il quale sono state ammesse al Re 
goo d'Alba.nia le nuove Terre dell'ex Regno Jugoslavo; 

Visto ii Decreto Luogotenenziale in data 3 di 
cembr.e 1941-XX, Nr, 333 circa l' istituzione del Mi 
nistero delle Terre Redente ; 

Udito ii Consiglio dei Ministri; 
_ S:u _proposta del Ministro Segretario di Shito per 
i Lavori Pubblici di concerto con i Ministri Segretari 
di Stato per le P'inanze e le Terre Redente ; 

Abbiamo decretato e decretlamo 
A ri. 1 

A decorrere dal I gennaio Hl42 XX souo hsti 
tuiti Uffici di Lavori Puhblici a Prishtina, P1iz•r11, 
Peja, Li hrano e Tetove, region i fuven I i parte clt·ll~ 
te rre reden te. 

Art. 2 
Il presente decreto entra in vigore dal giorno 

della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dvl 
Regno e sara presentato al Consiglio Superiore Fa. 
scista Corporative per Iu sua conversione in l<'gge. 

Ordiniamo ehe il presenle Decrelo sia pubbli 
cato nella Gazzetta Ufficiale del Regno, ma udando 
a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare. 

Tirana, li 22 luglio 1942-X X. 
Francesco Jacomonl 

S. Gurakuqi 
I. Agushi 
E. Vlora 

Decreto Luogotenenzfale Nr. 166 
22 Luglio 194.2-XX 

Modiflca alla sistemazione amminlstratfva 
delle Terre Redente 

NOi 
Luogotenenle Generate di Sua MaestA 

VITTORIO EMANUELE lii 
Per Grazia di Dlo e VolonlA della Na1lone 

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

In virtil dell'Autorita a Noi conferita; 
Visto l'art. 15 dello Statute Fondamentale del 

Regn o; 
Rite u u ta la necessita di appportai e alcune mo 

dificbe alla sistemazione amministrativa; 
Udito il Consiglio dei Ministri; 
Su proposta del Ministro Segretario di Stato 

per gli Jnterni di concerto col Ministro Segretario di 
Stato per la Giustizia e ln Finanze; 

abbfamo decretato e decretfamo: 
Art. 1 

La Sotloprefettura di Dulcigr o insieme ai quattro 
Comuni del suo circondario, C. ntro di Dulcigno, 
Kardekoll, Kraje e Metkot, e posta alla dipendenza 
della Prefettura di Seutari. 
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Art. 2 
JI Centro della Sottoprefeltura di Kopliku (Malcia 

e Madhe) con tutti i Comuni della sua giurisdizioue, 
escluso i cornuni Rrjolli e Postriba ehe passano alle 
dipendenze della Prefettura di Scutari, e trasferifo a 
Tuzi e la Sottoprefullura assume il nome di Sotto 
prefettera di Tuzi. 

Att. 3 

Il- Comune di Vau i Dejës e staccato dalla Sotto 
prefettura di Alessio e passa a far part.e delta circos 
crizione della Prefettura di Scutari. 

Art. 4 
ll presente Decreto entra in vigore dal giorno 

della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del 
Regn o. 

Ordiniamo ehe ii presenle Decreto sia pubblicato 
nella Gazzella Ufficiale del Regno e notificato alla Corle 
dei Conti per la registrazione. · 

Tirana, li 22 luglio 1942-XX:. 

M. Kruja 
Shuk Gurakuqi 

Francesco Jacomoni 

Decreto Luogotenenziale Nr. 167 
data 25 luglio 1942-XX 

Autorizzazione al Ministero delte Flnanze 
di assumere impiegati provvisori 

per le Terre Redente 

NOi 
Luogotenente Generale di Sua Maesti\ 

VITIORIO EMANUELE III 
Per Grazia di Dlo e Volonta della Nazlone 

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

In virtu dell' A u to rita a N oi conferita; 
Ritenuta la necessita assoluta ed urgente di com 

pletare il personale degli Uffici Finanziari delle '!'erre 
Redente; 

Visto il nostro Decrelo del 11-11-1942-XX' n. 29 
concernenle le disposizioni per la sistemazione dello 
stato giuridico, economico e gerarchico degli impiegati 
nelle Terre Redente; 

Udito il Consiglio <lei Ministri ; 
Su proposta del Ministro Segretario di Stato 

per le Fiaanze di concerto con il Ministro delle Terre 
Redente; 

Abbiamo decretato e decretiamo 
Art. 1 

A. parziale modifica delle disposizioni contenule 
nel D. L. in data 3-4-1940-XVlIJ, Nr. 105 e per · 
adempiere unicamente alle necessita degh Uttici F! 
nanziari delle Terre Redente, il Ministro dellc Finai.zo 
e autorizzato ad assumere impiegati provvisori delle 
varie categorie fino al loro inquadramento, in confer 
mita alle disposizioni contenute nel D. L. in da 
ta 21-2-1942-XX, Nr. 29. 

Art. 2 
La nomina degli impiegali di cui all'art, 1 sara 

effettuata mediante Decrelo Ministeriale. 
Al personale assunlo in servizio. verra corri- ·· 

sposto un assegno mensile uguale allo stipendio to 
duto dagli impiegati di ruolo ehe svolgono attualmeute 
lo stesso servizio in quelle terre. 

. Art 3 - 
Il presents Decreto.entra in vigore dalla della 

sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno 
e sara presentato dal Ministro proponente al Consi 
glio Superiore Fascista Corporati vo per la sua con- 
versione in legge. · 

Ordiniamo ehe i1 presente Decreto sia pubbli 
cato nella Gazzetta Ufficiale del Regno e comu 
nicato alla Corte <lei Conti per la registrazione ..... 

Tirana, u 25 luglio 1942-XX. 
Francesco Jaco111oni 

M. B.ruja 
8. Gurakuqi 

Decreio Luogotenenziale del 22 marzo 1942-XX 

Cessazione della carica 
di un impiegato di Polizia 

NOJ ' . 

Luogetenente Generale di Saa \faest~ 
VITTOllIO EMANUELE III 

Per Grazia di Dlo e Volonta della N,._zloile 
RE D' ITALIA E D' ALBANIA 
IMPERATORE D' ETIOPIA 

ln v'lrtu dell' Autorita a Noi conferita ;" 
Visto ii Decreto Luogotenenziale Nr. 72 e 73 del 

31 agosto 1939-XVIlI relali vo all'istituzione del Cor 
po Armato di Polizia in Albania i all'approvazione 
del rel ati vo organi co; 

Su proposta del Presidente del Consiglio dei Mi 
nistri, di concerto col Ministro delle Finanze; 
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abbiamo decretato e decretiamo : 
L'impiegato di Polizia Virgilio Domenico cessa 

di far parte del Corpo Armato di Polizia per rientro 
ai ruoli della R. Polizia d'Italia, a decorrere, a tutti 
gli effetti. dal 15 febbraio 1942-XX. 

It presente Decreto sara comunicato alla Corte 
dei Conti per la registrazione e pubblicato nella Gaz 
zetta Ufficiale del Regno. 

Tirana, li 22 marzo 1942-XX. 
Fi ancesco Jacomoni 

M. Kruja 
6huk Gurakuqi 

. Decreu: Luogo_tenenziale del 22 marzo 1942-XX 

Cessazlone delta carica 
di un impiegato di Polizia 

NOi 
. Lnogotenente Generale di Sua Maesta 

VITTORIO EMANUELE III 
Per Grazia di Dio e Volonta della NBElone 

RE D' ITALIA E D' AI.BANIA 
IMPERATORE D' ETIOPIA 

In virtu dell' Autorita a Noi conferita 
Visto il Decreto Luogotenenziale Nr. 72 e 73 del 

31 agosto 1939-x VII circa l'istituzione del Corpo Ar 
mato di Polizia in Albania e l' approvazione del re 
lativo organico ; 

Su proposta del Presidente del Consiglio dei 
Ministri di concerto col Ministro dells Finanze ; 

abbiamo decretato e decretiamo : 
L' impiegato di Polizia Graziano Alfonso cessa 

di far parte del Corpo Armato di Polizia del Regno 
d' Albania, per rientro nei ruoli della Polizia del Re 
goo d'Italia, a de.correre, a tutti gli effetti, dal 31 gen 
naio 1942-XX. 

ll presente Decreto sara notificato alla Corte dei 
Conti per la registra.zione e pubblicato nella Gazzet 
ta Ufficiale del Regno. 

Tirana, li 2! marzo 1942-XX 
Francesco Jacomoni 

M. Kruja 
Shuk Gurakuqi 

C. E. L. P. A. 

Cornpagnia per l' Esecuzione di Lavori 
Pubhlici in Albania 

Capitale Fr.A. 250.000 - interamenie cersaio 
Sede Sociale: Tirana, viale Scanderberg, 12 
I Signori azionisti sono con voca ti in assemblea 

generate straordinaria per il giorno 24.8.1942-XX alle 
ore 10 in Tirana, presso la sede sociale, viale Scan 
derberg N. 12, per deliberare del seguente ; 

ORDINE DEL GIORNO 
1) Proposta di aumento del capitale Sociale da 

Fr.Alb. 250.000 a Fr.Alb. 500.000; deliberazioni relative 
e conseguenziali ; 

2) Proposte di modifica degli articoli 1, :3, G e 
10 delli) Statute Sociale. 

Potranno intervenire all' assemblea gli azionisti 
ehe abbiauo depositato le azioni al portatore o uorni 
native presso la Sede della Societa in Tirana, almeno 
5 giorni prima di quello dell' adunanza, 

Mancando il numero legale in prima convocazio 
ne si terra il giorno 25.8.1942-XX alla stessa ora e 
luogo col medesimo ordine del giorno. 

Tirana, n 6 agosto 1942-XX. 
11 Consiglio di amminislrazione 

AVVISO 

La Gazzelta Ufficiale Nr. 91 in data 3 agosto 
1942-XX contiene il Bilancio Preventivo dello Stato 
per l' Esercizio Finanziario 1942-1943, con la Legge 
relativa, e sara pubblicata quanto prima. 

Ugualmente dicasi per la Gazzetta Ufficiale Nr. 
92 in data 5 agosto 1942 XX riserva.ta per la pubbli 
cazione dei Bilanci Consuntivi della Croce Rossa 
Albanese, con i rispettivi decreti. 

Shtypshkroja «Nikaj, Tirani BKSH
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ZVRT ARE. 
SHQIPTARE 

Tiranë, e Hanë 10 Gusht 1942-XX 

BOTOHET PREJ MINISTRIS SË KULTUR1!S POPULLORE 

· KONDITAT E PAJTIMIT 

PËR SHQIPeRI, 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'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 Fmancave në çdo vend dh~ 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, 0.50 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 vleftë shpalljet q'u përkasin gjyqeve ose · adminis 
tratë• Shtetnore dhe ato të cilësuemc t'atilla ose të perjashtucme 
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Dekret Mëkambësuer · Nr. 168 
Datë 2-7-1942-XX 

Shpërblim mësuesve e profesorve për kurset 
e gjuhës shqipe në· Tokat e Lirueme 

NA 
Mt!:KAMBt!:S I Pt!:RGJITHSHt!:M I MADHNIS TIJ 

VIKTOR EMANUELIT III 
Pt!:R HIR TË ZOTIT E VULLNET Tif: KOMBIT 

MBRET I IT ALIS DHE I SHQIPNIS 
PERANDOR I ETIOPIS 

Në virtyt t' autoritetit që N_a asht de1egue; 
Mbassi u-pa nemi 15 i Statutit Themeltar 

të Mbretnis ; 
Mhassi u-pa dh-e neni 1_4 i Dekretit Më 

kambësuer Nr. 101 datë 3-IV.940-XVIII, i kthyem 
në ligjën Nr. 358 dt. 12-VII-1940-XVIII; . 

Tue e gietë t' arsyeshme dhe të domosdo 
shme nevojën e hapjes së kursevet të gjuhës 
shqipe për analfabetë të rritun gjatë pushimevet 
verore në viset e lirueme ; · 

Mbas5i u-ndigjue Këshilli i Ministravet ; · 
Simbas proponimit të Mlnistrit Sekretar 

Shteti për Arsimin Botner, i njij mendimit me 
Ministrin Sekretar Shteti për Financat e Tokat 
e Lirueme; 

kemi d'ekretue dhe dekretojmë: 
Neni 1 

:, r 

Çdo mësuesi a Profesori qi ka me u ngar 
kue ndër Tokat 'e L~rueme_ ~a~ë p~shtme~~t ve- 
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rore për me dhanë mesmi në kurset e gjuhës 
shqipe ku do qi të hapen në viset e lirueme 
për analfababetë të rritun, në derogim të dispo 
zitave në fuqi mbi djeta misioni, do t' i paguhet 
nji shpërblim prej 200 fr. Shq. në muej, perveç 
shpenzimeve t' udhtim për vajtje e kthim. 

Neni 2. 
Këto shpenzime do të përballohen me fonde 

të caktueme në kapitullin 13 të budgetit të Mi 
nistris s' Ar3imit. 

Neni 3. 
Ky Dekret hyn në fuqi ditën qi do të bo 

tohet në Fletoren Zyrtare të Mbre1nis, dhe do 
t' i paraqitet me kujdesin e Ministrit proponues 
Këshillit t' Eperm Fash. Korporat, për këthim 
në ligjë. 

Urdhnojmë qi ky Dekret të botohen në Fle 
toren Zyrtare të Mbretnis tue i dhanë mandat 
cilitdo qi i përket me e respektue dhe me ha 
qi të respektohet. 

Tiranë, me 2- 7, 1942-XX. 
Francesco Jacomoni d. v, 

M. Kruja d. v, 
xn. Korça d. v. 
Shuk Gurakuqi d. v : 
£krem Vlora d. v . 

Dekret Mëknmbësuer Nr. 169 

datë 25-7-1942-XX 

Dyfishim i taksës së pullës së fitimit për 
' Kryqin e Kuq Shqiptar 

NA _ 
MËKAMBËS I PËRGJITHSHËM I MADHNIS TIJ 

VIKTOR EMANUELIT ill 
PËR HIR TË ZOTIT E VULLNET Tit KOMBIT 

MBRET I IT ALIS DHE I SHQIPNIS 
PERANDOR I ETIOPIS 

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

të Mbretnis ; 
Mbasi u-pa neni 14 i D. M. Nr. 101 datë 

3 pril 1940-XVIII; 
Mbaci u-pa Dekret-Ligja datë 16 Prill 1925 

e këthyeme në ligjë me date 27 Prill 1927 mbi 
kuijimin e pullës së Kryqit të Kuq Shqiptar; 

Mbasi u pa ligja me datë 4 Prill 1932 mbi 
shtesën e taksës së pullës së Kryqit të Kuq nga 
qind. 10 në qind. 0,20, botue në Fletoren Zyr 
tare Nr, 19; 

Mbasi u pa Dekreti Mëkambësuer Nr. 282 
datë 3 Tetuer 1941 mbi dyfishimin e taksës së 
pullës ea Monopolit, botue në Fletoren Zyrtare 
Nr. 1.52 <latë 13 Tetuer 1941; 

Tue ,~ 9.evojën me shtue edhe taks~!! c; pu· 

Ilës së Kryqit të Kuq në armoni me atë të Mo 
nopolit; 

Mbasi u-ndigjue Këshilli i Ministravet; 
Mbi propozimin e Ministrit Sekretar Shteti 

për Punët e Mbrendshme, nji mendimi me Mini 
strin Sekretar Shteti për Financat; 

kemi dekretue dhe dekretojmë: 
Neni 1. 

Taksa e pullës së fitimit e Kryqit të Kuq 
Shqiptar e parapame me ligjën datë 27 Prill 
1927- dhe e modifikueme suksesivisht me ligje 
datë 4 Prill 1932 dyfishohet. 

Neni 2. 
Kjo shtesë hyn në fuqi qysh prej datës 

së botimit të këtij Dekreti. 
Neni 3. 

Ministri propozues asht i autorizuem t' ia 
paraqesi këtë Dekret Këshillit t' Epërm Fashist 
Korporativ për kthimin në Ligjë, 

Urdhnoimë që ky Dekret të botohet në Fle 
toren Zyrtare të Mbretnis tue i dhanë mandat 
cilitdo qi i perket me e respektue dhe me ha 
qi të respektohet, 

Tiranë, me 25-7-1942-XX. 
Francesco Jacomoni d, v. 

M. Kruja d. v. 
Shuk Gurakuqi d, v: 

Dekret Mëkambësuer Nr. 1 70 
datë 25-7-1942-XX 

- 
Ndryshime në D. M. n. 43 (1942 mbi hapjen e 

dy kurseve pedagogjike 
NA 

Mii:KAMBES I PttRGJITHSHEM I MADHNIS TIJ 
VIKTOR EMANUELIT III 

Pii:R 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 neni 15 i Statutit Themeltar 

të Mbretnis; 
Mbassi u-pa neni 14 i Dekretit Këkambë 

suer Nr. 101 dt. 3-IV-1940-XVIII i kthyem në 
ligjë me ligjin nr. 378 dt. 12-VIl-1940-XVIlI; 

Mba~si u-pa Dekreti i Ynë nr. 43 dt. 28 
Fruer 1942-XX; 

Mbassi u-pa nevoja për nji modifikim të 
pjesëshëm dhe shtim nenesh të Dekretit t' onë 
të sipërpërmendun, për të përballue ma mirë nevo 
jën e ngutshme për personel mësimuer në viset 
e lirueme; · 

Mhassi u-digjue Këshilli i Ministravet; 
Mbi propozimin e Ministrit Sekretar .Shteti 

për Arsimin Botuer, njij mendimi we Ministrin 
Sekreter Shteti për Financat; 
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kemi dekretue dhe dekretojmë: 
Neni 1 

Neni 2 i Dekretit Mëkamhësuer nr. 43 dt. 
28 Fruer 1942-XX mbi hapjen e dy kurseve pe 
dagogjike ndryaaohet në kët mënyrë : 

Në këtë kurs do të pranohen : 
a) ata qi kanë krye nji shkollë të mesme 

tetëvjeçare, qi të mos jëtë shkollë Normale; 
b) ata qi kanë fitue provimin e pranimit në 

kursin e naltë të nji shkolle të mesme (semi 
maturën); 

c) ata qi kanë fitue dëftesën e lirimit pra• 
në uji shkolle pune katërvjeçare; 

c) ata që zotnojnë dëftesën e lirimit të nji 
shkolle qytetse, simbas organizimit shkolluer që 
ekzistonte në tokat e çlirueme ; 

d) ata që zotnojnë dëftesën e lirimit të shko 
llës së punës femnore pesëvjeçare simbas organi 
zimit qi ekzistonte në tokat e çlirueme ; 

db) ata qi kanë krye së paku katër klasët 
e ulta të Medreses "Aleksandri i Lrë., të Shkupit. 

c) ata që mbassi të kenë ndjekë rregullisht 
të paktën dy klasë të uji snkollë të mesme, të 
kenë ndjekë edhe uji kurs dyvjeçar specializimi. 

Nuk mund të nënshkruhet në këto kurse 
kush nuk e ka mbushë ose nuk e mbush n' atë 
vjet shkolluer moshën 18 vjeç dhe kush i ka 
kalue 40 vjetët. 

Neni 2 
Neni 4 i Dekretit Mëkamhësuer të sipërtre 

guem ndryshohet si pason : 
"Kurset do të zgjasin tre (3) muej". 

Neni 3 
Neni 5 i Dekretit Mëkambësuer të treguem 

në nenin 1 ndryshohet. kështu : Gjatë kursit do 
t' u jipet kursistëvet nga nji shumë prej 600 
fr. shq. qi do t' u paguhet në tri pjesë nga 200 
fr. shq. secila në fund të çdo mueji. Personelit 
mësimuer të kursevet do t' u paguhet si shpër 
blim nga 300 fr. shq. në muej. Shërbëtorvet 
do t'u paguhet si shpërblim nga fr. 50 në mu 
ej dhe do të disponohet për shpenxime të ndry 
shme në dy kurset nji shumë prej 800 fr. shq. 

Neni 4 
Neni 6 i Dekretit Mëkambësuer të sipër 

treguem ndryshohet kështu : 
"Shpenzimet qi do të shkaktohen në hapjen 

e këtyae kurseve do të përballohen nga fondi i 
posaçëm, caktue për kët qëllim në buxhetin 1942- 
43 të Ministrie s' Arsimit, dhe shpërblimi i per 
sonelit mësimuer e shërbyes do të paguhet nga 
Kap. J-nji i buxhetit të Ministris s' Arsimit. 

Neni 5 
Nenet 7 e 8 të Dekretit Mëkambësuer të 

1ipërtreguem përmblidhen në nji nen të vetëm 
4be ·adryshohen kështu: 

"Mbassi të marri fund kursi, kursistët e 
kursistet, të përfshimë në provimi me gojë mbi 
programën e zhvillueme të kursit. 

Kursistët e kursistet, të ,përmendun në për 
mendun në paragrafin a, të silët kanë vijue rre 
gullisht kursin, dhe, mbas gjykimit të parish 
qyrtueshëm të komisisë së përbame prej persone, 
lit mësimuer, qi ka zhvillue mësimet e kursit, 
kanë me u deklarue t' aftë për mësues, si dhe 
kursistët e kursistet të përmendun në paragtafet 
b, c, ç, d, dh, e, të nenit 1 të këtij Dekreti, qi 
kanë fitue provën, do të marrin nji çertifikatë, 
në bazë të së cilës do të njifen fitimtarë të kon 
kursit, qi përmendet në nenin 10 të Dekretit 
Mëkambësuer nr. 105 dt. 3-IV-1940.XVIII. 

Kanditatët për mësues, të kategoria qi per 
menden në paragrafin a të nenit 1 të këtij De· 
kreti, do të merren në shërbim në Grupin B 
me rrogën muejore barezi me rrogën minimale 
ta gradës XI simbas dispozitave të nenit 18 të 
Dekretit Mëkambërner nr. 105 dt. 3-1940- 
VI-XVIII, kurse kandidatët për mësues të kate· 
gorive qi përmenden në peragrafet b, c, ç, d, dh, e, 
të nenit 1 po të këtij Dekreti, në derogim të 
paragrafit të parë të nenit 18, qi u përmend ma 
nalt, do të merren ne shërbim në grupi B me 
rrogë muejore barazi me rrogën minimale të gra• 
dës së XI, por me titull prove së paku për dy 
vjet me cilësinë e nëp unsit në provë. 

Nani 6 
Numri i të nënshkruemve në secilin kurs 

nuk do të kapërcejë sasinë e 100 vetave. 
Neni 7 

Ministrija e Arsimit ngarkohet me hartue 
rregulloren e posaçme të kurseve. 

Neni 8 · 
Ky Dekret hyn në fuqi nga data e botimit 

të tij në Fletoren Zyrtare të Mbretnis dhe me 
kujdesin e Ministrit proponues ka me i u para 
qitë Këshillit të Epërm Fashist Korporativ për 
kthimin e tij në ligjë. 

Urdhënojmë botimin e këtij Dekreti në Fle 
toreu Zyrtare të Mbretnis, tue dhanë mandat ci 
litdo q' i përket me e respektue dhe me ha qi 
të respektohet. 

Tiranë, me 25-7-1942-XX 
Francesco Jaeomoni 

M. Kruja d. v, 
Xh. Korça d. v, 
Shuk Gurakuqi d. v, 
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Dekret' Mëkambësuer, 26-6-1942-XX. 
Pushim Kuestori të kl. II 

NA 
MEKAMBttS I PmRGJITHSH~ I MADHNIS TIJ 

VIKTOR EMANUELIT III 
PIR HIR Tm ZOTIT E VULLNET Tm KOMBIT 

MBRET I IT ALIS DHE I SHQIPNIS 
PERANDOR I ETIOPIS 

Në virtyt t'autoritetit qi Na asht delegue; 
Mbassi pamë nenin 28 të Dekretit t' Onë 

nr. 15, datë 27 Fruer 1942-XX, mbi atributat 
e auktoriteteve me funkcione policije dhe kriji 
min e funksionimin e Trupit t'Armatosun të Po 
licis; 

Mbi propozimin e Ministrit Sekretar Shteti 
për Punët e Mbrendëshme, nji mendimit me 
Ministrin Sekretar Shteti për Financat ; 

kemi dekretue dhe dekretojmë: 

Nen' i vetëm 
Funksionari i Policia Komandator Baldassare 

Scaminaci, Kuestor i kl. II-~ë, pushon së bamit 
pjesë në Trupine Armatosun të Policis së Mbret· 
nis Shqiptare, për me u kthye ndër ruolet e 
Policis së Mbretnis s'Italis. 

Ky Dekret, që, për të gjitha efektet ligjore 
hyn në fuqi qysh me datën 4 maj të këtij viti, 
do t'u komunikohet gjith zyrave përkatse, dhe 
do të botohet në Fletoren Zyrtare të Mbretnis. 

Tiranë, me 26-6-1942-XX. 
Francesco Jacornoni d. v. 

M. Kruja d. v, 
Shuk Gurakuqi d. v. 

DekretMëkambësuer, 9-6-1942-XX 
Shkarkim nga detyra antarësh 
ti! K. O. t'Ekon. Korporative 

NA 
· MmKAMB1tS I P£RGJITHSHmM I MADHNIS TIJ 

YIKTOR EMANUELIT Ill 
PitR IDR TE ZOTIT E VULLNET TE KOMBIT 

MBRET I IT ALIS DHE I SHQIPNIS 
PERANDOR I ETIOPIS 

~ë virtyt t' autoritetit që Na asht delegue 
Mbasi u-panë ligjët datë 12 Korrik 1940 

XVIII, Nr. 357 e 358; 
Mbi propozimin e Kryetarit të Kshillit të 

Ministravet, nji mendimi me Ministrin Sekretar 
të Partis Kombtare Fashiste Shqiptare, Sekretar 
Shteti; 

kemi dekretue dhe dekretojmë: 
ZZ. Foat Dibra e Shefik Kondi, deklaro· 

hen të shkarkuem nga detyra si Antarë të Kë· 
shillit Qendruer t'Ekonomis Korporative dhe të 
Këshillit Epruer Fashist Korporativ, mbasi kanë 
paraqitë dorëheqje~, 

Ky Dekret do të botohet në Fletoren Zyr. 
tare të Mhretnis dhe do t' i komunikohet Kë 
shillit Epruer Fashist Korporativ. 

Tiranë, më 9-6-1942-XX. 
· Francesco Jacomoni d, v. 

M. Kruja d 11 

Kolë B. Mirakaj d. v. 

Dekret Mëkambësuer, 9-6-1942-XX. 
Emërim cnëtorësh _ të Komitetit' T!kn~f 1 
Ndërrn nistruer pei pararojet tekn\ke 

NA 
M~KAMB~S I P~RGJITHSH~M I MADHNI$ TIJ 

VIKTOR EMANUELIT III 
P~R HIR TE ZOTIT E VULLNET TE KOMBIT 

MBRET I IT ALIS DHE I SHQIPNIS n 
PERANDOR I ETIOPIS 

Në virtyt t'autoritetit qi Na asht delegue; 
Mbassi u-pa Neni 2 i Dekretit t' Onë dati! 

18-4--1942-XX, mbi krijimin e nji Komiteti Tek 
nik Ndërministruer për pararojet teknike; 

Mbi propozimin e Ministri! Sekretar të Par 
tis Kombëtare Fashiste Shqiptare; 

kemi dekretue dhe dekretojmë: 

Zotnit kontl ingj. Gianni Caproni dhe ofic, 
i madh Aldo Aytano, emnohen Antarë të Komi. 
tetit Teknik Ndërministruer për pararojet teknike. 

Ky Dekret do të botohet në Fletoren Zyr• 
tare të Mbretnis. 

Tiranë, më 9-6-1942-xX. 
Francesco Jacomoni 

14, 
•· 

Kolë B. Mirakaj d. v. 

Dekret Mëkambësuer, 4-6 ,1942-XX. 
Shtim oy vendesh në tabelat organike 

t' Administratës së Mbrendhhme 

NA . 
M~KAMBltS I P1tRGJITHSH1tM I MADHNIS TIJ 

VIKTOR EMANUELIT ID • 
P1tR HIR TE ZOTIT E VULLNET T! KOM:BIT: 

MBRET I IT ALIS DHE I SHQIPNIS 
PERANDOR I ETIOPIS 

Në virtyt t'autoritetit që Na asht delegue; 
Mhassi u-pa Dekreti Mëkambësner nr. 105 

dt. 3 Prill 940-XVIII, q'aprovon gjëndjen juridi- . 
ke, ekonomike e jerarqike të nëpunësave të Shte• 

' tit; 
Mbassi u-ndigjue mendimi i Komisjonit të 

parapamë prej nenit 3 të Dekretit Mëkambësuer 
të sipër-përmendun ; 

Mbi propozimin e , Ministrit Sekretar 8hteti 
për Punët e Mbrëndëshme, një mendimit. me Mi• 
nistrin Sekretar Shteti për Financat ; 

· kemi dekretue dhe dekretojmë: .. 
Neni 1 , • 

Në tabelat organike të personelit I' Admini• 
1tratë1 se Mbrëndëshme, t'aprovueme me Dekretua 
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t,Onë Nr. 536 dt. 14 tetuer 1940-XVIII, shto· 
-~n~ dj, vënde si vijon: 

· Grupi A, grada e VIII, Sek. i l-rë, vënde 1, 
,, ,, ,, ,, IX ,, i II-të ,, 1, 
Në këto dy vende do u; inkuadrohen Nën 

·prefekti i Lumës z. Xhelal Shënepremtja e Nën- - 
..prefekti i Kurveleshit, z. Nevruz Taçi, t'emnuem 
·me Dekretin t'Onë dt. 7-8-1942-XIX, botue në 
Fletoren Zyrtare Nr. 125, dt. 20-8-1941-XIX, i 
pari si Sekretar i Lrë, dhe i dyti si Sekretar i 
.dytë.. 

Neni 2 
Z. Xhelal Shënepremtja, do t' i paguhet si 

rrogë mujore fr. shq. 300 (treqind); gjithashtu 
edhe z. Nevruz Taçi, do t' i paguhet dyqind e 
pesëdhjetë fr. shq. si rrogë mujore, simbas gra 
dës · që kanë. , 

E drejta e pagimit të rrogave të tyne nisin 
që nga data 20 Gusht 1941-XIX, për z. Nevruz 
Taçi, dhe për z. Xhelal Shënepremtja që nga dt. 
2.8 .Cusht 1941-XIX, që të përmendunit kanë fi. 
llue në detyrë. 

Urdhënojmë që ky Dekret të botohet në 
Fletoren Zyrtare të Mbretnis, dhe t' i komuni 
kohet Këshillit Kontrolluës për rregjistrim. 

Tiranë, më 4~6-1942-XX. 
Francesco Jacomonr d. v. 

M. Kruja d. v, 
Shuk Gurakuqi d. v. 

Dekret Mëkambësuer, 10-7-1942-XX 
Pezullim i pushimeve gjyqsore në 

Tokat e Lirueme 

NA 
Ml!:KAMBl!:S r Pl!:RGJITHSHl!:M r MADHNIS TIJ 

VIKTOR EMANUELIT III 
PËR HIR Tl!: 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 103 i Ligjës mbi Orga 

. nizimin e Drejtësisë datë 7-2-1929; . 
Tue qenë se konkurojnë nevoja shërbimi të 

jasht-rendësbme ; 
Mbi propozimin e Kryetarit të Këshillit të 

Ministrave, Zav. Ministër Sekretar Shteti për 
· Brejtësinë ; 

kemi dekretue dhe dekretojmë: 

Pezullohen _p_ushimet vjetore për të gjitha 
zyrat gjyqsore të vendeve të çlirueme t'aneksue 
'me me Mbretnin me Dekretin Mbretnuer nr. 
164 datë 12 Gusht 1941-XIX. 

Në zyrat në të cilat asht pezullue periudha 
. e pushimeve· puna gjyqësore do të vazhdojë nor- 

•... ~. -- \:: .• , - 

malisht pa dallimet mbi të cilat flasin nenet 101 
'-' 102 të Ligjës mbi Organimin e Drejtësisë. 

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

M. Kruja d. v. · 

Dekret Ministrorë 
Sekvesfrim pasunie të A. Zogollit 

Zav. Ministër Sekretar Shteti për Drejtësinë 
Mbassi shqyrtoj proces-verbalin e Komisionit të 
Posaçëm datë 10 Korrik 1939-XVII me të cilin 
propozohet sekuestvlmi i pasunis së lujtëshme e 
të pa-lujtëshme të Ahmet Zogolfit, lindun në 
Burgajet, tash me banim të pa dijtun ; 

Tue marrë parasysh se konkurojnë rë gjitha 
ekstremet e lypuna prej Dekret-ligjës me datë 2 
Qershuer 1939-XVII; 

Në bazë të nenit 2 t'atij Dekret-ligji; 
Dekreton: · 

Sekuestrimin e pasunis së pa-lujtëshme së Ah 
met Zogollit, e cila ndodhet në garkum e PQ.Et 
Edda-s e që simbas vërtëtimit me nr. 69 dt. I 0- 
4-942-XX të lëshuem prej Gjykatës Paqtuese 
(Zyra e Ipotekavet) të Dëlvinës, përbahet prej 
pronave e ndërtesave të posht-shenjueme, të ci 
lat nuk janë përshiëm në Dekretet· e sekuestri 
mit të maparshëm të kësaj Ministrije mbassi ga 
bimisht ishin harrue të shenohen në vërtetimin 
e lëshuem prej Zyres lpotekavet të .Dëlvinës : 

I.) Me nr. 208 të godinës dhe në regjistër 
të vjetër me nr. Rend. 139, nr. i godinës 116 
në rrugën Kastrioti në qytetin Porto Edda, një 
shtëpi guri e dhoge me obor e kopsht prej me· 
tro kare 234,55 (dyqind e tridhjetekatër e 55°j0) 
me kufi kadastrore : djathtas udhe publike, maj 
tas e mbrapa truall Shteti përpara rrugicë ; 

2.) Me nr. 220 të godinës dhe në regjister 
të vjetër me nr. 140, nr.i godinës 118 po në 
rrugën Kastrioti një depo guri prej 251,55 (dy 
qindepesdhjetenji e 55°!0) metra kare me kufi 
kadastrore: djathtas rrugë, majtas e mbrapa tru 
ell Shteti, përpara udhë publike ; 

3.) Me nr. 222 të godinës dhe në regjistër 
të vjetër me nr. Rend. 141, nr. i godinës 120, 
një shtëpi dhoge në rrugën Kastriori prej 91. 26 
(nandëdhjetenji e 26°/0) metra kare, me kufi 
kadastrere; djathtas e mbrapa truell Shteti, maj· 
tas rrugë, përpara udhë publike. 

Këro tri prona mbas nji skice planimetrik 
që i ka ha pjesë integrale aktit publik kanë for 
mue dy bloqe njeni me një sipërfaqe prej metrash 
kare 1710 (njimijeshtatqindedhjetë), kufizue në 
të katër anët me rrugë, dhe tjetri prej metrash 
katre 1700 (njimijeshtatqind) kufizue në katër 
anët nie· rrugë • 
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Kto prona janë të rregjistrueme në Vol. I 
Nr. 92 dt. 14. 6. 1930 Nr. Rënd. 139, 140, 
141 e nr. 126 dt. 6 Gusht 1937 Vol. VII të 
zyrës Ipetekavet të Dëlvioës. 

Urdhënon Zyrën e Posaçme pronë Ministria 
së Financavet me vue dorë mbi pranat e përsh 
krueme në këtë Dekret, si edhe Zyrën e Ipoteka 
vet të Delvinës me transkriptue sekuestrimin 
e bamë. 

Ky Dekret, për të gjitha efektet e ligjës, 
do të botohet në Fletoren Zyrtare të Mbretnisë. 

Tiranë, me 9 Qershor 1642-XX 
Kryeministri 
Zav. Ministër 
M. Kruja 

Shpronësim prone në Vlorë për nevoja 
t' Ajronnutikës 

Ministri Sekretar Shteti për Punë Botore 

Mbassi pa kerkesëo e Komandës Aeronau 
tikës në Shqipnië, nr. 1344 datë 9 Maj 1942,XX, 
me të cilën kërkohet Dekreti i shpronësimit të 
tokës që lypset për ngrehjen e veprave për ne 
vojat Aerenautike në Vlonë; 

Mbassi pa 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 pa Dekretin Ministerjal datë 14 Maj 
1942-XX mbi depozitimin e shumës së shpërbli 
mit të përkatëshëm ; 

Mbassi pa nenin 8 të Dekretit Mëkambësuer 
datë 11 Dhetuer 1939-XVIII nr. 178, që për 
mban normat mbi shpronësime t' interesës pu 
blike; 

Dekreton 
Shpronësimin e pronës së Zonjës Viktoria 

Bezhani që lypset:pi!r ngrehjen e veprave për ne 
voja t' Aeronautikës në Vlonë e cila kufizohet: 
në Veri: Qazim Cakerri, në lindje: teprica e 
pjellës së pronës Viktoria Bezhani dhe Qazim 
Cakerri, në Jugë: rruga Vlonë-Kaninë; në pren 
dim: prona Neki Hoxha. 

Indenniteti për t'i u pague pronares asht 
fr; shq, 16.340 (gjashtëmbëdhetmij e treqind e 

· dyzet). Parsela nr. 16 MQ. 11.590. 
Ky Dekret në vesdtrim të nenit 9 të De 

kretit Mëkambësuer datë 11 Dhetuer 1939-XVIII 
nr. 178 do të transkriptohet në Zyrën e Ipo 
tekave dhe do të botohet në Fletoren Zyrtare të 
Mbretniës. • 

Tiranë, me 14 Maj 1942-XX. 
Minist' i Puavet Botore : 

lljae H. Aguehi 

Sistemimi i personelit të ish administratës Jugo 
sllave në shërbim pranë krypores Shtetnore te 

Ulqinit 
Ministri Sekretar Shteti për Financat 

Mbassi pa nenin 5 të Dekretit Mëkambësor 
nr. 337 d. 26 Nandor 1941-XX, me të cilin 
asht i autorizuëm të vendosi mbi personelin e 
ish Administratës Jugosllave sot në shërbim pra 
në Kry pores Shtetnore të Ulqinit; 

Tue çmue nevojën e mbajtjes në shërbim 
t' atij personeli i pajosun me aftësia dhe prega• 
titjen e duhun teknike dhe profesjonale; 

Mbassi shqyrtoj vjetërsinë e tyne në detyrë 
dhe gjëndjen juridike dhe ekonomike që kanë 
gëzue në ish Administratën Jugosllave të Mono 
polit në çastin kur Ulqini i' u bashkue Mhretnis; 

Dekreton: 

Neni 1 
Mbahen në shërbim me detyrat e cilësinat 

që kanë pasun : 
1.) Z. Ing. Kujunxhiç B. Dragoljub; Drejtor Kry- 

pores, me rrogë mujore. fr. shq, 400 
2) Z. Ing. Vrhovaz R. Nicola, Kryenëpu- 

nës Teknik, Nëndrejtor, me rrogë mujore ,, ,, 260 
3) Z. Karagjinoviç i Jovan, Llogaritar'i 

II-të, me rrogë mujore 
4) Z. Maslov L. Nicola, Teknik i Kl. 

II-të, me rrogë mujore 
5) Z. Vujanoviç M. Mitar, Llogaritar'i 

kl. 111,të, me rrogë mujore 
6) Z. Kostiç M. Miçio, Ndihmës Tek 

nik, me rrogë mujore 
7) Z. Gazivoda M. Nicola, Ndihmës 

Teknik me rrogë mujore 
8) Z. Lugni J. Musa, Ndihmës Logs 

rilari, me rrogë mujore 
9) Z. Obrez I. Ivan, Krye-elektro tek 

nik, me rrogë mujore 
1 O) Z. Ciarmak I. Nicola, Krye-shërb- 
tuër, me rrogë mujore ,, ,, 150 
11) Z. Resulbegaj A. Zafo, Krye-lun- 
druës, me rrogë mujore ,, 
12) Z. Giuroviç L. Andrea, Kryenëpu- 
nës i pompave, me rrogë mujore • ,, 150 
13) Puhalaç J. Nedelko, Kujdestar me , 
rrogë mujore 
14) z. Gilinghieri T. Nicola, Agjent' I 
Kl. f-rë, me rrogë mujore 
15) Z. Franetta G. Marko, Agjent' i 
kl. 1-rë me rrogë mujore 
16) z. Raiçeviç A. Mato, Përçuës, me 
rrogë mujore . 
17) z. Lamoja D. Selio, Krye-rojtar, 
më rrogë mujore 

" ,, 200 

•• ,, 200 

" ,, 180 

" ,, 150 

" ,, 150 

• 150 

" ,, 150 

,, 150 

•• ,, 130 

•• ,, 130 

,, "130 

" ,, 130 

" • 130 
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18) z, Ndoc Doçi S, Postjer, me rro- 
gë mujore fr. shq. 130 
19) Z. Safranez N, Krzun, Kujdestar 
Krype- i kl. l,rë, me rrogë mujore ,, ,, 130 
20) Z. Gjakonoviç D. Luka, Kujdestar 
.Krypet i kl. 1-rë me rrogë mujore. ,, 
21) Z. Basçiç O. Nicola, Rojtar, me 
rrogë mujore 
22) Z. Bevenia M. Savo, Kujdestar 
Krypet kl. 1-rë me rrogë mujore 
23) Z. Dostaniç S. Jovan, Rojtar, me 
rrogë mujore 
24) Z. Gjakonoviç A. Milo, Kujdestar 
Krypet kl. II-të me rrogë mujore 
25) Z. Paviçeviç D. Radovan, Kujdestar 
bypet kl. II-të, me rrogë mujore 

Neni 2 
Për qindja e shtesës së familjes krijue për 

shkak të shtrejtësis me Dekretin Mëkambësor nr, 
1 a, 23-1-1942-XX, dyfishue me Dekretin Më 
kambësor të mapastajmë nr. 47 d. 1 Prill 1942- 
XX, botue respektivisht në Fletoren Zyrtare nr. 
10 · e 39, shtrihet, në masë të caktueme n'a 
to Dekrete, edhe mbi rrogat e personesil të për 
mendur n' art. 1 të këtij Dekreti. 

· Pagesat e përmenduna ma sipër kanë efekt 
qysh prej 1 Korrik 1942-XX. 

Për pagesat e mapërparëshme d. m. th. prej 
datës që pushteti civil i atyne tokave i kaloj, 
prej fuqive ushtarake okupuese Qeveris Shqip 
tare, vlejnë urdhënesat e dhanuna nga Komiseri 
i përkohëshëm i Krypores Z. Kapiten Renato 
Luçi i Armës së Rojës Mbretnore të Financës. 

Neni 4 
Shpenzimet e duhuna për pagesat e persone· 

lit të përmendua neni 1 të përparshëm, përba 
llohet nga fondi i parapamë në Kap. 53 të bu 
xhetit të ushtrimit financjar 1942-1943 dhe pa 
guhen me urdhën të Komisarit të Krypores. 

Neni 4 
Personeli i përmendun në nenin 1 si dhe ay 

që mund të merret në shërbim ma vonë mva 
rret nga Komisari. 

Neni 5 
Ky Dekret hynë në fuqi me l\jiherë dhe 

do të botohet në Fletoren Zyrtare të Mbretnis. 
Tiranë, me 15- 7 -1942-XX 

130 

" 
,, 120 

,, ,, 130 

" ,, 120 

" ,, 120 

" 
,, 110 

Ministri i Financavet: 
Shuk Gurakuqi d. v ._ 

Asgjasim i çmimit të caktuem për duhanet 
e grime të vendit 

Ministri Sekretar Shteti për Financat 
Mhaesi pa Dekretin Mëkambësor nr. 4 d. 

11 Janar 1941,XIX, botue në Fletoren Zyrtare 
'1r, 6 i · 

Mbassi pa Dekretet e veta nr. 4 d. 7 Fruër 
1941-XIX Fletore Zyrtare nr. 22 dhe nr. 3 dt. 
4 Fruer 1942-XX, Fletore Zyrtare nr, 14; 

Tue marrë parasysh se për tash nuk ka arë 
sye të mbahen në fuqi çmime ti caktueme për 
shitje publikut të duhaneve të grimë të vëndit; 

Dekreton 
Nen' i vetëm: 

Tue mbetun të pa ndryshueshme urdhëne 
sat e art. 3, 4, 6, 7, 9 e 10 të Dekretit t' onë 
nr, 4 d. 7 Fruër 1941-XIX botue në Fletoren 
Zyrtare nr, 22, çmimet e caktueme për shitje 
publikut të duhaneve të grimë të vëndit para 
pamë nga neni 1 i Dekretit t' Onë nr. 3 d. 4 
Fruër 1942-XX, botue në Fletoren Zyrtare nr. 
14, asgjasohen dhe lihen në konkurencë të lirë. 

Ky Dekret do të botohen në .Fletoren Zyr· 
tare të Mbretnis dhe hynë në fuqi të Iri-tën di, 
të nga ajo e botimit të Fletoren Zyrtare. 

Tiranë, më 18-7-1942-XX. 
Ministri i Financavet 

Shuk Gurakuqi d. v . 

Lejim qarkullimi të cigares tip -Venus Special» 
·te Fab·ikës «SARALJA» në Shkodër 
Ministri Sekretar Shteti për Financat 
Mbassi pa Dekretin Mëkambësor nr, 4 dt. 

11-1-1941-XIX, hotue në Fletoren Zyrtare nr. 6; 
Mbassi pa Dekretet e veta të përparëshme 

nr. 14 e 97-bis d. 7.11-1941-XIX e 8-S· 1942- 
XX, botue në Fletoren Zyrtare nr. 22 të vjetit 
1941.XIX e nr, 76 të vjetit 1942-XX; 

Mbi kërkesën e Fabrikës ,,SARAIJA" dt, 
9-11,1942-XX; 

Dekreton 
Neni 1 

Ndër tipet e cigareve prodhime të Fabri 
kës ,,SAR.ALJ A" në Shkodër që lejohet të qar 
kullojnë me çmime të caktueme në nenin 1 'nr, 
5 të Dekretit t'011ë nr. 97-bis datë 8-5,1942-XX, 
shtohet tipi ,,Venus Special" në kutija luksi, 
ngjyrë qjellore me anë të arueme, me shkrim 
ari mi ble, me çmime lek 3 për çdo kuti kar 
tuçi me 20 cigare barazi gram 20. 

Neni. 2 
Sasija e këtij tipi cigaresh që lejohet të 

vihet në qarkullim, nuk do të kapërcejë 20° / 0 
të prodhimit të Fabrikës në fjalë për tipet e tje· 
rë përmëndë në nenin 1. n. 5 të Dekretit Mi 
nistror n. 97-bis të sipër-përmëndun. 

Neni 3 
Të gjithë urdhënesat e tjera të Dekretit 

t' onë n. 4 datë 7-2-1941-XIX, botue 11~ Fleto- 
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ren Zyrtare n. 22 vlejnë edhe për cigaret e 
tipit "VENUS SPECIAL". 

Neni 4 
Ky Dekret do të botohet në Fletoren Zyr 

tare të Mbretnis dhe hynë në fuqi prej datës 
botimit. 

Tiranë, me 18- 7 -1942-XX 
Ministri i Financa vet: 
Shuk Gurakuqi d. v. 

Shkarkim nga detyra Sekretari 

Mbassi u-muerr dhe pëlqimi i P. T. Krye· 
sis së Këshillit të Ministrave, me shkresën e saj 
nr. 135-60, datë 8.6-1942-.XX, Z. Hajdaj Rusi, 
deri tash Sekretar i Nënprefekturl's së Rahove· 
cit, me urdhnin e Ministrie së P. të Mbrend 
shme nr. 11-278, dt. 17 -6-1942-XX, shkarkohet 
nga detyra, për arësye se ka dhanë dorëheqjen 
për nevojë familjare. 

Shkarkim nga detyra Arshivisti 

Mbassi u muerr dhe pëlqimi i P. T. Krye· 
sis së Këshillit të Ministrave, me shkresën e sa· 
jë nr. 396.8, dt. 7-7-1942-XX, Z. Hilmi Thaçi, 
deri tash Arshivist i Irë në Nënprefekturën e,Raho 
vecit, me urdhënin e Ministris së P. të Mbrendë 
shme nr. 11-390, dr. 13. 7-1942-XX, shkar 
kohet nga detyra, për shkak se asht arrestue 
për aktivitet subversiv. 

Tiranë, më 15-7.1942-XX, 

Shkarkim nga detyra arshivisti 

Mbas si u muarr dhe pëlqimi i P. T. Kryesis 
së Këshillit të Ministrave, me shkresën e sajë 
nr, 376/9, datë 11-7-1942-XX, Z. Koço Kame 
nica, deri tash arshivist i Lrë i Nënprefekturës 
së Çarisvorit, me urdhërin e Ministris së P. të 
Mbrendëshme nr. 11-406 datë 22-7-1942-XX, 
shkarkohet nga detyra, për arsye se i përmen 
duni ka ma tepër se pesë muej që qëndron lark 
detyrës, me pretekste të ndryshme, dhe nuk asht 
bindë me u paraqitë në detyrë. 

Shkarkim nga detyra Sekretati Komuneje 

Mhassi u muerr dhe. pëlqimi i P. T. Krye 
sis së Këshillit të Ministrave, me shkresën e saj 
nr, 6-119. datë 24-6-1942-XX, Z. Hilmi Krye 
ziu, Sekretar i Komunes së Trebinjë (Pogradec), 
me urdhnin e Ministrie së P. U! Mbrendëshme 
172-389, dat! 2-7-1943-XX, shkarkohet nga de· 

tyra, për arësye se asht marrë nën armë, për të 
krye shërbimin ushtarak aktiv. 

Tiranë, me 2-7-1942-XX 

Shkarkim nga detyra Agjentash burgu 

Mbasi u muarr dhe pëlqimi i P. T. Krye• 
sis së Këshillit të Ministrave, me shkresat e sa 
ja nr. 643-17 dhe nr. 643-18, të dyja datë 24· 
6-1942-XX, Z. Qamil Osmani deri tash agjent i 
Kl. lrë, nëpunës burgu në Gjakovë, dhe Z. Re 
xhep Jakupi, agjent i Kl. Ultë i burgut të Nën 
prefekturës së Ferizajt, me urdhnat e Ministria 
së Mbrendëshme nr, 11-332, datë 1-7-1942.:XX 
e nr. 11-333, dt. 2-7-1542-XX shkarkohen nga 
detyra, për arsye se Z. Qamil Osmani, akuzohet 
për mitë dhe se ka pasë shërbye në zyrën infor 
mative t' ish Shtetit Jugosllav, dhe Z. Rexhep Ja 
kupi, për arsye se ka dhanë dorë-heqjen, për 
shkaqe shëndetsore. 

Tiranë, më 2-7-1942-XX 

Shkarkim nga detyra Sekretari Komuneje · 

Mbassi u-muerr dhe pëlqimi i P. T. Krye 
sis së Këshillit të Ministrave, me shkresën e saj 
nr. 6-137, datë 17- 7-1942-XX, Z. Faik Bronxi, 
Sekretar i Komunes së Benes (Krujë), z. Ali 
Baboçi, Sekretar i Komunes së Maliqit, dhe Z. 
Kol Duni, Sekretar i Komunes së Prellit, me 
urdhoin e Ministrie së P. të Mbrendë@hme nr. 
182-488, datë 25-7 -1942-XX, shkarkohen nga 
detyra, për arësye se, ZZ. Faik Bronxi e Kol 
Çuni, janë thirrë nënë armë për të krye shër 
bimin ushtarak aktiv; dhe Z. Ali Bahoçi, 
ka dhanë dorëheqjen, për arësye ekonomike e 
familjare. 

Tiranë, më 23-7-1942-XX 

Shpallje konkursi për mësuese e mësues 
Filloreje 

Ministri Sekretar Shteti për Arsimin Botuer 

Në mbështetje të nenit 1 e 2 të Dekretit 
Mëkambësuer nr. datë 26-6-1942-XX, sot me da· 
t~ 18-7-1942-XX 

Dekreton 
Neni I. 

Çelet nji konkurs për mësuese e mësues U! 
kl. IV të grupit B grada XI me rrogë fillestare 
150 fr. shq, në muej . për të plotësue .. kështu 
150 vende të ruolit pranë shkollavet fillore ti 
Mbretnis. 

Neni 2. 
Kandidatët në këtë konkurs do t' i ehfi. 
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hen/pfovlniit me shkrim në gjuhën shqipe (har 
tim) dhe rme : g-0jë në landët e pedagogjia e të 
gjuhës.~·shqipe. 
,. , - -Provimi ka me u zhvillue në nji periudhë 

t'ë'·°'yetme më 21,9-1942 n' orën 9 para dite, pra 
në .shkollës Normale t' Elbasanit për mësues dhe 
pranë shkollës Normale. Femnore" Nana- e Sken 
derbeut" në Tiranë për mësuëse, 

Neni 3. 
· Për t'u pranue në konkurs, çdo kandidat 

duhet të paraqesi: 
I. Dëftesë origjinale t' aftësia lëshue nga 

shkolla Normale; 
2. Çertiflkatën e datlindjes mbi kartë me 

vleftë prej fr. shq. 1.50 prej të cilës të rezulto. 
j~ se kandidati e ka mbushun të 18-tin dhe 
nuk e ka kalue të 39-tin vjet të moshës me 
datën e shpalljes këtij Dekreti; 

3. Çertifikatën e shtetsis, lëshue mbi kartë 
me vleftë prej fr. shq. 1.50. 

4. Certifikatën e Përgjithshme (penaliteti), 
Iëshue mbi kartë me vleftë prej fr. shq. 1.50. 

5- Çertifikatën e mirësjelljes morale, civile 
e politikë, Iëshue nga Kuestura mbi kartë me 
vleftë prej fr. shq. 1.50. 

6. Certifikatë mjeku, lëshue mbi kartë me 
vleftë prej fr. shq. 1.50 prej së cilës të rezulto 
jë--Se kandidati asht i shëndoshtë nga trupi dhe 
pa defekte; 

7. Kopjen e ftesës së rregjistrimit në listat 
e rekrutimit, ose çertifikatën e rezultatit të kon 
trollimit ose të shërbimit ushtarak të kryem; 

8. Fotografi në dy kopje, të bame rishtas, 
të pajisun me firmë t' autentikueme prej No 
terit ; 

9. Librezën e rregjistrimit në Partin Fashi 
ste Shqiptare ose në R. L. SH. 

Në qoftë se i mungon nji prej këtyne do 
kumentave, kandidati nuk pranohet në konkurs. 

Dokumentat për të cilat flitet në pikat 3, 
4, 5, 6 e 7, duhet të mos kenë nji datë ma 
parë se tre muej prej datës së Dekretit, që shpa 
llë kët konkurs. 

Neni 4. 
Gjithë dokumentat e qekuna në nenin e 

sipërmë duhet të mbrrijnë në kët Mi~istri jo 
ma vonë. se me 1 Shtatuer 1942.XX. 

Neni S 
Shkallzimi i fituesvet të konkursit bahet në 

bazë të notës. së provimit. 
' Neni 6. 

Ky Dekret do të shpallet në Fletoren Zyr 
tare, dhe do të afishohet. 

"I'iranë, me. 23~7~1942-XX. 

Zav. Ministri : 

Shpallje-Gjyqesh 
FTESË 

. Thëritet i padituri Francesco Marotta, më pa· 
rë banues në Durrës dhe tash me banim të padi 
tur n'Itc li për me u prezantue para kësaj gjykate 
me datë 1 Tetor 1942-XX ora 9 para dite, për me 
iu përgjegj padies së ngrehur prej paditësit Palush 
Kokës për zgjidhjen e kondratë-qerasë dhe pagimin 
e qerasë konforrnë kondratës datë 1-11-1939-XVII, 
dhe, si mbas kërkimit, të paditësit dhe në bazë të 
neneve 502 e 511 të Sht. II. Pr. C, u vendos që 
komunikimi i kësaj padie t'i bëhet me anë afishimi 
publik tue u botue në Fletoren Zyrtare dhe me 
shenim se, me rast mos prezqntimi ka me u ven 
dos gjyqi me mungesën e tij. 

Durrës, më 29 6-1942-XX. 
Gjyqtari Paqtues 

* •:•:• 

Thirren m' u prezantue para Gjykatës Paqtue 
se të Tiranës të paditunit Bedri Samih dhe Samih 
Bedri të dy me banim të pa dijtun në Tyrqi, për 
tu përgjegjun në padin e ngrehun para kësaj Gjy 
..kate prej paditëses Makbule Samiu, n' emen të vet 
dhe të vajzës së mitun Emine me objekt pjestimin 
e disa sendeve me vleftë aproksimative 2000 fr. 
shq. të trashigueme prej Emine Samiut, seancë e 
cila asht caktue me datën 21 Shtatuer 1942-XX ora 
9 para dite. Në rast mos prezentimi ka m'u veprue 
si mbas ligjes ; dhe kjo thirrje tue u botue në Fle 
toren Zyrtare zen vendin e komunikimit. 

Tiranë, me 10-7-1942-XX. 
Gjyqtar Paqtues 

,• 

VENDIM AFATI PËR T' ARATISUN 
Mbasi nuk asht zanun Isa Toska i biri i Koj 

dhelit, banues në Luar, qi pandehet· se me d. 19 
Janar 941 ditën e Hanë ka grabitur të quejtunin 
Thoma Mitrushin; Kryetaria e Gjykatës së Shk. I e 
Beratit 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 
paraqites Gjykatës mbrenda këtij afati vërtetohet 
se nuk don me u ju bindë ligjës, dhe kështu ka 
me· u shikue gjyqi në mungesë, kan me u rrëzue 
të drejtat civile, ka me ju sikvestrue pasunia dhe 
me as nji mënyrë nuk ka me posë të drejtë anki· 
mi mbi veprimet e bamuna. 

Të gji th karabinierët e policët janë të detyruem 
me zanjen e tij. 

Për plotësimin e veprave të përmënduna i asht 
shkrue Prokurories Shtetit dhe në mbështetje të ne 
neve 371, 372 të procedurës penale shpallet ky 
vendim. 

Berat, më 12-6-1942-XX. 
Kryet a ri 
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* * * 
Mbassi nuk asht janë zanun Ibrahim Y mer 

Sina, Vaiz Islam Çela dhe lsuf Trungu nga Elba· 
ni, qi pandehen se me datën 10-5-94.2 kanë vjedhun 
disa sende në dyqanin e të qujtunit Imer Delimeta 
nga Elbasani; Kryetaria e Gjykatës së Shk. l-rë të 
Elbasanit që prej datës së shpalljes të këti vendimi, 
të pandehunit përmendun i nep dhetë ditë afat, 
për me u prezantua para Gjykatës. Në kjoftë se nuk 
i paraqitet Gjykatës mbrenda këti afati, vërtetohet 
se nuk don me ju bindë ligjës, dhe kështu ka me 
shikua gjyqi në mungesë, kan me rrëzue të drejtat 
civile, ka me ju sikvestrue pasunia dhe me as nji 
mënyrë nuk ka me pesë të Girejtë ankimi mbi ve 
primet e· bamuna. 

Të gjith 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 ne 
nevet 371, 372 të procedurës penale shpallet ky 
vendim. 

Elbasan, më 27-6-194.2-XX. 
Kryetari 

Mbassi nuk junë zanun Ibrahim Y mer Sina, 
Veis Ismail Çela dhe Jusuf Nexhip Trungu, ba 
nues në Elbasan qi pandehen se me cl. Tetor 194. l 
tua qenë të armatosur dhe të veshur me unifor 
më ushtarake, natën kanë shkuar në shtëpin e Os 
man Dubelit, dhe i kanë morë me Iriksim 320 fran 
ga e gjith' ashtu kanë veprue dhe në disa vjedhje të 
tjera, Kryetaria e Gjykatës së Shk. l-rë t' Elbasanit 
që prej datës shpalljes të këti vendimi, të pande· 
hunit përmendun i nep dhetë ditë afat për me u 
prezantua para Gjykatës.· Në kjoftë se nuk i para 
qitet Gjykatës mbrenda këti afati vërtetohet se nuk 
don me ju bindë ligjës, dhe kështu ka me u shikue 
gjyqi në mungesë, kon me ju rrëzua të d(ejtat ci 
vile, ka me ju sikvestrue pasunia dhe me as ;ji 
mënyrë nuk· ka me pesë të drejtë ankimi mbi vepri 
met e bamuna. 

Të gji th karabinierët e policët janë të detyruam 
me zanjen e tij. 

Për plotësimin e veprave të përmentluna i 
asht shkrua Prokuroriës Shtetit dhe në mbështetje 
të neneve 371, 372 të procedurës penale shpallet 
ky vendim. 

Elbasan, më 16-6-19~2-XX. 
Kryetari 

Mbassi nuk asht zanun Hajdar Vesho, i biri 
Asllanit, banues në katundin Krushovë, qi pende 
het se me datë 28 Maj 19't.1 ditën e Mërkurë ka 
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tentue të vrasi të qujtunin Aziz Ali Kullakun; 
Kryetaria e Gjykatës se Shk. I-rë të Beratit që prej 
datës shpalljes të këti · vendimi, të pandeh unit për 
menduna i nep dhatë ditë afat, për me u prezon 
tuë 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 shikuë gjy 
qi në mungesë, kon me ju rrëzua të drejtat civile, 
ka me ju sikvestrue posunia dhe me as nji mënyrë 
nuk ka me pasë të · drejtë ankimi mbi veprimet e 
bamuna. 

Të gjith karabinierët e policët janë të dety 
ruam me zanjen e tij. 

Për plotësimin e veprave to përmenduna i 
asht shkrue Prokurorisë Shtetit dhe në mbështetje të 
nenevet 371, 372 të procedurës penale shpallet ky 
vendim. 

Berat, më 10-6-194.2-XX. 
Kryetari 

·» ·l, 
•1" 

Mbassi nuk asht zanun Hekuran, i biri i Ha 
simi, banues Pobrat, qi pandehet se me datën 9-9· 
194.1 ditën e Martë ka vrarë të qujtunin Maliq Re 
fatin Ballin nga Pobrati, Kryetaria e Gjykatës së 
Shk. I-rë Beratit që prej datës shpalljes të këti ven 
dimi, të pandehunit përmenduri i nep dhatë ditë 
afat, për me u prezentuë para Gjykatës. Në kioftë 
se nuk i paraqitet Gjykatës mbrenda këti afati vër· 
tatohet se nuk don me ju bindës ligjës, dhe kështu 
ka me u shikuë gjyqi në mungesë, kon me ju rrë 
zue të drejtat civile, ka me ju sikvestruë pasunia 
dhe me as nji menyrë 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 vepra ve të përmenduna i 
asht shkrue Prokuroriës Shtetit dhe në mbështetje 
të nenit 371, 3 72 të procedurës penale shpallet ky 
vendim. 

Berat më 26-6-194.2-XX 
Kryetari 

DEKRET PENAL 
N' Emër të Madhni së TIJ 
VIKTOR EMANUELIT III 

Për Hir të Zotit dhe Vullnet të Kombit 
Mbret 1 It-alls dhe i Shqipnts 

Per,andor i Etiopis 
Gjykata fillore e Vlorës e farmueme prej Nd. 

Gjyq. Fillor Z. Gaqo Prodanit i asistuarë prej Se· 
kretarit Z- Niko Ninkes. 

Pasi shqyrtoj aktet e referueme me ankesën 
Nr. 70 d. 25-2-l9q2-XX të Prokurorisë së Mbretit, 
me të cilën kërkohet dënimi i të pandehuri Hys 
ni Kerometc, nga Kava.ja, për fajin e mos denQn• 
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cimit të grurit të kryem me datë 2·7-1941 në Vlorë 
dhe të paroshikuem :prej nenit 5 të Dek- Mëk. nr. 
155 d. 19-5.1941. 

Tue murrë parasysh se fati i të pandehurit 
provohet mjaftuesisht me proces verbalin e mbajtur 
mbi ngjarjen prej Komandës Brigate Vlorës; 

Tue marrë parasysh se vepra e sipëtreguem 
parashikohet si faj prej nenit të sipër treguem, 

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 çeshtje penale" datë 19- 
5-1937, 

Sot me datë 27·2·1942-XX. 
VENDOSI 

në bazë të dispozitave të sipër-treguem; deni 
min e të pandehurit Hysni Karameta, banues 
në Kavajë, me gjashtë dit burgim të lehtë dhe nje 
dind Fr. Shq. gjobë të lehië. Burgimi lehtë kthehet 
në burgim të thjeshtë për katër ditë. Në bazë të 
Ligjës me d. datë 20-4-1937. 

Urdhnohet kthimi i grurit të pandehurit, tue 
ngarkue dhe spezat e gjyqit. 

Ky dekret dënimi bahet pa tjetër i pa ekse 
kutushëm në qoftë se nuk kundërshtohet brenda 
pesë ditëvet nga data e komunikimit. 

Vlorë 13-5-1942-XX. 
Nd. Gjyq. Filluar 

DEKP.ET PENAL 
N' Emër të Madhënis bë Tij 
VIKTOR EMANUELIT III 

Për Hir të Zotit dhe Vullnet të Kombit 
Mbret 1 Italis dhe i Shqipnis 

Pertandor i Etiopis 
Gjykata Fillore e Vlorës e formueme prej Nd. 

Gjyq. Fillor Z. Emanues Komninoit i asistuarë prej 
Sekretarit Niko Ninkes. 

Pcsi shqyrtoj aktet e ref erueme me ankesën 
nr, 172 d. 7-5-1942 të Prokuroris së Mbretit, me të 
cilën kërkohet dënimi i të pandehurit Odhise An 
drea, i të ndyerit Nikoll, shofer i veturës Nr. V. 
L. 43 që ashtë pronë e Shyqyri Arapit, për fajin e 
qarkullimit pa leje të posaçme të kryem me datë 
3-5-1942-XX në Vlorë dhe të paroshikuem prej ne· 
nit 8 të Dek. Mëk. nr. 206 datë 23-6-1941. 

Tue marrë parasysh se faji i të pandehurit 
provohet mjaftësisht më proces verbalin e mbajtur 
mbi ngjarjen prej Karabinjeris së vendit; 

Tue marrë parasysh se vepra e sipër tregueme 
parashikohet si faj prej nenit 8 të Dek- Mëk 
nr. 206 datë 23-6-1941; 

Tue marrë parasysh se për këte faj ndjekjet 
bahen kryesisht; 

Tue parë dhe nenet 7 e 8 të Ligjës .,mbi disa 
gjykime të posaçme në çeshtje penole., datë 19 
Moj 1937; 

Sot me 13 të muajit Moj 1942-XX. 
VENDOSI 

në bazë të dispozitave të sipër tregueme dënimin 
e të pandehurit Odhise Nikoll Andrea, shofer i 
vetures me nr. V. L. 4,3, banue në Vlorë, me 100- 
(njëqind) Fr. shq. gjobë të lehtë tue i ngarkuarë 
dhe spenzimet e dekretit Fr. Shq. pesë. 

Ky dekret dënimi bahet pa tjetër i ekzekutu 
shëm në qoftë se nuk do të kundërshtodet brenda 
pesë ditëvet nga data e komunikimit. · 

Vlorë, me 13-5-1942-XX. 
Nd. Gjyq. Filluer 
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Anno XXI - Nr. 9'4 

UFFICIAlE 
D' ALB AN IA 

Tirana, Iunedi 10 agosto 1942-XX 
EDITA DAL MINISTERO DELLA CULTURA POPOLARE 

COSTO E MODALITA PEP. LE lNSERZIONl CONDIZIONI D'ABBONAMENTO 
ALBANIA. ITALIA e IMPERO 
ESTERO (Paesl dell'Un!one Postale) 

per un anno Fr. alb. :io 
• 30 

(per 6 mesi : metil prezzo) 
Un numero del mese In corso (slno • 16 paglne) Fr. alb. 0,20 

erretroto • • l 
Ognl fasclcolo e In vendlta anche presso le librerle autorlzzate. 
GU abbonamenti di regola decorrono dal glorno di rtcevtmeato dell'lmporto. 

Non 11 garantisce l'lnvlo del numerl arretrati. 
L'lmporto dell' abbonamento o per numerl separat!, se per resident! in ~1- 

banla. deve essere versato ai locall Ufflcl di Flnanza e la relative quletanza 
rtme11a al Mln!stero dalia CULTURA POPOLARE se dall'ltalia, lmpero o dal' 
l'Estero, con aasegno bancarlo stllato In !ranch! albanesl, aumentato (se per 
abbonamentl} di Ir. alb. 0,50 per spesa di quletanza. 

Gli UU!ci 1tataU (civili o milltarl) e gli Enti pubblici quando autonomi o 
aocentrati (cloe non gli Ufflcl dlpendenti) - possono richiedere per iscrltto una 
o piu copie gratulte (sci olte on abbonamento) per se e per gli Ufflcl dlpendentil. 

Decreto Luogotenenziale Nr. 168 
2-7-1942.XX 

Indennito agli insegnanti e professori 
per i corsi della lingua alb. nelle T. R. 

NOI 
LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTA 

VITTORIO EMANUELE III 
PER GRAZIA DIDIO E VOLONTA D~ NAZIONE 

RED' ITALIA ED' ALBANIA 
IMPERATORE D' ETIOPIA 

In virtu dell' Autorita a Noi conferita; 
Visto l' art. 15 dello Statuto Fondamentale 

del Regno; 
Visto anche I' art. 14 del Decreto Luogote 

nenziale N. 101 in data 3-4-1940-XVIII conver 
tito nella legge del 12-7-1940-XVIII, N. 358; 

Visto l' opportunita e l' assoluta necessita di 
aprire dei corsi di lingua albanese per analfabeti 
adulti durante le vacanze estive nelle terre reden 
te; 

U dito ii Consiglio dei Ministri; 
Su proposta del Ministro Segretario di Sta 

to per I' Istruzioue Pubblica, di concerto col Mi 
nistro Segret-ario di Stato per le Finanze e Terre 
Redente; 

abbia.mo deeretato e decretiamoe 
Art. 1 

Ad ogni Insegnante o professore ehe sara 
incaricato nelle Terre Redente durante le vacan 
,; e estive di dar lezioni nei corsi di lingua alba- 

se non supera una colonna (albanese e Italiano) mlnimo Fr. allt. 10 
1e oltre una colonna • • per ognl colonna i. • 5 

L'tmpcrto e do venarsi In antlclpo · salvo per gli Ufflcl 1tatall o para1ta• 
tall con le atesse modolttc come per gli abbonamentl. 

Le lnserzlonl sono gratulte soltanto per I Trlbunall o l'Ammlnlstrazlone ata· 
tale quando per legge non e prevlata o non • poulblle la rlvaloa au teni della 
1pe1a per I' lnserzlone. 

La pubbllcazlone delle lnserzloni avvlene salvo 1peclali clrco1tanze • entro 
I primi 3 numerl dopo la data di rlcevlmento. 

N. B. Ognl corrlspondenza o venamento deve euere lndlrlzato al: 
MINISTERO DELLA CULTURA POPOLARE 

(GAZZETTA UFFICIALE) 
T I R A N A (Alban I 

nese ovunque saranno aperti per analfabeti adulti, 
in deroga alle disposizioni in vigore sulle: djarie 
di missione, verra corrisposta un' indennita di fr. 
alb. 200 (duecento) mensili oltre al rimborso delle 
spese di viaggio di andata e ritorno. 

Art. 2 
A tali spese si provvedera con i fondi stan 

ziati nel Cap. 13 , del Bilancio del Ministero del 
l' Istruzione Pubblica. 

Art. 3 
II presente Decreto cntra in vi gore nel · gior 

no in cui sara pubblicato nella Gazzeua· Uffi. 
ciale e sara presentato a cura del Ministro pro· 
ponente al Conoiglio Superiore Fascista Corpo 
rativo, per la conversione in Legge. 

Ordiniamo ehe ii presente Decreto sia pub 
blicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno, man 
dando a chiunque spetti di osservarlo e farlo 
osservare. 

Tirana, li 2 luglio 1942-XX. 
Francesco Jacomoni 

M. Kruja ,, •, 
xn. Korça 
Shuk Gurakuqi ., 1, 
Exrem Vlora 
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:"··.;";,:·::., ·D!i)cr_~·to Lucgotenenzicle ~r. )69 
:::,···, ·, ·' - 25-7-1942-XX 

., 

·:~ •... ! 
'.J. .. ...;. 

·.-;-'F J ""\'• I 
Raddoppio della tossc di ballo 

. ... . · a favore della C.R.A. 
;. •..•. ~ -,,1, ... 

. :11 :- 1Li<J·r <; -~. ·~ . . .. J :.t NOr 
LUOGqTENENTE GENERALE DI SUA MAESTA 

VITTORIO EMANUELE III 
:. ,z _ PiR .:GRAZIA -nr. DIO E VOLONTA DELLA NAZIONE 

RE D' i'}:'ALIA E D' ALBANIA 
IMPERATORlj: D' ETIOPIA 

In -virtu dell' Autorita a Noi conferita ; \ f 
,~ _ :,:IJt- Visto- l' art. -~~ dello Statuto Fondamentale 

· del Regno; 
Visto l' art. 14 del D. L. N. 101 del 3 a- 

prile 1940•XVIII; 
. :Visto ii Decreto-Legge del 16 aprile 1927 
circa l' istituzione del hollo della Croce Rossa 
.A,lbanese; 

Visto la legge del 4 aprile 1932 rlguar 
dante l "aumeuto di tassa del hollo della Croce 

: liRossa da 1 O centesimi a -0120 centesimi . pubbli 
,.1.cata nella. Gazzetta Ufficiale N. 19; 

Visto il Decreto Luogoteneneiale N. 282 
del 3 ottobre 1941 circa la doppia tassa del 
hollo del monopolio pubblicato nella Gazzetta 
Utficiale N. 152 in data 13 ottobre 1941; 

Ritenuta la necessita di aumentare pure la 
· tassa del hollo della Croce Rossa - come quella del 
Monopolio,; . 

U dito ii Consiglio dei Ministri; 
Su proposta del Ministre Segretario di Sta 

to per le Finanze ; 
abbiamo decretato e decretila.mo: 

Art. 1 
E' raddioppiata la tassa del hollo a.J>rofit• 

to della Croce Rossa Albanese prevista dalla legge 
del 27 aprile 1927 e modificata successivamente 
mediante la legge del 4 aprile. 

Art. 2 
Tale aumento entra in vigdre dalia 

pubhlicazione del presente Decreto. 
Art. 3 

data di 

11 Ministro proponente ë autdrizzato a pre· 
, . sentare il presente Deere to al Consiglio Superiore 
, Fascista Corporativo per la sua conversione in 
legge. 

Ordiniamo ehe ii presente Decreto sia pub· 
hlicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno, man 
dandq a chiunque spetri di osservarlo e farlo 

• OHervare. 
~ . . Tisana, 25 luglio 1945-XX. 

Francesco Jacomoni 
Shuk Gurakuqi 
M, KruJ, 

.. n·, • - . : Decreto Luogotenenziale N,r. 170 
25-7-1942,XX 

Modifiche · al D. L. n. 43 (1942} 
circa I' apertura di due corsi 

pedagodici 
'~ l >. I . t - .~ f 

, NOI 
,,.LUOOOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTA 

VITTORIO EMANUELE III 
PER GRAZIA DI DIO E VOLONTA DELLA NAZIONE 
" . .. RE I)' IT ALIA E D; ALBANIA 

IMPERATORE D' ETIOPIA 
In virtu dell' Autorita a Noi conferita; 
Visto I' art- 15 d"llo Statute Fondamentale 

del Regn.o; 
Visto I' art. 14 del D. L. N. 101 del 3 

aprile 1940-XVIII convertito nella legge del 12 
giugno 1940.XVII~, N. 378 ; 

Visto il Nostro Decreto N. 43 del 28 feb 
braio 1942-XXX; 

Ritenuta la necessita di modificare in parte 
e aggiungere altri articoli al predetto Nosto De· 
creto, per meglio sopperire alla urgentc ncces 
sita di personale insegnante per le Terre Re· 
dente; 

U dito ii · Consiglio dei Ministri ; 
Su proposta del Ministro Segretario di Sta 

to per l' Istruzione Puhblica, di concerto con i 
Ministri Segretari di_ Stato per le Finanze · e le 
Terre Redente ; 

abbiamo decretato e deerettamer 
Art. 1 

L' art.. 2 del Decreto Lugotenensiale . ~~ 43 
del 28 fehbraio 1942-XX 'circa .I~ apertura ~i due 
_corsi pedagogici e modificato come' s~gnp-: · ,; 

A tali due corsi ·saranno ammessi";. ' 
' a) coloro ehe abbiano termioato .- riri.a's1iti.ola 
media di Sf?cop.do grado, ehe non sia l' Istituto 
Magistrale ; 

' . b) coloro ehe hanno ottenuto l' ammissione 
al corsos 'superiore di una scuola media; 

c) coloro ehe hanno ottenuto la licenza di 
una scuola quadriennale del lavoro ; . 

c) coloro ehe sono forniti del titolo di Ii 
' eenza di una scuola civica, Secondo 1 ~orgaQizza• 
zione scolastica · gia vigente nelle Terre Red ente; 

·d) coloro ehe sono forniti del titolo di li 
cenza della scuola femminile quinquennale del 
lavoro secondo l'organizzazione gia vigente nelle 
Terre Redente ; 

· ~ dh) coloro ehe abbiano terminate almeno 
qnattro classi inferiori del Seminario di Alessan- 
dria o di Scoplie ; · - _ · 

- e) coloro ehe dopo aver frequentato rego 
Iarmente, almeno due classi di scuola media ab 
biauo frequentato pure u1i corlO bieunal, di 
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speclaliesasione. 
Non puë essere iscritto chi non ahhia com •. 

piuto o non compia nell' anno in corso il diciot 
tesimo (18) anno di eta e chi abhia sorpassato 
i 40 anni. 

Art. 2 
L' art. 4 del Decreto Luogotenenziale in 

questione e modificato come segue : 
" I corsi avranno la durata di tre mesi ,,. 

Art. 3 
L' art. 5 del Decreto Luogotenenziale so 

pracitato e modificato come segue: per tutta la 
durata del corso sara corrisposto agli iscritti la 
somma di fr. alb. 600 pagabile in tre rate cia 
scuna di fr. alb. 200. - alla fine di ogni mese. 
Al personale insegnante del corsi verra corrisposto 
a titolo di Indennita mensile la somma di fr. 
alb. 300. - Agli inservienti i a titolo di inden 
nita verranno corrisposti fr. alb. 50 mensili e 
sara diaposta per epese varie nei due corsi I'am 
moutare di fr. alb. 800. 

Art, 4 
L'art. 6 del Decreto Luogoteneaeiale in que 

stione e modificato come segue : 
"Le spese, ehe potranno derivare dall'aper 

tura di tali corsi saranno affrontate dal fondo 
speciale, stanziato a tale scopo nel bilancio 1942- 
43 del Ministero dell' Istrusione Puhhliea, e I'in 
dennita personale insegnante e inserviente vefra 
pagata dal Cap. 1 del hilancio, del Minlstero del 
l'Istruzione Pubblica. 

. Art. 5 
Gli articoli 7 e 8 del Decreto Luogotenan 

ziale di cui sopra sono compresi in un unico pr· 
ticolo e modificati come segue : 

" Al termine del corso gli Iseritti e le iscfit 
te, di cui alle Iettere b, c, ç, d, dh, e, dell'art. 1 
del presente Decreto saranno sottoposti ad un 
esperimento orale sul programma svolto nel corso. 

Gli iscritti e le iscrtte di cui alla lettera a) 
'i quali ahbiano regolarmente frequentato il cor- 
10 e, a giudizio insindacahile della Commissione 
composta del personale insegnante, ehe ha svolto 
ii corso, non ahhiano demeritato e agli iscritti e 
alle iscritte di cui alle lettere b, c, ç,d, db, e, 
dell' art. 1 del presente Decreto, ehe abbiano su 
perato I' esperimento, sara rilasciato un certificato 
in virtu del quale saranno coneiderati vincitori 
del concorso di cui all' art. 10 del O. L. N. 105 
del 3.4. 1940-XVIII. 

I candidati per insegnanti, della categoria 
di cui alla lettera a) dell' art, 1 del presente De 
creto, saranno inseritti nel Gruppo B. con stipen 
dio mensile pari a quello mioimo de~ Grado XI 
a norma delle disposizieni . dell' art. 18 del l)e. 
.fretq Luogote~euiale N. 10.5 del 3:4.1940-XVIJI, 

mentre i candidati per insegnanti delle categorle 
di cui alle lettere b, c, ç, d, db, e, de11' art. 1 
dello stesso Decreto, io deroga al primo comma 
dell' art. 18, di cui so pra, saran no inseriti nel 
·Gruppo B con stipendio mensile pari a quello 
minimo del Grado XI, pero con titolo di prova 
almeno di due anni in qualita di implegato in 
prova". 

Art. 6 
li numero degli iscrittl nei singoli corsi non 

deve essere superiore a 100. 
Art. 7 

II Ministero dell' Istruzione Puhhlica ~ in. 
caricato dell'elaborazione dell'apposito regolamen 
to dei corsi. 

Art. 8 
11 'presente Decreto e~tra in vigore dal gior, 

no della sua pubblicazione nella Gazzetta Uffi 
eiale del Regno ed a cura del Ministro propo 
neote sara presentato al Consiglio Superiore Fa. 
scista Corporativo per la sua conversione in legge. 

Ordioiamo ehe il presente Decreto sia puh 
hlicaro nella Gazzetta Ufficiale del Regno, man 
dando a chiunque spetti di osservailo e fa1lo 
osservare. 

Tirana. li 25-7-1942-XX 
Franceseo JacomonJ 

M. Kruja 
Xh. Korea 
Shuk Gura.kuqt 

Decreto Luogotenensiale data 26,6-1942-XX 

Esonero di un 
Ouestore di li.a cl. 

NOi 
LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAFBTA 

VITTORIO EMANUELE III 
!"ER GRAZIA DIDIO E VOLONTA DELLA NAZIONE 

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

In virttl dell' Autorita a Noi conferita; 
Visto l' art- 28 del Nostro Deceeto del 27 

febhraio 1942-XX N. 15, circa le attrihuzioni 
· delle autorita, con funzionl di polizia e V letitu• 
zione ed il funzionameuro del Corpo Armato di 
Polizia. 

Su proposta del Ministro Scgretario di Sta• 
to per gli lnterni, di concerto col Minlstro Se· 
gretario di Stato per le Finanze ; 

abblamo clecr6iato e decretbuno: 
Art. unfco 

II funzionario di polizia Comm. Baldauare 
Scaminaci, Questore di II-a elasse, cessa · di far 
parte del Corpo - Armato di Polizia del Re?O 
d' Albania, per rientrare nei ruoli della Polizl1 
del Regno d' Italia. 
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II presente decreto, ehe a tutti gli effetti di 
di legge entra in vigore sin dal 4 maggio del 
correote anno, sara comunicato a tutti gli uffici 
competenti, e pubblicato nella Gazzeua Ufficiale 
del Regno. 

Tirana, 26-6.1942-XX 
Francesco Jacomoni 

Decreto Luogotenenziale 9-6-1942 -XX 

Esonero dalla carica di Membri del Cons. 
Centr. dell'Econ. N. e del Cons. S. F. Corp. 

NOi 
LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTA 

VITTORIO EMANUELE III 
t>ER GRAZIA PI DIO E VOLONTA DELLA NAZIONE 

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

In virtu dell'Autorita a Noi conferita; 
Visto le Leggi del 12 luglio 1940-XX-XVIII 
N° 357 e 358; 
Su proposta del Presidente del Consiglio Mi 

nistri, di concerto col Ministro Segretario del Parti 
to Nazionale Fascista Albanese, Segretario di Stato; 

Ahbiamo decretato e decretiamo : 
I sigg. Fuad Dibra e Shefik Kondi, ces 

sano dalia carica di Membri del Consiglio Cen 
trale dell'Economia Corporativa e del Consiglio 
Superiore Fascista Corporativo, dimissioni rasse 
gnate ed accettate, 

11 presente Decreto sara pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale del Regno e notlficato al Con 
siglio Superiore Fascista Corporativo. 
Tirana, li 9 • 6 • 1942 XX 

Francesco Jacomoni 
M. Kruja 
(olt 8. Mirakaj 

Decreto Luogotenenziale 9·6-1942-XX 
Nomina di componenti 

del Comitato Tecnico lnterministeriale 
per le avanguardie tecniche 

• 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' articolo 2 del Nostro Decreto del 

18.4-1942-XX relativo a1la costituzione di un 
Comitato Tecnico lnterministeriale per le avsn 
guardia tecniche; 

Su proposta del Ministro Segre tari o del 
P, N. F. A.; 

abbdamo decretato e decretiamo: 
I ~iguori Conte ingegnere Gianni Caproni 

e grand' uff. Aldo Aytano sono nominali com 
ponenti del Comitato tecnico interministeriale 
per le avanguardie tecniche, 

11 presente Decreto sara pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale del Regno. 

Tirana, li 9-6 1942·XX 
Francesco Jacomoni 

Kolë B. Mircka] 

Decreto Luogotenenziale 9-6-1942-XX 

Aggiunta di due posti 
nelle tabelle organiche dell' Ammin Interna 

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 ii Decreto Luogotenenziale N. l 05 del 

3 aprile 1940 · XVIII, approvante lo stato giu 
ridico, economico e gerarchico degli impiegati 
di Stato; 

Udito ii parere della Commissione prevista 
dall'art. 3 del Decreto Luogotenenziale in og 
getto; 

Su proposta del Ministro Segretario di Sta 
to per gli Interni, di concerto col Ministro Se 
gretario di Stato per le Finanze ; 

Abbiamo decretato e decretiamo : 
Art. 1 

Nelle tabelle organiche dt-1 personale del· 
l'Amministraziooe Intema, approvate con Nostro 
Decreto N. 536 del 14 ottobre 1940 · XVIII, 
vengono aggiunti due posti come segue : 

Gruppo A, grado VIII, Segretario I. posto 1 
Gruppo A, 1, IX, Segretario II. ,, 1 
Nei citati due posti saranno inquadrati ii 

Sottoprefetto di Luma sig. Xhelal Shenepremtja 
ed ii Sottoprefetto di Kurveleshi, sig. Nevruz Ta 
çi, nominati niediante ii NostrQ Decreto del 7 - 
8-1941-XIX, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 
N. 125, in data 20-8-1941-XIX, ii primo a Se 
gretario I. ed · ii secondo a Segretario II. 

Art. 2 
Al sig. Xhelat Shenepremtja, sara corrispo 

sto come. stipendio mensile I' importo di fr. alb. 
300; inoltre al sig. Nevruz Taçi, saranno cor 
risposti fr. alb. 250; come stipendio mens'Ie, in 
hale al grado. 

II diritto di corresponeione dei loro stipen 
di decorre dal 20 agosto 1941-XIX, per ii sig. 
Nevruz Taçi, e per. ii sig. Xhela! Shenepremtja 
dal 28 agosto 1941-XIX, date in cui i predetti 
hanno Ineominciato a prestare servisio, 
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Ordiniamo ehe ii presente Decreto sla pub 
hlicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno, man· 
dando a chiunque spetti · di 'osaervarlo e di farlo 

..••. "J osservare. 
Tirana, li 9 giugno i942-XX 

Francesco Jacomoni 
M. Kruja 
Shuk Gura.kuqi 

DECRETO DEL MIN. DELLA GIUSTIZIA N. 133 

Sequestro di beni di A. Zagolli 
IL Ministro Segretario di Stato ad interim per 

la Giustizia 

Esaminato ii proctsso verbale della Com 
mlssione Speciale in data 10 luglio 1939-XVII 
col quale viene proposto ii sequestro dei beni 
mobili di Ahmet Zogolli, nato a Burgajet, ora 
di domicilio ignoto; 

Prendeudo in considerazione ehe concorro 
no tutti gli estremi richiesti del Decreto-Legge 
in data 2 giuguo 1939-XVII; 

Conformemente all' art. 2 di detto Deere- 
to-Lezze : co 

Deer eta 
II eequestro dei beni immohili di Ahmet 

Zogolli, situati nel circondario di Porto Edda, 
i quali secondo I' attestazione n. 69 in data 10- 
3-1942-XX rilasciata dal Tribunale di Pace (Uf 
cio dell' Ipoteca) di Delvina, sono costituiti dal 
le seguenti proprieta e fahhricati, e ehe non 
sone stati inclusi nel precedente Decreto di st· 
questro essendo erroneamente ommessa la lo 
re, elencazione nell' attestat,9 rilascitato dali' Uf 
ficio di Ipoteca di Delvina : 

l. Col n. 208 dellkedificio e nel registro 
vecchio col n.ro d' ordine 139 dell' edificio 116 in 
Porto Edda, una casa di pietre e tavole col 
col cortile e giardino di metri quadrati 234-55 
( duecentotrentaquattro e 55) dai confini di ca 
tasto: alla destra via puhlica, a sinistra e dietro 
area dello Stato, aventi la strada; 

2. Col n. 220 dell' edificio e nel registro 
vecehio col n. 140 dell' edificio 118 in via Kas 
trioti un deposito di costruzione di pietre di 251- 
55 (duecentocinquantuno e 55cm.) metri quadra 
ti dai confini di catasto: a destra strada, a si 
nistra e di dietro area dello Stato, avanti la via 
puhhlica ; . · ·' · 

3. Col n. 222 del fahbricato e nel registro 
vecchio col n. d' ordine 141, numero dell' edifi 
cio 120 una casa costruita di tavole, In via Kas-' 
trioti_, di metri quadrati 9~,26 (novantuno e 
26cm.) dai confini di catasto: a destra e area 
dello Stato, a sinistra strada, avanti via pubbliea., 
Queste tre p~oprjeta, secondo un9 1chiizo pJ~°'\ 

metrico facente parte integrante dell' atto pub 
blico, · hanno formato due blocchi = l' uat( della 
superficie di metri quadrati 1 71 O ( mfllesettecento-. 
diecl), confinanti da tutte le parti con la strada~ e · 
I' altro di metri quadrati 1700 (millesetteoe'nto), · 
confinante da tulte le parti con la strada':>··:;: ,. , .. 

Delte proprieta sono elencate nel -Vol iii, n. 
92 in data 14-6-1930 n. d' ordine 139, 140, 141 
e n. 126 in data 6 agosto 1936, Vol. VII dell' 
Ufficio di Ipoteca di· Delvina. · \• · , 

Ordina 1' Ufficio Speciale presso H Minis~e 
ro delle Finanze di Impossessarsi delle proprie 
la descritte nel presente Decreto, anche l' Ufficfo 
Ipotecario di Delvina di effettuare la trascrizione 
del sequestro compiuto. · 

11 presente Decreto, a tutti. gli effetti di Ieg-, 
ge, verra pubblicato nella Çazzetta Ufficiale det 
Regn o. 

Tirana, li 9 giugno 1942,XX . 
11 Presidente del Conslglio 
Ministro a. i. della Giustizia 

F.to, M. .Kruja : 
e» ~ i.-~ d 

· Decreto Luogotenenziale 10-7-)942-XX , .-c. v 
Sospensione delle vacanze annuali 

per gli Uffici Giudiziari delle Terre Liberate 
., 

NOI 
LUOGOTENENTE GENER.o\LE DI SUA MAESTA ,;·' 1 

VITTORIO EMANUELE III 
PER GRAZIA DI DIO E VOLONTA DELLA NAZIONE• 

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

In virtu dell' Autori ta a Noi conferita; , 1 
Visto r art. 103 della Legge relative, all' Qr•: 

ganiz~azione della Giustizia in data 7 febbraio 
1929;. 

Concorrendo necessita di seivizio straordi 
nario; 

· Su proposta del Presidente del Consiglio dei 
Ministri e Ministro Segretario di Stato ad inte- 
rim per la Giustizia; ,. 

abbiamo decretato e decretiamo: 
Sono aospese le vacanze annuali per gli" Uf. 

fici giudiziari delle terre liberate annesse al Re 
goo con il R. D. n. 164 in data 12 agosto 1941 
XIX. 

Gli uffici dove e stato adottato Ia sospen 
slone delle vacanze, ii funzionamento g~tidiziario 
deve procedere regolarmente senza prendere in 
considerazione le distinsioni di cui .agli art, .101 
e ·102 della Legge relativa all' Organizaaaione 
della Giustizia. , . . · , . ,,· > 

Tirana, 10 luglio 1942-XX .. r , 
Franc~co Jaco~onl 

M. Kruja 

·'"' I 
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FLETORJA 
E MBRETNISË 

Nr. 95 

ZYRTARE 
SHQIPTARE 

Tiranë, e Premte 14 Gusht 1942-XX 

BOTOHET PREJ MINISTRIS S! KULTUR1!S POPULLORE 

KONDITAT E PAJTIMIT 

PËR SHQIP:t;RI, ITALI e PERANDORI: për nji vit Fr. Shq. 20 
• JASHTE (Shtete të B. Postal) • • • • 80 

(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 df,f· 
tesa përkatëse duhet t' i dërgohet Ministris së KUL TURES 
POPlJLLORE. 

Për Fletoren Zyrtare, nga jashtë pajtimi mund të dër 
gohet me çek banke, tue shtue fr. sbq. 0.50 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. HJ 
Për ma shumë se një shtyllë për çdo shtyllë • 5 

Botohen pa vleftë shpalljet q'u përk aain gjyqen ose adminis 
tratës xhternore dhe ato të cilësuemc t'atilla ose të perj:uhtucm~ 
ligjëriaht nga pagimi taksave Shtetnore. . , 

Shpalljet botohen rregullisht • kur nuk pengojnë rasje ti! po· 
saçme • ndër 3 numurat e para pas mbri+jes së tyre në Redaksi 

pagesa e shpallievet bëhet si edhe për paitimet në Zyrat Financiare 

ORE.!TIMI pir korrespondenc6 dhe page1at 61ht 
MINISTRIS£ St KULTUR£s POPULLORE 

(FLETORJA ZYRTARE) 
TI ll AN£ 

PtRMBAJTJE Dekrete Ministrorë 
1) D. Min. P. Mbr. · Deklarim dorëheqjeje [, 

agjenti shëndetsorë 
2) D. Min. n«: Mbajtje në shërbim të 

përkohshëm nëpunsish të zyrës së 
Fin. Gjakovë • ,, 

3) D. Min. P. Mbr .. Deklarim infermie~i 
dorëheqës ,, 

4)D. Min. s'Ek, Komb .. Deklarim dorëheqës 
tekniku të Kl. Lrë » 

5) D. Min. P. Mbr. · Heqje mase pezullimi ,, 
6) Shpallje e Min. s'Ekouomis Kombëtare ., 
7) ,. e Komunes Kelcyrë 
8) 
9) 

10) 
11) 
12) 
13) 
14) 
15) 
16) 
17) 
18. 

,, 

" " 

" 

" ,, Bashkia së Vlorës . ,, 
,_ Zyrës së Përmbarimit Peqin ,, 

Elbasan 
" " 
" " Kolonjë 

Elbasan " • 

" 
,, ,.. " 
,, Komunes Kelcyrë 
,, Min. së P. Botore " 

., 

" 
" '' '' ·- " t• Heqje e Llotaris së Kryqit Kuq Shqiptar., 
,, Gjyqesh ,, 

1 D.n. 64. Deklarim dorëheqjeje agjenti Shënd. 

2 
JV/Minstri Sekretar Shteti për Pu!1ët e Mbrendshme 

Mbasi pa propozimin nr. 39-2 res. cit. 21-7-94.2- 
.XX. te Drejtons së Përgjithshme të Shëndetsis. me 
me të cilën njoftohet se Z. Stefan Duka, agjent 
shëndetsuer i K~. IV (infermier) me shërbim roje 
nate pranë qëndrës shëndetsore rurale të Gjinoka 
stres. asht !argue nga detyra për nji kohë ma të 
giatë se dhetë ditë, pa pasë leje të rregullt- 

Mbasi pa dispozitat përshtatse të nenit 45 të 
normave mbi gjendjen juridike, ekonomike e jerar 
hike të nëpunsave të Shtetit, t' aprovueme me D. M. 
nr 105, dt. 3-4.-194.0-XVlll, botue në fletoren Zyr 
tare tEi Mbretnis, nr .. c..s datë 7-4.-! 94.0-XVIII; 

Dekret on: 

Neni 1 
Z. Stefan Duka, agjent shëndetsuer i KL IV. 

pranë qendrës rurale shëndetsore të Gjiriokastrës. 
i mkuadruem në grupin C. grada e XV-të ruoleve 
organike emnore të personelit t' Administratës së 
Drejtoris së Përgjithshme të Shëndetsis, de:klarohet 
dorëheqës, në bazë të nenit 'iS. të normave relative. 

Neni 2 
Ky' dekret për të gjitha efektet ligforë; hyn në 

fuqi më datën 1-7-194.2-XX, dhe për dijeni dhe 
veprim, do f u komunikoket Drejtoris së ~ërgjithsh· 
me t~ Shëndstsis. Këshillit Kontrollues, · piejtoris së 
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Pensioneve, Biografie së Kryeministris edhe Mini 
stris së Kulturës Popullore, kjo e fundit për të dis 
ponue botimin e tij në Fletoren Zyrtare të Mbretnis. 

Tiranë, më 27-7-1942-XX 
N-Ministri i P. të Mbrendëshme, 

(Mark Giomorka] d. v.) 

Mbajtje në shërbi -n të p'rkohi'shme nëpun ISsish 
të Zyrës Fin. Gjakovë. 

Ministri Sekretar Shteti për Financat 

Mbassi pa tabellat organike të personelit të 
Financavet, të caktueme nga ish-Komisariati i Na 
ltë Civilë për Kosovë, Dibër e Strugë; 

Mbassi pa nenin I të Dekretit Mëkambësuer 
nr. 29 datë 21-2-1942-XX, që përmban dispozite: për 
rregullimin e pozitës së nëpunësavet që shërbejnë 
n'Intendencot e Zyrat Financjare të Tokavet të Li· 
rueme, tue i mbajtë këta në shërbim me cilësi të 
përkohëshme. 

Dekreton, 
Neni 1 

Personel" i posht-shënuem, q' asht në shërbim 
të Zyrës Financiare Gjakovë, mbahet në shërbim 
me cilësi të përkohëshme e me detyrë shërbimi dhe 
rrogë mujore caktue pranë sejcilit siç vijon: 

I Emni dhe mbiemni 
Rroga mujore\ 

N ë p u n s i i a I Er. Shq. . 

Fuat Kotoni 
Gani Axhanala 
Nijazi Xhorro 
Ramiz Riza 
Oemal lajmi 
Xheladin Nexha 
Selim Muhe shin 
Nazmi Roka 
Aso£ Çarkagjija 
Ymer Xhiha 
Nik Prendi 
Rexhep Sulejmani 
Mehdi Xhorra 
Shoip Grezda 
Malush Lata 
selim Soricko 

Kryetar Zyre 
Llogaritar 
Nëpunës Tatimi 
Arkëtar 
Praktikant 
Kontrollor· i Nxjerrjes 
Sek. i Tatimit 

300. 
200. 
200. 
170. 
130. 
180- 
150. 
150 - 
110. 
110. 
110. 
110. 
li 0. 
110. 
80. 
80. 

» » 
Tagrambledhës 

) 

Rojtar Monopoli 
> » 

Sherbëtor 
) 

Neni 2 
Ky Dekret ka për t' u botua në Fletoren Zyr 

tare të Mbretnis dhe ka për ti u komunikua Këshi 
llit Kontrolluës për regjistrim. 

Tiranë, më 27 · 7-1942-XX. 
Ministri i Financovet: 

Shuk Gurakuqi d. v . 

D. nr. 60. - Deklarim infermieri dorëheqës 

N- Ministri Sekretar Shtrti për Punët e Mbrendëshme 

Mbasi pa propozimin nr. 2820·7, dt. 11-7-1942- 
XX, të Drejtoria së· Përgjithshme· të Shëndetsis, me 

të cilin njoftohet se Z. Skënder Noga, me detyrë 
infermieri në Oendër Shëndetësore rurale të Pukës, 
asht largue nga detyra për nji kohë ma të gjatë se 
dhetë ditë, pa posë leje të rregulltë ; 

Mbasi pa dispozitat përkatëse të nenit 45 të 
normave mbi gjendjen juridike. ekonomike e jerar 
hike të nëpunsave të Shtetit, t'aprovueme me D. 
M. nr. 105, datë 3-4-1940-XVlll, botue në Fletoren 
Zyrtare të Mbretnis, nr. 55, datë 7-4-1940-XVIII; 

Dekret on: 
Neni 1 

Z. Skënder Noga, Infermier pranë qendrës 
Shëndetësore rurale te Pukës." i inkuadruam në Gru 
pin C. grada e XI-të të ruoleve organike emnore 
të personelit t' Administratës së Drejtoris së Përgji 
thëshme të Shëndetësis, deklarohet dorheqës, në ba 
zë të nenit 45, të normave relative. 

Neni 2 
Ky Dekret, për ta gjitha efektet ligjore, hyn 

në fuqi më datën 1 Korrik 1942-XX, dhe për dije 
ni e veprim, do t u komunikohet Drejtoris së Pen 
sioneve, Biografis së Kryeministris, dhe Minfstris së 
Kulturës Popullore, kjo e fundit. për të disponue 
botimin e tij në Fletoren Zyrtare të Mbretnis. 

Tiranë, më 25-7-1042-XX 
N-Ministri i P. të Mbrendëshme: 

(Mark Gjomarkaj d. v.) 

Dekllarim dorëheqës tekniku kll 1-rë. 

Ministri Sekretar Shteti për Ekonomin Kombëtare 

Mbassi pa raportin datë 2'! Korrik 1942-XX. 
nr. Ekstra. të Drejtoris së Ujnave e Bonifikimeve. 
me anën e të cilit na bëhet e ditur munqesa e pa 
raqitjes në krye të detyrës të Z. Jusuf Kamba, tek· 
nik i kl. l-rë. grupi B grada VIII, qysh më 29 Oer- 
shuer 1942.X:X; · 

Mbassi pa Dekretin Mëkambësuer datë 3 Prill 
1940-X VIII, nr. I 05, mbi gjendjen juridike, ekono 
mike e jerarhike të nëpunsave të Shtetit; 

Dekret on: 
Neni l 

Z. Jusuf Kamba, teknik i kl. l-rë, grupi B gra 
da VIII, me sherbim pranë Drejtoris së Ujnave e 
Bonifikimeve, dekllarohet dorëheqës në përshtotrnë 
ni me përcaktimet e nenit 45, pika 4, të Dekretit 
Mëkambësuer datë 3 Prill '940-XVIIL nr. 105. ·. · 

Neni 2 
Për të gjitha efektet e ligjës dekllorimi i kësaj 

dorëheqje fillon qysh me 1 Korrik 1942-XX. 
Ky Dekret i kumtohet për regjistrim Këshillit 

Kontrollues dhe për botim Fletores Zyrtare të Mbretnis. 
Tiranë, më 25-7-1942-XX. 

Ministri Ekonomis Kornbëtsre 
K. Kotte d. v. 
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.D. nr. 65. - Heqje mase Pezullimi 

'JY-Ministri Sekretar Shteti për Punëte Mbrendëshme 

Mbassi pa Dekretin Ministruer nr. 35, datë 
20-5-194 1-XX, dhanë mbi pezullimin nga grada me 
premje të rrogës, të z. Rexhep Batusha (Kosova), 
agjent i klcsit të III-të në burgun e Kukësit ; 

Mbassi pa lutjen· datë 17-7-194.2-XX, me të ci 
lën agjenti i sipër trequem, për arësyna të ndrysh 
me, jep dorëheqjen; 

Mbassi pa nenin 4.5 të normave mbi gjendjen 
juridike, ekonomike e jerarhike të nëpunësave të 
Shtetit, taprovueme me D. M. nr. 105, datë 3-4- 
1940-XVHL botue në Fletoren Zyrtare të Mbretnis, 
nr. 55, datë 7-4.-19~ 0-XVlil; 

Dekreton: 
Neni 1 

Z. Rexhep Batusha (Kosova), agjent i klasi: të 
III-të, në burgun e Kukësit, i- inkuadruem në gru 
pin C, grada e XIV, të ruoleve organike emnore 
të personelit tAdministratës së Punëve të Mbre 
ndëshrne. i hiqet masa e peeullimit dhe i pranohet 
dorëheqja- 

Neni 2 
Ky Dekret për të gjitha efektet ligjore. hyn 

në fuqi më datën 31 Korrik 194 >-XX, d. m. th. de· 
ri më këtë datë do t'i paguhen rrogat, dhe për di· 
jeni e veprim, do t'u komunikohet, Këshillit Kon 
trolluës, Drejtoris së Pensioneve, Drejto ris së Lloga 
rive dhe t Ekonornctit. dhe Ministris së Kulturës 
Popullore, kjo e fundit, për të disponue botimin e 
tij në Fletoren Zyrtare të Mbretnis. 

Tiranë, më 27-6· l 942-XX. 
N-Ministri i P. të Mbrendëshme: 

Mark Gjomorkoi d. v. 

SHPALLJE 
Ministrija e Ekonomis Kombëtare vën në shpa 

llje ndërtimin e veprave t' artit të një kanalit në 
fushën e Kayajës. 

1) Në Ministrin e' Ekonomis Komb-tere nen 
kryesin e Shkëlqesia së Tij Kostandin Kotte Mini 
stër i Ekonomis Kombëtare ose të deleguemit të Tij 
dhe para komisjonit të formuem apostafat për këtë 
qëllim, të Zl-tën ditë nga data e botimit te kës-u 
shpallje në Fletoren Zyrtare do të zhvillohet an 
kandi publik për lëshimin në sipërmarrje ndërtimm 
e veprave të një kanalit në fushën e Kavajës. 

2) Çmimi bazë për këto punime asht 'coktue 
fr. shq. 7t).000 ( shtatdhjetmij). 

3) Afati për të kryemit e punimeve asht 7J 
(shtatdhjet) ditë, tuej fillue prej datës së dorëzimit 
të punimevet. Për çdo ditë vonese- të pa [ustiliku 
eme, sipërmarrësi do të paguani fr. shq. 100 (nii 
qind) si gjobë, e cila ka me i u zbrit drejt për drejt 
nga shumat që ka me marrë. 

4.) Ankandi do të zhvillohet konform paragra 
fit 2 të nenit 36 të Rregullores mbi zbatimin e li 
gjës së Kontabilitetit. 

5) Ankandi do të zhvillohet të 2 I -tën ditë nga 
data e botimit të kësaj shpallje në Fletoren Zyrta 
re, në rast se dita e caktueme takon në një ditë 
feste, ankandi ka me u ba ditën e nesërme po 
n atë orë. 

6) Ditën që do të zhvillohet ankandi kanë m'u 
pranue oferta prej orës 9 deri ora 12 paramesdite. 
Pikërisht ora 12 kryetar· i komisjonit ka me deklo 
rue të mbyllun ankandin dhe në prezencë të ofer 
tuesve që mund të ndodhen ka me fillue çeljen e 
zarfeve dhe këndimin e ofertave· të dhanuna. 

7) Sipërmarrja ka m'u lëshue ofertuesit ma të 
mirë për arkën e Shtetit, mjafton qi me ofer 
tën E> bame të ket arrijtun zbritjen përqindëse që 
kërkohet me skendën e mshehte. Në qoftë se dy 
ose ma shumë ofertuesa bajnë zbritjet ma të mira 
porse të barabarta, atëhere vetëm midis këtyne do 
zhvillohet odiudikctë e hapët 

~) Ofertat duhet të jenë shoqënueme: 
a) Me certifikatë zotësije te lëshueme nga au 

toritet kompetente, nga ente ose persona si brënda 
ashtu dhe jashtë Shtetit, që të vërtetoj se konku 
ruesi ka zbatue për njehsiën të vehtin ose drejtue 
për njehsië të vehtin ose tjerve, vepra publike· 
ose private prej natyret dhe entitetit analog me 
atë që janë për t' u dhanë në sipërmarrje. Në këtë 
certifikatë duhet dhanë sigurim se konkuruesi ka 
dhanë prova zotsije dhe ka tregue një praktikë të 
mjaftueshme në zbatimin e punimeve që u thanë 
sipër. 

b) Një deklaratë me të cilën konkuruesi të 
dishmoj se ka qënë në vënd ku do të bahen pu 
nimet dhe raditjet dhe ka 11marrë njoftim mbi gjën 
djet lokale. dhe eventualisht mbi gurorët dhe mos 
trat si dhe mbi të gjitha rrethanat e përgjithëshme 
dhe të veçanta qi munden me influencue në zba 
timin e punimeve, dhe mbi çmimin unitar dhe ka 
gjykue edhe çmimet damas dhe në çdo mënyrë në 
gjithësinë e tyre të shpërblyeshme dhe të tilla sa 
qi me lejue zbritjen që ka për të bo, 

c) Me nji garanci bankare ose financjare fr. 
shq. TOO (shtatëmij) e cila sipërmarrësit do t'i kthe 
het në dorëzimin definitiv të punimeve dhe ofer 
tuesve që nuk dalin fituesa aty për aty. 

9) Nuk pranohen oferta me telegram dhe 
telefon as ato që kanë qyshke e shprehje të 
pa caktueme dhe të errëta, si dhe ato që janë 
kuptime të përgjithëshme dhe pa tregimin e 
kjortë dhe precis të zbritjes e cila duhet shënue 
me shifra dhe me gërmo të plota. 

10) Çdo informatë t' interesuemit brënda o 
rarit Zyrtar mund t' a marrin në Drejtorin e Ujna- 
ve të Ministris s' Ekonomis Kombëtare, ku mund të 
shifen edhe planet përkatëse. 
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11) Sipërmarrësi asht i detyruem m' u prezen 
tue në Ministrin e Ekonomis Kombëtare për me 
lidh kontratën brënda 3 ditësh nga data e njofti 
mit të lëshimit të sipërmarrjes për ndryshe e hum 
bet garancin e lcnun. 

I 2) Brënda 5 ditësh nga. data e n.ënshkrimit të 
kontratës sipërmarrësi asht i detyruem rn' u prezen 
tue në Ministrin e Ekonomis Kombëtare (Drejtorin 
e Ujncve) për me marrë në dorëzim dhe me hllue 
punimet, përndryshe e humbet g3.rancin e lanun 

13) Per këtë sipërmarrje do të zbatohen 'kon 
ditat e përgjithëshme të kontratave për të kryemit 
e punimeve" të Ministris P. Botore. 

14) Pagesa e këtyne punimeve ka me u bo 
me fondet e kap I 11 të budgetit të Ministns s Eke 
norms Kombëtare për ushtrimin 1942-43. 

15) Shµenzimet e shpalljes, të kontratës tak· 
sat boshkuake etj Janë në ngarkim të sipërmarrësit 

Tircnë. më 25 7-1942-X,\' 
Mm1stri i Ekonomis Kombëtare. 

Fl.ET -- SHPALLJE 

Komuna e Këlcyrës në bozë të vendimit nr: 
'L? dt. 30-6-1942-X.\' të KryeSJS së saj. duke qenë 
një mendimi dhe me atë të Konsulltës, ka vendo· 
sur nxjerjen n adjudikut paksimi. goditJen e 42 me 
tro kubik mur t'oborit të Komunes. Mun do të behet 
i -thutë, dhe me gurë të bardhë që nxjer]o dhe mboj · 
tjo e "këtyre qar ve rendon mbi sipër-marsin. 

Sipri murit do të vihen kapak në mënyrë që 
të kenë zënë të dy taqet e murit. 

1) Ankandi do të zhvillohet në Komunen e 
Këlcyrës të 21 ditë të botimit të shpalljes në Flete. 
ren Zyrtare dhe në qoftë se kjo ditë takon të jet 
pushim zyrtar, ankandi do të zhvillohet të nesërmen. 

2) Ankandi do të zhvillohet rre anen e ofer 
tave të msheito si mbas dispozitave të nenit 3.: të 
Regullores mbi zbatimm e liqjës së Kontabilitetit të 
Përgj1thëshm të Shtetit. 

3) Ofertat do të paraqiten në zarfa të rnbv 
llura dhe të vulosura me dyllë të kuq e do të per 
mbajën shprehimisht pranimm e konditave të shë 
nueme në kët flet-shpallje. · 

IJ.) Ankandi per këtë. sipërmarrje do të vazh 
dojë prej orës 9 e deri n erën 12 të ditës së cak 
tuar n' ortin e parë. brenda kesaj kohe tinteresue 
mit mund të paraqesin oferta, ofertuesi mund të 
paraqesij edhe oferta të tjera përmirësirr:i para se 
të filojë çelja e zarfeve 

~) N. orën 12 të ditës së caktuar për zhvillimin 
e ankandit Kryetari i Komunes rlekllaron mbylljen 
e ankandit dhe në prezencën e ofertuesave do të 
fillojë çeljen e zarf ave dhe kën di min e ofertave me 
rcdhe. Në përfundimin e veprimeve tankcndit do 
të celet skeda ~ msheilë dhe punimet do të cdiu- 

dikoken kon kuruese me të favorshmen për arkën e 
Komunes. 

6) Ata që duan të marrin pjesë në kët ankand 
duhet të depozitojnë për garanci n' arkën e Kornu 
nes S' 1,, mbi shumën e përgjithëshme që do të ka. 
pë sipërmarrja ose garanci në pasuni të patundë 
shme e me ipotek të parë per në favorin ":\ kësaj 
Komune. por ne kët rast garancija do të jet 10'1/0. 

7) Sipërmarrësi detyrohet bienda 5 ditëve nga 
data e dhenies së pëlqimit non N-Prefektura të li 
dhij kontratën dhe mbas këso] të filloi nga punimi, 
në rast të kundërte humbet garancija dhe Komuna 
ka të drejtë të procedojë n xjerjen n' odjudikotë dhe 
tue i ngarkuar sipër-marrësit q' ësht penduar ç'do 
dam që mund të Vijë 

8) Pagesa do të bëhet në dy pjesë, e para 
for punirr et <lo të jenë gjysmuarë dhe e dyta mba· 
si punimet të kenë morë fun i dhe të Jenë dhënë 
v'endimet mbi kalcudimin e punimeve nqa ODA e 
Konsuiltës si dhe Kryetarit. 

9) Sipërmatrësi ngarkohet me pagimin e tok 
sit 2",L mbi shumën e përgjithëshme që do te ka 
pij sipër marrje si dhe shpenzimet e lidhjes se kon 
tratos sidhe te shpallje ve të bëra për kët qëllim 

Të interesuarit per çdo shpjegim t'i drejtohen 
Komunës 

Këlcyrë, më 1-7 1942-XX 
Kryetari 

FLET - SU PALL.TE 
Komuna e Këlcyres me vendimin nr. 23 datë 

30-6-1940.XX, të Kryesis së saj, duke qënë nji men· 
dimi me atë të Konsulltës, ka vendosur nxjerjen 
n' adjudikot paksimi, goditjan e qoshes së rnunt të 
godinës Komunale e Prishur nga bombardimet gjat 
uf ës dhe që përbëhet nga metro kubik I O. Muri 
a të bëhet me gëlqere e me gurë të rinj që kanë 

me u n xjerë dhe trasportuar nga sipër-marrësi, gu· 
rët e jashtem të qoshes si dhe të katër anët bashkë 
me tetë p1191et e dritoreve do të jenë gurë të zes 
e të gdhendur gjithë anësh, sipër-marrësi asht i de 
tyruar të mbuloje me ploca gjithë pjesën e çatisë 
që sot asht e zbuluar 

1) Ankandi do të zhvillohet në Komunen e 
Kelcyres të J1 dit të botimit të shpalljes në Flete 
ren Zyrtare, dhe në qoftë se kjo ditë takon të jet 
pushim zyrtar, ankandi do të zhvillohet të nesër 
men- 

2) Ankandi do të zhbillahet me anën e ofer 
tave të mshefta si mbas dispozitave të nenit 36 të 
regullon-s mbi zbatimin e ligjës së Kontabilitetit të 
P ërgJithëshmë të Shtetit. 

3) Ofertat do të paraqiten në zarfe të mby 
llura ahe të vulosura me dyllë të kuq e do të për. 
mbajnë shprehimisht pranimin e konditave të shë 
nueme në kët flet-shpallje. 
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'i) Ankandi per kët sipërmarrje do të vazhdo 
jë prej orës 9 e deri norën 1? të ditës së caktuar 
në artin e parë, bren-ia kësaj kohe t'interesuemit 
mund të paraqesin oferta, ofertuesi mund të para· 
qesij edhe oferte të tjera përmirësimi para se të Ii 
llojë csljc e zarfave. 

5) N'orën 12 të ditës së caktuar për zhvilli 
min e ankandi Kryetari i Komunes dekllaron mby 
lljen e ankandit dhe në prezencën e of ertuesrrve 
do të fillojë çeljen e zarfeve dhe k ndimin e ofer 
tave me radhë. Në përfundimin të veprimeve t'an 
kcndit do të cslet skeda ~ msheftë dhe punimet 
do të ojudikohEn konkuruese per arkën e Komunes. 

t'i) Ata që duan të marin pjesë në kët ankand 
duhet të depozitojtojnë per garanci n' arkën e Ko 
munes 5°/1 mbi shumim e pë1gjithëshme që do të 
kapë sipërmarrja ose noroncijc në posuni të pa tun 
dëshme e me ipotek të parë per në favorin e kësaj 
Komune, por në kët rast gorancijo do të jetë 10"/&- 

7) Sipërmarrësi detyrohet brenda 5 ditëve e 
dhënies së pëlqimit nga N''l'refektura të lidhij kon 
tratë dhe mbas kësaj të fillojë nga punimi, në r-st 
të kundërtë humbet garancija dhe Komuna ka të 
drejte të procedojë nxjerjen n' adjudikatë dhe tue i 
ngarkuar sipermorrësit q' ësht penduar ç'do dam 
që mund të vijë. 

8) Pagesa do të bëhet në dy pjesë, kur pu 
nimet do të jenë· gjysmuarë dhe e dyta mbasi pu 
punimet të kenë marë fund dhe të jene dhënë ven 
dimet mbi kolaudimin e punimeve 1,ga ana e kon 
sulltes si dhe Kryetarit. ' 

9) Sipërmarrësi ngarkohet me pagimin e tak 
sit 2°/ 

1 
mbi shumën e përgjithëshme që do . të ka 

pij sipërmarrja si dhe shpenzimet së kontratos si 
dhe të shpalljevet bërë për kët qëllim. · 

T'interesuant për' çdo shpjegim t'i drejtohen 
Komunes, 

Këlcyrë; më 1-7- 942-XX 
Krye tari 

SHPA:LLJE E BASHKIS SË VI.ORES 
Bashkija e Vlorës, n xjerr në· adjudikatë pcksi 

mi dhënien në sipërmarrje të bërjes së një muri 
oborri me theme let me gurë dhe sipër me bllokë 
me një gjatësi prei 29 {njëzetenëJtë) metro dhe 
lartësi m. 2,50 (dy e gjysëm) në rrugën 8 Nëntor 
dha Sheshi ltalo Bolbo. pora . truallit Z. Y zeir Mu 
cos, me konditat që shënohen në letër-odjudikatën 
relative. 

Adjudikata do të bëhet 21 (njëzetenjë); ditë 
mbas botimit të ksajë shpallje në Fleroren Zyrture 
pa u llogaritur dito e shpalljes para Konsultës së 
Bashkisë Vlorës që prej orës 5-7,30 pas .rnzd. pre 
cis, me anë ofertash të fshehta si mbas dispozitave 
t'art. 36 paragr. 2 në lidhje me paragr. 2 fart. 38 
të Rregullores së Kontabilitetit të Përgj. të Shtatit. 

Çmimi bazë është caktuarë në Fr.Shq 3430 
( tremijeka tërqinte' ridhjetë ). 

Ofertuësit do paraqesin një garanci depozita 
re prej l 0% si dhe 5 '/ 0 për shpenzime kontraktua- 
le taks kasneci btj. · 

Ofertat që nuk do jenë konformë me dispo 
zi tat ligjore nu c pranohen. 

Për shpjegime më të qarta t' inters suemit t'i 
drejtohen Zyrës Teknike të Bashkisë. 

Vlonë, më 1-7-1942-XX Kryetari Bashkisë. 

SHPALLJE 
Si mbas vendimi të dhanun prej Kryesis T-ërmbori 

mit pranë kësaj Gjykate nr. l'.'8 datë · 9-7- l 942·XX 
ësht vendosurë shttja në cnkcnde të pronave të 
poshtë shënueme: 

1) Ara Balleshe me sipërfaqe 7540 M. K. 2) 
ara Zalli me sipërfaqe 1600 M. K., 3) ara Hostyr 
ke 3300 M. K. 4) Shtëpija me dy dhoma përdhes 
ke me një shtëpi buke me një truollë 15 m. gjatësi 
e 5 m. gjerësi. 5) Një ullishte , me tetëmbëdhjetë 
rënjë ullinjë e një pjergull rrushi. 6) Një ullishtë te 
ara e Gjatë, me katërmbëdhjetë rranjë ullinjë dhe 
katër pjergulla rrushi. 7) Një ullishtë me emër Oa 
fa e Zabelit me pesë ranjë ullinjë. 

Ofertusat që do të paraqiten në Zyrën e Për 
mbarimit të Peqinit do të konformohen me dispo 
zitën e nenit 4"i3 të sht. II. P Civile plotësisht. 

Afati i këtij ankandi të parë është tridhjetë di 
të, dhe fillon nga data e shpalljes së këti ankandi, 
dhe afati i dytë ësht pesëmbëdhjetë ditë dhe fillon 
ngo data e nesërme e shpalljes së dytë 

Pc.qin, me 9-7-1942-XX. 
Përmbaruesi 

SHPALLJE 
Në bozë të vendimit Kryesis Përmbarimit El 

basanit nr. 456 datë 9-c-1942-XX ësht vendosur shit 
ja e pronave të poshtë shënuara duke deleguar këtë 
Gjykatë, ·të cilat janë: 

1) Një shtëpi me bahçe në lagjen Çesrne me 
një rënjë ullini në rrugën e Ka vajës kufi: përpara 
i zoti, mbrapa shtëpijc e Beqirit e Ymer Agges, 
djathtas: rruga, e majtas: po rrugë. 2) NJë arë 
me sipërfaqe tre dynym mbrenda në të gjashtë 
dru ulhj në kat. Fatish në sinorin Dragat, kufi- të 
tashme : Lindje : përoj, ?erëndim : kodra e madhe, 
V. e L: lëmi. 4) Nentë dru ullij që ndodhen në la 
gjen Teqe Peqinit ne vendi ke e butta me 
kufit e tregueme si ma sipër të asaj to~·:·~ tue u 
pjestue vlefta e shitjes e pasunis sipërme prej 10• 
pjesëve, 56 pjesë paditësi Hysen De kli 'dhe ng_a tri 
dhjetë e tre pjesë për shoqe Leme, Fike e Sadet 
dhe pesë pjesë Mahmuti të bijt e Dekojuzit Hysen 
e Fctime Ho xhi Salliut nga Peqini. 
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Afati i shpalljes së këti ankandi është për tri 
dhjetë ditë nga data e: shpalljes në Fletoren Zyrta 
re dhe afati i dytë është pesëmbëdhjetë ditë nga 
data e nesërme. 

Ofertusit që kanë me u prezantue në Zyrën 
e Përmbarimit Peqinit për me vue pe, për blerjen 
e pronavet të sipërm e do të konformohen me dis· 
pozita e nenit 453 të sht. IL P. C. 

Peqin, më 9-7-1942-XX. 
Përmbaruesi 

SHPALLJE ANKANDI 
Zyra e Përmbarimit Kolonjës shet n' ankand 

gjashtëmbëdhjetë pjesa të pa ndara mbi njëqint e 
njëzet pjesë (16-120), të kullotës verore të ditur me 
emrin "Varibop), kullotë e cila ndodhet mbi kctun' 
din Starje të juridiksionit kësaj Gjykate. me sipër, 
faqe e tëra pesëmijë (5000) dynymë, me kufi: nga 
Lindja me sërtin e Gramozit dhe kufiri Shqiptaro 
Grek, nga Perëndimi me bregun e qojtur Ooricë e 
bardhë, dhe udhën e Polengës, përpjek me udhën 
e Lamovicës, nga Veriu me kullotën Vallamarë, 
dyke filluar në përroi i Varivopit, rrëkëje, mburi 
mi, sërti i V allcmarës, përpjek me kufirin e Greqisë 
dhe nga Juga me kullotën e Vakëfit, dyke filluar 
në udha e Polengës dhe mer lumin e Lamovicës, 
të regjistruara në radhorët e ish Zyrës Kadastres 
Kolonjës nën nr. 6 datë 14 Prill 1928, të zotëruara 
prej Nazima dhe Skënder Zylfikar Ypit, nga katun 
di Starje, të cilat pjesa janë çmuar prej eksperteve 
shtatëmijë (7000) Fr. Shqiptare. 

Ankandi i parë fillon pas tridhjetë ditëvet që 
nga data e botimit të dytën herë në Fletoren ·zyr 
tare të kësaj shpalljeje dhe mer fund brënnda një 
muaji dhe ankanti i dytë dhe definitif fillon të ne 
sërmen e mbarimit t'afatit t'ankandës parë dhe mer 
fund brenda pesëmbëdhjetë ditë vet. n' orën 5 pas 
mes dite kurse do t'i dorëzohen ofertuesit të fundit. 

Pra, lajmërohen t' interesuarit që dëshërojnë 
të blejnë këto pjesa, të prezantohen në Zyrën e 
Përmbarimit Kolonjës, për të dhënë ofertën e tyre 
dyke u konformuar me dispozitat e nenit 451 të 
Sht. II. Pr. C. 

Kjo shpallje botohet dy herë rresht në Fleto 
ren Zyrtare dhe si të jetë komunikuar dhe afishuar 
rregullisht, dhe zën vëndin e komunikimit për de 
bitorët të cilëve nuk ju dihet banimi. 

Ersekë, më 8 Korrik 1942-XX. 
Gjyqtari Paqtuës 

SHPALLJE N, l,az(I të Vendimit Kryesis Pë.rmbarimit El 
basanit me. nr. 290 datë 17-6-19't2-XX deleguarë për 
veprim shitjen e pronavet këte Gjykatë, shiten në 
ankand pronat· e poshtë shënueme : 

Nr. 95 

1) Një arë me emenn Goshe 1 dynym kufi 
L: rruga e katundit, P: V: Ramazan Deda J : Hys 
ni Deda. 2) Një arë me emërin Ojoshe dynym 13 
kufi L: Hysni Deda P: V: Ramazan Deda J: vija e 
Ujit. 3) Një arë me emërin Renos 20 dynym kufi 
L : Ismail Dushku, P : Hysni Deda V: rruga e për, 
gjithëshme e J : Islam Dushku. 

4) Një arë me emërin Rrenos 15 dynymkufi, 
L: Ramazan dhe lsuf Deda; P: Ahmet Deda, 
e J: Haider Deda e V, Ali Shehi. 5) Një arë me 
emërin Trualli i collakut dynym R kufi L: Rama 
zan Deda, P: Përroi i katundit, J; rruga e vokfit. 
e L: Ramazan Deda e rruga e katundit. 6) Një arë 
me emërin Kopshti dynym 1 ft kufi nga L: rruga e 
katundit, P: Latif Gjyzi, V: Sherif Hoxha e J : Oa 
mile Shaban Deda. 7) Njëzet e pesë rënjë ullinjë 
në vendin e quajtur Veshti kufi L: Mersin Aliu, P: 
rruga e katundit. V: Ali Aliu e J, Rabihane Osrna 
ni Aliu. 8) Njëzet e katër rënjë ullinjë alloskoder 
kufi L: rruga e katundit P: Ramazan Deda V: Qe. 
rim Aliu e J: Rabihane Osman Ali; 9) Njëzet e dy 
rënjë ullinjë në vendin alloskoder. Kufi L: Rama· 
zan e Hojdcr Deda, P: Oerim Aliu, J: Mohmut 
Bofxhefe e Hajdare Deda V: Shane e Alijet. 

Pronat ndodhen në katundin Rogozhinë të 
gjitha. 

Afati i ankandit të parë asht tridhjetë ditë dhe 
filton nga data e shpalljes në Fletoren Zyrtare. dhe 
ankanti i dytë është pesëmbëdhjetë ditë fillon nga 
data e nesërme e mbarimit të afatit të parë. 

Ofertusat që kanë me u prezantue në Zyrën 
e Përmbarimit të Peqmit për me vue pe, për bler 
jen e pronavet të sipërme e, do të koniorrnohen 
me dispozitat e nenit 453 të Sht. II. P. C. : 

Peqin, më 0-7-1942-XX. 
Përmbaruesi 

FLET-SHPALLJE 

Komuna e Këlcyrës në bazë të vendimit nr. 
24 dt. 30 6-1942-XX të Kryesis s~ saj duke qënë një 
mendimi dhe me atë të Konsulltës, ka vendosur 
nxjerjen n' adjudikat paksimi meremetimet që vijoj 
të lokalit kësaj Komune të prishura për shkak të 
gjendjes së luftës. 

a) Shtruemjen me dhoga pont 21/~ të dyshe 
meve dy dhomave të nji koridori të përbërë në 
metro katrore 49. 

b) Goditja dhe kompletimi me xhame e të tje 
ra të 7 dritareve në dimension dhe në mënyrë që 
janë dhe dritaret e tjera. 

c) Goditja komplet e tre dyerve me mndhë 
sin dhe gjerësin që kanë qënë. 

c) Meremetimi i catmas që ndan dy dhomat 
që do t' u shtrohet dyshemeja. 
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d) Lyemja pjesërisht me suva· të mureve. 
dh) Shkuemja dyshemes së re dhjet trarë q· i 

mungojnë. 
e) Lyemja me sherbet gëlqereje të dy dhomat. 
ë) Lyemja me bojë vaji 3 dyert dhe 7 dritoret. 
1) Ankandi do të zhvillohet në Komunen e Kël- 

cyrës të 21 ditë të botimit të shpalljes në Fletoren 
Zyrtare, dhe në qoftë se kjo ditë takon të jet pu· 
shim zyrtar, ankandi do të zhvillohet të nesërmen. 

2) Ankandi do të zhvillohet me anën e oler 
tt1ve të mshefta si mbas dispozitave të nenit 36 të 
Rregullores mbi zbatimin e ligjës së Kontabilitetit të 
Përgjithëshmë të Shtetit. 

3) Ofertat do të paraqiten në zarfe të mby. 
llura dhe të vulosura me dyllë të kuq e do të 
përmbajnë shprehimisht pranimin e konditave të 
shënueme në kët flet-shpallje. 

4.) Ankandi për kët sipër-marrje do të vazh 
dojë prej ores 9 deri në orën. 12 të ditës së cak. 
tuar n artin e parë, brenda kësaj kohe t' interesue 
mit mund të paraqesin oferta, ofertuesi mund të pa· 
raqesij edhe ofertat të tjera përmirësimi para se të 
fillojë çelja e zarfeve. 

5) N' orën l 2 të ditës së caktuar për zhvilli- 
min e ankadit Kryetari i Komunes dekllaron mby 
lljen e ankandit dhe në prezencën e ofertuese •re 
do të fillojë çeljen e zarfeve edhe këndimin e o. 
fertave me radhë. Në përfundimin të veprimeve 
t' ankandit do të çelet skeda e msheftë dhe puni 
met do t adjudikohen konkuruese më të favorshim 
për arkën e Komunes. 

6) Ata që duan të mar n pjesë në kët ankand 
duhet të depoz:tojnë garanci n' arkën e Komunes 
5°10 mbi shumën e përqjithëshme që do të kapë 
sipërmarja ose garanci në pasuni të patundshme e 
me ipotek të parë, për në favorin e kësaj Komune 
por në Lt rast garanci ja do të jet . I 0° 0• 

7) Sipër-marrësi detyrohet brenda 5 ditëve 
nga data e dhenëjes së pëlqimit nga N-Prefektura 
të lidhij kontratë dhe mbas kësaj të fillojë nga pu 
nimi, në rast .të kundertë humbet garancija dhe Ko 
muna ka të drejtë të procedojë nxerjen n' adjudi 
kat dhe tue ngarkuarë sipërmarësit q' ësht pen- 
duar çdo dam që munt të vijë. 

8) Pagesa do të bëhet në dy pjesë e para kur 
punimet do të jenë gjysmuarë dhe e dyta mbassi 
punimet të kenë marrë fund dhe · të jenë dhënë 
vendimet mbi kelaudimin e punimeve nga a· 
na e Kunsultës si dhe Kryetari. 

9) Gjithë materiali i nevojshmë për kompleti 
mir. e këtyre meremetimeve rëndon mbi sipër-ma 
resin dhe duhet të jet i mirë me që në rast se do 
të konstatohet e kundërta Komuneja ka të drejtë të 
blejë tjetër nga jashtë n atë sasi materiali që nuk 
ka qënë i mirë, dhe nga ana tjetër t' i mbajë si 
për-mamit shumën e të dollave që ka kastuar. 

10) Sipër-marrësi ngarkodet me ~agimin e 

taksit 2°/0 mbi shumën e përgjithëshme që do të 
kapij sipërmrrja si dhe shpenzimet e kontratës dhe 
të shpalljeve bërë për kët qëllim. 

T interesuarit për çdo shpiegim t' i drejtohen 
kësaj Komune. · 

Këlcyrë, më 1-7-1942-XX 
Kryetari 

SHPALLJE 
Ministrija e Punve Botore ven n'ankcnd bot· 

nuer forniturën e këpucve për shërbëtorët e Admi· 
nistratës së saj si mbas listës bashkanjitun kësaj 
flet-shpallje me kushtet si vazhdojnë : 

Art. l. 
Ofertat do t'i.paraqiten Kryetarit të Komisjo. 

nit të Posaçëm të Ministris së P. Botore, të nesër 
men e 2' -së (Njizet' njajtës) ditë punimi prej datës 
së shpalljes në Fletoren Zyrtare që nga ora 9 deri 
n'orc 12 paradreke. 

Ofertat qi do të paraqiten, duhen të jenë të 
nënshkrueme e të mbylluna në zarf të vulosun me 
dyll të kuq. 

Art. 2. 
Këpucët e përkryeme kan për t'u dorëzua në 

Magazinën e Ministrisë 'së P. Botore. Të gjitha pa 
gesat e taksavet Bashkijake kontratore e çdo tjetër 
taksë, janë mbi kurriz të Sipërmorrsit, 

Art. 3. 
Këpucët duhet të jenë të punueme prej lëku 

ret dhe shallit të mirë, të punueme pastër, Iort' e 
mirë si mbas rregullave të mjeshtriës. Gjith" ashtu 
duhet qi këpucët t'i fjegjen të gjitha përshkrimeve 
qi kërkohen në listën e njitun kësaj flet-shpollie. 

Art. 4.. 
Për çdo hollësië, t'interesuemit mund ti drej 

tohen Ministriës së P. Botore (Eaonomctit), 
Art. 5. 

Pagesa e këpucve në fjalë ka me u bamun 
prej Arkës së Finenccvet. prej Kap. It, «Shpenzime 
Zyre> të budgetit Ministrisë së P. Botore, ushtrimi 
1942-' 94.3-XXI. mbassi të bahet dorëzimi dhe kon· 
trollim' i tyne. 

Art. 6. 
Dorëzim· i gjith sasisë së këpucve të përkrye 

me, qi janë objekt' i kontratës së lidhun. do të ba 
het mbrenda 25 (njizet' e pesë) dit ve c'prej datës 
së autentifikimit të kontratës nga ana e Noterit 
Publik. Në rast se mbrenda afatit të sipërfolun Si 
përmarrësi nuk dorëzon krejt sasiën e këpucve të 
kontraktueme, atëherë Ministrija e P. Botore anulon 
kontratën tue i ndalue njiherit Sipërrnorrsit, të for 
niturës, garancinë e cila shkon në dobië t' Arkës 
Shtetnore. 
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Me kenë se fornitura e këpucve në fjalë asht 
tepër e nevojshme, Ministrija .e P. Botore nuk pra 
non asnji zgjatim afati, qoftë , për çdo arsye. 

Art. 7. 
Ofertat duhet të përmbajnë zbritjen përqmdse 

mbi shumën e përgjithshme të shënjueme në listën 
e bashkanjitun, e cila kap shumën e Fr. Shqip. 
I 170 (njirnij e njiqind e shtatdhetë) që kjo shumë 
asht çmimi bazë i këpucve të përkryeme. 

Bashkë me ofertë duhet paraqiti:', si mostër, 
nji këpucë të punueme. Këpucët duhet të jenë me 
faqe prej lëkuret të zezë. 

Art. S. 
Ofertat duhet të paraqiten për gjith sesinë e 

këpucvet si mbas listës në f1alë. Nuk kanë me u 
pranue ato oferta të cilat ofrojnë zbritjen vetëm 
për nji pjesë të fomiturës. 

Art. 9. 
Ofertuesat, bashkë me ofertë, duhet të para 

qesin nji garancië Financjare ose Bonkore, në të 
holla, prej fr. shqip: 80 (tetdhetë). 

Art. 10. 
Çdo ofertë e cila nuk asht në konformitet me 

përshkrimet e kësaj fletë-shpallje, nuk ka me u pra 
nue edhe sikur të ketë kjo zbritjen ma të favorshme. 

Art. 11. 
Ofertat duhen të paraqiten në konformitet me 

përshkrimet e Nenit 34 1ë Rregullores së Ligjit Kon 
tabilitetit Përgjithshëm të Shtetit. 

Art. 12. 
Çelja e ofertave dhe pranimi i tyne ka me u 

bo në konformitet ne Artin '10 të Rregullores së 
Ligjit Kontabilitetit Përgjithshëm të Shtetit. Komisjo 
m po sa të kenë shqyrtue ofertat dhe mos ·rat e 
këpucvet, ka me vendosë lëshimin e adjudikatës 
ofertuesit mo të mirë. · 

Ofertat me përqindje zbritëse ma të vogël ·se 
ajo qi rezulton në «skendën e mshef ët» të Mmis 
trisë së Punve Botore, kanë me u përjashtua pa 
tjetër prej cdjudikctës. 

Konkurenc' e hapët nuk bahet ndërmjet ofer· 
tuesavet. 

Art. 13. 
Adjudikatori detyrohet me nënshkrue kontra 

tën mbreidc 5 (pesë) ditëve mbas datës së komu 
nikimit zyrtar qi do të bahet nga ano e Mtmstnës 
s~ Punve Botore, përndryshe humbet garanciën. 

Tiranë, '1-7-1942-XX. 
Nga Min. P. Botore 

LISTË 

_1) Këpucë të punueme me lëkurë prej boksit 
të zi, me shuell të fortë e të mirë, me dy palë sho 
je, me qafa të nalto, me astar përmbrendo, me nga 
dy copë hekura njeni në maje të gishtave dhe 

tjetri përfund thernrës të kcmbës, të punuem ' m• 
• broke drunit. me u mërthye me lidhse. faqet me 
qepje dyshe, punim i thjeshtë i fortë edhe mirë si 
mbas rregulla ve të mjeshtrisë: 13 (trembëdhetë) pa 
lë këpucë për nga Fr. Shq. 90 = Fr, shq. 1.170. 
Therm Fr. shq. (njimij e njiqind ·e shtotëdhetë), 

SH PAL L.J ~ 
Ministrija e P. Botore ven n' akond botnuer 

forniturën e pet· o vet për Shërbetorët e Adrninis 
tratës së sajë si mbas listës bashkanjitun kësaj fletë 
shpallje me ku htet si vazhdojnë , 

Art. 1. 
Ofertat do t'i paraqiten Kryetarit të Kormsjo 

nit të Posaçëm të Mirnstris së Punve Botore. të ne· 
sërmen e 21 (njizet e njajtës) ditë (ditë punimit) 
prej datës së shpalljes në Fletoren Zyrtare, që nga 
ora 9 deri në ora 12 para dreke. 

Ofertat qi do të paraqiten, duhen të jenë të 
nënshkrueme, të mbylluna në zarf të vulosun me 
dyll të kuq. 

Art. 2. 
Petkat e përkryeme kanë për t'u dorëzus në 

Magazinën e Minstris së Punve Botore. Të gjitha 
pagesat e toksavet Boshkijake, Kontratave e çdo 
tjetër taksë, janë mbi kurnz të Sipërmarrjes. 

Art. 3. 
Petkat duhet të jenë të punueme pastër, fort 

e mirë. sunbas rre qullave të mjeshtris. Gjithashtu 
duhen ti 91egjen llojëve të stofes edhe të astarve 
si mbas mostra ve të depozitueme bashkë me ofer· 
ta nga Sipërmarrësi-prestar, si edhe pikërisht në 
trajtë të vizatimit që gjindet pranë Ekonomatit të 
Ministrisë. 

Art. '1. 
Për çdo hollsi. t'interesuemit mund t' i drejto 

hen Ministrisë së -Punve Botore (Ekonomatit). 
Art. 5. 

Pagesa e petkave në fjalë kn me u bamun 
prej Arkës së Financavet, prei Kap. 1V nShpenzi· 
me Zyre» të budgetit të Mimstris së Punve Botore, 
ushtrim 19'12-1943-XXI. mbossi të bahet dorëzimi 
dhe kontrollimi i tyne. 

Art. 6. 
Dorëzimi i gjith sasisë së petkave të përkrye 

me, qi janë objekt i kontratës së hdhun, do të ba 
het mbrenha 25 (njizet e pesë) ditëve c'prej datës 
se autentifikimit të kontratës nga ana e Noterit 
Publik. Në rast se mbrenda afatit të sipërfolun, Si· 
përmarrësi nuk dorëzon krejt sasinë • petkave të 
kontraktueme, atëherë Ministrija e P. Botore anu 
lon kontratën tue i ndalue njiherit Sipërmarrësit, 
të forniturës, garancinë e cila shkon në dobië të 
Arkës Shtetnore. 
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Me kenë se fornitura e petkave në ,fjalë asht 
t•për , nevojshme, Ministrija e P. Botore nuk pra 
non asnji zgjatim afatit qoftë për çdo arsye. · 

Art. 7. 
Ofertat duhet të përmbajnë zbritjen përqindse 

mbi shumën e përgjithshme të shenjume në listën 
e bashkangjitun, e cila kapë shumën e Fr. Sh. 3250 
(trimijedyqindepesdhe~ë) e që kjo shumë asht çmi 
mi-bazë i petkave të përkryeme. 

Bashkë me ofertë duhen paraqitë mostrat e 
stof nave si edhe ato të astarve tue shenjue n' ofer 
të, për setëcilën mostër stof et zbritjen përqindse. 

Ngjyra e stofës së petkave duhet të jetë ajo 
«Grih i mbyllët». 

Art. 8. 
Ofertat duhen të paraqiten për të gjith sasinë 

e petkave si mbas listës në fjalë. Nuk kanë me u 
pranue ata oferta të cilat ofrojnë zbritjen vetëm për 
nji pjesë të forniturës. 

Art. 9. 
Ofertuesat bashkë me ofertën, duhen të para 

qesin nji garanci Financiare ose Bakare, në të ho 
lla prej Fr. shq. 200 (dyqind). 

Art. 10. · 
Çdo ofertë e cila nuk asht në konformitet 

me përshkrimet e kësaj flet-shpallje, nuk ka me 
u pronue edhe sikur të ket kjo zbritjen ma të fa 
vorshme. 

Art. 11. 
Ofertat duhen të paraqiten në konformitet me 

përshkrimet e nenit 34 të Rrequllores së Ligjit të 
Kontabilitetit Përgjithshëm të Shtetit. 

Art. 12. 
Çelja e ofertave dhe pranimi i tyne ka me u 

ba në konformitet me Art- 40 të Rregullores së Li 
gjit të Kontabilitetit Përgjithshëm të Shtetit. Komi 
sjoni po sa të ken shqyrtue mostrat e stofnave dhe 
ostcrnave si edhe zbritjen përqindse nga çmimi 
bazë, ka me vendosë lëshimin e adjudikatës ofer 
tuesit ma të mirë. 

Ofertat me përqindje-zbritse ma të vogël se 
ajo qi rezulton në cSkendën e Mshefët» të Mini 
stris së P. Botore, kanë me u përjashtue pa tjetër 
prej adjudikatës. 

Konkurencë e hapët nuk bahet ndërmjet t' O· 
fertuesavet. 

Art. 13. 
Adjudikatari detyrohet me nënshkue kontrc 

tën mbrsnda 5 (pesë) ditëve mbas datës së komu· 
nikimit zyrtar qi do t'i bahet nga ana e Ministrisë 
së Punve Botore, përndryshe humbet garancinë. 

L IS T Ë 
I) Petka prej stafet të mirë, me astar të mirë, 

të punueme pastër, fortë e mirë si mbas rregullave 
prestare. Petku komplet përbahet prej nji xhakete, 
nji pantallonit si edhe prej nji kapele të punuems 

në trajtë si mbas vizatimit bashkanjitun. Gjith' ashtu 
xhaketa duhet të kenë cnash dy pulla metalit si 
edhe kapela nji· pullë metali në trajtë të . mostrës: 

13 (trembëdhetë) palë petka komplete si ma 
sip ri. 
për Fr. shqip. 250 = Fr. shq. 3.250 (Themi Fr. shq. 
(trimij e dyqind e pesëdhetë). 

· Tiranë, 4-7-1942-XX. 
Nga Min. P. Botore 

KOM. I LLOTARIS SË KRYQIT T£ KUQ SHQIPTA!t 
PROCES- VERBAL 

Nr. 17 datë 15-7-1942-XX 
Në bazë të Rregullores së_ Llotaris së Kry 

qit të Kuq Shqiptar, t'aprovueme më D. M. Nr. 
44 datë I Fruer 1941-XIX dhe të shpallun në 
Fletoren Zyrtare n. 24 me datë 24-2-1941 Ko- 

. misjon'i Llotaris i mbledhun sot nën Kryesin' e 
Zv. Drejtorit të Përgjithshëm të K. Kuq. Z. Dr. 
Jani Bazho me anëtarët e poehtë-shënuem, pro 
çedoj në heqjen e Llotaris si vijon : 

Më parë shqyrtoj llogarinat dhe konstatoj se, 
për heqjen .15 Korrik 1942-XX janë vënë në 
qarkullim gjithsejt bileta copë 50.000. 

Prej këtyoe kan mhetun pa 
shitua (si mbas radhorit ngjitun 
këtij procesi) copë 

Bileta të shituoa gjithsejt copë 
Me nji vleftë të përgjithësh- 

me prej Fr.Shq. 29953.80 
Mandej për t'undarë çmimet prej 60°/0 të 

shumës së sipërme, konform nenit 11 të Rregu 
Hores, filloj heqjen e Llotaris prej së cilës rezull 
tuan fituese biletat e shituna me numurat që ra- 
dhiten këtu poshtë: · 

Vijon proces-verbali i Llotaris së heqje» 
15 Korrik 1942-XX · · 

Nr. 
1) 34.842 
2) . 1.178 
3) 8.121 
4) 25.052 
5) 45.178 
6) 44.714 
7) 26.039 
8) 18.998 
9) 27.392 
10) 49.371 
11) 2.084 
12) 11.790 
13) 23.745 
14) 18.740 
15) 7.159 
16) j8,404 
17) 31.548 

Fiton 
25°/e 

0.50°/0 
0.50°/0 
0.50°/,· 
10-0/o 
3 -9/. 
0.50°/9 
3 +". • 
3_0/0 
0.50°/9 
1-0/o 
0.50°/0 
1-0/0 
0.50°/0 
1 _0,0 
0.50°/9 
1 -0/o 

77 
49.923 

me Fr.Sbq. 
7.400- 
140- 
140- 
H,O- 

2.9000- 
890- 
140- 
890- 
890- 
140- 
290- 
140- 
290--- 
140- 
290- 
140- 
290""'"9 
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Të gjitha biletat (copë 500) 
që mbarojnë me shifrën 42 fitojnë 
nga fr.shq. 5 (pesë) që janë baras 

me 8°10 2.500- 
Gjithsejt shuma prej 60°/0 

(pa llogarit un fraksjonet neni 11) fr.shq. 17. 7 50- 

Antar Antar Zv. Kryetar' i Komisjonit 
L. Aleksi d.v. Dr. G. Freddi d.v. Dr. Jani Basho d.v. 

Antar An tar 
V. Hoxha d.v. M. Vellamosi d.v. 

Shpallje Gjygjesh 
DEK.P.ET-PENAL 

N' Emër të Madhni së Tij 
VIKTOR EMANUELIT III 

Për Hir të Zotit dhe Vullnet të Kombit 
Mbret i Italis dhe i Shqipnis 

Perandor i Etiopis 
Gjykata Fillore e Vlorës U. P. e formueme 

prej Nd. Gjyqtarit Filluer I z. Gaqo Pcodanit i 
asistuem prej N. Sekretarit z. Selfo Mertirit. 

Pasi shqyrtoi aktet e referueme me ankesën 
nr, 60 datë 25-2-1942-XX të Prokurorisë së ven 
dit, me të cilën kërkohet dënimi i të pandehu 
rit Gani Mustafa nga Lihnar, për fajin e mos 
denoncimit të grunit etj. të kryem me 11 Gusht 
1941 në Vlorë dhe të parashikuem prej nenit 5 
të D. M. me nr, 155 datë 19-5-194L dhe ordi 
nacës me nr. 18 datë 4-7-1941; 

Tue marrë parasysh se faji i të pandehunit 
provohet' mjaftësisht me proces-verb~lin e mbaj· 
tun mbi ngjarjen prej Komandës Brigadës të 
Vlorës; 

Tue marrë parasysh se vepra e sipër-tregue 
me parashikohet si faj prej nenit 5 të D. M. me 
nr, 155 datë 19 5·1941 ; 

. 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 çeshtje penale,, datë 
i9 Maj 1937; 

Sot më 27-Fruer 1942-XX në bazë të dispo- 
zitave të sipërme. 

Vendosi 
Dënimin e të pandehurit Gani Mustafa nga 

Lihnari, me gjashtë ditë burgim të lehtë dhe në 
njëqind fr. shq. gjobë të lehtë. 

Burgimi lehtë kthehet në katër ditë burgim 
të thiesht si mbas nenit 1 të Ligjës me datë 
20. IV. 1937. 

Urdhënoo kthimin e grunit të pandehurit, 
tue i ngarkue dhe shpenzimet e gjykimit fr. pesë. 

Ky dekret dënimi hahet pa tjetër i ekseku- 

tuëshmë në qoftë se nuk do të kundërshtohet 
brenda pesë ditve nga data e komunikimit. 

Vlonë, me 12-6-1942-XX Gjyqtari 

AKT-GJYKIM 
N' Emër të Madhnis së Tij 

VIKTOR EMANUELIT III 
Për Hir të Zotit dhe Vullnet të Kombit 

Mbret i Italis dhe 1 Shqipn!s 
Perandor i Etiopis 

Gjyqi Kolt'gjial Elbasanit D. P. i formuem 
prej Gjyqtarit Filluer Z. K. Bozgos si Kryetar, 
Ndih. Gjyqtarit Filluer Z. F. Hysenbegasit e 
Ndih. Gjyqtarit Paqtnes Z. S. Mengulasit si An· 
tar, tue qënë gati edhe Zav. Prokurori i Mbre 
tit Z. S. Borshi Gjyqtari Hetues edhe Ndih. 
Sekretari z. V. Gica si notëshkrues, për me kë 
qyrë padien e ngrehun prej Prokurories së Mbre 
tit Lokale në emër të së drejtës botore kundra 
të pande hunit Gasparini Decoroso, bir i të ndje 
rit Eugenio nga qyteti Pesare i ltalies e banues 
në Tiranë pranë Vazim Kashari, për shkak se 
me datë 1-6-1941-tue udhtuem nga Prrenjesi në 
Tiranë me kambionin Nr. 376 që dirizhonte, 
afër kilometrazhi 15 në rrugën Elbasan- Tiranë 
ka shkaktuem përmbysjen e kesajë maqin dhe 
për konseguencë vdekjen e Bolonjini Giovannil, 
55 vjeç nga Perurina-Batello Umbertos 26 vjeç 
lindur në Bucignino dhe plagosjen e Moretti 
Giovannit i biri i Benedetos, 40 vjeç lindur e 
banues në 'I'rieshtë, Fornesiero Ernestos bir i të 
ndjerit Pattista, 29 vjeç lindur e banues në 
Mondovio, Daniele Pios i të ndjerit Domenico, 29 
vjeç lindur në Trieshtë, Fanzi Bramantos i të ndje 
rit Angelo, 32 vjeç, Candina Galliano, i Giova,nnit 
55 vjeç dhe Tindi Giuseppes i Titos 29 vjeç në 
gjykimin e rjedhur rregullishtë në mënyrën e 
sipër-tregueme në mungesën e të pandehunit sot 
me datë 29-10-1941.XIX botësishtë ka gjykuem: 

Vendim 

Denimin e të pandehunit Gasparini Deco. 
roso bir i të ndjerit Eugenio nga qyteti Pesaro 
i ltalies dhe banues në Tiranë pranë Qazim Ka 
sharit, me nji vjetë burgim dhe me 300 Fr. shq. 
gjobë të randë, 

Shpenzimet e vendimit Fr. Shq. 10 i ngar 
kohen të dënuemit. 

Ky vendim mund të kundërshtohet edhe të 
diktohet. 

Arsyen a 

Në gjykimin e rjedhur regullishtë në më· 
nyrën e sipër-tregueme mbi ankesën e Prokuro 
riee së Mbretit nr. 204 e datë 17-7-1941. 
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Gjykata 

Si ndigjoj pretencën definitive të Prokuro 
rit të Mbretit. 

Shqyrtoj të gji th aktet. 
Bisedoj çeshtjen në faktë edhe të drejtë. 

Konstaton 

Se i pandehuni në fjalë Gasparini Decoro 
so me datë 1-6-1941 tue udhtuem nga Prenjesi 
në Tiranë me kambjonin nr. 376 që dirizhonte 
ka shkaktuem përmbysjen e kësajë maqine edhe 
vdekjen e plagosjen e personavet të inseruem 
ma naltë. 

Pohimi i të pandehunit, deponimet e të 
gjith dishmitarvet të lezjonuem e sidomos ato të 
dishmitarë Viçe 'Brigadjer Jusuf Osman Gjokajtë 
nga Shkodra edhe procesi i mbajtur në vend, 
vërtetojnë ngjarjen si ma sipër dhe venë në du 
kje se shkaktari i këtij aksidenti asht i pande 
huni, mbasi o tue qenë i pijmun e tue fjetur 
në gjumë nuk ka treguem as ma të paktën kuj 
desië në dirizhimin e maqinës, e prandaj ka 
shkaktuem përmbysjen e sajë. 

Vepra e të pandehunit cilsohet si pas nenit 
411 paragraf i fundit të K. p. 

Prandaj 

Nji mejtimi me kërkimin e Prokurories së 
Mbretit dhe në mbështetje të nenit 411 paragraf 
i fundit të K. P. u vendos dënimivi të pande· 
hunit Gasparimi Decorosos lartë shënueme me 
nji vjetë burgim të randë edhe me 300 Fr. shq 
gjobë të randë- 

Ndeshkimit të burgimit të randë i të de 
nuemit në bazë të nenit 1 të Ligjës me datë 
28-4-1937 këthehet në burgim. 

Ky vendim asht deklaruem me 29-10- 
1941-XIX. 

Elbasan, me 29-10-1941-XIX 
Kryetar i Gjyq- Kol. 

AKT - GJYKIM 
N' Emër të Madhni së Tij 
VIKTOR EMANUELIT III 

Për Hir të Zotit dhe Vullnet të Kombit 
Mbret i Italis dhe i Shqipnis 

Perandor i Etiopis 

Gjyqi Kolegjial i Elbasanit(D.P.) i formuem 
prej Gjyqtarit Filluer Z.K.Bozgos si Kryetar Ndih. 
Gjyqtarit Paqtues Z. S. Mengulasit e Av. Z. K. Gjer 
gjit si Antar, tue qenë gati edhe Prokurori i 
Mbretit Z. A. Napuçe e Nd. Sekretari Z. V. Giva si 
notëshkrues, për me këqyrë padien e ngrehun 
prej Prokurories Mbretënore Lokale në emër të 
sl5 drejtës botore · kundra të pandehunit Suhbi 
Sulçe Veliut nga katundi Kadipashan i Bubulli- 

mës të Lushnjes, për shkak se me datë 27-3-1941 
ka vjedhur uji biçikletë të ankuesitë · Ves Passia· 
ni Gjastiluces të lanun të kyçyr në korridorin e 
Postës së karabinjeries së Rrogozhinës, në 1?jyqi 
min e rrjedhun në mungesë të pandehunit sot 
me datë 18-3-1942-XX-botësishtë ka gjykuem : 

Vendim 
Dënimin e të pandehunit Suhbi Sulçe Veliut 

bir i Files, vjeç 17 lindur e banues në katundin 
Kadi-Pashan të komunes së Bubullf mës së Lush 
njes, i pa martuem analf abet e bujkë, në nandë 
muej burgim të i audë dhe 6h fr. shq. gjobë të ran 
dë. 

Por me qënë se ky fajë kan gjarë para da 
tës 9-5-1941-dhe siç rrezlton nga dishmija e pe 
nalitetit e ndodhur midi, aktevet i pandehuni 
Suhbi nuk fignron të jetë dënuem ndo nji herë 
penalisht, në aplikim të nenit 2 të Dekretit 
Mbretënuer të Amnisties - Faljes me datë 10· 
5-1941-ndeshkimi i tij i sit-ërme rrezulton i fa 
lur krejtësisht dhe nuk mbetet vend për ekseku 
timin e tij. 

Shpenzimet e vendimit Fr. Shq. dhetë i ngar 
kohen të dënuemit. 

Ky vendim mund të kundrështohet edhe të 
diktohet. 

Arsyen a 
Në gjyqimin e rjedhur rregullishtë në më· 

nyrën e sipër tregueme mbi ankesën e Prokuro 
ries së Mbretit Nr, 99 e datë 29-4-1941-XX. 

Gjykata 
Si shqyrtoj aktet, provat e mbledhuna ndi 

gJOJ edhe Prokurorin e Mbretit dhe bisedoj çe 
shtjen në faktë dhe të drejtë. 

Konstaton 
Se: i pandehuni Suhbi duke qenë si shër 

bëtuer pranë Komandës së Stacionit të karabi 
njeries së Rrogozhinës dhe duke përfituem nga 
rasti se ankuesi Ves Passiani Gjastiluce e kishte 
lanë biçikletën e tij në korridorin e Komandës 
së Stacionit të Rrogozhinës e ka marrun këtë 
dhe e ka dërguem në shtëpien e dishmitarit 
Muharrem Ali Toskut për të humbnr gjurmat e 
vjedhjes së sajë prejë ku e kanë marrë disa fë 
mij të vegjël dhe i kanë hypur dhe si asht pi 
kasur nga i pandehuni asht kapë biçikleta, kanë 
filluem hetimet, dhe asht zbulue m çeshtja tue 
dalë si autor i vjedhjes së sajë i pandehuni Suh 
bi Sulçe Veliu. 

Deklaratat e ankuesit Ves Passiani Gjastilu 
cit të bame hara Preturës së Peqinit me cilsië 
Hetuesije, ato të dishmitarit Muharrem Ali Tos 
kut dhe pohimi i të pandebunit Suhbi i bamë 
në mënyrë të tërthortë, vërtetoj në ngjarjen si 
ma sipër. 
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Vepra e të pandehunit Suhbi, parashikohet 
e ndeshkushme prej nenit 448 Nr. 5 të K. P. 

Për këto: Trupi gjykues konformë me kër 
kimin e Prokurorit të Mbretit bashkarishtë edhe 
në bazë të nenit 448 Nr. 5 jë K. P. vendosi 
dënimin e të pandehunit Suhbi Sulçe Veliut lar 
të shënuem me 18 muej burgim të randë dhe 
me 100 Fr. Shq. gjobë të randë. 

Por me qenë se i pandehuni Suhbi në ko 
hën e krymjes së tij faj ka pasë mbush moshën 
15 por jo atë të 18 vjetëvet dhe ka pasë fuqien 
mendore çmuese në aplikim të nenit 56 të K. P. 
N.2 ndeshkimi i sipërme i zbritet në gjysmën 
dhe dënohet përfundimisht rue -9 muej burgim të 
randë, dhe gjobës 113 që rrezulton aq sa ma 
naltë asht shënuem· 

Elbasan, me 18-3-1942-XX- 
Kryetar i Gjyq. Kolegjial 

AKT - GJYKIM 
N' Emër të Madhënis së Tij 
VIKTOR EMANUELIT III 

Për Hir të Zotit dhe Vullnet të Kombit 
Mbret i Italis dhe i Shqipnis 

Perandor i Etiopis 

Gjyqi Kolegjial i Elbasanit (D. P.) i formu 
em prej Gjyqtarit Filluer Z. K. Bozgos si Krye· 
tar, Ndih. Gjyqtarit Filluer z. F- Hysenbegasit 
e Av. Z. K. Gjergjit si Antar, tue qenë gati e 
dhe Prokurori i Mbretit Z. A. Napuçe e Sekre 
tari Z. H. Bako si notëshkrues, për me këqyrë 
padien e ngrehun prejë Prokurories së Mbretit 
Lokale në emër të së drejtës botore kundra të 
pandehunit në arratië Mustafa Pere Llapushit 
nga katundi Poriçan, per shkak se me datë 9-8- 
1941-XX, me vjolencë ka rrembyem me qellim 
martese vajzen e qojtur Keze Roshin me datë 
lindje 1924 tue u arratis pas ngjarjesë, në gjy 
qimin e rjedhur në mungesë të pandehunit sot 
me datë 8-6-1942 botësisht ka gjykuem: 

Vendim 
Fajtorien e të pandehunit Mustafa Pere Lla 

pushit nga katundi Periçan, vjeç 54, si autor i 
rrebimit me violencë të vajzës Kezë R~hep Ro 
shit me dat-Iindje 1924 nga ay katund, me q~ 
llim martese. 

Si pas vendimit të fajsiës, faji i fajtorit 
Mustafa Pare Llapushit asht delikt edhe parashiko 
het e dënohet prej nenit 381 të K.P. në bazë të 
së cilit vendoset dënimi i tij me tri vjetë bur 
sim të randë, i cili ndëshkim në bazë të nenit 
1 të Ligjës me datë 28-4-1937 i këthehet në 
burgim. 

Shpenzimet e vendimit Fr.shq. 30 i ngar 
kohen të dënuemit, 

Nr. 9 5 

Ky vendim asht deklaruem botësisht. 

Arsyena 

Në gjyqimin e rjedhur rregullishtë në me 
nyrën e sipër-tregueme mbi komunikatën e Pro 
kuroris së Mbretit Nr. 53 e datë 12-12-1941. 

Gjykata 

Tue marrë parasysh se nga shqyrtimi i ak 
tevet dhe analizimi i provavet të kësajë çeshtje 
rezulton se: tri vje të ma parë i pandehuni ësht 
fejuar me vajzën Keze, dhe si pas zakonit ky 
të atit të sajë i ka paguem edhe 5 Nap. tue mbe 
të dakord dhe me të atit e vajzës Rexhep Ro 
shin që ky të merrte për grue një mbesën e të 
pandehunit, por mbas kohe mbasi i pandehuni 
nuk mundi të kryej atë krushqnië, ankuesi Re 
xhep Roshi rrefuzoj t'i jepte vajzën e tij që kish 
feju ma parë, kështu i pandehuni mbi këtë vendo 
si që të fejurën e tij Kezen t' a rrembejë dhe 
me datë 9 8-1941 kuer Kezja ndodhej tue rujtur 
bagtiet shkon edhe e rrëmben me forcë e vio 
lencë. 

Ngjarja në ketë menyrë faktohet: 
Me proces-verbalin e mbajtur mbi hetimet 

e para nga anë e Karabinjeries. 
Me deklaratat e ankuesit Rexhep Roshit që i 

cili si në hetuesi dhe në Karabinjerië ashtu kuer 
ësht pyetur me letër porosië prej Gjyqit Paqit 
të Gramshit, midis tjeravet ka deponuar se kuer 
vajza e tij Këzja ish tue rujtur bagtiet i pande 
huni shkon dhe e rëmben me forcë edhe arratiset. 

Me deklarimet e dishmitarvet Selman Kilo. 
gjerit, Emin Livan Elezit që dhe këta një gojës 
vertetejnë se i pandehuni në mënyrën që për 
shkruhet më sipër ka rrëmbyen që përshkruhet 
më sipër ka rrëmbyen vajzën e ankuesit të qoj· 
turën Këze. 

Me keklarimet e shpjegimtarit Pere Llapu. 
shit që edhe ky ndonse në deklarimet e tija 
don të favorizoj të pandehunin të cilin e ka 
vëlla por ma në fund thotë se ditën e ngjarjes 
i pandehuni u largue me gjith Kezen dhe ma 
nuk u këthye. 

Me faktin se i pandehuni jne nji herë mbas 
ngjarjes u aratis. 

Ashtu edhe me giith rrethanat e çeshijes. 
Për këto u vendos sikurse ma sipër-tregohet. 
Elbasan, më 8-6-1942 XX 

Kryetar' i Gjyq. Kolegiial 
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AKT- GJYKIM 
N' Emër të Madhënis së Tij 
VIKTOR EMANUELIT III 

,P.ttR HIR T:lrl ZOTIT E VULLNET TË KOMBIT 
Mbret i Italis dhe i Shqipnis · 

Perandor i Etiopis 

Gjyqi Kolegjial i Elbasanit (D. P.) i formuer 
prejë Gjyqtarit . Filluet Z. K. Bozgos si Kryetar, 
Ndih. Gjyqtarit Fillner Z. F. Hyaenbegasit e Av. 
z. K, Gjergjit si Antar, tue qenë gati edhe Nd. 
Sekretari Z. V. Gica si notë shkrues dhe Zav. 
Prokurori i Mbretit Z. S. Borshi Gjyqtari He 
tnes, për me këqyrë adieu e ngrehun prej Pro· 
kërories së Mbretit Lokale në emër të së drej - 
tës botore, kundra të pandehunit Renis Pascu 
lini nga Lungra (Cosenza) e Italis, shofer pranë 
Shoqënies Ferralba në Qukës, për shkak se me 
datë 8-7-1940 nga pa kujdesija e tij ka shkak 
tuar përmbysjen e kamjonit që dirizhonte duke 
provokuem vdekjen e Alush Salih Aliut nga Quksi, 
Qemal Fejzullah Çeles nga Skroska dhe Y stref Os 
manit nga Skroska, J usuf Gjymenges nga Ber 
zeshta dhe llilavPr Bushit nga katundi Fikas, si 
dhe lesjonin.in c Sahh Gjymenges, Sherif Osma 
nit, Fajk Azizit, Qazim Lekës Rexhep Lekës e 
Xheladin Lekës nga Berzesbta dhe pastaj asht 
arratisë, në gjyq1mrn e rjedhur botnisht në 
mungesë të pandehunit, sot me datë 15-10.1941- 
XIX ka gjykuem : 

VENDIM 

Dënimin e të pandehunit, Renis Pasculini 
nga qytt ti Lungtra (Cosenza) e Itali es, shofer pra 
në shoqëries Ferrelba në Qukes, me 1 vjelë 
burgim e me 300 Fr.Shq. gjobë të raodë. 

Por me qenë se faji ka ngjarë para datës 
10-5-1941-XIX, dhe siç rrezultoo nga dishmija e 
penalitetit e ndodhur midis aktevet i pandehu 
ni R nis nuk asht denuem ndonji herë penali 
shtë, në aplikim të nenit 2 të D. M. të Amni 
sties e të Faljes me datë 10 MiJj 1941 ndeshki 
mi i tij si ay i burgimit, ashtu edhe i gjobës, 
rrezulton i falur krejtësisht dhe nuk mbetet vend 
për vuejtjen e tij. . 

Shpenzimet e vendimit Fr.Shq. 10 i ngar 
kohen të dënuemit. 

Ky vendim mund të kundërshtohet edhe të 
diktohet. 

Arsyen a 

Në gjyqimin e rjedhur rreguUishtë në me· 
nyrën e sipër-tregueme mbi ankesën e Prokuro· 
ries Mbretnore Nr. 149 e datë 12·6-1941-XIX. 

Gjykata 

Si shqyrtoj aktet, ndigjoj pretencën defini- 

nitive të Prokurorit të Mbretit, dhe mejtoj çe 
shtjen në faktë dhe të drejtë. 

Konstaton 
Se me dalë 8-7-1940~ i pandehuni Renis që 

dirizhonte maqinen Kamjonë Nr. 16 Bashkija 
Peshkopies, duke ardhur nga Pishkashi për në 
Qukës, në këthesen e Skures duke e ngarë 'ma 
qinën me nji shpejtësie të madhe nga pa kujde 
sija e tij ka sbkaktuem përmbysjen e sajë edhe 
vdekjen e lezjonimin e personavet që u përmen 
dën ma sipër, pa, kujdesië këjo që konsiston në 
faktin se i permenduni i pandehun Renis, duke 
dijtur se maqina nuk ishte në rregull, e ka kon 
duktuar sidomos· në vend të rrezikshëm si ven· 
di i ngjarjes. 

Për që ngjarja ka ndodhë në mënyrën @ 

përshkrueme me sipër, provohetë me proçes ver. 
balin e mbajtur në vendin e ngjarjes prejë Pre 
torit të Librazhdit, Kryetarit të Komunes së Qu· 
ksit, dhe Mareshallit të Karabinjeries së Quksit. 

Me rraportet medikolegale të ndodhura mi 
dis aktevet. 

Me deklaratat e të lezjonumevet, si edhe 
me të gjith rrethanat e çeshtjes. 

Vepra e të pandehunit Reni , si ma s1per 
parashikohet e ndeshkueshme prejë nenit 411 
paragraf i fundit të K. P. 

Për këto 
Dhe në bazë të dispozitavet të këtij nenit 

Trupi Gjykues bashkarishtë dhe konformë kër 
kimit të Prokurorit të Mbretit, vendosi dënimin 
e të pandehunit të lartë shenuem Renis Pasçu 
linit, me nji vjetë burgim të randë edhe me 300 
Fr.Shq. gjobë të randë, këthyem · në burgim si 
pas nenit l të Ligjës me datë 28-4.1937 dhe ka 
për të u vujtë si i tillë për aq kohë. . 

Ky vendim asht deklaruem me 15-10-941-XIX. 
Elbasan, më 15-10-1941-XIX. 

Kryetar i Gjyq. Kolegjial 

FTESË-PENALE 

Thriten për me u prezantue në këtë Gjykatë 
si të pandehur më daten 6:9 1942-XX, të qujtunit 
Agush Zilfo Kasemi dhe Qemal Sulejman Seiti 
nga Katundi Krisodhal të Greqisë, të pandehur 
pse me datën 16-5-1942 kanë kalue kufin nga 
Greqija në Shqipni, tue sjellë dhe nji sasi vaj 
të ulliri koodrabandë. 

Kjo Ftesë në Fletoren Zyrtare zë vendin e 
komonikimit, dhe mos paraqitja e juej në Gjy· 
katë ditën e sipërme ka me u veprue në mun 
gesën tuej konform nenit 21 të ligjit mbi disa 
ndrime. 

Libohovë, me 15-6·1942-XX 
Zv. Gjyqtari Paqtues. 
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* * * Thiren për t' u prezantue para kësaj Gjykate 
me datën 4-9-1942 XX ora 9 P· d. të pandehunit 
Jorgo Zhiguna, Mite Duka, Vangjel Zhiguna, dhe 
Jorgo Llambro vlleh nga Vishani i Delvioaqit 
Greqisë, më parë qëndruesa në katundin Radat 
të Libohovës, t' akuzuar se me bagëtit e tyre kanë 
damtue arat e ankuesit Vangjel Tashos nga ka 
tundi Rada. 

Kjo fte.ë zen vendin e komonikimit dhe 
mos prezantimi i tyr~ ka me u veprue kon form 
ligjit. 

Libohovë, me 26 6-1942-XX 
P. Zv. Gjyqtari Paqtues 

* * * 
· Thiren të prezantohen si të pandehur para 

Gjyqit Paqit Libohovës D.P. më dt. 4-9-1942-XX 
së quajturit Niko Janos dhe Miho Janos nga 
Konispoli, bari, tash me hanim të pa dijtur në 
Shqipëri, për t'iu përgjegjun akuzës për zbrazje 
armësh. 

Për të zanë vendin e komunikimit këjo ftesë 
botohet në Fletoren Zyrtare të Mbretoisë. 

Libohovë, më 30-6-1942-XX. 
P. Zv. Gjyqlari Paqtues. 

VENDIM AFATI PËR T'ARATISUR 

Mbassi nuk asht zanun Hysen Alhaso, i biri 
t Azizit, banues në Martanesh, qi pandehet se me 
datën 5-12-1941-XX ka rrë::nbyer të qujturën Sheri 
fe Goxherin. Kryetario e Gjykatës së Shk. l-rë e 
Elbasanit që prej datës shpalljes të këtij vendimi, 
të pandehunit përmendun i nep dhetë ditë afat, 
për me u· prezsntuë para Gjykatës. Në kjoftë se 
nuk i paraqitet Gjykatës mbrenda këti afati vërte 
tohet se nuk don me ju bindë ligjës, dhe kështu 
ka me u shikue gjyqi në mungesë, kon me ju rrë 
zue 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 dety- 
ryem me zanjen e tij. 

· Për plotësimin e vepro ve të përmënduna i 
asht shkrue Prokurorisë Shtetit dhe në mbështetje 
të neneve 371, 372 të procedurës penale shpallet 
ky vendim. 

Elbasan, me 8-6-1842-XX. 
Kryetari 

Mbossi nuk asht zanun O. zim Alhasa, i biri 
. i Shabanit, bcnuës në Martanesh, qi pandehet se 
me datën 5-12-1941 ka rrëmbyer e turpëruar për· 
dhunisht të qujtunën Sherife Goxherin nga Morta· 
neshi; Kryetari i Gjykatës së Shk. l-rë ~ Elbasanit . 
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që prej datës shpalljes të këti vendimi, të pande· 
hunit përmendun i nep dhetë ditë afat, për me u 
prezantue para Gjykatës. Në kjoftë se nuk i para· 
qitet Gjykatës mbrendo këtij afati vërtetohet se nuk 
don me ju bindë ligjës, dhe kështu ka me u shikue 
gjyqi në mungesë, kan me ju rrëzue të drejtat ci 
vile, ka me ju sikvestrue pasunio 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 përmenduna i 
asht shkrue Prokurorisë Shteti dhe në mbështetje 
të nene ve 371, 372 tEb procedurës penale shpallet 
ky vendim. 

Elbasan, më 8-6-1942-XX. 
'Kryetar i 

.,. 

Mbasi nuk asht Muharrem Abasllori, i biri i 
Salikos, bonuës në kot. Trobël, qi pandehet se me 
d. 16-8-941-XIX ka tentue të vrasi të qujtunin Hasan 
Ibrahimin nga katundi T robël, Kryetario e Gjykatës së 
Shk. I-rë Beratit që prej datës se shpalljes të këti ven· 
dimi, të pondehunit përmendun i nep dhetë ditë 
afat, për rr.e u prezantue para Gjykatës. Në kjoftë 
se nuk i paraqitet Gjykatës mbrenda këtij afati vërte· 
tohet 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 pasunio dhe me 
as nji mënyrë nuk ka me posë të drejtë ankimi 
mbi veprimet e bamuna, 

Të gjith karabinierët e policët jonë të · dety 
ruem me zanjen e tij. 

Për plotësimin e veprove të përmenduno i 
asht shkrue Prokurorisë Shtetit dhe në mbështetje 
të neneve 371, 372 të procedurës. penale shpallet 
ky vendim. · 

Berat. me 5-5-1942.XX. 
Kryetar· i Gjyqit 

* 
Mbassi nuk është zanun Safet Brahimaj i biri 

i Saraçit nga katundi Gumenicë i cili pandehet se 
me datën 10-10-1942-XX, së bashku me tre shokë të tje 
rë ka grabitur në Oishebordhë një sosi të hollash 
nga banesa e cnkusit Nevrus Myrteza Bardhaj nga 
katundi Oishebordhë duke përdorur friksim me or· 
më kundra ankusit dhe pjesëtorve të forniljes së 
tij ; Kryesija e Gjykatës së Shk. I rë të Vlorës i jep 
dhjetë dit afat për me u prezontue pora Gjykatës. 
Në qoftë se nuk i paraqitet Gjykatës bren· 
do këtij afati vërtetohet se nuk don me ju bindë 
ligjës, dhe kështu ka me u shiku Gjyqi në munge 
së, kanë me ju rrëzue të drejtat civile ka me ju 
sekuestrua pasurijo dhe me as një mënyrë nuk ka 
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me pas të drejtë ankimi mbi veprimet e bamuna. 
Të gjithë karabinjerët e policët janë detyruem 

për zanien e tij. 
Për plotësimin e veprave të përmendura i 

është shkruar Prokurories Shtetit dhe në mbështet 
je të neneve 371-372 të Procedurës Penale shpallet 
ky vendim. 

\tlorë, më 19-6-19ql-XX. 
Kryetari 

* * * 
Mbasi nuk është zanë Hasko Haxhul Orme 

naj nga katundi Gjorm, i biri i Baxhulit. i cili 
pandehet se me datën 15-XI-1941 ka vjedhur 
një ka të quajturit Loi Koretes nga katundi 
Bunavi, dhe për vrasjen të munguar në dëm të 
Çerçis Zeqirit nga katundi Vodice; Kryesija e 
Gjyqit Shk. lrë të Vlorës që prej datës shpalljes 
të këtij vendimi të pandehurit i jep dhjetë dit 
afat për me u prezantue para Gjyqit. Në qoftë 
se nuk i paraqitet Gjyqit brenda këtij afati 
vertetohet se nuk don me ju bindë ligjës 
dhe kështu ka me u shiko Gjyqi në mungesë, 
kanë me ju rrëzo të drejtat civile, ka me ju se 
kvestru pasurija dhe me as një mënyrë nuk ka 
me pas të drejtë ankimi mbi veprimet e bamuna. 

Të gjithë karabinjerët e policët janë të de 
. tyruem për zanjen e tij. 

Për plotësimin e veprave të sipërme i është 
shkruar Prokurories dhe në mbështetje të nenit 
371 dhe 372 të Pr. P. shpallet ky ~endim afati, 

Vlorë, me 19-6-1942-XX 
Kryetari 

* * * 
Mbasi nuk asht zanun Dalip Topuzi, i biri 

Muharrëmit, hanuës në Lagj. Budë ll të Prezës, qi 
pandehet se me d. 9-10 1941, ka vrarë të qoj 
tunin Mehmet Islamin; Kryetaria e Gjykatës së 
Shk. I. Durrësit që prej datës shpalljes të këti 
'vendimi, të pandehunit përmendua i nep dhelë 
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 shikuë gjyqi në mungesë, 
kan me ju rrëzue të drejtat civile, ka me iu sik 
vestruë pasunia dhe me as nji mënyrë nuk ka 
me pasë të drejtë ankimi rubi veprimet e bamuna. 

Të gjith karabinierët e policët janë të de 
tyruem me zanjen e tij. 

Për plotësimin e veprave të përmënduna i 
asht shkrue Prokuroriës Shtetit dhe në mbësh 
tetje të nenit 371, 372 të procedurës penale 
shpallet ky vendim. 

Durrës, më 2,5-1942-XX I 
Kryetari 

15 

* * * 
Mbasi nuk a~ht zanon Selim Muka Rama 

zan Kurti të dy banuës në Shetaj.Shijak, qi pan 
dehen se med. 5-12-1941, kanë vrarë të qujtu 
nin Hajdar Zelën, nga Preza; Kryetari a e Gjyka 
të së Sbk. I Durrësit që prej datës shpalljes të 
këti vendimi, të pandehunit përmendun i nep 
dhetë ditë afat, për me u prezantuë para Gjyka 
tës, në kjoftë se nuk i paraqitet Gjykatës mbren. 
da këti afati vertetohet se nuk don me ju bindë li 
gjës, dhe kështu ka me u shikuë gjyqi në mungesë, 
kan me ju rrëzue të drejtat civile, ka me ju 
sikvestruë pasunia dhe me as nji mënyrë nuk ka 
me pasë të drejtë ankimi mbi veprimet e bamuna. 

Të gjith karabinierët e policët janë të de 
tyruem me zanjen e tij. 

Për plotësimin e veprave të përmëndnna i 
asht shkrue Prokuroriës Shtetit dhe në mbësh 
tetje të nenit 371, 372, të procedurës pena 
le shpallet ky vendim. 

Durrës, më 2-5-1942-XX 
Kryetari 

* * 
Mbasi nuk asht zanun Fevzi Hajdaraj, i bi 

n I vanuës Pastera, qi pandehet se me dat 20- 
10 1941 ditën e ka vrarë të qujtunin Sula Re 
xhep Ajzia nga Zhepa; Kryetaria e Gjykatës eë 
Shk. Lrë Beratit që prej datës shpalljes të këti 
vendimi, të pandehunit përmendun i nep dhe 
të 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 mun 
gesë, kan me ju rrëzue të drejtat civile, ka me 
ju sikvestruë pasunia dhe me as nji mënyrë nuk 
ka me pasë të drejtë ankimi mb · veprimet e 
ham un a. 

Të gjith karabinerët e policët janë të dety 
ruem me zanjen e tij. 

Për plotstësimin e veprave të përmënduna 
i asht shkrue Prokuroriës Shtetit dhe në mbë 
shtetje të neneve 371, 372 të procedurës penale 
shpallet ky vendim. 

Berat, më 20-4-1942-XX 
Kryetari 

* * * 
Mbasi nnk janë zënë të qojturit: 1) Ibra 

him Baçi; 2) Tele Baçi; 3) Abidin Baçi; 4) Di 
laver Baçi dhe 5) Ismail Rexhep Baçi, nga ka, 
tundi Çezmë e Pogradecit dhe tash t'aratisnn. 
për shkak se më datë 25-11-1941 ·XX, të gjithë 
tue qënë të armatosun me armë lufte që mba 
Din pa lej! dhe me petka ushtarake kan~ vrar! 
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me para-meJtim Ymer lzetnë dhe kanë plagosur 
Hekuran lzetnë nga katundi Strakanj, Kryesija 
e Gjyqit Kolegjial të Korçës D. ND. të përmën 
durvet në fjalë u jep dhjetë ditë afat, qysh prej 
ditës shpalljes së këtij vendimi, për, t'u prezan 
tuar para këtij Gjyqi, dhe në qoftë se nuk 
prezantohen para këtij gjyqi brenda këtij afati, 
vërtetohet se nuk binden ligjës dhe kështu Gjy• 
kata do t'a vazhdojë dhe përfundojë gjykimin në 
mungesën e tyre tue i përjashtuer nga të drej 
tat civile; do t 'u sekuestrohet pasunija dhe me 
as një mënyrë nuk kanë të drejtë ankimi për 
veprimet që janë· bërë. 

Të gjithë karabinierët si dhe organet e tje 
ra të sigurimit publik janë të detyruar me kap- 
jen e tyre. · 

Për plotësimin e vepërimevet të sipërmëu 
dun a ju shkrua Prokuroris Mbretnore dhe në 
mbështetje të nenevet 371 e 372 të K. P. P. 
shpallet ky vendim. 

Korçë, më 3.7 1942-XX. 
Zv. Kryetar i Gjyqit 

* * * 
Mbasi nuk është zënë i qojturi Qazim A 

lush Gjona, nga katundi Laktesh, dhe tash i a · 
ratisur për shkak ·se me datë 8-3-1941 në kohën 
e luftës Italo- Greke, dhe në një kohë kur ba 
shkë-katundari i tij lsuf Biba ishte tue punuar 
në arën e tij e ka qëlluar që nga dri 
tarja e shtëpisë dhe e ka vrarë, Kryesija e 
e Gjyqit Kolegjijal, të pandehurit i jep dhjetë 
ditë afat qysh prej datës shpalljes këtij vendimi, 
dhe në rastin se nuk prezantohet brenda këtij 
afati, vertetohet se nuk u bindet ligjëve dhe kë, 
shtu Gjykata do të vazhdojë dhe perfundojë gjy 
kimin në mungesën e tij, tue e përjashtuar nga 
të drejtat civile, do t'i sekuestrohet pasurija dhe 
me asnjë mënyrë nuk ka të drejtë ankimi për 
veprimet e kryera. 

Të gjithë karabinierët dhe organet e tjera 
të sigurimit publik janë të detyruar me kapjen 
e tij. 

Për plotsimin e veprimeve të eiper-mendnra 
ju shkrua Prokurorisë Mbretnore dhe në mbë 
shtetje të neneve 371 e 372 të K. P. P. shpa 
llet ky vendim. 

Korçë, më 1-7-1942-XX. 
Zv. Kryetari Gjyqit 

• • • 
Mbui nuk është zënë i qojturi Shefki Emin, 

nga katundi Hondisht, tash i aratisur për shkak 
se me datë 7-4-1942-XX, ka vrarë me armën e luftës 
që mbante pa leje, baehkëkatundarin e tii Ajaz 
Ajazë, nga ay katund. Kryesija e .Gjyqit Kole· 

gjijal, të pandehurit i jep 10 ditë afat qysh prej 
shpallje i së këtij vendimi për t'u presantuar pa 
ra Gjyqit, dhe në qoftë se nuk prezantohet bren 
da këtij afati, vërtetohet se nuk i bindet ligjës 
dhe kështu gjykata do të vazhdojë dhe përfun 
dojë gjykimin në mungesën e tij tue e përjash 
tuar nga të drejtat civile, do t'i sekuestrohet 
pasurija dhe me as nji' mënyrë nuk ka të drej 
të ankimi për veperirnet që jenë bërë. 

Të gjithë karabinierët dhe organet e tjera 
të sigurimit publik janë të detyruar me 1' apjen 
e tij. 

Për plotsimin e veprimeve të sipermendura 
ju shkrua Prokurisë Mbretnore dhe në mbësh 
tetje të neneve 371 e 372 K. P. P. shpallet ky 
vendim. 

Korçë, më 1-7-1942-XX 
Zf'.V. Kryetari Gjyqit: 
• * • 

Me qënë Ee nuk janë zënë të qojturit 1) 
Kajan Karafil Oshafi, nga katundi Blacë, 2) My 
slim Peza, 3) Shyqri Peza, 4) Fadil Peza, nga 
katundi Pezë e Shijakut, dhe 5) Aqif Lleshi, nga 
Dibra, të aratisur dhe të akuzuar për shkak se 
Kajan Karafili, me datë 29-S-1940, në bashkë 
punim direkt me dy persona të pa njohur dhe 
të pa indefikuar, me paramejtim kanë vrari 
Neki Demir Starovën në qytetit e Pogradecit. 
I pandehuri Kajan në këtë vrasë e ka qënë i 
shtytur nga të pandehurit Myslim Peza dhe v~ 
llezrit e tij Shyqri dhe Fadil Peza që dhe këta 
të tre nga i pandehuri Aqif Lleshi. Prandaj Krye• 
sija e Gjyqit Kolegjial të Korçës u jep dhjetë 
ditë afat të pandehurvet të aratisur që të pre 
zantohen para Gjyqit Kolegjial të Korçh dhe 
në rastin e kundërt vertetohet se nuk u binden 
ligjës dhe kështu Gjyqi do të vazhdojë në mun 
gesën e tyre, do të perjashtohen nga të drejtat 
civile, do t'u sekuestrohet pasurija dhe me as 
një mënyrë nuk kanë të drejtë ankimi për vë 
përimet e bëra. 

Të gjithë karabinerët si dhe organet' e tjera 
të sigurimit publik janë të dutyruar me kapjen 
e tyre. 

Për plotësimin e veprimeve të siper-përmendu. 
ra ju shkrua Prok urorise Mbretnore dhe në 
mbështetje të neneve 371 e 372 të K. P. shpa 
llet ky vendim. 

Korçë, me 31-7-1942-XX 
Zev. Kryetari Gjyqit 

Shtyp. Nikaj - Tirao6 
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Dekret Mëkambësuer Nr. 171 
26-VI-1942-XX 

Krijim i vendit të Këshillit të Posaçëm 
për Çashtjet Agrare të Tokave të Liruara pranë 

Min së T. L. 

NA 
Mt!:K.AMBt!:S I P:ERGJITHSHt!:M I MADHNIS TIJ 

VIKTOR EMANUELIT 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 u-pa Neni 15 i Statutit Themeltar të 

Mbretnis; 
Mbassi u-pa Dekreti Mëkambësuer datë 28 

Fruer 1942-XX nr. 22, që cprovon Tobelct Oma 
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nike të personelit të Ministris së Tokave të Lirueme; 
Mbassi u-ndigjue Këshilli i Ministra vet; 
Mbi propozimin e Ministrit Sekretcr Shteti për 

Tokat e Lirueme, nji mendimi me Ministrin Sekre 
tar Shteti për Financat, - 

kemi dekretue dhe dekretojmë: 

Neni 1 
Krijohet, pranë Ministris së Tokave të Lirue 

me, vendi i Këshilltarit të Posaçëm për Çashtjet 
Agrare të Tokave të Lirueme. 

Këshilltari i Posaçëm ndihmon Ministrin në 
:tgjidhjen e çashtjeve agrare të Tokave të Lirueme. 

Neni 2 
Këshilltari i Posaçëm emnohet me Dekret Më· 

kambësuer, mbi proponimin e Ministrit Sekretar 
Shteti për Tokat e Lirueme, mbasi të jetë ndigjue 
Këshilli i Ministrave; për efektet jerarkike asht nji 
gradë me Këshilltarët e Përhershëm të Ministrive 
dhe do t' i paguhet nji shpërblim i përmuejshëm 
baras me atë qi marrin ata. 

Neni 3 
Ministri i Financavet asht i autorizuem me 

bamë ndryshimet e .nevojshme në bu het për vue 
mjen në zbatim të ktij Dekreti, i cili hyn në fuqi 
ditën e botimit në Fletoren Zyrtare dhe ka me i u 
paraqitë Këshillit Epërm Fashist Korporativ për 
kthim e tij në ligjë. 

Urdhënojmë që ky Dekret të botohet në Fleto 
ren Zyrtare të Mbretnis. tie i dhanë mandat cilitdo 
që i përket me e rs spektue dhe me ba që të res 
pektohet. 

Tiranë, më 26-6-1942-XX. 
Francesco Jacemeni d. " 

M. Kruja d. v. 
Shuk Gurakuqi d v 
£krem Vlora d. v . 

Dekret Mëkomb. suer Nr. 172 
2-7-1942-XX 

Shtesë në D. M. nr. 257 (1940) 
për ndarjen e gjobave pekuniare 

NA 
MEKAMBES I PitRGJITHSH~M I MADHNIS TIJ 

VIII.TOR EMANUELIT III 
P1tR HIR T~ ZOTIT E VULLNET T~ KOMBIT 

MBRET I IT ALIS DHE I SHQIPNIS 
PERANDOR I ETIOPI$ 

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

Mb.req dhe neni 14. i D. M. nr. 101 d. 3 Prill 
194.0XVllI, kthye në Ligjë d. 12-7-1940-XVIIl. nr. 358, 

Tue pa nevojën me i bo nji shtesë D. M. nr. 
257 d. 8-7-194.0-XVIII. kthye në ligj"' d. 5-5-194.1, mbi 

. dispozita për ndarj•n •"gjobave pekuniere , 

Mbas si u ndigjue Këshilli i Ministra vet; 
Mbi propozimin e Kryetarit të Këshillit të Mi 

nistravet, nji mendimi me Ministrin Sekretar Shteti 
për Financat. 

kemi dekretue dhe dekretojmë: 

Neni 1 
Dekretit Mëkambësor Nr. 25 7 d. 8 Korrik 1940- 

XVIII. mbi dispozitat për ndarjen e gjobave peku 
niare i bahet kjo shtesë : 

Në bazë t' ardhunave që rrjedhin nga gjysma 
e prodhimit të gjobavet dhe të saksjoneve të cdo 
lloji pekuniare qi shkojnë në favor t' organeve 
nxjerrse si mbas nenit 2 të D.M. nr. 257 d. 8 Ko 
rrik 1 CftO-XVIII, Ministrija e Financa vet autorizon 
me Vendimin e vet shtimin, në fund të çdo tre 
mujorit, e fondit në budgetin e vet nën kapitullin 
e posaçëm wDerdhje në favor t' organeve vertetue 
se nga gjobat ndeshkimore e saksjoneve pekuniare 
të çdo lloji me përjashtim të Rojës Mbretnore të 
Financës" kur vërtetimi asht ba prej organevet të 
ndryshme jo të Rojës Mbretnore të Financës si mbas 
germës a) të nenit 2 të Dekretit të nalt-përmendun 
e, shtimin e fondit nën Kapitullin e posaçëm cDe 
rdhje në favor të fondit grumbull të Rojës Mbret 
nore të Financës për t' ardhuna nga gjobat ndesh 
kimore e saksjone pek~a;e të cëiolloji> - k:ur lëta 
rrjedhin ·;~;jve'°rt~tiinëve-te-kryemëii:ga ata që 
bajnë pjesë në Rojën Mbretnore të Financës si mbas 
germës b) të nenit 2 të Dekretit në f1alë 

Për n jerrjet që efektohen në tremujorin e 
fundit t' ushtrimi financjar, shtimi i fondit bahet 
n' ushtrimin financjar ndjekës. 

Neni 2 
Ky Dekret hyn në fuqi nga dita e shpalljes 

r.ë Fletoren Zyrtare të Mb·etms dhe ka me i u pa 
raqitë prei Krye sis së Kshilht të Ministravet, Kshi 
llit t' Epërm Fa .hist Kor pora ti V" për kthimin e tij në 
ligjë. 

Urdhnojmë ·që ky Dekret të botohet në Fleta· 
ren Zyrtare· të Mbretnis tue i dhanë mandat cilitdo 
që i përket me e respektue dhe me bo që të 
respektohet. 

Tiranë, me 2-7-FIJ.2-XX 
Francesco Jacomonl d. •· 

M. Kruja d. v. 
Shuk Gurakuqi d. v. BKSH



Dekret Mëkamb8suer Nr. 173 
10-7-1942-XX 

Rekuizim ,pronash për ndërtimin e nj~ kanali 
_.,:' n' .-jroporti~ e Tiren- s 

NA 
M:!!.:KAMBitS I PitRGJITHSHitM I MADHNIS TIJ 

VIKTOR EMANUELIT III 
PitR HIR Tit ZOTIT E VULLNET TE KOMBIT 

MBRET I IT ALIS DHE. I SHQIP NIS 
PERANDOR I ETIOPIS 

Në virtyt t' autoritetit që Na asht deleguE- ; 
Mb,ssi u-pa kërkesa e Komandës së Aironcu 

tikës Mb:etnore të Shqipnis me datë 3 Oershuer 
1942-XX, rr bi rekuizimin e pasunive të pclusjtëshme 
që nevojiten për ndërtimin e nji kanali mt ledhës 
n' ajroport n e Tiranës; 

Tue marrë para sysh se rekurojnë ekstremet 
e interesit botuer ; 

Mbassi u-panë nenet 2 e 4 të Dekretit Më· 
kambësuer datë 2 Shtatuer 1939-XVII, nr. 77, kë 
thye në ligjën datë 12 Tetuer 194.lXIX nr. 472; 

Mbi propozimin e Kryetarit të Këshillit të Mi. 
nistravet; 

kemi dekretue dhe dekretojmë: 

Urdhënohet rekuizimi dhe për pasojë okupim 
për njl kohë prej gjashtë muejsh tue fillue nga 1-6' 
1942-XX, për ndërtimin e nji kanali mbledhës. 
n' ajroportin e Tiranës, i pasunive të pa-luejtëshme 
ndodhun në lagjen e Laprakës, pronë e të poshtë. 
treguemvet: 

1) Ham di Pazari 
'l) Hyson Kazazi 
3) Myslim Abdullahi 
it) Hatije Pellumbi 
5) Soli Alla 
6) K. K. Shqiptare 
7) Rruga Private 
8) Mal Visha 

tregue në.,kartën korografike që i bashkangjitet kë 
tij Dekreti dhe vistue me Urdhënin t' Onë, nga 
Kryetar' i Këshillit të Ministravet proponues. 

Ky Dekret do t' u njoftohet në vështrim të ne 
nit S të D.M. datë 2 Shtatuer 1939-XVll, nr. 77, 
pronarëve dhe mbajtësave të pasunive të pclujtë 
shme të rekuizueme. 

Urdhënojmë që ky Dekret të botohet në · Fle 
toren Zyrtare të Mbretnis, tue i dhanë mandat ci 
litdo që i përket m' e respektua dhe me ba që të 
respektohet. 

Tiranë, me 10-7.1942-XX 
Francesco Jaoomoni d. v. 

M. Kruja d, v. 

Dekret ''i?kambesuer Nr. 174. 
13-7-1942-XX 

Shpronësim prone n Lesh për ndërtimin 
e Kczer mes së K. K. Mh.' Mb. 

NA 
MEKAMBËS I P:!!.:RGJITHSH:!!.:M I MADHNIS TIJ 

v IK TOR EMA ~(1''!.l'f Ill 
P~R HIR TË Z')' TT •' , , I TË KOMBIT 

MBRET;_ i, 
PER• 

,lQIPNIS 
JPIS 

Në virtyt t' autoritetit që .\Ja asht delegue; 
Mbass1 u pa Duret1 i Jonë datë 11 Dhetuer 

lS2-9-XVIL nr. 17- që përrnbcn normat për shpronë 
sime t' interesës publike ; 

Mbassi u pa kërkesa e Korrondës Eprore të 
FF. AA. në Shqipni datë Oershuer 1942-XX 
Nr, 14 4; 

Mbi propozimin e Minis1rit për Punë Botore , 

kemi dekretue dhe dekretojmë: 

Nen· i vetëm 
Asht deklarue i interesës publike ndërtimi i 

Kazermës së K. K. Mb. Mb. ne Lesh e- për pasojë 
Urdhënohet shpronësimi i nji pjesës së pronës së 
Z. Ndue Lleshi me hapësie afro m2 1050, që ndo 
dhet në vendin që rezulton në hartën korografike 
përkatëse, e cila, mbassi t' jetë vistue me Urdhë 
nin t' Onë prej Ministrit proponues, do t' i bashka 
njitet këtij Dekreti. 

Po në këtë hartë tregohet plani përpjestues i 
zonës për t' u shpronësue bashk me emnin e pro· 
narit përkatës. 

Ministri proponues ngarkohet me zbatimin e 
këtij Dekreti. 

Urdhënojmë që ky Dekret të botohet në Fle 
toren Zyrtare të Mbretnis tue i dhanë mandat ci 
litdo që i përket me e respektue dhe me bo që 
te respektohet. 

Tiranë, më 13-7-1942-XX 
Francesco Jacomoni d. v. 

Iljas H. Agushi d. v- 

Dekret Mëkambësuer Nr. 175 
13.7-1942-XX 

Shpronësim zone në Vlonë 
për magazina t' Artiljeris 

NA 
MEKAMBltS I PltRGJITHSH:!!.:M I MADHNIS TIJ 

VIKTOR EMANUELIT III 
PttR HIR Tti: ZOTIT E VULLNET T:!!.: KOMBIT 

MBRET I IT ALIS DHE I SHQIPNIS 
PERANDOR I ETIOPIS 

Në virtyt t' autoritetit që Na asht delegua; 
Mbassi u-po Dekreti i Jonë datë 11 Dhetuer 
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1939.XVII, nr. 178, që përmban normat për shpro 
nësime t' interesës publike; 

.. Mbassi u-pa shkresa e Komandës Eprore të 
FF. AA. në Shqipnië, datë 3 Prill 194.2-XX. nr. '124.6; 

Mbi propozimin e Minjstrit Sekretar Shteti për 
Punë Botore ; . 

kemi dekretue dhe dekretojmë: 
Nen' i vetëm: 

Asht deklarue i interesës publike ndërtimi ma- 
gazinave për Sekcjonin e ndaëm t' artilieris në 
Vlonë, në vendin që rezulton në hartën korografike 
përkatëse, që, mbossi të jetë vistue me Urdhënin 
t Onë prej Ministrit proponues, do t' i bashkanjitet 
këtij Dekreti, prona e VII. Kokoshi e Z. Jan Kos 
tandin Mingo. 

Po në këtë hartë, tregohet plani përpjestues i 
zonës· për t' u shpronsue, bashk me emnat e pro 
norë 'let përkatës. 

Ministri proponues asht i ngorkuem me zbo 
timin e këtij Dekreti. 

Urdhënojmë që ky Dekret të botohet në Fle 
toren Zyrtare të Mbretnis, tue i dhanë mandat cilit 
do që 1 përket t' a respektoj dhe të bajë që të 
respektohet. 

Tiranë, me 13-7-194.2-XX. 
Francesco Jacomoni d. v 

ilj as Agushi d. v, 

Dektet Mëkambësuer Nr. 176 
16-7-1942-XX .. 

Shpronësim prone në Tiranë 
për ndërtim banesash për oficera 

NA 
Mt!:K.AMBl!:S I Pl!:RGJITHSH:ti:M I MADHNIS TIJ 

YIK'IOR EMANUELIT III 
Pl!:R HIR TË ZO':!:'IT 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 Dekreti i Jonë datë 11 Dhetuer 

1939-XVII. nr. l 78, që përmban normat për shpro 
nësime t' interesës publike; 

Mbassi u-pa shkresa e Komandës të FF. AA 
ne Shqipni, datë 15 Prill 194.2-XX. nr. 1141; 

Mbi propozimin e Ministrit për Punë Botore 
kemi dekretue dhe dekretojmë: 

Nen· i vetëm 
Asht deklarue i interesës publike ndërtimi i 

godinave për banim oficjerash në Tiranë, e për 
pasojë Urdhënohet shpronësimi i nji pjesës së pronës 
të Z. Osman Mehmet Muça që ndodhet në vendin 
që treqohet në hartën korografike përkatëse, që, 
mbassi f jetë vistue me Urdhënin _t' Onë prej Mi 
nistrit proponues, i bashkanjitet këtij Dekreti. 

Ministri proponues ngarkohet me zbatimin e 
k~tij Dekreti- 

Po në këtë hartë tregohet plani perpjestues i 
zonës për t' u shpronësue bashk me emnin e pro 
narit përkatës. 
. Urdhënojmë që ky Dekret. të . botohet në'"Fle 

teren Zyrtare të Mbretnis' tue i' dhanë mandat 
cilitdo që i përket me e respektue dhe me ba që 
të respektohet. , : ,. 

Tiranë, me 16-7-194.2-XX 
Francesco Jacomonl d, v. 

Iljas H. Agushi cl. v. 

Dekret Mëkornbësuer Nr. 177 
16-7-1942-XX 

Shpronësim trojesh e godinash n~ Berat 
për aplikimin e planit rregullues 

NA 
M:li:K.AMB1£S I Pl!:RGJITHSH:ti:M l MADHNIS TIJ 

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

MBRET I ITALIS DHE l SHQIPNIS 
PERANDOR I ET.IOPIS 

Në virtyt t' autoritetit që Na asht deleque . 
Mbassi u-pa Dekreti datë I I Dhetuer 1939-XVII 

nr. 178 që përmban normat për shpronsime t' inte 
resës publike ; 

Mbassi u-pa nevoja e shpronsimit të disa trojeve 
në qytetin e Beratit; 

Mbi propozimin e Ministrit Sekretar Shteti për 
Punët e Mbrendëshme, nji mendim me Ministrin 
Sekretar Shteti për Punët· Botore; 

kemi dekretue dhe dekretojmë: 
Nen' i vetëm 

Asht deklarue i interesit publik shpronësimi i 
roje ve e godinave të poshtë-tregueme në qytetin 
e Beratit, për aplikimin e planit rregullues: 

1. Dyqani i Sulo Muzhakës që kufizohet: · L. 
rrugica e lagjes P. dhe V. oborri i pronarit, J. 
rruga Kryesore m" I 1- 

2. Oborri i Sulo Muzhakës që kufizohet: L. 
Dyqani i pronarit, P. shtëpija e të zotit, V. Oborri 
tij dhe J. Rruqo Kryesore m" 16. 
.• 3. Shtepija e Sula Muzhakës që kufizohet L. 

ioborri i të zot, P kopshti i F erid Haxhisalos, V. 
shtëpi e pronarit J. rruga Kryesore m", 27. 

4. Kopshti i Ferid Haxhisalos që kufizohet: L. 
shtëpi e Sulo Muzhakës P. rrugica e lagjes· V, 
kopshti i pronarit J. rruga Kryesore mi. 138. 

5. Shtëpi e se -vejës Ismail Shehut që kufizohet: 
L. P. e J. kopshti i pronares V. pjesa e shtëpis së 
sajë m'. 32. 

6 Kopshti dhe oborri i së vejës Ismail Shehut 
që kufizohet L. dhe P. rrugica të lagjes V. shtëpi, 
kopshti dhe oborri i pronares J. rruga Kryesore e 
vjetër mt. 1102. 

7. Furri dhe dyqani i Ismail Kurteshit që kufi· 
zohet . L. Truell i Bashkis, P. dhe V. rrema dhe 
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kopshti'- l I Jlforfutit' 'e' \!I," 'rr'ligc!' 1P::ryë'sorei Ei l vjetër': rn 2. 
961• i•' ,;1 "'" , •. ~,,=>i ,, l. !, ,,! !jJ ,;l, '""' ,, ., 

., 1"108.i•Kbpshtic-f .gistdai'l11Kutl~~hit ''që "kunz~het, 'L. 
dhie''P:'rrugicb "'-të'' rhgje's;1 V':· kopshtf" r pron'1ri1; J. 
rruga lfi vjetëf'·~iyes6re dhe 1rte'tnb.•m\.' :s110;--' 
n..: 1 9. r:lyqctni 1i ls'tr!f Meçdnit qe' •klufiiohet: L 
rruqico e lagjes, P. kopshti i së v ei ës Etrhn T orrës. , 
V.1 lcopshti.i .pronont, dhe ,J1.,,rrerno e I ujit 1h~ 127. 
,.. , :~, .10. l<ioJDShtL iii, .Isui. ~Mel;:cm.1ih 'q,ë 1kiufi:z:ohet, u. 
rrJugioa e lagjes; FL, Kidpshti 1i< së, veiës -Emin. T anës, ' 
V.1 kopshti j. pronartt, u., . dyquni ci1 1prdrl'drit m" ,31 

11. Kopshti i ·s~,vejës1 Eminr'I' anës që. kufizohet 
L. dyqani dhe kopshti ;i,_,Jlsuf Mecanit P. dhe V 
kopshti jJ,piionor,i-t I?:i rrema e,1uj1t, m2, 8&., • , ' 
"' ·,, -Troiet, kopshtet eroborre t e, këtyne shpronsime 
ve si: dhe; dyqanet a shtëpit-.mbsrljnë në nji sipërfaqe 
p>rej ml. 207&, si· mbca -shenimeve lqë rezultojnë në 
hartën kczogrëfike përkatëse CJ!ë mbasi të jetë pa 
me Urdhënin. rt' Onë: nga- Ministri, proponues 'do 
t~i .hashkan.gj.itet këti ,[l)el<iretH . ..,, "- ; 
, , 1Mi-nJ.stfi proponues asht;,· i•· ngarku.etn me zbo- 
iimip këti- Dekreti.s. 1 • , - - , , , - • ..- , 

Urdhënojmë që ky Dekret të botohet në Fle 
toren Zyrtare të Mbretni». 'tue f dhanë mandat 
cilitdo qe i përket me e respektue dhe me bo që 
të respektohet. 

Tiranë, me 16·7-194 ),XX. 
Francesco Jaccmoni d. v 

M. Kruja d. v. 

Iljes H. ~gu~hi d.. 'f,.,1, ,.,J;;!'l 1,,,,!.:,·, 

. , . Dekret . M~\{ambësuer Nr. 178 1' 
'"'' . C' 16-1ft942..1XX 

f I! • i ~ , i , ..., , ; 

Shpronësim pronash për sistemimin e rrugës 
Shkodër-Pukë ' ' ,· 

I I ' 11 · ~ •• 1 

NA 
M1tKAMB1t8 I•.P1tRGJITHSH1tM I MADHNIS TIJ 

VIKTOR EMANUELIT III 
. P1tR HIR Tit ZOTIT E VULLNET Tit KOMBIT 

MBRET l IT A.LIS DHE I SHQIPNIS 
PERANDOR I ETIOPI$ 

i'\ 

Në virtyt t' autoritëtit që Na asht delegue 1 

Mbassi u-pa Dekreti i Jonë date 11 Dhetuer 
1939-X VII, nr. 170. që përmban normat .për shpro 
nësime t' interesës publike • 

Mbassi u-pa kërkesa e AS.A-s dotë 2 Maj 
1942-XX nr. 34 so 1 

Mbi propozimin e Ministrit Sekretar Shteti për 
Punë Botore; • 

kemf dekretue dhe dekretojmë: 

Nert' i vetëm 

Asht deklorue i' interesës 'publike sistemimi i 
pjesës së rrug0s Shkodër· Pukë, pranë Km. 7, pranë 
katundit Rrene Komune Guri i Zi, për cka do të 

5 

shpronësohen 'pronat e·, Z. Z : 1) Filip Matku me 
hapësi m2• 78 kufizue . në Veri: nUg'Cl 'Pukë,Shk:6' 
dër. n~ Prendim . Rruga e· Lejthiës :'n'' Jltgë':-. prona 
ri vetë, në Lindje: Lush Matija. i , . , , · 1, • ,1 

2f Lazer Simoni me hapësie m '. 390, 1kufizue; 
në veri: pronari vetë; në Prendim, Kol Simoni Du 
shi; n Jugë : pronari vetë; në Lindje, rruga Lejthiës; 

3) Kol Simon Dushi, me hapësre rri2:' 510 kufi 
zue. në Veri: pronari Vetë i në. Prendim :l z'ef Ndre 
ka n' Jugë, pronori vetë, 'ne Lindje. ; . -: c ,,.,,.,.,,, 

3-a) Kol Simon Dushi, me hapësi m" 7211• kufi 
zue: në veri ; pranoni V'etë ; në prenndim :· 2lef 
·Ndreka dhe udha e madhe, në .Iuqë'. pronari. vetë, 
në Lindje: Kal Vlozen Deda · · , , -; , t , , 1 

4.) Zef Ndreka, me hupësi m1, 63.Q; ,kufizue ~ më 
Veri: pronari vete, në Prendim . 'Ke! Vllezën Deda, 
n Jugë: pronari vetë; në Lindje: Kol Simon -Dushi': 

4.-a) Zef Ndrekc. me hcpsie m". 60,5, kufizue : 
ne Veri: pronari vetë; në Pre ndim . udhe' e· rrid 
dhe; n' Jugë: Kol Simon Dushi, në ~inqj~: 1$9Y $f 
mon Dushi; , · · 

5) Kel, Pjetër, Sender e Lin Dedo · të bi,rft ~ 
e Shanit, me dapësie m 1• J 212, kufizue, në .Veri.. 
pronari vetë, në Pren:iim: Kol Simon Dushi, i.në Ju 
gë: pronari vetë; në Lit dje Zef Ndreka, sikurse tre 
gohet në planin korografik përkatës. që mbasi· tje 
të vistus me Urdhënin t' Ortë prej Ministrit propo 
nues, do t' i bashkanjitet këtij Dekreti, 

Ministri proponues asht i ngorkuem me zba- 
timin e këtij Dekreti. . 

Urdhënojmë që ky Dekret të botohet në Fle 
toren Zyrtare të Mbretnis. tue i dhanë mandat 
cilitdo që i përket t a respektojë dhe të balë që 
të respektohet. 

Tiranë, më 16-7-194.2-XX 
Francesco Jacomoni d. v. 

Iljcs H. Agushi I- 

Dekret Mëkcrnbësuer Nr. 179 t 

16-7-1942-XX 

Rekruzim pasunive në Tiranë për banese' 
Oficerash të Presidit 

'·r 
NA ,. , 

MËKAMBËS I PËRGJITHSHËM I MADHNIS TIJ 
VIKTOR EMANUELIT III . 

PËR HIR TË ZOTIT E VULLNET TË' KOMBIT 
MBRET I IT AL!S DHE I SHQIPNIS ' V ' 

PERANDOR I ETIOPIS 

Në virtyt t' autoritetit që Na asht d@legue·;· 
Mbasi u.pa kërkesa e Komandës Eprore të 

Fuqive t' Armatosuna Shqipni me datën '22 Prill 
19'i2-XX nr. 22sn AV dhe nr. 3389/AV datë 2,.6·1942· 
XX, mbi rekuizimin e pcsunis së polujtëshme · ish 
pronë e Lonjës Eva Pigan dhe tash e bleme dhe 
e zotnueme nga Z. Oczim Haveriqi, ndodhun në 
Tiranë - Rruga Mihal Gromeno nr. 2 ~ për tu 
përdorë për banesë oficeresh . të Presidi:t ; , 
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Tue marrë parasysh se rekurojmë ekstremet e 
interesit botuer; 

Mbasi u-panë nenet 2 e 4 të Dekretit Më 
kambësuer datë 2. Shtatuer 1939-X Vll nr. 77; 

Mbi propozimin e Kryetarit !ë Këshilli] të Mi 
nistravet; 

kemi dekretue dhe dekretojmë: 

Urdhënohet rekuizimi dhe për pasojë okupimi 
për nji kohë prej nji vjeti nga data e okupimit e 
pasunis së paltëshme ish pronë e Zojës Eva Pigan, 
dhe tash e bleme dhe e zotnueme nga Z. Oazim 
Haveriqi, ndodhun në Tiranë, Rruga Mihal Grame 
no nr. 2, për t' u përdorë për banesë oficerash të 
Presidit të Tiranës, tregue në kartën korografike qi 
i bashkëngjitet këtij Dekreti dhe vistue me urdhë 
nin t' Onë nga Kryetart i Këshillit të Ministravet 
proponues. 

Ky Dekret dot' u njoftohet, në vesh rim të ne 
nit 5 të D. M. datë 2 Shtatuer 1939-XVII nr. 77, 
pronarve dhe mbajtësave të pasunis së pcluejtësh 
me të rekuizueme. 

Urdhënojmë që ky Dekret të botohet në Fle 
toren Zyrtare, tue i dhanë mandat cilitdo q' 1 për· 
ket me e sespektue dhe me ba që të respektohet. 

Tiranë, me 16-7-1942-XX. 
M. Kruja d. v. Francesco Jacomoni d. v. 

Dekret M< kambësor Nr. 180 
2-8-1942-XX 

Shpërblim i përkohshëm personelit 
t' Odave të Tregtis 

NA 
ME'lKAMBES I PERGJITHSH!f:M I MADHNIS TIJ 

VIKTOR EMANUELIT III 
MBRET I IT ALIS DHE I SHQIP NIS 

PËR HIR TË ZOTIT E VVLLNET TË KOMBIT 
Në virtyt t' autoritetit që Na asht delegue. 
Mbassi u pa neni 15 i Statutit të Mbretnisë 

nr. 14 të D. M. me dt. 3 Prill l 94P-XVJif. nr. 101; i 
ktyem në ligjë me dt. 12 Korrik 1940-XVIIi nr. 
1358; 

Mbassi u pane Dekretet t'Ona me dt, 3 Prill 
1940-XVIII Nr. 105 dhe me dt. 30 Dhetuer 1940- 
XIX Nr. 573, dhe me dt. 24 Nanuer 1941-XX 
Nr. 3281 

Mbassi u pa nevoja me dhanë nji shpërblim 
të mjaftueshëm të përkohshëm përsonelit të gjithë 
Odave të Tregtisë që mvaren nga Ministrija e E· 
konomis Kombëtare; 

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

Ekonomin Kombëtare, nji mendimi me Ministrin e 
Financa vet; 

kemi dekretue dhe dekretojmë: 

Neni 1 
Tue fillue prej 1 Kallnuer 1942-XX, nëpun 

scvat t' Odave të Tregtis, qoftë t' inkuadruem në ,, 

ruolet organike si edhe të marrun në shërbim pro 
vizor me rrogë ditore do t' u jepen, në të njatën 
masë dhe me të njajtat modalitete, indenitetet e 
përkohshme të caktueme për nëpunsat e Shtetit me 
Dekretet Mëkambësore dt. 30·12-1940.XX Nr. 573, 
datë 23 Janar 1942-XX Nr. 1 e dt. 1 Prill 
1942-XX Nr. 47. 

Çdo ndryshim mbi rrogat o indenitetet për 
të cilat bahet fjalë në Kryerreshtin e sipërm, që ka 
me u ba për nëpunësit e Shtetit, ka me i u apli 
kue, me Dekret të Ministrit t' Ekonomisë Kombëta 
re, nëpunsove t Odave të Tregtisë. 

Neni 2 
Shpenzimet ma të mëdhaja ev sntucle të ne· 

vojshme për zbatimin e nenit 1 ; Odat e Tregtisë 
kanë me i përballua me fondet e buxhetit të tyne. 

Çdo Odë Treqtiie ka me u kujdese, mbas pel 
qirnit të Ministrit t' Ekonomisë Kombëtare, me ba 
ndryshimet e nevojshme në buxhetet e tyne. 

Urdhënojmë që ky Dekret të botohet në Fle 
toren Zyrtare të Mbretnisë tue i dhanë mandat ci 
litdo që i përket me e respektue dhe me ba që të 
respektohet. 

Tiranë, më 2-8-1942-XX. 
Francesco Jacomoni d. v. 

M. Kruja d. v. 
Shuk Gurakuqi d. v. 
K. Kotte d. v. 

Dekret Mëkambësuer Nr. 181 
25-7-1942-\X 

Kalim i 7yrës Q. për Edilicjen Urbanistikën 
nën rnvarsin' e Min. së P. Botore 

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 No asht helegue; 
Mbassi u-pa neni 15 i Statutit Themeltar të 

Mbretnis dhe neni 14 i Dekretit t' Onë nr. 101 d. 
3-4-1940-XVlII. kthye në ligjë me ligjën nr. 358 d. 
12-7-1940-XVIII; 

Mbassi u-pa Dekreti Mëkambësuer nr. I 22 cl. 
12 Tetuer 1939-X VU me të din kje dekretue kri 
jim· i Zyrës Oendrore per Edilicje dhe Urbanistike; 

Mbassi u ndigjue Këshilli Ministruer; 
Mbi propozimin e Kryetarit të Këshillit të Mi 

nistrave, njij mejtimit me Ministrin Sekretar Shteti 
për Punët Botore, të Punve Mbrendëshme, të 
Drejtësiës dhe të Financa vet; 

kemi dekretue dhe dekretojmë: 
Neni 1 

. Zyra Q~ndrore për Edilicjen dhe e Urbanisti- 

BKSH



•. 
FLETORJA ZYRTARE 24 Gusht 1942-XX ~~~~~~~~~~~~~~~- 7 Nr. 96 

kës P. krijuame pranë Ministriës së P. të Mbrendë 
shme. me datë I Korrik të këtij viti kalon nën 
mvarsiën 'e Ministriës së P. Botore dhe personelit 
të saj të tashëm i jepet mundësie me lidh kontrate 
për nji vit me Ministrin përkatës. · 

Neni 2 
Person~li në fialë ka me posë pcqesët (rrogat 

dhe indemnitetet) që i janë pague deri tani. Mini 
strija e P- të Mbrendëshme ka me i dorëzua Mi· 
nistriës së P. Botore listën Zyrtare të personelit të 
sipër tregueme me paqesat perkatëse. 

Neni 3 
Dispozitat e përmbojtun ndër artikujt e ndry 

shme të Dekretit Mëkambësuer nr. 122 konfermo 
hen me ndryshimin që fakulteti dhe detyrat q' i 
përkitshin Ministriës së P. Mbrendëshme kuptohen 
të trasferuem m' atë të Botores (Art. 3 - Art. 4 - 
Art. 5) përveç sa thohet në nenin 4 që ndjekë. 

Neni 4 

Neni 11) i Dekretit Mëkambësuer nr. 122 ab 
rogohet dhe zavendësohet si vijon: 

Për shpenzimet e funksjonimit të Zyrës Oen 
drore për Edilicjen dhe t' Urbanistikës disponohet 
krijimi me Buxhetin e Ministriës së P. Botore i nji 
kapitullit të veçantë për shumën e Fr.shq. 160.000.. 

Neni 5 

Numri 5 i Nenit 4 të Dekretit Mël.:ambësuer 
nr. 122 datë 12 Tetuer 1939-XVII ndryshohet Si 
vijon: 

«Nga Këshilltari i Përhershëm prenë Mini 
striës së Kulturës Popullore». 

Neni 6 
Ministrija e Punve Botore ngarkohet me ri 

kqyrë rregulloren në veprim (Dekret Ministerial d. 
10 Fruer 1940 botue në Fletoren Zyrtare nr. 27 
d. 26 Fruer 1940-XVIII) në lidhje me këtë Dekret 
Mëkambësuer. 

Neni 7 
Ky Dekret do të hyjë në fuqi me datë I Ko. 

rrik 1942-XX dhe prej Ministrit propozues do t'i pa. 
raqitet Këshillit Epruer Fashist Korporativ për sjell 
jen e tij në ligjë. 

Urdhenojmë që ky Dekret të botohet në Fle 
toren Zyrtare të Mbretnis1 tuej i dhanë mandat ci 
litdo q' i përket t' a respektojë dhe të baj qi të 
respektohet. 

Tiranë, më 25-7-1942-XX. 
M. Kruja d. v, 
Iljas Agush! d. v, 

Francesco Jacomoni d. v. 
Shuk GurakUQ! ct. v. 

Dekret Mëkambësuer datë 9-6-1942-XX 

Revokim mase përjashtimi nëpunësi 

NA 
MËKAMBËS I · PËRGJITHSHËM I MADHNIS TIJ 

VIKTOR EMANUELIT III 
PËR HIR TË ZOTIT E VULLNET TE KOMBIT 

MBRET I IT ALIS DHE I SfIQIPNIS 
PERANDOR I ETIOPIS 

Në virtyt t' autoritetit qi Na asht deleque ; 
Mbasi u-pa Dekreti i Jonë datë 25 Oershuer 

1940-XVJII, mbi përjashtimin n;ra shërbimi të disa 
unsionarëve dhe nëpusave të Kryeministris dhe 
t Instituteve mvartës; 

Mbassi u-ndigjue Këshilli i Ministra vet; 
Mbi propozimin e Kryetarit të Këshillit të Mi 

nistravet, nji mendimi me Ministrin Sekretar Shteti 
për Financat ; 

kemi dekretue dhe dekretojmë: 
Revokohet masa e përjashtimit nga shërbimi 

i z. Zeqi Kodra, ish Kontrollor pranë Këshillit Kon 
trollues, dhe ri-merret në shërbim tue u inkuadrue, 
si shokët e tij, në grupin A) grada VII, - Krye 
tar Seksioni - të ruolit të personelit të Këshillit 
sipër-thanun dhe me rrogë mujore fr. shq. 350 (tre- 

. qindepesdhetë), në nji nga vendet që ndodhen 
vakant. 

Ky Dekret ka efekt c' prej 1 Korrik 19Li.O-XVIII. 
Urdhënojmë që ky Dekret të botohet në Fle 

toren Zyrtare të Mbretnis dhe t'i komunikohet Kë- 
shillit Kontrollues. · 

Tiranë, më 9-6-1942-XX. 
Francesco Jacomoni d, v. 

M Kruja d. v, 
Shuk Gurakuqi d. v. 

Mëkambësija e Përgjithëshme Mbretnore 

LAJMIM 
Ftohen të gjithë ata që, për okupime të për· 

hershme o të përkohshme ndërtesash e damesh re 
lative, janë ende kreditora ndaj Sipërmarrjen Ingj. 
Vittorino Amerio në lidhje me punimet e ndertimi 
t urzës sS drunit Nr. 1 e vueme në limanin e Du 
rrësit, të marruna nga Sipërmarrja në fjalë me kon 
tratën e lidhun me ish N) Segretarjatin për Punët 
e Shqipnisë më dt. 15 Janar 1941, me i paraqitë 
kësaj Mëkambësi së Përgjithshme Mbretnore-Zyra 
e Çashtjeve Private - lutjet e titujtë e kredisë së 
tyne mbrenda 15 (pesëmbledhetë) ditve mbas da 
tës së botimit të këtij lajmimit. 

Titujtë e paraqitun mbas këtij afatit nuk kanë 
me marrë para-sysh në rrugë administrative. 

Tiranë, më 30 Korrik 1942-XX. 
Sekretari i Përqjithshem 
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Mëkambësija e Përgjithshme Mb etnore 

LAJMIM 
Ftohen të gjithë ata që kërkojnë të drejta për 

okupime të përkoshme o të përherëshme nderte 
sash . o për dame psurne, o, sidoqoftë. janë kredito- 
ra dd~'j Sipërmarrjen Ccrnelli Comm. Luigi, që ka 
krye punime ndertimi.' pranë Selisë së Mëkambësi- 
së së Durrësit, shtatorresh druni. në vijim taktit të 
q1e1st~i~, pt :21 · Shkurt 1942-XX hdhë mo Zyren e 
x'Fieriios Civile të Durrësit, me i paraqitë kësaj M~- 
1k4\nb'~si 'Mbietnore - Zvrd e Çcshtjëve Private - 

rutfeff~ .!.i.t\l.jtë e.·~reaiv. e të. _ty.·he,,_ e k .. ~të gja .mbi:'J- ,. 
nda pesembdhete ditve prei dotës se shpalljes të 
këtij la~riiitril. ·Mbas këtij afati, huk do të merren 
~~ta JysH. 'ma. n' udhën 'odrinnistrctive 1ui1et e ti I 
'iujtë '. eilpataqituh. 'I~. ; I I• •. I • " I 

' - ' I l I T ,.,. I I 
Tiranë, më 27-7-1942-XX . . i 

Sekretari i Përqjithëshëm j 
i_l. i li I ... i I {) l • I ,,,j,111 ,1;· , r I oi • ' 

t.. 1 \j 
' 

,, 
J•litd,·, "1 ·,••LA JIM IM· ; : 

>11 ~. i '"rtoheh g'jithë ata që për okupim · të' përher 
'shëm'' o te' përkohëshëm ndërtesash k manash'' së 
m9sh.~e. j~pë . ende kreditore r ndaj Sipë~'IJ?,arii'en 
.«.trP g ..•. ~Jd9 Ca~.tell.ani» që k<;t krye punimet. e mirë- 
mpajtes së zakonshme të rrugës së nyhiies nga Li 
m'a~f 'n~' Kështjelii'n e Di.irr~sit të marrunc në.''bbze 

\/ ' i, ' 

të kontratës dt. 27 Shkurt .19.12, Nr.,.,l e r=porterit. 
me i. paraqitë kësaj Mëkambësi Mbretnore lutjet e 
'tit11jtë 'e 'kredive të tyne mbrenda 15 (pesërnbëdhe 
të) ditve mbas datës së botimit t.~. k.ëti( \<;iim.imit. 

Mbcssi të kalojë afati i sipërm nu'< kanë me 
u marrë ma para-sysh nudhë admimistrative as ti 
tujtë as lutjet e përmenduna, 

', inra.hëi, më, 4-8-1942 . .x X. :-i r 
. Sekretari i Përgjithëshëm 

\' 

1,Kj ''. 'l(!l1,r, t.. 
c,r rk·,,nnL , I , , 
{i}1 i ii'·-1 rr hi i I 1, I I 

r111d·1 1t 1 , I ,n, i • i 111 

r,(1 I 11[1 C ii 
r.o ; "iii 1fr1l il r. i rr 

f<-JCTir 1 hf f'ill'1j"l • )1 

'ilirn-rrq l 'lii 'i (,'f 
81'' s lJ - < : . ) _I A,' ilt I 

12 ·--;~[[, ·1 { 'I 'dtif if 
.. ut C:i)C.~1.1 r, ·,rfr;_ ( 

1,) I - ,I I 
11 

_P,j 

' ( I 
I"' 1 I i I l 'j' ~ 

l ,1 ;I . I .tn I 

, I 

l 1 

[ i ,1· I ,; 

• I I' 

,. Ir;, 
I ·tu' 

,f,. f1 I 1. ~- ) I - 

~•nfi_-,[ fun : tn i. jrt • .( 
<v i lr-: ~-li~ 11 i 1:) 

.t I JI I ,, 
I. I I r.1 1 I 1d •ul 

i li I ' t'- ..._ \) ,- I i l l 

l 

,Nr. 96 

Mëkombësija e .PërgiUhë11hm~ Mbretnore . ,1 

,, . I J ,,, H ,, L, , , I I, 1, "' ,, L· 
Id ,,i\ t >' >iit' q,Ji.,A UM I, M 111!/\\ •. • il ,.,,.,, ,1, 

t ,,: Ft'oh~b'1të''gjitië'iat~·q~lc~tkbii:ië;:fo• 1dr'Jjit(p~~ 

okupime të përkoh~hm:e''b 'W' pgrh1ershtri~ · sh'pitash 
o për dame të pësuenie o qe, sidoqoftë, janë kre 
.ditorc, ndaj Si~ë.rtnq. rri\:\P , i<~eg~qmi, .P.q.s.~w ~- {\ » q .. ë 
lçq ~ry;e punime Pfi~.rfirq~,!ip bQ.r.OftOfQ; 1, ,HgflHj P,P,t 
sherbirn cutotremesh, e .~µ,jtj~j~,~~ri~e\i, tran~ef,l;~h 
(parmuk), g9rit~ E!H- ,pt-çif\ë 1:'{jlë~, ,~fe.r .detit te, 1,Më 
kombësisë Mbr€ltnqr~11 r+~ R,<;1pfsh,tEln , ~ P.wz;ë~it . IHe 
i paraqitë Mëkornbësisë Mbretnore - Zyra e Ca 
shtjeve Private-lutjet e1 titujtë e kredive të tyne, 
e këtë' g'ja: mbrende pesërnbdhetë , diiva mbos da 
tës' së betimit te I këtij latrmt: -;Mba:Mnbtrrihlit të Jc~ 
'tij afatit 'nu~ kanë the u marrë- ma pora-sysh, -n. 
utihifo•1ddrninistr-ativ-e(i'futjet e titujtë e pcrcqnun. 

t rilanë, ë 30-7-1942-XX,1 ,t,·, !1 ' i I ' : I 
, , -,1, 1 ,p ~ ,111r ,n , ' t •• 11 , 1, 

1 
· , 

\ Sekretari i Përgjithëshëm 
' I I t I -- .• , , . , . ~ ' , , \ r . • • .• , 1 ,1, • . · , A ··· ES , 11, ·n I 1 

r «S.T · ,M.L, ,1,,-t,-.,. ''; d, t ,,f.,,,, ,,, 
" , 1 Shoq€1ni,.Ir~g~t~r'R 1 Apopµne .; Durrës 1 

' ·• 1:urRJt. ASAML~)f J~/\~A~ttrz{\J(?N'£sHMf 1.; 
' \) •. Ftone~ 1.Ak~ioh'{~i~t1 e Shoqnis «Stamles'» ''të 'tnb 
rrin pjesë në Asomblen e JJashtzakonëshme që do 

., të, mbahet. ~_zpë. 7 Sht~ue;r ,JS!~~ ·,?X , d~tën, f. Hënë 
roro .W,,p,p:).,,,:pëj~y~ën,e Shoqëriës ,IJ?.e r.tr~din 1e ~~- 
tës që vijon : • . r 

I . fl ~ 

, 1,M 1) ,MQ?imcimj ~t~t~tit1 dh~1~b.~mi.i I:(~p~talit në 
Fr.shq. 2 500.000. . • i,'j 1 I I , 1 •, ii 

2) Emërim i njëj Këshilltari tjetër. . . 

1Dtfrrë.~.,m~r.24-~l!P,~i-xx. I - • I 11 ,,/,.,1 
_. _ ~ 1 , , . J\ . _ Kryetari i, Ki3shilli t 

·1 , , r l r 1, l I •1 .. ,, n • ''-''. ,. · , , , . , · i. :. i, ,.,. .. ;-, • ... J 
• , . - rr ,1 .· n _ , 1·1 1. Isuf Beshiri d.v, T 1. I l ti . " l. I I 1 ) )l ')i I j ; · "":.' I l' :, ) I I 

/ ,d ·· 11 1;1 n,.-1 '"'fflbr' ·1n (llf'Ti. , i, - ; i"Ptl 1. i· 
r ;,,, , lmri:I 1\,1 

\ rrt 11 

1\ i I .r. h 'HTI ipul ''ff l1Yd ,I n!1 t 11,f 1\ J V ,1 
_(), I r I <l!, -,-; -.,1 1mq 111:,-rnil\1 i ii 1 ,,,fi·, ·c: •',,,1r Im 
', •t~ , "I \. ilo1or,10/I 11'.rcb,'l i ur rq] ltlh,: , J :-,!rp,,; 

'tPii '" 111 1 rr: 
,[T l u lo l ,! ii l,Di,(f y,t 'P ••mrr>1,,dl.ti 
() 1,,LH,l'ffl ,,nodh i f •fil ·r11•11d~J\ ii >t[ !;·.,\ 11 Tul 

•t u- t•?·d 1t q;j!) q(Ot;.jqq201 C t l i.iJT •q ,. p ,)f:d1f 
hr[od )v-,1 

·1:r.. ,:1,( i·\·('~ ,im '·•rm1 I 
'! t) f;[L1 1 i·Jt 

11 h 'rl,'.11,1A , ,11,II 'l r. .p •• 1,,111;_) .;l11rla 
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·I.I ., 

111 1 ',GXvNDIZIONI fi>•f\BEON~MENT-Ot,l •' 

A·t '·' JA·''•r'ALiwl jI"'PER01 • ·, '' ti ' 1 ·,., . ' ' !I ''F 01'b•: .,J,I l!AN , , ,. e M per un anno r. a . 20 
,UU!lP ,(Paes~ dell.Uutene -l'ostale)l l I' " , '"I', ;,,r , ,h o n,n ro, h 

(per 6 mesi , meta .p,r.e;z,ot 
1, Un numero del mese in corso (sino a 16 pagine) · rr'.' alb. 0,20 

• erretroto ~ ' ' · ' I i i ~ 'f' ~ 1 n 1.- ' & •• 1 
Ogni !asc.icolo ,e in. vendua . a,;,che pr esso le librerie autorizzate. 
Gli abbonamentl di regola decorrono dal giorno di rjcevimfqto dell'tmporto. 

Non sl garantisce l'tnvio del numeri arretratt. . . . , .. 
L'Importo dell'abbonamento o per numeri JeJ)arëiJ. Se' p:ti~Sfdentl tn Al 

bania. deve essere versato ai locall Ufllci di Finanza e la ·relatlva quletaazc 
rimessa al ¥r11ifler,i dell a F1JLT\JiRA; ,Pqi'0,41'-,~ .• e dqll'J\Q!!..Q.{Jmpero o dal' 
l'Estero, con assegno bancario stilato in _frailchi albanesi, aumentato (se per 
abbonamentl) di Ir. alb. O.SO per spesa di ql!it:!tahza. 

Gli Ufficl statali (ctvtlt .o milltarl) e ,gli Enti pubbllci quando autonomi o 
accentratl (ercë ·n~ gli ama '.dlpeiideai1) - pcSstcS?td rh!li~~ per iscritto unit 
!up copre gratuite (sc~olir ca 9bbq9oin~nto)_ p_er se, !';.Pl'r gli Ullicl dipendentll. 

• ·,,1 

,. r: Decreto Luoçotenenziale Nr,:, 1H l 'i i 

26-6·-19·42~xx· 
'tstituzione. pr.esio iL wdn!' d~~le Te;i;e R~de~t~, 
del posto qi (.,9:qsigli~re l?a.rtico~ore per le 

Ouestiqz:i~ }\war;~. H 1·1. ·: ~n; 
.~i r . .v··. ,,NO~;(,,al,; ·I n ' ;·· 

, i.,uoooT~El'fI'E . qp;~~Rf}Hfl,, m - ~l.J~ x~:r:~.., \ 
. . . . ' . '\'._ITTPRIP. -~M~N;UE,LE l pi ' I . '' i' 

_ PER, ORiz;rA '.D_r ~I_? t; V?~6~!A b~tLA ·JA~rb~E ' 
.,,,J ' 'RE ·D' ITAtrA E D"'Ai.:BANrlf1 ,.., iltl"ll 

IMPERATORE El" • :m1I~IN' I H fJ , -.1: f hn 
iJn virtft <lelli'iAutol'ita• a;1Noi •ct,ttfmbt\ 
Visto l' art. 15 dello Statuto ;FtiitH~'Mleri'dtil't 

·del·Regn.:>!'' I • ,io·u1·1'l ii;; ilAi~ 
• , Visto il Decreto' lLu~cn-eiienz'ialel,,ifet·•28 

febbraio 1942.-XX, N. 22,11al'prbvan1el .tellTuh~U~ 
Organiclie · del pet~nalëI d~th Miiristr?''n~I!t I:er 
re Redente; .111 , • , ,. ,-,!. 

Udito ii ·Consiglio·ldei11Mit1btri·!r 
·,tr , Sn 1p-roposta del iMlnisttd Se~t\!fa1io di Sta 
w·ph ;Ie• Terre RJdetite\11lJi' bon~ertc,"r~~t1: Miuii 
·.-tro°'8eg'retatib di Stato('per le'IFiiiibnz~;fr.h ,.-n 
.rli ,o'J 1h abbilLJllO decifob,to,,e. dooretiamb-:arn rm ii, 
ii, . , '. .• I' 1 ;h din i.Art-, lii ilir. ih,lommi il.,;,f> 

E' istituito, presso ii Min~ero >Clellt-H-'l'prrr, 
Redente, u, posto di (;9.Q~igl~tilie ,Jla\tjcolare per 
le Questioni Agrarie cklJ~, ;l'el{.re fte~enti. 

11 Consigliere i1P.m-p.çm_aJi111iP.~diyya il Mini 
stro nella soluzione,,~UtJl·qP6$fjpq~ "grarie delle 
Terre Redente. r.ll/1 · ilu~ (,: 

•\ .A,;f i I'~:.: . )l . ti ( 1 I 
JI Coneigliere :,P~JMolar6'~fn l$C\tDinato me- 

Anno XXl -'- Nr. 9~ 

U' F F·:·tClAt E .. ov. , .. \ , :, .1 , •. ·, , .• • 't. '\ 

' I l,1 1 

c6sto t · MbDALITA PEP LE INSERZION! 
~1,~,t1"l'1'jf:' ,~, ',t ~)· ~-. 
,;,, n6fl,n(peftt 'uni c~li'lrinb•(albloliese ~- ltallano) mlnimo Fr, alb. 16 
""t pJlfe upnc11I~1'1I11'1 '. { I . . ~ • per o.gpl colcana : • 

L'imr.ort?, ~ da versarsi in anticipo - salvo per gli Ullici statali o porosia· 
taJ1, i!/'J\ 'Ie steilse modolltll come per git abbonamenti. 

Le lnserzionl sono gratulte soltanto per i Tribunall o l'~ministrazlone stc;a 
tale quando per legge non 8 pre •• ista O non 8 posslbile la rtvalsc SU terzi della 
lpesb ~•• ,11 Jn~erzldne. · • , , · • 
,,!La P.'!1>b~c~tJ~n".f\elle lnserzionl.avviene -sfII-vo speclall,c;ircost,11ze · entro 

I primi 3 numeri dopo la data di rlcevlmento. 
Cll;i, llt , i J.- 

nl ,~, i.1 ,, 1 'I 
N. B. Ognl corrlspopp.enxa '?: l(efsamento .deve essere ~dir~ato aJ =. 

. Mlr,lJSTE10 DELL~ CULTURA POPOLARE 
I, {GlUZE'IT~ umciAL!l) 

TIRA.NA 

'Ut 

(Albani 

02'"""12·, .. ,., .... ) .•.... ,.~ ~-- •.•...•. ~ .. , --~ 

diante Decreto Luogotenenziale. su proposta del 
Ministro Segretario di Stato per le Terre Ht den 
~e,1udito, il Consiglio, dei Ministri; per gli effetti 
ig~r-;u,chici ·ha fo stesse grado dei Consiglieri Per 
iqaneuJj dai , Ministri e. gli sara corrispesta una 
indennita mensile pari a quella ehe percepisçoao 
i1,Ri;ed~ni.h , i, • , · 

" .. "" .. li·,' .. ·, ..... Art •. 3 
•• 1:~~Jt"~)Ai.s~ro, delte Finanze e autorizzato ad 
ft.H.PO!,"t;re.J~. .aeceasarie -modifiche al bilanci o per 
1: aupJicazjpne; del ,pJ;<,S6J1,te Decreto, ii quale en· 
~pj.,}f:P-. ,yigp,:13 .il, gfo;tPt?. di pubblicaeione nella 
G¥zetf~ Uf(içfale, e sara presentato. al Consiglio 
~_upq~foJe- .fas(!,iMa .Co,i;porativo per la sua con 
-~ç,:-si~Uf;i,in. l~gg~. ,. 
ikw,.Or4iP,~a,w.e> (!..le jl presents Decreto sia pub 
kiic,\lfQ,,~~111\, Ga~etta. Uffic~ale de], Regno man 
~f.ffiO ~.~4i_w.,:que: spetti di osservarlo. e di farlo 
~11¥~,rva,r~. • . ,, ' , ,., , ,, 
-i'-1 ;'J;ir~!J~, ni~I givg~Q :t942-X~. 

Francesco ~aco1noni 
-·~ckrii1~ 

0110!\ ''Shule outakti<h' '1'" • • " • • • • •• •, 
hh ··~1E'lcremVrorti· ,t 'i,,, •110• ,:i l: 
n"irtnni' i i1, ,,,!, : \ . 'i dh'• o•rlr. • ·,11'11<'. o i.·, I 
ili:n'>1] •.• hw1m,1111 ·,lii;!, lln,,,,n · I, 1l1n1h•1 if,1 1, l 
ohnnup .. ~,,,,rt"l"i i, .. ~:o •. h q ,- UPl',·)rl u nl'-.. .... -,. 
inh ")l1:ul1·111-, •,ihi111"''' ·,!; o ,,;i-· 1 - '<';(1 1 '"I' 
-'\? 1.'.:1rnn1'•I ,h n1h1r.11~) .:I 1. , r, ·11 1 '1 ,•1· .~,,· I 

ol"ITnH 1-,T, S. oin.·111,;: ·it-,;, 1,i 1 • >ll'•i , l •• f.,u"'' 

hh 

I I' , 1h 

•1lG11lhl°b (>nnr:'II"-' ·Jf(, itH·'· <n .1 1[ ·1 /I 
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10 GAZZETTA UFFICIALE ~4 agosto 1942-Xi Nr. 96 

Decreto Luogoti:menziale Nr. 172 
2- 7-1942-XX 

Aggiunta al D. L. n. 257 «1940» . . 
per la divisione delle ammende pecumane 

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 virfti all' Autorita a Noi conferita; 
Visto I'arr. 15 dello Statuto Fondamentale 

del Regno e l'art. 14 del Decreto Luogotenen 
ziale n, 101 in data 4 aprile 1940.XVIII, con· 
vertito in Legge n. 358 in data 12 luglio 
1940-XVIII; 

Ritenuto la necessita di fare un'aggiunta al 
Decreto Luogoteaenziale n. 25 7 in data 8 Iu 
glio 1940-XVIII, convertito in Legge, in data 
5 maggio 1941, relativa alle disposizioni per la 
divisionne delle ammende pecuniarie; 

Sentito ii Consiglio dei Ministri; 
Su proposta del Presidente del Consiglio de i 

Ministri, di concerto con il Ministro Segretario 
di Stato per le Finanze; 

abbiamo decretato e decretiamo: 
Art. I 

Al Decreto Luogotenenziale n. 257 in data 
8 luglio 1940-XVIII relativo alle disposizioni 
per la divisione delle ammende pecuniarie vie 
ne fatta la seguente aggiunta:· 

In hase agli introiti derivanti dalia meta 
della produzione delle ammende e delle sanzio 
ni pecuniarie di ogni genere ehe vanno a favore 
degli organi esattoriali di cui all'articolo 2 del 
D. L. n. 257 in data 8 luglio 1940-XVIII, il 
Ministero delle Finanze, con propria delibera 
zione autorizza l'aumento, alla fine d'ogni tri 
mestre," del fondo nel suo bilancio sotto il Ca 
pitolo speciale «Versamento a favore, degli or 
gani di verifica derivante dali" ammende penali 
e dalie sanzioni pecuniarie di ogni genere ad 
eccezione della R. Guardia di Finanza» allor 
quando la verifica e stata effettuata da parte 
degli organi vari non della R. Guardia di Fi 
nanza di cui alla lettera a) delf'articolo 2 del 
predetto Decreto e, I' aumento del fondo sotto 
ii Capitolo Speciale "Versamento a favore del 
Fondo accumulato della R. Guardia di Finanza 
per gli introiti derivanti dalle ammende penali 
e sanzioni pecuniarie d' ogni genere " quando 
questi provengono dalle verifiche effettuate dai 
.facenti parte della R. Guardia di Finanza se 
condo la lettera h) dell' articolo 2 del Decreto 
di cui trattasi. 

Per le riscossioni ehe verranno effettuate 

nell' ultimo trimestre dell' esercizio finanziario, 
l' aumento del fondo viene disposto nell'esercizio 
finanziario successivo. 

Art. 2 
li presente Decreto entra in vigore ii gior 

no della sua puhblicazione nella Gazzetta Ut. 
ficiale del Regno e verra presentato dalla Pre. 
sidenza del Consiglio dei Ministri al Consiglio 
Superiore Fascista Corporative per la sua con 
versione in legge. 

.Ordiniamo ehe ii presente Decreto sia pub 
hlicato nella Ga;;zetta Ufficiale del Regno man 
dando a chiunque speui di osservarlo e di farlo 
osservare. 

Tirana, 2 luglio 1842 XX 
Francesco Jacomolll 

M. Kruja 
Shuk GurakUQ! 

Decreto Luoqotsnenzicle Nr. J 73 
10-7.1942 xx 

Requisizione di immobile per 
esiqsnze aeronautiche 

NOI 
LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTA 

VITTORIO E,MANUELE III 
PER GRAZIA DI DIO E VOLONTA DELLA NAZIONE 

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

In virtu dellAutorita a Noi conferita; 
Vista la richiesta del Comando della R. 

Aeronutica dell'Albania in data 3 giugno 1942- 
XX, relative alla requisizione di immobili occor 
renti per la co .truaione di un canale collettore 
nell'aeroporto di Tirana;" 

Ritenuto ene ricorrono gli estremi dell'inte 
resse puhhlico; 

Visti gli artieoli 2 e 4 del Deereto Luogo 
tenenziale 2 settembre 1939-XX, n. 77, conver 
tito nella legge 12 ottohre 1941.x1x, n. 472; 

Su proposta del Presidente del Consiglio 
dei Ministri; 

abbiamo decretato e decretiamo: 
l' ordinata la requisizioue e conseguente , 

occupasione per la durata di sei mesi a decor 
rere dal 1 giugno 1942-XX, per la costruzione 
di un canale collettore nell'aeroporto di Tirana, 
degli immobili siti in contrada di Laprake, di 
proprieta dei signori: 

1) Hamdi Pazari 
2) Hysen Kalazi 
3) Myslim Abdullah 
4,) Hatije Pellumhi 
5) Sali Alla 
6) K. K. Shqiptare 
7) Rruge Primavete 
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8) Mal Visha 
indicati nella carta corografica allegata al pre 
sente decreto e vistata d'Ordine Nostro, dal Pre 
sidente del Consiglio dei Ministri proponente. 

II presente dee-eto sara notificato, ai sensi 
dell'art. 5 del D. L. 2 settembre 1939-XVIII, 
n. 77, ai proprietari e detentori degli immohili 
requisiti. 

Ordiniamo ehe il presente Decreto sia pub 
blicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno man· 
dando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo 
osservare. 

Tirana, li 10 luglio 1942-XX, 
Francesco J acomoni 

M. Kruja 

Decreto Luogotenenziale Nr. 174 
13-7-1942-XX 

Espropriazione di terreno per 
utilit6. pubblica 

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' Aq tori ta a Noi conferita; 
Visto ii Nostro Decrero deil'l l dicemhre 

1939-XVHI, N. l 78 contenente le norme per 
espropriazioni d'ioteresse puhhlico; 

Visto la richiesta del Comando Superiore 
delle Forze Armate Albania del 3 giugno 
1940-XX N. 1484; 

Su proposta del Ministro per i Lavori 
Pub blici; 

abbiamo decretato e decretiamo: 
Art. unico 

E' dichiarata d'interesse puhhlico la costru 
zione della Caserma dei CC. RR. ad Alessio e 
di conseguenza ordiniamo I'espropriazione di 
parte della proprieta del Sig. N due Lleshi di 
una superficie di circa mq. 1,050 · sita nella Jo. 
calita risultante nella relativa carta corografica, 
ehe, vistata d'ordine Nostro dal Ministro pro 
ponente, viene allegata al presente decreto. 

Nella stessa carta e indicata la pianta par• 
cellare della zona da espropriarsi unitamente ai 
nomi dei rispettivi proprietari. 

II Ministro proponente e incaricato dell'ap· 
plicazione del presente decreto 

Ordiniamo ehe ii presente Decreto sia pub 
hlicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno, man 
dando a chiunque spetti di oeservarlo e farlo 
osservare, 

Tirana, li 13 luglio 1942-XX 
Francesco Jacomoni 

J. Agushi 

Decreto Luogotenenziale Nr. 175 
13-7-1942-XX 

Espropriazione di una zona a Valona per ma 
gazzini dell' A rtiglieria 

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 a Noi conferita; 
Visto il nostro decreto dell'll dicembre 

1939-XX. N, 178, contenente le norme per e 
spropriazioni d'interesse pubhlico: 

Visto ii Foglio del Comando Superiore FF. 
AA. Albania in data 3 aprile 1942-XX N. 1246; 

Su proposta del Ministre Segretario di Sta 
to per i Lavori Pubblici; · 

abbiamo decretato e decretlamo ; 
Art. unico 

· E' dichiarata d'interesse pub bli co la costru 
zione dei magazzini per la Sezione distaccata 
dell' Artiglieria a Valona, nella localita risultante 
uella carta corografica relativa ehe, vistata d'or 
dine Nostro dal Ministro proponente, _viene al 
legata al presente Decreto. 

Nella stessa carta ë indicata la pianta par 
cellare della zona da espropriarsi, unitamente ai 
nomi dei rispettivi proprietari. 

II Ministro proponente ë incaricato dell'ap 
plicazione del presente decreto. 

Ordiniamo ehe ii presente Decreto sia pub 
hlicato nelln Gazzetta Ufficiale del Regno, man 
dando a chiunque spetti di osservarlo e farlo 
osservare. 

Tirana, li 13 luglio 1942-XX 
Francesco Jacomoni • 

J. Agusci 

Decreto Luogotenenziale Nr. 176 
, 16-7-1942-XX 

Espropriazione di terreno a Tirana . 
per Ia costruzione di edifici per ufficiali 

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'Autorita a Noi conferita; 
Visto ii Nostro Decreto dell'Il dicembre 

1919.XVlll, N. 178, contenente le norme per 
espropriazioni d'interesse puhb]ico; 

Visto ii foglio del Comando Superiore delle 
Forze Armate in Albania, in data 15 aprile 
1942-XX, N. 1141, 
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Su proposta del' Ministro per' i •.Cavori 'Pubblici; 
abblamo decretato e decretiamo: 

I •• Art .. unico.. 1 o, •• •1:1 ,I<'• "]"I 
E' dichiarato: d'interesse, pubhlico la ~ost:ru. 

zione degli edifici da adibirsi ad alloggio uffi 
ciali in Tirana, e di conseguenza Ordiniamo l' e 
spropriazione di parte della· · proprieta del sig 
Osman Mekmet· Muça -sita nella': localita risul 
tante nella carta eorografica relative" ehe, vista 
ta d'Ordine Nostro dal Mioistro proponente, vie, 
ne allegata ~I P.~~sei:ite, ,:p~c~,'toq ,I, . 11, . ,· l 

. -~l ~iid~tro ,propo:°e~te }.,~~~ar!fa~~ ~~ell'ap· 
Plicazione dei presente Decreto. . · 

'.· ,1,, ,l ~ li 11 !'1,,r · • ~ f ~·l J· I' ••.• ~ \!l 
Nella ste,s~ qarta /~ ,indi~-~!~ 1,la: ,P.~!1.1!~~. _i>.~f ~ 

c~IJa.~e, ~ell~ ZOf!_.8. ~.a. esp_r?P!f.~~~~·! ufpt,~~1ep\e a1 
no~11 dei .. ~1E>p~tt1.v1 1PJ~priet~~~·, · " ,,, •• ",tt·f i- ,. 

, 9r41~1amo ehe 11.P:r~st:n.f.e .1.e.~.re,t~. s!.~ pub- 
blicato nella Gazzetta Ufficiale1 del Re~o man 
dando a chiunque .spetti ,dt~~s.eryai12 'o 'dt '¥ar1~ 
ossersare, , 1 i~ 

11 ,: ,Tir~na,_ Ii ,16, lugli~,,!~~-2-_X:X . 1, :I 
Francesco Jacomoni 

1111. l·)IJ .·.u1ul , I ,., 

J. Agushi ,.I ,. :. 1 ~ l t • . I 

Decreto Luoqctensnztcle Nr t77.,, •• 11-,., 
.• l.6-7-1942·XJX ... 110, ~"l ., ••••• 

Espropriazione di aree· • e 'iedHiri a! Bere1f1.1>ei 
'·'. ·-I'applicazione ,del, piano regolotore: 

, NOI :'f. ,,. .. ~ .,11,1, .,..,11,, 
LUOGOTENENTE, GENERALE ,DI1 SUA: MABST.A, "" 

, ,.,;, , ••• .YlT~ORIQH)):l\~lI~~E •. ~i •••. 1: 
PER GRAZIA DI DIO E VOLONTA D~ NAZIONP; 

RE o· ·ITALIA E n·· ·AI.B"ANiX ,.. · 1 
' ' 1 IMPERATORE D' ETIOPIA"''mL,O 

'" Iri"virtu · dell'Autoriia k! · Noi 'cob.1fe'riia;" "1'1 
1' • Vish> il'Oecreto d~ll'll"dicëm1>:rë'i939;:t\TJiJ 
N- 178 contenente l~ norme per espro'pfiazio"ni 
d,. t bbl" I , 1-~ul , I si 1:01<_1( m eresse pu ICo; ·., · 

Ritenuia' la necessita di espropriare alcune 
• "'" L:.I\. 

aree nella citta di Berat; 
Su pro posta I del. Minis~ro Segretario di Sta 

to per gli Interni, .e di concerto col Ministro 
Segretario di Stato per i Lavori Pubblici; 

1 •<: abbia.mO 'cJecrefato' ec. deëretiamo:' I~ I 
.I ,, v , ·";• ,,. .JJ 11.;.~,, JI.I a~•J 

Art. umco 
E' dichiarata d'interesse pubblico I'espro 

priaziooe delle seguenti aree e . .edifiei . nella. cit 
ta di Berat per applicazione del •piano regolare: 

1.) Il negozio di' Sulo Muzhaka' tehe ëoiifi 
na: ad est con la vinzia' d~l 'qu~:rli~re ad ovest 
e a nord. c~l c~~til~ 4~1 p~i:;prfrt~r(<?? ,fl. s,tp col 
la stra~a eri~cipa!~ ,m_q;~ll. 1,,,/, I, .,,., I 

~-). n, e~rtil~. ~i ~~I~, ~.~¥1a~!' ~~r 1cow,µ,= 
ad ~St col ne~o_zi~, "de}, ,P,~~P,~~!8fl.'!~, . .,~( .~"f1f:S.t 
~?I~ a~i.tazion~ ~e! _p~opi:i~t,~~~1 a ,I 1:wr~,0~0, suo 
cortile _ei a. su~ co}la .. ~!!.a~~- D?Hni~~Pl!!~.1-mq;}i· 

3.) L'ahitazione di Sull~ 1Mqz~~,z(;l:u,.:F()q• 
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fins: ad est col cortile del-! propit·tario' ad ovest 
eol~'~toutli; Farid »Haxbisalo.v-a: norid •collabita! 
zi~'aieldel·ptopriet-ario• 'e''a"!lud•·colla 'strada prin 
cipak!:c 'IB<J,"2•1. • •lc:,1111[ 1 ··"· ..••. I .,., ' l .•• ,,111 ,I" 
;., •• ) 14) l'otto11di .. Fcridu Haxknko-vcne ••rcohfina: 
aid lest 'cnllabituzwne -di' Sulo 'Mu~bako ad, ov'est 
doU-a111viuzz:a ,dlel ••tuar1iei:-e, · a• »nord ·coll'orto · del 
del proprietario, a sud colla strada prindpale 
niq11 }:38,,•I 1 •,(I :,111 • "I I, ,ul, """ 11111 ,< • 
•••.••• 5'.}Pabifrrz;ode I dell a vëdova« 'fariiail •Shaliti 
che.!c<lnfina!:11nd :est, rcfivest 'C sudt ci>ll~o1to • :tHfa 
proprietaria a nord coo parte della sua' ahita: 
zione mg. 32. . · li I ,,s1 .. .,1 1•, d .• 

6:) "forto e 'ii -cortile della vedova Ismail 
Shehu ehe coofina: ad est e a OVt'st colla viuz 
za del qu11rtiere.,1;i,;nQrd. coll'abitazione, 1 coll'orto 
ed ii cortile delta. proprietaria, a sud colla vec 
chia Ptradl!,, p1:lHS~P.ele,,) ,. ].0.2, ,. ,. 

7.) ii forno ,e ,HJ, f}f'.gq~iR. .di Ismail Kurteshi 
ehe coofina: a est, coll'area del Municipio, a 
nord col caoale ed ii 1ctlrtile del proprie tario e 
a sud. COila Vecchia \'trada ·priocipale niq.' 96. 

It. I '· I 1 1 · ,. • "r4 1 · ~ r ... ~J g~r!<? ,.<F _I.smaj_l Kurt~shi ehe .con,ffr;ia: 
ad est e a ,.~ye.st .colht viuzza del .quartiere, a 
nord collorto ,, del. propietario, a sud co lia .vec 
chia &H·.~d11.,prio_çipale L~I tol. canale .mq. · 5.li). 
., •• 1 ••• 9,}.,il fACgP'.4io .di.jIsu]' Meçan! die, confine: 
~d1 e~t,_çQll1;1 vh1zz~ .del .quartiere, ad ovest colF or 
to della ve dova .Emin Torres,,.,a no.rd ~eoll'orto 
_d,_ç}; ,p~<>.prie.tp;h>."a sud. ico·l-, canale Ld'irrig~zione 
mq,n27. : l ,I, ,.,,._,..,L , • " , I r I 11 I, 

10.) l'orto di Isuf Meçani ehe confine: l ad 
~$~-s9lll\ v~q~za .. del •• 11uarJ.iere, rad io v~st .coll' or· 
to della vedova Emin Torres, a nord colliorto 
del propr'ietaeio.> fl sud ·colr negozio del pro 
prietario mq. 31. • ..•••• 
.., ,1 •• 11;)'. l!orlt>t delle. vedova Emini,!Torree ehe 
.coDfina: ad. •. e~t I dol hego:iio e: llorto' dil Isuf •Me. 
ani, •• ad.eevess :e a: nord- collorto del, proprieta- 

,rio ,ad .ovest col canale di irrigazionwrmq. 88., 
•. 1 .,(Le, aree, • ·gli ortj e i cortili di dette • espro 
priazi~,ni .. ooncbl· i negozi ,e ,Je abitazioni- •rag· 
giu!}gooo..,una superficie di mq. 2,,078° secondo 
le indicazidni,1risuhanli nellaucarta • corografica 
l!el!ltiva,-,~he,I vistata od'ordine Nostro dal· Mini 
.s1ro1,pr~uente ,su4·-aHegata al. presente deorëto. 

11 Minisrro propoueute {: incaricatot- dell'e- 
8~wbne1 .del t:·pr.e-ente, dee rel o, • I. . "I' I I 

Ordiniamo ehe, il .presente Decreto eia -puh- 
hlieato» nella ,,Gilzzetta ,Ufflciale del Regno1 • man- 
uado,, a. chiunque' spetti' diuosservar lo e di fati- 
,lo. .@ss6rvate; 1 Iv • d, '"··i' . I ••• I. 

Tirana, li 16 lugliol 942.XX 
,, 1 · ! ,I , J Fra,,eesco Jacomoni 

l~1ut, "vil M) ..KrJJ.ja,. 
J. Agushi f '. 
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Decreto Luog -tenenzinle N. 178. 

16 luglio 1942-XX 
Espropriazione di terreni per la 

sistemazione della strada Scutari-Luko 

NO! 
LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTA 

VITTORIO EMANUELE III 
·· PER GRAZIA DIDIO E VOLONTA DEILA NAZIONE 

RE D' IT ALIA E D' ALBANIA 

· In virtu deU'l}utorita a Noi conferita ; 
Visto ii Nostro Decreto dell Tl dicembre 

1939-XVIII, N. 178, eontenente le norme per 
espropriazioni d'interesse pubblico; 

Visto la richiesra dell'A. S. A. in data 2 
Maggio 1942-XX, N. 3450; 

Su proposta del Ministro Segretario di Stato 
per i Lavori Pubblici; 

abbia.mo decretato e decretiamo: 
Art. unico 

E' dichiarata d'interesse pubblico la siste, 
mazione di parte dr-lia strada Scutari-Puka, di 
km. 7, vici no al villaggio Rrene del Gomune di 
Guri i Zij, e di con -eguenze espropriate le pro 
prieta -dei sigg. : 

I) Fil p MHku con una superf.cie di mq. 
78 ehe confina ; a nord colla strada Puka-Seu 
tari, ad ovest colla srra da di Lejrhija, a sud col 
proprietario ad est con Lush Matija. • 

2) Lazer Simoni con una superficie di mq. 
390, ehe confina a nord ad est: con la strada 
di Lejthija. 

3) Kol Simon Dushi con una supeficie di 
mq. 51 O ehe co nfina : a nord col proprietario, 
ad ovest con Zef Ndreka, a sud col proprietario 
ad est con Lazer Simoni. 

4) Zef Ndreka, con una superficie di mq. 
630 ehe confina : a nord col proprietario, ad 
ovest : coo Kel Vllazen Deda. a sud col proprie 
tario ad est con Kol Simon Dushi. 

5) Kel Pjeter, Sauder e Lin Deda di Shan, 
con una superfieie di mq. 1,212, ehe confina a 
nord: col proprietario, ad ovest corf" Kol Simoni 
Dushi, a end col proprietario ~.t est con Zef 
Ndreka, come ë, Indicate nella relativa carta 
corografiea ehe vistata d'Ordine Nostro dal Mi 
nistr o proponente, vie ne allegata al presente De 
crelo. 

II Mioistro proponente e iocaricato delf'ap 
plicazione del presente Decreto, 

Ordiniamo ehe ii presente decreto sia pub 
hlicato ne lla Gazzetta Ufficiale de l Regno man 
dando a chiunque spr tti di osservar la e di farlo 
osservare. 

Tirana, 16 luglio 1942-XX. 
Francesee Jacomoni 

I. Agushi 

Decrete ~uogotene:p,:.:~ale N. 179 
16 lu6lio 1942 

Pequisizione d'irnmobili a Tirana per alloggio 
. Ufficial! del Presidio 

NO! 
LtJOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTA 

VlTTORIO EMANUELE III 
PER GRAZIA DI DIO E. VOLONTA DELLA NAZIONE 

RED' ITALIA ED' ALBANIA 
IMPEB,ATORE D' ETIOPIA 

In virtu. dell'Autorita a Noi conferita; 
Visto la ziehiesta del Comsndo Superiore 

delle Forze Aro,ate Albania in data 22 aprile 
1942,XX N- 2280/AV e N. 3389/AV del 2-VI- 
1942.XX circa la requisiaione deJl'immobile, gia 
proprieta della signora Eva Pigao ed attualmen 
te acquistato e poseedutc dal sig. Qazin Hahe 
riqi, sito in Tirana - Via Mihal Grameno N- 2 · 
per essere adibito ad alloggio per gli ufficiali 
del Presidio. 

Visto ehe ricorrono glj estremi d'interesse 
p1,1bblico; 

Visti gli art. 2 e 4 del Decreto Luogote 
nensiale in data 2 settembre 1939 XVII, N. 77; 

Su proposta del Presidente del consiglio 
dei Ministri; 

abbiamo decreta-to e deerettamo: 

E' ordinata la requisizione e conseguente 
oceupazione p~f la durata di un anno daJla da 
ta di cccnpasioee dell'immobile gia di proprieta 
della 1ig11,ora Eva Pigao ed attualmente acqui 
state _e pouttluto dal slg. Qazim Have riqi, sito 
in Tir,.-a, Via Mihal Grameno N. 2, per essere 
adibito ad alfoggio· ufficiali del Presidio di Ti 
rana, immobile indicato nella carta corografica 
ehe "iene allegata al presente Decreto e vistata 
d'ordine Nostro dal Presidente del Consiglio del 
Ministri proponente. 

II presente Decreto sara notificato, ai sensi 
dellart, - 5 del D. L. in data 2 Settembre 1939- 
XVII N. 77, ai proprietari detentori dell'Immo 
bUe requisite. 

Ordiniamo ehe ii prente 1Jecreto sia pub 
hlieato uells Gazzetta Ufficiale del Regno man. 
dando a chlunque spetti di osservarla e di farlo 
osservare. 

Tirana, li 16 luglio 1942-XX. 
Francesco Jacomom ,t. 

M. Kruja - 
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Deceto Lucgotenenziqle Nr: 180 
2 <1gi>~to 1942-XX . 

.,,. -~ ;_:_, .. - .. 
Indennita temporaDea agli impiegati 

Cammera commercio. .. , 
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 virto dell' Autorita a Noi conferrta; 
Visto I'articolo 5 dello Statute Fondamen 

tale del Regoo e n. 14 del 3 apnile 1940-XVIII, 
µ. 101, convertito nella ' legge del 12 luglio 
1940-XVIII, n. 358; 

Visti i nostri decreli del , 3 aprile 1940 · 
XVIII, n. 105, e dal' 30 dicembre 1940-XIX, n. 
573 e del 24 novembre 1941.X:X, n, 358; 

Ritenuta la necessita di accordare una ade 
guata indennita teinporanea al personale di tut 
te le Ca mere di Commercio dipendenti . dal Mi 
nistero della Economia Nasionale; 

Udito il Consiglio dei Ministri; 
Su prppo~ta del Ministro Segretario di ·sta 

to per l'Economia Nazionale, di concerto con il 
Ministero delle Finanze; 

abbiamo decretato e decrettamn: 

Art. 1 ' . .:.-·'ti. 

A decorrere dal 1,. gennaio 1942-XX ·agli 
impiegati delle Camere di Commercio sia ioqua 
drati nei ruoli organici ehe in servizio provvi 
sorio con pago giornaiiera, saranno' cortisposte, 
nella medesima misura e COD le stesse modallta, 
le indennita temporanee stahilite per gli impie 
gati dello Stato con i Decreti Luogotenenziali 
del 30-12-1940-XIX, n. 357, de] 23 gennaio 
1942-XX, Nro, 1 e del 1. aprile 1942,XX; n. 47. 

Ogni variazione agli stipendi o alle Inden 
nita a cui al comma precedente, apportata per 
gli impiegati de llo Stato, si applica, con Deere 
to del Minister-O dell'Economia Nazionale, agli 
impiegati delle Camere di Commercio. 

Art. 2 

Alle eventuali maggiori spese necessarie. per 
I'applicazioue dell'articolo 1, le Camere di C-0m 
mercio provvedono con fondi dei proprf bilanci. 

Le singole Camere di Commercio provve 
dono, previa approvazione del Ministre dell'E 
conomia Naziooale, ad apportare le variazioni 
necessarie nei bilanci stessi. 

Ordiniamo vhe ii presense Decreto sia pub, 
blicato nella Gazzetta Ufficiale del Reino, man- 

dando a cbiunque -~petti di osservavlo e di fade 
osservare. 

Tirana, 2 agosto 1942,XX, 
' Francesco Jacomoni 

M. Kruja 
Sbuk Gurakuqi 
K. Kotte 

Decreto .Luogotenenziale Nr. '81 
16 luglw 1942 .X~ 

L'Ufficio · Centr. per l' .dilizio e i" rbanistico 
passa alle dipendenze del Ministro dei LL. PP. 

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'articolo 15 dello Statuto Fondamen, 

tale del P.egno e l'art. 14 del Nostro decreto n. 
101 del 4-5-1940 XVIII convertito nella legge 
n. 358 del 12 7-1940,XVIII; 

Visto il Decreto Luogotenenziale n. 122 del 
12 ottobre 1939-XVII mediante il quale venue 
decretata l'istituzione dell'Ufficio Centrale per 
l'Edilizia e l'Urhanistica; 

Udito ii Consiglio dei Ministri; 
Su proposta dei Presidente de] Consiglio 

dei Ministri, Ministro Segretario di Stato per 
l'lnterno, di concerto con i Ministri Segretari 
di Stato per i Lavori Pubblici e le Finanze; 

abbiamo decretato e decretjamo: 
Art. 1 

L'ufficio Centrale per l'Edilizi& e I'Urbani 
stica ietituito presso ii Ministero degli lnteroi, 
dalla data del 1. luglio 1942.XX passa alle di· 
pendenze del Ministero dei Lavori Pnhblici ed 
il personale non di ruolo addetto all'Ufficio stes 
so potra essere assunto a contralto per un anno 
dal Ministro dei Lavori Pubbl-ci, 

Art. 2 
li personale di cui all'articolo precedentë 

conserva ii trattamento economico finora goduto. 
li Ministro degli lnterni consegnera al Mi: 

nistro dei Lavori Pubblici l'elenco del personale 
stesso con l'indicazionc degli assegoi (stipendi ed 
Indennita] goduti e dei pogomenti effettuati. 

Art. 3 
L'art, 11 del Decreto Luogotenenziale o, 

122 e abrogato e sostituito come segue: 
Per le spese di fuozionamento dell'Ufficio 

Centrale per l'Edilizia e l'Urbanistica e disposta 
l'istituzione nel Bilancio del Ministero dei La· 
vori Pubblici di un capitale speciale di Fr. A, 
160.000. 
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Art. 4 
II numero 5 dell'articolo '4 del Decreto Luo 

gotenenziale ·n. 122 del 12 ottobre 1939-XVII 
e modificato come segue: 

"Dal Consigliere Permanente presso il Mi 
nistero della Cultura Popolare,,. 

Art. 5 . 
Restano ferme tutle le altre disposizioni 

contenute nel Decreto Luogotenenziale n, 122 
del 12-10-1940.XIX con la variazione ehe la fa. 
colta e le mansioni spettanti al Ministero degli 
Interni ti intendono trasferite al Minjstero dei 
Lavori Pubblici (art. 3·4-5) oltre a quanto vie 
ne citato nel seguente articolo. 

Art. 6 
II Ministero dei Lavori Pubblici e autoriz 

zato a modificare ii regolamento approvato con 
Decreto Ministeriale del 10.2-1940-XVIII pubbli 
cato nella Gazzetta Ufficiale n. 27 del 26 fob. 
braio 1940-XVIII e mettere in armonia con le 
disposizioni contenute nel presente decreto. 

Art. 7 
11 presente Deere to ha valore dal 1. luglio 

1942-XX e dal Ministre proponente sara pre 
sentato al Consiglio Superiore Fascista Corpora 
tivo per la sua oonversione in legge. 

Ordioiamo ehe ii presente Decreto sia pub 
blicato nella Gazzetta Ufficiale del Begno man 
dando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo 
osservare. 
Tirana, li giugno 1942-XX 

Francesco Jacomoni 
M. ,Kruja 
J, Agusci 

Shuk Gurakuqi 

Deereto Luogotenenziole, li 9 giugno 1942-XX. 

Revoca di provvedimento <"i esonero 
dal servizio 

NOI 
LUOOOTENENTE GENERALE DI SUA MAE.STA 

VITI'ORIO 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 ii Nostro Decreto del 25 giugno 1940- 

XVIII, riguardante l'esonero dal servizio di al 
cuni funzionari e impiegati della Presidenza del 
Consiglio dei Ministri e delle Istituzioni dipen 
denti; 

Sentito il Consiglio dei Ministri ; 
Su proposta del Presidente del Consiglio 

del Ministri, di concerto col Ministro Segretario 
di Stato per le Finanze; 

abbiamo decretato e decretsamo: 
l' revocato · il : provvedimento di esonero 

dal sig. Zeqi Kodra, gia Controllore alla Corte 
dei Conti, ed ~ riassunto in servizio inquadran 
dosi, parimenti ai suoi colleghi, nel gruppo A) 
grado VII, · Capo-Sezione • di ruolo del perso 
nale della Corte in, questione e con stipendio 
mensile di fr. 350.. (trcentocinquanta). in uno 
dei posti ehe trovansi vacanti- 

Il presente Decreto ha effetto dal 1 luglio 
1940- XVIII. 
, Ordiniamo ehe il presente Decreto sia pub 
hlicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno e no 
tificato alla Corte dei Conti- 

Ttrana, li 9 giugno 1942-XX. 
Francesco Jacomoni 

M. Kruja 
Shuk Gurakuqi 

R. Luogotenenza Generale 
AVVISO 

Si invitcno tutti coloro ehe vantano diritti per 
occupazioni temporanee o permanenti di stabili o 
per danni subiti, o, comunque, si ritengono credi 
tori dell' Im presa Carnelli Comm. Luigi, esecutrice · 
dei lavori di costruzione, presso la Residenza Luo 
gotenenziale di Durazzo, di padiglioni in legname, 
in dipendenza dell' atto di cottimo 21 febbrario 
1942-XX stipulata con Ufficio del Genio Civile di 
Durazzo, a presentare a questa R. Luogotenenza 
Ufficio Atti Privati le domande e i titoli dei loro 
crediti, e ci6 nel termine di quindici giorni dalla 
data di pubblicazione del presente avviso, trascor· 
so il quole termine, non sere piu tenuto conto, in via 
amministrativa, delle domande e dei titolli prodotti. 

Tirana, ?.7 luglio 1942-XX. 
Il Segretario Generale 

R. Luogotenenza Generate 
AVVISO 

Si invitano tutti coloro ehe vantano diritti per 
occupczioni temporanee o permanenti di immobili 
o per danni subiti o ehe comunque, si ritengono 
creditori dell' Imp-resa «Legnami Pasotti» S. A, ese 
cutrice dei lavori di costruzione di baracche in le· 
gnome ad uso di autorimessa e alloggio persona· 
le, di transenne, garitte ece. presso lo villa o ma 
re dello Reale Luogotenenzo Ufficio Atti Privati 
le domande e i titoli dei loro crediti, e cio nel ter 
mine di quindici giorni dallo dato di pubblicozione 
del presente ovviso, troscorso il quale termine non 
sore piu tenuto, conto, in via omministrativa, dells 
domande e dei titoli prodotti. · 

Tirana, 30 luglio 1942-XX. 
Il Segretario Generale 
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R. Luagotenenza Genera' e 
AVVISO 

Si invitano tutti coloro ehe, per occupozioni 
permanenti o temporanee di stabili e danni rela 
tivi, fossero ancora creditori verso l' Impresa Ing. 
VITTORINO ARNERIO in dipendenza dei lavori 
di costruzione del pontile in legno Nr. ubicato nel 
porte di Durazzo, assunti dallo stessa Impresa con 
contratto stipulate can Il cessato Sottosegretariato 
Affari Albonesi in data 15 gennaio 19'1 l, a pre· 
sentare a questa Reale Luogotenza Generale - Uf. 
ficio Affari Privati - le domande e i titoli del lore 
credito entro lS (quindici) giorni decorrenti dalla 
data di pubblicazione del presente avviso. 

Dei titoli prodotti dopo tale termine non sore 
piu tenuto centro in via amministrativa. 

Tirana, li 30 luglio 19'12-XX. 
11 Segretario Generale 

R Luogotenenzc Generale 
AVVISO 

Si invitano tutti coloro ehe, per occupazioni 
permanenti o temporanee di stabiliti e relativi, Ios 
sero ancora creditori verso l' Impresa «Ing ALDO 
CASTELLANI, esecutrice dei lavori di manutenzione 
ordinoria della strada di accesso dal Porto al Castello 
di Durazzo, assunti in base al contretto in data 27 
febbraio 19'12 n. I di repertorio, a presentare a 
questa R. Luogotenenza le domande di titoli del 
loro credito entro 15 (quindici) giorni decorrent, 

l dalla data di pubblicazione del presente avviso 
Trascorso il termine suddetto non sarc pi~ 

tenuto conto in via amministrativa, ne delte doman 
de ne dei titoli predetti 

Tirana, li 4 agosto 19'12,XX. 
!I Segretario Generale 

Shtyp. Nikaj - Tiranë 
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Dekret Mëkambësuer Nr. 182 
17-8-1942-XX 

Emërim Komisari të Bashkis së Tiranës 

NA 
Mtl:KAMBtl:S I Ptl:RGJITHSHtl:M I MADHNI$ TIJ 

VIKTOR EMANUELIT III 
Ptl: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; 
Tue pa nevojën me i dhanë nji rregullim të ri 

Aiministratës së Bashkis së Tiranës për me e , ue 
në gjendje që t'i kryej detyrat e ndryshme me të cilet 
asht ngarkue, në përshtatje me zhvillimin e ri që ka 
marrë qyteti; 

Me qene se, për këtë qëllim, kërkohet nji funksjo 
nim ma i shkathët i organeve të saj e nji bashkredim 
ma i fortë i shërbimeve që nuk mund të kryhen veç 
se me anën e nji gjestioni të jashtzakonshëm t'Entit; 

Mbassi u ;.,a neni 19 i Dekretit Mëkambësuer 14 
Shkurt 1940-XVIII, Nr. 86 i kthyem. në ligjën 11 
Tetuer 1940-XV!II Nr. 519; 

Mbi propozimin e Kryetarit të Këshillit të Mini 
stravet, Minister Sekretar Shteti për Punët e Mbren 
dëshme ; 

kemi dekretua e dekretojmë: 
Off. i Madh Omer Fortuzi deri tash Kryetar i 

Bashkis së Tiranës, emnohet Komisar për gjestionin e 
jashtzakonshëm të Bashkis së Tiranës. 

Ky Dekret hyn në fuqi ditën e botimit në Fleto 
ren Zyrtare t ue i dhanë mandat cilitdo q'i përket me 
e respektua dhe me ba që të respektohet. 

Tininë, me 17-8-1942-XX. 
Francesco J acomoni d. v. 

M. Kruja d. v. 

Dekret Mëkambësuer Nr. 183 
25-8-1942-XX 

Masa për t' arratisurit 

NA 
Mtl:KAMBtl:S I Ptl:RGJITHSHl!lM I MADHNIS TIJ 

VIKTOR EMANUELIT ID 
pm nra Tit ZOTIT E VULLNET Tl!l KOMBIT 

MBRET I ITALIS DHE I SHQIPNIS 
PERANDOR I ETIOPIS 

Në virtyt t'autoritetit që Na asht delegue; 
Mbasi u panë nenet 15 i Statutit Themeltar, 

dhe 14 i. D. M. 3 Prillë 1940-XVIII, Nr. 101, këthye 
në ligjën 12 Korrik 1940 - XVIII, Nr. 358; 

Tue pa nevojën e ngutshme, me marrë masa: 
Mbasi u ndigjue Këshilli i Ministravet; 
Mbi proponimin ~ Kryetarit të Këshillit të Mi 

nistravet, Minister Sekretar Shteti per Punët e 
Mbrendshm~ dhe Zëvendës për Drejtësin : 

kemi dekretua e dekretojmë: 

Neni 1. 
Pre'.'ektat e Mb e.nis, mbasi të marri 1 mendimin 

e njij Komisjoni të perbarnë prej Kuestorit dhe Ko 
mandantave të Karabinierve e të Milicis Fashiste 
Shqiptare kanë me caktue nji afat mbrenda të cilit 
t'ara.isunlt duhet të dorëzohen në burg o e ke au 
toritetet e Sigurimit Botuer. 

Ministri i P. Mbrend~hme, kur t'a kërkojnë rre 
thana të posaçme, mundet me e zgjatë atë afat, mbasi 
të marrë mendimin e Drejtorit të Përgjithshëm të 
Po:icis, të Komandantit Ëpruer të Karabinierve Mbret 
norë e të Komandantit të Përgjithshëm të Milicis 
Fashiste Shqiptare. 

Neni 2. 
Në favor të t'aratisunvc qi dorëzohen mbrenda 

aiatit të caktucrn ka me u · zhatue në çdo rasë; 
prej Gjukatsit ~britja e ndeshk.i!!)it e par apame pre} 
nenit 59 të Kodit Penal në fuqi, përve; zbritjeve 
tjera qi eventualisht mund t'i përka in nga moda 
litetet c faktit. 

Kurse cë.r_Dlra'i ·unit qi nuk do.ëzohen mbrenda 
. ---- - afati! të paracaktuern, ~et e parapamë prej 

ligjit për fajin e bamë <!2...-t~!Jf~ dhe kur 
ndeshkimi i rrjedhun nga shuma aritmetike të jetë 
ma i naltë se njizet vjet burgimi të randë, ose në 
qoftë se për deliktin e kryem ishte caktue nde 
shkirni me burgim të përjetshëm, ka me u zbatue 
ndeshkimi me vdekje. 

Në këtë rasë r.uk janë të zbatueshme dispo 
zitat qi përmban titulli VII dhe nenet 14 e 16 të 
Kodit Penal 

Për t'aratisunit qi nuk dorëzohen nuk zbatohen 
as zbritjet e dënimit të parapamë prej nenevet 48, 
49. 51, 53, 56, 59, 61, 6~. kryerresht 65 dhe 66 
të Kodit Penal 

Neni 3. 
I arratisuni qi qja.ë kohës s'arratis, kruen nji 

faj të ri, për të cilin ligja parashef nji ndëshkim 
kundra liris personale qi në maksimum i kapët 
xen tri vjetët, ka me u dënue me vdekje. 

Neni 4. 
Kushdo qi përkrah t'aratisunit dënohet po me 

lata ndëshkime të parapan:e prej ligjës për fajet 
e kryem nga i arratisumi. 

Kundër përkrahsave të t'aratisunve dhe fami 
ljeve të tyne zbatohen, po ato masa administrative 
të caktueme nga ligjet në fuqi për të aratisunit vetë. 

Ky Dekret hyn në fuqi prej ditës të botimi~ 
në Fletoren Zyrtare, <l prej asaj date abrogohet çdo 
dispozitë qi bije në kundërshtim me të. • 

Kryetari i Këshillit t2 Ministrave propozues au 
torizohet me paraqitë këtë Dekret në Këshillin e 

Epërm Fashist Korporativ për këthirnin e tij Mi 
ligjë. 
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Urdhënojmë qi kij Dekret të botohet në Fle 
toren Zyrtare të Mb etnis tue i dhanë mandat cilitdo 
qi i përket me e respektua dhe me ba qi të 're- 
spektohet. 

Tiranë, më 25. 8. 1942 - XX. 
Francesco Jacomoni d. ., 

M. Kruja d v 

Dekret Mekambësuer Nr. 184 
2.5-8-1942-XX 

Masa për dorëzimin e crms ve 

NA 
M!!1KAMB1!1S I Pl!1RGJITHSH1!1M I MADHNIS TIJ 

VITTORIO EMANUELE III 
P~R EIR T~ ZOTIT E VULLNET T~ KOMBIT 

MBRF.T I IT ALIS DHE I SHQIPNIS 
PERANDOR I ETIOPI<:; 

Në vi ·tyt t'autoritetit që Na asht delegue; 
Mbasi u parë nenet 15 i Statutit Themeltar, dhe 

14 i D. M. 3 Prillë 1940 - XVIII, Nr. 101, këthije 
në ligjën 12 Korrik 1940-XVIII, Nr. 358; 

Tue pa nevojen e ngutshme me marrë masa; 
Mbasi u ndigjue Këshilli i Ministravet; 
Mbi proponirnin e Kruetarit të Këshillit të Mi 

nistravet, Minister Sekretar Shteti për Punët e 
Mbrendshme dhe Zav. Minis'er i Drejtësis: 

kemi dekretue e dekretojmë: 
Neni 1. 

P:·e"e'ttat e Mb.e:nis janë t'autorizue:n .rr e caktue, 
me ordinancë, afatin e premë rnbrenda të cilit kushdo 
qi mban armë, rnunicjon ose landë plasese ose dje 
gëse t2 ç'do lloji e në çfardo sasije duhet t'ia de 
noncoj Zyres ~ë Sigurimit Botuer të vendit, ose, 
në mungesë të kësaj, Komandës së Karabinjerve. 
Mbretnorë, në konformitet me nenin 37 të Kodit 
të Policis në fuqi, t'aprovuern me D. M. 27 Fruer 
1942-XX N. 17. 

Armët, municjonet dhe landët plasëse të për 
rnenduna në paragrafin e sipërme, mbasi të jenë 
denocue rregullisht, konsiderohen se mbahen nga 
poseduesi me leje t'autoritetit kompetent dhe në di 
spozicjon të tij. deri sa autoriteti vetë mos t'ur 
dhnoj dorëzimin. 

Neni 2. 
Janë të detyruem me ba denoncimin për të' 

cilin flet neni 1,. edhe ata të cilët në kohën kur 
hynë në fuqi ky Dekret e kishin krye këtë detyrim 
në zba.irn të ligjeve të rnaparshme o.e kishin nxjerrë 
leje i:ër bartje armësh. 

Lejet e ridhanuna duhet të përmbajnë, nën kuj 
desin e Kuestorave, shenimin qi i perket ridhanjes, 
si edhe shenjat dalluese t'arrnes qi titullari asht au 
torizue me mbajte ose me bartë. 

Prefektat munden edhe me lejue lëshimin e le 
jevQ të përkohëshme ose definitive, për bartje ar- 

mesh ose me i mbajte në shtëpi, atyne qi i kanë 
denoncue. 

Asnji leje për bartje armësh nuk mund të le 
shohet pa aprovim të Prefektit. 

Neni 3. 
Prefektat para se me lëshue ordinancen për të 

cilen flitet në nenin 1, ose para se me lejue mbajtjen 
e armeve ose të landës të tregueme n'atë nen ose 
para se me urdhënue dorzimin e armëve, duhet të 
ndigjojnë mendimin e nji Komiteti të Siguriimit, të 
kruesuem prej tune e të përbamë prej Kuestorit, prej 
Komandantit të Grupit, ose, kur ky nuk eksiston, prej 
Komandantit të Bataljonit ose të Kompanis të Ka 
.rabinjerve Mbretnor e të Komandantit të Milicis 
Fashiste Shqiptare të vendit. 

Neni 4 
Zyrat e Sigurimit botuer ose Komandat e Ka 

rabinjerve Mbretnorë janë të detyruem me i leshue 
nji dishmi t'interesuemit për denoncimin e bamun. 

Kjo dishmi përveç përgjithësinave të plota të 
denoncuesit duhet të përmbaj datën në të cilen ash 
ba denoncimi, qëndresën dhe banimin e tij si edhe 
shenjat dalluese t'arrneve të denoncueme. 

Zyrat ose Komandat e permenduna duhet të she 
nojnë në nji rregjister të posaçëm .denoncimet e 
barnuna dhe duhet t'u dërgojnë ç'do 15 ditë nga 
nji listë Prefektures dhe Drejtoris së Përgjithshme 
të Policis. 

Neni 5. 
Kushdo qi, mbasi të këtë kalue afati i caktuern 

me ordinancen e Prefektit të përmenduri në nenin 
1, të gjindet në posedim të armëve zjarmi, të lan 
dave plasese, të bombave ose të ç'do vegle, maqine 
.ose mbështjellëse qi përmbana iandë .plasëse ose 
djegese ose .qas asfiksiant ose qorrues të pa de 
noncuern, ose, nuk ka marrë lejen e urdhnueme për 
bartjen e tyne, ndëshkohet me vdekje në bazë të 
nenit 1, paragrafi i fundit i D. M. Korrik 1942, 
XX, Nr. 149. 

Po atij ndëshkimi i nënshtrohet kushdo qi nuk 
dorzon armët ose landën e tregueme në paragrafin 
e sipërme t'i për të cilen të këtë ba denoncimin, kur 
dorzimi të jetë urdhnue prej Prefektit në kuptim të 
neneve 28 e 39 të Kodit të Policis ose të vazhdojë 
me bartë armët ose landen e permendun mbasi leja 
e dhanun ma perpara t'i jetë heqë nga Prefekti 
në virtyt të nenit 44 të Kodit të Policis. 

Fajet e pai aparr;e prej këtij Dekreti janë në kom 
petencën e Gjyqit Ushtarak të Fuqive t'Armatosuna 
t'Unjisueme dhe. gjykohen me padi të drejt për së 
drejtëshërn. 

Ky Dekret hynë në fuqi diten e botimit të tij 
në Fletoren Zyrtare dhe nga ajo datë asht e asgja 
suerne ç'do dispozitë e kundert ose e pa pajtueshme. 

Kr1,1etari i Këshillit të Ministrave propozues au- 
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torizohet me paraqitë këtë Dekret në Këshillin e 
Epërme Fashist Korporativ për këshimin e tij në 
ligjë. 

Urdhënojmë qi ky Dekret të botohet në Fle- 
toren Zyrtare të Mbretnis tue i dhanë mandat cilitdo 
qi i përket me e respektue dhe me ba qi të .re- 
spektohet. 

Tiranë, me 25.8.1942 - XX. 
Francesco Jacomoni d v 

M. Kruja d. v . 

Dekret Mëkamb suer Nr. 185 
26.8-1941-XX 

Masa kundër përhapësve të fjalëve tendencioze 

N°A 
MËKAM:i3ËS I PËRGJITHSHËM 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; 
Mbasi u panë nenet 15 i Statutit Themeltar, 

14 i D. M. 3 Prillë 194J - XVIII, Nr. 101, këthye 
në ligjën 12 Korrik 1940 - XVIII, Nr. 358; 

Tue pa nevojën e ngutshme me marrë masa; 
Mbasi u ndigj ue Këshilli i Ministra vet; 
l\\bi proponirnin , e Kryetarit të Këshillit t2 Mi 

nistravet, Minister Sekretar Shteti për Punët e 
.Mbrendshme dhe Zavendës për Drejtësin; 

kemi dckretue e dekretoj më: 
, Neni 1. 

Të gjithë ata qi, përveç rasave të parapamë prej 
nenevet 25 e 27 të D. M. 31 Dhetuer 1939-XVIII, 
Nr. 204, këthye në Ligjën 12 Tetuer 1940-XVIII, 
Nr. 475, përhapin o kumtojnë fjalë o lajme të 
rrejshme, të smadhuerne o tendencjozc, në çashtje 
politike o ekonomike, qi në çdo mënyrë të munden 
me shqetsue o me shtypë moralin e popullit ose 
me ulë prestigjin e .Auktoritetit, o të bajnë sheje 
o .ë 1• e. do.In fj alë kundërshtare o fyese për Re 
gjimin, rreshtohen menjihcrë dhe ndëshkohen me 
burgim të randë prej nji deri në pesë vjetë dhe 
me gjobë të ran di prej fr. Shq. deri në pesëmij. 

Ndëshkimi me burgim të randë asht prej tri 
deri në dhetë vjetë për të gjithë ata qi '- nxisin 
të tjerët. në kundravajtjcn e ligjve dhe mundohen 
me hudhë mbi to diskreditimin. 

Neni 2. 
Asht kompetente me gjykue Iajc; e paraparne 

prej këtij Dekreti Gjykata Ushtarake e Fuqivet të 
Unjisuerne, e cila vendosë me gjykim të drejtëpër 
drejtëshëm. 

Ky Dekret hynë në fuqi ditën e botimit në Fle 
toren Zyrtare dhe prej kësaj date mbetet e abro 
gueme çdo dispozitë e ndrueshme o e kundërt. 

Nr 97 

Kryetari i Kë~h:nt të Ministraw~t proponues au 
ktorizol:et me i pa; aqi.ë kët Dekret Këshillit Epruer 
Fashist Korporativ për këthimin e tij në Ligjë. 

Urdhnojmë qi ky Dekret të botohet në Fleto 
ren Zyrtare, tue i dhanë mandat cilitdo qi i perkat 
me e respcktuc dhe me bil. qi të respektohet. 

Tiranë. me 25.8.1942 - XX. 

M. Kruja d. v . 
Francesco Jacomoni d v 

Dekret Mëkambësuer Nr. 186 
25-8-1942-XX 

Masa disiplinore për t~ burgosunit 

NA 
M:l!!KAMB:l!!S I P:l!!RGJITHSHËM I MADHNIS TIJ 

VIKTOR EMANUELIT III 
P:l!!R HIR T:11! ZOTIT E VULLNET T:11! KOMBIT 

MBRET I IT ALIS DHE I SHQIPNIS 
PERANDOR I ETIOPIS 

Në virtyt t'autoritctlt që Na asht dele3ue; 
Mbasi u panë nenet 15 i Statutit Themeltar, dhe 

14 i D. M. 3 Prillë 19!!0 - XVIII, Nr. 101, këthy.e 
në ligjën 12 Korrik 1940-XVIII, Nr. 358; 

Tue pa nevojën e ngutshme me marrë masa , 
Mbasi u ndigjue Këshilli i Ministravet; 
Mbi proponimin e Kryetarit të Këshillit të Mi 

nistravet, Minister Sekretar Shteti për Punët e 
Mbrendshme dhe Zavendës për Drejtësin , 

kemi dekretua e dekretojmë: 

Neni 1. 
A91entët e rojës, ushtarakët e ngarkuem për 

mbikqyrjen e jashtërne të burgjeve dhe agjentët e 
fuqis botore qi kanë në roje njcrz t'arrcstuern janë 
t'autorizuem me përdorun armët kur dër të burgo 
sunve qi në çdo mëngre tentojnë të largohen. 

Autorizohet gjithashtu pë.donmi i armëve: për të 
shtupun nji kryengritje ose rebelim të burgosunsish 
qi nuk i binden urdhënit për m'u shpërnda OS.'f?-1 

me i u shtrue rregullit dhe kundër gjithkuj qi, 
n'afërsit e burgjeve ose ndër vende të tjera ku ru 
~1en persona të ndaluam, nuk i binde urdhnit të 
parë të dhanë prej ushtarakve ose prej agjentëve 
të ngarkuem për mbikqyrjen e jashtërne. 

Neni 2. 
Të burgosunit qi bahen fajtorë për kryengritje 

ose rebelim ndëshkohen, vetëm për këtë vepër, me 
burgim të randë prej tre deri në dhetë vjetë. 

Kur janë shtytës ose kryetari, stëherë ndëshkohen 
me burgim të randë prej pesë deri në pesmbëdhetë 
vjetë. 

Në qoftë se në rasën e kryengritjes ka mbeturi 
i plagosun ose i vramë uji pjestar i drejtoris ose i 
rojës ose nji ushtarak ose nji agjent i fuqis botore 
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qi ka ndërhye për me rivendosuri rregullin, për faj 
torët zbatohet ndëshkimi me vdekje. 

N'asht se të burgosunit bajnë sheja ose shqi 
ptojnë fjalë qi janë kundra ose _qi fyejnë Regjimin 
ndeshkohen, vetëm për këtë vepër, me burgim të 
randë nga dy deri në shtatë vjetë. 

Fajet e parashikueme nga ky nen janë në kom 
petencën e Gjykatës Ushtarake të Fuqive t'Arma 
tosuna të Bashkuerne, qi do të vendosi me gjykim 
të drejtpërdrejtshëm. 

Neni 3. 
Të burgosunit ndalohen me pasun çdo , marrë 

dhanje me botën e jashtme; çdo shkelje ndëshkohet, 
atëherë kur vepra nuk përben faj, me rnbglljen në 
qeli prej 15 ditësh deri në nji muej. 

Neni 4. 
Letër-shkëmbimi i të burgosunve, përpa:·a se të 

përcillet, duhet t' i shtrohet shqgrtimie të nji Ko 
misjoni të përbamë prej Drejtorit të burgut, prej nji 
nëpunsi të Policis e prej nji Oficeri të Karabinjerëve 
M.bretnorë, të shenjuem përkatësisht prej Kuestorit 
dhe prej Komandantit të Grupit ose të Kompanis 
ose të Tenençës, 

Neni 5. 
Personeli drejtues e i rojës së Burgjeve, faj 

tuer për çfarëdo negligjencë në kruemjen e funk 
sioneve të tij, vetëm për këtë fakt pushohet nga 
pune tue humbun të drejtën e pensionit përveç ndje 
kjeve penale, kur vepra përben faj. 

Ndëshkimet e vendosuna për fajin e kryem shto 
hen në nji masë jo ma t'ulët se gjysma e jo ma të 
naltë se trefishi. i:• LtJ' 

Ky Dekret hyn në fuqi nga dita e botimit të 
tij dhe ç'pre] kësaj date abrogohet çdo dispozitë e 
ndryshme ose e kundërt. 

Krge'ari i Këshillit të Ministrave propozues asht 
i autorizuem me e paraqituri këtë Dekret në Këshi 
llin Epruer Fashist Korporativ për t'a këthye në Ligjë. 

Urdhënojmë qi ky dekret të botohet në Fle 
toren Zyrtare të M.bretnis tue i dhanë mandat ci 
litdo qi i përket me e respektue dhe me ba qi 
të respektohet. 

Tiranë, me 25.8.1942-XX. 
Francesco Jacomoai d. v 

M. Kruja d. v. 

DEKRET I KRYEMINISTRIT 

KONKURS P[R DY VENDE NXANSA UROHENI 

Krye'.ar'i Ksh.llit të M.inistravet: 
Mbasi pa Dekretin Mëkambësuer me 3. 4. 194( 

XVIII Nr. 105 mbi gjendjen juridike, ekonomike e 
jerarhike të nëpunsavet civillë të S.btetit; 

Mbasi pa Dekretin Mëkambë.;1,1er 21. 7. 19'.U 

XIX, N. 249 qi ka pranue kuadrin organik të per 
sonelit të Këshillit Kontrollues; 

Mbasi pa Dekretin Kryemir:istruer me datë 17. 
13. 1941. XIX qi ka pranue kuadrin emnuer të per 
sonelit të Kshillit Kontrollues; 

Dekreton : 
Neni 1 

Shpallet nji konkurs me tituj e provim per dJ 
vende nxanësurdhëni në grupin C qrada XIII; 

Neni 2. 
Pranohen në konkurs aa qi kanë t.tui studimi 

të shkollës së mesme t'ultë a aq të v.efshme të 
vertetuern prej Ministris s' Arsimit. 

Neni 3. 
Kandidatët duhet t'i paraqesin Kryesisë së Këshi 

llit Kontrollues mbrenda qjashtëdne:e ditevet prej 
datës së botimit të këtij Dekreti në Fle:o·e·1 Zyr 
tare të Mbretnis, lutjen të shkrueme me dorë të tyne, 
me shenjim t'atësis e të banimit ose të ndejes së 
zakonëshrne e të nenshkruerne me emen e mbiemen, 
tue e pajisë me dokumentat si këtu ma poshtë tre 
gohet: 

a) titullin e studimit ase kopjen e autcntiii 
kueme prej Noterit; 

b) <lëshimin e lindjes nga e cila të rrjedhë se 
mosha e tij asht 18 vjeç e si ka kapërcge tridhete 
në daten e këtij Dekreti; 

c) dëshmin e nenshtetsis shqip.are , 
d) dëshmin e pergjithëshme të ka ë:arit gjyqsuer; 
e) dëshmir e sjelljes së mirë ~orale, quctse e 

politike e J~shi..eme prej Kuestorit; 
f) deshrnin e mjekut nga e cila të rrjedhë se ka 

trup të shëndoshtë e pa të mbeta e gjymtime q~ e 
bajnë të pa aftë me krye mirë sherbimin; 

g) kopjen e fle.es së nënshkrimit në radhorët e 
rrekrutimit ose dëshmin e sherbimit ushtarak të de 
tyrueshem të kryemun; 

h) fotografinë, në dy kopje, më nenshkrim të 
vertetuern prej Noterit; 

i) dëshmin e Partisë Fashiste Kombëtare Shqi 
ptare qi verteton se asht i rreqjistruern në parti e 
ka trisken e vjetit të III; 

Dokumentat të perrnendun në germat c, d, e, 
f, duhet të mos të jenë të nji da:e para tre muajve 
prej datës së botimit të ketij Dekreti e si lutja 
ashtu dokumentat duhet të ke ië pullat si mbas li 
gjës së pullavet në fuqi. 

Neni 4. 
Dokumentet q'i bashkanjiten lutjes du'te' te jenë 

të plota e pa të mbeta mungesa e njenes ndër to 
shkakton pa tjeter perjashtimin e kandidatin nga 
konkursi. 

Neni 5. 
Provimi bahet me shkrim c me zJ mbi gjul1ë 

shqipe, his.or], gjeografi ç bukushkrim- 
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Provimi me shkrim cak.ohet me 8 tetuer e ai me 
za pernjiheri mbasi të je;1ë shpall perfundimet e a(ij 
me shkrim. 

Neni 6. 
Radhimi i fituesvet të konkursit do të bahet si 

mbas rendit të pikavet të fitueme; të rrjcd'iuna prej 
rnesatarës së pikavet me shkrim e me za. 

Njifen fituesë kandidatet me nji mesatare 6 10 
Në rasë se nji fitimi me pika të njinjishme, para- 

pelqehen kandidatët që kar ë mira: i 11e per çashtje 
kombëtare, janë të martuern e rnid.s tyne ata ci kanë 
fëmij ma shum. 

Neni 7. 
Kandidatët fitues të konkursit do të bajnë qjasht ; 

muej sherbirn provimtar me nji shperblim baras me 
rrogen ma të vogel të gradës XIII të grupit C ( per 
fr. shq. 110.-) e mbas këtij afati po fituen gjykimin 
150.-) e bas këtij afati po fituen gjykimin e mirë të ": 
Kshillit t' Administra'.ës emnohet në ver.d të qindrue 
shem. 

Fituesit e konkursit të cilët në mbarim të ko 
· hës provimtare nuk do të jenë gjykue t'oftë nga 
Këshilli Administratës lirohen pa asnji të drejtë 
shpërblimi a shdamtimi. · 

Neni 8. 
Komisjoni provues i perbamë si mbas nenit II t2 

Dekretit Mëkambësuer da.ë 3.4.1940. XVIII N. 103 
do t' emnohet me Dekret tjeter. 

Neni 9. 
Për sa nuk asht thanë në kete Dekret vlejnë 

urdhënirr.et e Dekretit Mëkambësuer 3. 4. 1940. XVIII 
N. 105 mbi gjendjen juridike, ekonomike e jerarhike 
të nëpunsavet të Shtetit. 

Tiranë më 7-8-42-XX 
Kryetar'i Kshillit të Ministravet: 

M. Kruja d. v. 

DEKRET MINISTRUER 

Pranim dorëheqjeje N/Kryetari e Sekreta·i 
të P. ta Kom. për Noz. e Konsumet 

Kryetari i Këshillit të Ministrai·et 
Mbassi pa nenin 1 të Dekretit Mëkambësuer datë 

21 Korrik 1942-XX, Nr. 152; 
Mba:,si pa Dekretin e Kryetarit të Këshillit të 

Ministrave datë 31 Korrik 1942-XX mbi emnimin e 
Gjeneralit Alberto d' Aponte si Nënkryetar e Sekretar 
i Përgjithshëm i Komitetit Qendruer për Noz:ullimet 
e Konsumet; 

Tue pasë para sysh lutjen për dorëheqje ~ para 
qitun me 8 Gusht 1942-XX nga Gjenerali i nalt 
përmendua: 

Dekreton 
G'cnerali D'vzonit Alberto d' Apone shkarkohet 

nqa detyra e Nënkrgetat it dhe Sekreart të Përgjith 
shëm të Ko r itetit për Nozu'Imet e Konsume'; rnbassi 
ka paraqit dorheqjen. 

Kq Dekret do t'i kumtohet Këshillit Kontrollues 
dhe do lë botol.et në Fle'oren Zurtcre të Mbreli;is. 

Tiranë, 12 Gusht 1942-XX. ' 
M. Kruja d. v. 

Lejim i Shoqnis P. utomobilistike .. Saud- ~driatik' 
me pcqie ,,Taksën e pullës mbi Autobartjet e 
p ..• rsonave dhe të Teshave" në formë pajtimi 

( obonornenti) 

Ministri Sekretar Shteti për Financat 
Mbas;si pa kruerreshtin e fundit të nenit 4 ~ 

Dcki e.it Më],a:nbësuer nr. 283 dt. 3 X-1941, bo'ue 
në Fle.o-en Zydare nr. 153 dt. 15-X 19'.ll-XX. 

• Mba,si u pa Dekreti i Ynë nr. 133 dt. .10-Vl- 
1~42-XX; 

Dekreton 
Neni 1. 

Lejohet Shoqërija Au'omob lisike "Saud-Adria 
tik" me paque Taksën e Pullës mbi au'obartjet ti 
Personave dhe të Teshave me anë pajtimi (abonarnen 
ti). 

Neni 2. 

Pagesa e Taksës së Pullës ka m'u ba në bazë · 
të listave mujore mbi s'ii'jet e bi1etave qi Shoqnija 
"Saud-Adria.ik" ka m'i paraqit Intendencës Financjare 
të Durrësit në krye të çdo tremujori. 

Neni 3. 
Të vuemit e pullavet mbi dokumentet e bartjeve 

(biletë, triskë, skor.tr irn etj.) paraparnun prej nenit tt 
të Dekretit në fjalë ka m'u zavëndësue me vulosjen 
e amzave dhe të bijëve të doku uentave të naltëpër- 

Neni 4. 

Ky Dekret hyn në fuqi më 15 Gusht 1942-XX. 

Tiranë, me 14-8-1942-XX. 

Min'stri i Financavet: 
Shuk Gurakuqi d. v. 

Lejim i qarkullimit të dgareve të tipit .. Tlirija" 
dhe .. Zana" të fabrikës së cigar~ve .,Elbasan 

në Tiranë" 

Ministri Sekretar Sh/eti për Financat 
Mbassi pa Dekretin Mëkambësuer n. 4 d. 11 

. Janar 1941-XIX, botua r.~ Fletoren Zyrtare. nr. 6; 
Mbassi ·pa Dekretin e 'vet n. 4 "d. 7 ~urt 1941- 
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XIX, botue në Fletoren Zyrtare nr. 22, dhe numrin 
97-bis d. 8-V-1942-XX. 'botue në Fletoren Z]Jrtare 
nr. 76; _. 

Mbi kërkesën e arësgetueme të Fabrikës "ELBA- 
SANI" datë 29-8-1941-XIX; 

Dekreton: 
Neni 1 

Ndër tipct e cingareve prodhime të Fabrikës 
"ELBASAN" në Tiranë që lejohen të qarkullojnë 
parapa nga Dekreti Jonë nr. 97-bis d. 8-V-1942-XX, 
botue në Fletoren Zyrtare nr. 76 shtohen tipet "ILIRI 
JA" DHE "ZANA'' në kuti kartuçi me 20 cingare, 
baras 91 am 20 me çmime lek 2,50 për çdo kuti. 

Neni 2 
Të gjitha dispozitat et jera të Dekretit Ministruër 

n. 4 darë 7 Fruër 1941-XIX që u tha në nenin e 
sipërrnë, vlejnë edhe për cingaret e tipeve "LIRIJA" 
dhe "ZANA". 

Neni 3 
Ky Dekret do të botohet në Fletoren Zyrtare të 

Mbreti'l:s dhe hynë në fuqi prej da.ës se r.ënshkrirnit. 
Tiranë, më 7-8-1942-XX. 

Ministri i Financavet: 
Shuk Gurakuqi d. v. 

Revokim mase· ndalimi për shitje duhanesh 
të hueja të punueme 

Muii,tri Sekretar Shteu. për Financat 
- Mbassi pa lutjet e rishitsave të duhaneve të 

hucja të punuerne, Z. Z. Ismail Delirncta e Ymer Deli 
meta paraqitë Minis'.ris me datë 7-VII1942-XX; e 
rnbassi nga hetimet e zhvilluerne rezul.on se gjendja 
ekonomike e tyne asht e u.ët dhe tregti me shumic 
nuk baj r.ë; 

Vendon : 
Revokimin e masës për tërheqjen e lejeve të 

tyne n. 235 e 345 të rnarrun me vendim të vet d. 17- 
Vl-1942-XX. 
TLanë, me 5-VIII-1942-XX. 

Ministri i Financavet: 
Shuk Gurakuqi d. v. 

Revokim mase ndalimi pi;r shitje duhanesh 
të hueja të punueme 

Ministri Sekretar Shteti për Financat 
._, Mba:,si pa Iujen e rishitsit të duhaneve të 

hucja të pur-uerne Z. Seit Kokoshi paraqitë Ministris 
med. 17-Vll-1942-XX; e mbassi nga hetimet e zhvi 
Iluerne rezulton se përposë shitjes së cigareve, nuk 
merret me tje.ër tregti, dhe dyqanin e fornizon rregu 
llisht me cigare të hueja. 

Vendon : 
Revokimin e masës për tërheqjen e lejes së tij 

n. 29) të rnarrun me vendimin e vet d. 17-VI-1942-XX. 
Tiranë, me 6-Vl:I-1942-XX 

Ministri i Financavet: 
Shuk Gurakuqi d. v. 

D. T'. 58 - .Ndr yahime në D. M in. n !4 {1942) 

N-Ministri Sekretar Shteti për P. e Mbrendshme 
Mbassi pa shkresën Nr. 01479, dt. 7-7-1942-XX, 

të Drejtoris së Përgjithshme të Policis, me të cillën 
kërkohet me ba disa ndryshime, në dekretin ministruer 
Nr.54, datë 2 VII, 1942.XX; 

Dekreton 
Nen' i vetëm 

Mtiemni i nëpunsit De Chiara Giuseppe, za-vën 
dësohet me rrbiemnin De Chirico Giuseppe, i ardhuri 
nga ruoli i policis s'Italis, dhe caktohet gjithnjë me 
shërbim si nëpunës i Policis në Kuesturën e Gjinoka 
strës. 

. Ndihmës Kornieeri Barbaro.ta Dr. Fracesco, gra 
da e IX, caktohet në Vlonë jo në Berat, në vënd të 
Kryekomiserit të Policis Guaitani Dr. Giovanni, që 
asht n' Itali, në pritje të riatdhesimit definitiv. 

Ky dekret do të botohet në Fletoren Zyrtare të 
Mbretnis, dhe do t'u komunikohet të gjitha zyrave për 
katsc, për dijeni e veprim. 

Tiranë, më 15.VII.42-XX 
N!Ministri i P. të Mbrendëshme: 

Mark Gjornarkaj d. v. 

D. n. 60 - r dreqje date pezullimi nëpunësi 

N-Mmistri · Sekretar Shteti për P. e Mbrendëshme 
Mbasi pa shkresën Nr.6545, dt. 2 Korrik 1942. 

XX, të Drejtorisë së Llogarive dhe t'Ekonomatit pra 
në kësaj Ministrije, me të cilën njoftohet se agjenti 
i pezulluem me çveshje nga rroga, Z. Gjyl Mlika, ka 
gëzue të drejtën e rrogës, deri më datën 30 Ocrshuer 
të vitit vashducs , 

.Mbassi pa Dekretin Ministror Nr.49, dt. 27 /6/, 
1942.XX, 

Dekreton: 
Neni 1. 

Pezullimi nga detyra me shveshje nga rroga të 
Z. Gjyl Mlika, agjent i Kl. Iltë me shërbim pranë bur 
çut të Shkodrës, i inkuadruem në ruolet organike t' - 
Adn.i::istraiës së Mbrëndëshme, grupi C, grada e XIII, 
për të gjitha efektet ligjore hyn në fuqi nga data 1 
korrik 1942.XX, dhe jo më datën 5-6-1942.XX, siç 
asht specifikue në Dekretin t'onë nr. 49, dt. 27-6- 
1942.XX, 

Neni 2. 
Ky Dekret për dijeni e raktifikimet e rastit, do 
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t'u komunikohet të gjitha zyrave përkatse, dhe do të 
botohet në fletoren Zyrtare të Mbretnis. 

Tiranë, më 15-VII-42-XX 
N. Ministri i P. të Mbrendëshme: 

Mark Gjomarkaj d. v. 
------- D. n. 61. - Pezullim nga detyra 

Kryetari Komuneje 

N-Ministri Sekretar Shteti për P. e Mbrendëshme 
Mbassi pa shkresën nr. 1093 4, datë 30-VI-1942. 

XX, të Prefekturës së Korçës, si dhe proçes-verbalin 
relativ, prej sëcillavet kuptohet dhe"'Z. Torn Kol Preçi, 
Kryetar i Komunes së Podmoçanit (Prespë), ka abu 
zue në detyrë dhe ka përvetue të holla; 

Dekreton : 
Neni 1. 

Z. Torn Kol Preçi, Kryetar i Komunes së Podmo 
çani (Prespë), pezullohet nga detyra dhe xhveshet nge 
rroga, për nji kohë të pacaktuerne, dhe njikohësisht 
kundra tij urdhnohen që të zhvillohen hetime para 
prake. 

Neni 2. 
Ky dekret, hyn në fuqi, për të gjitha efektet ligjo 

re, më datën 1-8-1942.XX, dhe do të botohet në 
Fletoren Zyrtare të Mbretnis e do t'u komunikohet 
të gjitha zyrave përkatse. 

Tiranë, më 22-VII-42 XX 
N Ministri i P. të Mbrendëshme: 

Mark Gjomarkaj d. v. 

D. n. 56. - Pranim dorëheqjeje nr punësi 

N- tHinistri Sekretar Shteti për P. c Mbrende:chme 
Mbassi pa shkresën nr 403 12, datë 26-6-1942. 

XX, të Prefekturës së Tiranës, me të cillën përcjell 
lutjen e Sekretarit të· Irë, me shërbim pranë Prefek 
turës së Vlonës, Z. Dr. Haki Karapici, i cili, për 
arsuena familjare, kërkon t'i pranohet dorëheqja; 

Mbassi pa nenin 45 të nermave qi rregullojnë 
gjendjen juridike, ekonomike e jerarqike të nëpunsave 
të Shtetit, t'aprovucrne me Dekretin Mëkambësuer nr. 
105, datë 3 prill 1940.XVIII; 

Dekreton : 
Neni 1. 

Pranohet dorëheqja e Z. Dr. Haki Karapici, Se 
kretar i Ire, pranë Prefekturës së Vlonës, dhe i inku 
adruem jashtë numurit, në grupin A, grada e VIII, 
moleve organike emnore të personelit t' Administratës 
së Punve të Mbrendëshme. 

Neni 2. 
Për prarnmm e kësaj dorëheqje, për të gjitha 

efektet ligjore, caktohet data 30 qershuer 1942-XX. 
Neni 3. 

Ky dekret, për dijeni e veprim, i komunikohet 
Këshillit Kontro.lues, Drejtoris së Pensioneve, Bioqra 
fis së Kryeministris, Prefekturave Tiranë e Vlorë, 

Nr. 91 

Drejtoris së Llogarive dhe t'Ekonomatit pranë këuj 
Ministrije, dhe do të botohet në Fletoren Zyrt11re • 
Mbretnis. 

Tiranë, më 7-VII-42-XX. 
N/ Ministri i P. të Mbrendëshme: 

Mark Gjomarkaj d. v. 

D. n. 57. - Deklarim dorëheqjeje nëp. infermiere 

N-iHirii:.tri Sekretar Shteti për P. e Mbrendë~hme 
Mbassi pa shkresën Nr. 2988 2, dt. 30-6-1942.XX, 

të Drejtoris së Përgjithëshme të Shëndetësis, me të 
cillën njoftohet se Zonjushat Tereza Pali dhe Lefteri 
Stamati, infermiere vizitoze në Tiranë, kanë qënë 
urdhnue që të shkonin me shërbim nga Qendra Hygje 
nike në Spitalin e Përgj. Civil «Bruno Mussolini», 
dhe tue u-larque nga detyra e parë, qysh nga data 16- 
Vl-1942.XX, ende nuk janë paraqitë në krye të dety 
rës që kanë qënë caktue : 

Mbassi pa edhe nenin 45 të normave që rregulloj 
në gjëndjen juridike, ekonomike dhe jerarqike të në 
punësave të Shtetit, aprovua me Dekretin -Mëktmbë 
suer Nr. 105, datë 3 Prill 191!0-XVIII. 

Dekreton :. 
Neni 1'. 

Zonjushat Tereza Pali e Lefteri Starnati, inkua 
drue në grupin C, grada e XI-të, të ruolit organik em 
nuer të personelit t' Administratës së Shëndetësis. in 
Iennierc, deklarohen dorëheqëse, për arësye se kanë 
braktisuri detyrën vullnetarisht. 

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

fuqi.me datë 1 Korrik 191!2-XX, do t'u komuniko 
het zyrave përkatëse, dhe do të botohet në Fletorën 
Zyrtare të Mbretnis. 

Tiranë më, 10-VII-42-XX. 
N 'Ministri i P. të Mbrendëshrnt: 

Mark Gjornarkaj d. v. 

Kalim nëp. nga Grada e VU-të në Grad11n· e 
VI të, t@ personelit t'Admin. 

Ministri Sekretar Shteti për Financat 
Mbassi pa Vendimin e Komisjonit datë 16-VI- 

1942-XX, caktue nga Neni 8 i Dekretit Mëkambësuer 
datë 3-IV-191!0-XVIII, Nr. 105,. mbi qjëndjen Juri 
dike, Ekonomike e Jerarhike të nëpunësavet civilë ti! 
Shtetit, me të cilin vendoset që Zot. Ndoc Guqe, t'in 
kuadrohet në Gradën e VI-të Grupi A) të kuadrit or 
ganik të personelit t' Administratës Financiare; 

Mbassi pa Dekretin Mëkambësuer datë 3-lV -1940· 
XVIII, Nr. 105; 

Mbassi pl! Dekretin e tij datë 26-VIII-1940- 
XVIII, mbi aprovimin e tabellave organike të persone 
lit t' Administratës Financiare; 
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Dekreton 
Neni 1. 

Zot. Ndoc Guga, i caktuem me Dekretin t'onë Nr. 
69 datë 18-XII-1941-XX në Grupin A) Grada VII-të, 
të. kuadrit organik të personelit t' Admintstra.ës Finan 
ciare, caktohet me kët Dekret në Gradën e VI-të të 
Grupit A) jashta nurnurit. 

Neni 2. 
Inkuadrimi i caktuern me kët Dekret hynë në 

fuqi për të qji.ha efektet ligjore prej datës 1-VIl-1940- 
XVIII. 

Ky Dekret do të botohet · në Fletoren Zyrtare të 
Mbretr.isë dhe do t'i komunikohet Këshillit Kontrollu 
ës për rregjistrim. 

TL·anë më, 10-VII-42-XX. 
Ministri i Financavet 
Shuk Gurakuqi d.v. 

Vënie nëpunësi ni> gjendje pritmenie 

Ministri Sekretar Shteti për Financat 
Mbassi pa mend.min e Këshillit t'Administratës 

të Mi nistris së Financa vet; 
Mbassi pa D .. re .. n Nl.ëkambësuer Nr. 105 .datë 

3-JV-194'.) XVIIJ, mbi g,ë djen jutidi'ce, ekonomike c 
jerarl.ike ië r.ë; ur.ësavet c vilë të Shtetit; 

Dekreton: 
Neni 1. 

Zot. Hgse 1 Çoçoii, Grupi C) Grada XIII-të, Prak 
tikant pra .. ë Intendencës Financiare në Gjinokastër, 
në bazë të Ne.ut 80 e 92 të Dekretit Mëkambësuer 
Nr. 105 da:ë 3-IV-194J-XVJH, vihet në gjëndje prit 
rnënije për nji kohë prej 4 (katër) muejsh tue nisë nga 
data 1 Korr ik 1942-XX me 1 :3 ( nj i të tr etën) e rro 
gës së tij, për arësye shënde.ësore. 

Neni 2. 
Ky Dekret do të botohet në Fletoren Zyrtare të 

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

Tira-ë.: më 9-8-1942-XX, 
Ministri i Ffnancavet : 

Shuk Gurakuqi d. v. 
~~~~~~~~~~ 

!evokim mase pezullimi nëpunës; 

M11ustri Sekretar Shteti për Financat 
Mbassi pa Dekretin Mëkambësuer Nr. 105 datë 

3-IV-40-XVIIl; 
Mbassi pa Dekretin e tij Nr. 15 datë 5-VI-1941- 

XIX mbi pezullimin e Z. Taqi Bamihës: 
Mbassi pa mend.min da.ë 8 Oershuer 1 1942-XX, 

të Këshillit të Dishiplinës: 
Dekreton: 

Neni 1. 
Revokohet masa e pezullimit nga detyra dhe ajo 

e çveshjes nga rroga, urdhënue me Dekre.in t'onë të 
sipër-trequern kundër Zot. Taqi Barniha Grupi C) 

Grada XIV -të, me shërbim Taqrarnbledhës pranë Z14- 
rës Financiare Delvinë. 

Neni 2. 
Zot. Taqi Bamiha-s do t'i paguhen rrogat e mbra 

pambetuna qysh prej datës së pezullimit d. m. th. 3' 
V -1941-XIX. 

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

Tiranë, më 7 -8-1942-XX, 
Ministri i Financavet: 

Shuk Gurakuqi d. v. 

Revokim mase pezullimit 'nëpunësi 

Ministri Sekretar Shteti për Financat 
Mhc:1ssi p[1 Dekretin Mëkambësuer Nr. : U'.J datë 

3-IV -40-XVIII; 
Mbassi pa Dekretin e tij datë 20-V-1941-XIX, 

mbi pezullimin e Z. Ramiz Hysenit; 
Mbassi pa Vendimin datë 8 Oershuer 1942-XX ti.l 

Këshillit të Dishiplinës : 
Dekreton: 

Neni 1. , 
Revokohet masa e pezullimit nga detyra .._dhe ajo 

e çveshjes nga rroga, urdhënue mo Dekretin t'onë të 
sipër-treguem kundër Z. Ramiz Hgseni-t Grupi C) 
Grada XIV-'.ë, rr.e shërbim Tagrambledhës pranë Zy 
rës Financiare Kukës. 

Neni 2. 
Z. Ramiz Hyseni-t do t'i paguhen rrogat Q 

mbraparnbe.una qysh prej da.ës së pezul.irn.t d. m. th. 
1-V-1941-XIX. 

Ky Dekret do të botohet në Fletoren Kontrrolluës 
për rregjistrim. 

Tiranë, më 3-8-1942-XX 
Ministri i Financavet: 

Shuk Gurakuqi .d. v. 
-~~~~~~~~~~ 

Vumje nëpunësi në gjendje pritmenie 

Ministri Sekretar Shteti për Financat 
Mbassi pa shkresën Nr. 242 5 datë 19-VI-42-XX 

t'Intendcncës Financiare t'Elbasanit që përcjell rapor 
tin mjeksuer të Zot. Harnit Palloshit ; 

Mbassi pa Dekretin Mëkambësuer Nr. 105 datë 
3-IV-1940-XVIII, mbi gjëndjen juridike, ekonomike t 
jerarhike të nëpur.ësavet c.vilë të Shtetit; 

Dekreton: 
Neni 1. 

Zot. Harnit Palloshi, Grupi() Grada XIII-të, me 
shërbim pranë In.endencës Financiare n'Elbasan, uë 
tbazë të Nenit 80 të Dekretit JYlëkambës.uer Nr. 105 
'datë 3-IV-1940-XVIII, vihet në gjëndje pritmënije. 
për nji kohë prej dy muejsn tue nisë nga data 1-VI- 
1942-XX, me 113 e rrogës së tij. 

• 
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Neni 2. 

Ky Dekret do të shpallet në Fletoren Zyrtare të 
Mbretniës dhe do t'i komunikohet Këshillit Kontro 
lluës për rregjistrim. 

Ministri i Financavet: 
Shuk Gurakuqi d. v. 

Vumje nëp. në gjendje pritmënie 

Ministri Sekretar Shteti për }< inancat 
.Mbassi pa lu.jcn e paraqituri prej t'interesuernit 

me datë 30-VI-1942-XX ·e protokollueme nën Nr. 
5211 dt. 30-VI-42IXX; 

Mbassi pa Dekretin Më!rnmbësuer Nr. 105 datë 
3-IV-19L.O XVIII, mbi gjëndjen juridike, ekonomike e 
jerarhike të nëpur.ësavet civilë të Shtetit; 

Dekreton: 
Neni 1. 

Zot. Xha.er Çini, Grupi C) Grada XII-të, me 
shërbim në Qendër (Drejtorija e Thesarit), në bazë 
të Nenit 80 të Dekretit Mëkambësuer Nr. 105 datë 
3-IV-1940-XVIII, vihet në gjëndje pritmënijet për nji 
kohë prej katër (4) muejsh tue nisë nga data 1-VII- 
19Ll2-XX pa të drejtë rroget. 

Neni 2. 
Ky Dekret do të shpallet në Fletoren Zyrtare të 

Mbretnisë dhe do t'i komunikohet Këshillit Kontro 
llues për rregjistrim. 

Tiranë, me 17 Korrik 1942-XX. 
Ministri i Financavet: 
Shuk Gurakuqi d. v. 

Kalim nëp. t~ Finuncuvet në shërbim pranë 
Drejt- P. të Kryqit Kuq 

Ministri Sekretar Shteti për Financat 
Mbassi pa lutjen datë 23-VI-1942-XX e proto 

kollueme nën Nr. 4999 datë 23 po të ktij moji të kësaj 
.Ministrije, paraqituri nga Zot. Hajdar Kurdari (Grupi 
C) Grada XIII-të, ku kërkon të shlyhet nga ruoli orga 
r.ik i personelit t' Administratës Financiare, m°bassi ka 
kaluc në shërbim prani Kryqit të Kuq Shqiptar; 

Mbassi pa mendimin e favorshëm të Këshillit t' - 
Administratës së kësaj Ministri je; 

Dekreton: 
Neni 1. 

Pranohet shlgrnja nga ruoli organik omnor të per 
sonelit Ministris së Financavet i Zot. Hajdar .Kurdarit 
Grupi C) Grada XIII-të mbassi ka kalue pranë Drej 
toris së P. të Kryqit të Kuq Shqiptar, tue ju njoftë 
të gjitha të drejtat e tija ,të pens jonit ose të shperbli 
mit të njihershëm që eventualisht mund t'i perkasin. 

Neni 2. 
Ky Dekret ka efekt prej datës 1 Korrik 1942-XX. 
Ky Dekret ka për t'u botue në Fletoren Z1,1rtare 

të Mbretnisë dhe ka për t'i-u komunikue Këshillit Kon 
trolluës për "uegjistrim. 

Tiranë, më 25-6-1942-XX. 
Ministri i Financavet: 
Shuk Gurakuqi d. v. 

Emërim agjenti në prevë 

Min.stri Sekretar Shteti për Financat 
Mbassi pa Dekretin Mëkambësuer datë 3-IV- 

1940-XVIII; Nr. 105; mbi gjëndjen Juridike,, Ekono. 
mike dhe Jerarhike të Nëpunësavet Civilë të Shtetit; 

Mbassi pa Dekretin Mëkambësuer datë 1 Oershu- 
er 1940-X VIII, mbi aprovimin e tabellavet organike 
t'Adrntnistratës Financiare; 

Mbassi pa përfundimin e konkursit për Aqjënta të 
Kl II-të në ruolin e personelit të Grupit C) shpallun 
me Dekret Ministruer datë 3-III-1941-XIX; 

Dekreton: 
Neni 1. 

Zot. Burhan Metohu, që ka dalë fituës në provi 
min e konkursit shpallun me Dekret-Ministruer datë 
3-III-1941-XIX dhe botue në Fletoren Zyrtare të 
Mbretnis me da.ë 12-II1·1941-XIX, emnohet Agjent 
i Kl. II-të në provë për gjashtë muej në Grupin C) 
Grada Xl ll-të t'Administratës Financiare me rrogë 
rnucjore nominale prej fr. shq. 110. (njiqind e dhetë) 
siç asht shënua nga tabella e .Përgjithëshme e përmbaj 
tun 1:ë Dekretin Mëkambësuer datë 3-IV-1940-XVIII, 
Nr. 105, dhe caktohet me vënd-shërbimi .pranë Zyrës 
së Protokollit në Qendër. 

Neni 2. 
Ky Dekret ka me u rregjistrue .në Këshillin Kon 

trolluës dhe ka për t'u botue në Fletoren Zyrtare të 
Mbretnisë. 

Tiranë, më 24-6-1942-XX, 
Ministri i Financavet: 
Shuk Gurakuqi d. v. 

D. n. 48. - Pranim dorëheqjeje agjenti burgu 

N.Mini~tri Sekretar Shteti për P. e Mbrendëshme 
Mbassi pa shkresën nr. 1578 2, datë 22-V-1942- 

XX, të Prefekturës së Shkodrës, meltë cilën parashtro 
het se agjenti i burgut të Shkodrës, Z. Xhernal Merna, 
simbas nji lutjes së paraqitun posaçërisht, ka dhanun 
dorëheqjen nga detyra e ngarkueme, për shkak se nuk 
ka kërkue t'ernnohet në këtë detyrë, dhe nuk i pëlqen 
të vashdojë në punë; 

Mbassi pa nenin 45 të normave që rregullojnë 
gjendjen juridike, ekonomike e jerarqike të nëpunsave 
të Shtetit, t'aprovueme me Dekretin Mëkambësuer Nr. 
105, datë 3 prill 1940-XVIII; 

Dekreton: 
Neni L 

Pranohet dorëheqja e Z. Xhemal Merna, .aqjent i 
Kl. IV në provë, i caktuem me shërbim pranë burgut 
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të Shkodrës, dhe ir.kuadruem_ në grupin C, grada e XV, 
të ruoleve organike emnore të personelit t'administra 
tës së Punve të Mbrendëshme. 

Neni 2. 
Për pranimin e kësaj dorëheqjeje, për të gjitha 

efektet ligjore, caktohet data 19-V-1942-XX, që i 
përmënduni asht paraqitë pranë Prefekturës së Shko 
drës, dhe ka parashtrua dorëheqjen pa fillue fare në 

punë. 
Ky dekret, për dijeni e veprim .i komunikohet 

Këshillit Kontrollues, Drejtoris së Pensioneve, P:efe'{ 
turës së Shkodrës, Drejtoris së Llogarive .dhe t'Ekono 
matit pranë kësaj Ministrije, dhe do të botohet në 
Fletoren Zyrtare të Mbretnis. 

Tiranë, më 25-VI-42-XX 
N/Ministri i P. M.brendëshme: 

Mark Gjornarkaj d. v. 

D. n. 62 -- Ngritje mase pezullim nëpunësi 

N-Ministri Sekretar Shteti për P. e Mbrendshme • 
Mbasi pa Dekretin Ministruer dt. 29,VIII/1941. 

XIX, mbi pezullimin e Z. Hamdi Mandija, nga dety 
ra me shveshje nga rroga, në kohën që shërbente si 
Sekretar i Nënprefekturës së Lumës; 

Mbasi pa vendimin nr. 6, datë 9-7-42. të Këshi 
llit të Dishiplinës së kësaj Ministrije, dhanun mbi 
revokimin e masës së pezullimit të tij. 

Në mbështetje të nenit 59, të D.M. nr. 105, dt. 
3/411940.XVIII; 

Dekreton: 
Ngritjen e masës së pezullimit të Z. Harndi Man 

dia, Sekretar i Nënprefekturës së Lumës, inkuadrua 
në grupin A, grada e IX, të ruolcve organike ernnore 
t'Administratës së Mbrëndëshme, imponue me Dekre 
tin Ministruer dt.29 VIII 1941.XIX të naltëpërrnën 
dun, tue i u kthye gjithë të drejtat që gëzonte për-para 
datës së pezullimit, dome thanë, kthimi i tij në de 
tyrë dhe kthimi i diferencave të ndalucrne prej rre 
gave të tij prej datës së pezullimit të tij nga detyra 
,:ë asht 15 IX 1941.XIX deri më datën e sotme, 
që ky dekret hyn në fuqi për. të gjitha efektet ligjore 

Ky dekret do t'u komunikohet zyrave përkatse, 
dhe do të botohet në Fletoren Zyrtare të Mbretnis. 

Tiranë, më 23.VII.42.XX 
N Ministri i P. të Mbrendëshme: 

,· Mark Gjomarkaj . d.v. 

D. n. 62 - Pranim dorëheqjeje infermieri 

N-Ministri Sekretar Shteti për P. e Mbrëndëshme 

Mbassi pa propozimin Nr. 1679 '9, datë 1417 
1942.XX, të Drejtoris së Përgjithëshme të Shëndetë 
sis, me të cilën njoftohet se Z. Sherif Rusterni, me 
shërbirr, në Qendrën Snëndetsore rurale të Konispolit. 

ka paraqitë dorëheqjen· nga detyra, për arësue se nuk 
pranon transferimin e bamun; 

Mbassi pa nenin 45 të Normave mbi gjëndjen 
juridike, ekonomike e [crarqike të nëpunëseve të Sh e 
tit, t'aprovueme me Dekretin Mëkambësuer Nr. 105, 
"datë 3/4,1940-XVIII, bo.ue në ?letoren Zyr;a e të 
K1bretnis Nr. 55, datë 7 /4, 1940.XVIII; 

Dekreton 
Neni 1. 

Pranohet dorëheqja e Z. Sherif Ru,temit, Infer 
mier pranë Qendrës Shëndetësore në Konispol, i inka 
adruem në grupin C, grada e XIII, të moleve organike 
emnore të personelit t' Administratës së Drejtoris së 
Përgjithëshme të Shëndetësis 

Neni 2. 
Ky Dekret për të gjitha efektet ligjore, hyn në 

fuqi më datën 1 Korrik 1942.XX, dhe për dijeni e 
veprim, do t ' u-komunikohet Drejto ris së Përgj. të 
Shëndetësis, Këshillit Kor.trolluës, Drejtoris së Pensio 
neve, Biografis së Kryeministris dhe Ministrls së Kul 
turës Popullore, kjo e fundit, për të disponue botimin 
e tij në Pletoren Zyrtare të Mbretnis. 

Tiranë më, 23.VII.42-XX 
NI.Ministri i P. të Mbrëndëshme: 

'Mark Gjomarkaj: d.v. 

Vumje nllpuniisi në pritmeni 

Ministri Sekretar Shteti per Punë Botore : 
· Mba:si pa mendimin e Këshillit t' Administratës 

së Ministris së P. Botore; 
Mbassi pa nenet 79,80,81,86 e 92 të De'crctit 

Mëkambësuer Nr. 105 datë 3 Prill 194)-XVIIT qi 
përmban normat për rregullimin e gje djes juridike, 
ekonomike dhe jerarhike të Nëpu~sbve. Cvilë '.ë Shte 
tit, . 

Dekreton: 
Neni 1. 

Zoti Sulë Reçi, Arshivist i Ire, qrupi C. grada 
XI, me shërbim pranë Zyrës Administratuese të Mi ti- 
" stris së P Botore në Qendër, në pëshetje të neieve 

79,80,81,86 e 92 të Dekretit Mëkambësue~ Nr. 105 
datë 3 Prill 1940-XVIII, vihet në pritëmeni, per · 
gjith kohen qi të ndodhet nën armë për me krye sher 
bimin ushtarak, pa të drejtë rroget, tuej fiJlue prej 
datës 1 Gusht 1942-XX. 

Neni 2. 
Ky Dekret, për të gjitha efektet llqjore, ka fuqi: 

ç'pre] datës 1 Gusht 1942-XX, i cili do të botohet 
në Fletoren Zyrtare dhe do t'i kumtohet Këshillit 

Kontrolluës për rregjistrim. 
Tiranë, me 17 Korrik 1942-XX. 

Ministr'i Punvet Botore: 
Iljas Ji. Agushi d.v. 
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Pushim nga detyra sekretarësh Komunesh 
Mbasi u muarr edhe pëlqimi i p. T. Kryesis 

së Këshillit të Ministrave, me shkresen e sajë nr. 
6-131, cit. 22-7-1942-XX, Z. Milaim Veliu, Sekretar i 
Komunes së Radevës (Prishtinë); Rahim Rexho. 
Sekretar i Komunes Sedllar (Prishtinë), Murtaz Mo 
rina, Sekretar i Komunes Fushë Kosovë (Prishtinë); 
Arif Shala, Sekretar i Komunes Komoran (Prishtinë); 
Ahmet Ahmeti, Sekretar i Komunes së Gracanit 
(Prishtinë), Mullahi Muhi, Sekretar i Komunes Slla 
tinës (Gjilan), Muharrem Fejza, Sekretar i Komunes 
së Brescilcës (Gjilcn) Zeqirja Gjilani, Sekretar i Ko 
munes së Rogoshicës (Gjilan), Fehmi Solihi, Sekretar 
i Komunes Bostan (Gjilan), Mustafa Osmani, Sekretar 
i Komunes Vaganeshit (Gjilan),.Sylë Rama, Sekretar 
i Komunës së Ainovës (Gjilan), Tahir Sadiku. Sek· 
retar i Komunes së Deberçanit (Gjilan), Gani Gashi, 
Sekretar i Kornunes së Babushit (Ferizaj), Rexhep 
Rifoti, Sekretar i. Komunes së Shtimjes (F erizaj), 
Oazim Sopa Sekretar i Komunes së Kosmit (Ferizaj), 
Bajram Sylej Sekretar i Komunes së Gremes (Fe· 
rizja) me urdhnin e Ministris së P. të Mbrendëshme 
nr. 172-505, dt. 25-7-42-XX. shkarkohen nga detyra, 
si të papërshtatshëm për t' u mbajtun në shërbim. 

Shkarkim arshivisti nga detyra 
Mbassi u-rnuer dhe pëlqimi i P. T. Kryesis së 

Këshillit të Ministrave, me shkresën e saj Nr. 376/6'. 
datë 16 6-1942-XX, Z. Mujo Dodi, deri tash arshivist 
i parë i Nënprefekturës së Suharekës, i inkuadruem 
në grupin C. grada XI-të të ruoleve organikë emnorë 
të viseve të lirueme, me urdhnin e Ministris së P, 
të Mrendëshme Nr. 11/305, datë 23-6-4.2-XX. shkar· 
kohet nga detyra, për arësye se asht pranue në 
shërbim të Policis Mbretnore. 

Nr. 9 7 

SHPALLJE 
Komisioni Shkol'uer i Qytetit të Lushnjes nxjerr 

n'ankand sipërmarrjen e ndërtimit të nji salle mësimi 
si shtesë e Shkollës Femnore dhe të rindërtimit të dy 
mureve t'asaj Shkolle, çëmimi bazë i së cilave si mbas 
planit dhe prefentivit relativ asht Fr. Shq. 20000. (nji 
zetmij); pra a'a që dëshirojnë t,i dorëzojnë Kryesis 
Komisionit o.ertat e tyre bashk me akt garancit kon 
formë liqjës-Requllores Kontabilitetit në zarfe të mbg 
lluna me dyll të kuq deri në orën 12, të njizet e, c'ytën 
dite nga e nesërmja e 'botimit të kësaj shpallje r ë ële 
teren Zyrtare në të cilën kanë m'u çel zarfet dhe do 
vendoset adjadikirr.i i sipërmarrjes në favorin e atij që 
do ke.ë bamë ofertën ma të favorshme i c.li masandej 
do të je'.ë i detyruem të prezantohet rnbrcnda tre ditë 
ve pranë Kryesis për të firmue lc.ër-adjudika'en për 
katete që zen vendin e projekt Kontratës. Plani, pre 
ventivi dhe leter adjudikatat mundë të shqyrtohen kur 
doherë pranë Kryesis së Bashkis loka e. Në rastë se 
dita e adjukimit takon të jetë ditë pushimi veprimet 
shtyhen për të nesërmen. 

Lushje, më 7-8-1942~XX 
Kryetari Bashkis 

'{: 

* * 
Në bazë të vendimit nr. 6 datë 30- 7 1942-XX të 

Këshillit Administratës të Nënprefekturës Ulqin, vi 
het n'ankand shitja e gjuetis të peshkut gja~ë breg 
detit prej ka.undit Vldonës deri te gry2ka e Bunës 
si dhe në rnbrendësinë e ktij lumi dhe liqenit Sha. 
Adjudikata provizo.e fillori prej datës ~O VII 42 de 
ri 18 8 1942-XX dhe ajo definitivja prej datës 19 
deri 28 8 1942-XX. 

Kryetar' i Zyrës Financjare 
Tiranë, 10-8-1942-XX 

-- 
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GAZZETTA ~ UFFICIALE 
DEL REGNO W D'ALBANIA 

Tirana, sabato 29 agosto 1942-XX ~~~~~~~~~~~~~~~- 
ED IT A DAL MINISTERO DELLA CULTURA POPOLARE 

COSIO E MODALIT A PEP LE lNSERZIONI CONDIZIONI D'ABBONAMENTO 

ALBANIA, !TALIA e lMPERO 
ESTERO (Paesl dell'Unlone Postale) 

per un anno Fr. alb. 20 
• 30 

(per 6 mesi , meta prezzo) 
Un numero del mese In corso (slno a 16 paglne) Fr. alb. 0,20 

erretroto • • 1 
Ognl fascicolo e In vendtta anche presso le llbrerle autorlzzate. 

Gli abbonamenU di regola decorrono dal glorno dt rlcevlmento dell'importo. 
Non al ge.rantlsce l'invio del numert arretratl. 

L'Importo dell'abbonamento o per numeri separaU, se per resident! In Al 
bania. deve essere versato al locall Ufflcl di Flnanza e la relaUva quletanza 
rlmessa al Mlnlstero della CULTURA POPOLARE se dall'ltalla, lmpero o dal" 
'Estero, con assegno bancarlo stllato In franchl albanesl, aumentato (le per 
abbonamenU) di Ir. alb. 0,50 per spesa di quletanza. 

Gli Ufflci statall (civili o mthtart) e gli Enti pubbllci quando autonomi o 
accentraU (ctoë non gli Ulflcl dlpendenU) - possono rlchledere per lscrltto una 
iup copie gratulte (sci olte on obbcncmento) per see per gli Utile! dlpendentll, 

Decreto Luogotenenziale Nr. 182 
17 -8-1942-XX 

Norma di Co:nmissario del Municipio di Tirana 

NO! 
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 all'Autorita a Noi conferita; 
Ritenuta la necessita di dare un nuovo assetto 

all'Amministrazione del Municipio di Tirana onde 
metterlo in condizione di pater assolvere i vari compiti 
di cui e stato incaricato, conformemente al nuovo 
sviluppo ehe ha assunto la citta: 

Essendo ehe, per tale scopo, occorre un funziona 
mento piu agile dei suoi organi ed un coordinarnento 
piu intereso dci servizi ehe non si possono compiere se 
non con una gestione straordinaria dell'Ente ; 

Vista l'art. 19 del Decreto Luoqotenenzrale in 
data 14 fcbbraio 1940-XVIIJ, nr. 86 convertito in. 
legge dell'Il ottobre 1940-XVIII nr. 519; 

Su proposta del, Presidente del Consiglio dei 
Ministri, Ministra Seqretario di Stato per gli Interni: 

Abbiamo Decretato e Decretiarno 
II Gr. Uff. Omer Fortuzi, finora Podesta di Tira 

na, e nominate Commissario per la Gestione Straordi 
naria del Municipio di Tirana. 

II presente Decreto entra in vigore il giorno della 
sua pubblicazlonc nella «Guzzetta Ufficiale» del 
Regn o. ,u 

se noa supera una colonna (albanese e Italiano) mlnimo Fr. alb. li 
1e oltre una colonna • • per ognl colonna 

L'tmportc e do veraarsi In ant!clpo salvo per gli Ulllct stataU o parasta• 
tall con le ate11e modallta come per gli abbonarnenU. 

Le inserzlonl 1000 gratulle soltanto per I Trlbuna\t o l'Ammlnlstraz.lone ata 
tale quando per legge non e prevlsta o non e poasibile la r!valsa au teni dell• 
apesa per l' l.n.serzlone. 

La pubbllcazlone delle l.n.serzlonl avvlene , salvo speciali clrcostanze · entro 
I primi 3 numerl dopa la data di rlcevlmento. 

N. I. Ognt cormpondenza o versamenta deve essere lndirtzato al, 
MINISTEiO DELLA CULTUllA POPOLAU 

(GAZZETTA UFFIC!ALE) 
TI l AN A (Alltaal11 

Ordiniarno ehe il presente Decreto sia pubblicato 
nella Gazzetta Ufficiale mandando a chiunque spetti 
di osservarlo e di f arlo osservare. 

Tirana, 17-8-1942-XX. 

Francesco Jacomoni 
M. Kruja 

Decreto Lugotenenziale nr. 183 
25-8-1942-XX 

Pene per i lctitonti 

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' Autori ta a Noi conferita: 
Visti gli articoli 15 dello Statute Fondamentale e 

14 del D. L. 3 aprile 1940-XVIII n. 101, Icon 
vertito nella legge 12 luglio 19l!O-XVIII, n. 358; 

Ritenuta la urgente necessita di provvedere; 
Senti to il Consiglio dei Ministri; 
Su proposta del Presidente del Consiglio dei 

Ministri, Ministra Segretario di Stato per l'Interno 
e ad interim per la Giustizia ; 

Abbiamo decretato e decretiarno 
Art. 1. 

I Prefetti del Regno, sentito il parere di una 
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Comrnissione composta dal Questore e dai Coman 
danti dei Carabinieri e della Milizia Fascista Al 
banese, stabiliranno un termine entro il quale i la 
titanti debbono costituirsi in carcere o alle Auto- 
rita di Polizia. ' 

Il Ministro dell'lnterno, ove speciali circostanze 
lo richiedano, puo prorogare il termine stesso, sen 
tito il parete del Direttore Generale della Polizia, 
dei Cornandanti Superiori dei Carabinieri Reali e de} 
Comandante Generate della Milizia Fascista Alba 
nese. 

Art. 2 
A favore dei latitanti ehe si costituiscono entro 

ii termine stabilito saranno in ogni caso dal Giudice 
applicate le diminuzioni di pena previste dall'arti 
colo 59 del Codice Penale vigente, oltre alle altre ehe 
eventualmente possono competere per le modalita 
del fatto. 

Per i latitanti invece ehe non si costituiscono 
nel terminë prefisso, le pene stabilite dalia legge per 
ii reato comrnesso saranno raddoppiate e qualora la 
pena risultante da'Ia somma aritrnetica sia superiore 
ai venti anni di reclusione, o se per il delitto com 
rnesso era stabilita la pena dell'ergastolo, si ap 
plichera la pena di morte. 

All'uopo non sono applicabili le disposizioni con 
tenute nel titolo VII e negli articoli 14 e 16 del 
Codice Penale. 

Non si aopl cano neppure nei confronti de: lati.an 
. ti non costituitisi le diminuzioni di pena prevista 
dagli articoli 48,49,51,52,53,56,59,61,64 capoverso 65 
e 66 del Codice Penale. 

Art. 3 
II latitante ehe commetta, mentre perdura la la 

titanza, un nuovo reato per il quale dalla legge sia 
stabilita una pena restrittiva della liberta personale 
non inferiore ne! massimo ai tre anni, sara punito 
con Ja morte. 

Art. 4 
Chiunque si renda colpevo.e di favoreggiamento 

a latitanti e punito con le· stesse pene stabilite dalia 
legge per il reato commesso dal latitante. 

Nei confronti dei favoreggiatori, dei latitanti' 
e delle loro famiglie, si applicano le stesse rnisure 
arnrninistrative stabilite dalie vigenti leggi per fi 
latitanti. 

II presente Decreto entra in vigore dal giorno 
della pubblicazione ne.la Gazzetta Ufficiale e dalla 
stessa data e abrogata ogni disposizione .diversa o 
contraria. 

II Presidente del Consiglio dei Ministri propo 
nente e autorizzato a presentare questo Decreto al 
Consiglio Superiore Fascista Corporative per la con- 
versione in Legge. · 

Ordiniarno ehe il presente Decreto sia pubblicato 

nella Gazzetta Ufficiale del Regno mandando a chiun 
que spetti di osservarlo e farlo osservare. 

Tirana 25-8-1942-XX. 
Francesco Jacomoni 

M. Kruja 

Decreto Lu~;rr teneziale Nr. 184 
25-R 1942-XX 

Denuncia delle ormi o munizioni e materie 
esplodenti, ece. 

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; 
Vis!i ~li articoli 15 dello Statuto Fondamentale e 

14 del D. L. 3 aprile 1940-XVIII' n. 101, "con 
vertito nalla legge 12 luglio 1940-XVIII, n. 358; 

Ritenuta Ja urgente necessita di provvedere; 
Senti to i1 Consiglio dei Ministri; 
Su proposta del Presidente del Consiglio dei 

Ministri, Ministro Segrelario di Stato per l'Interno 
e ad interim per la Giustizia: 

Abbiamo decretato e decretiamo 
Art. 1 

I Prefetti del Regno sono autorizzati a stabi 
i i. e, con propre ordinanze, il termine perentorio 
entro il quale chiunque detenga arrni, munizioni o 
materie esplodenti o incendiarie di qualsiasi genere 
e in quals.asi quanti.ë deve fare la denunzia all'Uf 
ficio locale di Polizia, o se questo rnanchi, al Co 
mando dei Car abinieri Reali, giusto quanto e disposto 
con 1' Art. 37 del viqente Codice di Polizia, appro 
vato con Decreto Luogotenenziale 27 febbraio 1942- 
XX, n. 17. 

Lr arrni, le rnunizioni e le materie esplodenti 
di cui al comma precedente, una volta regolarmente 
denunciate si intendono de.enute dal possessore con 
permesso dell' Autori ta competente ed a sua dispo 
sizione. fin o a quan do I' Autori ta rnedesirna non ne 
ordini la conseqna. 

Art. 2 
AJJ'obbligo della denunzia di cui all'Art. 1 sono 

-tenuti anche coloro ehe all'cntrata in vigore del 
presents decreto l'avevano gia effettuata in esecu 
zione di precedenti disposizioni o erano muniti della 
Jicenza di porte d'arrna. 

Le licenze g·a rilasc.ate sono assoggettate a re 
visior,e da par:e del Prc.etto, il quale puo disporne 
Ja revoca. 1 

Le licenze conval.da e dovranno riportare, a cura 
dei Ouestori, l'annotazione relativa, nonchë le ca 
ratteristiche dell'arrna ehe il titolare e staio auto 

- 1 izzato a portare o a detenere. 
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I Prefetti possono, altresi, disporre il rilascio 
di oerrnessi provvisori o definitivi di portare le 
arrni o dii ten er le ~ n casa a chi ne I abbia fatta 
.denunzia. 

Nessuna licenza di porto d'arrna puo essere con 
.cessa senza l'approvazione del Prefetto. 

Art. 3 
J Prefetti prima di emanate l'ordinanza di cui 

all' Art. 1 o di consentire la detenzione delle arm i 
o eel materiale indicate nell 'articolo stesso o di 
disporrc la conscqna delle arrni, devono sentire il 
paiere di un Comitato di sicurezza, da Joro pre 
sieduto, composto del Ouestore, del Cornandante <!~I 
G1 uppo e, ove questo non c.Ista, dal Cornandante 
di Battaglione o di Compagnia dei Carabinieri Reali 
o del Cornandante locale della Milizia Fascista Al 
banese. 

Art. 4 
Gli Uffici di Polizia o i Cornandi dei Cara 

binieri Reali sono obbligati a rilasciare all'interes 
soto una ricevuta dell'avvenuta denunzia delle armi. 

La ricevuta oltre alle comple.e qeneralita del 
denunziante deve contenere la data in cui la de 
nunzia e avvenuta, la residenza e abitazione del 
denunziante e le caratteristiche delle arrni denun 
ziate. 

I detti Uffici o Co nandi segneranno in appo 
sito registro le denunzie ricevute e trasmetteranno 
ogni quindici giorni un elenco alle Prefetture e alla 
Direzione Generale di Poliz a. , 

Art. 5 
Chiunque, trascorso ii termir.e fissato con l'or 

dinanza prefettizia di cui all'articolo 1, .sia trovato 
in possesso di armi da Iuoro di materie esplodenti 
di bombe e di qualsiasi o:digno, macchina o in 
volucro contenenti rna.ere esnlodenti o incendiarie 
ovvero gas asfissianti o accecanti non denunciati 
o per portare i quali non abbia o.tenuo Ja pre 
scritta licenza, sara punito con la more, a sensi 
dell'articolo 1, ultimo comma, del D. L. 1 luglio 
1942-XX, n. 149. 

Alla stessa pena soqqiace ch 'unque non con 
segni Je arrni o il materiale indica:o nel co-nma pre 
cedente e gia de-iunc'a'o, quando Ja conseqna sia 
stata ordinata dal Prefetto, a sensi de3li articoli 
28 e 39 del Codice di Polizia o continui a portare 
le arrni 0 ii materiale suddetto dopo ehe Ja licenza 
precedentemente concessagli sia stata ritirata dal 
Prefetto, in virtu dell'articolo 44 del citate Codice 
di Polizia. 

I reati previsti dal presente articolo sono di 
competenza del Tribunale Militarc del!e Forze Ar 
mate Unificate e si precede con jqiudizio direttissimo. 

11 presente Decre:o entra in vigore .dal giorno 
della pubblicazione n~lla Gazzetta Ufficiale .e dalia 

stessa data e abrogata ogni disposizio.;e diverse o 
contraria. 

II Presidente del Consiglio dei Ministri propo- 
nente e autorizzato a presentare questo Dccreto al 
Consiglio Superiore Fascista Corporativo pe: Ja con 
versione in Legge. 

Ordiniarno ehe ii presente Decreto sia pubblicato 
nella Gazzetta Ufficiale, mandando a chiunque spetti 
di osservarlo e farlo osservare. 

Tirana 25-8-1942-XX. 
Francesco Jaco:noni 

M. Kruja 

Decreto Luogotenenziale Nr. 185 
25-8-1942-XX 

Pene per i propalatori di notizie false o 
tendenziose 

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; 
Visti gli articoli 15 dello Statuto Fondamentale, 

14 del D. L. 3 aprile 1940-XVIII' n. 101, .con 
vcrtito nella legge 12 luglio 1940-XVIII, n. 358; 

Ritenuta la urgente necessita di provvedere; 
Senti to il Consiglio dei Ministri; 
Su proposta del Presidente del Consiglio dei 

Ministri, Ministro Segretario di Stato per !'Interno 
e ad interim per la Giustizia: 

Abbiamo decretato e decretiamo 
.A.rt. 1. 

Chiunque fuori dei casi previsti dagli articoli 
25 e 27 del D. L. 31 dicernbre 1939-XVIII, n. 204, 
convertito in legge 12 ottobre 1940-XVIII, 475, dif 
fonde e comunica voci o notizie false, csajerate o 
tendenziose in materia politica o econo.nica, ehe co 
munque possono destare al'arrne o deprimere lo spi 
rito pubblico o menomare il prestigio de'I'Autorita o 
faccia gesti o usi parole contrarie od offensive per 
il Regime, e immediatamente arrestato e punito con. 
la reclusione da uno a cinque anni e con la multa 
da trecento a cinquernila franchi albanesi. 

La pena della reclusione e da tre a dieci anni 
contro chiunque inciti alla disobbedienza delle leggi 
o getti il discredito sulle rnedesirne. 

.A.rt. 2 
La competenza a conoscere dei reati previsti nel 

presente decreto spetta al Tribunale Militare delle 
Forze Armate Unificate, ehe provvedera con giudizio 
<ifrettis9i.110. · · - 
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II presente Decreto entra in viqore dal giorno 
della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale e dalla 
stessa data resta abrogata qu ilsiasi disposizione di 
versa o contraria. 

Il Presidente del Consiglio dei Ministri jiropo 
nentc e autorizzato a presentare questo decreto al 
Consiglio Superiore Fascista Corporative per la con 
versione in Legge. 

Ordiniarno ehe il presente Decreto venga pub 
blicato nelle Gazzetta Ufficiale del Regno rnendando 
a chiunque spcttii di osservarlo e farlo osservare. 

Tirana 25-8-1942-XX. 
Francesco J acomoni 

N\. Kruja 

Decreto Luogotenenziale Nr. 186 
25-8-1942-XX 

Norme agli agenti di custodia e ai militari alla 
sorveglianza esterna delle carceri 

NO! 
LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAE.STA 

VITTORIO EMANUELE ID 
PER GRAZIA DIDIO E VOLONTA DELLA NAZIONE 

RED' ITALIA E D' ALBANIA 
IMPERATORE D' ETIOPIA 

In virtu dell' Autorita a Noi conferita; 
Visti gli articoli 15 dello Statuto Fondamentale, 

14 del D. L. 3 aprile 1940-XVIII' n. 101, con 
vertito nella legge 12 luglio 1940-XVIII. n. 358: 

Ritenuta la urqente necessita di provvedere; 
Sentito il Consiglio dei Ministri; 
Su proposta del Presidente del Consiglio dei 

Ministri, N\inistro Segretario di Stato per l'Interno 
e ad interim per la Giustizia: 

Abbiamo decretato e decretiamo 
Art. 1 

Gli Agenti di custodia, i militari addetti alla 
sorveglianza estcrna delle carceri e gli agenti della 
Forza Pubblica ehe harmo in custodia persona arre 
state, sono autorizzati a fare uso delle arrni contro 
i detenuti ehe comunque tentino di evadere. 

E' autorizzato parimentl I'uso de.le arrni per 
reprimere una rivolta o ammutinamento .di detenuti 
the non ubbidiscano alla intimazione di scioglimento 
o di rientrare nell'ordine e contro chiunque, nelle 
adiacenze delle carceri o in altri luoghi di custodia 
di persone arrestate non obbedisca alla prima inti 
mazione data dai militari o agenti incaricati della 
sorveqlianza esterna. 

Art. 2 
I detenuti ehe si rendono colpevoli di rivolta 

o amrnutinarnento sono puniti, per questo solo fatto, 
con la reel usi one da tre a di eci anni. 

Qualora vi siano promoter! o capt, .le penar 
per questi e della reclusion12 da clnqut a quind~,t anni. 

Se in occasione della rivolta testi fcrito o uc 
ciso un addetto alla direzione o alla custoiia o un 
rnilitare o un agente della Iorza pubhlica interve 
nuto per ristabilire l'ordine, si applica in con 
fronto dei copevoli la pena di merte. 

Se i detcnu ti Iacciano qcsti o pronunzino pa 
role contrarie o offensive per ii Regime so-io pu 
niti, per solo questo Iatto. con la rcclusionc da clue 
a sette anni. 

La competenza a conoscere dci rea I i previsti 
ne! presente articolo spctta al Tr lbunalc M litar e 
dellc Forze Armate Unificate, ehe provveIe ·a con 
giudizio direttissimo. 

Art. 3 
E' victato ai dctcnuri di avcrc quulsiasi contatto 

con l'csterno: oqni tru sqre sslone c punita, qua'ora il 
fatto non costituisca reale, con la cella di rigorc 
da 15 giorni ad un mese. 

Art. 4 
La corrispondenza dci dclenuti, prima di averc 

corso, deve esse.c sottopostu ull'csu ne di urra Com 
missione composta del Dircltore dclle Carceri, di 
un Funzionario di Polizia c di un Ufficiale dei 
Carabinieri Reali, dcsiqnati rtspettivamcnte dal Que 
store e dal Comaudante di <Gruppo o di Corn - 
pagnia o di Tcnenza. 

Art. 5 
li personale diriqentc c di custodia dellc Car 

ceri colpcvolc di qualsiasi neqllqcnza nell'adempi 
mente delle sue Iunzioni, :::arii per questo solo fatto, 
nestituito con per dita dclla pensione, salvo l'eserci 
zio delr'azionc penale nei suoi confronti, qualora 
ii f atto costituisca rcato 

Le pene stabilite per ii reato commesso sono 
aumentate in misura non inferiore alla meta e non 
superiore al triplo 

II presente Dccrcto entra in vigore dal giorno 
della pubblicazione nc'Ia Guzzetta Ufficiale e dallo 
stessa data e abrogata ogni disposizione .. diverse o 
contra.ia. 

Il Presidente del Consiqlio dei Ministri propo 
nentc e autorizzato a prescntare questo Decreto al 
Consiglio Superiore Fascista Corporativo per la con 
versione in. Legge. 

Ordiniamo ehe il presen+e Decre:o venga pubblica 
to sulla Gazzetta Ufficiale del Regno d' Albania man 
dando a c hiunque spetti d'osservarlo e far lo csservare. 

Tirana 25-8-1942-XX 
Francesco J acornoni 

M. Kruja 

Shtyp. Nikaj - Tiran! 
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Viti XXI 

FLETORJA 
E MBRETNiSË 

Nr. 98 

' 

ZYRTARE 
SHQIPTARE 

Tiranë, e Martë 1 Shtator 1942-XX 

BOTOHET PREJ MINISTRIS SË KULTURËS POPULLORE 

KONDITAT E PAJTIMIT 

PËR SHQIPf::RI, IT ALI e PERANDORI: për nji vit Fr. Shq. 20 
• JASHTE (Shtete të B. Postal) • • • • 30 

(për ~ 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 
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. O.SO për pullat e dëf 
tesës, dhe po n'atë drejtim. 

PERMBAJTJA 

J) D, M. 2 Gusht 1942-XX, Nr. 187 
Lejim funksionimi Sh. An. S. A. C. S. A. f. 1 

2) D. M, 12 Guaht 1942 XX, Nr. 188 
Shtesë e bertje f o idesh në Buxhetin 194 · -42 ) 2 

3) D. M. 13 Korrik 1942-XX 
Mobilizim civil I Sip. Rotta L. Lora . 6 

4) D. Min. Fln.-Shenjat dalluese të b mknotës 5. Le cësh > 7 
5) D. Min. P. Mbr. - Pezullim infermieri . 7 
6) D. (( . - . nëpunësi . 7 
7) D. Min. Ek. K. - Deklarim dorëheqës agjenti > 8 
8) D. . • - Gjobitje agjenti » 8 
9) Vendime. - Pushim Sekretarësh Kernunalë • 8 
10) Konkurs per 4 N t. Llogaritarë > 9 
li) Shpallje ankandi • 11 
12) Lajmërlm- mbledhjeje - Sh. S. M.A. " 11 

SOM MARIO 

I) D. L. 2 agoato 1942.XX, Nr. 187 
Licenza di funzionamento della Soc. S. A. C. S. A. p 11 

2) D. L. 12 agoato 1942-XX, Nr. 188 
Aucnento e trasf. di fondi n e l Bitancio 19-H-42 • 10 

3) D. L. 13 lugllo 1942 XX 
Mobilitazione civile de lla Imp. Rotta L. Lo, ia • 15 

4) Avvisi di comumcazione - "oc. S.M.A. • 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 pa vleftë shpalljet q'u përkasn gjyqeve ose adminis 
tratës ..;htetnore dhe ato të cilësu -mc r'arilla ose të perjashtucme 
ligjërisht nga pagimi taksave Shtetnore. 

Shpalljet botohen rregullisht • kur nuk pengojnë rasje ti! po· 
saçme· ndër 3 numurat e para pas rnbri+jea së tyre në Redaksi 

pagesa e shpallievet bëhet 1ti edhe për paitimet në Zyrat Fi.nanciare 

DII.E.!TIMI për korreapondenc6 dhe pagesat 6sht 
MINISTRIS£ S£ KULTUR£S POPULLORE 

(FLETORJA ZYRTARE) 
TIRAN£ 

Dekret Mëkambësuer Nr. 187 
2-8-1942-XX 

Lejim Iunksioni+i Shoq. An. «S.A.C.S.A.» 

NA 
MËKAMBËS I P:11:RGJITHSHËM I MADHNIS 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 toutoritetit që Na asht delegue; 
Tue pamë Vendimin me datë 2 Korrik 1942-XX 

të Gjykatës së Shkallës së Parë në Durrës, mbi 
konstituimin e Shoqënis Anonime Shqiptare (Socie 
ta Albanese Cloro Soda Anonima) «S.A.C.S.A», me 
qendër në Durrës, dhe mbi konforrnitetin e aktit 
kushtetuës dhe të Statutit tosaj Shoqënije, me dis 
pozitat e Liqjës . paraqit me shkresën nr. 2612 datë 
27.7.194.2-X X, tij Kryesis _)ë .Këshillit të Ministra vet; 

Tue pamë edhe nenin 8 të Pregullores mbi 
aplikimin e dispozitavet të Kodit Tregtar ; 

Mbi propozimin e Minimit Sekretar Shteti:për 
Ekonomin Kombëtare; 

kemi dekretue dhe dekretojmë: 

Aprovimin e Vendimit të sipërpermendun të 
Gjykatës së Shkollësjsë Parë në,:_Durrës, dhe Ur 
dhënoimë lejimin e funksionimit të Shoqënis Ano· 
nime Shqiptare (Societc Albanese Cloro Soda Ano 
nime) «S.A. C. S. A », me qendër në Durrës. 
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Urdhënojmë që ky Dekret të botohet në Fle 
toren Zyrtare të Mbretnis, tue i dhanë mandat ci 
litdo qi i përket me e respektue dhe me bo që te 
respektohet. 

Tiranë, më 2-8-1942-XX. 
Francesco Jacomoni d. v. 

K. Kotte d. ''· 

Dekret Mëkambësuer Nr. 188 
12-8.1942-XX 

Shtesë e bartje fondesh në Buxhetin 1941-42 

NA 
Mt!:KAMBt!:S I Pt!:RGJITHSHt!:M I MADHNIS TlJ 

VIKTOR EMANUELIT III 
P:l!!R HIR T:lt ZOTIT E VULLNET T:11! 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 Mbret 

nis dhe neni i D. M. nr. 101 datë 3-4.-1 ?4.0-XVIII, 
kthye në li91ë me datë 12-7-1940, nr. 358; 

Mbassi u-pa nevoja me bo disa shtese në bu' 
xhetin e ushtrimit financjar 1941-42-XVIII; 

Mbassi u ndiqjue Këshilli i Ministra vet; 
Mbi propozimin e Kryetarit të Këshillit të M1· 

nistravet, njij mendimi me Ministrin Sekretar Shte 
ti për Financat; 

kemi dekretue dhe dekretojmë: 

Neni 1 

Në gjendjen e parapamjevet të shpenzimevet 

Nr. 98 

t' ushtrimit financjar 194.1-4.2 krijohen kapitujt qi vi 
jojnë: 

Institutet e Nalta e Ministrija e Financavet 
Kryeministrija Zyra Qendrore e Statistikës. 
Kap 17-bis. Fond në dispozicjon të Drejtorit 

të Përgjithshëm të Zyrës Qendrore të Statistikës 
për shpërblime ndihma nëpunësesh. 

Këshilli Kontrollues: 
Kap. 79-bis Fond në dispozicjon të Kryetarit 

të Këshi it Kontrollues për ndihma nëpunësesh në 
rasë sëmundjesh e punime jasht-orarit. 

Partija Kombëtare Fashiste Shqiptare: 
Kap. 24.-bis Fond në dispozicjon të Ministrit 

Sekretar Shteti të Partis Kombëtare Fashiste Shqip· 
tare për mbajtje automobili e pagë sh' feri të pen 
gueme e të pa-pagueme n ushtrimin fincncor 
1939-40. 

Ministrija e f inancavet: 
Kap. 1 Ol-bis Kontribut Bashkis s'Elbasanit për 

shpronësime. 

Ministrija e Rrsimit: 
Kap. 17 Fond në dispozicjon të Ministrit për 

shpërblime e ndihma t' arësimtarve në Tokat e 
Lirueme. 

Neni 2 
Emërtimit të Kap. 14. «Rrogë personeli me kon. 

tratë personeli provizor> të gjendjes së parapamje· 
vet të shpenzimevet t' ushtrimit financjar 194.1-42 
t'Instituteve të Nalta e Ministrija e Financavet në 
Rubrikën Kryeministrija - Zyra Qendrore e Statis 
tikës - i shtohet emërtimi : e pagë dito~e. 

Neni 3 
Në gjendjen e parapamjevet të shpenzimevet t'ushtrimit financjar 194.1-194.2 shtohen fon 

det për dikaster e kapituj si vijon : 

Institute të Nalta e Ministrija e Fininancavet: 
Kryeministrija 

Kap. 5. 
7. 

Shpenzime Zyreje 
Fond për blemje e mbajtje automobilash 

Fr. Shq. 10000 
3.000 

Zyra Qendrore e Statistikës 
Kap. 14. Rrogë personeli me kontratë e personeli provizor e pagë ditore . 

» 17-bis Fond në dispozicjon të Drejtorit të~ Përgjithshëm të Zyrës Qendrore 
të Statistikës për shpenzime e ndihma nëpunsash. 

Partija Kombëtare Fashiste Shqiptare 
Fond për blemje e mbajtje automobili e pagë Shoferit dhe rrogë Kafazi 
Fond në dispozicion të Ministrit Sekretar Shteti të P.K.F. Shqiptare 
për mbajtje automobili e pagë shoferi të pengueme të pa pagueme 
n' ushtrimin financjar 1939-194.0 

Kap. 24. 
, 24-bis 

10.000 

3.935 

2.000 

» 3.200 
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Kap. 26. 
» 28. 

» 31. 

32. 

> 34. 

35. 

Kap 37. 
38. 

39. 
)) 42. 

44., 

46. 

4.8. 
50. 

Kap. 52. 
54.. 

». 56. 
59. 

Kap. 78. 
79-bis 

Kap, 86. 
89. 

> 90. 

• 
l Ol-bis 
103 

Kap. 3. 
)) 6. 
> 8. 
> 12. 
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63. 

Milicija Fashiste Shqiptare 
Frogat të caktueme (fikse) të personelit në shërbim të përhershëm 
Indemnitete eventuale Oficerave ese Militvet për shërbime të izo 
lueme jashtë qendret, indemnitete transferimi 
Blemje, mirëmbajtje e transport mobiljesh Zyrash, Maqinash shkri 
mi dhe vegla prodhimi cë shpejtë etj. 
Oira, mirëmbajtje e përshtatmëni të lokalevet për Komanda, konsu· 
min uji 
Blemje municjonesh dorëzimi të parë e blemje e mirëmbajtje e 
trasport armësh e vezmesh 
Funksjonim Zyrash Politike e hetuese, shpërblim informatorësh, 
shpenzime të mëshefta 

Sigurimi Publik (Drejtorija e Përgj. e Policis) 
Indemnitet shpërnguljeje për funksjonat nëpunsa e Agjenta 
Indemnitet misjoni e shpenzime udhtimi i djete për funksjonar e 
nëpunsa . 
Shpenzime për Kazerma, Zyra, Shtalla, Garazhe, etj. 
Shpenzime Z yrje 
Blemje funksjonim automjetesh e biçikletash e sigurime automjete 
e autista . . . . . . . . . . 
Veshje e mboth:e pajisje, pajim armë të randa e të lehta, bufete- 
rine, indemnitete per veshje të parë për oficera dhe nëpunëse. 
Shërbimi i mësheftë 
Shpenzime të rastit (të pa parapame) . 

Ministrija e Kulturës Popullcre : 
ish Drejt. e Përgj. e Shtypit Prop. e Turizmit 

Rrogë personeli me kontratë 
Shpenzime Zyrje 
Fond për mbajtje automobilash e pagë shoferash. 
Shpenzime për botimin e Fletores Zyrtare në gjuhën shqipe e 
italishte 
Shpenzime çdo natyre për zhvillimin e mbajtjen e misjoneve 
radiofonike etj. 

Këshilli Kontrollues : 

97. 

Shpenzime Z yrje 
Fond në dispozicjon të Kryetarit të Këshillit Kontrollues për ndih 
ma nëpunsash e në rast sëmundjesh e për punime jashta orarit. 

Ministrija e Financavet 
Shpenzime Zyrje . . 
Vërtetim Tatimesh e Taksash 
Shpërblim Tagrambledhsash në bazë të përqindjeve si mbas ligjës 
datë 25,4-1935 . 
Fond në dispozicjon të Ministrit për shpërblime nëpunsave e oër 
informacione të Komandës të Financës · 
Kontribut Bcshkis s' Elbasanit për shpronsime 
quoter Rroga e shpenzime gjithfar6sh të pengueme e të pa pa 
gueme prej ish Komisariatit të nalt civil e Administratat tjera në 
Tokat e Lirueme etj. 

Ministrija e Drejtësis: 
Shpenzime udhtimi e djete. 
Shpenzime hetimesh e dëshmimtarësh për beneficin e vobeksis 
Ndihmë Komuniteti Mysliman 
Ndihmë Kishës Orthodokse Autoqefale. 

3 

Fr. Shq. 250.000 

> 6.250 

» 10.000 

) 25.000 

> 25.000 

)) 1.520.000 

10.000 

• 10.000 
5.000 
5.000 

» 

» 5.000 

» 2.000 
12.000 
3.000 

» 

» 
'i.00 

3.000 
7.000 »· 

> zrco 
> 14.000 

> 16.000 

) 5.000 

» 30000 
15.00o 

» 30.000 

» 5.000 
221.000 

> 50.000 

)) 12.000 
10.000 
40.000 

~( ({ o 

» 
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Ministrija e P. të Mbrendshme 
e Drejtorija e Përgj. e Shëndetsis: 

Administrata e P. të Mbrendëshme : 
Kap. 2. Shpenzime udhëtimi i djete . 
. » 4. Shpenzime për blemje e rnbojtje automobili etj. 

7. Mbajtje burgjesh 
o Shpenzime giithfarësh e cdo natyre për Kapitene rit e Porteve 

29-quater Fond në dispozicjon të Ministrit për ndihma nëpunsash nevojta 
rë e në rast sëmundjeje . 

Nr. 98 

Fr. shq. 22.000 
» 10-000 

200.000 
2.000 

Administrata e Shëndetësis Botore: 
Kap. 13. Shpenzimi udhtimi e djete 

15. Fond p; r blemje e mbatje automobilash e pagë shoferasli. 
18. Shpenzime për mbajtje spitalesh. 
19. Spitali Nevropsiqiatrik. Shpenzime për mbajtjen, ushqimin e mjekimin e të 

sëmundëvet etj. > 
» 20. Laboratori Antirabik i Shtetit shpenzime gjithfarësh për mbajtjen e tij dhe 

pc.resë personelit sherbyes të përkohshëm . 
21. Drejtorija e sherbimit hygjenik e antimalarik etj . 
31. Shpenzime c' Iarëdo natyre për pajisje gjithfarësh. ndërtime e mirotime spitalesh > 

Ministrija e P. Botore e Drejt. e P. e Postelegrafave: 
Administrata e Puove Botore 

Shpenzirr.e udhtimi e djete si dhe shpenzime për transport veglash mbetjeje > 
Shpenzime zyreje > 
Fond për blemje e mbajtje automobili e pagë shoferi > 
Ndertime e miratime rruqosh e urash etj, > 

Ish Ministrija e Bujqësis e Pyjevet: 
Shpenzime udhti~i e djete për personel . > 
Masa e inisictrva për intensifikimin e bujqësis dhe përmirësimin e Zooteknis etj. > 
Ushtrime direkt» entesh e veprimrarish së ndryshme qi merren me bujqësi 
e ritjen e kafshëvet etj. » 

Kontribut Bujqëve për vepra bonifikimi > 
Rroga, pagesa e shpërblime të caktueme personelit italiane shqiptar të ruolit etj. > 

Ministrija e Rrësimit: 
Kap. 2. Rrogë e indemnitet personelit me kontratë . 

3. Shpenzime udhtimi e djete 
> 6. Shpenzime cdo natyre botimesh perkthimesh shpenzime e çmime auktorë 

për tekste shkollore e kulturore . » 
7. Fond për blemje e mbujtje automobilash • pagë shoferash . 

» 9. Shpenzime për mdajtje shkollash të mesme 
> 15. Fond në dispozicjon të Ministrit për shpërblime e ndihma nëpunësesh > 

17. Fond në dispozicjon të Ministrit për shpërblime e ndihma t' orësimtorëve në 
To kat e Lirueme , 

Kap. 3. 
4. 
5. 

)) 7. 

Kap. 3. 
» 8. 

9. 

» 14. 
20. 

200 

. 12.000 
3.000 

277.000 

40.oOO 

1.000 
re.oco 
3. ')65 

24..000 
.5.1'150 
2.0 O 
33.000 

50.000 
20.000 

50.0CO 
50.000 
60.000 

13.000 
67.000 

50.(~ 
7.000 

'tS.000 
2.000 

100.000 

Ministri ja e Tokavet të Lirueme: 
Kap. 7. Fond në dispozicjon të Ministrit për shpërblime nëpunësesh dhe ndihma të 

, ndryshme » 3.500 
Shuma: » 

• 

3.582.,00 
Neni 4 

Shtesës së fondeve si mbas nenit 3 të këtij Dekreti i bahet bcllë me paksimin e fondeve 
të gjendjes së paropamjevet të shpenzimeve t'ushtrirnit financjar 19/t I -42 për Dikaster e Kapituj si vijon: 
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Institute të Nalta e Ministrija e Financavet 
Kryeministrija e Zyra Qendrore e Statistikës 

13. Rrogë personeli . . Fr.shq. 

Partije Kombëtare Fashiste Shqiptare: 
25. Shpenzime udhtimi e djete . , 

Milici ja Fashiste Shqiptare: 
27. Pagë ditore Oficeresh, graduatesh e militivet të trupës të komanduem me 

ha sherhim kolektiv në rasë thirjesh e koncentrimesh për instrukcjone etj. » 
27 - bis. Rrogë e shpenzime c' Iarëdo natyre për Baonat e Këmishave të Zeza të 

Milicia Fashiste Shqiptare në sherbim të rendit publik . » 
29. Shpenzime për vepra ndihme, shtruemje nder spitale, kura klimaterike etj. » 

Sigurimi Publik (Drejtorija e P. e Policisë) 
Kap. 36. Pagesa fikse për funksjonorë e nëpunëseve, Rrogë shërbim efektiv, inde- 

ronitet shërbimit të posaçëm etj. » 
40. Kazermim » 

Kap. 

Kap. 

Kap. 

Kap. 

Ministri ja e Kulturës Popullore: 
Ish Drejt. e P. e Shtypit Prop. e Turizmit 

53. Shpenzime udhtimi e diete » 
57. Shpenzime postare. dhe telegrafonike . » 
58. Oira ndërtesash » 
60. Shpenzime për korent elektriku për teleskriptore > 
62. Shpenzime c' forëdo natyre për botime të ndryshme, organizim manifesti- 

mesh etj. , » 
64. Shpenzime çdo natyre për shvillimin e turizmit . > 

) 

Këshilli Kontrollues: 
Kap. 77. Pragë personeli ) 

Ministrija e Financavet : 
Kap. 85. Shpenzime udhtimi e djete » 

88. Oira » 
98. Pond rezervë për plotësim fondesh e për shpenzime të pa-parapame në buxhet » 

» 100. Regjistrim' i posunis së Shtetit . » 
, 101. Regjistrim ndertesash » 

102. Kontribut Drejtoris së Çifliqevet Shtetnore · » 

Ministrija e P. të Mbrendëshme e Drejt. P. e Shëndetsis 
Administrata e Punvet të Mbrendëshme 

Kap. 1. Rrogë personeli e rrogë për nëpunsat me kontratë etj .. 
» 6 - bis Kontribut për krijimin e funksjonimin e Policis Komunale 

29. Shpenzime c' farëdo natyre të rrjedhuna për çdo lloj kalamitetesh etj. 
Për t' u bartë 

Administrata e Shëndetësis Botore: 
Kap. 1 '2. Shperblim profesorve mjekve ekspertave italiane dhe personel tjetër me kon- 

tratë në shërbim të shëndetsis > 
> 22. Fond disponibel për pagesë dhe shpenzime çdo natyre për luftimin e së- 

mundjeve ngjitse të pa prituna e për luftimin e sëmundjeve socjale » 
> 24. Bursa studentash për mjeksi e për specializime etj. . > 

Ministrija e P. Botore e Drejt. e P. e PP. TT. 
Administrata e P. Botore 

Kap. l , Rrogë personeli e indemnitet Këshilltarit të Përhershëm 
» 2. lrog'ë personeli me kontratë 

10.000 

2.000 

ize.coo 

675.000 
6.250 

ft0.000 
12.000 

4.000 
3.000 
400 

2.500. 

3.000. 
14.000 

62.000 

70.000 
4.000 
10.700 
9-000 
5.800 

50.000 

) 35.000 
)) 100.000 
}) 5.000 
)) 1.243.650 

70.000 

30.000· 
1.580 

)) 21.700 
10.380 ». ,. 

,.•u. ,., . .. - -~. ~ . 
. ,, ¥·,.}i: 
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» 7-bis Shpenzime c' farëdo natyre për ndertimin e Sh etitores Mussolini në Shkodër fr. shq. 2.500 
» 8. Fond në dispozicjon të Ministrit për shpërblim nëpunësesh dhe fond për 

studime dhe për pagesën e Honorarit të Zyrës së Studimeve Amade Marcello. » 900 
» 9. Blemje veglash dhe sendesh të ndryshme teknike e material ra vizimi » 17.500 
» 10. Shperb1im puntorësh të vramë ose të mbetun invalidë në detyrë e sipër . » 5.000 
> 31-bis Shpenzime për ndërtimin e ndërtesës së Normales s' Elbasanit e për 

shpenzime të pronarve qi nevojiten për te > t.750 

Ish Ministrija e Bujqësis e Pyjevet: 
Kap. 1. Rrogë personeli 
> 7. Kontribute bujqëvet për përmirësimin e intensifikimin e bujqësia etj 

I 1. Funkcjonim zyrash bujqësore e inisjativa, lokale, pun tori e personel 
» 12. Shvillime e lehtësime për kooperativa e Ente të këtilla 
> 17. Shpenzime q' i përkasin Degës Veterinaris . 

Ministrija e Rrësimit: 
Kap. 8. Oera lokalesh e tokash » 

, 10. Shpenzime për mbajte konviktesh 
» 1 J. Kontribut Bashkive dhe Komuneve për ndërtime e pajisje shkollash fillore e 

foshnjore. 
• > 13. Shpenzime për luftimin e nalfabetizmit etj. » 

> 14. Bursa për studenta ushtarake 

) 

20.000 
30.000 
40,000 
30,000 
50.000 

10000 
izoo-o 

16.000 
2 l. 00 
9.100 

Ministrija e Tokavet të Lirueme: 
Kap. '. Rrogë personeli dhe indemnitet Këshilltarit të Përhershëm 3.500 

e diferenca prej fr. shq. 1.814.820 përballohet me t' ardhunat shuma fr. sh 1 767.38n 
e vertetueme më tepër se parapa në gjendjen e t' ardhuna- q 
vet t' ushtrimit financiar 194.1-42. 

Neni 5 

J\;ë gjendjen e parapamjevet të shpenzimeve 
t' ushtrimit financje r 194.1-42 t' Acjendës Shtetnore për 
Pyjet Demaniale shtohen fondet nën Kap. 5 «Ndreqie 
e meremetime rrugash e ndërtesash në përdorim 
t' A. Sh. P. D., caktime kutish etj. për fr. shq, 25.000 
( njizetepesmij) e nën Kap. 6 «Punime, ripyllëzime 
përmirësime, sistemime të tokavet e të pyjeve 
pronë t' Acjendës etj.» për fr. shq. 15.000. 

Neni 6 

Fondet prej fr. shq. 40.000 - shtue me nenin 
nr. 5, përballohen me t' ardhunat e vertetueme ma 
tepër se prapa nën Kap. 1 « T' ardhuna prej pasunive 
qi përbajnë Demanjonin Pyjuer të Shtetit, të gjendjes 
së pruapamjevet të t' ardhunavet t' ushtrimit financjor 
1941-~2 t' Acjendës Shtetnore për Pr:jet Demon iole 

Neni 7 

Ky Dekret hyn në fuqi në ditën e botimit ti 
tij ne Fletoren ~yrtare të Mbretnis dhe ka me iu 
P1l(llllqitfl, prei Kryesis s~ Këshillit të Ministravet, 
~illit t' Epënn Fashist Korporativ për kthimin e 
tij në ligji. 

Urdhënojm6 që ky Dekret të botohet' në Fle· 
terea Zyrtare t6 Mbretnis tue i dhanë mcadat ci· 

litdo qi i përket me e respektue dhe me bo qi të 
respektohet. 

Tiranë, me 12-8-1942-XX 
Francesee Jaeomonl d, .,.. 

M. Kruja d. v 
Shuk Gurakuqi d. v 

Dekret Mëkamlë.mer datë 13-7-1942-XX 
Mobilizim civil i Sipërmarrjes Rotta Luigi Loria 

NA 
Mi!]K.AMBi!JS I PtnRGJITHSHi!]M I MADHNIS TIJ 

VlKTOR EMANUELIT III 
Pf:R HIR Tit ZOTIT E VULLNET TB KOMBIT 

MBRET I IT ALIS DHE I SHQIPNIS 
PERANDOR I ETIOPIS 

Në virtyt t'utoritetit që Na asht deleque . · 
Mbassi u pa Dekreti i Ynë datë 1 ~ Oershuer 

1940-XVIIJ, nr. 197, këthye në ligjën dctë 8 Korrik 
1940- XVIII, nr. 342 ; 

Mbassi u pa kërkesa e Komandës Eprore të 
FF. AA. c hqipni; 

Mbi propozimin e Këshillit të Ministra vet; 
kemi dekretue dhe dekretojmë: 

Urdhënohet mobilizimi civil i Sipërmarrjes 
Rotta Luigi Loria në Tiranë. 

Ky Dekret do t'i njoftohet Entit t' interesuea 
me anën e Kerabinjerëve Mbretnor~ në mënyrat e 
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caktueme në nenin 13 të D. M. datë 11 Oershuer 
194.0-XVIII, nr. 197. 

Tiranë, më 13-7-194.2-XX, 
Franceseo J'lcom@ni d. v. 

M. Kruja d. v, 

DEKRET MINISTRUhR 

Shenjat dalluese dhe karakteristikat e banknotës 
prej 5 Lek 

Ministri Sehretar Shteti për Financat 

Mbossi po nenin 3 të Dekretit Mëkambësuer 
nr. 129 datë 9-VI-194.2-XX botue në Fletoren Zyrtare 
nr. 79 datë 8- VII- 194.2-XX. 

Dekreton, 

Neni 1 

Shenjat dalluese dhe karakteristike lë banknotës 
prej 5 LEk caktohen si vijon: 

Biljeta 5 Leksh asht shtypë në nji kartë me for. 
mot praj m,'m 98 x 62 dhe ka nalt në mest nji fi. 
liçronë që paraqet profilin e fytyrës së Shqipnisë 

E MBARA 
Lame drejtkandëshe, në ngjyrë të gjelbërt, me 

nji masë prej m/m 91 x 54., asht e kufizueme nga ana 
• sipërme dhe e poshtme, prej nji ndrize të zbuku, 
rueme. që asht e shtypun në ngjyrë të keltërt, e 
forniueme prej vizatimesh me vijë të bardhë dhe 
që sjellë dy flutra yjesh tatkondëshe, ku mbyllet 
cifre 5. 

Mbi ndrizën janë shtypë seritë dhe numuri 
përparimtar i biletës. 

Nëpër anët, kjo lamë kufizohet prej dy fashesh 
ti liktorit të shtypun edhe këta në të kaltërt. 

Poshtë filigronës asht' shtypë në të zi shqiponja 
dykrenore shqiptare. 

Në të dyja anët- e · filigronës asht shtypë në 
të zi cifra 5, mbi të cilën asht shkrue fjala LEK. Në 
të djathtën, sipër kësaj fjale të shënueme shquhet 
mbi shkrimi «Banko Kombëtare e Shqipnisë> e ndën 
te fjalët « Të Pagueshme në të pamë Pruesib ; në të 
majtë po ato fjalë j_në shkruejtë në gjuhë shqipe. 

Nga të dy nënshkrimet, të Kryetarit e të Ks 
shillterit, i pari vihet në të majtën, i dyti në të 
djathtën. ndën fjalët «të · pagueshme në të pamë 
pruesitr , dha të dy përsëriten në gjuhë italishte e 
shqipe. 

E MBRAPSHT;.. 

E mbrapshta asht shtypë në ngjyrë manusha 
qe mbi nji lamë të gjelbër dhe e dome në tre 
konde t~ drejtë qi, përmbledhin masat e kcndrejtit 
ti si mbarës. 

Kcindëdrejti qendruer në pjesën e sipërme sje 
llë filigranën e përshkrueme me nalt, prej së cilës 

var nji thekë lulesh prej gjethësh e pemësh e shty 
pun në ngjyrë manushaqe; ndën të cilën asht shty 
pë citfrc 5 dhe kjo në ngjyrë manushaqe e mby 
llun në guazë. 

Kandëdrejti nga e maj to formohet prej nji f ë 
llate të sipërme të shtypun në ngjyrë manushaqe, 
në qendër të së cilës; mbi nji lamë të bardhë shqu 
hen fjalët ,~LEK 5 LEK> dhe prej nji fëllote indenti 
ke të poshtme, që sjell qërtimet në gjuhë shqipe. 

Në qendër asht shtypë stema e Shqipnis në 
nqjyrë manushaqe mbi nji lamë të gjelbërt. 

Kandëdrejti nga e djathta asht dhe ky i for 
muem prej dy fëllatash indentike me ato të ma 
porshmet. që sjellin po ato fjalë në gjuhë Italishte, 
në - sa në qendër asht shtypë në ngjyrë manu 
shaqe nji ktye numismatike me profil qi përfy 
tyron Shqipnin. 

Neni 2 
Ky Dekret hynë në fuqi me datën e nënshkri 

mit të tij, dhe ka me u botue në Fletoren Zyrtare 
të Mbretnis. 

Tiranë, me 11-8-1942-XX. 
Ministri i Financovet 

Shuk Gurakuqi d. v. 

D. Nr. 67 - Pezullim infermieri 
N-Ministri Sekretar Shteti për Punët e Mbrend. 

Mbasi po shkresën nr. 334.5 V. d. 21-7-1942-XX, 
të Drejtorisë së Përgjithëshme të Shëndetsis, me të 
cilën raportohet se Z. Hysen Abdyli, me shërbim 
si infermier në Spitalin e Shtetit në Vlorë, pande. 
het përgjegjës për aksidentin e zjorit të romë me 
datën 1-1-1942-XX, n' atë Spital; 

Mbassi pa edhe nenin 59 të Dekretit Mëkam 
bësuer nr. 105, datë 3 Prill 1940-XVIII; 

Dekreton: 
Nen· i vetëm 

Z. Hysen Abdyli, infermier pranë Spitalit të 
Shtetit në Vlorë, pezullohet nga detyro me zhve 
shje nga rroga, për nji kohë të po coktueme, dhe 
urdhnojmë që kundra tij të vahen ndjekje dishipli 
nore. 

Ky Dekret do të botohet në Fletoren Zyrtare 
të Mbretnis, dhe do t' i komunikohet Këshillit Kon 
trolluës për regjistrim. 

Tiranë, më 30-7-1942-XX. 
N/Ministri i P. të Mbrendëshme: 

:.,fork Giomorka] d. v. 

D. Nr. 66. - Pezullim nëpunësi 
N-Ministri Sekretar Shteti për Punët e Mbrend. 

Mbasi pa shkresën nr. 3391/X d. 14.-7-1942-XX, 
të Drejtoris së Përgjithshme të Shëndetsis. me ti 
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cillën raportohet se Z. Gasper Kraja, Ndihmës Llo 
garitar i Spitalit të Shtetit në Peshkopi, ka refuzue 
me dorzue zyrën me rasën e transferimit prej andej, 
dhe asht largue nga zyra; 

Mbasi pa nen iri 59 të D. M. nr. 105, d. 3-4- 
· 1940-XVIII, 

Dekreton: 
Nen· i vetëm 

Z. Gasper Kraja, inkuodrue në grupin B, gra· 
do e XI, të ruolit organik emnorë t'Aeiministratës së 
Shëndetsis, pezullohet nga detyra me shveshje 
nga rroga, për nji kohë të pacaktueme, dhe urdh 
nojmë që i përmenduni të vehet në ndjekjen di 
ship!inore. 

Ky Dekret, për të gjitha efektet ligjore, hyn 
në fuqi më datën e sotme, do të botohet na Fleta· 
ren Zyrtare të Mbretms. dhe do t' i komunikohet 
Këshillit Kontrollues për rregjistrim, 

Tiranë, më 25-71942-XX. 
N: Ministri i P. të Mbrendëshme; 

Mark Gjomarkaj d.v. 

Dekllcrl u dorëheqës agjenti të I-rë. 
Ministri Sekretar Shteti për Ekonomin Kombëtare 

Mbassi pa shkresat datë 23 Oershuer I 042-XX 
me Nr. 212/3 dhe datë 8 Korrik 1942-XX me nr. 
21214, t' Inspektoratës Bujqësore të Elbasanit, nga 
përmbajtja e të cilave rrjedh ~e. Z. Tefik Kokla, 

' agjent'_ i Lrë me sherbim pranë Inspektoratës së. 
përmendur. grupi C. grada XL mungon nga sher 
bimi pa leje të rregulltë qysh prej datës I 6 Oershuer 

· 1942-XX; 
Mbassi pa Dekretin Mëkambësuer datë 3 Prill 

1940.XV!II, nr. 105. 
D e k r et o n . 

Neni 1 
Z. T efik Kokla, agjent' i l-rë, grupi C - grada 

XL dekllarohet dorëheqës në mbështetje të nenit 
45. pika 4, të Dekretit Mëkambësuer datë 3 Pnll 
P40 x» III, Nr. 105. 

Neni 2 

Për të gjitha efektet e ligjës dekllarimi i kësaj 
dorëheqje fillon qysh prej datës l Korrik 1942-XX. 

Ky Dekret i kumtohet për regjistrim Këshillit 
· K o n t r o I 1 u e s dhe për botim Fletores Zyrtare të 
Mbretnis. 

Tiranë, më 21 Korrik 1942-XX. 
· Ministri Ekonomis Kombëtare , 

K. Kotte d. v. 

Gjobitje agjenti të kl. 1-rë. 
Ministri Sekretar Shteti për Ekonomin Kombëtare 

Mbassi pa Vendimin datë 21 Korrik 1942-XX. 
N.r 6, të Këshillit të Disiplinës, me anën e të cilit 

propozohet masa e giobitjes me premjen e 6 ditëve 
rroge nga ajo e muejit Gusht 1942-XX, kundër Z. 
Mosher Mehmet Dervishi, agjent i Jell. l-rë, grupi 
C grada XII. me sherbim pranë Inspektoratës Buj· 
qësore të qarkut të Shkodrës, për shkak se i për 
menduri përsëriti fakte që përfunduan më përpara 
në vrejtje dhe mbajti sjellje jo konkrete ndaj epre 
rëve të vet lë menjëherëshme; 

Mbassi pa Dekretin Mëkambësuer datë 3 Prill 
1940-XVJH, nr. 105, mbi gjendjen juridike, ekone· 
mike e jerarkike të nëpunsnve të Shtetit; 

Dekreton 
Neni 1 

Z. Mas-her Mehmet Dervishi, agjent' i kl. Irë. 
grupi C, grada XII, në mbështetje të neneve 52 e 
55, pikat a e b. M Dekretit Mëkambësuer që nalt 
përmëndet, ~ jobitet me premjen e 6 ditëve rroge 
nga ajo e muajit Gusht 1'7~2-XX. 

Neni 2 
Ky Dekret hyn në fuqi me një herë dhe i 

kumtohet Këshillit Kontrollues për regjistrim dhe 
Fletores Zyrtare për botimin e rastit. 

Tiranë, më 21 Korrik 1942.XX. 
Ministri Ekonomis Kombëtare , 

K. Kotte d. v. 

Shkarkim nga detyra Sekretar Komuneje 

Mbassi u-muerr dhe pëlqimi i P .T. Kryesis së 
Këshillit të Ministrave, me shkresën e saj nr. 6/138, 
datë 11-7-1942.XX, z. Emin Baltëza, deri tash Sek 
retar i Komunës së Çernvës, me urdhnin e Mi 
nistris së P. të Mbrendshme nr. 172/454, datë 21- 
7-1942-XX, shkarkohet nga detyra, për shkak se 
ka dhanë dorëheqjen. për arsyena shëndetësore. 

DEKRhT I KRY.EMINISTRIT 

KONKURS PER KATER VENDE 
NDIHMES-LLOGARITARE 

, Kryetar'i Këshillit të Ministravet; 

I. Mbasi pa Dekretin Mëkambësuer me 3. 4. 1941 
XVIII nr. 105 mbi gjendjen juridike, .ekonomike e 

/ - jerarhike të nëpunsavet civilë të Shtetit; , 
Mbasi pa Dekretin Mëkambësuer 21. 7. 1941 

XIX, N. 249 qi ka pranua kuadrin organik të per 
sonelit të Këshillit Kontrollues; 

Mbasi pa Dekretin Kryeministruer me da~ë 17. 
8. 1941-XIX qi ka pranua kuadrin emnuer të per 
sonelit të Këshillit Kontrollues; 

Dekreton: 
Neni 1. 

Shpallet nji konkurs me tituj e ,provim për katër 
vende ndihmës-llogaritari të grupit B grada XI; 

Neni 2. 
Pranohen në konkurs ata qi kanë tituj· _studimi 
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ti shkollë. së mesme t'altë a aq të vlefshme të 
fertetuemë prej Ministris s' Arsimit. 

Neni 3. 
Kandidatët duhet t'i paraqesin Kryesis së Këshi 

llit Kontrollues mbrenda gjashtëdhete ditevet prej 
datës së botimit të këtij Dekreti në Fletoren Zyr 
tare të Mbretnis, lutjen të shkruerne me dorë të tyne, 
me shenjim t'atësis e të banimit ose të ndejes së 
.Mkonëshme e të nenshkruerne me emen e mbiernen, 
tue e pajisë me dokumentat si këtu ma poshtë tre 
gohet: 

a) titullin e s.udirnit ase kopjen e autentifi 
kueme prej Noterit; 

b] dëshmin e lindjes nga e cila të rrjedhë se 
mosha e tij asht 18 vjeç e s'i ka kapërcye tridhetë 
në datën e këtij Dekreti; 

c) dëshmin e nensh.etsis shqiptare; . 
d) dëshrnin e pergjithëshme të ka.e' arit gjyqsuer; 
e) dëshrnin e sjelljes së mirë morale, qy~etse e 

politike e lëshueme prej Kuestorit; 
f) dëshrnin e mjekut nga e cila të rrjedhë se ka 

trup të shëndoshtë e pa të mbeta e gjymtime qi e 
bajnë të pa af.ë n.e krye mirë sherbimin; 

g) kopjen e fle.es së nënshkrimit në radhorët e 
rrekrutim.t ose dëshmin e sherbimit ushtarak të de 
tyrueshëm të Kryemë; 

h) fotografinë, në dy kopje, më nenshkrirn të 
vcrtetuern prej Noterit; 

i) dëshmin e Partisë Fashiste Kombëtare Shqi 
ptarc qi verteton se a0sht i rregjistruem në parti e 
ka trisken e v;e~it të III; 

Dokurncntat të permendun në germat c, d, e, 
f, duhet të mos të jenë të nji date para tre muajve 
prej datës së botimit të ketij Dekreti e si lutja 
ashtu dokumentet duhet të kenë pullat si mbas li 
gjës së pullavet në fuqi. 

Neni 4. 
Dokurnentat q'i bashkanjiten lutjes duhet te jenë 

të plota e pa të mbeta. Mungesa e njenës nder to 
shkakton pa tjetër përjashtimin e Kandidatin nga 
konkursi. 

Neni 5. 
Provimi bahet me shkrim e me za mbi kulturë të 

pergjithëshme: gjuhë shqipe, histori e gjeografi, 
njohuni të para shqiseje financjare e kontabiliteti të 
Shtetit. 

Provimi me shkrim caktohet me 8 tetuer e ai me 
zft pernj iheri mbasi të jenë shpall perfundimet e atij 
me shkrim. 

Do të pranohen në provirn.n me zë ata kandidat qi 
kanë fitue 6 10 e naltë në proven me shkrim. 

Neni 6. 
Radhimi i fituesvet të konkursit do të bahet si 

mbas rendit të pika vet të fitueme; të rrjedhuna prej 
mesatarës së pikavet me shkrim e me za. 

Njifen fituesë kandidatet me nji mesatare e/19 
e naltë. 

Në rasë se nji fitimi me pika të njinjishme, para 
pëlqehen kandidatët që kanë miratime per çashtje 
kombëtare, janë të martuern e midis tune ata qi kanë 
fërriij ma shum. 

Neni 7. 
Kandidatët fitues të konkursit do të bajnë gjashtë 

muej shërbim provimtar me nji shperblim baras mt 
rrogen ma të vogel të gradës XI të grupit B (per 
fr. shq. 150.) e mbas këtij afati po fituen gjykimin 
e mirë të Kshillit t' Administratës emnohen në vend 
të qindrueshëm. 

Fituesit e konkursit, të cilët në mbarim të kohës 
provirntare nuk do të jenë gjykue t'aftë nga Këshilli 
i Administratës lirohen pa asnji të drejtë shperblimi 
a shdamtimi. 

Neni 8. 
Komisjoni provues i përbamë si mbas nenit XI të 

Dekretit Mëkambësuer datë 3.4.1940. XVIII N. 105 
do t' emnohet me Dekret tjeter. 

Neni 9. 
Për sa nuk asht thanë në kete Dekret vlejnë 

urdhënimet e Dekretit Mëkambësuer 3. 4. 1940. XVIII 
N. 105 mbi gjendjen juridike, ekonomike e jerarhike 
të nëpunsavet të Shtetit. 

Tiranë më 7-8-1942-XX 
Kryetar'i Kshillit të Ministravet: 

M. Kruja d. v. 

S. M.A. 
Shoqëni Tregtare e Shqipnis 
Soc. Mercantile cl' Albania 

Oendra në Tiranë 

LAJMERIM MBLEDHJEJE 
Zotnij Aksjonistat janë -të thirun në Mbledhje 

të Pergjithshme të Jashtëzakonshme pranë Selis së 
Tiranës të Bankës Kombëtare të Shqipnis, në mble 
dhje të parë datën 20 Shtatuer 1942-XX n'orën 17, 
dhe në mbledhje të dytë me 21 Shtatuer 1942-XX në 
të njajtën orë për të caktue këte: 

Ur dhen Dite 
1) Shtesën e Kapitalit Shoqnuer nga Franga 

Shqipnie 80,000 në Franga Shqipnie 1.000.000. = = 
dhe vendime përkatëse: 

2) Zgjedhjen e dy Sqndikve të rij Efektiv dhe 
të nji Sundiku suplent (art. 221 K. Tregtar) dhe cak 
timi i shpërblimeve të tune: 

3) Modifikimin e artikujve 5 e 2.4 të Statutit 
Shoqnuer ; 

4) Modifikimin e artikullit 19 të Statutit Shoq 
nuer. 

Këshilli i Administrn~ 
Tiranë me 25 Gusht 191,!2-XX 
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Decreto Luoqotenenziule Nr. 187 
2-8-1942-XX 

Licenza di funzionamento della Sos. S.A.C.S.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 dellAutorita a Noi delegata; 
Vista la deliberazione del 2 luglio 1942,XX 

del Tribunale di La lstanza in Durazzo sulla 
istituzione della Societa Anonima Albanese (So. 
cieta Alhanrse Cloro Soda Anonima ' ."S.A.C.S.A" 
con Sede a Durazzo, e sulla conformtta del 
l' alto costituzionale e dello Statuto di quella 
Sosieta con le dispozioni di Legge, presentate col 
foglio N. 2612 del 27-7-1942-XX della Presi 
denza del Consiglio dei Mini tri; 

Visto l' art. 8 del regolamento suli' appli 
cazione ddle di-posizioni del Codice Commer 
ciale; 

Su proposta del Ministro Segretario di Stato 
per I' Economia Nazionale; 

abbiamo decretato e decretiamo: 
L' approvazione della summenzionata delibe 

razione del Tribunale di I Istanza di Durazzo e 
ordiniamo ii libero funzionamento della Socie 
ta Anonima Albanese (Societa · Albanese Cloro 
Soda Anonima) "S.A.C.S.A." con Sede a Duraz 
zo. 

se non supera una colonna (albanese e Italiano} minima Fr. alb. 10 
se oltre una colonna • per ognl colonna 

L'impcrto e do versarsi in antlclpo · salvo per gli Uff!ci statali o porosia· 
tall con le stesse modal!tcl come per gli abbonamentl. 

Le lnserzioni sono gratulte soltanto per I Tribunal! o l'Amminlatrazlone ata 
tale quando per legge non e prevlsta o non e poss!bile la rlvalsa su teni della 
spesa per I' inserzione. 

La pubblicazlone delle lnserzloni avvlene · salvo speciali clrcostanze · entro 
I primi 3 numerl dopo la data di ricevimento. 

N. B. Ognt corrtspondenza o versamento deve esaere !nd!rlzato al, 
MINISTERO DELLA CULTURA POPOLARE 

(GAZZETTA UFFICIALE} 
T I R A N A (Albanl<1 

Ordiamo ehe il presente Decreto sia pub· 
bhcato nella Gazzetta Ufficiale del Begno, man 
dando a chiunqne spetii di osservarlo e di farlo 
osservare. 

Tirana, li 2 agosto 1942-XX. 
Francesco Jacomoni 

Decreto Luogotenenziale Nr. 188 
12-8-1941-}iX 

Aumento e trasferimento di fondi 
nel Biloncio 1941-41 

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 

Io virtu dell' Autorita a No] conferita; 
Vi-to I' art. 15 dello Statuto Fondamentale 

del RPgno e l'art. 14 del lJ. L. nr. 101 del 3- 
4 1940-XVIII, convertito nella legge del 12,7- 
1940, nr. 358; 

Ritenuta la necessita di apportare alcuni 
aumenti ne l bilancio dell' esercizio finanziario 
1941-1942; 

U dito il Consiglio dei Ministri; 
Su proposta del Presidente del Consiglio 

dei Ministri; di concerto col Ministro Segretario 
di Stato per le Finanze ; 

abb.amo decretato e decretjamo: 
Art. 1 

Nella situasione deUe previsione delle spese 
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dello esercrzro finanziario 1941-42 sono istituiti 
i seguenti capitoli : 

Istituti Superiori e Ministero delle Finanze: 
Presidenza del Consiglio dei Ministri-Ufflcio 

Centrale della Statistica. 
Cap. 17 bis fondo a disposizione della Di. 

rezlone Generale dell' Ufficio Centrale della Sta- 
tistica per indennita e sussidi d 'Impiegati. 

Corte del conti: 
Cap. 19-bis fondo a disposizione del Presi 

dente della Corte dei Conti per sussidi d' impiegati 
in caso di malattie e lavori fuori orario. 

Partito Fascisto .F\lbanese: 
Cap. 24-bis Fondo a disposizione del Minis 

tro Segretario di Stato del Partito Nazionale 
Fascista Albanese per manutenzione automobile 

Art. 3 
Nella aituazione delle previsioni delle spese dell' esercizio finanziario 1941-42 sono aumen 

tati i fondi per dicastero e capitoli come segue : 

lstituti Superiori e Ministero delte Finanze. 
Presidenza del Consiglio dei Ministri 

Cap. 5 Sp ese d' ufficio 
,, 7 Fondo per acquisto e manutenzione automobili 

Cap. 14 

,, 17 bis 

Cap. 24 

" 24 bis 

Cap. 26 
,, 28 

" 31 

" 32 

,, 

" 

11 

e paga all' autista vincolato e svincolato e svm 
colato nell' esercizio finanziario 1939-4,0. 

Ministero delle Finanze: 
Cap. 101-bis Contributo al Municipio di 

Elbasan per espropriazioni. 

Ministero dell' Istruzione Pubblica: 
Cap. 17 Fondo a disposizione dt 1 Ministro 

per indennita e sussidi d'insegnanti nelle Terre 
Redente. 

Art. 2 
Alla denominazione del cap. 14 <Stipendio 

al personale a contralto e al personale provvisorio" 
della situazione delle previsioni de1le spese del 
l' esercizio finanziario 1941-42 degli Istituiti Su. 
periori e Ministero delle Finanze nella Rubrica 
Presidenza del Consiglio dei Ministri Ufficio 
contrale della Statistica- e aggiunto quanto segue: 
"e paga giornaliera". 

fr. a. 10.000 
3 000 

Ufficio Centrale della Statistica. 
" 

Stipendio al personale a contralto e al personale provvisorio 
e paga giornaliera 
Fondo a dis posi zi one della Direzione Generale dell' Ufficio 
Centrale della Statistlca per le spese e sussidi agli impiegati 

Partito Nazionrile Fascista Albanese 
Fondo per acquisto e manuteozione automobile e paga all'au 
tista e stipendio al Cavas 
Fondo a disposizione del Ministro Segretario di Stato del P. 
N. F. A. per manutenzione automobile e paga all' autista 
vincolati e svincolati nello esercizio finanziario 1939 40 

" 
]0,000 

" 
3.9~5 

2.000 

" 
3 200 

Mil zia Fascista Albanese. 
Stipendi fissi al personale ia s-rvizio permanente 
Eventuali indennita agli uffrciali oppure ai militi per servrzi 
isolati fuori centro, indennita di tra-ferta 
Acquisto, manutenzione e trasporto mobili di Uffici, macchioe 
da scrivere e suppellettili di immediata produzione ece. 
Affitto, manutenzioni e adattamento di locali per Comandi, 
con sumo d' acqua. 
Acquisto munizione di prima consegna, acqisto manutenzione 
e trasporto di armi e giberne 
Funzionamento di Uffici Politici e indagatori, indennita agli 
informatori, spese segrete 

34 

35 

2SO.OOO " 
,, 6.250 

,, 10.000 

" 25.000 

,, 25.000 

1.520.000 
" 
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Cap. 37 
38 

Cap. 46 

48 
50 

Cap. 

" 39 
42 
44 " 

" 

" 

" 
52 
54 
56 
59 " 

" 
63 

Cap. 78 

" 

Cap. 86 
,, 89 
,, 90 

97 " 
,, 101 his 
.• 103 

Cap. 

Cap. 

" 
" 
" 

GAZZETTA UFFICIALE 1 settembre 1942-XX 

SICUREZZ~ PUBBLIC ~ (Direzione Generale di Polizia) 
indennita di trasferimento per fonzionari, impiegati e agenti . 
Indennita di missione e spese di viaggio, diarie per fun 
zionari e impiegati 
Spese per Caserme, Uffici, Stalle. Garage ece 
Spese d' ufficio 
Acquisto, funzionamento di automezzi e hiciclette, garanzie di 
automezzi e autisti 
indumenti, fornitura di armi pesanti e leggiere, huffetteria, 
indennita per vestiario di prim'ordine di ufficiali e impiegati 
Servizio segreto . 
Spese del caw (imprevhte) 

Ministero della Cultura Popolare 
ex Direzione Gen. per la Stampa. Prop. e Turismo 

Stipendio al personale a contralto 
Spese d'ufficio 
Fondo per manutenzioni automobili e paghe aunstr 
Spese per la pubhlicazione della Gazzetta Ufticiale in lingua 
albanese e iu lingua italiana 
Spese di ogni natura per lo svolgimento e la manutenzione 
delle missioni radiofonich ece. 

eCorte dei Conti 

79 his 
Spese d'ufficio 
Fondo a disposizione del Presidente della Corte dei Conti per 
sussidi agli impiegati e in caso di malattle nonchë per lavo 
ri fuori orario 

.Ministero delle Finanze 
Spese d'ufficio 
Accertamento di imposte e tasse 
Indennita agli esattori in hase alle percentuali conformemente 
alla Legge del 25-4.1935 
Fondo a disposizione del Ministero per indennita agli impie- , 
gati e per informazioni del Comando di Finanza 
Contrihuto al Municipio di Elbasan per espropriazioni . 
Quater Stipendi e spese di ogni genere vincolate e svincola 
te dalJ' ex Commissariato Civile e dalle altre Amminietrazioni 
delle Terre Redente 

3 
6 
8 
12 

Ministero della Giustlzia: 
Spese di viaggio e diarie , 
Spese per indagini e testimoni per il heneficio della poverta 
Sussidio alla Comunita Mustiulmana 
Sussidio alla Chiesa Ortodossa Autocefala 

" 

" 
" 

.. 
" 

,, 

" 

Ministero degli Intern i e Direzione Gener ale dell a Sanita 
Amministrazione degli Interni 

Spese di viaggio e diarie 
Spese per acquisto e manutezione automobili. 
Manutenzione di carceri 
Spese varie e di ogni natura per le Capitanerie dei porti. 
Quater Fondo a disposizione del Mini,tro per suseidi a po· 
veri impiegat.i e in oaeo di malattie 

2 
4 
7 
9 

29 

A riportare 

Nr. ,a 

10.000 

" 

10.000 
5.oOO 
5.000 

" 
S.000 

2.000 
12,000 
3.000 

4.00 
3.000 
7.000 

2,000 

" 14,000 

16,000 

" 
5,000 

,, 
30,000 
15,000 

30,000 " 

" 
5,000 

221,000 

•• 50,000 

" 
12,000 
10,000 
40,000 
30,000 " 

" 

" 22,000 
10,000 

200,000 
2,000 

" 

" 200 

•• 2,64,5,4,85 
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Nr. ~8 

iap. 13 
,, 15 

Cap· 

Cap. 

Cap. 

Cap. 

" 18 
19 

4, 
5 

Amministrazione della Sanita Pubblica; 
Spese di viaggio e diarie 
Fondo per acquisto e manutenzione autemobill e paga a&li 
autisti 
Spese per manutenzione ospedali 
Ospedale Nevropsichiatrico. Spese per la manutenzione, il 
sostentamento e la cura degli awmalati . . 
Laboratorio A otirabbico dello State. Spese nrie per la iua 
manutenzione e paga al personale di servizio temporaoee 
Direzioue d- l servizio igienico e anti-malarico ece. , 
Spe se di ogni natura per attrezzatura di egni ;enerr, coatruz. 

Ministe· o dei Lavori Pubblici e 01rezione P. T. T. 
Arr. ministrazione dei Lavori Pubblici ; 

Spese di viaggio e diarie nonchë spe~e per 1rasporto di attrezzi 
di manutenzione 
Spese d'uffiçio 
Fondo per acquisto, manutenzione au.emobile e pa;a all'au 
tista 
Costruzioni e riparazioni strade e ponti ece. 

fr. a. 

" ,, 

" 

" ,, 
" 

fr .•. 

" 

" ,, 

Totale 

" 

" 

" 
" 

" 

" 
" 
,, 

" 
" 

" 

" 

" 

18 

12.,ooo 

3,000 
277,000 

40,000 

1,000 
18,000 
3,565 

24.000 
5,650 

2.000 
33.000 

50,000 

20,000 

50,000 
50,000 

60.000 

13,000 
67,000 

50,000 

7,000 
45,000 

2,000 

100.000 

3,508 
3,582,200 

Art. 4 
L'auoiento dei fondi di cui all' art. 3 del presente Decreto viene affrontato con la dimi 

nuzione dei fondi della situesione delle previsioni delle spese dell' eeercizie finanziario 1941-42 
per Dieasteri e eapitoli come segue: 

tst.tutt Supe, iori e .Ministero de lie Finanze 
Presi enza del Consiglio dei Ministri; Uff. Centr. ~tatistica 

" 

" 20 

" 21 
31 " 

" 
" 

" 

,, 

" 

" 14 
20 " 

" 
" 

" 

" 
" 

" 17 

Cap, 13 

7 

3 
8 

Ex Ministero dell' Agricoltura e Foreste: 
Sp-se di viaguio e diarie al personaele 
1•tovvr limenti e iniziativa per intensificare l' •tricoltura e 
migliorare \a Zootecnia 
Eaerciz. dire tti di enti e di attivita varie addetti all' •criceltura 
e all' allevamento del bestiame ece. 
Cunt, ibuto agli agricoltori per opue di bonifica . 
Stipendi, paghe e indennita da auegnare al personale italiane 
e albane-e del ruolo ece. 

9 

2 
3 
6 

Minister o Dell' lstruzione Pubblica: 
Stipendi e indennita al personale a contralto 
Spese di viaggio e diarie 
Spese di osni natura di edizioni e tradusioni, epeee e prezzi 
autori ptr testi sclastici e culturali 
Fondo per acquisto e manutenzione automobili e paga agli 
autisti . 
Spese per manutenzione scuole medie . 
Fondo a disposislone del Ministre per indennita e aussidi agli 
impiegati 
Fondo a disposizione del Ministro per indennita e sussidi 
agli insegnanti nelle Terre Redente 

Ministero delle Terra Redente: 

7 

9 
15 

7 Fondo a disposisione del Ministro per indtanita agli impiegati 
• nri sussidi 

Stipendio al personale fr. a. 10,000 
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Gap. 13 

Cap. 27 

,, 27-bis 

" 

Cap. 36 

40 
" 

Cap. 
i) 

" 
" 
" 

" 

Cap. 17 

f.':ap. 85 
•• 88 
,, 98 

.,, 100 
,, 101 
» 102 

Cap. 1 
6 hie 

29 " 
" 

Cap. 12 

22 
" 

" 

Cap. 1 
" 2 
" 

" 

CAZZETTA UF.F1CIALE 1 settembre · 1942.XX. Nr. 98 

29 

Partito Fascista Albanese: 
Spese di viaggio e diarie 

Miliz1a Fascista .Albanese: 
P11ga giornaliera agli ufficiali, sottuff ciali e militi del corpo 
comandato a pre~tare servizio collettivo in casi di richiami e 
concentramenti per istruzioni ece. 
Stipendio e sp~se di ogni natura per i Batt~glioni e. le Ca. 
micie Nere della Milizia Fascista Albanese al servizio del· 
l' ordine pubblico 
Spese per opere di assistenza, ricovero agli ospedali, cure 
climateriche ece .. 

53 
57 
58 
60 
62 

Sicur<=>zza Pubblica; 
(Direzione Gen. della Polizia) 

Pagamenli fissi per funzionari e impiegati, stipeudio per ser 
vizio effettivo, indennita per speciale servizio ece 
Aceantonamento . 

Minisie•o de'la Cultura Popol,He: 
Ex Direzione Generale per la Stampa. Prop. Turismo 

Spese di viaggio e diarie 
Spese postati e telegrafiche 
Affitti di edifici . 
Spese per corrente elettr ica per telescrittori . 
Spese di ogni natura per edizioni varie, organizzazione di 
manifestazioni ece. 
Spese _di ogoi natura per lo sviluppo del turiomo 

Corte dei Cont- : 
Stipedio al personale 

Ministero delle Finanze: 
Spese di viaggio e diarie 
Affitto 
Fondo di riserva per completamento fondi .e pa spe3e non 
previste nel hilancio 
Rt>gistrazione del Demanio 
Registrazione edifici 
Contrihuto delle Tenute Statali 

Mlnistero degli lnterni e Direz one Gen. Sanita : 
Amministrazione degli Interni 

Stipendio al personale e stip. agli impiegati a contratto 
Contrib. per I' istituz. e funzion. Polizia Comun. . 
Spese di ogni natura derivanti da ogni gencre di calamita 

Amministraz1one de lta Sanna Pubblica: 
Indennita ai professori, medic i perit i italiani ed all' altro I er 
sonale a contratto al servizio della sanira 
Fondo disponibile per pagamento e spese di ogni natura per la 
lotta contro malattie contagiose non previste e per la lotta delle 
malattie sociali 
Borse di studio a studenti in medicina e per specializzazione 

Ministero del Lavori Pubblici e Oirez. Gen P. T. T. 
Amministrazione dei Lavori Pubblici . 

Sripendio al personale e indennita al Consigliere Permamente 
Stipendio al personale a contralto. 
Spese di ogni natura p~r Ia costruzione del Viale Muswlini 
Scutari . 
Fondo a dispoaisione del Ministre per indennita agli impiegati e 

64 

7-hi, 

" 

" 

" 
2,000 

120,000 

675,000 

" 6,250 

" 
40,000 
12.000 " 

" 4,000 
3,000 
400 

2,500 
" 
" 
" 

" 3,000 
14,000 

" 

62,000 

" 
70,000 
4.000 

" 10,700 
9,000 
5,800 

50,000 
" 
" 
" 

" 35,000 
100,000 

5,000 " 
" 

" 70.000 

" 30.000 
1.580 

" 21.700 
10.300 " 

" 2.500 

BKSH



Nr. 98 GAZZ~TTA UFFICIALE 1 settembre 1942-XX 15 

fondo per studi e per il pagamento dell' onorario dell' l1fficio 
di Studi Amedeo Marcello . 

8 acquisto attrezzi e oggetti vari tecnici e materiale da disegno 
10 indennita agli operai uceisi o rimasti invalidi durante il lavoro 
41-bis Spese per la costruzione dell' Edificio della Scuola Normale di 

Elbasan e per spese de Ile propriota ad essa occorrenti.' 

Ex Ministero dr li' Rgricoltura e Foresta: 
Stipendio al personale . 
Contributo agli agricoltori per ii miglioramen.to e l' intensifi 
cazione dell' agricoltura 
Funzionamento di uffici agricoli e inizative, locali, mano d' o 
pera e personale . 
Sviluppi e agevolazioni per cooperative e Enti del genere 
Spese attinenti alla Sezione di Veterinaria 

Min1stero de li' lstruzione Pubblica 
Affitti di locali e terreni 
Spese per manutenzione convitii . 
Contributo ai Municipi e Comuoi per costruzioni e attrezzatura 
di scuole elementari e d' lnfanzia 
Spese p •. r la lotta dell' analfabetismo ece 
Bo~se di studio per studenti ~ilitari 

Ministero delle Terra Redente: 
Stipendio al p~rsonale e indennita al Coosigliere Permanente • ~ 500 

,, 
" 

Cap. 1 

" 7 

" 11 

" 12 

" 17 

Cap. 8 

" 10 

'' ' 11 

" 13 

" 14 

Cap. 1 

" 900 
17.500 
5.000 " 

·" 

" 6.750 

" 20.000 

30.000 

" 40.000 
30.000 
50,000 '' 

" 

" 10.000 
1~0.000 " 

" 16.900 
28.100 
9.000 " 

" 

T o t a I e I 767.380 
e la differenza di fr. alb. 1.814.820 'viene affrontata mediante le entrate accertate in piu di 
quelle previste nella situazione delle =ntrate dell' ese rcizio finanziario 1941. 42. 

Art. 5 

Nella situazione de lia previsio ui delle spr s e 
dell' esercizio finanziario 1941-42 dell' Azien,1~ 
Statale per i Boschi Demaniali sono aumentat. 
i fondi al Capitolo 5 "Co~truzione e riparazion1 

strade e edifici in uso d- ll' A S. B D., delimi 
tazione confini ece. per fr. alb. 25.000 e al Ca 
pitolo 6" Lavori, rim boschi 111en to. mi gl,orie, 
sistemazione delle terra e dei bosch i, propriera 
dell' Azienda ece. "per fr. alb. 15.000. 

Art. 6 

I Fondi di fr. alb. 40,000 aumentati medi.mte 
l' art. 5 vengono affront ati con le en trate accertate 
in piu di quelle previste al Capitolo l' En trate 
dai heni ehe cost ituiscono il Demanio Foresta le 
dello Stato" della situazioue de Ile previsioni dtlle 
entrate dell' esercizio finanziario 1941-42 del 
l' Azienda Statale per i Boschi Demaoiali. 

Art. 7 
II presente Decreto entra in vigore dal 

giorno della sua pubblicazione ne Ila Gazzetta 
Ufficiale del Regno e sara presentato dal Pre· 
sidente del Consiglio dei Ministri, al Consiglio 
Superiore Fascista Corporative P' r la ma coo· 
versione in legge. 

Ordiniamo ehe il presente Decreto sia pub 
blicato nella Gazzetta Ufr.ciale del Regno man 
dsndo a chinaque spetti di osservarlo e di farlo 
osservare. 

Tirana, 12 agosto 1942-XX. 
Francesco Jacornonj 

M. Kruja ct. v . 
Shuk Gurakuqi ct. v. 

Dakreto Lugoteneziale il 15-7-1942-XX 
Mobilitazione civile della lmpresa Rotta 

Lu gi Loria 
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'Autorita a Noi couferi ra ; 
Vbto ii Nostro Decrato 11 giul?nO 194,0- 

XVIIT, n. 197, convertito nella legge 8 luglio 
1910-XVIII, n. 342 ; 

Vista la richiesta del Comando Superiore 
FF. A A. Albania; Su proposta del Presidente del 
Consiglio dei Ministri; 

abblamo decretato e decreti&mo: 
E' ordinata la mobilitazione civile della Im 

presa Rotta Luigi Roria di Tirana. 
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11 presents deereto tasa notificato all' Ente 
Interessato a mezzo dei Carabinieri Reali nei 
modi 1tabiliti dall' articolo 13 del D. L. 11 gi 
n;no 1940-XVIII, n. 197. 

Tirana, ii 13 luclie 1942-XX 

Fraacesce Jaeemeni 

M. Kruja 

S. M.A. 
SHOGËN! TlEGËTARE E SHQIPNIS 

Sede in Tirana 

AVVISO DI CONVOCAZIONE 

I Signori Azionisti sono convocati In At· 
semblea Generale Straodinaria pre1a0 la Sede 
ia TirHa tlella Baaca Naziona1e d' Albania, in 
prima ceuvecasioae per ii giorno 20 aettembre 

1942-XX alle ore 17, ed in seconds convocazi 
one per il successive giorno 21 setiembre 1942- 
XX alla stessa ora, per la deliberazione del se 
guente: 

Ordine del Giorno 

1) Aumento del Capitals d11 Franchi Alha 
n11i 80.000 ·a Franchi Albanesi 1.000.000, e 
deliherazioni relative. 

2) Elezione di due nuovi Sindaci Eff it ivi 
e di un Sindaco Supplente (art. 221 C. Co.) e 
determinazione dei loro emolumenti. 

3) Modifica degli articoli 5 e 24 dello Sta, 
tuto Sociale. 

4) Modifica dell' articolo 19 dello Statuto 
Sociale. 

11 Consiglio di Amministrazione 

Tirana, 25 agosto 1942-XX. 

Shtyp. Luarasi - Tiranë 
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Parte supplementare in Hngua italiana a pag. 13 
Viti XXI 

FLETORJA 
E MBRETNISË 

Nr. 99 

ZYRTARE 
SHQIPTARE 

Tiranë, e Merkure 2 Shtatuer 1942-XX 

BOTOHET PREJ MINISTRIS S£ KULTURt!S POPULLORE 

KONDITAT E PAJTIMIT 

PËR SHQIPERI, IT ALI e PERANDORI: për nji vit Fr. Shq. 28 
• JASHTE (Shtete të B. Postal) • • • • iO 

(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 hollat për pajtime ose për sasi numurash a koleksio 

ne paguhen në Zyrën e Financave në çdo Tend dhe d~f 
tesa përkatëse duhet t' i dërgohet Miniatris së KUL TURES 
POPVLLORE. 

Për Fletoren Zyrtare, nga jashtë pajtimi mund të dër 
gohet me çek banke, tue shtue fr. shq. 0.50 per 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 

!lotohen pa vleftë shpalljet q'u përkasin gjyqen ose adminie 
tratls Shtetnore dhe ato të cilësuemc t'atilla ose të perjashtucme 
liijirisht nia pagimi taksave Shtetnore. 

Shpalljet botohen rregullisht - kur nuk pengojnë rasje U! po 
saçme - ndër S numurat e para pas mbritjee së tyre në Redaltai 

pa1Na e ahpallje1'et bëhet ,i edhe për pajtimet në Zyrat Financiare 

DlE..'TIMI per korrespondence dhe pagesat esht 
MINISTRISt St KULTURtS POPULLORE 

(FLETORJA ZYRTARE) 
TIRANt 

PERMBAJTJE 

1) O. M. 10 Korrik 1942-XX, Nr, 189 
Rekuizim pasunie në Shkodër 

2) D. l'tf. Gusht 1942 XX, Nr. 190 
Pushtete të posaçme Komisarit të [ashtza- 
konshem të B. se K·yeqytetit " 2 

3) O. M. 13 Korrik 1942-XX 
Emerim këshilltari të posaçern për Çështje 
Agrare të Tokave të Lirueme • 2 

-') O. M. 16 Korrik 942-XX 
Pushim funksionari të Policia > 3 

ri) Dekrete Ministrorë • 3 
6) D. Min. P. 13-Depozitim sume për shpronësime • 7 
7) » • • • • 7 
8) • • » • • 7 
9) Shpallje Ankandesh • ~ 
10) Shpallje Gjyqesh , 12 

f. 

S0MMAR10 • 
1) O. L. to luglio 1942-XX, Nr. 189 

1'equisizione d' immobile a Seu tari p. 18 
2) O. L. Agosto 1942-XX, Nr. 190 

Poteri particolari al Commissario Straordinario 
del Municipio della Capitale • 18 

il) D. L. 13 luglio 1942-XX 
Nomina del Cons. Pa rticolare per le Que!itioni 
Agrarie delle Terre Redente • 14 

4) D. L. 16 lugllo 1942-XX 
Esonero dalia carica di un funzionario della P.S. » . 14 

5) O. Min. LL. PP. - Deposito di somma per espro- 
pr-lszione > !5 

6) O. M. LL. PP. - Deposito di somma per espro- 
priaztone • 15 

7) O, M. PP. LL. - Deposito di somma per espro- 
priazione • 16 

Dekret Mëkambësuer nr. 189 
10-7-1942-XX 

Rekuizim pasunie për mense e rreth t' oficerave 
t! presidit në Shkodër 

NA 
MmtAMRl8 I P.IRGJITHSHEM I MADHNIS TIJ 

• VIKTOR EMANUELIT ID 
P•R HIR Tll ZOTIT E VULLNET Tm KOMBIT 

MBRET I IT ALIS DHE I SHQIPNIS 
PERANDOR I ETIOPIS 

Në virtyt t'autoritet që Na asht delegue; 
Mbasi u-pa kërkesa e Komandës Eprore të Fuqive 

t'Armatosuna të Shqipnis me datë 9 Maj 1942-XX, 
mbi _rekuizimin e pasunis së palujtëshrne të Zonjës 
Maria Çoba Shiroka, e ndodhun në Shkodër; 

Mbasi u-pa Neni 2 i Dekretit Mëkambësuer datë 
2 shtatuer 1939-XVII, Nr. 77; 

Mbi propozimin e Kryetarit të Këshillit të Mini 
stravet; 

kemi dekretue e dekretojmë: 
Urdhënohet rekuizimi dhe për pasojë okupimi, 

për mensë e rreth t'oficerave të Presidios Ushtarake të 
Shkodrës, i pasunis së pa-lujtëshrne të Zonjës Maria 
Çoba Shiroka qi ndodhet në Shkodër dhe qi tregohet 
në kartën korografike lidhun këtij dekreti dhe vistue 
me Urdhnin t'Onë nga Kryetari i Këshillit të Mini 
stravet proponues. 

Rekuizimi i pasunis në fjalë fillon që nga data 
1 Korrik 1940 dhe merr fund rnbis nji vjeti prej 
datës së këtij Dekreti. 

Ky Dekret do t'i njoftohet, në vështrim" të nenit 
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2 FLETORJA ZYRTARE 2 Shtatuer 1942-XX ~~~~~~~~~~~~-'-~~~~ 

5 të Dekretit Mëkambësuer date 2 shtatuer 1939-XVII, 
Nr. 77, pronares së pasunis naltpërrnendun të rekuizue 
me. 

Urdhënojmë që ky Dekret të botohet në Fletoren 
Zyrtare të Mbretnis, tue i dhanë mandat cilitdo qi i 
përket rn'e respektua dhe me ba që të respektohet. 

Tiranë, me 10-7-1942-XX, 
M. Kruja d. v. 

Francesco Jacomoni d. v. 

Dekret Mfkambësuer nr. l90 
17-8-1942-XX 

Pushtete të posaçme Komisarit të [oshtznkonshëm 
të Bashkis si Kryeqytetit 

NA 
MttKAMBt!lS I Pl!lRGJITHSH1!:M I MADHNIS TIJ 

VIKTOR EMANUELIT III 
Pt!lR HIR Tl!l ZOTIT E VULLNET Tl!l 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; • ' if, r J 
Mbassi u pa neni 14 i D. L. 3 Prill 1940-XVIII, 

Nr. 101, i kthyem në ligjën 12 Korrik 1940-XVIII, 
Nr. 385; 

Tue pa nevojen urgjente me i dhanë pushtete 
të _posaçmë Komisarit të jashtzakonshën për Admi 
nistratën e Bashkis së Kryeqytetit, për me ia si 
gurue kështu ma mirë funksjonimin; 

Mbassi u pa D. L. 13 Shkurt 1940, Nr. 86. i 
kthyem në Ligjën 11 Tetuer 1940-XVIII, Nr. 519; 

Mbassi u ndigj ue Këshilli i Ministrave; 
Mbi propozimin e Kryetarit të Kësillit të Mini 

strave, Minister Sekretar Shteti për P. e Mbren 
dshrne, nji mendimi me Ministrin Sekretar Shteti për 
Financat. 

kemi dekretue e dekretojmë: 
Neni 1 

Pushtetet e' dhanuna me nenin 19 të D. L. 14 
Shkurt 1940-XVIII, Nr. 86, i kthyem në ligjen 11 
Tetuer 1940-XVIII, Nr.519, ndryshohen në menyrë që 
vendimet e Komisarit të jashtzakonshëm .për qy- . 
tetin e Tiranës do t'i nenshtrohen vetëm aprovimit 
të Ministrit të P. të Mbrendëshme, kur ata të sjellin 
nji shpenzim që të randojë budgetin e Bashkisë për 
ma se nji Ushtrim Financjar. 

Çdo tjetër vendim, mbi landët që, për ligjën 
në fuqi, janë në kompetencë të Bashkive ose .të 
Kryetarve të t9ne, asht i zbatueshëm pa tjetër mbasi 
të jetë ba botimi në mënyrët e caktueme prej ligjës, 
tue mbetë e pacenueme e drejta e kundreshtimif 
ftë rrugën jerarkike a jurisdiksionale. 

Mbesin në fuqi dispozitat e neneve 132 e 1 ~, 
te l.igjës ~ Be.skkive, 

Nr. 99 

Neni 2. 
Komisari i Iashtzakonshëm duhet t'i dergojë Mi 

nistrit të P. Mbrendëshme çdo muej nji listë përrn 
bledhese, qoftë edhe negative, të të gjithë vendi 
rncvet të rnarrun. 

Kur t'a shofë Ministri i P. Mbrendëshme se 
ndonji t~ga vendimet e marrun, për shkak të landës 
së tij,· meriton nji shqyrtim të posaçëm, munde, 
me ia pezullue zbatimin dhe kur të jetë rasa, edhe me 
anulue. 

Neni 3 
Gjatë administratimit të jashtzakonshëm Kon 

sulta do të mbetet; por në çdo rasë asht në fakul 
tetin e Komisarit të J ashtzakonshëm që të marrë 
mend imin e saj. 

Neni 4 
Budgeti preventiv dhe ai konsuntiv i Bashkis 

së Tiranës gjatë gjestionit të jashtzakonshërn apro 
vohen me Dekret të Ministrit të P. Mbrendëshme, 
njij mendimit me Ministrin e Financavet. 

Neni 5 
Në mbarim të gjestionit të tij Komisari i Jasht 

zakonëshëm ka me i paraqitë Ministrit të P. Mbren 
dëshme nji raport shkoqitës e të justifikuem mbi ve 
prën e zhvillueme prej tij. 

Ky Dekret hynë në fuqi nga dita e botimit të 
tij në Fletoren Zyrtare të Mbretnis, tue mbete, qysh 
prej asajë date, e abrogueme çdo dispozitë e ndry 
shme ose e kundërt dhe do t'i paraqitet nga propo 
nuesi Këshillit t'Epërrn Fashist Korporativ për me 
e kthye në ligjë. 

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 ba qi të re 
spektohet. 

Tiranë, me 17 -8-1942-XX. 
Francesco Jacomoni d. v. 

M. Kruja d. v. 
Shuk Gurakuqi d. v. 

Dekret Mëkambësuer datë 13-VII-1942-XX 

Emërim Klshilltari të posoçëm për Cashtje 
Agrare të Tokave të Lirueme 

NA 
Mi!:KAMB:l!:S I Pl!lRGJITHSHt!lM I MADHNIS TIJ 

VIKTOR EMANUELIT III 
P:l!:R HIR T:I!: ZOTIT E VULLNET T:I!: KOMBIT 

MBRET I IT ALIS DHE I SHQIPNIS 
PERANDOR I ETIOPIS 

Në virtyt t'autoritetit që Na asht delegue. 
Mbasi u pa Dekreti Mëkambësuer datë 26-6-1942- 

XX, mbi krijimin, pranë Ministris së Tokave të Lirue 
me, të- nji vendi Këshilltari të Posaçëm për çashtjlt 
agrare të Tokave të Lirueme; 

Mbas:si u ndigjue Këshilli i Minimre.v~t; 
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.Mbi proponimin e Ministrit Sekretar Shteti për 
Tokat e Lirueme; 

kemi dekretue e dekretojmë: 
z. Prof. Gjon Lorenzoni emnohet Këshilltar i 

Posaçëm për Çashtjet Agrare të Tokave të Lirueme. 
Ky Dekret do t'i komuniikohet Këshillit Kontro 

llues për rregjistrim dhe do të botohet në Fletoren 
Z1,1rtare të Mbretnisë. 

Tiranë me 13-VII-1942-XX. 
Francesco Jacomoni d. v. 

Ekrem Vlora d. v. 

Dekret Mëkambësuer datë 16- VII-1942-XX 

Pushim funksionon të policis 
NA 

MBKAMB~S I PERGJITHSHEM I MADHNIS TIJ 
VIKTOR EMANUELIT III 

Pti:R HIR TE ZOTIT E VULLNET TE KOMBIT 
MBRET I IT ALIS DHE I SHQIP NIS 

PERANDOR I ETIOPIS 
Në virtyt t'autoritetit që Na asht delegue; 
Mbasi pamë Dekretin t'onë Nr. 15 dt. 27 iruen 

1942-XX, mbi krijimin e Trupit t'Armatosun të Poli 
cis dhe organikën përkatëse; 

Mbi propozimin e Ministrit Sekretar Shtetit për 
Punët e Mbrendëshme; 

kemi dekretue e dekretojmë; 
Nen' i vetëm 

Funksionari i Policis Z. Cav. Dr. Giorgio Flori 
ta, Komiser i S. B. pushon së bamit pjesë në 
Trupin e Armatosun të Policis së Shqipnis, qysh riga 
-:nzi .a.VJ-1Yll2-XX. nër t'u kthye defrnltivisnt në 
molin e Policis së Mbretnis së Italis. 

Ky Dekret do t'u komunikohet zyrave përkatse, 
dhe do të botohet në Fletoren Zyrtare të Mbretnis. 

Tire.në, me 16-VII-1942-XX. 
Francesco Jacomoni d. v. 

M. Kruja d. v. 

DEKRETE MINISTRORË 

Emërim agjenti në provë 

Ministri Sekretar Shteti për Financat 
l\1bassi pa Dekretin Mëkambësuer datë 3-IV-1940- 

XVIII, Nr 105; mbi gjëndjen Juridike, Ekonomike 
Jerarhike të nëpunësavet Civilë të Shtetit; 

· Mba::si pa Dekretin Mëkanbësuer da'ë 1 Qershuer 
1940-XVIII, mbi aprovimin e tabellavet organike t' 
Administratës Financiare; 

Mbassi pa përfundimin e konkursit për Agjenta 
të Kl. II-të të molit të personelit të Grupit C) shpallun 
me Dekret Ministruer datë 3-III-1941-XIX; 

Dekreton: 
Neni 1. 

Zot. Shamsi Beqir l\lija, që ka dalë fituës në 

provimin e konkursit shpallun me Dekret Ministruer 
datë 3-III-1941-XIX; dhe botue në Fletoren Zyr 
tare të Mbretnisë me datë 12-III-1941XIV; emnohet 
Agjent i Kl. II-të në provë për 6 (gjashtë) muej në 
Grupin C) Grada XIII-të t'Administratës Financiare 
me rrogë muejore nominale prej fr. shq. 110 (njiqind 
edhjetë) siç asht shenue nga tabella e përgjithëshme 
e përmbajturi në Dekretin Mëkambësuer datë 3-IV- 
1940-XVIII, Nr. 105, dhe caktohet me shërbim pranë 
Drejtoris së Çifliqevet Shtetnore në Lushnjë. 

Neni 2. 
Ky Dekret ka me u rregjistrue në Këshillin Kon 

trolluës, dhe ka për t'u botue në Fletoren Zyrtare të 
Mbret nisë. 

Tiranë, me 27-6-1942-XX. 
Ministri i Financavet: 
Shuk Gurakuqi d. v. 

D. n. 4.9 .. Pezullim nëpunësi nga detyra 

N-Ministri Sekretar Shteti për P. e Mbrendëshme 
m11assi pa shkresën Nr. 6/445 Res, datë 12-6- 

19LJ2-XX, të Zyrës Politike pranë kësaj Ministrije, me 
të cilën raportohet se, Z. Gjyl Mlika, agjent i Kl. 
Ir-të me shërbim pranë burgut të Shkodrës, asht a 
rrestue prej organeve të sigurimit publik, për shkak 
se, ka favorizue në arratisjen e nji të burgosuni; 

Mbassi p11 dhe nenin 7 të D. M. Nr. ,38, datë 
10-II-1941-XIX, mbi ndryshime në D. M. Nr. 105, 
dt. 3-4-1940-XVIII, që aprovon normat mbi gjën 
djen juridike, ekonomike e jerarqike të nëpunësave të 
Shtetit. 

Dekreton: 
Neni 1. 

Pezullimin nga detura dhe xhveshjen nga rroga 
të Z. Gjyl Mlika, ag;ent i Kl. II-të, inkuadrue në 
Gripin C, grada e XIII-të, të ruolit organik ernnuer 
të personelit të kësaj Administrate, .për nji kohë të 
pacaktuerne, dhe urdhnojmë që kundër .tij të fillojë 
proçedimi dishiplinuer. 

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

fuqi me: datën 5-6-1942-XX, dhe do t'u komunikohet 
gjithë Zyrave përkatëse e do të botohet në Fletoren 
Zyrtare të Mbretnis. 

Tiranë më 27-VI-1942-XX. 
N Ministri i P. Mbrendëshme:. 

Mark Gjomarkaj d. v. 

D. n. 50. - pushim funksionarlsh të policis 
N.Mini.~tri Sekretar Shteti për P. e Mbrendëshme 

Mbassi pa shkresat Nr. 224 C.) 1 a-5, Nr. 229 
C.) 1, a-5, Nr. 229 C.) 1 a-5, e Nr. 365 C.) 1/a-5, të 
gjitha me datën 13 Qershuer 1942-XX, me të cilat 
kërkohet që agjentat e policisë ZZ. Ari Francesco, 
Caruso Andrea, Romano Nicola e Rroja e zgjedhun 
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Castelli Calogero, të pushojnë së barnunit pjese në 
Trupin e Armatosun të Policis së Shqipnis, për t'u 
këthye definiti visht në ruolin e Policisë s'Italis: 

· Mbassi pa nenin 28 të Dekretit Mëkambësuer, 
Nr. 15, datë 27-2-1942-XX, mbi atributat e autori 
teteve me funksione Policie, dhe krijimin e funksioni 
min e Trupit t' Armatos un të Policis, botue në Fleto 
ren Zyrtare të Mbretnisë, Nr. 23, datë i Mars 1942- 
XX,; 

Dekreton :, 
Neni 1. 

Agjentat e Policisë, ZZ. Ari Francesco, Ceruse 
Anclrea, Romano Nicola edhe rroja e zgjedhun Caste 
lli Calogero. pushojnë së barnunit pjesë në Trupin e 
l\rmatosun të Policisë së Shqipnisë, për t'u !,ët'1ue 
definitiv isht ne ruolin e Policis Italjane. 

Neni 2. 
Ky Dekret, për të gjitha efektet ligjore. hy• në 

fuqi qysh nga data 11 Qershuer 19112-XX. 
I\y Dekret do të botohet në Fletoren Zyriere ~. 

M.hretnis, dhe për veprimet e rastit do t'u komunikohet 
të gjitha zyravet përkatëse. 

Tiranë, më 26-Vl-19112-XX. 
N 1Ministri i P. të Mbrendëshme: 

Mark GjQmarkaj d. v. 
D. n. 51. · Pezullim Kryetar Komuneje 

N-Ministri Sekretar Shteti për P._ e Mbrendëihme 
Mbassi pa shkresën Nr. 2069,'X ex. 41, datë 27- 

4-19112-XX, të Prefekturës së Elbasanit, me të cilët 
-vërtetohet se Z. Haki Blloshmi, Kryetar i Komunës së 
Librazhdit, me urdhën të Prokuroris sz Shtetit në 
Korçë, asht arrestee dhe me datë 21! Prill vitit vazh 
dnës asht shoqnue për në burg; 

Mbassi për të përmëndunin asht µ. nevojë gjy 
kimi si i pandeh un; 

Dekreton 
Neni 1. 

Z. Haki Blloshmi, Kryetar i Ko-nunes _së Librazh 
dit. pezullohet nga detyra dhe xhvishet ng• rrog.a, 
per nji kohë të pa caktuerne. 

Neni 2. 
Për të gjitha efektet ligjore, për hymjen në fuqi 

të këtij Dekreti, caktohet data 24-,!!-19112-XX. 
Ky Dekret do t'u komunikohet gjithë zyravtt për 

katëse, dhe do lë botohet në Fletoren Zyrtare të 
Mbretnis. 

Tiranë më, 26-VI-19112-XX. 
N!Ministri i P. ·MbrendMhme: 

Mark Gjomarkaj d. v. 

D. n. 52, · Vumje o-prefekti në pritmëni 

N-Ministri Sekretar Shteri për P. e MbrencU,hme 
Mbasi pa vendimin nr. 8 dt. 24-6-191!2-XX, të 

Kë.hillit tl! ·Administratës pranë k0&1j Ministri je; 

Në mbështetje të nenit 93 të normave që rregu 
llojnë gjëndj<.m juridike, ekonomike e jerarhike t~ 
nëpunsave të Shtetit, të aprovuerne me Dekretin Nlë 
karnbësuer nr. 105, dt. 7 Prill 19110-XVIII; 

Dekreton 
Neni 1. 

Nënprefekti i Pukës, Z. Ndoc Prendushi, vihet 
në pritmëni për arsqena shëndetsore të vërtetuerne rre 
gullisht, pijr nji 'periodë kohe gjashtë rnuejore, duke 
fillue këjo nga data 1 Korrik 19112-XX, dhe mbaron 
më 31-12-1942-XX, me të drejtë shpërblimi ,JJjy.;mën 
e rrogës s~ tij muejore. 

Neni 2. 
Ky Dekret, për dijeni e veprimet e rastit, u komu 

nikohet Këshl.it Kontrollues, Drejtoris së Pensioneve, 
P1efekturës së Shkodrës, Drejtoris së Llogarive dhe 
t'konornatit pranë kësaj Ministrije, Biografis së ~Krye 
ministris, dhe do tij. publikohet në Fletoren Zyrtare 
të Mbretnis 

Tiranë, mil 27-VI-19112-XX 
N Ministri i P. të Mbrendëshrne: 

Mark Gjornarkaj d. v . 

D. n. 53. · Pushim agjenti të policis 

N-Ministri Sekretar Shteti për P. e Mbrendëshme 

Mbassi pa shkresën relative të Drejtoris së 
Përgjithshme të Policisë, me të cillën kërkohet qi 
ngjenti i policis Di Cinto Alberto, me shërbim në 
Policinë Shqiptare, të ri hyjë definiti visht në ruolet 
e Policisë I ta lia ne ; 

Mbassi pa nenin 28 të Dekretit Mëkambësuer nr. 
15, datë 27 -2-19112-XX. mbi atributat e .autoriteteve 
me funksione policije dhe mbi krijimin e funksionimin 
e Trupit t' Arrnetosun të Policisë, botue në Fletoren 
Zurtere nr 23, datë 3-3-1942-XX; 

Dekreton: 
art 1 

Agjenti i Policis Di Cinto Alberto, pushon së 
bamit pjesë në Trupin e Armatosun ,të Policisë së 
Shqipnis, par t'u kthye definitivisht në .ruolin e Policis 
Italia ne. 

art 2 
Ky dekret, për të gjitha efektet, hyn në fuqi më 

datën 21 Qershor 1942-XX, dhe do t'u komunikohet 
të gjitha zyrave përkatse dhe Ministris së Kulturës 
Popullore, pQr: t'a botue në Fletoren Zyrtare të Mbret 
IM. 

Tirani, më 27-VI-19112-XX 
N !Ministri i P. të Mbrendëshme: 

Mark Gjornarkaj d. v. 

Deklarim dorëheqjeje profesori 

Mini,tri Sekretar Shteti për Arsimin Botuer 
Mbassi pa Dekretin Ministruer me të cilin Z. 
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Ymer Sharra, prciesor pranë Shkollës së Punës së 
Durrësit, nxire] në prituni për arësgena shëndetsore, 
për 6 [qjashte] muej dt. 1-X-1941-28-II-42.XX; 

Mbassi prefesori në fjalë nuk asht paraqitë në 
krye të detyrës mbrenda afatit ligjuer; · 

Në mbështetje të pikës "3,, të nenit 45 dt. 3-4- 
1940-XVIII; 

Dekreton: 
Neni 1. 

Z. Ymer Sharra, profesor pranë Institutit .Treqtar 
të Vlonës, Grupi A, Grada VII, rroga muejore fr. shq. 
325, deklarohet dorëheqës mbassi nuk asht .paraqitun 
në krye të detyrës mbrcnda afatit ligj uer. 

Neni 2. 
Deklarimi i kësaj dorëheqjeje ka vleftë për të 

gjitha efektet ligjore, q,nga data 1 Prill 1942-XX. 
Ky Dekret ka me u botue në Fletoren Zyrtare të 

Mbretnis dhe ka me iu kumtue për rregjistrim Këshillit 
Kontrolluës si edhe zyravet të tjera përkatëse. 

Tiranë, 23-VI-1942-XX. 
N/Ministri i P. të Mbrendëshme: 

Mark Gjomarkaj d. v. 

D. n. 54. , Emërime dhe transferime funksiona 
rësh të policis 

N-Mini~tri Sekretar Shteti për P. e Mbrendëshme 

Mbassi pa shkresën nr. 01479, dt. 21-6-1940,XX, 
Drcjtoris së Përgjithshme të Policis, me të cillën 
çiaqet nevojë për lëvizje funksionarësh e nëpunsash 
policijc, si ma poshtë shenohen; 

Mbassi pa dhe nenin 33 të D. M. nr. 15, dt, 27- 
2-19lJ2-XX, mbi atributat e autoriteteve me funksione 
polici je, dhe mbi krijimin e funksionimin e Trupit t' - 
Armatos un të Policis; 

Dekreton: 
Neni L 

Komiseri i S. B. grada VIII, Z. Leporati Kav. 
Pietro, i ardhun nga r uolet e policis s'Italis, caktohet 
me shërbim si Këshilltar i i:l'olicis pranë Kuesturës së 
Prizrenit. 

Z. De Chiara Crescenza, nëpunës pranë Kuesturës 
së Beratit, transferohet po me atë cillësi detyre, në 
Kuesturën · e Prizrenit. 

Komiseri i S. B. grada e VIII, Z. Naselli Kav. 
Giovanni, i ardhun nga ruolet e policis s'Italis, cak 
tohet me shërbim si Këshilltar i Policis pranë Kuestu 
rës së Pejës. 

Z. Preziosi Luigi, nëpunës i policis pranë Kuestu 
rës së Korçës, transferohet po me atë cilësi detyre, në 
Kuesturën e Pejës. 

Komiseri i S. B. grada VI1I, Z. Mortica Kav. 
De Riccardo i ardhun nga ruolet e Policis s'ltalis, 
caktohet me shërblm Këshilltar i PoUcis pranë Kuestu 
rës lë Prisbti~t, 

Z, Siroli Armando, nëpunës i policis pranë Kues 
turës së Shkodrës, transferohet po me atë cillësi de 
tyre, pranë Kuesturës së Prishtinës. 

N/Komiseri i S. B. grada e IX, Z. Cerza Vin 
cenzo, i ardhun nga ruolct e policis s'Italis, caktohet 
me shërbim Këshilltar i Poli<.::is pranë Kuesturës së 
Dibrës së Madhe. 

Z. Ceci Raffael 2, nëpunës i policis pranë Kuestu 
rës së Durrsit, transferohet po me atë clllësi detyre, 
në Kuesturën e Dibrës së Madhe. 

Komiseri i S. B. grada e VIII, Z. Sprovie-i Kav. 
Vincenzo, i ardhun nga ruolct e policis s'Itilis, cak 
tohet me shërbim Këshilltar i Policis pranë Kuesturës 
së Durrësit, në vënd të Z. Kav. Fiorita, që asht kthye 
në ruolin e Policis s'ltalis. 

Z. Gallo Giovanni, i ardhuri nga ruoli i policis 
s'Italis, caktohet me shërbim nëpunës policije në Kues 
turën e Durrësit. 

Z. Santarsiero Andrea, i ardhuri nga .ruoli i Poli 
cis s'Italis, caktohet me shërbim nëpunës policije, në 
Kuesturën e Shkodrës. 

Z. Foti Giovanni, nëpunës policije në Drejtorin 
e Përgjithshme të Policis Tiranë, transferohet po me 
atë cilsi detyre në Kuesturë Vlonë. 

Nd. Komiseri i S. B. Grada e XX, Z. De Tullio 
Ricciotti, i ardhuri nga ruoli i Policis s'Italis, caktohet 
me shërbim Këshilltar i Policis pranë Kuesturës së 
Gjinokastrës, në vënd të Nd. Komisarit Z. Santamaura 
cë asht këthue në ruolin e Policis s'Italis. 

Z. De Chiara Giuseppe, i ardhuri nga ruoli i Poli 
cis s'Italis, caktohet me shërbim nëpunës i policis në 
Kuesturën e Gjinokastrës 

Nd. Komiseri i S. B. grada e IX, Z. Barbota 
Dr. Francesco, i ardhuri nga ruoli i Policis s'Italis, 
caktohet me shërbim Këshillëtar i Policis pranë Kues 
turës së Beratit, në vëndin vakant. 

Z. Platonone Pompio, i ardhuri nga ruoli i Policis 
s'Italis, caktohet me shërbim nëpunës i policis në 
Kuesturën e Beratit. 

Z. Gravina Pasquale, i ardhun nga ruoli i Policis 
s'Italis, caktohet me shërbim nëpunës i policis në 
Kuesturën e Korçës. 

ZZ. De Vendictis Antonio dhe Leocata Giuseppe, 
t'ardhun nga ruoli i, Policis s'Italis, caktohen me 
shërbim nëpunsa policije pranë Drejtoris së Përgjith 
shme të Policis, në Tiranë, i pari në vëndin e nëpu 
nsit Foto transferue në Vlonë, dhe i dyti në vëndin e 
nëpunsit Graziano riatdhesue. 

Neni 2 
Ky Dekret do të botohet në Fletoren Zyrtare të 

Mbretnis, dhe do t'u komunikohet zyrave përkatse. 

TiranQ, më 2-VII· 19q2-X:X. 
N 'Ministri i P. të Mbrendëshme1 

Mark Qj9markaj d, va 
/ . 
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D. n. 15 • Deklarim dart heqjeje nëpunësi 

N-Ministri :.. ekretar Shteti për P. e Mbrendëshme 

N\bassi pa Dekretin Mëkambësuer Nr. 105, datë 
3-4-1940-XVIII, mbi normat qi rregullojnë ,gjëndjen 
juridike, ekonomike e jerarqike të nëpunëseve të Shte 
tit; 

Mbassi pa Dekretin Ministruer Nr. 34, dat 20- 
V-1942-XX; 

Mbassi pa shkresën Nr. 325 10, datë 5-6-1942- 
XX, të Prefekturës së Kukësit, me të cillën njoftohet 
se, Z. Ram Kamberi, qi asht kenë emnue agjent, në 
burgun e Kukësit, nuk asht paraqituri në krgc t;~ de 
tyrës, për arësue se asht marrë ushtar. 

Në mbështetje të ne.iit 45 të D. M Nr. 105, 
datë 3-4-1940-XVIII, 

Dekreton: 
z. Ram Karnberi, i emnuem agjent i Kl. IV -të, 

grupi C, grada e XV, me rrogë mucjore fr. shq. 80, 
në burgun e Kukësit, për gjashtë muej në provë, dek 
larohet dorëheqës; mbassi nuk asht paraqituri në krue 
të detyrës. 

Ky Dekret, për dijeni e veprim, do t'u komuni 
kohet të gjitha zyravet përkatëse, Këshillit Kontrollues 
për rregjistrim, dhe do të botohet në Fletoren Zyrtare 
të ·Mbretnis. 

Tiranë më, 2-VIJ-1942-XX. 
N Ministri i P. të l\'\brcndëshme: 

Mark Gjomarkaj d. v, 

Kt thim nëp. në shërbim 

Ministri Sekretar Shteti për Punë Botore 

Mbassi pa Dekretin e tij datë 7 Maj 1942-XX, 
me të cilin Zot. A jaz Allamani vihesh në pr itrneni : 

Mbassi pa shkresën e Zyrës së P. Botore Nr. 
14 7 d. 13 VII 942-XX me të cilën lajmon se tr'' 
datë 7 t'atij moji asht paraqitë në krye të detyrë 
dhe nuk ekzistojn me shkaqet shëndetsore për t:: 
cilat asht kenë vue në pritmeni; 

Mbassi pa Dekretin Mëkambësuer Nr. 105 datë 
3 IV 11940-XVIII mbi gjendjen juridike, ekonomike e 
jerarkike të nepunsave Civil të Shtetit; 

Dekreton 

Neni 1. 
Zot. Ajaz Allamani, Teknik i Kl.III, B, grada X, 

me shërbim pranë Zyrës së P. Botore Burrel, e jo t~ 
Pcshkopis, i vuem në gjendje pritmenije me Dekretin 
t'onë datë 7 Maj 1942-XX, këthehet rishtas në sher 
bim aktiv tuej u hequn gjendja e pritmenis qush nga 
data 7 Korrik 1942-XX qi ka fillue n~ detprë. 

Neni 2. 

l(!j Dekret do të shpallet nf.fletoren ~grtare}~ 

Mbrctnis dhe do t'i kumtohet Këshillit Kontrollues 
për rregjistrim. 

Ministr'i Punvct Botore: 
Iljas H. Agushi d.v. 

Emërim Rojtari Monopoli 

Mi.11i,tri Sekretar Shrc ti për Financat 

Mhassi pa • acel at orqanike ë pe ·rn .elit lë Finan 
cat, të caktucme nga ish-Komisariati i Nallë Civil 
rer l\0:m<.\ Dibër e Strugë; 

1'\1bassi pa Dekretin e tij Nr 101 datë 12 Maj 
1942-XX. me të cilin mbahet në shërbim me cilësi të 
~,0riwU·shmc gjitll' nepun-at c Adm.nistrulës Finan 
Lian.' 11i.' Tokat e Lirueme : 

i\"\ba~si pa shkresën nën Prut. Nr. 708 I ct<1te 27. 
\'.lJ2 XX. t'Intcndencës Financ are në Prishtinë, me 
të cilën propozohet crnnim'i Zot. Xhevdet Lekës si 
Rojar iV\onopoli në vendin vakand : 

Dekreton: 
Neni 1. 

Zot. Xhcvdct Le'ca, ernnohet me shërbim si Roj 
tar 1\'oy.opoli. me cilë-i të përkohëshme, pranë Inten 
dcncës Financiare në Prislninë me rrogë muejore Fr. 
Shq, 80 (tetclhct) në vendin e të ndjerit Rexhep Pae 
mi-I. që ka vdek. 

Neni 2. 
K11 Dekret ka për t'u borne në Fletoren Zurtere 

të 1Y\bretnisë, do t'i kumtohet Këshillit Kontrollues 
për rregjistrim si dhe Zpruvct tjera përkatëse. 

Tirani.>. më 18-7-1942-XX 
Ministri i Financave! 
Shuk Gurakuqi d.v. 

Dek1arim dr rrheqjeje në.pun ësf 

Ministri Sekretar »lueti piir Financat 

Mbassi pa Dekretin Nlini -truer Nr.101 datë 12. 
V.1942-XX, që aprovon tabelat organike emnore .të 
personelit të çërkohs:ëm ndër Financat e Tokave të 
Lirueme : ' <iiil 

Mbassi pa shkresën Nr. 651 I datë 26.VI.42-XX, 
t'Intcndcncës Ftnancare të Prishtinës, me të cilën 
njoftoi.et se Zot. Gjori Tad ea asht emnue · si nëpunës 
në Bankën Kombëtare të Prishdnes : 

Dekreton: 
Neni 1. 

Zot. Gjon Tadca. Taqranbledhës me sherbi.n pra 
në Intendencës Financiare ot> Prishtinë, në bazë ti 
Nenit 45 të Dekre:it Mëkambësuer Nr.105 datë 3.IV. 
1940-XVIII, deklarohet zyrtarisht dorë-heqës. 

Neni 2. 
Kµ Dekret për të gjitha efektet ligjore hynë •e 

ruq: qysh prej datës 11 Maj 1942-XX, do të botohet 
në ~rtoren .Zy~t~re Jë.,)V\brsfnis dhe do t'i komuniko- 
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het Këshillit Kontrollues për rregjistrim si dhe zyra 
vet tjera përkatëse. 

iirar.ë, më le-7-1942-XX. 
Ministri i Financavet 
Shuk Gurakuqi d.v. 

Emërim N-Kq eteri e Sekretari të P. të Komitetit 
Q. për Noz. e Konsumet 

Krye tari i Kshillit t, Ministrauet 

Mbttssi pa nenin 1 të Dekretit Mëkambësuer 
datë 21 Korrik 1942-XX, me te cilin krijohet nji 
Komitet Qendruer për Nozulli.net e Konsumet, 

Dekreton 
Ii:s,::e:1tori i Pëigjithëshëm i Kryesisë së Kshi 

llit të ./Vlinistravet Z. Zef Kadare ernnohet Nen-Kvqe 
tar e Sekretar i Pergjithëshëm i Komitetit Oendruer 
për Nozullimet e Konsumet. 

Ku Dekret do t' i Kumtohet Kshillit Kontro 
[lues dhe do të botohet ne Fletoren Zyrtare të 
Mbretni së 

Tiranë më, 2-VII-1942-XX. 
NL Kruja d. v. 

Depozitim sume për shpronësime 

Ministri Sekretar Shteti për Punë Botore 

Mtassi paë shkrc.en nr. 8.3195 date 11 Korrik 
1942-XX, te Komandës Aeronautike ne Shqipni me 
të cilën kërkohet Dekreti i shpronëzimit të nji pje 
ses pasunis se ZZ. Stefan Shtrepi per 1 3, Llazar 
Shtrepi per 1 3 dne Nikolia Shtrepi per 1 3 qe lyp 
set per ngrehjen e veprave per nevoja t'Aeronau 
tikës në Vlonë; 

Mbassi paë Dekretin Mekambesuer date 24 Mars 
1941-XIX N,. 75 me te cilen deklarohet e intereses 
publike ngrehja e veprave per nevoja t' Aeronau 
tikës në Vlor.ë; 

Mbassi paë Dekretin 27 Korrik 1942-XX mbi 
depositimin e shurr es se shpërblimit të parkateshme; 

Mbassi paë nein 8 te Dekretit Mekambesuer 
da'( 11 Dhjetuar 1939-XVIII, Nr. 178 cë përmban 
normat mbi shpronezime t'intereses publike; 

Dekreton: 
Per ngrehjen e veprave për nevoja e Aero~ 

nautikes ne Vlone shpronësohet prona e ZZ. Stefan. 
Shtrepi, Llazar Shtrepi dhe Nikolia Shtrepi, qe gjin 
det ne vendin e quajtun Messovun, ne Vlone, me 
nji siperfaqe prej m2. 765 e qe ne planin perpje 
stues perkales shënohet me nr. 9 kufizua: ne Veri 
- - pjesa tjeter e vet pronarit, "ne Lindje - prona 
e Nuredin Vloncs, 11e Juge - prona e Kishes Or 
todokse Shqiptare, ne Pendim - pronat e Kishes 
Ortodokse Shqiptare dhe pjesa tjeter e pronarit vet. 

Indernniteti per t'i u paque pronarve asht Fr. 
Shq. 1.265 ( njimij edyqintegjashdhjetepesë). 
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Ky Dekret ne veshtrim te neint 9 te D. M. date 
11 Dhjetuar 1939-XVIII, Nr. 178, do .e traskriptohet 
në Zyren e Ipotekave dhe do të botohet në Fletoren 
Zyrtare te Mbretnis. 

Tiranë, 18 Korrik 1942. 
Ministr' i Punve Botore. 

Ilias Agushi d. v. 

Depozitim sume për shpronësime 

Ministri 'Sekretar Shteti për Punë Botore 

Mbassi paë shkresën date 20 Korrik 1942-XX, 
Nr. 334Q te Komandes Aeronautike ne Shqipni, me 
te cilen kërkohet Dekreti i Shpronësimit te pasunis 
prone e Z. Nuredin Bej Vlona, qe lypset per ngrehjen 
e veprave per nevojat e Aeronautikes ne Vlone; 

Mbassi paë D. M. date 24 Mars 1941-XIX, 
n. 75, me te cilin deklarohet i interees publike ngre 
hja e veprave per venojat e Aeronautikes ne Vlone; 

Mbassi paë Dekretin e depositimit te shumes se 
perkateshme te shpërblimit ( date 3 Gushte 1942-XX) ;, 

Mbassi pa nenin 8 te D. M. date 11 Dhjetuer 
1939-XVII~, Nr. 178, qe perrnban normat per shpro 
nesirne t'interesses pubblike; 

Dekreton: 
Per ngrehjen e veprave per nevojat e Aeronau 

tikës në Vlonë, në vendin e quajturi Mesovun, shpro 
nesol.et prona e Z. Nuredin Bej Vlones, me nji siper 
faqe prej m2. 4519, e qe ne planin prepjestues per 
kates shenohet me Nr. 7 kufizua: ne Veri - Zeqo 
Orr.arZi, ne Lindje - Qazim Cakerri, ne Juge - 
Stavro, Aqile e A'\.ilto Ndini, ne Perendirn - Qazim 
Cakerri, Jani Shtrepi dhe Kisha Ortodokse Shqi 
ptare. 

Indemniteti per t' i u pague pronarit asht Fr. 
shq. 5COO (pesmije). Ky Dekret ne veshtrim te nenit 
9 te D. M. date 11 Dhjetuar 1939-XVIII, Nr. 178, 
dote traskriptohet ne Zyren e Ipotekave e do te 
botohet ne Fletoren Zyrtare te Mbretnis. 

'l iranë, 4 Agosht 1942-XX. 
A'\.inistri i Punve Botore 

Ilias Agushi d. v. 

Depozitim sume për shpronësime 

Ministri Sekretar Shteti për Punë Botore 

Mbassi paë shkresën n. 8-3196 date 11 Korrik 
1942-XX, te Komandës Aeronautike ne Shqipni, me 
të cilën kërkohet Dekreti i shpronezirnit të pasunis 
se Z. Oazirn Cakërri qe lypset per ngrehjen e ve 
prave per nevoja te Aeronautikes ne Vlone; 

Mbassi paë Dekretin Mekambesuer date 24 Mars 
1941-XIX, n. 75, me te cilin deklarohet i intereses 
publike ngrehja e -veprarc per nevoja t' Aeronautikes 
në Vlone; -·-' 
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Mbassi paë Dekretin mbi depozitimin e shumes 
se perkateshme te shperblimit; 

Mbassi paë nenin 8 te D. M. date 11 Dhjetuer 
1939-XVIlI, n. 178, qe pcrmbane normat per shpro 
nczime t' intereses publike; 

Dekreton: 
Per ngrehjen e veprave per nevojat e Aeronau 

!ikës në Vlonë, në vendin e quajturi Mesovun, shpro 
nesohct prona e Z. Oazim Cakerrit me nji siper 
faqe prej m2 18536 (tetmbedhjetmijepesqinttridhje 
tegj ashte) e qi ne planin perpj est u es perkates, she 
nohct nen N. 1, 5 e 6; kufizua: ne Veri · Hekur 
Udha e Selenices dhe pjesa tjeter e prones se vet 
pronarit, r.e Lindje Komuniteti Mussulman e Zuhdi 
Karagjozi, ne juqe - - Aferdita, Ferhat e Alime Ca 
kerri, ne Perendim Zeqir Omari, Nurcdin Vlora 
dhe Vllazen Ndini. 

Indernnitcti per t'iu pague pronarit ashte caktue 
fr. shqi. 17.322 (shtatmbedhjetmijetreqintenjizetedy). 

Ky Dekret ne veshtrirn ne neint 9 te D. M. date 
11 Dhjetuer 1939-XVIII, n. 178, dote traskriptohet 
në Zurcn e Ipotekave dhe dotë botohet në Fleto 
ren Zurtare te Nlbretnis. 

Tiranë, 18 Korrik 1942-XX. 
Ministri i Punve Botore 

Ilias Agushi d. v. 

Norma për ndamjen n" prime te pjesëve kon· 
travencionale që u pi'!rkasin nëpunsave ose a· 
gjentëve zbuluesa të dhunimeve të çfardol'oji 

që i' u bahet ligjeve civile, ndeshkimore 
e tributare 

Ministri Sekretar Shteti për Financat ; 
Mbassi pa . nenin 2 të Dekretit Mëkambësuër 

n. 257 datë 8 Korrik 1940-XVIII, kthye në .l.tigjë 
d. 5. V. 1941-XIX n. 153 pa ndryshime, botue në 
Fletoren Zyrtare nr. 114 të vjetit 1940-XVIII, e 
nr. 71 të vjetit 1941-XIX; 

DeJneton: 
Neni 1 

Për ndarnjen e primeve që bën fjalë neni 2 
gërma a) e Dekretit Mëkambësuër nr. 257 d. 8 
Korrik 1940-XVIII, këthye në Ligjën d. 5 Maj 
1941-XIX n. 153, e që për efekte e të Dekreteve 
i' .u përkasin Nëpunsavc ose agjentave zbuluësa të 
dhunimeve, krijohet pranë Ministris së Financavet 
nji Komisjon i posaçëm i përbamë: 

a) nga Sekretari i Përgjithshëm i Ministris së 
Financa vet, Kryetar; 

b) nga Drejtori i Monopoleve e Tatimeve In 
direkte dhe i shërbimeve Doganore të Ministris së 
Financave, antar; 

c) nga Drejtori i Tatimeve Direkte dhe i Tak 
save të Ministris së Financave, antar; 

ç) nga dy nëpunsa ose Oficera të gradës jo 
ma e ulët se e shtata, që do të shënohen, nga 
Ministrja ose Enti Civil ose ushtarak prej nqa 
rnvarren zbuluësat antar , 

d) nga nji nëpunës i Këshillit Kontrolluës me 
gradë jo ma e ulët se e shtata, antar : 

dh) nga nji nëpunës i Drejlor is së Kontabilitetit 
pranë Ministris së Financavet, me gradë jo ma e 
ulët se e nanta, Sekretar; 

Neni 2. 
Nëpunsave dhe agjentave zbuluësu verbalizuës 

të dhunimeve që bën fjalë neni 1 i Dekretit Mëkam 
bësuër n. 257 d. 8 Korrik 1940-XVIII kthye 

I 
në 

Ligjë d. 5. V. 1941-XIX, nr. 153 i' u takon, me 
titull primi, gjysma e pjesës që bën fjalë· neni i2 
i Dekretit të përmendun e ndarnc midis tyne në 
pjesë të barabarta. Sidoqoftë, shuma tansore e pri 
meve që secilit mund t' i epet mbrenda vjelit fi 
nancjar, nuk duhet të kapërcejë të pesëmijë frangat 
Shqiptare. 

Neni 3 
Për të shpërblye a~ë që asht çque posaçërisht 

ndër shërbime të nji randësije me të vërtet të jasht 
zakonshme, do të mund të epen, përveç sa u caktue 
1.ë nenin e përparëshëm, pr.me të posaçme të cilat, 
në tansinë e tune dhe për secilin dipendent, nuk 
do të kapërcejnë, për çdo vjet, cakun maksimum 
të caktuam po n'atë nen. 

Neni 4 
Shumat që do të mbeten të disponueshme mbas 

ndemjeve të parapamë nga nenet 2 e 3 të përpa 
reshme, do të përbejnë nji fond për shpërndarnje 
primesh personelit mvartës të secilit Ent Civil ose 
Ushtarak, i cili, me gjithse nuk ka aritun drejt per 
drejt përfundime konkreti, të jetë çque për sjellie 
shembullore, për zell dhe dashuri në shërbim ose 
për shkak qëndrimi në sherbim ose per shkak qën 
drimi në vende të këqija, ose në shërbime të re 
zikshrne 

Primët, si rregull, nuk duhet t' i- epen personelit 
të shënuam ndër Komanda ose Zyra. 

Primet e thanuna do të jepen mbi propozimin 
e Enteve Civile e Ushtarake prej të cilave rnvaret 
~ersoneli në fjalë. 

Neni 5 
Çdo qjash.ë rnuej, Komandantët e Trupave ose 

Kryetarët e Shërbimeve në bazë të listave të grin 
·djeve të përfundueme që alune do të i' u dër 
gohen çdo gjashtëmuej nga Intendencat ose Zyrat 
Financjare kompetente për shkak toke do të përpi 
lojnë propozimet e primit _për personelin që i mvarret 
dyke i' a dërgue Ministris së Financavet - Drcj 
tosi së Kontabilitetit të Përgjithshëm - për shqyr 
tim, si mbas neneve 2, 3 e 4 nga ana e Komi 
sjonit që u fol në nenin 1. 
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Në bazë të këtyne propozimeve duhësisht të 
lshqyrtueme dhe të pëlquerne nga ana e Komisjo 
nit, Drejtoria e Kontabilitetit të Pergjithshëm të 
Shtetit do të lëshojë, në dobië të Enteve Civile e 
Ushtarake nga të cilat nëpunsat ose agjentët mva 
rren, mandatpagesë direkte përkatse për shumat që 
duhet të ndahen në prime të vendosuna. 

Neni 6. 
Pjesë që i përkasin ushtarakve .të Rojës Mbret 

nore të Financës për të cilat flitet në nenin 2 
gërma b) të Dekretit Mëkambësor n. 257 d. 8 Korrik 
1940-XVIIJ të sipër-përmendun, do të derdhen në 
favor .të «fondit rnassa» të Trupit të Rojës Mbretnore 
të Financës për t'u nda në prime në mënyrë të cak 
tueme nga urdhënc.at e veçanta në fuqi për atë 
Trup në Mbretnin e Italis. 

Neni 7. 
Komisjoni që u fol në nenin 1 të këtij Dekreti 

mbi kërkesë të arsutuerne të enteve të interesuem, 
e gjithnjë mbas ndemjeve dhe dhanjeve të parapamë 
nqa nenet e përparëshrne, ka 1të drejtë t' i cak 
tojë secilit Ent., Civil ose Ushtarak, e përfshierne 
Roja Mbretnore e Financës në Shqipni, nji fond për 
shpenzime të ndryshme që kanë të bajnë me krye 
mjen e shërbimit e për shpërblime zbulueseve të më 
sheftë. Vendimi i Komisjonit i shtrohet pëlqimit të 
Ministrit të Pirancavet. 

Ky fond t} të jecë në dispozicjon të Koman 
dave të Trupë ~ ose të Kruetarve të shërbimit rispek 
tivisht, të cilët, çdo gjashtë rnuej, vetëm për efekte 
kontabile do t' i ja pin 11 oqari të shpenzimeve po 
Komisjonit të përmendun në nenin1. 

Tiranë, më 11-8-1942-XX. 
Ministri i Financavet: 
Shuk Gurakuqi d. v. 

SHPALLJE ANKANDI 
Kor suita e K ornunes Qendres Shijak, me vendi 

min Nr. 72 da ë 13-VIII-1942-XX nxjerrë n'adjudikatë 
në sipërmarrje ndërtimin e nji abatuari (thertore) në 
kët qu.ct dhe se, veprimi i adjudikimit do të bahet 
konformë dispozitave të «Liqjes dhe rregullores mbi 
administratrimin e pasunisë dhe kontabilitetin e për 
gjithshëm të Shtetit». 

Adjudikirni do të kryhet në Zuren e Komunes 
mbas 21 dite të bo.irnit kësaj . shpallje në «Fletoren 
Zyrtare» dhe n'atë të « Tomoriv-t prej orës 9 deri 
n'orën 12 para dite e r.ë raste se, ate ditë ka me qenë 
pushim Zyrtar, adjudikata lihet për të nesërmen në 
të njëjtën orë. 

Konditat e tjera shënohen në flete-adjudikaten 
përpillue për këtë qëllim, prandaj t'interesuemit për 
çdo in format të drejtohen në këtë Komune. 

Shijak, me 14-VIII-1942-XX. 
Kryetar'i Kornunes Kl. l-re. 
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SHPALLJE 

Bashkija e Prizrenit ven në shpallje ndertimin e 
172 m. mur të that në te dy anët e Lumit-Bistricë-që 
nga ura Arasta deri ke ura e Gurit (86 m.) 

Neni 1. 
Objekti i dhanjes në sypermarrie. 
Dhanja e sypermarrjes ka për qellim dhanicn e 

puntoris, nxjerrjen e gurve 1. 5 km. larg vcnd.t të 
punës, transportimin e gurve, hapjen e themelit, nder 
timin e murit dhe mjetet e punimit qi janë të nevojsh 
me për ndertimin e 172 m. muer në te d:J anët e 
Lumit Bistrica nga ura Aroste ura e Gurit si mbas pla 
nit qi gjindet në Zyren Teknike të Bashkis. 

Profil i murit. 
Themeli: Thellsija 1. 5 m. 

Gjansija 2. - m. 
1. gjansija në bazë 1. 5 m. 
2. -" - në maje 1. - m. 
3. naltësija në maje 3.- m. 

Shuma e parapame për këto punime asht 46.500 
Fr. Shq. ( dyzet e gjasht mij e pesqind). 

Afati për kryem jen e punës asht 2 (dy) .muej 
dhe gjoba për çdo ditë vonesë asht Fr. Shq. 100 (Nji 
qind) 

Muri siper themelit: 

Neni 2. 
Mënyra e dlianies në sypermarr]e. 
Adj udikata ka t1ër t'u ba me shpallje _publikut 

mbas methudhes t'ofertave me zbritje, për t'u dorëzue 
në zarfë të mbullun të njizetenjitën ditë mbas datës 
që përmban Fletorja Zyrtare në fjalë prej oreve 9 e 
deri në orën 12 pranë Komisjonit të Adjudikatave pra 
në Kruesis së Bashkis Prizrenit, kruesue prej Z. Krye 
tari Bashkis ose zavendësit tij. 

Në rast që dita e caktueme takon në nji ditë 
feste, ankandi ka me u ba diten e neserme po n'atë 
orë. 

Neni 3. 
Sbpjegimei për punimet 
Shpjegime për kushtet Teknike të punimeve 

mund të merren në Zyren Teknike të Bashkis. 
Neni 4. 

Konditat e pjesë-marrjes n'ankand 
Për me mujt me marrë pjesë n'ankand lypset t'i 

parashtrohen Komisjonit t' .Adjudikatave pranë Krye 
sis Bashkis që banë fjalë Neni 2 i kësaj Shpallje: 

a) nji certifikatë zo.ësijet lëshuerne nga autorite 
tet kompetente nga Ente ose përsona, si mbrenda a 
shtu dhe jashta Shtetit, që tëvertetojë se konkurruesi 
ka zbatua për njenjehsiën të vehtën ose drejtue për 
njehsië të vehten ose të tjerve, vepra. publike ose pri 
vere prej natyret dhe entitetit analog me ato që janë 
për t'u dhanë në sipermarrje. 

Në këtë certifikatë duhet dhanë sigurim se kon 
kurruesi ka dhanë prova zotsije dha ka tregue nji 

BKSH



Nr. 99 
10 .FLETORJA ZYR'fRE 2 Shtator 1942.XX 

praktikë të mjaftueshme në zbatimin dhe drejtimin e 
. punimeve që u thanë si per. 

b) nji deklaratë me të cilen konkurruesi të dish- 
mejë se ka qenë në vend ku do të bahen punimet dhe 
raditjet dhe ka marrë njoftim mbi gjendjet lokale, 
dhe eventualisht mbi guroret dhe mostrat si dhe mbi 
të gjitha rretha:-ia t e përgjithshme dhe të veçanta qi 
munden me influcncue në zbatimin e punimeve dhe 
mbi çmimin e parapara dhe ka gjykue edhe çmimet 
ndarnas dhe në çdo mënyrë në gjithsiën e tyne të 
shperblyeshme dhe të atilla sa që me lejue zbritjet 
që ka për të ba. 

Kjo dcklara ë ba-t pjesë të pa-ndame në kontratë 
dhe formon nji konditë esenciale të përpjekshme dhe 
të pa kontestueshme. 

Kurse kjo deklaratë nuk asht shkrua krejtësisht 
nga dora e tij që e nenshkrucn, konkurruesi para se 
t'a nenshkruej. do të vejë keto fjalë "Pranoj sa ma· 
siper me të gjitha pasoj et që mund të ndodhin mbra 
pa" 

Neni 5. 
Përjashtim nga piesë marria n'ontautd 
Me qjith paraqitjen e dokumenteve trequemc në 

Nenin 4 Komisjoni i Adjudikatave rezervon të drejtën 
e plotë dhe të kundërshtueshme me vendimin e Kë 
shillit Bashkijak, me përjashtua nga ankandi gjithë 
ato konkurruese që me veprimet e tune të kohës se 
shkuerne në sipërmarrje këso dore nuk kanë dhanë 
këso dore nuk kanë dhanë prova të mira në punë. Në 
ketë rast i perjashtuemi nuk ka as nji të drejt të 
reklamoj as nji darnshperblim. 

Neni 6. 
Depozitë për marr/en piesë n'anhand 
Per të muejt me marrë pjesë n'ankand lypset 

depozitue n'arken e Bashkis ose në Banka të pranush 
me prej Qeveriës nji shumë të hollash baras (tre-për 
qind) të shumës se preventuerne të punimeve d. m. th. 
Fr. Shq. 1.395 (nji mijë treqind nandhjet e pesë) ose 
hipotekë të parë mbi pronë të pa tundëshrne ; në ketë 
rasë sasia e garanciës caktohet dyfish sa ajo që kër 
kohet rregullisht në të holla. Për pranimin e hipotekës 
lypset vendimi i Keshillit Bashkijak. 

Deftesa e depozitës së bame duhet t'i parashtro 
het Komisjoni të adjudikates s'bashku me dokurnen 
tat së perrnenduna në Nenin 4. 

Neni 7. 
Ofertat e Ankandit 
Ofertat duhen perpilue në bazë të nji sasie zbritje 

përqindsc mbi shumen e parapamë prej Bashkis, për 
qindje qi kuptohet e aplikueshme për të gjithsejcilin 
çmim të njishem që asht qenë bazë e preventivit. Pu 
nimet qi përmban kopja e kontratës qi gjindet në Zy 
ren Teknike të Bashkis e që janë objekt i kësaj Shpa 
llje ka për tu zbatue në çdo pjesë të tyne për shumën 

që rrczulton nga zbritja e bame mbi preventivin e 
Bashkis . 

Lista c çmimeve ka vlef1ë ve em për sa i përketë 
specifikimi! dhe deiinunit t'arukujve l~ ndryshem të 
punimit. .•. 

Çmimet e 1 iste s kan me shcrbgc mandej si bazë 
për llogaritnin e pur irnevc evcnuale që mund t'urdh 
nohen jash,a rrethit lC shurr.cs s;: parapamë. 

Sasi.tat c trcqueine vlejnë velem si pikë për 
mbajtje. Në kurrë uji mëilyrë nuk do t'i jepen shper 
blirnc siperrr.ar rjes edl.~ kur sa-inat rrczultojnc m11 
shun.ë o.e ma pcrnë zba.imin real të veprave. 

Janë të pa-vlefshme ofertat të cilave u vehct ndo- 
11j i ho .duc si edhe olc.tat e bame me kuptime të per 
sji,l1st1me dhe pa tregim e kjartë dhe preçis të zbritjes 
c cila duhet k trcqohct në sniler dhe në germa të 
plota. 

Anullolien të gjitha ofertat që nukë janë të lexu- 
eshme. 

Nuk pranohen ofertat të dhanme me telegram ost 
me telefon. 

Neni 8. 
Lcshimi 
Në bazë të olcrtcs ma të mirë për Bashkin, që 

jep Supcr.narrja, Komisjoni i Adjudikates k~ për të 
pcrpiluc verbalin e ankadit. 

Mbas 5 ditvc nga data e këtij verbali, Komisjoni, 
si të shqyrtoj dokumentat e oiertes, ka me bamun 
lëshimin definitiv. 

Neni 9. 
DI' pozita d /ze Garanci/a. 
Depozitat e atune qi nuk fitoj ne n' ankand u 

kthehen pas perfundimit të adjudikates. 
Garanciia e Adjudikaterit mbetet e pengueme •t 

ri në dorëzimin definitif të punimit. 
Neni 10. 

Afati për fr kr yemit të plot të punës dhe g;ob«. 
Afati për të kryemit të plot të këtune punimeve 

asht prej dy rnuejsh. 
Për çdo ditë vonesë të pa justifikueme në të 

kruernit e këtyne punimeve mbrenda afatit ·të siper 
tregueme, Siperrnarrsi do të paguej Fr. Shq. 100 
(Njiqind) si gjobë e cila ka për t'ju zbritë drejtë për 
së drejti nga shuma qi ka për të marrë. 

Neni 11. 
Dorëzimi i Punimit. 
Dorëzimi i punës së krueme do t'i bahet nga si 

permarrsi nji Komisjonit të perbarnë prej Ingjinjerit 
të Zyres së P. Botore të vendit, Ingjinjerit të Bash 
kis dhe dy antarve të Konsulentes të cilet kan me pa 
se a asht krye puna konform skicavet dhe planit qi 
ka marrë në njoftim Siperrnarrsi. 

Gjat punimeve Ingjinjeri i Bashkis ka vazhdi 
misht të drejtcn me kontrollua punen dhe materjalin 
qi përdoret. 
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Neni 12. 
Shpenzime kontrate 
Janë për barrë të sipermarrsit të gjitha shpenzi 

met relative t'ankandit dhe të lidhjes të kontratës. 
Prizren, me 29-7-942-XX. 

Nga Bashkija e Prizrenit. 

SHPALLJE -ANKANDI 
Nxitet n'ankand publik lëshimi në sipërmarrje 

për plotsimin e mermetimeve të Hotelit Kastriot Pa 
llas e fish Restaurant Imperos, Pronë e K. Kuq. 
Shqiptar në Portin-Edda, me konditat qi vijojnë: 

1) Shuma bazë për këto meremetime asht fr. shq. 
6530 (gjashtmij e pesqind e tridhetë). 

2) Garancia prej fr. shq. 650 (gjashtqind e pes 
dhetë) duhet të derdhet në të holla në njenën nga 
bankat e vendit ose direkt në ket Zyre. 

3) Ofertat në bazë të nenit 36 të rregullores së 
përgjithshme të kontabilitetit, do të paraqiten nder 
zarfa të rnbulluna e të vulosuna me dull të kuq, të 
destinuernc. "Zyrës së K. Kuq" -Komisjonit t'Adjudi 
kateve Porti Edda. 

4) Do preferohet au ofertues qi do bajë zbritjen 
ma të madhe nga çmimi bazë i treguem në pikën 1 t(;: 
kësajë Shpallje. Shuma e ofruerne do të · shkruhet 
kjartë edhe me shkrim. 

5) Sipërmarrësi duhet të kryej punimet sirnbas 
preventivit qi ndodhet pranë Zyrës në fjalë, mbrenda 
40 ditve mbas lëshimit në sioërrnarr]e. 

6) Ofertat do të paraqiten të 21 tën ditë mbas 
botimit të kësajë Shpallje në Fletoren Zyrtare dhe 
mbrenda orës 11-para dite; në kj oftë se kjo qëllon 
ditë pushimi, duhet të paraqiten të nesërmen. 

7) Të hollat do të paqube-; rnbassi të epet rapor 
ti definitiv nqa ln<J~ i K. Ku1 mbi plotsimin e puni 
meve. Në kct ){oh! kthcl-ct edhe qarancia. 

8) Çdo taks qi i përket kësaië Shpallje i ngar 
kohet sipërmarrësit. 

Inferma'at ..-!.!.,d të kërkohe-i çdo di'ë pranë Zy 
rës së K. Kuq rë Por •. iEdda. · 
Tiranë, me 31-7-19lJ2XX 

Nga Zura e K. Kuq 

SHPALLJE 
.Ministriji'I e E'·o'o01·is Kombëtare ven në s'irallje 

lëvizje toke dhe ven-a arf për sis'cmirnin e Fe-rnës 
së Go-ar-xis IT'(' giithë rruqën e komunikimit. 

1) Në M;~·shn c Ekonornis Këmbëtare nën 
krrcsin c Shkc'r'esis cë Tij Ifos•andin Kotte Ministër 
i Ekonornis Kombëtare ose të delequemit të Tij dhe 
para komisjonit t0 formuam anostatat për këtë qellim, 
t~ 21 tën ditë nga datë! e botimit të kësaj shpallje në 
fletoren Zqrtarc do ië zhvillohet ankandi pub'Ik për 
lëshimin në sir{Srmarrj( "lëvizje to'ce dhe vepra arti 
për sistemimin c Fermës së Goranxis me rrugën c 
kcmunikimj+. 

2) Çmimi bazë për këto punime asht caktue fr. 
shq. 75.000 (shtatëdhetepesmij). 

3) Afati për të kryemit e punimeve asht 60 (gja 
shtëdhet) ditë, tuej fillue pref datës së dorëzimit të 
punimevet. Për çdo ditë vonese të pa justifikueme, 
sipërmarrësi do të paquan] fr. shq. 150 (njiqindepes 
dhet) si gjobë, e cila ka me i u zbrit drejt për së 
drejti nga shumat qi ka me marrë. 

4) Ankandi do të zhvillohet konformë paragrafit 
2 të nenit 36 të rregullores mbi zbatimin e ligjes së 
kontabilitetit. 

5) Ankandi do të zhvillohet të 21-tën ditë riga da 
ta e botimit të kësaj shpallje. në Fletoren Zyrtare, në 
rasë se dita e caktucme tako-i në nji ditë feste, ankan 
di ka m'u ba ditën e nesërme po në atë orë. 

6) Ditën që do të zhv.llohet ankandi kanë m'u 
pranua oferta prej orës 9 deri ora 12 pararnesdite. 
Pikërisht ora 12 krpetar'i komisjonit ka me e dek 
laruc të rnbullun ankandin dhe në prezencë të ofer 
tuesave që mund të ndodhen ka me Iillue 'çeljen e 
zarfeve dhe këndimin e ofertave të dhanuna. 

7) Sipërmarrja ka me'u lëshua ofertuesit ma 
të mi.ë për arkën e shtetit, mjafton qi në ofertën 
e bame të kct mbrijtun zbritjen përqindëse që kër 
kohet me skedën e mëshehtë. Në qoftë se dy ose 
ma shumë oicrtuesa bajnë zbritjet ma të mira porse 
të barabarta atëhere vetëm midis këtynë do të zhvi 
Ilohet adjudikatë e hapet. 

8) Ofertat duhet të jenë të shoqënueme: 
a) Me certifikatë zotësije të Iëshucme nDa au 

toritetet kompetente, nga ente ose persona si brenda 
ashtu dhe jashtë shtetit, që të vertcrojë se kon 
kuruesi ka sbatue për njehsien të vehtin ose drej 
tuc për njehsi të vehtin ose të tjerëve, Vepra pu 
blike ose private prei natyre dhe enti· e.it a "la log 
me atë qi janë për t'u .dhanë në sipërmarrje. Në 
këtë certifikatë duhet dhanë sigurim se konku-uesi 
ka dhanë prova zotesiie dhe ka trcgue nji prak 
tikë të mjaftueshme në zbatimin dhe drejtimin e 
punimeve që u thanë ma sipër. 

b) Nji deklaratë me të cilën konkurucsi të dë 
shmojë se ka qenë 'në vënd ku do të bëhen pu 
nimet dhe raditjet dhe ka marrë njoftim mbi gjën 
djen lokale, dhe eventualisht mbi qurorët dhe mo 
strat si edhe mbi të gjitha rethana' e përgjithë 
shme dhe të veçanta që munden me influencue me 
zbatimin e punimeve, dhe mbi çmimin unitar dhe 
ka gjykue edhe çmimet damas dhe në çdo mënirë 
r.ë gjithësinë e tyre të shpërblqeshrne dhe të tilla 
sa që me lejuc zbritjen që ka të dhanë. 

c) Me nji garanci bankare ose financjare ft. 
shq. 3750 ( trimijeshtatëqindepesdhet) e cila sipër 
marrësit do t'i kthehet në dorëzimin definitiv të 
punimeve dhe ofertuesve ~ nuk dalin fituese aty 
për aty. 

'v 
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9) Nuk pranohen oferta me telegram dhe te- 
. lefon as ato që kanë qyrhke e shprehje të pa cak 
tueme dhe të errëta, si dhe ato që janë me cuptime 
të përgjithëshme dhe pa tregimin e k~artë dhe preciz 
të zbritjes e cila duhet shënue me shifra dhe me 
gërma të plota 

1 O) Çdo informatë të interesuemit brenda .ora- 
rit zyrtar mund t'a marrin në Drejtorin e Ujnave 
të Ministris Ekonornis Kombëtare, ku mund të shihen 
dhe planet përkatëse. 

11) Sipërmarrësi asht i detyruem me u prezentue 
në Ministrin e Ekonomis Kombëtare për me lidhë 
l'wntratën brënda 3 ditësh nga data e njoftimit' 
të lëshimit të sipërmarrjes përndryshe e humbet ga 
-ancin e lanun. 

12) Brenda 5 ditësh nga data e nënshkrimit të 
kontratës sipërmarrësi asht i detyruem m'u prczen 
tue në Ministrin e Ekonornis Kombëtare (Drejtorin 
e Ujnave) për me marrë në dorëzim dhe me fillue 
punimet përndryshe e humbet garancin e lanun. 

13) Për këtë sipërmarrje do të zbatohen konditat 
e përgjithëshme të kontratave për të kryemit e pu 
nimeve të Ministris R. Botore. 

14) Pagesa e këtyne punimeve ka me u ba me 
fondet e kap. 14 të budgetit të Ministris Ekono 
mis Kombëtare për ushtrimit 1942 - 43. 

15) Shpenzimet e shpalljes, të kontratës, taksat 
bashkijake e tj. janë në ngarkim të sipërmarrësit. 

Nga Ministri i Ekonomis Kombëtare: 

SHPALLJE 

Kërkohet të dekllarohet ABSENT Kosta Ti 
mo Bamiha nga Delvina larguar 15 vjet përpara 
nga banesa tij mbrame me drejtim për Argjentinë. 

Kush do që ka kundërshtime mbi dekllari 
"min tij absent ti parashtrojë para gjykates Shk 
I Gjinokastrës. 

Gjinokastrë 7 Korrik 1942-XX 
Kryetari 

SHKURTIM 
Z . .Mumtaz Reshat Kokalari, ish Noter Publik 

në Tiranë me rastin që ka dhanë· dorëheqjen nga 
detyra Noteria'e, kërkon të vendoset ngritja e garan 
cisë të prestuar prej tij gjatë gjestionit si noter 
Publik në Tiranë, mbasi dorëzimin e akteve e ka 
bërë në rregull, si rezulton nga certifikata e deli 
vruar prej Nd. Gj. Paqtuës të këtueshërn datë 8 
prill 1942. · 

Prandaj për dijeni të t~ treteve shpallet ky shkur 
tim i kërkesës së tij në Fletoren Zyrtare, konfor 
më nenit 40 të Ligjës mbi Organizimin Noterial. 

Tiranë, me 4-8-1942-XX. 
Zav. Kryetar' i Gi, Shk. 1-rë. 

THIRJE 
Thrritct për t'u prezantua para Gjyqit Shkallës 

l-rë t'Elbasanit me datë 2 shtator 1942-XX, ora 
1,0 para dreke Refik Bilal Merxhani nga Konispoli 
e tash me banim të pad.tun në Shqipni, për t'u gjy 
kue si i pandehur për vjedhjen e katër portofolave 
të ndryshëm në tregun e këtij qyteti më datë 1J 9- 
10-1941 së bashku me të pandehurin tjetër Ramazan 
Ismail Karanë nga Tirana. 

Njoftohet me botimin e kësaj thirrje në Fletoren 
Zyrtare se mos ardhja e tij në ditën dhe o.ën e 
sipër shcnucrne në Gjyq, ka m'u vendos shikimi i 
gjyqit në mungesën e tij dhe do të veprohet si 
mbas Ligjë3. 

Elbasan, më 12-8-1942-XX. 
Gjyqtari Fillor 

THIRJE 
Ismail Biraçi nga katundi Fag, tash i aratisun, 

th iret të prezantohet prru Gjykatës Fil o. e të Elba 
sanit më dt. 5-9-1942-XX, ora 9 para dreke, për 
t'u gjykuar si i pandehuri, për se në vjetin 1940, 
bashkë me disa shokë ka tentuar t'aralisej nga Burgu. 

Në rast të mos prezantimit tij ditën dhe orën 
e sipër shënume gjyqi ka m'u shiku në mungesën e 
tij. 

Elbasan, më 30-6-1942-XX. 
Gjyqtari Fillor 

Ftese-Pena le 

Dhimitri Çoxa nga Çarnanda]a c Grcqis thiret 
për me u prezantua para kësaj Gjykate me dat~n 
4-9-1942-XX, om 9 p. d. për t'u gjykue si i pande 
hur për sjellje kondrabande nga Greqija në Shqipni. 

Në rast mos prezantimi ditën dhe oren e siper 
shcnjueme ka me u vcprue si mas ligjit në munge 
sën e tij. 

Kjo thirje e botuem në Fletoren Zyrtare zen 
vendin e komunikimit. 

Libohovë, me 13-7-1942-XX. 
zv. Gjyqtari Paqtues. 

Ftese-Penale 
Parashqevi Konduli dhe Magdalini Kiku të dyja 

nga Çarnandaja e Grcqis thirren për me u prezantua 
para Gjukates Paqtuese të Libohovës më datën 4- 
9-1942-XX, ora 9 p. d. për t'u .gjykue si të pandehuna 
për selljz kondrabande nga Greqija në Shqipni. 

Në rast mos prezantimi diten dhe orcn e siper 
shenjuern, ka me u veprua r.ë bazë të ligjës në mun 
g\:sen e ujre. 

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

Libohovë, me 13-7-1942-XX. 
zs . Gjyqtari Paqtues. 
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Decreto Luogote'nenziale nr. 189 
10-7-1 G42-XX 

Requisizione di immobile a Scutari per mensa e 
e circolo ufficiali del presidio 

NO! 
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 lconferita , 
Viste la richiesta del Cornando Superiore delle 

Forze Armate d'Albania in data 9 maggio 1942-XX, 
circa la requisizione dell'imrnobile della Signora Maria 
Çoba Shiroka, sito a Scutari , 

Visto l'art. 2 del Decreto Luogotenenziale in 
data 2 setternbre 1939-XVII, N. 77; 

Su proposta del Presidente del Consiglio <lei 
Ministri; 

Abbiamo decretato e decretiarno: 
E' ordinata la requisizionc e conseguente oc 

cupazior:e, da adibirsi per mensa e circolo di ufficiali 
del Presidio Militare di Scutari. dell'immobile della 
Signora Maria Çoba Shiro'ca sito a Scutari ed indicate 
nella carta corografica acclusa al presente decret e 
vista ta d 'Ordine Nostro dal Presidente del Consiglio 
dei Minis~ri proponcnte. 

La requisizione dell'immobile in oggetto ha inizio 
dai 1 luqlio 1940 e terrnina dopo un anno dalla data 
tel presents decreto. 

11 presente Dccreto sara notificato, ai sensi dell' 

COSIO E MODALITA PEP LE lNSERZIONl 

se non supera une colonna (albenese e italiane) minime Fr. alb. It 
ae oltre una colonna • • per ognt colonna 

L'lmporto e da versersi in anllcipo salvo per gli Ulflci statali o parasta 
tall con le stesse mcdohtë come per gli abbonamenti. 

Le lnserzionl sono gratulte soltanto per i Tribunali o l'Ammlnlstrazione st• 
tale quando per legge non e prevlsta o non e possibile la rivalsa su terzi dell• 
1pesa per I' lnserz!one. 

La pubblicazlone delle lnserzlonl avviene · salvo speciali circostanze · entre 
I primi 3 numeri dopo la data di rlcevtmento. 

N. I. Ognl corrtspondenza o versamento deve essere lndlrizato al, 
MINISTERO DELLA CULTUllA POPOLARE 

(GAZZETTA UFFICIALE) 
T I R A N A (Albni 

art. 5 del Decreto Luogotenenziale in data 2 setternbre 
1939-XVII, N. 77, ai proprietari dell'Irnmobile requi 
sito in questione. 

Ordiniamo ehe i 1 presente Decreto sia pubblicato 
nella Gazzetta Ufficiale del Regno mandando a chiun 
que spetti di osservarlo e di Iarlo osservare. 

Tirana, li 10-7-1942-XX 
Francesco J acomoni 

M. Kruja 

Decreto Luogotenenziale nr. 190 
17-8-1942-XX 

Poteri particolari al Commissorio Strcordincrie 
del Municjpio della Capitale 

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; 
Visto l'Art. 14 del D. L. 3 aprile 1940-XVIII, 

N. 101, convertito nella legge 12 luglio 1940-XVIII, 
N. 385; 

Ritenuta la necessita urgente d'attribuire par 
ticolari poteri al Commissario straordinario per , la 
Amministrazione del Municipio della Capitale, onde 

. assicurarne meglio il funzionarnento , 
Visto il D. L. 14 febbraio 1940, N. 86, convertite 

nella legge 11 ottobre 1940-XVIII, N. 519; 
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Sentito il Consiglio dei Ministri; 
Sulla proposta del Presidente .del Consiglio dei 

Ministri, Ministro _Segretario di State per l'Interno, 
di concerto con il Ministro Segretario di State per 
le Finanze ; 

Abbiamo decretato e decretiamo 
Art. 1 

I poteri conferiti dall'Art. 16 del D. L. 1ll Ieb 
braio 19ll0 XVIII, N. 8~, convertito nella legge 11 
ottobre 1940-XVIII, N. 519, sono modificati nel sense 
ehe gli atti deliberativi . del Cornmissario straor di 
nario sono sottoposti soltanto al visto di ~pprova 
zione del Ministro dell'Interno, quando essi irnpor 
tino spesa ehe vincoli il bilancio del Municipio per 
piu di un Esercizio Finanziario. 

Ogni altra deliberazione sulle materie ehe per 
le leggi vigenti rientrano nella competenza dei Mu 
nicipi e dei Podesta ë senz'altro esecutiva dopo 
avvenutane la pubblicazione nei modi di legge, salvi 
i qravarni in via gerarchica o giurisdizionali. 

Restano ferme le disposizioni degli articoli 132 
e 13Q della legge sui Municipi. 

Art. 2 
Di tutte le deliberazioni adottate dal Comrnis 

sario straordinario dovra essere inviato ogni mese 
un elcnco riassuntivo al, Ministro dell'Interno, anche 
se negativo. 

Ove il Ministro dell'Interno ritenga ehe qualcuna 
delli deliberazioni adottate, per il suo oggetto, me 
riti particolarc esarne, puo sospenderne l'esecuzione 
e, quando del caso, anche annullarlo. 

Art. 3 
Durante l'amministrazione straordinaria la Con 

sulta ë conservata: ma in ogni caso e facoltativo 
per il Commissario straordinario sentirne il parete. 

Art. ll 
II bilancio preventivo e quello consultivo del 

Municipio di Tirana durante la gestione straordi 
narta sono approvati con Decreto del Ministro del 
l'Interno, di concerto con il Ministro delle Finanze. 

Art. 5 
Alla fine della sua qestione '..JI Commissario 

straordinario presentera al Ministro dell'Interno mo 
tivata ed arnpia relazione sull'operato da lui svolto. 

Art. 6 
II prescnte Decreto entra in vigore dal giorno 

della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del 
Regno, restando, dalla medesirna data, abrogata ogni 
disposizione diversa o contraria e sars presentato 
dal proponente · al Consiglio Superiore Fascista Cor 
porativo per la conversione in legge. 

Ordiniamo ehe il presente Decreto sia pubblicato 
nella Gazzetta Ufficiale del Regno, rnandando a 
chiunque spetti di osservarlo e iarlo osservare. 

Tirana, F, 8, 19ll2-XX. 
• Fra.nceeco Jacomonl 

.Al. Kruja 

Decreto Luogotenenziale nr. 191 
13 7-1942-XX 

, Nomina del Cons. Particolare per le Ouestioni 
Agrarie delle Terre Redente 

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 conierita: 
Visto i l Dccreto Luogotenenziale del 26s6-1942- 

XX, circa l'istituzione, presso il Ministero delle Terre 
Rcdcnte, di un posto di Consigliere Particolare per 
le questioni afrarie delle Terre Redente; 

U dito il Consiglio dei Ministri; 
Su proposta del Ministro Segretario di Stato 

per le Terre Redeute : 
Abbiamo dccrctato c decretiamo: 

11 sig. Prof. Giovanni Lorenzoni, ë nominato 
Consiql.erc Partico.arc per le Questioni Agrarie delle 
Terre Redente. 

II presente Decreto sara notificato alla Corte dei 
Conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale del Regno. 

Tirana. li 13-7-19ll2-XX. 
Francesco J acornoni 

Ekrem Vlora 

Decreto Luogotenenziale 16- 7-1942-XX 
Esonero dallo carica di un funzionario eella P. S. 

NOI 
LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTA 

VITTORIO EMANUELE III 
PER GRAZIA DIDIO E VOLONTA DELLA NAZION:i 

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

In virtu dell' Autori ta a Noi conferita; 
Visto ii Nostro Decreto n. 15 del 27 febbraio 

1942-XX, circa l'istituzione del Corpo Armato di 
Polizia e la relativo . organico; 

Su proposta del Ministro Segretario. di Stato 
per gli Interni; · 

abbiamo decretato e decretiamo: 
Articolo unico 

11 Commissario di Pubblica Sicurezza del ruolo 
italiane Cav. Dr. Giorgio Florita, cessa di far parte 
del Corpo Armato di Polizia in Albania a decorrere 
da ll-6-19ll2-XX, data del .suo rientro definitivo nei 
ruoli della Polizia del Regno d'Italia. 

11 Presente Dccreto sara comunicato agli Uffid 
1 competenti, e t: ubblica' o nella Gazzetta Ufficiale d.Ql 
Regno. 

Tirana, li 16-7-1942-XX, 
Francesco Jacomoni 

l/r. Kruja 
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r,ECRETO MINISTTRIALE 
Deposito di somma per espropriazione 

fl Ministro Segretario di Stato per i LL. PP. 
Visto il dispaccio del Comando Aeronautica in 

Albania n. 8/3195 dell'l 1 Luglio 1942-XX, mediante 
il quale si richiede il Decreto di esproprio di una 
partc dell'immobile appartenente alla Ditta Fani Shtre 
pi, occorrente per la costruzione delle opere Aero 
nautiche a Valona; 

Visto il Decreto Luogoteneziale del 24 marzo 
1941-XIX, n. 75 mediante il quale si dicheara di 
pubblica utilita la costruzione delle opere aeronau 
tiche a Valona ; 

Visto il Decreto del 17 luglio 1942-XX, sul de 
posito della somma della indennita relativa: 

Visto l' Art. 8 del Decrcto Luogotenenziale dell'l 1 
dicembre 1939-XVIII n. 178 contenente le norme per 
gli espropri dell'interesse pubblico 

DECRETA 
L'esproprio dell'immobile di proprieta della Ditta 
Stefan Shtrepi, Llazar Shtrepi e Nikolla Shtrepi oc 
corrente per la costruzione delle opere aeronautiche 
a Valona, composto della superficie di mq. 765, in 
dicato nel relative piano parcellare con n. 9, sito 
nella localita detta «Mesovun» (Valona) ed ha i 
seguenti confini: a Nord - con la particella rima- 
nente proprieta, ad Est Nuredin Vlora, a Sud 
con la particella della Chiesa Ortodossa Albanese, 
ad Ovest ·-- con la particella rimanente proprieta. 

L'indennita da corrispondersi al proprietario e 
fissata in misura di fr. alb. 1265 (milleduecentoses 
santacinque). 

II presente Decreto ai scnsi dell' Art. 9 del De 
creto Luogotenenziale dell'11 dicembre 1939-XVIII 
n. 178 sara trascritto presso l'Ufficio Ipoteche e 
dopo verra pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 
Regno. 
Tirana, 18 luglio 1942-XX Il Ministre del LL. PP. 

Ilias Agushi 

Deposito di sommo per espropriazione 
Il Ministre Segretur.o di Stato per i LL. PP. 

Visto il dispaccio del Cornando Aeronautica in 
Albania n. 3340 del 20 luglio 1942-XX, rncdiante 
il quale si richiede i 1 Decreto di esproprio dell 'im 
mobile di propricta della Ditta Nuredin Bej Vlora, 
occorrentc per la costruzione delle opere aeronautiche 
a Valona; 

Visto i 1 Decreto Luogotenenziale del 24 matzo 
19l11-XIX, n. 75, mcdiante il quale si dichiara di 
pubblicu utilitu la costruzione delle opere aeronau 
fiche a Velona, 

Vi!t.o i 1 Decreto di deposito della somma della 
il'!d.enni~ relative alla data 3 agosto ! 942-XX; 

Viste l'Art. 8 del Decreto Luoqotenenziale dell'l 1· 
~brt 1959-XVIII, n. 178, contenente le norme 
pe?r gli espropri dell'interesse pubblico. . . 

DECRETA: 
L'esproprio dell'immobile di proprieta della Ditta 

Nuredin Bej Vlora, sito nella Io-ahta detta «Messo 
sovun» (Valona) occorrente per Ja costruzione delle 
opere Acronauticne a Valona, avente una superficie 
di mq. 4519, indicato nel relativo piano parcellare 
con N. 7. ed ha i seguenti confini: A Nord - Zego 
Omari, ad Est - Oazirn Cakcrri. a Sud - Stavro, 
Aqilea e Milto Ndini, ad Ovest - Jani Shtrepi e 
Chiesa Ortodossa. 

La indennita da corrispondersi al proprietario 
e fissato iu Fr. alb. 5000 ( cinquemila). 

II presente Decreto ai sensi dell'Art. 9 del De 
creto Luogotenenziale dell'11 dicembre 1939-XVIII, 
n. 178, sara trascritto presso l'Ufficio Ipoteche e 
dopo verra pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 
R~oo. ~~~ 
Tir:>na, 4 agosto 1942-XX Il Ministro dei LL. PP. 

llios Aqushi 
Dsposito di soma per espropriazione 

1l Ministro Segretario di Stato per i LL. PP. 
Visto ii dispaccio del Comando Aeronautica in 

Albania n. 3340 del 20 luglio 1942-XX, mediante· 
ii quale si richiede ii Decreto di esproprio dell'im 
mobile di proprieta della Ditta Oazirn Cakerri 
occorrentc per la costruzione delle opere aeronautiche 
c.1. Valona; 

Visto il Decreto Luogotenenziale del 24 .'Vl.arzo 
1941-XIX, n. 75, mediante ii quale si dichiara di 
pubblica utilita la costruzione delle opere aeronau 
tichc a Valona; 

Visto l' Art. 8 del Decreto Luogotenenziale dell'l 1 
dicembre 1939-XVIII, n. 178, contenente le norme 
per gli espropri dell'interesse pubblico; 

Visto ii Decreto di Deposito della somma della 
indcnnita relativa , 

DECRETA: 
L'esproprio dell'immobile appartenente alla Ditta 

Oazirn Cakërri, occorrente per la costruzione delle 
opere Aeronautiche a Valona, composto della su 
perficie di mq. 18536, indicate nel relativo piano 
parcellare con n. 1-5 e 6, sito nella localita detta 
«Messovun» (Valona), ed ha i seguenti confini: 

A Nord - con la ferrovia di SeJeniza e con 
Ja particella rimanente proprieta, ad Est - Comunita 
Mussulmana, e Zuhdi Karagjozi, a Sud - Aferdita, 
Ferhat e Alime Cakërri, ad Ovest Zeqir, Nuredin 
Vlora e Fratelli Ndini. 

La indennita da corrispondersi al proprietario 
e fissata in misura di fr. alb. 17,322 ( diciasette 
milatrecentoventidue). 

Il presente Decreto ai sensi dell' Art. 9 del De 
creto Luogotenenziale dell'l 1 Dicembre 1939-XVIII, 
n. 178, sara trascritto presso l'Ufficio Ipoteche ~ 
dopo verra pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 
Regno. 

Tirana, 18 luglio 1942-XX 11 Ministro cfel LL. PP. 
Ilias Agushi 
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9) Nuk pranohen oferta me telegram dhe te 
lefon as ato që kanë qyrhke e shprehje të pa cak 
tueme dhe të errëta, si dhe a:o që janë me cuptirne 
të përgjithëshme dhe pa tregimin e kj artë dhe preciz 
të zbritjes e cila duhet shënue me shifra dhe me 
gërma të plota. 

10) Çdo informatë të interesuernit brenda .ora 
rit zyrtar mund t'a marrin në Drejtorin e Ujnave 
të Ministris Ekonom is Kombëtare, ku mund të shihen 
dhe planet përkatëse. 

11) Sipërmarrësi asht i detyruem me u prezentue 
në Ministrin e Ekonomis Kombëtare për me lidhë 
,'wntratën brënda 3 ditësh nga data e njoftimit· 
të lëshimit të sipërmarrjes përndryshe e humbet qa 
rancin e lanun. 

12) Brënda 5 ditësh nga data e nënshkrimit të 
kontratës sipërmarrësi asht i deturuern m'u prezen 
tue në Ministrin e Ekonomis Kombëtare (Drejtorin 
e Ujnave) për me marrë në_ dorëzim dhe me fillue 
punimet përndryshe e humbet garancin e lan un. 

13) Për këtë sipërmarrje do të zbatohen konditat 
e përgjithëshme të kontratave për të kryemit e pu 
nimeve të Ministris R. Botore. 

14) Pagesa e këtyne punimeve ka me u ba me 
fondet e kap. 14 të budgetit të Ministris Ekono 
mis Kombëtare për ushtrimit 1942 - 43. 

15) Shpenzimet e shpalljes, të kontratës, taksat 
bashkijake e tj. janë në ngarkim të sipërmarrësit. 

Nga Ministri i Ekonomis Kombëtare: 

SHPALLJE 

Kërkohet të dekllarohet ABSENT Kosta Ti 
mo Bamiha nga Delvina larguar 15 vjet përpara 
nga banesa tij mbrame me drejtim për Argjentinë. 

Kush do që ka kundërshtime mbi dekllari 
min tij absent ti parashtrojë para gjykates Shk 
I Gjinokastrës. 

Gjinokastrë 7 Korrik 1942-XX 
Kryetari 

SHKURTIM 
Z. Mtimtaz Reshat Kokalari, ish Noter Publik 

në Tiranë me rastin që ka dhanë dorëheqjen nga 
detyra Noteriale, kërkon të vendoset ngritja e garan 
cisë të prestuar prej tij qjatë gjestionit si noter • Publik në Tiranë, mbasi dorëzimin e akteve e ka 
bërë në rregull, si rezulton nga certifikata e deli 
vruar prej Nd. Gj. Paqtuës të këtueshëm datë 8 
prill 1942. 

Prandaj për dijeni të të tretëve shpallet ky shkur 
tim i kërkesës së tij në Fletoren Zyrtare, konfor 
më nenit 40 të Ligjës mbi Organizimin Noterial. 

Tiranë, me 4-8-1942-XX. 
Zav. Kryetar' i Gj. Shk. I-rë. 

THIRJE 
Thrritet për t'u prezantue para Gjyqit Shkallës 

l-rë t'Elbasanit me datë 2 shtator 1942-XX, ora 
1,0 para dreke Refik Bilal Merxhani nga Konispoli 
e tash me banim të pad.tun në Shqipni, për t'u gjy 
kue si i pandehur për vjedhjen e katër portofolave 
të ndryshëm në tregun e këtij qyteti më datë .J 9- 
10-1941 së bashku me të pandehurin tjetër Ramazan 
Ismail Karanë nga Tirana. 

Njoftohet me botimin e kësaj thirrje në Fletoren 
Zyrtare se mos ardhja e tij në ditën dhe orën, e 
sipër shenueme në Gjyq, ka m'u vendos shikimi i 
gjyqit në mungesën e tij dhe do të veprohet J3i 
mbas Liqjës. 

Elbasan, më 12-8-1942-XX. 
Gjyqtari Fillor 

THIRJE 
Ismail Biraçi nga katundi Fag, tash i aratisun, 

thiret të prezantohet para Gjykatës Fil.o. e të Elba 
sanit më dt. 5-9-1942-XX, ora 9 para dreke, për 
t'u gjykuar si i pandehuri, për' se në vjetin 1940, 
bashkë me disa shokë ka tentuar t'aratisej nga Burgu. 

Në rast të mos prezantimit tij ditën dhe orën 
e sipër shënume gjyqi ka m'u shiku në mungesën e 
tij. 

Elbasan, më 30-6-1942-XX. 
Gjyqtari Fillor 

Ftese-Penale 
Dhimitri Çoxa nga Çamandaja e Greqis thiret 

për me u prezantua para kësaj Gjukate me dat~)J 
4-9-1942-XX, ora 9 p. d, për t'u gjykue si i pande 
hur për sjellje kondrabande nga Greqija në Shqipni. 

Në rast mos prezantimi ditën dhe oren e siper 
shcnjuerne ka me u veprue si mas ligjit në munge 
sën e tij. 

Kjo thirje e botuem në Fletoren Zyrtare zen 
vendin e komunikimit. 

Libohovë, me 13-7-1942-XX. 
zv. Gjyqtari Paqtues. 

Ftese-Penale 
Parashqevi Konduli dhe Magdalini Kiku të dyja 

nga Çarnandaja e Greqis thirren për me u prezantua 
para Gjukatës Paqtuese të Libohovës më datën 4- 
9-1942-XX, ora 9 p. d. për t'u gjykue si të pandehuna 
për selljz kondrabande nga Greqija në Shqipni. 

Në rast mos prezantimi diten dhe or.w e siper 
shenjuern, ka me u veprua r.ë bazë të ligjës në mun 
g~sen e tyre. 

Kjo thirje e shpalluri në Fletoren Zyrtare zen 
vendin e komunikimit. 

Libohovë, me 13-7-1942-XX. 
zv. Gjyqtari Paqtues. 
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Parte supplementare in Hngua italiana a pag. 6 

Viti XXI 

FLETORJA 
. li 

E MBRETNISE 

Nr.100 

ZYRTARE 
SHQIPTARE 

Tiranë, e Premte 4 Shtatuer 1942-XX 

BOT OH ET PREJ MIN IS TR IS St KULT UR 1! S POP ui LORE 

KONDITATE PAJTIMIT 

PËR SHQIP~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 d~f 
tesa 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. O.SO per 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 vleftë shpalljet q'u përkae.in . gjyqe..-e ose adminis 
tratfs Shtetnore dhe ato të cilësu emc t'atilla ose të perjasbtucme 
ligjërisht nga pagimi taksave Shtetnore. 

Shpalljet botohen rregullisht - kur nuk - pengojnë rasje t~ po· 
saçme • ndër 3 numurat e para pas mbritjes së tyre në Redaksi 

pagesa e ohoalljevet bëhet si edhe për paitimet në Zyrat Fi.nanciare 

DllEJTIMI për korrespondencë dhe pagesat ësht 
MINISTR1S£ S£ KULTUR£S POPULLORE 

(FLETOiJA ZYRTARE) 
TI ll AN£ 

P Ë RMB A.J T J E 
1. D. M 12 Gusht 1942-XX, Nr. 191 

Zgjatje e afatit për ndrirnin e biljetave prej 100 fr. sh. f. 1 
2. D. M. 20 Gusht 1942-XX, Nr. 192 

Rregulhm i pagesave të pensicnistave në Tokat e 
Lirueme ,, 2 

3. D. M. 30 Gusht 1942-XX, Nr. 192 
Masa për blokimin e misrit ,, 2 

4. D. M. 30 Gusht 1942-XX, Nr. 1114 
Masa sigurimi botuer 

5. Min. Arsimit. - Mbi dhanien e bursave ,, 3 
6. Shpallje ankandi e Pref. Prizren ,, 4 

SOMMARIO 
1. D. L. 12 agosto 1942-XX, Nr. 191 

Proroga per cambio biglietti di vecchio stampo da 
Fr. Alb. 100 p, 6 

2. D. L. 20 agosto 194%-XX, Nr. 192 
Regolamento della coresponsione dei pensionati nelle 
Terre Liberate ,, 6 

3. D. I.:. 20 agosto 1942-XX, Nr. 1~3 
Provvertimenti per ii blocco del granturco ,, 7 

4. D. L. 39 agosto 1942-XX, Nr. 194 
Provvedimenti per la sicurezza publica ,, 8 

Dekrei Mëkcmbssuer nr. 191 
Datë 12-8-1942- XX 

Zgjatje e afatit për ndrrimin e bi!jetave 
prej 100 fr. shq, 

NA 
MEKAMBES I PERGJITHSHitM I MADHNIS TIJ 

VIKTOR EMANUELIT Ill 
PER HIR TE ZOTIT E VULLNEIT Tli: 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 Dekreti i Jonë Nr. 117 me datë 

9 prill 1940-8-XVIII; 
Mbassi u-pa Dekreti i Jonë Nr. 34 me datë· 

28 fruer 1942- XX ; 
Mbi propozimin e Ministrit Sekretar Shteti për 

Financat; 
Tue marrë parasysh se disa persona në besim 

të mirë nuk kanë qenë në gjendje. të paraq.esin për 
ndrrim biljetat prej 100 frangash shqiptare që kanë 
pas në zotnim të tune: 

kemi dekretua dhe dekretojmë 
Neni i vetëm 

Ndërrimi i biljetavet të shtypit të vjetër prej 
100 frangash shqiptare - që qysh me 31 dhjetuar 
1941-XIX kanë humbun vleftën e tune ligjore - zqja 
tun deri me 31 mars 1942-XX,_ po lejohet edhe një 
herë nga data 15 e deri me 30 qershuer ) 942:XX 
eskluzivisht pranë Selis së Bankës \ Kombëtare të 
Shqipnis në Tiranë. 

Paraqitesit për ndërrim duhet të. tregojnë mirë- 

besimin e tune. 
Ilrdhnojrne që ky Dekret të shpaslet në Fletoren 

Zyrtare të Mbretnis, tue i dhanë mandat cilitdo. që . . 

i përket me e respektua dhe me ba që të respektohet. 
Tiranë, me 12-8-1942-XX. 

Francesco Jaëomoni d, v. ·, ,· '. 

Shuk Gurakuqi d. v. - --··" 
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Dekret Mëkambesuer nr. 192' 
Datë 20-8-1942-XX 

Rregullim' i pagesave të pensionistave 
në Tokat e Lirueme 

--N-X-- 
MtllKAMBi!:S I PtllRGJITHSHtllM I MADHNIS TIJ 

VIKTOR EMANUELIT III 
Pi!:R HIR Ti!: ZOTIT E VULLNET Ttll 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 nevoja për me rregullue pagesen 

e të pensjonuemve autoktonë .të Tokave të Liruerne : 
Mbassi u ndigj ue Këshilli i Ministrave; 
Mbi propozimin e Ministrit Sekretar Shteti për 

Financat; 
kemi dekretua dhe dekretojmë 

Neni 1 
Pensjonistave të rregullt (ish nëpunës dhe ish 

oficera) pensionisteve të Klerit Muhamedan, Katolik 
e Orthodhoks si dhe pensjonistave ish Oficer-a Baj 
raktarë t'ish Mbretnis Jugosllave të cilët janë lincië 
dhe banojnë në Tokat e Lirueme përpara vjetit 1912, 
do të vazhdojë t'u paguhet prej Qeveris Shqiptare 
pensioni bazë q'u ashtë qenë pague nga ish Mbret 
nija Juqosllave. 

Neni 2 
Konstatimi i të drejtës së pensjonit të paquem 

nga ish Mbretnija Jugosllave bahet në bazë të ven 
dimeve dhe të librezave që se cilit pensjonist i ashtë 
lëshue në dorë prej autoritetit përkatës; dhe konsta 
timi për lindjen dhe banimin e tij në Tokat e Lirue 
me përpara vjetit 1912 bahet me certifikata të rre 
gullta të lëshuerne nga Zyra e Gjendjes Civile. 

Neni 3 
Për deri sa të rregullohet çashtja me një ligjë 

të posaçme, çdo ndryshim .që do të ngjajë në gji të 
pensjonistave në fjalë, për vdekje, martesa e kalim 
moshe, do rregullohet në bazë të dispozitave të ligjës 
së pensioneve Shqiptare. 

Neni 4 
Ministri Sekretar Shteti për Financat autori 

zohet me ba, me dekret të vetin, ndryshimet e nevoj 
shme në budget për rregullimin e këtyne pagesave. 

Neni 5 
Ky Dekret hyn në fuqi nga data e botimit të tij 

në Fletoren Zyrtare dhe ka efekt për me rregullue 
pagesat e bame ç'pre] 1 shtatuer 1941. 

Urdhenojrnë që ky Dekret të botohet në Fle 
toren Zyrtare të Mbretnis tue i dhanë mandat cilit 
do qi i përket me e respektue dhe me ba qe ~ 
respektohet. 

Tiranë; ml? 20-8-1942-XX. 
:F'ra'ncesco Jaeomoai d. ·,v. 

Sh'trk Qurakugi d. ·v. 

Dekret Mi;kambërner nr. 193 · 
Datë 30-8-1942-XX 

Masa për blokimin e misrit 
NA 

Mi!:KAMB~S I PltRGJITHSHltM I MADHNIS TIJ 
VIKTOR EMANUELIT III 

PtllR HIR Ti!: ZOTIT E VULLNET Ti!: KOMBIT 
MBRET I IT ALIS DHE I SHQIPNIS 

PERANDOR I ETIOPIS 
Në virtyt t'autorltetit që111Na asht delegue; 
Mbassi u pa Neni 15 i Statutit Themeltar 'të 

Mbretnis; 
Tue marrë parasysh nevojën e nqutëshrne e të 

domosdoshme për me disiplinue mbajtjen, qarkulli 
min dhe shit-blernjen e misrit; 

Mbasi u ndigjue Këshilli i Ministrave; 
Mbi propozimin e Ministrit Sekretar Shteti për 

Ekonomin Kombëtare, i njij mendimi me Ministrat 
Sekretar Shteti për punët e Mbrendëshme, Drejtësie, 
Financat dhe për Arsimin botuer; 

kemi dekretua dhe dekretojmë: 
Neni. 1 

Mi~ri i prodhimit të ri e të vjetër, 'në zotnirn 
të prodhueseve ose të mbajtëseve të tjerë, bllokohet. 

Neni 2 
Prodhueset kanë të drejtë me tërhjekë për ne 

vojat familjare prej sasis që kanë, nji sasi muejore 
prej 20 Kgr. për personë, dhe për nevojat -bujqë 
sore farën e duhuri. Për familje kuptohen të gjithë 
personat qi bashkëjetojnë në të njajtën strehë. 

Sasija e farës caktohet nga Zyrat Bujqësore 
përkatse dhe aprovohet nga Këshillat provinciale 
për ekonomin. 

Neni 3 
Asht i ndaluam eksportimi i misrit prej nji Pre 

fekture në tjetrën, pa autorizimin e Komitetit QOn 
druer për Nozullimet e Konsumet. 

Neni 4 
Mbrendf! rretheve të Prefekturave e të Nl:}n 

prefekturave, transferimet e misrit prej nji komune 
në tjetrën duhen të jenë respektivisht te autorizueme 
prej Prefektit ose Nënprefektit, të cilët duhet t~ 
marrin shënim në nji rregjistër të posaçëm e ~ 
bazë të nevojave efektive të provueme për përballi 
min e ushqimit të duhun për nji muej. 

Neni 5 
Transferimet prej nji familje në tjetrën, mbren 

nda juridikcionit të nji komuneje mund të bahen me 
autorizimin e Krgeterit të Komunës në kufizim me 
nevojat familjare të nji rnueji. 

Kryeuiri i Komunes duhet të mbajë shënim në 
nji regji!ter t.ë posaçëm për çdo transferim. 

Gjithashtu edhe bartja e misrit ne mulli per 
hluesije pir ~~till mbi 50 kgr. bahet me autol"iu 
te Kryetarit ~ Kornunes. 
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Neni 6 . 
Ministri i Ekonomis Kombëtare rnbassi të ndi- 

gjojë Komunitetin Oëndruer për Nozullimet e Kon 
sumet asht i autorizuem me lëshue norma për grum 
bullimin dhe shpërndarjen e misrit dhe për caktimin 
e çmimit. 

Neni 7 
Pi etektat e Nënprefektat kanë të drejtë me rekui 

zue, kundrejt pagesës, sasina misri për të perballue 
nevojat e konsumatorëve rregullisht t'autorizuem. Pa 
gesat, transporti dhe shitja e misrit në këto rasa, 
bahen me anën e Entit Grumbullues, e në mungesë 
të tij, nga nji tregtar i autorizuam prej Prefektit ose 
Nooprefektit. 

Neni 8 
Kundërvajtësit e dispozitave të kësaj ligje nde 

shkohen si mbas dënimeve të paraparne në Dekretin 
Mëkambësuer 7 korrik 19!!2-XX, Nr. 132, botue në 
Fletoren Zyrtare Nr. 80 datë 10 korrik 1942-XX. 

Kompetenca me gjykue fajet e parapamë nga ky 
Dekret i përket Gjyqit të Posacërn të Fuqive t' Ar 
matosuna t'Unjisuerne të Shqipnis i cilli ka me pro 
çedue me gjykim të menjihershëm. 

Neni 9 
Ky Dekret hyn në fuqi qysh nga data e botimit 

të tij në Fletoren Zyrtare të Mbretnis dhe do (t'i 
kumtohet prej Ministrit propozues Këshillit t'Epërm 
Fashist Korporativ për t'a këthye në ligjë. 

Urdhënojmë qi ky Dekret të botohet në Fletoren 
Zyrtare të Mbretnis, tue i dhanë mandat cilitdo q'i 
përket me e r espektue dhe me ba qi të respektohet. 

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

d. v. 
d. v. 

N.\.. Kruja 
Shuk Gurakuqi 
K. Kote 
Xh. Korça 

d. v. 
d. v. 

Dekret Mëkumbësuer nr. 194 
Datë 30-8.1942-XX 
Masa sigurimi botuer 

NA 
M~KAMB~S I PlffiGJITHSHl!lM I MADHNIS TIJ 

VIKTOR EMANUELIT III 
P~R HIR T:li: ZOTIT E VULLNET T:li: 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 14 i D. L. 3 prill 1940-XVIII, Nr. 
101 i këthyem në ligjën 12 korrik 1940-XVIII, Nr. 
l58; 

Tue pasë parasysh nevojën e nçutëshrne dhe abso- 
lute për të marrë masat; 

Mbassi u ndigjue Këshilli i Ministrave; 

.Mbi propozimin e Ministrit Sekretar Shteti për 
Punët e Mbrendshme, Zavendës Minister i Drejtësis: 

kemi dekretue dhe dekretojmë 
Nen' i vetëm 

Agjentët e fuqisë publike në shërbim të rendit 
a të sigurimit botuer mund të përdorin armët kundër 
cilitdo qi, kur asht i urdhuem pre) ushtarakve të 
nalt-përrnendun me u ndalë, nuk i bindet urdhnit 
ose kërkon t'iki. 

Ky Dekret hyen në fuqi prej datës së botimit të 
tij në Fletoren Zyrtare e ka me u paraqitë në Kë 
shillin e Epërm Fashist Korporativ për t'u këthye 
në ligjë. 

Urdhënojmë qi 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 30-8-1942-XX. 
Francesco Jacomoni d. v. 

M. Kruja d. v . 

MINISTRUA E ARSIMIT 

Mbi dhanjen e bursave 

Si u-panë dispozitat ligjore mbi dhanëjen e 
bursa vet; 

Si u-pa ligja mbi rregullimin e konviktevet shte 
tnorë Nr. 225 dt. 24. VI. 941-XIX; 

Si u-pa Dekreti Mëkambësuer Nr. 316 dt. 12. XI. 
1941-XIX mbi rregullimin dhe administrimin e kon 
viktevet shtetnorë në Kosovë e Dibër; 

Tue i u-përmbajte nevojës me caktue numrin e 
modalitetet e dhanëjes së bursavet për shkollat e 
mesme për vjetin-shkolluer 1942-43; 

Dekreton 
Neni 1 

Kanë me u-dhanë bursa, mbas nji konkursi, mi 
dis atyne qi kanë fituem dëftesën e lirimit të shko 
llavet fillore ase dëftesën e klasës gatimore të shko 
llavet të miesrne të visevet të lirueme, të cilët i plo 
tësojnë moshën 11 vjeçare por nuk e kalojnë atë 13. 
Këto bursa do të vlejnë për mbajtjeen falas të nxanës 
vet e të nxanësevet për me ndjekë mësimet e klasës 
së 1-rë të kursit t 'ulët t'Institurevet përkafëse pranë 
konviktevet shtetmorë qi shënohen: 

në konviktin mashkulluer pranë Normales Prish 
tinë 8 bursa - në konviktin mashkulluer pranë Nor 
males Elbasan 8 bursa - në konviktin femnuer pranë 
Normales Tiranë 5 bursa - në konviktin femnuer pra 
në Normales Shkodër 4 bursa - në konviktin ma 
shkulluer pranë Shk. Zej. Bujq. Tetovë 20 bursa - 
nij konviktin rnashkulluer pranë « Bujq.» A. Muss. 
Kavajë 16 bursa - në konviktin rnashkul/uer pranë 
Liceut Tiranë 3 bursa. - në konviktin mashkulluer. 
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pranë Liceut Gjinok 3 bursa ~ në konviktin ma 
shkulluer pranë Inst. Tek. Ind. Korçë 5 bursa. 

Neni 2 
Për nxansit qi do të konkurojnë për shkolla 

bujqësore, mosha duhet të jet prej 12 vjeç të plotë 
suern deri të mos kenë . kaluern të 15. 

Bursat e konviktit të Tetovës do të jepen vetëm 
ndër nxanës të qarkut të Dibrës, të Tetovës e të 

Strugës. 
Së paku 20 O O të bursavet për shkolla qi nuk 

janë bujqësore do t'u jepen nxanësvct të visevet të 
lirueme. 

Neni 3 
Kandidatët duhet t'i shtrohen nji provimit, qi 

përmban nji provë me shkrim në gjuhën shqipe. 
Prova me shkrim asht caktuem me 14 Shta 

tuer 1942 dhe ka me u-zhvillue në Tiranë, , Vlonë; 
Shkodër, Durrës, Korçë, Gjinokaster, Prishtinë, Priz 
rend, Pejë, Tetovë, Dibër, Elbasan dhe Berat pranë 
qendrës së caktueme nga Inspektoritë përkatëse t' 
Arsimit. 

Punimet me shkrim nga ana e Inspektori ve t' Ar 
simit kanë me u-dërgue, të nesërmen, në Ministri, 
,ku kanë me u-shqyrtue prej nji Komisjoni. 

Neni 4 
Ata, qi duen të marrin pjesë në konkurs, duhet 

·të paraqesin deri me 7 Shtatuer 1942 në Inspektorinë 
përkatëse t' Arsimit, nji kërkesë të nenshkrueme prej 
prindit ase kujdestarit e të pajosun me këta doku 
menta: 

1. diftesë lirimi të shkollës fillore, të marrun në 
vjetin shkollucr 940-41 e 941-42 ase diftesën e kla 
sës gatimore të shkollavet të mesme të visevet •të 
lirueme, diftesë e rnarrun në vje.in shkolluer 941-42. 
Për shkollat bujqësore pranohen në konkurs edhe ata 
qi kanë krye shkollë fillore në vjetin 1939-40. 

Për nxansit qi kanë fituem diftesen e lirimit të 
fillores lypset nota s'pakut 2 (dy) për secilën landë : 
për a'a të klasës gatimore të shkollavet të mesme 
të visevet të lirueme duhet të kenë nji notë mesatare 
të përbashkët s'pakut prej 7 10. Nota e sjelljes, si 
pë1· diftesën e lirimit ashtu edhe për ate të klasës 
gatimore, lypset të jet shembullore; 

2. dishmi, të forcueme prej Prefekturavet për 
katëse, qi të vërtetojnë se kandidati i përket fa 
miljes së vobekët; 

3. dishmi të Bashkis mbi profesjonin e prindit; 
4. dishmi mjeksore, ku të deklarohet se kandi 

dati nuk ka sërnundje ngjitëse dhe se ka konstruk 
cjon të mirë fyzik; 

5. dishmi lindjeje; 
6. deklaratë, me të cilën kandidati e zgjedh 

typin e bursës së studimit, për të cilën dëshiron 
me konkurue dhe vendin, ku don t'a përballojë pro 
vimirt _ e konkursit; 

Nr. 10() 

7. Nxanësit, qi e zgjedhin typin e bursës së 
studimit për shkolla bujqësore, duhet të paraqesin 
deklaratë të veçantë, simbas së cilës, angazhohen, 
mbas kryemjes së studimevet t'asaj dege, qi të pu 
nojnë tokat e veta. 

Kandidatët, qi konkurojnë për shkolla bujqë 
sore, të vërtetojnë me nji dishmi të rregullshme të 
leshuerne nga Bashkija ( ose Komuneja) dhe të for 
cueme nga Prefektura përkatëse, se janë bij bujqish 
dhe se prindët e. tune zotnojnë nji truell s'pa kut prej 
3 dynymësh. 

8. dishmi nëshkrimi në R. L. SH. 
Neni 5 

Mungesa e njanit prej dokumentavet të ma si 
përmi:' përjashton kandidatin nga pranimi në kon 
kurs. 

Neni 6. 
Bursat e studimit do të caktohen prej Mini~ 

stris simbas rendit të shkallësirnit dhe të meritës, 
përpiluern nga komisioni i konkursit rnbassi të për 
fundojë provimi me shkrim. 

Neni 7 
Fituesit, përgjithësisht, do të shënohen prej Mi 

nistris në konviktetë e ndryshëm tue marrë para 
sushë, zakonisht dëshir in e tune të treguem në de 
klaratën, qi përmendet në Nr. 6 të nenit 4 të kësaj 
shpalljeje. 

Ata, qi nuk e pranojnë shënimin e Ministris për 
konviktet pranë të cilëvej do t'a gëzojnë vendin fa 
las, humbasin çdo të drejtë për bursën e studimit'. 

Neni 8. 
Nxanësit, qi deklarohen fitues burse në Shkollat 

Normale, mbas zgjedhjes së tune, duhet të para 
qesin mbrenda nji rnueji, nji akt-garanci noteriale 
prej fr. shq. 200Cl ( dymij) me të cilën detyrohen 
t'i shërbejnë Ministris s'pakut 5 vjet në çdo vend qi 
do t'i caktojë Ministrija e Arsimit. 

Tiranë, më~ 18. 8. 1942-XX. 
Ministri i Arsimit: 

Dr. Xhevat Korça 

FLET-SHPALLJE 

Për dhanjen në sypërmarrje të artikujvet të 
nevojshëm Burgut të Prizrenit: . 

Prefektura Mbretnore e Prizrenit në bazë t'eu 
torizimit Nr. 7331 datë 21 korrik 1942-XX të P. T. 
Ministris së P. të Mbrendshme nxjerrë në adjudikatë 
publike fornizimin e sendeve të nevojshme për burgun 
e Prizrenit për perjudhën nga data e lëshimit të 
supërrnarrje e deri me 30 qershuer 1943-XXI. 

Grupi I-rë 
1) Bukë gruni tip i vetëm nga ata që hanë 

populli. 
Çmimi bazë 

Për këtë do të merret për bazë çmimi që do të 
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caktohet herë mbas here prej Komisjonit të posaçëm 
pranë Prefekturës ose prej Bashkis. 

Grupi II-të 
Sapun vendi kualitet 1 kgr. Fr. Shq. 4.50; Rrogo 

za dirnencj on 1.84 X 1.15 Çifti 24; Fshi sa vendi ~-e 
dru copa Fr. Shq. 2.20; Fshisa vendi pa dru copa 
Fr. Shq. 2; Teneqe me muslluk copa Fr. Shq. 14;· 
Teneqe boshe copa Fr. Shq. 15; Kazana llarnbarine 
(kgr. 18) copa Fr. Shq. 20; Gymë uji Ilarnbarine 
copa Fr. Shq. · 2; Llarnbadina Elketriku K. 15 copa; 
(volum 15 lit) Fr. Shq. 15; Safa xingu për pije uji 
Fra Shq. 1.LIO; Llarnbadina Elektriku Kv. 25 copa 
Fr. Shq. 2. 

Grupi III-të 
1 M.. kub dru zjari Fr. Shq. 28; 1 kuintal qymyr 

Fr. Shq. 40. 
Konditat e anhantit 
1) Ankanti do të zhvillohet në zyren e Prefekturës 

së Prizrenit 31 (tridhe.ënji ) ditë mbas botimit të 
kësaj flet-shpallje në Fletoren Zyrtare, tue u-mos u 
llogarit dita e botimit, para komisjonit të përbamë 
prej Prefektit si Krye'ar ose te deleguemit të tij, me 
antarë ZZ. Pro: u o: i Mbretit, Intendentë i Financa 
ve dhe Nëpunës'! Bu. gut. Në qoftë se diita e caktua 
me për adjydikatë qëllon festë Zyrtare Ankandi do 
të zhvillohet në te nesërmen e festës pa kenë nevoja 
që të bahen shpallje të reja. 

2) Ankanti do të zhvillohet me anë të ofertave 
të fshefta si mbas prag. II-të të nenit 36 të rregullo 
res së kontabilitetit së përgjithshem të Shtetit. 

3) Ankanti do të çelet n' orën 9 të dites së 
caktuerne në ket flet-shpallje dhe do të rrij i qel 
deri n'orën 12. Në kët nderkohë ofertuesit kanë 
të drejtë me paraqitë ofertat · e tjera përmirsuese 
por jo ma vonë se Kryetari të ketë fillue çeljen e 
plikave. 

4) Ofertat do t'i drejtohen Kryetarit të Këshi 
llit dhe duhen të jenë të mbylluna në zarfë :_e të 
vulosuna me dyll të kuq e duhet të përmbajnë në 
mënyrë të kjartë përqindjen e zbritjeve mbi çmimet 
bazë të naltë-shenuerne. Për buken do të theksohet 
se zbritja bahet mbi çmimet që do të ketë buka her 
mbas here në tregun e Prizrenit. 

Ofertat do t'i referohen ç'do grupi .në vedi ose 
gjith grupeve s'bashku po '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 kondita. · 

5) Oiertuesit bashkë me ofertën duhet të para 
qesi dhe nji garanci bankare ose të depozitojë në 
një arke Shtetnore fr. shq. 2000 për grupin e I-rë; 
fr. shq. 500 për grupin e II-të; fr. shq. 1000 për 
grupin e III-të. Ofertat do të përmbajë zbritje mbi 
çmimin bazë. 

Garancija do të lirohet kur të marrë fund kon- 

trata dhe për ofertuesit të tjerë në mbarim t'ankan 
dit. 

6) Koha e furnizimit fillon nga data e dekreti· 
mit të kontratës prej Ministris së P. të M.brendëshme 
dhe mbaron me 30 qershuer 1943-XXI. 

7) Sipërmarrësi ka për të qenë i detyruem të 
vazhdojë furnizimin edhe nji muej mbas datës 30 
qershuer 1943 me çmimet e kontratës, në qoftë se 
nuk do të jetë përfundua shitja e re. . 

8) Në rastë se dy ofertuesa kanë paraqitë oferta 
nji llojshme të pranueshme komisjoni i adjudikates 
hapë aty për aty letër adjudikaten dhe forniturën ja 
lëshon ofertuesit ma të mirë. 

9) Buka do të jetë prej asaj që shitet në qytetin 
e Prizrenit e pjekun mirë pa erë dhe do të dorë 
zohet në Zyrën e Burgut me shpenzimet e sipër-ma 
rrësit qjithnji nji ditë ma vonë se të jetë pjekun. 

10) Sapuni do të jetë i kualitetit të I-rë dhe 
i vendit. Dorëzimi do të bahet në Zyrën e Burgut me 
shpenzimet e supër-rnarrësit. 

11) Hasrat (rogozat) dhe fshesat do të jenë të 
kualitetit të mirë dhe të reja dhe do të dorëzohen në 
Zyrën e Burgut. 

12) Kur sypërmarrësi nuk ,do të plotsojë të gjitha 
konditat e detyrimit dhe të dorëzimit regullisht të 
sendeve që do të marri përsipër me kontratë, humbë 
qarancin e pengueme e cila regjistrohet n' Arkën Shtet 
nore. 

13) Çmimi i sendeve do t'i paguhet sipër-marrë 
sit nga arka e Intendencës së Financave, rnbassi të 
kete paraqitë regullisht dokumentat justifikuese të 
vërtetueme nga zyra e Burgut dhe Prefektura lokale. 

14) Kur sipër-marrësi nuk i furnizon iBurgu't. 
sendet që i kërkohen e për të cilat karnarrë detyrim 
ose i dorëzon jo të kualitetit të mirë, Zyra e Burgut 
ka fakultet t'i blejë vet në treg tue i ngarkue të gji 
tha shpenzimet sipër-marrësit e tue ja ndalue shpen 
zimet e harrte nga fakturat e pa likuiduerne. 

15) Konfliktet që mund të ngjasin midis nënpu 
nësit të Burgut dhe sipër-marrësit mbi kualitetin e 
sendevet zgjidhen definitivisht prej dy ekspertave të 
shenuem nga Prefektura. 

16) Shpenzimet për lidhjen e kontratës të shpa 
lljes në Fletoren Zyrtare si dhe çdo taks tjetër janë 
në ngarkim të sipër-marrësit. 

17) Në qoftë se sipër-marrësi nuk prezantohet 
me lidhë kontratën 5 ditë mbas ditës së komunikimit, 
sipër-marrja anulohet dhe të gjitha damet që do 
të rrjedhin nga adjudikata e dytë i ngarkohen sipër 
marrësit. 

Prizren. më 1-VIIl-1942-XX. 
Prefekti 
Tef Naraçi 
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Pf\RTE SUPPLEMENTF\RE in lingua italiana Anno XXI - Nr. 100 

GAZZETTA. UFFICIALE 
DEL REGN O . D' ALB AN IA 

Tirana, 4 venerdi settembre 1942-XX 
EDITA DAL MINISTERO DELLA CULTURA POPOLARE 

COSTO E MODALITA PEP LE lNSERZIONl CONDIZIONI D'A!!ONAMENTO 

ALBANIA, !TALIA e IMPERO 
ESTERO (Paesl dell'Un!one Postale) 

per un ann• fr. alb. 20 
• 30 

(per 6 mesi , m&ta prezzo) 
Un numero del mese In corso (sino o 16 pagtne) fr. alb. 0,20 

erretroto • • 1 
Ogn! fasc!colo e In vendtta anche presso le librerle autorlzzote. 
Gil abbonamenti di regola decorrono dal g!orno di rlcevlmento dell'lmporte. 

Non si garantisce l'invio del numeri orretrcu. 
L'tmporto dell'abbonamento o per numer! separat!, se per restd&nti In AJ. 

banla, deve essere versato al local! Ulflcl dt flnanza e la relativa quletonza 
rlmesaa al Mlnlstero della CULTURA POPOLARE a& dall'ltalla, lmpero o dal' 
'Estero, con assegno bancarlo stilato in franchi albanest, aumentato (1e per 
abbonamentl) di fr. alb. 0,50 per spesa di quletanza. 

Gli Ulflcl statali (civili o milttari) e gli Enti pubbltci quaudo autonomi • 
accentrati (ctoe non git Ufflcl dlpendenU) - possono richledere per lscrltto una 
ii1p copie gratulte (ac! olte on abbonamento) per •• e per gli Ufflct dlpendentil. 

Decreto Luogotenenziale nr. 191 
Data 12-8-1942-XX 

Proroga per cambio biglietti di vecchio stampo 
da Fr. Alb. 100 

NOI 
LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTA 

VITTORIO EMANUELE III 
Pi:R GRAZIA DIDIO E VOLONTA DELLA NAZIONE 

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

In virtu dell'autorita a Noi eonferita; 
Viste l'art. 15 dallo Statuto Fondamentale del 

Regno; 
Visto il Nostro Deereto · Nr. 117 in data 9 aprile 

1940-XVIII; 
Visto il Nostro Deereto Nr. 34 in data 28 feb 

braio 1942-XX; 
Su proposta del Ministro 

per le Finanze ; 
Segretario di Stato 

I ,- 1-1.tJ - _l.f'. I 
Considerato ehe alcuni nominativi in buona fede 

non furono in grado di prcsentare al eambio i bigli 
etti da 100 Fr. Al. in loro possesso : 

abbiamo deeretato e decretiarno: 
Il cambio dei biglietti di vecehio stampo de 

100. Fr. Al. ehe sin dal 31 dicembre 1941-XX harmo 
~ 
!.,5 

perduto il loro valore legale - eonsentito fino 
31 rnarzo 1942, viene ulteriormente ammesso dal 
al 30 giugno 1942-XX, eselusivamente presso . la 
Sede di Tirana della Banca Nazionale d' .Albania. 

I presentatori al cambio dovranno dimostrare la 
loro buona fede. 

se non supera una colonna (albanese e ltallano) mlnimo fr. allt. li 
se oltre una colonna • • per ognl colonna 

L'tmporto e da versarsi ln anti cl po · aal vo per gli Ufflcl statall • para,t•· 
tall con le stesse modclttë come per gli abbonamentl. 

Le lnserzlonl sono gratulte soltanto per I Tribunal! o l'Ammlnl1trazlone ate 
tale quondo per legge non e prevlsta o non e poaslbile la rlvalsa au ten! delle 
speaa per l' tnserzione. 

La pubblicaz!one delle lnserz!onl avvlene · solve speciali clrcoatanza · eatr• 
I primi 3 numerl dopo la data dt rlcevlmento. 

N. li. Ognt corrl1pondenza o versamento deve essere lndlrlzato al, 
MINISTERO DELLA CULTURA POPOLARE 

(GAZZETIA UFFICIALE) 
T I R A N A (Alltaale 

Ordiniamo ehe il presente Deereto sia pubblicato 
nella Gazzetta Ufficiale del Regno, rnandando a 
ehiunehe spelti di osservarlo e di farlo osservare. 

Tirana, li 12-8-1942-XX. 
Francesco J acomeni 

Shuk Gurakuqi 

Decreto Luogotenenziale nr. 192 
Data 20-8.1942-XX 

Reqolornento della corresponsione dei pensionati 
nelle Terre Liberale 

NOi 
LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAli:STA 

VITTORIO EMANUELE III 
PER GRAZIA DIDIO E VOLONTA DELLA NAZIONE 

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

In virtu all' Autorita a Noi conferita: 
Viste l'art. 15 dello Statuto Fondamentale del 

Regno; 
Vista la neccssita di regolare la corresponsione 

dei pensionati autoctoni delle Terre Liberate: 
Sentito il Consiglio dei Ministri; 
Su proposta del Ministro Seqretario di State 

per le Finanze : 
abbiamo decretato e dccretiame 

Art. 1 
Ai pensionati regolari ( ex impiegati ed ex ut- 

BKSH



GAZZETfA UFFICIALE 4 settembre 1942-XX 7 
Nr. 100 

ficiali). ai pensionati del Clero Maomettano, Cat 
tolico ed Ortodosso nonche ai pensionati ex ufficiali 
vessilliferi dell'ex Regno Jugoslavo, nati e residenti 
nelle Terre Liberate prima dell'anno 1912, scquira 
ad essere loro corrisposto, dal Governo albanese, la 
pensione base ehe e stato loro pagata dell'ex Regno 
Jugoslavo. 

Art. 2 
La constatazibne del diritto della pensione cor 

risposta dallo ex Regno J ugoslavo viene iatta in base 
alle deliberazioni ed ai libretti consegnati ad ogni 
singolo pensioniste dalle autorita cornpetenti ; e la 
constatazione della nascita e la sua residenza nelle 
Terre Liberate prima dcll'anno 1912 viene fatta per 
certificate rcqolare rilasciato dagli Uffici dello Stato 
Civile. 

Art. 3 
Fin quando la questione non sara regolata con 

una legge speciale, ogni movimento ehe succedera in 
scno ai pcnsionati in questione, merte, metrimoni e 
sorpasso di eta, verra regolata in base alle disposi 
zioni della legge delle pensioni albanese. 

Art. 4 
11 Ministre Segretario di Stato per le Finanze 

e autorizzato a promuoverc, con proprio decreto, le 
modifiche ncccssarie nel bilancio per la regolazione 

. di tali pagamenti. 
Art. 5 

11 presente Decreto entra in vigore dalla data 
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ed 
ha effeto per la regolazione dei pagamenti decor 
rendo dalla data 1 settembre 1941. 

Ordiniamo ehe il presente Decreto sia pubblicato 
nella Gazzetta Ufficiale del Regno rnandando ,_ a 
chiunque spetti di osservarlo e di farlo osscrvarc. 

Tirana, li 20 agosto 1942-XX. 
Francesco J acornoni 

Shuk Gurakuqi 

Decreto Luogotenenziale nr. 193 
Data 30-8,1942-XX 

Provvedimenti per il blocco del granturco 
NOI 

LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTA 
VIKTOR EMANUELIT III 

PEft GRAZIA DIDIO E VOLONTA DELLA NAZIONE 
RE D' IT ALIA E D' ALBANIA 

IMPERATORE D' ETIOPIA 

In virtu all' Autori ta a Noi con feri ta; 
ViMo l'articolo 15 dello Statute Fondamentale del 

Jlt~nc; 
Considerando l'urgente c J ndispensabile neces 

sih\ per il disciplinamento la detenzione, la circo 
laziene e la cornpravendita del qranturco ; 

Sen.tito il Consiglio dei ·Ministri; 
Su proposta del Ministra Segretario di State 

per I'Economia Nazionale, di concerto con i Ministri 
Segretari di Stato per gli Intemi, Giustizia, Finanze 
e per la Pubblica Istruzione : 

abbiarno decretato e dccretiamo 
Art. 1 

11 granturco di nuova e vecchia 'produzione, in 
possesso dei produttori e di altri detentor i, e bloccato. 

Art. 2 
I produttori harmo il diritto di prelevare per i 

bisogni familiari, dalla quantita ehe posszqqono, una 
quantita mensile di 20 chilogrammi per ogni persona, 
e per i bisogni agricoli la serncnza ncccssaria. Per 
famiglie s'intendono tutte le persone conviventi so.to 
lo stesso tetto. 

La quantita della seme tza viene stabilita dagli 
Uffici Agricoli rispettivi ed approvata dai Consigli 
provinciali per l'Economia. 

Art. 3 
E proibita l'esportazione del granone da una Pre 

fettura all'altra senza l'autonizzazione del Comitato 
Centrale per gli Approvvigionamenti e Consumi. 

Art. 4 
Entro la giurisdizione delle Prefetture e Sotto 

prefetture, i trasferimenti del granturco, da un Co-nune 
all'altro, debbono essere rispettivamcnte autorizzati 
dal Prefetto o dal Sottoprefetto, i quali devono• 
prcndere delle annotazioni in un regjistero speciale 
e in base ai bisogni effettivi provati per far fronte 
all'alimentazione nccessaria di un mese. 

Art. 5 
I trasferimenti da una famiglia all'altra, entro 

. la giurisdizione di un Cornune, si possono fare con 
l'autorizzazione del Capo del Cornune limrtatarnente 
per i fabbisogni famigliari di un mc;e. 

11 Capo· di Comune deve ten ere nota su un 
registro speciale per ogni trasferirnento. 

Ugualmente anche il trasporto del granone al 
molino per fa macinazione per quantita di 50 chilo 
§rammi, viene fatto con l'autorizzazione del Capo 
del Comune. 

Art. 6 
11 Ministro dëll'Economia Nazionale, dopo aver 

sentito il Cornitato Centrale per gli Approvvigiona 
menti e Consumi, e autorizzato a prornuovere norme 
per l'ammassamento e da distribuzione del granone 
e per la fissazione del prezzo. 

Art. 7 
I Prefetti ed i Sottoprefetti harmo la tacolta 

di requisite, contro pagamento, quantita di granone 
per far fronte ai bisoqni dei consurnatori reqolarrnente 
autorizzati. I versarnenti, i trasporti e Ja vendita del 
qranone in tali casi, vengono fatti rnediante l'Ente 
Ammassemento, ed in mancenza di esso, da un com 
m{M"ciant'e autorizzato da1 Pr-efetto o dal Sottopreferto. 
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Art. 8 
I contravventori are disposizioni della presente 

legge sono condannati conformemente alle condanne 
previste nel Decreto Luogotenenziale del 7 luglio 
1942-XX, n. 132, pubblicato nella Gazzetta Uffiiciale 
n. 80 in data 10 luglio 1942-XX. 

La competenza di giudicare i reati previsti dal 
presente Decrcto spetta al Tribunale Speciale delle 
Forze Armate Unificate dell' Albania, il quale proce 
dera all giudizio Immediato. 

Art. 9 
II prcsente Decrcto entra in vigore dalla data 

della sua poubblicazione nella Gazzetta U fficiale del 
Regno e sara comunicato dal Ministra proponente 
al Consiqlio Superiore Fascista Corporativo per la 
sun eonversionc in Jegge. 

Ordiniarno ehe il presente Dccreto sia pubblicato 
nella Gazzrtta Ufficiale del Regno, mandando u 
chiunque spetta di osservarlo e di farlo osservare. 

Tirana, li 30-8-1942-XX. 
Francesco Jacomoni 

M. Kruja 
Shuk Gurakuqi 
K. Kotte 
Xh. Korça 

Decreto Luogotenenziale nr. 194 
Data 30-8-1942-XX 

Provvedimenti per la sicurezza pubblica 

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' Autori ta a Noi conferita; 
Visto l'Art. 15 dello Statuto Fondamentale del 

/ 

•. 

Regno e 14 del D. L. 3 aprilc 1940-XVIII Nr. 
101 convcrtito nella legge 12 luglio '1940-XVIU,· 
Nr. 358; 

Ritenuta la necessiita urgente ed assoluta di 
provvedere; 

Senti to il Consiglio dei Ministri; 
Sulla proposta del Ministra Seqretario di Stato 

per l'Interno, Ministra ad interim dell a Giustizia ; 
abbiarno dccretato e decretiarno 

Articolo unico 
Gli aqenti della forza pubblica comandati per 

servizio di ordine o di sicurezza pubblica, possono 
far u -o delle arm i con tr o chiunque non obbedisca alle 
ingiunzioni ehe dai prcdetti militari gli vcnqano 
fatte o si dia alla fuga. 

Il prescnte Decreto cntra in vigore dal giorno 
della sua pubblicazione sulla Guzzetta Ufficiale e 
sara prescntato, dal PFesidente del Consiglio dei 
Ministri proponente, al Consiglio Superiore Fascista 
Corporativo per la conversione il legge. 

Ordiniamo ehe il presente Decreto sia pubblicato 
nella Gazzetta Ufficiale del Regno, mandando a 
chiunque spetti di osscrvarlo e farlo osservare. 

Tirana, li 30-8-1942-XX. 

Francesco Jacomoni 
M. Kruja. 

Shtyp. Luarosi - Tiranë 
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Viti XXI 

FLETORJA 
E MBRETNISË 

Nr.101 

ZYRTARE 
SHQIPTARE 

Tiranë, e Martë 8 Shtatuer 1942-XX 

BOTOHET PREJ MINISTR.IS St KULTURt!S POPULLORE 

KONDITAT E PAJTIMIT 

PIR SHQIP.!;:RI, IT ALI e PERANDORI: për nji vit Fr. Shq. ~ 
• JASHTE (Shtete të B. Postat) • • • • IO 

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

(Numura të veçanta shiten edhe në Librarit!') · 
Të hollat për pajtime ose për sasi oumurash a koleksio 

ne paguhen në Zyrën e Financave në çdo vend nhe dl!f· 
tesa përkatëse duhet t' i dërgohet Ministria së KUL TURES 
POPl'LLOl<E. 

Për Fletoren Zyrtare, nga jashtë pajtimi mund të dër 
KOhet me çek banke, tue shtue fr, shq, 0.70 pl!r pullat e dëf~ 
tesës, dhe po n'atë nrejtirn. 

P£RMBAJTJE 

1. D. Min. Ar. - Shpallje konkursi për 28 
vende bursa universitare f. 1 

2. Shpallje e Ministria së P. Botore ,, 3 
3. Flet-shpallje e Spitalit Civil të Tiranës ,, 4 
4. Shpallje e Komisionit Shkolluer Kavajë ,, 9 
5. Shpallje ankandi e Ministrie s'Arsimit -:To 
6. Komisioni për instalimin e imlgrantave 

- Lajmërim - ,,11 
7. Shpallje Gjyqesh ,,11 

MINISTRIJA E ARSIMIT 

Shpallje konkursi par 28 bursa universitare 

Ministri i Arsimit 

.M.bassi pa dispozitat e ligjiës mbi bursat e stu 
dimit të përshima në dekret-ligjën e 26 Shtatorit 
1934 mbi arsimin botuer; 

.M.bassi pa nevojën me e rregullue dhanëjen e 
bursavet të studimit për Universitetet, për vje.in aka 
demik ;1942-43, me anën e njij konkursi ndërmjet 
studentëvet Shqiptarë; 

.Mbassi e pa të nevojëshme dhanëien e bursave 
të studimit për degën e Arsimit: 

TAKSA E REGULLA PËR SHPALLJET 

Kur nuk kalon një shtyllë (shqip e italisht) Fr. Shq. 10 
Pir ma shumë se një shtyllë për çdo shtyllë • 6 

Botohen pa Tleftl! shpalljet q'u pë~kao'n gjyqen 01e admlnl•• 
tTatl• ~htetnore dhe ato të cilëeu emc t'atilla ose të perjashtueme 
liijlri1bt nra parimi taluavc Shtetnore. 

Shpalljet botohen rregullisht - kur nuk pengojn! raeje ti po 
eaçme - ndiir S numurat e para pu mbri'je1 së tyre në Redalui 

pareaa e ,hoaltjevet bëhet ai edhe për pajtimet në Zyrat Financiare 

D.i.'TIMI pit ltorrespondencl dhe pagetat l1ht 
M1N1STRIS£ S£ KULTUR£S POPULLORE 

(FLETORJA ZYRTARE) 
T 111. AN£ 

Dekreton: 
Neni 1. 

Shpallet nji konkurs për dhanëjcn e 28 bur 
savet për djelmoshat Shqiptarë, qi kanë fitue në vjelin 
shkolluer 1939-40, 1940-41, ase 1941-42 titullin e 
_duhun të studimit në shkolla Shqiptare: të pjekunis 
klasike a reale; t'aftësis së Normales, së Teknikes 
ase së Tregtares me notën mesatare të përgjithëshme 
7 • 10 për nënshkrimin dhe vazhdimin e mësimevet 
universitare për vjeIn e I-re pranë Universiteteve 
.Mbretnore Italjane, S!Ç trcjohet: 

Për laura në Filozofi 5 bursa .:_ Për laura në 
Pedagogji 2 bursa - Per laura në filologji kla 
sike e ·t01:0derne 5 bursa - Për laura në. Bujqësi 4 
bursa - Për laura në Histori 2 bursa - Për laura 
në Shkenca Natyrore Gjeo.;irafi 4 bursa -:-- P2r laura 
në Tregti 3 bursa -::- Për laura në Ingjineri Civile 
3 bursa. - Gjithësejt: 28 bursa. 

Neni 2 
Secila prej bursavet të studimit të çërmendun ka 

me qenë fr. shq. 200 ( dyqindë) dhe ka me i u pague 
fituesit në çek bankar për çdo muej tue fil.ue prej 
datës 1 Tetuer 1942 e për të gjithë kohën e studimeve 
Universitare. 

Neni 5 
Kandidatët për bursat e sipër-përmendur.:a lë stu 

dimit duhet t' i paraqesin .M.inistris nji kërkesë, tli 
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, 

nënshkrueme edhe prej prindit, jo ma vonë se më 
20 Shtatuer 1942 - ku të caktohet dega për të cilën 
kërkohet të konkurojë për bursë, tue bashkalidhë do 
kumentat e poshtëshenuerne: 

1) Diftesën e pjekunis së Liceut ( degë klasike 
ase reale); t'aftësis së Normales, s'Insti'u'It Teknik 
ase së Tregtares. 

2) Nji dishmi të lëshueme prej Bashkis dhe të 
vërtetueme prej Prefekturës në të cilën të provohet 
se asht nga familja e vobegët; 

3) dishmin e Bashkis mbi profesjonin e t' et; 
4) dishmin rnjeksore qi të vërtetojë se mik· 

ka ndonji sëmundje ngjitëse dhe çi 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. 

Neni 4 
Mungesa e njenit prej dokumentavet të radhitun 

në nenin 3 ka për pasojë përjashtimin e pa-apelue 
shëm prej konkursit. 

Neni 5 
Provimi i konkursit qi do të zhvillohet me 1 

Tetuer 1942-XX, përmban nji provë me shkrim në 
gjuhën shqipe dhe italishte ashtu edhe nji bashkë 
fjalim gojuer mbi kulturë të përgjithshme në lidhje 
veçanërisht me fakultetin e zgjedhun. 

Neni 6. 
Komisjoni i konkursit do t'emnohet nga Mini 

strija e .Arsimit dhe ka me u përba prej nji Drejtori 
Kryetar Zyre, ase prej nji Inspektori Epruer si 
Kryetar dhe prej dy antarve. 

Komisjoni r.ë cazë të përfundimit të konkursit, do 
të përpilojë nji verbal si edhe do të pregatisin nji 
shkallzirn merite për kandidatët që do t' i gjykojë 
ma t'aftë për dhanëjen e bursës. 

Neni 7. 
Ç'do fitues i nji burse studimi duhet: a) të nen 

shkruejënjl akt garancije noteriale për 5000 (pesmij ) 
fr. Shq. me të cillën të detyrohet si t' i kryeje më 
simet me i shërbye Ministris s'Arsimit për aqë vjet 
sa kanë zgjatë studimet dhe ku do qi t' a lypi ne 
voja e Ministris. 

Ai që nuk do të ketë kursesi mundësi me gjetë 
nji garant do të nënshkruejë vetë së bashku me fa 
miljen, nji akt noterial, me të cilin të detyrohet se 
ka me i shërbye Ministris s' Arsimit ku do qi t' ur 
dhënohet për aqë kohë sa ka gëzue bursën, përndryshe 
detyrohet me i kthye në të holla Ministris në fjalë gji 
thë bursat e marruna: 

b) Të nënshkruhet n'universitetin qi do të cak 
tehet nga ana e Ministris; 

c) t'i dërgojë M.inistris s'.Arsimit, mbrenda nji 
mueji, qysh nga dita e dhanëjes së bursës studimit, 
nji dishmi nënshkrimi n'Universitetin q'i asht caktue, 
drejtimin e saktë të ndejës n'Itali: 
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ç) të qindrojë, gjatë vjetit akademik, me përja 
shtim të kohës së pushimeve, në qytetin ku stud jon; 

d) mbrenda vjetit akademik duhet të kalojë të 
gjitha provimet ~ përshkruerne në planin e studime 
vet të fakultetit përkatës me nji notë mesatare 24-30 
dhe çdo vjet duhet të japë në sesjonin e verës të 
paktën gjysmën e provirnevet në landët e detgrëshrne: 

dh) të nënshkruhet në G. U. F. - in e Univer 
sitetit qi ndjek. 

Neni 8. 

Ministrija e Arsimit mund t'i a pezullojë, me 
vendim të pa-kundërshtueshëm, pagimin e çekut të 
përmujshërn: 

1) kur studenti nuk përmbushë ndonjanin prej 
detyrimevet të parapamë në nenin 7, përveç rasës kur 
mosplotësimi i detyrave të tija asht shkaktue për 
arsye të justifikueme ase nga nji fuqi madhore. 

Pranimi ase mospranimi i arsyes së shfaqun nga 
studenti për mos-përmbushjen e njanit ase të ma 
shumë detyrimevet të ripërtregueme lehet në dorën 
e Ministris; 

2) kur studenti mban nji sjell;e jo të rregullt; 
3) kur studenti ndrron vendin e studimit ase 

fakultetin pa pëlqimin e Ministris. 
Pezullimi i çekut zgjatë prej gjashtë muej deri 

në nji vit simbas mungesës së konstatueme. 
Çekët qi, për arsyen e sipërtregueme, nuk janë 

marrë në dorëzim prej s'udentlt, nuk mund lë tërhiqen 
ma n'asnji mënyrë prej tij ase në trajten e nji 
ndihme. 

Neni !>. 
Me vendim të pakundërshtueshëm Ministrija e 

.Arsimit mund t'i a presë krejtësisht dhanëjen e 
bursës së studimit nii studentit: 

1) kur munqesat kundrejt detyra vet të qekuna 
në nenin J të. kësa] rregullorje të jenë shum ~ 
randa dhe të pa ju:tifikueshme. 

2) kur dokumentet shko'Io ë të kërkuem prej M.i 
nistris paraqiten jo në rregull ase të prishun si 
edhe kur të refuzojë me i paraqitë ata mbrenda 
kohës së cektuerne. 

3) kur sjellja e studentit të jet në kundërshtim 
me parimet mbi të cilat mbështetet Regjimi Shqi- . 
pter. 

Neni 10 
Bursa e studimit merr fund me mbarimin normal 

të studimevet ndërmarruna dhe nuk mund të zgjatet 
në rasë se studenti dishron me ndjekë kurse spe 
cializimi ase me fitue tituj tjerë akademik. 

Tiranë, me 18. 8. 1942-XX. 

Ministri i Arsimit 
Dr. Xhevat Korça 
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SHPALLJE 
.Ministria e Punve Botore ven në shpallje boja 

timin e të gjith fasadave Ministeriale, vernikimin e 
portave dhe dritoreve të jashtme, pastrimin e të 
gjitll qu.I: artificial. (Përve; Pallatëve M.inis'riës Dre; 
tësiës, Financavet e Arsimit). 

Neni 1 
Objekti J. dhanies në sipërmarrje 

Dhania në sipërmarrje ka për qëllim dhanien: e 
puntoris, materialet, mje.et e punimit dhe transpor 
tet si edhe zbatimin e punimeve që janë të nevojshme 
për bojatimin e të gjith fasadave M.inisteriale ver 
nikimin e portave dhe dritoreve te jashtme, pastri 
min e të kenitunit e të gjith gurit artif'icjal, dhe të 
tregueme në· planimetrin e bashkanjitun kontratës, 
si mbas projektit, për t'u pa në Ministriën e Punve 
Botore. 

Shuma e parapamë për këto punime asht fr. shq. 
13.000 (Trembedhetmij). 

Afati për të kryemit e punimeve asht 30 (tridhet) 
dit të natyrëshëm, dhe gjobë për ç'do ditë vones 
asht Fr. shq. 40 (Dyzet). 

Neni 2 
M.ëndyra e dhanies në Sipërmarrje 

Adjudikata · ka për t'u ba me shpallje publike 
mbas methudhes t'ofertave me zbritje, për tu do 
rëzue në zarf të mbyllun të njizetenjajtën dit mbas da 
tës të shpalljes në Fletoren Zyrtare, tuj fillue njehsi 
min e ditëve, nji ditë pas datës që përmban fletorja 
zyrtare në Ijelë përpara Komisjonit t' Adjudikatave 
pranë iM,inistriës së P. Botore, Tiranë, krgesue prej z. 
Ilias H. .A.gushi, Ministr'i Punve Botore. 

Në rasë që dita e caktuerne takon në nji ditë 
feste, ankandi ka me u ba ditën e nesërme po n'atë 
orë. 

Neni 3 
Konditat e pjesëmarrjes n'ankand. 

Për me muejtë me marrë pjesë n'ankand lypset 
t'i parashtrohen Komisjonit t' Adjudikatave pranë Mi 
nistriës së Pu. Botore ditën që ban fjalë Neni 2 i 
kësaj shpallje. 

a) nji certifikatë zotësijet lëshuemun nga Au 
toritetet kompetente nga Ente ose persona si mbrenda 
ashtu edhe [ashta Shtetit, që të vërtetojë se kon 
kurruesi ka zbatue për njessiën të vehtën ose dre] 
tue për njehsië 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. 

Në kët çertifikatë duhet dhanë sigurim se kon 
kurruesi ka dhanë prova zotësije dhe tregue mjl 
praktikë të mjaftuëshme në zbatimin dhe drejtimin 
e punimeve që u thanë sipër. 

b) nji deklaratë me të cilën konkurruesi të . di 
shmojë se ka qenë në verim ku do të bahen punimet 

dhe raditjet dhe ka marrë njoftim mbi gjendjet 
lokale, dhe eventualisht mbi guroret dhe mostrat si 
dhe mbi të gjitha rrethanat e përgjithshme dhe të 
veçanta që munden me influencue në zbatimin .e 
punimeve, dhe mbi çmimin a forfait dhe ka gjykue 
edhe çmimet ndamas dhe çdo mëndgrë në gjithsiën 
tyne të shpërblgeshme dhe të atilla sa që me lejue 
zbritjet që ka për të ba. 

Kjo deklarate ban pjesë të pa-ndarne në kontratë 
dhe formon nji konditë esenciale të përpjekëshme 
dhe të pa kontestueshme. 

Kuerse kjo deklaratë nuk. asht shkrue krejtë 
sisht nga dora e atij që e nënshkruan, , konkurruesi 
para se t'a nënshkruaj, do të vejë këto fjalë «Pra 
noj sa ma siper me të gjitha pasojet që -mund 
të ndodhin mbrapa». 

Neni l! 
Përjashtim nga pjesëmarrja n'ankand. 

Me gjithë paraqitjen e dokumentave treguem 
n'art. 3, Komisjoni i Adjudikatave rezervon të drej 
tën e plotë dhe të pa kundërshtueshme, me vendimin 
e Këshil.it M.inistruer, me përjashtua nga ankandi 
gjithë ato konkurruesa që me veprimet e tyne të 
kohës së shkuerne në sipërmarrje kso dore nuk kan 
dhanë prova të mira në punim. Në kët rasë i për 
jashtuemi nu kka as nji të drejtë të reklamojë 
asnji darnshpërblim. 

Neni 5 

Depozitë për marrjen pjesë n' ankand 

Për të muejtë me marrë pjesë n'ankand depozitua 
n'arkën e Shtetit ose në Banka të pranueshme prej 
Qeveriës nji shumë të hollash baras 5 0/0 të shumës 
së preventivueme të punimeve, d. m. th. Fr. shq. 650. 
ose hipotekë të parë mbi pronë të pa-tundëshrne 
në këtë rasë sasia e garanciës caktohet dyfish sa 
ajo që kërkohet rregullisht në të holla. Për pranimin 
e hipotekës lypset Kendirni i Keshillit Ministruer. 

Neni 6 
Ofertat e ankandit 

Ofertat duhen përpilue në bazë të nji sasie zbritje 
përqindëse mbi shumën a forfait preventivue prej 
Administrates, përqindje që · nënkuptohet e aplikue 
shme për gjithë sejcilin çmim të njishëm q'ëshu 
qenë bazë e preventivit. Punimet që përmban kopja 
e kontratës, që gjindet pranë Sekretariës së Përgjith 
shme të M.inistriës së Punve Botore, dhe që janë 
objekt' i kësaj shpallje kan për t'u zbatue 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 i përket 
specifikimit dhe definimit t'artikujve të ndryshëm 
të punimit. 

Çmimet e listës kanë me shërbye mandej 'si 
ba~ për llogarimin e punimevet eventuale qe mund 
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t'urdhnohet [ashta rrethit të shumës ii forfeit, 
Sasiënat e tregueme vejnë vetëm si pikë për 

mbajtje. l're 'kurrnji mëndgrë nuk do t'i epen shpër 
blime Si~ërrr.arrjes, edhe kuersë sasiënat rezultojnë 
në ma shum ose në ma pak në zbatimin real të ve 
pra.vet.~ 

Janë të pa-vlefshme ofertat të cilavet u vihet; 
ndoj konditë si edhe ofertat e · bame me kuptime 
të përgjithshme dhe pa tregimin· e kjartë dhe pre 
çiz të zbritjes, e c.La duhet trejue në shifër dhe 
germa të plota. 

Anulohen edhe të gjithë ofertat që nuk janë të 
lexueshme. 

Neni 7 
Lësh-imi 

Në bazë t'ofertës ma të mirë për fl.dmlnistratën, 
që jep Sipërmarrja, Komisjoni i fl.djudikatave ka 
për të përpilue verbalin e ankandit. 

.IVlbas 14 ditëve nga data e ketij verbali, Komi 
sjoni, si të shqyrtojë dokumentat e ofertës, ka me 
bamun lëshimin definitiv. 

Neni 8 
Depozita dhe garancija 

Depositat e atune që nuk fitojnë n'ankand .u 
kthehen pas përfundimit t'adjudikave. 

Garancija e adjudikatarit mbetet e pcnçume deri 
në dorëxirnin. definitiv të punimit. 

Neni 9 
fl.fati për të kryemit e plotë të punimeve dhe gjoba 

fl.fati për të kruemit e plotë të ktyne punimeve 
asht 30 (tridhet) ditësh të vazhdueshern dhe .të- 
naturëshërn. . 

Për çdo ditë vonese, të pa justifikueme, në të 
kryemit e ktune punimeve mbrenda afatit të sipër 
treguem, Sipërmarrësi do të paguejnë fr. shq. 40 
(dyzet), si gjobë, e c~lla ka për t'ju zbritë 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. 

FLET - SHPALLJE - fl.NKII.NDI 
Për forniturën e landeve ushqimore e sendeve t~ 

ndryshme të nevojshme për Spitalin 'e Përgj. Civil 
"Bruno Musrnlini" dhe Laboratuarin · Bakteriologjik 
tG Shtetit në Tiranë. 

fl.rt 1". 
Drejtorija e Spi.alit Përgjj.th~shëm Civil "Bruno 

Mussolini" me autorizimin Nr. 4082 data 17-8-1942 
të Drej.oris Përqji.hëshme të Shëndetsis, nxjer.ë në 
paksim botuar ironturën e ushqimeve të zakonëshme 
dhe sendeve të ndrgeshme që parashifen për m'u 
blemun për nevojat e Spitalit për perioden 1 korrik 
1942 deri më 30 qershor 1943. 
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fl.rt 2. 
l\rtikujt e kësaj forniture jidahen në 9 _grupe W 

veçanta në lloje që tregohen në art. 15 të .kësa] çpa 
llJe. 

fl.rt. 3 . 
Ankandi për këto fornitura do të zhvillohet në 

Zyren e Drejtoris Spitalit Përgj. Civil "Bruno Mus 
solini" të njizetenjijtën ditë nga data e botimit ti! 
kësaj çpallje r.ë Fletoren Zyrtare, pa u përllogarit ditr 
e çpalljes, prej orës 9 deri q, në pranin e Komisio 
nit t'adjudika.ës që përbahet nën Kryesin e Drejtorit 

. të Spitalit ose të deleguemit tij, Drejtorit të Financa 
ve Tiranës ose të deleguemit tij, Drejtorit Laboratuarit 
Bakteriologjik, Dr. Ismail "I'artarl, Dr. ]orgji Jorgani. 
Llogaritar'i Drejtoris Përgj. Shëndetësie .dhe Sek 
retar-Llogaritarit të Spitalit Përgj. Civil "Bruno Mus 
solini". 

fl.rt. 4 
Për efektet e zhvillimit të ankandit publik do 

të ndiqet sistemi i ofertave të rnëshefta si pas nor 
mave të parapamë prej paragrafit 2 të nenit 36 në li 
dhje me dispozitat e paragrafit 2 të nenit 38 të rre 
gullores për zbatimin e Ligjës mbi administratimin e 
Pasunis dhe kontabilitettn e Përgjithshëm t0 Shtetit. 

fl.rt. 5 
Ankandi do të mbahet hapët 3 orë duke filluar 

prej ores 9 deri 12 të ditës që shënohet n'artikkullin 
3 të kësaj çpallje. Gjat këtyne oreve konkurucsar 
mundin të japin oferta të tjera përmirësimi në referim 
të së parës por jo ma vonë se të ketë fillue çelja e 
zarfeve. 

Art. 6 
Kontrata vazhdon zakonisht një vjetë. Por për 

ç'do shkak në qoftë se nuk lidhet kontrata e re admi 
nistrata e Spitalit ka të drejtë të marrin ushqim e 
dhe dy muaj nga data e skadimit të kontratës vjetër 
me çmime e kondita të kontratës së skaduerne tue 
paralajmue fornitorin për kohën e vazhdimit. 

fl.rt. 7 
Të gjitha ofertat do të ~jellin zbritjen perqm 

dëse mbi çmimet që do të vërtetohen her pas here 
nga autoritetet kompetente. Për sejcllin grup duhet 
të jepet ofert e veçante. 

fl.rt. 8 
fl.to persona të cilët do të enteresohen të marrin 

pjesë në konkurim për këte forniture de'yrohen të 
sjellin një certaikatë provuese t'aftesis lëshua nga 
Oda e Tregtis së vendit ku i enteresuemi ushtron 
tregtin e vet. Përjashtohen nga ky detyrim të gjithë 
ato fornitorë që kan dhanë prova aftesie e mir-sher- . 
bimi e besimi në fornizimet e bamuna administratës 
së Spitalit. 

Art. 9 
Nuk janë të pranueshme ofertat qi.i do të ken~ 
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shprehje kendicionale. Gjith-ashtu nuk kan për t'u 
pranua ofertat e bame rre 1e1egrame ose tcl.fon. 

Art. 10 
Personat të cilët do të afrojnë për llogari të nji 

persones së tre.ë, de'yrohen të paraqesin rj:~ prokure 
No'criale me të ci'ei të provojnë se janë t'autcrizuern 
si mbas Liqjës, të japi 1 oferta e të marrin përsipër 
obligime dhe të në .ë.hxruejnë kontra.ën përkatëse 
për prokur-dhanësin. 

Art. 11 
Pranohen edhe o'crta tii dë-guem2 me Pos'e të 

adresueme Drejto.is Spitalit Përgj. Civil "Bruno 
Mussolini" (Ko-nisionit t'adjudira'ës] Veç kësaj edre 
se sipër zarfit do të shcnohet se cilit grup ose g-u'.)e 
i referohet oferta. Në kë ë ras'ë përqjiqjësia e rrb it 
jes së o'crtës mbasi ankandi të je'.ë deklarua i mby 
llun, i përket dërguesit. 

Art. 12 
Për e"e',t të rrcjullimit qaranc've t~ nevojshme, 

t'interesuemit dur et të sjellin një nga garancinat 
që këtu poshtë shenohen: 

a) ga:anci në të holla të depozitueme pranë 
arkave të finarcave ose Bankave të njoftuna e të 
njoftuna e të pranueshme prej Qeveris. 

b) Garanci në pasu-ii të pa-tundëshme si pas 
dispozitave të Ligjës da'ë 31 maj 1934 mbi qaran 
cinat Ipoe'ro-e lë çpalluna në Fletoren Zyrtare Nr. 
34 da.a 12 qershuer 193l!. 

Për mos me pengue veprimet e ankandit reko 
mandohet që doku-rentat e garancinave Ipoe'ccre fa 
parapame në germën b) t'i paraqiten Drej loris së 
Spitalit Përgj. Civil "Bruno Mussolini" për kornisjo 
nin e adjudika.ave, për shqyrtim tri ditë para datës 
së zhvillimit të ankandit publik. 

Art. 13 
Fornitura do t'i dorëzohet atij ofertuësi që ka 

me dhanë zbritjen përqindëse ma të mirë, mjaft që 
kjo mos të jetë ma e ulët nga sasija e përqindjes 
cektue në skedën e mshefët. 

Art. 14 
Fornitori ka me fillue fornizimin e artikujve 

të rnarrun përsipër të nesërmen e datës së dekretimit 
të kontratës pa merë parasysh plotësimin e forma 
liteteve tjera dhe ka me vazhdua deri me 30 shtatuer 
1943. 

Art. 15 
Artikujt të ndamë në njëmbëdhjetë grupe janë 

si vijon: 
Grupi. I 

Bukë grnni kualitet i I-r~. 
Grupi. II 

.Mish dashi; .Mish viçi; Mish Lopej .Mish Qen 
gji; Peshk Qefull» Mëlçi të zezë viçi; Tru; Bezole 
Viçi; Eezole Q~gji; Filet Q kontrofilet; Kofshë 
Viçi pe kocka. 

Grupi III 
Zoq pule krena 900 Gr. Pulë krena 18003 Gr; 

Pate , Rosa. 
Grupi IV 

Ma!,a~ona kualitet i pa ë; Fidhc'Ina ose sherie: 
Gjalp i tretun i thjeshtë; Gjalp të pa tretun t~ 
thjeshtë: Oriz vëndi i mirë; Oriz i shkë'qgern l'a1ian; 
Sheqer pluhur: Krupë: l\1jell maqine ve-idi Nr. O; 
Ka:e pa p~e',un dorës parë; Grosh të bardhë; Sapun 
duarsh vëndi: Patate të mira vëndi; Patate të mira 
të jashtme; Vezë; Çaj vëndi; Çaj Evrope i dorë! 
I-rë: Salcë do-na'csh vëndi; Sa'cë do-nat-sh Italie; 
Mshe,a të gjata me dru; Mshesa të vogla pa bishtë: 
Uthull rrushi; Djath i knjpur Gjirokastre: Ka-kavall: 
Irmik; Spec i kuq; Piper i zi; Li-nontoz : Niseshte 
vë,di; ~a~u·, robash; \'en2 «C ia-i i, 'ë ze ë rë s'iishe 
të mbyllur; Ve'"'ë «Chianti» të bardhë në shishe të mby 
llur; Venë Fucie; Kanell; Voj ullini Vlone; Sode 
petkash; Flit i rnl-ë: Marmellat gjithfarësh; Bruzha 
për të la drasat ; Thasë bosh Kuntalësh. 

Grupi V 
Qershija; Shefteli, kajsi ose zerdeli për fruta; 

Mollë të mira për fruta; Kumbulla të njoma të rribë 
dhaja për fruta; Dardhë të mira te mbëdhaja për 
fru'a ; Fiq të njomë; Fiq të thatë; Shalqi; Pjepën: 
Molla II për komposto; Dardha II për komposto; 
Rrush të njomë për fruta; Rrush të thatë; Kumbullla 
të thatat ë zeza; Zarzavate gjithfarësh të konservueme 
me kuti ja; Limona; Portokalla; Mandarina. 

Grupi VI 
Pazi; Spinak; Lakra arme; Presh; Qepë ffl 

thata; Qepë ië njoma: Salla'ë marule; Kunguj mishi 
për t'u mbushur; Groshë të njoma; Bezele të njoma; 
Bamje të njoma; Patllixhan; Rrilka; Speca për. 
t'u mbushë; Hudhra; Domate tëkuqe; Karota; Kar 
nahit ; Panxhar; Selino; (Qeredhis); Bathë të njo 
ma; 'Mardanoz; Tranguj; 

Grupi VII 
Qumësht lope pa ujë; Kosë tave pa ujë; Kos 

me tasa 250 Gr.; Tëlun të freskët Iope në paqeta 
100 Gr.; 

Grupi VIII 
Dru të premë du-h'm ose shkoze të thata m. 3; 

Qymyr dushku ose shkoze i thatë e pa pluhur: 
Grupi IX 

Qymyr Guri bregë; 
Grupi X 

Bar të thatë; Sanë (kashtë elbi}: Tershanë 
(Tagji); 

Grupi XI 
Akull; 

Art. 16 
Garancija për të marrë pjesë në këtë adjudikatë, 

në mënyrën e tregueme me art. 12 të kësaj shpal}je, 
caktohet për sejci.lin grupë në sasinë që vijon: 
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Grupi I. Në të holla Fr. Shq. 5000 Ipotekore 
Fr. Shq. 10,000; Grupi II. në të holla Fr. shq. 15,000 
Ipotekore fr. shq. 30,000; Grupi III, në të holla fr. 
shq. 300 Ipotekore fr. shq. 600; Grupi IV në të 
holla fr. shq. 7,500 Ipotekore fr. shq. 15,000; Grupi 
V. në të holla fr. shq, 5.000 Ipotekore fr. shq. 10,000 
Grupi VI. në të holla fr. shq. 2,000 Ipotekore fr. 
shq. 4.000; Grupi VII, në të halla fr. shq. 4.000, 
Ipotekore fr. shq. 8,000 Grupi VIII. në të holla fr. 
shq. 1.500 lpotekore fr. shq. 3.000; Grupi JX në 
të holla fr. shq. 3,000 Ipotexore fr. shq. 6,000; Grupi 
X. në të holla fr. shq. 200 Ipotekore fr. shq. 400; 
Grupi XI. në të holla fr. shq. 300 Ipotekore fr. shq. 
600. 

Art.. 17 
Dispozita të ndryshme 

Fornitori duhet të kryej fornizimin e artikujve 
qi merr përsipër me fornizue me shpenzimet e veta 
në lokalet e Magazinës së Drejtoris së Spitalit bren 
da orarit dhe në sasit e caktueme nga administrata 
e Spitalit. 

Art. 18 

Cilësit qi duhen të kenë ariikujt: 

Bukë gruni Kl. I. - duhet të keë këto cilësina: 
a) Të jetë e punueme mirë, e pjexme mirë dhe 

duhet të ketë erë dhe shije të kandëshrne. 
b) Të ketë tulin të lehtë, me shumë brima dhe 

e butë, në mënyrë që kur të shtërngohet pakë të 
marrin përsëri formën e përparshme, pa co-ra bru 
mi, e thame i puqin mirë me kothere. Ç'do kile 
bukë do të ketë 5 gramë krypë. 

Mish lope e dashi. - duhet të ke'ë kë:o ci'ës'na: 
a) Të jetë i cilësis së mirë ashtu si kur shitet 

zakonisht në tregjet duhet të jetë pa gjakë dhe i 
rujtun mirë. Duhet t'i jenë hequr zorrë, mëlçi, koka 
e ç'do tjetër që nuk asht mish. Duhet të jetë therur 10 
orë ma parë në perioden 1 maj - 31 tetuer d:,e 
20 orë mia parë në mujët tjerë. 

Mosha e lopës duhet të jetë prej dy deri pes 
vjete, e dashit prej nji deri tri vje.ë. 

Pesha e dashit të therur duhet të jc'ë prej Kgr. 
14 deri 20. si mbas gjendjes tune të tredhun ose jo. 

Mish Viçi. - Në fjalën viç të kupëtohen baktit 
c të dy gjinive (mashkull e femen) e që të kenë nji 
moshë ma tepër se tre muej por jo ina tepër se nji 
vje~ë. Mish i viçit qi do të jepet nuk do të ketë 
kokën, zaret, ka nbet, mushkenin e bardhë, zemrën, 
cleat, veshket, mulcen e bishtin. Mushkenit e zeza 
c gjuha mund të nepen vetem kurse të kërkohet nga 
administrata. 

· Mish Qengji. - Me emën qingj kuptohet bagë 
tija që mos të ketë kalue 6 mujet e tyne. Në të nda 
munit e mishit nuk pershihen kryet, kambët, e orga 
net e tjera të brëndëshme , por mund të ndahea n.e 

rnishë edhe melçija e zezë dhe veshkat kurse t'i k~r 
konjë administrata. 

Mishi i viçit si ai i qingjit duhet të jenë 
bagëtive të ushquerne mirë e të shëndosha, i cilësisë 
ma i mirë që ndodhet në tregë dhei therun së paku 
6 ore në kohën e verën e 12 orë para në <limën. 

Qengji nuk duhet të peshojë ma pakë se Kgr. 5. 
Përgjithësishtë mishrat duhet të jenë të majmi? 

dhe nga ma të mirët qi gjinden në tregë. 
Kontratari duhet t'i shtrohet dispozitave Qeveri 

tare e Bashkijake për vizitën e vulen e mishit përpe 
ra e mbas të thermit si dhe të gjitha dispozitave t{? 
tjera të dhanuna në vazhdim të forniturës. 

Makaronat. - duhet të jenë prej kualitetit ma 
të mirë që ndodhen në tregë. 

Orizi. - duhet të jetë prej kualitetit ma tij 
mirë që ndodhet në tregë. 

Tëlyni (Gjalpi). -- Duhet të jetë i nxjerrun 
vetëm prej majes (kajmakut) të qumështit lopës, 
deles ose dhisë. Duhet të jetë i ngurtë homogen, me 
ngjyr~ të bardhë pek të verdhë, me erë e shije ~ 
kandëshrne. 

Nu1{ duhet të jetë i thartuem, i hidhët, i mykun, 
i ndyet as nuk duhet të keë shije dj~_:Jëse~ Nuk duhet 
të përmbajnë substancë të trashë ma pakë se 85 
pë-qind. Nuk duhet të rezulltonjë i ngjyrosur me 
substanca të damëshme. Do të mund të tolerohea 
vc'ëm përdorimi 1 e pesë përqind krupë kuzhine ose 
maksimum 2 të mijtat bo-at sodium. 

Grishe të thata. - Duhet të jenë prej të mble 
dhunit të fundit, cilsi të mirë, shumë e thatë, jo t 
thrcme ose e vrirnosur, t2 je~ë e lëmuet e jo e pitë. 
Nuk duhet të ketë pluhur, sende a fama të tjera t~ 
ç'do lloji, mundet të tolerohet vetëm pak farë lequ 
mesh në sasi jo ma të madhe se 1 përqind. Nuk du 
het në asnji mëndurë t2 je~ë e perzierne me lloj gro 
shë të ndryeshme. 

Çaji. - Duhet të jetë i llojit të zi jo mo i 
vjetër se nji vjetë. Duhet të jetë prej fletëve të çejit 
të pështjellme me veten e tyne në ngjyrë të zeshkës 
të errët. Nuk duhet të ke.ë të përzieme flete, (gjethe) 
himesh që mos të jenë çaje, as substanca të gjashme 
as kurr nji send tjetër të ndrueshrne ( qoftë mineral 
qoft bimuer). 

Sheqeri. - Duhet të jetë prej kualiteti ma .tti 
mirë që ndodhet në tregë. 

Shpend shtëpijake. - Me këtë emën përshinë 
pulat, zogjte, 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 sëmundje e të mbajtuna mirë. Rosat e patat kanë 
m'u dhanë vetëm kurse të kërkohen prej adminis 
tratës. Pulat e gjallat duhet të kenë nji peshë jo 
ma të pakët se 750 gram copa. 

Voet. - Duhet ~ jen~ voe pule ashtu edhe ii 
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fresklttt1 të kqyruna në dritë do të duken të kjarta 
përrnbrenda, tue i thyem i Kuqi i vozs duhet t~ mos 
coptohet. Nuk pranohen voet e rujtuna për nji kohë 
t~ gjatë me rnjee antiseptike në langun e gëlqeres 
se silikat sode etj. 

Djathi. - Duhet të jetë djathë vendi i bamun 
me qumësht lope e dc'e sh, i bardhë e i paster jo i 
coptuem, të jetë i andëshërn e pa perzieme me mën 
dyrn tjera pos qumështit e mos të ketë landë tjera. 

Kosi. - Duhet t2 je~ë i trashë i xanun fre~<ët 
e pa pas tharbtlna të një formentacioni acetik e pa 
tjera landë pos qumështit lopës e deles. Kosi do të 
dorëzohet në tasa cinqoje të pastër prej 250 Gr. 

Qumështi. :_ Pranohet vetëm qumështi i lopës 
me nji perqindje lande undgre (te'yn) jo ma pakë 
se 3 përqind dhe me nji peshë specifike 1029-1032. 
Ky do të jetë i mjelun fresket e prej lopësh të 
shëndosha pa hile e pa shtesa landesh antiseptike. 
Qumështi do të dorëzohet në enë qelqeje ose hekuri 
të kallajtisuna. 

Voj-Ullini. - Ky duhet të jetë i nji cilësije 
ma të mirë i qujtun voj-ullini virgjini (që d.m.th. i 
nxjerrun nga ma e para e shtrydhun ul.ijsh e pa 
përdorim t'ujit të ngroftë) me ngjyrë prej së verdhi 
të mbyllun në i'.ë verdhë të qartë me nji tharbtësi të 
lirë jo ma teper se 1.25 përqind (i shprehun n'acid 
olcik) e duhet që të jetë voj ullini i kores së rnrame. 

Art. 19 
Kolaudimi i artikujve të ndryshme bahet nga 

Komisioni ushqimit të Spitalit, i cili sigurohet që 
artikujt e dhanun nga kontratari i kanë të gjith'a 
cilesinat e caktueme nga këto kondita të përgjithë 
shme e që i gjegjen mostrave bazë të forniturës (për 
ato artiJmj për të cilat janë caktua mostrat bazë). 

Masa që do të merren në raste mungesash në 
pikpamje të sasisë e të cilësis s'artikujve të paraqi- 
tuna nga kontratari. · 

Art. 20 
Në rast see nga ana kontratarit nuk bahet dorë 

zimi i artikujve ose bahet dorëzimi artikujsh në sasi 
ma të paktë se ajo që kërkohet, komisioni ushqimit 
kujdeset tuj i ble direkt në treg në dëm të kontratarit. 

Art. 21 
Kuer kontratari paraqit artikujt që nuk kanë 

cilësinat e caktuerne, komisioni kolaudimit i refuzon, 
e në rast se kontratari nuk i ndron me nji herë 
me artikujt të mira, kujdeset me i ble direkt në treg 
në dam të kontratarit, artikujt q'u gjegjen cilsinave 
caktueme, në vendin e artikujve të refuzueme. 

Art. 22 
Kurse të metat e cilësis të përmenduna në arti 

kullin e ma parstem janë të lehta (kur asht rasti për 
ushqime) .nuk sjellin asnji damë shëndeti të sëmurve 
q4 do t'i konsumojnë, komisioni i kolaudimit mundet 
a mbe& g.jijkimit e përgjegjësis së vetë me i pranue 

ato artikuj me nji skonto . 5 deri në 15 përqind 
t~ vleftes së artikujve në 

Art. 23 
Në rastet e përmenduna në Art. 20 e 21 11ë 

ashtë se shërbimi nuk pëson asnjë darntim (përse 
artikujt nul: ncvo.itcn me nji herë) Komisioni kalau- · 
dimit mbas gjukimit f përgjegjësis së vet mundet 
mos me e zbatua b'e njen direkt në treg t'artikujve 
që nuk i ka paraq.t në ditën e caktueme ose për 
me sjel.ë të tjera në vendin e të refuzuemvet. 

Art. 24 
Për mungesat e përmenduna në Art. 20 e 21 

cila do qoftë masa e përdorun nga administrata për 
me sigurue shërbimet dhe pa mvarësisht nga kjo 
ma;ë, kurdoherë do t'aplikohet në ngarkim të kon 
tratarit gjoba e parapame në Art. 27. 

Art. 25 
Në sejcilin prej rasteve të tregueme ma parë 

(Art. 20-21-22-23), komLioni ushqimit do t'a har 
tojë për he. ë proces-verbalin e rregulltë në mëny 
rën e caxtuerne në Art. 33. N'at proces-verbal duhet 
të vihet n'evidence mungesa e vërtetueme, refuzimi 
eventual i artikujve, gjoba e aplikueme në ngarkim 
të kontra.arit e masat e maruna (blemje në dame të 
këtij ose pranue me skondo ose leshim afati). 

Mungesa e gjoba 
Art. 26 

Kur kontratari nuk respekton plotësisht ose 
pjesërisht de:yrimet e maruna përsipër me kontratë, 
administrata e Spitalit për mungesat e konstatueme 
ka të drejta me e ndeshkue me gjobat c tregueme 
në Art. që vazhdojnë. 

Gjobat përqindëse llogariten në bazë të çmi 
meve që përfshinë kontrata. 

Art. 27 
Gjoba me 5 përqind do të aplikohet për këto 

mungesa: a) kuer kontratari nuk fornizon tanësisht 
ose pjesërisht artikujt në datën dhe orën të cak 
tueme, gjoba aplikohet mbi sasinë e pa dorëzuerne. 
b) kuer kontratari artikujt që nuk i kanë cilësinat 
e caktuerne. gjoba aplikohet mbi sasinë e artikujve 
të metë. 

Art. 28 
Gjobë me 10 përqind ka me u aplikue për këtë 

mungesë: a) kur kontratari paraqit artikujt që nuk 
kanë cilësinat e caktueme në vendin e atyne të refu 
zuerne po për atë mungesë cilësij e. b) kuer kontra 
tari përsërit mungesat që përmenden në qerrnën A-B 
të artikullit të ma parshërn. 

Art. 29 
Gjobë me 40 përqind ka me u aplikue kur kon 

tratari: a) fornizon artikujt të meta në peshë, për 
veçë rastit në të cilin kjo gja rrjedhë nga pesha 
jo ekzakte ose e ndryeshme pa fajin e fornitorit, 
me gji1hkëtë mbetet gjithmon~ detyrimi kontrararlt 
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me dhanë sasinë e artikujve qe Jan vërtetua të man 
gui. Gjoja a.iliko.ie! mbi sasinë e artikujve dhanun 
të meta. 

b) Në dhanjen e a'rtixujve përdor me dijeni 
pesha jo të tarnanta ose të ndrueshme. 

c) V enë përmbi gj anat vula të Bashkis ose të 
administra.ës false ose të ndrucshme, ose venë vula 
e shenja të marruna prej gjanave të tjera. 

Gjobat në rastet e përrnenduna në germat b 
e c të këtij artikulli, aplikohet mbi shumën e të 
gjith artikujve që do të merren brenda asaj dite në 
të cilën vërtetohet mungesa. 

Art. 30 
Gjobë me 80 përqind ka me u aplikue në ras 

tet e posht-shenueme: 
a) Kuer kontratari, në vënd që me i dlranë 

Spitalit artikujt ushqimore, për qellim mashtrimi dhe 
në damë të Shtetit, ja epë në të holla, ose i plotë 
son me të holla sasinë e mungesës ose sasinë e keqe. 

b) Kuer kontratari jep, paraqit, ose premton 
peshqeshe: ose dhurime në të holla ose në landë ndër 
personelin e nqarkuern me marjcn në dorëzim (të 
ushqimeve, ose që kanë të bajnë me lkontrollimet 
e pranime. 

Gjobat e përrnenduna në germat a-b të këtij 
Art. aplikohen mbi gjith sasinë e artikujve rnarrun 
atë ditë në të cilën vërtetohet mungesa. 

Art. 31 
Të gjitha gjobat e sipër-tregueme dyfishohen. 

në raste që mungesat përsëriten një herë, tri-Iisho 
hen në rastë se përsëritet dy o ma shumë herë. 

Art. 32 
Gjobat duhet të konsiderohen si shprehimisht 

të caktucma midis paleve në lidhje me obl.qimet te 
rnarruna për forr ituren. N'asnji rastë pagesa e gjo 
bave nuk e zgjidl:ë kontratarin nga të kryemit to 
dctprir.it kruesorë, ose nga dertimet e caktucrne nga 
Kodl Penal për ato mungesa që rnveshin cilësinë e 
faj it. 

Art. 33 
Të gjitha mungesat e barnuna nga kontratari do 

të rezultcjnë kurdoherë, nga nji proces-verbal që 
do të perpil.ohct në dy kopje. Verbalet duhet të 
nenëshkruhcn prej kontratarit, i cili në qoftë se ka 
me kundërshtua duhet t'a bajë në nji deklarim të 
shkruern në fund të verbalit mbas firmave të komi-i 
sionit. Në rast se kontratarl refuzon me nënshkrua 
proces-verbalin ose i mëshifet, kjo duhet të vërte 
tohet nga komisioni në vënd të verbalit në fjale. 
Mungesa e nënëshkrimit të kontratarit nuk e prish 
vleftën e verbalit. 

Ku ndersh time 
Art. 34 

Gjithë kundershlirnat që 'mund të lindin midis 
komisionit të kolaudimit dhe kontratarit kanë me u 

vendos, sa ma parë të jetë e mundur nga Drejtor'I 
Spitalit, e cila kur asht rasti për ushqime do të 
dëgjojë ma parë mejtimin e Doktorit të Rojes. 

Kunder vendimit të Drejtorit Spitalit, pranohet 
rckurirni në Drejtorin e Përgj. Shëndetësia e çilt1 
pasi të kctë shqgrtue rethanat e faktit e pasi të ketë 
ba vërtetimet që do të shofi të arsyeshme, ka nu 
vendos në mënyrë tii preme. 

Deri sa te komunikohet vendimi Drejtoris Përgj. 
Shëndetësia kontratari detyrohet t'i koniorrnohet ven 
dimit të Drejtoris Spitalit. 

Art. 35 
Rekllamimet e kontratarit duhet t'i paraqiten' 

Drejtoris Spitalit brenda 24 orëve nga çashti në ti 
cilin ka fillue kundërshimi. 

Llogarie p a q e s a 
A.rt. 36 

Lloqerit e kontratarit janë të përrnuejshrne dhe 
formohen prej deftcsave marje të lëshuerne prej 
.l\'lagazi::ës. Dëftesat e marrjes q'i lëshohet kontra 
tarit duhet të jenë të shkëputuna prej bloku me 
amë c bijë, me nurnur, da.ë dhz të nënëshkruerne prej 
Drejtor it e N'lëgazinicrit Spi.alit. Tjera dëftesa nuk 
do të kenë vleftë dhe pra nuk do të pranohen. 

Në fur:d lë ç'do muaji kontra.a.I perpil 0:1 listën 
përmbledhëse të gji.h a, tikujve marrun gjat muajit 
tue rregjistrue të gjitha dëfiesat ll përditëshrne me 
radhë si mbas datave. 

. A.rt. 37 
Kontratart duhet të paraqesi llogarit Drej 'oris 

Spitalit mbrenda 5 ditëve të para të muajit që vijon 
pas a.i] të cilit ato i përkasin. 

Drcjtorija e Spitalit hon.rollon llogarinë e para 
qitun nga kontratari, zbret, në qor.ë se ka, sasit e 
gjobave ose shumat për ble.nje në lreg barnun në 
'ngarkim të tij, dhe ja paraqet për likuidim Drej 
toris Përgj. Shënde.ë is e cila lëshon mandat-page 
sën në favor të koatratarit n'ar.cen e Thesarit pranë 
111\ir.istris Financave. 

A.rt. 38 
Drejtorija e St i.alit rezervon të drejtën mz pezu 

llue pagesën e të drejtave kontralarit, kur, si mbas 
raporteve të komisionit ushqimit, do të rezulltojnë 
se _ky nuk asht kujdesua për me permiresue sherbi 
min dhe gjendjen e ushqimeve për të cilen që gjo 
bue ose raportua. 

Pezullimi do të mund të bahet deri sa fornitori 
të japë provën e përmirësimit të sherbirnlt e të Iorni 
tures, C; nuk do të vazhdojë ma tepër se 45 dit tuj 
fillue nga data e urdhnit të pezullimit. 

A.rt. 39 
Kuer e drejta e fornitorëve t'autorizuerne për 

pagesë nuk, i paguhet Iorni'orit brenda 60 ditëve 
prej datës së mandatit, fornitori ka të drejtë me 
pre ushqimin njizetë di}~; pas paralajmërimit. Para- 
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I•JrnGrimi do t'i drejtohet Drejtoris Spitalit jo ma 
parë se të kenë kalue 60 ditët e përrnenduna ma 
sipër. 

Art. 40 
Drejtorija e Spitalit ka të drejtë me anullue 

kontraten pa as nji paralajmërim e pa mujtë kon 
tratari me reklamua asnji shperblim kuer kontratari 
nuk i zbaton irntcsisht detyrimet e marrun për si 
PID" në bazë të kontratës, gja që do të konsiderohet 
e provuerne në mënyrë të mjaftueshme nga njena 
cilado e këtyne mungesave: 

a) Kuer kontratari ban nji nga mungesat e 
përmenduna në Ar. 30. 

b) Kuer ban për të dytën herë nji nga mun 
gesat e përmenduna në Art. 29. 

c) Kuer banë për heren e tretë nji nga mungesat 
e përmenduna në Art. 28. 

Anullimi i kontratës për shkaqet e sipërme ka 
për konseguence edhe përvetirnin e garancisë në f\a 
vor të arkës së Shtetit. 

Art. 41 
Tue marrë parasqth gjendjen e sotme nuk cak 

tohet çmime baze për artikujt. Të gjithë , artikujt 
t~ përshima në kët , flet-adj udikat do të paguhen me 
çmimet që do të vërtetohen ose caktohen her pas 
bere nga autorite.et ko.npe.ente. Asht mbi këto çmi 
me që t'interesuemit do të bajnë zbritjen përqindëse 
t~ kërkuerne n' art. 7. 

Art. 42 
Kontratari a.ht i de.uruern me rnbajtë gjithnj,i 

në maqazinët e veta sasin e ushqimit a'i nevojiten 
Spitalit për 15 ditë. 

Art. 43 
Kontra.ari, në zbatim material të shërbimit, mund 

të veprojë me anë të nji përfaqësuesi të vetë i cili 
duhet të jetë person i pëlqyer prej Drejtoris së 
Spitalit e duhet të jetë legalisht i autorizuam për 
me krye të gjitha detqrat q'i ja1~~ nqarkue kontra 
tarit. Ku përfaqësues vcpronë kurdoherë n'ernën e 
për lloqarl të kontratarit e nënë-përgjegjësinë per 
sonale111të këtij të fundit. 

Art. 44 
Janë krejt në ngarkim të kontratarit të gjitha 

taksat Qeveritare, Bashkijake, Noteriale e të ndenji 
autoriteti tjetër kompetentë si dhe taksa e botimit 
në Fletoren Zyrtare e Tomori. 

Tiranë, më 22-8-19-i2·XX. 
Nga Drejtori ja e Spitalit Përgj. Civil 

«Bruno Mussolini» 

SHPALLJE 
Komisjoni shkolluar i Kavajës, në mbështetje të 

vendimit të tij Nr. 12 dt. 31-VII-1942-XX, nxjerrë 
n'adjudikatë paksim ndreqjet, meremetimet e lokale 
vet dhe t'orendivet të tyne qi shkurtimisht shëno 
hen ma peshtë: 

T'interesuemit për hollsine le të drejtohen prani 
këtij Komisjoni. 

1) Formim i dy dhomave në koridor të shko 
llës Nr. 1 e të Femnores e shallirn i tyne. 

2) Meremetim e forcim i tri shtresavet të shko 
llës Nr. 1. 

3) .Me vu xhamat ndër ato dritare e spajoleta 
katër copë e meremetimi i tyne. 

4) Meremetim i katër dyrvet dhe goditja e nji 
portës së re n'oborrin e shkollës Nr. 1. 

5) Shërbetim rne gëlqere e me bojë i të katër 
lokalevet të. qytetit, si dhe pastrimi e lamja e tyne. 

6) Sherbetim e pastrim. i nevojtorevet të të 
gjithë shkollavet, tue u rnbulue me tjegulla vetëm 
atë të shkollës Nr. 1. 

7) Plotsim i rrethimit të kopështit të shkollës 
Nr. 1. 

8) Ndreqje sivashe aty ku nevojitet. 
9) Gjashtë copë tabela të zeza të reja dhe Jtë 

ngjyemit e tabelave të tjera. 
10) M.eremeJm i disa copë bankavet të vjetra 

me nga nji copë dërrasë e gozhdë, aty ku shifat 
nevoja. 

11) Tri copë tryeza të reja dhe tri copë ren 
ditese shkroj ash. 

12) Të goditunit e tridhetë copë bankavet ti 
reja për shkollën Foshnjore si mbas modelit qi. 
ka ky Komisjon. 

13) Shpenzimet e kasnecit, të shpalljes e të pu 
llavet do të paguhen prej sipërmarrësit. 

Kavajë, me 1-VIII-1942-XX. 
Kryetari i Ko:nisjonit Shkolluer 

Kryetad i Bashkis 

SHPALLJE - ANKANDI 
Neni 1. 

Ministrija e Arsimit nxjerr n'ankand publik Iorni 
turën e sasive të poshteshënueme të rna.e.ialit «landë 
drunl» që nevo):en për Shkol.ën Profesionale Indus 
trore të Tiranës. 

Llojet e ndryshme të maerjalit, bashkë me sa 
smat dhe çmimet bazë; rreshtohen kë.u poshtë: 

a) drrasa ahi- të bardhë metro3 40. - g 400. - 
fr. shq. m3 = 16.000. b) drrasa ahi të kuq metros 
6. - x 700. fr. shq. m3 = 4.200. c) drrasa çami I 
metro3 30. - x 600. fr. shq. m3 = 18.000. ç) drrasa 
çami II metro3 50. - x 460. fr. shq. m3 = 23.000. 
d) drrasa arre I metro3 4. - x 800. fr. shq. m3 = 

"· 3.200. dh) kompensate ahi 4 m/m copë 120. - x 22. 
fr. shq. copa = 2.640. e) kompesato ahi 3 m/m cop! 
120 .• x 20. fr. shq. copa = 2.400. ë) kompesati 
plepi 5 m/m copë 120. -x 26. fr. shq. copa = 3.120. 

Shuma e gjithë fr. shq. 72.560. 
Drrasat kanë për të qënë me dimensione të ndry· 
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eshme, sirn bas nevojës që kti për ti pasun Dnijtorija 
e Shkollës Profesionale Indrustrore. 

Neni 2. 
Ankandi ka për t'u zhvillua pranë M.inistrisë 

s'Arsirnit njizet (20.) ditë mbas datës së botimit të 
këtij ankandi në Fletoren Zyrtare. Komisjoni i an 
kandit do të kryesohet prej Ministrit t'Arsimit ose 
prej nji përfaqësuesit të tij me antarët e Këshillit 
Qendruer dhe Kryellogaritari i këtij dikasteri. 

Neni 3 
Ofertat do të paraqi.en ditën e caktueme për 

ankand, në zarfa të mbulluna, para Komisjonit që 
do të formohet si mbas nenit 2 të kësaj shpalljeje 
ankandi. Duhet të përmbajnë pranimin e konditave 
të kësaj dhe zbritjen përqindëse t'ofruëme mbi të 
gjithë artikujt bashkërisht, ose veçan për ç'do arti 
kull, tue pasë nënëshkrimin e kjartë t'ofertuesit, si 
edhe garancinë mbi të cilën bahet fjalë në nenin 5 
~ kësaj shpalljeje. 

Nuk pranohen oferta telegrafike e telefonike, 
gjithashtu edhe ato që përmbajnë kushte ose cilë 
sina [ashta atune qi janë parapa në kët shpallje 
ankandi, shprehje të pacaktueme e t'errëta e qi i 
referohen ofertës së nji konkuruesi tjetër. 

Ata qi do të konkurojnë n'emën të ndenji tjetër 
personi duhet të sjellin me vehte prokurë të regulltë. 

Neni I.I. 
Ankandi do të zhvillohet në mënyrën e para 

pame prej paragrafit 2 të nenit 36 të Rregullores së 
Kontabilitetit d. m. th. me anë t'ofertave të mëshefta 
që do të krahasohen mandej me skedën e mësheftë 
të pregatitun me parë prej Ministris s'Arsirnit, në 
të cilën shënohet përqindja minimale e zbritjes qi 
mund të mërrijnë ofertat. N'orën 9 para dreke të 
ditës së caktuëme për ankand, Kryetari i Komisjonit 
haj) ankandin, tue vue mbi tryezë skendën e mësheftë, 
mandej i u njo.ton konkuruësvet objektin e ankandit 
dhe konditat e kontratës. Deri në tre orë mbas 
hap jes së ankandit vazhdohet në pranimin e ofertave; 
Ofertat e paraqituna nuk -rnund të tërhiqen. por 
vetë ofertuesat mund të paraqesin dhe oferta të • tjera përmirësimi, në riferim të së parave, para se të 
fillohet çelja e zarfave. Mbas tri orëve në prani të 
konkuruesave, çelen zarf'at, dhe, mbasi të jenë kra 
hasue ofertat me skedën e rnëshet.ë, Komisjoni i 
ankandit i adjudikon sipërmarrjen ·ofertuesit ma të 
mirë. 

Neni tJ. 
Si garanci për të marrë pjesë në kët forniturë 

caktohet shuma fr. shq. 7 përqind mbi shumën e për 
gjithëshme t'oiertës paraqitun. Kjo garanci mund të 
derdhet në favor të Ministris s'Arsimit në çdo arkë 
financjare të Sshtetit, ose në çdo qendër të Bankave 
të njoftuna prej qeverisë Mbretnore. Pranohen e 
dhe garanci me pasuni të patundëshme të pengul.lme 

Nr. 1•1 

n'Ipotekë të parë në favor të Thesartt Shtetnutt, me 
konditat e paraperne në nenin 2 t4 requllores si kon 
tabilitetit. Në përfundimin e ankandit garancitë ii 

këthehen ofertuesave që nuk iu adjudlkchct fornltura: 
sipërmarrësit i mbahet deri në shlucmjen e detyrime 
vet të caktueme në kontratën që do të lldhet me ti\. 

Neni 6 
Materjali i përfshimë në kët shpallje do të do 

rëzohet pranë Drej.o fa së Sh'collës Pro"e sjonale In 
dustrore të Tiranës në qodinat e reja (Lagja Brakë). 
Dorëzimi do të bahet në pranin e Magazinerit t~ 
Shkollës Profesjonale Industro.e dite Kri;e· a. it 1~ De 
gës Zdrukthë.aris të kësaj shkolle, të cilët kanë të 
drejtë 'me e këthye malin rnenjiherë, në rrast se 
nuk i përgjegjet cilësivet dhe kua'itctit të treguem 
në nenin 1 të kësaj shpal' jeje, pa pasë të drejtë si 
përmarrësi me kundërshtue. Dorëzimi do të bahet 
prej sipërmarrësit herë mbas herë dhe rnbrenda nji 
mueji nga data e nënshkrimit të kontra'ës. 

Të gjitha shpenzimet e transportit janë mbi si 
përmarrësin. 

Neni 7. 
Sipërmarrësi detyrohet me nënshkrue kontratën 

rnbrenda 5 ditëve nga data e komunikimit të lë 
shimit të [orniturës. Për materjalin e depozituem, 
sipërmarrësi detyrohet me fillue menjiherë dorëzi 
min mbas nënëshkrimit të kontratës. 

Neni 8. 
Në qoftë se sipërmarrësi e dorëzon rnaterjalin e 

sipërm të metë ose në kualitete të ndryshme nge 
cilësinat e bame në nenin 1 të kësaj shpalljej;.l 
detyrohet me e zavendësue me të tjera në kualitete 
të njajta me atë të caktueme. Materjali nuk duhet ti 
dorëzohet i laqun, i prishun ose i çamë. Në qoftf 
se nuk dorëzohet në kohë, në sasinë dhe në kualite 
tin e caktuam ose nuk plotësohen mbrenda kohës 
të metat nga ana e sipërmarrësit, Ministrija e Arsi 
mit ka tagër me e ble vetë në lreq dhe sipërmarrësi 
në këtë rrast detyrohet me pague vleftën e materjallt 
të blemë. Në kjoftë se kundërshton pagimin e kësaj 
vlefte, Minis~rija e .8.rsimit e paguen prej garancisl 
që ka në dispozicjon dhe prej shumës qi ka për 
të marrë sipërmarrësi. Në qoftë se këto shrregu 
Ilime përsëriten tri herë, në mënyrë qi do të darntoj 
në z batlrn.n e kontratës, Mir;is1rija e Arsirr:it ka 
tagër me e pi Ishë këtë, pa pa~ë të drejtë sipërmarrësi 
me kërkua damshpërb.irne dhe as me u drejtua ni 
Gjyq për këtë qël.im. Në racë që materjali i kër 
kuem nuk gjindet në treg dhe sipërmarrësi nuk 
mund t'a dorëzojë rnbrenda afatit të caktuam në 
nenin 6 të kësaj shpalljeje, Ministrija e Arsimit 
ka të drejtë me e prishë kontratën; e për këtë rrasit 
sipërrnarrësi e humb garancin~. e cila rrggjii.trohtt 
e ardhuri në favor të ShtQtit. 
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Neni 9. 
Mbas dorëzimit të rrequl'të, edhe pjesuer, të 

të rnaterjalit të përshkruam në të shpallje ankand, 
sipërmarrësi bashkë me urdhën-ngarkimin e lëshuam 
nga Drejtori ja e Shkollës Prolc-jona'e Industro; e, i 
paraqet Ministris s'Arsimit fakturën përka.ëse për 
materjalin e fornizuem me çmimet bazë dhe zbrit 
jet përqindëse të mbrrijtuna n'ankand. Ministrija e 
Arsimit mbassi të shqyrtojë fornizimin e rregulltë 
lëshon në favor të sipërmassësit, e mbi çdo arkë 
financjare të Shtetit, mandat pagesën relative. 

Neni 10 
Shpenzimet e kontratës, ato të shpalljes të Fle 

tores Zyrtare, taksa të tjera shtetnore dhe 2 përqind 
;'taksë Bashkije mbi shumën e përgjithshme të ofer 
tës janë mbi sipërmarrësin. 

Tiranë, më 13-VIII-1942-XX. 
Nga Ministrija e Arsimit: 

Lajmerim 
Emin Kabashi Maskaresh Prizren; Mus Sherif 

Kabashi, %askaresh Prizren; Zenun Rustem Kaba 
shi, Maskaresh Prizren; Ismail Rexhep Kabashi, Mas 
katesh Prizren; Sadri Kabashi, Maskaresh Prizren; 
Avdi Ram Curri, Maskaresh Radovec (Pejë) Aishe 
Adem Rama, Maskaresh Prizren; Zek Musa Marina, 
Maskaresh Pejë; Sali Kadri Karoceva, Maskaresh 
Kosovë; Jonuz Hasan Dashi, Kalush. Pe.ë : Muharem 
Dashi, Kalush Pejë; Sejdin Zej-tel Dervishi Kalush 
ZOstrec (Monastir); Bajram Ncbi Derniraj, Kalush 
Ostrec (Monastir); Xhemal Ve"i Karpen, Më'wf (Ko 
sovë); Daut Muharrem Ka-pen Diber; Ibrahim Ajet 
dhe Ajet Ibrahim, Karpen. Prishtinë; Filip Delhusa, 
Germaj. Prizren; Selman Dani Germaj Prizren: Hus 
ni Jakuµ Merna, Palla]. Strugë; Ir Iam Mehmet Sela 
ci, Palla]. Mitrovicë; Hasan Asllan Lisi ca, Pallaj, 
Mitrovicë; Bajram Mehmet Se'aci. Pallaj. Mitrovicë; 
Shaban O\'\ittar Gorici, Pa llaj, Priz. en; Seid Rushit 
Bubaveci, Palla]. Peë , Fëmij e Bahtjar Ajdinit, Pa 
llaj. Shkup; Fëmij e Bajram Sules. Palla]. Ferizo 
viç: 

Mbasi juve jeni !argue nga toka dhe shtëpija 
cedueme prej Shte'it, ko nisioni imigracionit ju fton 
që mbrenda rnuejit të paraqiteni në krye tokës (afat 
tri dhet dit); Në rasë të kundertë në bazë të nenit 
II të Shtojcë Ligjës, jeni të xhveshun nga e drejta e 
zotnimit të prones. 

Kavajë me 24-7-1942-XX. 
Kryetar' i Komisionit. 

Shpallje Gjyqe~h 
VENDIM AF A TI P£R 

T'ARATISUN 
Mbnsi nuk asht zanun Lefter Merkuri, i biri i 

Ojine, bsnuës ' ne katundin Pilur, qi pandehet se 

me d. 12 - 6 - 1940 ka vrare të qujtunin Dhi mo M~r 
kurin nga ay katund; Kryeta;ia e Gjykatës sëShk. 
I re Gji-iokas'res që prej daës shpalljes të këi ven 
dimi, të pandehunit përmenduri i nep dhetë di'ë a'at, 
për me u prezantuë para Gjykatës. Në kjoftë se 
nuk i paraqitet Gjykatës mbrenda këti afa'.i vër· 
tetohet se nuk don 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 karabinjerët e policët janë të de'uruern 
me zanjen e tij. 

Për plotësimin e veprave të pf)rmënduna i asht 
shkrue Prokuroriës Shtetit dhe nz mbështetje të ne 
nit 371, 372 të procedurës penale shpallet ky vendim 

Gjinokastrë, më 2-7-1942-XX. 
Kryetar i Gjyqit. 

* * * 
Mbasi nuk asht zanun Nikolla Baxheli, i biri i 

Ianit banuës ne katundin Gline, qi pandehet se me 
d. 22-3-1942 ditën e Djelë ka vrarë të qujtunin Hate 
Utin nga Gjinokastra; Kryetaria e Gjykatës së Gji 
nokastres që prej datës shpalljes të këti \ ven 
dimi, të pandehunit përmenduri i nep dhetë ditë afat, 
për me u prezantuë para Gjykatës. Në kjoftë se 
nuk i paraqitet Gjykatës mbrenda këti afati vër 
tetohet se nuk don ju bindë ligjës, dhe kështu ka 
me u shikuë gjyqi në mungesë, kan me ju rrëzue të 
drejtat civile, ka me ju sikvestruë pasunia dhe me 
as nji mënyrë nuk ka me pasë të drejtë ankimi, 
mbi veprimet e bamuna. 

Të gjith karabinierët e policët janë të detyruem 
me zanjen e tij. 

Për plotësimin e veprave të përmënduna i asht 
shkrue Prokuroriës Shtetit dhe në mbështetje të ne 
nit 371, 372 të procedurës penale shpallet ky vendim 

Gjinokastre më 2 - 7 - 942-XX. 
Kryetar i Gjyqit. 

* * * 
Mbasi nuk jane zanun Hodo Zervoj, Hariz Sha 

Zlari dhe Rushit Golerni nga katundi Push-Bardhe 
e Gjinokastres, që pandehen se me datë 23 Qershor 
1941 kanë plagosur me pushkë të quajtunin Selfe 
Iljazin dhe se kanë grabit dhite e Kolektivitetit te 
katundit Mesopotam te Delvines, Kryesija e Gjy 
kates se Gjinokastres qe prej dates se shpalljes te 
ketij vendimi, te pandehunve të permendur u nepet 
dhjet dit afat, për me u prezantua para Gjykates. Ne 
qofte se nuk i paraqiten Gjykatës mbrenda .keti] 
afati vertetohet se nuk duan me ju bindi ligje, dhe 
keshtu ka me u shikue gjyqi me mungese, kane me 
ju rrëzue te drejtat civile, kane me 'ju syksetrue 
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pasunia dhe me as nje menyre nuk kanë me pas te 
drejte ankimi mbi veprimet e mbarnuna. 

Të gjith ka ·abinjerët e policët janë të detyruem 
me zaujcn c tij. 

Për plotësrnin e veprave të përrnënduna i asht 
shkrue Pro'<moriës Shtetit dhe në rnbështeje të ne 
nit 371, 372 të proccdu ·ës penale shpallet ky vendim 

Gjinokastre më 2 - 7 - 942-XX. 
Kryetar i Gjyqit. 

* * * 
Me qene se nuk eshte zcne i qojturi Jonus 

Rexhep, nga l.a'undi Debrove, tash i arutisur, per 
shkak se ne ~8 - 3 - 942, me qellim vrasje ka qe 
lluar me arn en cc mca.rte ça lcje t e auo i e.cvet kom 
petente, disa herë drejt një grumbul'i të popullsisë, 
midis kcturc dhe pleqesise katundit Debrovë, tue 
vrarë Husen Sherncn dhe plagosur Rakip Dernire, 
nga katundi Debrovë, Prandaj Krycsija e Gjyqit 
Kolegjijnl te Korçës, i jep dhjete ditë ~fat të 
pandehu-It te a-a.iszr qe te prezantohet para gjyqit 
kolegjijal të Korçës, dhe ne rastin e kundert ver 
tetohet se nuk i bindet ligjes dhe keshtu gjyqi do 
te vazhdojë ne munge:ën e tij. do te përjashtohet 
nga të drejtat civile, do t' i sekuestrohet pasurija 
dhe me as nje menyre nuk ka te drejte ankimi per 
veperimet e bere. 

Te gjithe. karabinieret si dhe organet e tjera te 
sigurimit publik jar:e te de'.yruar me kapjen e tij. 

Per plotësimin e veperImeve te siperrnendura, 
ju shkrua Proxurorise Mb:e~nore dhe ne mbeshtetje 
te neneve 371 e 372 te P. P. shpallet ky vendim. 

Korçë, me 7 Korrik 942-XX. 

* * * 
Mbasi nuk .,asht zanun Ahmet Sulova, i biri i 

Lahit, banues në Laç të Kruës, qi pandehet se me 
d. 24 -10 - 941-XIX ka qelluë me qellim vrasje Sa 
dik' Shimën dhe më dt. 7-11-1941-XIX. ka vrarë 
Hajdar Musa Hrhën, Kryetaria e Gjy!rntës së Shk. 
I Durrësit që prej datës shpalljes të këti ven 
dimi, të pandehunit përmenduri i nep dhctë ditë afat, 
për me u prezantuë para Gjykatës. Në kioftë se nuk 
i paraqitet Gjykatës mbrenda këti afati vërtetohet 
150 nuk don me iu bindë ligjës, tlhe kështu ka 
me u shikuë gjyqi në mungesë, kan me ju rrëzue të 
drejtat civile, ka me ju sikvestruë pasunia dhe me 
as nji mënyrë nuk ka me pasë !të drejtë ankimi 
mbi veprimet e bamuna. 

Të gjith karabinjerët e policët janë të detyruem 
me zanjen e tij. 

Për plotësimin e veprave të përmënduna i asht 
shkrue Prokuroriës Shtetit dhe në mbështetje të ne 
nit 371, 372 të procedurës penale shpallet ky vendim 

Durrës, më d. 20 - 7 - 942-XX. 
Kryetari 

Nr. 1•1 

* * * 
Mbasi nuk asht zanun Hgsen Bonjaku i biri 

Zeqos banues në Klostë Ballshit, qi pandehet se më 
13-11-941 ditën e ka orar të qujtunin Asllan Ilje 
zin nga Kuta, Krgetaria e Gjykatës së I Be 
rat që prej datës shpalljes të këti vendimi, të 
pandehunit përmenduri i nep dhetë ditë afat, 
për me u prezantuë para Gjykatës. Në kioftë se nuk 
i paraqitet Gjykatës rnbrcnda këti afati vërtetohet 
'se nuk don me ju bindë ligjës, dhe kështu ka 
me u shikuë ghJqi në mungesë, kan me ju rrezua të 
drejtat civile, ka me ju sikvestruë pasunia dhe me 
as nji mënyrë nuk ka me pasë të drejtë ankimi' 
mbi veprimet e barnuna. 

Të gjith karabinierët e policët janë të de:uruem 
111e zanjcn e tij. 

Për plotësimin e veprave të përmënduna i asht 
shkrue Prokuroriës Shtetit dhe në mbështetje të ne 
nit 371, 372 të procedurës penale shpallet ky vendim 

Berat, më 20- 7 -1942-XX. 
Kryetari 

* * * 
Mbasi nuk asht zanun Beqir Toska i biri Te 

fikut banuës në Luar. qi pandehet se me dt. 19 
Janar \1941 ditën e Hanë ka grJbitur 'të quj 
tunirt lThoma Metrushin, Kryetaria e Gjykatës së 
Shki e Beraht që prej datës shpalljes të këti ven 
dimi, të pandehunit përmenduri i nep dhetë di!ë afat, 
për me u prezantuë pa-a Gjy'.rntës. 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 barnuna. 

Të gjith karabinjerët e policët janë të detyruem 
me zanjen e tij. • 

Për plotësimin e veprave të përrnënduna i asht 
shkrue Prokuroriës Shtetit dhe në mbështetje të ne 
nit 371, 372 të procedurës penale shpallet ky vendim 

Berat, më 25 - 7 - 1942-XX. 
Kryetari 

AKT - GJYKIMI 
Në emër të Madhënisë së tij 
Viktor Emanuel III 

Për Hir të Zotit dhe Vullnet të Kombit 
Mbret i Italisë dhe i Shqipnisë 

Perandor i Ethiopisë 
Gjyqi Fil'uer i Elbasanit (D. P.) i formuem prej 

Gjyqtarit Filluar Z. K. Bozgos tue qenë -qati edhe 
N/Sekretari Z. M. Rexha si notershkrues, për .me 
këqyrë padien e ngrehun prej Prokurories Mbretnore 
në emër të së drejtës botnore kundra të pandehunlt 
Bertacchi Alfonso Luigjit, nga Kostibissara (Viçenza). 
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e Italies e banues në Elbasan, për shkak se me datë, 
1-6-1941 asht kapë prejë Karabinjeris i dehur · e 
dhe në gjendje të nduteshme, në gjyqimin · e rje 
dhun botësishtë në mungesë të pandehunit, sot me 
datë 9.-8-1941-XI~ botsisht ka gjykuem: 

Vendim 
Denimin e të pandehunit Bertacchi l\lfoqso Lui 

gjit, vjeç 31 nga Çostibissara (Vlçenza) e Italics. 
me \dy ditë burgim edhe me 10 Fr. ari gjobë të lehtë. 

Shpenximet e vendimit Fr. ari 5 i ngarkohen të 
denuemit. t • 

Ky vendim mund të kundërshtohet edhe të dik 
timohet. l 

l\ryena 
Në Gjyqimin e rjedhur rregullishtë në mëngren 

e sipërtregueme mbi Ankesën e Prokuroris së Mbre 
tit Nr. 150 e datë 12-6-1941 në mungesën e të padi 
tunit, i thirrur rregullishtë me anë të thirrjes së të 
botueme në Fletoren Zgrtare Nr. 110 e datë 24-7- 
1941. I 

Vepra e të pandehunit si ma sipër provohet me 
proces-verbalin e rastit mbajtë nga Karabinjerija e 
me mos prezantimin e të j andehunit para Gjyqit. 

Faji i tij asht kontravencjon i parashikuam prejë 
nenit 549 të K. P. 

Pr a n d a] 
Gjykata në bare të këtij nenit vendosi denimln 

e :të pandehunit me dhetë Fr. ari. gjobë të lehtë e me 
tri ditë burgim të lehtë, i cili burgim në bazë të 
nenit 2 të Ligjes me datë 28-4-1937 i këthehet në dy 
ditë burgim. 

Ky vendim asht dektaruem me 9-8·1941-XIX. 
Elbasan, me 9-8-1941-XIX. 

Gjyqtari· Filluer : 

DEKRET - PENAL 
Në emër të Madhënisë së Tij 
Viktor Emanuel III 

P~r Hir të Zotit dhe Vullnet të Kombit 
Mbret i Italisë dhe i Shqipnisë 

Perandor i Ethiopisë 
Gjykata Fllore e Vlorës e formueme prej Gjyq 

tarit Filluer Z. Vasil Levanit i asistuem prej N Se 
Zkretarit Selfo Mertiraj; 

Passi shqyrtoj aktet e referueme me ankesën nr. 
128 datë 9-4-1942-XX, të Prokurorisë së Shtetit, me 
të cilën kërkohet dënimi i Spiro Telo, shofer i kam 
jonit 1125, banues në Permet, për fajin e qarkullimit 
me drita të hapta të kryeme më 12-2-1942-XX, në 
Vlorë dhe të parashikueme p~ nenit 482 K. P. ; 

Tue marrë parasysh se faji i të pandehunit pro 
vohet mjaftësisht me proces-verbalin e mbajtun mbi 
ngjarjen prej Komandes Seksionit 273 KK. MM. Vlo 
r~; i 

Tue 'marrë parasvsh se vepra e sipfrtregueme 

ti 
parashikohet si faj prej nenit 482 të Kodit Penal; 

T~e marrë parasysh se për këtë faj ndiekjet ba- 
hen 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· muajit prill të vjetit 1942-XX; 
Vendosi 

Në bare të dispozitave të sipërtregueme dënimin 
e Spiro Telo, shofer i kam joni me Nr , .1125, ba 
nues Permet, me 15 (pesëmbëdhjetë) Fr. Shq. gjobe 
të lehtë. 

Tue 1i ngarkue dhe shpenximet e gjykimit fr. 
pesë. 

Ky 'dekret dënimi bahet pa tjetër i eksekutue 
shëm në qoftë se nuk do të kundërshtohet brenda 
pesë ditve nga data e komunikimit. 

Vlonë, më 17-4-1942-XX. 
Gjyqtari Filluer 

SHRuRTI.M - AKT - GJYKIMI 
Në emër të Madhënisë së Tij 
Vik to r Em a n u e 1 I I I 

Për Hir të Zotit dhe Vullnet të Kombit 
Mbret i Italisë dhe i Shqipnisë 

Perandor i Ethiopisë 
. . . 

Gjykata Kolrgjiale e Korçës D. C. tue dekllarue të 
provuar padien e paditëses ./\.'litri Josif Jankos, nga 
katundi Çarshovë i Leskovikut, të ngrehun kontra të 
paditunit 'Argjir Nasi Sterjos, nga katundi Trebozisht, 
tash me banim të paditur në Rumanie, i gjykuar në 
mungesë për çkunorëzirn: 

Për arësgenat e, tregueme në proces-verb alin e 
gjykimit dhe në bazë të nenevet 206 të K. C., 100, 
301, 302, 531 e 533 të Sht. se II të K. Pr. C. e 138 
të Pt:. C., 

Vendosi 
· Zgjidhjen fe martesës legjitime të· kontraktuar 

midis ndergjyqësvet të naltpërrnendur për fajin e të 
paditunit. 

Urdhëron ' 
Transkriptimin e këti vendimi mbasi të rnarë 

formën e preme në thembrat e radhorevet të gjendjes 
civile të nderqjuqesvct dhe detyronte paditunin me 
pagimin e spenzimevet gj!Jqnore. 

Ky vendim u dha me të drejtë kundërshtimi e 
diktimi dhe botimi i tij në Fletoren Zyrtare Jca 
gjithë efektet e komunikimit. 

Korçë, me 17-7-1942-XX. 

Zev. Kryetar' i Gjyqit Shk. I: 
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da~n 11-6-1941, tue qenë në bashkëpunim me njeri mbasi në këte datë dotë gjykohet padia Penale që 
tjatrin kanë vjedhur 2000 tiedomatire dinamit me është ngrehur kundra tij nga ana e Prokurorit të 
vleftë 500 Fr. Sh. të shoqërisë Simoncini, dinarnite Mbretit, për fajin se ka keq përdorur besimin e 
në fjalë ja kanë shit Anastas Priftit nga Lukova. padisit personal Vaso Lules, nga Gjino:rnstra duke i 

Kjo shpallje ze vendin e komunikimit të letre mbajtur një sepet dhe disa plaçkatë tjera. 
thirjes, në rast të mos prezaniimit ka për t'u shikuar Kjo thirje ze vendin e komunikimit, dhe në 
gjyqi në mungesën e tgne dhe ka me u ekzekutua pjesa rast të mos prezantimit ka për t'u shikuar gjyqi në 
e garancisë për mos prezantimin e tyne që ka lë- mungesë të tij. 
shue. \ Gjinokastër, me 22-7-1942-XX. 

Gj inokastrë, me 27-7 -1942-XX. ' K r y et a ri 
Kryetari 

~'F KURTIM - AKT - GJYKIMI 
Në emër të M.adhënisë së Tij 
Viktor Emanuel lii 

Për Hir të Zotit dhe Vullnet të Kombit 
Mbret i Italisë dhe i Shqipnisë 

Perandor i Ethiopisë 
Gjykata Kolegjiale e Korçës D. C. tue dekllarue 

të provuar padien e paditëses Parasqevi Dhorit, nga 
Korça, të ngrehun kontra të paditunit Naum Kostan 
din Marjanit, po nga Korça, tash me banim të pa 
ditur në Shtetet e Bashkuerne t'Amerikës së Veriut, 
i gjykuar në mungesë për çkunorëzim ; 

Për ·arësyenat e tregueme në proces-verbalin e 
gjykirr.it dhe në bazë të nenevet 206 të K. C., 100, 
531 e 533 të Sht. se II të K. Pr. C.; 

Vendosi 
Zgjid!ijen \e ~artesës legjitime tenkontraktuar mi 

dis ndergjyqevet të naltpermendur, për fajin e të 
padi tunit. 

nues më parë në Tiranë, sod me banim të paditur, 
mbasi ka m'u gjykue si i pandehur për vetgjyqsi e 
damtim mbi padijen e ngrefur prej Pucci Emio, ba 
nues në Tiranë. 

Në rast të mos prezantimit të tij në ditën dhe 
orën e sipërshënueme, ka m'u shikue gj_;qi në mun 
gesë, dhe këjo ftesë e botueme në Fletoren Zyrtare 
zen vendin e komunikimit. 

Tiranë, me 14-7-1942-XX. 
Zev. Kryetar' i Gjyqij 

* * * 
* * * Thirren rne u prezantua para Gjykatës Paqit 

Pukës \D. P. me datën 16-9-1942-XX, ora 9 para 
dreke të pandehunit Francesco Turri, Grande Umber 
to, Madotto Vittorio, Gristiani Atiglia e Chinese 
Giuseppe, të gjith nenshte.as Italjan e ma parë ba 
nuesa në Shemri, me profesion puntor në Shoqërin 
e SICELPIT, të cillt pandehen përse pa pasë lejen e 
duhun 'kan kuxue me pre drue në pyl'in e Shte.it. 

Kjo thirje zen vend e komunikimit. 
Pukë, me 15-7-1942-XX. 

Thritet për tu prezantuar para Gjyka'ës Kolegja'., 
të Durrësit, i pandehuri Zef Geg Zhabi nga Mirdita 
tash me banim të padituri në Shqipni, për tu prezan 
tuar me .dt. 30-9-1942-XX, ora 9 para dite, i akuzuar 
për vjedhje të nqja.ë në muajin shtatuer 1940. 

Në rast se i pandehuri nuk prezantohet diten dhe 
orën e sipër shenueme ka me u vendos gjykimi i 
çështjes në mungesë si mbas ligjës. 

Durrës, me 14-7-1942-XX. 

* * * 
Thiret i padituni Stefan Kosta Babi, nga katundi 

Kostar, e tash me banim të pa ditun në Greqi, të 
prezantohet në N/Prefekturën e Delvinës me dt. 2- 
9-1942-XX, ora 9 para dreke, t'u gjykue në një 
padije civile që ka ngrehur kondra tij paditsija Kate 
rina Kosta Babi nga katundi i Kostari i Delvinës. 

Mos ardhja e tij me dt. e sipërme shkakton 
shikimin e gjyqit në mungesë. 

Kjo thirje ze vendin e komunikimit një muaj 
mbas datës botimit në Fletoren Zyrtare. 

Delvinë, më 14-7-1942-X. 

\ 

Urdheron 
Transkriptimin ~ këti vendimi mbasi të .narë 

f,mr,en e prerne në thembrat e radhorevet të gjendjes 
j,ugesvet dhe detyrohet paditunin me 

panimin ~-:s,penzimavet __ glii~Uti. "'' . 
K!J vendim u dha me të drej~-kundresfit1mf 

diktimi dhe botimi i tij në I Fletoren Zyrtare .ka 
gjithë efektet E: komunikimit. 

Korçë, me 17-7-1942-XX. 
Zev. Kryetnr' i Gjyqit Shk. I: 

Pretor i Kryetari 

___ ,_ ••• -~.._. ••• ..,, .•• v:::,uu ! ital'i::.1e, M1u1l:!r e oanues ne 
Shqipëri me banim të paditur. 

M.os-ardhjamë.d:t. e orën e siJ:,ër caktuar ~hkakton 

shikimin e gjyqit në. mungesë. 
Kjo thirje zen vëndin e komunikimit një muaj 

"-S botimit në Fletoren Zyrtare. 
T)elvinë, më 10-7-1942-XX. f 

Gjyqtari Paqtuës 

* * * 
r. i.,· 

~ .•.• ,-~··-~••~• p«-• 111,<. • UL• 1')•;•1 :7 

M.azzolini Giovani Eaccista i biri i Ler 
Tonezzo, më parë banues në Tiranë a· 
«SAT A» 'dhe tash me banim t~ 

Mos ardhje në dt. e sip,r·~ 6." 
kimin e gjyqit në munge·ë .. / · \"':i 

Kjo 'thir]e zen vend; '"' , 
mbas datës të bo~iIP;/ 1,<t v 

Delvinë, më 1l1~0 

. * * * 
"ër me u prezantue në Gjykatën Kole- 

-në për me dt. 17-9-19l12-XX, ora 10 
" ejte i pandehuni i quajtun: Ibra· 

nga Prizrendi ish banues në 
,m të pa ditun në Shqipnie, 

-izohet se në Shtatuer 19l10 
-nazan Dokut i ka vjedh 

dreke, i quajturi ]orgji Niça nga Hoçishti i Bilish ••• , 
sod me banim të padijtur në Shqipni, mbasi ka m'u 
gjykue si i pandehur për damtim e përdorje violen 
ce në damin e Sotir Esqit. 

Në rast të mos prezantimit tij në ditën dhe 
orën e sipërshenuerne, ka me u shikue gjyqi nf 
mungesë dhe këjo ftesë e botueme në Fletoren Zwr 
tare zen vendin e komunikimit. 

Tiranë, me 14-7-1942-XX. 

SHPALLJE 
Tue qenë se kam konvertue nga besimi Ortho 

doks n'atë Mysliman, për efektet e nenit 276 të K. 
Civil, kam kërkue që emni i jem Thoma të ndërro 
het n'ernnin e zgjedhun Ali. 

Me .qenë se Ministria e Drejtësisë e ka gjetë 
t'arësyeshme ndërrimin e ernnit, në virtut të nenit 
103 Nr. 1 ~ Ligjës mbi aktet e Gjendjes Civile 
publikoj këte kërkesë në Fletoren Zyrtare me që 
llim që t'i nepet rasti kujtdo që kujton se ka intere 
së me parashtrua kundërshtimet rnbrenda afatit që 
konsakron neni 104 i ligj~s në fjal~. 

Ordonance : 
Në mbështetje t'urdhnit autorizues të P. T. Mini 

stris Drejtories Nr. 3181 dt. 6-6-1942-XX, dhe në 
vyrtyt të nenit 103, të ligjës mbi aktet e gjendjes ci 
vile, urdhnohet botim ~ kësaj shpallje në Fletoren 
Zyrtare. 

Shijak, me 5-IX-1942-XX. 

Kryetar' i Gjyqit. 

* * * Thiret me u paraqit para 
Delvinës si i pmdehur përme dt. 
9 para dreke i quajturi Picerni 
i biri Paskual'.t nça Abrio'a e Pot2rz 
tar dhe tash me banim të paditur në Shq 

Mos ardhja me dt. e sipërme shkak 

min e gjyqit në mungesë. 
Kjo 'thirje zen vendin e komunikimit 

mbas botimit të saj në Fletoren Zyrtare . 
Delvinë, me lll-7-1942-XX. 

Gjyqtari Paqtues 
* * 

prezentue në gjykatën Kolegjale 
me datën 17 -9-1942-XX. ora 9 para 

Ejte, i pandehuni i quajtun: .Mehmet 
Shkodra e tash me banim ti pa ditun 

Thirret m'u prezantue para Gjykatës Fillore ( d. 
p.) në Tiranë, me datën 21-9-1942-XX, ora 9 para 
dreke, ~ quajturi Reshit Ymer Ymeri, nga Dibra, 
me parë në Tiranë, sod me banim të paditun mbasi 
ka m'u .gjykue si i pandehur për rrafjen e Niazi 
Reshi tit. 

Në 'rast të mos prezantimit tij në 'ditën dhe 
.orën e sipër shenueme, ka m'u shikue gjyqi nl 
mungesë të tij dhe këjo ftesë e botueme nQ Fle 
toren Zyrtare zen vendin e komunikimit. 

Tiranë, me 14-7-1942-XX. 

m sxa me u prezen 
Gjyka'.ë ka me 
~ë tij. 
Zyrtare dhe zen 

i Gjyqit. 

* * * 
Thritet si ipandehur i quajturi Shyqyri Ramazani, 

Shofer nga Tirana, mt me banim tepaditur në Shqip 
ni që të prezantohet para Gjykatës Kolegjiale të 
Gjinoknstrës me dat~n 23-9-19ll2, ora 9 para dreke, 

Kryetari' i Gjyqit. 
Gjyqtari Paqtues SHPALLJE 

Thritet të prezantohet para gjyqit Kolegj al Gjino 
kastres, D. P. me datën 14-7-1942, ora 9 në mëngjes 
si të pandehun Moskadelli Bambino Ladino lindur 
në Kallazio dhe Zagirini Ilia lindur në Maskido të 
Italisë, sot me banim të paditur, tue akuzuar se me 

LET£R THIRRJE 

Thirret (m'u prezantua para Gjyqit Filluer të 
Tiranës, me · datën 21 shtatuer 1942-XX, ora 9 para 
dreke, i quajturi Tom Mark Xhura], nga Gruda, ba- 
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~F KURTIM - A.KT - GJYKIM.I 
Në emër të M.adhënisë së Tij 
Viktor Emanuel III 

Për Hir të Zotit dhe Vullnet të Kombit 
Mbret i Italisë dhe i Shqipnisë 

Perandor i Ethiopisë 
Gjykata Kolegjiale e Korçës D. C. tue dekllarue 

të provuar padien e paditeses Parasqevi Dhorit, nga 
Korça, të ngrehun kontra të paditunit Naum Kostan 
din Marjanit, po nga Korça, tash me banim të pa 
ditur në Shtetet e Bashkuerne t'A.merikës së Veriut, 
i gjykuar në mungesë për çkunorëzim; 

Për arësyenat e tregueme në proces-verbalin e 
gjykirr.it dhe në balk të nenevet 206 të K. C., 100, 
531 c 53:S të Sht. se II të K. Pr. C.; 

Vendosi 
Zgjid1'jen \e martesës legjitime tankontraktuar mi 

dis ndergjyqevet të naltpermendur, për fajin e të 
paditunit. 

Urdheron 
Transkriptimin ·~ këti vendimi mbasi të ,narë 

rormen e preme në thembrat e radhorevet të gjendjes 
i,u,qesvet dhe detyrohet paditunin me 

paqlrnln ~ -is·penamavet ~ 
K11 vendim u dha me të drejtë kundrësfitirnr-e 

diktimi "dhe botimi i tij në I Fletoren Zyrtare ,,ka 
gjithë efektet E: komunikimit. 

Korçë, me 17-7-1942-XX. 
Zev. Kryetar' i Gjyqit Shk. I: 

nues më parë në Tiranë, sod me banim të paditur, 
mbasi ka m'u gjykue si i pandehur për vetgjyqsi e 
darntim mbi padijen e ngrefur prej Pucci Emio, ba 
nues në Tiranë. 

Në rast të mos prezantimit të tij në ditën dhe 
orën e sipërshënueme, ka m'u shikue gj_;qi në mun 
gesë, dhe këjo ftesë e botueme në Fletoren Zyrtare 
zen vendin e komunikimit. 

Tiranë, me 14-7-1942-XX. 
Zev. Kryetar' i Gjyqi~ 

* * * 
Thritet për tu prezantuar para Gjyka'.ës Kolegja!e 

të Durrësit, i pandehuri Zef Geg Zhabi nga Mirdita 
tash me banim të paditun në Shqipni, për tu prezan 
tuar me .dt. 30-9-1942-XX, ora 9 para dite, i akuzuar 
për vjedhje të nqjarë në muajin shtatuer 1940. 

Në rast se i pandehuri nuk prezantohet diten dhe 
orën e sipër shenueme ka me u vendos gjykimi i 
çështjes në mungesë si mbas ligjës. 

Durrës, me 14-7-1942-XX. 
Kryetari 

* * * 

SHPALLJE 
Tue qenë se kam konvertue nga besimi Ortho 

doks n'atë Mysliman, për efektet e nenit 276 të K. 
Civil, kam kërkue që emni i jem Thoma të ndërro 
het n'emnin e zgjedhun A.li. 

Me .qenë se Ministria e Drejtësisë e ka gjetë 
t'arësyeshme 'ndërrimin e emnit, në virtut të nenit 
103 Nr. 1 ~ Ligjës mbi aktet e Gjendjes Civile 
publikoj këte kërkesë në Fletoren Zyrtare me që 
llim që t'i nepet rasti kujtdo q~ kujton se ka intere 
së me parashtrua kundërshtimet rnbrenda afatit që 
konsakron neni 104 i ligj~s në fjali. 

Ordonance : 
Në mbështetje t'urdhnit autorizues të P. T. Mini 

stris Drejtories Nr. 3181 dt. 6-6-1942-XX, dhe në 
vyrtyt të nenit 103, të ligjës mbi aktet e gjendjes ci 
vile, urdhnohet botim ~ kësaj shpallje në Fletoren 
Zyrtare. 

Shijak, me 5-IX-1942-XX. 
Gjyqtari Paqtues 

LET£R THIR~JE 

Thirret (m'u prezantue para Gjyqit Filluar të 
Tiranës, me - datën 21 shtatuer 1942-XX, ora 9 para 
dreke, J quajturi Tom Mark Xhura], nga Gruda, be- 

Thirrët m'u 
p. I ~- ffraHfr i 
dreke, i quajturi ]orgji Niça nga Hoçishti i Bilisfi ••• , 
sod me banim të padijtur në Shqipni, mbasi ka m'u 
gjykue si i pandehur për damtim e përdorje violen 
ce në damin e Sotir Esqit. 

Në rast të mos prezantimit tij në ditën dhe 
orën e sipërshenuerne, ka me u shikue gjyqi nt 
mungesë dhe këjo ftesë e botueme në Fletoren Zyr 
tare zen vendin e komunikimit. 

Tiranë, me 14-7-1942-XX. 
Kryetar' i Gjyqit. 

* * * 
Thirret m'u prezantua para Gjykatës Fillore ( d. 

p.) në Tiranë, me datën 21-9-1942-XX, ora 9 para 
dreke, ~ ~uajturi Reshit Ymer Ymeri, nga Dibr6* 
me parë në Tiranë, sod me banim të paditun mbasi 
ka m'u 9jykue si i pandehur për rrafjen e Niazi 
Reshi tit. 

Në frast të mos prezantimit tij në · ditën dhe 
orën .e sipër shenueme, ka m'u shikue gjyqi ni 
mungesë të tij dhe këjo ftesë e botueme ml Fle 
toren Zyrtare zen vendin e komunikimit. 

Tiranë, me 14-7-1942-XX. 
Kryetari' i Gjyqit. 

SHPALLJE 
Thritet të prezantohet para gjyqit Kolegj al Gjino 

kastres, D. P. me datën 14-7-1942, ora 9 në mëngjes 
si të pandehuri Moskadelli Bambino Ladino lindur 
në Kallazlo dhe Zagirini Ilia lindur në Maskido të 
Italisë, sot me banim të paditur, tue akuzuar se me 
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datën 11-6-1941, tue qenë në bashkëpunim me njeri 
tjatrin kanë vjedhur 2000 &edomatire dinamit me 

1 vleftë 500 Fr. Sh. të shoqërisë Simoncini, dinamlte 
n~ fjalë ja kanë shit Anastas Priftit nga Lukova. 

Kjo shpallje ze vendin e komunikimit të letre 
thirjes, në rast të mos prezantimit ka për t'u shikuar 
gjyqi në mungesën e 1:yne dhe ka me u ekzekutua pjesa 
e garancisë për mos prezantimin e tyne që ka lë 
shue. i 

Gjinokastrë, me 27-7-1942-XX. 
Kryetari 

* * * 
Thiret i padituni Stefan Kosta Babi, nga katundi 

Kostar, e tash me banim të pa ditun në Greqi, të 
prezantohet në N/Prefekturën e Delvinës me dt. 2- 
9-1942-XX, ora 9 para dreke, t'u gjykue në një 
padije civile që ka ngrehur kandra tij paditsija Kate 
rina Kosta Babi nga katundi i Kostari i Delvinës. 

Mos ardhja e tij 'me dt. e sipërme shkakton 
shikimin e gjyqit në mungesë. 

Kjo thirje ze vendin e komunikimit një . muaj 
mbas datës botimit në Fletoren Zyrtare. 

Delvinë, më 14-7-1942-X. 
Gfy qt ar i · · 

* * * 
Thiret me u paraqit para gjykatës paqtuese t~ 

Delvinës si i pandehur për me dt. 15-9-1942-XX, z. 
Mazzolini Giovani Eaccista i biri i Leona-dit nga 
Tonezzo, më parë banues në Ti-anë autist i shoqërisë 
«SATA» 'dhe tash me banim të padi'ur .në Itali. 

Mos ardhje në dt. e sipër-caktuar shkakton shi 
kimin e gjyqit në munçe ë. 

Kjo thirje zen vendin e komunikimit një muaj 
mbas datës të botirr:it në F'e'oren Zyrtare. 

Delvinë, më 14-7-1942-XX. 
Gjyqtari 

* * "' 
Thiret 'me u paraqit para Gjykatës paqtuese të 

Delvinës si i pandehur përme dt. 21-9-1942-XX, ora 
9 para dreke i quajturi Picerni Gjiovani Graziano, 
i biri Paskual.t nga Abrioa e Pot~rzes Itali, zdruk 
tar dhe tash me banim të padi'ur në Shqipëri. 

Mos 'ardhja rne , dt. e sipërme shkakton shëki 
min e gjyqit në mungesë. 

Kjo thirje zen vendin e komunikimit !Jjë muaj 
mbas botimit të saj në Fletoren Zyrtare. 

Delvinë, me 14-7-1942-XX. 
Gjyqtari Paqtues 

* * * 
Thritet si ipandehur i quajturi Shyqyri Ramazani, 

Shofer nga Tirana, sot me banim tepaditur në Shqip 
ni që të., prezantohet para Gjykatës Kolegjiale të 
Gjinokastrës me datën 23-9;1942, ora 9 para dreke, 

mbasi. në këte datë dotë gjykohet padia Penale që 
është ngrehur kundra tij nga ana e Prokurorit të 
Mbretit, për fajin se ka keq përdorur besimin e 
padisit personal Vaso Lu.es, nga Gjinokastra duke i 
mbajtur një sepet dhe disa plaçkatë tjera. 

Kjo thirje ze vendin e komunikimit, dhe ne 
rast të mos prezantimit ka për t'u shikuar gjyqi në 
mungesë të tij. 

Gjinokastër, me 22-7-1942-XX. 
Kryetari 

* * * 
Thirren rne u prezantue para Gjykatës Paqit 

Pukës \D. P. me datën 16-9-1942-XX, ora 9 para 
dreke të pandehunit Francesco Turri, Grande Umber 
to, '.M.adotto Vittorio, Gristiani Atiglia e Chinese 
Giuseppe, të gjith nenshtetas Italian e ma parë ba 
nuesa në Shernri, me profesion puntor në Shoqërin 
e SICELPIT, të cillt pandehen përse pa pasë lejen e 
duhun 'kan kuxue me pre drue në pyllin e Shtetit. 

Kjo thirje zen vend e komunikimit. 
Pukë, me 15-7-1942-XX. 

Pretari 
I >I< * * 

Thiret me u paraqit para gjykatës paqtuës të 
Delvinës përrnë dt. 14-9-1942-XX, ora 9 para dre 
ke si i pandehur i quajturi Maestroni Pietro Atilio nga 
Sasse M.aconi Bologna e Italisë, shofer e banues në 
Shqipëri me banim të paditur. 

Mos-ardhja më dt. e orën e sipër caktuar shkakton 
shikimin e gjyqit në mungesë. 

Kjo thirje zen vëndin e komunikimit një muaj 
mbas botimit në Fletoren Zyrtare. 

Delvinë, më 10-7-1942-XX. 
Gjyqtari Paqtuës 

. * * * 
Thirret 'Për me u prezantua në Gjykatën Kole- 

gjate d. p. Tiranë për me dt. 17-9-1942-XX, ora 10 
para dreke ditën e ejte i pandehuni i quajtun: Ibra 
him Ramazan Nane nga Prizrendi ish banues në 
Durrës e tash me banim të pa ditun në Shqipnie, 
për me u gjykue sepse akuzohet se në Shtatuer 1940 
nga kullota ankuesit Ali Ramazan Dokut i ka vjedh 
riji mushkë. 
; Në rast se i pandehuni Ibrahim ska me u prezen 
tue në datë të sipër shenuem, kjo Gjykatë ka me 
vendos shikimin e gjyqit në munges të tij. 

· Kjo thirje shpallet në Fletoren Zyrtare dhe zen 
vendin e komunikimit. 

Tiranë, me 20-7-1942-XX. 
Zev. Kryetar i Gjyqit. 

* * * 
Thiret për me u prezentue në gjykatën Kolegjale 

d. p. Tiranë, për me datën 17-9-1942-XX, ora 9 para 
dreke ditën e Ejte, i pandehuni i quajtun: Mehmet 
Hyseni nga Shkodra ~ tash me banim të pa ditun 
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~- 
~'F KURTI.M - AKT - GJYKIM.I 
Në emër të M.adhënisë së Tij 
Viktor Emanuel III 

Për Hir të Zotit dhe Vullnet të Kombit 
Mbret i Italisë dhe i Shqipnisë 

Perandor i Ethiopisë 
Gjykata Kolegjiale e Korçës D. C. tue dekllarue 

të provuar padien e paditeses Parasqevi Dhorit, nga 
Korça, të ngrehun kontra të paditunit Naum Kostan 
din .Marjanit, po nga Korça, tash me banim të pa 
ditur në Shtetet e Bashkuerne t'Amerikës së Veriut, 
i gjykuar në mungesë për çkunorëzirn , 

Për arësyenat e tregueme në proces-verbalin e 
gjykirr:it dhe në bazë të nenevet 206 të K. C., 100, 
531 c 533 të Sht. se II të K. Pr. C.; 

Vendosi 
Zgjidrjen 1e martesës legjitime tenkontraktuar mi 

dis ndergjyqevet të naltpermendur, për fajin e të 
padi tunit. 

Urdheron 
Transkriptimin ~ këti vendimi mbasi të ,narë 

f orn.en e preme në thembrat e radhorevet të gjendjes 
civile të ndergjyqesvet dhe detyrohet paditunin me 
pagimin e s penzimevet gjyqnore. 

Ku vendim u c 
diktimi 'dhe botimi 
qjlth~ efektet t kerr 
• I 

Korçë, me 1· 
'-" 
~ I - I I 

I ) 
Tue qenë se w Cv 

w doks n'atë Myslin 
Civil, kam kërkue (\) ~ f () 
het n'emnin e zg; 

~ Me qenë se 

fl .\ t'arësyeshme 'ndë: LG 
~ 103 Nr. 1 ~ë L -s-- 
t-f' publikoj këte 1 \..I\.) 
~ Him që t'i nepe 

së 'me parasht 
konsakron neni 

:1 _U'( 

- 'i") 
. ,.., 

(\J ...J 
O<;) -,i.j 

~ 

; J/(§ 
Në rnbësht 

I 
stris Drejtorie- 
vyrtyt të nenit u I vi e, urdhnohc 
Zyrtare. 

Shijak, 

LETËR THIRRJE I J 
-~ 

Thirret (m'u prezantua para Gjyqit Filluer të· 
Tiranës, me datën 21 shtatuer 1942-XX, ora 9 para 
dreke, i quajturi Tom Mark Xhura], nga Gruda, ba- 

· nues më perë në Tiranë, sod me banim të paditur 
mbasi ka m'u gjyku·e si i pandehur për vetgjyqsi 
darntirn mbi padijen e ngrefur prej Pucci Emio, bi 
nues në Tiranë. 

Në rast të mos prezantimit të tij në ditën db 
orën e sipërshënueme, ka m'u shikue gjuqi në mur 
gesë, dhe këjo ftesë e botueme në Fletoren Zyrtar 
zen vendin e komunikimit. 

iiranë, me 14-7-19l!2-XX. 
Zev. Kryetar' i Gjyqi1 

* * * 
Thritet për tu prezantuar para Gjqkatës Kolegje.', 

të Durrësit, i pandehuri Zef Geg Zhabi nga Mirdib 
tash me banim të paditun në Shqipni, për tu prezar 
tuar me dt. 30-9-19l!2-XX, ora 9 para dite, i akuzua 
për vjedhje të nqjarë në muajin shtatuer 1940. 

Në rast se i pandehuri nuk prezantohet diten dh 
orën e sipër shenueme ka me u vendos gjykimi 
çeshtjes në mungesë si mbas ligjës. 

Durrës, me 14-7-1942-XX. 
Kryetari 

• 
* * * 

Thirrët m'u prezantue para Gjyqit Fillore (< 
p.) të Tiranës me datën 2t-9~19l!2-XX, ora 9 par 
dreke, i quajturi Jorgji Niça nga Hoçishti i Bilishti 
sod me banim të padijtur në Shqipni, mbasi ka m' 
gjykue si i pandehur për damtim e përdorje violet 
ce në damin e Sotir Esqit. 

Në rast të mos prezantimit tij në ditën dh 
orën e. sipërshenueme, ka me u shikue gjyqi n 
mungesë dhe këjo ftesë e botueme në Fletoren zu 
tare zen vendin e komunikimit. 

Tiranë, me 14- 7-1942-XX. 
Kryetar' i Gjyqi 

* * * 
Thirret m'u prezantua para Gjykatës Fillore ( 

p.) në Tiranë, me datën 21-9-1942-XX, ora 9 pa 
dreke, ~ quajturi Reshit Ymer Ymeri, nga Dibr 
me. parë në Tiranë, sod me banim të paditun rnba 
ka m'u .gjykue si 'i pandehur për rrafjen e Nia 
Reshi tit. 

Në 'rast të mos prezantimit tij në ditën d 
.orën e sipër shenueme, ka m'u shikue gjyqi 
mungesë të tij dhe këjo ftesë e botueme në Fl 
toren Zyrtare Zen _ vendin e komunikimit. 

Tiranë, me 14-7-19l!2-XX. 
Kryetari' i 

SHPALLJE 
Thritet të prezantohet para gjyqit Kolegj al Gjin 

kastres, -D. P. me datën 14-7-19l!2, ora 9 në mëngj 
si. të pandehun Moskadelli Bambino Ladino lindr 
në Kallazio dhe Zagirini Ilia lindur në Maskido 
Italisë, sot me banim të paditur, tue . akuzuar se m 

datën 11-6-1941, tue qenë në bashkëpunim me njeri 
tjatrin kanë vjedhur 2000 tledomatire dinamit me 
vleftë 500 Fr. Sh. të shoqërisë Simoncini, dinamite 
n~ fjalë ja kanë shit Anastas Priftit nga Lukova. 

Kjo shpallje ze vendin e komunikimit të letre 
thirjes, në rast të mos prezantimit ka për t'u shikuar 
gjyqi në mungesën e 'tyne dhe ka me u ekzekutue pjesa 
e garancisë për mos prezantimin e tyne që ka lë 
shue. i 

Gjinokastrë, me 27- 7-19l!2-XX. 
Kryetari 

* * * 
Thiret i padituni Stefan Kosta Babi, nqa katundi 

Kostar, e tash me banim të pa ditun në Greqi, të 
prezantohet në N/Prefekturën e Delvinës me dt. 2- 
9-19l!2-XX, ora 9 para dreke, t'u gjykue në një 
padije civile që ka ngrehur kandra tij paditsija Kate 
rina Kosta Babi nga katundi i Kostari i Delvinës. 

Mos ardhja e tij 'me dt. e sipërme shkakton 
shikimin e gjyqit në mungesë. 

Kjo thirje ze vendin e komunikimit një . muaj 
mbas datës botimit në Fletoren Zyrtare. 

Delvinë, më 14-7-1942-X. 
Gfyqtifri 

* * * 
Thiret me u paraqit para gjykatës paqtuese t~ 

Delvinës si i pandehur për me dt. 15-9-1942-XX, z. 
Mazzolini Giovani Eaccista i biri i Leona-dit nga 
Tonezzo, më parë banues në Tl-anë autist i shoqërisë 
«SATA» 'dhe tash me banim të padi'ur .në Itali. 

Mos ardhje në dt. e sipër-caktuar shkakton shi 
kimin e gjyqit në munge ë. 

Kjo thirje zen vendin e komunikimit një muaj 
mbas datës të botimit në F'e'oren Zyrtare. 

Delvinë, më 14-7-1942-XX. 
Gjyqtari 

* * "' 
Thiret 'me u paraqit para Gjykatës paqtuese të 

Delvinës 'si i pandehur përme dt. 2J-9-1942-XX, ora 
9 para dreke i quajturi Picerni Gjiovani Graziano, 
i biri Paskualit nga Abrio·a e Pot~rzes Itali, zdruk 
tar dhe tash me banim të padi'ur në Shqipëri. 

Mos 'ardhja me. dt. e sipërme shkakton shëki 
min e gjyqit në mungesë. 

Kjo thirje zen vendin e komunikimit pjë muaj . 
mbas botimit të saj në Fletoren Zyrtare. 

Delvinë, me 14-7-1942-XX. 
Gjyqtari Paqtues 

* * * 
Thrttetsl ipandehur i quajturi Shyc;yrL Ramazani, 

Shofer nga Tirana, sot me banim tepaditur në Shqip 
ni që të « prezantohet para Gjykatës Kolegjiale të 
Gjinokastrës me datën 23-9~1942, ora 9 para dreke, 

mbasi në këte datë datë gjykohet padia Penale që 
është ngrehur kundra tij nga ana e Prokurorit të 
Mbretit, për fajin se ka keq përdorur besimin e 
padisit personal Vasa Lules, nga Gjinokastra duke i 
mbajtur një sepet dhe disa plaçkatë tjera. 

Kjo thirje ze vendin e komunikimit, dhe në 
rast të mos prezantimit ka për t'u shikuar gjyqi në 
mungesë të tij. 

Gjinokastër, me 22-7-1942-XX. 
Kryetari 

* * * 
Thirren 'me u prezantua para Gjykatës Paqit 

Pukës \D. P. me datën 16-9-1942-XX, ora 9 para: 
dreke të pandehunit Francesco Turri, Grande Umber 
to, 'Madotto Vittorio, Gristiani Atiglia e Chinese 
Giuseppe, të gjith nënshtetas Italjan e ma parë ba 
nuesa në Shemri, me profesion puntor në Shoqërin 
e SICELPIT, të cillt pandehen përse pa pasë lejen e 
duhun 'kan kuxue me pre drue në pyllin e Shtetit. 

Kjo thirje zen vend e komunikimit. 
Pukë, me ~5-7-1942-XX. 

Preto ri 

I * * * 
Thiret me u paraqit para gjykatës paqtuës të 

Delvinës përrnë dt. 14-9-1942-XX, ora 9 para dre 
ke si i pandehur i quajturi Ma~stroni Pietro Atilio nga 
Sasse Maconi Bologna e Italisë, shofer e banues në 
Shqipëri me banim të paditur. 

Mos-ardhja më d'.~. e orën e sipër caktuar shkakton 
shikimin e gjyqit në mungesë. 

Kjo thirje zen vëndin e komunikimit një muaj 
mbas botimit në Fletoren Zyrtare. 

Delvinë, më 10-7-1942-XX. 
Gjyqtari Paqtuës 

. * * * 
Thirret 'Për me u prezantua në Gjykatën Kole- 

gjale d. p. Tiranë për me dt. 17-9-1942-XX, ora 10 
para dreke ditën e ejte i pandehuni i quajtun: Ibra 
him Ramazan Nane nga Prizrendi ish banues në 
Durrës e tash me banim të pa ditun në Shqipnie, 
për me u gjykue sepse akuzohet se në Shtatuer 1940 
nga kullota ankuesit Ali Ramazan Dokut i ka vjedh 
nji mushkë. 
~ Në rast se i pandehuni Ibrahim ska me u prezen- 
~ue në datë të sipër shenuem, kjo Gjykatë ka me 
vendos shikimin e gjyqit në munges të tij. 
; Kjo thirje shpallet në Fletoren Zyrtare dhe zen 
vendin e komunikimit. 

Tiranë, me 20-7-1942-XX. 
Zev. Kryetar i Gjyqit. 

* * * 
Thiret për me u prezentue në gjykatën Kolegjale 

d. p. Tiranë, për me datën 17-9-1942-XX, ora 9 para 
dreke ditën e Ejte, i pandehuni i quajturi: Mehmet 
Hyseni nga Shkodra ~ tash me banim të pa ditun 
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në Shqipnië, për me u gjykue si i pandehuri sepse 
akuzohet Se me dt. 19-2-1942-XX, ka keqpërdorue 
besimin e n nkuesit Ymer Taip Shoshit po nga Shko 
dra tue i përvetue nji .pallto qi ja kish lanë për 
ruejtje. ( 

Në rast se nuk ka me u prezentue në ditën e 
orën e sipërme, Gjykata ka me vendos shikimin e 
gjyqit në munges të tij. 

Kjo thirje shpallet në numrin ma të parë të 
Fletores Zyrtare dhe zen vendin e komunikimit. 

'Tiranë, më 18-7-1942-XX. 
Kryetar' i Gjyqit. 

• • • 
Thëritet i qojturi Bahri Hekuri, më parë banuës 

në Pogradec dhe tash me banim të paditur në Shqi 
përi, që të pa.aqi'et para Gjykatës Kolegjiale të 
Korçës D. C. më datë 19-10-1942-XX, ora 9 p. d. 
për t'u gjykuar me bashkëshorten e tij Fitret Halim 
Braho, banuese në Korçë, e cila në bazë të nenit 208 
K. C. e ka paditur dyke kërkuar çkurorëzirnin për 
fajin e tij. 1-Jë rast mos paraqitjeje, shikim' i gjyqit 
ka m'u gjykue si mbas ligjës. 

Korçë, më 21-7-1942-XX. 
Zëv. Kryetari 

* * .•.. 
Theritet për t'u prezantuarë para Gjykatës Kole 

gjiale të Beratit Luci Haxhistasa me banim të padi 
tur në Madakaskar të Francës në këte gjykatë më 
dt. 21-1-1943-XXI, ora 9 para dite si i paditur prej 
Ekaterino \Kristos Haxhistasa per pjestimin e pa 
sunies se pa tundeshme t'ardhur trashegimisht prej 
Dudesujuesit Tol Haxhistasa si dhe per anullirnin 
~ nji seri shite blerjesh te kontraktuara midis Kristo 
: !..1:. i,1~ta~es dhe Duh Haxtuslases. 

Në rastë se nuk do të prezantohet në datën 
dhe në datën e sipër shenuarë gjyqi ka m'u shikue 
në mungesë .i e tijë tue. u. konsideruer simbas ligjit 
në rnunqesën komunikimi i kësaj shpallje që do të bo 
tohet në Fletoren Zyrtare. 

Berat më 17.7.942-XX. 
Zav. Gjyq. ~illuer. 

*** 
Thiret përme u prezantua në Gjykatën Kole 

gjiale Tiranë d. p. për me dt. 1-10-1949-XX, ora 10 
para dreke diten e Ejte i pandehuni i qujtun:· 
Ismail Rystemi nga Tepelena e tash me hanim te 
pa ditun ne Shqipni, per me u gjykue si i pandehuri 
sepse akuzohet se me d. 27-8-1940 në nji kohë qi 
punonte 'bashke me ankuesin Jaho Selimin ne sho 
~nin 'spadulla në Tiranë,. i ka vjedh ankuesit .45. 
fr. shq .. ' - r •• 

Në rast se me datën e sipërme s'ka me u pre 
zantue në gjyq, Gjykata ka me vendos, shikimin e 
gjyqit ne mun~ 1e tij. 

Kjo thirje shpallet në Fletoren Zyrtare dhe zen 
vendin e komunikimit. 

Tiranë, më 20.7.942-XX. 
Zev. Kryetar i Gjyqit. 

• • • 
Thiret për me u prezentue në Gjykaten . Kole 

gjiale Tiranë d. p. për me d. 1-10-1942-XX, ora 10 
para dreke diten e Ejte i pandehuni i qujtun: 
Oazirn Zvisha i pa identifikuem e Hasim 1\bdullc 
Rushidi ~ga Qenati i Fjerit e tash me 'oanim te 
pa ditun ne Shqipni, per me u gjykue sepse akuzo 
hen se me d. 2.6.941 me çelsa fallso kan hyme ne 
shtëpijat e ankuesve Servet Selim Saliut e Sysen 
Ramadanit banuese në Tiranë dhe u kan vjedhur disa 
tesha shtepijake. 

Në rast se të pandehunit në fjalë skan me u 
prezentue ne Gj_yqe, kjo Gjyka'e ka me vendos shi 
kimin e gjyqit ne munges te tyne. 

Kjo thirje shpallet në Fletoren Zyrtare dhe zen 
vendin e komunikimit. 

Tiranë, më 20.7.942-XX. 
Zev. Kryetar i Gjyqit. 

SHKURTIM' I AKTIT TË ZGJEDHJES SË SHO 
QËRISË KOLEKTIVE «TABAKU E TURKESHh> 

Sipas aktit noterial Nr. 10086/6207 datë 9-I- 
1942-XX të redaktuar prej Noterit publik Z. Esad 
Bejleri në Durrës, Shoqëria kolektive «Tabaku e 
Turkeshi» e kushtituar me aktin publik Nr. 7317 /4520 
datë 3-V-1940-XVIII, me vullnetin e shokëvet, pu 
shon veprimtarinë e vetë duke u-çvleftësuar kështu 
akti publik i sipër-shënuar. 

Në mbështetje t'Ordonancës Nr. 48/1 datë 11- 
2-1942-XX, të Gjyqtarit të Rregjistrit pranë Gjykatës 
së Shk. I. të Durrësit, u-bënë shënimet në Rregjis 
trim-Amëz të Trankripimeve t'Odës së Tregtisë nën 
Nr. 458 datë 15-11-1942. 

Durrës, me 12-8-1942-XX. 
Nga Oda e Tregtisë Durrësit. 

NDREQJE GABIMI 

l) Në Fletoren Zyrtare n. 97 datë 29 Gusht 1942- 
XX, në faqen e parë, në «Përmbajtjen» në radhën 
e parë, numuri i vitit duhet kënduar 1942 )(e jo 
1342). 

· 2) Në Fletoren Zyrtare n. 98 datë 1 Shtator 1942- 
XX, në faqen e parë, në «Përmbajtjen» në radhën 
e 4-të, në vend të fjalës bertje duhet kënduar bartje. 

Shtyp. Luaraei - Tirane 
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ZYRTARE •• 
SHQIPI ARE, I , 

FLETORJA 
E MBRETNISE 

Tiranë, e Mërkurë 9 Shtator 1942-XX 
.. 

KONDITAT E PAJTIMIT 

B O T O H E T P R E J M I N I S T R I S S Ë K U L T U R Ë S.. P O P U L L O R E 

TAKSA e RREGULLA P£R SHPALLJET 

PER SHQIP£Rl, ITALI e PERANDOR.I, 
• JASHT£ (Shtete ti B. Postal) 

par njl vit Fr. Shq. 20 
,. • 30 

(par 6 muaj , gjysma) 
Nit Numur (deri 16 faqesh) I muajit n' udhtlm, Fr. Shq. 0,20 
• • • • I vjeter • 1.- 

(Numura ta veçanta shiten edhe ne Ltbrarttë) 
Te hollat per pajtime ose per sasi numurash a koleksione pa· 

guben ne Zyr&n e financave ne çdo vend dne dëftesa J:Arkatese 
duhet t' I dargohet Mlnlstrls si KULTUR£S POPULLORI: 
per FLETOREN ZYRTARE, nga jashta pajtimi mund tA dArgohet 
me çek banke, tue 1htue fr. shq. 0.70 per pullat e dtfte11s, dhe 
izO n'att drejtim. 

Kur nuk kalon ntl shtylll (shqip e Italisht) 
Hr ma shum se nll 1btyl!i' fp~t çdo shtylla) 

Fr. Shq. 10 
5 

Botohen po vleltl 1hpalljet q'u perkasin gjyqeve 01e admini1tratl1 Shtetnoro dhe 
ato ti cllt1uemet !'atilla ese to p6rja,btueme llgflrlllht nga pagimi taksove Shtetnore. 

Shpalljet botohen rregulli,b · kur nuk pengojnl rotje ti po1açme •• ndlr 3 num11 
rat o pota pa, mbrltjes se tyre nl Redakal 

pagesa e ahpalljevot bihet si edhe pir pajtimet nl Zyrat Plncmcjar• 

DREJTIMI pir korrespondence dhe pagesat e,bt 
MlNISTRIS£ S£ l::ULTURES POPULLOI!.~ 

(FLETORJA ZYRTARE) 
TIRAN2 

PERMBAJTJE Dekret Mëkambësuer da,lë 13 Korrik 1942-XX 

1) D.M. 13 Korrik 1942-XX, 
Përjashtim nga shërbimi nëpunësi të P.T.'1'. f. 1 

~) D.M. 13 Korrik 1942-XX 
Përjashtim nga shërbimi nëpunësi të r:r.T. * 2 

;3) D.M. 13 Korrik 1942-XX 
Emërim Sekretari Federal në Dun ës 

4) O.M. 16 Korrik 1942-XX, 
Emërim Agjenti burgu kl. l. 

5) U.M. 22 Korrik 1942-XX, 
Ndrim Kryetari Bashkie 

6) D.M. 26 Oerehuer 1942-XX, 
Tra nsf eri rn gjyqtarësh 

7) D. Min. Fin. - Krijim kapitujsh dhe caktim 
fondesh në buxhetin 'frna nejar 1942 43 * 3 

8) D. Min. Mbr. - Pushim :\farëshalli të Policis * 4 
9) D. Min. Mbr. - Pranim dorëheqjeje infer- 

miereje * 4 
10) Kësh, Iain, - LPje për industri * 5 
11) > • - Rregjistrim Shtetësije • 7 
12) Listë mbi shkallëzimin e kandidatëve të kon 

kursit për ndihmës gjyqtar Paqtuesa, Nën- 
sekretarë gjyqsorë dhe ofiqarë gjvqsorë • 9 

13) Flet çpallje ankandi për forniturë barnash * 10 
14) Shpallje Gjyqesh • 14 

•) 
)> ,_) 

SOMMARIO 
1) fi D. Luogotenenziali di nomina p. 16 

Përjashtim nga shërbimi nëpunësi të P. T. T. 

NA 
Mëkambësl I Përgjithshëm I Madhnls sll Tlj 

VIKTOR EMANUELI:f III 
Për Hir të Zotit e Vullnet të Kombit 
MBRET I ITALIS DHE I SHQIPNIS 

PERANDOR I ETIOPI~ 

Në virtyt t' autoritetit qi Na asht delegue: 
Mbassi u-pa Dekreti i Jonë datë 3 Prill [940- 

XVII[, N r. 105, mbi rregullimin e gjendjes juridike, 
ekonomike dhe jerarkike të Nëpunsave Civilë të Shte- 
tit; 

_'.\Jbassi u-pa Vendimi i datës 21 Maj 194~-XX 
Nr. 9 i Këshillit t' Administratës së Ministriës së •• Punve Botore (Drejtorija e P.T.T.); 

\fbi propozimin e Ministrit për Punë Botore; 
kemi dekretue dhe dekretojmë: 

Neni 1 
Përjashtohet nga shërbimi për arsyena shëndetsore 

në mbështetje të nenit 47 të Dekretit Mëkambësuer 
datë 3 Prill 194-0-XVIII, Nr. 10\ Z. Qazim Zajmi, 
Agjent i Kl. TT, Grupi C, Grada XII me shërbim praoë 
Drejtoriës së Postës kl. 1 Tiranë, tue i njoftun 1ë 
drejtat e tija të pensionit ose të shpërblimit të nji 
herëshëm që eventualisht i përkasin. 
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:'\ Pill 'z 
Përjashtiu.i 1 cak tue m uë nenin e sipërm, ka 

efekt ç' prej datës 7 Qershucr Hl41-XIX. 
Ky Dekret do t' i kumtohet Këshillit Kontrollues 

dhe do të botohet në ~ letorcn Zyrtare W Mbretnis. 
Tiranë, më l3.7.19U·XX. 

Francesco Jacomoni d. v. 
Iljas H. Agushi d. v. 

Dekret Mëkambësuer datë 1.'J Korrik· 1942-.\ X 

Përjashtim nga shërbimi nëp. të P.T.T. 

NA 
!\fëkambësl I Nrgjlthshëm I l\ladhnls sf TIJ 

VIKTOR El\lANUELIT lii 
Për Hir të Zotit e Vullnet të Kombit 
l\lBRET I ITALIS DHE I SHQIPNIS 

PERANDOR I ETIOPIS 

Në virtyt t' autoritetit që Na asht delegue ; 
)lbassi u-pa Dekreti i Jonë datë 3 Prill 1940- 

XVIII Nr. 105 mbi rregullimin e gjendjes juridike, 
ekonomike dhe jerarkike të nëpunësave Civil të Shte 
tit; 

)lbassi u-pa Vendim i i Këshillit t' Adminstratës 
së Punvet Botore (Drejtoria e Përgjithshme e P.T.T.) 
datë 21 Fruer 1942-XX Nr. 4; 

Mbi propozimin e Ministrit Sekretar Shteti për 
P. Botore ; 

kemi dekretue dhe dekretojmë: 
Neni 1 

Përjashtohet nga shërbimi për arsyena shëndet 
sore në mbështetje të nenit 47 të Dekretit Mëkambë 
suer datë 3 Prill 19.10-XVIlI, Nr. 105, Z. Gaspër Ra 
doja, Agjent i Kl. Il l, Grupi C, Grada XlV, tue i njof 
tun të drejtat e tija të pensionit 01e të shpërblimit 
të njiherëshëm që eventualisht i përkasin. 

Neni 2 
Përjashtimi i caktuem në nenin e sipërm ka 

efekt c' prej datës 13 Dhetuer 1941-XX. 
Ky Dekret do t'i komunikohet Kontrolluës dhe 

do të botohet në Fletoren Zyrtare të Mbretnis. 
Tiranë, më 13.7.194~-XX. 

Francesco Jacomoni d. v. 
Iijae H. Agushi d. v. 

Dekret Mëkambësuer datë 18 Korrik 1942-XX 

Emërim Sekretari Federal në Durrës 

NA 
.I\H•kambi;!!I I Përgjithshëm I Madhnls !lë T1J 

VIKTOR EMANUELIT III 
Ph Hir "të Zotit e Vullnet të Kombit 
M''UET l ITALIS DIJE I SHQIPNIS 

PERANDOR I ETIOPIS 

Në virtyt t' autoritetit që Na asht delegue; 
:\lbassi u-va neni il i Statutit të P.K.F.SH. dhe 

4 i D. i\1. datë :l Prill 1940-XVJ II nr. 358; 
Mbi propozimin e Ministrit Sekretar të P.lL~'.SJl.; 

kemi dekretue dhe dekretejmë: 
Fashisti Mark Temali emnohet Sekretar Federal 

i Durrësit në vend të fashistit Guljelm Deda emnue 
Nën-sekretar i H.U.F.SH. 

Mark Temalit i njifet cilësija si antar i Këshillit 
Epruer Fashist Korporativ. 

Ky Dekret k,\ me u botue në Fletoren Zyrtare 
të Mbretnis, 

Tiranë. më 13.7.1942-XX. 
Francesco Jacomoni d. v. 

Kolë su« Mirakaj d. v'. 

Dekret Mëkambësuer datë 16 Korrik 1942-XX 

Emërim Agjenti burgu kl. I. 

NA 
Milkambësl I Përgjllh~hëm I :\ladhnk si' TIJ 

VIKTOR EMANUELIT III 
Për Hir të Zotit e Vullnet të Kombit 
l\lHRET I ITALIS DHE I SHQIPNIS 

PERANDOR I ETIOPIS 

Në virtyt t'autoritetit ·1ë Na asht delegue; 
Mbassi u-pa Dekreti i Ynë datë 14.V.1942-XX, 

Nr. 106; 
Mbi propozimin e Ministrit Sekretar Shteti për 

Punët e Mbrendëshme ; 

kemi dekretue dhe dekretojmë: 
Zot. Taqo Kristo, emnohet agjent i Kl. l-rë, vend 

vakant, ndër burgjet e Tiranës, grupi C, grada XII, 
me rrogë mujore prej fr.shq. mo dhe Zot. Çerçis 
Shuko Qendro, emnohet agjent i Kl. II-të ndër bur 
gjet e Gjinokastrës, grupi C, grada XIII, me rrogë 
mujore prej fr.shq. 110, vend edhe aj vakant. 

BKSH



3 Fl.8TOR :A ZYRTARE 9 Shtator 1942-XX 
--- 

Nr. 102 

Urdhënoj më që l y Dekret lë botohet në Flete 
ren Zyrtare të Mbretnis, dhe 1,' i njoftohet Këshillit 
Kontrolluës për regjistrim. 

Tiranë, me 16-VII-194~-XX. 
Francesco Jacomoni d. v. 

Xh. Korça d. v. 

Dekret Mëkambësuer d. 22 Korrik 1942-XX 

Ndrim Kryetari Bashkie 

NA 
Mëkambësl I Përgjithshëm I Madhnls s, 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; 
Mbasi u-ndigjue Këshilli i Ministrave; 
Mbi propozimin e Ministrit Sekretar Shtetit për 

Punët e Mbrëndëshme; 
kemi dekretue dhe dekretojmë: 

Z. Faik Babani, Kryetar i Bashkis së Bilishtit, 
shkarkohet nga detyra, mbasi asht emnue antar i 
Këshillit Qëndruer t' Ekonomis Korporative. 

Z. Sali Shehu, emnohet Kryetar i Bashkis së Bi- 
lishtit. 

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

1'iranë, me ~'2.7.194'2 XX. 
Francesco Jacomoni d, v. 

M. Kruja d. v. 
/ 

Dekret Mëka111bësuer d. 26 Qershuer 1942-XX 

Transferim Gjyqtarësh 

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 SHQIP NIS 

PERANDUER I ETIOPIS 

Në virtyt t' autoritetit që Na asht delegue; 
Mbassl u-pa neni 14 i Statulit Themeltar të 

Mbretni's; 

Mhassi u pa Dekreti i Ynë nr. a4 datë 1~.X.1939, 
kthye në ligjën nr. 290 datë 5.VII.1940-XVJI[; 

Mbassi u-pa neni 4 i Dekretit r Onë nr. 38 datë 
10.11.1941-:,o. IX; 

Mbassi u-pa Dekreti i Ynë nr.320datë 20-XI 1941- 
XX mbi administrimin e Drejtësia në tokat e bash 
kueme me Mbretnin Shqiptare; 

Mbassi u-ndigjue Këshilli i Ministravet ; 
Mbi propozimin e Kryetarit të Këshillit të Mini 

stravet, Zav. Ministër Sekretar Shteti për Drejtësin; 

kemi dekretue dhe dekretojmë : 
Midat Araniti, Gjyqtar Paqtues i Kl. J, transfe 

rohet nga Gjykata Paqtuese e Prisrenit në Gjykatën 
e Shkallës I. t' Elbasanit me funksjone Antari. 

Lefter Petro I( risto, Gjyqtar Paqtues i Kl. I. me 
funksjone Gjyqtar i Hetues në Prizren, transferohet 
në Gjykatën Paqtuese po t' atij qyteti. 

'l iranë, më ~6.VI.1942-XX. 
Francesco Jacomoni d, v. 

M. Kruja d. v. 

D ~KRE1.' MlNIS1Rt;ER 

Krijim kapitujsh dhe caktim fondesh në buxhetin 
për ushtrimin financjar 1942-1943 

MIN ISTR[ s~~K BKL\ R SH rETl Pl~R flNANCAT 

Mbassi pa ligjën Nr. 27-2 dt. 10 Shtator H)41- 
XIX mbi pagesën e sbpërblimevet të dumeve të luftës; 

Mbassi pa ligjëu Nr. "l81) dt. 11 Tetuer 1941-XJX 
për zbatimin e marrë veshtjes së Iidhun midis Italis 
dhe Shqipnis për pagesën e shpërblimevet të dame 
ve 'të luftës; 

l\1 bassi pa nenin 23 lë ligjës N r. 272 dt. 10 Shta 
tuer ,191:1-XlX; 

Mbassi pa nenin 2 - - shkronja g) - të marrë 
veshtjes së lidhun midis Qeveris Italiane dhe të Qe 
veris Shqiptare për pagesën e shpërblimeve të da 
mevet të luftës në Shqipni, pranue me l.gjën l\r. 28G 
dt. 11 Tetuer 194:l-XIX sipër-tregue; 

DEKRETON: 
Neni 1 

Në gjendjen e parapamjevet lë t' ardhunav«i për 
ushtrimin fmancjar 194:2-943 nën Trtullin 11. - T' ar 
dhuna lë pa-rendë hrne -- Kategorija e Ill-të - Gjes 
tiou' i veçantë i jasht-zakonshëm - Kontribute, - 
krijohet Kapitulli M.-bis, me emërtimin që pason: 
«Kontribut' 1 Qeveris Mbi etnore J talijane për page 
së a e shpërblimevet të damevet të luftës që kanë 
pësue Eutet dhe qytetarët shqiptar dhe n aljau në 
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lidhje me veprimet luftarake të shvillueme në Tokën 
e Moretnis Shqiptare, muc1,,,; datë s 28 teluer 1940-XIX» 
me nji fond prej fr. shq. G.400 000. (Gjashtëmiljon 
e katërqindmijë). 

Neni 2 
Në gjendjen e parapamjevet të shpenzimevet 

për ushtrimin finanejar 194(j!-t3 - Institute të Nalta 
e Mi.nstrija e Financavet -- nën Titullin If. - ~hpen 
zime të pa-rendëshme - krijohet Kategorija e IV-të 
- Gjestion' i veçantë i [asbt-zakoushërn - Kontri 
bute - si dhe Kapitulli Nr. 76 me emërtimin që pa 
son: "Bartje në llogari rrjedhëse pranë Baukës Kom 
bëtare të Shqipnis, në dobi të Kornisjonit Qendruer 
për damet e luftës, të kontributit të dhanun prej Qe 
veris Mbretnore Italjane për të krye pagesën e shpër 
blimevet të damevet të _luftës pë sue prej Entevet dhe 
prej qytetarvet shqiptar dhe italjan në lidhje me ve 
primet luftarake të shvillueme në tokën e Mbretnis 
Shqiptare, mbas datës 28 Tetuer 1940 XIX, me nji 
fond prej fr. sbq. 6.400.000. (Gjashtëmiljon e katër 
qindmijë). 

Neni 3 
Shpenzimit të caktuem në nenin 2 të këtij De 

kreti i bahet ballë me t' ardhunat e tregueme në ne 
nin 1 të Dekretit vetë .. 

Neni 4 
Ky Dekret ka me Ju kumtue Këshillit Kontro 

llues për regjistrim dhe ka me u botue në Fletoren 
Zyrtare të Mbretnis. 

Tiranë, më 22 Gusht 19492-XX. 
Ministri Sek. Shteti për Financat 

Shuk Gurakuqi 

DEKRET MINISTRUER 

Pushim Marëshalli të Policis 

N/MIN. SEK. SHTEl'I PER PUNËT E MBENDËSHME 

Mbasi pa shkresën relative, të Drejtoria së Për 
gjithshme të Policis, me të cillën kërkohet qi Marë 
shalli i Kl. I-rë i Policis Vangjelisti Alberto, i Pila 
des, në shërbim të Policia Shqiptare, të rihyjë defi 
nitivisht në ruolet e Policis Italiane; 

Mbasi pa artikullin 28 të Dekretit Mëkambësuer 
nr. 1 \ datë 27 2-1942-XX, mbi atributat e autorite 
teve me funksione policije dhe mbi krijimin e funk 
sionimin Trupit të Armatosim të Policis, botue në 
Fletoren Zyrtare nr. 23 datë 3-3-1942-XX; 

DEKRETON: 
Neni 1 

Marëshalii i Kl. I. i Policia Vangjelisti Alberto, 

i Pilades, pushon së bamit pjesë· në Trupi u e A1 ma 
tosun të Policis së Shqipnis, për t'u kthye definiti 
visht uë ruolin e Policisë ltaliane. 

Neni. 2 
Ky dekret, për të gjitha efektet, hyn në fuqi 

më datën 11 Korrik 1!1il!.l-XX e do t'u komunikohet 
të gjitha zyrave përkatse, dhe Ministris së Kulturës 
Popullore, për t'a bolue në Fletoren Zyrtare të 
Mbretnis. · 

Tiranë, më 3 VI ll 942-XX. 
N/Ministri i P. të Mbrendëshuie 

Ma.rk,, Gjomarkaj d. v. 

DEKRET .:\tlNlSTHU~:R 

Pranim dorëheqjeje infermiereje 

N1}1lN. SEK. SHn:'rl pf;R PUNF;'r E MBRl1:NDSHME 

)lbasi pa propozumn nr. 2774/1, d. 2l-7-942-XX, 
të Drejtoria së Përgjithshme të Shëndetsis, me të ci 
lën njoftohet se Zonjusha Bibika Liçi, infermiere e 
me shërbim pranë Spitalit të P. Civil -Bruno Mus 
solini-, me lutjen e saj datë 25-7-1942-XX, ka para 
qitë dorëheqjen nga detyra, për arsyena familjare; 

Mbasi pa nenin 5 të normave mbi gjendjen ju 
ridike, ekonomike e jerarqike të nëpunsave të Shte 
tit, t'aprovueme me D . .:\I. nr. 105, dt. 3-4-19!0-XVIH, 
botue në Fletoren Zyrtare të Mbretnis, nr. 55, dt. 
7-4-1940-X VIII; • 

DEKRETON: 
Neni 1 

Pranohet dorëheqja e Zonjushës Bibika Liçi, 
infermiere, me shërbim pranë Spitalit të Përgj. Civil 
« Bruno Mussolini» e inkuadrueme në grupin C:, grada 
e XI, të ruoleve organike emnore të personelit t'Ad 
ministratës së Drejtoris së Përgjithshme të Shëndetsis. 

Neni 2 
Ky dekret, për të gjitha efektet ligjore, hyn në 

fuqi më datën 1-8-1942-AX dhe për dijeni e veprim 
do t'u komunikohet, Drejloris së Përgjithshme të 
shëndetsis, Këshillit Kontrollues, Drejtoris së Pensjo 
neve, Biografie së Kryeministris dhe Ministris së Kul 
turës Popullore, kjo e fundit, për të disponue boti 
min e tij në Fletoren Zyrtare të Mbretnis. 

Tiranë, më 3-VIII-942-XX. 

N/Ministri i P. të lVIbrendëshme 
Mark Gjomarkaj d. v. 
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Këshilli i Ministruer * * * 

Leje për industri 

Me vendim Nr. ~39 d. ~O Shkurt 1942-XX, Kë 
shilli i Ministrave, si studjoi edhe mendimin favorabël 
të Mmistris s' Ekonomis Kombëtare, vendosi t' autori 
zohet Miaistrija në fjalë me i dhanë Z. Luigi Starita 
lejen e kërkuem e për të ngrehun në Tiranë nji farkë 
elektro-mekanike moderne për reparim automjetesh 
dhe shitjen e aksesorve e pjesa shkëmbimit të tyne. 

* * * 
Me vendim Nr. 697 d. 2~ Maj 1949'!-XX, Këshilli 

i Ministrave. pasi studjoi edhe mendimin Iavorahël të 
Ministria s' Ekonomis Kombëtare, vendosi t' autorizo 
het Miuistrija në fjafë me i dhanë leje ZZ. Anton e 
Gaqo 'I'asho-s me ngrehuri nji motor prej 1 HP. në 
iudustrin pije alkoolike të tyne "Rex, në Leskovik 
për lamje shishesh boshe. 

* * * 
Me vendim Nr. 666 d. 20 Maj 19U-XX Këshilli 

i Miuistravet, si studjoi edhe mendimin fevorabël të 
Ministris s' Ekonomis Kombëtare, vendosi t' autorizo 
het Ministrja në fjalë me i dhanë Z. Xhevdel Sul 
Miloti, lejen e kërkueme për të ngrehun nji motor 
prej ~ HP. në punishlen e tij z Irukthëtarijc në Shko 
dër. 

* * * 
M.e vendim Nr. 674 d. 20 Maj 1942-XX, Këshilli 

i Mmistrave, si studjoi edhe mendimin favorabël të 
Minist ris s' Ekonomis Kombëtare, vendosi t' autorizo 
het Mi nistrija në fjalë me i dhanë Z. Pet10 Verrija, 
lejen e kërkuerne për të ngrehun në katundin Cakran 
(Mallakastër} nji fabrikë voji të ullinit me nji fuqi 
motorike prej 30 HP., por me shart që motori mos 
lë jetë prej atyneve që funksionojnë me karburanta 
të langët. 

* * * 
Me vendim Nr. 669 d. 20 Maj 194~-XX, Këshilli 

i Ministravet, si studjoi edhe mendimin favorabël të 
Ministris s' Ekooomis Kombëtare, vendosi t' autorizo 
het Ministrija në fjalë me i dhanë Z. Miftar Duka, 
lejen e kërkueme për ti:' ngrehuri në Ballsh të Malla 
kastrës nji mulli drithi për të tretë, me nji fuqi mo 
torike prej gj HP. por me shart qi motori të funksio 
nojë me gas ose tjetër përveç se me karburanta të 
laugët. 

Me vendim Nr. 676 d. 20 Maj 1942 XX, Këshilli 
i Ministrave, si studjoi edhe mendimin përkatës të 
Ministris s' Industris dhe Tregëtis, vendosi t' autorizo 
het Ministrija në fjalë me i dhanë Z. Irfan Kurti, 
lejen e kërkuem për të ngrelmn nji mulli drithi për 
të tretë uë katundin Balla] të Komuues së Kryevidnit 
(Kavajë} me nji fuqi motorike prej 20 HP., por me 
shart qi motori të punojë me qymyr druni e jo me 
karburanla të langët. 

* * * 
Me vendim Nr. 671 d. 20 Maj 1942 XX, Këf>hilli 

i Mmistravet, si studjoi edhe mendimin fa vorabël të 
Ministria s: l~konomis Kombëtare, vendosi t' autorizo 
het Ministrija në fjalë me i dhanë Z. Tare Sina, lejen 
e kërkueme për të ngrehun nji mulli dridhi për të 
tretë në katundin Ballaj të Kornuues Krj e vidhit (Ka 
vajës}, me nji fuqi motor.ke.pi ej 21 HP., .me konditë 
që motori të jetë me gaz e jo me karburanta të langët. 

* * * 
Me vendim Nr. 609 d. 6 l\Ia.i 1942-XX, Kë~hilli 

i Ministraver, si studjoi edhe met.dimin favoi abël të 
Ministrie s' Ekonomis Kombëtare, veudosi t' autorizo 
het Ministr ija në fjalë me i dhanë Z. Jsmail ~efe e 
Sh. lejen e kërkueme për t' instalue Lë katundin Di 
vjakë (Lushr-je) fly shara tu- j përdor uu dy n.ot ora 
me benzinë prej 5.50 HP. secili. 

* * * 
Me vendim Nr. 553 d. 27 Prill 1942-XX, Kë,;hilli 

i Ministrave, bi studjoi edhe mendimin favorabël të 
Mmistris s' Ekonomis Kombëtare, vendosi t' autorizo 
het Ministr.ja në fjalë me i dhanë Z. Ramazan Zdra 
va lejen e kërkuem s për të ngrehun në katundin 
Tapi e Madhe të Komunes Borgo Costanzo Ciano 
(Berat} uji mulli dridhi për të tretët me fuqi motorike 
prej IIP. 

* * * 
:\le vendim Nr. 54,3 d. OJ.7 Prill 1919 XX. Këshilli 

i Ministrave, s i studjoi edhe mendimin favorabël të 
Ministria s' Ekonomia Kombëtare, vendosi t' autorizo 
het )linistr ja në fjalë me i dhanë firmës Fratelli 
Dei Torso, leje« e kërkueme për të iustalue në Du 
rrës një motor prej 5 HP. për Industrin e Jandëve 
prej drunit. 
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* * * 
Me vendim Nr. 1075 dt. 28 Korrik 1\H2-XX, K1:. 

shilli i Ministrave, passi studjoi edhe mendimin fa 
vorabël të Ministria si' Ekonomia Kombëtare. vendosi 
t' autorizohet Ministrija në fjalë me i dhanë leje Z. 
Ismail Pepa me ngrehun në Tirani' nji mulli për 
bluemje tagjije, bathë, kashtë etj. për ushqim kaf 
shësh tue përdoruri nji motcr prej 4 HP. e qi ka me 
punue me qymyr (me avull o me gaz) 

* * * 
Me vendim Nr. 1516 dt. 26 Gusht 1910 XVIl Kë 

shilli i :\linistrave, muer në bisedim lutjen e Z. l n 
nocenzo Oronzo e Hvsni Sharra, paraqitë me shkre- I 

sën Nr. 121-II datë 10 8-19-1,0 xviu ti.' :\linistris s' In 
dustri s e Tregëtis, me anën e së cilës kërkojnë leje 
pi'r t' instalua në Vlonë nji zdrukthëtari me fuqi mo 
torike prej :i II. P. 

Gjith' ashtu muer në bisedim edhe mendimin e 
:\linistris sipërthanun, e cila asht shfaqi.' jo në favor 
të dhanjes së lejes; por ky Këshillë tue mani' para 
syshë se vendi ka nevojë të madhe për zdrukthëtari, 
sidomos në ki'to kohët e fundit, aq sa nga mungesa 
e tyne populli ka hasë në vështirësi për të plotë sue 
nevojat si për mobilja etj .. vendosi t' autorizohet l\li 
nistrija e Industris e 'I'regëtisë me u dhanë ZZ. In 
nocenzo Oronzo e Hysni Sharra lejen e kërkuerne 
për l' instalue ni' Vloni' z lrukthëta rin 0. na lt-përrne 
udun. 

* * * 
Me vendim Nr. 557 dt. 2ti Q 1r. !!)U XX:, Këshi 

lli i Muuslrave, pas si stu-Ijoi edhe medimin favora 
bel të :\linistris s' l·>rnnnrnts Kornbë ari', vendosi t' au 
torizohet .\lmislrij,t në fjJ.lë me i dha uë leje ZZ. Botti 
e Singhiceli me hapuu në Prishtinë' fabrikë Sala mash 
e rnishnash të krypuu me nji fuqi motorike % H.P. 

* * * 
Me vendim ~r. !)JO tit. 21i Qershor 19H-XX Kë 

shilli i Muiistrave, passi studjoi edhe mendimin fa 
vorabel të Ministri-; s' Ei<onoP1is Kombëtare, vendosi 
t' autorizolu t Mtuistrija 11ë fjalë me i dhanë lvje Z. 
Jani 'I'utulaui nm 114rehu11 në Berat nji fabrikë .oji 
t' ullinit tue përdorun nji fuqi motorike prej 15 HP. 

* * * 
Me vendim Nr. 71'2 dt. 2j Maj HH~ XX, Këi,;hilli 

i .\f,ni,;trave, pasi studioi edhe mendimin favorohël 
të \1inistris s' l·~'wnornis Kombëtare, vendosi l' auto 
rizohet jJiui:--tria Ill' f~a!ii me i dhanë leje Z. Xh rfer 
Ismaijlit me ngrohuu 11j1 mulli drii hi ui' katundin 
Gurishtë (Komune 'I'reblovë-Vlouë) me nji fuqi mo- 

tor ike prej 15 HP. por me shart qi motori të jenë 
prej atyne qi nuk kërkojnë karburanta të langët e të 
jenë o me avull o me gazogjen. 

* * * 
~le vendim Nr. 80G dt. ~O Qershor 19H-XX Kë 

shilli i Ministrave, pasi studjoi edhe mendimin favo 
vorabël të Minislris së Ekonomis Kombëta rr-, vendosi 
t' autorizohet Ministrija. në fjalë me i dhanë J.,je fir 
mës Abaz Deliallisi ,\: shokë me ugrehun ni' Dun i's 
nji fabrikë akulli me uji prodhim prej 120 k v, akull 
në 21 orë e tue përdoruri nji fuqi motorike prej 1)0 
HP. por me shart qi motori mos të jetë prej a Lyne 
qi kërkojnë karburanta të langër, por të jetë prej 
at yue qi funksjouojnë me amil o me gaz tue përdo 
run qymyrin e vendit. 

* * * 
Me venrlim Nr. 8:W d. 2o li. rnU-XX, ~ë1,dlil'i i 

~lini:,;lravet. mbas si studjoi rdhc mendimin favorahël 
të Minish-is s' Eko nomis Kombëtare, vendosi t' autori 
zohet Ministrija në fpt'i; me i dlJn,,i, loje Z. (Jamil 
Hotit me nzrehë në Durrës nji puuishe z.drukthëtar ijo 
me nj i fuqi motorike prej :l HP. 

* * * 
Me vendim Kr. '2G d. l Qershor 1!)12-XX. Këshi 

Ih i Minislran•. si studjoi edhe mendimin favorahël 
të Ministria s' Ekonomis Kombëtare. vendosi t' auto 
rizohet Mini,;trija në fjalë me i dhanë Z. <Jiriako Pa 
nariti, lejen c kërkuerne për L' inslalue në Korçë në 
puui-hteu e tij për prodhim Ironash et). nji sharrë 
dite nji zdrukth tue përdorun nji fuqi motorike prej 
10 HP. 

* * * 
Me vendim Nr. 918 d. 28 Qershor HJH-XX, Kë· 

shilli i Ministrave, Hi studjoi edhe meudimiu favora 
bël lë .\Itni:;triR s' Ekouomis Kombëtare, vendosi t' au 
torizohet Miuistrija uë fjalë me i dhenë Z. Yrner Pe~ 
linku, lejen e kërkueme për lë ngrehun në Shkodër 
nj i uiakiuë grise duhanit me r.j i fuqi motorike proj 
~ HP. 

* * * 
-'le vendim Nr. g:;o d. 2o Qershor J!H-2-XX, K/i. 

shilli i Ministrave, .passi studjoi edhe mendimin fa 
vorabël të -'l inistris s' Ekonomis Kombëtare, vendosi, 
t' autorizohet Ministrija në fjalë me i dha në leje Z. 
Vasil Lalo-s me ngrehun në Rogozhinë (Prefektura 
e Elbasanit) nji fabrikë sapunit dhe vojil Lue përdoruri 
uji fuqi motorike prej ~O HP. ~ 
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* * * I * * * 
)le vendim Nr. 8:36, Këshilli i Minislrave, passi 

studjoi edhe mendimin favorabël lë .Ministris s' Eko 
nomis Kombëtare, ven losi t' autorizohet Minisitrija në 
fjalë me i dhanë leje Z. Koço Shqevi me ngrehun në 
ka.tundin Sheu-Vasil (Porti-Edda) nj i mulli drithi për 
të tretë me fuqi motori ke prej 15 HP. 

* * * 
Me vendim Nr. 805 d. 26 Qershor 19-H-XX, Kë 

shilli i Mmistrave, si studjoi edhe mendimin favorabël 
të Ministr.s s' Ekonom is Kombëtare, vendosi t' autori 
zohet Ministrija në fjali me i dhanë Z. Gustin Giu 
Giuseppe lej en e kërkueme për të ngrehun në Tiranë 
11!'1 fabrikë për prodhimin e oksigjenit tue përdorun riji 
fuqi motorike prej 10 HP. me shart qi motori të jetë 
me gaz o me avull. 

* * * 
.Me vendim Nr. 968 d. 7.7.1942-X.X, Këshilli i 

Mmistrave, passi studjoi edhe mendimin favorabël të 
Miuistrrs s' Ekonomie Kombëtare, vendosi t' autorizo 
het )linistrija 11ë fjalë me i dhanë h•je Z. Ibrahim 
Farka me ngrehuri në katundin .Mjull-Balhore në Ti- 

• ranë, uji mulli drithi me nji fuqi motorike prej 20 
HP. e qi funksjonon me qymyr, 

* * * 
Mt> vendim Nr. L0:33 d. 18. VJ l.1942-XX, Këshilli 

i )1 uislrave, passi studioi edhe mendimin e Ministsis 
s' Etrnnomis Kombëtare e cila çfaqet në favor të dha 
njes së lejes, vendosi t' autorizohet Mmistrija në fjalë 
me i dha uë lt•je Z. Riza Islam Stankoviqi me ngre 
bun në Shkodër nji furrë moderne bukë-pjekëse me 
uji fuqi motorike prr ] I~ HP. 

* * * 
.Me vendim Nr. 1105 d. 28 Korrik 1!H2-XX, Këtc,hilli i 

Ministrave, passi studjoi edho mendimin favorabël të 
Ministris s' Eko nomis Kombëtare, vendosi t' autorizo 
het Mmistnja në fjalë me i dhanë lejen i. Dervish 
Biçakçiu, me ugrehun në katundin Beish (Elbasan) 
nji makinë shise gruuit me uji fuqi motorike prej 14 
HP. me naftë. 

* * * 
Mc vendim Nr. I IOti d. 2~ Kol'rik I\H2-:XX, Kë 

shilli i Mi nisi r.t ve, pass i studj oi edhe mendimin fa vo 
rabël lë :\hnis~ris s' Ekonomie Kombëtare, vendosi 
t' autorizohet :\!.nislrija në Ijalë me i dhanë loje 7,. 
ieqir Malunud Kërçova me ugruhun tiji mulli drrdhi 
uë Kërçovë we r.ji motor me qymyr pH'.i l~> HP. 

Me vendim Kr. 11M më 4 Gusht 1912 XX. Kë 
shilli i Miuistravet, si studjoi edhe mendimin favora 
bel të Ministris s' Ekouomis Kombëtare. vendosi, 
t' autorizohet Ministrija në (jalë me i dhanë leje Z. 
Stefan Axhë s për lii zëvëudësue motorin prej 1G H.P. 
të mullinit të tij në Kavajë me një motor me gaz 
prej vetëm 25 H.P. e jo prcij 40 H.P. por me sha i t 
që motori të jetë me gaz ose me avull ujit. 

------------------------------·---- 

Regjistrime Shtetësije 

Si mbas Vendin it lë Këshillit .\I i nistruer N r. 
605 datë 6 :\laj 1942-XX autorizohen Zyrat kompe 
tente me krye të· gjitha veprimet e duhuna për regjis 
trimin në shtetësin shqiptare të qujtunit Tahir Kraja, 
biri i Osmanit dhe i Hatixhes, luidun në Krajë me 
1898, i v-jë së bashku me të bijën të qujtun Sabiha , 
lindun në Srarnboll me 19:W, banues në Shkodër dhe 
ardhun në Shqipni nga Turqij» qysh prej 5 vjetësh, 
mbasi ry tue qenë nga raca e ~julJa Shqiptare i ka 
plotësuem gjithë konditat e caktuerne në paragrafin 
5 t'art. 7 të Kodit Civi}; dhe betimin e nevojshëm 
konform ndryshimit të p rragrafit J. t'Art. 2 të Rre 
gullores së Shtetsis, t'a baië para Zyrës së Gjendjes 
Civile ku ka qëndresën e ku do të rregjisirohet. 

* * * 
Si mhas Venrlimit të Këshillit Mmistruer Nr. 40 

dalë 5 l-19H-XX, autorizohen zyrat kompetente me 
krye të gjitha veprimet e duhuua për regjistrimin në 
shtetësin shqiptare e lë qujtunit Miho Riko, biri i 
Onufrës dhe i Katerinës, lindun në Domki (Poloni) 
me 1904, së bashku me frmiljen e tij të përbame 
prej: Gruës të qujtun -Andromaqe, bija e Janit dhe 
e Elenës, linduu uë Berat me 1920 dhe prej të birit 
të qujtun Alberto, lindun po në Berat me l!liO; ba 
nu s në Berat, në racë e gjuhë Polak dhe rdhun 
në Shqipni qysh prrj 5 tpes ë) vjr lhh, mha ss i 
ky i ka plotsuem gjithë konditat e caklueme në pa 
ragrafin 2 t'Art. 7 të Kodit Civil; dhe betimin ene 
vojshëm koofor m ndryshimit të paragrafit r. t'Art. 
2 të Rregullores Shtetsis, t'a bajë para Zyrës së Gje 
n djes Civile ku ka qendrën e ku do të rregjistrohet 

* * * 
Si mbas Vendimit lë Këshillit Mioistruer Nr. 

r~:l me datë lfl-l-10i'2 XX, autorizohen zyrat kompe 
tenle me kry« lë :,:jillu veprimet e duhuua r,ër re 
g)s'.rirniu në :--1,lt.ë::in shqiptare, e lë qujtuu.t Faui 

BKSH



Nr. 102 FLETORJA ZYRTARE 9 Shtator 1942-XX 
-·- ···--· - ------·---------:------------------- 
Papakristo Negovani, biri i Papakristos dhe i Fro 
sina Jorgii Zografi, lindun në Negovan me 1901. së 
bashku me pjestarët e familjes së tij të cilët janë: 

1) Kostantina, bija e Thoma Xhogës dhe e Cepo 
Xhogës, linduri në Korçë me t905, e shoqja; Kiço, 
lindun në Negovan me 1921, i biri; Irakli, lindun në 
Negovan me 19~9, i biri; Gogi, lindun në Negovan 
me 1933, i biri; Magdhalini, lindun në Korçë me t937, 
e bija; Efrosina, lirrdun në Korçë me 1939, e bija; Pi 
ro, lindun në në Korçë me 1941, i biri; dhe Frosina, 
e ama; banues në Korçë dhe ardhun në Shqipni. 
qysh prej l 1 (ojimbëdhetë) vjetësh, mbassi ky 
tue qenë nga raca e {:!juha Shqiptare i ka plotë 
suem gjithë konditat e caktuerue në paragrafin 5 
t' Art. 7 të Kodit Civil; dhe betimin e nevojshëm kon· 
form ndryshimit të paragrafit I. t'Art. 2 të Rregullo 
res së Shtetsis, t'a bajë para Zyrës Gjendjes Civile 
ku ka qendresën e ku do të rregjistrohet. 

* * * 
Si mbas Vendimit të Këshillit Ministruer Nr. 

126 dt. 19-I-94'2-XX, autorizohen zyrat kompetente 
me krye të gjitha veprimet për regjistrimin në shte 
tësin shqiptare e të qujtunës Xhevahire Hoxhagiq 
bija e Ismailit në Shkodër dhe ardhun në Shqipni 
qysh prej 3 vjetësh mbasi kjo tue qenë nga raca 
e gjuha Shqiptare i ka plotësuem gjithë kondi 
tat e caklueme në paragrafin 5 t' Art. 7 të Kodit Ci 
vil; dhe botimin e nevojshëm konform ndryshimit të 
paragrafit 1 t' Art. 2 të Rregullores së Sht etësis, t'a 
haji para Zyrës së Gjendjes Ci vile ku ka qëndresën 
e ku do të regjistrohet. 

* * * 
Si mbas Vendimit të Këshillit Ministruer' Nr. 

124 dt. 19-1-1942 XX, autorizohen zyrat konpetente mo 
krye të gjitha veprimet e duhuoa për regjistrimin në 
shtetë sin shqiptare e të qu=jtunit Idris Memko, biri 
i Hamidit dhe i Bides, Iindun në Filat të Çamërisë me 
1916, i pa-marluem, banues në Durrës dhe ar 
dhun në Shqipni qysh prej pesë vjetësh, mbasi 
ky tue qenë nga raca e gjuha Shqiptar i ka•plotsue 
giuh konditat e caktueme në paragrafin 5 t'A~t. 7 të 
Ko dit Civil; dhe betimin e nevojshëm konform ndry 
shimit të paragrafit I t'Art. 2 të Rregullores së Shtet 
sis, t'a hajë para Zyrës së Gjendjes Civile ku ka qe 
ndresën e ku do të regjistrohet. 

* * * 
Si mbas Vendimit lë Këshillit Miuistruer Nr. 

l'!l5 dalë l9 Janar 1912 XX, autorizohen Zyrat kom 
lente me krye të gjitha veprimet e duhuna për re 
gjistrimin në Shtetësin shqiptare, lë quj unit Niko 

8 

Nikodhimopulli, biri i Panajotit dhe i Anna, lindun 
në Verja (Greqi) me 1921, së bashku me zruen e tij 
të qujtun ~Jarib, e bija e Kolit dhe e Olimbis, li 
ndun në Korçë me 1903 dhe me vajzën e të qujtun 
Zhameta Fraskuita , lindun po në Korçë më 19~9; ba 
nues në Korçë dhe ardhun në Shqipni qysh prej 
8 (tetë) vjetësh, m bass i ky tue qenë nga raca 
e gjuha. Shqiptaro i ka nlotësuem gjithë konditat e 
caktueme në paragrafin ~) t'Art, 7 të Kodit Civil; dhe 
betimin e nevojshëm konforrn ndryshimit të paragra 
fit I. t'Art. 2 të Rregullores së Shtetsis, t'a hajë para 
Zyrës së Gjendjes Civile ku ka qendresën e ku do 
të rregiistrohet. 

Si mbas Vendimit të Këshillit Ministruer Nr. 
l98 dt. 23-f-1942 XX, autorizohen zyrat kompetente 
me krye të gjitha veprimet e duhuna për regjistrimin 
në Shtetësin Shqiptare, të qujtunit Niko Cetkovi, biri 
i Franos dhe i Lizës, lindun në 'I'ivar me 18°7-1!l1 l, 
i pa martuem, banues në Shkodër dhe ardhuri në 
Shqipni qysh para nji vjeli, mbasi ky tue qenë nga 
raca e gjuha Shqiptare ka plotsue giith konditat e 
caktueme në paragrafin 5 l' Art. 7 të K orlit Civil; dhe 
betimin e nevojshëm kon form ndrys hi mil të paragra 
fit l-r ë l'art. 2 të Rregullores së Shtetsis, t'a haje 
para Zyrës së Gjendjes Civile ku ka qendresën e ku 
do të rregjist rohet. 

* -l(- * 
Si mbas Vendimit të Këshillit Ministruer Nr. 

489 dt. 9 Prill 1942-XX, autorizohen zyrat kompetente 
me krye të gjitha veprimet e duhuna për rregjistri 
min në shtetësiu shqiptare, të qujtunit Anastas Ma 
noli, biri i Dhimoslhemit e i Joannes, lindun në Bis 
qinion (Greqi) me 1894, së bashku me pjestarët e far 
miljes qi janë : 

:\Iartha, bija e Gjeorgjiut dhe e Sta mata, lindun 
n'Ortaqion (Greqi) me 1900, e shoqja; Dhimosthen, 
lindun n'Izmir me 1923, i biri; Jorgo, lindun në Se 
lanik me 1924, i biri; dhe Kseoofon, lindun në Sela 
nik me l9'26, i hiri; banuesa në Korçë dhe ardhun 
në Shqipni qysh prej 11 vjetësh, mbasi ky tue qenë 
nga race c l?.i uha Shqiptare i ka plotsuem {!jithë kon 
ditat e caktueme në paragrafin i°) t'art. 7 të Kodit 
Civil; dhe betimin e nevojshëm konformë ndryshimit 
të paragrafit I të art. 2 të rregullores së shtetsis, t'a 
hajë para Zyrës së Gjendjes Civile ku ka qëndresën 
e tij e ku do të rregjistrohet. 

* ·:+ ·X· 

Si mbas Vendimit lë Këshillit Minislruer Mr. 
5t0 dt. 0J.7 Prill 1942-XX, autorizohen zyrat kornpe- 
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tenle me krye të gjitha veprimet e dubuoa për re 
gjistrimin në shtetësin shqiptare e të qujtunit Tereza 
King i, bija e Adamit dhe e Clarës, linduri në Maggy 
orsarlos (U ogari) me JH05, e di vorcuerne, me nënshtet - 
si U ugarez-, bariu ese n13 'I'iranë dhe ardhun në Shqip 
ni prej 5 vjetësh, mbasi kjo i ka plotsuern gjithë 
konditat e caktueme në paragrafin 2 t'Art. 7 të Kodit 
Civil; dhe botimin e n-voj-hëm k onforrn ndryshimit 
të paragrafit I. t' Art. 2 të Hregullor. s së Shtet sis, 
t'a bajë para Zyrës së Gjendjes Civile ku ka qendre 
sën e Rajë e ku do Ul rregjistrohet. 

* * * 
Si mbas Vendirait të Kër hillit Minislruer Nr. 1017 

cU. ~5 Korrik 194~-XX, autorizoheh zyrat kompetente 
me krye t.ë g1itba veprimet e duhuna për regjistrimin 
uë shtetësin shqipare e të qujtunit Yrner Smajovit , 
biri i Halilit dhe i Ganxhes, lindun në Podgoricë me 
!H'-39, së bashru me grnen e tij të qujtun Hajrije , 
bija e Omerit dhe e Q i miles, linduri në po në Pod 
~oricë m e 191:3, banue sa 11ë Shkodër dhe ardhun në 
Shqipni qysh prej 12 vjetësh, mbasi ky tue qenë 
nga raca e gjuha shqiptare i ka plotsuem pjithë kon 
ditat e cvktueme në paragrafin 5 t' Art. 7 të Kodit 
Ci vii dhe · b etirnin e nevojshëm kon form nd. yshimit 
të paragrafit l. l' Art. 2 të Rregullores së Shtetësia, 
t' a hajë para Zyrës së Gjëndjes Civile ku ka qendre 
sën e ku do të regjistrohet. 

* * * 
Si mbas Vendimit lë Këshillit Ministruer Nr. 101G 

dr. 2,) Korrik 1942-XX, autorizohen zyrat kompetente 
me krye të gjitln. veprimet e duhuna për regjistrimin 
në shtetësin shqiptare o të quj tunit Halil P ronjo, i 
biri i. Haxhiut dhe i Searletes, lindun në Paramithi 
(Greqi) me 1!H l , i pa martuem, banues në Durrës 
dhe at dhun në Shqipni qysh prej tre vjetësh, mbasi 
kjo t ue qenë nga raca e gjuha shqiptare i ka plot 
suern gji I hë kbnditat e caktueine në paragrafin f> 
t' Art. 7 tr Kod t Civil dit· betimin e nevojshëm kon 
form ndryshimit lë paragrafit I. t' Art. 2 të Rregullo 
res së Shtetit, t' a hajë para Zyrës së gjëndjes Civile 
k11 ka qendresën e ku do lë regjistrohet. 

* * * 
Si mbas Vendimit të Këshillit Miuistruer Nr .. l01:> 

di. 2:'> Konik 1912-XX, autorizohen zyrat kompetente 
me krye lë gjitln veprimet e duhuna për r -gjistrimin 
në shlelësin shqiptare e të qujtunit Zenel Ahmeti, i 
biri i Kara.filit dhe i Hani fes, li nduu në Kar bunar 
(Çamëri) me 18!)2, i marluem, banues uë Tiranë dhe 
ardhuri në Shqipni n_ga Çarnërija qysh prej :u vje 
tësh mbasi kjo lue qeuë nga raca e gjuha shqiptare 

i ka plotsuem pjithë konditat e caktueme në paragra 
fin 5 t' Art. 7 të Kodit Civil dhe betimin e navojshëm 
konforrn ndryshimit të paragrafit I. r Art. 2 të Rre 
gullores s ë Shtetësie, i' a hajë para Zyrës së Gjëudjes 
Civile ku ka qendresën e ku do të regjrs rohet. 

* • * 
Si-mbas Vendimit të Kësh llit Miuistruer Nr. 1008 

dt. 2~ Korri k 19H-XX, autorizohen zyrat kompetente 
me krye të µ}tha veprimet e duhuua për regjistri 
min në shtetë-in shqiptare e të qujtunës Nedime 
Dizdari, bija e Safedioit dhe e Qamiles, lindun në 
Vuçiternë me 1!)0':2, e vejë së bashku me fëmijt e sajë 
të qujtun Fahri dhe Jusuf, e para me datlindje 1923 
dhe i dyti me dat lmdje l9~6 (të dy me atë si Rah 
mi Dizdari) lë linduri në Shkup; banuesa në Tiranë 
dne ardhun në Shqipni qysh pr~j ~jashtë vjetësh, 
muasi kjo tue qenë nga raca e pjuha. shqiptare i ka 
plotsuem gjithë konditat e caktuerne në paragrafin 
5 t' Ari. 7 të Ko iit Civil dhe betimin e nevojshëm 
kooform ndryshimit të paragrafit I. t' Art. 2 të Rre 
gullores së Shtetësis, t' a hajë para Zyrës së Gjëndjes 
Civile ku ka qendresën e ku do të regjistrohet. 

Listë mbi shkallëzimin e kandidatëve të konkursit 
për ndihmës gjyqtar Paqtuesa, Nën-sekretarë 

gjyqsorë dhe ofiqar! gjyqsorë 

1. - Shkallëzimi i kandidatëve të konkursit 
për ndihmës gjyqtarë paqtuesa : 

1) Viktor Petro Poga; 
2) Londo Shori; 
3) Gjergj Memo; 
4) Alqi Nushi ; 
5) Mark Dindi ; 
6) Koçe, Vasil Mek si; 
':2. - Shkallëzimi i kau didaëve lë konkursit vër 

nën-sekretar ~jyqso1 ë: 
1) Muhamet Ulqinaku; 
':2) Islam Alimehmeti; 
3) Tahsin Shehu; 
4) Galip Dema; 
5) Halit Zeqiri; 
6) Hilmi Taha; 
7) Taq Lekbella; 
8) Ymer Çuçi; 
9) Enver Baballeku ; 

10) Xhafer 11e,ini; 
11) Kozma Dash o; 
12) M1ço Gramatiko; 
13) Eqrem Kavaja ; 
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14) }Iu harem Leshi; 
If>) Kase m Sha qiri; 
lti) Nasuhi Dautaj ; 
17) l{Pf1k Vinçari ; 
18) r'erdi Abdi u; 
mi Demir Jahja; 
:W) 1 smet Shehu; 
:21) ILtgip Hoxha; 
3. - Shkallëzimi i kandi latëvet li' konkursit 

pi•r ofiq11i' gj,vqsort': 
1) Ismail Tivari; 
:!) Ismail Beqiri; 
H) Abdullah S. Mara ; 
.li:\ Selami Xh. Ladiu: 
fi) Snlejman Hoxha: 
!i) Hexhsp T'hërrnija : 
'I'iranë, mi' ~ 7-HH~-XX. 

Nga Miuistrija e Drejtëi,.isi' 

Flet çpallje ankandi për forniturë barnash 

Neni 1 

Drejtorija e Spitslit Përgj, Civil «Bruno ~lusso 
li ui • nxjer në ankand tornituren e barnave të nevoj 
shine për Spital. Ankandi do lë zhvillohet të 21 ditë 
nga data e çpalljes në Fletoren Zyrtare. 

Neni 9 
Artikujt e ksaj forniture ndahen në (pesë) grupe 

lë veçanta sikur tregohen në nenin 15 të kësaj çpallje. 
Neni :3 

Ankandi publik për blemjen e ktyne barnave 
do të bahet në Zyrën e Drejtoris Spitalit në Tiranë 
para nji Komi-jouit kryemun nga Titullari Drejtoria. 

Neni ,i 
Nuk caktohen çmime bazë për artikujt e grupeve 

të përmenduri në nenin 10. 
Neni 5 

Ankandi do të mbahet hapët 3 orë që fillon 
ng., om !1,30 deri 12,30 të ditës që shënohet në nenin 
1 të kësaj çpallje. Gjat këtyne orëve konkuruesat 
mund të japin ofcr,a të tjera përmirësimi në referim 
të së parës, por jo ma von se të ketë fillue çelja e 
z arfave. 

Ankandi e modalitetet e ankandit 
Neni o 

Të gjitha ofertat do të sjellin shumën komple 
sive dhe mbi lë zbritjen përqindëse me të cilën kon 
kuruesi mer përsipër të fornizojë të 'gjitha artikujt e 
nji ose ma shumë grupeve. Kto oferta krahasohen 
me skedën e mësheftë dhe komisjoni i adjudikon 
sipërrnarrj en ofertuesit ma të mirë. 

Neni 7 
Nuk janë të pranushme të gjitha ato oferta që 

do të kenë shprehje kondicionale ose shprehje refe 
rimi mbi oferta të tjera të konkurentave. Gjith'ashtu 
nuk do të merren parasysh ofertat e ha me me Tele 
gram ose telefon. 

Neni H 
Persona të cilët do të ofrojnë për llogari të një 

persones së tretë detyrohen të paraqesin nji akt-no 
terial me të cilën të provojnë se janë t'autorizuem, 
si mbas ligjës të të japin ofertat të marrin obligime 
dhe të nën-shkruajnë kontratën për Prekur-Dhënë 
sin. Në rast ti' kundërtë · ofertat c tyne nuk do të 
rneren para sysh. 

Neni !~ 
Në mbështetje të dispozitave të nenit '.l1f> lë rre 

gullores të Kontabilitetit të Shtetit konkuruesat du 
hen t{> paraqesin: 

a) Garanci me të holla të depozitucme pranë 
arkave Financiare ose kredi Bankare të njoftun e të 
pranushme p;·ei Qeveris. 

b) ose garanci me pasuni të patundëshrne si 
mbas dispozitave të Ligjës :li ,\laj rn:H mbi garancit 
I potekore ndër Ankandet Shtctnore ose para-Shtet 
nore të çpallun në Fletoren Zyrtare Nr. 11;~4 dat 1~ 
Qershuer 19:J4. 

Xeni 10 
Pranohen edhe oferta tr dërgueme me Postë 

t'adresueme Komisjonit t'Adjudikatës pranë Drejto 
ris Spitalit Përgj. Civil • Bruno ,\lussolini• 'T'i ranë. 
Veç Adresës sipër zarfit duhet të shënohet edhe for 
nitura së cilës i referohet oferta. Në këtë rast përgje 
gjësija e mbrriijes së ofertës me vonesë, mbasi an 
kandi të jetë deklaruam i mbyllun, i përket dër- 
guesit. 

Neni 11 
Ofertuesit do të kenë parasysh që në këlë rasl 

t'i bashkoj në ofertës garanci në e para pame prej nenit 
rn, veçanërisht në ofertë do të shenohet shprehi 
misht pranimi i konditave të përgjithëahrne. 

Neni 12 
Kontrata do të nën shkruhet prej fornitorit 

mbrenda 10 ditëve. Ky afat kuptohet tuj fillue qyshë 
nga data me të cilën do t'i njoftohet t'interesuemvc 
mbarimi i formalitetit dhe nevoja e nënshkrimit të 
kontratës. Për kontravajtësit do të veprohet si mbas 
paragrafit 11 të nenit 47 të Rregullores për zbatimin 
e Ligjës së Kontabilitetit të Shtetit. 

Neni rn 
Kontrata e ksaj forniture do të zbatohen mbasi 

lë jenë krye veprimet e rregjistrimit të kërkueme 
nga Ligja e rregullorja e Kontabilitetit. Data e filli 
mit të zbatimit të kontratës dn t'i njoftohet fornilo 
rit me shkresë lë veçantë. 
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Neni 14 
Të gjith 1. shpenzim at e kontratës, të taksave 

Qeveriare e Bashkijake e ato të botimit të ksaj Flet 
çpailje në Fletoren Zyrtare e fletore të ndryshme 
janë në ngarkim t/J formtorit. 

Neni 15 
Barnat të nda me në 5 grupe në llojë e sasi janë 

s1 vijon : 
Crupi I. 

Acido acetico glaciale 
» borice polvere 
» citrico c istalli 
» cloridrico puro 
» cloridrico com merciale 
» fosf'orico offreinalc 
» Nitr ico concentato 
,. Salicilico F. I". 

Kg. o.- 
,. 20.- 
,. '2.- 
,. 2.- 
,. :JOO.- 
,. 0.%0 
,. 1.- 
,. 2.- 

Solforico puro concentrato •) •),- 

» tannico 
,. tarlarico 
» n icloroacctir-o 

Acqua coo b. lauroceraso 
» o ssigenata 100 vol. 

Alcool deuatural o 
Albumi na tan nal o 
. Alcool metilico per ana lisi 
Allums potassico polvere 
Allurniuio acetate liquirlo 
Amide di riso polvcre fina 
Arumoniaca Iiquida 
Animouio soltoittiolato 
Argento nitrat o crislal li 

» » cilindr: 
,\rgirolo pari 
Atropina solfato 
Balsamo fioravant i 

peruviauo 
Bario solfato per radiografia 
Benzile benzato 
Bismuto «arbouato 

» magistcro 
Burro di cacao 
Burro C8('a0 

Bromuro di potassio 
» di sorlio 

Caffei na pura 
Cak-io carbouato precipitate 

» gluconato soiubile 
,. cloruro t-ristalli offic. 
» ipoclorito comm. 
,. ipofosftto 
,. laltato 

Cloralio id rato 
Carbone vegutale di tiglio 

,. anim ale la valo 

,. 3.- 
,. 1.- 
,. 1.- 
,. 5.- 
,. 15.- 
,. kOO.-- 
,. 2. 
,. 5.- 
,. 2.- 
,. 1.- 
,. 25.- 
,. JO.- 
» o.- 
,. O oOO 
,. U.250 
» 0.500 
» 0.0.W 
» 0.500 
,. 2.- 
,. 150.- 
,. 0.500 
,. 2.- 
,. 2.- 
» ,) - 

,. 'l!.- 
,. 2. - 
,. 2.- 

0.500 
•) 
,),- 

» 

2.- 
5.- 

100.- 
0.500 

" S.-- 
0.500 
10. - 

Cocaina cloriJrato 
Codeina cloridrato 
C -llodio elastico 
Cremor di tartare !HH 
Creolina cornmerciale 
C iogenina pat i 
Dermatolo pa: i 
Dionina pari 
Eroina pari 
Esametilentetrarnina rristalli 
Eserina solfato 
Essenza di anice stellato 

« « bergamoto 
« « cedro 
« « garofani 
« « lavanda 
« « niauli 
"' « trernentiua bidistilata 

Estratto Iluido arancio dolcc 
« « balsame tolu 

« 

beladona 
bold o 
polligalu 
rabarbaro 

« « valeriana 
"' molle di beladona 
« « genziana (( 

« « « valeriaua 
« secco di beladona 

Etere solforico puro 
Farina di lino 
Fenolo puro 
Ferro solfato 
Formali na so luz. -iO°lo 
Glicerina hidistilata 
Goma arabica polvcre 
Guaiacolo liquido 
I drochinoue per fotografia 
Lattosio 
Lanolina anidra 
Laudano del Sidhenam 
Liquerizia polvere 
Lisoformio grczzo 

« puro 
Magnesia calciuala pesanlc 

« carbouato 
Magnesio citrate grauullarc «Ifer v. 

,. solfato cristalli 
Mal ti 11a pol vere 
Mentolo cristalli 
Olio di ende 
Olio fcgato di merluzzo. 
» di mandorle 
" di riciuo • 

di vaselina (uso iuteruo) 

Kg. 0.150 
0.500 
1.- 
2.- 

':W0.- 
0.500 
2.- 
0.100 
0050 

". 

2 -- 
0005 
0.200 
0.250 
0.100 
0.200 
O 100 
0.500 

» • 0.500 

» 

~-- 
" 

•) 
,),- 

':2.- 
2.- 
2.- 
':2.- 
2.- 

,. 

" 

0500 
0.100 
10.-- 
20. 
5.- 

0.500 
':25.- 
100.- 
5.- 
;{.- 
5.- 
5.- 
25.- 

•) 
i),- 

?l.- 

Kg. 

200.· 
,>O. - 
J0.- 
2.-· 
20.- 
50.- 
0.100 
o.eoo 
1.- 

100. - 
5.- 

100.- 
W.- - ,. 
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Pancreatina 
Papai ua 
Pilocarpina cloridrata 
Pol vere Dower discoidi 
Pollgala radice tagliata 
Potassio bicromato eris la lli 

• carbonate • 
• clorato pol vere 
• • comprcsse zucherate 
• permanganate 

Sale di Seignette 
l'rotargolo pari 
Habarbaro polvere 
Santoni na 
Scilla pol vere 
Segale ·cornula sclerozio 
So, l; o. fosfate bisodico pol vere 

» bicarbonate pol vere 
• borato 
» c.irbonato per fotografia 
• • commerciale 
• iposolfrto per fotografia 
• solfato cristalli 
» solfito per fotografia 

Solfo sublimate e lavato 
Sparteina solfato 
Stricnioa pura 
Suhcutina pol vere 
Sugna beusoinata 
Sugheri assortiti N. 4 5 6 
Talco ven eto pol vere finissimo 
Teobromina pura 
Ter pi na i dra ta 
Tintura di adonide 

• • assenzio 
» • benzoino 
» » biancospino 
• • cascarasagrada 
• • genziana 
» • gialappa composta 
» • ginsquiamo 
• » ipecaquana 
» » lobelia 
• • ratania 
• • strofanto 
• • spinocervino 
• • velerinana 

Turo'enolo ammonio 
Vioformio 
Zinco fosfure 
• ossido polvers finissima 
• solfato 
• solfofenato 

Xeroformio pari 

Kg. 2.- 
• 0.100 
• 0.000 
• 3.- 
• 2.- 
• 0.500 
» 5.- 
• 3·- 
• 2.-- 
,. O.i')()() 

• 2.- 

• 

» 0.;)00 
» 0.500 
» 0.04,0 
• 0.100 
• l. . ~-- 
• 50.- 
• 5.- 
» 100.- 
,. 100.- 
• 100.- 
• 9!5.- 
• :->O.- 
,. 10.- 
• o.o:->o 
• 002;) 
» 0.100 
» 50.- 
Nr. 6000.- 
Kg. 50.- 
• 2.- 
• l.- 
• 0.500 
• 1.-- 
• 0.2:->0 
.,. 0.:--00 
.,. 1.- 
> 1.- 
> 1.- 
• 1.- 
» 1.- 
• 1.- 
• l.- 
• 1.- 
• O.i'iOO 
• 1·- 
• 0.100 
• 0.100 
• 0.010 
» lO.- 
• 0.500 
• 0.2:>0 
• i·- 

Grupi II 
Aspirina pari cornpresse 

» » polvere 
Calcio glicero fosfato pol vere 

• » liquido 50°fo 
Confora sintetica 
Caolino polvere 
Diuretina pari 
Formalina compresse da gr. 1 
J odoformio pol vere 
Jodio bisublimato 
Joduro di potassio 
Mercurio bicloruro gr. 
Sodio cloruro q.b. compresse 
Mercurio ossicianuro pol vere 

• protocloruro 
Metile salicilato 
Luminal pari 
N ovocaina pari 
Piramidone pari 
Potassio solfoguaiacolato 
Sodio salicilato 
Salipirina 
Sodio benzoato 
• cloruro purissimo 
» formiato 
» glicerofosfato iiquido 50% 
• » polvere 

Tannigeno pari 
Etile cloruro da gr. 100 
Ettere etilico per anestesia 
Stovarsolo pol vere 

Grupi Ul. 
Acqua bidistilata 10 ec. 
Adrenalina 0.001 
Atropina 0.001 
Caffeina e sodio benzoato 
Calcio cloruro 10°fo 5 cc. 

» gluconato 10°1o 10 er .. 
Glicerofosfato di sodio 10% 10 cc. 
Carminio indaco O,li') 10 cc. 
Lecitina ex ovo 0.50 5 cc. 
Morfina 0.02 
Luminal pari 0.20 
Olio canforato 0.5 
Siero glucosato ipertonico 33°/0 10 cc. 
Soluzione alcool 30°1o in siero glucosa- 

to 33°1o 20 cc. 
Sodio Bromuro 10°1o 10 cc 

,, ,, con atropina 0.0005 10 cc 
Scopolamina Bromidrato 0.001 
Sodio Iposolfito 10°1o 10 cc 
Sodio Nitrito 2°1o 1 cc 

" " 3% 1 cc 
" 4°1o 1 cc 

Kg. ;>.- 
.,. I. - 
)\ ~-- 
» 1.- 
• :>.- 
• 3.- 
,. 2.- 
• 15.- 
• i>.- 
• 1).- 
• ,1-.- 

• 5.- 
.,. 2.- 
• 1.- 
» 5.- 
» 0.500 
• 0.500 . ;),- 

• 8.- 
• 20.- 
• 0.100 
• 8.- 
» f>.- 
• 1.- 
• 1.- 
.,. 5.- 
• 2.- 

Fiale 500. 
Flac. 1500.- 
Kg. o.too 

Fiale tf)00.- 
500.- 
1000.- 
2000.- 
2000.- 
15000. 
l000.- 
200.- 
3000 . ...:.. 
3000.- 
1000.- 
15000.- 
1000.- 

• 

,, 

300.- 
1000.- 
1000.- 
200.- 

1.500.- 
100.- 
100.- 
100.- 

" 
" 
" 
" 
li 
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Sadio Nitrite 5% 1 ('(' 

/I ti°lo 1 cc· 
Soluzione Durante 10 2 cc 

'!20 2 cc 
" ,, 30 2 ('(· 

Sparteina 0.03 
E:melina 0.03 

li O.OG 

FL~'l'ORJA ZYRTARE ~ Shtator 1942-XX 

Urotropina Pari 40% 5 cc 
Sodio Benzoato 10% 10 cc 
Sodio Glicerofosfato O.i?W 

Cacodilato 
Glicerofosfato 
Arrhenal 

Formula Rinaldi 
Ergotina gR. 1 
Ferro arseniato 
Chinino Uretano 
Siero fisiologico 

0.20 Stricuina O.OOL,, 
0.20 

" 
" n 

0.20 Stricnina 0.001 ,, 
10 cc 

Glucosato 

0.05 
0.20 u cc 

250 cc 
500 cc 

5% 250 cc 
[,Of 500 C<· ,O 

0.001 
" " 

Stricnina 

~'i ale 

,, 

100.- 
100. 
:)00. 
:-ioo.- 
500.- 
2000.- 
500.- 
500.- 
3000.- 
500.- 
1000.- 
2000.- 
1000. 
LOOO.- 
500.- 
1000.- 
2000.- 
400.- 
300.-- 
250.- 
3Cl0.- 
2GO.- 
500.- 

li 

,, 

• 

li 

,, 

n 

li 

" 
n 

Grupi IV 
Bende Garza marca Oro 9/8 metri :-ix.0.05 Nr. 5000.- 

,, " " 5x0.10 • 15.000 - 
" 

11 
" " " 5x0.1 :i • 6000. - 

Cotone idrofilo m. Pachi da Gr. 250 Kg. 500.- 
" " 

11 
" 500 n 500.- 

Garz« idrofila in pezze alt. cm. 90 Titolo 9;8 
Met. 25.000. - 

600.- 
300.- 

Jodoformica in buste da 1 metro 
Guttaperga autarchica buste da 1 metro Nr. 

Grupi V 
Aghi ipodermici superrecord con cannula 
acciaio cono 5/6 N. 12 Dozz. 

lJ> 

,.. ,.. 14 
,.. 16 

Aghi endovenesi cono 5/G Nr. 12 
,.. per ipodermoclisma con oliva a due 

fore 85xJ20 N. 
Agraffe per sot ura N. 16, 18, 22 in so rte ,, 
Borse per acqua calda gomma N. 2 

" ,, giacio te ssuto gornmato N. 3 ,, 
Guarnizione ehanite 3 pezzi per entroclismo " 
Catgut marca Annedda o Ghisio scatola 25 m. N. 00 

" " " " n n n n O 
1 li " n " 11 n 

" n n 2 
n n " 3 

li n 

li ,, n n 

" " 4 " n • 

" " n • • " " n 5 n 
Cateteri tessnto doppio rigido assortiti 8. 16 • 
Cerotti adesivi 5:x.0.05 

LOO.- 

n 50.- 
50.- 
100.- n 

n 

:i0.- 
3000.- 
50.- 
50.- 
50.- 
40-- 
90.- 
90.- 
90.- 
90.- 
90.- 
40.- 
100 . ...:.. 
300.- 

/I 

" 

Garanzia për të marë pjesë në këtë ankand cak 
to h e t në masën që vijon: 

Financiare ose 
Bak are 

tr. Shq. 1.iOO,- 
,.. ,.. 700,- 
lJ> ,.. 600,- 
lJ> ,.. 1.700,- 
lJ> ,.. 600,- 

Neni 17 
Fornitori detyrohet me dorëzua barnat brenda 

GO (gjashtdbjet) ditëve nga data e njoftimit të zha 
timit të kontratës. 

Cuscini di gornma a ciambella diam. 40,4,, 
Eateroclismi verto-arrnatura x lit. 2 
Rochetti di sela per sutu ra x 25 m. 

N/ri 2-3-4-5-6 
Guanti di gomma p~r chirurgia N. 7 

,, ,, ,, ,, ,, 
Papagali di vetro per uomo 

" • n " donne 
Pere di gomma con becco osso 

n " r ,, " " 
" n n li " ,, " 
" n 
,, ,, ,, n " 
,, " » " ,, n 

Poppatoi di vetro da cm. 250 
Tettarelle di gomma 
'I'ermometri Clinici (Kramer o Uebe) 
Siringhe tutto vetro nude 3 cc. 

,, 5 " 
,, 10 
n 20 

,, ",, .50. 
Tiralatte a palla con serbatoio 
Tubi di gomma per eutroclisma 

n " ,, drenaggio 1,3,4x3, l/4 
Ventose di vetro 

-11 ,, " ,, 
• ,, " 

Neni 16 

Per grupiu e I. 
,.. Ir. 
• Ill. 
,.. IV. 
,.. V. 

lJ> 

lJ> 

lJ> lJ> 

lJ> lJ> 

Dozz. ~5. - 
·:fa - 

,, G00. 
%0. 
2~J0. 
IOO.- 
100.- 
10.- 
10.- 
10.- 
10.- 
20.- 
20.-- 
10. - 
~5.- 
200.- 
100.- 
100.- 
75.- 
7G.- 
50. 
'25.- 
25.- 
100.- 

7,5 • 
• 
• 

N. J 
2 • 
3 • 
4 " 5 " 8 " 10 • 

• ,, 
n 

" 

,, 

" 
" 

)/ 

,, 
,, 
n 

Kg. O.C>OO. - 
N. LOO.- 

Ipotekçre 

fr. Shq. 2.400, 
,.. ,.. 1.400,- 
lJ> ,. 1.200,- 
lJ> • 3.400,- 
• ,.. 1.200,- 

Neni 18 
Për vones dorëzimi nga afati caktuem pjesë 

risht ose tanësisht të mallit, aplikohen këto penali 
tete: 
Prej 1 deri 1CI ditë Fr. Shq. 50,- në ditë për c' do 
ditë vonesë; 
Prej 1G deri 30 ditë Fr. Shq. 100,- në ditë për c' do 
ditë vonesë; 

Neni 19 
Mbas kalimit të 30 ditëve të tregueme në Ne 

nin e sipërmë në qoftë se malli asht krejt i pa dorë 
zuem, Administrata e Spitalit ruan të drejtën me 
prish kontratën dhe me veprue në blemjen në tregë 
në dam të fornitorit. 
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K cni 20 
Substancat e medicinave duhet H; jenë të mbaj 

tuna në gjendje të mirë dhe t'i përgjegjen provave 
lë tbjeshtësis (purczza) të përshkruerne prej Farrna 
kopeas s Zyrtare të Mbretuis Italiane (edicion i fundit}. 

Neni 2l 
Barnat e refuzueme do të tërhiqen prej Depos 

brenda 5 ditëve dhe mbas kësaj fornitori detyrohet 
m'i zavendësue me një herë me tjera të mira. Ni; 
qoftë se brenda këtij afati nuk e tërheq për zëvën 
dësim, për ç'do ditë vonesë do t' aplikohet gjoba e 
parapa me në nenin 18. 

Neni 2~ 
Dorëzimi i barnavet do të bahet franko prej 

ç'do shpenzimi brenda në Depon e Furmacis Spitalit. 
Neni 2~ 

Barnat e kësaj fornilme, para se të mere n në 
ngarkim, do të kolaudohen prej një Komisioni që do 
t' einuohet prej Drejtorit W Spitalit. Fornitori, të ci 
lit do t'i njoftohet dita e kolaudimit. duhet lë para 
qitet para Komisionit të kolaudimit ose të përfaqëso 
het prej një personi të besue m prej tij. Mungesa e 
nj enit ose tjetrit nuk ndalon veprimet e Komisionit. 

Tiranë, më 28 ~-Hl42-XX. 
Nga Drejtoria e Spitalit Perg. Civil 

«Bruno Museoiint» 

Shpallje Gjyqesh 

Vendim afati për t' aratisun 
Mbasi nuk asht zanë i pandehuri Zeqir H.exhep 

Duka nga katundi Shëngjergj i Tiranës, i akuzuem 
se me datë 4.1 l.1911-XTX, në kohë nate dhe me rrup 
turë ka kryer vjedhjen e dy krenë dhive nga banesa 
e ankuëses Fali me Hro shit po nge ay katund; pran 
daj Kryesija e Gjykatës Shk. r -rë Tiranës i akordon 
të përmendurit dhetë ditë afat nga data e botimit të 
këtij vendimi në Fletoren Zyrtare, për t' u prezantue 
para kësaj Gjykate me u gjy;.ue par veprën e sipërme. 
Në rast mo prezantimi vërtetohet se nuk don me ju 
bindë Iigjës dhe prandaj ka me vijue gjykimi në 
mungesën e tij, ka me i' u sekuestrue pasunija, kanë 
me i' u rrëxue të drejtat civile dhe kanë me u marrë 
të gjitha masat e tjera ligjore për lë cilat nuk ka me 
pasë asnjë të drejtë ankimi. 

Çdo karabinier, ftues a polic asht i detyruem 
me kapjen e tij. Për plotësim të këlyne veprave ju 
shkrue Prokuroriës .Mbretnore dhe në bazë lf' uenevet 
372, 37:1 të Pr. Penale shpallet ky vendim. 

Tiranë, më ~4.8.1942-XX. 
Kryetari 

* * ·* 
.\I nassi nuk asht zunun Ni1na11 Sula i hiri i 

Sulës barmës në ka.t1111d111 Hrade-huic, qi pa ndr het 
se me ~t. 1'2.8.1\):3\l-XVII, c.itën, e ka vra vdekun të 
qujtuniu Rexhep Hnxhnë po nga ay katund, Kryet.a 
ria e Gjykatës së. Shk. I-ri· të Prizrenit që prej datës 
shpalljes të këti vendimi, të paudehunit përmendun 
i nep dhelë ditë afat, për me u prezuntuc para µjy 
katës, Ni' kjoftë se nuk i paraqitet ~jykatës mbre nda 
këti afati vërtetohet se nuk don me ju bin.lë ligjëi>, 
dhe kështu ka me u shikuë gjyqi në munges/i, kau 
me ju rrëzue të drejtat civile, ka me ju sikvestruë 
pasunis dhe me as nji mënyrë nnk ka me pasë H• 
drejtë ankimi mbi veprimet e harnuna. 

Të v.iith karabinierët e policët janë të d1 tyruern 
me zanjen e tij. 

Për plotë-rimin t' veprave u; përm.uul u nu i asht 
shkrua Prokuroriës Shtetit dhe në mbështetje të ne 
neve :nt, ::7:>. të procedurës penale shpallet ky vendim. 

Prizren, më ':!ti.li. HH2-.XX. 
Kryet11ri. 

* * * 
.\lbassi nuk asht zanun ~luslafa Dula i biri i 

Dules banuës në kat. Bradoshni«, qi pa11dPIJ!'l Sf' me 
dt. l':!.8.19;m-XVJT ditën e ..... ka vra vriekun Ji.i , 
qujtunin Rexhep Haxhi në po nga ay katund, Krye- 
tarin e (-,jykatës si.; Shk. l rë Prizrenit, që prej datës 
shpalljes të këri vendimi, te pandohunit përmeudun 
i nep dhetë ditë afat, për me u prr-zantuë para gjy 
katës. Nii kjofrë se nuk i paraqitet gjykatës mhrenrla 
këti afati vërtetohet SP nuk don mt> ju bin.lë ligjë:-, 
dhe kështu ka me u shikuë Ri: qi në mungesë, kan 
me ju rrëzue lë drejtat r-ivile, ka me ju sikvestruë 
pusunia dhe me as nji mënyrë nuk ka me pasë t{, 
drejtë ankimi mbi veprimet e bamuna. 

Të gjlth karabinierët e policët janë të detyruam 
me zanjen e 1ij. 

Për plotësimin e veprave ti.i përmënduna i asht 
shkrue Prokuroriës Shtetit dhe në mbështetje të ne 
neve 371, 372 të procedurës penale shpallet ky vendim. 

Prizren, më %.6.1942-XX. 
Kryetari 

* * * 
Mbasi nuk asht zanun Asllan 'Pahiri i biri i Isla 

mit e i Kadires banuës në kat Topojan, qi pandehet 
se me dt. 5.6.1939-XVIT, ditën . ~a vra vdekun të 
qujtunin Bislim e Bajazrt l:lc1fl.J•l• i11, Kryetaria e 
Gjykatës së Shkallës së I- rë Prizrenit, që prej 
datës shpalljes të këti vendimi, të pandehunit për- 
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menrlun i nep dhelë ditë afat, për me u prezantuë 
para gjykatës. Në kjoftë se nuk i paraqitet gjykatës 
mbrenda këti afati vërtetohet se nuk don me ju bin 
dë ligjës, dhe kështu ka me u shikuë gjyqi në mun 
gesë, kan me ju rrëzue të drejtat civile, ka me ju 
sikvestruë pasunia dhe me as nji mënyrë nuk ka me 
pasë të drejtë ankimi mbi veprimet e bamuna. 

Të gjith 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 ne 
neve 371, 372 të procedurës penale shpallet ky vendim. 

Prizren, më 24.5.1942-XX. 
Kryetari. 

THIRRJE 

'I'hiret për me u prezantue para ksaj Gjykate i 
pandehuni Muloni Maria nënshtetas Italjan e shofer 
banuës më parë në Durrës, mbas nji mujë të shpa 
lljes së ksaj thirje në Fletoren Zyrtare, e tash me që 
ndodhet me banim [asht në Malin e Zi, për t' u pye 
tun si i pandehuri për përvetimin të nji thesi groshë 
qi i ka marrë ankuesit Muhamet Gurrës nga katun 
di Dragostujo i Librazhdit dhe në rast të mos pre 
zantimit të tij mbrenda kti afati ka me u veprue si 
mbas ligjës në mungesën e tij. 

Elbasan, më 29 8 1942-XX. 
Gjyqtari Hetues 

* * * 
. Thritet për t' u prezantuar para Gjykatës Paq 

luese të Bullshit Dega Hetuese brenda një muaj nga 
data e shpalljes në Fletoren Zyrtare së kësaj thirrje 
i pandehuri Hysenj Zeqo Binjaku nga katundi Klos i 
Komunës Qendrës të Nënprefekturës Ballshit, që sot 
ndodhet n' arati dhe i akuzuar për vrasjen e dy vë 
llezërvet Dervish Rysni Binjakut dhe Ahas Rysni 
Binjakut po nga katundi Klos. 

Në rast mos prezantimi në afatin·e caktuar më 
sipër Gjykata do të veprojë vazhdimin e hetimevet 
në mungesën e tij konform dispozitavet ligjore. 

Kjo thirje zen vendin e komunikimit nga data 
e sh palljes në Ftetoren Zyrtare. 

Ballsh, më 7-8-1942-XX. 
Gjyqtari Paqtuës. 

* * * 
'I'hritet për t'u prezantuar para P, eturës së Ball 

shit Dega Hetuese në ç' do ditë brenda një muaji nga 
data e ahpalljes në Fletoren Zyrtare të kësaj thirje, 

i pandehuri Qazim Mehmet Murata] nga katundi D, i 
zar banuës në katundin Kute të Komunës Fra+arit, 
akuzuar se me datën 9-7-1942-XX në rrugë.i publike 
Drizar-Fratar ka qëlluar me bombe dore e me push 
kë VPli Z".in1 lin ng:-i katundi Kute tue i shkaktuar 
disa lezione. 

Në rast mos prez antimi në afatin e cak.uar Gj:,· 
kata do të veprojë si mbas ligjit. 

Kjo thirje zen vendin e komunikimit nga data 
e shpalljes në Fletoren Zyrtare. 

Ballsh, më 10 VIII-194'2-XX. 
P. Gjyqtari Paqlues. 

* * * 
Thriten për t'u prezantuar para Preturës Ball 

shit Dega Hetuese në ç' do ditë brenda një muaji nca 
data e shpalljes në Fletoren të kësaj thirje të pandi 
hurit Sulo e :\Juço Jaup Qoraj dhe Façor Avdi Mu 
harnetaj që të tre nga katundi Belishovë, të akuzuar 
se natën 5 duke gdhitë 6 Qershor 1942 XX kanë 
vrarë vdekur Hekuran Dulen dhe kanë plagosur 1 ën 
dë Brigadierin Xhafer :\Iahmut Manaj që të dy nga 
katundi Belishovë e Komunës Qendrës Ballshit. 

Në rast mos prezantimi në afatin e caktuar 
Gjykata do të veprojë si mbas ligjit. 

Kjo thirje zen vendin e komunikimit nga data 
e shpalljes në Fletoren Zyrtare. 

Ballsh, më 10 VIJI-1942-XX. 
P. Gjyqtari Paqtuës. 

·lE- 

* * 
Thëritet i quajtuni Nikolla Gjyrçini, banues më 

parë në katundin Mramorez (Slivovë) dhe tash me 
banim të pa ditun në Bullgari, që të paraqitet para 
Gjykatës Shk. I. Tetovës, më datë 12 Shtatuer 1942- 
XX, ora 10 para dreke, i akuzuar për kalim kuf'mi 
pa pasaport. Mos paraqitja e tij në ditën dhe orën 
e sipër shënuar ka për t'u vepruar si mbas ligjës. 

Tetovë, më 24 Gusht 1942-XX. 
Gjyqtar Filluer: 

* * * 
Thritet i qujtuni Tanas Llazari, banues më par 

në katundin Beliçice, komuna Tërnice dhe tash me 
banim të pa ditun në Bullgari, që të paraqitet para 
Gjykatës Shk. I. Tetovës, më datë 12 Shtatuer 1942- 
XX ora dhjetë para dreke, i akuzuar për kalim ku 
fini pa pasaport. Mos paraqitja e tij në ditën dhe 
orën e sipër shënuar, ka për t' u vepruar si mbas 
ligjës. 

Tetovë, më ':24 Gusht 194':2-XX. 
Gjyqtar Filluer: 
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Anno XXI - Nr. 102 '!' ARTE SUPPLEMENT ARE in lingua ltaliana 

GAZZETTA 
DEL REGNO 

UFFICIALE 
D' ALBANIA 

Tirana, lunedi 9 settembre 1942-XX 
EDITA DAL MINISTERO DELLA CULTURA POPOLARE 

CONDIZIONI o· ABBON/1,.MENTO cosro E MODALITA PER LE INSERZIONI 

A~BANIA, ITALIA o IMPERO 
UTUO (Paa,! dell' Unione Po1talo) 

per un cuce Fi. aib. 20 
, , , , 30 

(pt't 6 mesi I meta preuo) 
r,. alb. 0,2J fin numero del mese In corso (smc a 16 pogtae) 

•rr•tfeto • l 
Ognt fascicolo • in vendua ancbe presto le librerte autorizzattJ. 

GH abbonamentt di ragola decorrono dal ginrno dt ricevimenta aeu· hnporto. NoD 
11 goraritilce l'invio del numeri anettati. 

L'tmporto dell' abbona:nento o per numen teparatt, se per residentt in Albania. deve 
e11ere versato ai loco.li Uttici di Finanza I la relativa quiatania rima.ua al Miniatero 
della CUL TURA POPOLARE •• doll' Italia, lmpero J dal, I' Estero, con anegno bancarto 

11llak> In ltanch1 albanost. aumentato (se par abbonamenti) ji Ir. alb. O.SO per spe1a 
di q u.ietanza. 

Gli UH!cl statall (civili o mllltart) a gli Enti punouc! . quando autonomi o accon· 
!toll (clot non gli UHici diper.denti) . pcsscao richied,,e pet iscritto una o p!1\ cecte 
gratulle (1clolto o In abbonamento) per •• e per git UIIIM dipendentl. 

,. non ,upero uno colonne (albanese e Italiano) minima fr. alb. lo 
1W oltr• una cotonno , , par ognt colonua 

L' Importo • da vononi in anttclpo . salvo per gli Utflcl ,tatall o parastatall . coo 
le 1tes,e modaUt6 coma per gli abbonamentt . 

Le i:aaer:zioni sano gratuite soltanto per i Tribunali o l'Aa:uninistrazlone ltatale quan.do 
1,~, legge non 6 prevista o non 6 po11ibila la r!valsa su lord della ,po1a por l' In, 
,~r:siono. 

La pubblicaztone dalie tn,orzioni avvtena · salvo apoctali clrco1tanza · antro t prlmt 
3 uumen dopa la data di ricevimento. 

N. B. Ogni corri1pondenza o versamento deve essere indirizato al : I 
MINISTERO DELLA CULTURA POPOLARE 

(GAZZETTA UFfIClALE) 

DECRF.1'I LUOGOTENENZTALE di notnina 

T l R A N A. (Albonlo 

- Con D.L. in data 13 luglio 1942 XX, e esone 
rate, per motivi di salute, il sig. Qazim Zaj mi Agente 
di Il-a classe, gruppo C) grado XII, in servizio presso 
la Direzione delle Poste di l-a cl. in Tirana, venendo 
gli riconosciuta il diritto alla pensione o all' indennita 
globale ehe eventualmente gli spetta. L' esonero ha 
effetto dal ii giugno 1941-XIX. 

- Con D.L. in data 12 luglio 1942-XX, e esone 
rato dal servizio, per motivi di salute, il sig. Gasper 
Radoja, Agente di III-a classe, Gruppo C, Grado XIV, 
venendogli riconosciuti i diritti di pensione o d' inde 
nita globale ehe eventualmente gli spettano. L'esonero 
ha effetto del 13 dicembre 1941-.XX. 

- Con D.L. in data 13 luglio 1942-XX, i] fascista 
Mark Temali ë nominate Segretario Federale di Du 
razzo, in Sostituzione del fascista Guljelm Detla no 
minato Vice Segretario della G.U.F.A. Al predetto 
Mark Temali viene ricousciuta la qualifica di compo 
nente il Consiglio Superiore Fascista Corporativo. 

- Con D.L. in data 16 Juglio 1942-XX, il sig. 
Taqo Kristo e nom nato agente di T-a classe, posto 
vacante alle canceri di Tirana, Gruppo C, Grado XII, 
con stipendio mensile di fr.a. t:W ed il sig. Çerçis 
Shuko Qendro e nominato agente di li a cl. alle car 
ceri di Argirocastro, gruppo C, grado XIH, con sti 
pendio mensile di fr.a. 1 tO, posto anch' esso vacante. 

•• _ Con D.L. in data 22 luglio i!JH-XX, ii sig. 
Faik Babani, Podesta di Bilishti, e csonerato dalla 
carica, essendo state nomioato membro del Consiglio 
Centrale dell' Ecooomia Corporativa ; ii sig. Sali She 
hu e nominato Podesta di Bilishti, 

- Con D.L. in data 26 luglio 1942-XX, il sig. 
Midat Araniti Pretore di I-a classe, viene trasferito 
dal Tribunale di Pace di Prizren al Tribunale di I-a 
classe in Elbasan con funzioni di Membro. 

Jl sig. Petro Kristo, Pretore di I- a classe con 
funzioni di Giudice Istruttore a Prizren, viene tras 
ferito al Tribunale di Pare della stessa citta. 

Shtypshkrrojo ,Nikai, Trronë BKSH
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Ligjë 7 Shtator 1942-XX Nr. 195 
Da.të 7-9-1942-XX 

Rregullim i ri i rrogave jetike 

NA 
FRANCESCO JACOMO\Jl DI SAN SAVINO 

MitKAMB"l!lS I PitRGJITHSHitM I MADHNIS TIJ 
VIKTOR EMANUELIT Ill 

P£R HIR Tt!: ZOTIT E VULLNET TE KOMBIT 
MBRET I IT ALIS DHE I SHQIPNIS 

PERANDOR I ETIOPIS 
Neni 1 

U njihet e drejta me gëzue prej Shtetit Shqip 
tar nji rrogë jetike të gjithë atvneve që para datës 
28 nanduer 1912 kanë krye vepra të shqueme ose 
jant vue nt rrezik ose kanë bo sakrifica të më- 

TAKSA E REGULLA PËR SHPALLJET 

Kur nuk kalon një shtyllë (shqip e italisht) Fr. Shq. 1<, 
Për ma shumë se një shtyllë për çdo shtyllë • 5 

Botohen pa vleftë shpalljet q'u përkasin gjyqne ose adminis 
tratl!s Shtetnore dhe ato tii cilësuemc t'atilla ose të perjashtucme 
ligjlri1ht nga pagimi taksave Shtetnore, 

Shpalljet botohen rregullisht . kur nuk pengojnë rasje ti! po· 
saçme· ndër 3 numurat e para pas mbri'jea së tyr- në Redaksi 

pagesa e shoalljevet bëhet si edhe për pajtimet në Zyrat Fi.nanciare 

DlEJTIMI p6r korrnpondenc6 dhe pageaat 61ht 
MINISilJS£ 5£ KULTUR£S POPULLORE 

(FLETORJA ZYRTARE) 
TIRAN£ 

dhaja të jetës ose pasunis së tyne për me formue 
Shqipnin e lirë dhe ndodhen në nji gjendje ekono. 
mike që nuk u lejon me ba nji jetë të dejë me 
shkallën shoqnore që kanë. 

Neni 2 
Rroga jetike nuk mund të jetë ma pak se fr. 

shq. 4.0 as ma shum se fr shq. 200 në muej. 
Me vendim të Këshillit të Ministravet, në res 

te të jashtëzakonshme e për arsyena të veçanta, 
caktohet nji rrogë jetike edhe ma e naltë. 

Kur persona së cilës i asht lidhë nji rrogë je· 
tike ka në ngarkim edhe persona të tjera, rrogës 
bazë të përmendun sipër, për çdo pjestar të fami 
ljes e deri në pesë persona i shtohet 20t. 0 dhe për 
çdo tjetër pjestar 10° I 0• 

Neni 3 
Në rasë se aj që ka krye ndonji nga veprat 

e përmenduna në nenin 1 ka dekë, dhe familja e 
tij ndodhet në konditat ekonomike të parapame 
prej atij neni, rroga jetike mund t'i jepet familjes. 

Në këtë rast caktohet për secilin pjestarë sa 
sija e rrogës qi do të jepet. 

Po në këtë mënyrë veprohet dhe mbas vde 
kjes së personit meritues. 

Neni 4. 
Nji Komisjon i formuem me Dekret Mëkambë 

suer mbi proponimin e Kryetarit të Këshillit të Mi 
nistravet vendos mbi ekzistencën e konditcve të 
kërkueme prej kësaj ligje për me gëzue rrogën je· 
tike. 
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Vendi i shtrohet aprovimit ' të Këshillit Mini 
struer dhe rroga jetike akordohet me Dekret Më 
kambësuer mbi proponimin e Kryetarit të Këshillit 
të Ministravet nji mendimi me Ministrin e Finan 
cavet. 

Neni 5 
Për efektet e kësaj ligje quhen pjestarë të fa· 

miljes: 
I) bashkë-shortja; 
2) bijt e mitun ose invalidë ose që ndjekin 

studimet me mjete të veta por jo kur kalojnë mo 
shën 25 vjeçare ; 

3) bijat e pa-martueme, të veja ose të ckuno 
rëzueme . 

4.) prindët ; 
5) vllaznit e mitun ose invalidë ose që ndje· 

kin studimet me mjete të veta, por jo mbassi të ka 
lojnë moshën 25 vjeçare ; 

6) motrat e pa-mortueme, ose të veja ose të 
ckunorzuems ; 

Neni 6 
Personat që marrin një rrogë jetike rië bazë të 

kësaj ligje e humbin ket të drejtë : 
a) kur gjendja e vishtirë e tyne ekonomike 

asht permirësue: . 
b) për dënime që pasjellin ndalimin e perhe· 

rëshem nga ofiqet publike. 
Me gjithëktë kur persona që ka meritue rrogë 

jetike ka humbë të drejtën për arësyet e parapame 
në germën (b) të këtij neni, mund t'u caktohet nji 
rrogë jetike pjestarëve të familjes së tij. 

Neni 7 
Ndryshimet që mund të ngjasin në pjestarët 

e familjes së personës merituese që pasjellin zbri 
tjen oso shtesen në sasin e rrogës jetike, konstatohen 
prej Drejtoris së Pensjoneve, e cila procedon krye 
sisht në likuidimin e shpërblimit si mbas rastevet. 

Neni 8 
Nuk mund të bashkohet rroga jetike me pen 

sjonin as me rrogën e nëpunësis por i interesuemi 
ka të drejtë të zgjedhë njanen ose tjetren. 

Kur nji personë që gëzon rrogë jetike në ba 
zë të kësaj ligje emnohet nëpunës Shteti ose, si do 
qoftë, shperblehet nga arka e Shtetit ose e -ndonji 
Bashkije ose Komuneje, i pritet rroga jetike. Mbas 
pushimit nga nëpunësija ose mbas premjes së shpër 
blimit, fillon t'c marrë rishtazi rrogën jetike pa pa· 
sun nevojë për dekretim të rij. 

Neni 9 
Pagesa e rrogës jetike nuk i shtrohet ndonji 

ndalese përqindjeje dhe fillon që nga data e de 
kretimit. 

... Neni 10 
Pagesa e rrogavet jetike i ngarkohet kapitullit 

perkatës të gjendjes së parapamjevet të Ministris 
së Financavet. 

Neni 11 
Kryeministri auktorizohet me riji rregullore të 

posaçme me caktue normat për zbatimin e kësaj 
ligje. 

Neni 12 
Në raste të jashtëzakonshme mund t' u akor 

dohet rrogë jetike edhe atynëve personave ose 
familjeve që mbes datës 28 Nanduer 1912, gjatë 
sherbimit të tyne si nëpunsa ose me vepra të ran· 
dësishme, i kanë sjellë Kombit dobi të çmueshme. 

Neni 13 
Pagim' i rrogavet jetike të caktueme para da 

tës 31 dhetuer 194.l-XX, pezullohen de~ sa, për 
lidhjen e tyne të dalë dekreti i rij në b°'ë të kë 
saj ligje, Në qoftë se përtrihet rroga jetike 'lloqari· 
tet prej ditës që o-ht pezullua. 

Neni 14 
Çdo dispozitë ligjore në kundërsht m me këtë 

ligjë, mbetet pa fuqi. 
Neni 15 

Kjo ligjë hyn në fuqi ditën e botimit të saj 
në Fletoren Zyrtare të Mbretnis. 

. Urdhënojmë që kjo ligjë të radhohet në Fle 
toren Zyrtare të Mbretnis tue i dhanë mandat ci 
litdo q i përket m'e respektua dhe me bo që të 
respektohet. 

Tiranë, më 8-9-194.2-XX 
M. Kruja d. v . 
Shuk Gurakuqi d. v. 

Francesco Jacomoni d. •· 

Deket Mëkambësuer Nr. 196 
Datë 2-8-1942-XX 

Shtyrje e afatit për kthimin e sumave të 
pagueme për Bankën e Bujqësis 

NA 
MËKAMBitS I PitRGJITHSHitM I MADHNIS TIJ 

VIKTOR EMANUELIT III 
PitR HIR Tit ZOTIT E VULLNET Tit KOMBIT 

MBRET I IT ALIS DHE I SHQIPNIS 
PERANDOR I ETIOPI$ 

Në virtyt t'autoritetrt q_ë Na asht delegue: 
Mbassi u pa neni 15 i Statutit Themeltar të 

Mbretnis 
1dhe 

Neni 14 i Dekretit t'Onë Nr. 101 d. 
3-IV-1940 këthye në ligjë Nr. 358 dt. 12-7-1940; 

Tue] 'pa të nevojshme me zgjatue afatin për 
kthimin e kapitalit të ish Bankës së Bujqësis, si 
mbas Nenit 3 të ligjës Nr. 212 dt. 30 Oershuer 
1941; 

Mbi propozimin e Ministrit Sekretar Shteti për 
Financat; ' 

Mbassi 'u ndigjue Këshilli i Ministrave. 
kemi dekretue e dekretojmë : 

Neni 1. 
Afati i parapamë prej nenit 3 paragraf' i parë . 

i ligjës së buxhetit datë 30 Qershor 1941-XIX. Nr. 
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212, për kthimin, të gjith atune qi kan të drejta 
e paraqesin kërkesa të shumave të nxjerruna prej 
Ministris së Financavet për dobi t'ish Bankës së 
Bujqësis së Shqipnis në themel të germavet a) e 
g) ttë Nenit 3 të liqjës datë 20-11-1936, shtyhet 
deri më 30 Qershor 1944. 

Në rasë mungese dokurnentash, kërkesat duhet 
të jenë të përcjelluna me dishmi të rregullta të 
zuravet të financavet në mbështetje të shenjimevet 
të regjistravet të tyne. 

Neni 2. 
Shuma që do të mbesi me 30 Qershor 1942-XX, 

nga 1Kap. 103: «Kthirn'i shumavet të pagueme nga 
privatët për 'formimin e kapitalit të Bankës së Buj 
qësis», i gjendjes së parapamjevet të shpenzimevet 
për ushtrimin 1941 - 42 të Ministris së Financa vet, 
njehet e pengueme prej 1 Korrik 1942-XX, deri me 
30 Qershor 1944. 

Neni 3 
Ky Dekret hyn në fuqi- me 1 Korrik 1942, dhe 

do t'i paraqitet, me kujdesin e Ministrit proponues, 
Këshillit 't'Eperrn Fashist Korporativ për kthimin e 
tij në ligjë. 

Urdhënojmë që ky Dekret të botohet në Fle 
toren Zyrtare të Mbretnis, tue ji dhanë mandat cilit 
do '.qi 'i përket t'a respektojë dhe të bajë qi të 
respektohet. 

Tiranë, me 2-8-1942-XX. 
Francesco Jacomoni d. v. 

M.. Kruja d. v. 

DEKRET MINISTROR 
Konkurs për 72 ndihmës profesorë e profesoresha 

Ministri Sekretar Shteti qër Arsimin. Botuer 

Mbassi pa nenin I O të Dekretit Mëkambësuer 
nr. 105 datë 3-4-1040-XVII!; 

Me qenë se është nevoja për të emnue pro 
fesora e profesoresha në shkollat e Mesme të Shte 
tit për të plotësua vëndet të ngeluna vakant; 

Dekreton: 
Neni L 

Çelet nji konkurs për 72 vënde ndihmës pro 
fesorë, në ruolin e personelit arsimuar ndër qarqe, 
Grupi A, grada XI, për degët e poshtëshenueme: 

Letersi 8, Pedagogji 6, i Filozofi 6, Mathematikë 5, 
Fizikë-Kimi 4, lngjineri 6, Bujqësi 8, Histori-Gjeografi 
6, Shkenca Ekonomike Treqtore 3, Shkenca natyro 
re 4, Vizatim 4, Muzikë 2, Edukatë-Fizike 10. 

Neni 2 
Për t' u pranue në konkurs çdo kandidat du 

het të jetë i pajosun me cilësi : 
a) me pasë diplomë laure ase titul t' asaj ,-le 

. re; lëshue nga Universitetet ase të tjerë Institute 
a,simesh të nalta; 

b) me pasë mbush moshën 21 vjeç tue mos 
kalue atë 35 vjec; 

c) me pasë ruejtë gjithnji sjellje të mira civi 
le, morale e politike; 

d) me posë konstitucjon fizik të shëndoshët 
dhe pa të meta e gjymtime që influencojnë në për 
mbushjen e mirë të detyrës. 

Përjashtohen nga cilsija e përmendun në ger 
mën b) ata kandidatë që bajnë pjesë në ndonji 
nga administratat shtetnore. 

Neni 3 
Kandidatët duhet t' i a drejtojnë lutjet Minis 

tris s' Arsimit jo ma vonë se 30 Shtator 1941-XX. 
Neni 4 

Provimi i këtij konkursi do të zhvillohet më 1 
Tetor 1942 në Liceun Shtetnuer të Tiranës. 

Neni 5 
Lutjeve duhet t'u bashkohen këto dokumenta: 
1) Diplomën origjinale të Universitetit ase kop- 

jen e saj të vërtetueme rregullisht; 
2) Certifikatën e Lindjes; 
3) Certifikatën e Shtetsis ; 
4) Dishmin e Penali tetit; 
5) Raportin mjeksuer; 
6) Kopjen e fletës së regjistrimit ndër listat e 

rekrutimit ase certifikatën e rezultatit të kontrolli 
mit ase të shërbimit ushtarak të kryem; 

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

Lutja dhe të gjitha dokumentat duhet të jenë 
në rregull dhe të pajosuna me pullat simbas ligjës 
në fuqi. 

Dokumentat e përmenduna në nr. 2, 3, 4 e 5 
duhet të përmbajnë nji datë jo ma të maparëshme 
se tre muej tue fillue ng~ data e shpalljes së këtij 
Dekreti. 

Ky Dekret do të shpallet në Fletoren Zyrtare 
të Mbretnis dhe do të afishohet në dyert e gjithë 
shkollave të Mesme të Shtetit. 

Tiranë, me 1-8-1942-XX 
Ministri i Arsimit: 

Dr. Xhevat Korça 

Shpallje Gjyqesh 
LETËR-THIRRJE 

Thëritet për me u prezantuë para Pretu 
rë Pogradecit D. P. për më datën 12-9-9,-2-XX, 
ora 10 para dreke si i pandehnr i qojturi Qamil 
Ademi nga Pogradeci, më parë hanuës në Ia 
gjën Liqen të Pogradecit e tash me banim të pa 
ditur në Shqipëri, i akuzuarë për shkak se nuk 
është prezantuarë për kontrollim si rekrut I da 
të-lindjes 1921, 

Në rast mos prezantimi ditën dhe orën e 
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caktuarë të gjykimit ka përs t' u vendosur vazh 
dim i. gjyqit në mungesën e tij. 

Pogradec, më 14 7-942-XX 
Pretori 

* * '·" 
Thërritet për me u prezan tuë para Preturës 

Pogradecit D. P. për më datën 12-9,942-XX ora 
10 para dreke, si i pandehur i qojturi Ismail 
Mehme ti nga Pogradeci, më parë banues në ru 
gën Viktor Emanuel III të Pogradecit, e tash me 
hanim të paditur në Shqipëri, i akuzuarë për 
shkak se nuk ësht paraqitur për kontrollim pa 
ra komisionit të kontrollimit si rekrut i datë· 
Lindjes 192). 

Në rast mos prezantimi në ditën dhe në orën 
e cektuarë të Gjykimit ka për t'u vendosur vazh. 
dim i gjyqit në mungesën e tij. 

Pogradec, më 14-7-942-XX 
Pretor i 

• • * 
Thritet për t'u prezantuar para Preturës 

Ballshit Dega Hetuese në çdo ditë brenda një 
muaji nga data e shpalljes në Fletoren Zyrtare 
i pandehuri Sabri Myslim Merkaj nga katundi Dia 
katundi Drizar i Komunes Fratarit akuzuar se 
me datën 22-5-942-XX me qëllim vrasje ka qe 
lluar kontra Xhemal Dajlanit nga katundi Fratar 
pa shkaktuar no një dem. 

Në rast mos prezantimi në afatin e caktuar 
me sipër Gjykata dotë veprojë vazhdimin e heti 
mevet në mungesen e tij. 

Kjo thirje zen vendin e komunihimit Dia 
data e shpalljes në Fletoren Zyrtare. 

Ballsh, me 12-8-942-XX 

P. Gjyqtar Paqtues 

* * * 
Thriten per t'u prezantuar para Preturës 

Ballshit Dega Hetuese në çdo ditë brenda një 
muaj nga data e shpalljes në Fletoren Zyrtare e 
kësaj thirje të pandehurit t' aratisur Idriz Seiti 
nga katundi Çorush i Komunes Fratarit dhe Mu. 
harem Bektashi nga katundi Levan i Komunes 
Kraheslt të Nen pre ft kturës Tepelenës të akuzuar 
se me 'datën 16 Prill 1942-XX në një perpjekje 
që kanë bërë me patrullen e Karahinjerisë Fra 
tarit kanë vrarë vdekun Alush Guçen nga Fra 
tari që ishte ndihmes i Karabinjerisë- dhe pla 
gosur rëndë Karabinjerin Vt>li Kalema]. 

Në rast mos prezantimi në afatin e caktuar 
më sipër Gjykata dotë veprojë si mbas li;jit. 

Kjo thirje zen vendin e komunikimit nga 
data e shpalljes në Fletoren Zyrtare 

Ballsh, me 12-8-1941-XX 
P. Gjyqtarin Paqtues 

* 
Thirret për t'u prezantue para ksaj Gjyka 

te me datën 15-9-1942.XX, ora 9 para dreke i 
pandehuri Abdurazak Teufik Shala lindun në 
Kosovë e banues në Durrës, tash me banim të 
paditun në Kosovë. 

Durrës, më, 10-8-1942-XX 
Gjyqtari Hetues : 

* .•. 
Thritet per l' u prezantuar para Pretures eë 

Ballshit në çdo dit brenda nji muaj nga data e 
shpalljes në Fletoren Zyrtare të kësaj thirje i pan 
dehuri Qemal Shaqir Hamitaj nga katundi He 
kal që ndodhet n' arati që akuzohet se me datën 
28 Mars 1941-XX ka vrarë vdekur Zyke Baj. 
rsm Gunaj pc nga katundi Hekal i Komunes 
Qendrës Ballshit. 

Në rast mos prezantimi në afatin e sipërme 
Gjykata dotë veprojë vazhdimin e hetimevet në 
mungesën e tëpandehurit. 

Kjo thirje sen vendin e komunikimit Dia 
data e shpalljes në Fletoren Zyrtare. 

Ballsh, me 3-8-942-XX 

\ 
I 

Gjyqtari Paqtues 
• • • 

Thirret me u prezsntuë në këtë Preturë me 
datën 30 Shtatuër l 942-XX ora 10 para dite i 
quajturi Del Bel Antonio nga Fanna (Udine) Ita• 
lis, mbasi ka me u gjykue si i pandehur sep 
se me datën 27-5-941,XIX ka plagos me thikë 
të damtuemin Hamdi Gosën nga katundi Rro. 
goshinë. 

Në rast të mos prezantimit në ditën dhe 
orën e sipërme ka me u shikue Gjyqi në mun 
gesën e tij dhe kjo ftesë e botueme në Fletoren 
Zyrtare zen vendin e komunikimit. 

Peqin, më 2.8-942-XX 
Pretori i Peqinit 

* • • 
Thrritet per t'u prezantuar para Preturës 

se Ballshit Dega Hetuese brenda një muaj nga 
data e shpalljes në Fletoren Zyrtare në çdo di 
të e orë i pandehuri Hysroj Zeqo Binjaku nga 
katundi Klos Komunes Qendres Ballsh, akuzuar 
se me datën 17 tue gdhirë 18 Mars 1942.XX ka 
vrarë vdekur Dervish e Ahas Hysni Binjaku po 
nga katundi Klos ptr shkak hasmerie; pra në 
rail mos prezantimi në afatin e caktuar me si 
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për Gjykata ka me veprue vazhdimin e hetime 
vet në mungesën e tij. 

Kjo shpallje zen vendin e komunikimit nga 
data e shpalljes në Fleteren Zyrtare. 

Ballsh, me 3-8-942-XX 
Gjyqtari Paqtues 

* * * 
Thriten per t'u prezantuar para Preturës 

Ballshit, Dega Hetuese në çdo ditë brenda një 
muaii nga data e shpalljes në Fletoren Zyrtare 
të kësaj thirje të .pandehurit Sabri Myslim Mer 
kaj dhe Laze Myslim Merkaj nga katundi Dri 
zar i Komunes Fratarit të akuzuar se me datën 
10 Korrik 1942-XX kanë vrarë vdekur Hateme 
Rapajn dhe kanë shtyrë shumë herë per vrasje 
kundra Xhemal Dajlanit nga Katundi Fratar. 

Në rast mos prezantimi në ditën dhe afatin 
e caktuar më sipër Gjykata do të veprojë si mbas 
ligjit. 

Kjo thirje zenë vendin e komunikimit nga 
data e shpalljes në Fletoren Zyrtare. 

Ballsh, me 12-8-942-XX 
Gjyqtari Paqtues 

LETËR - THIRJE 
Thiren për me u prezantua në gjykaten Kole 

gjiale (Tiranë) d. p. per me d. 17-9-1942-XX, ora 10 
para dreke diten e Ejte të pandehunit e .qujtun: 
Ramazan Xhafer Canka nga kat. Duhanas i Beratit, 
Refat Banush Duli nga kat. Belsh i Elbasanit e Fe 
tash Axhem Kapurani nga kat. Malshove e Permetit 
e .tash me banim te pa ditun ne Shqipnie, per me 
u gjykue se pse akuzohen se me d. 14.Maj.1941 na 
ten kan shkue e hye ne ~opshte t'ankuesve Gaqo 
Tashkos e Jorgji Mihalit qi kan ne breg te Lumit 
te Tiranes dhe kan vjedhur 40 kg. qepë. 

Ne rast se ve daten e oren e siperme te pan 
dehunit nuk kan me u prezentue ne Gjyqe, Gjykata 
ka me vendos shikimin e gjyqut ne munges te tyne. 

Kjo thirje shpallet ne fletoren zyrtare dhe zen- 
vendin e komunikimit. t ,, 

Tiranë, më 20.7.942-XX. 
Zev. Kryetar i Gjyqit. 

LETËR - FTES£ 
Ftohet për me u prezantuar para Gjykatës Fil 

lore të Vlorës D. P. më datën 15-9-1942-XX, ora 
9 para dite, si i pandehur i quajtuni Artensi Guido, 
shofer i autokarros T. 1107 pranë Shoqëris Siçelp në 
Durrës dhe tash me banim të pa ditun, për t'u 
gjykuar për fajin se më datën 12-VII-1941-XIX, ka 
qarkullue me rnaqinë pa leje të posaçme. 

Kjo 'letër-ftesë botohet në Fletoren Zyrtare të 
Tiranës dhe i njoftohet të përmëndunit Artensi se 

në rast mos prezantimi të tij ditën dhe orën e siper 
shjenjucme gjyqi ka me u vazhdue në mungesën e tij. 

Vlorë, më 24-VII-1942-XX. 
Gjyqtari Filluer 

LETËR - THIRJE 

Ftohet për me u prezantuar para Gjykatës Kole 
gjiale të Vlorës D. P. me datën 16-9-1942-XX, ora 
9 para dite, si i pandehur, i quajturi Gani Mustehaku 
nga katundi Vajzë, dhe tash i aratisur, për t'u gjy 
kuar si autor i vjedhjes së një kau të Vangjel Koz 
rnajt nga katundi Babice, ekzekutuar n'atë katund 
në Tetuer 1941. 

Kjo leter-ftesë botohet në Fletoren 4yrtare të 
Tiranës dhe i njoftohet të përrnendunit Gani se në 
rast mos prezantimi të tij ditën dhe orën e sipër she 
njueme Gjyqi ka m'u vazhdua në mungesën e tij. 

Vlorë, më 24-VII-1942-XX. 
I Kr ye tar i 

LETËR - THIRJE 

Thëritet për me u prezantue para Preturës Pog 
radecit D. P. për më datën 12-9-1942-XX, ora 10 
para 'dreke si i pandehur i qojturi Luli Nexhi po 
nga 'Pogradeci, më parë banuës në Lagjën Zalo 
Prodani, të Pogradecit e tash me banim të paditur 
në Shqipëri, i akuzuar për shkak se nuk është pre 
zantuarë për kontrollim si rekrut i datë lindjes 1921. 

Në rast mos-prezantimi ditën dhe në orën e 
caktuarë të gjykimit ka për t'u vendosur · vazhdim 
i ~jyqit në mungesën e tij. 

Preto ri 
Pogradec, më 14-VII-1942-XX. 

* * * 
Thritet për t' u prezantuar para Gjykatës Kole 

gjiale të Durrësit i pandehuri Faroni Albino i Gju 
seppes nga Italia më parë banues në banja të Du· 
rrësit pranë kantjerit Cuflli dhe tash me banim të 
pa ditun në Shqipëri, me datën 30-9-1942 ·XX ora 
9 para dite, i akuzuar për dhunim të nenit 458 
të Kodit Penal. 

Në rast se i pandehuri nuk do të prezantohet 
ditën dhe orën e sipërshënuar do të vëndoset gjy 
kimi i çeshtjes në mungesën e tij si mbas ligjës. 

Durrës, më 8 Korrik 1942-XX. 
Kryetari 

* * * 
Thriten për t' u prezantuar para Gjykatës Ko 

legjale të Durrësit të pandehurit 1) Meko Maksud 
Mahmutallari dhe 2) Shuquri Mysllim Mahmutalla· 
ri, që të dy nga karundi Gradec të T omoricës Skra 
parit, me datën 30-9-94.2-XX ora 9 para dite, të a- 

BKSH



Nr. 103 6 FLETORI A. zyRTARE 12 Shtator 1942-XX 

kuar pse më datën 21-10-940 i kanë vjedhë ankue 
sit drejtorit Dërkores Bolonja në këtë qytet 5 arka 
me mollë. 

Në rast se të përmendurit nuk prezaotohen 
para kësaj Gjykate ditën dhe orën e sipërshënuem 
ka me u vendos gjykimi i ceshtjes në mungesë si 
mbas ligjes. 
· Durrës, më 8 7-1942-XX. 

Kryetari 

Thritet për t'u prezantuar pora kësaj Gjykate 
me datën 15-9-942-XX ora 9 para dite; i pandehuri 
Nikoll Frok Marku nga katundi Firez të Pukës me 
parë banues si puntor në Durrës dhe tash me ba 
nim të pa dit un në Shqipni, i akuzuem për vjedhje. 

Në rast se i pandehuri nuk prezantohet ditën 
dhe orën e caktuar më sipër ka me u vazhdue 
gjykimi i ceshtjes në mungesën e tij. 

Durrës, më 1 Korrik 1942-XX. 
Kryetari 

* * * 
Thirret me u pr=zantue para Gjykatores Fillo 

re të Tiranës; me datën 22-9-1942-XX ora 9 para 
dreke, i pandehuni Ahmet Hasani nga katundi Du 
kat i Vlonës, ndihmës-shofer më parë banues në 
Tiranë, tash me banim të paditun në Shqipni, mba 
si do të gjykohet për nji tentativë vjedhje në 
bashkëpunim me të pandehurin tjetër Petro Aleks 
Treko nga katundi Dhermi i Himorës. në dam 
t'ankuesit Oirjake Bifshës banuës në Tiranë. 

Kjo ftesë e botueme në Fletoren-Zyrtare, zen 
vendin e komunikimit dhe në rast mos-paraqitje 
ka me vijue gjykimi në mungesën e tij. 

Tiranë, më 26-6-1942-XX. 
Kryetari 

-::• ..... 

Thirret për me u prezantue në Gjy kotën Kole 
gjale D, P. Tiranë i pandehuni i qojtun Myslim 
Peza nga katundi Peze e Madhe e Tiranës e tash 
i oratisun për faje të tjera, për me datë 8-10-1942 
ditën e Eite ora 10 para dreke, për me u gjykue 
sepse akuzohet se me datë 20 Maj 1941 ka Iriksue 
ankuesin Halil Ibrahim Karan nga katundi Grece i 
Tiranës. 

Në rast se i pandehuni në fjalë ska me u 
prezanrue në gjyq në datën e orën e siperme, 
Gjykata ka me vendos shikimin e Gjyqit me mun 
ges të tij. 

Kjo thirje shpallet në Fletoren Zyrtare dhe 
vendin e komunikimit. 

Tiranë. më 20-7-1942-XX 
Zav. Kryetari i Gjyqit. 

* * * 
Të quajturit Savro Spiro, Gligor Athanasi dhe 

Llam bro V. Vene zi r,ga Katundi Lia · Filat (Greqi). 
t'akuzucrë sepse me datën 15-5-1942-XX kanë ka 
lue kufirin greko-shqiptar tinëzisht dha pa pasa 
portë ose dokument tjatër aq vleftëse. si dhe kalua 
kontrabandë doganore, thirren dhe ffohen për t'u 
prezantuar para Gjykatës Paqtuese të Konispolit si 
të pandehur për t'u gjykuar më datë 11-9-1942-XX 
ora I O para dreke. 

U njoftohet se në rast mos prezantimi të tyre 
në ditën dhe orën e sipërshënuorë, pa e justifikuar 
mosardhjen, Gjyqi ka për të vazhduar në munge 
sën e tyre. 

Kjo thirrje e botueme në Fletoren Zytare të 
Mbretnisë ka vleftën e komunikimit të rregullte. 

· Konispol, më 1-7-1942-XX. 
Gjyqtari Paqtues 

* * • 
Të qojturit Oemal Hysejni, Selim Hysëni, Me 

te Hyrojn Maze dhe Xhevit Luman Sadiku, nga 
katunJi Grikhor (Greqi), t'ckuzucr sepse me datë 
14 Prill 194'2 kanë kolue kufirin greko-shqiptar ti 
nëzisht dhe pa pasaport ose dokument tjetër aq 
vleftës>, si dhe kalue kontrabande doganore; thi· 
rren dhe ftohen për t'u prezantuar para Gjykatës 
Paqtuese të Konispolit si të pandehun për t'u gjy· • 
kuar më datë 17.9-1942 XX ora 10 para dreke. 

U njoftohet se mos prezantimi të tyre në ditën 
dhe orën e sipër-shënueme, pa e justifikuar mos· 
ardhjen, Gjyqi ka për të vazhduar në mungesën e 
tyre. Kjo thirrje, e botueme në Fletoren Zyrtare të 
Mbretnisë ka vleftën e komunikimit të rregulltë 

Konispol, më 4 Korik 1942-XX. 
Gjyqtari Paqtues 

• * * 
Të quajtunit Filip Jani Pandaziu dhe Ilia Spi 

ro Pandaziu, nga katundi Povlla (Greqi), takuzuor 
sepse më datën 22-3-942-XX kanë kalue kufirin 
greko-shqiptar tinëzisht dhe pa pasaportë ose do 
kument tjatër aq vleftëse, si dhe kalue kontraban 
dë doganore, thirren dhe ftohen për t'u prezantuar 
para Gjykatës Paqtuese të Konispolit si të pande 
hur për t'u gjykuar ma datë 17-9-1042-XX, ora 10 
para dreke. 

U njoftohet se në rast mos prezantimi të tyre 
në ditën dhe në orën e sipërshënuar. pa e justifi 
kuar mosardhjen, Gjyqi ka për të vazhduar, në 
mungesën e tyre. 

Kio. thirrje e botueme në Fletoren Zyrtare të 
Mbretnis ka vleftën e komunikimit të rregulltë. 

Konispol, më 4-7-1942-XX. 
Gjyqtari Paqtues 
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* * * 
Të qojturit Murat Isufi. Hamit Rushiti, Kase 

T elha, Hasan Habibi, Jaho Iso, Zejnel Hajderedini, 
Jahja Sadiku, Ibrahim Azemi. Karafil Hajriu dhe 
Hamit Neimi nga katun:ii Shqefar (Greqi), t'ckuzuor 
sepse më datë 15-3- 942-XX kanë kelue kufirin gre· 
kc-shqiptar tinëzisht dhe pa pasaportë ose doku 
ment tjetër aq vleftëse, si dhe kalue kontrabandë 
doganore; thirren dhe ftohen, për t' u prezantuar 
para Gjykatës Paqtuese të Konispolit si të pande 
hur për t'u Gjykuar më datë 19-9-942-XX ora 10 
para dreke. 

U njoftohet se në rast mos prezantimi të tyre 
në ditën dhe orën e sipërshënueme, pa e justifi 
kuar mosardhjen, Gjyqi ka për të vazhduar në 
mungusën e tyre. 

Kjo thirr Je e botueme në Floto ren Zyrtare të 
Mbretnis ka vleftën e kumunikimit të rregullt 

Konispol, më 4 Korrik 1942 XX. 

Gjyqtari Paqtues 

* • 
* 

Të qojturit MehmP-t Saliko dhe Malo Fetah 
Brahe nga katundi Kockë (Greqi), t' akuzuar sepse 
më datë 9-6-1942-XX kanë kalue kufirin greko-shqip· 
tar tinëzisht dhe pa pasaportë ose dokument tjetër 
aq vleftëse, si dhe kalue kontrabandë doganore, 
thirren dhe ftohen për t' u prezantuar para Gjyka 
tës Paqtuese të Konispolit si të pandehur për t' u 
gjykuar më datë 3-9-942-XX ora 10 paradreke. 

U njoftohet se në rast mos prezentimi të tyre 
në ditën dhe në orën e sipërshënuar, pa e justifi 
kuar mosardhjen, Gjyqi ka për të vozhduor në 
mungesën e tyre. 

Kjo thirrje e botueme në Fletoren Zyrtare të 
Mbretnis ka vleftën e komunikimit të rregulltë. 

Konispol, më 30-6-1942-XX 
Gjyqtari Paqtues 

• • • 
I qojturi At Vasil Pllakonika nga Malcani i 

Shqipnis dhe tash me banim të pa ditur jasht 
Mbretnisë i akuzuar sepse në datë 30-10-194_1 ka 
kalue kufirin greko-shqiptar tinëzisht dhe pa._pasa 
portë ose dokument tjetër aq vleftës si edhe kalue 
kontrabandë doganore, thirret <lhe ftohet për t' u 
prezantue para Gjykatës Paqtuese të Konispolit si 
f pandehur për t'u gjykuar më datë 15-9-642-XX 
ora 10 para dreke. 

I njoftohet se në rast mos prezantimi të tij në 
ditën dhe orën e sipërshënuorë, pa e justifikuar 
mosardhjen, gjyqi ka për të vazhduar në munge 
sën e tij. 

· Kjo thirrje e botueme në Fletoren Zyrtare të 
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Mbretnis ka vleftën e komunikimit të rregulltë. 
Konispol, më 30. Oershor 1942-XX. 

Gjyqtari Paqtues 

.'.'. * 
Të qojturit Stavro Mihalopulos, V asillo Dhi 

mitri Xhavara dhe Dhimitri Taçi nga katundi Ba 
buri (Greqi) t' aukuzuem sepse më datë 7-3-1942 
kanë kalue kufirin greko-shqiptar tinëzisht dhe pa 
pasaportë ose dokumentë tjetër aq vleftëse si dhe 
kor.trabandë Doganore jasht vendevet të shënueme 
për t u kalue, thirren dhe ftohen për t' u prezantue 
si të pandehurë para Gjykatës Paqtuese të Konis 
polit më datë 15 Shtatuer 1942-XX ora 1 O para 
dreke. 

U njoftohet se në rast mos prezantimi të tyre 
në ditën dhe orën e sipër shenueme gjyqi ka për 
të vazhdue në mungesën e tyre. 

Kjo thirrje, e botueme ne Fletoren Zyrtare të 
Mbretnisë, zë vëndin e komunikimit të rregulltë. 

Konispol. më 16-IV-1942-XX 
Gjyqtari P aqtuës 

-::.- 
-:,:- 

Të qojturit Spiridon Boboli; Angjeliqi Gogo, 
· Katerina Skura, Vasiliqi Luga, Katerina Papa, Theo 
dor Boboli dhe Elefteria Andonato nga Katundi 
Sajadhë (Greqi), t' akuzuem sepse më dt. 9-3-1942 
kanë kalue kufirin greko-shqiptar, tinëztsht dhe pa 
pasaportë ose dokumente tjetër aq vjeftëse si dhe 
kontrabandë Doganore jasht vendevet të caktueme 
për t'u kalue, thirren dhe ftohen për t' u prezcn 
tue si të pandehurë para Gjykatës Paqtuese të Ko 
nispolit më datë 15- Shtatuer 1942-XX ora 10 para 
dreke. 

U njoftodet se në rast mos prezantimi të tyre 
në ditën dhe orën e sipër-shërmemë gjyqi ka për 
të vazhdue në mungesën e tyre. 

Kjo thirrje, e botueme në fletoren Zyrtare të 
Mbretnisë, zë vëndin e komunikimit të rregulltë. 

Konispol, më 16-VI-1942-XX 
Gjyqtari Paqtuës 

Të qojrurif Jorgji Pandaziu dhe Mina Dedi 
nga Katundi Camanda (Creqi) t' akuzuem sepse 
më datë 6 Mars 1942 kanë. kalue kufirin greko· 
shqiptor. tinëzisht dhe pa pasaportë ose dokumentë 
tjetër aq- vleftëse si dhe kontrabandë Doganore 
jasht vendevet të caktueme për t' u kalue. thirren 
dhe ftohen për t'u prezantue si të pandehur para 
Gjykatës Paqtuese të Konispolit më datë 15 Shto 
tuer 1942-XX ora 10 para dreke. 

U njoftohet se në rast mos prezantimi të tyre 
në ditën dhe orën e sipër-shënuemë gjyqi ka për 
të vazhdue në mungesën e tyre. 
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Kjo thirrje, e botueme në Fletoren Zyrtare të 
Mbretnisë, zë vëndin e komunikimit të rrsçulltë. 

Konispol. më 16-VI-1942-XX 
Gjyqtari Pcqtuës 

Të qojturit Sumi Beqiri dhe Zane Dauti nga 
Katunhi Spatar-Kockë (Greqi) thirren dhe ftohen 
për t' u prezantuar para Gjykatës Paqtuese të Ko 
nispolit më datë 15 Shtatuer 1941-XX ora 10 para 
dreke, sepse më datë 1 I fruer 194 2 kanë kaluar 
kufirin greko-shqiptar tinëzitht dhe pa pasaportë si 
dhe kontrabandë. · 

Ju njoftohet të pandehurvet të sipërrnë, se në 
rast mos-prezantimitë tyne në ditën dhe orën e si 
përshënueme, pa parashtrue ndonjë justifikim të li 
gjshëm, për mos ardhjen e tyre, Gjykata ka për të 
vendosun në mungesë. 

Kjo thirrje e botueme në Fletoren Zyrtare të 
Mbretnisë zë vendin e komunikimit. 

Konispol, më 25-V-PIJ.2-XX 
Gjyptari Paqtues 

-:-:, 
...•• - ~·:· 

Të qojturit Semi Beqiri dhe Zerko Hajro nga 
Katundi Spatar (Greqi) thirren dhe ftohen për t' u 
prezantuar para Gjykatës Paqtuese të Konispolit 
si të pandehur, për më date 15 Shtatuer 1942 ora 
I O para dreke, sepse më datë 11 Fruer 1942 kanë 
kalue tinzish e pa dokumentet kufirin greko-shqip· 
tar si dhe kontrabandë. 

Ju njoftohet të pandehurvet të sipërrnë, se 
në rast mos prezantimi të tyne në ditën dhe orën 
e sipërshënueme, pa parashtrue ndonjë justifikim 
të ligjshëm për mos ardhjen e tyre,· Gjykata ka për 
të vendosun në mungesën e tyre. 

Kjo thirrje, e botueme në Fletoren Zyrtare të 
Mbretrnsë, zë vëndin e komunikimit. 

Konispol, më 25-5-1942XX 
Gjyqtari Paqtuës 

• 
Të qojturit Haki Rexhepi, Meleq Murati, Beqir 

Hcrniti. Hazbi Oerimi dhe Haki Çumani, nga Ka 
tundi Vrohona (Greqi), t akuzuarë sepse me datë 
20-5-1941 kanë kalue kufirin greko-shqiptar tinë 
zisht dhe pa pasaportë ose dokument tjetër aq vleftë 
se, si dhe kalue kontrabandë doganoret, thirren 
dhe ftohen për t' u prezontuer para Gjykatës Paq 
tuese të Konispolit si të pandehur për t' u gjykuar 
më datë 18-9- .942-XX ora 10 paradreke. 

U njoftohet se në rast mos prezantim të tyre 
në ditën dhe orën e sipër-shënuare. pa e juestifi 
kuarë mosardhjen, Gjyqi ka për të vazhduar në 
mungesën e tyre. 

Kjo thirrje e botueme në Fletoren Zyrtare të 

Mbretnisë ka vleftën e komunikimit të rrequlltë. 
Konispol, më 4 Konk i 942-' X 

Gjyqtari Paqtues 

Të qojturit Sami Beqir, Servet Nuredini. Oani 
Jasini, Haxhi Malko, Ibrahim Dine dhe Feti Zeqi 
ri, nga Katundi Sclicë (Greqi), t' akuzuarë sepse më 
datë 30 Prill 1942 kanë kalue kufirin greko-shqip 
tarë tinëzisht dhe pa pasaport ose dokument tjetër 
aq vleftëse, si dhe kalue kontrabcnd doqanore. 
thirren dhe ftohen për t'o prezantuar para Gjyka 
tës Paqtuese të Konispolit si të pandehun për t' u 
gjykuar më datë 17-9-1942-XX ora ~O para dreke." 

U njoftohet se në rast mos prezantimi të tyre 
në ditën dhe orën e sipër shenueme pa e justifikuar 
mosardhjen, Gjyqi ka për të vazhduar në munqe 
sën e tyre. 

Kjo thirrje, e botueme në Fletoren Zyrtare të 
Mbretnisë, ka vleftën e Komunikimit të rregulltë. 

Konispol, më 4 Korik 1942-XX 
Gjyqtari Paqtues 

Të quajturit Ferik Fetah :.tehmeti dhe Lame 
Lame Haxhiu n;1a Katundi Kockë-(Greqi), t' aku 
zuarë sepse më datën 1 Maj 1942 kanë kalue ku 
firin greko-shqiptar tinëzisht dhe pa pasaportë ose 
dokument tjetër aq vleftëse, si dhe kalue kontra 
bandë doganore, thirren dhe ftohen për t' u pre 
zsntue para Gjykatës Paqtuese të Konispolit si të 
pandehur për t'u giykuar më datë l 8-9 - 1942-XX 
ora 10 para kreke. 

U njoftohet se në rast mos prezantimi të tyre 
në ditën dhe orën e sipër-shënuar, pa e justitikuar 
mosardhjen, Gjyqi ka për të vazhduar në munge 
sën e tyre. 

Kjo thirrje e botueme në Fletoren Zyrtare të 
Mbretnisë ka vleftën e komunikimit të rregulltë. 

Konispol, më 4 Korik 1942-XX. 
Gjyqtari Paqtues 

Të quejturit Stefan Thanas Papai, Llazaro Spi 
ro Skodras dhe Vasillo Thimjo Dinos.t--nqa Kctun 
di Ksehora (Greqi), t'akuzuorë sepse më datë 20- 
4-1942 kanë kalue kufirin greko-shqiptar· tinëzisht 
dhe pa p iscportë ose dokument tjetër aq vleftëse. 
si dhe kalue kontranbandë doganore, thirren dhe 
ftohen për t' u prezantuer para Gjykatës Paqtuese 
të Konispolit si të pandehur për t u gjykuar më 
datë 17-!,J-1942-XX ora 10 paradreke. 

U njoftohet se në rast mos prezantimi të tyre në 
ditën dhe orën e sipër-shënunrë, pa e justifikuar 
mosardhjen, Gjyqi ka për vazhduar në mungesën 
e tyre. 
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Kjo thirrje e botueme në Fletoren Zyrtare të 
Mbretnisë ka vleftën e komunikimit të rregulltë. 

Konispol, më 30 Oershor 1942-XX. 
Gjygtari Paqtues 

Të quajturit V angjel Dhimitrt Pi cari dhe Ma 
rina V. Piceri nga Katundi Camanda (Greqi), t' aku 
zuarë sepse më datën 18-I-194'2 kanë kalue kufirin 
greko-shqiptarë tinëzisht dha pa pasaportë ose do 
kument tjatër ae vleftëse, sindhe kalue kontraban 
dë doganore, thirren dhe ftohen për t' u prezan 
tuar para Gjykatës Paqtuese të Konispolit si të pa 
naehur për t' u gjykuar më datë l 8-9-l 9'i.2-XX ora 
1 O para dreke. 

U njoftohet se në rast mos prezantimi të tyre 
në ditën dhe orën e sipër-shenuarë, pa e justifi 
kuar mosardhjen, Gjyqi ka për të vazhduar në 
mungesën e tyre. 

Kjo thirrje e botueme në Fle'oren Zyrtare të 
Mbretnisë ka vleftën e komunikimit të rregulltë. 

Konispol. më 4-VII. 1942-XX. 
Gjyqtari Paqtues 

Të quajturit Malo Omer Homiti dhe Omer 
Ismail Ramadani nga N, Prefektur, e Filatit (Greqi), 
t' akuzuarë sepse më datën 26-3-1942 kanë ka!ue 
kufirin greko shqiptar tinëzisht dhe pa pasaportë 
ose dokument tjetër aq vleftëse, si dhe kalue kon 
trabandë doganore. thirren dhe ftohen për t' u pre 
zantue para Gjykatës Faktuese të Konispolit si të 
pandehur për -t' u gjykuarë më datë 18-9-1942-XX 
ora 10 para dreke. . 

U njoftohet se në rast mos prezantimi t~ tyre 
në ditën dhe orën e sipër-shënuar, pa e justifikuar 
mosardhjen. Gjyqi ka për të vazhtuar në munge 
sën e tyre. 

Kjo thirrje e botueme në Fletoren Zyrtare të 
Mbretnisë ka vleftën e Komunikimit të rregulltë. 

Konispol, më 4. Korik 19li.2-X~ 
Gjyqtari Paqtues 

Të quajturit Origer Leka, Kostnndino Pcnopu 
llos, Dhimitri Zumas, Anastas Manxhari, Foto So 
kolaci, Dhirmtri Koraci, Nikolla Shani, Sotir Çovo, 
Theodor Skipulloni, Katerir.a Malo dhe Kalopi Sha 
ni nga NJ Prefektura e Filatit (Greqi), t' ckuzuarë 
se pse më datë 24 7-1941-kanë kalue kufirin greko 
shqiptarë tinëzisht dhe pa pasaporte ose dokument 
tjetër aq vleftëse, si dhe kalue kont. abandë doga 
nore, thirren dhe ftohen, për t'u prezantuar para 
Gjykatë; Faktuese të Konispolit si të pandehur për 

t'u gjykuar më datë 19 · 9 · 1942 - XX ora 10 para 
dreke. 

U njoftohet në rast mos prezantimi të tyrë në 
ditën dhe orën e sipër-shënueme, pa e justifikuar 
mosardhjen, Gjyqi që për të vashduar në munge 
sën e tyre. 

Kjo thirrje e botueme në Fletorën Zyrtare të 
Mbr~tnisë ka vleftën. e komunikimit të rrequlltë. 

Konispol, më 4 Korik 1942-XX 
Gjytari Paqtues. 

Të quajturit Xhevdet Musaj. Haki Jasini dhe 
Fahri Jasini nga Katundi Varfcq ( Greqi), t' akuzua 
rë sepse më datë l i'i.-1941-XX kanë kalue kufirin 
greko-shqiptarë tinëzisht dhe pa peso portë ose do 
kument tjetër aq vlefrëse. si kanë kalue kontmban 
dë doganore, thirren dhe ftohen, për t' u prezan 
tuar para Gjykatës Paqtuese të Konispolit si të 
pandehur për t'u gjykuar më datë 19-9-1942-XX 
ora 10 para dreke. · 

U njoftohet se në rast mos prezantimi të tyre 
në ditën dhe orën . e sipër-shënurne pa e justifiku 
arë mosardhjen, Gjyqi që për të vashduar në mu 
ngesën e tyre. 

Kjo thirrje e botueme në Fletorën Zyrtare të 
Mbrenisë ka vleftën. e Komunikimit të rregulltë. 

Konispol, më 4 Korik 1942-XX 
Gjyqtari Paqtues 

SHKURTIM DEKRET-PENAL 

Me Dekretin Penal Nr. 64 dt. 9-11-942-XX asht 
vendosë denimi i të pandehurit Francini Pio Giovanni 
nga Italia shofer e banues në Durrës me njeqind 
Fr. Shq. gjobe të lehtë i akuzuem për se me dt 
30-l-9li.2-XX ka dirizhuem aut. pa lejen speciale. 

Me qenë se, i denuemi sipër përmendun ka 
rezult.iem me banim të pa dijtun në Shqipnië ky 
Dekret-Penel për të xanë vendin e komunikimit, 
botohet në Flet. Zyrtare të Mbretnis Shqiptare. 

Kryetar' i G]. Shk. Lrë. 

* 
Me Dekretin Penal Nr. 141 dt. 4-Mars 9li.2-XX 

asht vendos denimi të pandehurit Mangaloni Do 
menico Italian shofer banues Durrës akuzuem për 
se me dt. 30-I-942-XX pse asht gjetun tue bart me 
aut. persona ma teper se ai i caktum nga Autoritetet. 

Me qenë se i denuemi ka rezultuem me banim 
të pa dijtun në Shqipnië ky Dekret penal për të 
xanë vendin -e komunikimit, botohet në Flet. Zyrtare 
të Mbretniës Shqiptare. 

Kryetari Gj. Shk. I. 

Me Dekretin Penal Nr. 45li. dt. 20-V-9-42 asht 
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vendos denimi i të pandehurit Ciier Giuseppe ba 
nues në Tiranë shtetas Italian. me njiqind Fr. Shq. 
me gjobë të lehtë i akuzuem per se me dt. 30-4-94'2-XX 
asht gjetun prej Autoritetevet tue dirizhuem aut. po 
lejen speciale. 

Me qenë se, i denuemi sipermendun ka re· 
zultuem me banim të po dijtun në Shqipnië ky 
Dekret-Penal per të xanë vendin e komunikimit, 
botohet në Flet. Zyrtare të Mbretniës Shqiptare. 

Kryetar· i Oj. Shk. l-rë 

* ~:- 
Me Dekretin Penal Nr. 129 dt. 3 Mors 942-XX 

asht vendos denimi të pandehurit Scocio Antonio 
Giuseppe le në Italie banues në Tiranë me dy dit 
burgim se me dt. 16-ll-942-XX ka dirizhuem aut. me 
dritë të bardhit 

Me qenë se i denuemi ka rezultuem me banim 
të padijtun në Shqipnië ky Dekret penal për të 
xanë vendin e komunikimit, botohet në Flet. Zyrtare 
tii Mbretnies Shqiptare. 

Kryetari Oj. Shk. I. 

* * «· 
Me Dekretin Penel Nr. 173 dt. 16-3-942-XX 

asht vendos denimi të pandehurit Gianetti Antonio 
Marino me ~O Fr. Shq. gjobë i akuzuem përse ka 
dirizhuem aut. pa parafangë. 

Me qenë se i denuemi ka rezultuem me ba 
nim të pa dijtun në Shqipnië ky Dekret penal për 
të xanë vendin e komunikimit, botohet në Fle. 
toren Zyrtare të Mbretniës Shqiptare. 

Kryetari Oj. Shk. I. 

* * 
Me Dekretin Penal Nr. 180 dt. 16-3-942-XX 

asht vendos denimi të pandehurit Chituzzi Giuseppe 
Faustino me tridhet Fr. Shq. gjobë i akuzuam përse 
ka dirizhue out. pa percues të dytë. 

Me qenë se i denuemi ka rezultuem me ba 
nim të pa dijtun në Shqipnië ky Dekret penal ·për 
{ë xanë vendin e komunikimit, botohet në Flet. 
Zyrtare të Mbretniës Shqiptare. 

Kryetari Oj. Shk. I. 
-:+ 

Me Dekretin penal Nr. 188 dt. 16-3·'12-XX 
asht vendos denimi të pandehurit Gercoli Benedetto 
Giuseppe shofer banues Korçë i akuzuam per diri 
zhim automobili pa pasun lejen speciale. 

Me qeni se, i denuemi rezulton me banim të 
pa dijtun në Shqipnië ky Dekret-Penal per të xanë 
vendin e komunikimit botohet në Flet. Zyrtare të 
Mhretniës Shqiptare. 

Kryetar' i Ojyk. Shk. I-rë. 

Me Dekretin penal Nr. 286 dt. 13-4-942-XX 
asht vendos denimi të pandehurit De Marko Fran 
cesco Merchiere me dy dit burgim i akuzuem per 
dirizhim automobili me dritë të bardhë. 

Me qenë se. i denuemi rezulton me banim të 
pa dijtun në Shqipnië ky Dekret-Penal për të xanë 
vendin e komunikimit botohet në Flet. Zyrtare të. 
Mbretniës Shqiptare. 

Kryetar· i Gjyk. Shk. l-rë. 
"' 

"' "' 
Me Dekretin penal nr. 26 dt. 27-2-942 asht 

vendos dënimi i të pandehurit Sofet Hasimi le në 
Nivan banues në Bilisht me dy dit burgim të leh 
i akuzuem për se me datë 10-5.941-XX nuk ka res· 
pektuem urdhënin e Autoritetevet. 

,'v1.e qenë se i dënuerni i sipër përmendun ka 
rezultuem me banim të pa dijtun, ky Dekret-Penal 
për të xanë vendin e komunikimit botohet në Fle 
toren Zyrtare të Mbretnis Shqiptare. 

Kryetar· i GJ. Shk. I. . "' 
"' 

Me Dekretin penal nr. 26 datë 27-1-94'2-XX 
asht vendos dënimi të pandehurit Safet Hosimi 
nga kot. Nivan banues në Bilisht me dy dit bur 
gim të lehtë i akuzuem për se me datë 13-4-942.-XX 
nuk ka respektuem urdhënin · e Autoritetevet. 

Me qenë se i dënuemi i sipër përmendun ka 
rezultuem me banim të pa dijtun në Shqipni ky 
Dekret Penal për të xanë vendin e komunikimit 
botohet në Fletoren Zyrtare të Mbretnis Shqiptare. 

Kryetar· i Gj. Shk. I. 
• • • 

Me Dekretin penal nr. 22 dt. 10-X-941 asht 
vendos dënimi të pandehurit, Golini Enrico Ange 
lo italian shofer, banues në Tiranë me njiqind fr. 
shq. gjobë të lehtë i akuzuem për se me datë 10- 
1-94.l asht xanë tue dirizhuem out. pa leje speciale. 

Me qenë se i dënuemi i sipër përmenduri ka 
rezultuar me banim të pa dijtun. ky Dekret-penal 
për të xanë vendin e komunikimit botohet në Fle 
toren Zyrtare të Mbretnis Shqiptare. 

Kryetar' i Gj. Shk. I. 
• • • 

Me Dekretin penal nr. 24 datë 27-1-942-XX 
asht vendos dënimi të poodehunit Grinaldi Vena 
nzio shtetas italian shofer e banues në Tiranë me 
njiqind fr. shq. gjobë të lehtë i akuzuam për se me 
datë 7-1-91\2-XX asht xanë tue dirizhuem aut. pa 
leje spediale. 

Me qenë se i dënuemi sipër përmenduri 
rezultuem me banim të pa dijtun në 
Dekret-Penal per të xanë vendin e 

ka 
ky 

komunikimit 
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botohet në Fletoren Zyrtare të Mbretnis Shqiptare. 

Kryetar' i Gj. Shk. I. 

* * * 
Me Dekretin-penoi nr. 8 datë 27-1-942-XX asht 

vendos dënimi i të pandehurit Zef Lleshi nga e 
banues në Tiranë me 2 dit burgim e dhjet fr. shq. 
gjobë i akuzuem për se me datë 17-12-942-XX asht 
xanë tue qenë i dehun. 

Me qenë se i dënuemi sipër përmendun ka 
rezultuem me banim të pa dijtun në Shqipni, ky 
Dekret-Penal për të xanë vendin e kumunikimit bo 
tohet në Fletoren Zyrtare të Mhretnis Shqiptare. 

Kryetar· i Gj. Shk. I. 
* * * 

Me Dekreti npenal nr. 807 datë 23-8-941 dhe 
n§ bazë te nenit 549 K. P. asht ndeshkuem Kalem 
Mancellini nga Korça E: banues në Tiranë rruga e 
Sinani me zeje puntorë, me dy ditë burgim e me 
dhet fr. sh. gjobë të lehtë marrun nën akuzë për 
se me datë 17-7-941 asht xanë tne qenë i dehuri- 

Tiranë më 9-7-94 2-XX 
Gjyqtari 

Mbasi i dënuemi i sipërpërmendun ka rezul 
tue me banim të pa dijtun, ky shkurtim Dekret-Pe 
nal botohet në Fletoren Zyrtare për të zan vendin 
e komunikimit, 

Krysekretari : 

* * * 
Me Dekretin Penal nr. 74'; datë 21 Gusht 941 

në bazë të nenit 482 të K. P. asht ndeshkusm Te· 
fik Ali Dhanië nga e banues në Elbasan me dy 
ditë burgimi marrun nën akuzë për se me datë 
28 Marc 1941-XX nuk ka respektuar urdhënin e 
Autoritetevet kompetente. 

Tiranë, më 9-7-942-XX 
Gjyqtari 

Mbassi i dënuemi i sipër përmendun ka re· 
zultuqm me banim të pa dijtun, ky shkurtim Dek 
ret-Penal botohet në Fletoren Zyrtare, për të zanë 
vendin e komunikimit. 

Kryesekretari 
* • • 

Me Dekretin-penal nr. 698 datë 9-7-941-XX në 
bazë të nenit 8 Dekretit Mëkambsuer, nr. ~·06 
asdt ndeshkuem Aqualiani Paskale Vitale shofer 
banues në Shengjergj të Tiranës pranë shoqnisë 
Epifanni me njëqind fr. shq. gjobë të lehtë, i pa 
ndehun sepse ka dirizhuen aut, pa lejen speciale. 

Tiranë. më 9-7-942-XX. 
Kryetari 

Mbassi i dënuemi i sipërpërmendun ka refu 
zua me banim të pa dijtun ky shkurtim Dekret 
Penali botohet në Fletoren Zyrtare për të zanë 
vendin e komunikimit. 

Kryesekretari 

Me Dekretin penal Nr. 563 dt. 11 Korrik 1941 
në bazë të nenit 41 Kodit të Rrugavet asht ndeh 
kuem Piervenazi Giusepe T orcuato banues në Du 
rrës pranë Shoqnies Ripozatto Rafaele me pesë Fr. 
Shq. gjobë tue ju ngarkuem dhe pesë Fr. Shq. 
shpenxime gjykore, i pandehun sepse ka dirizhuem 
automobil pa pasun vendosjen e dritave. 

Tiranë, me 9-7-1942-XX 
Gjyqtari 

Mbasi i denuemi i siper përmendur. ka rezul 
tue me banim të pa dijtun, ky shkurtim Dekret - 
Penali . botohet në Fletoren Zyrtare për të zanë 
vendin e komunikimit. 

Kryesekretari 

-~ 
Me Dekretin penal Nr. 260 dt. 3-4-1942 asht 

ndeshkuem Mahmut Kariagi nga e banues në Vlo 
rë, në bazë të nenit 482 të K P. me dy dit bur 
gim, i marrun nën akuzë për mos respektim urdhe 
nit, të Autoritetevet kompetente. 

Tiranë, më 9-7-1942-XX, 
Gjyqtari 

Mbasi i denuemi sipërpërmenduri ka rezul 
tuem me banim të pa dijtun Icy shkurtim Dekret· 
Penal botohet në Fletoren Zyrtare për të zanë ve 
ndin e komunikimit. 

Kryesekretari 
KUJTESJE 

Në bazë të §. ll. të nenit 206 të K. Civil, i 
kujtojmë Zotni Riza Limajt, nga katundi Kuc· i Kur 
veleshi e banues në Shkodrë. që mbrënda tre muej 
ve, c' nga data e botimit këtij vendim-kujtesje, të 
kthehet në banesën bashk-shortnore të gruës së tij 
Hitmije Melohes, banuese në lagjen Ajasem të 
Shkodrës. 

Me qenë se të permendunit Riza sot nuk i 
dihet banimi, prandej cpallet kjo kujtesje e cilla 
ka me xanë vendin e komunikimit. 

Shkodre. më 5-8-1942-XX 
Zev. Gjyqtari Filluer : 

SHKURTIM D. PENAL 

Me Dekretin penal or. 329 dt. 22-4-942 në 
bazë të nenit 482 të K. P. asht ndeshkuem Na 
zif Haxhië Braçi nga e banues në Vlonë me dy 
dit burgim tue ju ngarkuem dhe shpenximet gjy 
kore Fr. Shq. pesë i marrun nën akoz~ për se 
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me dt. 6-6-1941 nuk ka respektuem urdhënin e 
e Autoritetevet kompetente. 

Tiranë, më 9-7-942-XX 
Gjyqtari Filluer 

Mbassi i denuemi · sipërpërmendun ka rezul 
tuë me banim të paditun ky shkurtim Dekret 
Penal botohet në Fletoren Zyrtare për të zanë 
vendin e komunikimit. 

Kryesekretari 

* * * Me Dekretin penal nr. 95 dt. 16-1-942 XX 
në bazë të nenit 8. Dek. Mbr. nr- 206 asht nde 
shkuem Grinaldi Venanzio nga Italia (Litorio) 
shofer e banues në Tiranë rruga Ibrahim Parga, 
me njeqind Fr. Shq, gjobë të lehtë, i marron 
nën akuzë për se me dt. 16-1-942-XX asht gje 
tun tue dirizhuem automobilin e tij pa lejen 
Speciale. 

Kryetari: 

Mbasi i denuemi sipërpërmendun ka resul 
tuëm me banim të pa dijiuu ky shkurtim De 
kret-Penal botonet në Fletoren Zyrtare për të 
zanë vendin e komunikimit. 

Kryesekretari : 

THIRRJE 

Thirren m'u prezantue para Gjyqit Filluer 
të Tiranë me datë 23-9-1942 ora 9 para dreke 
të pandehuritt I) Faik Selman Hafizja, 2) Ismail 
Selami Kemiqi dhe 3) ~haban Halil Boshnjaku, 
me parë me banim në Tiranë, sod me banim të 
paditun në Shqipni, për t'u gjykue si të pan 
dehur, sepse për t' a ekspozue para pubHkut an- 
kuesin personal Sarcardi Camille, e kanë ekuzuar 
këtë si vjedhjes të nji biciklete, tue krye në ke 
të mënyrë vepren e ofendimit. 

Në rast të mos prezantimit ditën dhe orën 
e sipërshenueme, ka m'u shikue .gjykimi në mun 
gese të tyne dhe këjo ftesë e botuerne në Fleto 
ren Zyrtare zen vendin e komunikimit. 

Tiranë, me 1-7--942-XX 
Kryetar' i Gjyqit 

SHKURTIM D. PENAL 

Me Dekretin penal nr, 32 dt. 29-9-942-XX 
asht vendos denimi të pandehurit, Griorgio Be. 
he shofer nga e banues Korçë me njeqind Fr. 
Shq, f!;jobë të lehtë akuzuem per se me dt. 10-1 
942-XV asht xanë tue dirizhue aut. pa lejen spe· 
ciale. 

Me qenë se i denuemi siper permendun ka 
rezultuem me banim të pa dijtun në Shqipnië 

ky Dekret-Penal për të xanë vendin e komuni 
kimit botohet në Flet. Zyrtare të Mbretniës Shqip· 
tare. 

Kryetar' i Gj. Shk. I. 

* * 
Me Dekretin Penal nr. 64 dt. 30 1-942-XX 

asht vendos denimi i te pandehurit Francini Pio 
Gievaoni Italian e banues në Durrës me njeqind 
Fr. Shq. gjobë të lehtë i akuzuem për së me dt. 
30-1-942-XX ka dirizhuem aut. pa lejen speciale, 

Me qenë se, i denuemi sipër permendun ka 
razueltuem me banim të pa dijtun në Shqipnië 
ky Dekret-Penal per të xanë vendin e komuni 
botohet në Flet. Zyrtare të Mbretnies Shqiptare". 

Kryetar' i Gj. Shk. I. 

• * 
* 

Me Dekretin penal nr. 52 dt. 29-1,942-XX 
asht vendos denimi të pandehurit Giorgio Hebe 
shofer nga e banues Korçë me njeqind Fr. Shq. 
gjobë të lehtë i akuzuem për se me datën 10-1- 
942-XX asht xanë tue dirizhue aut. pa lejen spe• 
ciale. 

Me qenë se i denuemi sipër permendun kë 
rezultuem me banim të pa dijtun në Shqipnia 
ky Dekret-Penal për të xanë vendin e komuni 
kimit botohet në Flet. Zyrtare të Mbretnies 
Shqiptare. 

Kryetar' i Gj. Shk. I. 
* • .. 

Me Dekretin Penal nr. 327 dt. 22-4-942-XX 
asht vend e vendos denimi të pandehurit Spiro 

. Taliko Jakoviç nga e banues në Strugë akuzuem 
për mos respektim urdhënit t' Autoritetevet. 

Me qenë se i denuemi ka rezuhuem me ha 
nim të pa dijtun në Shqipnië ky Dekret penal 
për të xanë vendin e komunikimit, botohet në 
Flet. Zyrtare të Mbretnies Shqiptare. 

Kryetar' i Gj. shk. I. 

VENDIM AF A TI PtR T' ARA TIS UN 
Mbasi nuk asht zanun Sulejman Barxhija i bi 

d Xhaferit banuës Pohtam Skrapar qi pandehet se 
më datë 28-11-1940 ditën .,' ka vrar të qujtunin 
Muço Aliu, Oemal Muçon, Ali e Riza Mehmetin 
nga Potomi, Kryetatia e Gjykatës së Shk. I. Berat 
që prej datës shpalljes të këti vendimi, të pande 
hunit përmendun i nep dhetë ditë afat, për me u 
prezantuë para gjykatës Në qoftë se nuk i para 
qitet gjykatës mbrënda këti afati vërtetohet se nuk 
don me ju bindë ligjës, dhe kështu ka me u shl 
kuë Gjyqi në mungesë, kan me ju rrëzue të drei- 
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tat civile, ka me ju sikvestruë pasunia dhe me as 
nji mënyre nuk ka me pasë të drejta 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 
ashkrue Prokurës Shtettt dhe në mbështetje të ne 
ntt 371, 372 të procedurës penale shpallet ky ven· 
dim. 

Berat, më 5-5-1942-XX 
Kryetari Gjyqit 

-:~ 
-:+ 

Mbasi nuk asht z-më i pandehuri Islam Jonuz 
Kondakciu nga katundi Faces i Tiranës, i akuzuëm 
se me datën 20-12-1941 në bashkëpunim me të 
pandehurin tjetër Hajredin Hysa nga katundi Shu. 
mri i Tiranës, kanë friksue me armë në jetë an 
kuësin Shahin Y pi, tagrambledhës. të cilit i kanë 
grabitë shumën prej fr.shq. 37Li 7; prandaj Kryesija 
e Gjykatës Shk. I. Tiranës i akordon të pandehu 
rit Islam nji afat prej 10 ditësh me u prezantua në 
këtë gjykatë, që nga botimi i ketij vendimi në 
Fletoren Zyrtare, me n gjykue faqesisht per sa i 
atribuohet. Në rast-mos paraqitje vertetohet se nuk 
don me ju bindë ligjës dhe keshtu ka me vijue 
gjykimi në munqecën e tij, ka me ju sekuestrue pa· 
sunija, kanë me JU rrezue të drejtat civile dhe ka 
në me u marrë të gjitha mo set e tjera ligjore për 
të drejtë ankimi. 

Çdo polic. ftues e karabinier asht i detyruam 
me kapjen e tij. Per kryemjen e veprimeve të më· 
sipërme ju shkrue Frokurories Mbretnore, dhe në 
mbështetje të neneve 372-373 të Pr. Penale, shpa 
llet ky vendim. 

Tiranë, më lOVIII-1942-XX 
Zav. Kryetari 

• • 
X· 

Me qene se nuk jone zenë të qojturit l) Sha 
qir Çela Kcpinova 2) Jonus Bakiasi Kcpinovc, dhe 
3) Salih Hasan Kapinova, të tre nga katundi Ka 
pinovë, dhe tash të aratisur për shkak se më 20- 
11- 194 l . se bashku me Miho Kapuranin, Kristo 
Kopuranin, Naqi Jorgjin, Taqi Zhitron dhe Sabri 
Potomin, pasi i kanë grabitur dhent në rajonin e 
katundit Lubonjë Mihal Çufekut e kane vrarë ketë 
se bashku me shokët e tij. 

Prandaj l<ryesija e gjyqit Kolegjial të Korçës 
u jep dhjete ditë afat të pandehuve të crat'sur që 
të prezantohen para Gjyqit K olegjiol të Korçës, 
dhe në rastin e kundert vërtetohet se nux u bin 
den ligjes dhe kështu gjyqi do të vazhdojë në 
mungesen e tyre, do t~ përjashtohen nga të drej 
tat civile, do t' u sekuestrohet pasurija dhe me asnjë 
menyrë nuk kanë të drejtë ankimi për veperimet 
e bëra. 
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Të gjithe karabinieret si dhe organet e tjera 
sigurimit publik janë të detyruar me kapjen e tyre. 

Për plotesimin e veperimeve të sipërmendu 
ra ju shkrua Prokurorise Mbretnere dhe në mbe 
shtetje të neneve 371 e 372 të P. Penale shpallet 
ky vendim. 

Korçë, më 2 Shtator 1942-XX 
Zav. Kryetari Gjyqit 

Mbasi nuk asht zanun Gazim Zita i biri.. ..... 
banuës në katundin Kalis qi pandehet se me datë 
30-9-1939 ditën e ... ka qëllue me armë të qojtunin 
Riza Rrahmanin nga ay katund, Kryetaria e Gjy 
katës Shk. I. Prizrenit, që prej datës shpalljes të 
të këti vendimi, të pandehunit përmendim i nep 
dhetë ditë afat, për me u prezatuë para gjykatës. 
Në kjoftë se nuk i paraqitet gjykatës mbrenda kë 
ti vërtetohet se nuk don me ju bindë ligjës, dhe 
kështu ka me u shikuë gjyqi në mungesë, kon me 
ju sikvestruë pasunia dhe me as nji mënyrë nuk 
ka me pasë të drejtë ankimi mbi veprimet e ba 
muna. 

Të gji th karabinierët e policët jane të detyru 
am me zanjen e tij. 

Për plotësimio e veprave të përmenduna i 
asht shkrue Prokuroriës Shtetit dhe në mbështetje 
të nenit 371, 372 të procedurës penale shpallet ky 
vendim. 

Prizren, më 25-7-1942-XX 
Kryetari 

• 
Mbassi nuk asht zanun Adem Bajraktari i biri 

Bajramit banuës në katundin Bunjaj qi pandehet se 
me d. 2-8-1940-XVIII ka vra-vdekun të qujtunin 
Sul Shabanin po nga ay katund, Kryetaria e Gjy 
kotës së Shk, l-rë Prizrenit që prej datës shpalljes 
të këti vendimi. të pandehunit përmendun i nep 
dhetë ditë afat, për me u prezantua para gjykatës. 
Në kjoftë se i paraqitet gjykatës mbrenda këti afati 
vërtetohet se nuk don me ju bindë ligjës, dhe 
kështu ka me u shikue gjyqi në mungesë, kon 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 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. 

Prizren, më 24-VII-1942-.XX 
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Legge 7 settembre 1942-XX, Nr. 195 

Data 7-9-1942,XX 

N1.i0Vo regolamento sugli assegni vitalizi 

NOI 
LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MABSTA 

VIKTOR EMANUELIT III 
PE!t GRAZIA DIDIO E VOLONTA DELLA NAZIONE 

RE D' IT ALIA El D' ALBANIA 
IMPERATORE D' ETIOPIA 

II Consiglio Superiore Fascista Corporative, a 
mezzo delle sue Commissioni, ha approvato; 

In virtu dell' Autorita a Noi conferita, abbiarno 
sanzionato e promulghiamo quanta segue: 

Art. 1 
E' concesso il diritto di godere dallo State Alba 

nese un assegno vitalizio a tutti coloro ehe anterior 
mente alla data del 28 Novembre 1912 si sono distinti 
in opere patriottiche o hanno messo a repentaglio la 
loro vita oppure fatto dei grandi sacrifici di vita 
o dei 1 oro beni per creare una libera Albania e ehe 
attualmeiite trovansi in una situazione economica ehe 
non permette 1 oro di condurre una vita degna del 
loro grado. 

Art. 2 
L' assegno vitalizio non pu6 essere inferiore ai 

fr. alb. 40 e neppure superiore ai fr. alb. 200. rnensili. 
Mediante deliberazione del Consiglio dei Mini 

stri, in casi eccezionali e per raqioni speciali, e ~pnces 
so un assegno vitalizio anche superiore. 

se non supere una colonna (albanese • ltallano)111lnime Fr. atit. li 
se oltre una colonna • • per ognl coloaaa 

L'Importe e da versani In antlclpo · salvo per gli Ullicl statoll • pare•t•· 
toll con le 1tesae modalltci come per gli abbonamentl. 

Le lnaerzlonl sono gratulte soltento per I Trtbunall • l'Ammlnl1trazlene st•· 
tale quando per legge non e prevlsta o non ë po11iblle I• r!Talsa 1u terzi tlella 
spesa per I' lnserztone. 

La pubbllcazlone dell• lnserzlonl avvlene , salvo 1poclall clrcestanze · oatre 
I primi 3 numerl dopo la dato di rlceT!mente. 

N. I. Ognl corrl1pondenza o veraamento deve eaaere lncltrtaate al: 
MINISTERO DELLA CULTUU POPOLARE 

(GAZZmA UFFICIALE) 
T I l A N A (Alltaal 

Ouando la persona a cui e stato concesso I 'as 
segno vitalizio ha a proprio carico altre persone, allo 
assegno base di cui sopra, per ogni cornponente la 
famiglia e fino a cinque persone va aggiunto ii 20 
per cento e per ogni altro componente il 10 per cento. 

Art. 3 
Sc colui ehe ha cornpiuto una delle opere indicate 

nello articolo 1. non sopravvive, e Ia sua famiglia 
trovasi in condizioni econorniche previste dallo stes 
so articolo, l'assegno vitalizio pu6 essere accordato 
alla famiglia. 

In tale caso va stabilita per ogni componcnte 
la somma da accordarsi. 

Nello stesso modo si procede dopo la morte della 
persona meritevole. 

Art. 4 
Una Commissione costituita mediante Decreto 

Luogotenenziale, su proposta del Presidente del Con 
siglio dei Ministri decide sull' esistenza delle con 
dizioni richieste da la presente legge per godere 
l'asseqno vitalizio. 

La deliberazione va soggetta all'approvazione del 
Consiglio dei Ministri e l'assegno vitalizio e concesso 
con Decreto Luogotenenziale su proposta del Presi 
dente del Consiglio dei Ministri di concerto col Mi 
nistro delle Finanze. 

Art. 5 
Agli effetti della presente legge sono considerati 

componenti 1 a famiglia: 
1 ) la consorte ; 
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2) i fig li m inorenni oppure invalidi o ehe segu 
ono gli studi a loro spese ehe non superino pero l'eta 
di 25 anni; 

3) le figlie nubili, vedove oppure divorziate ; 
4) i genitori; 
5) i fratelli minorenni o invalidi oppure ehe 

seguono gli studi a loro spese ehe non superino pero 
l' eta di ~5 anni ; 

6) "le sorelle nubili, vedove oppure divorziate. 
Art. 6 

Le persona ehe percepiscono un assegno vitalizio 
in base alla prescnte legge perdono questo diritto: 
a) quan do la loro difficile situazione econ omi ca e 
miqliorata , b) per condanne ehe comportano l'es 
pulsione permanente dagli uffici pubblici. 

Con tutto cio se la persona ehe ha meritato un 
assegno vitalizio ha perso il diritto per le ragioni 
citate nella lettera b) del presente articolo, pu6 essere 
accordato un assegno vitalizio ai componti la sua 
famiglia. 

Art. 7 
Le variazioni ehe potrebbero avvenire nei con 

fronti dei componenti la famiglia della persona rneri 
tevole comportantl la riduzione o l'aumento dell' 
assegno vitalizio, sono constatate dalla Direzione del 
le Pensioni, la quale precede d'ufficio alla liquidazi 
one dell 'Indennita secondo i casi. 

Art. 8 
L'asseqno vitalizio non puo essere aggiunto alla 

pensione e nemmeno allo stipcndio dell'imjiego, per? 
l'interessato ha il diritto di scegliere I'uno o l'altro. 

Ouando una persona ehe gode assegno vitalizio 
in base alla presente legge e nominato impiegato di 
Stato o comunque, compensate dalla cassa di Stato 
oppure di qualche Municipio o Comune, gli viene 
sospeso l'asscqno vitalizio. Dopo la cessazione dall' 
impiego o la sospensione dell'indennita, comincia 
nuovamente a percepire l'assegno vitalizio scnza dover 
ricorrere ad un nuovo Decreto. 

Art. 9 
La corresponsione dell'assegno vitalizio non e 

soggetta ad alcuna trattcnuta di percentuali e dccorre 
dalla data del decreto. 

Art. 10 
La corresponsionc degli assegni vitalizi fa carico 

al relative capitolo della situazione delle previsioni 
del Ministero delle Finanze. 

11 Presidente del Consiglio dei Ministri e autoriz 
zato rnediante un'apposito reqolamento ad ernanare 
norme per la applicazione della presente legge. 

Aart. 12 .. 
In casi eccezionali pu6 essere concesso un as- 

seqno vitalizio pure a quelle persona o alle loro 

Iarniqlie ehe dopo la data del 28 Novembre 1912, 
durante iI loro servizio di impiegati oppure con opere 
irnportanti, si sono resi utili alla Nazione. 

Art. 13 
La corresponsione degli assegni vitalizi fissati 

prima del 31 Dicembre 1941-XX, e sospesa fino all' 
ernanazionc del nuovo decreto concernente le singole 
concesstoni in base alla presente legge. Se l'asseqno 
vitalizio e nuovarnente concesso, viene computato dal 
giorno della sua sospensione. 

Art. 14 
Ogni altra disposizione contra ri a all a pre sen te 

leqqc, e abrogata. 
Art. 15 

La presentc legge entra in vigore dal qiorno 
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del 
Regno. r 

Ordiniarno ehe la presente legge sia inscrita nella 
Gazzetta Ufficiale del Regno, rnandando a chiunque 
spetti di osservarla e di Iarla osservare. 

TTirana, li 7-9-1942-XX. 
M. Kruja 

Francesco Jacomoni 
Shuk Gurakuqi 

Decreto Luogotenenziale N r. 196 
Data 2-8-2942-XX 

Proroga del termine per la restituzione dt,lle 
somme pagate da privati per la 

Banca AgriçoJa 

NOI 
LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTA 

VIT.l'ORIO 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; 
Viste l'art. 15 dello Statute Fondamentale del 

Regno e I'art. 14 del Nostro Decreto Nr. 101 del ,, 
3-IV-1940 convertito nella legge Nr .. 358 del 12- 
7-1940; 

Ritenuta la necessita di prorogare il terrnine 
per la restituzionc del capitale dell'ex Banca Agricola, 
a norma dell'art, 3 della legge Nr. 212 del 30 giugno 
1941; 

U dito il Consiglio dei Ministri; 
Su proposta del Ministro Segretario di Stato 

per le Finanze: 

Abbiamo decretato e decretiarno: 

Art. 1 
11 terminë previsto dall'art. 3 del primo comma 

della legge del bilancio in data 30 giugno 1941-XIX, 
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Nr. 212, per la restituzione, a tutti coloro ehe ne 
abbiano diritto e presentino domanda, delle somme 
riscosse dal Ministero delle Finanze a favore dcll'ex 
Banca Agricoln d'Albania in base alle lettere a) e 
g) dell'art 3 della Legge in data 20-11-1936, e proro 
gato Iino al 30 Giugno 1944. 

In caso di rnancanza di docurnenti, le richieste 
devono csserc trasmesse unitamente a regolari certi 
ficati degli uffici delle finanze a mente delle an 
notazioni risultanti dai loro registri. 

Art. 2 

L'arnrr.ontarc ehe rimarra a tutto il 30 giugno 
1942-XX, dal Cap. 103: "restituzione delle somme 
paqare da privati per la creazione del capitale della 
Banca Agricola", de lia situazione delle previsioni 
delle spese per l'esercizio 1941-42 "del Ministe~ 

delle Finanze, e considerato vincolato dei 1. luglio 
1942-XX fino al 30 Giugno 1944. 

Art. 3 

II presente Decreto entra in vigore dal 1 Luglio 
19ll2, e sarr, prcsentato a cura del Ministra propo- 
nente, al Consiglio Superiore Fascista Corporative 
per la sun conversione in legge. 

Ordiniarno ehe la presente legge sia inscrita 
nella Gazzetta Ufficiale del Regno, rnandando a 
chiunque spetti di osservarla e di farta osservare. 

TTiram1, Ji 2-8-1942-XX. 

Francesco J acomoni 
M. Kruja 
Sh11k Gurakuqi 

Shtyp. Luarasi - Tirana 
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Parte suppl~mentare in lingua italiana a pag •. 9 

Viti XXJ 

FLETORJA 
E MBRETNISË 

Nr.104 

ZVR-TARE 
SHQIPTARE 

Tiranë, e Hanë 14 Shtatuer 1942-XX 

BOTOHET PREJ MINISTRIS S£ KULTURt!S POPULL"ORE 

KONDITAT E PAJTIMIT 

PËR SHQIP~RI, IT ALI e PERANDORI: për nji vit Fr. Shq, 20 
• JASHTE (Shtete të B. Postal) » • • > 80 

(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 dh~ dtf 
tesa oërkatëse duhet t' i dërgohet Mimstris së KUL TURES 
POPULLOI<E. 

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 po n'atë urejtirn. 
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LIGJ£ 7 Shtator 1942-XX, n. 197 
7-9-1942-XX 

Kthim në ligjë i D. M. 47 (1942) mbi dyfishimin 
e shtes@s si familjes mbi rrogat e nëp. të Shtetit 

NA 
FRANCESCO JACOMONI DI SAN SAVINO 

Mi!:KAMBËS I Pi!:RGJITHSHtl:M I MADHNIS TIJ 
VIKTOR EMANUELIT III 

P:l!:R HIR T:I!: ZOTIT E VULLNET TË KOMBIT 
MBRET I IT ALIS DHE I SHQIPNIS 

PERANDOR I ETIOPIS 

Këshilli i Epërm Fashist Korporativ, me anën 
e Komisjoneve të tija, ka aprovue; 

Në virtqt t'autoritetii qi Na asht dhanë. kemi 
sanksjonuc dhe promulgojmë sa vijon: 

Këthehet në ligjë Dekreti Mëkambësuer Nr. 47 
datë 1-4-1942-XX, mbi dyfishimin e shteses së fami 
ljes mbi rrogat e nëpunsave të Shtetit, me kët2 ndry 
shim: 

Shtohet nji nen i ri me këtë përmbajtje: 
Dispozitë e posaçme 
Në dyfishimin e parapamë prej nenit 1 të kësaj 

ligje 'duhet të llogariten edhe personat që janë konsi 
deruc si fëmij në ngarkim të nëpunsit si mbas ndry 
shirneve të nenit 2 të D. M. Nr. 1 dt. 23-1-1942-XX. 

Urdhënojrnë që kjc Ligjë të radhohet në Fle 
toren Zyrtare të Mbretnis, tue i dhanë mandat cilitdo 
q'i përket m'e respektua dhe me ba që të respektohet. 

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

M. Kruja d. v. 
Shuk Gurakuqi d. v. 

Dekret Mëkambësuer nr. 198 
2-8-1942-XX 

Deklarim i interesës publike i ndërtimit të 
rrugës V audejës-Leshë 

NA 
M:l!:KAMBtl:S I PËRGJITHSH:l!JM I MADHNIS TIJ 

VIKTOR EMANUELIT Ill 
Pi!:R HIR T:I!: ZOTIT E VULLNET TE KOMBIT 

MBRET I IT ALIS DHE I SHQIPNIS 
PERANDOR I ETIOPIS 

Në 'Virtyt t' Au~oritetit që Na asht delegue: 
.M·Jassi u-pa Dekreti i Jonë ;da~ 11 Dhetuer 

1939-XVIII, Nr. 178 që përmban normat mbi shpro 
nesime për interesë publike, këthyem në ligjë më 12 
'Tetuer 1940-XVIII Nr. 491; 

.Mbassi u-pa kërkesa e A. S. A. datë M Qet 
shuer 1942-XX Nr. 3910; 

.M1Ji propozimin e Ministrit për Punë Botore; 
kemi dekretue e dekretojmë 

Nern' i vetëm 
Asht deklarua i interesës publike ndërtimi i 

rrugës Vaudejës-Lezhe, dhe per pasojë urdhëno.iet 
shpronësimi i pronave që ndjekin: 

1) Nji pjesë e pronës Xhevdet Zija, e përbarsc 

prej m2. 2186, tokë për mbjellje, kufizua: në Veri 
dhe në Jug pronari vetë; në Prendim Zone e Bash 
kiës, në lindje Nuri Burri dhe Adem Zani; la) njf 
pjesë. e pronës Xhevdet Zija e përbarne prej m2. 400, 
tokë për mbjellje, kufizua, në Veri pronari vetë, n~ 
Preri dini, Jugë dhe Lindje zonë e Bashkis ; 

2) Nji pjesë e pronës Nuri Burri, e përbarne prej 
m2. 197, tokë për rnjelljc kufizua, në Veri, pronari 
vetë, në Prendirn Xhevdet Zija, në Jugë e në Lindje 
zonë c Bashkisë; 

3) Nji pjesë e pronës Buto Çeka, e përbarne prej 
m2. 27, tokë për mbjellje, kufizue, në Veri dhe ti''.! 
Lindje.' 1zona e Bashkis, në Prendim: Adem Zani, 
në Jugë pronari vetë; 

4) Nji pjesë e pronës së Komunitetit .M.11sulman, 
Vakuf~ i Lezhës, e përba me prej in 2. 1040, ro!:'i!. 
për mbjellje. kufizuc: në Veri dhe 11ë Jugë: vetë 
pronari. në Prcndim zonë e Bashtciës. në Lin-.j.e; 
Lutfije Tirana; 

5) Nji pjesë e pronës Lutfije Tirana; e përbame 
prej :m2. 644, tokë për mbjellje, kufizuc: iJë Veri· 
dhe në Jugë: pronari vetë; në Prendim Komuniteti 
.M isulman, në Lindje: rruga e Përgjithshrre Shkodër 
Tircr;ë. cë ndodhet në rruqen Lczh-Vaudejës, Komu- 
nia e Lezhës. në vendin që tregohet në hartën koro 
grafike përkatëse, aë mbas i të je'ë vistue, rr.e ur 
dhënin t'Onë prej .M.'nistrit proponues, i bashkanqji 
tet këtij Dekreti. 

Pd në këtë hartë trogohet plani perpjestuës i: 
zonave për t'u shpronesue, bashk me cmnat e pronarë 
vet përkatës 

M'nistri proponues ngarkohet in.e znatTimin e 
këtij Dekreti. 

Urdhenojmë që ky. Dekret të botohet në Flete 
ren Zyrtare të M')retnis, tue i dhanë mandat cilitdo që 
i përket me e respektue dhe me baë që të respektohet. 

Tiranë, me 2-8-1942-XX. 
Francesco Jacomoni d. v. 

Iljaz H. Agushi d. v. 

Dekret Mëkombësuer nr. 199 
2-8·1942-XX 

Rekuizim pronash në Vlonë për ndërtimin 
e Ajroporlit 

NA 
MtllKAMBt!JS I Ptl:RGJITHSHËM I MADHNIS TIJ 

VIKTOR EMANUEJ,IT III 
PtllR HIR TE ZOTIT E VULLNET Tt!J KOMBIT 

MBRET I IT ALIS DHE I SHQIPNIS 
PERANDOR I ETIOPIS 

Në virtyt t' Autoritetit që Na asl-t delegue: 
Mbassi u pa Dekreti i Ynë datë 25 fruer 1942- 

XX, nr. 58 mbi rekuizimin e pasunive të paluejtëshme 
ndodhuri në Vlonë për ndertim Ajroporti; 

Mbassi u pa kërkesa e Komandës së Ajronua. 
tikës .Mbretnore të Shqipnis; 
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M iassi u pa neni 4 i D. WI.. datë 2 shtatuer 
,1939-XVII, nr. 77; . 

M >i propozimin e Kryetarit të Këshillit tëi 
i..l\\ • .r"-rLravet; 

kemi dekretua e dekretojmë: 
Rekuizrrni dhe për pasojë ot;up irni i pasunsve 

t)a-luejtës hrne ndodh un . në. •Vlonë q,2 nevojiten pë11 
të ndertue Ajroportin; urdhënue me Dekretin t'Onë 
datë 25 fruer 1942-XX, nr. 58, zgjatet për nji per 
judl ë tjetër tue fil iuc nga da.a 26 Majë 1942-XX. 

Ky Dekret do t'u njoftohet në veshtrirn t2 nenit 
5 të D. M datë 2 shtatuer 1939 W· 77 pronarëve dhe 
rnoajtësavc të pasunive të paluejtëshrne të rekuizu- 
erne. 

Urdhënojrnc që ky Dekret të botohet në Fle 
teren Zyrtare të M iretnis, tue i dhanë mandat cilcit 
do q' i përket m'e respektua dhe me ba që të respek-: 
to het. ' 

Tiranë, me 2-8-1942-XX. 
Francesco Jacomoni d. v, 

M.. Kruja d. v. 

· Dekret Mëkambësuer nr. 200 
12,8-1942-XX 

Suprimim i Drejtoris për Administrimin 
e Çifliqeve ta ihtetit 

NA 
M!tKA,\1B~S I P~RGJITHSH~M I MADHNIS TIJ 

vm.TOR EMANUELIT III 
PitR HIR T~ ZOTIT E VULLNET T~ KOMBIT 

MBRET I IT ALIS DHE I SHQIPNIS 
' PERANDOR I ETIOPIS 

Në virtjt t' Autoritetit që Na asht delegue: 
M.>assi u-pa Neni 15 i Siatutit T berrreltar të• 

.MJretnis dhe 14 të D. L. 3-4-1941 këthuesn në ligjë 
më 12 Korrik 1940-XVIII Nr. 358; 

M.)assi u-pa Dekreti M.ëkambëst.:er Nr. 71 dt. 24 
Mirs 1941-XIX, mbi rendimin e Administratës Fi 
nancjare , 

M'n1ssi u-ndigjue Kid 1i1Ji i M.inist,ravet; 
M 'ri propozimin e .1\'linistrit Sekretar Shteti për 

Financat, i nji mendimi me .Ministrin Sekretar Shte 
ti për Ekonomin Kombëtare. 

kemi dekretue e dekretojmë: . , 

Neni 1 
Drejtori ja për Ad ministrvmin e Ç,ifliqeve të 

Shtetit, me qendër në Lushnjë, krijue me Ligjën 21 
Oershuer 1938, suprimohet. Ligja e përmendun dhe 
rrequllor]a organike përkatëse me datë 2 Dh~u:ei 
1938, abrogohen. , 

Gjestionet e t'ardhunave, të shpenzimeve, të pa 
sunis dhe t'arkës, pushojnë së qënuni t'ushtruerne në 
regjim autonom dhe kalojnë të bëjnë pjesë në buxhe 
tin e · ldlnistris së Ftnancavst, 

Neni 2 
, Gjestioni administrativ i Çifliqëvet të Shtetit me- 
'rret përsipër pranë .M'.nistris së Financavet nga Drej 
to_;ija e posaçme Oëndrore e Pasunive Patrimoniale, 
qi ka për të zbatue dispozitat mbi administrimin ~ 
pasunis dhe të kontabilitetit të përgjithëshëm të Shte- 
tit. . . 

Neni 3 
1.M'nistri i Financavet autorizohet me rregu]J.ue 

dhe me dishiplinue marrjen në dorëzim të gjestionit, 
t'akteve dhe të sendeve të Drcjtoris së suprimuerne 
dhe të kujdesohet për gjithçka nevojitet për zbatimin 
e këtij dekreti. 

Neni 4 
Ky Dekret hyn në fuqi prej ditës se botimit të 

tij në Fletoren Zyrtare të M.'Jretnisë dhe do të para 
qitet prej .M'nistrit proponuës në Këshillin e Epërm 
Fashist Korporativ për Këthimin e tij në ligjë. 

Urdhënoj më cë k!:J Dekret të botohet në, Fle 
toren Zyrtare të M.')retnis tue i dhanë mandat cilit 
do q'i përket t'a respektojë dhe të bajë që të respek 
tbhet. 

Tiranë, me 12-8-l 942-XX. 
Francesco Jacomoni d. v. 

M. ~ruja d. v. 
Shuk Gurakuqi d. v. 

Dekret Mëkambësuer nr. 201 
12,8-1942-XX 

Rekuizim prone në Shkodër për zyra t@ Komi 
sariatit t'Intendencës së Komandës e të Dele· 

gacionit të Transportimeve 
NA 

Mt!'lKAMBitS I PitROJITHSH1CM I MADHNIS TIJ 
VITTORIO EMANUELE III 

Pi/:R HIR Ti/: ZOTIT E VULLNET T~ KOMBIT 
MBRF.T I IT ALIS DHE I SHQIPNIS 

PERANDOR I ETIOPLS 
Në virtyt t'autoritetit që Na asht delegue: 
.M)assi u-pa kërkesa e Komandës · Eprore të Fu 

qi ve t'Armatosuna në Shqipni me datën 3 Oershuer 
1942-XX, Nr. 3109.'AV mbi rekuizimin e pasunisë së 
patundshme pronë e Zotit Dul Tepelija Haqi h\Jha 
rrem, e ndodhun në Shkodër-Rruga Hasan Riza Nr, 
9 për t'u përdorë për zyrat e Kornisarjatitt'Irrtendçn 
cës së Komandës e të 'Delegacionit të Transporteve; 

Tue m arrë parasgsh se rekurojnë ekstremet 'e 
interesit botuer; 

M.':lassi u-panë Nenat 2 e 4 ië Dekretit Mëkambr 
suer, datë 2 shtatuer 1939-XVIII Nr. 77; 

M.':li propozimin e Kryetarit të Këshillit të Mi 
nistravet ; 

kemi dekretue e dekretojmë: 
Urdhnohet rekuizimi dhe për pasojë okupimi për 

nji kohë prej nji vjeti nga data e ~ëtij Dekreti e pa- 
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sunis së patundshme të z. Dul Tepelija Haqi Wt·.1- 
harrern, ndodhuri në Shkodër, Rruga Hasan Riza Nr. 
9, për t'u përdorë për zyrat e ;Komisariatit t'Intenden 
cës së Komandës e të Delegacionit të Transporteve, 
tregue në hartën korografike qi i bashkëngjitet këtij 
Dekreti dhe vistue me urdhnin t'Onë nga Kryetari i 
Këshillit të .M 'nistravct proponues. 

Ky Dekret do t'u njoftohet, në vështrim t2 nenit 
55 të D . .M datë 2 Shtatuer 1939-XVII; Nr. 77, pro 
narve dhe mbajtësve ta pasunis së palujtëshrne të re 
kuizueme. 

Urdhënoj me qe ky Dekret të 'botohet në Fle 
toren Zyrtare tuc i dhanë mandat. cilitdo qi i përket 
me e respektue dhe me baë qi të: respektohet. . 

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

Nl. · Kruja d, v. 

Dekret Mëkambësuer nr. 202 
12 8-1942-XX 

Rekuizi-n pronash n~ Vlonë për nevoja 
t' Ajroportit 

NA 
Mt!:KAMBI!.:S I PËRGJITHSH!nM I MADHNIS TIJ 

VIKTOR EMANUELIT III 
P:lf:R HIR T:11.: ZOTIT E VULLNET Ti!: KOMBIT 

MBRET I rr ALIS DHE I SHQIPNIS 
PERANDOR I ETIOPIS 

Në virtyt t'autoritetit që Na asht delegue: 
Mbassi u pa dekreti i Ynë datë 18 majë 1942, 

nr. 122 mbi rekuizimin e pasunive të paluejtëshrne 
ndodhuri në Vlonë per zonen e godinave t'ajro 
portit; 

Mbassi u-pa kerkesa e Komandës s'Ajronauti 
kës Mbretr:ore të Shqipnis: 

M.bassi u-pa neni 4 i D. M. datë 2 shtatuer 
1939-XVII, nr. 77; 

NI.bi propozimin e Kryelarit të Këshillit të !l'l.i 
nistravet; 

kemi dekrctuc e dekrc.ojmë: 
Rekyizimi dhe per pasojë okupim 'i pasunive të 

palucjtëshmc ndodhun në Vlonë që nevojiten per 
zonen e godinave të Ajroportit, urdhënue me De 
kretin t'Onë datë 18 majë 19'.!2, nr. 122 zgjatet per 
nji tjetër periudhë, tue fillue nga data 13 qershuer 
1942-XX. 

Ity Dekret do t'u njoftohet, në vështrim të nenit 
5 të D. NI.. datë 2 shtatuer 1939, nr. 77, pronarëve 
dhe mbajtëseve të pasunive të rekuizuerne. 

Urdhënojrnë që ky Dekret të botohet në Fle 
toren Zyrtare të .Mbretnis, tue i dhanë mandat cilitdo 
q' i i perket rn'e respektue dhe me ba që të respek 
tohet. 

Tiranë, me 12.8.1942-XX. 
Francesco Jacomoni d. v . 

hl. Kruja d. v. 

Nr. 104 

Dekret Mëkambësuer nr. 203 
12-8-1942-XX 

Rekuizim pronash në Te tov ë për nevoja 
t' Ajroportit 

NA 
Mtl!KAMB:lnS I PËRGJITHSHËM I MADHNIS TIJ 

VIKTOR EMANUELIT III 
Pi!:R HIR Tit ZOTIT E VULLNET TË KOMBIT 

MBRET I IT AI:IS DHE I SHQIPNIS 
PERANDOR I ETIOPlS 

Në virtyt t'au.oritetit që Na asht delcque , 
N1busci u-pa kc+esa e Komandës s'Aironauti 

kës të Shqipnis me da'ë-i 11-7,,-1942-XX, mbi rekui 
zimin e pasunivc të pcluejtëshme ndodhun në Te 
tovë per t'u përdorë per seli t'ajroJorzit të Tetovës; 

Tue marrë para sgcsh se rexurojnë ekstremet 
<! interesit bctuer; 

Mbassi u-pane nenet 2 e 4 të Dekretit Mëkam 
bësuer datë 2.9.1939-XVII, nr. 77; 

.Nlbi p.opozimin e Kryetarit të Këshillit të Mi 
nistravct , 

kemi dekre.uc e dekretojmë: 
Urdhër.ohet rekuizimi dhe per pasojë okupimi 

per gjashtë rnuzj tue fillua nga 1 korrik 1942-XX i 
pasunivc të paluejtëshrne (lo\ë) per t'u përdorë per 
sell t'ajroportlt të. Tetovës, ndodhun në Tetovës, 
ndodhun në Tetovë, në rrugat e Scdlarse Bogovine 
e Kameniane. tregue në barten korografike që i 
bashkangjitet këtij dekreti dhe vistue, me urdhen 
t'Onë, nga Kryetar'i Këshillit të Ministravet. 

Në harten në fjalë tregohen zonat dhe ednat e 
setcilit pronarë që do të shpronësohen. 

Ky Dekret do t'u njoftohet në veshtrirn të nenit 
5 të D. M. datë 2 shtatuer 1939, nr. 77, pronarëve 
dhe · mbajtëseve të pasunive të paluej tëshrne të re 
kuizueme. 

Urdhënojrnë që ky ,Dekret të botohet në Fle 
toren Zyrtare: të .Mbretnis, tue i dhanë mandat cilitdo 
q' i i perket m'e respektue dhe me ba .që të respek 
tohet. 

Tiranë. me 12.8.1942-XX. 
Francesco Jacol1].oni d. v. 

NI.. Kruja d, v. 

Dekret Mëknmbësuer nr. 204 
12-8-1942-XX 

Rekuizim pronash në Vlonë për seli 
t' Ajroportit 

NA 
MJCKAMBmB I P:lllRGJITHSHJ&M I MADHNIS TIJ 

VIKTOR EMANUELIT III 
Pli'JR HIR Ttf: ZOTIT E VULLNET Ttf: KOMBIT 

MBRET I ITALIS DHE I SHQIPNIS 
PERANDOR I ETIOPIS 
PERANDOR I ETIOPIS 

Në virtyt t'autoritetit që Na asht delegue ; 

BKSH



5 
________ _.;.__..,.- __ F_L_ET_O_R~J:___l\=-=Z:..:::..::YRT ARI! 14, Shtator 1942-XX 

Mbas~i u-pe kërkesa e Komandës s' Ajronauti 
kës të Shqipnis me datë 8.7.42-XX mbi : rekui 
zimin e pasunive të paluejtëshrne ndodh un në Vlonë 
·--· Vendi Hambarë .:__ per t'u perdorë per seli të 
ajroportit të Vlonës: 

Tue. marrë para sucsh se rekurojnë ekstremet 
e interesit botuer; 

Mbassi u-pane nenet 2 e 4 të D. J\'L 2.9.1939-XX, 
nr. 77; 

Mbi propozimin e Kryetarit të Këshillit të Mi- 
nistrevet: 

kemi dekretue e dekretojmë: 
Urdhënohet rekuizimi dhe per pasojë okupimi 

per gjashtë muej tue fillue nga 8 korrik 1942-XX i 
pasunive të pa-Iuejtëshme (to!~ë) per t'u· perdorë per 
seli t'ajroportit të Vlonës - vendi Hambarë · tre 
gue në hartcn korografike qi i bashkangjitet këtij 
dekreti dhe vistue, me urdhcn t'Onë, · nga Kryetar' i 
Këshillit të Ministravet. 

Po n'at hartë tregohen zonat per t'u shpronë- 
sue · si edhe ernnat e setcilit pronarë. 

K!J Dekret do t'u njoftohet, në vcshtrirn të nenit 
5 të D. M. datë 2 shtatuer 1939, nr. 77, pronarëve 
dhe mbajtëseve të pasunive të palueitëshrne të re 
kuizuerne. 

Urdhënojrnë që ky Dekret të botohet në Fle- 
toren Zyrtare të Mbretnis, tue i dhanë mandat cilitdo 
q' i iperket rn'e respektua dhe me ba që të respek 
tohet. 

Tiranë, me 12.8.1942-XX. 
Francesco Jacomoni d. v. 

M. Kruja d. v, 

Dekret Mëkombësuer nr._J.2_~~ ·<-'~·~ ... 
,.,., ~· '12 8 1942 xx ... J 

- -- -.- -~ lf .! ' . - - - - 
Deklarim i interesës publike i sistemimit të 

Remës së Shtetit ne ,,Sovaku i Buzës" 
NA 

M!tKAMBËS I PËRGJITHSHEM I MADHNIS TIJ 
'VIKTOR EMANUELIT III 

P!tR HIR Tt!: 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 i Jonë datë 11 Dhetuer 

1939-XVIII, nr. 178; 
Mbassi u-pa kërkesa e Kryesis së këshillit të 

Ministrave; 
Mbi propozimin e Ministrit per Ekonominë Kom 

betarc 
kemi dekretue e dekretojmë» 

Nen' i vetëm 
Asht deklarua i interesës publike sisternini i Re 

rnës së Shtetit në vendin e quejtun «Sovaku i Bu 
zës» në. laqjen Murat-Çe~epi, Berat, si mbas hartes 

korografike përkatsc e cila rnbassi të jet vistue, 
me Urdhnin t'Onë, prej Ministrit proponues, i bashka- 
nqjitct këtij Dekreti. 

Në relacionin e bashkalidhun shënohen emnat e 
pronar ve të 333 ( treqind e t~ ridhat e tre) m2 -dokë 
për me u shpronësue. 

Ministri proponues ngarkohet me zbatimin e 
këtij Dekreti. 

Urdhënojrnë që ky Dekret të botohet në Fle 
toren Zyrtare. të Mbretnis, tue i dhanë mandat cilitdo 
q' i i perket rn'c respektua dhe me ba që të respek 
tohet. 

Tiranë, me 12.8.1942-XX. 
Francesco Iacomoni d. v, 

M. Kruja d. v. 

::i Dekret Mëkcmbësuer nr. 206 
12-8-1924-XX 

Rekuizim loke për punimet e hekurudhës 
Durrës, Elbasan· Labinot 

NA 
M:11:KAMBES I Pi!:RGJITHSHEM I MADHNIS TIJ 

VIKTOR EMANUELIT Ill 
P:ltR HIR Ti!: ZOTIT E VULLNET T:11: KOMBIT 

MBRET I ITALIS DHE I SHQIPNIS 
PERANDOR I ETIOPIS 

.Nlbassi u-pa shkresa e Zyrës së Nderlimeve He 
kurudhash në Shqipni datë 3 Maj 1492-XX, Nr.330 E 
mbi rekuizimin për nji kohe prej dy vjetësh tue 
fillue prej datës s'okupirnit të sajë, pronë e ZZ. Mu 
stafa, Ahmct dhe Hysen Abdurrazaku, që qjindet 
në lagjen «Mar.es» t'Elbasanit në Klm. 79 të heku 
rudhës Durrës-Labinot e ku do hapet nji gurore huajet 
për nevojat e hekurudhës Durrës-Elbasan-Labinot; 

Tue marrë para suesh se rekurojnë ekstremet 
e interesit botuer; 

Nlbassi u panë nenet 2 e 4 Dekretit Nllik<J.mbë 
suer datë 2 Shtatuer 1939-XVII, nr. 77; .: 

Mb~ propozimin e Ministrit për .Punët Botore; 

kemi dekretuc e dekretojmë: 
- . ~· ....••• ~ 

Urdhënohet rekuizimi' e për pasojë okupimi për 
nji kohë prej dy vjetësh çë _prej datës s'okupirnit të 
sajë, për nevojat e hapjes së .. nji, gurorje huai~t p~r 

• punimet e ndejës së hekurudhës · Durrës-Elbasan-La 
binot nji pjesë e tokës së Z. ?· Mustafa, :Ahmet. dhe 
Huse.i Abdurrazaku në. lagjen «Manes,~. E'basan, ku 
fizue: në Veri prona ~ Vlazën 1\bdurta_z_?~1:1, në Jugë, 
prona e Teqes së J3ektashinjevet. - l)ll.ehme~ Mirci~u - 
Sadik Samuri: në Lindje, dhe. Prendim: _pr~na vfla 
zën Abdurrazaku pranë kl. 79° të .hekurudhës -së si 
përpërrnendun, me ~ji - ripërfo~Je:f)rej afro 3.500 m2. 
treque në kartën përkatëse që . rnbassi t'.j etë vis"i'u~ _rpe 
Urdhenin t'Onë' pre) )Vl.ini'strit :iI;.op,bnu~s:· i b~~hka- 
njitct këtij Dekreti. · ·· · · , ... · ,.,,· ·- 

.. !.1 r.;}. I'°" ~:' ·..: ! ; .•. ,. \ \ 
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Ku Dekret, ni; vesht-im të nenit 5 të De'crctit 
.Mëkambësuer date 2 Shtatuer 1939-XVII, nr. 77, 
do t'u njoftohet, pronarit dhe mbaj tesit të pasuniës 
së pa lujtëshrne të rekuizueme. 

Urdhënojmë që ky Dekret të botohet në Fle 
toren Zyrtare të .Mbretnis, tue i dhanë mandat cil tdo 
q' i i perket m'e respektua dhe me ba që të respek 
tohet. 

Tiranë, me 12.8.1942-XX. 
Francesco Jacomoni d. v. 

Iljas H. Agushi d. v. 
---- Dekret Mëkambësuer- 207 

12,8·1942-XX 
Deklarim i interesës publike i hapjes së një 

pjese tJ rrugës Shkodër-Ura V. Em. Ill 
NA 

Mll'lKAMBll'lS I FtilRGJITHSHll'lM 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; 
.Mbass1 u pa Dekreti i Jonë 11 Dhctuer 1939- 

XVJ .l I, Nr 17&, që permban normat per shpronësime 
t'interesës publike; 

.Mbassi u pa kërkesa e .Acjendës Rrugave në 
Shqipni (.A. S . .A.) datë 17 Oershuer 1942-XX Nr. 
3907; 

.Mhi propozimin e .Ministrit për Punët Botore; 
kemi dekretuc e dekretojmë: 

Neni i vetëm 
.Asht deklarua e interesës publike hapja dhe nder 

tirni i pjesës së rrugës Shkoder-Ura Viktor Emanueli 
III në lagjen Bahçallek pranë Shkodres, e për pasojë 
shpronësimi i pasunive që ndjekin: 

1) Nji pjesë e pronës së Vllazën Jonuz e Qazim 
.Murati e të ndyerit Osman e përbarne prej nji rnaqa 
ze m3. 116 dhe toka për mjellje m2. 396 kufizue ne 
Veri, Pcrendirn dhe Jugë: pronari vetë dhe në Lind; :: 
Rtza Ademi. 

2) Nji pjesë e pronës Riza Ademi, e përba.: 2 
'112. 52 toke për mbjellje, kufizue: në Veri e në 
Jugë: vet~ pronari, në Lindje Idriz .Ahmeti; në Pren 
dim: Harnze dhe Qazim Murati dhe Vllazën Osmani. 

3) Nji pjesë e pronës së Idriz .Ahmetit, e për 
bame, ndërtese m3. 425, tokë për mbjellje m2. 398, 
kuiizue: në Veri në Jugë: pronari vetë, në Lindje: 
.Abdyl Isufi, në Prendim: Riza .Ademi. 

4) Nji pjesë e pronës Abdyl Isufi e përbame prej 
nji rnaqaze m 3. 78, kufizue: në Veri: pronari vetë; në 
Prendim: Idriz .Ahmeti; në Jugë: udha e madhe: 
në Lindje: .Abdyl Isufi, 

5) Nji pjesë e pronës, Fahrije e vaja Kakarriqi, 
e përbaeme prej m2. 24 tokë për mbjellje, kufizua, në 
Veeri dhe Prendirn: Abdyl Isufi, në Jugë: Udha e 
madhe në Lindje: Jonuz e Qazim Murati dhe Vlla 
zën Osmani. 

6) prona e Jonuz e Oazirn .Murati e Vllazën Os 
mar-i, c i:ë ba re pe ni maqrze m3. 71, kufizue,'në 
Veri: Ab::l!:jl J,ur1, nf P eniim: Fahrije e Veja Ka1rn 
rriqi, në Jugë: Udha e madhe; në Lindje: Abdyl 
Isufi; 

7) Nji pjesë e pronës AbdJI Isufi e përbame prej: 
ndërtese m3. 158, dhe m2. 88 tokë për mbjellje, kufi 
zue· ni: Veri: pronari veë në P,-enclim: Idriz Alureti, 
e Vllazën Murati; · në Jugë e në Lindje Abdyl Isufi, 
Fahri]e e veja Kakarriqi dhe Udha e rnadhe ; 

8) Nji pjesë e pronës Ahmet Ismaili, e pë:bnme 
prej ndërtese m.: 207, majaze 1113. 129 dhe tokë 
për mbjellje mz. 86, kufizuc në Veri pronari vetë; në 
Jugë dhe nl: Lindje. udha e madl e: në Prendim: Ab 
dyl Isufi; 

9) Nji pjesë e pronës Riza S!Jl Meti, e përbame 
prej m2. 14 tokë për mbjellje, ku'Izue në Veri: Dyl 
Kruja, në Prendim Ahmet Srnajli, në Jugë: Udha 
e madhe, në Lindje Hamza Xhuherl : 

10) Nji pjesë e pronës ~ë Hafiz Nuhi, e përbarne 
prej maqazc m3. 87, tokë për mbjellje m2. 619, 
kufizue, në Veri dhe në Lindje: Udha c Madhe, në 
Pre .cirn. Idriz Ah meli, në Jugë Hafiz Nuhi; 

11) Nji pjesë e pasunis Alu sh Bilani e përbarne 
prej: ndërtese m3. 1172, tokë për mbjellje m2. 3127, 
kulizuc, ni: Veri Jugi: dhe Lindje: pronari vetë, ne 
Prendim: Udha e .Madhe. 

12) NJ~ pjesë e p~or.ës ~ë Komuni'e.it .Musulman, 
Vakufi i Shkodrës, vorreze m2 1440, kufizue në 
Veri; Prendim, Jugë dhe Lindje: pronari vetë . 

13) Nji pjesë ~ pronës Dyl Kruja e përbarne 
prej: ndërtese m3. 608, tokë për t'u mbjellë m2. 362, 
kufizuc në Veri: pror ari vetë; në Prendim: rrugë 
private, në Jugë: Udha e l\1adhe, në Lindje: .Muhamet 
Xhyheri; 

14) NJi pjese: e pasunisë Hamza .Xhuheri ~ 
përbame me· .Magaze m3. 140, tokë për mbjellje m2. 
283, kufizue, në Veri dhe Lindje: Muhamet Xhyheri, 
në Prendim: Dyl Kruja, në Jugë: Udha e .Madhe 
që ndodheeu ne lagjen Bahçallek të Shkodrës, si që 
rezulton nga harta korografike përkatëse, që, rnbassi 
t' jetë vistue me Urdhënin t'Onë prej Ministrit pro 
ponues, i bashkanjitet këtij Dekreti. 

Po në këtë hartë tregohet plani përpjestues i 
zonës për t'u shpronësue bashkë me ernnat e prona 
rëvet përkatëse . 

.Ministri proponues ngarkohet me zbatimin e kij 
tij Dekreti. 

Urdhënojrnë që ky l)e'.uet të botohet në Fle 
toren Zyrtare të Mbre'nis, tue i dhanë mandat cilitdo 
q' i i perket rn'e respektua dhe me ba që të respek 
tohet. 

Tiranë" me 12.8.1942-XX. 

Francesco Jaco.no:ii d, v, 
Iljas H. Agushi d, v. 
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Dekret Mëknmbësuer nr. 208 
12-8-1942-XX 

Shtrimje Ligjesh në Tokat e Lirueme 
NA 

Mli':KAMBËS I PËRGJITHSHËM I MADHNIS TI~ 
VIKTOR EMANUELIT III 

PtiR HIR T:E': 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; 
Tue pamë art. 15 të Statutit Themeltar të Nlbret 

nis dhe art. 2 të Dekretit Ligjit dt. 12 Gusht 1941- 
XIX, Nr 264, me të cillën janë bashkua me Mbretnin 
Shqiptare disa krahina që banin pjesë në ish Shtetin 
Jugoslav; 

Mbassi ndiqjoj Këshillin Ministruer; 
J\.11.bi propozimin e Ministrit Sekretar Shteti për 

Ekonomin Kombtare, nji mendimi me Ministrat Sekre 
tar Sh teti për Financat e Tokat e Liruerne: 

kemi dekretuc e dekrc.ojmë: 
Neni 1. 

Shtrihen në krahinat e lidhuna me Mbretnin 
Shqiptare me Dekret-Ligjin J\.11.bretnor 12 Gusht 1941- 
XIX, Nr. 264- dhe duhet në vihen në zbatim Ligjët 
dhe Dekretet që vijojnë: 

1) Dexret-Liqji 19 Korrik 1937 këthye në ligjë 
me dt. 16 Mar., 1938 për krijimin e Bankës Bujqësore 
të Shtetit. 

2) Rregullorja 14 Tetor 1937 që rregullon kre 
ditin bujqësor në Shqipni. 

3) Dekreti Mëkambësuer 12 Maj 1939-XVII Nr. 
7, mbi krijimin pranë Bankës së Napolit "Albania" 
nji Seksion që ka për qellim me ushtrue në të gjitha 
tokat e S'tqipnis veprimet e Kreditit Agrar, parapamë 
në kap. II. të Dekretit 19 Korrik 1937 i këthuem 
në Ligjë me dt. 16 Mars 1938 mbi krijimin e Bankës 
Bujqësore të Shtetit në favor të privateve, shoqënive 
enteve lcqa'Ishf të krijueme me të gjitha trajtat e 
mcdalitetet c parapamë në ligjen e sypërme dhe në 
rregulloren 14 Tetor 1937. 

Neni 2. 
Dispozitat e përrnbajtuna në Ligjët dhe në De 

kretet c;ë tregohen në nenin 1 hyejn në fuqi dhetë 
di:ë mbas botimit lë kë.ij De'creti në Fletoren Zyr 
tare të Nibret:-iis, që bashkë me Fletoren Zyrtare në 
të cilat përmbahen ligjët dhe dekretet e bamun, ka 
me u dcpozitue në ç'do shtëpi komunale të tokave 
të bashkuerne, për me rnbelë atje në dispozicjonin e 
atij që don me marrë njoftim. 

Ng:1 data në f_inlë ben nqa fuqija çdo dispozitë 
e ndryshme o se e ku :dert me landët që rregullohen 
nga ligjet dhe dekretet e sipërtregueme. 

Ky pe;<ret, gjithashtu, do t'afishohet në selin e 
Prefekturave dhe të Komunave të tokave të bashkua- 

me me Dekret Ligjen e datës 12 Gusht 1941-XIX, 
Nr. 264. 

Urdhënojrnë që ky, Dekret të botohet në Fleto 
ren Zyrtare të 1'V\bretnis, tue i dhanë mandat cilitdo 
që i përket me e respektua dhe me e ba që të respek 
tohet. 

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

M. Kruja d. v. 
Shuk Gurakuqi d. v. 

Dekret Mëkambësuer nr. 209 
2-8-1942-XX 

Shtim gradash· e vendesh n~ kuadrin org. 
të Këshillit Kontrollues 

NA 
M:li:KAMB:11:S I PËRGJITHSH:11:M I MADHNIS TIJ 

VIKTOR EMANUELIT III 
PËR HIR TË ZOTIT E VULLNET T:11: KOMBIT 

MBRET I IT ALIS DHE I SHQIPNIS 
PERANDOR I ETIOPIS 

Në virtyt t'autoritetit që Na asht delegue; 
Mbasi u-pa Neni 108 i Dekretit t'Onë d. 3-4- 

1940-XVIIl, Nr. 105, mbi gjendjen ju.Idikë, ekonomi 
ke e jcrarhike të nënpunësavet civilë të Shtetit. 

Mbassi u-pa Dekreti i Jonë datë 21-VIl-1941- 
XIX, mbi kuadrin organik të personelit të Këshillit 
Kontrollues; 

Mbassi u-pa nevoja me shtue në Grupet B) e C) 
gradat filluestare XI e XIII, gabimisht të pa-parapa 
me ne kuadrin organik të personelit të Këshillit Kon 
trollues; 

Mbassi u-muer mendimi i Komisionit të para 
pamë prej nenit 3 të Dekretit t'Onë datë 3-IV-1940- 
XVIII, Nr. 105; 

Mbassi u-ndigjue Këshilli i Ministravet; 
Mbi propozimin e Kryetarit të Këshillit të Mini 

stravet, nji mendimi me Ministrin Sekretar Shteti 
për Financat; 

kemi dekretuc e dekretojmë: 
Neni 1. 

Në kuadrin organik të personelit të Këshillit 
Kontrollues për ushtrimin 1942-43 shtohen këto grada 
e vende: 

Në Grupin B) Grada XI, Llogaritarë-ndihmës, 
Vende 4. 

Në Grupin C) Grada XIII, Nxanësa t'Urdhënit 
Vende 2. 

Neni 2 
l\!J Dekret hynë në fuqi me 1 Korrik 1942-XX, 

dhe do t'i kumtohet Këshillit t'Epërrn Fashist Kor 
porativ për këthirnin e tij në Ligjë. 

Urdhënojmë qi ky Dekret të botohet në Fleto 
ren Zyrtare të Mbretnis, tue i dhanë mandat cilitdQ 
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qi i përket rrle e r espektue dhe me ba qi të respekto. 
het. 

Tiranë, me 2.s.1942.xx. 
Francesco Jacomoni d. v. 

M. Kruja d. v. 
Shuk Gurakuqi d. v. 

· Dekret M0kambësuer nr. 210 
11-9·1942-XX 

Krijim i Kap. 12-bis në Buxhetin 1942-43 në_:; 
Rubrikën ,,Kryeministrija." -·= •.• ._~J 

·. __ , ' 
... -·---- 

NA 
MËKAMBËS I PERGJITHSHËM I MADHNIS TIJ 

VIKTOR EMANUELIT III 
PËR HIR TË ZO~IT 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 15 i Statutit Themeltar të Mbret· 

nis e neni 14 i D. M. dt. 3.1v.194Q.XVIII Nr. 101, 
i këthpern në ligjë me d. 12·VII-1940-XVIII Nr. 358; 

Mbassi u-pa Dekreti Nl.ëlrnmbësuer d. 8-VIII-1942- 
XX, mbi titullimin e Institutit të Studimeve Shqip 
tare të Iondatës Skënderbeg, krijuem me D. M. Nr. 
114 d. 8-IV-1940-XVIII, në "Institutin Mbretnuer i 
Studimeve Shqiptare"; 

Mbassi u pa nevoja me caktue nji fond për 
funksionimin e tune: 

Mbassi u ndigjue Këshilli i Ministravet; 
Mbi propozimin e Kryetarit të Këshillit të Mi· 

nistravet, nji] mendimi. me Ministrin Sekre.ar Shtc!i 
për Financat; 

kemi dekretue e dekretojmë: 
Neni 1 

·Në· gjëndjen e paraparnjevet të shpenzirnevet t' - 
ushtrimit Financjar 1942-43 t'Instituteve të Nalta e 
Ministris së Financavct në Rubrikën "Krpcministrija" 
krijohet kapitulli 12-bis "Kontribut Institutit Mbret~ 
nuer të Studimeve Shqiptare" me nji fond prej fr. 
shq. _198.220. (Njtqindenandëdhjetërmj e dgqindenji 
jete). 

Neni 2 
Fondit të 'krijuern si mbas nenit të siperrn të 

ktij Dekreti, i batet ballë me t'ardhunat e Kap. 32 
"T'ardhuna nga monopoli i vajqurit; benzinës, i naf.ës 
e fr. shq. 3 për kuintal të benzinës në dobi të Bash· 
kive e të Komuneve si mbas liqjës d. 24-1·1938" të 
të qjëndjes së paraparnjevc të t'ardhunavct t'ushtri 
mit Iinancjar 1942-43" qi do të rrjedhin nga shtimi 
i çmimit të Karburantavot, urdhnue me Dekretin e 
Ministrit Sekretar Shteti për Financat d. 25~VII-1942- 
XX. 
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Neni 3 
Ky Dekret hynë në fuqi nga dita e botimit të 

tij në Fletoren Zyrtare të Mbretnis dhe ka me i u 
paraqitë prej Kryesis së Këshillit të .Ministravet, Kë 
shillit t'Epërm Fashist Korporativ për kthimin e tij 
në Ligjë. • 

Urdhnojmë që ~,y Dekret të botohet në Fleto 
ren Zyrtare të Mbretnis duke i dhanë mandat cilitdo 
qi i përket me e respektua dhe me ba që të respektohet. 

Tiranë, më 11·9-1942-XX. 
. Francesco Jacomoni d. v. 

M. Kruja d. v. 
Shuk Gurakuqi d .v. 

t·:i Dekret Mëkambë~z,er datë 25-6-1942-XX 
Erm rim anHarësh të Gjykatfs Ushtcrcke 

NA 
MËKAMB:11:S I P:11:RGJITHSHlllM I MADHNIS TIJ 

VITTORIO EMANUELE III 
t'ËR HIR TË ZOTIT E VULLNET TË R:OMBIT 

MBRET I IT ALlS DHE I SHQIPNIS 
PERANDOR I ETIOPIS 

Në virtyt t'autori.ctit që Na asht deleque , 
l\'lbassi u-pa.ië Ee re.e, t'Cnë da ë c l majë 19·.o. 

XVlll nr. 189 dhe 15 prill 1940-XVIII, nr. 369, 
mbi ri-rendimin e kodeve dhe ië G;yia ave Ushtara.re ; 

i't'l.bassi u-panë Dekretet l\llëlrnmbësorë datë 1 
tetuer 19./40.XVIII dhe 12 qershuer 1942·XX, mbi 
cm i .ii ! e anta-ë rc ',ë Gjykatës Ushtarake të Fuqive 
t'Armatosuna t'Unjisi,e ne; 

1\1\bassi u ptl kërkesa e Komandës Eprore të Fu 
ive t' Arrna.o.una Shqi;_;-ni; 

Mbi propozimin e Krgetant të Këshillit të l'lli 
nistravet , 

kemi dekretuc e dcki e~ojmë: 
Si antarë të Gjukatës Ushtarake të Fuqive f. 

Armatosuna t'Unjisuerne ftohen oricerat e poshtë· 
trcquerne. 

1) Kapiten Paolo TORNATORE, 
2) Toger Emilio SIViERI, _ 

TTë dy me funksione zav. Prokurore të Përgjithëshëm, 
3) Kap.teu Ugo GiANNUZZI, 
4) Kapiten Antonio MACCHIA, 
5) Toger Pietro MARGARITI, 
6) Toger Gaetano Togna, 

Të gjiihë me funksjone sekretarësh. 
Ky Dekret do të botohet në Fletoren Zyrtare 

të Mbretnis. 
Tiranë, mi: 25·6· 1942-XX. .. 

Francesco Jacomoni d. v. 
M. Kruj<'l d. v. 
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GAZZETTA 6 UFFICIALE 
DEL REGN O . D' ALB AN IA 

Tirana, lunedi 14 settembre 1942-XX 
EDITA DAL MINISTERO DELLA CULTURA POPOLARE 

CONDIZIONI D'ABBONAMENTO COSIO E MODALITA PEP. LE INSERZIONI 
ALBANIA. !TALIA e IMPERO 
ESTERO (Paesl dell'Ualoae Postole) 

per Uli aano Fr. alb. 20 
• • 30 

(per 6 mesi , metë prezzo) 
Un aumero del mese la cono (1lao • 16 paglae) Fr. alb. 0,20 

• erretroto • • I 
Ognl fa1clcolo e la veadlta aache pressc le llbrerle autor!Hate. 
Gli abboaameaU di regola decorroao dal glorne di rlcevlmento dell'lmporto. 

Non 11 garanUsce l'lnvlo del numerl arretratl. 
L'tmporto dell'abbonameato o per numerl separaU, ee per re1ldeatl la Al• 

banla, deve euere venato al local! Ulflcl di Flnanza e la relaUva quletanza 
r1me11a al Mlnlstero della CULTURA POPOLARE H dall'ltalla. lmpero o dal' 
'Eatero, con auegno bancarlo suleto In francbl albanell, aumentato (ae per 
ebbonamentl) di Ir. alb. 0.70 per 1pe1a di quletanza. 

Gli Ulllcl 1tatall (civili o mllltarl) e gli Enti pubbllci quaado autonomi o 
1ccentraU (cloit non gli Ufflcl dlpendenU) - po11oae rtchledere per lacrltto una 
,!l's copie gratulte (sciolte on abbonameo!e) per se e per gli Ufflcl dlpeodeatll. 

LECGE 7 settembre 1942-XX, nr. 197 
7-Y·1Y42-XX 

Conversione in legge del D. L. n. 47 {1942) 
(con modihco) 

NOi 
FRANCESCO JACOMO ,I DI S \N SAVINO 

LUOOOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTA 
VITTORIO E:VIANUELE 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 we Commissioni, ha approvato: 

In virtu dell'Autorita a Noi conferita, abbiarno 
sanzionato e promulghiamo quante segue: 

E' convcrtito in legge il Decreto Luoqotencnz.ale 
Nr. 47 del 1-lJ-1942-XX, circa il raddoppiamento 
dell'aumento di famiglia sugli stipendi degli impiegati 
di State, con Ja seguente modifica: 
E' aggiunto un nuovo articolo con questo contenuto: 

Disposizione specia/fl 
Pel raddoppiamento previsto dall'art 1. della 

presente legge devono essere comprese pure le per 
sene considerate quali membri a carico dell'irnpie 
gato a norma delle modifiche dell'art. 2 del D. L. Nr. 
1 del 23-1-1942-XX. 

Ordiniarno ehe la prescnte Legge sia inserita nella 
Gazzetta Ufficiale del Regno, mandando a chiunque 
spetti 'di osservarla e di tarla osservare. 

Tirana, li 7-9-1942-XX. 
Francesco Jacomoni 

M. Kruja 
Shuk Gurakuqi 

•• non supera una coloaaa (albaaese e 1tallano:m1nime Fr. alb. 10 
1e oltre una colonna • • per ogni colonna 

L'lmporto e da venar11 la anliclpo . salvo per gli Ufflcl 1t•tall • paraata, 
tall con le stesse modclttë come per gli abboaamenli. 

Le lnlerzlonl aono gra tulte sol tan to per I Tribunal! • I' Ammlalltrazlone 1t•· 
tale quaado per legge non e prevlsta o non e poss!blle la rl·nlsa au terzi dell• 
1pe1a per l' tnserz.tone. 

La pubbllcazlone delle lnaerzlonl avvleae . salvo speciali circeataaze . entre 
I primi 3 aumerl dopo la data di rlcev!mento. 

N. B. Ognl corriapondenza o venamento deve essere lndlrlzato al: 
MINISTERO DELLA CULTURA POPOLARE 

(GAZZETTA UFFICIALE) 
T I R A N A (Alben! 

Decreto Luogotenensiale nr. 198 
2-8-1942-XX 

Dichiarazione di interesse pubbli-e della costru 
zione de llo Struuc \. audejes-Lezhe 

NOI 
LUOGOTENENTE G~NERALE DI SUA MAESTA 

"\'ITTORIO EMANUELE III 
PER GRAZIA ill DIO E VOLONTA DELLA NAZIONI: 

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

In vir tu ,cMi' Auto rita a Noi conferita , 
Viste il Nostro Decreto dell'11 dicembre 193! 

XVIII, N. '178 convertito nella Jegge 12 ottobre 1940- 
XVIII n. 481: contencnte le norme per espropriazioni 
d'interesse pubblico; 

Viste la richiesta dell'A. S. A. del 18 giugno 
1942-XX N. 3910; 

Su proposta del .l\linistro dei Lavori Pubblici; 
Abbiamo decretato e decretiarno 

~· dichiarata d'interesse pubblico la costruzione 
della strada Vaudcjës - Lezhe, e di conseguenza Or 
diniarno I'espropriazionc de.le seguenti proprieta: 

1) parte della propricta di Xhevdet Zija, cornposta 
di m2. 2186, terrene coltivabile, confinante: a nord 
e a sud coll o stesso proprietario; ad ovest colla 
zona del .Municipio, ad est con Nuri Burri e Adem 
Zani; 

1 a) parte della proprieta di Xhevdet Zija, co 
stituita di m2. 400, terrene coltivabile, confinante 
a nord collo .stesso proprietario, ad ovest, sud e •• 
est con la zona del .Municipio; 

2) parte della proprleta di Nuri :Surri, Mitituiut. 
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di m2. ·197, terreno coltivabilc confinante a nord 
di m2. 197, terreno coltivabile confinante a nord: 
con lo stcsso p-oprictatio, ad ovest con Xhevdet 
Zija, a sud e ad est con la zona del .Municipio; 

3) parte della proprieta di Buto Çeka, costi •• 
tulta di !m2. 27, terren o coltivabile, confinante a 
nord e ad est: con la zona del .Municipio, ad ovest 
con Adem 'Zani, a sud con lo stcsso proprietario; 

4) parte della propricta dclla Com un i ta M.us 
sulrnana, Vaku] di Lezha, costituita di m2. 1,040, ter 
reno colttvabile, confinante a nord e a sud con lo 
stcsso proprietario, ad ovest con la zona del Nlu 
nicipio e ad est con Lutfije Tirana; 

5) parte dell a proprieta di Lutfije Tirana, co 
stituita di ,m2. 644. terrene coltivabile, confinante a 
nord e ;a sud con lo stesso propnctario, ad ovest 
con la cornunita M.ussulmana, ad est con la strada 
principale Scutari- Tirana, siti in via Lesh-Vaudejës, 
Cornune di Lezhi, ehe vistata d'ordine nostro dal 
M.inistro proponente, viene alleqata al prescnte De 
creto. 

Nella stessa carta e indicate la pianta parcellare 
delle zone da espropriarsi, unitamente ai nomi dei 
rispettivi proprietari. 

Il Mini;tro e incaricato dell'applicazione del pre- 
~te D~~. ~ 

Ordiniarno lehe la presente legge sia inseri ta· 
nella Gazzetta Ufficiale del Re mo, mandando a 
chiunque spetti di osservarla e di iarla osservare. 

Tirana, 2.8.1942-XX. 
Francesco Jacomoni 

Iljas Agushi. 

Decreto Luogotenensiale nr. 199 
2-8-1942-XX 

Requisizione d' immcbili a Valona per la 
costruzione dell' Aeroporto 

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 Il Nostro Decretc de] 25 febbraio 1942-XX, 

N. 58 sulla rcquisizione degli immobili siti a Valona 
per costruzionc Aeroporti; 

Vista la richiests del Cornando della R. Aero 
nautica dell' Albania; 

Visto l'art. 4 del D. L. in data 2 Setternbre 1939- 
XVII, N. 77; 

Su proposta del Presidente del Consiglio dei 
Ministri; 

Abbiamo decrctato e dccretiarno 
La requisizione e consequente occupazione degli 

immobil i siti a Valona occorrcnti per la costruzione 
dell' Aeroporte, ordinata col Nostro Decreto del 25 
Iebbraio 194~-XX, N. 58, e prorogata per un ulte 
riorc periode di tempo a partire dal 26 Maggio 
1942-XX. 

Il prescr.tc Dccreto sara notificato ai sensi del 
l'art. 5 del D L. in data 2 settembre 1939-XVIII, 
N. 77, ai proprictari eci ai dctentori degli irnmobili 
rcquisiti. 

Ordiniamo lehe 'la prcscnte legge sia inserita 
nella Guzzetta Ufficiale del Regno, rnandando a 
chiunquc spetti di osservarla e di farla osservare. 

Tirana, li 2.8.1942-XX. 
Francesco J acomoni 

M. Kruja. 

Decreto Luogotenensiale nr. 200 ., 
12-8- Z 942-XX 

Soppressione della Direzione per l'Amministra 
zion= dei Poderi delle Stato 

NOI 
LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA·MAESTA 

VITTORIO EMANUELE 111 
PER GRAZIA DIDIO E VOLONTA DELLA NAZIONE 

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

In vir t.1 dell' Autorita a Noi conlerita: 
Visto I'art 15 dello Statuto Fondamentale del 

Regro e l'art. 14 del O. Legge 3 aprile 1940 con 
vertito in legge in data 12 luqllo 1940-XVIII, N. 358; 

Visto ii D. L. n. 71 in data 24 marzo 1941- 
XIX re latim all'ordinamen:o dell' Amministraztone F1- 
nanziaria : 

Sentito ii Consiqlio dci i\1.inisb; 
Su . proposta del Mhistro _Segretario di State 

per le Finanze. di concerto con il M.inistro Segreta 
rio di State per l 'Econornia Nazionale: 

Abbiamo dccretato e decretiarno 
Art. 1 

La Direzior.e pe, l'Amminist-azio..e <lei Po Ien 
dello State, con sede a Lushnja, Uitui'.a con legge 
in data 21 qiuqno 1938, e sopprcssa. La lefyge in 
questione e il relative Rcgolamcnto organico in da:a 
2 diccmbrc 1938 sono abrogati. 

La qestionc delle cntrate, delle spese, del pa-. 
trimonio e dclla cassa, cessa di cssere esercitata in 
.autonornia e passa a far parte del bilancio del 
Ministero dclle Finanze. 

Art. 2 
La gestione amministrativa dei Poderi dello State 

vicne assunta dalla Direzione speciale Centrale dei 
Beni Patrirnoniali prcsso i1 .Ministero delle Finanze 
ehe applichcra le disposizioni relative all'amministra 
zione del patrirnonio e della contabilita generale dello 
Sta to. i 
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Art. 3 
IJ \Ministra delle Finanze e autorizzato di re 

golan~ e disciplinare l'assunzione in consegna della 
gestione, degli atti nonche degli oggetti della Di 
rezione sopprcssa e di aver cura per tutto quante 
;ecec:sita per .l'applicazione del prcsente Decreto. 

Art. 4 
I1 preser te Decreto entra in vigore dal giorno 

della sua pubblicazionc nella Gazzztta Ufficiale del 
Reqno e verra preser.tato dal Ministra proponente 
al Consiglio Superiore Fascista Corporative per la 
sua conversione in legge. 

Ordiniamo ehe il presente Decreto sia pubbli 
cato nella Gazzctta Ufficiale del Regno rnandando 
a chiunque spctti di osservarlo e di farlo osservare. 

Tirana. 12.8.1942-XX. 
Francesco Jacomoni 

M. Kruja. 
Shuk Gurakuqi. 

Decreto Luogotenenziale nr. 201 
12-8-1942-XX 

Requisizione d'immobile a Scutari per uff ci del 
Commissariato dell Intendenza e delle De'egazio 

ne de i trasporti . 
-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 deli' Autorita a Noi conferita: 
Visto la richiesta del Cornando Superiore delle 

Forze Armate in Albania in daa 3 giugno 1942-XX, 
n. 3109 -Av relative alla rcquisizione dei bcni im 
mobilimobili di propricta del Sig. Dul Tcpelija Haqi 
Muharrem siti in Scutari, via Hasan Riza n. . 9, 
per esserc adibiti per gli uifici del Commissariato 
dcll'Intendenza del Corr ando e cel'a Delegazione dei 
Trasporti; 

Prendendo in considcrazione c' e ricorrono gli 
estremi del pubblico interesse : 

Visti gli art. 2 e 4 del Dccreto Luogotenenziale 
in data 2 settembre 1939-XVII n. 77; 

Su. proposta del Presidente del Consiglio dei 
Ministri; 

Abbiamo decretato e decretiamo 
E' ordinata la rcquisizionc e conseguentemente 

l'occupazionc per un perio::Jo di un armo, decorrendo 
dalia data del prcsente Decrcto, dei beni irnrnobili 
di propricta del Sig. Dul Tepelija Haci Muharrem, 
siti in Scutari, via Hasan Riza n. 9. (oer essere 
adibiti per gli uffici del Commissariato dell'Inten 
dcnza e della Deleqazione dei Trasporti, indicatii 
nella carta corcoqrafica allegata al prcsente Decreto 
e, vistato per nostro ermine dal proponente Pre 
sidcnte del Consiglio dei Ministri. 

Il 'prescntc Dccreto verra reso noto, ai sensi 
dell'art. 5 del D. L. in data 2 settembre 1939-XVII, 
n. Tl, ai proprietari ed ai tenutari del patrimonio 
immobile requisite. 

Ordiniarno ehe 'il presente Decreto sia pubbli 
cato nella Gazzctta Ufficiale rnandando a chiunque 
spetti di osscrvarlo e di Iarlo osservare. 

Tirana, 12.8.1942-XX. 
Francesco Jacomoni 

M. Kruja. 

Decreto Luogotenensiale nr. 202 
12-8-1942-XX 

Requisizir ne d' immobili a Valona per 
esigenze Aeron_autiche 

NO! 
LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTA 

VITTORIO EMANUELE III 
PER GRAZIA DI DIO E VOLONTA DELLA NAZIONE 

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

In virtu dell' Autori ta a Nol conferita : 
Visto U Nostro dccrcto del maqqo 1942, nr. 122, 

relative alla rcquisizione di immohili siti a Valona 
per la zona fabbricati dell' aeroport o; 

Vista la richiesta del Comando della R. Aero 
nautica d' Albania; 

Viste I'articolo 4 del D. L. 2 sctcmbre 1939-XVII, 
n. 77; 

Su proposta del Presidente del Consiglio dei 
Ministri; 

abbiarno decrctato e decretiamo: 
La requi iizione e conscqucr.ta occupazionc de jli 

immobili siti a Valona occorrenti per la zona Iz b 
bricati dell' Aeroporto, ordinata cen Nostro dee-eto 
del 18 maqqio 19!!2, nr. 122 e prorcqata per un ulte 
riore perioda, a decorrere dal 13 giL:gno 1942-XX. 

Il presente decreto sara no.ifica · o ai sen si de.l' 
articolo 5 del D. L. 2 settembre 1939, n. 77; ai 
proprietari c detentori degli immobili requisiti. 

Ordiniarno ehe il presente Dccre:o venga pub 
licato nclla Gazzctta Ufficiale de) Regno mandando 
a chiunque spetti osservarlo e farlo o:~e:-va-e. 

Tirana. li 12-8-1942-XX. 
Francesco Jacomoni. 

M. Kruja 

Decreto Luogotenenziole nr. 203 
12-8-1942-XX 

Requisizione d'immobili a Tetova per esigenze 
Aeronaut;che 

ION 
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 te a Noi confcrita ; 
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Vista la richiesta del Comando .Aeronautica dell' 
Albania in data 11-7-19!!2-XX, relative alla requi 
sizione di immobili siti in Te.ovo da adibirsi per 
sedime dell'aeroporto di Tetova; 

Ritenuto ehe ricorrono gli estremi dell'interesse 
pubblico; 

Visto gli articolo 2 e 4 del Decreto Luogotenen 
ziale 2-9-1939-XVII, n. 77; 

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei 
Ministri; 

abbiamo dccrctato e dccretiarno: 
E' ordinata la rcquisizione e consequente occupa 

zione per la durata di sci mesi a datare dal 1. luglio 
1942-XX, deqli i mrnobili (terreni) da adibirsi per 
sedirnc dell'aeroporto di Tetovo, siti in Tetove, ncl.e 
contrade di Scdlarse, Bogovine e Kameniane, indi 
catt r.ella carta corcqrafica allcqata al prcscnte decreto 
e vistata, d'ordir;e Nostro, dal Presidente del Consi 
glio dei Ministri. 

Nella stessa carte sono indicate le zone ed i 
nomi dei rispctlivl proprietari da espropriare. 

I1 preser te decrcro sara nctificato, ai sensi dell' 
art. 5 del D. L. 2 setternbre 1939-XVII, n. 77 ai 
proprtetari .e detentori deqli immobili requisiti. 

Ordiniamo ehe il prescnte Decreto vcnqa pub 
licato nella Gazzetta Ufficiale del Regno mandando 
a chiunque spetti osservarlo e farlo osservare. 

Tirana, li 12-8-1942-XX. 
Francesco J acomoni. 

.M. Kruja. 
~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Decreto Luogotenensiale nr. 204 
12-8-1942-XX 

Requi;izioue d' Immobili a Valona per esigenze 
Aeronautic he 

NOI 
LUOOOTENENTE 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' .Autori ta a Noi'· conferita , 
Vista la richiesta del Cornando .Aerom1utica del 

l' Albania in data 8-7-1942-XX, relative alla requi 
sizione di immobili siti in Valona - Iocalita Harnbre 
- da adibirsi a scdirne dell'aeroporto di Valona; 

Ritenuto ehe ricorrono gli estremi dell'interesse 
pubblico; 

Visto gli articoli 2 e 4 del D. L. 2-9-1939-XVII, 
n. 77; 

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei 
Ministri; 

abbiamo decretato e decretiamo: 
E' ordinata Ja rcquisizionc e consequente occupa 

zione per la durata di sci mesi a datare dalle 8 luglio 
1942-XX, 'degli immobili (terreni) da adibirsi per 

sedirne dell'aeroporto di Valona - localita Hembre 
- 'indicati nella carta corografica allcqata al presente 
decreto e vistata, d'ordine Nostro, dal Presidente del 
Consiglio <lei Ministri. 

Nella stessa carta sono indicate le zone ed i 
nomi dei rispettivi proprie.ari da espropriare. 

II presente decreto sara notificato, ai sensi del 
l'art. 5 del D. L 2 setternbrc 1939-XVII, n. 77, ar 
proprietari e 'd etentori degli immobili requisiti. 

Ordiniarno ehe il presente Decreto venqa pub 
licato nella Gazzetta Ufficiale del Regno rna:cdando 
a chiunque spetti osservarlo e farlo osservare. 

Tirana, li 12-8-1942-XX. 
Francesco Jacomoni. 

M. Kruja 

Decreto Lugotenensiale nr. 205 
12-8-1942- xx 

Dichi-truziona di interesse pubb'ico della siste 
mazione del car.ale d- llo Stato nella Iocclita 

,,Sovaku i Buzës" 

In virtu dell'Au.o-Ita a Noi conferita; 
Viste Nostro Deer eto in data 11 dicernbre 1939- 

XVIII, 4678; 
Sub U o ii Consiglio dei Ministri; 
Su proposta del Ministra per e' Ekonomia Nazio 

nale ; 
abbiarno dccretato e decretiamo: 

E' dichiarato di interesse pubblico la sisteme 
zione del canale dello State nella Iocalita denominate 
"Sovaku i Buzëz", nel quartiere Murat-Çelepi, Berat, 
sccondo la carta coroqrafica ehe, vistata d'ordine 
Nostro, dal Ministra proponente, si alleqa al presente 
Decrcto. - ·:.il 

I - 

Nella relazione allegata si segnano i nomi dei 
proprietari <lei 333 metri quadrati di terrene da espro 
priarsi. 

I1 ministra proponents viene incaricato dell'esecu 
zione del prescnte Decreto. 

Ordiniamo ehe il presente Decreto- venga pub 
Iicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno mandando 
a chiunque spetti osscrvarlo e farlo osservare. · 

Tirana, li 12-8-1942-XX. 
Francesco Jacomoni 

K. Kote 
Decreto Luogotenenziale nr. 206 

12-8-1942-XX 
Requisizione di terrene per i lavori della ferro 

viaria Durazzo-Elbasan-Labinot ---- 
• NOi 

LUOGOTENENTE OENERALE DI SUA MAESTA 
VITTORIO EMANUELE III 

PER GRAZIA DIDIO E VOLONTA DELLA NAZIONE 
RED' ITALIA ED' ALBANIA 
IMPEKATOJltE D' ETIOPIA 

In virtu dell'Autorita a Noi conferita; 
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Visto il foglio dell'Ufficio Costruzioni Ferrovia 
in Albania nr. 33G E del 3 maggio 19ll2-XX, sulla 
requisizione per un periodo di due anni a principiare 
dalia data di occupazione di uria proprieta dei sigg. 
Mustafa, Ahmet ed Hysejn Abdurrasa.ku situato nel 
quartiere .Manes di Elbasan al km. 79 della ferro 
via Durazzo-Labinot sulla quale dovra aprirsi una 
cava di prestito per i bisogni della ferrovia Durazzo 
Elbasan-Labinot; 

Considerate ehe ricorrono gli estrerni dell'interc 
sse pubblico; 

Visti gli art. 2 e 4 del Decreto Luogotenenziale 
del 2 Setembre 1939 nr. 77 ; 

Su proposto del .Ministro per i LL. PP. 
abbiamo decretato e decretiamo 

Si dispone la requisizione e di conseguenza l'oc 
cupazione per la durata di due anni dalla data di 
occupazione per i bisoqni dell'apertura di una cava 
di prestito, per i lavori de.la eede ferroviaria Durazzo 
Elbasan-Labinot di un appezzarnento di terrene dei 
sigg . .Mustafa, Ahmet ed Hysejn Abdurrasaku, nel 
quartierc "Manes" di Elbasan, confinante: a nord con 
Ja proprieta dei F Ji Ab lurrasaku. a sud con la pro 
prieta di Teqe dei Bejtaks.iive - .Mehmet .Miraku - 
Sadik Samuri, aj est cd ovest, con la proprieta dei 
Flli Miristro proioner te, viene allegato al presente 
Decreto. 

II prescnte Cecreto ai sznsi dell'art, 5 del Decreto 
Luoqotenenziale del 2 setternbre 1939-XVII nr. 77 
verra cornunicato al proprietario e possessore della 
propricta immobile requisizionata. 

Ordiniarno ehe ii presente Decreto venga pub 
blicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno mandando 
blica:o nella Gazzetta Ufficiale del Regno mandando 
a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare. 

Tirana, li 12-8-1942-XX. 
Francesco Jacomoni 

Iljaz A.gushi. 

Decreto Luogotenenziale nr. 207 
12-8-1942,XX 

Dichiarazione di interesse pubblico dell'opertura 
del tratto strada e Scutori-Ponte V. Em. 111 

NOI 
LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTA 

VITTORIO EMANUELE Ill 
PER GRAZIA DI DIO E VOLONTA DELLA NAZIONE 

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

In virtu della Autorita a Noi conferita; 
Viste ii NS. Decreto dell'11 dicembre : t 939- 

XVIII Nr. 178, contenente le norme di espropriazione 
dii ntcresse pubblico; 

Vista la richiesta dell' Aztenda Strada Albania 
(A.S./\.) del 17 Giugno 19ll2-XX Nr. 3907; 

Su proposta del Ministri per i LL. PP. 

abbiamo decretato e decretiamo 
Articolo Unico 

E' dichiarato di interesse pubblico I'apertura e 
la costruzione del tratto stradale Scutari-Ponte Vit 
tor.io Emanuele III nel quartiere Bahçallek presso 
Scutari, e di conseguenza l'espropriazione delle pro 
prieta seguenti: 

1) Una parte della proprieta dei Fili. Jonuz e Qa 
zim .Murati del defunto Osman costituita da un ma 
qazzeno di m3. 116 e terrene di agricoltura di m2. 
396, confinante a Nord, Ovest e Sud; con il proprie 
tario stesso, ad Est con Riza Ademi. 

2) Una parte della proprieta di Riza Ademi, 
costituita di m2. 52 terrene coltivativo, confinante: 
a nord e sud con ii proprietario stesso, ad est con 
Idriz Ahmeti, ad ovest Hamze e Qazim .Murati e 
Fili Osmani. 

3) Una parte della proprieta di Idriz Ahrneti, 
costituita: edificio m3. ll25, terrene coltivativo m2. 
398, confinanta ; a nord e sud con ii proprietario stes 
so, ad est con Abdyl Isufi, ad ovest con Riza Ademi. 

ll) Una parte della proprieta di Abdyl Isufi, 
costituita da un magazzeno m3. 78, confinante, a 
nord con ii proprietario stesso ad ovest con Idriz 
Ahmeti, a sud con la strada pubblica, ad est con 
Abdyl Isufi. , 1 

5) Una parte della proprieta di Fahrije vedova 
Kakarriqi, costituita di m2. 24 di terrene coltivativo, 
confinante a nord ed a ovest con Abdyl Isufi, a sud 
con la strada pubblica, ad est con Jonuz e Oazirn 
.Murati e Fili Osmani. 

6) La proprieta di Jonuz e Oazim .Murati e Fili 
Osmani, costituita da un magazzeno di m3. 71, con 
finante ; a nord con Abdyl Isufi, ad ovest con Fahrije 
Kakarriqi, a sud con la strada pubblica ed a est con 
Abdyl Isufi. 

7) Una parte della proprieta di Abdyl Isufi 
costituita .da edificio m3. 158, e m2. 88 terrene 
coltivativo, coniinante , ad nord con ii proprielaric 
stesso, ad ovest Idriz Ahmeti e Flli 1Y1urati, 'ad sud 
ed ad est çon Abdyl Isufi e Fahrije vedova Kaka 
rriqi e con 1 a strada pubblica. 

8) Una parle del.a proprieta di Ahmet Ismajli, 
costltulta da edificio in m3. 207, magazzeno m3. 129 
e terrene da coltivane m2. 86, conlinan.e a nord col 
propneiario stasso, a sud ed est con la s.raca pi.bb.ica, 
ad ovest con Abdyl Isufi. 

9) Una parte della proprieta di Riza Sul .Meti, 
costituita di m2. 1/l di terrene coltivativo, confinante 
a nord con ,Dyl Kruja, ad ovest con Ahmet Srnajli, a 
sud con la pubblica strada, ed a est con Hamza 
Xhyheri. , ..:...~? 

10) Una partë della proprieta di Hafiz Nuhi, 
constituita da un maqazzeno di m3. 87, terrene colti 
vativo m2. 619, confinante a nord ed est con la 
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pubblica strada, ad ovest con Idriz Ahmeti, ed a sud 
con il proprletario stesso. 

11) Una parte della proprieta di Al ush Bilani 
costituita da edificio in m3. 1172, terrene coltiva 
tivo m2. 3127, confinante; a nord, sud ed est, con 
il proprietario stcsso, ad ovest con la pubblica strada. 

12) Una parte della proprieta della Comunita 
rnusulmana, Vakuf di Scutari, • cimitero m2. 1440, 
con fin ante; a nord, ovest sud ed est con il proprie- . 
tario stcsso. 

13) Una parte della proprieta di Pyl Kruja, 
costituita , da edificio in m3. 608, terrene coltivativo 
m2. 362, confinantc: ad est con il proprietario stesso, 
ad ovest co_n una strada privata a sud con la strada 
pubblica, ad est con Muhamet Xhqheri. 

14) Una parie della proprieta di Hmza Xhuh 
eri, costituita ; da magazzeni in m3. 140, terrene 
coltivabile m2. 283, confinantz: a nord ed est con 
Muhamet Xhgheri, ad ovest con Dyl Kruja, a sud 
con la pubblica strada, e ehe trovasi nel quarticre 
Bal.çallek di Scutari, come risulta dalla car ta co ·o 
grafica relativ a; la quale dopo essere vistata · con ii 
Ns. Ordine dal Ministro proponente, viene allegata 
al presente Decreto. 

Nella carta stessa vierme indicato il piano par 
cellare della zona da espropriarsi insierne ai nomi 
dei proprietari relaviti. 

II Ministro proponente viene incarica;o della ese 
cuzione del presente Dccreto. · 

Ordiniarno ehe il prescnte Decreto venga pub 
blicato nella Gazzctta Ufficiale del Regno rnandando 
a chiunque spetti di osservarlo e Iarlo osscrvare. 

Tirana, li 12-8-1942-XX. 
Francesco Jacomoni 

Iljaz Agushi 

Decreto Luogotenensiale nr. 208 
12-8-1942-XX 

Estensione di leggi nelle Terre Liberate 
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; 
Visto l'art. 15 dello Statuto Fondamentale del 

Reqno e l'art. 2 · del Decreto-Legge in data 12 agosto 
1!J!!1-XJX, con cui sono state annnessc al Rcqno d'Al 
bania alcune rcqioni Iaccnti partc dcll'ex Stato Ju 
g0slavo; 

U dite il Consiglio dei Ministri; 
Su proposta del Ministra Segretario di Stato per 

l'Economia Nazlonale, di concerto con i Ministri Se- 

qrctari di Stato per le Finanze e le Terre Redente; 
Abbiamo dccrc.a:o e decretiarno: 

Art. 1 
SunC' cstcsc nclle rcjio.ii anr.esse al Regn o d' Al 

bania col Dccrcto-Leqqc del 12 aqosto 1941-XIX, 
n. 26'+ e dovranno applicarsi le Lcggi c i Decreti di 
cui apprcsso: 

1) ii Decrgto-Lcqqe del 19 luqlio 1937 convertito 
in leggc iri data 16 marzo 1938 per '1'istituzione 
dell a Banca Agricola del.o Stato : 

2) 11 Reqoamento del 14 otrob.e 1937 ehe ordina 
il credit o aqricolo in Albania; 

3) Il Deere.o Luo jo'e.ienzla'e in da a 12 maggio 
1939 XVll, N. 7 circa l'Isti'uzione prcsso il Banco di 
Napoli «A'ba.Ja» di u-a Sezone ehe mita a svolgere 
in tutto il terri.orio jlell'Alba iia le o.icrazio.ii del 
Credito Agra.io, previs;o nel Capitolo II del De 
crcto i.~· da.a 19 luq.io 1937 converti:o in leg~e in 
da:a 16 rnarz : 19;.i& rrjuarduntc I'istituzionc dala· 
Da-ica Ag i.ola C:i S a o in favore di privati, Sociea, 
Enti leqalmcntc cosiituiti con tuite Je . forine c le 
rnodalita prcvist« dala prccitata Legge e dal Rego 
lamento del 14 ot.obre i937. 

Art. 2 
Le, dispor izioni contcnu 'c ne lie Legg i e nei De 

creti di cui all'art. 1 c itrano in vigore dieci giorni 
dopo la puhh'Icazione del presente Dccrcto nella Gaz 
zetta Llfficialc del Regno, ehe unitarnente alle Gaz 
zettc Ufficiali contcnentt le leggi ed i Decreti cma 
nati, sara depositato prcsso O::Jni edificio comunale 
delle terri'. annesse. per rirnancrvt a disposizione di 
chiunquc voqlia prenderne atto. 

Dalla data in oggetto e abroqata ogni disposi 
zionc diverse o contraria alle materie ehe sono re 
golatc dalie leggi e dai decreti di cui sopra. 

II presents Deer eto, inoltre, . sara affisso presso 
le sedi delle Prefetture e dei Com uni delle , terre 
anncssc mcdiante Decreto-Legge del 12 agosto 1941- 
XIX, N. 264. 

Ordiniamo ehe ii presente Decreto venga pub 
licato nella Gazzctta Ufficiale del Regno mandando 
a cliiunquc spetti di osservarto e farlo osservare. 
osservare. 

Tirana, li 12.8.1942-XX. 

· Francesco Jacomoni. 
M. Kruja 

Shuk Gurakuqi 
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Decreto Luogotenensiale nr. 209 
2-8-1942 xx 

Aumento di posti nel quadro org. della Corte 
dei Conti 

NOI 
LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTA 

VITTORIO EMANUELE III 
PER GRAZIA DIDIO E VOLONTA DELLA NAZIONE 

RED' ITALIA ED' ALBANIA 
IMPERATORE D' ETIOPIA 

In virtn dell' Autorita a Noi conferita; 
Visto l'art. 1 O del Nostro Decrceto del 3.4.1940- 

XVIII, N. 105, sullo stato giuridico, econornico e qe 
rarchico degli impiegati civili di Stato , 

Visto il Nostro Decreto 'in data 21.VII.1941-XIX, 
Vsul quadro orqanico del personale della Corte dei 
Conti; 

Riteruta la necessite di aggiungere ai Gruppi 
B e C .i gradi iniziali XI e XIII, crronearnente non 
previsti nel quadro organico del personale della Corte 
dei Conti; 

Avuto il parerc della Com-r issio-c prevista dal 
l'art. 3 del Nostro Decreto in data 5.IV. 1940-XVII, 
N. 105; 

U dito il Consiglio dei Ministri; 
Su prcposta del Presidente del Consiglio dei 

Ministri, di concerto col Ministro Seqretano di Stato 
per le Finanze ; 

abbiamo decretato e- decretiamo: 
Art. 1 

Nel quadro orqanico del jiersonalë della Corte 
dei Conti per l 'eserciz.o 1942-43 son o aggiunti i 
seguenti gradi e posti: 

Nel Gruppo B) Grado XI, aiuti-contabili posti 4. 
Nel gruppo C) Grado XIII, a'Iicvi d'ordine posti 2 

Art. 2 
I1 presentc Decrcto e.itra in vigore dal 1 Luglio 

1942-XX e sara cornunicato dal proponente Consiglio 
Superiore Fascista Corporativo per la sua conver 
sione iu legge. 

Ordiniarno ehe il presente Decreto venga pub 
licato nella Gazzetta Ufficiale del Regno dando il 
a chiunque spetti di osservarlo e Iarlo osservare. 

Tirana, li 2.8.1942-XX. 

Francesco jacomoni. 

M. Kruja. 
Shuk Gurakuqi 

Decreto Luogotenensiale nr. 210 
11-9-1942-XX 

Istituzio=e del Cap. 12-bis nel Bilancio 1942-43 
alla Rubrico ,,Pres. del Consiglio" 

NOI 
LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTA 

VITTORIO EMANUELE III 
PER GRAZIA DI DIO 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 Fondamentale del 

Regno e l'art. 14 del D. L. 3 aprile 1940-XVIII Nr. 
101 convertito nella legge 12 luglio 1940-XVIII Nr. 

358; 
Viste il D. L. 8 agosto 1942-XX, sulla denornina 

zione dcll'Istituto degli Studi Albanesi della Fonda 
zione Skanderbeg, in Regio Istituto degli Stuti 
Albanesi: 

Ritenuta la neccssita di stanziare un fondo per 
il suo .funzlonamento: 

Sentito il Consiglio dei Ministri; 
Su proposta del Presidente del Consiglio . dei 

Ministri di concerto col Ministro Segretario di Stato 
per le Flnanze ; 

abbiamo dccrctato e decretiarno: 
Art. 1 

Nelle stato di previsione della spesa dell'esercizio 
Iinanziario 1942-43 degli Alti Istituti e Ministero delle 
Finanze, alla rubrica: "Prcsidenza del Consiglio" 
viene istituito il capitolo 12-bis "CONTRIBUTO AL 
R. ISTITUTO DEGU STUDI ALBANESI" con la 
stanziamento di im fondo di fr. alb. 198.200 

Art. 2 
Allo stanziarnento del Iondo di cui al precedente 

articolo sara fatto fronte con le cntrate del capitolo 
32 "Entrate del Monopolio del Petrolio, Benzina e 
Nafta e fr. alb. 3 per Ouintale di Benzina a favore del 
le Bashkijc" e dei Comuni in base alla Legge 24 
Gennaio 1938" dello stato di previsione delle cntrate 
dell'esercizio finanziario 1942-43 ehe deriveranno dal 
l'aurnento del prczzo dei carburanti, stabilito col 
decreto del .M.inistro Seqretario di Stato per la finanze 
in data 25-7-1942-XX. 

Art. 3 
II presente decreto cntrera in vigore da'Ia darn 

della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficlale del 
Reqno e sa-a presentato dal P. esidente del Consi 
glio dci A'linistri proponcnte al Consiql.o Superiore 
Fascista Corporative per la sua convensione in legge. 

Ordiniamo ehe il presente decreto sia • pubblicato 
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nella Gazzetta Ufficiale del Regno rnandando a chiun 
que spetti di osservarlo e di Iarlo osservare. 

'Tirana, li 11-9-1942-XX. 
Pracesco Jacomoni 

M. Kruja. 
Shuk Gurakuqi. 

Decreto Luogotenenziale data 25-6-1942-XX 

Nomina di componenti il Tribunale Militare 

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; 
Visti i Nost ri Decrcti 31 maggio 1940-XVIII, 

n. 189 e 15 aprile 1940-XVIII, N. 369, relativi al 
riordinamento <lei Codici e dei Tribunali Militari; 

Visti i Decreti Luoqotenenziali 1 Ottobre 1940- 
XV Ill, e 12 Giu_gno 1942-XX relativi alla nornina 
di cornponeriti il Tribunale Militare delle Forze Ar 
mate :Unificate; 

Nr. 104 

Vista la richiesta del Comando Superiore FF. 
AA. Albania; 

Su proposta qel Presidente del Consiglio dei 
Ministri; 

Abbiarno decretato e decre.iarno: 

A componcnti il Tribuna!e delle Forze Armate 
Uniiicate son o chiarnati i. seguenti Ufficiali: 

1) Capitano Paolo Tornatore; 
2) Tenente Emilio Si vieri; 

entrarnbi con funzioni di sosti.u' i procuratori generali; 
3) Capitano Ugo Giannuzzi; 
4) Capitano Antonio Macchia; 
5) Tenente Pietro Marga riti; 
6) Tcnentc Gaetano Taqna: 

tutti con Iunzioni di cancelliere. 
II prescnte Decreto sara pubblicato nella Gaz 

zetta Ufficiale del Reqno. 

Tirana, li 25.6.1942-XX. 

Francesco Jacomoni. 

M. Krujil r 

Sh.yp. Luarasi Tiranë 
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Viti XXI . 

FLETORJA 
E MBRETNISË 

Nr.105 

ZYRTARE 
SHQIPTARE 

Tiranë, e Merkurë 16 Shtatuer 1942-XX 

BOTOHET PREJ MINISTRIS S:£ KULTUR£S POPULLORE 

KONDITAT E PAJTIMIT 

PËR SHQIPr.:RI, ITALI e PERANDORI: për nji vit Fr. Shq. 20 
• JASHTE (Shtete të B. Postal) • • • • 30 

(për 6 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 
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 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 vleftë shpalljet q'u përkasin gjyqen ose adminie« 
traU!s Shtetnore dhe ato ti! cilësuemc t'atilla ose të perjashtueme 
ligjërisht nga pagimi taksave Shtetnore, 

Shpalljet botohen rregullisht • kur nuk pengojnë rasje U! po· 
saçme· ndër ·3 numurat e para pas mbrirjes së tyre në Redaksi 

pagesa e ahpalljevet bëhet si edhe për pajtimet në Zyrat Fi.nanciare 

DREJTIMI pir korrespondenc6 dhe pagesat ësht 
MINISTRI$£ St KULTUR£S POPULLORE 

(FLETORJA ZYRTARE) 
TIRAN£ 

PËRMBAJTJE 

I) Dekret Ministror 

2) Shkarkim nga detyra Sekret. Komunesh 
3) Shpallje ankandi e Zyrës së Përmbarimit 

" të Kolonjës 
4) Shpallje e Bashkis së Fierit 
5) Shpallje të Zyrës Përmb. Peqin 
6) Shkurtim Ankanti i Zyrës së Përmbarimit 
Elbasanit 

7) Shpallje Gjyqesh 

£. 1-lli 
» l'i 

» 14 
» 15 
» 16 

» 15 
16 

DEKRETE MINISTRORË 

Deklarim dorëheqjeje 
Ministri Sekretar Shteti për Arsimin Botuer 

Mbassi pa shkresën Nr. 122/3 dt. 11-6-942-XX 
të Drejtoris së shkollës Profesjoriale në Tiranë me 
të cilën njoftohet se Z. Kolë Geci, nën-sekretar i 
asaj shkolle, nuk asht paraqitë në detyrë qysh prej 
datës 1-7-940 datë në të cilën i naltpërmenduni ka 
qenë mkuadrue në molin e personelit administrativ 
të Ministris s' Arsimit ndër qarqe; 

Mbassi pa nenin 45 të D. M. Nr. 105 dt. 3 
4-940-XVIII, 

Dekreton: 
Z. Kolë Geci, Nën-sekretar pranë shkollës Pro 

fesjonale të Tiranës, Grupi B Grada XI, me rrogë 
mujore fr. shq. 170, deklarohet dorëheqës qysh pre 
datës 1-7-940. 

Ky Dekret do t'i kumtohet Këshillit Kontrollues 
për rregjistrimm si dhe zyrave të tjera përkatse dhe 
do të botohet në Fletoren Zyrtore të Mbretnis. 

Tiranë me 27-7-942-XX 
Zav. Ministri: 
Ekrem Vlora d. v. 

D. n. 68 - Vumje nëp. në pritmeni 

N/Ministri Sek. Shteti për Punët e Mbrendëshme 
Mbassi pa telin Nr. 633, datë 2-6-1942-XX, të 

Prefekturës së Kukësit, simbas së cilit relevohet se, 
Z. Sadik Demir Oemali, asht transportua bën armë 
qysh më datën 1,6, 1942-XX; . 
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Mbmsi pa shkresën Nr. 1351/I, dt. 15-7-1942-XX 
të Zyrës Ushtarake pranë Kryesis së Këshillit të 
Ministrave, me të cilën lajmërohet se, i përmenduni 
Z. Sadik Demir Oemali, asht thirrun në shërbim 
ushtarak si Oficer i kategoris së plotësimit, dhe 
konsiderohet i rithirrun nënë armë; 

Mbassi pa dispozitivin e vendimit Nr. 10, datë 
24-7-1942-XX, të Këshillit t' Administratës së Minis 
tris së P. të Mbrëndëshme; 

Në mbështetje të dispozitave përkatëse të nor· 
mavet që rregullojnë gjëndjen juridike, ekonomike 
e jerarqike të nëpunësa vet të Shtetit, -t' aprovueme 
me Dekretin Mëkambësuer Nr. 105, datë3-4-1940-XVIII. 

' Dekreton; 

Neni I 
Z. Sadik Demir Oemali, agjent i klasit të tretë, 

e me funksione t' arshivistit të parë pranë Nënpre. 
fekturës së Tropojës, inkuadruem jashtë numrit në 
ruolet organike emnorë t' Administratës së P. të 
Mbrëndëshme, grupi C, grada e XIV-të, vihet në 
pritmëni për shërbim ; ushtarak, qysh nga data 
1-6-1942-XX, dhe den me datën a lirimit, që do të 
fillojë në krye të detyrës së tij origjinale. 

Neni 2 

Ky Dekret, për dijenie veprim, u komunikohet 
Këshillit Kontrolluës, Drejtoris së Pensjonevet, Drej 
toris së Llogarinave dhe t' Ekonomatit pranë kësaj 
Ministri je: Bioqrchs" së Kryeministris, dhe do të bo 
tohet në:Fietçnen Zyrtare të Mbretnis. 

Tiranë, me 1-VIIl-42-XX. 
N' Ministri i P. të Mbrendëshme: 

Mark Gjornorkej d. v. 

Emërim Ndihmes-Lloqcritnri 

Ministri Sekretar_~ Shteti për Financat 

Mbassi pa D. Mk. datë 3-4-40.XVIII, nr. 
105, mbi gjëndjen juridike, ekonomike dhe je 
rarhike të nëpunësave civilë të Shtetit; 

Mbassi pa D. Mk. datë 1-6.194,0-XVIII, mbi 
aprovimin e tabellave organike t' Administratës 
Financjare; 

Mbassi pa mendimin favorahël të Këshillit 
t'Administratës së Ministris së Financavet; 

Mbassi pa përfundimin e provimit të kon 
kursit për nr. 10 vënde Ndihmës-Llogaritar të 
grupit B) XI-të, shpallun me Dekretin Ministruer 
datë 27 Nanduer 1941-XIX; 

Dekreton 
Neni 1 

Zot. Semi Dhrami, emnohet Ndihmës-Lloga 
ritar në provë për gjashtë muej në grupin B) 
grada XI-të t' Administratës Financjare, mo rro- 

Nr. 105 

gë muejore fr. shq. 150 (ujlqind e pesdbjetë) siç 
asht caktue nga tabeIla e përgjithëshme e për 
mbajtun në Dekretin Mëkamhësue r datë 3 Prill 
1940-XXIII, nr. 105, dhe caktohet me sherbim 
në Qendër. 

Neni 2 
Ky Dr kret (në dy kopje) i përcillet Kë 

shillit Kontrolluës për rregjistrim dhe ka ptr 
t'u botue në Fletoren Zyrtare të Mbretnisë ii 
dhe zyravet tjera përkatëse për njoftim. 

Tiranë, më 31 Korrik 19•12-XX. 
Ministri: 

Shuk Gurakuqi d. v, 

Shlymje nëp. nga kuadri i personelit 
t' Administro tr s Financiare 

Ministri Sel.retar, Shteti për Financat 

l\Ibassi pa Dekretin e tij nr. 1 O 1 datë 12 
Maj _1942-XX; 

Dekreton: 
f Neni 1 

~ Përtëgjith' efektet ligjore dhe ekonomike 
shlyhen nga Dekreti i Jonë or. 101 dt. 12 Maj 
1942-XX personat e posht.shënuem që rezultojnë 
t'inkuadruem në tabellën emnore të personelit 
t' Administratës Financjare të cilët ishin përfshie 
gabimisht në Dekretin t'onë të sipër-përmëndun, 

1) Subhi J ahja Llogaritar i Lrë Finan. Pris 
ren fr. shq. 250; 2) Isuf Strazimiri Nëp. i Tat. 
Direkte Fin. Dibër fr. shq. 250; 3) Xhemal Ah. 
meti, Agjent Financjar Radostush Dibër fr. shq. 
225; 4) Çesk Luli, Llogaritar i Lrë Fin. Pejë, 
fr. shq, 250; 5) Teufik Begolli, nëp, i Tat. Di 
rekte Fin. Pejë, fr. shq. 250; 6) Ibrahim Ade 
mi, Agjent Financjar !stok Pejë fr. shq. 225; 
7) Tom Çapeli, Llogaritar i T-rë Fin. Tetovë, 
250; 8) Refik Kurti, nëp. 'i Tat. Direkte Fin. 
Tetovë fr. shq. 250; 9) Ibrahim Tërshana, Krye· 
tar Zyreje Fin. Gostivar fr. shq, 300; 10) Meh 
met Pezs, Kryetar Zyreje Fin. Kërçovë fr. shq. 
300; 11) Frano Martini, Llogaritar Fin. Strugë 
fr. shq. 200; 12) Rustem Maluka Agjent Finan. 
Presp (Strugë) fr. -shq, 225; 13) Daut Sykja. A 
gjent Fin. Ulqin fr. shq. 225; 14) Zija Zajmi, 
Llogaritar Fin. Ulqin fr. shq. 200. 

Neni 2 
.Ky Dekret ka për t'u botue në Fletoren 

Zyrtare të Mbretnisë dhe për t'i u kumtue Kë 
shillit Kontrolluës për rregjietrim si dhe gjitb 
Zyrave tjera përkatëse. 

Tiranë, 31 Korrik 1942-XX. 
Ministri i Financavet : 
Shuk Gurakuqi d, v, 
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Gjobitje nëpunësi me premje rroge 

Zao. Ministri Sekretar Shteti për Ekonomin 
Kombetare, Ministri i Financavet 

Mbassi pa Vendimin datë 30 Korrik 
1942-XX, nr 7 të Këshillit të Disiplinës të Mi 
nistria s'Ekonomis Kombëtare; 

Mbassi pa Dekretin Mëkambësuer datë 3 
Prill 1940-XVIII, mbi gjëndjen juridike, ekono 
mike e jerarkike të nëpunsave të Shtetit; 

Dekreton 
Neni 1 

z. Stefan Mara, Teknik i kl. III-të, grupi 
B, grada X, me sherbim pranë Drejtorie s'Ujna 
ve e Bonifikimeve, i hiqet vrejtja dhe njëkohë 
sisht gjobitet me premjen e 4 ditëve rroge nga 
ajo e muajit Gmht 1942-XX, në përshtatmëni 
me përcaktimet e neneve 54, pika B, e 55, pika 
C, të Dekretit Mëkambësuer datë 3 Prill 1940- 
XVIII, nr. 105. 

Neni 2 
Ky Dekret hynë në fuqi ditën e nënshkri 

mit të tij dhe do t'i kumtohet Fletores Zyrtare 
për botim e Këshillit Kontrollues për regjistri 
min e rastit. 

Tiranë, më 4 Gusht 1942.XX. 
· Zav, Min. Ekon. Kombëtare 

Ministri i Financa vet: 
Shuk Gurakuqi d. v. 

Pezullim nëpunësi 

Ministri Sekretar Shteti për Financat 
Mba@si pa Dekretin Mëkambësuer nr. 105 

datë 3.-t-1940-XVIII; 
Dekreton 

Neni 1 
Zot. Aqif Hoxha, grupi C) grada XII-të, me 

shërbim nëpunës i Tatimeve pranë Zyrës Finan 
cjare në Lushnje, në bazë të Nenit 58 të D. 
Mk. nr. l 05 datë 3-4-1940-XVIII, pezullohet 
nga puna me shveshje prej rroge .e për nji ko 
hë të pa caktueme. 

Neni 2 
Ky Dekret për të gjitha efektet ligjore hyn 

në fuqi qysh prej datës 1 Gusht 1942-XX, do 
të botohet në Fle. Zyrtare të Mhretnis dhedo t'i 
kumtohet Këshillit Kcntrollues për rre gjistrim. 
Tiranë, më 19 j 2-XX 

Ministri: 
Shuk Gurakuqi d. v. 

Deklarim mësuesi dorëheqës 

Ministri Sekretar Shteti për Arsimin Botuer 
Mbassi pa telin nr. 126-1 dt. 4 Mars 1942-XX 

t'lnspektoris s'Araimit të Pejës në të cilin laj- 

mohet se z. Bajram Gashi, mësues në Pejë, nuk 
asht paraqitun në krye të detyrës; 

Tue qenë se i nalt-permenduni ka qendrue 
dhe qendron gjithnji larg detyre; 

Mbassi u pa pika 3 e 4 të nenit 45 të D. 
M. nr. 105 datë 3-4-1940-XVIII; 

Mbassi u pa neni 46 të D. M. Nr. 105 dt. 
3-4.1940-XVIII; 

Dekreton 
Neni 1 

Zoti Bajram Gashi, mësues në Pejë, grupi 
B, Grada, ... rroga mujore fr. shq.... deklaroket 
dorëheqës tue humbë çdo të drejtë pensjoni ase 
shpërblimi të njiherëshem, mbassi nuk asht pa 
raqitë në krye të detyrës mbrenda afatit ligjuer. 

Neni 2 
Deklarimi i kësaj dorëheqje ka vleftë për 

të gjitha efektet ligjore q' nga data l Mars 
1942-XX. 

Ky dekret ka me u botue në Fletoren Zyr 
tare të Mhretnis dhe ka me i u kumtue për re 
gjistrim Këshillit Kontrollues si dhe zyravet të 
tjera përkatëse. , 

Inspektorija e Pejës ngarkohet me njoftue 
sa sipër Intendencen Financjare. 

Tiranë, më 7 Korrik 1942-XX. 
Mini st ri: 

Xhevat Korça d. v . 

Deklarim dorëheqës agjenti të kl. l-rë 
Ministri Sekretar Shteti për Ekonomin Kombëtare 

Mbassi pa shkresat datë 8-8-1941-XIX me 
nr. 11-9 e nr. 1-2 Res, t'Inepektoratës Buqësore 
të Kukëtit, nga të cilat rrjedh se Tanush Lufi, 
agjent' i .kl, Lrë, ka braktisur vullnetarisht 
Zyrën; 

Mbassi pa nenin 45, paragr. 5, të Dekretit 
Mëkamhësuer datë 3 Prill 1940-XVIII, nr, 105; 

Dekreton 
Neni 1. 

Z. Tanush Lufi, agjent' i kl. I-rë, grupi C,. 
grada XII, dekllarohet dorëheqës. 

Për të gjith efektet e Jigjës dekllarimi i kë 
saj dorëheqje fillon qysh prej datës 26 Korrik 
1942-XIX. 

Ky Dekret do t'i kumtohet Këshillit Kon 
trollues për regjistrim dhe Fletores Zyrtare të 
Mbretnis për botimin e rastit. 

Tiranë, më 28 Korrik 1942-XX. 
Ministr'i Ekonomie Kombëtare : 

K. Kotte 

Pezullim nëpunësi 
Ministri Sekretar Shteti për Financat 

Mbassi pa Dekretin Mëkambësuer _nr. 105 
datë 3-4-40-XVIII ; 
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Mbassi pa Dekretin e vet nr. 101 datë 12. 
5-42-XX; 

Mbassi pa shkresën nr. 309. II Res datë 30, 
6~42-XX, të Prefekturës së.:_Prizrenit; 

Dekreton: 
Neni 1 

Zot. Toma Dervarovici, Tagrambledhës pra 
në Agjencisë Financjare të Suharekës (juridi 
ksjon'i Financës Prizrendit) pezullohet nga puna me 
shveshje nga rroga për nji kohë të pa-caktueme, 

Neni 2 
Ky Dekret për të gjitha efektet e tij hynë 

në fuqi qysh prej datës 21 Korr ik 1942-XX, do 
t'i komunikohet Këshillit Kontrolluës për rre 
gjistrim dhe do të botohet në Fletoren Zyrtare 
të Mbretnisë. 

Tiranë, 12 Gusht 1942-XX 
Ministri i Financavet: 
Shuk Gurakuqi d. v. 

Kalim n'p. nga Grupi C në Grupin B, 

Ministri Sekretar Shteti për Financat 
Mbassi pa vendimin e Komisjonit datë 16 

Qershuer 1942,XX, caktue nga Neni 8 i Dekre 
tit Mëkambësuer datë 3,4,1940 XVIII, nr. 105, 
mbi gjëndjen juridike, ekonomike e jerarhike të 
nëpunësave civilë të Shtetit, me të cilin vendo 
set që zz. Jonuz Kopliku, Stojan Kota, Jani 
Haxhimihal, Fetah Abazi, Ali Bekteshi dhe Fe 
rid Babani, t'inkuadrohen në gradën e XI.të të 
grupit B); 

Mbassi pa Ligjën mbi gjëndjen juridike të 
nëpunësavet të Shtetit; 

Mbassi pa Dekretin e tij datë 26-8-1940, 
XVIII, mbi aprovimin e tabellavet organike em 
nore të personelit t'Administratës Financjare; 

Dekreton 
Neni 1 

Zz. Jonuz Kopliku, Stojan Kota, Jani Ha 
xhimihali, Fetah Abazi, Ali Bekteshi dhe Ferid 
Babani, të caktuem me Dekretin t'one datë 26 
Gusht 1940-XVIII, në grupin C) grada XI-të e 
me rrogë muejore fr. shq. 170 caktohen me këtë 
Dekret në grupin B) grada Xl-të dhe me rrogë 
muejore prej fr. shq. 170 tue u inkuadrue në 
këtë gradë në numurin renduer siç vijon : 
Nr. Rend. 5 Jonuz Kopliku Fin. Shkodër 
Nr. ,, 6 Stojan Kota ,. Durrës 
Nr. ,, 7 Jani Haxhimihali ,, Vlonë 
Nr. ,, 8 Fetah Abazi Peshkopi 
Nr. ~~ 9 Ali Bekteshi Delvinë 
Nr. ,, 10 Ferid Babani Korçë 

Nëpunësat e nalt-shënuem, njifen t' inkua 
druem në grupin B) grada XI-të me rrogë fr. 

shq. 170 (njiqind e shtatdhjetë) për ç' do efekt 
nga data I Korrik 1940,XVIII. 

Ky Dekret do të shpallet në Fletoren Zyr 
tare të Mbretnisë dhe do t'i komunikohet Kë 
shillit Kontrolluës për rregjistrim. 

Tiranë, më 12 Gusht 194,2-XX, 
Ministri i Financavet: 
Shuk Gurakuqi d. v. 

Emërim Tagrambledhësi ~--- 
Ministri Sekretar Shteti për Financat 
Mbassi pa Dekretin Mi!kambësuer nr, 105 

datë 3-4-1940-XVlII, mbi gjëndjen juridike, eko 
nomike e jerarhike të nëpunësavet civilë të 
Shtetit; 

Mbassi pa Dekretin Mëkambësuer datë 25 - 
6-1942-XX, me të cilin autorizohet Ministrija e 
Financavet me emnue nëpunsa të kategorinave të 
ndryeshme për plotësimin e nevojave financjare 
të Toka vet të Lirueme; 

Dekreton 
Neni I 

Zot. Ndoc Pepa, emnohet Tagrambledhës 
provizor pranë Zyrës Financjare Ulqin me rrogë 
muejore prej fr. shq. 80. (tetdhjetë), 

Neni 2 
Ky Dekret do të botohet në Fletoren Zyr 

tare të Mbretnisë dhe do t' i komunikohet Kë· 
shillit Kontrolluës për. rregjistrim si dhe Zyrave 
tjera përkatëse. 

Tiranë, më 19 Gusht 1942,XX 
Ministri i Financavet: 
Shuk Gurakuqi d. v. 

Emërim 4 tagrambledhësish 
.Ministri Sekretar Shteti për Financat 

Mbaassi pa Dekretin Mëkambësuer nr. 105 da 
të 3-IV-1940-XVIII, mbi gjëndjen juridike, ekonomi 
ke e• jerarhike të nëpunësavet civilë të Shtetit; 

Mbassi pa Dekretin Mëkambësuer datë 25-VJI- 
1942-XX. me të cilin autorizohet Ministrija eFinan 
covet me emnue nëpunëse të kategorinavet të 
ndryeshme për plotsimin e nevojave financjare të 
Tokavet të Lirueme; 

Dekreton: 
Neni 1 

Zot. Zot. Nijazi Shoq iri; Fetah Jusufi, A vni 
Prishtina, dhe Hariz Abdurramani, emnohen Tagra 
mbledhësa provizor, pranë Intendencës Financjare 
të Prishtinës me rrogë muejore prej Fr. Shq. 80.-(tet· 
dhet). 

Neni 2 
Ky Dekret do të botohet në Fletoren Zyrtare 
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të Mbretnisë dhe ka për t'i-u kumtue Këshillit Kon 
trolluës për rregj1strim si dhe Zyravet të tjera për· 
katëse. 

Tiranë, 19 Gusht I 941 
Ministri i Financa vet: 
Shuk Gurakuqi d. v. 

Mbajtje nëp, në shërbim provizor 

Ministri Sekretar Shteti për Financat 

Mbasi pa tabellat organike të personelit të 
financavet, të caktueme nga ish-Komisariati i Naltë 
Civilë për Kosovë, Dibër e Strugë; 

Mbassi pa Nenin 1 të Dekretit Mëkambësuer 
nr. 29 datë 21-2-1942-XX, që përmban dispozitat për 
rregullimin e pozitës së nëpunësavet që shërbejnë 
n' lntëndencat dhe Zyrat Financjare të Tokavet të 
Lirueme, tue i mbajtë këta në sherbim me cilësi të 
përkohëshme; 

Tue marrë parasyesh se Z. Malo Nexhip Ga· 
mi, gabimisht asht lanë jashtë nga Dekreti Mini· 
struer nr. 101 datë 12-V-1942-XX. me të cilin mba 
hen në sherbim me cilësi të përkohëshme gjith' në· 
punësat e Administratës Financjare në To kat e 
Lirueme; 

Dekreton: 
Neni 1 

Zot. Malo Nexhip Garoi, që asht në sherbim 
si Tagrambledhës pranë Intendencës Financjare të 
Pejës, dhe me rrogë muejore prej fr. shq. 110.-(nji 
qind e dhjetë), mbahet në sherbim me cilësi të për 
kohëshme. 

Neni 2. 
Ky Dekret ka për t'u botue në Fletoren Zyrta 

re të Mbretnisë dhe do t'i kumtohet Këshillit Kon 
trolluës për rregjistrim si dhe zyravet të tjera për· 
katëse. 

Tiranë, 21 Gusht 1942 
Ministri i Financa vet: 

Shuk Gurakuqi d. v. 

Shkarkim nëp. nga detyra 

Ministri Sekretar. Shteti për Financat 
Mbassi pa Dekretin Mëkamhësuer nr. 105 dt. 

3,4.1940,XVIII, mbi gjëndjen juridike, ekonomi 
ke e jerarhike të nëpunsavet civilë të Shtetit; 

Mbassi pa Dekretin e Tij nr. 101 datë 12- 
5-1942-XX, mbi mbajtjen në sherbim të përkoh 
shëm të personelit të Zyravet Financjare të To 
kave të Lirueme ; 

Mhassi pa Vendimin e Këshillit të Dishi 
plinës ; 

Dekreton 
Neni 1 

Zot. Bajram Haziri, nëpunës i Tatimeve In- 
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direkte pranë Intendencës Financjare të Prishti 
nës, shkarkohet nga detyra. 

Neni 2 
Ky Dekret do të shpallet në Fletoren Zyr· 

tare+të Mbretnis dhe do t'i komunikohet Këshi 
llit Kontrolluës për rregjistrim. 

Tiranë, më 19 Gusht 1942-XX. 
Ministri i Financavet: 
Shuk Gurakuqi d. v. 

Emërim Tagrambledhësi 

Ministri Sekretar Shteti për Financat 

Mbassi pa Dekretin Mëkambësuer nr. 105 
datë 3.4-1940-XVIII, mbi gjëndjen juridike, e 
konomike e jerarhike, të nëpunësavet civilë të 
Shtetit; 

Mbassi pa Dekretin Mëkambësuer datë 25- 
6-1942-XX, me të cilin autorizohet Ministrija e 

, Financavet me emnue nëpunsa të kategorinave të 
ndrye-hme për plotsimin e nevojave financjare 
të Tokavet të Lirueme; 

Dekreton 
Neni 1 

Zot. Hajdar Morine, emnohet Tagramble 
dhës provizor pranë Intendencës Financjare të 
Prizrenit me rrogë muejore prej fr. shq. 80 (te 
tëdhetë), 

Neni 2 
Ky Dekret do të botohet në Fletoren Zyrta 

re të Mbretnisë dhe do t'i kumtohet Këshilfit 
Kontrolluës për rregjistrim si dhe Zyravet të tje 
ra përkatëse. 

Tiranë, 19 Cusht 1942-XX. 
Ministri i Financavet : 
Shuk Gurakuqi d. v. 

D. n. 73 - Caktim shpërblimi për familjen nëp. 
të pezulluem 

N-Ministri Sekretar Shteti për P. e Mbrendshme 
Mbsssi pa Dekretin Ministruer nr. 66, datë 

25- VII-1942-XX, me të cillin asht pezullue nga de 
tyra me shveshje nga rrogë për nji kohë të pa· 
caktueme Z. Gasper Kraja, ndihmës llogaritari i 
Spitalit të Shtetit në Peshkopi; 

Mbasi pa shkresën nr. 3391-XVII, dt. 6-8-42-AX 
të Drejtoris së Përgjithshme të Shëndetsis, me të 
cillën njoftohet se Z, Gasper Kraja asht i martuem 
me Zonjën Erifili Kraja dhe nuk ka fëmijë; 

Mbasi pa nenin 53 të D. M. nr. 105 dt. 3.J · 
1940-XVIII, që flet mbi caktimin e shpërblimit ush· 
qimuer pjestarvet të f~iljes së tij 1 
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Dekreton: 
Nen· i vetëm 

Për gjithë kohën që Z, Gasper Kraja do të 
qëndrojë i pezulluem nga detyre me shveshje të 
rrogës, Zonjës së tij Enfili Kraja, i caktohet shpër 
blimi ushqim u er, baras me 113 e rrogës së bashk 
shortit të saj të pezulluem. 

Ky dekret hyn në fuqi më datën 25-7-942-XX 
dhe do të botohet në Fletoren Zyrtare të Mbretnis. 
dhe do t'i komunikohet Këshillit Kontrollues për 
rregjistrim. 

Tiranë, më 12-VIIPi2-XX. 
N Ministri i P. të Mbrendëshme 

Mark Gjomarkaj d. v. 

D. n.74. Pranim dorëheqjeje nëpunësi 

N-Ministri Sekretar Shteti për P. e Mbrëndëshmt> . 
Mbasi pa shkresën nr. 2219, dt. 30-7-194.2 XX 

të Prefekturës së Elbasanit, me të cillën përcillet 
lutja e z. Nuredin Xhahysa, agjent i Kl. II-të, grupi 
C, grada o XlII, i cili, për arsye se asht i kaluem 
nga mosha. ep dorëheqjen; 

Mbasi pa nenin 4.5 të normave mbi gjendjen 
juridike, ekonomike e jerarhike të nëpunsavet të 
Shtetit, t'aprovuem me D. M. nr. 105, dt. 3 4-194.0- 
XVIII, botue në Fletoren Zyrtare të Mbretnis nr. 
55, dt. 7-4.-194.0-XVIIl; 

Deklaron: 
Neni 1 

Pranohet dorëheqja e Z. Nuredin Xhahysa, 
agjent i KL II-të, në burgun e Elbasanit, i inkuc 
druem në Grupin C. grada e XIII të, të ruoleve 
organike emnore të personelit t' Administratës së 
Punëvet të Mbrendëshme. 

Neni 2 
Ky Dekret, për të gjitha efektet ligjore, hyn 

në fuqi më datën 1-9-194.2-XX, dhe për dijeni e 
veprim do t' u komunikohet të gjitha zyrave për· 
katëse, dhe do të botohet në Fletoren Zyrtare të 
Mbretnis. 

Tirane, me 12- VIII-4.2-XX. 
N/Ministri i P. të Mbrendëshme 

iv1ark Gjomarkaj d. v. 

Emërim nëp. të Tatineve 

Ministri Sekretar Shteti për Financat : 

Mbassi pa Dekretin Ministruer nr. 101 datë 12 
Maj 194.2-XX me të cilin mbahen në shërbim me 
cilësi të përkohëshme gjith' nëpunsot e Administra 
tës Financjare në Tokat e Liruerne , 

Mbassi pa verbalin nr. 6 të Këshillit të Dishi 
plinës të .Ministrts së Financa vet; 

Nr. 105 

Dekreton 
Neni 1 

Zot. Xhavid Podini, Nëpunës i Tatimevet Di 
rekte pranë Intendencës Financjare të Gjilanit, cak 
tohet Sekretar i Tatimeve pranë Intendencës Finan 
cjare të Prishtinës me rrogë muejore prej fr. shq. 
150,- (njiqind e pesdhjetë). 

Neni 2 
Ky Dekret hynë në fuqi me datën 15-8-1942-XX. 
Do të botohet në Fletoren Zyrtare të Mbret 

nise dhe do t' i kumtohet Këshillit Kontrolluës për 
rregjistrim si dhe Zyravet tjera përkatëse. 

Tiranë, 4 Gusht 19Li2-XX 
Ministri i Financavet : 
Shuk Gurakuqi d. v. 

Marrje në sherbim t' Administratës Financjare 
nfpunsi t' Admin. italiane 

Ministri Sekretar Shteti për Financat 

Mbassi pa Dekretin Mëkambësu..er nr. 151 da 
të 11 Prill 49-XVIII, mbi trajtimin ekonomik të per 
sonelit të ruoleve organike t' Administratës italiane 
në sherbirn pranë Adminisratës shqiptare; 

Mbossi pa Dekretin Mëkambësues datë 168- 
1942-XX; me të cilin autorizohet Ministrija e Finan 
covet me marrë në sherbim katër nëpunësa t' Ad 
ministratës italiane ; 

Dekreton: 
Neni 1 

Zot. Datt. Giuseppe Condorelli, Nëpunës i Ad 
ministratës Finoncjare Italiane merret në sherbim 
pranë kësaj Ministrije, tue i-u pague rroga e gra 
dës së tij që ka n' Itali, shpërblimi i Shqipnis simbas 
ligjës s' Italis me dt. 25 Korrik 194.1-XIX, nr. 939 
dhe shpenzimet e udhëtimit e duete, 

Neni 2 
Ky Dekret hynë në fuqi nga data 27-6-1942- 

XX, do të botohet në Fletoren Zyrtare të Mbret· 
nisë dhe do t'i kumtohet Këshillit Kontrolluës si 
dhe zyra vet tjera përkatëse. 

Tiranë 4 Gusht 194'2-XX 
Ministri i Finoncavet : 
Shuk Gurakuqi d. v, 

Pushim nëpunësi në Tetovë 

Ministri Sekretar Shteti për Financat 
Mbassi pa Dekretin Mëkambësuer N. 105 datë 

3-IV-4.0-XVIII, mbi gjëndjen juridike, ekonomike e 
jerarhike të nëpunësavet civilë të Shtetit; 

Mbassi pa Dekretin e Tij N. 101 datë 12-V-4.2· 
XX, mbi mbajtjen në shërbim të përkohshëm të 
personelit t' Intendencës Financiere të Tetovës; 

•• 
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Mbassi pa shkresën e Intendencës së Tetovës 
N. 171 d. 30-3-42-XX, 

Dekreton, 

Neni 1 

Zot. Petor Pencic, Sekretar i Zyrës së Kadastrës 
pranë Intendencës Financjare të Tetovës, shkarkohet 
nga detyra. 

Neni 2 

Ky Dekret do të shpallet në Fletoren Zyrtare 
të Mbretnis dhe do t' i komunikohet Këshillit Kon 
trollues për rregjistrim. 

Tiranë, më 1-9-1942-XX. 
•. Ministri i Financa vet: 

Shuk Gurakuqi d. v . 

Emërim nëp. për Intendencën Fin. Tetovë 

Ministri Sekretar Shteti për Financat: 
Mbassi pa Dekretin Mëkambësuer nr. 105 da 

të 3 4-40-XVIII. mbi gjëndjen juridike, ekonomike e 
jerarhike të nëpunësave civilë të Shtetit; 

Mbassi pa Dekretin Mëkambësuer datë 25-7- 
4.2-XX, me të cilin autorizohet Ministrija e Finan· 
ca vet me emnue nëpunëse të kategorinave të 
ndryeshme për plotsimin e nevojave financjare të 
të Tokavet të Liruerne . 

Dekreton: 
Neni I 

Zot. Jak Shiroka, emnohet Sekretar i Zyrës së 
Kadastrës pranë Intendences Financiare të Tetovës 
me rrogë muejore prej Fr. Shq. 150 (njiqind e pes 
dhjetë). 

Neni 2 
Ky Dekret do të botohet në Fletoren Zyrtare 

të Mbretnisë dhe do t'i komunikohet Këshillit Kon 
trolluës për rregjistrimin. 

Tiranë, 1 Shtatuer 1942.XX 
Ministri i Financa vet: 
Shuk Gurakuqi d. v. 

Shkarkim nëpunsish n' Administratën e 
Mbrendëshme 

Mbassi u muerr dhe pëlqimi i P. T. Kryesis së 
Këshillit fë Ministrava, me shkresën e saj nr. 376-13, 
dt, 19-8 1942-XX nr. 376-7, Nr. 643-42, e nr. 64.3-4.3, 
të tjera datë 20-8-1942-XX, Z: Tefik Emra. Kryear 
shi vist pranë Prefekturës së Prizrenit, Z. Y mer Çu- 
çi, Arshivist i l-rë pranë Prefekturës së Prishtinës, 
Z. Esad Jashari, agjent i kl. II-të në burgun e Pre 
fekturës së Dibrës së Madhe, dhe Z. V ehbi Shaba- 
ni, agjent i kl. III-të në burgun e Nënprefekturës së 
Kërçovës, të gjithë t' inkuadruem në grada të ndry 
shme të grupit C, të molit organik emnuer të per 
sonelit të viseve të lirueme; me urdhnat e Minis 
tris së P. të Mbrendëshme nr. 11-542, nr. 11-549, 

. 
nr. 11-545, e nr. 11-550, d.22e24-8-1942-XX, shkar- 
kohen nga detyrat, për arësye se: i pari ka brak 
tisun detyrën vullnetarish, pa pasun lejen e duh un, 
i dyti ka paraqit dorëheqjen për nevoja familjare, 
e cila i asht pranue, i treti asht thirrë nën armë 
për të krye shërbimin ushtarak të detyrueshëm, dhe 
i fund t ka paraqitë dorëheqjen, mbassi nuk ki. që 
në në gjëndje me krye shërbimin që i ishte ngarkue. 

Tiranë, më 25-7-4.2-XX 

Shkarkim nga detyra Sekretarësh Komunesh 

Mbassi u-rnuer dhe pëlqimi i P. T. Kryesis së 
Këshillit të Ministrave, me shrkesën e saja nr. 6-154 
e 6-153, datë 20-8-1942.XX, Z. Selim Daci, Sekretar 
i Komunes së Banicës (Gostivar), Z. Kristo Tano, 
Sekretar i Komunes së Selitës (Mirditë), Z. Ilia Ndre 
ka, Sekretar i Komunes së Qendrës Bice]. Z. Shuaip 
Kotrri, Sekretar i Komunes së Qendrës Koplik, Z. 
Shefki Bushati, Sekretar i Komunes së Pulajt, e Z. 
Haki Hoxha Sekretar i Komunes së Strelcës {Pejë); 
me urdhnat e inistris se P. të Mbrendëshme nr. 
172-598, e nr. '72-593, datë 24.-8-42-XX shkarkohen 
nga detyrat, për arësye se: i pari, nuk asht i për 
shtatshëm për atë detyrë, i dyti dhe i treti janë 
thirrë nën armë, për të krye shërbimin ushtarck të 
detyrueshëm, i katërti, ka paraqit dorëheqjen për 
arësyena familjare, e cila i asht pranue, i pesti, 
mbassi ka refuzue të paraqitesh në detyrën e tran 
sferueme, dhe i fundit, mbassi asht emnue Ndihmës 
Sekretar i Prefekturës së Pejës. 

Tiranë, më 25-8-42-XX 

Vumje në gjëndje pritmënije Kryetari Toget të 
M. F. P. në Shqipëri 

Ministri Sekretar Shteti..,për Ekonomin Kombëtare 
Mbassi pa lutjen datë 12 Korrik 194 2-XX, të 

Z. Dr. Fahri Pusi, Krenë Toget i Milicjes Fashiste 
Pyjore në Shqipëri, me të cilën i përmënduri kër. 
kon që të vihet në gjëndje pritmënie për vjet ko 
het për arësye vetiake ; 

Mbassi pa Dekretin Mëkambësuer datë 1 '1 
Gusht 1939-XVIII, nr, n4., që themelon Milicjen Fa 
shiste Pyjore në Shqipëri dhe e inkuadron në Mi 
[icjen Kombëtare Pyjore t' Italis , 

Mbassi pa nenin 38 të Rregulles të M. K. P. 
Italiane në virtyt të të cilit vlejnë për Oficerat e 
M. K P. të gjitha normat e caktueme mbi gjëndjen 
e Oficerave: 

Mbassi pa nenet 23, 26 e 29 të Ligjës datë 
11 Mars 1936, nr. 396, mbi gjëndjen e Oiicercve ; 

Mbassi pa mejtimin e favorëshmë të Koman 
dës Qendrore të M. K P. t' Itclis , 

Dekreton 
Neni 1 

Z. Dr. Fahri Rusi, Krenë Tog-et i Milicjes Fa 
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shiste Pyjore në Shqipëri, vihet, për arsye të një 
rendi vetiak, në gjëndje pritmënije për njëlvjet ko 
hë pa të drejtë rroqet nga ana e Administratës 
Shtetnore. 

Neni 2 

Për të gjitha efektet e ligjës, ky Dekret hyn 
në fuqi më 1 Shtatuer 194 2-XX 

Ky Dekret do të botohet në Fletoren Zyrtare 
të Mbretnis dhe do t' i kumtohet për veprimet e 
rastit Komandës së Legjonit XVI-të të Milicjes Fa 
shiste Pyjore në Shqipëri. 

Tiranë, më 22 Gusht 1942-XX. 
Ministri i Ekonomis Kombëtare : 

K. Kotte d. v. 

D. n. 75 - Pezullim Kryetarësh Komuneje 

N-Ministri Sekretar Shteti për Punët e Mbrëndëshme 
Mbassi pa urdhnin nr. 2790, dt. 12-8-194.2-XX, 

të P. T Kryesis së Këshillit të Ministreve, simbas 
së cilit rezulton se në ngarkim të Kryetarëvet të 
Komunevet Junik e Opterushë, "zz. Fadil Xhabiio. 

Mbassi u-pa nevoja e zhvillimit të hetimevet 
përkatëse nga Inspektori i Bashkivet dhe i Komu 
nevet të qarkut te Prefekturës së Prizrenit; 
dhe Shaban Hcxhija, janë cfcqun ankime për abu 
zime e keq sjellje ndaj popullit të Komunevët që 
administrojn; 

Mbassi u-pa nevoja e largimit të tyne nga pu 
na. dhe nga vendi i shërbimit, për deri sa të për 
fundohen hetimet mbi akuzat që u atribuohen; 

Dekreton 
Neni 1 

ZZ. Fadil Xhabija e Shaban Haxhija, respek 
tivisht Kryetarë të Komunevet Junik e Opterushë 
(Prizren), pezullohen nga detyra, me çveshje nga 
detyra, me cveshje nga rroga, për nji kohë të pa 
caktueme. 

Neni 2 
Ky Dekret hyn në fuqi, për të gjitha efektet 

ligjore, më datën t-9-194.2-XX, clhe për veprimet e 
rastit do t' u komunikohet të gjitha zyra vet përka 
tëse, tue u botue dhe në Fletoren Zyrtare të Mbret. 
nisë. 

Tiranë, më 21-8-4.2-XX 
N-Ministri i P. të Mbrendëshme : 

Mark Gjomarkoj d. v. 

Shkarkim nga detyra Kryetar Zyreje të Financës 

Ministri Sekretar Shteti për Financat: 
Mbassi pa Dekretin Mëkambësuer Nr. 105 datë 

3-1 V-194.0-XVIII mbi gjendjen juridike ekonomike 
dhe [erarhike të nëpunsave civilë të Shtetit; 

Mbassi pa Dekretin e tij Nr. 101 datë 12-V: 
1942-XX mbi mbajtjen në shërbim të përkohëshëm 

Nr. 105 

të personelit të Zyrave Financiare të Tokave ta 
Liruerne , 

Mbassi pa Vendimin e Këshillit të Dishiplinës, 
Dekreton: 

Neni 1 
Z. Hajro Përmeti, Kryetar Zyre në Financën e 

Ferizoviqit shkarkohet nga detyra. 

Neni 2 

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

Tiranë, 7-8-194.2-XX 
Ministri i Einanccvet . 
Shuk Gurakuqi d. v. , 

Emërtm nën. provizor pranë Zyrës Fin. Ulqin 

Ministri Sekretar Shteti për Financat 

Mbassi pa Dekretin Mëkambësuer nr. 105 dt. 
3-4.-4.0-XVIlL mbi gjëndjen juridike, ekonomike a je 
rarhike të nëpunësavet civilë të Shtetit; 

Mbassi pa Dekretin Mëkambësuer datë '25·6· 
194.2-XX, me të cilin autorizohet Ministri ja e f inan 
cavet me emnue nëpunsa të kategorinavet të 
ndryeshme për plotësimin e nevojave financjare të 
Tokavet të Lirueme; 

Dekreton 
Neni 1 

Zot. Shaban Zaganjori, emnohet Nëpunës pro· 
vizor pranë Zyrës Financjare n'Ulqin me rrogë mu· 
jore prej fr. shq. 150 (niiqind e pesdhjetë). 

Neni 2 
Ky Dekret do të botohet në Fletoren Zyrtare 

të Mbretnisë dhe do t'i komunikohet Këshillit Kon· 
trolluës për rregjistrim si dhe Zyravet tjera përka 
tëse. 

Tircnë, 3 Shtator 194.2-XX. 
Ministri i Financa vet: 
Shuk Gurakuqi d. v. 

Emërim Tagrambledhësi në Ulqin 

Ministri Sekretar Shteti për Financat : 
Mbassi pa Dekretin Mëkambësuer N. 105 datë 

3-IV-4.0-X VIIJ, mbi gjëndjen juridike, ekonomike e 
jerarhike të nëpunësavet civilë të Shtetit; 

Mbassi pa Dekretin Mëkambësuer datë ?5-VII- 
194.2-XX, me të cilin autorizohet Ministrija e Finan. 
covet me emnue nëpunëse të kategorinavet të 
ndryshme për plotsimin e nevojave financjare të 
T "ka vet të Liruerne . 

Dekreton: 
Neni 1 

Zot. Tish Lazri, emnohet Tagrambledhës pran! 
Zyrës Financjare n' Ulqin me rrogë muejore pre, 
fr. shq. 80 (tetdhietë). 
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Neni 2 
Ky Dekret" do të botohet në Fletoren Zyrtare 

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

Tiranë, me 1 Shtator 1492-XX. 
Ministri i Financa vet: 
Shuk Gurakuqi d. v. 

Daklorim nilp. dorëheqës 

Ministri Sekretar Shteti për Financat : 
Mbassi pa Dekretin Ministruer N. 101 datë 

H-V-1942XX, që aprovon tabeilat organike emnore 
të personelit te përkohshëm ndër Financat e Tokave 
të Lirueme; 

Mbassi pa shkresën N. 708/10 datë 24-VIII 
1942-XX, t' Intendencës Financiere të Prishtinës me 
të cilën njoftohet se Z. Riza Çitoku. asht emnue si 
nepunës pranë Gjyqit të Prishtinës me detyrë në 
Zyrën e Ipotekës . 

Dekreton, 
Neni 1 

Zot. Riza Çitaku, Sekr=tcr' i Tatimeve Direkte 
pranë Intendencës Financjare të Prishtinës, në bazë 
të Nenit 4.5 të D. Mk, N. 105 datë 3-IV-1940-XVlI!; 
deklarohet zyrtarisht dorëheqës. 

Neni 2 
Ky Dekret për të gjitha efektet ligjore hynë 

në fuqi qysh prej datës 22 Gusht 194.2-XX do të 
botohet në Fletoren Zyrtare të Mbretnisë dhe do 
t' i komunikohet Këshillit Kontrollues për rregjistrim 
si dhe zyrave tjera përkatëse. 

Tiranë, me 3 Shtator 194.2-XX 
Ministri i Financavet; 
Shuk Gurakuqi d. v. 

Dekllarim dorëheqës Kryesekretari të KL 1-rë 

Ministri Sekretar Shteti për Ekonomin Kombëtere 
Mbassi pa telegramin datë 22 Korrik 194.2-XX, 

nr. 4.21-2, të Odës së Tregëtis Korçës, me anën e të 
cilit nga njoftohet se për arsye të një rendi shën 
detsuer familjar Z. Hari Panariti, Kryesekretar' i Kl. 
I rë, grupi A grada VII. nuk mund të largohet nga 
Korça për ne vëndin e ri sherbimi pranë Odës së 
Tregëtis Beratit; 

Mbassi konstatoj nga njoftime prej burimi zyr 
tar se pretendimet e të përmëndurit nuk i përshta 
ten se vërtetës , 

:.ibassi pa Dekretin Mëkcmbësuer data 3 Prill 
184.9-XVIII, nr. nr. 105, mbi gjëndjen juridike eko 
nomike e jerarkike të nënpunsave të Shtetit; 

Dekreton: 
Neni 1 

Z. Hari Panariti, Kryesekretar· i KL I-rë, grupi 

A grada VlI, me sherbim n' Administratën e Oda 
ve të Tregëtis, dekllarohet dorëheqës në përshtat 
mëni me përcaktimet e nenit 4.5, pika 3, të Dekre 
tit Mëkëmbësuer që naltpërmëndet. 

Neni 2 
Për të gjitha efektet e ligjës dhe ekonomike 

dekllarimi i kësaj dorëheqje fillon që nga data 25 
Korrik 1942-XX. 

Ky Dekret do t' i kum 'ehet për botim Fletores 
Zyrtare te Mbretnis dhe për veprim e regjistrimin 
e rastit Odave të Tregëtis së Korçës e Beratit. 

Tiranë, më 4. Shtatuer 1942 XX 
Ministri Ekonomis Kombëtare : 

K. Kotte d. v, 
Marrje nëp. në shërbim të Fin. në Tokat e Lirueme 

Ministri Sekretar Shteti për Financat 
Mbassi pa Dekretin Mëkambësuer nr. 105 d. 

3-4-194.0-XVIII, mbi gjëndjen juridike, ekonomike e 
jerarhike të nëpunësavet civilë të Shtetit; 

Mbossi po Dekretin Mëkambësuer me datë 
25-7-1942-XX, me të cilin autorizohet Ministrija e 
Finnnccvet me emnue nëpunëse të kategorinavet 
të ndryshme për plotësimin e nevojavet në Finan· 
cat e Tokavet të Lirueme; 

Dekreton: 
Neni 1 

Personat e posht-skënuem, emnohen me sher 
him provizor, me cilësi Rojtar Monopoli dhe cak 
tue me vend-sherbimi siç shënohet bri sejcilit emën 
me rrogë muejore prej Fr.shq. 80. (tetdhjetë). 
I) Kurtesh Gaska pranë Intendencës Finan. Pejë 
2J Nazim Ismaili pranë zyres Financjare Gjilan 
3) Y mer Bishimi pranë zyrës Financjare Gjilan 
4) Luigj Shahini pranë zyrës Financjare Ferizaj 
5) Sebë Krista pranë zyrës financjare Ferizaj 
6) Zek Musa pranë Agjen. Fin. Rahovec (Prizren) 
7) Halim Durguti pranë Agjen. Fin. Rahovec , 

Neni 2 
Ky Dekret do të botohet në Fletoren Zyrtare 

të Mbretnisë dhe ka për t' i-u kumtue Këshillit 
Kontrollues për rregjistrim si dhe Zyravet tjera për· 
katëse. 

Tiranë, me 4.-9-194.2-XX 
Ministri i Financnvet 

Shuk Gurakuqi d. v. 

Emërim Institutori në provë 
Mini&tri Sekretar Shteti për Arsimin Botuer 

Mbassi pa Dekretin Mëkambësuer nr. 105 dt. 
3-4-194.0-XVIII, mbi gjendjen juridike, ekonomike e 
Jerarhike të nëpunscvet civilë të Shtetit; 

Mbassi pa përfundimin e provimit të Konkur 
sit për 22 institutorë në provë të Grupit B, shpallun 
me Dekret Ministruer me dt. 18-9-194.1-XIX; 

Dekreton: 
Neni 1 

Zot. Vangjel Thimo që ka dalë fitues nt kon 
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kurs emnohet Insitutor në provë për 6 muej pranë 
konviktit Mashkulluer· t' Elbasanit, grupi B, Grada, 
Xl, me rrogë mujore fr.shq. 150. 

Neni 2 
Për të gjitha efektet ky Dekret hyn në fuqi 

me datën e fil imit në detyrë të të naltpërmen- 
dunit. 

Ky Dekret do t'i njoftohet Këshillit Kontrollu- 
es për rregjistrim si dhe zyrave të tjera përkatësë 
dhe do të botohet në Fletoren të Mbretnis. 

Tiranë, me 31-8-94.2-XX 
Ministri 

Dr. Xhevat Korça d. v. 

Emrirn Institutori në provë 

Ministri Sekretar Shteti për Arsimin -!]otuer 
Mbassi pa Dekretin Mëkambësuer nr. ins dt. 

3-4-194.0XVIII, mbi gjendjen juridike, ekonomike 
cihe jerarhike të nëpunsavet civilë të Shtetit , 

Mbas si pa përfundimin e provimit të konkur 
sit për 22 institutora në provë të grupit B, shpallun 
me dekret Ministruer me datë 18-9-94.1- XX 

Dekreton 
Neni 1. 

Zot. Stavro Manduli, që da dalë fituës në 
konkurs, emnohet instituter në provë për 6 muej 
pranë Konviktit Mashkulluer të Kavajës, Grupi B 
grada XI, me rrogë mujore fr.shq. ISO 

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

me datën. e paraqitjes në detyrë të të naltpërmen 
dunit. 

, Ky Dekret do t'i kumtohet Këshillit Kontro 
Hues për regjistrim si dhe zyrave të tjera përkatëse 
ti.he do të botohet në Fletoren Zyrtare të mbretnis. 

Tiranë, me 32-8-1942-XX 
Ministri 
Xh. Korça d. v. 

·r----·- ---- 
D. nr. 76 - Pezullim nëpunësi 

N-Ministri Sekretar Shteti për Punët e Mbrendshme 
lii 

Mbassi pa shkresën nr. 6-609, res, dt. 14.-8- 
1942-XX të Zyrës Politike të kësaj M,nistrije, me të 
cillën njoftohet se z. Zenel Harniti. Sekretar i III-të 
pranë kësaj Ministrije, me datën 28 7-194.2- XX, asht 
ndalue prej organeve të sigurimit publik, për heti 
me të policis publike , 

Në bozë të nenit 7, të D. M., nr. 20, dt. 13 
fruer 194 I -XIX , 

Dekreton 
Pezullimi nga puna me premje të rrogës, për 

nji kohë të pocoktueme, të z. Zenel Hamiti, Sekre· 
tar i III-të, inkuadrue në gradën e X-të grupit A 
të ruolit organik emnuer t' Administratës së Punve 

të Mbrëndë shme, dhe urdhnojmë të vehet në n diek 
je d.shiplmore. 

Ky Dekret hyn në fuqi, për te gjitha efektet 
ligjore, 'në dctën :',O Korrik 194.2-XX, dhe do t' i 
komunikoh-rt Këshillit Kontrollues për rregjistrim e 
do të botohet në Ftetoren Zyrtare të Mbretnis. 

Tirorië. më 2-9 Lt2-XX. 
N-Minis'ri i P. të Mbrendëshme 

Mark Gjomarkaj d. v. 

Regjistrim Satetësije 

Këshill{ i Ministrarn 
Vendim nr. 1209 me 1-10-194.2-XX 

Këshilli i Mm1stravet në mbledhjen e Tij të 
sotshme të mbcjtun nën Kryesin e z. Mustafa Mer· 
liko Kruja, Kryeministër, Ministër Sekretar Shteti për 
P. e Mbre'ldëshme dhe Zav për Drejtësin, me an 
tarë zz. Kol : Bib Mirakaj. Ministër Sekretar i Par 
tis Kombëtare Fashiste Shqiptare, Shule Gurakuqi, 
Ministër Sf•kretar Shteti për Financat dhe Zav. për 
Punët Botore, Kostsndm Kote, Ministër Sekretar 
Shteti për Ekonomin Kombëtare, Xhevat Korça, Mi 
nistër Sekretar Shteti për Arsimin dhe Zav. për 
Kulturën P opullore, Ekrem Vlora, Minister Sekretar 
Shteti për Tokat e Lirueme, Mark Gjon Markaj. 
Nenmimstri Sekr=t rr Shteti për Punët e Mbrendësh· 
me, pah nf- bisedrn shkresën nr. 84.86 datë 31·8· 
194 !-XX të Ministris së Punvet të Mbrendëshme, 
mbi rregj1strimin në shtetsin Shqiptare e të quejtu· 
nës Roduca Emil Curlecnu. e bija e Emil dhe e Me 
riiena, l.ndun në Bukuresht me 5 Jenar 1907, e pa 
martueme banues në Tiranë dhe ardhun në Shqip· 
ni qysh prej n1:. vjeti, 

Vendosi: 
pranimin e k(t1J proponimi, dhe autorizon Zyrat 
kompetente me kryem veprimet' e duhuna për rre· 
gjistnmin e të nolt-përmendunës në Shtetsin Shqip· 
tare, mbcssi kjo tue qenë nga raca e gjuha Shqip· 
tare i ka p.otësuern gjithë konditat e caktueme në 
paragrajin S t' Art. 7 të Kodit Civil, ·dhe betimin e 
nevojshëm konform ndryshimit të paragrafit 1 t'Art. 
2 të Rregullores Shtetsis, to bcië para Zyrës se 
Gjendjes Civile ku ka qendresën e ku do të rre· 
giistrohet. 

Tiranë, më 3 Shtator 1942-XX. 
Sekretari i Përgjithshëm: 

Ejell Çoba d. v. 

•• Pezullim nëpunësi 

Ministri Sekretar Shteti për Punë Botore 
Mbassi pa shkres=n nr. 2 Res cl. 21-8-194.2-XX 

të Zyrës P. Botore të Korçës, me të cilën njofton 
se Tekniku i kl. III-të. Zoti Irokli Vakeflliu, qysh 
me datë • 8 Gusht. nji orë përpara se t' a Lë1bnte 
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Ka.rabinjerija, nuk asht paraqitë ma në detyrë, pse 
ka marrë aratin ; 

N bassi pa kryerreshtin e parë të Nenit 59 të 
Dekretit Mëkambsuer nr. 105 d. 3 Prill 194.0-XVIII 
mbi rregullimin e gjendjes juridike, ekonomike dhe 
jerarhike të Nëpunsave Civil të Shtetit, 

Dekreton 
Neni 1 

Zot. Irckli Vakëflli, Teknik i kl. III, grupi B, 
Grada X, me sherbim pranë Zyrës së P. Botore në 
Korçë, në pshtetje të kryerreshtit të parë të Nenit 
59 të Dekretit Mëkc1mbësuer nr. 105 datë 3 Prill 
194.2-XX, mbi gjendjen juridike, ekonomike dhe je 
rarhike të Nëpunsave Civil të Shtetit, pezullohet 
nga detyra, me çveshje nga rroga, për nji kohë të 
pa ccktueme . 

Ky Dekret, për të gjitha efektet ligjore. ka fu 
qi ç' prej datës 1 Shtatuer 194.2-XX. i cili do të bo 
tohet në Fletoren Zyrtare dhe do. t'i kumtohet Kë· 
shillit Kontrollues për rregjistrim. 

Tiranë, më 1 Shtatuer 194.2-XX. 
Zav. Ministr' i Punvet Botore 
Ministr' i Financa vet: 
Shuk Gurakuqi d. v. 

Emëirm Ndihmës.Lloqcritori 

Ministri Sekretar Shteti për Financat 
Mbassi pa Dekretin Mëkambësuer nr. 105 dt. 

3-Lt.XVI!I; mbi gjëndjen juridike, ekonomike e je 
rarhike të nëpunësavet civilë të Shtetit, 

Mbassi pa Dekretin Mëkambësuer me dotë 
25-6-l94.2-XX; me të cilin autorizohet Ministrija e 
Financavet me emnue nëpunëse të kategorinave 
të ndryshme për plotësimin e nevoja.vet të Finan· 
cavet në Tokat e Liruerne , 

Dekreton 
Neni 1 

Zot. Gick Ameri. emnohet Nndihrnës-Lloqori 
tar me sherbim provizor pranë Zyrës Financjare 
Kërçovë me rrogë muejore prej fr. shq. 150 (njiqind 
e pesdhjetë ). 

Neni 2 
Ky Dekret do të botohet në Fletoren Zyrtare 

të Mbretnisë dhe do t'i kumtohet Këshillit Kontro 
lluës për rregjistrim si dhe Zyrave të tjera përko· 
tiiise. 

Tiranë, më 4 Shtatuer 1942-XX 
Ministri i Fincncovet : 
Shuk Gurakuqi d. v . 

Deklarim dorëheqjeje nëpunësi 

Ministri Sekretar Shteti për financat 
Mbassi pa Dekretin Mëkambësuer nr. 105 dt. 

3-4-194.0-XVIll; mvi gjëndjen juridike, ekonomike e 
jerarhike të nëpunsavet civilë të Shtetit; 

Mbassi pa Vendimin e Këshillit të Dishiplinës 
nr. 6 datë 27-P-1942=XX; 

Dekreton 
Neni 1 

Zot. Apostol Malo, grupi C) grada XI-të, Sek 
retar i Tatimeve pranë Intendencës Financjare të 
Vlonës, në bazë të Nenit 45 të Dekretit Mëkambë 
suer nr. 105 datë 3-ft.194.0-XVlII, mbi gjëndjen juri· 
dike, ekonomike e jerarhike 18 nëpunësavet civilë 
të Shtetit, deklarohet zyrtarisht dorëheqës. 

Neni 2 
Ky Dekret për të gjitha efektet hynë në fuqi 

qysh prej datës 1-2-: 942-XX; do të botohet në Fle· 
toren Zyrtare të Mbretnisë dhe do t' i kumtohet 
Këshillit Kontrolluës për rregjistrim si dhe zyravet 
të tjera përkatëse. 

· Tirenë, 4 Shtatuer 1942-XX. 
Ministri i Financa vet: 
Shuk Gurakuqi d. v . 

D. n. 80 - Pushim Marëshalli të Policis 

N-Ministri Sekretar Shteti për P. e Mbrendëshme 
Mbassi pa propozimin Nr. 318, datë 18-8-42-XX. 

të Drejtoris së Përgjithëshme të Policis, me të cilin 
kërkohet që Marëshalli i Kl l-rë, Alberico Michele, 
të mos bajë ma pjesë në Trupin e Armatosun të 
Polici, së Shqipnis, dhe të kethehet në vendin që 
ka në molin e Policis së Mbretnis Italjane; 

Mbassi pa Dekretin Mëkambësuer Nr. 15, datë 
27-II-1042-XX, mbi atributat e autoritetevet me fun 
ksione policije, dhe mbi krijimin e funksionimin e 
Trupit t' Armatosun të Policis ; 

Dekreton; 
Marëshalli i Klcsit të l-rë Alberico Michele, ~! 

nga data 15 Gusht 19~2.XX, pushon së bami pjesë 
në Trupin e Armatosun të Policis së Shqipnis 
mbassi do të kthehet në molin e Policis së Mbret 
nis Italjane. 

Ky Dekret, për dijeni e veprim, do t'u .komu, 
nikohet të gjithë Zyrave përkatëse, dhe Ministris së 
Kulturës Popullore, për fa botue në Fletoren Zyr 
tare të Mbretnis. 

Tiranë, më 4-IX-4.2-XX. 
N/Ministri i P. të Mbrendëshme: 

Mark Gjomarkaj d. v. 

D. n. 78. Pezullim nëpunësi 
N/Ministri l.ekretar Shteti per P. e Mbrendshme 
Mbassi pa shkresën Nr. 45 Res, datë 18-8-1942-XX, 
të Drejtoris së Përgjithëshme të Shëndetsis, me të 
cilën njoftohet se Z. Oazim Prodani. Drejtor i Pu· 
nëve Administrative pranë asaj Drejtorije tt Per· 
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gjithëshme, me datën 22-7-194.2-XX, asht arrestua 
prej organeve të sigurimit publik të Kuesturës 
Mbretnore të Tiranës, për arësye politike; 

Mbassi pa nenin 7 të D. M. Nr. 24, datë 10- 
2-194.l~XIX; 

Dekret on; 
Pezullimin nga puna me premje të rrogës, për 

nji kohë të pa caktueme, të Z. Oazim Prodani. 
Drejtor i Punëve Administrative pranë Drejtoris së 
Përgjithëshme të Shëndetësie. inkuadrua në grupin 
A, grada e VI-të të ruolit organik emnuer të Ad 
ministratës së Shëndetësis, dhe urdhnojmë që kundra 
tij të bahen ndjekje dishiplinore, Gjatë kohës që 
do të vazhdcjë pezullimi, bashkëshortes dhe dy fë 
mijëve të tij të mitun i lidhet nji shpërblim ushqimuer 
i përmuajshëm, baras me 4/5 (katër të pestat) e rro 
gës së tij muejore. 

Ky Dekret për të gjitha efektet ligjore, hyn në 
fuqi qysh me datën 2!-7-1942.XX, do t'i komuni· 
kohet Këshillit Kontrolluës për rregjistrim, dhe do 
~ botohet në Fletoren Zyrtare të Mbretnis. 

Tiranë, më 4.-IX-42-XX. 
N Ministri i P. të Mbrendëshme : 

Merk Gjomarkaj cl. v. ~~~~--~----------~ Emërim institutori në punë 

Ministri Sëkretar Shteti për Arsimin Botuer 

Mbassi pa Dekretin Mëkambësuer nr. 105 dt. 
2-4-1940.VXIII, mbi gjendjen juridike, ekonomike e 
jerarhike të nëpunsavet civilë të Shtetit; 

Mbassi pa përfundimin e konkursit për 1 O in 
stitutore në provë të grupit 8, shpallun me Dekret 
Ministruer me datë 18 9-1941; 

Dekreton, 
Neni 1 

Zojusha Viktore Mileta, që ka dale fituëse në 
konkurs, emnohet Instiutore në provë për 6 muej 
pranë Konviktit Femnuer të Shkodrës, Grupi B, gra 
da XI. me rrogë muejore fr.shq. 150. 

Neni 2 
Për të gjitha efektet ky Dekret hynë në fuqi 

prej datës së fillimit në detyrë të së naltpërmen 
dunës. 

Ky Dekret do t' i kumtohet Këshillit Kontro 
llues p. ër regjistrim dhe zyrave të tjera përkatëse 
dhe do të botohet në Fletoren Zyrtare të Mbretnis. 
· Tiranë, me 31-8-194.2-XX, 

Ministri: 
Xhevat Korea d. v . 

Pranim dorëheqje Kryesekretari të Kl. l-rë 

Jfinistri Sekretar Shteti për Ekonomin Kombëtare 

Mbasi pa telegramir. d. 25 Oershuer 1942-XX, 
me anin e të cilit Z. Gaqi Goxhamani, Kryese 
kretar' i Kl. l-rë i Administratës së Odave të Tregë 
ijs, percshtron dorëheqjen; 

Mbassi pa Dekretin Mekambësuer datë 3 Prillë 
194.0-XVIII, nr. I 05, mbi gjëndjen juridike, ekono 
mike e jerarikike të nëpunsave të Shtetit; 

Dekreton: 
Neni I 

Z. Gaqi Goxhamani, Kryesekretar' i Kl, I-rë, 
Grupi A, Grada Vll, me sherbim n' Administratën 
e Odave -të Tregtia, i pranohet dohërheqja në për 
shtatmëni me përcaktimet · e nenit 45 të Dekretit 
Mëkambësuer që nalt-përmëndet. 

Neni 2 
Për të gjitha efektet e ligjës pranimi i kësaj 

dorëheqje fillon nga data 15 Shtatuer 194.2-XX. 
Ky Dekret i kumtahst për botim Fletores Zyr· 

tare të Mbretnis dhe për regjistrim Odës së Tregë 
tis Beratit. 

Tiranë, më 4 Shtatuer 1942-.A X. 
Ministri Ek. Kombëtare 

K. Kotte 

D. nr. 82. - Emërim Marshalli të Policisë 

N Ministri Sekret. Shteti për Punët e Mbrendëshme 

llt1basi pa shkresën nr. 296, datë. 1-9-1942-XX, 
të Drejtoris së Përgjithëshme të Policis; 

Mbasi pa D. M. nr. 15, datë j'?-11-194.2-XX, 
mbi atributet e autoriteteve me funksjone policije, 
dhe mbi krijimin e funksionimin e Trupit t' Arma 
tosun të Policis ; 

Dekreton: 
Z. Ridolfi Nino, Marëshal i Klasit të Ill, merret 

në sherbim të Trupit t' Armatosun të Policis së 
. Shqipnis, me të drejtë rroga prej datës 26 Gusht 
194.2-XX. 

Ky Dekret, për dijeni e veprim, do t' u ko 
munikohet të gjithë Zyrave përkatëse, dhe Mini· 
stris së Kulturës Popullore, për fa botue në Fletoren 
Zyrtare të Mbretnis. 

Tiranë, e 8-9-1942-XX 
N/Ministri i P. Të M,.arendëshme 

Mark Gjomarkaj d v. 

D. n. 69 - Pezullim Sekretari Komuneje 

N Ministri Sek. Shteti për Punët e Mbrendëshme 
Mbassi pa shkresën nr. 235/II Res, datë 11-7- 

1942-XX, të Prefekturës së Dibrës së Madhe, me 
të cillën raportohet se Sekretari i Komunes së Ba, 
nicës, Z. Selim Daci, asht denoncue në Gjykatën e 
Gostivarit, për çështje immoraliteti, 

Dekreton, 
Nen i vetëm 

Pezullimin nga detyra me shveshje nga rroga 
të Sekretarit të Komunes së Banicës Z. Selim Daci, 
për një kohë të pa coktueme. 
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Ky dekret do të botohet në Fletoren Zyrtare 
të Mbretnis. 

Tiranë, me 1-VIII-42-XX. 
N/Ministri i P. të Mbrendshme 

Mark Gjomarkaj d. v. 

Deklarim nëp. dorëheqës 
Ministri Sekretar Shteti për Financat: 
Mbassi pa Dekretin Ministruer Nr. I 01 datë 

12-V-1942.XX, që aprovon tabelat organike emnore 
të personelit të përkohshëm ndër Financat e To 
kavet të Lirueme • 

Mbassi pa shkresën Nr. 626/I datë 28-VII-42-XX, 
t' Intendencës Financjaie të Tetovës, me të cilën 
njoftohet Ministrija se Z. Rustem Rustemi asht emnue 
si Sekretar pranë Gjyqit të Tetovës; 

Dekreton: 
Neni 1 

Z. Rustem Rustemi, Praktikant pranë Intendencës 
Financiare të Tetovës, në bazë të Nenit 45 të Dak 
retit Mëkambësuer Nr. 105 datë 3-IV-1940-XVHI 
deklarohet zyrtarisht dorëheqës. 

Neni 2 
Ky Dekret për të gjitha efektet ligjore hynë 

në fuqi qysh prej datës 31-VIl-1942-XX, do të bo. 
tohet në Fletoren Zyrtare të Mbretnisë dhe do t' i 
kumtohet Këshillit Kontrolluës për rregjistrim. 

Tiranë, me 14-8-1942-XX. 
Ministri i Financa vet: 

· Shuk Gurakuqi ct. v. 

Pranim dort heqjeje nëp. 
Ministri Sekretar Shteti për Financat: 
Mbassi pa Dekretin Mëkambësuer Nr. 105 datë 

3-I-V-19W-XVIII, mbi gjëndjen juridike. ekonomike 
-e jerarhike të nëpunsavet civilë të Shtetit; 

Mbassi pa kërkesën me datë 1 O-VIII-1942-XX 
me të cilën Zot. Ibrahim Ademi paraqit dorëheqijen 
o tij nga nëpunësija për arësye të domosdoshme 
familjare; · 

Dekreton, 
Neni 1 

Pranohet dorëheqja nga nëpunësija e paraqitun 
prej Zot. Ibrahim Ademi-t, Grupi C) Grada - XIV-të, 
Agjent i KL III-të në provë me shërbim pranë 
Agjencis Fincncicre t' !stokut. 

Neni 2 
Pranim' i dorëheqijes të përmëndunit ka efekt 

prej datës 15-VIII-1942-XX. 
Ky Dekret do të botohet në Fletoren Zyrtare 

të Mbretnisë dhe do t' i kumtohet Këshillit Kon 
trolluës për rregjistrim. 

Tiranë. me 14-8·1~42-XX. 
Ministri i Financa vet: 
Shuk Gurakuqi d. v, 
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D. n. 72. Ngritje mase pezullimi nëpunësi 

N-Ministri Sekretar Slueti për P. e Mbrendëshme 
Mbassi pa vendimin Nr. 303, d. 10-7-1942-XX, 

të Gjyqit të Shkallës . së l-rë të Korçës, dhanë mbi 
pafciësin e Z. Haki Blloshmi, Kryetar i Komunes së 
Librazhdit, 

Mbassi pa Dekretin Ministruer Nr. 51, dt 
24-6-1942-XX, mbi pezullimin e tij nga detyra, me 
xhveshje nga rroga, për nji kohë të pa ccktueme . 

Dekret"on, 
Nen· i vetëm 

Ngritjen e masës së pezullimit të Z. Hski 
Blloshmi, Kryetar i Komunes së Librazhdit, tue i 
këthye të gjitha të drejtat e provueme me Dekretin 
Ministruer Nr. 51. datë 24-6-1942-XX, tue e autorizue 
të përrnëndunin me fillue në detyrën që kishte, 
dhe tue i pague të gjitha rrogat, qysh nga data 
e ndalimit të pagesës. 

Ky Dekret hyn në fuqi, me datën e sotme. 
dhe do të botohet në Fletoren Zyrtare të Mbretnis. 

Tiranë, me l l-VIII-42-XX. 
N, Ministri i P. ta Mbrendëshme: 

Mark Gjomarkaj d. v. 

D. nr. 79. Marrje Marë,halli në shërbim t._ë Policis 

Ministri Sekretar Shteti për Punët e Mbrendëshme 
Mbassi pa shkresën nr. 0385, datë 22-8-19~2-XX, 

të Drejtoris së Përgjithëshme të Policis . 
Mbm:si pa D. M. nr. 15, datë 27-11-1942-XX, 

mbi atnbutat e autoriteteve me funksione policije, 
dhe mbi krijimin e funksionimin e Trupit t'Armato 
sun të Policis ; 

Dekreton 
Marëshalli i Klasit të III-të Ivaldi Vincenzo, 

merret në shërbim, me të njajtën gradë, në Trupin 
e Armatosun të Policis së Shqipnis, me të drejtë 
rroge që nga data 16 'Gusht 1942-XX. 

Ky Dekret, për dijeni e veprim, do t' u komu 
nikohet të gjithë zyrave përkatëse, dhe Ministris 
së Kulturës Popullore, për ta bo ue në Fletoren 
Zyrtare të Mbretnis. 

Tiranë, më 't-9 1942-XX. 
N-Ministri i P. të Mbrendëshme 

Mark Gjomarkaj d. v. 

D. nr. 77. - Marrje funksionarësh 
në shërbim të S. P. 

N-Ministri Sekretar Shteti per Punët e Mbrend.~hme 
Mbassi pa shkresën nr. 0385, dt. 18-8-1942-XX 

të Drejtoris Së Përgjithshme të Policis , 
Mbassi pa D. M. 15. datë 27-2-1942-XX, mbi 
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atributet e autoritetevet me funksione policije, dhe 
mbi krijimin e funksionimin e Trupit t" Armatosun 
të Policis; 

Dekreton 
1) Mareshall i kL l-rë Raso Gino; ?) Mareshall 

i kl. I-rë Gioia Tommcso . 3) Mareshall Kl. III-të. 
Sorge Aurelio, 4.) Brigadier Gallo Vittorio; 5) Bri 
gadier Paone Francesco ; që · nga data 1 Gusht 
l 942-XX, merren me shërbim, nga Trupi i Arma 
tosun i Policis së Mbretnis s'Itclis, në atë të Policis 
së Shqipnis. 

Ky Dekret per dijeni e veprim, do t'u kornu 
nikohet të gjithë zyrave përkatse, dhe Ministris së 
Kulturës Popullore, për t'c botue në Fletoren Zyr 
tare të Mbretnis. 

Tiranë, më 4.-9-1942-XX 
N-Ministri i P. të Mbrendëshme 

Mark Gjomarkaj d. v. 

Ndreqje në Rregullordn mbi ndërtimet në Kryeqytët 
Ministri Sekretar Shteti pël' Punët e Mb,endëshme· 

Mbassi pa Dekretin e vet datë 15->194.2-XX 
me të cilin aprovohet rregullorja mbi menyrën e 
dhanëjes së lejes për ndërtimet e godinave të qyte 
tit Tiranës; 

. Mbassi pa shkresën nr. 5572 dt. 17-8-194.2-X..X 
të Zyrës Oendrore t'Edilicies dhe Urbanistikës me 
të 'cilën shfaqet nevoja me i ba disa korregjime e 
përmirësime Rregullores së nolt-përmendun, 

Dekreton 
Neni i vetëm 

Fraza «Aprovon Rregulloren mbi menyrën e 
dhanejes së lejes për ndërtimin e godinavet të qy· 
tetit të Tiranës» ndryshohet në këtë menyrë: 

«Aprovon» 
Rregulloren Bashkiake te ndërtimeve për qyte· 

tin ë Tiranës e cila. . . . > 
Neni i kësaj Rregulloreje ndryshohet si ma 

poshtë: 
«Këjo Rregullore do të hyejë në fuqi mbren 

de dy muejve nga data e botimit të sajë në Fleto 
ren Zyrtare të Mbretnis dhe do t'cpkkohet për qy 
tetin e Tircnës». 

Ky Dekret do të botohet në Fletoren Zyrtare 
të Mbretnis. 

Tiranë, më 8.C.194.2-XX. 
N-Ministri i Punëve të Mbrendëshme : 

Mark Gjomerkaj d. v. 

D. nr. 81. - Pranim dorëheqjeje agjenti burgu, 

N-Ministri Sekretar Shteti për Punët e Mbrendëshme 
Mbassi pa shkresën nr. 2526, datë 27-8-194.2-XX, 

të Prefekturës së Elbasanit, me të cilën përcillet 
lutja e z. Myrsel Laraku, agjent i kl. II, grupi C, 

grada Xlll. në burgun e Elbasanit, i cili, për arë. 
sye familjare, ep dorëheqjen. 

Mbassi pa nenin 4.5 të Normave mbi gjen· 
djen juridike, ekonomike e jerarqike të nëpunsave 
të Shtetit, t'aprovueme me D. M. nr. 105, datë 3- 
4.-194.0-XVIII, botue në Fletoren Zyrtare të Mbret 
nis, nr. 55, datë 7-4.-194.0-XVIII, 

ekreton 
Neni ·1 

Pranohet dorëheqja e z. Myrsel Laraku, a 
gjent i kL II, me sherbim në burgun e Elbasanit, 
i inkuadruem në grupin C, grada e XIII, të mole 
ve organike emnore të personelit tAdministrotës së 
P. të Mbrendëshme. 

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

në fuqi me datën 30-9-194.2-XX, dhe për dijeni e 
veprim do t'u komunikohet të gjitha zyrave për· 
katëse, edhe do të botohet në Fletoren Zyrtare të 
Mbretnis. 

Tiranë, më 8-9-194.2-XX. 
N-Ministrt i P. të Mbrendëshme 

Mark Gjomarkaj d. v. 

Shkarkim Sekretarësh Komunesh 

Mbassi u-muerr dhe pëlqimi i P. T. Kryesis së 
Këshillit të Mimstrave, komunikua me shkresat e 
saja nr. 6/164 e nr. 6/166, datë 27 Gusht l942-XX, 
Sekretarët e Komuneve: Therepel. Duhlë, Brod. 
Stencë (Volkov), Dibri. Dushar e Mislodezhdë, Zz. 
Memo Meta. Ndoc Gashi, Mehmet Shala, Hcki 
Myftiu, Gjon Oroshi, Shefqet Sherafi dhe Sadik 
Maloku, me urdhënat e Ministris së P. Mbrendë 
shme nr. 172,630, e nr. 172/631, datë 5-8-942-XX; 
shkarkohen nga detyrat; për arësye se, tre të pa 
rët kanë abandonue detyrën pa leje, i katërti dhe i 
pesti, janë propozue për gradim, i gjashti ka para 
qitë dorëheqjen për arësyena familjare, e cila i asht 
pranue, dhe ay i fundit, asht mësues, dhe kalon 
n Administratën e Arësimit. 

Tiranë, më 8·9· 194.3-XX 

SHPALLJE -- ANKANDI 

Zyra e Përmbarimit Kolonjës shet n' ankand 
gjashtëmbëdhjetë pjesa të pa ndara mbi njëqint e 
njëzet pjesë (16/120), të kullotës verore të ditur me 
emrin «Varibop». kullotë e cila ndodhet mbi katun 
din Starje të juridiksionit kësaj gjykate, me sipërfa 
qe e teia pesëmijë (5000) dynymë, me kufi: nga 
Lindja me sërtin e Gramozit dhe kufiri Shqiptaro 
Grek, nga Perëndimi me bregun e qojtur Goricë e 
badhë, dhe udhën e Polengës, përpjek me udhën 
e Lamovicës. nga Veriu me kullotën Vallamarë, 
dyke filluar në përroi i Vcribopit. rrëkeje, mburimi, 
sërti i Vallamarës, përpjek me kufirin e Greqisë dhe 
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nga Juga me kullotën e V a~ëfit, dyke filluar në u 
dha e Polengës dhe mer lumm e Lornovicës. të re 
gjistruara në radhorët e i~h Zyrës Kadastrës Kob 
njës nën nr. 6 datë 14 Prill 1928, të zotruara prej 
Nazima ~he Skënder Zylfikar Ypit. nga katundi 
Starje, të cilat pjesa janë çmuar prej eksperteve 
shtatëmijë (7( 00) Fr.shq. . . 

Ankanti i parë fillon pas tridhjetë ditëvet që 
nga data e botimit të dytën herë në Fletoren Zyr 
tare të kësaj shpalljeje dhe mer fund brëndc një 
muaji dhe ankanti i dytë dhe definitif fillon të ne· 
sërmën e mbarimit t' afatit t' ankoriës parë dhe mer 
fund brenda pesëmbëdhjetë ditëvet, n orën 5 pas 
mes dite kurse do t' i dorëzohen ofertuesit të fundit... 

Para, lajmërohen t' interesuarit që dështojnë të 
blejnë këto pjesa, tëf prezantohen në Zyrën e Për 
mbarimit Kolonjës.", për të dhënë ofertën e tyre, 
dyke u konformuar me dispozitat e nenit 451 të 
shtetit II, Pr. C. . . . . . . . 

Kjo shpallje botohet dy herë resht në Fletoren 
Zyrtare dhe si të jetë komunikuar dhe afishuar rre 
gullisht, dhe zëri vendin e komunikimit për debito 
rët të cilëve nuk ju dihet banimi. . . . 

Ersekë, më 8 Korrik 1942-XX. 
Gjyqtari Pcqtuës 

SHPALLJE 

Eshte deklaruar e interesit publik dhe mandej 
dekretuar për shpronsim sipërfaqeja-tokë e përbërë 
prej (3264) Tremij e dyqind e gjashtëdhjet e katër 
metrash katrore, e ndodhur në hgjen Shkoze të 
Fierit dhe e shkëputur nga ara <Yrti Subcshits . e 
kufizuar këjo e fundit nga Lindja të Zoterit dhe nga 
tre anët e tjera Udha, prone e ZZ. Bahu e Namik 
Resuli dhe Ylvi, Sebahedin e Riza Resuli. 

Toka në fjalë është shpronsuar kundrejt shumës 
së përgjithëshme prej Fr. Shq. (1305') Trembëdhjet 
mij e pesëdhjet e gjashtë, shum h}jo e cila është 
depozituar, në emër të pronarëye të s1për-sllenuar 
në Bankën e Napolit ( dega e Fierit) dhe xc për të 
urdhruar pagimi i sajë atyre mbcsi •ë kc.ojnë (30) 
tridhjet dit që nga data e botimit të. kësaj shpol.jeje 
në Fletoren Zyrtare. 

Fier, me 7 Shtator 1942 XX. 
Kryetar· i Boshkn 

SHPALLJE 
Në bazë të vendimit Kryes s Permbcnrnit El 

basanit Nr. 4.56 datë 9- VI 1, 4.2 është vendosur shitja 
e pronave të poshtë shënuara di.ke doklerucr këtë 
Gjykatë, të cilat janë: 

1) Një shtëpi me bahçe -:të lag,en Çesme ~e 
një rënjë ullini në rrugën e Ka vajës kuh : përpara 
i zoti, mbrapa shtëpija e Beqirit e Y mer Agges 
Djoth : rruga, e ", Maitas: po rruge 2) Një orë me 
sipërfaql, tre ' dynyjn morendo r.ë të giashtë dru 
ullij në kat.~ Fatish në sinorin Draget, kufi të toshrne: 

L. Ai Leshi, V; Hysen Kavaja, P: e J, Ali Lehi 3). 
Një tokë dynym tre me njëmbëdhjetë rënjë ullij 
mbrenda me kufi: L: përoj. P. kodra e madhe, V e 
J, lemi 4.). Nëntë dru ullij që ndodhen në lagjen 
Teqe Peqinit në vendi ke e buta me kufit e tre· 
gueme si ma sipër të asaj toke, tue u ·pjestue vlefta 
e shitjes e pasunis siperme prej 106 pjeseve, 56 pjesë 
paditësi Hysen Dakli dhe nga tridhjetë e tre pjesë 
për shoqe Leme, Fike e Sadet dhe pesë pjesë Mah 
muti të bijt e Dekojuzit Hysen e Fatime Haxhi Sa 
lliut nga Peqini. 

Afati i · shpalljes së këti• ankandi është për 
tridhjetë ditë nga data e shpalljes në Fletoren Zyr 
tare dhe atati i dyatë është pesëmbëdhjetë ditë nga 
data e nesërme. 

Ofertusit që kanë me u prezantue në Zyrën e 
Përmbarimit Peqinit për me vue pe, për blerjen e 
pronave të sipërm e do të konformohen me dispo- 
zitat e nenit 4.53 të sht. II. P. C. · - 

Peqin, me 9-VII-194.2. 
Përmbaruesi 

SHPALLJE 
Si mbas vendimit të dhanun prej Kryesis Për 

mbarimit pranë kësajGjykate Nr. 138 datë 9-VII-94.2 
është vendosur shitja në ankandë të pronavet të 
poshtë shënueme, 

1) Ara Balleshe me sipërfaqe 754.0 M. K. 2). 
Ara Zalli me sipërfaqe 1600 M. K. 3). Ara Hastyrke 
3300 M. K. 4.). Shtëpija me dy dhoma përdheske 
me një shtëpi buke me një truallë 15 M. gjatësi e 
5 Metro gjerësi. 5). Një ullishtë me telembedhjet e 
rënjë ullijë e një pjergullë Rushi. 6) Një ullishtë te 
ara e Gjatë me katërmbledhjetë rrënjë ullinjë dhe 
katër pjergulla rushi. 7) Një ullishtë me emër Oafa 
e Zabeht me pesë rënjë ullinjë. 

Ofertusat që do të paraqiten në Zyrën e Për 
mbarimit të Peqinit do të konformohen me dispo 
zitën e · Nenit 4.53 të sht. II. P .. Civile plotësishtë. 

Afati i këti ankandi i parë është tridhjetë ditë, 
dhe fillon nga data e shpalljes së këti ankandi, dhe 
afati i dytë ësht pesëmbëdhjetë ditë dhe fillon nga 
data e nesërmë e shpalljes së dytë. 

Peqin, me 9-VII-194.2-XX. 
Përmbarusi 

SHKURTIM-.- ANKANDI 
Shpallje 

Me bazë të vendimit Kryesis Përmbarimit El 
boscnit , me nr. 209 datë 17-4.-194.2; deleguarë për 
veprim shitjen e pronavet këtë Gjykatë, shiten me 
nnkandpronct e poshtë shenueme, 

1) Një arë me emërin Goshe I. dynym kufi 
L rruga e katundit, P. V Ramazan Deda J. Hysni 
Deda. 2) Një arë me emërin_Gjoshe dynym 13 ku 
fi Hysni _Deda P.V. Ramazan Dedo',e J. vijcr" e·~Ujit. 
3) Nie arë me emërin Renos 20 dynym kufi L Is- 

BKSH



FLETORJA ZYRTARE 16 Shtator 1942-XX Nr. 105 16 

mail Dushku, P. Hysni Deda V- rruga e përgjithë 
shme e J. Islam Dushku. 4.) Një arë me emërin 
Rrenos 15 dynym kufi L. Ramazan dhe Isuf Deda, 
P. Ahmet Deda, e J. Hajdar Deda e V. Ali Sheshi. 
5) Një arë me emërin Trualli i çollakut dynym 8 
kufi L. Ramazan Deda, P. Përoj i Katundit, J. ruga 
e vakfit, e L. Ramazan Deda e ruga e katundit. 
6) një arë me emërin Kopshti dynym 14. kufi nga 
L. rruga e katundit, P. Latif Gjyzi, V. sherif Hoxka 
e J. Oamile Shaban Deda. 7) Njezet e pesë rënjë 
ullinjë në vendin e quajturë Vështi kufi L. Mersin 
Aliu, P. rruga e katundit. V. Ali Aliu, e J. Rcbihc 
ne Osmani Aliu 8) Njëzet e katër rënjë ullinjë ollo 
skodër kufi L. rruga e katundit P. Ramazan Deda, 
P, Oerim Aliu e J. Rabihane Osman Ali; 9) njëzet 
e dy rënjë ullinjë me vendin alloskoder Kufi L. Ra 
mazan e Hojdar Deda, P. Oerim Ahu. J. Mahmut 
Bofxhefe e Haider Deda V. Shane e Alijet. 

Pronat ndodhen në katundin Rogozhmë, të 
gjitha. 

Afati i ankandit të parë ashtë tridhjetë ditë 
dhe fillon nga data e shpalljes në Fletoren Zyrtare, 
dhe ankcndi dyjte është pesëmbëdhjetë ditë fillon 
nga data e nesërme e mbarimit të afatit të parë. 

Ofertusat që kanë me u prezantue në Zyrën 
e Përmbarimit të Peqinit për me vue pe, për ble 
rjen e pronavet të siperme e, do të konformohen me 
dispozitat e nenit 4.53 të sht. II. P. C. 

Peqin, me 9-7-194.2. 
Përmbarimi 

Shpallje Gjyqesh 

VENDIM AFATI PËR T' ARATISUR 
Mbasi nuk asht zanun Selim Noka i biri i 

Iljazit bcnuës në katundin Kalis qi pandehet se me 
d. 6-5-1939-XVII ka vra-vdekun të qujtunin Shaban 
Ramadanin nga ay katund Kryetaria e Gjykatës së 
ihk. l-rë Prizrenit, që prej datës shpalljes të këti 
vendimi, të pandehnit përmendun i nep dhetë ditë 
afat, për me u prezantuë para gjykatës. Në qoftë 
se nuk i paraqitet gjykatës mbrenda këti afati vër 
tetohet 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 sikvestruë pasunia dhe 
me as nji mënyrë nuk ka me posë të drejtë ankimi 
mbi veprimet e bamuna. 

Të gjith karabinerët e policët janë të detyruem 
me zanjen e tij. 

P6r plotësimin e veprave të përmenduna i asht 
shkrue Prokuroriës Shtetit dhe në mbështetje të nenit 
371, 372 të procedurës penale shpallet ky vendim. 

Prizren më 22- Vll-194.2-XX. 

. * * Mbasi nuk asht zanun Selim Noka i biri i 
lj azit banuës në kat. Kalis të Lumës qi pandehet se 

me d. 20-7-1939-XVII ka vra-vdekun të qujtunin 
Hasan Limanin nga kat. Kalis Kryetaria e Gjykatës 
së Shk. Shk. l-rë Prizren që prej datës shpalljes të 
këti vendimi, të pandehunit përmenduri 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 rrëzue të drej (at civile, .kc me ju sikvestruë pa 
sunia dhe me as nji mënyrë nuk ka me posë të 
drejtë ankimi mbi veprimet e bamuna. 

Të gji th karabinerët e policët janë të detyruem 
me zanjen e tij. 

Për plotësimin e veprave të përmënduna i asht 
shkrue Prokuroriës Shtetit dhe në mbështetje të ne 
mt 371,372 të procedurës penale shpallet ky vendim. 

Prizren më 22 7-1942-XX. 
THIRRJE 

I qojturi Jani Batili nga katundi Lojdhë (Gre 
qi), i akuzuar sepse më datë 1 Dhjetor 194.0 ka ka 
lue kufirin gr e k o - sh q i pt ar tinëzisht dhe pa 
pasaportë ose dokument tjetër aq vleftëse si dhe 
kanë kalue kontrabandë doganore, thirret dhe fto 
het për t'u prezantuar para Gjykatës të Paqit të 
Konispolit për t'u gjykuar me datë 23 Tetor 194.2- 
XX ora 10 para dreke. 

I njoftohet se në rasë mos prezantimi të tij di 
tën dhe orën e sipërshënuar dhe pa e justifikuar 
mosardhjen, Gjyqi ka për t'u shikuar në mungesën 
e tij. 

Kjo thirrje e botueme në Fletoren Zyrtare të 
Mbretnisë zën vëndin e komunikimit të rregulltë. 

Konispol, më 26-7-194.2-XX. 
Gjyqtari Paqtues 

·le 

Të qojtunit Stuio Mino Foto, Stujo Jorgji .Ior 
gji dhe Jani Tushe Tusha nga katundi Hopës (Gre 
qi), t' akuzuar sepse më datë 13 Prillë 194.2-XX kanë 
kalue kufirin greko-shqiptarë pa pasaportë ose 
dokument tjetër aq vleftëse si dhe kanë kalue 
kontrabandë doganore, thirren dhe ftohen pir t' u 
paraqitun para Gjykatës Paqtuese të Konispolit për 
t'i gjykuar më datë 23 Tetor 194.2- XX ora 1 O para 
dreke. 

Ju njoftohet se në rast mos prezantimi të ty 
re në ditën dhe orën e sipër-shënuar, Gjyqi ka për 
të vazhduar në mungesën e tyre. 

Ki.> thirrje e botueme në Fletoren Zyrtare të 
Mbretnisë zën vëndin a komunikimit të rregulltë. 

Konispol, më 28-7-194.2-XX. 
Gjyqtari Paqtues 

Shtyp, Luarasi Tirani 
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KONDITAT E PAJTIMIT 

BOTOHET PREJ MINISTRIS SË KULTURËS POPULLORE 

TAKSA e RREGULLA P£R SHPALLJET 

PIR SHGIP£Rl. ITALI e PERANDOR.I • 
• JASHT£ (Shtete tt B. Postal) 

pir oj! vit fr. Shq. 20 
• • • 30 

(për 6 muaj , gjysma) 
NII Numur (deri 16 faqesh) I muajit n· udhtlm, fr. Shq. 0,20 

• • • I vjetlr • 1.- 
(Numura tA veçanta shiten edhe nA L!brar!tA) 
TA hollat pir pajtime ose pir sasi numurash a koleksione pa· 

guben no Zyren e Financave no çdo vend dae dëftesa r1rkatlse 
duhflt t' 1 d&rgohet Mili!str!s së KULTUR£S POPULLORI:. 
pir FLETOREN ZYRTARE, nga jashtl pajtimi mund te dlrgohot 
me çek banke, toe shtua fr. shq. O 70 për pullat e dlftesls, dhe 
,eo n'atl drejtim. 

Kur nuk kalon n!ë shtylle (shqip e ttallsht) 
Pllr ma 1hum se nll shtv'1ë (pilr edo shtyllA) 

fr. Shq. 10 
5 

Botohen po vleftO shpallte: ·i'u perkwln gjyqeve o,e admlnl!trat11 Sbt•tnore c:lbe 
ato ti ctll,uemet !'atilla ose to p&tJa,btueme llgjlruht n110 pagimi taksave Sbtetnor•. 
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rat • para pa, mbritje, ,o tyre nl Redaksi 

page,a e ,bpalljevet bihet ,1 edha pir pafUmst r,I Zyrat Plnancjar• 

DREJTIMI por korrespondenca dhe page,at Oshi 
MlNISTRISE SE KULTURES POPULLOR~ 

(FLETORJA ZYRTARE) 
TIRAN~ 

PERMBAJTJE 
Këthirn në Ligjë D.:\L 

(me ndryshime) 
1) LIGJË 26-6-1942-XX n. 211 D.M. n. 255 (1941) f. 1 
2) » » n. 212 » » 321 » • 2 

(pa ndryshime) 
3) LIGJË 26-6-1942-XX n, 213 » » 348 » » 2 . 
4) » » n. 214 » » 282 » » 2 
5) » » n. 215 » » 252 » » 3 
6) » n. 216 » » 284 » •) » » ,) 

7) » » n, 217 » » 287 » » 3 
8) » 2-8-1942-XX n. 218 » » 283 » » 3 
9) » » n. 219 » » 37 » » 4 
10) Dekrete Ministrorë » 4 
11) Konkurs për 25 v. institutorë » 5 
1~) Konkurs për mësuese ekonomije shtëpije » 5 
13) Fletë-shpallje e Admin P. T. T: ,, » 6 
14) » » e Prefekturës Prishtinë » 7 
15) » .. e Prefekturës Shkodër » 8 
16) » » e Bashkis së Vlorës » 9 
17) Listë emnore imigrantësh Jë çregjistruem » 9 
18) Shpallje Gjyqesh » 9 
19) Lotarija Kryqit të Kuq » 14 

SOMMARIO 
Conversione in Legge di D.L. 

- - -- 
(oon modifiche) 

1) LEGGE 20-G-194~-XX n. 211 D.L. n. 255 (HHI) p. 15 
~) » » n. 212 » » 321 » >: 15 

(senza modif'iche) 
3) LEGGE 26-6-1942-XX n. 213 D.L. n. 348 (1941) » 16 
4) >> . n. 214 » » 282 » » 16 
5) » » n. 215 » » 252 . » 16 
6) » ,. n. 216 » » 284 » » 1G 
7) » » n. 217 » » '287 » » 1fi 
8) » 2-8 1942-XX n. 218 » » 283 )> " 16 
9) » . n. 219 » » 37 » » 16 

LIGJË d. 26. Qershor 1942-XX Nr. 211 

Këthim në Iigjë i D.M. n. 255 (1941) 
(me ndryshime) 

NA 
FRANCESCO JACOMONI DI SAN SAVINO 

MËKAMBËS I PËRGJITHSHËM I MADHNJS Tl.l 
VIKTOR EMANUELIT~ III 

PËR HIR TË ZOTIT E VULLNE'l' TË KOM13TT 
:MBRET I ITALIS DHE I SHQIPNIS 

PERANDOR I ETIOPIS 

Kshilli i Epërm Fashist Korporativ, me anën e 
Komisjoneve të tija ka aprovue; 

Në virtyt i' autoritetit që Na asht dhanë, kemi 
sanksjonue dhe promulgojmë sa vijon: 

këthimin në ligjë të Dekretit Mëkambësuer Nr. 
'ZSi:> dt. 7.8 l9!1 mbi shtimin e çmimit të krypës, m o 
këto ndryshime: 
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Në paragrafin e tretë ti' nenit (i, fraza: «përveç 

kur Shoqnija S.T.T.A. të jetë në gjendje t'i bajë ballë 
nevojavet-, ndryshohet kështu : «kur Shoqnija S.J.T.A. 
nuk do të jetë në gjendje t'i bajë ballë nevojave». 

Në nenin 9, fraza: «për këtë gjestiou abrogohen 
të gjitha normat», ndryshohet kështu: «pt•r këtë gje 
stion nuk zbatohen lë gjitha normat-. 

Urdhënojmë që kjo Li gjë të radhohet në fletoren 
Zyrtare të Mbretnis, tue i dhanë mandat cilitdo që i 
përket t'a respektojë dhe me hajë që të respektohet. 

Tiranë, më 'iW.6.1942-XX. 
Francesco Jacomoni d. v. 

Shuk Gurakuqi d. u. M. Kruja d. v. 

LIGJi:: 26 Qershuer HIH-XX Nr. 212 

Këthim në ligjë i D. M. n. 321 (19tl) 
(me ndryshime) 

NA 
FRANCESCO JACOMONI DI SAN SAVINO 

MËKAUBËS I PËRGJITHSHË)I l :c\lADHXfS TIJ 
VIKTOR EMANUELIT III 

PËR HIR TË ZOTIT E VULLNET TË KO::\fBIT 
MBRET I ITALIS DHE I SHQIPXIS 

PERAt~DOR I ETlOPIS 

Këshilli i Epërm Fashist Korporativ, me anën 
e Komisjorieve të tija ka aprovue ; 

Në virtyt t' autoritetit që Na asht dhanë, kemi 
sanksjonue dhe promulgojmë sa vijon : 

Kthimin në ligjë të Dekretit Mëkambësuer Nr, 
:l':21 datë 27-11-1941-XX, mbi krijimin e Zyrës Nën 
kryetari në Këshillin Kontrollues, më këtë ndryshim : 

Neni 3 ndryshohet në këtë mënyrë: 
«Nënkryetari bashkëpunon me Kryetarin dhe 

e zavendëson atë në rast mungese ose pengimi, merr 
pjesë në Këshill me të drejtë vote dhe asht antar 
efektiv në çdo Komisjon a Këshil që me ligjët në 
veprim asht ngarkue Kryetar' i Këshillit Kontrollues». 

Urdhënojmë që kjo ligjë të radhohet në Fleto 
ren Zyrtare të ::\Ibretnis, tue i dhanë mandat cilitdo 
q' i perket me respektue dhe me ba që të respek 
tohet. 

Tiranë, me 26-6-1942-XX 
Francesco Jacomoni d, v. 

Shuk Gurakuqi d. v. M. Kruja d. v. 

LIGJt d. 2G Qershor ffM-2-XX Nr. 213 
Këthim në ligjë i D. M. n. 348 (1940) 

(pa ndryshime) 

NA 
FRANCESCO JACOMONI DI SAN SAVINO 

Mëkambësi i Përgjithëshëm i Madhnis së Tij 
VIKTOR EMANUELIT I1l 

Për Hir të Zotit e Vullnet të Kombit 
MBRET I ITALIS DHE I SHQIPNIS 

PERANDOR I ETIOPIS 
Këshilli i Epërm Fashist Korporativ, me ani;n e 

Komisjonr-ve tt, tija, ka aprovuc ; 
Në virtyt t' autoritetit që Na. asht dhanë, kemi 

sunksjonue dhe promulgojmë sa vijon: 
Kthimin në Ligjë të Dekretit ~lëkambi·sner Nr 

::48 dalë 2H 8-1\HO-XVIII, mbi dhanjen e uji huaje 
Entit për aprovizionimin e nëpunsave u, Shtetit, pa 
ndryshime. 

l.'rdhf,nojmi' që- kjo l.igjë të radhohet në Fleto 
ren Zyrtare të Mhretnis, Lue i dhanë mandat cilitdo 
q' i përket me respektue dhe me ha qi• u, respek 
tohet. 

Tiranë, 26 H 1\Hi-XX 
Francesco Jacomoni d. v. 

JU.· Kruja d. I'. K. B. Miroka] d. v. 
Shuk Gurakuqi d. v. 

LIGJe d. 2(i Qershor 1!}42-XX Nr. 214 
Këthim në ligjë i D. M. n, 282 (1941) 

(pa ndryshime) 

NA 
FRANCESCO JACOMONI DI SAN SAVII\O 

Mëkambës i Përgjithshëm i Madhënis së Tij 
VIKTOR EMANUELIT Ill 

Për Hir të Zotit e Vullnet të Kombit 
MBRET I IT ALIS DHE I SHQIP NIS 

PERANDOR I ETIOPIS 
Këshilli i Epërm Fashist Korporativ, me anën e 

komisjoneve të tija, ka aprovue ; · 
Në virtyt t' autoritetit që Na asht dhanë, kemi 

sanksionue dhe promulgojmë sa vijon: . 
Këshimin në ligjë të Dekretit Jlëkambësuer Nr. 

282 datë 3-10-Hl41-XIX, mbi shtimin e taksës së mo 
nopolit, pa ndryshirnel 

U rdhëoojmë qi kjo Li gjë të radhohet në Fleto 
ren Zyrtare të Jlbretnis, tue i dhanë mandat cilitdo 
q' i i perset me respektue dhe me ba që të respek 
tohet. 

Tiranë, 26-6-1!)42-XX 
Francesco Jacomoni d, v. 

M. Kruja d. v. Shuk Gurakuqi d. v. 

BKSH



FLl~TOR.f A. ZYRTARE 17 Shtator 1942-XX Nr. 106 

LIGJE: d. 2G Qer.ihuer 1942-XX Nr. 215 

Këshim në ligjë i O. M. n. 252 (1941) 
(pa ndryshime) 

NA 
FRANCESCO JACOMONI DI SAN SAVINO 

MËKAMBËS I PËRGJITHSHËM I MADHNJS TIJ 
VIKTOR EMANUELIT III 

PËR HIR TË ZOTIT E VULLNET TË KOMBIT 
MBRET I ITALIS DHE I SHQIPNIS 

PERANDOR I ETIOPIS 

Këshilli i Epërm Fashist Korporativ, me anën e 
Komisioneve të tij, ka aprovue; 

Në virtyt t' autoritetit' qi Na asht dhanë, kemi 
:,anksjonue dhe promulgojmë sa vijon: 

Këthimin në ligjë të Dekretit Mëkambësuer Nr. 
252 d. 7-8-1941-XIX, mbi krimimin e uji fondi prej 
fr. shq. 1.000.000 në budgetin e ushtrimit finanejar 
1941-42, pa ndryshime. 

Urdhënojmë q'i kjo Ligjë të radhohet në Fleto 
ren Zyrtare të Mbretnis, tue i dhanë mandat cilitdo 
që i përket m'e respektue dhe me ba që të respektohet. 

Tiranë, më 26 6-1942-XX. 

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

Shuk Gurakuqi d. v. 

LIGJE: d. 26 Qershuer 1D42-XX Nr. 216 
Këthim në ligjë i D. M .. n. 284 (1941) 

(pa ndryshime) 

NA 
FRANCESCO JACOMONI DI SAN SAVINO 

Mëkambësi i Përgjithshëm i Madhnis së Tij 
VIKTOR EMANUELIT Ill 

Për Hir të Zotit e Vullnet të Kombit 
MBRET I IT ALIS DHE I SHQIPNIS 

PERANDOR I ETIOPIS 

Këshilli i Epërm Fashist Korprativ, me anën e 
Komisjoneve lë tija, ka aprovuc ; 

Në virtyt t'autoritetit që Na asht dhanë, kemi 
sunksjonue dhe promulgojmë sa vijon: 

Kthimin në ligjë të Dekretit ,\lëkambërner Nr. 284 
datë :l-10-Hl41-XIX, mbi ndryshime në n. ~I. Nr. 2m 
dt., 1-2-1!1.1.1-XIX, mbi atributat e shpenzimet të kon 
fmuemvet dhe t' internuemvet politikë, pa ndryshime. 

Urdhënojmë që kjo 1,igjë të radhohet në Fletoren 
Zyrtare të Mhretnis, tue i dhanë mandat cilitdo që 
i përket me e respektue dhe me ba qi të respektohet. 

Tiranë, me 2G.tU942-XX. 
Francesco Jacomoni d. v. 

M. Kruja d. v. Shuk Gurakuqi d, v. 

LIGJË 26 Qershuer 1942-XX Nr. 217 

Këthim në ligjë i D. M. n. 287 (1941) 
( pa ndryshime) 

NA 
FRANCESCO JACOMON1 DI SAN SAVINO 

Mëkambësi i Përgjithshëm i Madhnis së Tij 
VIKTOR EMA 'lUELIT III 

Për Hir të Zotit e Vullnet të Kombit 
MBRET I IT ALIS DHE I SHQIPNIS 

PERANDUER I ETHIOPIS 

Këshilli i Epërm Fashist Korporativ, me anën e 
Komisioneve të tija, ka aprovue; · 

Në virtyt t' autoritetit qi Na asht dhanë. kemi 
sanksjonue dhe promulgojmë sa vijon: 

Këtbimin në li~.,ë të Dekretit Mëkarnbësuer Nr. 
287 datë 18-10-1941-.XJ'{, mbi shtesa fondesh në bud 
getin e ushtrimit financjar 1941-42 per pagimin e 
shperblimit të nëpunësavet, pa ndryshime. 

Urdhënojmë që kjo Ligjë të radhohet në Fleto 
ren Zyrtare të Mbretnis, tue i dhanë mandat cilitdo 
që i përket m' e respektue dhe me ba që të respektohet. 

Tiranë, më 26-Vl-194~-XX. 
Francesco Jacomoni d. v. 

M. Kruja d. v. Shuk Gurakuqi d. v. 

LIGJË d. 2 Gusht 1942-XX Nr. 218 

Këthim në Ligjë i D. M. N. 283 (1941) 
(pa ndryshime) 

NA 
FRANCESCO JACOMONI DI SAN SAVINO 

M~SK,-Umi~s I p~~RGJlTHSHËl\1 I }1ADHXfS srn Tl.I 
VIKTOR EMANUELIT III 

p~SR HIR TË ZOTIT E VULLNET Ti~ tcoxmrr 
MBRET I ITALJS DHE I SHQIPNJS 

PERANDOR I BTIOPIS 

Këshilli i Epërm Fashist Korporativ, me a ne n e 
Kornisjoneve të tija, ka aprovue; 

Në virtyt l'autoritetit qi Na asht dhanë, kemi 
sanksiouue dhe promulgojrnë sa vijon: 

Këthehet në ligjë Dekreti Mëka mbësuer Nr. 28:3 
datë 3-4 194-l -Xl X mbi vuernjen e uji takse së pullës 
mbi autobartjet e personave dhe të teshave, pa ndry 
shime. 

Urdhënojmë qi kjo Li.gjë të botohet në Fletoren 
Zyrtare të Mbretnis, tue i ct hanë mandat cilitdo që 1 

përket me e respektue dhe me ba që të respe 
ktohet. 

Tiranë, më 'i.8 .. 1942-XX 
Francesco Jacomoni d, v, 

M. Kruja d. v. f:Jhuk Gurakuqi d. i:. 
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LIGJe d. ~ Gusht 19t';;l-XX Nr. 219 

Këthirn në Ligjë i O. M n. 37 (1942) 

NA 
FRANCESCO JACOMONI DI SAN SAVINO 

MËK.Ai\113i~8 I PËHO.JlTilSHË.M I :MADHNIS SË TIJ 
VIKTOR EMANUELIT III 

pt5R urn TË ZOTIT E VULLNET 'L'Ë KOl\1131'1' 
l\1BRET l l'l'ALIS DHE I SHQIPNIS 

PERANDOR I Ji:TIOPIS 

Këshilli i Epërm Fashist Korpoi ativ, me a, i'n e 
Komisioneve të tija, ka aprovue ; 

Në virtyt t'auloritetit qi Na at-ht dhanë, kemi 
sank-jonue dhe promulgojmë sa vijon: 

Këthehet në ligjë Dekreti 1lekamhësuer me dt. 
28.2.1942 XX Nr. H7, mbi përgjeiiësi penale për mbi 
këqyrje të mungueme të personave që janë mveshjin 
me auktoritet për fakte të kryeme nga persona që 
mvaren prej tyne, pa ndryshime. 

Urdbënojmë qi kjo Ligjë të radhohet në Fletoren 
Zyrtare të Mbretnis, tue i dhanë mandat cilitdo q' i 
përket me e respektue dhe me ba që të respektohet. 

Tiranë, më li! 8-1942-XX. 
Francesco Jacomoni d: v. 

si. Kruja d. r. 

DEKRET )UN 'STH.UER 

Marrje nëpunësish provizorë në shërbim të Financave 

MINISTRI SEKRETAR SHTETI PtR Fl~A~C.\T: 

Mbassi pa Dekretin Mëkambëauer Nr. 105 datë 
:l-IV-1940-XV Ill, mbi gjë ndjen juridike, ekonomike e 
jerarhike të nëpunësavet civilë të Shtetit: 

Mbassi pa Dekretin Mëkambësuer me datë 25.8- 
19-B-XX, me të cilin autorizohet Ministrija e Finan 
cavet me emnue nëpunësa të kategorinavet të ndrysh 
me për plotësimin e nevojavet në Financat e Toka 
vel të Lii ueme; 

DEKRETO:N": 
Neni 1 

Personat e posht-treguem, emnohen me shër 
bim provizor, me cilësi dhe II)e vënd-shërbimi cak 
lue bri sejcilit emën siç vijon dhe me rrogë mujore 
prej fr. shq. 80 (tetdhjetë). 

1) - Biter Perella - Tagrambledhës pranë Fi 
nancës Prizren. 

-t) - Adem Kaba - Tagrambledhës pranë Fi 
nancës Gostivar. 

3) - Sejdi Sejdija - Tagrambledhës pranë Fi 
nancës Strugë. 

4) Enver Fehrni Vosk opi - Tagrambledhës 
pranë Financës Strugë (Prespë). 

;1) - H.iza Mollazeqiri Rojtar Monopoli pra- 
në Financës Ulqin. 

(>) - Halil Abdulla l3eqiri Hojtar Monopoli pra- 
1115 ~'rna111·ës I'rizrou (Ru ho ves). 

7) - Hysejn Cara Rojtar Monopoli pranë 
Financës Prizren. 

8J Gjerpj Vica - · Rojtar Monopoli pranë Finan 
cës Prizren. 

Neni 2 
Ky De'uet do të botohet në Fletoren Zyrtare 

të ,\I bret nisë dhe do t' i komunikohet Këshillit Kon 
trollues për rregjistrim si dhe gjith' Zyrave tjera për 
katëse. 

Tirunë, më 22-8 l~W~ XX. 
Ministri i Financ:avet: 
Shuk Gurakuqi d, v. 

\ 1·:~DlM Ml~ISTHUEll 

Revokim i masës ndalimi për shitje duhanesh 
të hueja të punueme 

)flNISTHI s~;KH~TAR SHTETI PitR FINANCA'l': 
Mbassi pa shkresën e Komandës Eprore të Ro 

jës ,\I brctnore të Financës N r. :H;-,~ d t. \) VI 11-1 !142-XX, 
rue të cilëu tregon se në listën e paraqituri kësajë 
Ministrie me dt. ~ Prill 1!)42-XX përcjellë me shkresë 
Nr. 1118 ICS. për mbajtjen e lejeve të rishitjeve të 
duhaneve të hueja nga Komandat e ndryshme, gabi 
misht nuk asht shenue Komanda VI l e Bataljonit 
Hoj tis Mbrelnore të Financës në Prizren. 

VENDOSI: 
Revokimin e masës për tërheqjen e lejesNr. 221 

të marrun me vendimin e datës 7 Majë 1942 XX. 
Tiranë, me 20-YIII-1942-XX. 

Ministri i Financavet : 
Shuk Gurakuq! d, v. 

DEKRET MINISTRUER . 
Ndryshim në O. Min. mbi konkursin për 150 

mësues e mësuese 

MINISTRI SEK. SHTETI P8R ARSIMIN BOT~ER 

Mbassi pa Dekretin me datë 18. VJ 1.942.XX. 
mbi shpalljen e konkursit për 1GO mësuese e mësues; 

)lbassi për vështirsi të komunikacjonit, pa ne 
vojën e ndryshimit të qendrave të konkursit në fjalë 
si <lile të formës të procedurës së provimit; 

DEKH.ETON 
• Neni 1 

Neni ~ i Dekretit Ministruer me dt. 18 Korrik 
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150 mësuese e mësuesa I HJ42-XX mbi konkursin për 
ndrvshohet në kët mënyrë: 

· Kandidatët në kët konkurs i shtrohen nji " . 
provimi. 

Provimi me shkrim kufizohet vetëm në zhvilli 
·min o nji theme në gjuhë e letërsi shqip dhe pro 
vimi me gojë, qi kishte për t'u M në landë pedago 
gjike e gjuhë, për shkurtim kohe, do të zavendësohet 
prej nji prove me shkrim në pedagogjin pratike. 

Provimi ka me 11 zhvillue në nji periudhë të 
vetme me 21.JX !WlXX n'orën !) paradite, pranë qe 
ndrës s'Inspektorive t'Arsimit Filluer. 

Kështu secili kandidat mund të paraqitet pranë 
lnspcktoris mi1 t'afërme". 

Neni 2 
Paragrafet 8 e 9 lë nenit 3 përmblidhen në nji 

paragraf lë vetëm si vijon : 
,,Libre7ën e rregjistrimit në Partin Fashiste 

Shqiptare ose në R. L. SH.: Përveç këtyne doku 
mentave, secili kandidat në kohën e fillimit të provi 
mit duhet t'i dorëzojë përfaqsuesit të kësaj Ministrije 
uë qendrën e inspektoria fotografin e vet në dy kopje, 
të bame rishtas, të paisun me firmë t' autentikueme 
prej Noterit". . 

Shtohet edhe se kandidatët, qi kanë mbetë për 
riprovim 11{{ vjeshtë, do të paraqiten për provën e 
konkursit pranë lnspektoris m[1 t' afërme rly ditë 
pas mbylljes së provimevet lë Vjeshtës. 

Tiranë, me 10-8 l!H2-XX 
)linistri i Arsimit 

D1~KRE1' .\IINISTHllEH. 

Konkurs për 25 vende institutorë dhe institutore 

.M1NIS1'1'I SEK. SHTElI P~~R ARSL\IIN BOTC'ER 

Mbass! pa Dekretin Mëkambësuer Nr. 105 dt. 
:3.t940 XV I I I mbi gjendjen juridike, ekonomike e je 
rarhi ke të nëpunsavet ri vilë të, Shtetit; 

;\lbas;;i p a Dekretin Mëkambësuer Nr. :H7 dt. 
58!HOXVIII mbi rregullimine konvikteve të Shtetit; 

Mha:ssi pa D. Jl. Nr. 72 cit. 2L3.!Ht.X IX: që ap 
rovon tabelat organike emuorc të personelit arsi 
muer ndër qarqe; 

DEKHETON 
Neni I. 

Çelet uji konkurs pri· ~5 vende në Grupin B 
Grada XI: 

tri vende (11 inslitutorë dhe ·l- institutore) për 
në konviktet shtetnorë; 

li V<'IHle (5 n-n-sekretarë dhe I nën-sekretare) 
për ni' shkolla! e .\lesme u, Shtetit; 

.i vende (::'! nën-ekonomë dhe 2 nëu-ekonomc) 
pë: në konviktet o Shtetit. 

Neni 2. 
Provimi i këtij konkursi du lë zhvillohet më 1:-> 

T, tor në Liceun Shtetnue r të 'I iranës. 
Neni 3. 

Për t'u pranue në kon kurs, çdo kandidatë duhet 
të paraqs si: 

1. Dokumentat e studimit të shkollës së mesme 
(Lice klasik ose real, Normale, Institut Teknik). Për 
nën-ekonomët janë të preferueshme dokumentar të 
nji shkolle Tregtare të plotë. 

~. Çertifikatën e lindjes prej së cilës të rezultojë 
se kandidati e ka mbushur moshën 18 vjet dhe se 
nuk ka kalue 30 vjet; 

:L Çertifikatën e uënshtetsis; 
4. Certifikatën e penalitetit; 
5. Certifikatën e mirësjelljes; 
6. Raportin mjeksuer; 
7. Dishmin mbi përfundimin e rekrutimit ase të 

shërbimit ushtarak të kryem: 
8. Fotografi në dy kopje të pajosuua me firmë 

t'autentifikueme prej Noterit; 
9. Librezën e regjistrimit në P. F. Sh. ase në 

H. Sb. L. 

Mungesa e njerë s nga dokumentat të sipërpër 
menduna shkakton përjashtimin të kandidatit nga 
konkursi. 

Neni 4. 
Gjithë dok umentat duhet të mbërrijnë në kët 

~[mistri jo ma vonë se me 10 Tetuer 1942-XX. 
Neni G 

Shkallzimi i fituesvet të konkursit bahet në bazë 
të notës së provimit. 

Neni 6 
Ky dekret do të shpallet në Flef oren Zyrtare 

<lite do të afishohet. 
Tiranë, me 10-8 912-XX. 

Ministri 

DE:KBE1' :.IJ1'IS1'RUER 

Shpallje konkursi për mësuese ekonomije shtëpijake 

Në mbështetje të nenit 1 kryerresht' i 5-të dhe 
të nenit 10 pj-sa err, kap. lrë të Dekretit Mëkambë 
suer Nr. 10~1 dt. ;{ Prill 19i0 XVI1[, tue qenë se asht 
nevojë për t' cmnuem mësuese për ekonomi shtëpi 
jake me dt. J:2 LO 191~-XX, 

DEKRETO!\: 
Neni 1 

' Çelet uji kon kurs për mësuese të kl. IV I ë gru- 
pil B grada >, I m \ rrogë f.llestare, për :3 vende të 
ru olit pra në ll '; o I' a H' t lë ~1 e su, e lë l\IlJJ I.'! i.is. 
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Neni 2 
Provimi i këtij konkursi ka me qenë i kufizuern 

vetëm në landën e ekonomis shtëpijake me shkrim e 
me gojë dhe ka mu u shvillue në nji periudhë të 
vetme me 12-10 1842-XX n' orën 9 para dite pranë 
shkollës Normale «Nana e Skënderbeut- të Tiranës. 

Neni 3 
Për t' u pranue në konkurs, çdo kandidate du 

het të paraqesi: 
1). Dëftesën origjinale t' aftësis për mësuese 

t' ekonomis shtëpijake të nji vlefshme me dëftesën e 
aftësisë së shkollës të mesme. 

2). Çertifikatën e datlindjes mbi kartë me vleftë 
prej fr. shq. 1,50 prej së cilës të rezultojë se kandi 
datja e ka mbushuu të 18-tin-dhe nuk e ka kaluo të 
30-tin vjet të moshës me datën e shpalljes bli këtij 
Dekreti. 

3). Çertifikatën e shtetsis lëshuo mbi kartë me 
vleftë prej fr. shq. 1,50; 

4). Çertifikatën e Përgjithshme (penali teti) lëshue 
mbi kartë me vleftë prej Jr. sliq. 1,50. 

5). Çertifikatën e mirësjelljes morale, ti vile e po 
lirike, lëshue nga Kuestori mbi kartë me vleftë JHPj 
fr. shq, 1,50; 

6). Çerlifikatë mjeku, lëshue mbi kartë me vleftë 
prej fr. shq. 1,50 prej së cilës të rezultojë se kaudi 
dateja asht e shëndoshë nga trupi. dhe pa defekte. 

· 7). Fotografi në dy kopje, të bame rishtas, të 
pajosuna me firmë t' autentifikuem prej Noterit. 

8). Librezën e rregjistrimit në Partin Kombëtare 
Fashiste ose në R.L.SH. 

Në qoftë se mungon nji prej këtyne dokumenta 
ve, kandidateja nuk pranohet në konkurs. 

Dokumentat, për të cilat flitet në pikat 3,4,5, e 
6 duhet të mos kenë nji dalë ma të parë se tre muej 
prej datës së Dekretit, që shpallë kët konkurs. 

Neni 4 
Të p-jitha dokumentat e qekuna në nenin e si 

përm duhet të mrrijnë në kët )linistri jo ma vonë 
se me dt. 20 9 1942-XX. 

Neni 5 
Shkallzimi i filuesvet të konkursit bahet në bazë 

të notës së provimit. 
Neni 6 

Ky Dekret do të shpallet në Fletoren Zyrtare 
të Mbretu s, do të afishohet, dhe do t' i dërgohet 
Këshillit Kontrollues. 

'I'irat.ë, me 10 8-1942-XX. 
Ministri i Arsimit: 

FLETË - SHPALLJE 

Ad mini strata e postave 'l'elegrnfavo 
dhe Telefonave 

Neni l. 
Laj mohet se në muejin diten . 

prej orës ... deri ora ... në Zyren e Prefekturës 
para komisjonit të an kandil i kryesuern prej Prefek 
tit ka për t'u ha ankandi për shitjen e postëbartësis 
për dy vjetç'prej-I Korrik 1941 deri me :10 Qershor 
1943 d. m. th. për ushu imet financiare 1941-42 dhe 
IM~ tJ ndërmjet Dibër - Hostush - Gostivar - Tetovë 
e a 11 asjelltas e përIitëshme me au torn obi I tuc përshi 
dhe man i•dl1anjet postare ndër Zyrat ndërmjetëso të 
rreshtuemo në A rt. J të kontratës që pjinrict p1f11Jë 
Zyrës Postelcgrafouike. 

Neni 2. 
Ankandi i poslëhartësiës së trcgueme 11ë uenin 1 

klu sipër do lë bahel 21 ditë mbas ditcs së shpalljes 
uë Fletoren Zyrtare prej orës ... deri .... 

Po kje se al elitë takon festë zyr! 11·p, aukaudi 
bahet në Hi nesërmeu po në orën e sipërtreguerne. 

Neni 3. 
Çmimi bazë për ç'do muej për postëbartësiu e 

trcgueme në nenin I asht fr. shq. (800). 
N eui l 

Ofertat nuk duhen të jenë baras me çmunin 
bazë që shënohet këtu sipër por me zbritje përqindse 
mbi çmimin bazë 

Neni 5 
Pranimi i ofertave do të ngjasin tri orë d.m.th. 

prej orës ... <leri ora ... mandej çelen zarfat, ofer 
tat e paraqituna nuk mund të tërhiqen por se i cili 
ofertues munJ të paraqesin të tjera· oferta gjith he 
rësh para se të bahet çelja e zarfave, 

Neni 6 
Ofertuesi, për me marrë pjesë në adjudikateu 

e postëbartësis tregue në nenin l do ti paraqesin Ko 
misionit të adjudikatës dokumentat dhe garancin si 
këtu posht vijon : 

a) Nji dishmi prej Administratës së vendit ku 
ofertuesi ushtron zejen ose tregtin e tij; në të cilën 
do të vërtetohet se asht i ndershëm. 

b) Nji çertifikat t'Odës SP Tregtis së vendit, ku 
ofertuesi ushtron zejen os.e tregtin qi të vërtetoju zo 
tësin e tij për të kryemit e këti shërbimi dhe që zot 
non të gjitha mjetet e nevojshme për plotsimin c 
detyrës. 

c) Nji garanci Ipotekoro prej Fr. shq, (8000) në 
shkallë të parë mbi pasuni të pa tundshme e të rre 
gullshme ..t,i mbas dispozitave të ligjës mbi garancit 
lpotekore të shpalluna në Fletoren Zyrtare Nr. 34 
datë 12-VI-1934. 
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Ofertuesi, mund të japin garancin relative të 
postëbartësis edhe në të holla, tue depozitue vetëm 
gjymsen e shumës së tregueme këtu sipër, tue u der 
dhun n'arkën e Zyrave financiare të Shtetit ose në 
Bankën Kombëtare të Shqipnis. 

Neni 7 
Personat, të cilët do lë oferojn me garancin e 

uji personit të tretë, detyrohen të paraqesin 0 ditë 
para datës së zhvillimit të ankandit nji akt noterial 
me të cilën të provoj n se janë të autorizuam si pas 
Jigjës, të japin ofertat e të marrin përsipër obligimin 
dhe të nenshkruejn kontratën me sigurimin e garan- 
cis finanriare, bankare, ipotekore të garantuemit. Në 
raste të kundërt ofertat e tyne nuk kan m'u marrun 
para syesh. 

Neni 8 
Ofertuesit që do lë konkurojn në emën e për 

llogari të personave të tretë, duhet lë paraqiten të 
pajosun me prokurat autorizuese legale, për ndryshe 
ofertat o tyne nuk kan me qenë të vlefshme. 

Neni 9 
Nuk janë të pranuëshme të gjitha ato oferta që 

do të kenë shprehje kondicionale ose shprehje rife 
rimi, gjithashtu nuk do të merren para syesh ofertat 
e bame m'anë telegrami ose telefoni. 

Neni 10 
Pranohen edhe oferta të dergueme me postë 

t'adresueme Komisjonit të adjurlikatës të Postëbartë 
His. Veç kësaj adrese sipër z arfit duhet lë shenohet 
edhe postëbartësija së cilës i referohet oferta. 

Por në kët rastë përgjegjsija e vonesës së mbri 
tjes ofertës pas orës së ankandit i përket riskut për 
derguesin qt' interesohet. 

Neni 11 
Garancija e përrnendun në nenin 6 paragraf c) i 

kthehet me n ji herë të gjith ofertuesve, përveç at.i 
që ka me ngel sipërmarrës. 

Neni 1'2 
Ankandi do të bahet si mbas paragrafit (~) të 

nenit :3o lë rregullores për zbatimin e ligjit ti; konta 
bilitetit mbi administ rimin e pasunis i,;ë Shtetit. 

· Neni 1:3 
Në orën ... Kryetari i Komisionit (çilë ofertat 

në presencën e ofertuesve, i krahason me skedën e 
msheftë dhe mbasi të përjashtohen ato oferta që janë 
për mbi skedë, sipërmarrja o postëbartësis i adjudi 
kohet ofertuesit ma të mirë si mbas nenit 3S të rre 
gullores për zbatimin c ligjit lë nalt-përmendun. 

Ni• rastë se ndër oferta të mëshefta rezulton se 
dy ose ma tepër ofertuësa kau paraqit oferta të nji 
njishme e qi janë të pranueshme, atëherë veprohet 
në nji leçitaciou vetëm ndërmjet lë tyne si mbas ne 
nit ti lë rregullores pastaj i adjud.kohet postëbartë 
:--ij.t uferl ucsit qi jep çmimin ma të ulët. 

Përveç këti rastit. nuk ka mu ba ndonji konku 
rencë e hapët. 

Neni 14 
Shpenzimet e botimit të shpalljes në Fletore 

Zyrtare si edhe në fletoret e vendit gjithashtu edhe 
shpenzimet e lidhjes së kontratës e lë pagesës së dy 
përqind taksë kasneci Bashkis randojnë mbi sipër 
marrësin të cilit i mbetet këjo postëbartësi. 

Neni 15 
Adjudikatari detyrohet me lidhë kontraten defi 

nitive për postëbar ësin q'i mbetet mbrenda 10 di 
tëve mbasi të jepet autorizimi nga Drejtorija Për 
~jithshme P. T. T. në rastë të kundërt postëbartë 
sija ka m'u vue përsri në adjudikatë dhe në kjoft se 
në përfundim të kësaj rezulton nji çmim ma i nalt 
se aj i adjudikatës së parë, diferenca do lë mbulo 
het me anen e garancis së adjudikatarit të parë. Për 
veç mbulimit të damit adjudikatari i parë duhet ti 
paguejë Admimistratës Postelegrafonave edhe nji 
gjobë prej tre përqind mbi çmimin bazë të caktuem 
në Art. ,ij, të llogarilun për dy vjet. Adjudikatari nuk 
ka kursesi të drejtë me rekurue në Gjygjë. 

Dibër, me 1-9-1942-XX. 

Fletë-Shpallje 
Prefektura e Prishtinës nxjerrë 11' adjudikatë 

paksimi publik fornizimin e sendeve të ndryshme 
për Burgun dbe ~'ushën e përgëndrimit · këtushmë, 
për vj'etin Fiuancjar 1942-943-XX Fi vijou : 

Gr u pi I. 
Çmimi bazë Fr. Shq. 

1) Bukë gruni (çmimi bazë, i bukës 
asht ay që do të caktojë Komisio 
ni i posaçmë ose Bashkia). 

2) Sapun kualitet i l 
3) Rogoza me dim. 120 X 200 .M. 
4) Fshesa me bishtë druni 
;) ) • pa bishtë 
ti) Poça llamqet me vojgur 
7)· Teneqe gazi bosh 

Grup i II. 
~) Teneqe për ujë të pishërn 
9) Thasë boshë të mëdhaja të vjetër 
19) ,. » ,. vegjël ,. 
11) Qumësht dele 
12) » lope 
13) Dryjia 
U) Furçë par t/i larë 
15) » ,. ,. lyer 
16) Gelqerc 

Kg. 1.60 

copë 
5.- 
10.- 
2.40 
1.60 

)} 1.30 
10.- 

10.- 
2.- 

» 1.80 
Kg. 1.20 

copë 
1.20 
2.- 
4.- 
8.- 
0.30 

)> 

Kg. 
G r u pi III. 

I i) Dru (OS•') 
18) Qymyr d runi i mitë· 

» u,~30.(,(J 
K,. 30.- 
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l) Adjudikata do !ti bahet tii tr i ihctcujitën ditë 
m ha s botimit të kësaj fletë shpallje në Flel o rvu Zyr 
pa u tarrllogaritun dita e shpalljes, par a Kornisio 
lë it nposaçëm të formuem për këtë qëllim në Zyrën 
e Prefektit të Prishtinës prej orës 0 deri 12. Ni:' rast 
se kjo takon ditë feste adjudikata bahet ditën e 11e 
sërrne. 

ll) Ofertuesat për të marrë pjesë 11' udjudikatë 
duhet të paraqesin nji garanci bankare ose u, depo 
zitojnë në nji arkë Shtctnore Fr. Shq. :WOO (dymij/1) 
për ~rupin e T, Fr. Shq. 500. - për grupin e ll dhe 
Fr. Shq. 1000 - për grupin e l I I në favor tr Pre 
fekturës Prishtinës. 

Kjo shumë do t'i kthehet sipërmarrësit kur të 
marrë fund kontrata dhe në çast ofertuesavet jo 
fituesa. 

TIT) Ofertat do të bahen me zarfa të mbylluna 
e të vulosun me dyllë të kuq dhe do të përmbajnë 
zbritjen përqindëse të dalluerne për cdo grup. Çelj:t 
e zarfave bahet prej Kryetarit IU Komisionit t' arlju 
dikatës në prezencën e of'crtuosave, ditën e sipërshe 
nueme ora 9 deri 12 dhe në rast se n' ofertat e~në· 
shefta rezulton se dy ose ma shumi' ofertuesa kanë 
dhanë oferta të nji njishrne dhe të pranueshme 1,ë 
bazë t' Art. 41 lë 41 të rregullores po n' atë mbledhje 
veprohet në nji leçitacion vetëm midis tyne. Në për 
fundim të licitacioni deklarohet fituese oferta e r.t ij 
që asht baras me skedën e msheftë ose ma e fa, v 
reshme. 

IV) Koha e sipërmarrjes fillon nga data e apro 
vimit të kontratës nga )linistrija e P. të )lbrendësh 
me dhe mbaron me 30 Qershuer HH-3-XX I; në rast 
se në fund muejit Qershuer Hl4:1-X:X I nuk do të ketë 
përfundue adjudikata P re për vjelin 19J:J .J-i sipër 
marrësi detyrohet të vazhdojë fornizimin e sendeve 
edhe për 61 ditë të tjera, po me çmimet e pnjtuerne 
të kësaj adjudikate. 

V) )[brenda 10 ditëve nga data e komunikimit 
sipërmarrësi detyrohet me nënshkrue kontratën 11ë 
Zyrën Noteriale që ka me i njoftue, në rast të kun 
dërt humb-t garancin, e cilla shkon nli favor t' arkës 
Shtelnore pa pasë nevojë për ndenji formalitet Hi 
veçantë. 

\ IJ Buka do të gatuhet prej miellit të grunit 
që eksiston në pjacë do të jetë e pjekun mirë dhe 
ka me i u dorëzue administratës të Burgut me shpen 
zimet e sipërmarrësit dhe nji ditë mbas pjekjes. 

VTI) Sapuni do të jet i kualitetit ma të parë 
dhe i terun dhe dorëzimi do të bahet në Zyrën e 
Burgut me shpenzimet e sipërmarrësit. 

VTJI) Drut do ti• jenë të trasha dhe do të shkur 
tohen e dorëzohen me shpenzimet e sipërmarësit dhe 
në rast se përdoret qymyr ky do të jetë i thatë dhe 
nuk do të përbejë dru ose gur dhe të mos ketë toz 
(pluhun) c dhe. Në rast se sendet e sipërtregueme 

nuk janë të kualitetit lë treguun, administrata e bur 
gut ni' bazë të nji verbali qi; do të mbaj rregullisht 
ka të drejtë me i këthye duke i blerë në trcgë për 
llogari të sipërma: rësit. Çmimi i sendeve sipërshe 
nucrne do t'i paguhet sipërmarësit nga ana <' I ntcn 
dencës Prishtinës, me mandat direkt mbassi Lë kelë 
paraqit rregullisht dokumentat [ustifiku- se të vërto 
tucmo rregullisht prej autoriteteve krun pete nl e. 

.X) Shpcnzune t pi.'r lidhjen o ko ntratë« lë shpall 
jes në Ftetorcn Zyrtare si dhe të prol1)sli.\s e shpen 
zimet e tjera që mund Ut ndodhen 11i.' rast konflik 
ti, i ngarkohen si përmurrësit. 

XI) Konfliktet që mund fit ngjasin n'idis nëpu 
nësi t të burgut dhe sipërrnm ësit , vetëm për kualilc 
tin e bukës. ziijidh1111 dr-f'inifivisht prej këshillit Ba 
shk i« si' vendit, deri sa për artikujt o tjt rë nga kë 
shilli i admi ntstratës <' Odës Tregtisë. 

X \ I J Për çdo vonesë pagese deri në t re mur-j 
:-.ipërmati:',i nuk ka të drejtë të pre si usi qimin c bu. 
ki.'s dhe të sendeve 1P tje ra . 

Ptishtinë, me 18 \·1 I f-1!)4~ XX. 
P. Prefekt' i Prislili1Jës 

- - - ------ ------ 
Fletë shpallje 

Prefektura Mbretuore e Shkodrës nxjerrë n'adju 
dikutë pa ksimi publik hlemjen e sendeve ushqi 
more të demave të stacionit të nderzimit 11i; Xhahie 
si ma nosht vijon tue fillue prej 1-7-101-2 e deri 
:JO-H-JM3: 

120 QI. barë të thaw livadhesh natyrale e jonxha 
!iO » kashtë për shtroje 
I O » tersha në 
Adjudikata do zhvillohet të njizcten ditë mbas 

botimit të kësaj flet-shpallje IJë Fletoren Z)ltare pa 
u llogarituri dita e shpalljes dhe para Këshillit Admi 
nistrativ të kësaj Prefekture. 

Ofertuesi per të marr/i pjesën' adjudikatë duhet 
lë par aqesi nji garanti të depozitueme në ndenji nga 
arkat Shteloore ose ato Bankare në fy. shq. 300 në 
favor të Prefekturës Shkodrës. Në perfundim t' adju 
dikatës garancitë lirohen tue u ndalue vetem atyne 
qi do t' u lëshohet siperrnarrja. 

Ofertat do të pranohen prej orës !1-12 në zarfa 
të mbyllun në të cilët do ti; ofertohet per çdo Ql. të 
ushqimi të nalt-treguem. 

Koba e dhanjes këtij fornizimi fillon nga data 
lidhjes së kontratës dhe mbaron mbrenda nji moji. 

t. Sana duhet të jetë e pjekun mirë epa ferra. 
2. Tershana duhet të jetë e mirë dhe e pastërt. 
Kur siperrnarrësi nuk plotson të gjith konditat 

e detyrimit qi do të marri persiper në kontratë, • humbë garancinë e cila rregjistrohet e ardhun Shtet- 
nore. 
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-- I Shtoj:-:~jës mbi vendosjen e i.r.igra ntave kan shitë 
1 tokat tue i dhaui' nt; nji dorë lë dyt", Të përmendu 

nit 16 ditë prej d itës që ky lajmërim shpallet në 
Fletoren Zyrtare e gazetën Tomori k a n 1ë dr<'jtR me 
e apelue në Kshillin e Shtetit. 

tier, :H-8 1!)42 XX 

Shpenzimet për lidhjen e kontratës li• botimit 
flet-slip dijes 11ë Flet oreu Zyrtare si edhe për pretek 
st al ,. tjera i ngarkohen sipërmarrësit. 

Shkodër, rue 20 8 H.l-i2--XX 
Prefekti 

Shpallje e Bashkis Vlorës 
Ba shkija e Vlorës, nxjerë në adjudikatë paksimi 

rllii'11icn ni' sipërmarrje lë bërjes së një muri oborri 
me themelet me gurë dite sipër me Lllokë me një 
~j;Ltë.,i prej ~W (njëzetenëntë) metro dhe lartësi m. 
:!,GO (dy c gjysëm] në rrugën 2.g Nëntor dhe Sheshi 
llalo Balbo, para tru.i lht Z. Yz, ir Muços, me kondi 
tat qi' shënohen në Ictër-aujudikatën relative. 

Adjudiks ta do të bahet 2l (njizetenjë) ditë mbas 
botimit të ksajë shpallje në Fletoren Zyrtare pa u . 
lloga1 it ur dita e shpalljes para Konsultës së Bashkisë 
Vlorës që prPj orës 5 7,30 pas mz d preçiz, me anë 
ofertash të fshehta si mbas dispozitave t' ai t. 3/i pa 
ragr. ~ në lidhje me µaragr. 2 t' art. H8 të regullores 
së Kontabilitetit l'ërgj. të Shtetit. 

Çmimi bazë është caktuar në Fr. Sliq. 3430 
1 Irem .jekatë rq in teridlijetë ). 

ofertuesit do paraqesin një garanci depozitare 
prPj 10% si dhe 5°10 p~r shpenzime kontraktuale taks 
kasneci etj. 

Ofertat që nuk do jenë kooformë me dispozitat 
ligjore nuk 1)ranohrn. 

Për shpjegime më të qarta t' interesuemit t'i 
drejtohen Zyrës Teknike lë Bashkisë. 

Vlorë. me 11-7-1942-XX 
Kryetari i Bashkisë: 

Lista emnore e imigranteve të cilët jan çrregjistrue 

Nr. Emui e mbiemni i Vendi i insta- Vendi i bani- 
imigrantit limit mit tashmë 

Shaban Azerni Ha dostin Faske Vuçitern 
:! Azem Brahimi " » " 3 Brslim Brahirni Hamil Krasniq Vm;. 
i Isuf Abazi » Pentiu Vuçit. 
,) Nezir Rahman Morina Havaleas :\litrovice 
(i Ramadan Ismaili Ahmet Bejas )> 

7 Rexhep Avdi Morina Havaleas » 
H Bislim Sali Sadrija Derrnenaz )> 

!) Qerim Sul Sadrija » )> 

10 Qamil Sul Sadrija • » 

LAJ.MitHI}I 

Lajmërohen të nail përruendunit se, Komisioni 
Imigracionit i Nënprefekturës së Fierit me vendimin 
Nr. rn datë 26-:>-191-~ -XX ka vendosë çrregjistrimin 
c tyne nga librat e imigrauteve, marrjen e tokës e 
të sh te pis mbasi në kundershtim me artin t 1 të 

Kryetari i Komisionit 

Shpallje Gjyqesh 

Vendim afati për t' aratisun 
Mbasi nuk asht zanë i p mdehuri Sinan Ibrahim 

Alvera (Sela) nga katundi Vorë i 'I'iranës, i akuzuërn 
se me datë 10 10.19'd në pritë dhe me paramendim, 
me një armë që mbante pa leje, ka qëllue disa herë 
për vrasje kundra ankuësit Daut Ramazan A"uçës po 
nga ay katund, prandaj Kryesija e Gjykatës Shk. l-rë 
Tiranës i akordon të përmendurit dhetë ditë afat nga 
data e botimit të këtij vendimi në Fletoren Zyrtare. 
për t'u prezantue para kësaj Gjvkate me u ~jykue 
p31· sa ma sipër. ~ë rast mos-prezantimi vërtetohet 
se nuk don me ju bindë ligjës dhe prandaj ka me 
vijue gjykimi në mungesë o e tij, ka me i' u sekuestrue 
pasunija, kanë me i' u rrëxue të drejtat civile dhe 
kanë me u marrë të gjitha masat e tjera ligjore për 
të cilat nuk ka me pasë asnjë të drejtë ankimi. 

Çdo fruës, karabinier a polic asht i detyruem mo 
kapjen e tij. Për plotësim të këtyne veprave ju shkrue 
Prolmrorës Mbretnore dhe në bazë të nenevet 37~ 373 
të Pr. Penale shpallet ky vendim. 

Tiranë. më 24. VIII. 194-2-XX. 
Kryetari 

* * * 
:\Lbasi nuk asht zanun )lyslim Peza, bauuës 

Peza e Madhe e Ndroqit. qi pandehet se me datë 
~ 12-19:39 ditën e . . . . . . . ka herë strehë t' ara 
tisurit të qujtanin Uk Curanit; Krvetaria o Gjy 
katës së Shk. l-rë Durrësit që prej datës shpalljes 
lë këti vendimi, të pandehunit përn.endun i nep dhetë 
ditë afat, për me u prezantuë para gjykatës. Në kjoflë se 
nuk i paraqitet gjykatës mbrenda këti afati vërtetohet 
se nuk don me ju bindë ligjës dhe kështu ka me 
u-shikue gjyqi në mungesë, kan me ju rrëzue ti' 
drejtat civile, ka me ju sikvestruë pasunia dhe mo 
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 përrnëndu na i asht 
shkrue Prokuroriës Shtetit dhe uë mbështetje të ne 
nit 371, 372 të procedurës penale shpallet ky vendim. 

Durrës, më ~0-8-1942-XX. 
Kryetari. 
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* * * 
Mbasi nuk asht zanun Uk Bajrami i biri i 

Rij I a rn it hanuës në katundin Tropojë, yi pandehet 
se me dt. rn 4-1941-XIX ditën e ..•.. ka vra vde 
kun të qujtunin Ibish Osmanin nga ay katund, Krye 
tarit e Gjykatës së Sbk. I-rë Prizrenit, që prej datës 
shp illjes të këti vendimi, të pandehunit përmendun 
i u, p dhetë ditë afat, për me u prezantuë para gjy 
k::11 flt-. Në qoftë se nuk i paraqitet gjykatës 
mh enda këti afati vërtetohet se nuk don me 
ju Lindë lipjës, dhe kështu ka me u shikuë gjyqi në 
mungesë, kau me ju rrëzue të drejtat civile, ka me 
ju sikvestruë pasunia dhe me as nji mënyrë nuk ka 
me pusë të drejtë ankimi mbl veprimet e bamuna. 

Të gjith karabinierët e policët janë të detyruern 
m · zanjen e tij. 

Për plotësimin e veprave të përmënduna i asht 
sh' rue Prokuroriës Shtetit dhe në mbështetje të ne 
nit 371, Hn të procedurës penale shpallet ky vendim. 

Prizren, më 1':2-8 1942-XX. 
Kryetari. 

* * * 
Mbasi nuk asht zanun Arif A.lija i biri i 

Ari fit barmës në katundin Kerrnajë, qi pandehet se 
m- dalë 9 6-1941-XIX, ditën e ..... ka plagosë 
të qujtunin Shpend Kadri Çelen nga katundi 
Kovaç, Kryetai ia e Gjykatës së Shk. I-rë Priz 
ren që prej datës shpalljes të këti vendimi, të pande 
Inn rit përmendun i nep dhelë ditë afat, për me u pre 
zai.tuë 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 [u rrëzue të drejtat civile, ka 
me ju sik vestruë pasunia dhe me as nji mënyrë nuk 
ka me pasë të drejtë ankimi mbi veprimet e 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 ne 
nit 371, 372 të procedurës penale shpallet ky vendim. 

Prizren, më 14-8-1942-XX. 
Kryetari. 

* * * 
Mhassi nuk asht zanun Hakik Dervishi, i biri i 

Dervishit, banues në katundin Luzern, qi pandehet 
se me datë 8 8-10-il-XIX ka vra vedekun të qujtu 
nin Arife Ram _Xhelen nga ay katund, Krye 
taria e Gjykatës së Shkallës l-rë Prizren që prej 
datës shpalljes të këli vendimi. të pandehunit përmen 
duri i nep dhelë dit afat, për me u prezantue para 
gjykatës. Irë Dibër. Në kjoflë se nuk i paraqi- 

tel 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 rue ju sikvestruë pasuuia dhe me as nji mënyrë 
nuk ka me pasë të drejtë ankimi mbi veprimet e 
barnuna. 

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 të ne 
nit 371, 137'2 te procedurës penale shpallet ky vendim. 

Prizren, më 14.8.1042-XX. 
Kryetari. 

F t e s ë 
Thirret me u prezantua para kësaj Gjykate për 

me datën ~t-9-l9l~-XX ora 10 para dreke, i pande 
huri Beqir Kaleshi (Liko) nga katundi Tuhinë i Nën 
prefekturës së Kërçovës, tash me banim të pa ditun 
në Shqipëui, mbasi do të gj~ kohet për nji faj vjedhje. 

Kjo ftesi; e botueme në Fletoren Zyrtare zen 
vendin e komunikimit dhe në rast mos-prezantimi 
ka me u shikue gjykimi në mungesën e lij. 

Tiranë, me 25 8-19-12-XX. 
Kryetari: 

Thirret me u prezantue para kësaj Gjykate me 
datën l-X-1!H'l-.XX ora \) para dreke, i pandehuri 
Llambi Trushi Cilivriqi nga Berati, tash me banim 
të padituri në Shqipëui, mbasi do të gjykohet për 
nji vepër mashtrimi në dam të Thoma Stefan Kosta 
banuës në Tiranë. 

Kjo ftesë e botueme uë Fletoren Zyrtare, zeu 
veudiu e komunikimit dhe në rast mos paraqitje ka 
me vijue gjykimi në mungesën e tij. 

Tiranë. me 'i5-8 1012-XX. 
Kryetari: 

* ·X· * 
Thirret me u prezautue para kësaj Gjykate për 

me datën l X-1842-XX ora 9 para dreke, i pandehuri 
Galip Lito nga katundi Panarit i Korçës, tash me 
banim të pa dituu në Shqipëni, mbasi do të gjyko 
kohet për nji tentativë vjedhje. 

Kjo ftesë e botueme në Fletoren Zyrtare, zen 
vendin e komunikimit, dhe në rast mos prezantimi 
ka me u shikue gjykimi në mungesën e tij. 

Tiranë, me 23 8-1\)42-XX. 
Kryetari: 

• * ·X- 

z. Zanzani Paolo, nënshtetas Italian, dhe me 
banim ma parë pranë Shoquis italiane Fratelli Monti 
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në Durrës, dhe tash me banim të pa dijtur, ftohet 
me u paraqit parti Gjykatës Hetuese në Shkodër me 
datën 21-9-rnU-XX n' orëu 10 para dite, per me u 
ndigjue si i pandehur për shtypjen me automobil të 
cr1jtunit Thimo Dino Sakes. 

Në rast se i pandehuni Zanzani Paolo nuk pa 
raqitet hetimet kanë me u përfundue në mungesën 
e tij. 

Shkodër, me ~l-8-HH2-XX. 
Gjyqtari Hetues. 

* * * 
Thëritet për t'u prezantuar para Gjykatës Kole 

o1·iale të Beratit Mirli Plaka, më parë banuës në ka- r-, 
tundiu Hoxhallarë ti' Komunës Fjeri Seman e tash 
me banim lë paditur në Shqipni, me datë 
!J X l!)j,'2-XX ora D para dite si i pa dilun prej 
Lone Plakes nga katundi Rrethi-Staver për koregji 
min e aktit. të pjendjes civile ff' katundariës së Se- 
manit 1,i' mënyrë. që as nuk asht familja legjitime 
e dulitëses Lene Pla kes dhe bashkëshortit lë sajë 
Leksi Pia kës por i biri i lë ndyervct' Sotir dhe Sine 
Plakës. 

Në rast se nuk do të prezantohet në datën 
dite në 01 ën e si për shënuar ë, ~jy()i ka m'u shikue 
11ë mungesën e tijë tue u konsideruarë si mbas li 
~jit i vlefshëm komunikimi i kësaj shpallje që do të 
botohet 11ë Fletoren Zyrtare. 

Berat, me 20 8-1!142-XX. 
Kryetar i Gjyqit 

Letër Ftesë 
(Jamil Dino, nga kutundi Shkoze i Vlorës dhe 

tash i aratisur, thiret për m'u prezantue para Gjyka 
tës Kolegjiale të Vlorës si i pandehur, për m'u "g-jy 
kue për fajin se më datën 4-X[-194J-XVIII, në bashkë 
punim me Faik Behlulin nga Peshkopia, natën kanë 
hapur derën e dyqanit të Eqrem Sadik Serres në 
Vlorë dhe kanë vjedhur sende të ndryshme. 

Kjo letër-ftesë për të zen vendin e komunikimit 
botohet në Fletoren Zyrtare të Tiranës dhe i njofto 
het lë nalt-përmëndunit Qemal se në rast mos pre 
zantimi i tij në datën ~3 Shtator 1942-XX ora 9 p.d. 
~jyqi ka me u shikue në mungesën e tij. 

Vlorë. me ~ Shtator H>42-XX. 
Kryetari 

* * * 
'l'nërilct për me u prezantue përpara Gjykatës 

Paqtuse të Ka vajës me cilësi hetusije i quajtuui Xhe 
mat Hasani, nga katundi Cerenisht të Skraparit, mi' 
parë banues në Kavajë dhe lash me banim të pa di 
tun, me datën 2! Shtatuer 19-12-XX ora !) para dite, 
i akuzuem përse me datën rn Fruer HlU-XX, nga 

pa kujdesija e tij, ka shkaktue djegëjen £' nji kasolle 
t' ankueses Xhex ahire Beçerir nga Ka vaja, tue djeg 
në të 108 dele dhe 80 shqera, që kanë nji vleftë Fr. 
Shq. 10000. 

Në qoftë se i pandehuni nuk paraqitet ditën 
dhe orën e caklueme për t'u pyetun, atëhere heti 
met kanë me vazhdue në mungesën e tij. 

Kjo 1 tër thrje zen vendin e komunikimit. 
Kavajë, me 1-!)- JD42-XX. 

Zav. Gjyqtari: 

* * * 
Në Gjykatën Hetuese të ktushme asht duke rrje 

dhur nji padije penale e ngritur n' emën të drejtës 
botore kundra të pandehurit Qazim Myrteza Osma 
nit nga Lagja Daut Bej e Elbasanit, i pa ndehur për 
se me dalë 21 ~~ Majë të këtij vjelit dyke i thye uji 
arkë të vogël druni i ka vjedhur shumën e fr. Shq. 
':WO (dyqind e gjashtdhet) nji të qujtuuit Xhemail 
Hides. 

Me qenë se ftesa për të pandehurin asht kthye 
e pa komuoikuem, për shkak se të pandehurit të si 
përm nuk i dihet banimi, 111e anën e kësaj shpallje 
i bëhet me dijt t' inlerresuemit se dita e pyetjes së 
tij rreth fajit qi i atribobet asht caktue me datën 
~O 9 19i2-XX ora 10 para dite. 

Në rast lë mos prezantimit në ditën e orën e 
sipërme Iu ti met kan me vazhdue në rnu11gesë11 e tij, 
tue zan vendin e komunikimit botim i kësaj fteso në 
Fletoren Zyrtare. 

Shkodër, me ~!1-8-194<2-Xx. 
Gjyq tan Hetues: 

* * * 
Thriten të quajtunit Mença Sleva Histei dhe 

Naca Mine Petrushi, banues më parë në katundin 
Neproshteu, dhe tash me baniruin të pa di un nil 
Bullgari, që lë paraqitet para Gjykatës Shkallës J. 
'I'etovës më dalë 3 'I'etuer 1\)42-XX ora 10 para dre 
kë, të akuzuarë për kalim kulini pa pasaport. Në 
mos paraqitjen e tyre në ditën dhe orën e sipër shë 
nuar ka për t' u vepruar si mbas ligjës. 

Tetovë, më 31 Gusht 194-z-XX 
Gjyqtar Filluer : 

* * * 
Thritet i quajtuni Fetah Bajram Selimi banues 

më parë në katundin Urviçe dhe tash me banim të 
pa ditun në Bullgari, që të paraqitet para Gjykatës 
Shkallës I Tetovës, më dalë 3 Tetor 191-2-XX ora 
10 para dreke, i akuzuar për kalim kufini pa pasa 
portë. Nga mos paraqitja e tij më ditën dhe orëu e 
sipër-shënuar ka për t'u vepruar si mbas ligjës. 

Tetovë, më 31 Gusht 1942-XX. 
Gjyqtar Filluer : 
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,,Shkurtim - Dekreti - Penal" 

Me Dekretin Penal Nr. 1~2 dt. rn Mars 19Hl asht _ 
vendos ndr-shkimi të pandehui it Arbasini Giusepe Pie 
tro ngi I tahja banues në Tiranë me pesë fr.shq. gjobë 
lë leh •ii i akuzuern për shtimje arme për mirë kë ndje. 

,\I • qenë se, i pandehuri ka rezultuar me banim 
l{' pa dijtun në Shqipuië siç rezulton dhe nga an 
shkrimi i Ofiqarit Gjyqësuer, prandaj ky Dtkret-Pe 
ual botch. t në Fletoren Zyrtare për të xanë vendin 
e ~omunikimit. 

Gjyqtari Filluer : 

* * * 
:\1,~ Dekretin Penal Nr. 126 dt. l H.!H2-XX asht 

vendos nrieshkimi të pandehurit Franco Silvia :\lar 
cl•cln nga I tali a, shofer e banues në 'I'irauë, me nJt' 
qiud Fr. Shq. gjobë të lehtë, i akuzuam për dirizhi 
min Aut. pa lejen speciale. 

:\lu 'len se, i pandehuri ka rezultuar me banim 
lë pa dijtun në Shqipnië, sir,: rezulton dhe nga an 
s k: imi i Ofiqarit Gj~ qësuer, prandaj ky Dekret- Pe 
ua! botohet në Fletoren Zyrtare për të unë vendin 
<' komunikimit. 

Gjyqtari Filluer : 

* * * 
Me Dekretin Penal Nr. 4ti5 dt. 9!0 ~> 9H-XX asht 

Ye u.los ndeshkimi lë pandehurit Valiner Gjinoshi 
nga Jugosllavia banues në Tiranë, me 20 dit burgim, 
i akuzuam për shëtitje natën dhe [ashta orarit të 
caktucm. 

~le qen se, i pandehuri ka rezultuar me banim 
lë pa dijtun në Bullgari, siç rezulton dhe nga an 
shkrimi i Komunes Galiçnik, prandaj ky Dekret Pe 
nal botohet në Fletoren Zyrtare për lë xanë vendin 
o komunikimit'.' 

Gjyqtari Frlluer : 

* * * 
Me Dekretin penal Nr, 571 dt. 6.7.942-XX asht 

venlos ndeshkimi të pandehurit Paolin Daraficati ha 
uues uë Tiranë me njizet Fr. Shq. gjobë të lehtë i 
akuzuam për dirizhim biçiklete në drejtim. të ndaluern. 

}le qenë se, i pandehuti ka rezulluem me banim 
të pa dijtun në Shqipnië, siç rezulton dhe nga an 
shkrim i Ofiqarit Gjyqësuer, prandaj ky Dekret-Penal 
hotohe; në Fletoren Zyrtare për të xanë vendin e ko 
munikimit. 

Gjyqtari Filluer : 

• * * 
.:\le Dekretin penal Nr. 116 dt. 2o Fruer 042-XX 

asht vendos ndeshkirni të pandehurit Di Giamarca 
Fortunato Carlo nga Italia, shofer e banues në Tiranë, 

me 1 dit burgim, i akuzuam për dirizh, aut. me dritë 
të bardhë. 

:\le qenë se, i pandehuri ka rczultuern me ba 
nim lë pa dijlun në Shqipnië, siç rezulton dhe nga 
aushkrim i Ofiqarit gjyqësuer, praudaj ky Dekret-Pc 
nal botohet në Fletoren Zyrtare për të xanë veudin 
e komunikimit. 

Gjyqtari l<'illuer 
* * * 

Mc Dekretin penal i\r. li02 dt. 10.7.M2-XX asht 
vendos udeshkirni ti• pandehurit Isa Ahmct Salimi 
nga Prishtina banues në 'I'iranë me njizet dit bur 
gim i akuzuem për kalim orarit. 

.Me qenë se, i pandehuri ka rezultuern me ha 
nim të pa dijtun në Shqipuië, siç rezulton dhe nga 
anshkrirn Afrda rit gjvqësuer, prandaj ky Dekret-Penal 
botohet në Fletoren Zyrtare për të xanë vendin e ko 
munikimit. 

Gjyqtari Fillner : 

* * * 
:\le Dekretin p, na! Kr. 784 dt. 21 ~.!142-XX asht 

vendos ndeshkimi lë pandehurit Mihal Qendro Tclio 
nga Vlora shofer e banues Hë Tiranë, me' dy dit bur 
gim, i akuzuern për dirizhim aut. me dritë lë bardhë. 

11e qenë se, i pandehuri ka rezultuem me ba 
nim të pa dijtun në Shqipnië, siç rezulton dhe nga 
anshkrimi Ofiqarit Gjyqësuer, prandaj ky Dckr et-Pe 
nal botohet r.ë fletoren Zyrtare për të xanë vendin 
e komunikimit. 

Gjyqtari Fihuer : 

* * * 
:\Te Dekretin penal Nr. 671 dt. fi.7.!1-1-2-:XX asht 

vendos ndëshkimi lë pandehurit Isa Alnnet Selitni 
11~a e banues në Prishtinë, me dy dil burg e 10 Fr. 
Shq. pjobë i akuzuem për Dehje me alkool. 

~le qenë se, i pandehur i ka rezult uem me ba 
nim lë pa dijtun në Shqipnië, siç. rezulton dhe nga 
anshkrirn Ofiqarit Gjyqësuer, prandaj ky Dekret-Penal 
botohot në Fletoren Zyrtare për të xanë vendin c 
komunikimit. 

Gjyqtari Filluer : 

* * * 
Me Akt-gjykimin Nr. f>29 ell. 2.7.!IH.X.X asht ve 

ndos dënimi lë pandehurit .Jakup Hyson 'Rushitit me 
zeje kamarjer e banues në Tiranë, me njizet Fr. Shq. 
gjobë të lehtë, i murrun nen akuzë për lojë bixhozi. 

:\le qenë He, i pandehuni ka rezultue :me banim 
lë pa dijtun në Shqipnië, siç rezulton dhe nga an 
shkrimi Ofiqarit gjyqësuer, prandaj ky Akt-Gjykiu: 
botohet në Fletoren Zyrtare për lë xanë vendin c 
komunikimit. 

Gjyqtari Filluer : 
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* * * 
· ,\le Dekretin Penal Nr. 32 dt. 27.UJ42-XX asht 

vendosë dëuimi të pandehurit Giorgio Reba nga e 
banues në Korçë me JOO (njëqind) Fr. Shq. gjobë të 
lehtë, por me qenë se i denuemi ka rezultuë me ba 
nim të padijtun në Shqipnië, siç rezulton dhe nga 
aushkrimi i Ofiqarit Gjyqësuer, prandaj ky Dekret 
Penal për të xanë vendin e komunikimit botohet në 
Fletoren Zyrtare. 

G,j yqtari Filluer : 

* * * 
Me Dekretin Penal Nr. 118 dt. 26 Fruer g.4-2.xx 

asht vendos ndeshkimi të pandehurit Thoma Miri 
Po pilo nga Korça, shofer e banues në Tiranë u ë 115 
Fr. Shq. gjobë të lehtë, por me qenë se, i denuemi 
ka rezultuëm me banim të pa dijtuu në Shqipnië, 
siç rezulton dhe nga aushkrimi i Ofiqarit Gjyqësuer, 
prandaj ky Dekret-Penal botohet në Fletoren Zyrtare 
për të xanë vendin e komunikimit. 

Gjyqtari Fitluer : 
* * * 

Me Dekretin Penal Nr. 807 dt. 2:~ 8-19H-XX 
asht vendosë dënimi të pandehurit Hysen Xhaferr 
Lami nga Korça banues në Tiranë me dy dit bur 
gim e dh :ct Fr. Shq. gjobë të lehtë, por me qenë se 
i dënuemi ka rczultuë me banim të pa ditun në Shqi 
pni, 8iÇ rezulton dhe nga anshkrimi i Ofiqarit Gjyq 
qësuer, prandaj ky Dekret Penal për të xanë vendin 
ë komunikimit botohet në Fletoren Zyrtare. 

Tiranë, me 8 9-1942-X x . 
Gjyqtar Filluer : 

* * * 
Me Dekretin Penal Nr. 5413 di. 8-7-1942-XX 

asht vendos ndëshkimi të pandehurit Gaddia Ernie 
ncgildo Giuseppe le n' Italië e banues në Tiranë me 
njëqind Fr. Shq, 12jobë të lehtë, por me qenë se i 
dëuuemi ka rezultuërn me banim të pa dijtun në 
Shqipni, siç rezulton dhe nga ankimi i Ofiq .rit Gjy 
qësuer, prandaj ky Dekret- Penal botohet në Fletoren 
Zyrtare për të xanë vendin e komunikimit. 

Gjyqtari Filluer: 

* * * 
J\1e Dekretin Penal Nr. 46H dt. 20-J-1942-XX 

asht vendosë dënimi të pandehurit Reshat )[yslim 
Fetalli nga Kapeshtica banues në Tiranë me 100 
(njëqind) Fr. Shq. gjobë të lehtë, por me qenë se i 
dëuuemi ka rezultue me banim të pa dijtun në Shqi 
pnië, siç rezulton dhe nga anshkrimi i Ofiqarit Gjy 
qësuer prandaj ky Dekret-Penal për të zanë vendin 
e komunikimit botohet në Fletoren Zyrtare. 

Gjyqtari Filluer: 

Leter - ftesë 
'I'hritet i quajluni' Branko Misailovici Ezo ha 

nues më parë 11ë katundin Tetovë dhe tash me ha 
nim të pa ditun 11ë Bullgari, që të paraqitet j.ara 
Gjy~,.w.~ :::i kal.ës I Tet rvës, më datë B Tetor 1942 XX 
ora 10 paret dreke, i akuzuar për kalim kufini pa i,a 
saport. 1los paraqitja e tij më ditën dhe orën e 1-,i 
për shënuar ka për t' u vepruar si mbas ligjës. 

Tetovë, më :31 Gusht 1942-XX. 
Gjyqtar Filluer . 

* * * 'I'hritet i quj tuni Petro 'I'imsija, banues më parë 
në Tetovë, dhe tash me banim të pa ditun në Bull 
gari, që të paraqitet para Gjykatës Shkalës I Teto 
vës, më :3-X-1942-XX ora 10 para dreke, i akuzuar 
për kalim kufini pa pasa port. Mos paraqitja e tij më. 
ditën dhe orën e sipër shënuar ka për t'u vepruar 
si mbas ligjës. 

Tetovë, më 31 Gusht 1942-XX. 
Gjyqtar Filluer: 

* • * 
Thi-ilet i quajtuni Petko Nikollai banues më 

parë në katundin Jeduarci dhe tash me banim të pa 
ditun në Bullgar i, që të paraqitet para Gjykatës Shka 
llës I Tetovë, më datë :; Tetuer 1942-XX ora 10 para 
dreke, i akuzuar për kalim kufini pa_ pasa port. Mos 
paraqitja e t ij më ditën dhe orën e sipër shënuar 
ka për t' u vepruar si mbas ligjës. 

Tetovë, më 31 Gusht 1942-XX. 
Gjyqtar Filluer: 

* * * 
Thirret me u prezantue para Gjykatës Kolegjia 

le të Tiranës d p. me 'datë 26 Nanduer 1942-XX, ora 
10 para dreke i pandehuni Adolfo Peris, shtetas It a 
ljan, ma parë hanuës në Tiranë, dhe tashti me ba 
nim të padijtun në Itali, i akuzuem se në bushk 
punim me të pandehunit e tjerë Reffaele Jovine dhe 
Nereo Brega, me datë 21-8-1941-XVJII kanë mash 
true ankuesin Shan Zadrimën tregt« r dhe banuës në 
Tiranë, tue i terheqë nji sasië të hollash kinse do 
t'i shisnin 1500 kuintal çimento. 

Në rast se i pandehuni nuk ka me u prezantue 
në datën dhe orën e naltpërmenduu, caktue për gjy 
kim, ka me u shikue gjyqi i tij në mungesë. 

Këjo ftesë e botueme rregullisht në Fletoren 
Zyrtare zen vendin e komunikimit. 

Tiranë, me o-IX-1942 XX. 
Kryetari: 

Vendim afati për t' aratlsun 
:\lbassi nuk asht zanun Sali Jakupi i biri i 

Danit banuës në katundin Lojmë, qi pandehet 
se me dt, 10.4.1941-XIX, ditën, e ka vra vdekun të 
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qujtu ni n Zaim :.vi .ili qin nga ay katund, Kryetaria 
e Gjykatës së Shk. l-rë lë Prizrenit që prej dalës 
shpalljes të këti vendimi, të pandehunit përmendun 
i nep dhetë ditë afat, për me u prez antue para gjy 
katës. 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 sikvestrue 
pasunis dhe me as nji mënyrë nuk ka me pasë të 
drejtë ankimi mbi veprimet e bam u na. 

Të gjith karabinierët e policët janë të detyruam 
me zanjen e tij. 

Për plotësimin e veprave të përmenduna i asht 
shkrue Prokuroriës Shtetit dhe në mbështetje të ne 
neve 371, 3H të procedurës penale shpallet ky vendim. 

Prizren, më 14.8.1942-.xX. 
Kryetari. 

SHKURTIM 

Z. Mumtaz Reshat Kokalari, ish Noter Publik në 
Tiranë me rastin që ka dhanë dorëheqjen nga detyra 
Noteriale, kërkon të vendoset n6ritja e garancisë të 
prestuar prej tij gjatë gjestioni.t si noter Publik në 
Tiranë, mbasi dorëzimin e ak leve e ka bërë në rre 
gull, si rezulton nga certifikata e de livruar prej Nd. 
Gj. Paqtuës të këtueshëm datë 8 Prill 1942. 

Prandaj për dijeni lë të tretëve shpallet ky 
shkurtim i kërkesës së tij në Fletoren Zyrtare, kon 
formë nenit 40 të Ligjës mbi Organizimin Noterial. 

Tiranë, me 4-8-1942-XX. 
Zav. Kryetar' i Gj. Shk. l rë 

Shpallje absenti 

'Kërkohet të dekllarohet absent Muharem Baj 
ram Meta, nga katundi Liçan i Komunës Ostrenit, 
larguar 9 vjet ma parë në Tyrqi dhe nuk dihet në 
se rron ose ka vdekun. 

Kushdo që ka kundërshtime mbi dekllarimin e 
tij absent t'i parashtrojë këto në gjykatën Kolegjiale 
të Dibrës. 

Dibër, më 2t-8-1942-XX. 
Gjyqta ri Fill u er 

Komisioni i Llotaris së Kryqit të Kuq Shqiptar 
PROCES - VE~RBAL 

Nr. 18 datë 15-VTTl-194-2-XX 

Në bazë të Rregullores së Llotaris së Kryqit të 
Kuq Shqiptar, t'aprovueme me D. M. Nr. H <latë 1 
Fruer 1941-XIX dhe të shpalluri në Fletoren Zyrtare 
Nr. 24 me datë 24-ll-HJ41-XlX, Komisjou' i Llotaris 
i mbledhuri sol nën kryesin' e Drejtorrt të Përgjithë 
shëm të K: Kuq Z. Haxhi Shkoza, me anëtarët e 
poshtë-sheuuem, proçedoj në heqjen e Llotaris si vijon: 

Më parë shqyrtoj llogarinat dhe konstatoj se. 
për heqjen L5 Gusht 1942-XX janë vënë në qarku 
llim gjithsejt bileta copë r)o.ooo 

Prej këlyne kan mbetun pa shitun (si- 
mbas radhorit të ngjitun këtij procesi) 130 

Bileta të shituna gjithsejt copë -49.87Cf --- 
Me nji vleftë të përgjithshme prej fr. Shq. 29.92:ll 

Mandej për t'u ndarë çmimet prej fiO°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. 22.413 fiton 0.50% = me fr. Shq. 140 
2) (( 1;) ~98 « 0.00°lo = « « « 140 
3) (( L0.133 (( 0.50% = (( (( (( 140 
4) « 21.436 (( 0.50% = (( « « 140 
5) « 14.423 (( 0.50% = (( (( (( 140 
6) « 31.320 (( 3,-°lo = « (( « 890 
7) (( 13.650 (( 25. _o/o = « (( « 7.400 
8) « 37.417 « 0.50°1o = « « (( 140 
9) (( 12.073 « 1.-0/0 = « (( (( 290 
10) (( 4.097 (( 3.-o/o = « (( (( 890 
11) (( 2.729 « 0.50% = C (( (( 14-0 
12) . (( G7 L «. 1.-°lo = (( (( (( 290 
13) (( 42.639 (( 0.50°/0 = (( « (( 140 
14) (( 16.485 (( 1.-0/0 = (( (( (( 290 
15) (( 5.97G (( 3.-o,o = « « « 890 
16) (( 3.477 « J.-O/o = (( (( (( 290 
17) (( 1.728 « 10.-°lo = (( (( « ~.90G 

Të gjitha biletat (copë 499 që mba- 
rojnë me shifrën "50u fitojnë nga fr. shq. 
5 (pesë) që janë baras me 8°1o 2.495 

Gjithsejt shuma prej 60°/0 (pa Hoga- 
ritun fraksjonet neni 11) fr. shq, 17.745 

Antar: Antar: Kryetar' i Komisionit 
L. Aleksi (d.v.) V. Hoxha (d.v.) H. Shkoza (d.v.) 

Antar: Antar: Antar 
M. Vellama.çi (d.v.) 

• 
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JA.RTE SUPPLEMENT ARE in lingua ltaliana 

GAZZETTA 
DEL REGNO 

Anno XXI - Nr. 106 

UFFICIALE 
D' ALBANIA 

Tirana, giovedi 17 settembre 1942-XX 
EDITA DAL MINISTERO DELLA CULTURA POPOLARE 

CONDIZIONI o· ABBONAMENTO cosro E MODALITA PER LE INSERZIONi 
Al8.ANIA. !TALIA • IMPERO por uo cene Fr. alb. 2!1 
tSTERO (P.Je1I dell' Uoiooa Fcstale) , , 3<J 

(per 6 i:ne,i I mtJte p:cno) 
on nom••o del meH In corso (a1oo a 10 pa!11c•J rr. a11>. 0.2J 

, arrotre?o l 
Cgni fo1c..icolo O lo vendita anche prsno le libren• cutonzzat•. 

Git abbonamenti dl regola decorrono dol g1orno di ricevuneoto da!I' twµcrto Neu 
11 ga1:.inti1ca l'invto del numerl anetrati. 

L importo dell' obbonamento o per numerl ee purntt, se per ra11dentt tn Albania, da ,1e 
,,sere vonoto ai localt Uffici di Finanza e Ja relativa quietcuzo nmea,a !li Ministero 
dallo CULTURA POPOLARE sa doll' Italia, lmparo o dal· r Es!oro, con assegno bancarla 
ttilato Jn Jrancbi albanasi, aumentato (se par nbbonomentt) Ji tr. alb. 0./0 per epesc 
di quietanza. 

Gli Utflci ,totali (civili o militari) e gli Eotl pucottcl • quando uutoooml o cccec 
1tati (cio• non gli Ufficl dtpendentl) . poasono ricbiadere per iscntto una :J J.:n). coy1e 
;ratui:1 (sciclte o In abbanameuto) per ,i a per gli IJ!licl rlipendaot! 

H non 1upe,• una colonne (clbcnesa • iialiano) minlmo fr o1•· IQ 
•• oltr• une colonn1 , , per ognt coJonna 

L' Importo • do versam m cnncipo · 1a1vo per gli Ullicl 1talall a parastatah • on 
le ateaae moc!alit6 coma per gli abbaoamenll. 

Le tn!eiziuni sono gratuite soltanto pert Trtbunalt o l'Amminhtra.zione ,totale qu .••. do 
psr legge non • prev11ta o non • pos,ibile la rivalsa su teni della 1pe1a per u .•. 
terztone. 

La pubblicazione dalie inserzioni avviene solve spectnlt ctrrostanz• · entro t J.rttm 
3 oumeri depo la data di rtcevimento. 

N. B. Ogoi corrispondenza o versamento deve essere indirizato al : 
MINISTERO DELLA CULTURA POPOLARE 

(GAZZETTA UFFICIALE) 

LEGGE 2£$ giugno 1942-XX Nr. 211 

T I R A N A (Alba •. 10 

Conversione in Legge del D.L. n. 255 (1941) 
(con modifiehe] 

NOi 
FRANCESCO JACOMONI DI SAN SA VINO 
Litogotenente 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 

li Consiglio Superiore Fascista Corporative, a 
mezzo delle sue Commissioui, ha approvato; 

In virili dell' Autorita a Noi couferita , abbiamo 
sanzionato e prornulghiamo quanto segue : 

E' convertito in legge ii Decreto Luogotenenziale 
N r. 2~>5 <lei 7.8.1941 circa I' aumento del prezzo del 
sale, con le seguenti modifiche : 

Al terzo comma dell' art. I>, la frase : «salvo ehe 
la Societa S.I.'r.A. sia in grado di sopperire alle esi 
genze-, e modificato come ;- .. quando la Societa 
S.I.T.A. non sara in grado di sopperire alle esigenze .. • 

Nell' art. 9, la frase: «per tale gestione sono 
abrogate tutle le norme .. •, e modificato come segue: 
per tale gestione non vengono applicate tutte·le norme». 

Ordiniamo ehe la presenle Legge sia inserita 
nella Gazzetta Ufficiale del Regno, mandando a chiun 
que spetti di osservarla e di farla oss-rvare. 

Tirana, li 26.6.1942 XX. 
Francesco Jacomoni 

M. Kruja 
Shuk Gurakuqi 

LEOGE d. 26 giugno 1942-XX Nr. 212 

Conversione in legge del D. L. n. 321 (1941) 
:(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 

II Consiglio Superiore Fascista Corporative, a 
mezzo delle sue 1':ommissioni, ha approvato ; 

In virtu dell' Autorita a Noi conterita, abbian o 
sanzionato e promulghiamo quanto segue : 
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E' convertito in Legge di Decreto Luogotenen 
ziale r-;:r, 321 del 27-11-XX, circa l' istituzione dell'Uf 
ficio di Vice presidente all a COI te dei Conti, con la 
seguente rnodifica : 

J_; art. 3 viene modificato nel scguente modo: 
-Il Vice-Presidente collabora con il Presidente. 

e soslituisce questi in caso di assenza o d' impedi 
mento, prende parte al Consiglio con diritto di vo- 
tazione. 

Ordiniamo ehe la presente Legge sia inserita 
nella Gazzetta: Ufficiale del Regno, mandando a chiun 
que spetti di osservarla e di farla osservare. 

Tirana, 2G-6-19i2-XX 
Francesco Jacomoni 

.Jf. Kruja 
Shuk Gurakuqi 

--- ---- 

CONVERSIONE IN LEGGE DI D.L. senza modifiche 

LEGGE 2(i giugno 1942-XX 11. 213 
Conversione in Jegge del D.L. :348 del :m agosto 

1940-XVIIJ, circa la concessione di un pres.ito all'Ente 
per l'approvigionamenlo degli impiegati di Stato sen 
za modifiche. 

LEGGE 26 giugno 1941-XX, Nr. 214 
Conversione in legge del D. L. n. 28't del :{ 

ottobre 1941-)UX, circa l' aumento della tassa di mo 
nopolio, senza modiflche. 

LEGGE IJW giugno 1942-XX, Nr. 215 
Conversione in Jegge del D. L. n. 2G2 del 7 

agoslo 1941-XfX, circa l' istituzione di un feudo di 
fr.alb, 1.000.000 nel bilancio dell' esercizio fiuauziario 
1941 42, senza modifiche, 

LEGGE 2(:> giugno 1942-XX, Nr. 2 l(i 
Conversione in legge del D. L. n. 284 del 3 

ottobre 1941-XJX, riguardante motlifiche al D. L. n. 
219 del 1 febbraio 19!~1-XI~, per attribuzioni e spese 
ai confiuati ed agli internati politici senza modinche. 

LEGGE ~G giugno 1942-XX, Nr. 2l7 
Conversione in legge del D.L. n. ~87 del 18 ottobre 

J94l-XLX, concernente aumenti di fondi al bilancio 
dell' esercizio finanziario 194l 42, per la correspon 
sione dell' indennita degli impiegati, senza modifiche. 

LEGGE 2 agosto 19U-XX, Nr. 218 
E' converlito in legge il Decreto LuogolencnziaJc 

Nr. '283 del 3.4.19!1.XJX, circa l'applicazione di una 
tassa di hollo per gli auto trasporti di persone e ha 
gagli, senza modifiche. 

LEGGE 2 agosto 194-z-XX. Nr. ~19 
E' convertito in legge il Decreto Luogotenen 

ziale in data 28.':.l.19i<z.XX Nr. 87 riguardante la res 
ponsabilita penale per mancata sorveglia nza da parte 
delle persone rivestitc di autorita per fatti compiuti 
da persone da essi dipendei.ti, senza modifiche, 

---------- --- - 
Shtypshkrojc «Nikaj, Tirone 

• 
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Parte supplementare in Hngua italiana a pag. , 

Viti XXI 

FLETORJA 
E MBRETNISË 

Nr.107 

ZYRTARE 
SHQIPTARE 

Tiranë, e Hanë 21 Shtatuer 1942-XX 

BOTOHET PREJ MINISTRIS St KULTURtS POPULLORE 

KONDITAT E PAJTIMIT 

PËR SHQIP~RI, ITALI e PERANDORI: për nji vit Fr. Shq. 20 
» JASHTE (Shtete të B. Postal) • • • • 30 

(për 6 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 
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 po n'atë drejtim. 
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LIGJË 7 Shtator 1942-XX. nr. 211 
,--9-1942-XX 

Këthim në Lig~ë 1 D. M. 1 (1942) mbi shtesë 
f omilj je nëp. të Shtetit 

-NA-- 
FRANCESCO JACOMONI DI SAN SAVINO 

MitKAMBiilS I PiilRGJITHSHiilM I MADHNIS TIJ 
VIKTOR EMANUELIT III 

Pi1:R HIR Tll; ZO'!'IT E VULLNET Tll; KOMBIT 
MBRET I IT ALIS DHE I SHQIPNIS 

PERANDOR I ETIOPIS 
l\ëshil1i i Epërm Fashist Korporativ, me anën 

e Komisjoneve të tija, ka aprovue : 
Në virtyt t'autoritetir, që Na asht dhanë, kemi 

sanksjonue dhe prornulqojnë sa vijon: 
Këthehet në ligji:: Dekreti Nëkambësuer Nr. 1 

datë 23-1-1942-XX, mbi atributin e nji shtese terni 
ljeje personelit civil të Shtetit me këto. ndryshime: 

Në nenin 2, në pjesën e dytë të paragraflt të 
parë, bahen këto shtesa: 

«Gjithashtu llogariten si Iërni] në ngarkim të 
nëpunsit edhe: 

a) nana deri sa të jetë e vejë dhe kur nuk ka 
pune dhe nuk ka mjet. tjeter jetese; 

b) baba qi fizikisht nuk mund të ba_jë kurr farë 
punz dhe nuk ka mjet tjeter jetese; 

c) motra e pa-martueme, e çkunorzuerne ose e 
vejë· dhe vëlla] i mitun ese invalid kur e deri sa 
të mos ketë tjeter mjet jetese; 

Shtesat e dhanuna në bazë të . gjindjes së me 
siperrnc jepen kur të vertetohet se këta _janë efekti 
visht në ngarkim të nëpunësit dhe bashkëjctejnë me 
'te, pcrposë rasteve q' e bajnë të pamundun këtë 
bashkëjetesë dhe fillojnë që nga data e hymë'fe;, 
në fuqi të këtyne ndryshimeve». 

Në paraqralin e dytë po të këtij neni, ngrihet 
fraza: «ose me documenta ligjore analloge » dhe 
zavendësohet me frazen: «ose në mënyrat e cak 
tucme në D. M.. Nr 50 datë 7 .3. 1942-XX mbi verte 
tirnin e gjendjes familjare. 

Urdbënojmë që kjo Ligjë të radhohet në Fle 
toren Zyrtare të M.bretnis, lue i dhanë mandat ci 
litdo që i përket rn'e respektue dhe me ba që të re 
spektohet. 

Tiranë, me 7.9.1942-XX. 
M. Kruja Francesco Jacomoni d. v. 

Shuk Gurakuqi 
Dekret Mëkambësuer nr. - 212 

10-8-1942-XX 
Caktim i fizionomis juridike të Inst. të St. Shq. 

të Fondatës ,.Skanderbeg" 
--NA-- 

Ml!:KAMBl!:S I PiilRGJITHSH11:M I MADHNIS TIJ 
VITTORIO EMANUELE III 

P1!':R HIR T.1!': ZOTIT E VULLNET Till KOMBIT 
MBRET I IT ALIS DHE I SHQIPNIS 

PERANDOR I ETIOPLS 
Në virtyt t' autoritetit që Na asht delegue; 

M.bassi u-pa Dekreti i Ynë Nr. 114 dt. 8 Prill 
1940-XVIII; 

M.bassi u-pa Dekreti i Ynë Nr. 141 dt. 8 Prill 
1940-XVIII; 

Mbassi u-ndie nevoja për me caktue fizjonominë 
juridike t'Institutit të Studirnevet Shqiptare të Fon 
datës Skanderbeq: 

M.bassi u-ndiqjue Këshilli i M.inistravet; 
Mbi propozlmin e Kryetarit të Këshillit të 1\1.i 

nistravet, njij mendimi me Ministrat Sekretarë Shte 
tit për Arsimin, për Kulturën Popullore, për Punët 
e Mbrendëshme, për Drejtësin e për Financat; 

kemi dekretua e dekretojmë 
ni 1. 

Instituti i Studimevet Shqiptare i Fondaiës "Skan 
derbeq" krijue me D. M.. Nr. 114 dt. 8 Prill 1940- 
XVIII, merr cmnin dhe titullohet "Instituti Mbretnuer 
Studimevet Shqiptare". 

Neni 2. 
Instituti Mbretnuer i Studimevet Shqiptare ka 

për qellim të nxisë e të bashkërendojë levizjen intelek 
tuale shqiptare në fushën e shkencavet, të letravet 
dhe t'artevet ; të kujdesohet për pasunimit e kul 
turës kornbtare tue marrë per shembull kombet europ 
jane ma të mesucrne, por njikohësisht tue ruejtë kara 
kterin e Ijeshtë kombtar, si mbas mendësis e tradi 
tavet ma të mira të fisit; të përpiqet qi pëjashta e 
veçanërisht n'Itali të njifen e të çmohen vlerat sido 
mos shpirtnorc të l{ombit. 

Neni 3. 
Instituti :Mbretnuer i Studimevet Shqiptare ka 

personalitet juridik dhe mvehtësi administratore, nën 
mbrojtjen e Shtetit t'usntruerne prej Kryetarit të Kë 
shillit të Ministravet. 

Neni 4. 
Statuti i Institutit Mbretnuer të Studimeve Shqip 

tare pelqehet me Dekret Mëkambësuer qi do të nxiret 
mbi proponimin e Kryetarit të Këshillit të Ministravet, 
mbassi të ndiqjohet Këshilli i M.inistravet. 

Neni 5. 
Antarët ·~ r cndshern t'Institutit të • Studimevet 

Shqiptari:'. janë 48 dhe emnohen me Dekret M.ëkambë 
suer mbi proponimin e Kryetarit të Këshillit- të Mi 
nistravet, rnbassi të jet ndiqjue Këshilli i M.inistravet. 

Për çdo vend vakant Instituti do të zgjedhin tre 
vetë, të cilët i parashtron për ernnim. Emnimi do të 
bahet ndërmjet të personavet të zgjedhun prej Insti 
tutit. 

Emnimi asht i përjetshëm. 
• Instituti Mbretnuer i Studimevet Shqiptare mund 

të kët Antarë të rendshern shqiptarë e italjanë dhe 
Antarë Korrispondenta shqipta ë, italianë e të hue]. 

Numri j. Antarvet korrispondenta asht i pacak 
tuem. Këta emnohet prej Kryetarit t'Institutit, mbi 
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proponimm e çdo Antari të rcndshem, rnbassi të jet 
ndigjue Këshilli Akademik. 

Neni 6. 
Kryetari i Institutit Mbretnuer në rendin e pri 

tjeve Zyrtare dhe në funksjonet publike xen vend për 
para Ministravet të Shtetit, ndersa Anrarët e rendshern 
t'Institutit xanë vend përpara Antarvet të Këshillit t' - 
Epërm Fashist Korporativ. 

Si Kryetari ashtu edhe Antarët e Institutit Mbret 
nuer gëzojnë nderimet, titujt, priviliqjet e dinjitetin 
e caktuern përkatësisht për Ministrat e Shtetit e për 
Antarët e Këshillit t'Epërrn Fashist Korporativ dhe 
veshin ndër Iunksjone publike uniformen qi ka me u 
caktue me Dekret Mëkambësuer. 

Neni 7. 
Kryetarit t'Institutit Mbretnuer, për shpenziirne 

përfaqësimi, i jepet nji shpërblim rnujuer, qi ka me 
u-caktue mee Dekret .Mëkambësuer. 

Ky shpërblim mund të grumbullohet me çdo tje 
tër shpërblim a rrogë qi Kryetari vetë gëzon nën ç' - 
farë do titulli. 

Antarvet t'Institutit, për çdo mbledhje në të cilën 
marrin pjesë dhe përveç pagesës së shpenzirnevet të 
bame efektivisht prej tune n'udhëtim u jepet nji shpër 
blim pranije në masën qi do të caktohet me Dekret 
Mëkambësuer. 

Këshilli Akademik mundet me u dhanë çmime në 
të holla Antarvet t'Institutit Mbretnuer për punime qi 
këta paraqesin dhe qi gjykohen të meritueshme veça 
nerisht për t'u çrnue. 

Neni 8. 
Shpenzirnevet për funkjonimin e Institutit Mbret 

nuer të Studirnevet Shqiptare u bahet ball: 
a) Me shumat e shenuerne në favor të tij prej 

Fondatës "Skanderbeq" qi përmenden në D. M. Nr. 
114 dt. 8 Prill 1940-XVIII; 

b) Me shumat e caktueme në favor të tij prej 
Shtetit në nji kapitull të posaçëm të budgetit; 

c) M(> t'ardhunat e dhuratavet dhe të lanunavet 
të rasëshrne dhe me ato qi i mbërrijnë nga çdo 
aktivitet tjetër qi i përket Institutit Mbrenuer 

Neni 9. 
Instituti Mbretnuer përjashtohet nga çdo tatim 

e taksë dhe veprimet ( aktet) e krueme n'intcresën 
eskluzivc të tij përjashtohet prej taksës së Pullës, të 
rregjistrimit, t'ipotekës e tjera këso dore, sikur t'ishin 
krye n'interesën e Shtëtit. 

Neni 10. 
Kryetari dhe Antarët e rendshern t'emnuern me 

Dekrete W\ëkambësore dt. 12-4-1940-XVIII, dt. 26- 
-8-1940-XVIII dhe dt. 3-11-1941 XX, mbajnë cilësin 
qi kanë. 

Neni 11'. 
.Me Dekrete Mëkambësore të veçanta do të cak 

tohen normat për vuernjen në veprim të këtij Dekreti 

dhe bashkërendimi i tij me të tjera dispozita ligjore. 
Neni 12. 

Ky Dekret do t'i paraqitet Këshillit t'Epërrn 
Fashist Korporativ për këthirnin e tij në ligjë. 

Ky Dekret abrogon të ,gjitha dispozitat ligjore 
lë kundcrta e të papajtueshme me te e veçanerisht 
ato qi përmbajnë Dekretet Mëkambësore Nr. 114 dt. 8 
Prill 1940-XVIII, Nr. 141 dt. 8 Prill 1940-XVIII. 

Ky Dekret hyen në fuqi ditën e botimit të tij 
në Fletoren Zyrtare të ~bretnis. 

Urdhënojrnë qi :ky Dekret të botohet në Fletoren 
Zyrtare të .Mbretnis tue i dhanë mandat cilitdo qi 
përket me e respektue dhe me bë qi të respektohet. 

Tiranë, me 10-8-1942-XX. 
Francesco Jacomoni d. v. 

M. Kruja d. v. 

Dekret Mëkambësuer nr. 213 
10-8-1942-XX 

Aprovim i Statutit të ri të Inst. Mbretnor 
të Studimeve Shq. 

NA 
MEKAMBES I PERGJITHSHEM I MADHNIS TIJ 

VIKTOR EMANUELIT III 
PER IDR 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 Dekreti i Ynë Nr. 212 datë 10 gusht 

1942-XX, mbi rregullimin juridik t'Institutit të Studi 
rnevet Shqiptare dhe veçanërisht neni 5 i atij Dekreti; 

.Mbassi u ndiqjue Këshilli i Ministravet; 

.Mbi 'propozimin e Kryetarit të Këshillit të Mi 
nistravet; 

kemi dekretue e dekretojmë 
Nye i vetëm 

Asht aprovue Statuti i ri i Institutit Mbretnuer 
të Studimevet Shqiptare, i bashkëlidhun këtij Dekreti 
dhe .i përbamë prej 21 nenevet, qi do të mbajnë fjalët 
"u pa" dhe do të nënshkruhet me urdhën t Onë prej 
kryetarit të Këshillit të Ministravet proponues. 

Urdhënojrnë qi ky ,Dekret të botohet në Fletoren 
Zyrtare të IMbretnis, tue i dhanë mandat cilitdo qi 
i përket me e respektua dhe me ba qi të respektohet. 

TTiranë, me 10-8-1942-XX. . Francesco Jacomoni d. v . 
.M. Kruja d. v. 

Statuti i Institutit Mbretnuer të 
Studimeve Shqiptare 

Kreu 1 
Kushtetuta dhe qellimet e Institutit .Mbretnuer 

të Studimevel Shqiptare. 
Neni 1'. 

Instituti Mbretnuer i Studimevet Shqiptare ka 
për qellim të nxisë e të bashkërendojë levizjen intelek- 
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tuale shqiptare në fushën e shkencavet, të letravet dhe 
t'artcvet: të kujdesohet për pasunimin e kulturës 
kornbtare tue marrë për shembull kombet europjane 
ma të mësueme, por njikohësisht tue e ruejtë karakterin 
e thjeshtë kombtar, si mbas rnendësis e traditavet ma 
t~ mira të fisit; të perpiqet qi përjashta e veçanërisht 
n'Itali të njifen e të çmohen vlerat sidomos shpirtnore 
të Kombit. 

Neni 2. 
Instituti '.Mbretnuer i Studimevet Shqiptare asht 

i ndamë në katër kornisjone kryesore: 
Shkenca morale dhe historike; 
Shkenca fizike, mathematike dhe natyrore; 
Letërsi; 
Arte. 
Çdo korrnsjon përbehet së paku prej 8 (tetë)' 

antarësh të rendshërn. 
Çdo antar i rendshërn shenjohet për nji komisjon 

të caktuam nga Këshilli Akademik dhe mund të she 
njohet në ma shum se në nji kornisjon 

Kreu II. 
Det yrët Akademike 

Neni 3. 
Kryetari i Institutit .Mbretnuer të Studirnevet 

Shqiptare zgjidhet dhe emnohet me Dekret Mëkambë 
suer mbi· proponimin e Kryetarit të Këshillit të Mi 
nistravet, ndërmjet t'antarvet të rendshëm Shqiptarë. 

Neni 4. 
Instituti ':Mbretnuer i Studimevet Shqiptare ka 4 

(katër) N/Kryetarë t'ernnuern, ndermjet t'antarvet të 
rendshërn, me Dekret Mëkambësuer mbi proponimin e 
Kryetarit të Këshillit të ·Ministravet, mbassi të jet 
ndigjue Kryetari i Institutit. 

Kryetari dhe N Kryetarët përbejnë Këshillin Aka 
demik. 

N/Kryetarët zgjidhen nga nji për secilin komi 
sjon dhe kryesojnë komisjonin përkatës. 

Për çdo 'kornisjon emnohet edhe nji sekretar 
ndërmjet t'antarvet të rendshëm qi bajnë pjesë rë te. 

N/Kryetarët si edhe sekretarët e komisjonevet 
duhet të zgjidhen mundësisht ndërmjet t'antarver 1:ë 
rendshërn qi banojnë në Tiranë. 

: Neni 5. 
Kryetari drejton dhe përfaqëson Institutin. Fton 

dhe kryeson mbledhjet e përgjithëshme t'Institutit 
dhe mbledhjet e Këshillit Akademik. Cakton urdhënin 
e ditës 'së mbledhjevet të Këshillit Akademik; nen 
shkruen verbalet e mbledhjevet qi kryeson; kujde 
sohet 'për zbatimin e vendimevet t'Institutit Mbretnuer 
të Studimevct Shqiptare dhe të Këshillit Akademik 
të tij. Vendosë personalisht mbi çashtjet qi kanë 
karakter urgjent si mbas. nevojavet dhe interesit s'Insti 
tutit dhe të qëllimevet qi ky ka. 

Kryetari mundet edhe me mbledhë secilin komisjen 
dhe kur merr pjesë vetë në to, i kryeson. 

Në rasë se Kryetari i Institutit mungon ose gjin 
det i penguem, funksjonin e tij e ushtron N/Kryetari 
qi ka vjetersi ma të madhe në kët cilësi; kur vjeter 
sija asht e njajtë, atëherë ngarkohet ai N.Kryetar qi 
ka vjetersi ma të madhe si antar i rendshern i Insti 
tutit dhe në rasë se kjo vjetërsi asht prap e njajtë ai 
qi ka moshën ma të madhe. 

Neni 6. 
N/Kryetarët, mbassi të kenë marrë mendimin e 

Kryetarit, mbledhin dhe kryesojnë komisjonet për 
katëse, caktojnë urdhënin e ditës së mbledhjevet, nen 
shkruajnë verbalet përkatëse dhe kujdesohen për zba 
timin e vendimevet të kornisjonit qi kryesojnë. 

Në rasë se N, kryetari mungon ose gjindet i pen 
guem, funksjonin e tij e ushtron antari i rendshëm 
me vjctersi ma të madhe në komision dhe kur kjo 
vjetërsi asht e njajtë, ai qi ka moshën ma të madhe. 

Kreu III. 
Emnimi i Antarve fiJ rendshem 

Neni 7. 
Veprimet c mbrcndëshme t'i nstitutit .Mbretnuer 

të Studirr cvet Shqiptare rreth emnimit t'antarvet të 
rij të renshen: kanë me u krye kur Kryetari t'a gjikojë 

•• të nevojësbrne. 
Neni 8. 

Çdo antar i rcndshem mundet me parashtrua për 
ernnim antar të rij të rendshëm tue ba proponime me 
shkrim të shoqnuemc prej relacionesh shkoqitëse. 

Parashtresat do t'i paraqiten Kryetarit t'Institu 
tit, i cili i mbledhë të gjitha proponimet dhe rela 
cjonet e antarvet të rendshërn. 

Neni 9. 
Kq;etari i Institutit ban hetimet qi shef me arë 

sue për sa u përket proponimevet dhe ia parashtron 
rande] këto për shqyrtim Këshillit Akademik bashkë 
me aktet c hetirnevet. 

Neni 10. 
Këshilli Akademik shqyrton proponirnet, relacio 

net dhe aktet e hetimeve dhe cakton emnat e atune 
qi i gjikon të denjë për t'u ernnue antarë të rend 
shern. Në caktimin e këtyne ernnavet Keshilli Aka 
demik mundet me përfshie edhe të tjerë qi nuk janë 
proponuem prej antarvet të rendshërn. Lista e ernna 
vet qi caktohen do të përmbajë së paku tre emna 
për çdo vend vakant. Emnimet do të bahen me De 
kret 1Mëkambësuer ndërmjet t'emnavet të shenuem 
në listën e caktuernc prej Këshillit Akademik, mbi 
proponimin e Kryetarit të Këshillit të Ministravet 
njij mendimi me Kryetarin e Institutit. 
• Neni 11. 

Kryetari. N/kryetarët dhe antarët e rendshern, 
mbrenda tre muejvet prej datës qi u kumtohet emnimi, 
do të betohen në mënyrën qi ndjek: Betohem .në 
Perendin se kam me i ndejë besnik Mbretit Peran- 
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duer, Tnishëgimtarvet të Tij Mbretnorë dhe Rregji 
mit Fashist. se kam me ushtrue detyrën qi m'asht 
ngarkue me plot zell për t'ia mbërrijtë nji zhvillimit 
përherë ma të madh të kulturës shqiptare". 

Kush nuk i shtrohet këtij betimi nuk ban ma 
pjesë n'Institutin Mbretnuer të Studimevet Shqiptare. 

Krgetari betohet përpara Mëkambësit të Për 
gjithshëm të M. T. Mbretit Peranduer dhe të tjerët 
përpara Kryetarit t'Institutit. 

Kreu IV. 
Mbi Antarët korrispondenia 

Neni 12. 
Kruetari i Institutit Mbretnuer të Studimevet 

Shqiptare, mbi proponirnin e çdo Antarit të rend 
shërn, mbassi të ndigjojë Këshillin Akademik, mun 
det me ernnuc, kur t'a gjikojë t'arsgeshërne, antarë 
korrispondenta shqiptarë, italj anë e të huej, ndërmjet 
të pcrsonavet qi tue mos pasë cilësit e nevojëshme 
për t'u cmnue Antarë të rendshëm, të njifen Ltë 
denjë për kulturën dhe veprimtarin e tune me bash 
këpunue në qcllimet e Institutit. 

Neni 13. 
Antarët korrispondenta nuk kanë të drejtë me 

marrë pjesë nder mbledhjet e Institutit Mbretnuer të 
Studirnevet Shqiptare as të Komis joneve të tij, por 
mund të ftohen prej Kryetarit o prej Nenkryetarvet 
dhe në kët rasë kanë të drejtë për shpërblimet ~ 
pranis. 

Kreu V. 

Mbledhjet 

Neni 14. 

Instituti Mbretnuer i Studimevet Shqiptare ban 
mlcdhje të përgjithëshme e rnledhje komisjoncsh. 

Kryetari i Institutit; mbassi të ket marrë mendi 
min e Këshillit Akademik, cakton urdhënin e ditës 
të mledhjevet të përgjithëshme. 

Secili Komision shqyrton dhe bisedon mbi ar- • gumcntat e landës qi i. përket dhe rendon propo- 
nimet qi de t'i parashtrohen Institutit Mbretnuer në 
mledhje ti:: përgjithëshme. Kur asht rasa e votirncvet 
vendimet merren me shumicë votash dhe haptas; për 
shumicë votash njifet ana qi ka nji votë ma tepër 
se gjysa e të pranishëmvet. 

Neni 15. 
Në fund të çdo vjeti akademik Kryetari i Insti 

tutit ka me i paraqitë Mëkambësit të M. T. Mbre 
tit Peranduer, Kryetarit të Këshillit të Ministravet si 
edhe për njoftim Ministrit Sekretar të P. K. F. SH. e 
Ministravet Sekretarë Shteti për Arsimin Botner e 
turën Popullore, nji relacion mbi aktivitetin e zhvi 
lluem gjatë atij vjeti prej Institutit Mbretnuer të 
Studimevet Shqiptare. · 

Kreu VI. 
Administrim, i Institutit Mbretnuer të Studime 

vet Shqiptare. 
Neni 16. 

Kryetari i Institutit Mbretnuer të Studimevet 
Shqiptare, i ndihmuem prej Këshillit Akademik, kuj 
desohet për administrimin e Institutit, vendosë mbi 
budgetin preventiv dhe mbi mbi atë konsuntiv, të 
përpilucm prej Këshillit Akademik qi do t'i parashtro 
hen për pelqim Kryetarit të Këshillit të Ministravet, 
si edhe mbi ndryshime qi do të gjikohen të nevojëshme 
me iu ba budgetit gjatë ushtrimit financjar , vendosë 
mbi përdorimin e shurnavet qi disponon, mbi pra 
nimin e dhuratavct e të lanunavet si dhe mbi akt 
padit dhe akt-mbrojtjet qi i parashtrohen gjyqit. 

Neni 17. 
Ushtrimi Iinancjar fillon me 1 Korrik të çdo 

vjeti dhe mbaron me 30 Oershuer të vjetit ndjekës. 
Neni 18. 

Sekretari i Përgjithshëm asht kryetar i të gji 
tha zyravet t'Institutit Mbretnuer të Studimevef Shqip 
tai e dhe ernnohet me Dekret të Kryetarit të Këshillit 
të M inistr a vet, mbi proponimin e Kryetarit t'Insti 
tu tit. 

Neni 19 
Pe: s.oneli i Institutit Mbretnuer të Studimevet 

Snciptarc disl.iplmohet me nji rregullore të posaçme 
qi de të pëlqehet me Dekret të Kryetarit të Këshi 
llit ië .Ministravet, njij mendimi me Ministrin Se 
krctar Shteti për Financat dhe mbi propozimin e 
Krye~arjt t'Institutit. 

Kjo rregullore do të përfshijë edhe tabelën or 
gnnike. 

Neni 20 
Nrh yshimet e Statutit t'Institutit Mbretnue·r të 

Stuoirncvct Shqiptare, bahen me Dekret Mëkambë 
suer, mbi proponirnin e Kryetarit të Këshillit li;ë 
Ministravet, njij mendimi me Kryetarin e Institutit, 
Dekreti në fjalë do të nxirët njij mendimi iedhe 
me Mini&trin e Financavet, kur ndryshimet të kenë 
ndenji efekt financjar ose t'u përkasin të çashtje 
vet të personelit. 

Ndryshimet e rregullores t'Institutit Mbretnuer 
të Studimevet Shqiptare bahen me Dekret të Krye 
tarit të Këshillit të Ministravet mbi proponimin e 
Kryetarit t'Institutit dhe njij mendimi me Ministrin 
e Financavet, kur këto ndryshime të kenë ndonji 
efekt financjar ose t'u përkasin çashtjcvet të per-, 
sonelit, 

Neni 21 
Statuti i Institutit të Studimeve! Shqiptare, apro 

vuc me Dekretin Mëkambësuer Nr. 141 datë 8 Prill 
1940-XVIII abrogohet si abrogohet edhe çdo dispo 
zitë e rregullorevet të mbrendëshme t'Institurit qi 
mos t~ jet n'armoni me kët Statut, 
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U pfi me urdhën të Mëkambësit të M. T. N\bre 
\ tit Peran d uer. . 

l\ryetar' i Këshillit të Ministravet 
M. Kruja d. v, 

Dekret Mëkambësuer nr. 214 
20-8-1942-XX 

Rregullim .i shkallzimit e njehsimit të përqindje 
ve të -htescve mbi rragat e nëp. të Shtetit 

NA 
M~KAMB~S I P~RGJITHSHEM I MADHNIS TIJ 

VIKTOR EMANUELIT III 
P~R HIR T~ ZOTIT E VULLNET T~ KOMBIT 

MBRET I IT ALIS DHE I SHQIPNIS 
PERANDOR I ETIOPIS 

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

Mbretnis dhe Neni 14 i Dekretit t'Onë N. 101 dutë 
3.IV .1940-XVIJ: i kthyem në ligjë N 358 datë 12 
VII. 1940-XVIII; 

l\1b2ssi u-pa nevoja me shdukë disa anomali të 
rrjcdhuna prej shkallzimit e njehsimit të përqin,-1 
djovet të shtesave] shtrejtësijc e familjare të dha 
nuna me Dekretet t'Ons N. 573 datë 30.XII.1940- 
XlX e N. 1 date 23.1.1942-XX, N. 47 datë 1.IV.1942- 
XX. 

Mbas.si u ndigjuc Këshilli i Ministravet; 
Mbi propozimin e Ministrit Sekretar Shteti për 

Financat; 
kemi dekretua e dekretojmë 

Neni 1. 
Kur n'aplikirnin e Dekreteve Mëkambesor që 

krijojnë shpërblimin e luftës dhe shtesën e familjes 
ndodh që shuma komplesive e kompetencave rnue 
jorc te rezultojnë në shumë më të vogël . se ajo 
që i përket një nëpunësi tjetër me gradë ma t'ulët, 
në kondita familjare të barabarta, përket /nji di 
ferencë me titull shtesë familjet deri sa me arrijtë 
shumën e kornpetencavet të gradës inferiore. 

Neni 2. 
Ku Dekret hyn në fuqi ditën e botimit të tij 

n~ Fletoren Zyrtare të Mbretnisë dhe do t'i para 
qitet, prej Kryesis së Këshillit të Ministravet, Kë 
shillit t' Epërm Fashist Korporativ për kthimin e 
tij në Liqje. 

Urdhënojrnë që ky Dekret të botohet në Fle 
torcn Zgrtare të i'ilbretnis, tue i dhanë mandat ci 
litdo që i përket me e respektua dhe me ba që të 
respektohet. 

Tiranë, me 20.8.1942-XX. 
Francesco Jacomoni d. v. 

Shuk Gurakuqi 

Nr. 107 

Dekret Mëkambësuer nr. 215 
30-8-1942-XX 

Masa mbi tokat e shtrueme Reformës Agre.re 
në Tokat e Lirueme 

NA 
M~KAMBES I P~RGJITHSHEM I MADHNIS TIJ 

VIKTOR EMANUELIT III 
P~R HIR TE ZOTIT E VULLNET T~ KOMBIT 

MBRET I IT ALIS DHE I SHQIPNIS 
PERANDOR I ETIOPIS 

Nt' virtyt t'Autor itcti. që Na asht delegue; 
Mbas, u-panë nenet 15 të Statutit Themeltar 

dh« 1 të D. M. 3 Prill 1940-XVIII, Nr. 101, i kthy 
em ni.' ligjën 12 Korrik 1940-XVIII. Nr. 358; 

Tue parni.' nevojën e nqutëshme për të marrë 
masat; 

NI.bas~! u-ndiqjuc l{ëshilli i M.inistravet; 
Mbi propozimit, e Kryetarit të Këshillit të 1Yli 

nistr ave, Minister Sekretar Shteti për Punët c Mbrend 
shme, Zavcndës për Drejtësin, nji mendimit me 
Ministrin Sekretar Shteti për Financat, t'Ekonornis 
Kombtarc c ti; Tokave të Liruerne , 

kemi dekretuc c dekretojmë: 
Neni 1 

Atu qi:. kanë ne posedim toka! qi u janë dhunë 
në bazë të ligjëve mbi Reformën Agrare të shpa 
llun prej ish Shtetit Jugosllav ose trashgimtarët e 
tyn<\ ose ata qi heqin të drejtat prej tune, janë të 
dcturucm mt u dhanë, për vitin bujqësuer në vijim, 
nj i të pestën e të tanë produktit (prodorto lordo) të 
nxjcrrun nqr. tokat në fjalë pronarve të maparshërn 
të shpronësucnt me zbatimin e ligjëve .aqrare të 
nalt-përrncndun 

Për marrjen e nji te pestës së produktit, kre 
ditori ka me lëshuc nji , dëftesë dhe për këtë do të 
merret shënim ni. nj1 rregjisrer të posaçëm të mbaj 
tul! nga Sekretari i Komunës në të cilën ndodhet toka. 

Neni 2 
Me dorëzimin e nji të pestës së produktit si 

mbas neni: të përparshëm, janë të. detyruem edhe ata 
qi, si do qoftë, ndodhen në posedim të kolonive të 
krijueme në baze t[ ligjës juqosllave të 14 .Oer 
shorit 1931, modifikua me Iigjën 24 Oershuer 1934. 

Poi se ky dorëzim bahet, me modalitetet e cak 
tueme nga paragrafi i dytë i nenit 1, në . favor të 
Shtetit. të Komunës, t'Entit a të privatit e cila 
toka ku asht thernelue kolonija, i përkiste liqjisht, 
para zbatimit të ligjeve Agrare Jugosllave. 

Neni 3 
Ministri i Financavct asht i au torizuem me shtijë 

në buxhet, me dekret të tij, ndryshimet që mund të 
shijen të nevojshme për zbatimin e këtij Dekreti 
dhe me dhanë dispozitat e rasës për nxjerrjen e t.ë 
pestës qe i përket Shtetit a po Komunave dhe aty 
neve të përmendun në nenin 2. 

Ky Dekret hyn në fuqi prej ditës së shpalljes 
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së tij në Fletoren Zyrtare e ka me i-u paraqitë prej 
proponuesit Këshillit t'Epërm Fashist Korporativ për 
me e kthyem në ligjë. 

Urdhënojmr qi ky Dekret të botohet në Fle 
toren Zyrtare të Mbretnis, tue i dhanë mandat cilitdo 
qi i përket me e respektua dhe me ba qi të respek 
tohet. 

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

M. Kruja d. v. 
Shuk Gurakuqi d. v. 
Ekrern Vlora d. v. 
K. Kote d. v. 

Dekret Mëkambësuer datë 7-9-1942-XX 
Pjestim rroge jetike 

NA 
M£K.AMBES I Pli'lRGJITHSHEM I MADHNIS TIJ 

VIKTOR EMANUELIT Ill 
Pl:R HIR Tli'l ZOTIT E VULLNET T:E KOMBIT 

MBRET I ITALIS DHE I SHQIPNIS 
PERANDOR I ETIOPIS 
PERANDOR I ETIOPIS 

Në virtyt t' autoritetit që Na asht delegue; 
l\.'lbassi u-pa nen: 15 i Statutit Themeltar te 

Mbretnis dhe neni 11; i D. M. d. 3 Prill 1940, Nr. 101, 
i këlhy(:n në ligjë më 12 Korrik 1940-XVIII, Nr. 358; 

Tue pa nevojën me pjestue rrogën jetike lidhësë 
vcjës sci Xheval. Kabo me ligjën Nr. 290 datë 10 Te 
tuer 1941 pse i ndieri ka lanë dy gra të vej a; 

Tue pa Dckret-Liqjën d. 30 Korrik mbi modifi 
kimin e ligjëvet për rroga jetike e shpërblime për me 
rita patriotike; 

Mbassi u-ndigj uc Këshilli i Ministra vet; 
Mbi propozimin e Kryetarit të Këshillit të Mini 

stravet, nji mendimi me Ministrin Sekretar Shteti për 
Financat; 

kemi dekretue e dekretojmë 
N,.mi 1. 

Rroga jetike prej fr. shq. 150 [Nj iqind e pesë 
dhjetë) në muej lidhë së vejës së të ndjerit Xhcvat 
I Kobo pjestohct për pjecstarë të familjes si vijon: 

Zoj. Qamo e ve Xhevat Kabo Fr. Shq. 30 · 
Zoj. Ernine e vi? Xhevat Kabo Fr. Shq. 30 - Asllan 
i biri Xhevet Kabo Fr. Shq. 18 - Nevdan i biri 
Xhevat Kabo Fr. Shq. 18 - Nevro i biri Xhevat Kabo 
Fr. Shq. 18 - Ismail i biri Xhevat Kabo Fr. Shq. 18 
- Nazbije e bija Xhevat Kabo Fr. Shq. 18 - Gji 
thsojt Fr. Shq. 150. 

Neni 2. 
Pagesa e rrogës jetike, pjestue si mbas nenit të 

sipërm, fillon nga data 29 Tetuer 1941-XIX e Fle 
tores Zyrtare Nr. 162, në të cilën asht botue ligja 
Nr. 290 datë 10 Tetuer 1941-XIX mbi lidhjen e 
rrogës jetike së vejës së Xhevat Kabos e i shtrohet 
dispozitavct të neni; 2 të Dekret ligjës datë 30 Ko- 

rrik 1934 mbi modifikimin e ligjeve për rrogat jetike 
e shpërblime për merita patriotike. 

Ky Dekret do të botohet në Fletoren Zyrtare të 
Mbretnis dhe t'i komunikohet Këshillit Kontrollues. 

Tirani\ me 7.9.1942-XX. 
Francesco Jacomoni d. v. 

Ni.. Kruja. d. v. 
~huk Gurakuqi d. v. 

Dekret Mëkambësuer datë 2-8-1942-XX ~ .. 
· Riabilitim nëpunësi 

NA 
M:EKAMB:ES I Pi!:RGJITHSH:i!JM I MADHNIS TIJ 

VIKTOR EMANUELIT III 
P:ER HIR T:I!: ZOTIT E VULLNET Ti!: KOMBIT 

MBRET I IT ALIS DHE I SHQIPNIS 
PERANDOR I ETIOPIS 

Në virtyt t' autoritetit që Na asht delegue; 
Mbassi u-pane' nenet 475 dhe 476 K. Pr. Pe 

nal.: si edhe neni 10( Kod. Penal; 
1\:1hi propozimin e Kryetarit të Këshillit të Mini 

struvc, Zav. Ministër Sekretar Shteti për Drejtësin; 
kemi dckrctuc e dekretojmë 

Z. Dervish Selami Bejleri nga Libohova, ish 
kryenëpunës i Zyrës P. T. T. të Libohovës, i dë 
nuem me vëndimin datë 17.XI.1934 të Gjykatës Shk. 
Ire të Gjinokastrës në bazë të nenit 185 Kod. Pen. 
me 13 rnuci dhe 10 ditë burgim të randë dhe •• me 
2177.20 0/J fr.ari gjobë të randë si edhe me ndalim 
ti~ pct koheshërn nga ofiqet publike për nj i kohë prej 
dj muajsh, ndëshkim të cilin e ka vuejtun, reabili 
tehet për te gjith9 efektet e ligjës. 

Ti, anë, më 2.8.1942-XX. 
Francesco JaCO!l).OHi d. v. 

Ni. Kruja. d v. 

Dekret Mëkambësuer datë 12-8-XX 
Riabilitim nëpunësi 

NA 
MËKAMB:ES I Pi!JRGJITHSHËM I MADHNIS TIJ 

VIKTOR EMANUELIT III 
P:ER HIR T:E ZOTIT E VULLNET Ti!: KOMBIT 

MBRET I IT ALIS DHE I SHQIPNIS 
PERANDOR I ETIOPIS 

Në virtyt t' autoritetit që Na asht delegue; 
Mbassi u-panë nenet 475 e 476 K. Pr. Penale si 

edhe neni 106 Kod. Penal; 
.\li.bi propozimin e Kryetarit të Këshillit të Mi 

nistrave, Zav. Minister Sekretar Shteti për Drejtësin , 
kemi dekretua e dekretojmë 

Z. Zef Kolë Prenka nga Shkodra, ish-nëpunës i 
zyrës s~ përmbarimit pranë Gjykatës së Shk. I. të 
~":'111octres, me vendimin c'!atë 13.2.1937 të kësaj Gjy 
kate në bazë të nenevet 184 paragr. I, 79, e 59 Kod 
Pen. i dënuem me 10 muej e 10 ditë burgim të randë 
dhe me 233 fr.ari gjobë të randë si edhe me ndalim 
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të përh<wc,s(em nqa ofiqet publike, ndëshkim të cilin 
c i.a vucjtun, reabiiitohet per të gjitlle efektet e Ji. 
gjës. 

Ti1 anë, më 12.8.1942-XX. 
Francesco jacomcnl d. v. 

t«. Kruja. d. v, 

Dekret Mëkambësuer datë 12-8-1942-XX . 
Këshilli Administrativ i ri i Fondatës ,,Skanderbeg" 

NA 
MitKAMBES I PERGJITHSHEM I MADHNI$ TIJ 

VITTORIO EMANUELE III 
P:IR HIR TE ZOTIT E VULLNET TE KOMBIT 

MBRF.T I IT ALIS DHE I SHQIPNIS 
PERANDOR I ETIOPLc; 

Në virtyt t' autoritetit që Na asht delegue; 
Mhas~i u-pa neni. 3 i Dekretit t'Ynë me dt. 8 

r,· ill 19'!0-XVJlI, Nr. 114 qi aprovon krijimin e Fon 
da.ri;s Skanderbeq: 

Mhi propozimin e .Ministrit Sekretar Shteti për 
Pu,:~:t c> Mbrendëshme, njij mendimi me .Ministrat 
Sekretarë Shteti për Arsimin dhe për Kulturën Po 
pullore ; 

kemi dekretue e dekretojmë 
Neni 1 

Pjestarët e Këshillit Administrativ të Fondarës 
Skanderbcq zr. Lombardi Gr. Uff. Enrico, Daniel 
Rodiqi (' Pjetër Pema, t'emnuem me D. M. 'dt. 
11 prill 1940-XVIII shgarkohen nga kjo detyrë. 

Neni 2 
l\ëshi1:i i ri Administrativ i Fondatës Skander- 

lwJ përbehet si vijon: 
1. Freddi Comm. Giovanni, Kryetnr 
2 Dr. Zija Bejleri, Antar 
3. Dr. Pjcter Pema, Antar. 
Urdhnojrnë qi k)i dekret të botohet në Fletoren 

Zprtare të .Mbretnis. 
Tirane, më 12.8.1942-XX. 

Francesco Jacomoni d. v. 
N.i. Kruja. d. v. 
Xh. Korça d. v. 

Dekret Mëkambësuer datë 30-8-1942-XX 
Emërim Regjenti ta Pref. së~Durrësit 

NA 
MIKAMBJCS I P£RGJITHSHEM I MADHNI$ TIJ 

VIKTOR EMANUELIT Ill 
P1RR mR Tlll ZOTIT E VULLNET TE KOMBIT 

MBRET I IT ALIS DHE I SHQIPNIS 
PERANDOR I ETIOPIS 

Ni virtyt t' autoritetit që Na asht delegue; 
Mbasi u-ndigjue Këshilli i Ministravet; 
Mbi proponimin e Ministrit Sekretar Shteti . për 

Punët cz Mbrendshme. 
kemi dekretua · e dekretojmë 

Z. Qazim Neki, N/ Kryetar i mishillit t'Epërrnë 

Korporativ Fashist e N/ Sekretar i Partis Kombëtare 
Fashiste Shqiptare, ngarkohet provizorisht me Re 
gjencën e Prefekturës së Durrësit, në vendin e Pre 
fektit Z. Faik Quku, i cili kalon në dispozicion të 
.Ministris së Punëvet të Mbrendshme, dhe ngarkohet 
me funksion tjetër. 

Z. Beqir Sidki Hasa, N/ Prefekt në Pension, 
ngarkohet provizorisht me Regjencën e N/ Prefe 
kturës së Matit, në vendin e N/ Prefektit Z. Duro 
Tabaku, i cili vehet në dispozicion të Ministris së 
P. të .Mbrendshme. 

Urdhnojmë që ky Dekret të botohet ne Fletoren 
Zgrtare të .Mbretnis, dhe t'i komunikohet Këshillit 
Kontrollues për rrcqjistrim. 

Tiranë, me 30.8.1942-XX. 
Francesco .Iacomoni d. v. 

M. Kruja d. v 

Dekret Mëkambësuer datë 2-8-1942-XX 
.Em~rime dhe pushim funksionarësh të Policia 

NA 
MEKAMBES I PltRGJITHSHl!:M I MADHNIS TIJ 

VIKTOR EMANU~LIT III 
PER HIR TE ZOTIT E VUILNET TE KOMBIT 

MBRET I IT ALIS DHE I SHQIPNIS 
PERANDOR I ETIOPIS 

Në virtyt t'autoritetit që Na asht delegue; 
.Mbassi pamë Dekretin t'Onë Nr. 15, dt. ;2.7. 

11.1942-XX, mbi krijimin e Trupit t'Armatosun të 
Policis dhe mbi organikën përkatëse; 

.Mbi propozimin c Ministrit Sekretar Shteti .për, 
Punët e .Mbrendëshme, nji mendimi me Minist;rin 
Sekretar Shteti për Financat; 

kemi dekretue e dekretojmë: 
Z. De Tullio Ricciolti, ndihmës Komiser i Po 

licis në Policin e Mbretnis s'Italis, merret në shërbim 
të Drejtoris së P. të Policis së .Mbretnis së Shqipnis, 
tue filluc në detyrë qysh nga data 18 Maj 1942-XX. 

Z. Leocata Giuseppe, nëpunës Policije i Kl. 
III-të në Policin e .Mbretnis s'Italis, merret në shër 
bim pranë Drejtor is së P. ,të Policia të .Mbretnis së 
Shqipnis, tuc fillue në detyrë qysh nga data 23i 
Maj 1942-XX. 

Z. Delfino Vincenzo, nëpunës Policije i kl. III 
të, pushon së bami pjesë në Policin e .Mbretnis së 
Shqipnis, qysh nga data 25 : Maj 1942-XX, për 
t'u kthye në ruolin e Policis së Mbretnis s'Italis. 

Ky Dekret ka me i u njoftue Këshillit Kon 
trolluës për rrgjistrim, dhe ka me u botue në tPle 
teren Zyrtare të Mbretnis .. 

Tiranë, me 2.8.1942-XX. 
J. Francesco Jacomoni 
l\'\. Kruja d. v. 
Shuk Gurakuqi d. v. .. 
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LEGGE 7 settembre 1942-XX, nr. 220 
7-8-1942-XX 

Conversione in le::,ge del D. L. n. 1 (1942) 
(Con modifica) 

NOi 
FRANCESCO JACOMONI DI SAN SAVINO 

LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAEiTA 
VITTORIO EMANUELE III 

PER GRAZIA DIDIO E VOLONTA DELLA NAZIONE 
RE D' IT ALIA E D' ALBANIA 
IMPERATORE D' ETIOPIA 

Ii Consiglio Superiore Fascista Corporativo, a 
m<':Z7,) de Ile sue Cornrnissioni, ha approvato , 

In virtu dcll'Autorita a Noi conferita, abbiarno 
sanzionato e promulqhiarno quanta segue: 

E' convertito in legge il Decreto Luoqotcnenziale 
N. 1 del 23.1.1942-XX circa l'attribuzione di un 
aumcnto di Iarniqlia at personale civile dello Stato, 
con le seguenti modifiche: 

Ncll'art. 2, nella seconda parte del primo com 
ma, venqono apportatc le seguenti aggiunte: 

~- Inoltre sono considerati mernbri a carico del 
l'irnpicçato pure: 

<1) J:-i madre durantc Ja sua vedovanza e quando 
e prira di ogni altrc mezzo vitale; 

b) il padre se inabile al lavoro e privo di ogni 
altro mezzo vitale; 

c) l'.1 sorclla se nubile, divorziata oppure vcdova 
ed il fratello se minorcnne o invalido e privo di 
ogni altro mezzo vitale 

Gli aurncnti concessi in base alle persona di cui 
innanzi vcngono effettuati qualora si verif'ichi ehe 
le stesse persona sonc effettivamente a carico del- 

•e non supera una colonna (albanese e ltal!ano)m!nime fr. allt. It 
ae oltre una oolonna • • per ognl c olonna 

L'Importo e da veraarsi In anUclpo . salvo per gli Ull!CI 1tatal! • pVUta• 
tall eon le stene mcdolttë come per gli abbonamentL 

Le lnserzlon! sono gratu!te soltanto per I Tribunal! o l'.11.mmlnlltra&lena ate 
tale quando per legge non e prevlsta o non e possiblle la 11val1a au terl1 4•11• 
1pe1a per l' lnserzlone. 

La pubbllcazlone delle lnserzlonl avvlene · salvo speciali c!rco1ta11se • eiatra 
I primi 3 numerl dopo la data di rtcevlmento. 

N. B. Ognl corrlspondanza o versamento deve essere lndlrlzato al, 
MINISTERO DELLA CULTURA POPOLARE 

{GAZZETTA UFFICIALE) 
T I R A N A (Alltanl 

l'irnpieqato e convivono con lui, salvi i casi elm 
rcndono impossibilc tale convivenza e decorrono dalla 
entrata in viqore delle presenti rnodifiche». 

Ne! sccondo comma dello stesso articolo, viene 
telta la trase. « oppure rnediante documenti legali 
analoghi » ec. e sostituita dalla frase: « oppure con 
Je modalita previste dal D. L. N. 50 del 7.3.1942-XX 
circa l'accertamento dello stato di famiglia ». 

Or dinia mo ehe la presente legge sia inserita 
nella Cazzetta Ufficiale del Regno, mandando a chiun 
quc spctti di osservarla e di farla osservare. 

Tirana, li 7.9.1942-XX. 

Decreto Luogotenenziale nr. 221 
10-8-1942-XX 

Lo stato giuridico dell'Ist. di Studi Albanesi 
della Fondazion~,Skanderbeg" 

NOI 
LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAF.STA 

VITTORIO EMANUELE III 
PER GRAZIA DIDIO E VOLONTA DELLA NAZIQNJI 

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

In virtu a all'Autorita a Noi conferita; 
Viste il Nostro Decreto n. 114 del 3 aprile 1940- 

XVIII; . . ~ •L 
Viste il Nostro Decreto n. 141 dell' 8 aprile 1940- 

XVIII; 
Ritenuta la necessita di stabilire lo stato 

giuridico all'Istituto di Studi Albanesi della Fonda 
zione "Skanderbcq": 

Su proposta del Presidente del Consiglio dei 
Ministri, di concerto con i Ministri Segretari di Stato , 
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per 18 Pubblica Istruzione, per la Cultura Popolare, 
perl "Interno, per la Giustizia e per le Finanze: 

abbiamo dccretato e decretiamo 
Arf. r 

L' Istituto 'di Studi Albanesi dclla Fondazione 
"Skanderbeq", ist.ituito con il Decreto Luogotenen 
ziale n. 114 dell' 8 aprile 1940-XVIII, prende il 
nome e viene intitolato "Istituto Reale degli Studi 
Albanesi". ' , ~ 

Art. 2 
L'Istituto Reale degli Studi Albanesi ha per iscopo 

di incitare e di coordinare il movimcnto intellettuale 
albanese nel campo delle scienze, delle lettere e dclle 
arti; di curarsi per l'arricchimento della cultura na 
zionale prendendo come esempio le nazioni europee 
piu civilizzate, ma consërvando, nel rnedesirno tempo, 
il .carattere schietto nazionale, secondo la rnentalita 
e }e migliori tradizloni della stirpe ; di fare gli 
sforzi affinchë all'estero e particolarrnente in Italia 
venqano conosciuti i valori specialrnente spirituali del 
la nazione. 

, Art. 3 
L'Istituto Reale degli Studi Albanesi ha persona 

lita giuridica ed autonomia arnministrativa, sotto la 
tutela dello Stato esercitata dal Presidente del Consi 
glio del Ministri. 

Art. 4 
Lo Statuto dell'Istituto Reale degli Studi Alba- 

. nesi viene approvatc con Decreto Luogotenenziale 
ehe verra emesso su proposta del Presidente del Con 
siglio dei Ministri, dopo essere stato sentitë il Con 
siglio dei Ministri. 

Art. 5 
I membri d'ordine dell'Istituto degli Studi Alba 

nesi sono 48 e sono nominati con Decreto Luogote 
nenziale su proposta del Presidente del Consiglio dei 
Ministri. 

Për oqni posto vacante I'Istituto sceqliera tre 
persone, ehe gli propane per la nomina. La nornina 
verra tatta fra le persone scelte dell'Istituto. 

La 'nomina e perpetua. 
L'Istituto Reale degli Studi Albanesi puo avere 

Membri d'ordine albanesi e italiani nonchë Membri 
corrispondenti 'albanesi, italiani e stranieri. 

Il numëro dei mernbri corrispondenti e impre 
cisato. Questi venqono nominati dal Presidente dell' 
Istituto su proposta di qualunque membro d'ordine, 
dopo essere stato sentito il Consiglio Accademico. 

Art. 6 
II Presidente dell'Istituto Reale nell'ordine dei 

ricevimenti ufficiali ed alle funzioni pubbliche prcnde 
posto davanti ai Ministri di Stato, e i Membri 
d'ordine dell'Istituto .prendono posto davariti ai Me 
mbri del Consiglio Superiore Fascista Corporative. 

Come i1 Presidente anche i Membri dell'lstituto 

kr. 107 

Reale qodono le onoranze, i titoli, i privilegi e la 
diqnita stabiliti respettivamente per i Ministri di State 
e per li Membri del Consiglio Superiore .Fasc(s,t~ 
Corporative e vestono nella funzioni pubbliche, !' 
uniforme ehe verra stabilita con Decreto Luoqotenen 
ziale 

Art. 7 
Al P1 esidcnte dell'Istituto Reale, per spese di 

rapprescntanza, gli viene retribuito un cornpenso me 
nsile, ehe verra fissato con Decreto Luogotenenziale. 

Tale compenso puo essere accumulate a qualunque 
altro cornpcnso e stipcndio ehe il Presidente medesimo 
godc sotto qualsiasi titolo. 

Ai Mcmbri dcll'Istituto, per ogni riunione in cui 
partecipano, oltrc ii saldo delle spese da loro effet 
tivarnente affrontate per ii viaggio, viene retribuito 
un lcompenso a titolo di presenza nella misura ehe 
verra stabilita con apposito Deereto Luogotenenziale .. 

II Consiglio Accademico puo accordare premi in 
denaro ai Membri dell'Istituto Reale per i lavori ehe 
questi presentano e ehe vengono giudicati meritevoli 
in particolar modo per essere premiati. 

Art. 8 
Le spesc per ii funzionarnento dell'Istituto Reale 

degli Studi Albanesi venqono affrontate: 
a) con ne sornrne assegnate a suo favore dalia 

Fondazione "Skanderbeg" menzionate nel Decreto 
Luoqotenenziale n. 114 dell' 8 aprile 1940-XVII; 

b) Con Je somrne asseqnate a suo favore dallo 
Stato in un apposito capitolo del bilancio; 

c) Con le entrate dei lasciti circostanziali e con 
quelle proventi da oqni altra attivita spetante all' 
Istituto Reale. 

Art. 9 
L'Istituto Reale e esentato da qualsiasi impasto 

o tassa e le ope razi on i ( attl) eseguiti nel suo interesse 
esclusivo sono liberi dclla tassa del bolba, della regi 
strazionc, di ipoteca ed altre del genere, come se 
fossero eseguiti nell'interesse dello Stato. 

Art. 10 
II Presidente ed i Membri d'ordine nominati 

con i Decreti Luogotenenziali del 12 aprile 1940- 
XVIII, del 26 agosto 1940-XVIII e del 3 dicernbre 
1941-XIX, tengono la loro qualita. 

Art. 11 
Con apposite Decrcto Luogotenenziale verranno 

stabilite le norme per l'applicazione del presentc 
Decreto e per il suo coordinarnento alle altre disposi 
zioni di legge. 

Art. 12 
II presente Decreto verra presentato al Consi 

glio Superiore Fascista Corporativo per la sua con- 
versione in legge. • 

Con il presente Decreto sono abrogate tutte' 
ledisposizioni ad esso contrarle ed incompatlbill e 
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particolarmente quelle contenute nei Decreti Luogo 
tenenziali n. 114 dell' 8 aprile 1940-XVIII e n. 141 
dell' 8 aprilc 1940-XVIII. 

11 presente Decreto cntra in vigore il giorno della 
sua pubblicazione nella 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 10-8-1942-XX. 
\ 

Ni.. Kruja 
Francesco Jacomoni 

Decreto Luogotenenziale nr. 222 
10-8-1942-XX 

L' Approvazione dello Sta tu to del Reale 
Istituto degli Studi Albanesi 

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 all' Autori ta a Noi conferita; 
Visto il Nostro Decreto nr. 122 in data 3 aprile 

1940-XVIII, relative al nuovo ordinamcnto giuridico 
dell'Istituto degli Studi Albanesi e in particolare 
l'art. 5 del Decreto rnedesimo ; 

Sentito ii Consiglio dei Ministri; 
Su proposta del Presidente del Consiglio dei 

Ministri; \ 
abbiamo decretato e decretiarno 

Articolo unico 
E' approvato il nuovo Statuto del Reale Istituto 

degli Studi Albanesi, allegato al prcsente Decre:o 
e composto di 21 articoli, ehe conterra la parole 
"visto., e verra firmato dietro Nostro ordine dal 
Presidente del Consiglio <lei Ministri proponents. 

Ordiniamo ehe il prcsente Decreto sia pubblicato 
nella Gazzctta Ufficiale del Regno, mandando , a 
chiunque spetti di osservarlb e di farlo osservare. 

Tirana, 10-8-1942-XX. 
Francesco j acomoni 

M. Kruja 

Statuto del Reale Ist'tuto di Studi Albanesi 
CAPO I 

Costituzione e scopi del Reale Istituto 
Art. 1' 

H Reale Istltuto di Studi Albanesi ha per iscopo 
di promuovere ie coordinate il movimento intellct 
tualc albancse nel campo delle scienze, delle lettere 
e delle arti, di curare l'arricchimento della cultura 
nazionale seguendo l'esernpio delle piu colte nazioni 
europec ma nello stesso tempo conservandone puro · 
i1 carattere nazionale, secondo il genio e le tradizioni 
migliori idella stirpc, e di favorire la conoscenza e 
la stirna <lei valeri, specialmente spirituali, della Na- 

zi one all' ester o e particolarmente in Italie. 
Art. 2 

11 Reale Istituto e ripartito in quato prin~ 
pali Commissioni: 

Scicnze morali e storiche : 
Scienzc 1fisiche, matematiche e naturali ; 
Lettere; 
Arti. 
Ogni Comrnissione si compone d'almeno 8 rnem- 

bri ordinari. 
Oqni' 'mernbro ordinario e assegnato a determi 

nata 'Cornmissione dal Consiglio Accademico e put'> 
essere assegnato a piu d'una Commissione. 

CAPO II 
Cariche Accademiche 

Art. 3 
Il Presidente del Reale Istituto di Studi Alba 

nesi e scelto e nominato con Decreto Luoqotenenztale 
su lproposta del Presidente del Consiglio dei Mini 
stri, tra i membri ordinari albanesi del Reale Isti 
tuto. 

Ar'C. 4 
I1 Reale Istituto ha quattro Vicepresidenti, no 

minali, tra i rnembri ordinari, con Decreto Luogo 
tenenziale su proposta del Presidente del Consiglio 
dei :Ministri, sentito il Presidente del Reale Istituto. 

Il Presidente e i Vicepresidenti costituiscono il 
Consiglio Accademico. 

l,Vicepresidenti sono scelti uno per ciascuna Corn-' 
missione e presiedono la Comrnissione rispettiva. 

Per oqni Cornmissione e inoltre norninato un 
Segretario tra i membri ordinari ad essa appartë 
nenti. 

f, (Vicepresidenti nonchë i Segretari delle Com 
missioni .debbono possibilmente essere scelti tra J. 
membri ordinari residenti in Tirana. 

Art. 5 
I1 !Presidente ha Ja direzione e la rappresen 

tanza del Reale Istituto. Egli convoca e presiede le 
sedute del Reale Istituto in adunanza generate ~ le 
riunioni del Consiglio Accademico. Egli stabilisee 
l'ordine del giorno delle sedute del Consiglio Ac 
cadcmico : firma i verbali dclle adunanze ehe pre 
siede; cura l'esecuzione delle deliberazioni del Reale 
Istituto 'e del Consiglio Accademico. Egli prcnde per 
sonalmente le deliberazioni d'urgenza ehe siano ne 
cessarie nell'interesse del Reale Istituto e delle fi 
nalita di questo. 

11 Presidente puo anche convocare sinqole Com 
missioni, e quando intcrviene alle adunanze di csse, 
ne assume la presidcnza. 

In caso di asscnza o di impedimento del Pre 
sidente, ne csercita le Iunzioni il Vicepresidente piu 
anziano di nornina a tale carica : a paritë di an 
zianita, il piu anziano di nomina a membro ordina• 
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rio del Reale Istituto, ed a paritfl anche di questa 
ultlma anzianita, 'il maggiore di eta. 

Art. 6 
I 'Vicepresidenti, sentito il Presidente, convo 

cano e presiedono le rispettive Commissioni, stabili 
scono I'ordine del giorno delle sedute, ne firmano 
i J:elativi verbali, e curano l'esecuzione delle deli 
berazioni di Commissione. 

In caso di asscnza o· di impedimento del Vice 
presidente, ne esercita le funzioni il rnernbro ordinario 
piu lanziano della Comrnissione, ed a parita di an 
zianita, il rnaqqiorc di eta. 

CAPO III 
Nomina dei membri ordinari 

.A.rt. 7 
Le operazioni interne del Reale Istituto di Studi 

Albanesi per le nomine dei nuovi mernbri ordinari 
avranno luogo fquando il Presidente lo riterra op 
portuno. 

Art. 8 
Ciascun rnembro ordinario puo fare designazioni 

per Ja nomtna di nuovi membri ordinari con pro 
poste scritte ;e accompagnate da relazioni illustrate. 

La fproposta deve essere presentata al Presi 
dente del !Reale Istituto il quale raccoglie tutre le 
proposte e le relazioni ehe gli sono venute dai mem 
bri ordinari. 

Art. 9 
n 'Presidente del Reale Istituto compie le istrut 

terie ehe ritiene necessarie nei riguardi delle pro 
poste 12 sottopone poi queste all'esarne del Con 
siglio (Accademico con gli atti delle istruttorie. 

Art. 10 
11 Consiglio Accadernlco esamina le proposte, le 

relazioni e gli atti istruttori e deterrnina le perse 
nalita ehe ritenga di designare per la nornina ac 
cademica. 

Nel tdctermtnare tali nomi ii ·Consiglio Acea 
demico ha ifacolta di includcre anche nomi ehe non 
siano stati proposti dai membri ordinari. 

L'elenco dei posti cosi cornposto deve compren 
dere almeno tre nomi per ognuno dei seggi vacanti. 

Le (nornine saran no· fatte entro la lista dei de 
siqnati klal .Consiqlio Accademico con Decreto Luo 
gotenenziale, su proposta del Presidente del Con 
siglio idei /Ministri di concerto col Presidente del 
Reale Istituto. 

Art. 11 
11 lPresidente, i Vicepresidenti e i membri or 

dinari klevono, entro tre mesi dalla comunicazione 
di )lornina, prestare il giurarnento nella seguente for- 

. ---, 
mula: ., _'._~ . 

-Giuro in nome Dio di essere fedele al Re Impe- 

ratorc, ai /Suoi Reali successori e al Regime Fa 
scista, di esercitare l'ufficio affidatomi con anime 
di concorrere al maggiore sviluppo della , cultura 
albanese ». ' ,.. '" , ~.i{1 

Chi non otternpera all'obbligo di cui al comma 
precedente s'intende decaduto dalla nomina. 

11 Presidente giura nelle mani del Luogotenente 
del Re, gli altri nalle inani del Presidente. 

CAPO IV 

Dei Membri Corrispondenti 

Art. 12 

II Presidente del Reale Istituto, su proposta di 
qualsiasi rnernbro ordinario posta ai voti del Con 
siglio Accademico, puo nominate, quando lo ritenga 
opportune, dci mernbri corrispondenti albanesi, ita: 
liani ed esteti, tra le persona ehe pure non avendo 
tutti I; rcquisiti per essere nominate rnembri ordi 
nari, per la loro cultura e attivita si ritenqan'o 
atte a collaborare agli scopi del Reale Istituto. 

Art. 13 

I mernbri corr ispondcnti non prendono parte di 
diritto alle adunanze del Reale Istituto e delle Com 
missioni, rna vi possono essere invitati 1dal Pre 
sidente o 'dai Vicepresidcnti ed in tal caso harmo 
diritto ai gettoni di prescnza. 

CAPO V 

Adunanze 

Art. 14 

Il Reale Istituto si riunisce in adunanza gene 
rale, o per Cornmissione. 

L'ordine del giorno delle riunioni del Reale Isti 
tuto in !adunanza generale e stabilito dal Presidente 
sentito il Consigli? Accadcmico. 

Le sinqole Cornmissioni esarninano e discutono 
gli ;argornenti concerncnti la materia ehe da il ti 
tolo alla Comrnissione, e predispongono le propo 
ste da sottoporsi al Reale Istltuto in adunanza ge 
neral~ In caso di votazlone palese a maggioranza, 
cornputando questa !in ragione della meta piu uno 
dei presenti. 

Art. 15 

Alla fine di ogni anno accademico il Presidente 
inviera uria relazione al Luogotenente del Re e al 
Presidente del Consiglio dei Ministri, nonchë, per 
coqnizione, al Ministro Segretario del Partito Fa 
scista Albanese e· ai Ministri. Segretari di Stato per 
l'Istruzione Pubblica e per la Cultura Popolare, sulla 
attivita del Reale Istituto nell'anno sresso, 
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CAPO VI 
Amministrazione del Reale Istituto 

Art. 16 
Il Presidente del Reale Istituto assistito dal Con 

siglio Accademico provvede all'amrninistrazione del 
Reale Istituto ; delibera il bilanci o preventi vo e il 
conto consuntivo, preparati dal Consiglio Accade 
rnico, da sottoporre all'approvazione del Presidente 
del Consiglio dei Ministri, nonchë sulle varlazioni 
al bilancio ehe si rendessero necessarie nel corso 
dell'esercizio Iinanziarto : decide l'investimento delle 
sornme disponibili, l'accettazione di lasciti e doni, 
le azioni da promuovere e da sostenere in giudizio. 

Art. 17 
L' csercizio finanziario comincia col prim o Iu 

glio di ciascun anno e termina col trenta giugno 
dell'anno successive. 

Art. 18 
II Cancelliere e capo di tutti gli uffici del Reale 

Istituto, ed e nominate per Decreto del Presidente 
del Consiglio dei Ministri, su designazione del Pre 
sidente del Reale Istituto. 

Art. 19 
II Personale del Reale Istituto e disciplinato da 

apposite Regolamento da approvarsi con Decreto del 
Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto 
con il Ministra delle Finanze, su proposta del Pre 
sidente del Reale Istituto. 

Il Regolamento cornprendera anche Ja tabella 
organica. Art. 20 

Le modificazioni dello Statufo del Reale Isti 
tuto di Studi Albanesi sono apportate con Decreto 
Luoqotenenziale, su proposta del Presidente del Con 
siglio dei Ministri, di concerto col Presidente del 
Reale Istituto. Il Decreto deve essere emanate di 
concerto anche col Ministro delle Finanze. qualora 
le modificazioni abbiano cornunque riflesso finanzia 
rio o riguardino materia attincnte al personale. 

Le modificazioni al Regolamento del Reale Isti 
tuto di Studi Albanesi sono apportate con dccreto 
del Presidente del Consiglio <lei Ministri su proposta 
del Presidente del Reale Istituto e di concerto col 
Ministro delle Finanze qualora le modificazioni ab 
biano comunque riflesso Iinanziario o riguardino ma 
teria attinente al personale. 

Art. 21' 
Lo Statuto dell'Istituto di Studi l\lbanesi, ap 

provato con Decreto Luoqotenenziale N. 1l!1 dell'8 
Aprile 1940-XVIII e abroqato, come e abrogata ogni 
disposizione dei Regolamenti interni dell'Istituto ehe 
non sia in armonia col presente Statuto. 

Viste d'ordine del Luogotenente del Re Impe 
ratore. 

II Presidente del Consiglio dei Ministri. 
Kruja 

Decreto Luogotenenziale nr. 223 
20-8-1942-XX 

Regolamento della graduatoria a del calcolo 
dells percentuali degli aumenti degli stipendi 

degll imp. dello Stoto 

NOI 
LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTA 

VITTORIO EMANUELE III 
PER GRAZ:IA DIDIO E VOLONTA DELLA NAZIONE 

RED' ITALIA ED' ALBANIA 
IMPERATORE D' ETIOPIA 

In virtu all' Autoritt a Noi conferita ; 
Vislo l'art. 15 dello Statuto Fondamentale .del 

Regno e l'art 14 del Nostro Decreto n. 101 del 3 
aprile 19lJO-XVIII convertito in legge n. 358 in data 
12 luglio 1940-XVIII; 

Vista la necessita di sopprimere alcune ano 
malie derivanti dalla graduatoria ed il calcolo delli? 
percentuali degli aumenti per carovita e per fa 
miglia concesse con i Nostri Decreti n. 573 del 
30 dicembre 1940-XIX en. 1 del 23 g.ennaio 1942-XX, 
n. 47 del 1.o aprile 1942-XX. 

Scntito il Consiglio dei Ministri; 
Su pr oposta del Ministro Segretario di Stato 

per le Finanze; 

abbiarno decretato e decretiamo: 

Art. r 
Ouando nel!'applicazione dei Decreti Luogotenen 

ziali crcanti il cornpenso guerra ed aumenti per fa 
miglia avviene ehe la somma complessiva dellc com 
petcnze mensili risulta inferiore a quella spettante 
ad un impiegato in uguali condizioni famigliari, in 
feriore, spetta Ia differenza, con titolo di aumento 
di Iamiqlia, ehe raqqiunqera la somma della com 
petenza del grado inferiore. 

Art. 2 
II prescnte Decreto entra in vigore dal giorno 

della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del 
Rcqno. e sars presentato dalia Presidenza del Con 
siglio dei Ministri al Consiglio superiore Fascista 
Corporativo per la sua conversione in legge. 

Ordiniarno ehe il presente Decreto sia pubbli 
cato nella Gazzctta Ufficiale del Regno, mandando 
a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. 

T1 irana, 20 agosto 1942-XX. 

Francesco .Iacomont 
Shuk Gurakuqi 
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Decreto Luogotenenziale nr. 224 
30,8-1942-XX 

Norme circa la consegna di prodotti agli 
ex proprietari dei beni_ nella Terre Liberate 

NO! 
LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTA 

VIKTOR EMANUELIT III 
PElt GltAZIA DI DIO E VOLONTA DELLA NAZIONE 

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

In virtu all'Autorita a Noi conferita; 
Visti gli articol. 15 dello Statuto Fondamentale 

e 1 del Decreto Luogotenenziale in data 3 aprile 
1940-XVIII, nr. 101, convertito in kgge del 12 luglio 
1940-XVIIl, nr. 358; 

Vista l'urqente necessita di adottare le misure : 
Sentito il Consiglio dei Ministri; 
Su proposta de~ Presidente del Consiglio dei 

Ministri, Ministro Segretario di Stato per gli In 
terni, ad interim per la Giustizia, di concerto con 
il Minish i Seqrctari di Stato per Je Finanze, per 
l'Economia Nazionale e per le Terre Liberate; 

abbiamo decretato e decreticrno 
Art. 1 

Coloro ehe sono in possesso delle terre loro 
concesse in base alla legge relativa alla Riforma 
Agraria, promulgate dall'ex Stato di Jugoslavia oppu 
re i loro eredi, oppure qualli ehe ne prelevano 
i diritti da esse, sono obbligati di dare, per l'anno 
aqricolo in corso, un quinto del loro prodotto lordo, 
raccolto dalie terre in questione, ai proprietari pre 
cedenti espropriat in seguito all'applicazione della 
legge agraria suaccennata. 

Per la ricezionc di un quinto del prodotto, i! 
ereditore rilasciera uria quietanza, la quale sara un 
notata su un apposito registro tenuto dal Seqrerario 
del Cornune in cui ë sito il terrene. 

Art. 2 
Della conseqna di un quinto del prodotto, secon 

do l'articolo precedente, sono obbligati anche coloro 
ehe, comunque, si trovano in possesso delle colonic 
create in base alla leggc. jugoslava del 14 giugno 
1931, modificata con la legge del 24 giugno 1942. 

Ma tale conseqna si effettuera, conforme alle 
modalita stabilite nel secondo comma dell'articolo 1, 
a favore dello Stato, del Cornune, dell'Ente o del 
private, al quale ii terrene, dove ë stata creata la 
colonia, gli apparteneva legalmente, anteriorrnente all' 
applicazione dellc Ieqq. agrarie juqoslgve. 

Art. 3 
11 Ministr0 delle Finanze ë autorizzato di in 

tromettere ne! bilancio, con proprio decreto, Je modi 
fiche cui si considers necessarie per l'applicazione 
del presente Decreto e di emanate Je opportune dispo 
sizioni per la riscossione del quinto spettante allo 

State od ai Cornuni nonchc a quanti sono accennati 
ncll'articolc 2 

11 prcsente Dccreto entra in vigore dal giorno 
deliu sua puhblicazionc nclla Gazzetta Ufficiale e 
sara prescntato dal proponentc al Consiglio Superiore 
Fasciste Corporative per la conversione in leggc. 

Ordiniamo ehe ii presente Decreto sia pubbli 
cute nella Gazzcttu Ufficialc del Rcgno, mandando 
a chiunquc spetti di osservarlo e di tarlo osscrvare. 

Tirnna, 30-8-194'.l-XX 

Francesco .Iacomoni ct. v, 

M. Kruju d. v. 
Shuk Gurakuqi 
Ekrem Vlora 
K. Kote 

Decreto Luogotenenziale data 7-9-1942-XX 
Ripartizione di un ~segno vitalizio 

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 confer i ta; 
Viste l'art 15 dello S'a.uto Fondamentale dello 

State e l'art, 14 del D. L. in data 3 aprile 1940-XVIII 
11. 101, convcrtito in leggc- li 12 luglio 1940-XVIII, 
n. 358; 

Vista Ja necessita di riparlire l'assegno vitalizio 
accor dafo all a vedova di fu Xhevat Kabo con la 
legge n. 290 in data 10 ottobre 1941-XIX, pcrche 
ii due vedove; 

Viste ii Decreto-Legge del 20 luglio sulla mo 
ditica della leqqe per asscqni vitalizi ed indennita 
per merit o patriottico; 

Senti to il Consiglio dei Ministri; 
Su proposta del Presidente del Consiglio dei 

Mini~tri, di concerto con il Ministra Segretario di 
Sta to per le Finanze; 

• abbiarno decretato e decretiarno: 

Art. 1 

I 'asseqno' vitalizio mensile di Fr. Alb. 150 (Cen 
to -cinquante ) accordato alla vedova di fu Xhevat 
Kabo, c ripertito fra i componenti Ja farniqlia come 
seeque 

Sig. Oarno vedova Xhevat Kabo Fr. Alb. 30 
Sia. Ernine vcdova Xhevat Kabo Fr. Alb. 30 

' ~ 
A:-:llan figlio F1. Alb. 18 - Nevdan figlio Fr. Alb. 18 

Navro figlio Fr. Alb. 18 -- Ismail figlio Fr. Alb. 
18 - Hazbije fig!ir Fr. Alb. 18. - Fr. Alb. 150 
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L'asseqnazione dell'assegno vitalizio, ripartito co 
me sopra, decorre dal 29 ottobre 1941-XIX, data della 
Gazzetta Ufficiale N. 162 nella qua le e stata pubbli 
d.tfa la legge N. 290 d. 10 ottobre 1941-XIX sulla 
concessione dell'asseqno vitalizio alla vedova di fu 
Xhcvat Koba ed e soggetta alle disposizioni dell'ar 
tlcolo 2 del Decreto in data 30 luglio 1934 sulla mo 
difica delle leggi per gli stipendi vitalizi e le in 
dennnita per mëriti patriottici. 

11 presente Decreto sara pubblicato nella Gaz 
zetta Ufficiale del Regno e comunicato alla Corte 
dei Conti. 

Tirana, 7.9.1942-XX. 

.M. Kruja 
Shuk Gurakuqi d, v. 

Francesco Iacomoni 

Decrcto Luoeotenenziale data 2-8-1942-XX 
Riabilitazione di impiegato 

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' Auto ·W1 a Noi confertta , 

Viste gli articoh 475 e 476 del C. P. Penale 
noncnc fart. 106 dei Cod ice Penale; 

Su proposta del Presidente del Consiglio dei 
Ministri, .Ministro a. i. Segretario di Stato pen 
ia Giustizia : 

abbiamr decretato e decretiamo: 
JI siq. Dervish Selami Bejleri da Libohova, gia 

impieqato capo dell'ufficio · delle P. T. T. a Libo 
hova, condannato con sentenza del 17.XI.1934 dal 
Trihunale di I.a Istanza di Argirocastrn in base al 
I'artlcolo 185 del Codice Penale a 13 mesi e 10 
giorni di reclusionc e a fr. alb. 2,177,20 di multa 
ncnche a duv mesi di espulsione dagli uffici pub 
blici, e riebilitato a tutti gli effetti di legge. 

Tirana 2.8.1942-XX. 

Francesco Jacomoni 
.M. Kruja 

Decreto Luogotenenziale data 12-8-1942-XX 

Riabilitazione ~mpiegato 
NOI 

LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTA 
VITTORIO EMANUELE III 

PER GRAZIA DI DIO E VOLONTA DELLA NAZIONS 
IMPERATORE D' ETIOPIA 
RE D' ITAf;,IA E D' ALBANIA 

In virtu dell' Autori ta a Noi conferita; 
v.su gli articoli 475 ·e 476 C. P. P. e 106 C. P.; 
Su pi oposta del Presidente del Consiglio dei 

Ni.inistri, Scqrctario di Stato ad interim per la Giu 
stizia: 

abbiamo decretato e decretiamo: 
II signor Zef Ko'ë Prenka, da Scutari, ex im 

pieqatc addctto all'Ufficio Esecutivo presso il Tri· 
bunale di Scutari, condannato con la sentenza del 
Tribunalc stesso in date 13.2.1937, per i reati pre 
visti dayli articoli 184 paragrafo 1, 79 e 59 C. P. 
a dicci mesi e dieci giorni di rcclusione e 233 fr. 
di rnulta e con la sospensionc perpetua dai pubblici 
urtici. condanna gin scontata, viene riabilitato a tutti 
gii effetti d: legge. 

Tirnnc1 li 12.8.1942-XX. 

Francesco jacomoni 

s: Kruja 

' Decreto Luogotenenziale data 12-8-1942-XX 
11 nuovo Consiglio della Fondazione 

.Skcnderbeq': 

NOI 
LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTA. 

VITTORIO EMANUELE III 
PER GRAZIA DI 'DIO E VOLONTA DELLA NAZIONlE 

RE D' IT ALIA E D' ALBANIA 
IMPERATORE D' E:TIOPIA 

In virtu dell' Autori'.a a Noi conlerita , 
Viste l'art. 3 del Nostro Decreto in data 8 aprile 

1940-XVIII. n, 114. il quale approva la creazione 
delta Fondazione « Skanderbeg »; 

Su proposta del .Ministro Segretario di State 
per gli Interni, di concerto con i Ministri Segretari 
di Stat. per I'Istruzione Pubblica e dell a Cultura 
Popolare · 

abbiamo decretato e decretiamo: 

Art. 1 

I component! del Consiglio Ammin.vo della Fon 
dazione « Skanderbeg », sig. Lombardi Gr. Uff. En 
rico, Daniel Rodiqi e Pjetër Pema, nominati con de- 

BKSH



16 GAZZETTA UF.£t'ICIALE 21 sette mbre 1942-XX Nr. 107 

creto dell'Ll aprile 1940-XVIII, sono esonerati da 
tale carlca. 

!\rt. 2 
II nuovo Consiglio l\mministrativo della Fon- 

dazione « Skanderbeg » e costituito come segue: 
1.' Freddi Comm. Giovanni, Presidente 
2. Dr. Zija Bejleri. rnernbro 
3. Dr. Pjeter Pema 
Ordiniamo ehe il prescnte Decreto sia pubbli 

cato nella Gazzctta Ufficiale del Regno. 
Tirana, li 12 agosto 1942-XX. 

Francesco J acomoni 

NL Kruju 

Xh. Korça 

Decreto Luogotenenziale data 30-8-1942-XX 
Nomina del Reggente della Prefettura 

di Durozzo 

NOI 
LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MA:ESTA 

VITTORIO EMANUELE III 
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; 
Sentito il Consiglio dei Ministri; 
Su proposta del Ministro Scqretario di State per 

gli Intern i; 

abbiemo decretato e dccretiarno: 
11 sig. Qazim Neki, Vice-Presidente del Consiglio 

Superiore Fascista Corporative e Vice-segretario del 
P. N. F. l\. ë incaricato provvisoriamente della .req 
genza della Prefettura di Durazzo, in sostituzione del 
Prefetto siq. Faik Ququ, il quale passa a disposizione 
del Ministero degli interni, incaricato di altre Iunzioni. 

II sig. Beqir Sidki Hasa, Vice-Prefetto in pen 
sione ë incarlcato provvisoriamente della Reggenza 
della Sottoprefettura di Mati, in sostituzione del Vi 
ce-prefetto sig. Duro Tabacu, il quale passa a di 
sposizionc del Ministero degli Interni. 

Ordiniarno ehe il presente Decreto sia pubbli- 

cato nella Guzzetta Ufficiale del Regno, e cornunl. 
cato alla Corte dei Conti per la reqlstrazione. 

Tlrana, li 30.8.1942-XX. 

Francesco Jacomoni 

.I\\. Kruja 

Decreto Luogotenenziole data 2-8-1942-XX 
Nomina e esonero dal servizio di funzionari 

della Polizio 
NO! 

LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MA:ESTA 
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 conterite : 
Visto il Nostro Decrcto N. 15 del 27.11.1942-XX, 

sulla istituzione del Çorpo Armato di Polizia e re 
lati va orqanica: 

Su proposta del Ministro Segretario di State per 
gli Intcmi, 'di concerto col Ministra Segretario di 
State per le Finanze: 

.Abbiamo decretato e decretiarno: 
II Sig. 'De Tullio Ricciolti, aggiunto Cornrnis 

sario della Polizia del Reqno d'Italia, e assunto in 
servizio presso la Direzione Generale della Polizie 
del Rcqno d' Albania, a decorrere dal 18 Maggio 
1942-XX. ' 

II Sig. Leocata Giuseppe, impiegato di Polizia 
di III a classe alla Polizia del Regno d'Italia, e 
assunto in servizio presso la Direzione Generale dells 
Polizia del Regno d' l\lbtinia, a decorrere dal 23 
Maggio 191!2-XX. 

II Sig. Delfino Vincenzo, impieqato di Polizia 
di III .a classe, cessa di for parte della Polizia del 
Regn o d' l\lbania. dal 25 Maggio 1942-XX, per rien 
trarc nei ruoli della Polizia del Regno d'Italia. 

II prescnte Decreto sara comunicato alla Corte 
dei Conti per la reqistrazione e sara pubblicato nella 
Gazzctta Ufficiale del Rcqno. 

Tirana, li 2.8.191!2-XX. 
• Francesco Jacomoni. 

M. Kruja. 
Shuk Gurakuqi 

Shtyp. Luarasi Tiranë .• 
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Viti XXI 

FLETORJA 
E MBRETNISË 

ZYRTARE 
SHQIPTARE 

Tiranë, e Merkurë 23 Shtatuer 1942-XX 

BOTOHET PREJ MINISTRIS S£ KULTURt!S POPULLORE 

KONDITAT E PAJTIMIT 

PËR SHQIPERI, IT ALI e PERANDORI: për nji vit Fr. Shq. 20 
• JASHTE (Shtete të B. Postal) • • • • 30 

(për 6 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 
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 RE GULLA 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 përkasin gjyqen ose adminh• 
tratl!s Shtetnore dhe ato të cilësuemc t'atilla ose til perjasbtueeae 
ligjërisht nga parimi taksave Shtetnore, 

Shpalljet botohen rregullisht • kur nuk pengojnë rasje ti! po· 
saçme - ndër 3 numurat e para pas mbritjes së tyre në Redaksi 

pagesa e shpalljevet bëhet si edhe për pajtimet në Zyrat Fi_nanciare 

DREJTIMI pir korre1pondenci dhe pagesat i1ht 
MIN1STIUS£ St KULTUR£S POPULLORE 

(FLETORJA ZYRTARE) 
TIRAN£ 

PËRMBAJTJE 

1) D. M. 2 Gusht 1942-XX 
Emërim Kuestori 

2) D. M. 2 Gusht 1942-XX 
Gradim Kuestorësh 

3) Min. Ek. Kom. - Normat e bllokimit 
të misrit 

'1) Shpallje gjyqesh 
5) Fletë-Shpallje e Int. Fin. Durrës 
6) ,. N-Pref. së Gjilanit 
7) Shpallje ankandi e Min. s' Arsimit 
8) e Drejt. Spit G Tiranë 

SOMMARIO 

1) D. L. 2 cgosto 1942-XX 
Nomina di Ouestore 

2) D. L. 2 agosto 1942-XX 
Promozione di Oueston 

f. 

,, 2 
3 
12 
12 
13 
1'L 

p. 16 

Dekret Jl.lëkambësuer datë 2-8-1942-XX 
Emërim Kuestori 

NA 
MËKAMBËS I PËRGJITHSHi!:M I MADHNIS TIJ 

VIKTOR EMANUELIT III 
Pi!:R HIR Ti!: ZOTIT E VULLNET Ti!: KOMBIT 

MBRET I IT ALIS DHE I SHQIP NIS 
PERANDOR I ETIOPIS 

2 Në virtyt t'autoritetit që Na asht deleque ; 
Mbasi u-pa Dekreti i Ynë me datë 27 Fruer 

1942-XX, Nr. 15; 
Mbi propozimin e Ministrit Sekretar Shteti per 

Punët e Mbrendshme, 

kemi dekretua e dekretojmë: 
Kapiteni i Karabiniervet Mbretnorë Z. Hamdi' 

Isufi, ngarkohet me krye funksionet e Kuestorit të 
Klasit të Dytë pranë Zyrës së Sigurimit Publik në 
Prizren. 

Ky Dekret do të botohet në Fletoren Zyrtare të 
Mbretnis dhe do t'i komunikohet Këshillit Kontro 
llues per rregjistrim. 

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

16 

M.. Kruja d. v. 
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Dekret Mëkambësuer datë 2-8,1942-XX 

Gradim Kuestori 
NA 

MtllKAMBtllS I PlllRGJITHSHlllM I MADHNIS TIJ 
VIKTOR EMANUELIT III 

PtllR HIR Ttll ZOTIT E VULLNET Ttll 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 27 Fruer 

1942-XX, Nr. 15; 
Mbi propozimin e Ministrit Sekretar Shteti për 

Punët e Mbrendshme, 
kemi dekretua e dekretojmë: 

1) Z. Kamber Oafrnolla. Kuestor me shërbim në 
Drejtorin e Përgjithshme të Policis, qrudoliet Kue 
stor i Klasit të Parë, Grupi A) Grada V. me rro 
gën fillestare të gradës; 

2) Z. Koço Muka. Kuestor në Gjinokastër, gra 
dohet Kuestor i Klasit të parë, Grupi A) Grada 
V, me rrogën fillestare të gradës. 

Ky Dekret do të botohet në Fletoren Zyrtare të 
Mbretnis dhe t'i komunikohet Këshillit Kontrollues 
për rregjistrim. ' 

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

M. Kruja d. v. 

MINISTRIJA E EKONOMIS KOMBËTARE 
Komiteti Oendruer për Nozullime e Konsume 

Ur d h ne s ë nr. 1 
Normat e bllokimit t! misrit 

Ministri Sekretar Shteti për Ekonomin Kombtare 

Mbassi pa Dekretin Mëkambsuer d. 21 Korrik 
1942. Nr. 152 mbi krijimin e Komitetit Oendruer për 
Nozullime e Konsume; 

Mbassi pa Dekretin Mëkambësuer n. 193 d. 30 
Gusht 1942 mbi blokimin e misrit prodhim të ri e të 
vjetër ; 

Mbassi ndigjoj Komitetin Oendruer për No 
zullime e Konsume ; 

Dekreton: 
Neni 1 

Në zbatimin e parë të D. M. Nr. 193 datë 20 
Gusht 1942-XX mbi bllokimin e misrit, (botue në 
Fletoren Zyrtare N. 100· datë 4 Shtator 1942-XX), 
mbajtja, b]emja e shitja e ktij prodhimi dhe e miellit 
të tij, rregullohen si mbas nurmave që cakton ky 
Dekret. 

Neni 2 
Çmimi i misrit pa thes, për të gjithë Shqip 

nin e për të gjith vitin buiqsuer, caktohet në fran 
ga 100 (njiqind) kuintali. 

Për ato vise ku prodhim, i misrit asht shum i 

paktë, Komiteti Oëndruër për Nozullime e Konsume, 
mbasi të ketë ndigjue edhe Këshillin Provincial për 
Ekonomin, cakton edhe nji çmim inkurajimi deri në 
30 franga për kuintal në favor të bujkut ose prona 
rit prodhuës. 

Çmimi i inkorajimit, po të caktohet, ka me 
vazhdue t'u paguhet prodhuesve qe kanë me 
ba dorëzimin e misrit të blokuem deri në fund lë 
Dhetorit të kti viti. 

Karakteristikat e misrit, që formojnë bazën e 
çmimit të sipërm janë: 15°/0 lagështinë e 6°/1 landë 
të hueja, tue përfshi edhe kokrat e prishuna- 

Për çdo 1 °/0 të lagështinës e të landëve të 
hueja që kalojnë karakteristikat e sipërme, zbritet 
l '1/0 prej çmimit bazë. 

Për çdo 1 ° ·0 të lcqështinës që kalon 18° 0 e të 
landëve të hueja që kalojnë 9"fo, zbritjet dyfishohen 
e për cdo 1 °/0 ma pak nga karakteristikat bazë, 
shtohet nga 1 °10 mbi çmimin. 

Çdo kontestim nga ana e dorëzuesve për sa 
i përket karakteristikave, zgjidhet prej dy ekspertash 
t' emnuem :nga Bashkija ose Komuna përkatëse. 

Neni 3 
Çmimi i caktuem në nenin 2, nënkuptohet 

për misër" të dorëzuem : 
a) në Depot e grumbullimeve në qendra të 

banueme ma t' afërme të vendit të prodhimit e të 
lidhuna me rruga të përshkushme prej cutoqerresh, 
·· b) në depot e prodhuesit, në rasë se tërheqja 
bahet direkt nga konsumatori me autorizimin e pa 
rapam n' mt. 5 të Dekretit Mëkambësuer me datë 
30:Gush(1942-XX nr, 93. 

Neni 4 
Autorizimet për tërheqjen e misrit direkt nga 

konsumatorët lëshohen prej Kryetarit të Komunes për 
nevoja familjare deri në tre muej, kundrejt nji di 
shmis së lëshueme nga Kryetari i Komunës ku i 
interesuemi ka rregjistrimin, e në të cillen do të 
shenjohet numuri i pjestarve qi përbajnë familjen 
e tij. 

Kryetarët e Komuneve, për çdo autorizim ter- 
heqjeje ose dorzimi, do të mbajnë shenime në nji 
rregjistër të posaçëm, në të cillin do të tregohet: 
ernni, mbiemni, e banimi i konsumatorit t' autorizu 
e:t'h, sasija e misrit, dhe emni, mbiemni e banimi i 
prodhuesit-shitës. 

Modelet e letrave t' autorizimit si edhe rre· 
gjistrat do të fornizohen nga Komiteti, por deri sa 
këto nuk do të jenë shtypun, do të përdoren mo, 
dele dhe rregjistra të përkohëshëm. 

Neni 5 
Për çdo kundravajtje të këtij Dekreti, janë të 

zbatueshme dispozitat ndeshktmore të neneve 6 e 
7 të D. M. nr. 152 datë 21-7-1942-XX mbi krijimin 
e Komitetit Oendruer për Nozullimet e Konsumet, 
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Neni 6 
Ky Dekret hyn në fuqi ditën e botimit të tij 

në fletoren Zyrtare të Mbretnis. 
Tiranë, me 10 Shtatuer 19'12-XX 

Ministri Sekretar Shteti 
për Ekonomin Kombëtare 

K. Kotte d. v. 

Shpallje Gjyqesh 
SHPALLJE 

I pandehuri Gjok Prek Uka, nga katundi Top 
lan i Dukagjinit dhe tash i arrotisun, akuzohet përse 
me nji armë lufte qi mbante pa lejen e duhun nga 
ana e auktoritetit · kompetent ka friksue Gjon Mihi 
llin e Binek Kocin, nga katundi T oplanë. 

Pra, me qenë se i pandehuri ndodhet norrcti, 
me anën e kësaj shpallje i bahet me dijtë se dita e 
gjykimit për t' u prezantue në Gjykatën e Shkallës 
së I-rë. këtushme, asht caktue me datën 7 T etuer 
19'12-XX ora 9 paradite. 

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

Kjo shpallje zen vendin e komunikimit mbasi 
të botohet në Fletoren Zyrtare. 

Shkodër, me 3-9-19'12-XX. 
Zav. Kryetari 

THIRRJE 
pandehuri Marko Krikoviqi, nga Ragusha, 

banues pronë Menses t'Oficerove në Shkodër dhe 
tash me banim të pa ditun, i akuzuem se me datën 
10-6-19'12, në kundërshtim me Ordinancën e Prefek 
turës të këtushme asht kapur tue udhtue jashta 
orarit të caktuem, thirret per me u prezantue në 
Gjykatën e Shk. së I-rë. këtushme me datën 1 Te- 
tuer 19'12-XX, ora 9 para dite. 

Në rast se në ditën dhe n orën e sipër shë 
nueme nuk ka me u paraqitë, gjyqi ka me vazhdue 
në mungesë të tij. 

Kjo thirje mbassi të shpallet në Fletoren Zyrtare 
zen vendin e komunikimit. 

Shkodër, me '1-9-19'12-XX. 
Zav. Gjyqtari Filluer 

Të pandehurit Sllavo Momiri, nga Dibra e bo 
nuës në Shkodër dhe Helija Kajtavec, nqo Ulqini 
dhe tash me banim të pa dijtun, t' akuzuem përse 
me datën 12-6-19'12 në kundërshtim me Ordinancën 
e Prefekturës këtushme janë kapun nga ana e Ka- 
1abinjeries tue udhtue jashta orarit të caktuem, Thi 
rren per me u prezontue në këtë gjykatë për me 
datën 1 Tetuer 19'12-XX, ora 9 paraqite .. 

Në rast se në ditën dhe n' orën e sipër shë- 

nueme nuk kanë me u prezantue, gjyqi ka me u 
vozhdue në mungesë të tyne. 

Kjo thirje zen vendin e komunihimit. 
Shkodër, me 4-9-19'12-XX. 

Zav. Gjyqtari Filluer 

. . 
I pandehuri Ali Xhemal Burreli, nga Burreli i 

Motit e tash me banim të po dijtun, i okuzuem 
përse me datën 18-6-19'12 në kundërshtim me Ordi 
nancën e Prefekturës këtushme me datë 22-V-19'12 
kan qarkullue nepër Qytet joshto orarit të coktuem, 
thirret për me u prezontue në këtë gjykatë për me 
datën l-X-19'12-XX, ora 9 paradite. 

Në rast se në ditën dhe n' orën e sipër shë 
nueme nuk ka me u prezontue, gjyqi ka me vozh 
due në mungesë të tij. 

Kjo thirrje zen vendin e komunikimit. 
Shkodër, me '1-9-19'12-XX. 

Gjyqtari Filluer 
VENDIM AFATI PËR T ARATISUN 

Mbossi nuk asht zonun Rizo Gjana banues 
nga katundi Ujmisht, qi pandehet se me d. 29-7-1937 
ka vro-vdekun të qujtunin Sul Isufin nga oy katund 
Kryetario e Gjykatës së Shk. l-rë. Prizrenit që prej 
datës shpalljes të këti vendimi, të pondehunit për 
mendun i nep dhetë ditë afat, për me u prezantue 
para gjykatës. Në kjoftë se nuk i paraqitet gjykatës 
mbrendo këti afati vërtetohet se nuk don me ju 
bindë ligjës, dhe kështu ka me u shikuë gjyqi në 
mungesë, kon me ju rrëzua të drejtat civile, ka 
me ju sikvestrue posunio dhe me as nji mënyrë 
nuk ka me posë të drejtë ankimi mbi veprimet e 
bomuno. 

- Të gjith korobinerët e policët jonë të detyruem 
me zonjen e tij. 

Për plotësimin e veprove të përmenduno i 
asht shkrue Prokuroriës Shtetit dhe në mbështetje 
të nenit 371, 372 të procedurës penale shpallet ky 
vendim. 

Prizren, me 22-VII-10'12-XX. 
Kryetari 

• 
Mbassi nuk asht zonun Hasan Maliqi bonuës 

në katundin Ujmisht qi pandehet se me d. 15-7-9'10- 
XVJIL ka vro-vdekun të qujtunin Bajram Sodikun 
nga oy katund Kryetarin e Gjykatës së Shk. l-rë. 
Prizren që prej datës shpalljes së këti vendimi, të 
pondehunit përmendun i nep dhetë ditë afat, për 
me u prezontue pora gjykatës. Në kjoftë se nuk i 
paraqitet gjykatës mbrendo këti afati vërtetohet se 
nuk don me ju bindë liqjës. dhe kështu ka me u 
shikue gjyqi në mungesë, kon me ju rrëzue të drejtat 
civile, ka me ju sikvestruë posunio dhe me as nji 
mënyrë nuk ka me posë të drejtë ankimi mbi vep 
rimet e bomuno. 
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Të gjith karabinerët e policët janë të detyruem 
ine 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. 

Prizren, me 22· VII-1942-XX. 
Kryetari 

• • 
Mbassi nuk asht zanun Mehmeti i biri Sha· 

banit bunuës në Rerbunor qi pandehet se me d. 
11-4-1940 ditën e Enjte ka vjedhun bagtit të qujtunit 
Veli Hojdorit e Musa Hajrulleut Kryetaria e Gjy 
katës së Shk. I-rë Beratit që prej datës shpalljes të 
këti vendimi, të pandehunit përmenduri i nep dhetë 
ditë afat, për me u prezantua 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 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 gji th karabinerët 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. 

Berat, më 13-8-1942-XX. 
Zav. Kryetari 

THIRRJE 
Të qojturit Daut Muharremi dhe Sejdi Dauti 

nga katundi Globocar (Greqi), t'okuzuar sepse më 
datë 8-2-1942 kanë kalue kufirin greko-shqiptar ti 
nëzisht dhe pa pasaportë ose dokument tjetër aq 
vleftëse si dhe kontrabandë doganore, thirren dhe 
ftohen për t'u prezantuar para Gjykatës Paqtuese 
të Konispolit për t'u gjykuar më datë 22 Tetor 1942-XX 
ora 10 para dreke. 

U njoftohet të pandehurve të sipërmë se në 
rast mos prezantimi të tyre në ditën dhe orën e 
sipër-shënuar- gjyqi kc për të vazhduar në munge 
sën e tyre. 

Kjo thirrje e botuems në Fletoren Zyrtare të 
· MP:rntnisë zën vëndin e komunikimit të. rregulltë, 

Konjspol, më 20-7-1942-XX. 
Gjyqto.d Poq:ues 

* • • 
Të quajturit Haki Jasini dhe Metat Bilali 1.~q~ 

katundi Versebe (Greqi), t' akuzuar sepse më dcts ' 
1 Fruer 1942 kanë kalue kufirin greko-shqiptar' ti· 
nëzisht dhe pa pasaportë ose dohument tjetër aq 
vleftëse, si dhe kanë kontrabandë doganore, thirren 
dhe fto.hen për t'u paraqitun para Gjykatës Paqtue- 

se të Konispolit për t' u gjykuar më datë 26 Tetor 
1942-XX ora 10 para dreke. 

U njoftohet se në rast mos prezantimit të tyre 
në ditën dhe orën e sipër-shënuar, 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 22-7-1942-XX. 
· Gjyqtari Paqtues 

* Të qojturat Ollga Popa, Maria Koloqifuari, 
Frosina Zhapa, Evjenia Janopullo, Henkle Patos të 
gjitha nga katundi Sajadhë (Greqi), t' akuzuar sepse 
më datë 4 Fruer 1942 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 para Gjyka 
tës Paqtuese të Konispolit pël t'u gjykuar më datë 
26 Tetor 1942-XX ora 10 para dreke. 

U njoftohet se në rast mos prezantimi të tyre 
në ditën dhe orën e sipër-shënuar, 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 22-7-1942-XX. 
Gjyqtari Paqtues 

• * 
* Të quajturit Ahmet Çapuni, e Vangjel Fuqi 

nga katundi Lopës (Greqi), t' akuzuar sepse më dt. 
14-2-1942-XX kanë kalue kufirin greko-shqiptar ti 
nëzisht dhe pa pasaportë, thirren dhe ftohen për 
t'u prezantuar para Gjykatës Paqtuese të Konispo 
lit për t'u gjykuar më datë 26 Tetor 1942 XX ora. 
10 para dreke. 

U njoftohet të pandehurvet të sipërmë se në 
rast mos prezantimi të tyre në ditën dhe orën e 
sipër shënuar, gjyqi ka për të vazhduar në mun· 
gesën e tyre. 

Kjo thirrje e botueme në Fletoren Zyrtare të 
Mbretnisë zën vënhin e komunikimit të rregulltë. 

Konispol, më 20-7-1942-XX. 
Gjyqtari Paqtues 

* * * 
ii, Të quajturit Minella Mihallopullos, Spiro Boto, 
Jorgji Kireu, Afroallisti Boto, Vasillo Jorgji Oireni 
të gjithë nga katundi Fatiri (Greqi), t' akuzuar sepse 
më datë 8 Janar 1942 kanë kaiue kufirin greko 
shqiptar tinëzisht dhe pa pasaportë ose dokument 
tjetër aq, vleftëse, si dhe kanë kalue kontrabandë 
doganore, thirren dhe ftohen për t'u paraqitun pa· 
ra Gjykatës Paqtuese të Konispolit për t'u gjykuar 
më datë 26 Tetor ora 10 para dreke. 

U njoftohet se në rast mos prezantimi të tyre 
n, ~ ditën dhe orën e siper-shënuar, Gjyqi ka për të 

0
'7 \duar në mungesën e tyre. 

V .•.. i. 
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Kjo thirrje e botueme në Fletoren Zyrtare të 
Mbretnisë zën vëndin e komunikimit të rregulltë. 

Konispol, më 22-7-1942-XX. 
Gjyqtari Paqtues 

* * * 
Të quajturit Shaban Ademi dhe Arif Sejko nga 

katundi Nista (Greqi), t' akuzuar sepse më datë 16 
Janar 1942 kanë kalue kufirin greko-shqiptar tinë 
zisht dhe pa pasaportë ose dokument tjetër aq vlef 
tëse. si dhe kanë kalue kontrabandë doganore, thi 
rren dhe ftohen për t'u paraqitun para Gjykatës 
Paqtuese të Konispolit për t'u gjykuar më datë 24 
Tetor ora 10 para dreke. 

U njoftohet se në rast mos prezantimi të tyre 
në ditën dhe orën sipër shënuar dhe pa justifikuar 
mos ardhjen, gjyqi ka për të vazhduar në munqe 
sën e tyre. 

Kjo thirrje e botueme në Fletoren Zyrtare të 
Mbretnisë zën vëndin e komunikimit të rregulltë. 

Konispol, më 22-7-1942-XX-. 
Gjyqtari Paqtues 

* * * 
Të quajturit Beqo lzet Jakupi dhe Malko lzet 

Jakupi nga katundi Mazreko (Greqi), t'okuzuor se.,. 
pse më datë 20 Janar 1942 kanë kalue kufirin gre. 
ko-shqiptor tinëzisht dhe pa pasaportë ose dokument, 
tjetër aq vleftëse, si dhe kontrabandë doganore, thi 
rren dhe ftohen për t'u prezantuar para Gjykatës 
Paqtuese të Konispolit për t'u gjykuar më datë 22 
Tetor 942-XX ora 10 para dreke. 

U njoftohet të pandehurvet të sipërmë se në 
rast mos prezantimi të tyre në ditën dhe orën e 
sipër shënuar, gjyqi ka për të vazhduar në mu 
ngesën e tyre. 

Kjo thirrje e botueme në Fletoren Zyrtare të 
Mbretnisë zën vendin e komunikimit të rregulltë. 

Konispol, më 20-7-1942-XX. 
Gjyqtari Paqtues 

* "'" * 
I qojturi Haxhi lsufi nga katundi Grikohori (Gre 

qi), i akuzuar sepse më datë 28-1-1942 ka ka, 
1 ue kufirin greko-shqiptar tinëzisht dhe pa pasapor 
të ose dokumentë tjetër aq leftëse si dhe kontra 
bandë doganore, thirret dhe ftohet për t' u prezan 
tua para Gjykatës Paqtuese të Konispolit më datë 
22 Tetor 1942 ora 1 O para dreke. 

I njoftohet të pandehurit të sipërrnë se në 
rast mos prezantimi të tij në ditën dhe orën e si 
për-shënucrë, gjyqi ka për të vazhdue në munge 
sën e tij. 

Kjo Thirrje, e botueme në Fletoren Zyrtare të 
Mbretnisë, zën vendin e komunikimit. 

Konispol, më 15-7-1942-XX 
Gjyqtari Paqtuës 

5 

·A· ·Y.· 

Të quajtunit Hamit Isufi. Nexhip Agush, Meh 
met Piro, nga katundi Margëliëç (Greqi), t' aku 
zuarë sepse më datë 9 Janar 1942, kanë kalue ku 
firin greko-shqiptar tinëzisht dhe pa pasaportë osë 
dokument tjetër aq vleftëse si dhe kontrabandë do 
ganore, thirren dhe ftohen për t' u prezantuar pa 
ra Grykatës Paqtuese të Konispolit për t' u gjykuar 
më datë 22 Tetor 1942 ora 10 para dreke. 

U njoftohet të pandehurvet të sipërmë se në 
rast mos prezantimi të tyre në ditën dhe orën e si 
për shënuarë, gjyqi ka për të vazhuar, në mun 
gesën e tyre. 

Kjo thirrje e botueme në Fletoren Zyrtare të 
Mbretnisë zën vendin e komunikimit të rregulitë. 

Konispol, më 20-7-1942-XX 
Gjyqtari Paqtuës 

* i(- * 
Të quajtunit Niko Gjiza, Nikolia Disho, Aleksi 

Gjiza, Tash a e Nikolia Z i m a nga katundi 
Smartë (Greqi), t' akuzuarë sepse më datë 30 Janar 
1942 kanë kalue kufirin greko-shqiptar tinëzisht dhe 
pa pasaport ose dokument tjetër aq vleftëse si dhe 
kontrabandë doganore, thirren dhe ftohen për t' u 
prezantuarë para Gjykatës Paqtuese të Konispolit 
për t' u gjykuar më datë 22 Tetor 19-\2 ora 10 para 
dreke. 

U njoftohet të pandedurvet të sipërmë së në 
rast mos prezantimi të tyre në ditën dhe orën e si 
për shënuarë, gjyqi ka për të vazhduar në mun 
gesën e tyre. 

Kjo thirrje e botueme në Fletoren Zyrtare të 
Mbretnisë zën vëndin e Komunikimit të rregulitë. 

Konispol, më 20-7-19~ 2-XX 
Gjyqtari Paqtuës 

• * ·X· 

Të qojturit Ahmet Ademi nga katundi Filat, 
(Greqi), të akuzuarë sepsemë datë27-2-1942 kanë 
kalue kufirin greko-shqiptar tinëzisht dhe pa pasa 
portë ose dokumentë tjetër aq vleftëse si dhe kon 
trabandë doganore, thirren dhe ftohen për t' u pre 
zantua para Gjykatës Paqtuese të Konispolit më da 
të 22 Tetor 1942 ora 10 para dreke- 

U njoftohet të pandehurvet të sipërmë se në 
rast mos prezantimi të tij në ditën dhe orën e si 
përshënuar, gjyqi ka për të vazhdue në mungesën 
e tij. 

Kjo thirrje, e botueme në Fletoren Zyrtare të 
Mbretnisë, zë vëndin e komunikimit. 

Konispol, më 15-7-1942-XX 
Gjyqtari Paqtuës 

-~ . 
·X· 

I qojturi Vasil Ksenofon Skëndo nga katundi 
Sajadhë (Greqi) i akuzuar sepse më datë 9-1-1942 
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ka kalue kufirin greko-shqiptar tinëzisht dhe pa pa 
saportë ose dokument tjetër aq vleftëse, si dhe 
kontrabandë doganore, thirret dhe ftohet për t' u 
prezantue para Gjykatës Paqtuese të Konispolit më 
datë 22 Tetor 194.2-XX ora 10 para dreke. 

I njoftohet të pandehurit të sipërmë se në 
rast mos prezantimi të tij në ditën dhe orën e si 
për-shënuarë. gjyqi ka për të vazhdue në munge 
sën e tij .. 

Kjo thirrje, e kotueme në Fletoren Zyrtare të 
Mbretnisë, zën vëndin e komunikimit. 

Konispol, më 15 Korrik 194.2-XX. 
Gjyqtari Paqtues 

. I qojturi Beqir Mustafa, nga katundi Markat, 
i akuzuar sepse me datë 4.-12-194.1 ka kalue kufirin 
greko-shqiptar tinësisht dhe pasaportë ose dokument 
tjatër aq vleftëse si dhe ka kalue kontrabandë do 
ganore, 'thirret dhe ftohet për t'u paraqitun para 
Gjykatës Paq tu ese të Konispolit për t' u gjykuar më 
datë 26 Tetor 194.2-XX ora 1 O para dreke. 

I njoftohet se në rast mos prezantimi të tij në 
ditën dhe orën e sipërshënucrë: Gjyqi ka për të 
vazhduar në mungesën e tij. 

Kjo thirrje e botueme në Fleteren Zyrtare të 
Mbretnisë zën vendin e komunikimit të rregulltë. 

Konispol, më 20-7-194.2-XX. 
Gjyqtari Paqtues 

I 
•:•:• 

I q ojturi Pana jot Vilios nga katundi Patroso 
(Greqi), i akuzuar sepse më datë 4.-6-194.1 ka kalue 
kufirin greko-shqiptar tinëzisht dhe pa pasaportë e 
dokument tjatër aq vleftëse si dhe ka kalue kon 
trabandë doganere, thirret dhe ftohet për t' u para 
qitun para Gjykatës Paqtuese të Konispolit për t' u 
gjykuar më datë 26 Tetor 194.2-XX ora 10 para 
dreke. 

I njoftohet se në rast mos prezantimi të tij në 
ditën dhe orën e sipërshënuar Gjyqi ka për të 
vazhduar në mungesën e tij. 

Kjo thirrje e botueme në Fletoren Zyrtare të 
Mbretnis zën vendin e komunikimit të rregulltë. 

Konispol 20- 7-194.2-XX. 
Gjyqtari Paqtues 

Të qcjtunit Vasiliqi Kosta, Leni Nikollc, Van· 
gjeliqi Llambro, Kosta Maria, Angjeliqi Çikla, Shu 
ti· Jani, Fotini Llambro. Evieni Papa, Alekso Jorgje 
na, Vangjeli Vasiliqi, Oirjako Kosta, Kostanda An 
gjeli, Papa Elena nga katundi Filat (Greqi). f aku 
zuar sepse më datë 12-1-194.1 kanë kalue kufirin 
greko-shqiptar tinëzisht dhe pa pasaportë ose do 
kument tjetër aq vleftëse si dhe kanë kalue kon· 
ra bandë doganore, thirren dhe ftohen për t'u pre- 

zantuar para Gjykatës Paqit të Konispolit për t' u 
gjykar më datë 22-10-94.2-XX ora 10 para dreke. 

Ju 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 t. u shikuar në 
mungesën e tyre. 

Kio thirrje e botueme në Fletoren Zyrtare të 
Mbretnisë zen vendin e komunikimit të rregalltë. 

Konispol, më 2'1-7-194.2-XX. 
Gjyqtari Paqtues 

·X 

Të quajturit Vehip Sulejmem. Myfit Ademi, 
Uzeir Bilali. dhe Adem Osmani, nga katundi Kali 
kaq (Greqi), fakuzuar sepse më datë 30-4.-194.2-XX 
kanë kalue kufirin greko-shqiptar tinëzisht dhe pa 
pasaportë ose dokument tjetër aq vleftëse si dhe 
kanë kalue kontrabandë doganore, thirren dhe fto 
tohen për t'u prezantuar para Gjykotës së Paqit të 
Konispolit për t'u gjykuar më datë 24. Tetor 942-XX 
ora 10 para dreke. 

Ju 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 tu shikuar në mun 
gesën e tyre. 

Kio thirrje e botueme në Flotoren Zyrtare të 
Mbretnisë zën vendm e komunikimit të rregulltë. 

Konispol, më 24-7-1942-XX. 
Gjyqtori Paqtues 

Të quajturit Hoziz e Mehmet Meuko nga ka 
tundi Filat (Greqi) t'akuzuarë sepse më datë 11 Te 
tor 1941 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 paraqiten para Gjykatës Paq 
tuese të Konispolit për t' u giykuar më dctë 26 Te· 
tor 194.2 ora 10 para dreke. 

U njoftohet se në rast mos prezantimi të tyne 
në ditën dhe orën e sipër-shënuar dhe pa e justili 
kuarë 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 22-7-194.2-XX 
Gjyqtari Paqtues 

• • 
I quajturi Mehmet Lame Haxhi nga katundi 

Paramithia (Greqi), iJakuzuar sepse më datë 12 Gu· 
sht 194.2 ka kalue kufirin greko-shqiptar tinëzisht 
dhe pa pasaportë ose dokument tjetër aq vleftëse, 
si dhe ka kalue kontrabandë doqanore.vthiret dhe 
ftohet për t' u paraqitun para Gjykatës Paqtuese të 
të Konispolit për t' u gjykuar më dot 26 Tetor 1942 
ora 10 para dreke. 
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I njoftohet se në rast mos prezantimi të tijEnë 
ditën dhe orën e sipër-shënuar dhe pa e justifikuar 
mos ardhjen, gjyqi ka për të vazhduar në munge- 
sën e tij. 

Kjo thirrje e botueme në Fletoren Zyrtare të 
Mbretnisë zën vëndin e komunikimit të rregulltë. 

Konispol, më 22-7-1942-XX . 
Gjyqtari Paqtues. 

• • • 
Të quajturit Hasa Shpata e Beqir Mustafa nga 

katundi Paramithia (Greqi), t' akuzuar sepse n§da 
të 7 Qershor 1940 kanë kalue kufirin greko-shqiptar 
tinëzisht dhe pa · pasaportë ose dokument tjatër aq 
vleftëse, si dhe kanë kalue kontrabandë doganore, 
thirren dhe ftohen për t u paraqitur para Gjykatës 
Paqtuese të Konispolit për t' u gjykuar më datë 26 
Tetor 1942-XX 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 thirje e botueme në Fletoren Zyrtare të 
Mbretnisë zën vëndin e komunikimit të rregulltë. 

Konispol, më 20-7-1942-XX 
Gjyqtari Paqtues 

• 
I quajturit Kristo Diko Disho nga katundi Kostrl 

(Greqi), të akuzuarë sepse më datë 2-5-1942 kanë 
kalue kufirin greko-shqiptar tinëzisht dhe pa pasa 
portë ose dokument tjetër aq vleftëse si dhe kontra 
bandë doganore, thirret dhe ftohet për t' u prezon 
tue para gjykatës Paqtuese të Konispolit më datë 
22 Tetor 1942 ora 1 O para dreke. 

I njoftohet të pandehurit të sipërmë se në rast 
mos prezantimi të tij në ditën dhe orën e sipër-she 
nuarë, gjyqi ka për të vazhdue në mungesën e tij. 

Kjo thirrje, e botueme në Fletoren Zyrtare të 
Mbretnisë, zën vëndin e komunikimit të rregulltë. 

Konispol, më 15 Korrik 1942-XX 
Gjyqtari Paqtuës 

• 
Të qojturit Nuri Rexho dhe Shuqëri Hate nga 

katundi Grikohori (Greqi), t' akuzuarë sepse më 
datë 22-2-1942 kanë kalue kufirin greko-shqiptar ti 
nëzisht dhe pa pasa portë ose dokumentë tjetër aq 
vleftëse si dhe kontrabandë doganore, thirren dhe 
ftohen për t' u prezantuar paraGjykatë Paqtuëse të 
Konispolit për t'u gjykuar më datë 22 Tetor 1942 
ora 10 para dreke. 

U njoftohet pandehurvet të sipërmë se në rast 
mos prezantimi të tyre në ditën dhe orën e sipër 
shënuarë, gjyqi ka për të vazhduar në mungesën 
e tyre. 

.:...- ; ••. ~_{1~~,:· " ~- "-:~-~ 

Kjo thirrje e botueme në Fletoren Zyrtare të 
Mbretnisë zën vëndin e komunikimit të rregulltë. 

Konispol, më 20-7-1942-XX 
Gjyqtari Paqtuës 

• • • 
Të qojturit Domin Telha dhe Omer Et-hem 

nga katundi Shulas (Greqi), t' ckuzusrë sepse më 
datë 6-2-1942 kanë kalue kufirin greko-shqiptar tinë 
zisht dhe pa pasaportë ose dokumentë tjetër aq 
vleftësë si dhe kontrabandë doganore, thirren dhe. 
ftohen për t' u prezantuar para Gjykatës Paqtuëse 
të Konispolit për t' u gjykuar më datë 22 Tetor 1942 
ora 10 para dreke. - 

U njoftohet të pcndehurvet të sipërmë se në 
rast mos prezantimi të tyre në ditën dhe orën e 
sipër-shënuarë, gjyqi ka për të:vazhduar në munge· 
sën e tyre. 

Kjo thirrje e botueme në Fletoren Zyrtare të 
Mbretnisë zën vëndin e komunikimit të rregulltë. 

Konispol, më 20-7-1942-XX 
Gjyqtari Pcqtuës 

* 
Ismail V ejsel Biraçi nga katundi Fag, tash i 

oratisun. thiret të prezantohet para Gjyqit Kolegjial 
t' Elbasanit D. P. më datën 26-10-942-XX ora 9 pa 
ra dreke për t'u gjykuar si i pondehun dhe i aku 
zuar se më datë 17-9-1939 ka vramun Leme Shimën 
dhe ka plagosun Selim Shimën. 

Në rast se nuk prezantohet në datën dhe o 
rën e shënume ma sipër, gjyqi ka m' u shiku në 
mungesën e tij. , 

pbason, më 2-9-1942-XX. 
Gjyqtari Filluer 

• • • 
Hysen Aziz Alhasa nga Martaneshi, tash i 

aratisun, thirret të prezantohet para Gjyqit Kolegjial 
t'Elbosonit D. P. më 26-10- ~ 942-XX ora 9 para dre· 
ke për t'u gjykue si i pandehun dhe i akuzuar se 
më datë 5-12-1941 me disa shokë të tjerë kanë 
rrëmhyer vajzën Sherife Goxherin. 

Në rast të mos prezantimit në datën dhe orën 
e sipër shënume. gjyqi ka m'u shiku në mungesë . 

Elbasan, më 2-8-94.2-XX. 
Gjyqtari Filluer 

* * • 
Ibrahim Y mer Sina, Veiz Ismail Çela dhe Ju 

suf Nexhip Trungu nga Elbasani, tash të aratisun, 
thiren të prezantohen para Gjyqit Kolegjial t' Elba 
sanit D. P. më datë 26-10-194.2-XX ora 9 para dre 
ke për t' u gjykue si të pandeh un dhe të akuzuar 
për vjedhje të ndryshme të ngjamuna në muejin 
Tetor 1941. 

Në rast të mos prezantimit tyre në dotën dhe 
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orën e sipër shënume gjyqi ka m'u shiku në mun· 
gesën e tyre. 

Elbasan, më 2-9 94.2-XX. 
Gjyqtari Filluer 

* * * 
Skënder Haxhillari nga katundi Grabovë i 

Gramshit, tash i aratisun, thiret të prezantohet para 
gjyqit Koleqiiol t' Elbasanit më datë 26-10-194.2-XX 
ora 9 para dreke, për t'u gjyku si i pandehun dhe 
i akuzuar se më datë 8-ll-t94.l ka detërminue Feti 
Haxhillarin në qellesë me ormë e me qëllim vras 
je q' i ka bam un Tahir Demolliut. 

Në rast se në datën dhe orën e sipër shënu 
me nuk do të prezantohet, kjo thirje e botume në 
Fletoren Zyrtare zën vendin e komunikimit të rre· 
gullt dhe gjyqi ka m'u sh.ku në mungesën e tij, 

Elbasan, më 2-9-94.2-XX. 
Gjyqtari Filluer 

* * * Ibrahim Y mer Sina, V eiz Islam Çela dhe Ne 
xhip Trungu të gjithë nga Elbasani, tash të orati 
sun në Shqipni, thiren të prezantohen para gjyqit 
Kolegj alt' Elbasanit D.P. më datën 26-194.2-XX ora 
9 para dreke për t'u gjyku si të pandehun dhe të 
akuzuar për disa vjedhje të ndryshme. 

Elbasan, 2·9-942-XX 
Gjyqtori Filluer 

• * 
* 

Halil Hamdi Hodua nga Borshi ma parë sho 
fer e banuës në Kavajë e tash me banim të padi· 
tun, thiret të prezantohet par a Oj yqit Fill u er t El· 
besonit më datë 17-10-942-XX ora 9 para "dreke 
për t'u gjyku si i pandehun përse ka qarkullue me 
autoveturë pa leje speciale- 

Në rast se nuk prezantohet në datën e sipër 
shënueme. gjyqi ka m'u shikue në mungesën e tij. 

Elbasan, më 7-9-94.2-XX. 
Gjyqtari Filluer 

• * 
* 

Ismail Biraçi nga katundi Fag, tash i aratisun 
thiret të prezantohet para Gjyqit Filluer t' Elbasanit 
më dt. 17-10-?4.1-XX ora 9 pore dreke për t' u gjy 
ku si i pandehun pse në vjetin 194.0, bashkë me 
disa shokë ka tentuar të aratisej nga burgu i EL 
basanit. 

Në rast se në datën dhe orën e sipër shënue 
me nuk do të prezantohet gjyqi ka m' u shikue në 
mungesën e tij, dhe kjo thirje e botueme në Flete 
ren Zyrtare zën vendin e komunikimit të rregulltë. 

~on, më 7-9-94.2-XX. 
Gjyqtari Filluer 

* * * Ibrahim Ymer Sina, Isuf Nexhip Trungu dhe 

Veiz Islam Çela nga Elbasani. tash të orotisun. thi 
ren të prezantohen para gjyqit Kolegjial t Elbasa 
nit D. P. më dt. ?6-10-94.2-XX ora 9 para dreke për 
t'u gjyku 'si të pandehun dhe të akuzuar se në 
muajin Pnll 942 kanë vjedhun një viçin e Abaz 
Aiekos. 

Në rast të mos prezcnimit në datën dhe orën 
e shënume ma sipër, gjyqi ka m' u shikue në mu· 
ngesën e tyre. 

Elbasan, me 29 94.2-XX. 
Gjyqtari Filluer 

* * * 
Thiret i qojturi Pasnjakov Boris, Inqjiner me 

parë banues ne Prishtinë dhe tash me banim të pa 
dijtun në Serbi, për tu prezantuar para këtij Gjy 
qi më datë 4 Nendor 194.2-XX ora 10 pora dreke 
për t u gjykuar si 1 paditur në podin e ngrefun 
prej paditëses Zonjes Marije e veja e të ndyerit 
R120 Beg Gjakovës banuese në Pnshtinë, për njof · 
tjen e zomimit të një shtëpije. 

Në qoftë se nuk ka me u prezantue më ditën 
dhe orën e caktueme Gjyqi ka me u shikue në 
mungesën e hJ 

Prishtinë, më 4-9· 1 C4'2-XX. 
Kryetari 

SHKURTIM-AKT-GJYKIMI 
Gjykate Koleqjole e Tiranës e formueme prej 

z. z. Kryetar Dhimitër Shkurti, Anter va Sami Hy 
senbegasi dhe kudret Kokoshi, t osistuem prej sek . 
retorit z. Asllan Lales me ndodhjen gati te 'Z. Midat 
Mustafaraj. Prokuror' i Mbretit. me datën 4-4-1940 
ka dhane këtë: 

VENDIM 
Denimin e Osman Ali Hyses nga Lubofsho e 

Kosovës banues në Tiranë dhe Gjetan Bajram Koces, 
nga katundi Kishovec i Peshkopisë banues po në 
Tiranë, në bazë të nenit 448 Nr. 12 të K..P- me 
nga 18 muej burgim të rendë dhe me nga 100 
fr. shq. gjobë të randë, per shkak se në Tetor të 
vjetit 1938 në bashkëpunim direkt kanë vjedhur në 
kullotë nji kalë, nji pelë, dhe nji mazë t' ankuesave 
Ahmet Nezirit dhe Kurt Allamanit. 

Veçanërisht denimin e të pandehurit Osmon 
AliHyses në bozë të nenit 448 Nr. 12 të K. P. me 
18 muej burgim të rendë dhe me 100 fr. shq. gjobë 
të randë për shkak se po në muejin Tetor 938 vetëm 
ka vjedhur nji kalë t ankuesit Salih Shtiruveces . 
duke u bërë bashkim i fajeve për të pandehurin 
Osman, n' aplikim të nenit 69 të K. P. tue u zbatue 
tersisht ndeshkim i fajit të pcrë dhe gjysma e ndesh 
kimit të fajit dytë kundra lirisë personale dhe ter· 
sisht gjoba, rezullton ndeshkimi i tij perfundimtar 
për të dy vjedhjet, 27 muej burgim i rand'ë dhe 
200 fr. shq. · gjobë e rendë. 

Në virtyt të nenit 1 të ligës d. 28-4-937 ndesh· 
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kimit e sipërme të dy të denumit do t' a vuejnë si 
burgim të thjeshtë për aq kohë, duke u llogaritur 
koha e kaluar me paraburgim që është nga data 
21-1-939 deri me d. 7-4.-939 kur janë arratisur nga 
burgu, d. m. th. kanë vuejt nga tre muej e pesë 
ditë, kështu qe me heqjen e kësaj të denuermt 
Osman ndeshkimi perfundimtar i mbetet nji vjet e 
11 muej e 25 ditë dhe gjoba e rundë 200 fr. shq.; 
të denuemit Gjetan i mbeten nji vjet, dy muej e 
25 ditë burgim si dhe gjobë 200 fr. shq. e randë. 

Ndonse . fajet e tyne janë kryer para datës 
7-4..939 perjashtohen nga beneficet e Dekretit Mbret 
nuer t' aministisë e të foljes së fajeve ordinere d. 
22-6-939, për shkak se u janë shmangur detyrimeve 
të parashikuara prej nenit 6 të Dekretit në fjalë; 
gjith· ashtu nuk perhtojnë dhe nga beneficet e D. 
Mbretnuer t' amnistisë për faje të ndryshme me d. 
18-3-94.0 sepse nuk kanë respektuar kushtet e nenit 
4. § II të këtij dekreti. 

Shpenzimet gjykore u ngarkohen të denuemvet. 
Ky vendim u dha me të drejtë kundërshtimi 

dhe diktimi, dhe mbasi të denuemit Osman Ali 
Hysc nuk i asht c iktue vend banimi, ky shkurtim 
gjykimi, botohet në Fletoren Zyrtare për me zanë 
vendin e komunikimit. 

Tiranë, 28-5-94.2-XX. 
Zav. Kryesekretari 

SHKURTIM ATK-GJYKIMESH 

Me akt-gjykimin Nr. 918 d. 2 Maj 94.2 Thoma 
Kozma Beci nga kat. Toskes i Lushnjes, për faj 
vjedhje të kryem në Rcshbull. në bazë të nenit 
4.4.8 Nr. 3 K. P. asht denue me 18 muj burgim të 
randë dhe 100 fr. gjobe të rendë, i cili i asht fali.m 
si mbas Dekretit Mbret. Nr. 103-194.1. 

2) Me Dekretin Penal Nr. 84.8 d. 11 Nandur 
94.1 Rexhep Latif Shurdha nga Shkodra. per fa1 
mos bindje urdhëni ligjës, në bazë te nenit 4.82 të 
K, P asht denue me 25 fr. gjobë të lehtë. 

3) Me Dekret'n Penal Nr. 870 d. 27 Nandur 
94.1 Jahja Mustafa Jahjai ma parë me banim në 
Durrës, për faj dehje, në bazë të nenit 54.9 K. P. 
asht denue me dy ditë burgim të lehtë dhe dhet 
fr. gjobë të lehtë. 

4.) Me Dekretin Penal Nr. 83 d 21 Mars 194.2 
Rexhep Mehmet Truei nga Taxhani i Shkodrës, 
për fa1 dehje, si mbes nenit 54.9 K. P. asht denue 
me tre ditë burgim të lehtë dhe njizet fr. gjobë të 
lehtë. 

5) ME-- akt-gjykimin Nr. 4.5 d 23 Prill 194.2 
Ahmet Sinan Berati nga Vlona, për faj vjedhje, si 
mbas nenit 4.46 të Kod Penal asht denue me tre 
muej burgim të rendë dhe me tridhet fr. gjobë të 
randë. 

6) Me akt.gjykimin Nr. 10 d. 2 Maj 194.2 Ma 
zzoni Sante Angele dhe Giovanni Giuseppe Gino 

nensht. Italian, për faj lëvizje me automjetet e tyne 
nëpër rrugë të ndryshme nga atë për të cilat kon 
pas lejen, në bazë te nenit 11 të L. me d. 6-4.-937 
jon denue me nga 100 fr. gjobë. 

7) Me Dekr. Pen. Nr. 120 d. 12 Maj 94.2 Teqe 
Foto Zaho nga Himara, si mbes nenit 54.9 për faj 
dehje asht denue me dy ditë burgim të lehtë dhe 
dhet fr. gjobë të lehtë. 

8) Me Dekr. Pen. Nr. 713 d. 2-8-94.1 Sotir Goli 
Oirjazi nga Gjinoka tra asht denue me 20 fr. gjobë 
të lehtë si mbas nenit 54.6 K. P. për faj lutje vizues. 

9) Me Dekr. Penal Nr. 84.6 d. 11-11-94.1 Shefqet 
Haxhi Mets nga Durrësi asht denue me 20 fr. gjobë 
të lehtë si mbas nenit, 54.6 K. P. për faj lujtje bixhës· 

10) Me Dekr. Penal Nr. 33 d. 31-1 :94.2 Ingj. 
Rikorde Kolombo nga Italia si mbas nenit 58 të 
Dekr. Mek. Nr. 59-94.0 asht denue me 100 fr. gjobë 
për faj udhtim me veturë 'me drita u. shuem. 

11) Me Dekr. Penal Nr. 84.6 d. 11-11-94.2 Salih 
Ibrahim Duro banues në Dunes, në bazë të nenit 
54.6 K. P. për faj lujtje bixhës asht denue me 20 fr. 
gjobë. 

12) Me akt-gjykimin Nr. 851 d. 25-11-94.1 Dane 
Nebi Pasho nga Kurveleshi, per faj lezion trupor 
vullnetar s; mbas nenit 4.12 § F. asht denue me JOO 
fr. gjobë të randë. 

131 Me Dekr. Penal Nr, 906 d. 17-12-94.1 Nimet 
Y mer Shaji nga Kardhiqi për faj dehjes, në bazë 
të nenit 54.9 K. P. asht dënue me dy ditë burgim 
të lehtë dhe dhet fr. gjobë të lehtë. 

J 4.) Me akt-gjykimin Nr. 881 d. 3-1 2-94.1 Mende 
Pasquale i Froncescos. nga Viggiria për faj vjedhje, 
në bazë të nenit 4.4.6 K. P. asht denue me dhet ditë 
burgim të rendë dhe dhet fr. gjobë të randë. 

15) Me Dekr. Penal Nr. 822 d. 18 10-94.1 Sheme 
Dervish Shehu nga Gjinokastra për faj lujtje bixhas 
mbas nenit 54.6 K. P. asht denue me 20 fr. gjobë 

16) Me Dekr. Penal Nr. 121 d. 12 Maj 94.2 
Murad Ibrchim Arapi nga Tivari për faj dehje në 
bazë të nenit 54.9 K. P. asht denue me dy ditë bur 
gim të lehtë dhe dhet fr. gjobë të lehtë. 

Me qenë se nga hetimet e zhvilluem prej 
Ofiqarve gjyqsur dhe autoriteteve t' jerë nuk u 
gjet0n këta të denuem në banimet e caktuem prej 
tyne, botohen dënimet e tyne në këtë shkurtim të 
cilët mund të bajnë kundërshtim e diktim në afatin 
ligjor. 

Durrës, 22 Oershur 94.2-XX. 
F ryetar Gjyqit 

SHKURTIM - VENDIMI 
Gjykata Kolegjiale e Korçës mbi kërkesën e 

paraqitur prej Amalia të vehes të Ilo Llozo Dines, 
nga Korea, me 17-9-194.1-XIX. ka vendosur: 

Homollogimin e aktit, me Nr Kol 2636, date 
4.-9-194.1-XIX, redaktue prej Z. Nikollaq Manos, 
Noterit Publik të këtushme, me te cilin e nolt-per. 
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mendura ka adoptuem Ollga të shoqen e Androkli 
Delianit, po nga Korea. 

Ky shkurtim vendimi per efektet e ligjës bo 
tohet ne Fletoren Zyrtare. 

Korçe, me 9 Korrik 1942-XX. 
Kryetar'i Gjyqit Shk I: 

SHKUIUIM VENDIMESH DENIMI 
Me akt-gjykimin nr, 381 datë 1-4-940 Abdu 

rrchmon Maksudi nga katundi Limjan i Dibrës në 
bazë të nenit 4.48 nr. 5 K.P. prej faj vjedhje asht 
dënue në 18 muej burgim të randë dhe njiqmd fr. 
gjobë të randë. 

Me dekretin penal nr. 822 datë 18-10-1941 
Muhamet Kasimi, Shemo Dervish Shehu, Hysen 
Oeresi e Sadik Bineku banuesa në Durrës, si 
mbas neneve 54.5, 546 K. P. per faj lujtjeje bi 
xhos janë denue, i pari me nji muej burgim të lehtë 
dhe njizet fr. gjobë të lehtë dhe tjerët me nga nji 
zet fr. gjobë të lehtë. 

Me dekretin penal nr. 719 dat~ 27-8-94.1 An 
selmi Ettere i Giusepit nga Pescara e Italis banues 
në Shijak, si mbas nenit 60 të Dekretit Mëkornbë 
suer nr. 5819'10 per faj mos vumje aparati heshtes 
në maqinë, asht dënue me 40 fr. gjobë. 

Me dekretin penal nr. 717 datë 27-8-941 Ma 
talueci Fernande i Giulies nga Ramo banues në 
Durrës, si mbas nenit 60 të Dekretit Mekambësuer 
nr. 58/1940 per faj mos vumje aparati heshtës në 
maqinën në qarkullim asht denue me dyzet fr.shq. 
gjobë. 

Me dekretin penal nr. 854 datë 15-11-941 Cal 
sevano Augusto i De Federicës lindun në Brasille 
banues në Durrës, Di- Virgilio Aouilino in Antenios 
lindun në Bresille banues në Durrës, si mbas nenit 
54.9 K. P. për dehje në gjendje të ndotëme janë dë 
nue me nga dy ditë burgim të lehtë dhe me nga 
dhet fr. gjobë të lehtë. 

Me akt-gjyqimin nr.901 datë 22-12-94.1 Galgo 
ni Primo i Paolos nga Reveno qindrues në Durrës, 
në bazë të nenit 4.69 K. P. prej faj pranim të se 
ndit të vjedhun asht dënue me tre ditë burgim dhe 
njizet fr. gjobë të rundë. 

Me Dekret Penal nr. 855 datë 15-11-941 Petro 
Ruta banues në Durrës, në bazë të nenit 415 § IK. 
P. asht denue me 100 fr. gjobë të rendë për lezio 
nim nga pakujdesija, 

Me okt-qiykimin nr. 853 datë 25-11-941 Curati 
Corado i Giuseppit nga Roma qindrues në Durrës, 
si mbas nenit 11 § I të D. L. 6-4-937 per faj qarku 
llim me automobil pa leje autorizuese, asht dënue 
me 100 fr. gjobë. 

Me Dekret Penal nr. 722 datë 27-8-941 Rossi 
Ubaldo i Auros nga Roma qindrues në Durrës si 
mbas nenit 24. të D. M. nr. 58/940 për faj pengim 
kQlimi asht dënue me 15 fr. gjobë. 

Me dekretin penal nr. 736 datë 8 Shtator 94.1 
Hysen Islam Daci nga Sauqeti banues në Durrës si 
mbas nenit 4 të D. M. nr. 155/941 per faj mos vu 
mje kartela çmimesh ashtë dënue me 50 fr. gjobë. 

Me dekretin penal nr. 739 datë 8 Shtator 94.1 
Hasan Hysen Hyseni nga Bice] qindrues në Du 
rrës, në bazë të nenit 4 të D. M. nr. 155/941 për 
faj mos vumje kartela çmimesh, asht denue me 20 
fr. gjobë. 

Me Dekret Penal nr. 741 datë 8;9-941 Llambro 
Lase Vasili banues në Durrës në bazë të nenit 4. të 
D. M. nr. 155·941 për faj mos vumje kartelash çmi 
mesh asht dënue me njizet fr. gjobë. 

Me dekretin penal nr. 766 datë 18 Shtator 
941 Araneo Antonio banues Durrës si mbas nenit 
60 të D. M. nr. 58/940 për faj mos pasje aparat 
heshtës në maqinën në qarkullim, asht dënue me 
20 fr. gjobë. 

Me dekret penal nr. 7.53 datë 10-9-94.1 Shyqri 
Licin Sejdin, Sadik Mustafa Tukici banuesa në Du 
rrës në bazë të nenit 549 K. P~ per faj dehje janë 
dënue me nga dy ditë burgim të lehtë dhe nga 
dhet fr. gjobë të lehtë. 

Me dekret penal nr. 707 datë 9-8-941 Eqrem 
Riza Bejku nga Struga qindrues në Durrës në bazë 
të nenit 484. K. P. për faj tregim ideniteti të rrem 
asht dënue me 15 fr. gjobë. 

Me dekretin penal nr. 677 datë 12-8-1941 Ra 
mis Ismail Ismailati qindrues në Durrës në bazë të 
nenit 325 K. P. per faj shitje qumështi me ujë, asht 
dënuem me 50 fr. gjobë të randë. 

Me dekretin penal nr. 824 datë 18-10-941 Hy 
sen Mehmet Hyseni, nga Kërçova Zyhdi Hasan 
Muharremi nga Kërcova bcnuesa në Durrës, në 
bazë të nenit 54.9 K. P. për faj dehje janë dënue 
me nga dy ditë burgim të lehtë e 10 fr. gjobë. 

Me dekretin penal nr. 704 datë 9-8-941 Mus 
tafa Hasan Shehi nga Berati qindrues në Durrës në 
bazë të nenit 438 K. P. per £ai ofendimi asht dënuam 
me 100 fr. gjobë të rendë. 

Me dekretin penal nr. 765 datë 18-9-941 Jo 
van Anastas Harallambi nga Shkodra qindrues në 
Durrës në bazë të nenit 325 K. P. për faj shitje në 
peshë mangut, asht dënue me dhet fr. gjobë të 
re.ndë. 

Me dekretin penal nr. 752 datë 10-9-941 Adem 
Elez Berdica, nga Shkodra, Sid Uk Uka nga Gjako 
va qindruesa në bazë të nenit 546 K. P. per faj 
lujtje bixhos janë dënue me nga 50 fr. gjobë të 
lehtë. 

Me dekretin penal nr. 718 darë '27-8-941 Dela 
Marta Amadio i Gasprit nga Perugia e qindruës 
në Durrës, në bazë të nenit 60 D. M. 58/94.0 për 
faj mos pasje aparati heshtës në maqinën+në qar 
kullim, asht dënue me dyzet fr. gjobë. 

Me dekretin Penal nr. 672 d. 127-94.2 Tas Za- 
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ho Foto nga Himcrcbonues në Durrës në bazë të ne 
nit 5q9 K. P. Për faj dehje asht dënue me dy ditë 
burgim të lehtë dhe me dhet fr. gjobë të lehtë. 

Me akt-gjykimin nr. 733 datë 29-10-9ql Ismail 
Safet Sokoli banues në Durrës në bazë të nenit 
HS nr. 5 e 9 K. P. për faj vjedhje asht dënue me 
21 muej burgim të randë dhe me 116 fr. gjobë të 
randë tue u aplikue D. M. i faljes e i amnistis. 

Me dekretin Penal nr. 872 datë 27-11-9q2 Te 
desco Nicolantonio nga Bari qindrues në Durrës 
në bazë të nenit 5q9 K. P. për faj dehje asht dë- . 
nue me dy ditë burgim të lehtë dhe dhet fr. gjo 
bë të lehtë. 

Me dekretin penal nr. 856 datë 15-ll-9ql Mark 
Sander Koga, shishet shëtites Durrës në bazë të 
nenit 412 § F. K. P. për faj lezionimt asht dënue 
me niiqind fr. gjobë të rondë. 

Me akt-gjyk min nr. 879 datë 3-12-9ql Adami 
Carmollo i Albinos banues në Durrës në bazë të 
nenit 2q D. M. nr- 51-9ql për faj nxjerrje rone pa 
leje asht dënue me njiqind fr. gjobë. 

Me akt-gjykimi nr. 698 datë 9-8-9ql Teufik 
Muharrem T elelaku nga Bilishti qindrues në Durrës 
në bazë të nenit.qq6, Vi6, 69, 75, 80 K. P. për faj 
vjedhje asht dënue me katër muj burgim të randë 
e 120 fr. gjobë të rendë. 

Me akt-gjykimin nr. 781 datë 29 Tetur 19'11 
Bajram Isa Zejnelaj qindrues në Durrës në bazë të 
nenit 385 § K. P. për faj shtymje në demoralizim 
të voglën, asht dënue me 2 vjet burgim të rendë 
dhe pesqind fr. gjobë të rendë. 

Me dekretin penal nr. 713 d. 20-8-9ql, Abos 
Hajdar Kollaku, Sotir Gole Oirjazi. Mustafa Rama 
zan Xhika, Petro Anastas Ekonomi qindruesa në j . 

Durrës në bazë të nenit 5q6 K. P. janë dënua me 
me nga 20 fr. gjobë të lehtë. 

Me akt-gjykimin nr. 906 d. 17-12-19ql Nihmet 
Y mer Sh ehi e Ali Goreni banuesa në Durrës në ba 
zë të nenit 5q9 K. P. për faj dehje janë dënue me 
nga dy dit burgim të lehtë dhe me nga dhet Iren. 
ga gjobë:të lehtë. 

Me dekretin penal nr. 706 datë 9-8-9ql Barto, 
lini Giovanni i Eugenios qindrues në Durrës në bo, 
zë të nenit 36 të D. 'M. nr. 58-qO për faj mos res 
pektim rregulli të rrugëve kryeqëzuese asht dënue 
me njizet fr. gjobë. 

Me akt-gjykimin nr. 708 datë 9-8-19ql Manci 
ni Nazaran i Oiuseppit qindrues në Durrës në ba 
zë të nenit q të D. M. nr. 86 e 4.0 për faj eskura 
menti asht dënua me dy ditë arestim dhe dhet fr. 
gjobë. 

Me dekretin penal nr. 966-758 datë 18-9-9ql 
Marzoli Ambrogio i Luigit qindrues në Durrës në 
bazë të nenit 54.9 K. P. për faj dehje asht dënua 
me dy ditë burgim të lehtë dhe fr. gjobë të lehtë. 

Me akt-gjykimin nr. 774. datë 7 Tetur 1941 Hy-· 

sen Murati nga Shkodra banues në Durrës në ba 
zë të nenit 1 të D. M. nr. 209-9q0 për faj shitje mi 
shi gjaje të trashë në ditët e ndaluem asht dënue 
me 100 fr. gjobë. . 

Me akt-gjykimin nr. 709 d. 9-8-8ql Garando 
Francesco i Clemetit qindrues në Durrës në bazë të 
nenit q të D. M. 86-9q0 për faj oskuramenti asht 
dënue me dy ditë arestim dhe dhet fr. gjobë. 

Me dekretin penal nr. 67q d. 12-7-9ql Zenare 
Giuseppi, Binicelli Girorelame, Rossi Pietro banuesa 
në Durrës në bazë të neneve 5q9, 550 K. P. për 
faj dehje janë dënue me nga dy ditë burgim të 
lehtë e nga 10 fr. gjobë. 

Me dekretin penal nr. 737 d. 8-9-9ql Distante 
Antonio i Tomasos qindrues në Durrës në bazë të 
nenit q q § II të D. L. P asaportavet për faj hymje pa 
dokumento asht dënue me nji muej burgim të lehtë. 

Me dekretin penal nr. 671 d. 12-7-9ql Gatti 
Giuseppe Vittorio qindrues në Durres, në bazë të 
nenis 5q9 K. P. për faj dehje asht dënue me ditë 
burgim të lehtë dhe dhet fr. gjobë të lehtë. 

Me dekretin penal nr. 671 datë 12-7-941 Gatti 
Giuseppe Vittorio qindrues në Durres, në bazë të 
nenit 5q9 K. P. për faj dehje asht dënue me dy 
ditë burgim të lehtë dhe dhet fr. gjobë të lehtë. 

Me akt-gjykimin nr. 92 d. 11 Korrik 9q2 Mus 
tafa Kajmak Trosi nga Ndroqi, në bazë të nenit 9 
§ I-rë të D. M. për denoncim të armevet, q12 K. P. 
e 69 të këtij kodi për faj mbajtje arme dhe lezionim 
asht dënue me nji vjet e 15 ditë burgim të randë 
(të cilin e perishin falja). 

Me dekretin penal nr. 720 d. 12-8-9ql Mozza 
Arture i Vites qindrues në ranishte të Durrësit në 
bazë të nenit 60 D. M. nr. 58-9q0 për faj mos pas 
je aparati heshtës në maqinë asht dënue me qQ fr. 
gjobë. 

Me akt-gjykimin nr. 1002 d. 2 Tetur 19ql Be 
dri Zyber Balla nga Tirana qindrues në Spiazh në 
bazë të nenit 5 të Dekr. Mëk. nr. 155 dt. 19-5-9H · 
për faj shitje me çmim të naltë. asht dënue me 3 
ditë burgim dhe 200 fr. gjobë. 

Me dekretin penal nr. 939 d. 8 Shtator 19H 
Aleks Mustafa Toska banues në Durrës, në bazë 
të nenit q të D. M. nr. 155-l9ql për faj mos vumje 
kartelash të çmimeve asht dënue me 20 fr. gjobë. 

Me akt-gjykimin nr.670d.12-7-9ql Bonachio Gio· 
vanni Francesco, Bertaglia Luigi Pietro, Rossetti Filip 
po Giuseppe. Trombetta Anotnio Francesco banuese 
në Durrës, në bazë të nenit 5'16 K. P. janë dënua 
me nga dhet fr. gjobë të lehtë për faj lujtje bixhas. 

Me akt-gjykimin nr. 824. datë 19-10-94.1 Hysen 
Mehmet Hyseni, Zyhdi Hasan Muharremi banuesa 
në Durrës, në bazë të nenit 54.9 K. P. për faj dehje 
janë dënue me nga dy ditë burgim të lehtë dhe nga 
dhet fr. gjobë të lehtë. 

Me dekretin penal nr. 873 datë 12-9;194.1 Hy- 
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sen Fejza Jakupi banues në Durrës, në bazë të ne 
nit 549 K. P. për faj dehje asht dënue me dy ditë 
burgim të lehtë dhe dhet fr. gjobë të lehtë. 

Me dekretin penal nr. 748 d. 8 Shtator 941 
Osman Salih Reçi nga Peqini qindrues në Durrës 
në bazë të nenit 552 K. P. për faj mundim kafshesh 
asht dënue me njizet fr. gjobë të lehtë. 

Me akt-gjykimin nr. 649 d. 10-7-941 Shyqri 
Mehmet Pema nga Korça banues në Durrës, në ba 
zë të nenit 549 K. P. për faj dehje asht dënue me 
dy ditë burgim të lehtë e dhet fr. shq. gjobë të lehtë. 

Me akt-gjykimin nr. 637 datë 7-6-941 Behar 
Jusuf Dhindolija nga Lushnja banues në Durrës, në 
bazë të nenit 448 nr. 1 K. P. asht dënue me 18 
muej burgim të randë dhe 100 fr. gjobë të randë 
i cili i asht falunL. D. M. 10-5-1941-XIX.) 

Me qënë se deri tash nuk u janë gjendun ba 
nimet e të sipër-përmendunvet si do qi janë krye 
hetimet nga ana e ofiqarvet gjyqsuer dhe të auto 
ritetevet sigurimit publik. publikohen shkurtimet e 
vendimeve për të marr njoftim të dënuemit. 

Në qoftë se mbrenda nji mueji nga data e 
botimit nuk do të ushtërohet rekurs ligjor vendimet 
do t'i referohen Prokuroris për ekzekutim. 

Durrës, më 27 Fruer 1942-XX. 
Kryetari Gjyqit 

Shpallje Ankandi 
FLET SHPALLJE 

Në bazë të Urdhnit Ministries së Finanscvet 
Nr. 5909 dt. 14 VII. 1942-XX dhe të Dekretit Mi· 
nistruer Nr. 180 D. 24. VII. 1 ·42-XX, Intendenca e 
Financa vet në Durrës nxjerr n' ankand publik për 
shitjen të pasunisë të pn-tundëshme e cila ka pas 
qenë e transkiptueme n emën të Shtetit përkun 
drejt detyrimeve Shtetnore Zotni Muharrem Mila 
nit nga Shijaku me kufitë dhe konditat që po ren 
dojmë: 

Art. 1 
Ankandi ka me u zhvillue nIntendecën e Fi 

nancavet të Durrësit në pranim të komisionit të 
posaçëm dhe në bazë të Dekretit Mëkambësuer 
Nr. 520 dt 25.X.1940-A VIII botue në fetoren Zyr 
tare Nr. 182 dt. 23. XI. 1940-XVIII, nantedhjet ditë 
mbas shpallies në Fletoren Zyrtare të kësaj shpallje 
dhe pikërisht prej orës 10 deri 13 dhe mbrenda 
kësaj kohje do të pranohen ofertat së bashku me 
vleften e ofrueme në të holla. 

Art. 2 
Lloj' i pasunisë së pa-tundëshme: 
1) Nji li vodh i ndodh un në katundin Baraka] 

prej 18 (tetëmbëdhjet) dynymesh të kofizuem nga 
lindja toka e Ahmet Mushiqit, perendim toka e 
Ahmet Guzinit, veriut toka e Hamza Emrullohit, 
0ga rruga e tokavet. 
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2) Nji dyqan i ndodhur në Shijak, në vendin 
Fusha e Pazarit. kufizuem: djathtazi dyqani i Iliaz 
Dollakut, majtas dyqani Rexhep dhe Sulejmanit, 
mbrapa oborri i Oeverisë, përpara rruga e përgji 
thëshme. 

Art. 3 
Çmimi baze kuer ka qenë transkriptue në vje 

tin 1928 për fr. shq. 3845. (tremijetetëqintedyzetepesë ). 
Art. 4 

Pronari i fundit ose trashigimtarët legjitim në 
rast se mbas mborrmit të 90 (nantëdhjet) ditëve që 
prej datës së kësaj shpallje nuk kanë derdhë pranë 
Arkës së Financës Durrësit shumën e çmimit bazë 
të këtyne pasunive, Komisioni i posaçëm procedon 
në shitjen e tyne dhe ka me preferue ay sipërmarrës 
që të ketë ofertën ma të madhe mbi shumën bazë, 
mjaft qi kejo të mos jetë ma e vogël ~e ajo që 
kërkohet prej Administratës në skedën e mshefët. 

Art. 5 
Ankandi ka me u zhvillua me anë t' ofertave 

e si mbas dispozitave të Nenit 36 pika 2 të Rre 
gullores së Kontabilitetit të Pergjithëshme të Shtetit. 

Ofertat duhet të sjellin shtim përqindje mbi 
shumën bazë të kësaj Fletë-shpallje. 

Art. 6 
Të gjitha shpenzimet të taksavet Qeveritare, 

Bashkiake, si dhe ato të shpalljes në Fletoren Zyr 
tare janë në ngarkim të sipërmarrësit. 

Durrës, me 15 9-1942-XX. 
Kryetari i Komisionit 

FLETË· SHPALLJE 
N-Prefektura e Gjilanit nxjerrë n' adjudikatë 

paksimi fornizimin e sendeve të ndryshme të Burgut 
lokal për vjetin Financjar 1942-043-XX me këto 
kondita: 
Grupi i 1) Bukë gruni (çmimi bazë i bukës asht ay 

që do të caktojë Komisioni i posaçëm 
ose Bashkia) 

Çmimi bazë fr. shq. 
2) Sapun kualitet i I Kg. 5 
3) Rogoza me dim 120 x 200 M. Copë 10 
4) Fshesa me bishtë druni » 2.40 
5) » pa bishtë » 1.60 
6) Poca llambet me vojgur » 1.30 
7) Teneqe gazi bosh » 10 

Grupi II 8) Teneqe për ujë të pishëm » 10 
9) Thasë bosh të medhaja të vjetër » 2 

10) » » » vegjël » » » 1.80 
11) Qumësht dele Kg. 1.20 
12) » lope » 1.20 
13) Dryjia Copë 2 
14) Furçë për të larë » 4 
15) » » · » lye » ~ 
16) Gelqere Kg. 0.30 

Grupi III 17) Dru m3 30.00 
18) Qymyr druni i mirë. Kv. 30 
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I) Adjudikata do të bahet të tridhetenjitën ditë 
mbas botimit të kësaj fletë shpallje në Fleteren Zyr 
tare, pa u llogaritun dita e shpalljes, para Komisionit 
të posaçëm të formuem për këtë qëllim në Zyrën 
e N-Prefektit të Gjilanit prej orës 9 deri 12. Në rast 
se kjo takon ditë feste adjudikata bahet ditën e 
nesërme. 

II) Of ertusat për të marrë pjesë n' cdjudikatë 
duhet të paraqesin nji garanci bankare ose të de 
pozitojnë në nji arkë Shtetnore fr. shq. 1000 (njimij) 
për grupin e I, fr. shq. 500 për grupin e II dhe 
fr. shq. (500) për grupin e lII në favor të Nënpre 
fekturës së Gjilanit. 

Kjo shumë do t' i kthehet sipërmarrësit kur të 
marrë fund kontrata dhe në çast of ertuesavet jo 
fituese. 

III) Ofertat do të bahen me zarfa të mbylluna 
e të vuiosuna me dyllë të kuq dhe do të përmbajnë 
zbritjen përqindëse të dallueme për çdo grup. Çelja 
e zarfave bahet prej Kryetarit të Komisionit t' ad 
judikatës në prezencën e ofertuesave, ditën e sipër 
shënueme ora o deri 12 dhe në rast se n ofertat e 
mëshefta rezulton se dy ose ma shumë ofertuesa 
kanë dhanë ofertë të nji njishrne dhe të pranueshme 
në bazë t' Art. 41 të rregullores po n' atë mbledhje 
veprohet në nji lecitacion vetëm midis tyne. Në 
përfundim të lscitosioni deklarohet fituese oferta e 
atij që asht baras me skedën e msheftë ose ma e 
favorshme. 

IV) Koha e sipërrmarrjes fillon nga data e 
aprovimit të kontratës nga Ministrija e P. të Mbrendë 
shme dhe mbaron me 30 Oershuer 1943-XXI, në 
rast se në fund muejit Oershuer 194 3-XX I nuk do 
të ketë perfundu adjudikata e re për vjetin 1943-44 
sipërmarrësi detyrohet të vazhdojë fornizimin e 
sendeve edhe për 6 l ditë të tjera, po me çmimet 
e pajtueme të pajtueme të kësaj adjudikate. 

V) Mbrenda IO ditëve nga data e komunikimit 
sipërmarrësi detyrohet me. nënshkrue kontratën në 
Zyrën Noteriale që ka me i u njoftue me shkresë 
në rast të kundërt humbet garancin, e cila shkon 
në favor t' arkës Shtetnore pa posë nevoj për ndenji 
formalitet të veçantë. 

VI) Buka do të gatuhet prej miellit të grunit 
që eksiston në pjacë do të jetë e pjekun mirë dhe 
ka me i u dorëzua administratës të Burgut me 
shpenzimet e sipërmarrësit dhe nji ditë mbas pjekjes. 

VII) Sapuni do te jet i kualitetit ma të parë 
dhe i terun dhe dorëzimi do të behet në Zyrën 
e Burgut me shpenzimet e sipërmarrësit. 

VIII) Drut do të jen të trasha 10-15 cm. dhe 
të shkurtëra 15-20 cm. dhe dorëzohen me shpen 
zimet e sipërmarrësit; 

IX) Qymyri do të jetë i thatë dhe nuk do të 
përmbajë dru ose gur dhe të mos ketë toz (pluhun) 
e dhe. Ne rast se sendet e sipër tregueme nuk janë 

të kualitetit të treguem, administrata e burgut në 
bazë të nji verbali që do të mbaj rregullisht ka të 
drejtë me i këthye duke i blerë në tregë për llogari 
të sipërmarrësit. Çmimi i sendeve sipër-shënuerne do 
t'i paguhet sipërmarrësit nga ana e Zyrës së Fi· 
nancave të Gjilanit me mandat direkt mbasi të 
ketë paraqite rregullisht dokumentat justifikuese të 
vertetueme rrequllisht prej autoriteteve kompetente. 

X) Shpenzimet · për lidhjen e kontratës të 
shpalljes në Fletoren Zyrtare si dhe të protestës e 
shpenzimet e tjera që mund të ndodhin i ngarkohen 
sipërmarrësit. 

XI) Konfliktet që mund të ngjasin midis nëpu 
nesit të burgut dhe sipërmarrësit; vetëm për kuali 
tetin e bukës; zgjidhen definitivisht prej këshillit 
Boshkis së vendit, deri sa për artikujt e tjerë nga 
këshilli i administratës e Odës Tregtisë 

XII) Për çdo vonesë pagesë deri në tre muej 
sipërmarrësi nuk ka të drejtë të presi ushqimin e 
bukës dhe të sendeve të tjera. 

Gjilan, 6-8-1042-XX. 
· Prefekt' i Gjilanit: . 

SHPALLJE ANKANDI 
Neni 1 

Ministrija e Arsimit nxjerr n ankand publik 
forniturën e sasive të poshtë-shënueme të materialit 
«letër për shtypshkrime» qi nevojitet Shkollës Pro 
fesionale Industrore të Tiranës. 

Llojet e ndryshme të letrës, bashkë me sasinat 
dhe çmimet bazë, rrjeshtohen këtu poshtë: 

a) Letërë e bardhë e trashë për dëftesa shkollore 
e protokola, format 70 x 100, kuintal 10 nga 
390 fr. kv. . . . . . . . . . . . 3.900 

b) Letër e bardhë e zakonëshme për rregjistra 
format 70 x 100, kuintal 30 nga 380 fr. kv. 11.400 

c) Letër koncepti e zezë, format 70 x 100 ose 
63 x 95 kuintal 20 nga 320 fr. kv. . . 6.400 

c) Mbëiojca lë ndryshme për rregjistra format 
70 x 100 tabakë 5000 nga O 70 fr. tabaku 3.500 

d) Kortoncinë e bardhë e me bojna, format 70x100 
tabakë 1000. nga 0,80 fr. tabakun . . 800 

dh) Letër për dëftes pjekunje e bardhë e trashë 
format 70 x 100, kuintal 5, nga 4W, fr. kv. 2.100 

e) Letër me bojna format 70 x 100, kuintal I, nga 
290, fr. . . . . . . . . . · •. . . 290 

ë) Karton Nr. 25 format 70 x 100, lidhca 20, nga 
40, fr. . . . . . . . . . . . . . 800 

f) Karton Nr. 20 format 70 x 100, lidhsa 10; nga 
40 fr. . . . . . . . . . . . . 400 

g) Karton Nr. 18 format 70 x I 00, lidhen io, nga 
40 fr. . . . . . . . . . . . . . 400 

gj) Këmisha regjistrash, të bardha dhe me ngjyra 
të ndryshme format 70 x 100, tabakë 1500; nga 
OAO fr, tabaku . . . . . . . . . 600 

h) Letër me lustër për syprinë regjistrash, tabakë 
500,,x0,40 . . . . . . . . . . . 200 

l) Mushama me bojna të ndryshme metra~350, 
nga 15 fr. m. , , , , . , , , , 5.250 

Shuma e gjithë fr. shq. 36.040 

BKSH



14 Nr. 108 FLETORJA ZYRTARE 23 Shtator 1942-XX 

Neni 2 
Ankandi ka për t u zh villue pranë Ministrisë 

sArsimit të njizetenjitën (21) dit, mbas datës së 
botimit të kësaj shpalljeje në Fjetoren Zyrtare. Po 
qe se dita e 21 ka me qënë ditë festë, ankandi ka 
m' u zhvilue me nji herë ditën e nesërme. Komi 
sioni i ankandit do të kryesohet prej Ministrit t' Ar 
simit ose prej nji përfaqësuesit të tij, me anëtarët e 
Këshillit Oendruer të këtij Dikasteri. 

Neni 3 
Ofertat do të paraqiten ditën e caktueme për 

ankand, në zarfa të mbylluma, pora komisjonit qi 
do të formohet simbas nenit 2 të kësaj shpalljeje 
ankandi. Duhet të përbojnë pranimin e konditave 
të kësaj, dhe zbritjen përqindëse t' ofruëme mbi të 
gjithë artikujt bashkërisht, tue posë nënëshkrimin 
e kjartë t'ofertuësit. Nuk pranohen oferta telegrafi· 
ke e telefonike, gjith-oshtu edhe ato qi përmbajnë 
kushte o cilësina jashto atyne qi jonë parapa në 
këtë shpallje, shpreje të po ccktu=rne e t'erreta e qi 
i referohen ofertës së nji konkuruesi tjetër. Ata që 
do t'i konkurojnë n' erne n t'? ndonji tjetër personi 
duhet të sjellin me vehte prokurë të rregulltë 

Neni 4 
Ankandi do të zhvillohet në mënyrën e po 

rapame prej paragrafit 2. të nenit 36 të Rregullo. 
res së Kontabilitetit d. m. th. me anë t' ofertave të 
mëshe!ta qi do të krahasohen mandej me skedën 
e mëshefët të pregatitun ma parë prej Ministns 
s'Arsirnit, në të cilën shënohet përqindja minimale 
e zbritjes që mund të mbrinë ofertat. N'orën 9 pon 
dreke të ditës së caktueme për ankand, Kryetari 
i Komisionit hop ankandin, tue vue mbi tryeze ske 
dën e mësheftë, mandej i njofton konkuruesvet objek 
tin e ankandit dhe konditat e kontratës. Deri në tre 
orë mbas hapjes së ankandit vazhdohet në pranimin 
e ofertave. Ofertat e poroqitunc nuk mund të tër 
hiqen, por vetë ofertuesot mund të paraqesin dhe 
oferta të tjera përmirësimi, në riferim të së parave, 
para se të fillohet çelja e zarfave. Mbas tri orëve 
në prani të konkuruesave, çelen zarf at, dhe mbasi 
të jenë krahasue of ertot me skedën e mëshef ët, ko 
misjoni i ankandit i adjudikon sipërmarrjen of ertue 
sit ma të mirë. 

Neni 5 
Si ga;anci për të marrë pjesë në kët forniturë 

caktohet shumo fr. shq. 7°/0 (shtatëpërqind) mbi 
shumën e përgjithëshme tofertës paraqitun. Kjo ga· 
ranci, e lidhun ofertës, mund të derdhet në favor 
të Ministris s' Arsimit në çdo arkë financjare të Shte 
tit, ose në çdo qendër të Bankave të njoftuna prej 
Qeverisë Mbretnore. Pranohen edhe garanci me 
pasuni të pa tundëshme të paguëme n' Ipotekë të 
parë në favor të Thesarit Shtetnuer, me konditat e 
parapame në nenin 2 të Rregullores së Kontabilite 
tit; por shuma ka me qenë dy fish i asaj së para- 

qituri në të holla. Në përfundimin e ankandit garan· 
cit u këthehen ofertuesave që nuk i u adjudikohet 
fomitura , sipërmarrësit i mbahet deri në shlyemjen 
e detyrimevet të caktueme në kontratë që do të 
lidhet me të. 

Nem 6 
Për materialin e treguem në pikat a, b, c. dh, 

të nenit 1 të kësaj shpalljeje ndodhen të depozitume 
në Magazinën e Ministris s'Arsimit kampjonet për· 
katëse. T'interesuemit munden me 1 u drejtue Zy 
rës s'Ekonomotit të Mm1stris s' Arsimit për me i pa 
mun dhe me provue kualitetin e tyne. 

Neni 7 
Materjali i përfshiem në këtë shpallje do të 

dorëzohet pranë Drejtons së Shkollës Prof esjonale 
Industrore të Tiranës në godinat e reja (Lagja Bra 
kë). Dorëzimi do të bahet në praninë e Magazierit 
të Shkollës Prof esjonale Industrore, të Kryetarit De· 
gës t' asaj shkolle dhe të Kryeekonomotit të Minis· 
tns s Arsimit, të cilët kanë të drejtë me e këthye 
materjolin me njiherë në rast se nuk i përqjiqjet ci 
lësivet dhe kualitetit të tregueme në 13 pikat e ne 
nit 1 të kësajë shpalljeje, pa pasë të drejtë sipërma 
rrësi me kundërshtue. Dorëzimi do të bahet prej si 
përmarrësit herë pas herë dhe mbrenda 1 O ditëve 
nga data e nënëshkrimit të kontratës. Të gjitha 
shpenzimet e transportit janë mbi sipërmarrësin. 

Neni 8 
Sipërmarrësi detyrohet me nënëshkrue kontra 

tën mbrenda 5 ditëve nga data e komunikimit të 
lëshimit të forniturës. Për materjalin e depozituem, 
sipërmarrësi detyrohet me fillue menjihere dorëzimin 
mbas nënëshkrimit të kontratës, 

Neni 9 
Në qoftë se sipërmarrësi e dorëzon materjalin 

e sipërm të metë ose në kualitet të ndryshme nga 
cilësinat e bame në 13 pikat të nenit 1 të kësaj 
shpalljeje. detyrohet me e zavendësue me të tjera 
në kualitete të njanjta me ato të caktueme. Mate· 
riali nuk duhet të dorëzohet i !agun i grisun ose i 
ndohtun. Në qoftë se nuk dorëzohet në kohë, në 
sasinë dhe në kualitetin e caktuem, ose nuk plotë· 
sohen mbrenda kohës të metat nga ana e sipërme 
rrësit, Mimstrija e Arsimit ka tagër me i ble vetë 
në treg dhe sipërmarrësi në këtë rast detyrohet me 
pague vleftën e materjalit të blemun. Në kjoftë se 
kundërshton pagimin e kësaj vlefte, Ministrija e Ar 
simit e paguen prej garancisë qi ka në dispozicjon 
d:l'te prej shumës qi ka për të marrë sipërmarrësi. 
Në qoftë se këto shrregullime përsëriten tri herë, 
në mënyrë qi të damtojnë zbatimin e kontratës, Mi 
nistrija e Arsimit ka tagër me e prishë këtë pa pa· 
së të drejtë sipërmarrësi me kërkue dam-shpërblim 
dhe as me u drejtue në Gjyq për këtë qëllim. Në 
rast se materjali i kërkuern nuk gjindet në treg dhe 
sipërmarrësi nuk mund ta dorëzojë mbrenda afatit 
të caktuem në nenin 7 të kësaj shpalljeje, Ministri 
ja e Arsimit ka të drejtë me e prishë kontrgtën, e 
për kët rast sipërmarrësi e humb garancinë, e cila 
regjistrohet e ardhun në favor të Shtetit, 
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Neni 10 
Mbas dorëzimit të rregulltë, edhe pjesuer të 

materjalit të përshkruem në këtë shpallje ankandi, 
sipërmarrësi bashkë me urdhën ngarkimin e lëshuem 
nga Drejtorija e Shkollës Profesjonale Industrore, i 
paraqet Ministris s' Arsimit fakturën përkatëse për 
materjalin e fornizuem me çmimet bazë dhe zbritjet 
përqindëse të mbrituna n ankand. Ministrija e Arsi 
mit mbasi të shqyrtojë fornizimin e rregulltë lëshon 
në favor të sipërmarrësit, e mbi çdo arkë financjare 
të Shtetit mandat pagesën relative nga fondet e 
Kapitujve 4., 8 dhe 9. 

Neni 11 
Shpenzimet e kontratës, ato të shpalljes në Fle 

toren Zyrtare, taksa të tjera Shtetnore dhe 2 • I 0 
(dypërqind) taksë Bashkije mbi shumën e përqjith 
shëme t' ofertës, janë mbi sipërmarrësin. 

Tiranë, më 11-9-194.2-XX. 
Nga Ministrija e Arsimit 

SHF ALLJE ANKANDI 
Art. 1 

Drejtorija e Spitalit Përgjith. Civil .Bruno Mu 
ssolini" në Tiranë nxjerë n ankand publik larjen e 
pastrimin e teshave të ç'do lloji të Spitalit. 

Art. 2 
Mënyra e ankandit ka m'u zhvillue si mbas 

dispozitave t' art. 36 paragrafi 2 të rregullores për 
zbatimin e Ligjës mbi administrimin e pasunis dhe 
Kontabilitetin e Shtetit. 

Art. 3 
Ankandi ka m'u banë Drejtorin e Spitalit Përgj. 

Civil u Bruno Mussolini" në prani të Komisionit an 
kandit të formuem nën Kryesin e Drejtorit Spitalit 
z. Dr. Sabri Tefiku, të 21 (njëzet e një) ditë mbas 
datës së shpalljes në Fletoren Zyrtare të Mbretnis 
dhe ofertat kanë m'u pranue prej orës 9 deri 12 
para dite. Në qoftë se kjo ditë takon festë zyrtare 
ankandi do të zhvillohet të nesërmen brenda orës 
sipërrnendun. Art. Li. 

Çmimi bazë për çdo kilogram tesha të lame e 
pastrueme caktohet në fr. shq. 0.30 (zero tridhjet 
santim). 

Art: 5 
Larja e teshavet duhet të bahet mbas rregu 

llave hygjenike dhe pa përdorim mjetesh kimike që 
damtojnë teshat. 

Art. 6 
Teshat duhet të jenë të lara e të pastrueme 

mirë. Teshat që do të konstatohen të pa lara i kthe 
hen sipërmarrësit për larje rishtazi pa u përllogarit 
pesha e tyne. Teshat duhet të dorëzohen në sasi 
që meren dhe jo të shkyeme. Ç'do mungesë e sa 
sis së teshave përse të humbura ose të shkyeme si 
përmarrësi duhet t'i plotsonjë me njiherë me të tje 
ra. Në rast se këto në fund të çdo muaji nuk janë 
zavendësue, Drejtorija e Spitalit zbret vleftën e tyre 
nga fatura ma e parë që do të lëshohet për likui 
dim në favor të sipërmarrësit. 

Art. 7 
Sipërmarrësi detyrohet me dorëzue teshat e 

lame të tretën ditë nga data e marrjes së teshave 
në dorëzim për larje. 

Art. 8 
Ofertat e konkuruesve duhet të sjellin zbritjen 

përqindëse mbi çmimin bazë të shënueme në art. 4 
të. kësaj flet-shpallje. 

Art. 9 
Për të marrë pjesë në këtë licitacion caktohet 

nji garanci prej fr. sh. 300 (treqindë) e cila duhet 
të paraqitet prej konkuruesit së bashku me oferten 
në të holla ose në çek bankar të njoftun e të pra 
nueshëm prej Qeveris. 

Depozitat e garancis përmendun përvetohet në 
favor të arkës së Shtetit në qoftë se sipërmarrësi: 

a) nuk paraqitet brenda af atit caktuem për lidh- 
jen e kontratës ; . 

b) nuk plotëson pjesërisht ose tanësisht kondi- 
tat e caktueme në kontratë. 

Përvetimi i garancis në favor të arkës së Shte 
tit bahet mbas urdhënit të administratës kompetente 
e mbassi të jetë marrë pëlqimi i Këshillit të Shtetit. 

Art. 10 
Ofertat duhet të paraqiten në zarfa të mbyllu 

na e të vulosuna me dyllë të kuq dhe të shoqnue 
me me garancinë e përmendur në art. 9 të kësaj 
flet shpallje. Art. 11 

Sipërmarrësi detyrohet me nënshkrua kontra 
tën brenda pes ditëve mbas datës që do t' i komu 
nikohet prezantimi në Drejtorin e Spitalit, përndry 
she humb të drejtën e sipërmarrjes dhe garancija 
shkon në dobi të arkës Shtetit konform Art. 9 të 
kësaj flet-shpallje. 

Art. 12 
Ekzaktërisht norën 12 Kryetar· i Komisjonit në 

prani të antarve dhe ofertuesve prezent, çel zarfat 
e ofertave të paraqituna brenda orës së caktueme 
dhe i krahason me skedën e mësheftë dhe mbassi 
të jenë përjashtue nga ankandi ato oferta që do të 
rezulltojnë me çmime nën skedën, në bazë të nenit 
38 të Rregullores së Kontabilitetit Përgjithshëm të Shte 
tit, komisjoni adjudikon sipërmarrjen ofertuesit ma 
të mirë. K onkurenc e hapët ndërmjet ofertuesve 
nuk bahet përveç rastit kur dy ose ma shumë of er 
tuesa japin oferta të njinjishme. 

Art. 13 
Garancija e përmendun në art. 9 të kësaj 

shpallje ju kthehet atyne që nuk i ka mbet sipër 
marrja me përjashtim të garancis së ofertuesit fitues 
e cila do të mbahet e depozitueme në arkën e 
Drejtoris së Spitalit për me sigurue mirë-zbatimin e 
konditave të kontratës që ka me u lidhë ndërmjet 
Drejtoris së Spitalit dhe sipërmarrësit. 

· Art. 14. 
Data e fillimit të zbatimit kontratës do t'i njof 

tohet sipërmarrësit me shkresë të veçantë dhe vazh 
don deri më datë 31-12-93Li.. Por për c' do shkak 
qoftë në rast se vonon lidhja e kontratës së re si 
përmarrësi detyrohet me vazhdue larjen e teshave 
edhe për dy muaj të tjerë po me çmimet e kondi 
tat e kontratës skadueme. 

Art. 15 
Ankandi nuk formon obligim për administratën 

e Spitalit para se të jetë aprovue. 
Art. 16 

Pagesa e të drejtave sipërmarrësit do të bahet 
në fund të çdo muaji me mandat direkt që do të 
lëshohet prej Drejtoris Përgjith. të Shendetësis pranë 
arkës së qendrës Ministris Financave. 

Art. 17 
Të gjitha shpenzimet që rrjedhin nga kjo kon 

tratë janë në ngarkim të sipërmarrsit. 
Tiranë, më 18-9-194.2-XX. 

Ng~ Drejt. e Spitalit "Brunno Mussolmi, 
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G AZZETT 
DEL REGNO 

Pinno XXI - Nr. 108 

• UFFICI 
D'ALBANIA 

LE 
Tirana, mercoledi 23 settembre 1942-XX 

--------- 
EDITA DAL MINISTERO DELLA CULTURA POPOLARE 

CONDIZIONI D'ABBONAMENTO COSTO E MODALITA PEP LE !NSERZION! 

ALBANIA, IT ALIA e IMPERO 
ESTERO (Paesl dell'Unlone Postale) 

per un anno Fr. alb. 20 
• 30 

(per 6 mes! meta prena) 
Un numero del mese In corso (slno a 16 paglne) Fr. alb. 0,20 

erretroto • • 1 
Ognl fasclcolo e In vendlta anche presso le librerle autorluate. 
Gli abbonamentl di regola decorrono dal glorno di ricevlmento dell'tmperto, 

Non si garantlsce l'lnvio del numeri arretratl. 
L'Imperto dell'abbonamento o per numeri separat\, se per resident! In Al· 

banla, deve euere versato ai locali Ufficl di flnanza e la relativa quletanza 
rimessa al Mlnlstero della CULTURA PO?OLJIRE se dall'ltalia, lmpero o dal" 
'Estero, con assegno bancarlo !E ..• ato in 1, ~ ..• ~ t albanesl, aumentato (se per 
abbonamentl) di fr. alb. 0,70 per spesa di quietanza. 

Gli Ufflcl statali (civili o mllitarl) e gli Enti pubbllci quando autonomi o 
accentratl {cloe non gli Ufflcl d!pendentl) - possono richledere per iscrltto una 
piu copie gratulte (sclolte on abbonamento) per see per gli Ufflcl dlpendentll. 

Decreto Luogotenensiale data 2-8-1912-XX 

Nomina di Questore 

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 

In virtu dell' Autorita a Noi cor.Ierita: 
Visto ii Nostro Derre:o de' 27 Iebbraio 1 Cl42-XX; 
Su proposta del N\inistro Szqretario di State per 

gli Interni; 

Abbiamo decretato e decre'iamo· 

11 Capitano dei CC. RR. sig. Harndi Isufi, e 
incaricato 'di esercitare Je Iunzioni di Ouestore di II a 
classe presso l'Ufficio della Sicurezza Pubblica a 
Prizren. 

II prescntc Decreto sara pubblicato nella Gaz 
zetta Ufiiciale del Regno e cornunicato alla Corte 
dei Conti. 

Tirana, li 2.8.1942-XX. 
Francesco Jacomoni. 

M. Kruja. 

--------- - 
se non supera una colonna (albane»e e ltollono)mlnimo fr. alb. 10 
1e oltre una colonna • • per ognl c olonne 

L'tmporto e da venarai In antlclpo · salvo per gli Ufflcl atatali o parasta 
tall con le stene rnodclltë come per gli abbonamentl. 

Le lnserzlonl sono gratulte aoltanto per I Trlbunall o l"Jlmmlnlstrazlone stc. 
tale quando per legge non e prevlsta o non • posslblle la I lvalsa tu teni della 
apesa per I' lnsenlone. 

La pubblicazlone delle lnsenlonl avvlene · salvo speciali clrcoatanze · entro 
I primi 3 numerl dopo la data di rlcevlmento. 

N. B. Ognl corrlspondenza o venamento deve essere tndtrtzoto al, 
MINISTERO DELLA CULTURA POPOLARE 

(GAZZETTA UFFICIALE) 
T I R A N A (Alban 

Decreto Lugotenensiale data 2-8-1942-XX 

Promozione di Ouestori 

NO! 
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 

I ;1 virte dell' Autori ta a Noi confcrita , 
Vista il Nostro Decreto del 27 febbraio 1942-XX; 
Su proposta c1e' l\\hi~tro Scqrelario di State per 

CJ!i ·1 nterni : 

I'1bl-iarno dccretato e decre iarno: 
1) ii sig. Kamber Oalmolla, Ouestore in ser 

vizio presso Ia Direzione Gcnerale deliu Polizia, e 
prornosso Ouestorc di t.a classe, Gruppo A) Grado V, 

• con lo stipcndio iniziale del grado; 
2) il sig. Koço N\uka, Ouestore in Argirocastro, 

ë! prornosso Ouestore di La classe, , Gruppo A) 
Grado V, con stipcndio iniziale del grado. 

II presente Decreto sara pubblicato nella Gaz 
zetta Ufficiale del Reqno e comunicato alla Corte 
dei Conti 

Tirana, li 2.8.1942-XX. 

N\. Kruja. 
Francesco Jacomoni. 

~ 

Shtyp, Luarasi 'J:JCl\ 
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Parte supplementare in Hngua italiana a pag. 5 

Viti XXI 

FLETORJA 
E MBRETNISË 

Nr.109 

ZYRTARE 
SHQIPTARE 

Tiranë, e 25 Premte Shtatuer 1942-XX 

BOTOHET PREJ MINISTRIS St KULTURJ!S POPULLORE 

KONDITAT E PAJTIMIT 

PËR SHQIPlj':RI, ITALI 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 » 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 dçf 
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 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 » 6 

Botohen pa vlefti shpalljet q'u përkasin gjyqen ose adminia» 
tratla Shtetnore dhe ato të cilëluemc t'atill& ose ti perjashtueme 
ligjërisht nga parimi taluave Shtetnore, 

Shpalljet botohen rregullisht • kur nuk pengojnë rasje ti po 
saçme· ndër 3 numurat e para paa mbritjes 1ë tyre në Redaksi 

pagesa e 1hpalljent bëhet si edhe për pajtimet në Zyrat Fi.nanciare 

DlEJTlMI pir korreapondenci dhe pagesat i!lht 
MINIST11St St KULTUllts POPULLORE 

(FLETORJA zyRTARE) 
TIRAN£ 

PËRMBAJTJE 
!) D. M. 1% Gusht 1942-XX. or. 225 

Lejim funksionimi Sh. An. S.A.P. 
2) D. M. 12 Gu,ht 1942-XX, or. 226 

Rekuizim pasunie në Tiranë 
3) D. M, 23 Shtator 1942-XX, or. 227 

Krijim i Komandës së Përgj. të Fuqive 
për Sigurimin B. të Mbretnis 

~) Min. Ek. K. - Urdhnesë n. 2 
5) ,, 
6)" 
7) D. Min. P. B. - Vumje nëp. në gjendje 

,, 
3 
4 

pritmenie 

SOMMA RIO 
!) D. L. 12 agosto 1942·XX, or. 225 

Licenza di funzionamento deila Soc. 
An. S. A. P. 

2) D. L. 12 agosto 1942-XX, or. 226 
Requisizione di immobili per esigenze 
mili tari 

3) O. L. 23 settembre 11142-XX, or. 227 
Istituzions del Comando Gen. delle Forze 
per la Sicurezza Pubblica del Regno 

Min. E. N. - Ordinsnzc n. 2 
,, 3 

4 

4) 
5) 
6) ,, ,; 

f. 1 

11 2 

2 
" 3 

4 
4 

p. 5 

,, 5 

li 6 
,, 7 

8 
,, 8 

Dekret Mëkambësuer nr. 225 
datë 12-8-1942-XX 

Lejim funksionimi Sh. An- S. A. P. 
NA 

MltKAMB1£8 I PtRGJITHSimM I MADHNIS TIJ 
VITTORIO EMANUELE III 

:P:.IR HIR ~ ZOTIT E VULLNET Ti!': KOMBIT 
MBRET I IT ALIS DHE I SHQIPNIS 

PERANDOR I ETIOPLS 
Në virtyt t' autoritetit që Na asht delegue; 
Tue pamë Vendimin me datë ·12-VI-1942-XX, ti 

Gjykatës së Shkallës Parë në Durrës, mbi konsti 
tuimin e Shoqënis Anonime me . emnin "Shoqërua 
Anonime Porteve" S .. A. P., me qendër në Durrës, 
dhe mbi konformitetin e aktit kushtetues dhe të Sta 
tutit t'asaj Shoqënije, me dispozitat e Ligjës, para 
qit me shkresën Nr. 2385 dt. 27-VII-1942-XX, ftë 
Kryesis së Këshililt të Ministra vet; . 

Tue pamë edhe nenin 8 të Rregullores mbi apli 
kimin e dispozitavet të Kodit Tregtar; 

Mbi propozimin e Ministrit Sekretar Shteti për 
Ekonomin Kombëtare; 

kemi dekretue e dekretojmë: 
Aprovimin e Vendimit të siperpërrnendun të Gjy 

katës së Shkallës së Parë në Durrës, dhe Urdhë 
nojmë lejimin e funksionimit të Shoqënis Anonime 
me ernnin "Shoqënia Anonime Porteve" S. A. P., 
me qendër në Durrës. 

Urdhënojrnë që ky Dekret të botohet në Fletoren 
Zyrtare të Mbretnis, tue i dhanë mandat cilitdo qi 
i përket me e respektua dhe me baë qi të respektohet. 

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

K. Kote d. v. 

BKSH



2 FLETORJA ZYltTA,rn 25 Shtator-1942-XX ~~~~~~~~~~~~_:..:, Nr. 109 

Dekret Mëkambësuer nr. 226 
datë 12-8-1942-XX 

Rekuizim pasunie në Tiranë për nevoja ushtarake 

NA 
MEKAMBES I PERGJiTHSHt!lM I MADHNI! TIJ 

VIKTOR EMANUELIT III 
Pt!lR HIR TE ZOTIT E VULLNET T:lt 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 Fu 

qi ve t'Armatosuna në Shqipni me datën 21 qershuer 
1942-XX, Nr. 30671 l\V mbi rekuizimin e pasunis së 
patundshme, pronë e Z. Haxhi Gjokës, e ndodhuri 
në Tiranë në Shctitoren Musso!ini Nr. 135, për ne 
voja ndertirnesh për kazermimin e ushtarakve të Ro 
jës Mbretnore të Financave; 

Tue marrë parasysh se rekurojnë eksrernet li 
interesit botuer ; 

Mbtissi u-panë Nenet 2 e 4 të Dekretit Mi.ikambë 
suer datë 2 shtatuer 1939-XVII, Nr. 77; 

Mbi propozimin e Kryetarit til Këshillit tii Mi 
nistravet; 

t 

L ' f 
kemi dekretue e dekretojmë 

Urdhënohet rekuizimi e për pasojë okupimi për 
nji kohë prej nji vjeti nga data e këtij dekreti i 
pasunisë së patundshme prej mk. 530, pronë e Z. 
Haxhi Gjokës, e ndodhun në Tiranë në Shëtitoren 
Mussolini Nr. 135, e kufizueme me nji anë me Ka 
zcrmen e Rojës .Mbretnore të Financave dhe n'anët 
e tjera me pronat e ZZ. Kadri Komakut, Spiro 
.Mustakit e të Zonjës Oamile Ballvorës, për · t'u 
përdorë për nevoja ndertimesh për kazermimin e 
ushtarakve të Rojës Mbretnore të Financave, treque 
në hartën korografike që i bashkanqjitct këtij De 
kreti dhe vistue me urdhënin t'onë nga Kryetari i 
Këshillit të Ministravet proponues. 

Ky Dekret do t'u njoftohet, në veshtrim të nenit 
5 të Dekretit Mëkambësuer datlë 2 Shtatuer 1939-XVII 
Nr. 77, pronarve dhe mbajtësve të pasunis së pa 
tundshme së rekuizueme. 

Urdhënojmë që ky Dekret në Fletoren Zyrtare, 
tue i dhanë mandat cilitdo që i përket me e respek 
tue dhe me baë qi të respektohet. 

Tiranë, me 12-8-1942-XX. 

Francesco Iecomoni d. v. 
J'd. Kruja. d. V: 

Dekret Mëkornbësuer nr. 227 
datë 23-IX-1942-XX 

Krijim i Komandës së P. të Fuqive për 
S. B, të Mbretnis 

NA 
MitKAMB£S I P£RGJITHSHEM I MADHNIB TIJ 

VIKTOR EMANUELIT III 
P:!R HIR Tit ZOTIT E VULLNET Tit KOMBIT 

MBRET I IT ALIS DHE I SHQIPNIS 
PERANDOR I ETIOPIS 

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

Mbretnis, dhe 14 i D. M. 3 prill 1940-XVIII, Nr. 
101, i këthyem në liqjen 12 korrik 1940-XVIII, Nr. 
358; 

Tue pasë parasysh nevojcn e ngutshme për me 
marrë masa; 

Mbassi u-ndiqjue Këshilli i Ministrave; 
Mbi proponirnin e Kryetarit të Këshillit të Mini 

nistravet, Minister Sekretar Shteti për Punët e Mbren 
dshrne, nji mendimi me Ministrin e Financavet; 

kemi dekretua e dekretojmë 
Neni 1 

Krijohet 'pranë Ministris së Punëvet të Mbrend 
shme, Komanda e Përgjithshme e Fuqivet për Si 
gurimin Botuer të Mbretnisë. 

Neni 2 
Komandanti i Përgjithshëm ernnohet me Dekret 

.Mëkambësuer, mbi proponimin e Ministrit të Mbrend 
shërn, mbasi të merret vendimi i Këshillit të ,Mi 
nistrave. :r,. ç' 

Neni 3 
Komandanti i Përgjithshëm ka për detyrë l'or 

qanizojë, të ndjeki dhe, po të jetë nevoja, të drej 
tojë operacionet qi mund të jenë të nevojshme për 
mbrojtjen e rendit e të sigurimit botuer. 

Ai vepron si mbas udhëzimeve të Ministrit të 
Punëvet të Mbrendshme, dhe e ven në dijeni mbi 
veprimet e kryeme. 

Neni 4 
Komandanti i Përgjithshëm, plotson detyrat e tij 

me anën e Armës së Karabiniervet Mbretnorë, të • Rojës Mbretnore të Financës, të Mi!icis Fashiste 
Shqiptare, të Trupit të Policis, të Reparteve të vull 
netarve dhe të mjeteve qi eventualisht vehen oo 
dispozicion të tij prej Komandave kompetente të 
Fuqive t' Armatosuna. 

Neni 5 
Zyrat e Ministris së Punve të Mbrendshme, Drej 

tortja e Përgjithshme e Policis, Komandat Qendrore 
të Karabinierve, Roja Mbretnore e Finan~s dhe Mi 
licija Fashiste Shqiptare duhet t'i kumtojnë me nji 
herë Komandantit të Përgjithshëm të gjithë rapor 
tet, telegramet, lajmet 4he informatat qi në çdo mij- 
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n!:Jrë Interesojnë sigurimin a rendin botuer në Mbret- 
ni. 

Neni 6 
Komandanti i Përgjithshëm, sa herë qi ka nevojë 

me kërkue fuqina prej Karabiniervet Mbretnorë, Ro 
jes Mbretnore të Financës, Milicis dhe Agjentave 
të Trupit t' Armatosuna të Policis, zakonisht u drej 
tohet Komandave përkatëse dhe Zurave Qendrore, me 
përjashtim të rasave të ngutshme për të cilat Ko 
mandanti i Përgjithshëm i nalt-përrnendun mund t'u 
drejtohet drejt për së drejti Komandave dhe zyrave 
të vendit, tue ia kurntue me të shpejtë Komandave 
dhe Zyrave Qendrore si edhe Prefe'dave e Nenpre 
icktavc t'interesuem. 

Kërkesat eventuale të mjetevet të Fuqive t' /\r 
matosuna do t'u-a bajnë Prefektat Komandave të Prf.· 
sirliv=> së vendit, si mbas normave qi janë në fuqi . 

Neni 7 
Veprimi i drejtimit dhe i bashkërendimit qi 

përket Komandantit të Përgjithshëm nuk i çliron, në 
asnji mënyrë, autoritetet kompetente të vendit qi të 
veprojnë me inisjativë të tune konformë dispozitave 
ne fuqi, tue lajmue Komandantin e Përgjithshëm. 

Neni 8 
Ministri i Financavet autorizohet me shtie, me 

Dekret të tij, në buxhet ndryshimet qi kanë me u 
pamë të nevojshme, për zbatimin e këtij Dekreti. 

Ky Dekret hynë në fuqi prej ditës së botimit të 
tij në Fletoren Zyrtare dhe ka me iu paraqitë, prej 
Ministrit proponues, Këshillit t'Epërrn Fashist Kor 
porativ për me e këthye në Liqjë. 

Urdhënojrnë qi ky Dekret të botohet në Fletoren 
Zyrtare të Mbretnis, t ue i dhanë mandat cilitdo q'i 
përket me e respektua dhe me ba qi të respektohet. 

Tiranë, me 23- IX-1942-XX. 
Francesco Jacomoni d. v. 

NL Kruja d v. 
Shuk Gurakuqi d. v. 

MINISTRIA E EKONOMIS KOMB'ËTARE 
Komiteti Qendruer për Nozullime 8 Konsume 

Il r d h ë n e s ë nr. 2 
Ministri i Ehonomis Kombëtare; 
Si pau D. M. datë 21-7-1942-XX, nr. 152, mbi 

krijimin e Komitetit Oendruer për Nozullime Q Kon 
sum": 

Urdhënon 
Neni 1 

Çmimi i bukës asht i njinjishëm në të gjitIJ: 
Mbretnin. • 

Çmimi i bukës miellit gruni tip unik caktohet 
në fr. 1 (nji) kilja. Furrëtarët, për çdo 100 kg. 
miell, duhet tij fornizojne 130 kg. bukij tij pjekun 

mirë në forma të gjata me peshë jo ma të naltë se 
25C gram. 

Çmimi i bukës miellit misri caktohet në fr. 0,90 
kilja at-herë kur, për çdo - 100 kg. miell, dalin 160 
kg bukë në formë të hollë me peshë jo ma të naltë 
se 500 gram. 

Si për bukën e miellit gruni tip unik edhe për 
bukën e miellit misri, Këshillat Provinciale per Eko 
nomin duhet të caktojnë riji çmim proporcjonalisht ma 
t'ultë kur, për zakon të vendit, lejojnë qi buka të 
gatuhet · e të piqet në formë e peshë ma të naltë se 
atu ff tregueme sipër e qi për pasojë, tue përmbajte 
nji lagështinë (ujë) ma të madhe, për çdo 100 Idle 
miell prodhojnë nji sasi buke ma të madhe. 

Neni 2 
Çmimet e shitjes së miellnavet e të misrit, të 

dorëzuem në të gjitha qendrat e shpërndarnjes të 
përshkueshme prej autoqerresh, caktohen si vijon: 

a) Mielli i grunit tip unik fr. 11 O kuintali; 
b) Mielli i misrit fr. 124 kuintali; 
c) Misri fr. 130 kuintali. 
Miellnat u shiten vetëm Iurrëtarvet. 

Neni 3 
Këshillat Krahinore për Ekonomin ca'ctojnë for 

mën dhe peshën e bukës. 
Neni 4 

Buka, si ajo e grunit ashtu edhe ajo e misrit, 
duhet të jetë e pjekun mirë. Buka e miellit gruni 
vihet në shitje e ndejun, d.m.th. 24 orë mbas pjekjes. 

Neni 5 
. Ndër vendet ku nuk gjinden furra publike, kon 

sumatorët munden me bit misër, mjaft qi të jenë 
të pajosun me triskë të lëshuerne prej Kryetarit të 
Bashkis apo të Komunes. 

Neni 6 
Racjoni dituër, për person, i bukës së miellit 

gruni ase misri, dhe i misrit, caktohet nga Këshi 
llat Provinciale për Ekonomin, në bazë të sasinavet 
të vuerne në dispozicjor; prej Komitetit Oendruer për 
Nozullime e Konsume. 

Neni 7 
Për çdo kundravajtje kësaj urdhënese 'janë të 

zbatueshme dispozitat ndëshkimore të nejevet 6 e 7 
të D. M. 21-7-1942-XX, nr. 152, mbi krijimin. e 
Komitetit Ocndruer për Nozullime e Konsume. · 

Për çdo kundravajtje të bame nga furrëtarët, 
përveç ndeshkimevet me karakter të përgjithëshëm 
të përmend un sipër, merret kundra tune masa e mby 
lljes së përkohëshme ase definitive t'ushtrimit. 

Tiranë, me 21-IX-1942-XX. 

Ministri i Ekonomis Kombëtare 
K. Kote d. v, 
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MINISTRIA E EKONOMIS KOMBËTARE 
Komiteti Qendruer për Nozullime e Konsume 

U r d h ë n e s ë nr. 3 
Ministri i Ekonomis Kombëtare; 
Si pau D. M. datë 21-7-1942-XX, nr. 152, mbi 

krijimin e Komitetit Qendruer për Nozullime e Kon 
sume; , · 1 

Mbasi pau D. M. datë 7 korrik 1942-XX, nr. 
132, mbi rregullimin e tregtis së grunit, t'elbit dhe 
t>Q tërshanës: 

Mbasi ndiqjoj Nënkomitetin për Nozullime, pro 
dhimin e konsumin e gjanavet ushqimore: 

Urdhënon 
Neni 1 . 

_Çmimi i elbit dhe i theknës caktohet, në të gjith 
tokën e Mbretnis, fr. 100 kuintali me 3 përqind 
landë të hueja. 

Shoqnija SASTEB asht e autorizueme me ba 
grumbullimin e të lashtevet të përmenduna ma sipri 
për llogari të Ministris s'Ekonomis Kombëtare. 

Neni 2 
Çmimii i përmenduri në nenin e rnasipërm kup 

toheet për elb e thekën, pa thanë, të dorëzuern në 
qendrat e banuerne ma t'aferrne të vendit të pro 
i.himit dhe të përshkueshme prej autoqerresh. 

Neni 3 
Për kundravajtësit e kësaj urdhënese janë ti 

zbatueshme ndëshkimet e parapame prej nejevet 16 
17 e 18 të D. M. datë 7-7-1942-XX nr. 132. 

Kompetenca me gjykue fajet e paraparne prej 
nejevet të naltëpërrnendun i përket Gjyqit Ushtarak 
të Fuqivet t'Armatosuna t'Unjisueme të Shqipnis, 
ii mbas normavet të paraparne prej nenit 24 ·'cë 
Dekret Ligjës së naltëpërrnendun. 

Neni 4 
Kjo urdhënesë hynë në fuqi që nga dita e bo 

•mit të sajë në Fletoren Zyrtare. 
Tiranë, me 21-IX-1942-XX. 

Ministri i Ekonomis Kombëtare 
K. Kote d. v. 

MINISTRIA E EKONOMIS KOMBËTARE 
Komiteti Qendruer për Nozullime e Konsume • 

Uf:ldhënesë nr. 4 
Ministri i Ekonomis Kombëtare; 
Si pau D. M. datë 21-7-1942-XX, nr. 152, mbi 

krijimin e Komitetit Oendruer për Nozullime e Kon 
sume; 

Si ndigjoj Nënkomitetin për Nozullime, prodhim 
e konsumim të gjanavet ushqimore: 

Urdhnon 
Neni 1 

Transportimi i fasulevet prej njij Qarku nii tje- 
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trin nuk mund të bahet pa u pasë marrë ma përpara 
auktorizimi !i Ministris s'Ekonomis Kombëtare 
Komiteti Oendruer për Nozullime e Konsume. 

Neni 2 
Kundravajtësit e kësaj Urdhënese, përveç ndesh 

kimevet të parapame prej nejevet 6 e 7 të D. M. datë 
21-7-1942-XX, nr. 152, kanë me u reshtue menjiherë, 
kanë me u proccduc dhe kanë me i u dorëzua Gjyqit 
Ushtarak të Fuqivet t'Arrnatosuna t'Unjisueme, dhe 
rnai: i, se bashku me mjetin e traspcrtit, konfiskohen. 

Tiranë, me 21-IX-1942-XX. 
Ministri i Ekonornis Kombëtare 

K. Kote d. v. 

Vumje nëp. në gjendje pritmenije 

.Ministri Sekretar Shteti për Punë Botore 
Mbassi pa shkresën e Drejtor is së Përgjithshme ,të 

P. T. T. Nr. 14756/III d. 9.IX.1942-XX, me të cilën 
njofton se Zot. Rushdi Ça.10, Agent Telegrafe i 1-rë, 
me shërbim pranë Drejtoris P. T. T. në Gjinoka 
stër, mbas dy muejve leje shcndetsore ka nevojë për- 
, sëri për pushim; 

Mbassi pa raporton mjeksore të Drej toris -së 
Spitalit të Shtetit Nr. 80 d. 16.7.1942-XX, në pshretje 
të së cillës shifet nevoja për dy .rnuej prehje e 
"pushim: 

Mbassi pa nenet 79, 80, 81, 83, 84, 92 93 të 
Dekretit Mëkambësuer d. 3 Prill 1942-XX, Nr. 105, 
mbi gjendjen juridike, ekonomike e jerarkike të Në 
punsave Civil të Shtetit. 

Dekreton: 
Neni 1. 

Zot Rushdi Çano, Agent Telegrafe i I-rë, Grupi 
C. Grada XI, me rrogë mujore fr. shq. 150, e me 
shërbim prane Drejtoris P. T. T. në Gjinokaster, 
vihet në gjendje pritmcni]e, për nji muej kohë, për 
arsqcna shcndetsore të vërtetueme, tue] i fillue prit 
rnenija prej d. 16.8.1942-XX deri me d. 15.9.1942-XX 
inkluziv. 

Neni 2. 
Gjatë kohës së pritrncnis Zot. së tij ka me i u 

pague gjysma e rrogës qi ka të caktuerne në kuader. 

Neni 3 
Ky Dekret do të botohet ne Fletoren Zyrtare dhe 

do t' i kumtohet Kshitlit Kontrollues dhe Zyrave për 
katse për registrim. 

Tiranë, me 12 Shtatuer 1942-XX. 
Ministr' i Punvet Botore 

Iljaz H. Agu3hi d. v. 
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GAZZETTA 9 UFFICIALE 
DEL REGN O .D' ALB AN IA 

Tirana, venerdi 25 settembre 1942-XX 

EDITA DAL MINISTERO DELLA CULTURA POPOLARE 

CONDIZIONI :t'AHONAMENTO 

ALBANIA, ITALIA e IMPERO 
ESTERO (Pae1! dell'Unlone Pestale) 

per un anne Fr. alb. 20 
, 30 

(per , mHI , meta prezzo) 
Un numero del me1e In cono {1lno a 16 paglne} ' Fr. alb. 0,20 

erretroto • • t 
Ognl fa1clcolo ë lo vendlta aoche preuo Je Ubrerle autorlzzate. 
Gli abbonameotl di regoJa decorrono dal gloroo di rlcavlmento dell'lmporta. 

Non 11 garaot11ce l'lnv!o del oumerl arretratl. 
L'lmporto dell' abbonameoto o per numerl separat!, se per resident! In AJ. 

banla, deve euere veraato al Joaall Ufflcl di flnanza e la raJativa quletanza 
rlme11a al Mtnlstero della CULTURA POPOLAIU se dall'ltalla, lmpero • dal' 
'E1tero, con auegno bancarlo sttlato In lraochl albanesl, aumentato (se per 
abbonamentl} di Ir. alb. 0,70 per spesa di quletanza. 

GU Ufflcl statalt {civili o m!lltart} e gli Enti pubbltci quand,o autonomi o 
accentratl (ctoe non gli Ufflcl dtpendentl) - possono rlchledare per l1crltto una 
Jtlil copie gratulte (sctelte on abb,ooamento} per 1e e per gli Ufllel dlitendeotu. 

Decreto Luogotenenziale nr. 225 
data 12-8-1942-XX 

Licenza di funzionamento della 
Soc An. S. A. P. 

NOi 
LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAE.STA 

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 Ja deliberazione, del 12 giugno 1942-XX, del 

Tribunale di I-a Istanza in Durazzo, sulla istituzione 
della Societa Anonima --Societa Anonima Porti" 
S. A. P. con sede a Durazzo c sulla conformita dell' 
atto constituzionale e dello Statute di quclla Societa 
con le disposizioni di Legge, prcsentate col foglio 
nr. 2385 del 27 luglio 1942-XX, della Presidenza 
del Consiglio dei Ministri; 

Visto l'art. 8 del Rrcqolarnento sull'applicazione 
del le dlsposiztoni del Cod ice Cornmerciale: 

Su proposta del Ministra Segretario di Stato 
per l'Economia Nazionale : 

abbiamo decretato e decretiarno: 
L'approvazione della surnrnenzionata delibera- 

COSIO E MODALITA PEP. LE lNSEl!tZIONl 

H nen 1upera una eoJonoa (albaneH e ltallano)mloime fr. allt. ti 
H eJtre una oolonna • • per ognl etlenna • • 

L'lmporto • da venani bl antlelpo . salvo per gli Ulflot ttotall • pvella· 
tall eon le 1tesae modallta come per gli abbonamenU. 

Le lnaerzlonl IOAO gratulte acltante per I Tribunal! o l'Jl.mminlttra&l•e "8· 
tala quando per legge noa • prevt1t •• o non • po11!btle la 1tval1a IU teni itll• 
1pHa per J' l.naerzlone. 

La pubbllcazlone delle ln1erzlonl a'fvleoe · salvo 1peclall olreelt&IIH • eatr• 
I primi 3 011mert dopo Ja data ct rlcev!meoto. 

N. B. egnl oerrt1ponden1a o Tersamento deve e11ere lndtrlt:ate al, 
MINISTERO DELLA CULTURA POPOLARE 

(GAZZETTA UFFICIALE) 
T I R A N A (Alltaa 

zionc del Tribunale di 1 Istanza di Durazzo e ordi 
niamo il libero funzionarnento dells "Societa Anontma 
Porti" (S. A. P.), con sede a Durazzo. 

Ordiniamo ehe il presente Dccreto sia pubblicato 
nella Gazzctta Ufficiale del Regno, mandanto a qiun 
que spetti di osservarlo e di farlo osservare. 

Tirana, li 12-8 1942-XX. 

Francesco Jacomoni 
K. Kotte 

Decreto Luogotenenziale nr. 226 
data 12-8-1942-XX 

Requisizione di immobili per esigenze militcri 

NOi 
LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAJISTA 

VITTORIO EMANUELE Ill 
PER GRAZIA DI DIO E VOLONTA DELLA NAZIOMI 

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

In virtu all' Autorit a a Noi conferita; 
Vista la richiesta del Comando Superiore delle 

Forze Armate in Albania in data 21 giugno 1942-XX, 
n. 3067,AV relativa alla requisizione del patrimonie 
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immobile, proprieta del sig. Hashi Gjoka, sita in 
Tirana nel Viale Mussolini n. 135, per necessita di 
costruzioni per caserrnare rnilitari della R. Guardia 
di Finanza, 

Prendendo in considerazione ehe ricorrono gli 
estrerni dell 'interesse pubblico; 

Visti gli articoli 2 e 4 del Decreto Luogotenen 
ziale del 2 setternbre 1939-XVII, n. 77; 

Su proposta del Presidente del Consiglio dei 
Ministri; 

abbiamo dccretato e decretiarno 
E' ordinata la requisizione e per conseguenza Ia 

, occupazione per ii perioda di un anno, decorrendo 
dalia data del presente Decreto, del patrimonio im 
mobile di mq. 530, proprieta del sig. Hashi Gjoka, 
sita in Tirana nel Viale Mussolini n. 135, confinato 
da una parte con la caserrna della R. Guardia di 
Finanza e dalie altre parti con le proprieta dei si 
gnori Kadri Kornaku, Spiro Mustaki e signora Oa.nile 
Ballvora, ehe verra usata alle necessita di costruzioni 
per accaserrnare i militari della R. Guardia di Fi 
nanza, i ndicate nella caria coreografica allegata al 
presente decreto e vistata, d'ordine nostro, dal Pre 
sidente del Consiglio dei Ministri proponente. 

II presente Decreto sara poriato a .conscenza 
nei sensi dell'art. 5 del Decreto Luoqotenenziale del 
2 settembre 1939-XVII, n. 77, ai proprietari ed ai 
detentori del patrimonio immobile requisito. 

Ordiniarno ehe ii presente decreto sia pubblicato 
nella Gazzctta Ufficiale, rnandando a chiunque spetti 
di osservarlo e di farlo osservare. 

Tirana, 12 agosto 1942-XX. 

Francesco jacomoni 
h\. Kruja 

Decreto Luogotenenziale 223 
data 23-lX-1942-XX 

• Istituzione del Comando Gen. della Forze 
per l• Sicurezza Pubblic• nel Regno 

NOI 
LUOGOTBNENTE GENERALE DI SUA M.AEBTA 

vrrroaro EMANUELE m 
PJDlt GRAZIA DI DIO E VOLONTA DELLA NAZIONE 

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

In virtu dell' Autortta a Noi conferita; 
Visto l'Jlrt. 15 dello Statuto Pontameneale .e 

14 del D. L. 3 aprile 194 -XVIII nr . .101, convertito 
nella Legge 12 luglio 1940-XVIII nr. 358; 

Ritenuta la urgente necessita di provvedere; 
Sentito il Consiglio dei Ministri; 
Su proposta del Presidente del Consiglio dei 

Ministri, Ministra Segretario di State per l'Interno, 
di concerto con ii Ministra delle Finanze ; 

abbiarno decretato e decretiamo: 
Art. 1 

E' istituito presso ii Ministero dell'Interno, il 
Comando Generate delle Forze pet la Sicurezza Pub 
blica ne! Regno. 

Art. 2 
li Comandante Genera'e e nominate con Decreto 

Luoqotenenzialc, su proposta del Ministra de.l'Interno, 
sentito ii Consiglio dei Ministri. 

Art. 3 
II Cornandante Generale ha ii compito di orqa 

nizzare, seguire e, se nece isario, dirigere le opera 
zioni ehe si r cndessero necessarie per ii mantenimento 
dell'ordine e della sicurezza pubblica. 

Egli agisce secondo le istruzioni del Ministro 
dell 'I ntcrno, al quale riferisce. 

Art. 4 
II Comandante Generale, per I'adempirnento - dei 

suoi compiti, si avvale dell'Arma dei Carabinieri 
Reali, della R. Guardia di Finanza, della Milizia 
Fascista Albanese, del Corpo di Polizia, di reparti 
di Volontari e di rnezzi eventualmente rne ssi a sua 
disposizione dai Comandi Cornpetenti delle Forze 
Armate. 

Art. 5 
Al Comandante Generate devono esse.e immedia 

tarnente comunicati dagli Uffici del Ministero dell' 
Interno, dalla Direzione Generate di Polizia ci dai 
Comandi centrali dei Carabinieri, della R. Guardia 
di Finanza e della Milizia Fascista Albanese, tutti 
rapporti, telegrammi, notizie e informazioni ehe co 
munque interessino la sicurezza o l'ordine pubblico 
nel Paese. 

I 

Art. 6 

Le richieste di forza, .per quante riguarda i 
Carabinieri Reali, la R. Guardia di Finanza, la Mi 
lizia e gli Agenti del Corpo Armato di Polizia sono 
norrnalmente fatte dal Comandante Generale ai ris- ,. 
petivi Cornandi e Uffici Centrali, salvo i casi Pdi 
urgenza pei quali ii detto Comandante Generals puo 
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rivolgersi direttamente ai Cornandi ed uffici locali, 
da~done subito,.notizia ai Cornandi ed Uffici Centrali 
nonclle ai Prefetti e Sottoprefetti mreressatt. 

Le eventuali richieste di mczzi delle Forze Ar 
mate verranno tatte dai Prefetti ai locali Cornandi 
di Presidio con le norme attualmente in vigore. 

Art. 7 
L'azione di dtrezione e di coordinamento spcttante 

al Comandante Generale non dispensa, in nes 
sun rnodo, le competenti Autorita locali dall'agire 
di iniziativa conformemente alle disposizioni in vi 
gore, informandone ii Comandante Generale. 

Art. 8 
Il M.inistro delle Finanze e autorizzato a in 

trodurre, con suo Decreto, le variazioni in bilancio 
ehe si rendessero necessarie per l'esecuzione del pre- 
sonte Decreto. 

Il presente Decreto entra in vigore dal giorno 
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e 
sara presentato, dal M.inistero proponente, al Consi 
glio Superiore Fascista Corporative per la conversione 
in Legge. 

Ordiniarno ehe ii prescnte Decreto sia pubblicato 
nella Gazzetta Uf Iiciale, mandando a chiunque spetti 
di osservarlo e di farlo osservare. 

Tirana, li 23-IX-1942-XX. 
Francesco Iacomoni 

M.. Kruja 
Shuk Gurakuqi 

M.INISTERO DELL' ECONOM.IA NAZIONALE 
Comitato Centrale per gli Approvvigionamenti e Con 

sumi 

Ordinanza nr. 2 

fl Minisfro dell' Economia Noziouale ; 

Visto il D. L. 21- 7-1942-XX, nr. 152, sulle, 
istituzione del Comitato Centrale per gli Approvvi 
gionamenti e Cons um i; 

Scntito il Cornitato Centrale per gli Approvvi 
giomenti e Consumi: 

Or dina 
Art. 1 

Il prezzo del pane e unico in tutto ii Regno. 
II prezzo del pane di farina di grano tipo 

unico e fissato in fr. 1 ( uno) ii kg. - fornai .deb bono 
fornire 130 kg. di pane ben cotto in forma alungata 
i peso non superiore ai 250 gr&mmi per ogni 100 

kg. d] farina. · 

II prezzo del pane di farina del granturco ë 

fissato in fr. 0,90 al kg. quando la resa e di 1(50 
kg. di pane in forma sottile di peso non superiore 
ai 500 grammi per ogni 100 kg. di farina. Tanto 
per il pane di farina di grano tipo unico ehe per 
quello di farina di granturco i Consigli Provinciali 
per l'Economia debbono stabilire un prczzo propor- _ 
zionalrnente inferiore alla maggiore resa di pani 
ficazione quando gli usi locali richiedono ehe ii 
pane sia confezionato in forma e peso superiori · a 
quelli innanzi indicati, e conseguentemente con 
tenqa una maggiore umidita (acqua). 

Ar.t. 2 
I prezzi di vendita delle farine e del qranturco 

resi in tutti i ccntri di distribuzione accessibili con 
autocarri, vengono stabiliti come appresso: 

a) per la farina di grano tipo unico fr. 110 al 
qlc.: 

b) per la farina di granturco fr. 124 al qle.; 
c) per il qranturco fr. 130 al qle. 
L€ fari ne vengono vend ute unicamente · ai fornai. 

Art. 3 
I Consigli Provinciali per l'Economia. stabiliscono 

la iorna ed i l peso del pane. 
Art. 4 

!1 pane, tanto quello di grano quanto di gran 
turco, deve essere cotto bene. II pane di farina di 
di grano vienc messo in vendita rafferrno, ciioe 24 
depo la cottura. 

Art. 5 
Nelle localtta ove non esistono forni pubbl.ci i 

consumatori possono acquistare qranturco purchë si· 
ano muniti di tcssera rilasciata dal Capo del M.unicipio, 
o <lei Comune. 

Art. 6 
La razione qiornaliera, per persona, del pane di 

farina di grano o di granturco, e di granturco, viene 
fissata da Consigli Provinciali per l'Economia, in 
.bas€ ai quantitativi dei generi messi a disposizione 
del Comitato Centrale per gli Approvviqionamenti 
c Consurni. 

Art. 7 
Per ogni contravvenzione alla presente ordinanza 

sono applicabili Je disposizioni penali degli art. 6 e 7 
del D. L. 21-7-1942-XX, nr. 152, relative all'istitu 
zione del Comitato Centrale _per gli Approvvigiona 
menti e Consumi. 

Per ogni contravvenzione commessa dai fornai, 
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oltre alle punizioni di carattere generale di cui sopra, 
viene adottata a loro carico la chiusura temporanea 
o definitiva dell'csercizio. 

Tirana, li 21-IX-1942-XX. 
II Ministro dell' EEconomia Nazionale 

K. Kotte 

MlNJSTERO DELL' ECONOMIA NAZIONALA 
Cornitato Centrale per g·i Approvviqionamenti e Con 

sumi 

Ordinanza nr 3 
li /11inisfrc de11' Economic Nazionale , 
Visto ii D. L. 7 luglio 1942-XX, nr. 132, sulla 

discipline del commercio del grano, orzo e segala; 
Sentito ii Sottocomitato per gli Approvvigiona 

rnenti, produzionc e consumo dei generi alimentari: 
Ordina 

CArt 1 
II prezzo dell'orz J c c'ei J segala ë fissato, in 

tutto ii territorio ·c'lel Reqno, in fr. 100 al quintale, 
Impurita 3 percento. 

La Soc. SASTEB ë autorizzata a fare l'ammasso 
dei predetti cereali per conto del Ministero dell' 
Eco.nomia Nazionale. 

Art. 2 
11 prezzo, di cui all'artieolo precedente, si in 

tende per orzo e seqala, sacchi esciusi, resi nei dentri 
abitatt piu vicini al 1 uogo di produzione cd accessibili 
con autocarrt 

Art. 3 
J\i contravventori della presente ordinanza sono 

applicate le penalita previste dagli art. 16, 17 e 18 
del D. L. 7 luglio 1942-XX, nr. 132. 

La competenza a qiudicare dei delitti previsti 
dagli articoli precitati ii; petta al Tribunale Mili tare 
delle FF. AA. Unificate dell'Albania, secondo le· 
norme previste dall'art. 24 del precitato Deere o Leg£e. 

Art. 4 
La presentc ordinanza entra in vigore dalia data 

della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 
Tirana, li 21-IX-1~42-XX. 

· II Ministro Dcll'Economia Nazionalo 

K. Kote 

MJNISTERO DELL' ECONOMIA NAZIONAl E 
Comitato Centrale per gli Appjovviqtonamenti e Con 

sumi 

Ord in a II z a nr. 4 
li Jii11istro dell' Ecouomia Nazionalc; 
Viste ii D .L. 21-7-1942-XX, nr. 152, sulin: 

istituzione del Comitato Centrale per gli Approvvi 
qionamcntl e Consumi; 

Scntito ii Sottocomitato per gli approvvigiona 
mcnti, produzione e consumi dei qer er i alimentari: 

Ordina 
Art. 1 

I1 trasporto dei fagioli da una Provincia all' 
altra non potra avvenire senza preventiva autoriz 
zazione del Ministro dell'Econornia Nazionale 

Cornitato Centrale per g;i Approvviqlonamenti e Con 
sumi 

Art. 2 
contravventor i alla presente ordinanza, oltre 

alle pcnalita di cui agli articoli 6 e 7 del D. L. 21- 
7-1942-XX, nr. 152, saranno arrestati irnmediatarnen 
te, processati ed inviati al Tribunale Militare delle 
Ff AIL Unificate, e Ja mcrce insierne al mezzo di 
trasporto sar anno confiscati. 

Tirana, li 21-IX-1942-XX 
II Ministro dell'Economia Nazionale 

K. Kotte 

• 

Shtyp. Luarasi Tirana 

• 
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(FLETORJA ZYRTARE) 
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2) D. Min. Fin. - Deklarim nëpunësi dorëheqës » 2 
3) D. Miti. Fin. - Ndryshim i emertimil lë 

Kap. I. Buxhetit Hl-i-?l-43 io 2 
4) D. Min. Fin. - Krijim i Kap. :-,<> bis në 

Buxhetin 1942-4:l » 2 
5) D. Min. Fin. - ~mërim agjenti në provë 
6) D. Min. Fin. - Tipet dhe çmimet c ciga 

reve të Fabrikës «Shkodra- të lejuam për 
qarkullim 

i) K~sh. Min. - Leje për industri 
8) Fletë-shpallje Admin. P. T. T. 
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• :3 
.,. 3 
)O 5 
)O (i 

" 7 
• 7 
,. 8 

DEKRET JI lNJSTRCER 

Shlymje nëp, nga ruoli i Financave 

MINJSTRI SEKRETAR SHTETI PËR FINANCA'L' 

:\\bassi pa Dekretin Mëkambësuer Nr. 105 datë 
3-4-940-XVlIJ, mbi p"jëncljen juridike, ekonomike <· je 
rarhike të nëpunësavet civilë të Shtetit; 

lV'bassi pa shkresën Nr. 1?l78 datë 31.8 94?l-XX, 
t'Intendencës r inancjare të Korçës, me lii cilën i njof 
tohet kësaj :\linistrije së Zot. Nihat Dishnica ka hye 
në sherbim të Kuesturës :\lbretnore t'atij qyteti; 

D~KRETON: 
Neni 1 

Zot. Nihat Dishnica. Grupi C) Grada XIII-të, 
praktikant pranë Intendencës Financjare të Korçës, 
shlyhet nga ruol' i Administratës Financjare mbassi 
ka hye në sherbirn pranë Administratës të Sigurimit 
Publik. 

Neni 2 
Ky Dekret për të gjitha efektet hyn në fuqi 

qysh prej datës '!lS.8.194-?l-XX: do lë botohet në Fle 
toren Zyrtare të Mbretnisë dhe do t'i kumtoh- t- Kë 
shillit Kontrolluës për rregjietrim si dhe Zyravet 
tjera përkatëse. 

Tiranë, me 9.9. t942-XX. 
Ministri i Financavet :. 
Shuk Guraku.q_i d. e, 
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DEKRET MINJSTRUER 

Deklarim nëpunësi dorëheqës 

MINISTRI SEKRETAR SHTETI Pf;R PUN:f; BOTORE 

Mbassi pa shkresën e Zyrës së P. Botore të 
Gjinokastrës, Nr. 176 d. 2.9 1942-XX, me të cilën njof 
ton se Z. Jorgji Simoni, agent i kl. HJ, Grupi C, 
Grada XIV. nuk asht paraqitë në detyrë qysh me 
fillim të mojit Gusht 1942-XX, tue mos e justifikue 
kët mungesë ; 

Mbassi pa nenin 45, paragrafi 4, të Dekretit 
Mëkambësuer d. 3 Prill 1940-X:'VJII, Nr. 10:\ mbi nor 
mat qi rregullojnë gjendjen Juridike, Ekonomike e 
Jerarhike të Nëpunsavet Civilë të Shtetit: 

DEKRETON: 
Neni 1 

Zot. Jorgji Simoni, Agent i kl. Ill, Grupi C, 
Grada XIV, me shërbim pranë Zyrës së P. Botore të 
Gjinokastrës, deklarohet dorëheqës, në ngarkim me 
paragrafin 4 të nenit 45 të Dekretit Mkambsuer të 
naltpërmendun. 

Neni 2 
Për të gjitha efektet e Ligjës, deklarimi i ksaj 

dorëheqje fillon qysh prej d. 1 Gusht 1942-XX. 
Ky Dekret do të botohet në Fletoren Zyrtare 

dhe i kumtohet Kshillit Kontrollues për rregjistrim. 
Tiranë, me 8 Shtatuer 1942-XX. 

Zav. Ministr' i Punvet Botore: 
Minis tr' i Financa vet : 
Shuk Gurakuqi d. 1.1. 

DEKRET MINISTRUER 

Ndryshim i emertimit të Kap. I të Bushetit 1942-43 

MINIS'fRI SEKRETAR SHTETI Pf;R FINANCAT 

Tue pa Dekretin .Mëkambësuer d. 26.6.942-XX, 
me të cilin, pranë Ministris së Tokavet të Lirueme, 
krijohet vendi i një Këshilltarit të Posaçëm për ça 
shtje Agrare të Tokavet të Lirueme; 

Tue pa se në Kap. 1 të budgetit · t'ushtrlmit fi 
nancjar 1942-43 të Ministris së· përmëndun mungon 
emërtimi përkatës për të ba pagesën e këtij .indem 
niteti, 

VENDOSI: 
Ndryshimin e emërtimit të Kap. 1 të buxhetit 

t'ushtrimit financjar 1942-43 të Ministris së Tokavet 
të Lirueme si vijon: «Rrogë personeli të inkuadruem 
dhe indemnitet Këshilltarit të Përhershëm dhe Kë 
shilltarit të Posaçëm për çashtje Agrares. 

Ky Vendim i komunikohet Ministris së Toka vet 

të Li rueme dhe Këshillit Kontrolluës për regjistrimin 
e do lë botohet në Fletoren Zyrtare të M hretnis, 

Tiranë, më 9.9.1942 XX0 

Ministri i Financavet: 
Shuk Gurakuqi d, v. 

DEKRET MINISTRUER 

Krijim t Kap: 56-bis në buxhetin 1942-43 

MINLSTRI SEKRETAR SHIETI P~~R FINANCAT 

Tue pa Dekretin M~kambësuer datë :12 Gusht 
1942 mbi suprimimin e Drejtoris për Administrimin 
e Çifliqeye të Shtetit; 

Tue pa Nenin 70 të Rregullores d. ~0.4.19:.!6 mbi 
zbatimin e ligjës mbi administrimin e pasunis dhe 
të kontabilitetit të përgjithshëm të Shtetit; 

Tue pa nevojën me krijuem nji kapitull ti' ri 
në budgetin e t'ardhunavet t'ushtrimit financjar 
1942-4:l në lë cilin do të rregjistrohen shumat e tep 
rue.ne nga gjestioni i Drejtoris për Administrimin e 
Çifliqevet të Shtetit; 

DEKRETON: 
Në gjëndjen e parapamjevet të t'ardhunavet 

t'ushtrimit financjar 1942 43 krijohet Kap. 56 bis me 
emertimin «T'ardhuna nga tepriva e gjestionit të Drej 
toris për Administrimin e Çifliqevet të Shtetit, su 
primue me Dekret Mëkambësuer d. 12 Gusht 942-XX0., 

Ky Dekret i kumtohet Këshillit Kontrolluës për 
rregjistrim e ka me u botue në Fletoren Zyrtare të 
Mbretnis. 

Tiranë, me 11.9.1942-XX0• 

Ministri i Financa vet: 
Shuk Gurakuqi d. v. 

DEKRET MlNISTRUER 

Emërim agjenti në provë 

.MlNISTRI SEKRETAR SHTETI P:ËR FINANCAT 

Mbassi pa Dekretin Mëkambësuer 'datë H Prill 
1940-XVIII, Nr. 105, mbi gjëndjen juridike, ekono 
mike e jerarhike të nëpunësavet civilë të Shtetit; 

Mbassi pa Dekretin Mëkambësuer datë 1 Qer 
sbuer 1940-XVIII, mbi aprovimin e tabellavet orga 
nike t' Administratës Financjare; 

Mbassi pa përfundimin e konkursit për Agjenta 
lë Kl. II-të në ruolin e personelit lë Grupit C) shpa .. 
llun me Dekret Ministruer datë 3.3.1941-XIX; 

DEKRETON: 
Neni 1. 

Zot. Lee Krroqi, që ka. dalë fituës në provimm 
e konkursit shpallun me Dekret Ministruer datë 
3.3.1941-XIX dhe botue në Flet. Zyrtare të Mbretnisë 
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me dt. 12.B.1941-XIX, rmnohet .Agjenfë i Kl. II-të në 
provë për 6 (gjashtë) muej në Grupin C) Grada 
XIII-të, t' Administratës Financjare me rrogë muejore 
nominale prej Fr. Shq. 110 (njiqind e dhjetë) siç asht 
shënue nga tabella e përgjithëshme përmbajtun në 
Dekretin Mëkambësuer datë 3.4 1940.X VIIJ, Nr. 105 
dhe caktohet me sherbim pranë Intendencës Finan 
cjare në Shkodër, 

Neni 2 
Ky Dekret ka me u rregjistrue në Këshillin Kon 

trolluës; do të botohet në Fletoren. Zyrtare të Mbret 
nisë dhe ka për t'i-u kumtue zyravet lë tjera përkatëse. 

Tiranë, me 11.9.1942-XX. 
Ministri i Financavet : 
Shuk Gurakuqi d. v. 

DEKRET MINISTRUER - Nr. 252 

Tipet dhe çmimet e cigareve të Fabrikës ,,Shkodra" 
të lejuara për qarkullim 

MINISTRI SEKRETAR SHTETC PËR FINANCAT 
Mbassi pa Dekretin Mëkambësuer nr. 4 datë 

11 Kallnuër 1941-XIX, botue në Fletoren Zyrtare nr. 
(i me të cilën Ministri i Financavet asht i autorizuem 
të disiplinojë me Dekrete të veta tregtin e duhanit 
të pa punuem dhe të punuem të vendit si dhe të 
caktojë çmimet e tyne për shitje publikut; 

Mbassi pa Dekretet e veta nr. 4 datë 7 Fruer 
1!)41-XIX dhe nr. 97-bis d. 8 l\Iaj 194~-XX; 

Mbi kërkesën e Z. Mikel Musanit e VII., pronarë 
lë Fabrikës së cingareve ,,Shkodra" në Shkodër, pa 
raqitun me d. 28 Gusht 1942-XX; 

DEKRETON: 
Neni 1 

Tipet dhe paketimet e cingareve që Fabrika 
"Shkodra" në Shkodër lejohet të prodhojë dhe të 
vejë në qarkullim si edhe çmimi për shirje në pu 
blik, caktohet si ma poshtë : 

Cingare në ·kuti ose në zarf a leirei që përmbajnë 
20 cingare 20 gram : 

Të tipit ,,Odalisk Aromatik", për çdo kuti ose 
Zarf, lek 2,50. 

Të tipit ,, Shkodra", për çdo kul i ose Zarf, 
le~ 2,50. 

Të tipit Kaçanik", për çdo kuti ose Zarf, 
lek 2,50. 

Neni 2 
Dispozitat e tjera të Dekretit Ministruër nr. 4 

d. 11.1.H>41-XIX vlejnë edhe për Fabrikën e cinga 
revet ,, Shkodra", të sipër-përmendun. 

Neni 3 
Ky Dekret hynë në fuqi prej datës së tij dhe 

do të botohet _në Fletoren Zyrtare të l\lbretnis. 
Tiranë, me 10.9.1942-XX". 

Ministri i Financavet : 
Shuk Gurakuqi d. v. 

Këshi11i Ministruer 

Leje per industri 
Me vendim Nr. 1148 datë 26 Gusht 1942-XX, 

Këshilli i Ministrave. passi studjoi €dhe mendimin e 
Minislris Ekonomia Kombëtare, e cila asht në favor, 
vendosi t' autorizohet Ministria e Ekanomis Komtë 
tare me pranue kërkesën e Firmës Vllazen Mineu 
për përmirësimin e Fabrikës së vojit në Kavajë qi 
ka nji fuqi motorike prej 18 HP, si dhe mbi kërkë 
sën për regjistrimin e mullinit të drithit të tyne qi 
ekziston po në Kavajë më nji fuqi motorike prej 
62 HS. 

* * * 
Me vendim Nr. H08 datë 31 Gusht 1942-XX, 

Këshilli i Ministravet, si shqyrtoi edhe mendimin e 
Ministris s' Ekonomis Kombt ire, e cila shfaqet në 
favor të dhanjes lejes, vendosi pranimin e kërkesës 
të Zot. Rysen Sbullanit dhe e autorizon të perme 
mendunin me ngrehë n' lshëm nji fabrikë për të 
nxjerrë voj prej ullinjve me fuqi ·motorike prej 1f> 
deri më 20 kuaj fuqi, tue përdor ë si landë djegëse 
drue ose qymyr vendi. 

Zot. Rysen Shullani, si pronar i fabrikës, du 
het t' i shtrohet kurdoherë kontrollimit që do t' i 
hajë Ministrija c Ekonomie Kombëtare për sa i për· 
kel instalimit lë maqinaris si mbas kushlevet qi i 
ka parashtrue asaj Ministri. 

* * * 
l\Ie vendim Nr. 1153 darn 25 Gusht 1942-XX, 

Kë-,hilli i Ministrave, si studjoi edhe mendimin fa 
vorabël të Ministris s' Ekonomis Kombëtare, vendosi 
t' autorizohet ~Iinistrija në fjalë me i dhanë Z. Jusuf 
H. Agushi lejen e kerkueme për të ngrehuri në Pri 
shtinë nji fabrikë cingaresh tue përdor ë nji fuqi 
motorike prej 3 HP. (energjie elektriku). , 

FLETË- SHPALLJE 

Administrata e Postave, Telegrafave 
dhe Telefonave 

Neni 1. 
Lajmohet .se në muejin Tetor diteu . 

prej orës 9 deri ora 12 në Zyren e Prefekturës 
para komisjonit të ankandit i kryesuam prej Prefek 
tit ka për t'u ba ankandi për shitjen e postëbartësis 
për dy vjet ç'pre] 1 Korrik 1941 deri me 30 Qershor 
1)43 d. m. th. për ushtrimet financiare 1941 42 dhe 
H>42-4r. ndërmjte Peshkopj> Bicaj e anasjelltas dy 
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herë në javë me kalë tue përshi dhe man ëdhanjel 
postare ndër Zyrat ndërmjetëse të rreshtueme në 
nenin I të kontratës që gjindet pranë Zyrës Pos 
telegrafonike të Peshkopis. 

Neni 2. 
Ankandi i postëbarlësiëse së tregueme në nenin I 

klu sipër do të bahet 21 ditë mbas ditës së shpalljes 
në Fletoren Zyrtare prej orës 9 deri 12. 

Po kje se at ditë ta kon festë zyrtare, ankandi 
bahet në të nesërmen po në orën e sipërtregueme. 

Neni 3. 
Çmimi bazë për ç'do muej për poslëbartësin e 

tregueme në nenin l asht fr. shq. (320). 
· Neni 4 

Ofertat nuk duhen të jeuë baras me çnumm 
bazë që shënohet këtu sipër por me zbritje përqindse 
mbi çmimin bazë 

Neni i> 
Pranimi i ofertave do të ngjasin tri orë d.m.th. 

prej orës ~) deri ora 12 mandej çelen zarfat, ofertat 
e paraqituna nuk mund të tërhiqen por se i cili ofer 
tues mund të paraqesin të tjera oferta gjitb herësh 
para se të bahet çelje e zarfave. 

Neni 6 
Ofertuesi, për me marrë pjesë në adjudikatën 

e postëbartësis tregue në nenin 1 do ti paraqesin 
Komisionit të adjudikatës dokumentat dhe garancin 
si këtu posht vijon : 

a) Nji dishmi prej Administratës së vendit ku 
ofertuesi ushtron zejen ose tregtin e tij, në të cilën 
do të vërtetohet se asht i ndershëm. · 

b) Nji çertifikat t' Odës'se Tregtis së vendit, ku 
ofertuesi ushtron zejen ose tregtin qi të vërtetojë 
zotësin e tij për të kryemit e këtij sherbimi dhe që 
zotnon të gjitha mjetet e nevojshme për plotsimin e 
detyrës. 

c) Nji garanci Ipoteko··e prej Fr. ari (4000) në 
shkallë U! parë mbi pasuni të pa tundshme e të rre 
gullshme si mbas despozitave të ligjës mbi garancit 
lpotekore të shpallun në Fletoren Zyrtare Nr. 34 
datë 1 '2.6.1934. 

Ofertuesi, mund të japin garancia relative të 
postëbartësis edhe në të holla, tue depozitue vetëm 
gjymsen e shumës së tregueme këtu sipër, tue u der 
dhun n'arkën e Zyrave financiare U! Shtetit ose në 
Bankën Kombëtare të Shqipnis. 

Neni 7 
Personat, të cilët do të oferojn me garancin e 

nji personit të tretë, detyrohen të paraqesin 5 ditë 
para datës së zhvillimit të ankandit nji akt noterial 
me të cilën të provojn se janë Lë autorizuem si pas 
ligjës, të japin ofertat e të marrin përsipër obligimin 
dhe të nenshkruejn kontratën me sigurimin e garan- 
cia financiare, bankare, ipotekore të garantuemit, Në 

raste lë kundërt ofertat e lyne nuk kan m'u marrun 
para syesh. 

Neni 8 
Ofertuesit që do të konkurojn në emën e për 

llogari të personave të tretë, duhet lë paraqiten të 
pajosun me prokurat autorizuese legale, për ndryshe 
ofertat e tyne nuk kan me qenë lë vlefshme. 

Neni 9 
Nuk janë të pranuëshme lë gjitha alo oferLa që 

do të kenë shprehje kondicionale ose shprehje rife 
rimi, gjithashtu nuk do Lë merren para syesh ofertat 
e bame m'anë telegrami ose telefoni. 

Neni 10 · 
Pranohen edhe oferta të dergueme me postë 

t'adresueme Komisjonit të adjudikatës të Postëbartë 
sis. Veç kësaj adrese sipër zarfit duhet të shenohel 
edhe postëbartësija Hë cilës i referohet oferta. 

Por në kët rastë përgjegjsijn e vonesës së mbri 
tjes ofertës pas orës së ankandit i përket riskut për 
derguesin qi.' interesohet. 

Neni t 1 
Garancija e përmenduu në nenin (i paragraf c) i 

kthehet me nji herë të gjith ofertuesve, përveç atij 
që ka me ngel sipërmarrës. 

Neni li 
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 li Kryetari i Komisionit çilë ofertat 

ne presencën e ofertuesve, i krahason me skedën e 
msbeftë dhe mbasi të përjashtohen ato oferta që janë 
për mbi skedë, sipërmarrja e postëbartësis i adjudi 
kohet ofertuesit ma të mirë si mbas nenit 38 të rre 
gullores për zbatimin e ligjit të nalt-përmendun. 

Në rastë se ndër oferta të mëshefta rezulton se 
dy ose ma tepër ofertuësa kan paraqit oferta të nji 
njishme e qi janë të pranueshme, atëherë veprohet 
në nji leçitacion vetun ndërmjet të tyne si mbas ne 
nit 4-1 të .rregullores pastaj i adjudikohet postëbartë 
sija ofertuesit qi jep çmimin ma të ulët. 

Për veç këti rastit. nuk ka mu ba ndonji konku 
rencë e hapët. 

Neni 14 
Shpenzimet e botimit të shpalljes në Fletore 

Zyrtare si edhe në fletoret e vendit gjithashtu edhe 
shpenzimet e lidhjes së kontratës e të pagesës së dy 
.përqind taksë kasneci Bashkis randojnë mbi sipër- 
marrësin të cilit i mbetet këjo postëbartësi. 

Neni 15 
Adjudikatari detyrohet me lidhë kontraten defi 

nitive për postëbartësin q'i mbetet mbrenda 10 di 
tëve mbasi të jepet autorizimi nga Drejtorija Për 
gjithshme P. T. T. në rastë të kundërt postëbartë- 
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sija ka m'u vue përsri në adjudikatë dhe në kjoft se 
në përfundim të kësaj rezulton nji çmim ma i nalt 
se aj i adjudikatës së parë, diferenca do të mbulo 
het me anen e garancis së adjudikatarit të parë. Për 
veç mbulimit të damit adjudikatari i parë duhet ti 
paguejë Admimistratës Postelegrafonave edhe nji 
gjobë prej tre përqind mbi çmimin bazë të caktuern 
në Art. 3. të llogaritun për dy vjet. Adjudikatari nuk 
ka kursesi të drejtë rne rekurue në Gjygjë. 

Neni, 16 · 
Ofertuesit që dështojnë me marrë njoftim për 

konditat e kontratës mund të paraqiten pranë Drej 
torisë P. T. T. të Peshkopis. 

Peshkopi, me 23.8.1942-XX. 
Nga Drejtorija P.T.T. Peshkopi 

SHPALLJE ANKANDI 

Drejtorija Postelegrafonike e Korçës vën n'an 
kand blerjen 1500 (njëmijëpesëqind) shtylla lelegra 
fonike si mbas konditave të posht-shënuara. 

Neni 1 
Drej lorija Postelegrafonike e Korçës nevojitet 

për blerjen e 1500 (njëmijëpesëqind) copë, shtylla me 
gjatësi 7 (shtatë) metrash të gjata dha me diametër 
në majë 12 cm. prej druri gështenjë, lisi, ose pishe. 

Neni 2 
Shtyllat duhet të jenë të drejta dhe jo lë shtrëm 

bëra dhe në fund duhet të jenë 2 (dy) metro të dje 
gura me një thellësi cm. 1,50 dhe do të lyhen me ka 
tran si mbas instruksioneve që do të japë tekniku 
i Drejtoriës P. T. T. Korçës. 

Katrani do të furnizohet prej Drejtoriës P.T.T. 
Korçës. 

Neni 3 
Shtyllave duhet t'ju jetë hequr krejt lëkura pa 

ilatue me sëpatë. Maja e shtyllave duhet të prihet 
në trajtë konike dhe në fund i rrafshët. Shtyllat du 
het lë jenë të rrumbullakta .dhe jo në formë tjetër. 

Neni 4 
Shtyllat do të dorëzohen gjatë linjës telegrafo 

nike Korçë Carev-Dvor në viset që do të caktohen 
prej teknikut P.T.T. Korçës. 

Neni 5 
Depozitimi i shtyllave nëpër vëndet e caktuara 

duhet të bëhet si mbas rregullave duke i rrallësuar 
mbi tokë, duke i mbështetur mirë që të mos shtrëm 
bërohen dhe tue lënë vënd për qarkullimin e ajrit. 

Neni 6 
Ankanti do lë bëhet në Zyrën e Prefekturës të 

Korçës përpara Këshillit Administrativ të Prefektu 
rës të Korçës prej orës 10-19.>., ~l dit mbas•datës së 
kësaj shpallje ankanti në Fletoren Zyrtare. 

Neni 7 
Ofertat do të paraqiten pranë Kryetarit të Kë- 

shillit në zarfe të mbyllura dhe do të shënohen qar 
tazi me fjalë dhe me shifra zbritja e përqindjes në 
bazë të preventivit. Ofertuesit që kanë dhënë ofer 
tën më të mirë i lëshohet sipërmarrja dhe detyrohet 
mbrënda 5 (pesë) ditve mbas datës të komunikimit 
me nënëshkrue kontratën ndryshe humbet garancin 
e lanun. Sipër-marrsi detyrohet me dorëzue shtyllat 
rregullisht si mbas art. 2, 3, 4, 5, 6, deri më 60 dit. 

Neni 8 
Çmimi i një shtylle dorëzimi në vëndin e ngu- 

ljes caktohet fr. shq. 30 (tridhjet) si bazë. 
Neni 9 

Çdo oferl ues duhet të dorëzojë para Këshillit 
Administrativ njëkohësisht me ofertën një garanci 
prej fr. shq. 4500 (katërmijëpesëqind) dhe garancia 
e ofertuesit më të arsyeshëm mbahet si depozitë 
pranë Intendencës së Financave të Korçës deri në 
dorëzimin në rregull të gjith shtyllave Drejtoriës 
P.T.T. të Korçës. Ofertuesve të tjerë ju kthehen. 

Neni 10. · 
Në qoftë se sipërmarrsi në mbarim t'afatit të 

caktuar në nenin 7 nuk ka me dorëzue shtyllat dhe 
mos dorëzimi nuk është shkaktuar nga një fore ma 
dhore e justifikuar rne dokumenta si mbas Ligjit, 
Drejtorija P.T.'T. Korçës është e lirë të vijojë të li 
dbë me një tjetër sipërmarrës kontrato për blerjen 
e shtyllave tue ngarkue sipërmarrsin e parë me një 
gjobë 1/2% mbi vleftën e , htyllave të pa dorëzuara 
për çdo 'dit vonesë dhe në rast se çmimi do të jetë 
m'i nallë nga ofert' e parë detyrohet të paguajë di 
ferencën. Sipërmarrsi i parë nuk do të ketë të drejtë 
të bëjë as një kundërshtim. 

Neni 11 
Garancia që ka lënë sipërmarrsi në këtë rast 

shkon në dobi t'arkës të Shtetit dhe në qoftë se nuk 
gjen sipërmarrës tjetër Drejtorija P.T.T. Korçës është 
e lirë t'anullojë koritraton. 

Neni 12 
Pagesa do të kryhet mbassi shtyllat do të jenë 

kontrolluar prej teknikut të Drejtoriës P.T.T. Korçës 
mbassi të jenë do: ëzuar shtyllat. Pa gem do t'i kry 
het prej arkës të Intendencës të Financave të Kor 
çës. Garancia do t'i kthehet sipërmarrsit mbassi lë 
meren në dorëzim shtyllat. 

Neni 13 
Gjith shpenzimet e shpalljes t'ankandit, të au 

tentifikimit të kontratos edhe të kasnecit randojnë 
mbi sipërmarrsin. 

Neni 14 
Çmimi i ofertës duhet të jetë më pakë nga 

skeda e fshehtë e cila caktohet prej Këshillit Ad 
ministrativ. 

Korçë, më 17 Gusht \li,2-XX. 
Drejtorija P.T.T. Korçës 
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Shpallje Ankandi 
Neni 1 

Në mbështetje t'· autorizimit Nr. 4424/I datë 
4-9-1942-XX dhanun nga P. T. Drejtorija e Përgjithë 
shme e Shëndetësis, Spitali i Shtetit Gjinokastres, 
nxjer në passim publik blemjen e J 20 (njeqint e njezct) 
kuintal qymyr ulqesb, dhe 800 (tetëqint) kuintal dru 
dushku. 

Neni 2 
Ankadi publik ka me u zhvillue në Sallonin e 

Prefekturër së Gjinokastres, para komisionit të po 
saçern që përbehet prej Titullarit të Prefekturës ose 
zevendësit të tij, me anëtarët: Drejtorin e Spitalit, In 
tendentin e Finaneave, K/Sekretarin e Odës së 'I'regë 
tis dhe të sekretar llogaritarin e Spitalit, të 21-trn ditë 
mbas asaj të shpalljes në Fletoran Zyrtare, prej or ës 
9 deri n' oren 12, dhe në kjoftë se kjo ditë bje festë 
Zyrtare, ankandi ka me u ba në ma të paren ditë 
punëtore që vjen mbas asaj të permendur. 

Neni 3 
Ankandi do të zhvillohet me anë ofertash të 

mshefta si mbas dispozitavet të nenit 36 paragrafit 
të IL të Rregullores mbi zbatimin e ligjës së Konta 
bilitetit të Përgjithshem të Shtetit. 

Neni 4 
Çmimi bazë për çdo kuintal caktohet si ma 

poshtë: 
a) Dru dushku një kuintal Fr. Shq. 9 
b) Qymyr ulqesh një kuintal » » 40 

Ofertuesit ftohen që të bejnë zbritjen përqindë 
se në bazë të çmimeve që s'ienohet ma nalt. 

Neni 5 
Garancija, për pjesë-marrjen n' ankand, dhe për 

mirë-zbatimin e konditavet, ësht Fr. Shq. 600 (gjasht 
qint), e cila do të jetë në të holla, ose garanci Ban 
kare, dhe do lë ruhet n' arken e Iutendancës Finan 
cjare të vendit, deri sa lë marij fund sipermarja. 

Neni 6 
Konkuruesat mundet me u-përfa qësue nga per 

sona të tretë, i cili duhet të jetë i pajosur me një 
prokurë legale ku të rezultojë se ka lager e kompe 
tencë e me lith kontratë relative. Mundet me paraqitë 
ofertë dhe me anen e postës, por vonesa e mbritjes 
ose humbja, do të jetë për dëm të tyre. 

Nent 7 
Dorëzimi i sasis së drurit dhe ajo e qymyrit 

do 1 ë bahet nga ana e sipërmarësit mbrendra 15 
(pesëmbedbjetë) ditëve që nga data e aprovimit të 
koni ratës relative. 

Neni 8 
Në mbeshtetje të paragrafit II-të nenit 33 të 

mbi Administrimin e pasuris dhe të Kontabilitetit të 
Përgjithshëm të Shtetit, konkuruesat duhet të para 
qesin një certifikatë aftësije e financjare të lëshuarë 
ngsi ana e Odës së Tregtis ku ësht i regjistruem. 

Perjashtohen nga ky formalitet, konkuruesat që kanë 
dhënë prova zotësije e financiare në sipermarjo të 
tjera lë kësaj Administrate. 

Neni 9 
Ankandi mbahet i çelur deri n' afatin e caktuem 

në nenin 2 të kësaj shpallje, dhe t' irr.ere sue mil mu 
nden me paraqitë oferta perrnir ësimi, deri sa lë mos 
ketë fillue hapja e ofertave nga ana e Kryetarit që 
kryeson ankandin. 

Neni 10 
Në mbarimin e kobës së caktueme 11ë nenin 2, 

Kryetari i Komisionit ka me deklarua mbylljen e an 
kandit, tue nisë me njëherë hapjen e ofertave! dhe 
këndimin e tyre me zë lë nallë. Në përfundim të ha 
pjes së Ofertavet, do të çelet skeda e msheflë dhe 
si perm a, .i:> ka me i u adj udikue ofertuesit ma të mirë, 
mjaft që oferta e tij të m os jetë ma e ulët se ajo o 
kërkueme nga skeda e msheftë, 

Neni 11 
Kontrata do lë nënëshkruhet mbrenda 2 (dy) 

ditëve që nga dala e dërgimit të saj tek Noteri. 
Neni 12 

Pagesa do të bëhet mbasi të jetë marrë në dorë 
zim sasia e druve dhe e qymyrit, me mandat pagesë 
të veçantë, lëshue nga Seksioni Kontabe l të Drejto 
ris së Perpj. të Shëndetësis kundrejt kredis së ?jashtë 
mujorit të dytë të këttj Spitali, ushtrimi financiar 
1942 943-XXI. 

Neni 13 
Për çdo ditë vonese, pertej afatit të caktuem 

në nenin 7, sipermarrësi ka një penalitet prej 40 (dyzet) 
fr. shq. në ditë; në rast se kjo vonesë kalon ma te 
per se j (pesë( ditë spitali ka të drejtë me anulue 
kontratën tue pervetue garancinë në favor t' arkës 
së Shtetit. 

Neni 14 
Kondita të ceçanta : 

Drutë duhet të jenë prej lisi ose shkoze, me 
trashësi mesatare dpe duhet të kenë qenë të prera 
në pyllë një javë më përpara se sipërmarësi r t' i a 
dorëzojë Spitalit. Qymyri duhet të jetë kokra lë mbë 
dha, të mos ketë pluhur ose gurë o i vogël, duhet 
me qenë prej druri të lisit ose nga të shkozës. Në 
rast se vjen druri o·se qymyri jashtë këtyre kondita 
ve, Spitali ka të drejtë t' a kthejë, dhe me njeherë i 
blen jashtë në treg sa do lë shtrenjta që të jenë për 
llogari të sipërmarësit, dhe nuk ka të drejtë ankimi 
as edhe të drejtë që l' i drejtohet gjyqit. 

Neni 15 
Shpenzimet për shpalljen e këtij ankandi në 

Fletoren Zyrtare, dhe çdo taksë Shtetnore ose Bash 
kiake, janë që të gjitha në ngarkim t' atij që do të 
rezulltojë sipërmarës. 

Gjinokastrë, me 10-9-1942-XX 
Drejtor-Operator' i Spitalit 
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SHPALLJE ANKANDI 

Në Qendrën e K. K. Shqiptar në Tiranë përpara 
një Komisionit të posaçme të kryesuar prej Drejto 
rit të Përgjithshme të K. K. Shq. 21 ditë mbas boti 
mit të kësaj Shpallje në Fletoren Zyrtare ka me u 
zhvillue një ankand publik për shitjen e një auto 
veture 5 vendesh marka «Reo» me 4 goma të përdo 
rueshme dhe me motor e karoceri në gjendje me 
satare. 

Konditat e ankandit caktohen si vijon : 
1) Ofertat e mshefta duhet të jenë paraqitun 

deri n'orën 12 të ditës së caktueme për ankand. Në 
qoftë se dita e ankandit takon të jetë ditë festimi 
adjudikata zhvillohet të nesërmen po n'atë orë. 

2) Ofertat kanë me u-çelun pikërisht n'oren 12 
e kanë me u krahasue me skedën e mësheftë që do 
të jetë pregatitun preventivisht prej Administratës 
të K. K. Shq. 

3) A utovetura ka me ju shitun atij që do të 
ketë dhanë ofertën ma të favorshme për K. Kuq e 
që të kelë mbritun ose kalue çmimin e caktuem në 
skeden e mësheftë. 

4) Ofertat me çmim ma të vogël nga ay i ske 
dës së mëshettë nuk merren parasysh. 

5) Ofertat duhet të jenë lë shoqnueme me një 
garanci në të holla prej fr. shq. GOO (pesqiod) e cila 
kthehet ose llogaritet në çmimin e autoveturës. 

6) Fituesi i adjudikatës detyrohet mbrenda 10 
ditve prej datës s'ankandit we derdhuri n'arkën e K. 
Kuq Shq. të gjithë shumën e ofrueme dhe me tër 
hequn maqinen, për ndryshe adjudikata konsiderohet 
e anullueme dhe i interesuemi humbet garancin e 
depozitueme. 

7) Të gjitha shpenzimet që kanë lidhje me këtë 
ankand si ato të botimeve, 2% taksi i Bashkis etj. 
janë në ngarkim të blerësit. 

Informata të tjera munden me u k ërkue çdo 
ditë mbrenda orarit Zyrtar· në Qendrën e K.K. Shq. 
në Tiranë ku mundet me u-pamun dhe maqina. 

Tiranë, me 29 Gusht 19t2-XX. 
Nga Qendra e K. K. Shqiptar 

* * * 
Nxirret në ankand publik lëshimi në sipërmarrje 

i rindërtimit të lokalit qi ndodhet sipër Farmacisë 
në Rrugën Viktor Em. 11 I, pronë e Kryqit Kuq 
Shqiptar në Portin Edda, me konditat e · posht 
shenueme: 

1) Shuma për kto rindërtime asht fr. shq. ,10.(5~:1 
(dyzetmi] e gjashtqind e njizet e tre) ; 

2) Garaniija pr-j Fr. shq, :moo (trimijë) duhet 
lë derdhet në të holla në njenëu uga Bankat e Ve 
ndit ose direkt në kët Zyrë; 

:3) Ofertat, në bazë të nenit 36 të Rregullores 
së Përgjithshme të Kontabilitetit, do të paraqiten 
ndër zarfa të mbylluna me dyll të kuq të destinueme: 
Zyrës K. Kuq-Komisjonit të Adjudikatavet-Qytet; 

4) Do të preferohet ay ofertues qi do të baj 
zbritjen ma të madhe nga çmimi bazë i treguem në 
pikën 1 të ksajë Shpallje. Shuma e ofrueme do 
shkruhet kjartë edhe me shkrim ; 

5) Sipërmarrsi duhet të kryej punimet si mbas 
preventimit qi ndodhet pranë Zyrës së K. Kuq në 
Portin Edda e mbrenda 60 (gjashtdhet) ditve mbas 
lëshimit definitiv në sipërmarrje; 

Ofertat do të paraqitnn të 21 ditë mbas boti 
mit të ksajë Shpallje në Fletoren Zyrtare dhe mbre 
nda orës 11 t'asajë dite; në qoftë se kjo qëllon ditë 
pushimi, duhet të paraqitet të nesërmen; 

6) Të hollat mund të paguhen në tre kiste; pa· 
gesa e fundit do t'i bahet sipërmarrsit mbassi të 
epet raporti definitiv nga Cng. i K. Kuq mbi plotsi 
min e punimit si mbas preventivit, e mbasi të jetë 
bërë marrja provizore në dorëzim. 

7) Garancia kthehet mbas ;l muajve prej datës 
së marrjes provizore të punimeve në dorëzim kur 
me anë të një proçes-verbali bëhet marrja definitive 
në dorëzim e të gjith punimeve. 

8) Taksat e rastit si 2°/0 në favor të Bashkive, 
shpenzimet e botimit në Fletoren Zyrtare e në ,, To 
mori" i ngarkohen sipërmarrsit ; 

9) Shpenzimet e përmenduna përballohen me 
fondet e buxhetit të K. Kuq Shqiptar të ushtrimit 
Financiar 194~-94'.l. 

Informata mund të kërkohen çdo ditë pranë 
Zyrës së Portit Edda. 

Tiranë, me 29 Gusht 194~-XX. 
Nga Zyra e Kryqit Kuq 

FLET-SHPALLJE 
Prefektura e Beratit si mbas autorizimit Nr. 

datë të Zyrë3 së Llogaris të Ministria P. 
Mbrendëshme nxjerr n'adjudikatë paksimi publik, for 
nizimin e sendeve të nevojshme për Burgun e Bera 
tit, që shënohen hollësisht këtu poshtë për vitin 
1942 943, qysh prej datës 1 Korrik 1942-XX e deri 
më d. 39 Qershor 1943-XX. 

G r u p i I rë Çmimi në bazë Fr.Shq. 
(Simbcs çmimit bazë të Bash- 
kis ose Komisionit të posocmë) 

1. Bukë gruri kualitet i parë 
G r u p i II-të 

'!:!. Sapun vendi kualitet i parë 
3. Fshesa vendi çmimi në copë 
4. Teneqe me muslluk 
5. « të thjeshta 

Kgr. 6,50 
•. 2,50 
« 20,50 
« Jl,00 
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6. Legen për t'u larë 
7. Llampadin elektriku 
8. Kyçe të mbëdhej 
9. Kyçe të vegjël 
10. Kovë pusi prej dëllenje 
11. « « « llamarine 

Kgr. iaoo 
« 0,80 
« 13,00 
« 2,00 
« 12,00 
« 7,00 

12 Litar për pus « H,50 
13. Furça për të lyer « 4,50 
14. Vajguri në rast nevoje « 0.65 
15. Gëlqere kokër « 0,50 

G r u p i i III-të 
16. Qymyr druri prej dushku « 0.'25 
17. Dru djegj ej e prej lisi etj. « O,Oll 

18. Adjudikata do të bëhet 30 diti' mbas boti 
mit të kësaj Flet-Shpallje në Fletoren Zyrtare pa u 
llogaritun dita e shpalljes dhe para Komisionit të po 
saçëm të· Këshillit Administrativ, në Zyrën e Prefek 
turës të Beratit n'orën 3 mbas dite. 

19. Ofertonjësi për të marr pjesë n'adjudikatë 
duhet të paraqisi një garanci bankare ose të depozi 
tojë n'arkën Shtetnore Fr. Shq. 400 (katërqind) për 
grupin e I-rë, 140 (njëqind e dyzet) për grupin l I të 
dhe Fr. Shq. liO (gjashtëdhjet) për grupin e 11 l të në 
favor të Prefekturës së Beratit, shumë c cila do të 
kthehet sipërmarrsit kur të marr fund kontrata dhe 
ofertonjësvet dorëheqës aty për aty. 

20. Oferta do të bëhet në zarfe të mbyllura ct:·<' 
të vulosura me dyll lë kuq dhe të mbajë zbritjen e 
përqint; zbritja do lë bëhet në një përqindje mbi çdo 
grup dhe veçanërisht për çdo send; çelja e zarfevet 
bëhet prej kryetarit të komisionit të adjudil: 1 tës, në 
prezencën e ofertonjësvet në ditën dhe orën e sipër 
shënuar si mbas nenit 38 të rregallores për zbatimin 
e ligjës së kontabilitetit të përgjithshëm të Shtatit. 

'21. Koha që sheh dobi sipërrnarrsi" fillon nga 
data e nënëshkrimit të kontratës definitive dhe mba 
ron më 30.6.HH3-XlX; kur sipërmarrsi nuk plotson 
detyrimet që do të marr përsipër me kontratë, humb 
garancia, e cila vetëm me vendim të këshillit Shtetit 
rregjistrohet e ardhur Shtetnore, duke qenë si për 
marrsi i lirë t'i drejtohet Gjyqit për ç'do pretendim 
që të ketë. 

22. Buka do të gatohet prej mjellit të grurit dhe 
do të jetë baras me kualitetin e mjellit Nr. 2 të fab 
rikës Fjerit ose VU. Shijaku dhe e pjekur mirë duke 
ja dorëzuar rregullisht me shpenzime të sipërmarrsit 
Zyrës së burgut, gjithënjë një ditë më vonë nga dita 
e pjekjes. 

23. Sapuni do të jetë i kualitetit të parë të vë- • 
ndit dhe dorëzimi do të bëhët në Zyrën e burgut 
me shpenzimet e sipërmarrsit. 

24. Fshesat do të jenë të kualitetit të mirë dhe 
.të bëra në vënd ashtu dhe teneqet, legenat, kyçet, 
furçet duhet të jenë U~ reja e të mira; gëlqerja do të 

jetë kokël dhe o djeguri mirë, lla mpadinat të jenë të 
mira dhe të reja dhe do të sillen në zyrën e burgut 
me sh pen zi met e si përmarrsit. 

25. Qymyri do të jem prej dushku e sbko;1,ë, i 
thatë dhe i pa përzjerë me dhe ose gurë dhe mos të 
kctë tos, si dhe vaj-guri u, jetë i mirë po ashtu 
edhe kovat e litari. 

2G. Në rast se sendet e lartë-përmendura nuk 
do të jenë si mbas kualitetit të lartë përmendur, ad 
ministra ta e burgut në bazë të njëj proçes verbali që 
do të mbajë rregullisht ka të drejtë t'i kthejë duke i 
blerë në treg për llogari të sipërmarrsit. 

27. Sipërmarrsi detyrohet të vazhdojë dhënjen e 
bukës dhe të sendevet të tjera deri në liO (gjashtë 
dhjet) ditë mbas mbarimit të afatit të kontratës me 
çmimet e pajtuara, në rast se kontrata e re nuk do 
të jetë e përfunduar. 

28. Çmimi i seudevet të sipër-shënuara do t'i 
p:1guhet si përmarrsit nga arka e Fina ucës Beratit 
mbasi të ketë paraqitur rregullisht dokumentat justi 
frkonjëse të vërtetuara rregullisht nga autoritetet 
kom pelente. 

29. Sipërmarrsi është i detyruar W japë edhe 
sende që mund ti• nevojiten e që nuk i përmban kon 
trata, me çmimet qi; shiten 11ë treg. 

30. Konfliktet që mund rn n<lodhir, në mes të 
Nëpunsit të burgut dhe të sipërrnarrsit mbi kualite 
tin e sendit. zpjirlhen prej këshillit të Bashkis Hë ve 
ndit, duke u marrë dhe mendimi konsulliv i dy eks 
pertavet. 

31. Shpenzimet për lidhjen e kontratës, të shpa- 
' llj es në Fletoren si dhe për protestën e të tjera qt• 

mund të dalin i ngarkohen sipërrnarrsit. 
32. Nga vonimi i pagesës deri në I re muaj, si 

përmarrsi nuk ka lë drejtë për prerjen e ushqimit 
ose dhënjen e sendevet të tjera lë përshkruara më 
sipër. 

Tiranë, me 8-9-1!>42-XX 
Prefekti i Beratit 

Shpallje Gjyqesh 

VENDIM 
Av. ZZ. Hilmi Dakli dhe <;jon Vlashi, banues 

në Durrës, si përfaqësues të përgjithshrnë të Comm. 
Giuseppe Cafulli-t, i Firmës Giuseppe Cafulli, banues 
në Durrës, në bazë të prokurës përgjithëshme redak 
tuar prej Noterit Publik të Durrësit Z. Esad Bejleri 
nr. rep. 10890 date 9-5-1n4'!, me kërkesën e paraqitur 
kësaj Gjykate me dalë të sotme, kërkojnë sekvestri 
min konservativ të automjetit Alfa Romeo, me tabe 
llë 41068 Roma, të pronarit saj Buongirolamo Renato 
nënshtetas italjan e sot me banim të paditur në Shqi- 
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pri, për sigurimin e shumës fr. shqip. 10.380 (dhjetë 
mijë e treqint e tetëdhjetë), si dëm shpërblim nga 
heqja prej Shoqnis të automjetit sipër-diftuem, të ci 
lin në bazë të shkresës private lëshuar asaj Firme 
ishte i lidhur me e punuë për llogariëtë saj kundrejt 
shpërblimit dhe modaliietevet të caktue::n në'të për 
një vit dhe për anticipime që i përmenduri Buongi 
-olamo Renato ka tër hjekë prej Firmës Cafulli për 
t'i llogarit në pnnen që do të bënte. 

Me qenë se kërkimi i sekvestruesit është i drejtë 
dhe i ligjëshëm dhe bazohet në shkresën private dt. 
10 Dhetor 1941 si dhe me difresat e maadat-pagimit 
të parapagueme. 

Me qenë se për të sigurue dëmet eventualisht 
kishte me pësue i sekvestruemi në rast se del i pa 
drejtë në kërkimet e tija Firma sekvestruese ju kër 
kue dhe paraqiti me datë të sotme r,jë garanci prej 
4000 (katërmijë) fr. shqip., simbas shkresës datë 20 
Gusht 1942 të Bankës Kombtare lë Durrës, dega e 
Durrësit. 

p r a, n d a .i 
Në bazë të neneve 8 lë Ligjës së Paqit, ::l89, 

390 Lë su. rt Pr. C. 271 lë Pr. Sivile, 
VENDOSI 

Sekvestrimin konservativ të automjetit, me ta 
hellë 41068 Roma, ndodhur në Rranishten e Durrë 
sit, pronë c Buongirolamo Renato, nenshtetus italjan 
e sot me banim të paditur në Shqiprië, duke ja do· 
rëzuc Firmës Cafulli si dorë-besnike, për sigurimin e 
shumës prej fr. shqip. 10.1380 (dhjetë mijë e treqiut e 
tetëdhjetë). 

Një kopje e këtij vendimi t'i referohet Zyrës së 
Përmbarimit të këtushme për ekzekutim, dhe nga një 
kopje tjetër t'ju referohet Zyrës së K.T.A.M.it në Ti 
ranë dhe kjo Zvres kompetente të Romës tue ju njof 
tue telegrafisht përmbajtja e këtij vendimi, si dhe një 
kopje tjetër t'i komunikohet të paditurit dhe aktet e 
kësaj çështje ti dorëzohen t'interesuemit për me ngrit 
padin themelore pranë Gjykatës kompetente. 

Durrës, me 22 Gusht 1!)!2-XX. 
Sekretari: Nd. Gj. Paqtues : 

sekvestruesit : 
fr.shq. 

Shpenzimet e paguara prej 
Për regj. e kërkesë e kopjes 
,. taks vendimi 
,. ,. katër kopje vendimi 
,. » 150/o mbi taks komunal 
> ,. 02,0/0 » ,. Arësirn 
,. » pulla vendimet, diflesat e tj. 
• botim 110 Fletoren Zvrtare 
Shuma totale gjashtëdhetepesë e 57% 

Durrës, me 22 Gusht 1!)42 XX. 

20 
4 
3,95 
0,52 
24,50 
10,60 
65,57 

Sckrcta"ri: 

VENDIM 

Av. Z. Hilmi Dakli e Gjon Vlashi, banuesa në 
Durrës, si përfaqësues të përgjithëshmn të Comm. 
Giuseppe Cafull-it, i Firmës Giuseppe Cafulli, banues 
në Durrës, në bazë të prokurës përgjithëshme redak 
tuar prej Noterit Publik 1 ë Durrësit Z. Esad Bejleri 
nr. rep. 10890 datë 9-5 1942, me kërkesën e paraqi 
tur kësaj Gjykate dt. 5-8-194~, kërkojnë sekvestrimin 
konservativ të një automjeti Fiat lip. 634 me tabellë 
608 Du të pronarit saj de Arcangelis Luigi, shtetas 
italjan e banues në Shqiprië me banim të padijlur, 
për sigurimin ~ shumës pr~j fr. shqip. 16000 (gjashtë 
mbëdbjetmijë), si dam shpërblim nga herrja prej sbo 
qnije të automjetit Marka Fiat tip, 634 me tabeilë 
DU, të cillin në bazë të shkresës private e lëshuar 
asaj Firme ishte lidhur me e punue për Jlogarië të 
saj kundrejt shpërblimit dhe modalitrtevet të cak· 
tuern në 'te për një vit dhe për anticipime që i për 
menduri De Arcangelis Luigi ka tërhjek prrj Firmës 
Cafulli për t'i llogaritë në punen që do të bënte. 

Me qenë. se, kërkimi i sekvestruesit është i 
drejtë dhe i ligjëshëm dhe bazohet në shkresën pri· 
vate me datë 10 Dhjetor H)41 si dhe me diftesat e 
mandat-pagimit të parapaguern. 

Me qenë se, për të siguruar damet që eventua 
iisht kishte 1ne pësue i sekvestruemi në rast se del 
i pa drejtë në kërkimet e tija, Firma sekvestruese ju 
kërkue dhe paraqiti me datë të sotme një garancië 
prej 4000 (katërmijë) Fr. Shqip. simbas shkresës dt. 
20.9.1012 të Bankës Punës Dega e Durrësit. 

Prandaj, 
Në bazë të neneve 8 të Ligjës paqit, 389, 390 

të Sht. JI Pr. C. e 271 të Pr. C. 
VENDOSI 

8ekvestrimin konservativ të automjetit Fiat, tip 
6:34, me tabellë 608 DU, të De Arcangelis Luigi, ndo 
dhur në Rranishten e Durrësit, duke ja dorëzue Fir 
mës Cafulli si dorë besnike, për sigurimin të shumës 
të sipërdiftuem 16000 fr. shqip. 

Një kopje e këtij vendimi t'i dërgohet Zyrës së 
Përmbarimit për ekzekutim, një kopje të paditurit 
për komunikim simhas dispozilave proceduriale dhe 
një kopje Zyrës së K.T.A.M.-it në Tiranë për të bërë 
shenimet e rastit dhe aktet e kësaj çeshtje t'i dorë- 
zohen t'interesuemit për me ngreh padijen themelore 
pranë Gjykatës kompetente. 

Durrës, me .22 Gusht 1942-XX. 
Nd. Gj. Paqtues : 

Sekretari: 
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Shpenzimet e paguara prej 
Për regj. e kërkesë e kopje 
,, taks vendimi sekvestroje 

tre kopje vendimi " 
,, 15°/0 mbi taks komunal ,. 
~ 0]% ,, ,, Arësimi ,, 
~ pulla vendimet, diftesat o tj. ,, 
,, bo! im në fletoren zyrtare ,, 
Shuma totale gjashtëdhjet e katër e 62°fo ,, 

Dunës, me 2~ Gusht 1942-XX. 

anës sekvestruese 
fr.shqip. 2 

20 
3 
3,75 
0,50 
23,60 
J0,60 
6H,45 

Sekretari: 

Akt-Gjy!<im 
N' Emër të Madhënis së Tij 
VIKTOR EMANUELIT III 

Për Hir të Zotit dhe Vullnet të Kombit 
Mbret i Italis dhe i Shqipnis 

Perandor i Etiopis 

Gjykatata e Shk. 1. Beratit në përfundim të pa. 
dies që Prokurorija e Mbretit ngrehu; 

K lJ N D R A 
Asirn Abdullah i biri Rushitit dhe i Nurije lin 

dur në Kosovë dhe banues në katundin Qenas të 
Fierit i pa martuarë i pa dënuarë anallfabet; 

I AKUZUEM 
Për shkak se ka hyrë e vjedhur dyqanin o an 

kuesit Ferrik Ibrahimit nga Fieri; 
Për arsyet e theksueme në proces· verbalin e 

gjykimit dhe në bazë të nenevet 44S Nr. 4, ;>5 Nr. 2 
në kombinim me nenin 4...":l Nr. 4, 5 të K. Penal e 5;> 
~ f. të atij Kodi, 

VENDOSI 
Dënimin e të nallë përmendurit me dy muaj 

burgim të rënd dhe faljen e këtij dëshkirni në bazë 
të nenit 2 të Dekretit Mbretnor mbi anistin dhe falje 
datë 10.5.41-XX tue ju ngarkuarë dhe shpenzimet gjy 
kore fr.shq, 10 (dhjetë). 

Me qenë se ky vendim i shtohet tagrit të kundër 
shtimit dhe të diktimit, për arsyet e mos-gjetjes të 
pandehurit shpallet në Fletoren Zyrtare dhe ky botim 
zë vendin e komunikimit. 

Berat, më 10.9.1912-XX. 
Kryetari 

LETËR - THIRRJE 
Thirret me u prezantue në kët Gjykatë me" 

datën 20-10 1942-XX, ora 9 para dreke i pandehu 
ri Zef Can Mustakun dhe i Fatimes vjeç 27 i li 
ndun e banues në Shkodër. 

Durrës, me 14-9-1942-XX. 
Gj. Hetues: 

* * * 
Thërritet i quajtuni Kristo Zafiri Tërpei, banuës 

më parë në Tetovë, dhe tash me banim të pa dilun 
në Bullgari, që të paraqitet para Gjykatës Shk. L Te 
tovës, me datë 4-10-9'12 ora 10 para dreke i akuzuar 
për kalim kufini pa pasaport; në mos paraqitjen e 
tijë në ditën dhe orën e sipër shënuar, ka për t'u 
vepruar si mbas ligjës. 

Tetovë, më 5 Shtatuer 19t2-XX. 
Gjyqtari Filluer: 

* * * 
Nele Smilku, nga katundi Jellovcë të Gostivarit 

e Lash me banim të pa-ditun në ,Jugosllavi. ftohet si 
i padituri për me u-prezantue para kësaj Cjykate me 
datë 23 Xll-1942-XX, diteu e Merkurë ora lO para 
dite, për me ju përgjegjë padiës së ngrehun prej pa 
ditsit Sefer Emrullah Saliut, nga katundi Reç, për 
kthimin e dorëzimin të një are të pushtuerne të ndo 
dhun në katundin N ovoselle me emë 11 ,, Sfinca • prej 
dy kile vend, dhe o kufizueme : Një anë me areu e 
Ristau Zarifit, një anë me vijen e ujit Llakovica dhe 
nga dy anë me token c Davit Jovançe Maxha-s, me 
vleftë Fr. shq. 2.000 (dymijë). 

Në rast të mos prezautimit të tij me datën dhe 
orën e shenuemc ma sipër, gjyqi ka me u shikue në 
mungesën e tij. 

Gostivar, me 9-!l Hl42-XX. 
l'i d. Gj. Paqlues 

* * * 
Siljan Angelko, nga katundi Novosel! i Gosti 

varit e tash me banim të pa ditun në Jugosllavi, fto 
het si I paditun për me u prezantue para kësaj Gjy 
kate me datë 9W-12-19i2-XX, diten e Merkurë ora 
10 p. dite për me ju p1ërgjegjë padiës së ngrehun 
prej paditsit Nezir Mustafa Saliut nga katundi Reçan, 
për këthimin c një arë të pushtueme të ndodhuri në 
fushën e Novellës dhe e kufizueme: Një anë me pro 
jin e katundit, një anë me Rilan Zafirin, një anë 
me token e David Jovançes e nga ana tjetër me 
Kope Janin, me vleftë Fr. Shq. 1000 (njëmijë). Në 
i ast lë mos prezantimit të tij me daten e sipërme, 
Gjyqi ka me u shikue në mungesën e tij. 

Gostivar, me !l-9-19-i-2-XX. 
Gjyqtari Paqtues 

* * * 
Thërritet për tu paraqitur para Preturës Pog 

radecit D. P., më datën 24-10-942-XX, n'ora 10 para 
dreke, i pandehuri i qojturi Bahri Xhafer Kapllani, 
më parë banuës në Iagjën Zalo Prodani të Pograde 
cit e tash me banim të paditur në Shqipëri, i aku 
zuarë për shkak se nuk është paraqitur para Komi 
sionit të Kontrollimit si rekrut i dal-lindjes 1921. 
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Në rast mos paraqitje më datën e orën e siper 
treguarë të gjykimit ka për t'u vendosur vazhdimi i 
gjyqit uë mungesën e tij. _ 

Pogradec, më 4-9 942-:XX 
Pretbri 

* * * 
Me anën e kësaj shpallje lhiret i pandehuri Jani 

Baguca nga katundi Kukodhiq i Delvinës, qëndruës 
më parë në Tiranë e tash me banim të pa ditun në 
Mbretninë Shqiptare. për t'u paraqitun para këtij 
gjyqi, për me datën 19 10-9i2-XX, ora ·9 para dite, 
për t'i u përgjegjun pandehsis tij që i ngarkohet 
prej ankuësit Vangjel Kiços Martos nga katundi Ka 
kodhiq, për shkak se më datën 26 Maj 941 ka kryer 
për kundra ankuësit fajin e parashikuam prej nene 
vet 438 dhe 412 paragraf' i fundit të K. P. 

Mos ardhja e tij më datën e sipërme shkakton 
shikimin e gjyqit në mungesë të tij. 

Kjo thirje për Lë zënë vëndin e komunikimit 
shpallet në Fletoren Zyrtare ·të Mbretnis. 

Delvinë, me 8 8 1942-XX. 
Gjyqtari Paqtuës 

* * * 
.Me anën e kësaj shpallje thirret i pandehuni 

Luigi, i Andonit, banuës më parë në Porto-Edda, 
Shtetas Italian, Kaxhinjer i Puntorëve Portual, tash 
me banim të pa ditun në Mbretninë Shqiptare, për 
t'u paraqitun para këtij gjyqi, për më datën 19-10-42 
ora 9 para dite, për t'i u përgjegjun pandehsis tij 
që i ngarkohet për shitje sheqer Xhemil Begir Banit 
nga Porto-Edda me një çmim superior. 

Mos ardhja e tij më datën e sipërme shkakton 
shikimin e gjyqit në mungesën e tij. 

Kjo thirje zë vëndin e komunikimit. 
Delvinë, më 8-9-194-'2-XX. 

Gjyqtari Paqtuës 

* * * 
Thirret për me u-prezantue përpara Gjykatës 

Kolegjiale (D. P.) të Prizrenit, mëdatën 14-10-942-XX, 
elitën e Mërkurë ora 9 para dite, i qojtuni Azgan 
Ahmoti, nga katundi Berishë e Tropojës, tash me 
banim të padijtun në Shqipni, i akuzuem për gjuaj 
tje me qëllim vrasjeje, kundra Ibrahim Bekës nga 
ay katund para datës 7-4-1939. 

Mos-ardhja në gjyq, ka me shkaktue shikimin 
e gjyqit si mbas ligjit. 

Kjo shpallje e bolueme në Fletoren Zyrtare të 
.\lbretniës dhe zen vendin e Komunikimit. 

Prizren, më 11-9-52-XX. 
Kryetar' i Gjyqit 

* * * 
Thërritet i quajturi Svetko Svetkoi banuës më 

parë në Tetovë, dhe tash me banim të va dilun në 
Bullgari, që të paraqitet para Gjykatës Shk. I. Tetovës, 
me datë 16-1-0-9U ora 10 para. dreke, i akuzuar për ka 
lim kufini pa pasapoi t; në mos paraqitjen e tij 11ë 
ditën dhe orën e sipër shënuar, ka për t'u vepruar 
si mbas ligjës. 

Tetovë, me 5 9 942-XX. 
Gjyqtari Filluer : 

* * * 
Thëritet i quajtuni Bilbil Geloviq Gele, lindun 

në kat. Tudence në Bullgari, banues ma para në Te 
tovë, dhe tash me banim të pa ditun në Bullgari, 
që të paraqitet para Gjykatës Shk. I. 'I'etovës, me 
datë 16-10-94'2 ora 10 para dreke, i akuzuar për ka 
lim kufini pa pasaportë; në mos paraqitjen e lija në 
ditën dhe orën e sipër-shënuar, ka për t'u vepruar 
si mbas ligjës. 

Tetovë, me 5 Shtatuer 1942 XX. 
Gjyqtari Filluer: 

* * * 
Ndue Kol Ndoj, nga Oroshi i Mirditës, denue 

nga Gjykata e e Shkallës l-rë Shkodrës me tridhetë 
vjet burgim, tash i arratisun, thirret të prezantohet 
para Gjykatës Pagtuese të Matit (D. Penale) me datë 
27 'I'etuer 1942-XX ore 10 para dreke diten e Premte, 
për. t'u gjykue si i pandehun përse me datë 19-8 941 
asht arratisun nga burgu i Burrelit. 

Bahet shënim se në rast të mos paraqitjes në 
në datën dhe orën e caktueme gjyqi ka me u shikue 
në mungee ë. 

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

Burrel, me 2 Shtatuer 1 °H-XX 
Gjyqtari Paqtues : 

* * * 
Thërritet i quajturi Jovan Dragoslav Mikaili, ba 

nues ma parë në Tetovë, dhe tash me banim të pa 
ditun-në Bullgari, që të paraqitet para Gjykatës Shk. 
L Tetovës, me datë 16.10.942 XX ora 10 para dreke, 
i akuzuar për kalim kufini pa pasaportë në mos para 
qitjen e tijë me datën dhe orën e sipër shënuar, ka 
për t'u vepruar si mbas ligjës. 

Tetovë, më 5.9.194'2-XX. 
Gjyqtari Filluer : 

* * * Thriten me u prezantue në këtë Gjykatë si të 
pandehur me datën 23.10.94'2-XX të qojtunit Agush 
Zilfo Kasemi dhe Qemal Sulejman Seiti nga Katundi 
Krisodhal i Greqisë, të pandehur pse me dt. 16.5.942 
kanë kalue kufinin nga Greqija në Shqipni, tue sje 
llë dhe nji sasi vaj ulliri kontrabandë. 

Kjo Ftesë në Fletoren Zyrtare zen vendin e .ko- 
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munikirnit; dhe në mos paraqitjen tyre në F.iykalë di 
të I e sipërme ka me u veprue në mungesen e tyre, 
koiform nenit 21 të ligjit mbi disa ndrime. 

L bo hovë, me 7.!U)42-XX. 
Zv. Gjyqtari Paqtues 

LETËR FTESË 

Tlurret për me u prezantuar para Gjykatës Fi 
Iloro të Vlorës i pandehuri Mastrobuon Francesco, 
shtetas Italian, shofer e banuës në Vlorë, dhe tash 
me hanim të paditur, me datën '1\) Shtator HH2-XX 
9 p.d. për t' u gjykuar për fajin se ka qarkullue me 
maqiuë me shpejtësi të jashtëzakonëshme. 

Kjo letër ftesë botohet në Fletoren 7.yrtare të 
Tiranës dhe injoftohet të përmëndunit se ni' rast mos 
prezantimi ta tij ditën dhe orën e sipërme gjyqi ka 
m'u shikue në mungesën e tij. 

Vlorë, më 7.IX.1942-XX. 
Gjyqtari Filluer : 

* * * 
Ftohen për m' u prezantuar para Gjykatës Fi 

llore të Vlorës me datën 29 Sbtatuer 19,4,2-XX, ora 
9 p.d., si të pandehur të quajtunit Paolino Gattano, 
2) Autuori Andrea, :{) Gabriele Vencenco, .1,) Menna 
G:i rrnin, 5) Simonetti Domenico dhe 61 Ga pri Anto 
nin, për t'u gjykue për fajin se më dt. 28.VJ.1\l.1-2-XX 
kanë qarkullua në rrugët e këtij qyteti mbas orës ~3. 

Kjo letër ftesë botohet në Fletoren Zyrtare të 
Tiranës dhe u njoftohet të përmëndunve se në rast 
mos prezantimi të tyne ditën dhe orën e sipër tregue 
me, E!.iyqi ka m'u vazhdue në mungesën e tyne. 

Vlorë, më 7dX.1942·XX. 
Gjyqtari Filluer: 

• * * 
Thëritet i quaj turi Giordano Cristiano, Shtetas 

Italian, më parë qëndrues në Korçë si puntor në she 
shin e Ajropllanave dhe tash me banim të pa ditur 
në Shqipri, që të prezantohet para Gjyqit Filluer të 
Korçës dega penale, me datë 4 Nëntor 1!}42-XX di 
tën e Mërkurë dhe ora 9 para dreke, për t' u gjykuar 
si i pandehur për shkak se me datë 19.iU!l!t-XVIll, 
ka ofenduar në detyra e sipër patrullën e Karabine 
ris Mbretnore, kur kjo ish tue ushtruar fonksionin 
e tij. 

Në rast mos prezantimi me datën e sipërshë 
nuar gjyqi do shkaktohet në mungesën e tij. 

Korçë, më 7 Shtator 1942-XX. • 
Zev. Kryetari: 

* * * 
Thiret pik t'u prezantuar para kësaj Gjykate 

me datën 5 Tetor 194!-XX. n' ora 9 para dite i pan- 

dehuri i quajturi Llazar Kuqali, më parë banues në 
Vlorë dhe tash me banim të pa ditur, i akuzuarë se 
me datë 2B.6.1942-XX ka goditur me pëllëmbë pa i 
shkaktue ndonjë lezion ankuesin Loni Spiro nga Vlora. 

Kjo letër ftesë botohet në Fletoren Zyrtare dhe 
i njoftohet të përmendurit Llazar që ditën dhe orën 
e sipërme të prezantohet para kësaj Gjykate se për 
ndryshe ka me u shikue gjyqi në mungesë të tij. 

Vlori\ më 8.!l.1942-XX. 
Kryetari: 

* * * 
'!'hiret per t' _u prezantuarë para kësaj Gjykata 

me dalën ;") Tetor u' ora 9 para dite i pandehuri i 
quejtur Veli Mersin, më parë bauues në lagjen Va 
rosh të Vlorës dhe tash me banim të pa ditur, i pa 
ndehur se me datën 14.7.191-'1·XX ka ushtruarë vep 
rën e vet-gjyqësiës në dëm të Thoma Shytit nga 
Vlora. · 

Kjo letër ftese botohet në Fletoren Zyrtare dhe 
i njoftohet të përmendurit Veli se mos prezantimi i 
tij ditën dhe orën e sipërme ka me u shikuo gjyqi 
ut' mungesë tt> tij. 

Vlorë, më 8.!1.W42-XX. 
Kryetari: 

* * • 
'1 hriten të quajtunit Bllagola Bllazhe Sfetkoi 

dhe Tërpe Veselinif Mlladeni, banues më parë në 
Tetovë dhe tash me hanim të pa ditur në Bullgari, 
që të paraqiten para lijykatës Shk. I. Tetovës, me 
dalë 16 'I'etuer 1942-XX ora 10 para dreke, lë akuzuar 
për kalim kufini pa pasaport. Në mos paraqitjen e 
tyre në ditën dhe orën sipër-shënuar ka për t'u ve 
pruar si mbas ligjës. 

Tetovë, më 5.JX.1M2-XX. 
Gjyqtar Filluer : 

* * ·* 
Thriten të quajtunit 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 Shk. I. Tetovës, me datë :) 
Tetuer 1\)4~-XX ora 10 para dreke, takuzuar për 
kalim kufini pa pasaport. Nga mos paraqitja e tyre me 
ditën dhe· orën e sipër-shënuar ka për t' u vepi uar 
si mbas ligjës .. 

Tetovë, më 2 Sh' atuer 1!142-XX. 
Gjyqtar Filluer : 

* * * 
Thrilen të quaj tunit Boris lvani dhe Porsa J va 

ni banues më parë në Tetovë dhe lash me banim 
të pa ditun në Bullgari, që të paraqiten para Gjyka 
tës Shkallës I. Tetovës, me datë 5 Tetuer H)42-XX 
ora 10 para dreke, t' akuzuar për kalim kufini pa 
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pasaport. Nga mos paraqitja e tij më ditën dhe orën e 
sipër-shënuar ka për t' u vepruar si mbas ligjës. 

1'etovë, më 2 Shtatuer 1942-XX. 
Gjyqtari Filluer : 

* * •• 
Thritet i quajtuni llija Stefani, banues më parë 

në katundin Tetova dhe tash me banimin të pa di 
tun në Bullgari, që·të paraqitet para gjykatës Shka 
llës I. Tetovës, me datë 5 Tetuer 1942-XX ora 10 
para dreke, i akuzuar për kalim kufini pa pasaport, 
Nga mos paraqitja e tij me ditën dhe orën e sipër 
sbë11uar ka për t'u vepruar si mbas ligjës. 

Tetovë, më 2 Shtatuer 1942-XX. 
Gjyqtari Filluer: 

* * * 
'I'hritet i quaj tuni Tofilovic Panda banues më 

parë në Tetovë dhe tash me banimin të pa ditun në 
Bullgari, që të paraqitet para gjykatës Shkallës I. 
Tetovës, me datë 5 Tetuer 1942-XX, ora 10 para dre 
ke, i akuzuar për kalim kufini pa pasaport, Nga mos 
paraqitja e tij me datën dhe orën e sipër shënuar 
ka për t' u vepruar si mbas ligjës. 

Tetovë, më 2 Shtatuer 1942-XX. 
Gjyqtari Filluer : 

* * * 
Thritet të quajtunit Ljubica Spiri dhe Vera 

Spiri banues më par ë në Tetovë dhe tash me ba 
nim lë pa ditun në Bullgari, që të paraqitet para 
gjykatës Shkallës J. Tetovës, me datë 5 Tetuer 1942- 
XX, ora 10 para dreke, i akuzuar për kalim kufini 
pa pasaport. Nga mos paraqitja e tij'me ditën dhe orën 
e sipër shënuar ka për t'u vepruar si mbas ligjës. 

Tetovë, më 2 Shtatuer 1942-XX. 
Gjyqtari Filluer: 

* * * 
Thërriten 1) Joanis Jorgji Hanis, 2) Dhimitri 

Zisi Skaintis, 3) Gravos Jorgji Stefani, 4) Sokrast 
Arislidhi Jerasmokrish dhe 5) Sotiras Dhimitri Tho 
mopullos, nënështetas Grekë, nga katuedi Turnovë 
i Nënprefekturës Konicës (Greqi) dhe tash me banim 
të pa ditur në Shqipëri ose Greqh që lë prezanto 
hen para këtij gjyqi më dalë 18 Nëntor 1942 XX, 

· ditën e Premte dhe n' orën 9 para mes dite për t' u 
gjykuar si të pandehur për shkak se më datë 21 
Maj t942-XX kanë sjellë nga Greqia në tokën Shqip 
tare në mënyrë kondrabande një sasi vaj ullini dhe 
raki. 

Në rastin e mos prezantimit në datën e sipër 
me, gjykimi do të vazhdojë dhe përfundohet në mu 
ngesën e tyre si mbas ligjit. 

Kjo letër ftesë për të zënë vëndin e komuniki- 
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mit, botohet në Fletoren Zyrtare dhe një kopje e saj 
afishohet në koridorin e gjyqit. 

Ersekë, më 8 Shtator 1942-XX 
Gjyqtari Paqtues: 

* * * 
Thëritet Sporis Jani Kon omi, shtetas r. rr-k, nga 

katundt Straçanj i Nënëprefekturës Konicë (Greqi) 
dhe tash me banim të pa ditur në Shqipëri ose Gre 
qi, që të prezantohet para këtij gjyqi më datë 18 
Nëntor 1942-XX ditën e premte dhe në orën 9 para mes 
dite, për t' u gjykuar si i pandehur për shkak se më 
datë 22 Maj 1942-XX ka sjellë nga Greqija në tokën 
Shqipëtare në mënyrë kondrabande një sasi vaj ullini. 

Në rast mos prezantimi në datën e sipërme, gjy 
kin.i do të vazhdojë dhe përfundohet në mungesën 
tuaj si mbas ligjit. 

Kjo letër ftesë për të zënë vëndin e kom uni ki 
mit, botohet në Fletoren Zyrtare dhe një kopje e saj 
afishohet në koridorin e gjyqit. 

Ersekë, më 8 Shtator 1942-XX. 
Gjyqtari Paqtuës : 

SHPALLJE 
Thritet të prezantohet për gjykim para Gjykatës 

Fillore Gjinokastrës D.P. më datën 25.10.1942-XX ora 
9 në mëngjes Gjon Dakaj, ish Drejtor i Shoqërisë 
S.A.T.A. në Gjinokastrë, dhe sot me hanim të paditur 
në Shqipëri, i akuzuar se me datën 6.6.1942-XX ka 
qarkulluar duke dirixhuar automobilin e Kuesturës 
pa leje. 

Mos prezantimi tij me datën e sipërme, shkakton 
shikimin dhe vazhdimin e gjykimit në mungesë. 

Gjinokastrë, më 9.9.942-XX. 
Zëv. Kryetari 

* li- * 
Me anën e kësaj shpallje i njoftohet Lilo Kurës 

nga· Progonati, sot me banim të pa ditur· në Shqipëri 
se me vendimin e Gjykatës Kolegjale D.P. lë Gjino 
kastrës Nr. 81 datë 30.5.1942-XX, për fajin se më 
datën 16 Prill 1940 në kullotë dhe në fushën e katun 
dit Qestorat ka vjedhur një mushkë të zoj. Savo Mi 
hal Zografit nga ay katund, është ndëshkuar në bazë 
të neneve 448 Nr. 12, 81 të K.P. me. tre vjet burgim 
dhe me treqint (300) fr.shq. gjobë të rëndë, duke i 
ngarkuar spenzimet gjykore e duke qënë vendimi në 
fjalë i mundur për kundërshtim e diktim. 

Gjinokastrë, më 10.9.1942-XX 
Zëv. Kryetari 

* • 
* * 

Z. Kristo Adhamamidhit nga katundi Çatister · i 
Nënprefekturës Libohovës dhe tash me banim të pa 
ditur në Pater të Greqis: 
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Lajmëroheni që mbrenda tridhjet e tetë ditëvet 
që. pga data e këtij letër-lajmërimi në Fletoren Zyr 
tare t'i paguani kreditores t' uaj Polikseni Spiro Ta 
çit nga katundi Çatister shumën prej napolonavet ari 
120 (njëqind e njëzet), bashkë me kamatën e tyne, 
::;;hpenzimet e gjyqit dhe ato lë Përmbarimit të shkak 
tueme deri me sot, të cilat ja detyroni në bazë t' akt 
gjykimit të Gjykatës Paq+uese të Libohovës Nr. 1H 
datë ta.III.HH2-XX. 

Ky lajmërim për të zenë vendin e komunikimit 
në bazë të nenevet 50'2 dhe ;>11 të Sht. lf. të P.C. 
botohet në Fletoren Zyrtare dhe një kopje afishohet 
në koridorin e Gjyqit. 

Libohovë, më 12.IX.Hl42-XX. 
Përmbaruesi 

THIRJE 
Met Graceni nga Elbasani, tash i aratisun, ihiret 

të prezantohet para Gjyqit Kolegjial t' Elbasanit D.P. 
më dt. 19.10.1942-XX ora 9 para dreke, për t'u gjykue 
si i pandehur dhe i akuzuar për disa vjedhje të 
ndryshme. 

Në rast t~ mosprezantimit tij në <latën dhe orën 
e sipërsliënume. gjyqi ka m'u shikue në mungesën e 
tij. 

Elbasan, më' 12.9.1942-XX. 
Gjyqtari Fillor 

Vendim afati për t' aratisun 
Mbasi nuk asht zanun Bajram Coli, i biri i 

Colit, banuës në katundin Kolgecaj, ~i pandehet se 
me dt. 10-H-1941-XIX ditën e ... ka plagosë Zejnel 
Ibrahimin dhe vra bashkshorten e tij Zhuje, Krye 
taria e Gjykatës së Shk. 1-rë Prizrenit, që prej datës 
shpalljes të këti vendimi, të pandehunit përmendun 
i nep dhelë ditë afat, për me u prezantuë para gjy 
katës. Në qoftë se nuk i paraqitet gjykatës 
mbrenda këti afati vërtetohet se nuk don me 
ju bindë ligjës, dhe kështu ka me u shik-në 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 gjitb karabinierët e policët janë të detyruem 
me zanjen e tij. 

Për plotësimin e veprave të përmënduna i asht 
shkrue Prokuroriës Shtetit dhe në mbështetje të ne 
nit 371, 37:! të procedurës penale shpallet ky vendim. 

Prizren, më 14-8-194:~XX. 
Kryetari. 

•• 
* * * 

Mbasi nuk asht zanun Arif Neziri i biri i 
Nezirit, banuës në katundin Kolgecaj, qi pandehet se 

me datë 10 G-HM1-XIX, ditën e ..... kn plagosë 
Zejnel Ibrahimin, nam bashkëshorten P 1ij Zl111je ngn 
kat. Pac, Kryetarin e Ojyl-at/is Fi; Slik. 1-rë Priz 
ren, që prej datës ahpa lljes të këti vendimi, li' pa11dr 
hunit përmeudun i nep dhelë ditë afat, për me u pre 
zu.tuë para gjykatës. Në kioftë se nuk i paraqitet 
gjykatës mhrenda këti afati vërtetohet se nuk don 
me ju bindë ligjës, dhe kështu ka me u shikuë gjyqi 
në mungesë, kan me ju rrëzue të drejtat civile, ka 
me ju sikvestruë pasunia dhe me aR nji mënyrë nuk 
ka me pisë të drejtë ankimi mbi.veprimet e bamuna. 

Të gjith karabiniert e policët janë të dety: uern 
me zanjen e tij. 

Për plotësimin e veprave të përrnenduna i asht 
shkrue Prokuroriës Shtetit dhe në mbështetje të im 
nit :371, 37'2 të procedurës penale shpallet ky vendim. 

Prizren. më 14 8- 1\)4.2 XX. 
Kryetari. 

* * * 
Mbassi nuk i\sht znnun Selim Ne ka, i biri i 

lljazit, banues në katundin Kalis qi pe nrk het 
se me datë 12 9 Hl40-XY II I ka vram të qujtu 
nin Hasan Mehedinë nga ay katund, Kryetaria 
e Gjykatës së Shk. l-rë të Prizrenit që prej datës 
shpalljes të këti vendimi, të pandehunit përmendun 
i nep dhetë ditë afat, për me u prez antue para l!.iY 
katës. Ni; kjoftë Re 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 sikvestrue 
pasunis 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 
shkrue Prokuroriës Shtetit dhe në mbështetje të ne 
neve 371, :}7 ! të procedurës penale shpallet ky vendim. 

Prizren, më 14.8.1942-.XX. 
Kryetari. 

* * * 
Mbasi nuk asht zanun Sherif Rushiti, i biri i 

Rushitit, banuës në katundin Gabinë, qi pandehet se 
me d, 24.5.19U-XlX ditën e ..•... ka plagosë të 
qujtunin Shpend Rexhepin po nga ay katund, Krye 
taria e Gjykatës së Shk. I rë Prizrenit që prej datës 
shpalljes të këti vendimi, të pandehunit përmendun 
i nep dhetë ditë afat, për me u prezantuë para gjy 
katës. Në kjoftë se nuk i paraqitet ~jykatës mbre 
nda këti afati vërtetohet se nuk du,1 me ju bindë li 
gjës, dhe kështu ka me u shikuë gjyqi në mungesë, 
kan me ju rrëzue të drejtat civile, ka me ju sikves- 
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truë pasunia dhe me as nji mënyrë nuk ka me pasë 
të drrjtë ankimi mbi veprimet e bamuna. 

Të gjilh karabinierët e policët janë të detyruem 
roe zanjen e tij. 

Për plotësimin e veprave të përmënduna i asht 
shkrue Prokurori~s Shtetit dhe në mbështetje të ne 
neve 371, 372 të procedurës penale shpallet ky 
vendim. 

Prizren, më 14.8.HJ42-XX. 
Kryetari: 

* * * 
Mbassi nuk asht zanun Myslim Peza e Kajo 

Karafil Kajani banuës në Pezë të Madhe, qi 
pandehen se me datë 5. 12. 1941-XIX kau vrarë 
të qujtunit Abdurrahim e Qerim Shehin, Krye 
taria e Gjykatës SB Shk. Irë Durrës, që prej datës 
shpalljes të këti vendimi, të pandehunve përmenduri 
u nep dhelë ditë afat, për me u prezantuë para gjy 
katës. Në kjoftë se nuk i paraqiten gjykatës mbrenda 
këti afati vërtetohet se nuk duen me ju binJë ligjës, 
dhe kështu ka me u shikuë gjyqi në mungesë, kan 
me ju rrëzue 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 zanjen e tyne. 

Për plotësimin e veprave të përmënduna i asht 
shkrue Prokuroriës Shtetit dhe në mbështetje të ne 
neve 371, 372 të procedurës penale shpallet ky vendim. 

Durrës, më 5.9.1942-XX. 
Kryetari 

* * * 
11 basi nuk fisht zanun Shaqir Çeka, i biri i Da 

liut, banuës në katundin Kalis, qi pandehet se me 
d. 12.9.1940-XVIJI ka vramë të qujtunin Hasan )1e 
hedinë nga ay katund, Kryetaria e Gjykatës së Sbk. 
l-rë Prizrenit që prej datës shpalljes të këti vendimi, 
lë pandehunit përmenduri i nep dhelë 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 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 polirët janë të detyruem 
Ille zanjen e tij. 

Për plotësimin e veprave të përmenduna i asht 
shkrue Prokuroriës Shtetit dhe në mbështetje të ne 
neve 371, 372 të procedurës penale shpallet ky vendim. 

Prizren, më -14.8. HH2-XX. 
Kryetari 

* * * 
Mbasi nuk asht zanun Zejnel Kotarja , i biri i 

Saliut, banuës në katundin Kalis, qi pandehet se me 
d. 12.9.940-XV fil ka vramë të qujtuoin Hasan Mehe 
dinë nga ar kat ml. Kryetarja e Gjykatës së Shk. Irë 
të Prizrenit, që prej dalës shpalljes Hi këti vendin i, 
të pandehunit përmendua i nep dhetë ditë afat j.ër 
me u prezantuë para gjykatës. Në kjoftë se nuk i 
paraqitet gjykatës mbrenda këli afati vërtetohet Re 
nuk don me ju bindë ligjës, dhe kështu ka me u shi 
kuë gjvqi 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 përrnënduna i asht 
shkrue Prokuroriës Shtetit dhe në mbështetje të ne 
neve 371, 372 të procedurës penale shpallet ky vendim. 

Prizren, më 14.8.1942-XX. 
Kryetari 

* * * 
Mbasi nuk asht zanun Zejnel Kabashi, i hii i i 

Ibrahimit, banuës në katundin Luzhë, qi pandehet 
se me dt. 20.III.1940-XIX, ka vra vdekun të qujtunin 
Zeqir Fasllinë nga ay katund, Kryetaria e Gjykatës 
së Shk. I-rë Prizrenit, që prej datës shpalljes të këti 
vendimi, të pandehunit :përmeriduo i nep dhelë ditë 
afat, për me u prezantuë para gjykatës. Në kjoftë se 
nuk i paraqitet gjykatës mbrenda këti afati vërteto 
het se nuk don me ju bindë ligjës, dhe kështu ka 
me u shikuë gjyqi në mungesë, kanë me ju rrëzue 
të drejtat civile, ka me ju sikvestrue pasunia d lie 
me as nji mënyrë nuk ka me pasë të drejtë ankimi 
mbi veprimet e bamuna. 

Të gjith karabinerët e policët janë të detyruem 
me zanjen e tij. 

Për plotësimin e veprave të përmënduna i asht 
shkrue Prokuroriës Shtetit dhe në mbështetje të ne 
neve 37 J ,372 të procedurës penale shpallet ky ven 
dim. 

Prizren, më 14.3.1942-XX. 
Kryetar i. 

* * * 
Mbasi nuk asht zanun Sali Rrahmani, i biri i 

Rrahmanit, banuës në katundin Bardhoc, qi pande 
het se me d. 13.2.1941-X[X ka vra vdekun të qujtu 
nin Sulë Zeqirin, nga ay katund, Kryetar ia e Gjyka 
tës së Shk. I-rë Prizrenit që prej datës shpalljes të 
këti vendimi, të pandehunit përmendun i nep dhelë 
ditë afat, për me u prezantuë para gjykatës. Në kjof 
të se nuk i paraqitet gjykatës mbrenda këti afati 
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vërtetohet se nuk don me ju bindë ligjës, dhe kësh 
tu ka me u shikuë gjyqi në mungesë, kanë me ju 
rrëzue të drejtat civile, ka me ju sikvestruë pasunia 
dhe me as nji mërmyrë nuk ka me pasë të drejtë 
ankimi mbi veprimet e bamuna. 

Të gjith karabinierët e policët janë të detyruem 
me zanjen e tyre. 

Për plotësimin e veprimeve të përmenduna i 
eshtë shkrue Prokurorie Mbretënore dhe në mbë 
shtetje të nenit 37 l e :37~ të Procedurës penale shpallet 
ky vendim. 

Prizren, më 14 VIII.1942-XX. 
Kryetari 

* * * Mbasi nuk asht zanun Selim Gola, i biri i Ra- 
mës banuës në kat. Koçanaj, qi pandehet se me d. 
Prill 1941-XIX, ka vra vdekun të qujtunin Ukë Alinë 
po nga ay katund, Kryetaria e Gjykatës së Shk. l-rë 
Prizrenit që prej dalës shpalljes të këti vendimi, të 
pandehunit përmendun i nep dhetë ditë afat, për me 
u prezantuë para gjykatës. Në kjoft se nuk i paraqitet 
gjykatës mbrenda këti afati vërtetohet se nuk don 
me ju bindë ligjës, dhe kështu ka me u shikuë gjyqi 
në mungesë, kan me ju rrëzue të drejtat civile, ka 
me ju sikvestruë pasunia dhe me as nji mënyrë nuk 
ka me pasë të drejtë ankimi mbi veprimet e bamuna. 

Të gjith karabinierët e policët janë të detyruem 
me za njeo e tij. 

Për plotësimin e veprave të përmenduna i asht 
shkrue Prokuroriës Shtetit dhe r.ë mbështetje të ne 
neve 371, SH të procedurës penale shpallet ky vendim 

Prizren, më 14.8 1942-XX. 
Kryetari 

* * * 
Mbasi nuk asht zanun Rustem Sokoli, i biri i 

Sokolit, qi pandehet se me d. 21.6.1941-XI X: ka pla 
gosë të qujtunin Zeqir Selimin nga katundi Pla, Krye 
taria e Gjykatës së Sbk. 1-rë Prizrenit. që prej datës 
shpalljes të këti vendimi, të pandehuuit përmenduri 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 Iigjës, dhe 
kështu ka me u shikuë gjyqi në mungesë, kau me 
ju rrëzue të drejtat civile, ka me ju sikuesttuë pasu 
nia dhe me as uji mënyrë nuk ka me pasë të drejtë 
ankimi mbi veprimet e bamuna. 

Ttt gjitb karabinierët e policët janë të detyruem 
ll!e zanjen e tij. 

Për plotësimin e veprave të përmënduna i asht 
shkrue Prokuroriës Shtetit dhe në mbështetje u, ne 
neve 371, :J72 të procedurës penale shpallet ky ven 
dim. 

Prizren, më 14.8.1942-:XX. 
Kryetari 

* * * Mbasi nuk asht zauun Halil .Elezi, i biri i Mu- 
ralit banuës në kat. Pocestë, qi pandehet se me 
datë rn. 7. HH1, ditën e . . . . . . ka vjedhë në 
depon e ushqim we të Peshkopi, Kryetarin e Gjyka 
tës së Shk. I, Dibër, që prei datës shpalljes të këti 
vendimi, të pandehunit përmendun i nep dhetë dim 
afat, për me u prezantuë para gjykatës. Në kjoftë se 
nuk i paraqitet gjykatës mbrenda këli afati vërteto 
het se nuk don me ju bindë ligjës. dhe kështu ka 
me u shikuë gjyqi në mungesë, kan me ju rrëzue të 
drejtat civile, ka me ju eikvestruë pasunia dhe me 
as nji mënyr ë 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 përmëuduna i asht 
shkrue Prokuroriës Shtetit dhe në mbështetje të nene 
ve 371, 372 të procedurës penale shpallet ky vendim 

Dibër, më 11.9.1942-XX. 
Gjyqtari Piltuer : 

* • * 
Mbasi nuk asht zauun Aqif So poti i Li, i i Ismi- 

lit banues në katundin Brezhdan qi pandehet s11 

me datë f>. 9. 1934 ka luftue me pushkë· Ro 
jen e Kufinit lë Karabit, Kryetaria e Gjykatës së 
Shk. 1-rë Dibrës qt' prej <latës shpalljes të këti ven 
dimi. të pandehunit përmen.lun i nep dhctë ditë afat, 
pi'r me u prezantuë para gjykatës. l'ië kjoftë se nuk 
i paraqitet gjykatës mbrenda këli afati vërtetohet se 
nuk don me ju bindë ligjës, dhe kështu ka me u 
shikuë gjyqi në mungesë, kanë me ju rrëzue të drej 
tat civile, ka me ju sikveslrue 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 delyruem 
me zanje n e tij. 

Për plotësimin e veprave të përmeuduna i. asht 
shkrue Prokuroriës Shtetit dhe në mbështetje të ne 
neve 371, 372 të procedurës penale shpallet ky ven 
dim. 

Dibër, më 75).IH42-:XX. 
Nd. Kryetari i Gjykit 

• 

Sfitypshkrroja cNilcaj, Tiran& 

BKSH



Parte supplementare in Hngua italia~a a pag.10 

Viti XXI 

FLETORJA 
E MBRETNISË 

Nr.111 

Z.VRTARE 
SHQIPTARE 

Tiranë, e Hanë 28 Shtatuer 1942-XX 

BOTOHET PREJ MINISTRIS S£ KULTURt!S POPULLORE 

KONDITAT E PAJTIMIT 

PËR SHQIP,6RI, IT ALI e PERANDORI: për nji vit Fr. 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 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 po n'atë drejtim. 

P£RMBAJTJE 
1) Dispozita mbi ndalimet e importimit dhe t'eks 
'pcrtimtt me karakter ekonomik që janë të zbo 
tuëshme në Shqipni në vertyt të nr. 10 të lidhjes 
A të Konventës Tekniko-doganore midis Italis e 
Shqypnis/nënshkrue në Tiranë më 28 Maj 1939-XVII 
dhe aprdvue me Dekretin Mëkambësor datë 31 

Maj 1939 botue në Fletoren Zyrtare 
nr. 42 datë 13-6-1939 f. 1 

2) Vendime e Dekrete Ministruer ,, 8 

SOMMARIO 
Disposizioni sui divieti di importazione e di 
esportazione, di carattere economico rese ese 
cutive in Albania ai semi del n. 10 dell'allegato· 
A alla Ccnvenzione Tecnico doganale fro l'Itolio 
e l'Albonio firmato a Tirana il 28 Maggio1939 XVII 
approvata con decreto. Luogotenenziale del 
31 Maggio 1939 pubblicato nelle Gazzetta 

Ufficiale n. 42 del 13-6-1939 

Dekret-Ligjë Mbretnore datë 14 Nanduer 
1926 nr. 1923 - kthye në Ligjë më 

7 Korrik 1927nr.1495 

VITTORIO EMANUELE III 
PËR HIR TE ZOTIT E VULhNET TË KOMBIT 

MBRET' I ITALISË 
Mbasi u. pa Dekret-Ligj a Mbretnore datë 28 

gusht 1924, nr. 1320, kthye në Iigjën datë 11 fruer 
1926, nr. 298 dhe ajo datë 6 gusht 1926, nr. 1481; 

Mbasi t1 pa Dekret-Ligja Mbretnore datë 25 

TAKSA E REGULLA PËR SHPALLJET 

Kur nuk kalon një shtyllë (shqip e italisht) Fr. Shq. 10 
Për ma shumë se një sbtyllërpër çdo shtyllë • 5 

Botohen pa vlelti! shpalljet q'u përkasin gjyqe-..e ose adminla 
traU!a Shtetnore dhe ato të cilëauemc t'atilla ose tl! perjashtueme 
Iigjërlsht nga pagimi taksave Shtetnore, 

Shpalljet botohen rregullisht • kur nuk pengojnë rasje ti! po· 
saçme· ndër 3 numurat e para pas mbri-jes së tyre në Redaksi 

pagesa e shpalljevet bëhet ai edhe për pajtimet në Zyrat F(nanciare 

DREJTIMI p6r korrespondenc6 dhe pagesat 6sht 
M1NIST1US£ St KULTUR.tS POPULLORE 

(FLETORJA ZYRTARE) 
TIRAN£ 

shtatuer 1924, nr. 1462, kthye në ligjën datë 11 
fruer 1926 nr. 298 dhe ndryshimet e ma pastajme 
të listave të mallnave të ndalueme për importim 
dhe eksportim, lidhuri ligj es në fjalë; 

Mbasi u panë Dekretet Mbretnore datë 6 gusht 
1914, nr. 790 dhe 13 nanduer 1914-nr. 1232, 'të 
kthyem në Liqjen datë 17 fruer 1918 nr. 242; 

Mbasi t1 panë Dkretet Mëkambësorë da · ë 7 dhe 
tuer 1916 nr. 1727; 9 shtatuer 1917 nr. 1505, 26 
kallnuer 1919, nr. 132; Dekreti Mbretnuer datë 24 
korrik 1919, nr. 1296; Dekretet Mbretnore datë 4 
maj 1920, nr. 565 e 587, të kthyeme në ligjen datë 
17 prill 1925 nr. 473; 

Mbasi u pa art. 3 nr. 2 i Ligjës datë 3 kallnuer 
1926, nr. 100; · , : 

Mbasi u pa nevoja e ngutëshme dhe absolute 
me njisue me koordinue dhe me plotsue dispozitat 
fegjis!ative mbi landcn e ndalimevet t'importimit dhe 
t'eksportimit me karakter ekonomik; 

Mbasi u ndiq] ue Këshilli i Ministra vet; 
Me propozimin e Ministrit t'Onë Sekretar Shteti 

për Financat, nji mendimit me ata për Ekonominë 
Kombëtare dhe për Drejtësinë e Punrat Fetare; 

kemi dekretue e dekretojmë: 

TITULL' I 1-rë 
IMPONIM I NDALIMEVE, VUMJA E TYNE NË 

ZBATIM DHE FAKULTET DERGIMI 
KA PT IN Ë E I-rë 

RREGULLA TE PERGJITHSHME 
Art. 1 -- Asht i ndaluam importimi dhe ekspor 

timi i mallnavc t~ tregueme në tabellat ç bashkali- 
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dhuna A e B, me kufizimet që rezultojnë po prej 
këtqne tabellave, të vistueme, me Urdhën t'Onë, prej 
Ministrit propozues. 

Kurgja nuk ndryshohet për sa u përket ndali- 
meve të rrjcdhuna prej ligjavc të veçanta. 

Art. 2. - Ndalimet e eksportimit të rnallnave 
dhe derogimet përkatëse me karakter të përgjithëshem 
ose për kontingjentime të pergjitheshme kanë per t'u 
vue në veprim me Dekret Mbretnuer që do t'i 
paraqitet Parlamentit për kthimin në ligjë. 

Ministri i Financavet asht i autorizuem me ur 
dhënue me dekret të tij, nji mendimi me Ministrat 
për Punët e Jashtme dhe për Ekonomin Kombëtare. 
ndalimet importimi, të pergjithëshme ose përtej konti 
gjentimesh të caktue.i:e. të ci!at janë pa të nevojshme 
për dishiplinirnin ma të mirë të konsurnimeve t~ 
mbrendëshme. 

Ndryshimet e rasëshme tabellës A. kanë më qenë 
gjithashtu t'urdhenuerne me Dekret të Ministrit për 
Financat, nji mendimi me Ministrat për Punët e 
Jashtme dhe t'Ekonornisë Kombëtare. 

Art. 3. - Dispozitat me të cilat caktohen nda 
limet nuk u aplikohen derogimeve që rrjedhin prej 
traktatesh treqti]e, marreveshtje ose konventash treg 
tare. 

Art. 4. - Leje të posaçme në deroqim të ndali 
meve mund të jepen herë pas here, mbi kërkesë t'inte 
resuemve, prej Ministris së Financavet. 

Mbi lutjet deroqirni të ndalimevet e mbi oportu 
nitetin me ba koncesjone për kontigjentime të caktu 
eme, Ministri i Financavet ka me vendosuri mbasi· 
te ketë diqjue, në rasë se e shef t'arsucshrne, adrni 
nistra e interesue.ne dhe, për sa u përket ndali 
meve t'importimit, mendimin e nji Komiteti Këshi 
llues postafat të krijuam, formim'i të cilit ka me u 
urdhenue me Dekret po t'atij Ministri. 

KAPT IN ' e II-të 

IMPORTIM .ME ANE PAKO POSTASH .MAL!..\IASH 
TE NDALUEME 

Art. 5. - OMISSIS 

KAP TI N' e III -të 
LUNDRIM'! MBRENDESHEM (KABOTAZHE 

QARKULLIMI, NGARKIM PER NEVOJAT 
E ANIEVE DHE EKSPORTIM I PER 

KOHSHEM MALLNASH TE NDA 
LUEME PER EKSPORTIM) 

Art. 6. - Dërgimi në kabotazhe i mallnave të 
ndaluerne për eksportim i nënshtrohet dispozitave qQ. 
kanë për t'u caktua prej Ministrit të Financavet për 
me vërtetua rihgrnjen rnbrenda në Shtet !2 rnallnave 
mbrenda afatit të caktuam prej Doganës së limanit 
të nisjes. 

Për efektet e dispozitave mbi ndalimet ekspor 
timi quhet si eksportim edhe dergimi në qarkullim. 

Mallnat për të cilat nuk asht dhanë prova se 
kanë ri-hpe rnbrenda në Shtet në mënyrat që kanë 
për t'u caktua me anën e dispozitave të sipërme, 
kanë me u konsiderue si t'eksportuerne në mashtrim 
të ndalirnevet. 

Art. 7. - Lejohet ngarkimi për nevojë t'aniëve 
( proviste di bordo) të mall nave të ndaluerne për 
eksportim, mjaft që sasija e tune të jetë e kufizueme 
për nevojat e domosdoshme të lundrimit, sirnbas 
gjykimit t'autoritevc detare. 

Art. 8. -- Në rasat derogimi të ndalimeve për 
eksportim, t'autorizuerne prej Ministrit të Financaver 
për mallna të destinuerne me u importue rishtazi mbasi 
të kenë pësue [asht Shtetit nji punim ose ndryshim, 
i'i\inistri në fjalë, për me lejue eksportimin e përkohë 
shern, ka të drejtë me kërkue që, për sigurimin e ri 
importimit të mallnavc mbrcnda në Shtet t'i lësho 
het Doganës nji garanci që ka me u caktue si mbas 
vleftë~· së mallnave që eksportohen përkohësisht. 

KAPT IN' e IV-të 

DËRGIM PER KOLONIT.£ ITALJANE 

Art. 9. Ndalimet e eksportimit nuk janë të 
zbatueshme për mallnat që dërgohen në Kolonit Ital 
[ane, me përjashtim të drithnave edhe të shtazëve 
gjedhore, dergim'i të cilave ndër kolonitë i nënshtro 
het kufizimeve sasis dhe forrnaliteve që kanë për 
t'u caktua, njimendimi prej Ministrave të Finanave, 
të Ekonomisë Kombëtare dhe të Kolonive. 

KAPT IN' E V-të 

TRANSIT ~ TRASBORDIM DEPOZITIM NDER 
MAGAZINA DOGANORE DHE 

RI EKSPORTIM 

Art. 10. - Mallnat c ndaluerne me u eksportua 
nga Mbretnija dhe që mbr ijnë në nji liman të Shtetit 
me policë ngarkimi që tregon destinimin e caktuam 
qysh prej origjinit për n'Itali, ose që nuk ka destinim 
të siqurtë, nuk mund të-ri-dergohen jashta Shtetit 
me formalitetet e transitit doganor ose të trasbordimit 
kur janë partina të porosituna prej nji Administate 
Publike, ose prej nji Enti Publik, o si do qoftë kur 
të jenë të blemuna për nozullim të Vendit nën 
kontrollin e Administratave Shtetnore Kompetente. 

Rieksportimi prej dcpovet dhe rieksportirni me 
shkarkim të bo1etes s'importimit të perkohëshem për 
efektet' e dispozitave mbi ndalimet e eksportimit quhen 
si eksportim. 

.... OMISSIS .... 
I nënshtrohet dispozitave mbi ndalimin e ekspor 

timit hgernja në Depot e lira, ose në magazina të 
tjera që mbahen me dispozita të depove të lira, e 
rnallnave kombëtare ose të kombëtarizueme që j~në 

t~ ndaluerne me u eksportue. 
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TITULL' I II-të 
SHKELJE E NDESHKIMË 

KAPT I N' e I-rë 
SHKELJE E NDALIMEVE T'IMPORTIMIT DHË 

T'EKSPORTIMIT 
Art. 11. - Cilido që në çdo mënyrë eksporton 

mall që ndalohet me u eksportua. ose që , nuk e 
importon persri mbrenda në Shtet në mënyrat e 
caktueme prej dispozitave përkatëse, në rasë se asht 
dërgue në kabotazhe, ose që ndryshon drejtimin, për 
nji Shtet të huej, të nji malli, të destinuam qysh 
prej origjinit për nji liman Italian ose të Kolonive, 
ne rasën e parashikueme prej paragrafit të parë të 
nenit .1 O; ose që kërkon vetëm me e eksportua a me 
i ndrushue drejtimin, dertohet me burgim deri .në 
tre muaj dhe me gjobë të randë deri në Lit. 5000 
përveç konfiskimit të mallnavet. 

Shtetasi që kryen në tokë të huej nji prej veprave 
të paraparne në paragrafin e maparëshern dënohet 
simbas dispozitave po t'atij paragrafi. 

Po në ketë mënyrë dënohet kushdo që shkelë. 
dispozitat që u përkasin ndalimeve t'importirnit. 

KAPT IN Ë e II-të 
NDALIM CEDIMI Të LEJEVE PËR ËKSPORTIM 

OSE IMPORTIM 
Art. 12. - Lejet e eksportimit e t'importimit 

mallnash në derogim të .ndalirneve, të lëshueme në 
virtyt t'art. 4, janë të vlefshme vetëm për mallnat 
e dërgueme jashtë Shtetit ose t'importueme prej së ja 
shtëmi prej atij që ka kërkue dhe i asht lëshue leja. 

Kur nuk rezulton prej dokumenteve të dërgimit 
që dërguesi i mallnave për eksportim ose pritësi i 
atyne për importim asht ai mbi emnin e të cili(J 
asht lëshue leja përkatëse, Dogana mund të kërkojë 
që t'i provohet se këto rnallna janë po ato të dergueme 
jasht Shtetit për zotnuesit të lejes, në qoftë se janë 
mallna për të dalë jashtë Shtetit, ose që destinohen 
për te, në qoft se janë rnallna për importim. 

Art. 13. - Dënohet me ndeshkirnet që cakton 
neni 11, edhe aj-që, mbasi të ketë marrë lejen e 
importimit ose t'eksportimit mallnash në derogim të 
ndalimeve, u a çedon këtë të drejtë të tjervet pa .i 
dhanë çesjonarit dhe mallnat .që leja autorizon me 
importue ose eksportua. 

Po me kë.o ndëshkime denohet dhe aj që përdor 
pranë doganave nji leje të lëshuzme nji personi tjatër, 
per me importue ose eksportua mallna në derogim të 
ndalimeve, pa pasun prej zotnuesit të lejes edhe 
mallnat e paraqitu na për importim ose eksportim. 

TITULL I III-të 
bISPOZITA TË FUNDIT 

Art. 14. - Çdo dispozitë në kundërshtim me 
ketë Dekret abrogohet. 

Art. 15 - Ky Dekret ka me hye në fuqi qysh 

prej ditës së nesërme të shpalljes në Fletoren Zyr 
tare të Mbretnisë dhe ka për t'i u paraqituri Parla 
mentit për kthim në Liqjë. 

Ministri propozues asht i autorizuem me para 
qitë projekt-Iiqjen përkatëse. 

Urdhënojrnë që ky Dekret, i pajosun me vulën 
e Shtetit, të shtihet në Pë,.mbledhjen Zyrtare të Li 
gjeve dhe të dc'rreteve të Mb:e':ni:,ë Ita'jane tue i 
urdhënue cilit do që i përket me e zbatue dhe me 
bamun që të zbatohet. 

Dhanë në Romë, me 14 Kallnuer 1926. 
Vittorio Emanuele 

Mu3~o·ini -- Vo'pi - Bzlluzzo - Rocco 

Dekret Ligjë Mbretnore datë 20 Shtatuer 1934 XII 
nr. 1489 që i jep kompetencë Ministrit të Finan 
covet me caktue ndalime e kufizime të tjera 
mbi eksportimin e_ mollncve jashtë Mbretnisë 

VITTORIO EMANUELE III 
PER HIR TE ZOTIT E PER VULLNËT TË KOMBIT · 

MBRET 'I IT ALISË 
(OMISSIS) 

kemi dekretua e dekretojmë 
Art. 1. - I epet kompetencë Ministrit të Finan 

cavet, nji mendimi me Ministrat e Puneve të Jashtme 
të Korporatave - dhe të Bujqesis e Pyjeve - me cak 
tue kufizimin ose ndalimin e exsportimit për mallna 
të tjera përveç a'y::e të përrnbajtuna në tabellen B. 
lidhun Dekrct-Liqjës M.bretnore datë 14 nanduer 1926 
nr. 1923 kthye në Li gjë me 7 korrik 1927 nr. 1495 
dhe ndryshimeve të ma-pastajme. 

Art. 2. - Mbeten gjithmonë në fuqi dispozitat 
c Dekret-Ligjes Mbretnore tregue n'artikullin e ma 
parëshëm për deri sa mos t'jenë në kundërshtim 
me dispozitat e kësaj dekret-!igjë. 

Ad. 3. - Ky Dekret ka me hye në fuqi ditën e 
shpalljes në Fletoren Zyrtare të Mbretnis dhe ka për 
t'i u paraqituri Parlamentit për kthimin në ligjë. 

Ministri propozues autorizohet për· paraqitjen e 
projekt-Iigjës përkatëse. 

Urdhënojmë që ky Dekret, i pajisun me vulen e 
Shtetit të shtihet në Përmbledhjen Zyrtare të Ligjeve 
dhe të Dekreteve të Mbretnisë Italiane tue urdhenue 
cilin do që i përket me e zbatue dhe me bamun që 
të zbatohet. 

Vittorio Emanuele 
Dhanun në San Rossorc, më 20 Shtatuer 1934-XII 

Mussolini - Jung - Acerbo _., 
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Dekret-LigjëMbretnorë datë 3 Na~duer _19~5 ~IV 
n. 1891 që ndryshon mënyrat e importimit te 

mallnave prej së jashtmi 
VITTORIO EMANUELE III 

PËR HIR TË ZOTIT DHE VULLNET TE KOMBIT 
MB RE T'I IT ALISË 

(OMISSIS) 
kemi dekretua e dekretojmë: 

Art. 1. - Ç'pre] ditës së hymjes në fuqi të 
kë.ij Dekreti, rnallnat, importimi i të cilave në 1\1\bre 
tni i nënshtrohet leshimit të lejeve prej Ministris së 
Financave mbi propozimin e Intendencës Eprore për 
çkernbirnin e valutavet, janë ato që tregohen në ta 
belen A. të lidhun këtij Dekreti, e vistueme me ur 
dhën T'onë prej Ministrit të Financavet. 

Art. 2. - Mbeten të lira për importim në Mbret 
ni rnallnat që përmbahen në tabelen B. të vistnerne 
me urdhën t'Onë prej Ministrit të Financavet. 

Art 4. - Asht në fakultet të Ministrit të Finan 
cavct - në marreveshtje me Ministrinat kompetente 
dhe me Intendencen Eprore për çkembirnin e valu 
tavet -- me barnun ndryshime në tabelat e tregueme 
n'artikujt e maparshërn. 

Art. 4-5-6-7- (OM ISSI S)- 
Art. 8. - Ky Dekret ka me hy në fuqi të shtatën 

ditë mbas asajë të botimit në Fletoren Zyrtare të 
Mbretnis dhe ka me i-u paraqitë Parlamentit për 
kthim në Ligjë. 

Ministri propozues asht i autorizuam me para 
qituri projekt-ligjen përkatëse. 

Urdhënojrnë që ky Dekret, i pajosun me vulën 
e Shtetit, të shtihet në Përmbledhjen Zyrtare të Li 
qjave dhe të Dekreteve të Mbretnisë Italiane, duke ur 
dhënuc cilin do që i përket me e zbatue dhe me ba 
mun që të zbatohet. 

Dhanë në S. Rossore, më 3 Nanduer 1935-XIV. 
Vittorio Emanuele 

Mussolini - di Revel - Rossoni - Benini 

TABELA A.· 
Lista e mallnave për të cilat duhet leje e 11\ini 

strisë Financavct 

4 

(OMISSIS) 
TAB ELA B. 

Lista e rnallnave të li ·a për importim në Mbretni 
Numuri dhe germa e tarifës - Përshkrimi i Mallna·Jet 

368 Monedha prej bakri e 
legeve të tij 

të tij 
Dorëshkrime 

Ar në monedha 
Argjend në monedha 

U - PA 

865 
952/b 
953 

Me Urdhën të Madhënis së Tij Mbretit 
Ministri i Financavet 

Di Revel 

• 

Nr. Ill 

Dekret Ministruer d otë 3 Tetuer 1S.:9XVVI 
mbi ndalimet e eksportimit 

Ministri i Financave! 
nji mendimi me • 

Ministrin e Punve të Jashtmë 
Ministrin e Korporatave 

Ministrin e Bujqësisë e Pyjeve 
dhe me 

M-inistrip e Çkëmbimeve e Vleftave 
(OMISSI.S) 
Dekreton 

Art. 1. 
(OMISSIS) 

Art. 2. - Dispozitat e përmbajtuna n'art. 9 të 
Dekret-Ligje, Mbretnorc datë 14 nanduer 1926 nr. 
g·'J.3 bahen të zbatueshme edhe për mallnat e dërgue 
P!,~ di qt vendeve t' Afrikës Italjane-Posedimcntave 
Ii aljane t'Eqct t dhe Shqipnis. 

Art. 3. - (OMISSIS) 
Ky Dekret ka për t'u reqjistrue në ,K~shi- 

llin Kontrollues dhe ka me u shpalluri nij Fle 
torcu Zyrtare të Mbretnis ; 

Dekreti hyn në fuqi ç'pre] ditës së shpalljes, 
Romë, më 3 Tetuer 1939-XVII. 

Ministrat 
Di Revel · · Ciano - Lentini -- Rossoni 

Gu arnie 

Dekret Ministruer datë 28 Dhetuer 1939 · XVIII 
mbi mënyrën e importimeve qysh prej 

datës 1 Kallnuer 1940 
Ministri i Financavet 
nji mendimi me 

Ministrin e Punve të Jashtmë 
Ministrin e Korporatave 

Ministrin e Bujqësisë e Pyjeve 
Ministrin e Çkembimeve e Vleftave 

urdhënon: .. .u.: 
Art. 1 

Qysh prej datës 1 Kallnuer 1940, · të gjitha 
mallnar, importimi i të cilave, në shmanqje të ndali 
meve me karakter ekonomik në fuqi, ka qenë lejue 
drejt për së drejti prej Doganave,.... OMISSIS.... i 
nënshtrohen regjimit të 1 ejes, dhe prandaj përfshihen 
edhe këto në tabelen A. të bashkalidhun Dekretit iYU 
nistruer 24 Qershuer 1936-XIX e ndryshue ma vonë. 

Art. 2 
Kurrgja nuk ndryshohet për sa u përket rnallnave 

të lira për importim të përrnbajtuna në tabellen B. 
lidhun Dekret-Liqjes Mbre~nore dalë 3 Nanduer 1935- 
Xff nr. 1891, kthye në Ligje me 25 Maj 1936-XIV 
nr. 1329 - e ndryshueme me Dekret të Kryetarit 
të Qeverisë me 19 Nanduer 1937-XVI. 

Ky Dekret ka me u regjistrue në Këshillin hon- 
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trollues dhe ka me u botue në Fletoren Zyrtare të 
Mbretnisë. 

Romë, më 28 Dhctuer 1939-XVIII. 
MINISTRAT 

Di Revel - Ciano- Ricci -- 
Tassinari - Riccardi 

Dekret Ligja Mbretnore datë 6 Qershuer·.1940. 
XVIII nr. 588 që sjell shtrëngesa të rea 

mbi eksportimet 

VITTORIO EMANUELE III 
P:ËR HIR rs ZOTIT E VULLNET T:Ë KOMBIT 

MBRETI ITALISË E I SHQIPNIS1! 
PERANDOR I ETHIOPIS£ 

(OMISSIS) 
kemi dekretua e dekretojmë: 

Art. 1. - Për efektet e ndalimit t'eksportirnir 
sirnbas Dekret-liqjës Mbretnore 14 Nanduer 1926-V· 
nr. 1923-kthye në ligjë me datë 7 Korrik 1927-V 
nr. 1495 dhe ndryshue ma vonë, ndalohet: 

1) Me rieksportue rnallna të ndaluerne, që kishin 
hyc në Mbretni me importim të përkohëshern. 

2). Me ridergue jashtë Shtetit rnallna të ndalueme 
me u ekspotue, kuer këto të kenë hyemun në pritje 
të dëstinimit të tyne përfundimtar, nder depo doga 
nore të çdo lo]i qofshin, në depot e lira_ ose në vendet 
e lira. 

Art. 2. - Lejohet ngarkimi mbi anie për provista 
të bordit, i rnallnave të ndaluerne për nevojë të lun 
drimit, që ka për të caktue Dogana mbasi të ndi 
gjohet dhe autoriteti detar kompetent. 

Art. 3. - Mund t'akordohcn derogime të ndali 
meve të përrnenduna n'art. L prej Ministrit të Finan 
cave nji mendimi me atë të çkëmbimeve e të valutavet. 

Art. 4. - Dispozitat e Dekret - Liqjes Mbret. 
nor~ datë 14 Nanduer 1926 nr. 1923 që janë në kun 
dershtim me ato të ketij Dekreti abrogohen. 

Art. 5. - Ku Dekret ka për të hye në fuqi diten 
e shpalljes në Fletoren Zyrtare të Mbretnisë dhe ka 
për t'i u paraqitun Parlamentit. për kthimin në Liqjë. 

Ministri propozues autorizohet me paraqitë pro- 
jekt-liqjen përkatëse. . 

Urdhenojrnë që ky Dekret i pajosun me vulën e 
Shtetit të shtihet në Përmbledhjen Zyrtare të ligjave 
dhe të Dekreteve të Mbretnisë Italjane tue urdhenue 
cilitdo që i përket me e zbatue dhe me barnun që të 
zbatohet. 

Dhanë në Romë, më 6 Oershuer 1940-XVIII. 

Vittorio Emanuele 
Ciano - Ricci -~ Di Mussolini 

Revel - Riccardi - Tassinari 

Dekret Ministruer datë 15 Korrik 1940-XVIII 
mbi rregullimin e ri t' eksportimeve 

Ministri i Financavet 
nji mendimi me 

Ministrin e Punve të Jashtmë 
Ministrin e Korporatave 

Ministrin e Bujqësisë e Pyjeve 
dhe me 

Ministrin e Çkembimeve e Vleftave 
(OMISSIS) 
VENDOSI: 

Art. 1. - Ndalimi i eksportimit me karakter eko 
nomik ... OMISSIS ... shtrihet mbi të gjitha mallnat dhe 
prandaj mbi të gjitha zanet e tarifës doganore në 
fuqi. 

Art. 2. -- Ndalimi i përmenduri n'artikullin e ma 
parëshern asht i zbatueshem dhe për eksportimet prej 
Mbretnisë Shqiptare. 

Art. 3 - Derogime të këtij ndalimi mund t'akor 
dehen prej Ministrit të Financave nji mendimi me 
atë të Çkëmbimeve dhe të valutavet. 

Ky Dekret ka me u regjistrue në Këshillin Kon 
trollues dhe ka me u shpallun në Fletoren Zyrtare 
të 1)1bretni~. · , 

Ky Dekret ka me hye në fuqi ditën e shpalljes. 
Romë, më 15 .Korrik 1940-XVIII. • 

Ministrat 
Di Revel - Ciano - Ricci - Tas 

sinari - Riccardi 

Tabella e mallnave për të cilat doganat janë 
r autorizueme me lejue eksportimin 

drejt p~r së drejti 
Nr. i 
Tarifës 

ex 12 
ex 17 
ex 33 

Emertimi i gjasë 
Breshka 
Zhabjakë qjarpij uji-hardhuca 
Peshqë të gjallë për zbukurim-të per 
shirne bretkocat jeshile 
Kocatare ( si astakozi, sup je, karavidhe 
oktapodi, gafore e si këto) për haje 
Piperka të kuqe 
Sinap 
Barishte të freskëta me përjashtim t~ 
qepëve e barishteve të ngrime ( 1) dhe 
ato thjeshtësisht të mbutuna në ujë të 
krypun ose thjeshtësisht të thame. 
Domate, me përjashtim t'atune të ngri 
rnuna (1) t'atyne pa lëkure, qofshin dhe 
të grimuna ( 1) e ato të thata. 
Kapperi të njoma 

Agrume, me përjashtim: të tulit të por 
togales e limonave, të portogalave e li- 

1) Konsiderohen të ngrimuna prodhimet e ruj 
tuna në temperaturë nën 10 gr. 

ex 35 

55 
62 
77 

79 

80 
_ex 81 
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ex 85 

10fJ 
101 
102 
103 
10l! 
115 
114 

115 

116 
375 

ex l180 
4851a 

ex 486/b 
516 

518 
519 
543 
5l!l! 
5l15 
546 
547 
5l!8 

553 
554 

M5 
559 
560 
561 

82 
81! 

manave në u;ë të krupun. të portogahi 
ve e limonave të prera për gjysem, pa 
Jeng, në shelline. 
Ananas e banane 
Rrush, me përjashti t'atij të njomë e 
të thatë. 
Fruta të freskta të pa permenduna, për- 
veç aty ne të ngrimuna ( 1) - tulit të 
frutave-frutave të plota o të çame të 
rujtuna n'ujë o në p ega'i'je kimike 
për me i rujt - rushit të tha'ë, të 
prjshun, të vlefshem ve'ëm pë. indus 
tri. - fiqët thjeshtësisht të mbgtun 
në ujë të krypun; - qershitë e vish 
njet në anidrit solforik të shtimuna në 
fuçi, në sheka o nder enë të tjera të 
ksi llojit 
Këpurdha 
Tarfufe 
Arra të Kokos 
Ujna minerale 
Ujna gazoze 
Akull e borë 
Krypi:' deti dhe natura:e - mbas auto 
rizimit t' Administratës të Monopolit të 
Shtetit 

Duhane - mbas autorizimit t' Admini 
strates së Monopolit të Shtetit. 

Lang duhani 
Zhive (me anen e doganave të au'.orizu 

eme) 
Shiringa qelqi pa pjesë metalike 
Qelqe të punuerne për syza të zgjidhuna 
Syza e montatura syzash prej celuloidi 
Karro per rruga të zakonshme përveç 
automobilat 
Ztlta-I rresh qite se) 
Karoca të vogla 
Mermer natural 
Alabaster natural 
Mermer e alabaster të punuem 
Gurë per ndërtime 
"Koti" prej guri natural 
Griha për të mprehë e për të sterholue 
qofshin të montuerne, prej guri natural. 
Mokra (gurë-mullini) 
Drasa shkolle ardesi naturale ose arti- 
fiçialc 

Gurë për gëlqere e për çimento 
Gurë litografikë 
Gurë pornike (të natyrës vulkanike) 
Punime prej gurëve pomike qofshin të 

. 1) Konsiderohen të ngrimuntt prodhimet e ruj 
tuna në temperaturë nën 10 gr. 

ex .'i61 
ex f65 
ex 565 
ex 565 

571 
572 

573 
ex 605 

610 
ex 627 

628 

629 

630 

631 
632 
63!! 
635 
636 
637 
638 

ex 639 

6l! 1 
6l13 

660 
661 

662 
679-g 
683 
68/'i -q 
689-e 
694- ti 
69'1- bis 
711 
71 l! - a 

ex 716 
• 725 

i27 
7~ 

731 

bashkëpërzime me Iandë të tjera. 
f\alrame vajguri të butë 
Talko 
Mermer në pluhun 
Kuarcit, mbeturina pluhun granil i Kuar 

cit (përveç ranes kuarcoze per fabri 
kimin e qelqit 

Punime prej çimentoje 
Punime prej çimentoje të hashkueme me 
hekur ' 

Punime prej tebeshiri 
Kukunare të thata, te hapun, prej pishe 
Rreme 
Fletë palmesh e shelqësh 
Mobilje prej kallami, prej xunkthash ose 

shelqesh 
Punime të pa përmenduna prej xunkthi, 
prej shelgu, prej kashte, prej mbeturi 
nave të shares o prej Janda himesh tje 
ra si këto. 

Gërsheta prej kashte, prej ce'fash prej 
mbeturinave të shares· 

Fije të holla të saqjines 
Fshesa prej sagjine 
Qelibar 
Fildish 
Merxhan ( coralio) 
Sadef. 
Breshkë 
Kocka e punime kaçkash, koçka (su 
piesh. të thata 
Ambroine e Janda si këto 
Vojna të voj-gurit, vojna qi vijnë nqa 
punimi i katrameve parafinike të lig 
nitit. të torbes, të shistit e si këto. 

Etere për likerna e për parfumeri 
Profume sintetike dhe kostitucnte esen 
cash të pa përrnenduna 
Profumerina 
Oksid i merkurit 
Bikarbonat i sodiumit 
Klorur merkurik ( sublime korosive )' 
Nitrat i merkurit 
Sulfur i merkurit (çinabro e vermilion) 
Lithopon 

Kripna të pa përrnenduna të merkurit 

Shkrepca druni 
Dafina të thata 

Jodoform 
Ac:P!ate ose piro1ignite të pa përmenduna 
Bromure të metili+, të etilit, të metilinës 

c si këto. 
jodure të metilit, të etilit, të metilenes, 

(!he tjera produkte organik'! ~ çdo 
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732 

733 
734 
735 
758 
770 
773 
tt« 

ex 777 - a 

778-d 
ex 848 

855 
856 
857 

858 

859 

860 
861 
862 
863 
864 
865 
866 
867 
868 
86(: 

870 
871 - b 
872 
873 

874 
ex 875 

876 

ex 87i 

lloj i te pa përrnenduna specltiktsht, 
qe pëi mbajnë jodio 
Klorur« te metilit, të etilit, të metilenes 
e si këto. 

Laktate të pa përrnenduna 
Oksalatc të pa përrnenduna 
Salicilate e benzoate të paperrnenduna 
Rezorçin 
Rrënja reglise (di liquirizia) 
Manna gjithëfaresh ose në kallam 
Manni te 
Bimë e pjesë himesh, rnediçinale të pa 
përrnenduna indigene me përjashtim të 
valerianës e digitalës. 
Leng i reglisit 
Faesite (shtresa prej fibrash druni) ma 
zonite e Cel-Bes 
Punime prej karte e kartoni të pa për- 
rnenduna 

Letra Ioie 
Kartolina t'ilustruëme 
Kartela, etiketa, Iajmerirne e si kë.o, të 
litografueme ose të shtypuna me viza 
time o sbukurirne mbi kartë o mbi 
karton. 

Leter e shtypun në fle:ë të zqjidhuna pa 
vizatime o zbukurime. 
Karta dheshkronje me përjashtim t'atu 
neve që interesojnë mbrojtjen ushta 
rake të Italisë, Shqipnisë, Afrikës Ital 
jane, dhe të Ishujve të Egeut. 

Fletore 
Muzikë e shtgpun ose e Iitoqrafueme 
Librat të shtypuna 
Regjistra 
Stampa ose litoqrafina të tjera 
Dorëshkrime 
Soneti muzikore me ose pa kutia 
Organe 
Pjano 
Armoni um 
Arp a 
Armonika goje 

Na'ca.e (tra'ca-truka) 
Istrurnenta për salla, me cilindra o me 
diskz, orkestrion e si këto 
Grarnofone 
Istrurnenta muzikore të pa përrnenduna, 
përveç t'atyne prej tunxhi. 

Aparate për t'u aplikuar në tastierën e 
pianove e të armonlumeve për t'u ra 
mekanikisht. 
Pjesë të ndarnuna të Istrumentave mu 
zikor~ (përveç ti ancieve, zanoreve 

membranave e pjesëve të tjera për fis. 
armonika) 

878 Korda për instrumente muzikore. 
892 - bis Kapclla të pa forrnuerne prej kashte, 

prej fibre të palmes, prej celfe, prej 
palrnes, prej celfe, prej mbeturinavet 
të sharrës, prej spartit e prej tjera lan- 
dave si këto. 

ex 893 Kapella, përveç kapellave për burra rrej 
feltri të leshtë (ish-zani 893-a-1) dhe 
kapellave për gra, prej feltri të leshtë 
(ish - zani 793-b-2) dhe përveç kape 
llave prej feltri qymesh. 

89Ll Bereta 
895 Tirante për pantallona e për çorapë qof- 

shin me pelhurë elastike. 
896 Krahna e furketa per krye 
897 Pulla me përjashtim të atune orej bakri 

e legë të tij 
ex 896 - bis Zava me shkulje ( chiusure a strappo) 

me .kursorë dharnb-dhharnb me përja 
shtim t'atgne prej metalit ordinar. 

ex 898 - ter Pjesa të ndarne të rnoy,1jeve me shkul 
je, me përjashtim t'atune prej metalit 
ordiner. 

899 Ventalje 
900 Karkassa për objekte mode 

ex 906 Tokëza e doreza për shkopi] ornbrelash 
dhe ornbrelash të vogla, ose për shko 
pinj mbështetjeje, përveç atyne prej 
hekuri o çeliku. 

907 Lule artificjale 
908 Fruta artifiçjale 
909 Fornirnente lulesh artifiçjale 
910 Pupla e penda për stolina 
911 - d - e Lloje mallnash prej xhami e të pa për 

rnenduna 
912 Lodra (përveç kukllave) të bamuna me 

landë të ndrueshme 
913 Kuklla me landë të ndrueshme 
914 Brusha 
915 Penela 
916 Pena stilografike 
917 Pjesë të vequerne të penave siilografike 

përveç majave (pennini) dhe ato prej 
metali të çrnushme 
Fletë dafine 
Xhaxho lo 
Lule të njoma 
Bimë zbukurimi (të përfshimë 
trandafili qofshin dhe t'egra) 
Pjesë bimësh zbukurimi 
Kukuce ginepri 
Fl oke 

929 
930 
931 

ex 932 

ex 932 
ex 932 

934 
939 

bimët 

Pupla e penda për dijsh~lç 
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940 
941 
943- a 
.946 
947 - b 

Steka të balenës së vërtetë ose Ialso 
Objekte për koleksjone e për arte. 
Larnba elektrike me ark 
Vula prej çdo lande 
Pelikole ( shirita) për fotografi të 
irnpresjonuëme 
Pelikole për Kinematografi të irnpre 
sjonurne 

Shosha jo mekanike 
Sita. 

9.48 - b 

949 
950 

VENDIME MINISTRORË 
Tërheqje lejesh për shitje duhanesh të hueja 

të punueme 

Ministri Sekretar Shteti për Financat: 
Mbassi _pa n,enin 3 kryerresht' i fundit të De 

kretit Mëkambësor nr. 138 datë 10.XJ.1939-XVIII, 
kthye në ligjë nr. 308 datë 13.VII.1940-XVIII; 

Mbi propozimin e Komandës kompetente të Rojës 
Mbretnore të Financës së Dibrës nr. 49 R. S. datë 
19.IV.1942-XX përcjellë nga Komanda Eprore e Rojës 
Mbretnore të . Financës në Tiranë me shkresën nën 
nr. 1425 datë 2.V.1942-XX; 

Vendos: 
Tërheqjen e lejeve definitive për shitje duha 

nesh të hueja të punueme nr. 267 e 330 të lë 
shuernc rispektivisht në emën të ZZ. Neim Rivena 
e Xhela! Poda e Azmi Sheh Çoka] me rishitje në qyte 
tin e Strugës. 

Cingaret që mund të kenë në rishitje të sipër 
përmendunit janë t'autorizuern t' i shesin dhe mbas 
tërheqjes së lejes. 

Shkaqet: 
Nëim Rivena & Xhela! Poda: rishitjen e ush 

trojnë me persona të tjerë, gjë që asht në kun 
cirështim me dispozitën e nenit 6 paragraf. 1 të Rre 
gullores përkatëse; lokali nuk i përgjegjet cilsinave 
të lypuna, merren dhe me punë të tjera: 

Azmi Sheh Çokaj: nuk ka lokal të vedin, merret 
me tje~r tregti; 

Urdhnojmë zbatimin e menjihershëm të këtij ven 
dimi me anë të Komandës propozuese të Rojës 1'v\b~e 
tnore të Financës në Dibër. 

Ky vendim asht i pa kundrështueshëm. 

Tiranë, me 17.VI.1942-XX. 

Ministri i Financavet: 
Shuk Gurakuqi d. v. 

Tërheqje lejesh për shitje duhanesh të hueja, 
të punueme 

Ministri Sekretar Shteti për Financat 
Mbassi pa nenin 3 kruerrsht' i fundit të Dekretit 

Mëkambësor nr. 138 d. 10.XI.1939-XVJII, kthye në 
ligjë nr. 308 d. 13.VII.1940-XVIII; 

Mbi propozimin e Komandës kompetente të Rojës 
Mbretnore të Financës së Vlonës nr. 186 (pa datë) 
përcjellë nga Komanda Eprore e Rojës Mbretnore 
të Financës në Tiranë me shkresën nr. 1520 R. S. 
datë 2.V.1942-XX. 

Vendos: 
Tërheqjen e lejeve të përkohëshme për shitje 

duhanesh të hueja të punuerne nr. 313 509 dhe të 
lejeve definitive nr. 292, 299, 343, 344 të lëshuerne 
rispektivisht. n'ernën të ZZ. Nexhat Bega, Harndi Der 
vishi, Seit Kokoshi, Milto Duni e Harnit VII. M~ija 
që të gjithë me rishtije në qytetin e VJonës; si dhe 
tërheqjen e lejeve nr. 3131241, 250 e 310 të ZZ. 
Asqeri Lurnani, Toli Picinari, Vanqjel Mush, në Bernt 
e nr. 313 '922 të 2. Oazim Puto Vilazën nl! Fier. 
' Cingaret që mund të kenë në rishitje të sipër- 
përrncndunit janë t' autorizuem t' i shesin dhe mbas 
tërheqjes së lejes. 

Shkaqet: 
Nexhat Bega, Harndi Dervishi, Seit Kokoshi, Mil 

to Duni e Harnit Vilazën Matlija; nuk janë kujdesue 
me fornizue dyqanin me cingare të hueja të pu 
nueme : 

Asqeri Lumani në Berat: asht shpërngulë në nji 
Komune tjetër, nuk ka respektua nenin 6 paragraf. b) 
të Rregullores përkatëse; 

Oazirn Puto Vilazën në Fier: asht shpërngulë në 
Gjinokastër, nuk ka respektua nenin 6 paragraf. b) të 
Rregullores përkatëse; 

Urdhnojmë zbatimin e me-njiherëshërn të këtij 
vendimi me anë të Komandës propozuese të Rojës 
Mbretnore të Financës në Vlonë. 

Ky vendim asht i pa kundrështueshërn. 

Tiranë, me 17.Vl.1942-XX. 

Ministri i Financavet: 
Shuk Gurakuqi d. v. 

Tërheqje lejesh për shitje duhanesh të hueja 
t~ punueme 

Ministri Sekretar Shteti për Financat 
Mbassi pil nenin 3 kryerresht' i fundit ·1~ De· 
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kretit Mëkambësor nr. 138 datë 20.XI.1939-XVIII, 
kth!Je në Ligjë nr. 308 d. 13.VIl.1940-XVIII; 

Mbi propozimin e Komandës kompetente të Rojës 
Mbretnore të Financës së Tiranës nr. 153 R. S. d. 
29.IV.1942-XX përcjellë nga Komanda Eprore e Rojës 
Mbretnore të Financës në Tiranë me shkresën nën 
nr. 1589 R. S. d. 2.V.1942-XX; 

Vendos: 
Tërheqjen e lejeve të përkohëshrr.e për shitje 

duhanesh të hueja të punueme nr. 3131133, 313 133, 
313 338, 313,660, 212 875 dhe të lejeve definitive 
nr. 230, 235, 238, 249, 290, e 345 të lëshuerne rispe 
ktivisht në ernën të ZZ. Gesiotto Ro.nolo, Sardo Sa 
muele, Kadri Koteni. Ali Bunga, & Vllazën Belegu, 
Ibrahim Kurani, Muharrem Tola, Ismail Delirneta, 
Ali Duhanxhiu, Halit Larnçe, Oemal Hoxha, e Irner 
Delimeta që të gjithë me rishitjë në qytetin e Elba- 

sanit. 
Cingaret që mund të kenë në rishtije të sipër- 

përmendunit janë t'autorizuern t' i shesin dhe mbas 
tërheqjes së lejes. 

Shkaqet: 
- . Ges.otto Romo:o. Sardo Samuele, e Kadri Ko 

toni: nuk kanë tërheqë asn]i herë cingare nga de 

poja; 
Ali Bunga & Vilazën Belegu: merren me tre 

gtin c gjanave ushqimore, që nuk kanë asnji afrim 
me qjanat e monopolizueme; 

- Ibrahim Kurani: merret me punë të tjera dhe 
rishitjen e ushtron me anën e të quejtunit Isuf 
Naraçi, gja që asht në kundrështirn me dispozitën 
e nenit 6 paragraf. 1 të Rregullores përkatëse; 

-- Muharem Tola: merret me tregtin e gjanave 
ushqimore që nuk kanë asnji afrim me gjanat e mo 
nopolizuerne: 

- Ismail Delirneta: merret me trcqtina të tjera 
dhe prandaj s'ka nevojë për shitje cingaresh; 

- Ali Duhanxhi 11: nuk e ushtron vetë rishitjen; 
- Halit Lamçc: asht përçues dhe lokal të vedin 

nuk ka; 
- Kemal Hoxha: nuk c ushtron . vetë rishitjen 

dhe nuk mban në dyqan cingare në sasina të mjaf 

tueshme; 
- Irner Delimeta: merret me trcjtina të tjera dhe 

prandai s'ka nevojë .Për shitje cingaresh; 
Urdhnojrnë zbatimin e menjihershëm të këtij ven 

dimi me anë të Komandës propozuese të Rojës Mbret 
nore të Financës në Tiranë. 

Ky vendim asht i pa kundrështueshëm. 
Tiranë, me 17 .VI.1942-XX. 

Ministri i Pinancavet: 
Shuk Gurakuqi d. v. 

DEKRET MINISTRU.ËR Nr. 47 
Deklarim nëpunësi dorëheqës 

N/ Ministri Sekretar Shteti për P. e Mbrendëshme 
Mbassi ça shkrc.ën Nr. 511115, da.ë 12.6.1942-XX 

të Prefekturës së Tiranës; me të cilën njoftohet se, 
Z. Hysejn Bejke, agjent i kl. IV-të, caktue me shër 
bim në burgun e Tiranës, nuk ka dëshirua me fillue 
në detyrë; 

. Mbassi pa nenet 45 e 46 të normave që rregu 
llojnë gjëndjen juridike, ekonomike e jerarqike të 
nëpunëseve të Shtetit, aprovua me Dekre.in Mëkam 
bësuer Nr. 105, datë 3.4.1940-XVIII, botue në Fle 
toren Zyrtare Nr. 55, dt. 7.4.1940-XVIII; 

Dekreton 
Neni L 

Z. Hysen Bejke, agjent i kl. IV-të, inkuadrua në 
qrupin C. grada e XV-të, të ruolit organik cmnuer 
t' Administratës së Punëve të Mbrëndëshme, dekla 
rohet dorëheqës, për arësue se nuk asht · paraqitë 
në krye të detyrës. 

Neni 2. 
Për humjen në fuqi të këtij Dekreti, për të gjitha 

efektet ligjore, caktohet data 20.V.1942-XX. 
K8 Dekret do t' u komunikohet gjithë zuravet 

përkatëse, dhe do të botohet në Fletoren Zyrtare të 
Mbretnis. 

Tiranë, me 20.6.1942-XX. 
N/Ministri i P. të Mbrëndëshme: 

M. Gjomarkaj d. v. 

- 
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GAZZETTA O UFFICIALE 
DEL REGNO D'ALBANIA 

Tirana, lunedi 28 settembre 1942-XX 
EDITA DAL MINISTERO DELLA CULTURA POPOLARE 

COSTO E MODALITA PEP. LE INSERZIONI CONDIZIONI D'ABBONAMENTO 

ALBANIA, ITALIA e IMPERO per un onn• Fr. alb. 20 
ESTERO (Paeol dell'Unlone Po1tale) • • • • • 30 

(per 6 mesi , mete prena) 
Un numero del mese In cono (1lno a 16 paglne) Fr. alb. 0,20 

erretroto • • 1 
Ognl la1clcolo e In vendit• anche preuo le llbrerle autorlzsate. 
Gli abbonamentl di regala decorrono dal gtorno di rlcevlmento dell'lmporto. 

Non 11 garantlsce l'lnvlo del numerl arretratl. 
L'tmporto dell"abbonamento o per numerl 1eparatl, se per resident! In Al· 

banla, deve enere venato al locall Ullicl di Financa e la relotlva quletanco 
rlmena al Mlnl1tero della CULTURA POPOLARE se dall'ltallo, Imper• o dal' 
"£stero, con auegno bancarlo snlato ln !ranch! albaneol, owne1>tate (H per 
abbonamentl} di Ir. alb. 0,70 per 1pe1a di quletansa. 

Gli Ulllcl 1tatali (civili o mUltarl) e gli Enti pubblici quando autonomi o 
occentratl (cloe non gli Ulllcl dlpendentl) - po11ono rlchledere per l1crttto un• 
plil copie grotulte (1clolte on abbonamento) per se • per gli Ulllcl dlpendentll. 

R. Decreto · Legge 1't Novembre 1926, n. 1923-V 
convertito in Legge 7 Luglio 1927-V. n. 1495 

vn TORIO EMANUELE Ill 
Per qrazia di Dio e per volonta della Nazione 

Re d'Italia 
Visto il R. Decreto-legge 28 Agosto 1924, n. 1320, 

convertito in legge 11 iebbraio 1926, n. 298, e quello 
6 agosto 1926, n. 1481: 

Visto il R Decreto-legge 25 settembre 1924, 
n. 1462, convertito in legge 11 febbraio 1926, n. 298, 
e le successive modificazioni delle tabel'e delle rnerci 
colpite da divieto d'importazione e di esportazione 
ad esso allegate; 

Visti i Regi Dccreti 6 agosto 1914, n. 790, e 
13 novcmbrc 1914, n. 1232, convertiti in legge 17 
Iebbralo 1918, n. 242; 

Visti i Dccreti Luogotenenziali 7 dice:nbre 1916, 
n. 1727; 9 settembre 1917, n. 1505; 26 gennaio 1919, 
n. 132; il R. Decreto 24 luqlio 1919, n. 1296; i Regi 
Decref 4 maggio 1920, n. 565 e 587, convertiti nella 
legge 17 aprile 1925, n. 473; 

Viste l'art. 3, n. 2 della legge 31 qennaio 1926, 
n. 100. 

Ritenuta la necessita urgente ed assojutasdi uni- 
ficare e coordinate. nonchë di integrare le dispo 
sizioni legislative in materia <lei divieti di Importe 
zione e di esportazione di carattere econornico. 

Udito il Consiglio <lei Ministri: 
Su proposta del Nostro Ministra Segretario di 

Stato per le Pinanze, di concerto con quelli per I'Eco- 
p 

se non 1upero una colonno (albanese e ltollono)mlnimo Fr. all,. I& 
1e oltre una colonna • • per ognt c ,lonna 

L'lmporto e do venani In ontlclpo · salvo per gli Ulflct 1totoli o poro,ta, 
toll con le stene modolita come per gli obbonamentl. 

Le lnserzlonl sene gro tulte 1oltonto per I Tribunoli o I' Ammlnl1trozlone 114. 
tale quondo per legge non • prevl1to o non • poulbile lo , !vaisa su teri! della 
1pe10 per I' lnsenlone. 

La pubblicozlone delle lnsenlonl avvlene • salvo 1peclali clrco1tanze . eatro 
I prtml 3 numert dopo la dato di rlce'l'lmento. 

N. I. Ognl cerrl1pondenzo o venomento deve euere lndlrlzoto al, 
MINISTEllO DELLA CULTUllA POPOLAllE 

(GAZZITT A UFFICIALE) 
T I R A N A (Albani,) 

nomia Nazionale e per la Giustizia e gli Affari di 
Culto. 

abbismo decretato e decretiarno: 
TITOLO I. 

Imposizione <lei divieti, loro attuazione e .facol~ 
di derogazione 
CAPO I. 

Norme Generali 
Art. 1. E' vietata l'Importazione e la espor- 

tazione delle merci indicate nelle annesse tabelle .4 
e B, con le Iirnitazioni risultanti dalle tabelle me· 
desirne, vistate .• d'ordine Nostro, dal Ministero pro· 
ponente. 

Nulla e innovato per quante riguarda i divieti 
derivanti da leggi speciali. 

Art. 2. - I divieti di esportazione delle 'rnerci 
c le relative deroghe di carattere generale o [per 
contingenti complessivi, dovranno attuarsi con De 
creto Reale da prescntarsi al Parlamento per la 
conversione in legge. 

II Ministro per le Finanze e autorizzato ad im· 
porre con un decreto, di concerto con i Ministri 
per gli Affari Esteri e per l'Economia Nazionale, i 
divieti di importazione, generali od oltre determi 
nati contingenti, ritenuti necessari per la migliore 
discipline <lei consumi interni. 

Art. 3. - Le disposizioni con le quali vengono 
stabiliti i divieti non sono applicabili alle dero 
ghe dipendenti da trattati di commercio, accordi o 
convcnzioni commerciali. 

Art. 4. - Speciali perrnessi in derogazione .ai 

" 
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divieti potranno essere accordati, volta per volta, 
e su domanda degli interessati, dal Ministero delle 

finanze. 
Sulle domande di derogazione ai divieti e sulla 

opportunita di concessioni per contingenti deterrni 
nati. il Ministero per le Finanze provvedera sentito, 
ove lo creda, le Amministrazioni interessate, e per 
quanto riguarda i divieti di trnportazione, i1 parere 
di apposito Comitato Consultive, la cui costituzione 
sara disposta con decreto del Ministero rnedesirno. 

CAPO II. 
Importazione rnediante pacchi postali di merci 

soggetti a divieti 
OMISSIS 
CAPO III. 

Cabotaggio, Circolazior;e. Irnbarco per provv.ste 
di bordo c temporanea esportazione di merci di 

vietata esportazione 
A.rt. 6. - La spedizione in cabotaggio delle merci 

di victata esportazione e sottoposta alle norme ehe 
saranno stabilite dal Ministero per le Pinanze per 

8ccertare la reintroduzione nello Stato delle merci 
entro il terminë fissato dalla dogana del porto di 
partenza. 

A.gli effetti delle disposizioni sui divie'i di espor- 
tazione e considerate come esportazione anche la 
spedizione in circolazione. Le merci per le quali non 
sia data la prova della reintroduzione nello Stato 
nei modi ehe saranno prescritti con le norme di cui 
sopra, sat anno considerate come esportate in frode 
al divieto. [ - • 1 

A.rt. 7. - · E' permesso l'imbarco per provviste 
di bordo delle merci colpite da divie:o di esportazione 
purenë le quantita ne siano lirnitate agli stretti bi 
sogni della navigazione, secondo il giudizio delle 
autorita marittirne. 

A.rt. 8. - Nei ca ii di deroghe ai divieti di 
esportazione, autorizzate dal Ministro per le Fi 
nanze per merci destiia:e ad essere reirnporta'e dopo 

• aver subito all'estero una lavorazione o trastorrna 
zione, e in tacolta del Ministre stesso di subordi 
nare la conccssione di te-nporanca csportazione alla 
condizione ehe, a garanzia della re:ntroduzione delle 
merci nello Stato, sia prestata alla dogana una cau 
zione da stabi'i-e in relazio -e al va'o·e delle merci 
da esportare temporaneamente. 

CAPO IV. 
Spcdizioni per le Colonie Italiane 

Art. 9. ~ I divieti di esportazione non sono 
epplicabilt alle merci ehe vengono spedite nelle Co 
lonie Italiane, eccezionc fatta per i cereali ed il be 
stiarne bovino, la · cui spedizione nelle Colonie ,e 
sottoposta alle Iimitazioni di quantlta e- alle forrnalita 
ehe saranno stabilite di concerto fra i Ministe·i delle 
Finanze, dell'Economia Nazionale e delle Colonie. 

CAPO V. 
Trunsito, Trasbordo. Deposito in maqazzim 

doganali e riesportazione 
Art. 10. - Le merci di vietata esportazione dal 

Regno arrivate a un porto dello Stato con polizza 
ehe ne indichi la destinazione Iissata da'l'origine per 
l'Italia, o rnanchi di destinazione certa, non possono 
essere rispedite all'estero con le forme del transito 
doqanale o del trasboroo. quando si t;·atti di partitë 
dipendenti da ordinativi di una pubb'ica Amministra 
zione o di un ente pubblico, o comunque acquistate 
per l'approvvigionamento del Paese sotto il controllo 
dellc competenti Amministrazioni dello State. 

Agli effetti dei divieti di e,portazione e consi 
derata come tale la riesportazione da deposito e 
quella a scarico di bolletta di temporanea irnpor- 
tazione. 

OMISSIS 
Rcsta subordinate alle norme sui divie.i di espor 

tazione l'entrata nei depositi franchi, o in altri ma 
qazzini rctti a regime di deposi'i franchi, de'Ie merci 
nazionali o nazionalizzate di vieta'a e:;po:tazione. 

TITOLO II. 
Infrazioni e pene 

CAPO I. 
Inirczioni ai divieti di importazione e di esportozione 
Inlrazioni ai divieti di importazione e di e:;portazione 

Art. 11. -- Chiunque in qualsiasi mode esporta 
merce della qualc sia vietata la esportazione, o non 
la reintroduce nello Stato nei termini stabiliti dalle 
norme relative se spe fita in cabotaqqio. oppure devia 
verso uno Sta'o estero me ·ce dcs'Ina · a o i Jinaria r.ente 
ad un porte italiane o delle Colonie, nel caso pre 
visto dal prime comma dcll'art. 10, o anche soltanto 
tenta di e~portarl£ o deviarla, e puni.o con la reclu 
stone fino a tre mesi e con la multa fino a L. 5.000, 
oltre la confiscz dellc merci. 11 cittadino ehe com 
rr.ette in territorio estero alcuno dei fatti preveduti 
ncl comma prercdentc c puni!o secondo le disposizioni 
del comma medesimo 

Nelle stesso modo e punito chiunque trasgre 
disca le disposizioni relative ai divieti di importa- 
zione. 

CAPO II. 
Divieti di ccssionc dei perrnessi di e .portazione 

e di importazione 
Art. 12. - I permessi di esportazione e di im 

portazione di rnerci in deroqa ai divie'i, rilasciati in 
virt11 dell'art. ·4, sono validi solo per le merci spedite 
all'estero o importate dall'estero da chi ne abbia 
chiesto e ottenuto i 1 perrncsso. 

Ouando non nsulti dai documenti di spedizione 
ehe mittente delle merci in esportazione o destina 
tario di quclle in importazione sia colui al cui nome 
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e intestate il relative pcrrnesso, potra la dogana esi 
gerc ehe sin dimostrato essere le merci stesse spe 
dite all'estcro dal concessionario del permesso, se si 
tratta di merci in uscita dallo Stato, o a Jui desti 
nate se si tratta di rnerci in entrata. 

Art. 13. - Incorrere nelle pene comunicate dal 
l'art. 11, anche chi, avendo ottenuto ii permesso di 
im portare: e di esportare merci in deroga ai di vieti, 
ne Iaccia ad altri la cessione senza fornire al cessio 
nari o anche le merci ehe il perrnesso autorizza di 
i r-portarc o di esportare. 

Incorre nelle stesse pene colui il quale si valga 
prcsso le dogane di un permesso rilasciato ad altri, 
per importare o esportare merci in deroga ai divieti 
senza aver avuto dal concessionario del perrnesso an 
ehe le merci presentate per l'Importazlone o la zspor 
tazicnc. 

TITO LO III. 

Disposizioni finali 
Art. ll!. - E' ab~o~n'.a ogni disposizione C'Jn 

trari.; al presente Decrc:o. 
Art. 15. - II presente Decreto avra effetto dal 

giorno successive a quello della sua pubblicazione 
nella Gazzetta Ufficiale del Regno e sara presën 
tato al Parlamento per la convcrsione in legge. 

Il Ministro proporlente ë autorizzato alla pre 
sentazionc del relativo disegno di lcqqe. 

Ordiniamo ehe il prcscnte Decreto, munito del 
sigillo dello Stato, sia inserte nella raccolta ufficiale 
delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, man 
dando a cmunque spetti di osservarlo e di rarlo os 
servarc. 

Roma, addi 14 novernbre 1926. 
VITTORIO EMANUELE 

Mussolini - Volpi - Belluzzo - Rocco 
Regio Decreto Legge 20 settembre 1934,XII, N. 1489 

ehe da tacolta al Ministro per le Finanze di sta 
bilire nuovi divieti e limitazioni per I'esportazione 
di merci dal Regno. 

VITTORI(I EMANUELE III 
Per grazia di Dio e per volonta dclla Nazione 

Re d' Italia 
OMISSIS 

abbiarno decretato e dccretiamo: 
Art. 1. - E' data facolta al Ministra per le Fi 

nanze, di concerto con i Ministri per gli Affa.ri 
Esteri, per le Corporazioni e per I' Agricoltura e le • Foresta di stabi!ire la limitazione od il divieto di 
esportazione per altre merci oltre queue ele icate nella 
tabella B annessa al R. Decreto-legge 14 novern 
bre 1926 n. 1923, convertite nella legge 7 luglio 1927, 
n. 1495, e successive modificazioni. 

1\rt. 2. - Restano 'ferme le djsposizioni di cui 
el R. Decreto legge Indicate nell'articoto precedentë, 

in quante non contrastino con le disposizioni del 
prcscntc decreto-legge 

Art 3. - II prcscnte dccrcto cntrcra in vigore 
ii giorno stcsso dell a sua puhhl icazione nel la Gaz 
zetta Ufficiale del Regno e sara prescntato al Par 
lamento per la sua convcrsione in legge. 

II Ministra proponcntc e autorizzalo alla pre 
sentazionc del relative disegno di lcqqe. 

• Ordiniamo ehe ii prcscntc dccrcto, munito del 
sigillo dello State. sia inserito nclla raccolta ufficialc 
dellc leggi e dci decreti del Rcqno cl'Italia, man 
dando a chiunque spetti di osservarlo c di Iarlo 
osscrvare. 

VITTORIO EMANUELE 
Mussolini - Jung - Acerbo 

Reqio Dccreto-leqqe 3 novcrnbrc 1935-XIV, N. 1891, 
ehe modifica il regime dclle importazioni .lellc 
merci all 'Estcro. 

VITTORIO EMANUELE III 
Per qrazia di Dio e per volonta della Nazionc 

Re d' Italia 
OMISSIS 

abbiarno dccretato e dccretiamo: 
Art. 1. - A datare dull'cntratu in viqore del 

presentc decrcto, le rnerci In cui importazione nel 
Regno c subordinate al rilasclo di liccnze da parte 
del Ministero de1le Plnarr'e su pror-osta della So 
vraintcndcnza allo scarnbio delle. valu'c, sono quelle 
indicate nell'alleqata ta-ella A vistata d'ordine Nostro 
dal l\linistero per le Finanze 

Art. 2. - Restano di libera importazione nel 
Rcgno le merci di cui all'annessa tabella B vistata, 
d'ordinc Nostro, dal Ministro per le Finanze. 

Art. 3. - E' data facolta al Ministro per le 
Finanze, d'intesa con ( cornponenti Ministeri e con 
la Sovaintendenza allo scarnbio dclle valute. di ap 
portare modificazioni alle tabelle di cui ai orece 
denti articoli 

OMISSIS 
Art. 8. - II prescnte decreto cntrera in vigore 

nel settirno giorno dopo quello della sua pubbli 
cazione nalla Gazzetta Ufficiale del Regno e sara 
prcsentato al Parlamento per la conversione in legge. 

Il Ministro proponcnte ë autorizzato alla pre- 
sentazione del relative disejno di legge. 

Ordiniarno ehe ii presente decreto, munito clel 
siqillo dell o S'a'o. sia inse-i 'o nclla ra ecol 'a nfficiale 
delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mart 
dando a chiunque .spetti di osservarlo e di farlo 
osservare. 

Dato a San Rossorc, acidi 3 novembre 1935-XIV. 
VITTORIO EMANUELE 

Mussolini - Di Revel • Rossoni - Benni 
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Tabella A 
Elenco. delle rnerci vincolate a licenza del ldinistero 

dclle Finanze 
OMI.SSIS • 

Tabella B 
Merci di libera . importazione nel Regno 

Nurnero della tariffa Denornin. delle merci 
368 Monete di rame e sue leghe 
865 Manoscritti 
952 b Oro in rnonete 
953 Argento in monete 

Visto, d'ordinc di Sua Maesta il Re 
IL MINISTRO PER LE FINANZE 

DI REVEL 

Decreto Ministeriale 3 ottobre 1939-XVIII concer 
nente i divieti di esportazione. 

ll Ministro per le Ftnanze 
di concerto con 

II Ministro per gli Affari Esteri 
Il Ministro per L'Agricoltura e Foresta 

li Ministro per le Corporazioni 
e con quello 

Per gli Scarnbi e le Valute 
OMISSIS 
Deere ta 

OMISSIS Art. 1. 
Art. 2. - Le disposizioni contenute nell'art. 9 del 

Dcci etc-leqqe 14 nove.nbre 1926, n. 1923, si ren 
done applicabili alle spedizioni di merci dirette verso 
i territori dell'Africa Italiana, i possedimenti italiani 
dell 'Eyeri e I' Albania. 
Art, 3. OMISSIS 

II presents Decreto sara registrato alla Corte dei 
Conti e pubblicato nelle Gazzetta Ufficiale del Regno. 

Esso cntrera in viqorc il giorno stesso della 
sua pubblicazione. 

Roma, addi 3 ottobre 1939-XVII. 
I MINISTRI 

Di Revel - Ciano - Lantini - Rossoni - Cuarneri 

Dccrcto Ministeriale 28 dicembre ·1939-XVIII, con 
cerncnte ii regime dellc importazioni dal 1. Gen 
naio 1940. 

II Ministro per le Finanze 
di concerto con 

)1 Ministro _per gli Affari Esteri 
II Ministro per L'Aqricoltura e Foresta 

II Ministro per le Corporazionl 
e con quello 

Per gli Scarnbi e le Valute 
OMISSIS 

Determine: · 
Art. 1 - A parti re dal 1. gennaio 1940 Jutte 

le rnerci, la cl!i importazione in deroqa alle vigenti 
restrizioni di carattere economico e attualmente con- 

13 

scntita direttarnente dallc dogane..... Omissis .... 
vengono sottopostc al regime della licenza e com 
prese pcrtanto nella tabella A annessa al decreto 
Ministerial.: 24 giugno 1936-XIV successivarnente 1!10- 
dilicata. 

Art. 2. - Nulla e innovato per quante riguarda 
le met cl di libera importazione comp rese nella ta 
bclla B annessz al R. Decreto legge 3 novernbre 
1935-XIV, n. 1891, convertito nella legge 25 maggio 
19:%-XIV, n. 1329, modificata con decreto del Caoo 
del Governo 19 novembre 1937-XVI. 

Il presente Dccreto sara rcqistrato alla Corte dei 
Conti .£ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno. 

Roma, addi 28 dicembre 1939-XVIII. 
. I MINISTRI 

Di Revel - Ciano - Ricci - Tassinari - Riccardi 

Regio Decreto-leqqe 6 giugno 1940-XVIII, N. 588, 
Nuove restrizioni al regime delle esportazione. 

VITTORIO EMANUELE- III 
Per grazia di Dio e yer volonta della Nazione 

Re d'Italie e di Albania 
Imperatore d'Etiopia 

OMISSIS 
abbiarno decretato e decretiamo: 

Art. 1. - .. Agli effete <lei divieti di esportazione 
di cui al R. Decreto legge 14 novembre J926-V, 
n. 1923, convertltc nella legge 7 luglio 1927-VI, 
n. 1495, e successivamente modificato, e vietato: 

1. di riesportsre merci colpite da divieto a sea 
rico d'irnportazione tcmporanea: 

2: di rispedin all'estero merci di vietata espor 
tazione introdotte, in attesa di definitiva destine 
zione, · nci depositi doganali d'ogni specie, nei de 
positi franchi e net punti franchi. 

Art. 2. - E' perrncsso l'imbarco sui bastirnenti 
per provista di· ·bordo, delle merci colpite da di 
vietc, di esportazione , purchë in quantita limitata 
agli stretti bisogni della naviqazione da deterrninarsi 
dalla doqana, sentita la competente autorita ma 
rittima. 

Art. 3. - Deroqhe ai divieti di cui all'art. 1 
potranno esscre concessc dal Ministro per le Fi 
nanze di concerto con quello per gli Scambi e le 
Valute. 1 , ·~ ~ -~ti ii.- 

Art. 4 - Sono abrogate le disposizioni del ci 
tato R. Decreto-leqqe 1lJ novernbre 1926-V, n. 1923, 
ehe siano iii contrasto con quelle del presente de 
crcto, 

Art 5. - I1 presëntc decreto entrera in vigore il 
gicrno stesso dclla sua pubblicazione nella Gaz 
zetta Uificialc del Regno e sara prescntato alle As 
sernblee Icqislativc per la conversione in legge. 

11 Afjnistro proponentc e autorizzato ana pre 
scntazione del relative disegno di legge. 
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Ordiniamo ehe il presente decreto, munito del 
sigillo dcllo Stato, sia inserito nella raccolta ujficiale 
delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, man 
dando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo 

.J osservare. 
VITTORIO EMANUELE lii 

Mi:~solini - Ciano - Ricci - Di Revel - Riccardi 
Tassinari 

Dccrcto Ministeriale 15 luglio 1940-XVIII, concer 
nënte i nuov.: regime delle esportazioni. 

ll Ministro per le Finanze 
di concerto con 

11 Ministro _per g_li Affari Esteri 
II Ministro _per L'Agricoltura e Poresle 

Ii Ministro _per· le Corporazioni 
e con quello 

Per gli Scarnbi e le Valute 
OMISSIS 

Determine: 
Art. 1. - 11 divicto di esportazione di carattere 

ece ncrnicc .. orr-issis .... e esteso a tutte le rnerci e 
qnrdi a tuttc le voci della vigente tariffa dei dazi 
doçar.al]. 

A rt. 2. - I'. di vieto di cui al precedentë art. 1 e 
epplicabile anche alle esportazioni dal Regno d'Al 
bania. 

Art. 3. -· Deroghe al divieto potranno essere 
concesse dal Ministru per le Finanze di concerto con 
q11e1!0 per gli Scambi e le Valute. 

Il presente Decreto sar a reqistrato alle Corte dai 
Conti e pubblicato nella Gazzetta Uff iciale del Reg no. 

Esso entrera in vigore il giorno stesso dell!! 
sua pubblicazione. 

Roma, addi 1b .luqlio 1940-XVIII. 
I MINISTRI 

Di Revel - Ciano - Ricci - Tassinari - Riccardi 

Tabclla dellc merci per le quali le dogane sono au 
torizzatc a consentirc direttamente I' esportazione: 

N. 'di Tar iif a Denominazione della merce 
ex 12 Tartaruqhc 
ex 1-; Lucertole. bisce e ramarri 
ex 33 Pese. vivi ornamentali., cornprese le ra 

qanelle verdi 
3:::i Crostacei. testacei e molluschi, man 

qcrecci 
.§5 
62 

Peperoni rossi 
Senapa 

• 

77 Ortcig!')i freschi escluse le cipolle ed 
esclusi gli ortaggi conqelati ( 1) e que]Ji 
semplicementc imrnersi in acqua salate 
0 sernplicemente disscccati. 
Pornodori csclusi quelli congelati ( 1) 79 

80 
ex 81 

ex ss 

ff I) 

1.01 
102 
103 
10!1 
115 
114 

11b 

l'JG 

(;X 480 

48.5 - a 
ex 486-b 

516 

517 

518 
519 
543 
544 
545 
546 
547 
548 

quelli pelati, anche conçelati ( 1) e 
ouclli secchi 
Capperi freschi 
Agrumi, esclusi: la polpa di aranci 
c di limoni e i limoni in acqua saleta, 
gli aranci e i limoni, dimezzati, sen 
za sugo, ir: salamoia 
Ananassi e banane 
Uva, esclusa quella fresca conqela 
ta . ( 1 ) quella oda vino e quella secca 
Frutta frcsche non nominate: escluse 
quelle conqelate ( 1) la pol pa di frutta 
1:: IP. frutta intere o spaccate, conservate 
in acqua o in soluzioni chimiche pre 
SC'l vat rici L'uva secca, guasta, atta solo 
per usi industriali. I fichi semplice 
"""nte immersi in acqua salata. Le ci 
l1fgir> e le amarene in anidrite, sol 
torosa, contenute in fusti, in tini o 
iu altr , sirr.ili recipienti. 
Funghi 
1 artufi 
Noei di COCCO 
Acque minerali 
.A cquc gassose 
Chiaccio e neve 
Sale rr.erino e salqemma, previa au 
t0rh21:2icD1.' dell' Amministrazione dei 
1\~<,nopoli di Stato 
Tabarch., prcvia autorizzazione della 
Amministrazione dei Monopoli di Stato 
~i:go d: tabacco 
N < 1 curio ( attraverso le do-gane all'uo 
p1i designate) 
Srrir gh( d; vetro senza parti metal 
liche 
Lenti lavorate da occhiali, sciolte 
Occhiali e armature da occhiali, di 
celluloide 
Carri da strada comune, esclusi quelli 
automobili 
Vetture da strada cornuni, escluse quel 
Je automobili 
Slitte J ,· Carrozzelle 
Marmo greggio 
Alabastro 'greggio 
Marmo e alabastro, lavorati 
Pietre per costruzioni 
Coti di pietra naturale 
Mole <la affilare e arrotare, anche 
montate, di pietra naturale 
Ma cine 
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554 

555 
559 
560 
561 

ex 563 
ex 565 
ex 565 
ex 56/'i 

GAZZETTA UFPICil\LE 28 settembre 1942-XX 15 

571 
572 
573 

ex 605 
610 

ex 627 
628 
629 

630 

631 
632 
63!! 
635 
636 
637 
638 

ex 639 

641 
6ll3 

Lavaqne e ardesie, naturali o artifi 
ciali 
Pietre da calce e da cemento 
Pietre litoqraficne 
Pietra pomice 
Lavori di pletra pomice, anche com 
rnisti con altre materie 
Peci molli di petrolio 
Talco 
Marmo in pol vere 
Ouarzite, detriti, polvere, graniglia di 
quarzo ( esclusa la sabbia quarzosa 
per la fabbricazione del vetro) 
Lavori di cemento 
Lavori di cemento armata 
Lavori di gesso 
Coni secchi, aperti di pine 
Remi 
Foglie di palma: vimini 
Mobili di canoe, giunchi o vimini 
Lavori non nominati, di giunchi, vi. 
mini, paglia, trucciolo e lii altre si 
mili materie vegetali 
Treece di paglia, di scorza, di true 
ciolo ece. 
Steli di saggina 
Scope di saggina 
l\mbra 
l\vorio 
Corallo 
.Madreperla 
Tartaruga 
Conchiglie greggie e Javori di con 
chiqlie , ossa di sepp.e essiccate 
l\mbroina e materie simili · 
OH di petrolio, oli provenienti dalla 
lavorazione di catrami paraffinici di 
lignite. di torba, di schisti e si 
mili ( 1) 

694-b Solfuro di mercurio 
miglione) 

711 -c Sali non nominati, di 

694 - bis Litopone 
714- a Fiammiferi di legno 

ex 716 Daphnie secche 
725 Iodoformio 
727 Acetati o piroligniti, 
730 Ioduri di metile, di 

731 

732 

733 
734 
735 
758 
770 
773 
tt» 

ex 777 - "' 

77:!- - d 
ex Mi 

854 

855 
856 
857 

M9 
660 Eteri per Iiquori e per profumeria 
661 Profumi sintctici e costituenti di es- 

senze non nominati 
662 Profumerie 860 

679-g Ossido di mercuric 861 

683 Bicarbonate di sodio 862 

686-g Cloruro mercurico ( sublim ato corro- 863 
sivo) 86'-l 

689 -(! Nitrate di mercuric 865 

( cinabro e ver- 

mercurio 

non norninati 
etile, di meti- 

Jene e simili 
Ioduri di metile, di etile, di metilene 
ed altri orqanici di qualsiasi specie, 
speciiicatamente nominati, contenenti 

jodio 
Cloruri di metile, di etile, di metilene 
e sirnili 
Lattati non nominati 
Ossalati non nominati 
Salicilati e benzoati, non norninati 
Resorcina 
Radiche di liquirizia 
Manna in serte o in cannelli 
Manni te 
Plante e parti di plante, medicinali, 
non nominate indiqene escluse la va 
leriana e la digitale · 
Sugo di Jiquirizia 
Fascie ( pannelli di fibra di ]Qgno) 
Masonite e Cel-Bes 
Lavori di carta e di cartone non no 
minati 
Carte da giuoco 
Cartoline illustrate 
Cartelli, etichette, annunzi e sirnili, li 
tografati oppure stampat! con disegni 
o decorazioni, su carta o su cartone 
Carta stampata- in Ioqli sciolti, scnza 
diseqni o dccorazioni 
Carte geografiche, esc'use quelle in 
teressanti Ja difesa rnilitare dellItalia, 
dell'Albania, dell'l\frica italiana e delle • 
Isole italiane dell'Egeo. 
Giornali 
Musica stampata o Jitografata 
Libri stampati 
Registri 
l\Jtre stampe o litografie 
Manoscritti 
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866 Sonerie , rnusicali, con o senza scatola 
Organi 
Pianoforti 
Armoni um 
l\rpe 
Armoniche a bocca 
Nacchere 
Strurnenti da sala, a cilindri o a di 
schi ( orchestrion e si mili) 
Grammofoni 
Strurnenti musicali non nominali, esclusi 
quelli di ottone • Apparecchi da applicate alla tastiera 
dei pianoforti o degli armonium per 
suonarli rneccanicamente 
Parti staccate di strumenti musicali ( ec 
cetto: ancie, voci, membrane e loro 
staccato, per fisarmoniche) 

878 Cerce i-C• strumenti musicali 
892-bis Cappelli non formati, di paglia, di fi 

bre di palma, di scorza, di trucciolo di 

867 
868 
869 
870 
871 -b 
872 
873 

874 
ex 875 

876 

ex 877 

legno, di sparto o di altre simili ma 
terie 

ex 89;5 Cappelli, esclusi i cappelli da uomo di 
feltro, di lana ( ex voce 893) e 
cappelli da donna, di feltro, di lana 
( ex voce 793-b) ed esclusi i cappelli 
di feltro di pelo 

894 Berretti 
895 Bretelle e qiarrettiere, anche di tes 

suto: elastico 
896 Pettini e forcelle da testa 
897 Bottoni, eccettuati quelli di rame e sue 

leg he 
ex 898-bis Chiusure a strappo con cursore a denti 

escluse quelle di metallo comune 
ex 898-ter Parti staccate di chiusura a strapped 

escluso quello di metallo comune 

• 

899 
900 

ex 906 

907 
908 
909 
910 
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Ventagli 
Carcassc per oggetti di moda 
Pomi e irnpuqnaturc per bastoni ds 
ombrelli e da ornbrellini o per mazze 
appoggi, esclusi quelli di ferro o di 
acciaio 
Fiori finti 
Frutta finte 
Fornimenti 9i fiori fin1i 
Plume e penr.e da ornamente 

911-d-c Mercerie di vetro e non nominate 
912 Balocchi · ( escluse le bam bole fatte di 

diverse materie) 
Barnbole di diverse ma'er ic 913 

914 
915 

916 
917 

929 
930 
931 

ex 932 

ex 932 
ex 932 

9~4 
939 
940 
941 
94,; - a 
9% 
947 - b 
948- b 

941 
950 

Spazzole 
Pennelli 
Penne stiloqraiiche 
Parti staccate di penne stilografiche 
esclusi i pennini e quelle di rnetallo 
prezioso 
Foglie di alloro 
Giaggiolo 
Fiori freschi 
Plante ornamentali ( co np ese :e plan 
te di rose, an ehe selva: iche) 
Parti di plante ornamentali 
Coccole di qir.epro 
Capelli 
Piurne e penne. da letto 
Stecche di balena, vera o false 
Oggetti da collezione e d'arte 
Larnpade elettriche ad arco 
Timbri di qualsiasi mate~ia 
Pellicole per fotografia, impressionate 
Pcllicole per cinernatoqrafia, irnpres 
sionate 
Crivelli non rneccanici 
Sta eci . 

Shtyp. Luarasi Tiranë 

• 
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Nr.112 Parte supplementare in Jingua italiana a pag. 9 - 
Viti XXI 

FLETORJA 
E MBRETNISË 

ZYRTARE 
SHQIPTARE 

Tiranë, e Martë 29 Shtatuer 1942-XX 

BOTOHET PREJ MINISTRIS S£ KULTURt!S POPULLORE 

KONDITAT E PAJTIMIT 

PtR SHQIPl}Rl, IT ALI e PERANDORI: për njl vit Fr. Shq. 20 
• JASHTE (Shtete të B, Postal) • • • • 80 

· (për R .muaj gjysma) 
Njl numur (deri 16 faqesh) i muajit n'udhtim Fr. Shq. 0,20 

11 • " • i v.;eter ,. 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 dëf· 
teta përkatëse duhet t' i dërgohet Ministris së KUL TURES 
POPULLOl<E. 

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

TAKSA E REGULLA J:>ËR SHPALLJET 

Kur nuk kalon një shtyllë (shqiv e italisht) Fr. Sbq. li 
Për ma shumë se një shtyllë për çdo shtyllA • 6 

Botohen pa ..-lelti shpalljet q'u p5rkaa•n rjyqen oae admini•• 
tratll vhtetnore dhe ato ti! cil5auem.c t'atllla ose ti perja1ht11e111• 
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Ligjë 7 Shtator 1942-XX, Nr. 228 
datë 7·9-1942-XX 

Norma për ndërtimin e godinave për Kinema 
Theatro e çicqie publike 

NA 
FRANC:ESCO JACOMONI DI SAN SAVINO 

M&KAMBl!S I PltROJITHSHttM I MADHNlS TIJ 
VIKTOR EMANUELIT ill 

nR HIR T• ZOTIT E VULLNET Tit KOMBrr 
MBRET I IT ALIS DHE I SHQIPNIS 

PERANDOR I ETIOPIS 

K~shilli i Epërm Fashist Korporativ, me anën 
e Komisioneve të tij, ka aprovue , 

Në virtyt t'autoritetit që Na asht dhanë, kemi 
sanksjonue dhe prornulqojmë sa vijon: 

8 

Nent t' 
Lejet për ndërtimin e jokalevet që kanë 'm'u 

përdorë për kinema, theater, dhe për shfaqje pu 
blike përgjiU:ësisht, lëshohen prej Ministris së Kul 
turës Popullore. rnbassi projektet e tgne të ke~ 
qenë aprovua në mënyrë paraprake, prej Kornisjonit 
Oendrucr t'Edilicjes dhe Urbanistikës Shqipni, prej 
Drejtoris së Përgjithëshme të Policis, për sa i për 
_ket siqurimit publik dhe prej Zyrës Teknike të Bash 
kis ku ka m'u ndërtue lokali vetë. 

Si loka'e shfaqjesh publike kuptohen Kinematë, 
Thcatrot, Sallat e koncerteve, të Ballove, Cirket dhe 
Parket argëtimesh. 

Neni 2 
Godinat që tashme gjinden në përdorim si lokal 

për çfaq]e publike si edhe ato të ndërtueme rishtas, 
me të hyem në fuqi ky ligjë kanë me iu nënshtrue inji 
rishikimi dhe kontrollimi nga ana e Komisjonit Vezh 
girni për të cilin flitet në nenin 4-. Në rasë se ato 
nuk kanë me u gje~ë të përshtatëshme nga pikëpamja 
teknike dhe hiqjenike, pronari asht i de~yruem me 
krye punimet e nevojëshrne të caktueme prej Kornisjo 
nit te sipërpërrnendun. Në rasë mos-përmbushjeje, 
t'udhëzirneve t'urdhënueme funksjonimi i lokalit ka 
me u pczulluc. 

Neni 3 
Shoqnije ose personi që kërkon të fillojë ushtri 

min e n]! kinemaje, theatri ose të çdo shfaqjeje tj<?!tr 
publike, duhet .t'I paraqesë lutje? Mlnistris ~· Kul- 
turës Popullorë. · 

Në lutje duhet shenue emnl, mbiemni dhe banimi 
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i personit përg;e::ijë~ që ... merr përsipër ushtrirniin e 
lokalit 

Pclqimi i marrua prej Ministris së Kulturës Po 
pullore, i shoqnuern prej De'creit, Iëshre nga Pre 
fekti ml i përshtatëmenin e lokalit, në bazë të mej 
timit të shprehun nga Konisjoni i Vezhgi:nit të për 
mendun në nenin 4, duhet t'i paraqitet auktoritetif 
të Sigulimit Publik për lëshimin e lejes ushtrimit. 

Neni 4 
Për vezhgimin dhe kontrollimin e lokaleve të 

shfaqjeve publikv krijohet në çdo qendër krahine nji 
. kornisjon i posaçëm dhe i përherëshëm kryesue nga 
'·Pn:fek~i ose Nenpreiext; i vendit dhe i përbamë: a) 
nga Kryetari i Bashkis, lr) nga Kuestori, ose nga 
Kryetati i Policis, c) nqa nji përfaqsues i Federatës 

.. Fashiste Shqiptare, d), nga funksjonir' i Ministris së 
K_vlturës Popullore. e) nga Ofiqari Shëndetsuer i 

:::_~ashkis, f) ngn Inqjenjeri i Bashkis, g) nga Ko 
mandanti i Zjarr-Iikësve ose nga nji ekspert posaçë 
risht i deleguem. 

Kontrollimi mbi funksjonirnin e lokaleve mund 
të -bahet drejt për së drejti edhe prej Ministris së 
Kulturës Popullore, sa herë që ajo do t'a gjykojë të 

, nevojshme. 
Neni 5 

Të gjith filmat e çdo lloji qofshin si edhe shfa 
'qjet theatrore dhe varje.eve përpara se të programohen 
në Mbretni, duhet t'i nënshtrohen nji shikimi preven 
tiv nga ar;' c Zyrë.; kompetente e Ministris së Kultu 

. rës Popullore. e cila ka me lëshue për çdo progra 
·mirn nji 'leje të posaçme. 

Gjith' ashtu kanë me u dashtë me qenë t'auktori 
, zueme · manifestet, kartellat dhe çdo tje.ër materjal 
fotografik që ku të bajë me filmat dhe me shfaqje.~ 
theatrore dhe varjeteje. 

·Neni 6 
Ushtruesit e kinemave dhe theatrove o::e perso 

nat qië ushtrojnë dhanjen me qira të 'i'ilmave në 
- .Shciipni, përpara çdo programi janë të de~yruem me 
i paraoitë Zyrës kompetente të Ministris së Kultu 

. rës Pcpullorc njt përmbledhje të subje'ctci e: kur asht 
·. fja'a 'për shfaqje thea.rore duhen paraqituri te'cs'et 
., tanësore të veprave.' 

Zyra V2 Ministris së Kulturës Popu'Iore para se 
' të lëshojë lejen e përmenduri në nenin 5, mund të 
· kërkojë shikirnin e filmit sa herë që ka me e gjete 
të nevojshme, qjith'ashtu mund të kërkojë luejtjen 
e copës theatrore përpara se t'i shfaqet publikut. • 

. Kundra nda'imit për programim të lëshuem nga 
-~ra e Ministris së Kulturës Popullore asht i le 
fueshmë- kundërsh'Imi, rnbrenda 10 ditëve nga kornu 
nit.irni i bemun, në Komisjonin e rishikimit të Mi 

. nistrls së nalt-trequeme i përbamë. a) nga Ministri 
i Kulturës Popullore ose për ctelegim tt tij rtga 

nji funksjonar i asaj Min:strije me gradë jo ma të 
voqël see VI-.a i cili e k1ye 0.1, b) nga nji përfaqsues 
i P.KF.SH., c) nga nji Iunksjonar i Ministri.s së 
P. te Mbrend3hme, d) nge n.i funxsjonar i Ministris 
s' Arsimit, e) nqa nj~ funks] onar i Drej .o ris së Për 
qjithshcme të Sigurimil Pub'Ik, 

Kur filmi asht pjesërisht ose ta-ësisht me ka-ak 
ter u.ha a'c, Konisjo it i shtohet nji antar i shcnue-n 
prej Komandës së Presidlt të Kryeqy:e'.it. 

· Neni 7 
Vendimet e Komisjonit · aprovohen me shumicë 

votash . 
Vendimet de, t'i u njoftohen me shkrim t'intere 

suernvet, mbrenda tre ditëve nga data e vendimit. 
Neni 8 

Fitmet, përveç lejes së Iëshueme nga Zyra kom 
petente e •Ministris së Kulturës Popullore, duhet të 
jenë të shoqnuem në çdo qarkullim të tyne prej 
nji I ibrezc të posaçme qarku'limi. N'asnji lokal nuk 
mund të fillohet shfaqja e filmit, po qe se ushtruesi 
nuk ka parashikua me e vulosë dhe vistue prej Auk 
toritetit të ·Sigurimit Publik të vendit, deklaraan e 
bame prei atij vetë· në vendin e posaçëm të librezës, 
në lidhje me kalimin e filmit në kinernan ushtrue prej 
tij. . 

Neni 9 
Leja për programin e filmave dhe për shfaqjen 

e veprave theatrorc dhe varjeteje duhet të përmbajnë 
lo1shtin cilësues në se shfaqja asht e lirë për të rinjtë 
nën 16 vjet. 

Neni 10 
Ushtruesit e kinemave dhe theatrove duhet të 

kërkojnë prej Ministris së Ku1turës Ponullore auktori 
zirnin preventiv për me muejtë me s;e1Jë në Shqipni 
qruce thcatrorc, varje'eje, operash etj. tue i nënshtrua 
asajë kondl-at e kontratës dhe pasqyrën e programit 
për gjith zgjatjen e kontra'ës. 

Neni 11 
Sipërrna-r-a c~ ushtron shfaqjen nuk mund të 

refuz9:ë të baië 1 i dhje radiofonike kur këto të kër 
kohen prei Mi -i,+ri~ :::ë Ku'turës Popullore. 

Ust.truerjt e ki-temave e të tbcatrove janë të de 
turuoru t'i lë-hnj-ë sa'lat o=e shfaqjet në dispozicion 
të Mi"li"'tri<: 1:ë Ku'turës Popu'Io-e fa'as ose kundër 
nj1 shperb'i-nt q{.'. aj 0 vetë ka· me e ca'ctus kurdohe ·ë 
q~ të nevn;yen në- cellime er'fu•rn,;,.e të r:.-jc; e të 
popuvIt. Vë' të drer'ë 1,a 1a-ë- t'a në •. dorë P.l(.F.SH. 
me ndëm,je1{:b e Mi ~i'"tr's "'ë na't-përrnendun . 

Ne.,i 12 
lT$httUC"it e Ioka'evc të shfa'l;p··e puhlive j~rë 

të deturucm me u lejuc +ë i, .. e:ë fa'as; ncië- Io'calet 
e tune, vec personave të sl e -ue..,e nre! ric;"o"'.i 1fl•·e 
në fuel, edhe '1,~+a-vr të Kornisjoni] të Rishikimit. 
Jl'lnë tJ detjjruëm gjitfi'ashtu me u lejue hyrjen falas 
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Drejto::ave, Redektornve të Gazetave dhe kritereve 
kir,crr alc_grafike dhs theatrore, kundër paraqitjas së 
vçrMuem<-' prej Ministrit të Kulturës Popu:Iore. 

Libreza duhe: të kete fotografin e titullarit. 
N1:mr: i vendeve për të ndenjur falas në lokalet 

e §hfaqjeve publike, caktohet prej Ministr:s së Kultu 
rës popullor> e cila. r.ë caktinin e ktgr;e, si në Krye 
qytet ashtu edhe nëpër Provincat, ka me marrë para 
sysl1 nevojat e Zyrave Sh.etnore të P.K.F.SH. 

Asht në pushtetin e Minis'.ris së Kulturës Po 
pullorv. me lë shuc trasks për hyrje dhuratisht në lo 
kalet e slpërrnundun, për kontrollimin e lokaleve të 
shfaqjeve. 

Neni 13 
Lokalet e shfaqjeve publike dhe lokalet e anek 

suerne duhet të mbahen gjithnji në gjendje të për 
sosun pastrimi, rregulli dhe paraqitjeje të përshtatësh 
me. 

Neni 14 
Në kandat e sallave d,uhet të ndodhen nji numur 

i mjaftueshëm enësh për pështuemje, dhe në muret 
të [ene të ngjitur kartela ku të shënohet nda.irni i 
pë~:htyemiçs në sallë. 

Neni 15 
Në çdo lokal duhet të mbahet nji arkëzë me të 

gjitha sendet dhe barnat Iarrnaçeutike për nji ndihmë 
të shpejtë mjekësore. 

Neni 16 
Nuk janë të lejueme shfaqjet ipnotike, fakiristike 

etj., që: mund të sjellin nji turbullim të thellë në shpir 
tin e publikut. 

Neni 17 
Lokalet per shfaqje publike nuk mund të përdo 

ren për shiaqie të cirkave me kuaj, pa pa.ur pe qi:nin 
paraprak t~ Mi:ii.;tris së Kulturës Popullore, së cilës 
i përket me gjyku::-, në nji mejtirn me auktorite.in e 
Sigurimit Publik, në se trasformimet dhe ndryshimet 
e sjellunc mund te paraqesin qarancinat e dishruerr:e 
p~r kruernieu e ushtrimeve gjimnastikore dhe .për 
spektatorët 

Neni 18 
UsV, ucsit c loka.evc të shfaqjeve publike 'do 

të venë në qarkullim vetën biljetat e nxjerruna pre] 
mw.rit të Kuc, Shaiptar, në konformitet me dispozitat 
në fuqi 

Neni 19 
.Ministr/j~ e Kulturë, Popu'lore ka me u kuj 

dcsu» m·.: klasitixuc për çdo vjetë të gjitha sallat 
kinematcqi afike të ndodhu-ra në Mbrztn:n në tre ka 
teqorina, tue shenue në katejorin e parë sallat ma 
me randësi. 

Neni 20 
Ministri;a e Kulturës Pcpu'Iore ka të drejtë me 

urdhm •• • mbylljen e përkohëshrr;e 03e të përherëshrne 
t'.&tym· lokaleve shfaqjesh publike që nuk i-u për· 

mbahen normave ti:; sanksjonueme prej këtij ligji, tt:e 
mbeturi të pa-ndrgshuerne urdhënimet e para.arne 
prej Kodi: Penal në fuqi dhe prej dispozi.a-e të 
Sigurimit Publik. , .•• __ ! :_u 

Neni 21 
P<:r zbatimin e dispozitave të nenit 20 ka me u 

kujdesua auktoriteti i Sigurimit Publik. 
Neni 22 

Qëndrojnë në fuqi të gjitha ligjët e tjera dhe 
dispozitat e Sigurimit Publik që kanë të bajnë me 
shfaqje publike të cilat nuk janë në kundërshtim me 
këtë ligjë. 

Neni 23 
Kjo ligjë hy11 në fuqi ç'pre] ditës së botimit të 

sajë T'0 Fletoren Zyrtare të Mbretnis. 
Urdhënojrne qi kjc ligjë të radhohet në Fletoren 

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

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

Dh. Berattt d. v. 

Dekret Mëkambësuer Nr. 229 
datë 12-8-1942-XX 

Riorganizim i tatimit mbi godina 
NA 

MEKAMB:ltS I P!RGJITHSlmM I MADHNIS TiJ 
VIKTOR EMANUELIT III 

PER HIR Tit ZOTIT E VULLNET Tit KOMBIT 
MBRET I IT AUS DHE I SHQIPNlil 

PERANDOR I ETIOPIS 
Në virtyt t'Autoritetit që Na asht delegua: 
Mbassi u-pa neni 15 i Statutit Themeltar të 

Mbretnis; 
Tue pa nevojën e ngutshme të nji ri-organizimi 

të tatimit mbi godina, tue pasë për bam -t'ardhunar 
e pronës; 

Mbassi u-ndigjue Këshilli i Ministravet; 
Mbi propozimin e Ministrit Sekre.ar Shteti për 

Financat; 
kemi dekretue e dekretojmë: 

TITULLI I. 
BAZA E TA TIMIT. 

Neni 1 
I nënshtrohen njij ta.Imi mbi godina si mbas 

t'ardhunave të tyne të thjeshta: 
1) Të gjitha godinat dhe pjesët qi mvaren p~ej 

tune, si kopshlije, lulish.a etj.·; 
2) Fabri'cat, farkat, mul.ijtë: 
3) Trojet që përdoren . për qëllimg treg' are dhe 

industrorc si kantjera, punish:e, de::o mallnash., dhe 
ato të caktueme për bo.esat (pub.ici.e.) treg are e 
industrore; 

4) Banjat lundruese, urat e zberthgeshme, lun 
drat dhe çdo ndertim tjetër të kësaj fare -rqi të jetë 
i lidhun përgjithmonë në brigjet. ~ ·of, ... , 
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Neni 2 
U nënshtrotieen tatimit mbi godina edhe të gjithfl 

tokat qi ndodhen mbrenda planit rrequlluës të qyte 
tevet dhe, në mungesë të nji plani të tillë, ato qi 
ndodhen rnbrenda rrethit të ndërtesavet të qytetit, 
ashtu dhe tokat për kullota kur këto nuk i shtrohen 
tatimit mbi të dhjetën. 

Gjithashtu i nënshtrohen tatimit tokat pyJore me 
pronsi private. 

Përjashtime 
Neni 3 

Përjashtohen nga tatimi: 
1) Pasunit e Shtetit përgjithësisht dhe ato Bash 

kijake e Komunale të interesës botore dhe të për 
bashkët; 

2) Godinat pronë e Institutevet botore mlrëba 
mese, të Bashkivet e të Komunevet të caktuerne për 
vepra filantropike; 

3) Godinat e caktueme për ushtrimin e kultcvet: 
4) Godinat pronë e Shte.eve të huaja të cak 

tueme për se.l të konsullatavet; 
5) Godinat bujqëso.e dhe pjesët e tyne, pronë 

- vetë e bujkut qi lavron tokën dhe qi i shërben këtij 
pir banim ase për strehimin e gjasë së gjallë, per 
ruejtjen dhe punimin e parë të prodhimevet \ë tokës 
si dhe për ruajtjen e veqlavet dhe të maqinavet qi 
shërbejnë në lavrimin e tokavet të tija; 

6) Godinat e caktuerne për banimin e pronarit 
veti me vleftë jo ma të naltë se Fr. Shq. 1.000 

Ml\Sl\ E Tl\TIME 
Neni l! 

I nënshtrohen tatimit në masën 10 përqind mbi 
t'ardhunat e tyne të thjeshta efektive ase të pan 
dehuna të gjitha godinat e pjesët përka.ëse dhe' 
trojet e përrnenduna në nenin 1. 

I nënshtrohen ta.Irnit në masën 5 përqind mbi 
,Ieftën e tyne pronat e përmenduna në nenin 2. 

Tatimi i slpër-përrnendun nuk i përfshin si;:ër 
tatlmet ne dobi të Bashkivet, Kornunevet dhe r'En 
tevet ~ tjera botore. 

I 

Neni 5. 
E ardhuna e thjeshtë e qodinavet caktohet tue 

zbritë nga qiraja, efektive ase e pandehun, 20 për 
qind për mirëmbajtje, miratime dhe për çdo tjetër 
ahpenzim të rasëshërn. 

E ardhuna e pandehun asht ajo qi pronari do 
tl nxirte nga qiraja e godinës në krahasim mi go 
dina të tjera që ndodhen në të njajta kushte e re 
th1n1 në atë zonë. 

t 
d~ 

TI TULL I II. 
Deklarimi i t'ardhunavet 

Neni 6 
nëri~htrohen pagesës së tatimit pronari i go 
,se i tokës dhe të gjithë ata që gëzojnë' 

Nr. 112 

t'ardhunat e godinës në mbështetje të nji së drejte 
reale. 

Neni 7 
Mbrenda 60 ditve nga data e botimit të këtij 

Dekreti, pronarët, zotnuesat ase administra.orëi e go 
dinavet e të trojevet, detgrohen me deklarua të gJi 
tha godinat dhe pjesët që mvaren prej tgne të lëshua 
me me qira në Zyrat Financiare të jundikcionit ku 
ndodhet prona, tue shënue, pozi.ën, ci.sin, përdori 
min dhe të ardhunat efektive të pronës. 

E ardnuna efektive për t'u de.clarue ka me qen~ 
qiraja e marrun në kohën e deklarimit. 

Neni 8 
Deklara.ës për godLat e lëshue.ne me qi a du 

het t'i shoqnohet kontrata e qirasë a,e k(?p,a e sQJ 
në kartë të li.ë e nënshkruama prej dha .• sit me _Jira 
e prej marrësit me qira. 

Në munge.ë të kontra.ës mur.d të lëshohet nji 
dcslara.ë e nën .• nkrue.i.e si ma si .• ër, me përshkri 
min e godinë.;, ase të pje.ës së saj të Ieshue.ne 
me qira dhe me she.ii.nin e qi as m.ie.ore. 

r\Ur deklaruc.I ndcd .. et në pa mu.icë.i me ma 
rrun nënshkrimin e qi. a.narrëslt, duhet të sharrojë 
ne deklaratë arësgenat, 

Deklarata për godina ase troje të lëshuerne me 
qera, e pa shoqnuerne prej koutra.ës ase prej daklara 
tës si ma sipër, quhet si e pabame. 

Neni 9 
T'ardhunat e godinm·et të reja, si edhe ndryshi 

met në shtesë ase në paksim, duhet të deklarohen 
deri me 31 Kallnuer në vjetit qi ndjek atë në të 
cilin godina asht ba e banueshme ase e përshtatshme 
për përdorim ase atë vjet në të cilin asht ndodhë 
shtesa ase paksirni i t'ardhunavet. 

T'ardhunat qi rrjedhin nga godina ase troj~ 
qi, në mbështetje të lijjevet të posaçme në fuqi, 
gëzojnë përjashtime ase zbritje tatimesh për shkak 
të ndodhjes së kushteve! të)caktueme, me zhdukjen e 
ktgne kushtevet, duhet të deklarohen deri me 31 
Kallnuer të vLetit qi ndjek a.ë në të cilën këto kushte 
janë zhdukë. 

Po në kë:c afat duhet të deklarohet pushimi i 
kushtevet qi jepshin të drejtë për përjashtim ase 
zbritje tatimi, pamvarëslsht nga të qenunit ase jo 
i t'ardhunavet. 

Neni 10 
Çdo deklara'ë duhet të përmbajë shenimin e 

saktë vetiak të bashkadhanësit, hollësitë qi u për 
kasin t'ardhunavet të deklarueme dhe burimevet prej 
nga rrjedhin këto t'ardhuna. 

Neni 11 
Deklarimi bahet: 
a) nga bashkadhansi ve:ë dhe, n'asht i mitun ase 

i pa aftë, nga tytori ase nga ay qi ka përfaqësimin 
liqjuer ; 
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b) nga përfaqësuesi i tyne Iigjuer, për .entev 

morale; 
c) nga administratori delegues për shoqnlt treg 

tare, ligj if ht të themelueme: 
d) nga përfaqësuesi ligjuer për shoqnit e hueja 

në Mbretni. 
Neni 12 

Ce'.(a a a'. rr u-d 'ë ta· en cd' e rr.e arë rr anca ari; 
mandata mund të epet edhe në letër të thjeshtë. 

Neni 13 
Deklaratat duhet t'u paraqiten Zyrës SQ Tati 

mevet Direkte të vendit ku ndodhet pasunia e pa 
tundëshme. Zyra e Tatimevet ka për të lëshua për 
marrjen e deklaratës diftesë të rrcqulltë nga nji rre 
gjistër me amë e bijë. 

Kjo diftesë sa.on provën për datën e paraqitjes 
së deklaratës; 

Deklarata mund të dërgohet edhe me le.ër të 
porosituri me diHe::ë kthimi; për efektet e llogari 
t;es s'a'atit merret parasush data e dërgimit mbi 
vulën e postës. 

TITULLI III 
RJSqJ'T\U I fEKLARATAVET 

KOMISJONET, REKURSET d' e PROTOKOLET e 
VERTETIMIT 

Neni 14 
I jepet tagri nëpunsit të Financës t ~ ngarkuem 

me vërtetimin e tatimit të ndreqi r'ardhunat e dekla 
ruerne si efextive, kur qiraja e shenuerr;e në kontratën 
e qirasë nuk u përgjigjet t'ardhunavet normale të 
nji ndërtese në të njajtat kushte. 

Neni 15 
Qiraja e pandehun caktohet prej nji komisjoni 

të posaçëm të krijuam pranë Intgndencavet ase Zyra 
vet Financjare të qarkut ku ndodhet prona. 

Neni 16 
Komisjoni i përmendua në nen.fr e ma-parëshëm 

përbehet: 
1) prej Titullarit të Zyrës së Tatimevet Direkte, 

si kryetar; 
2) prej dy antarëve të shenjuem nga Këshilli i 

Bashkis ase nga ai i Komunes së vendit; 
3) prej dy antarëvet të shenjuem nga Intendenti 

i Finances midis bashkadhansavet të rrethit të zyrës; 
4) prej nëpunsit të ngarkuem me rreqjlstrirnet 

e kontrollimet _pranë Intendencës ase Zyrës së Fi 
nancës. 

Ky Komisjon merr në shqyrtim rregjistrimet fi 

bame prej nëpunsit të ngarkuem, proponon ndrpshl 
met qi i shef të nevojshme mbi klasifikimin e nder 
tesavet, e cakton t'ardhunat efektive ase të pandehuna 
të qodinavet e të trojevet. 

K4to veprime duhet të kryhen mbrenda muejit 
të marsit. 

Neni 17 
Zyrat rd Tatimevet, mbassi të marrin fund ve 

primet e përmenduna në nenin e maparshëm, pre 
gatisin listat e detyruesavet tue shenue tatimin dhe 
u'a dergojn~ mbrende 30 ditve Kryetarvet të Bash 
kivet dhe ti! Komunevet. 

Këto lista i bahen me dijtë publikut me anë 
shpalljesh para Bashkis ase Komunes dhe zanë ven 
din e kumtimevet të vlefshme për me ushtrue të 
drejtën e rekursit pranë Komisjonevet të posaçme 
të krijueme në çdo qendër Prefekture .. 

Bashkadharësit munden me paraqitë kundershti 
met e veta të rasëshrne Zyravet Financjare përkatse 
mbrenda nji afati prej tridhetë ditësh nga data e 
shpalljes së listavct të detgruesvet. 

Neni 18 
Në mbarimin e afatit të caktuem në nenin e 

rnaparshëm, Zyrat e Tatimevet përcjellin nji listë 
të kundershtuesavet, të pajosun me reklamimet e me 
vrejtjct përkaZtëse së zyrës, Prefekturës kompetente 
për shqyrtim nga ana e Komisionit të posaçëm, për 
të cilin flet neni vazhdues. 

Neni 19 
Komisjoni i posaçëm pranë Prefekturës përbehet- 
a) prej Prefektit, qi e Kr9'"son; 
b) prej dy antarvet të zgjedhun në Këshillin e 

Arlmi~istratës pranë Prefekturës, si ant arë; 
c) prej Drejtorit të Zyrës së Punvet Botore ~ 

vendit, antar : 
d) prej nji të delequernit të P. F. Shqiptare, 

antar , 
e) prej nji të delequernit të Financës, antar. 
K11 Komision vendos mbi rekurset dhe prapsimet 

dhe cakton në mënyrë të prerne t'ardhunat e thjeshta, 
në mbështetje të të cilavet do të caktohet tatimi. 

Komlsjoni duhet mundësisht të japi vendimet e 
veta rnbrenda tridhetë ditvet ~ga data e paraqltjes: 
së rekursevet. 

Neni 20 
Në mbështetje të Iistavet ija sajueme prej Koini• 

sjonit pranë Intendencavet ase Zyravet :Fitumcj&re dhe 
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· në mbështetje? të vendimevet të Komisjonit pranr[ 
Prefektu·avet, Zyrat e Tatimevet pre:a'isin preto 
ko'et definitive të vërtetimit, të ci'at, rnbassi të nën 
shkruhen prej nën ms't të ta'Irnevet dhe t'Intendentit 
a Kr··e· a· i' të ?~1 :; · Fi -ianclare e rrbassi të vistonen 
prej Prefeldit, u· .lerqohen Krye~arvet të Bashkivet 
ase Kryeta •. vet të Komunvet për t'i-u kirntue publi 
kut me anë shpalljesh. 

Këto protoko'e rrijnë të mvar'una per tridhetë 
ditë rrjesht para Bashkis ase Komunes. 

Neni 21 
·Kur.dra .· protokollevet definitive të vërtetimit, 

pranohet rekurs në Kornlsjontn Ocndruer pranë Mi 
nlstris së Financavet, krijue me D. M. nr. 71 datë 
24 .Mars 1941-XIX mbi Orqanizinin e Admtnlstra'ës 
Financiare Shqiptare. 

Komisjoni i përrrendun shqyrton rekurset e para · 
qltuna nga t'interesuemit ase nga Kryetari i Zyrës 
s~ Tatimevet kundra vcndi-nevet të komisjonevet të 
posaçme pra-ë Prefexturavet dhe g;ykon eskulsivisht 
mbi legjitimitetin e tune. 

Rekursi nuk e pezullon zba'imin e nxjerrjen e 
tatimit. Nuk quhen të v'efshrne rekurset e para 
cituna mbas gjashtë rnuej nga data e shpalljes së 
protokolevet të vërtetimit në Bashkit ase në Komunet 
përkatëse. 

Neni 22 
. · Të gjitha veprimet qi i përkasin vërtetimit t'.~ 

tatimit duhet të kenë marrë fund mbrenda rnuejit 
Korrik të çdo vjeti. 

Neni 23 
Pagimi i tatimit bahet në katër kiste të njajta 

nër muejt Korrik - Tetuer - Kallënduer e Prill 
të çdo vjeti. 

T I T U L L I ' IV. 
REGJISTRIMI I PERGJITHSH~M I GODI · 

· NAVET DHE RISHIKIMI I T'ARDHUNAVET. 

Neni 24 
Regjistrimi i përqjithëshërn i qcdir avct dhe ri 

sht'dmii t'ardhu-aetperva'se do 1ë ta· e1 çdo g·ashtë 
~Jet ·tue fillua prej vjetit 1944, si mbas rcju'Iavet qi . . 
kanë rna u caktue me nji ligjë të posaçme për me ~ .. ·- . . ' 

.ÇU}ue rishtas t'ardhunat e thjeshta të pronaver. 
'' ..... · • ·. - · Neni 25 

· ,-.itkimi i zakonshëm kryhet ne muajin Shkurt 
~~ çd,9 ,vjeli dhe \<I! për. qëllim regjistrimin e. nder· 
t1· ~ --. . . ·. . . . 
~,,~t tf r,J~. ,db, y&tetimin, e shtesavet e tf ~- •... .,. . . . 

mirësi.rrevct n~a të cilat rrjedhin t'ardhu-a ma të 
mdhaia. 

Veprirre' e ri,1-f-i-rit e 1ë rër'cti · it k·r,re p ej 
nji nëpunsi të fna=cës në bashkëpunim r-e Krue 

plakun e Ja::(e; ase ~ë Ka~rndit. 
Në kë:ë me1y ë V2pTOh(t er:lhe- për kë' o a u"'.i 

për të cila: t·a·'·igimë·a ët 1egjitim të ke 1ë ke lee 
ndemjen _e +ainit ndermjet 1!-Jn2 si mbas p;e~ë, qi 
zotnon sej cili. 

Neni 26 

Pushimi i t'ardhunave për shkak të shembjes, 
të djegëjes ase të rrëzuemit pjesësisht ase krejt 
të nji godine duhet të njoftohet nga bashkadhansi 
Zurës Financjare të vendit mbrenda n;i a'ati tri 
dhctë di'ësh nga da'a e vërte'f-nit të ngja-je,; në 
këtë rasë godina shkar'co'ret krejt ase pje ë ·isht nga 
tatimi tue fillue nga data e njoftimit Zyrës Finan 
cjare. 

Në rasë se njoftimi bahet mbas afatit të për 
rnendun në paragrafin e rna-parshërn, zbritja fillon 
nga data e vërtetimit të ngjarjes nga ana e orqa 
nevet të Financës. 

Neni 27 

Godinat e lëshucshme me qira, të mbetuna të 
pa vendosuna për nji kohë të pa-preme gjashtë muejsh 
o ma teper, gjatë nji vjeti, janë të perjashtuern nga 
tatimi për gjithë kohën e tillë . 

N~ rasë se tatimi asht i paguem, bashkadhansit 
i kthehen të hollat në mbështetje t~ Ligjës dhe të 
Regullores mbi Administrimin e Pasunis dhe Konta 
bilitetin e Përgjithshëm të Shtetit. 

Neni 28 

Godinat e reja i nënshtrohen tatimit mbas dy 
vjetësh nga dita në të cilën të jenë bam un të banu 
eshme ase të përdorucshmc. 

Neni 29 

Përveç ndrqshi-nevet të parapa-ne prej ne ·it 9 
të këi] Dekreti dhe t'atyne të rrjedhuna nga rreqjis 
trimi i përgjithshëm, kanë me u ba edhe r ishikirue 
të pjesëshrnc gjithë sa herë qi t'ardhunat brutto të 
nji godine ase trolli të kenë hypë ase zbritë për 
nji të tre.ën, atëherë kur ky ndryshim të jenë vër 
tetuc për shkaqe me efe!d të vazhdue shërn. 
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TITULLI V. 
DE'J YtW\'\El E ZYRAVE EKSEKUTIVE, 

NOTERIALE ETJ. 

Neni 30 
Intendena ase Krge.ari i Financës merr masat 

qi. mbre.ida 31 dhetorit të çdo vjeti, të shpallen 
ndër rru3ac e sheshet ma të rrahuna të Komunevet 
të rrethit të tij ase t'u kumtohen bashkadhansavet 
me anë të shtgpi], lajmime të posaçme mbi detyri 
min me paraqi.ë deklaratat rnbrenda alatevet të cak 
tueme prej ligjë5, tue u kujtue ndëshkimet e cak 
tuerne në ra.,ë harrese ase njoftimi jo të perpikët. 

Neni 31 
Skedat për deklarata shperndahen në çdo kohë 

nga Zgrat e Ta.irnevet dhe nga Komunet e Bashkit. 
Këto skeda mund të 'blehen edhe në rishitsa 

të scndevet 1:$ monopolizuerne. 
MinistriJa e Financavet cakton me Dekret çmi 

min e shitjes dhe ajio-n për t'u pague rlshitsavet. 
Neni 32 

Mbrenda 15 di.ëve të çdo rnueji Zyrat e Ipo 
tekavet detgrohen me i dërgue In.e.idencës së Fi 
nancës ase Zyrës Financiare të vendit kopjet për 
mbledLë.,e t a.ctevet të t.a.iskriptimlt të pronave! të 
kq:ierne në mu zji.i e 1--ëq.ar~hëm. 

Noterët d .. e i,ë,)u.1 at e Bashkivet e të Komu 
nevet, si dhe çd.. Zqr.ar c,e er, të n;:iarkue n me r.e 
gjistrimin e kon ra a. e: :ë qira.iavet, ce y o:·.en me 
i kumtue rnbre .. da a ateve. .ë caxtuerne i.ë pa.aq a 
fine pa.ë Zu.a .e të Finantë., ~ë vendit Es ë.1 rnue.ore 
të kon.ra.ave, të reJjistueme pi ej tyr.e. 

Neni 33 
Noterët d.ie Zjjrat e Ipo ekave: nux mund të 

bajrë asnji vcp.r n shitjeje a: e tra.is'tr p.irni lë pa 
su.Ivct lë pa :i•j ë hme pa u pa.a ,i ë nga i intzre 
sucr..i nji Dexla a e e lë huerne n~a Financa, me 
të ci ë I të vërtetohet nxjerrja e taimit qi randon 
mi l ~r01.ë.1 për të ci ë.1 batet veprimi. 

Neni 34 
Të g)~ta Zy·a~ e Pë,mbari i.i' janë të dety:u:me 

me i !:u ntue Financës së vendit kopje të se cilit laj 
. mirn të shitjevet n'ankand 1ë pa.univet të \pa-luj 
të.hme. 

Neni 35 
Zyrla.ët e nqarkucme me \·e;ri:ne shpronsirni të 

pa.ur ivc; të pa-lujtëshrne për dobi botore nuk mund 
të plot: ojnë formai.c'ct e shpronsirnit pa pasë kër 
kue e morrc nga Zyra e Financës kompe.cnte nji 
dishrni si ajo e përmenduri në nenin 33 të këtij 
Dekreti. · 

Neni 36 
Zyrat teknike Bashkijake dhe Komunale dety 

rohen me i njoftua Financës lejet e lëshue.ne për 

ngrehje godinash të rejfl ase për zgjanim a për 
mirësim t'atgne në përdorim, jo ma vonë se deri 
në ditën 15 të rnuejit qi ndjek ate .në të cilin asht 
Jëshue leja. 

Neni 37 
Mbassi të marrë fund rreqjistrirni i godinavet 

dhe të caxtohet defini.ivisht tatimi, Zyrat e ta.imeve 
bajnë bartjet e shënimeve përkatëse të rejjistrimit 
të çdo godine në librat themeltare tue shenue ta.imin 
përkatës. 

Zyrat e Ta.imevet de.grohen edhe me rnbajtë 
regjistrat me di.ë me të gjitha ndryshimet e vërre 
tueme gja'.ë vje.it, si në gjendjen rea.e ashtu dhe 
në atë juridike të pasunivet, në mbështetje të ele 
mentevet qi ka.ië me pasë nga Zyrat e ndryshme dhe 
në rnbësh.etje të përfundimevet definitive t2 vër.e 
timevet dhe të rishikirnevet të zakonshme dhe , të 
jashtëzakonshme, 

TITULL I VI 
SANKCJONE - KOMPETENCË -_PROCEDURË 

Neni 38 
Kushdo qi len pa paraqitë deklaraten e t'ar 

dhur.avet efzk.ive të nji godine rnb.e.ida afatit të 
caktuam në nenin 9 të kë.ij Dekreti i nënshtrohet 
pagimit të nj: sipër-takse prej 50 përqind të shu 
mës së ta.i.nit të rënduam për atë vjetë. 

Në ra.ë perseritjeje, përveç siper-taxsës, ndesh 
kohet e Iha me nji gjo::ië prej 50 deri 500 Fr.: Shq. 

Kur de'.('.a a.a paraqitet përtej afat:t të ca .tuern 
prej ligJë~. por me nji vonesë jo ma tepët se -tri 
dhetë di.ësh, deklaruesi paguen vetëm gJys:r.ën e 
sipër-taksës së sipërme, 

Neni 39 
Kurhdo qi dekla 0.1 nji t'ardhun 25 përqind ma 

posh.ë se ii' o defi.u.ivlsht të vërtztueme, i nënshtro 
het nji sipë;-'.a'.s2s baras me gjysmën e tatimit' 
qi rendon mbi p.esë.i e t'ardhunavct të pa-dexlarueme. 

Neni 40 
Kushdo qi nuk e kryen pajirn.n e kiste. e~ mb-en 

da alatci ec të caktuerne në ne..in 2S ~ë këtij dekreti, 
i nënshtrohet pagimit të nji sipë: •... se ba. a{ me 2Cl 
përqind të shumës së pa derdhun rnbrenda aiatevet 
të caktueme. 

Neni 41 
Nëpunsat, Zyrtarët dhe Noterët qi nuk ·kry:j :ë 

detyrimet e parashikuerne në nenet 32 e vij uesa 
të kë.i] dekreti gjobiten me 50 deri 500 Fr. Shq. 
pa paragjykue masat e posaçme dishiplinore ase admi 
nistralivc qi mund t'u caktohen prej Administratës 
nga e cila rnvaren. 

Neni !!2 ""'··". ·- ,.-: 
Kompetenca për me gjykue mbi shkeljet ,k para- 

pame prej këtij Dekreti i përket: ..: ,~_;. ~- 
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a) Intendentit të Financës në qarkun e të cilit 

asht ba vertetimi i shkeljes, ndër rasat kur asht e 
zbatueshme, për secilin nga përgjegjësat, gjoba në të 
holla në maksimum me Fr. Shq. 500; 

b) Ministrit të Financa vet kur asht e zbatueshme 
gjoba në të holla në sasi ma të madhe në maksimu 
min e F1·. Shq. 500 edhe për njenin vetëm nqa për 
gjegjësat, në të cilën rasë Ministri do të vendosë 
edhe për ndeshkimet ma të vogla; 
. c) Autoritetit gjyqsuer në rasat qi kanë lidhje 
me faje të zakonshme dhe gjithsaherë qi duhan zba 
'tue ndeshkime kufizuese të lir is vehtjake 

Neni 43 
Shkeljet e rrequllavet të këtij Dekreti vërte 

tohen me proces-verbal për t'i-u dërgue autorltetit 
kompetent për me gjykue sirnbas nenit 42. 

Kopja e verbalit i epet edhe shke'sit. 
Neni 44 

Për pjestimin e t'ardhunat qi i derdhen emrit 
nga gjobat dhe ndëshkimet në të holla, Hi zbatuerne 
si mbas kftij Dekreti, vlejnë dispozitat e D. M. nr. 
251, ~ ditë;, 8 korrik 1940-XVIII. 

T I T U L L I VII. 
DISPOZITA rs FUNDIT E TB PERKOH£SHME 

Neni 45 
Tatimi mbi ndërtesa asht i siguruem me ipotekë 

legale të privileqjueme mbi pasunin qi asht objekt 
i tatimit, dhe ka për të pasë radhën e parë mbi të 
gjitha Ipotekst e tjera qi rasësisht rendojnë mbi atë 
pasuni. 

Neni l!6 
Tatimi i godinavet të përdorueme prej ve.ë pre 

narve mbetet i pe ndryshuem deri në vjetin 1944, 
diti e vendosun për rreqjistrtmin e përgjithsh~;n. 

Neni 47 
Të gjitha dispozitat në kundërshtim · me ato t~ 

J(ëtij Dekreti. j1në të abrogueme. 
Neni 48 

Dispozitat e këtij Dekreti janë të zbatueshme 
edhe në Tokat e Lirueme, qi bajnë pjesë të pandame 
të M.bretnis Shqiptare, si mbas D. M. nr. 26!! datë 
12 gusht 1941-XX. 

Neni 49 
l jepet tagër Ministrit Sekretar Shteti për Fi 

nancat të nxjerri çdo dispozitë tjetër që do t'a quejë 
~ nevojshme për zbatimin e këtij Dekreti. • 

Ky Dekret hyn në fuqi në të tridhetën ditë mbas 
botimit . të tij në Fletoren · Zyrtare të Mbretnis dhe 
do tf paraqit~t prej Ministrit proponues në Këshi- 
11in ; Epërm Fashist Korporativ për këthirnin e tij 
ne ligjtt ' ~ 

Urdhënojmë që ky Dekret të botohet në Fleto 
tft Zyrtare të .Mbretnis tue i dhanë mandat cilitdo 

që i përket me e respektue dhe me ba që të respek 
tohet. 

Tiranë. me 12-8-1942-XX. 
···- ~ 

Francesco Jacomoni d. v. 
1\1. Kruja d. v. 
Shuk Gurakuqi d. v. 

DEKRET MINISTROR 

Shpronsim toke në Vlonë 

Ministri i Punve Botore, 
Mbassi pau shkresën datë 8 korrik 1942-XX, 

8 D, 31.30 të Komandës Aeronautike në Sh-ii,Jni, me 
të ci.ën kër.cohct shproncei.ni i pasu.ris eë ZZ: F z, R 
Hl\T, l\FtRulTl\ dhe l\LL~E CAKE.<Rl, që l!J,J· 
set per ngrehjen e vei)ra~e i,ëc nevoja t'J\e:oaautikës 
në Vlorë; 

Mbassi pau D. M. da.ë 24 mars 19lU-XX, nr. 
15 që deklaron t interesit publik ngreh jen e Hi;m1ve 
për nevoja t'Aero.rau.Ixës 11ë Vi orë; 

Mbos~i pau De.creti.i da ë 5 gusht 1942-XX, mbi 
depozl.Irnin e shu.i.ës së shpë. blimit të përkateshm, 

M.bassi pau nenin 8 të D. M. da.ë 11 dhetuer 
1939-XVlll, nr. 178, që përrnbanë normat për shpro 
nësime t'interesës publike: 

Dekreton;, 
Për ngrehjen e veprave për nevojat e Aerona 

utikës në Vlorë, shpror.ëzohet prona e ZZ. Farhat, 
Aferdi.a dho l\Iirne Caxerrl, që gjindet në vendin 
Mesovunc, në Vlonë, me nji sipërfaqe prej ; m2. 
35825 e që në planin përpjestues shënohet nën nr. 
8-15 dhe 17, kufizua: në Veri - Thirni Opingari, My 
ngr Alimi, Oazirn Cakërri dhe Vilazën Ndini, në 
Lindje- dhe në Lugë- Hekurudha e Selenicësr- në 
Perendim - Viktoria Bezhani, Neki Hoxha dhe Vlle 
zën Ndini. 

lndemniteti për t'ju pague pronarvet asht fr. shq. 
36825. 

Ky De'rret në vëhtrim të nznit 9 të D. M. datë 
11 dhjetuer 1939-XVIII, nr. 178, do të traskriptohet 
në Zyrën e Iootekave dhe do.ë botohet në Fletoren 
Zyrlare të Mbretnis. 

Tiranë, me 7 Gusht 1942-XX. 
Ministr' i Punve Botore 

Illas l\gushi d. v. 

" 

BKSH



P/i\RtE SUPPLEMENTF\~I! in Hngua itaHana Anno XXI - Nr. 112 

GAZZETTA. UFFICIALE 
D E L R E G N O . · · D' ALB A N I A 

Tirana, martedi 29 settembre 1942-XX 
EDITA DAL MINISTERO DELLA CULtURA POPOLARE 

CONDIZIONI D'ABBONAMENTO 
ALBANIA, IT ALIA • IMPERO per un anno fr. alb. 20 
ES]'ERO (Pae•! dell'Un!one Postcle) , , , , • 30 

(per , 111e1! , metl prezzo) 
· UD numer• d.el meH ha cono (1fno a 16 pag!ne) Fr. alb. 0,20 

erretroto " ., I 
Ognl lasclcolo • In vend!ta anche pre11e le l!brerle autorlznte. 
ÇU abbonamenll di regolo decorrooo dol g1oroo di rtcevtmento ddl"lmporto. 

Non 11 g•rantlsce l'lnvlo del numerl orretratt. 
L'tmporto dell' abbonameoto o per numerl separat!, ae per re1ldentt In AJ. 

l.oDla, deve euere versato al leech Ufflcl di Flnanzo • lo relaUv1 quietanza 
r!mena al Mlniltero della CULTURA POPOLARE oe doll'ltolla. Jmpero o dal' 
'E1tero, con a11egno baocarlo atilato In !ranch! albonea!, aumentate (H per 
alobonament!) di fr. alb. 0,70 per 1pe1a di qu!etoru:a. 

GU Ufflcl 1tatall (civili o mllltarl) • gli Enti pubbllci quando autonomi o 
aacentrat! (cloe non gli Ufltcl dtpendent!) - po11ono rtch!edere per lacrttto ,me 
piu eopie gratlllte (ac!olte on abbonamento) par •• • per git Ufllol dlpendeoW. 

COSTO E MODALIT A PEP LE lNSERZIONl 

oe non supore une coloDDO (olbanoae e ttallono)mlnlmo fr. alb. 10 
ee oltre una coloDDO • • per ognl c ,Jonna • , 

L'tmporto ·• do vernni In anttclpo , salvo per gli Ufflcl atatall o paraata• 
tall con le ateaae modal!tci come per gli abbonamentl 

Le lnnn!onl aono grotuite soltanto per I Trtbunalt o I' JI mm!nlatraz!one ato, 
tale quGndo per legge non • prevllta o non e posaiblle la 1 !vaisa au terzi dallo 
çosa por I' tn1entone. 

La pubbllcazlone dell• lnserzlonl avvtene . oalvo epeclall clrco1tanze · enuo 
I primi 3 nwnerl dopo la data di rtcevtmento. 

N. B. Ogni corrl1pondensa o veraamenlo deve oasere lndlrlzato al, 
MINISTERO DELLA CULTURA POPOLARE 

(GAZZETTA UFF!CIALE) 
T I R A N A ( Albani• 

Legge 7 settembre 1942,XX, Nr. 228 
data 7-9-1942-XX 

Norme sui locali di pubblico spettacolo 

NOI 
FRANCESCO JACOMONI DI SAN SAVINO 

LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTA 
VITTORIO EMANUELE m 

P!:R OR.(\ZIA DIDIO E VOLONTA DELLA NAZIONE 
RE D' ITALIA E D' ALBANIA 
IMPERATORE D' ETIOPIA 

CAPITOLO I. 
Permessi per la costruzione dei locali dii pubblico 

spettacolo 
Art. 1. 

I permessi per Ia costruzione dei _ locali da adi 
birsi• a cinema, a teatro e. per pubblicii spettacoli 
in genere, vengono rilasciati dal Ministero della Cul 
tura Popolare, dopo ehe i loro progetti siano stati 
preventiva mente approvati dalla Commissione { Cen- ,. 
trate per l'Edilizia e l'Urbanistica, dalla Direzione 
Generale di Polizia per quante riguarda la sicurezza 
pubblica e dall'Ufficio tecnico del Cornune ove verra 
effettuata la costruzione stessa. 

Per tocalt di pubblico spettacolo si intendono i 
cinema, i teatri, cinema-teatri, le sale da concerto, 
de ballo, i circo-equestri, i parchi di divertimento. 

Art. 2. 
Gli edifici gia esistenti adibitli a locali di pub 

blico spettacolo nonche quelli di nuova costruzione 
con l'entrata in vigore della presente Legge, saranno 
sottoposti a revisione e a controllo da psrte della 

Cornmissione di vigilanza a cui all'art. 4. Oualo-a essi 
non siano ritenuti ada.ti dal pun'.o di vista tecnico ed 
igienico, il proprletario e obb:i3ato ad esegui e le 
opere necessarie stabilite dalla Cornmissione anzi 
detta. In caso di inadempimento il funzionarnento del 
locali verra interrotto. 

CAPITOLO II. 
Perrressi di esercizl per i locali di pubblico spettacolo 

l\rt. 3. 
La Societa o la persona ehe intende iniziare l'eser 

cizio di un clerna o di un teatro o altro pubblico spet 
tacolo, deve inoltrare dornanda al Ministero della 
Cultura Popolare. 

Nella domanda dovra essere indicate i1 nome, il 
cognome e il dornicilio della persona responsabile 
ehe assume la gestione del locale. 

II nulla osta ottenuto dal Ministero della Culture. 
Popolare eccompaqnato dal decreto di agibilita del 
locale rilasdato dal Prefetto su parere della Com 
missione di vigilanza di cui all'art. 4, deve essere 
prodotlto alle Autorita di Pubblica Sicurezza cornpe 
tenti per ii rllasclo della licenza di esercizio. 

CAPITOLO III. 
Cornmissione di viqilanza sui locali di pubblico 

spettacolo 
Art. 4. 

Per la vigilanza ed ii controllo sui locali di pub 
blico spettacolo e istituita in ogni centro di pro 
vincia un'apposita Commissione presieduta dal Pre 
fetto o dal Sottoprefetto del luogo e cosutui.e: a) 
dal Podesta; b) dal Questore o dal Capo dalla Po- 
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lizia: c) da un rappresentante della Faderazlone Fa 
scista l\lbanese; d) da un funzionario del Ministero 
della Cultura Popolare; e) dall'Ufficiale Sanitario 
Pdel Cornune: f) dall'ingegnere del Comune; g) 
dal Comandante dei Vigili del fuoco o da un esperto 
appositamente delegato. 

CAPITOLO IV. 
Revisione cinematografica e teatrale 

/\rt: 5. 
Tutte le pellicole di qualsiasi _genere nonchë le 

rappresentazioni teatrali e di var.e.a, prima della 
progra:nrr.az:o:-.e nel Reg~o devono e ise.e sottopostc 
ad un asa.ne preventive da par.e dell'Ufficio com 
pctente del Mi .i/e:o de la Cul.ura poioa.e, Il quale 
n.ascera per ojnu.ia di esse un apposi:o nulla osta. 

Uqualrnente dovranno esse.e au.orizza'! i mani 
festi, i carte'Ioni pubbl.citari e qual sia.I ma'er.a'e 
fotogralico atuzente a.le pe.Iico.e e alle rapprescn 
tazioni teatrali Q di varieta. 

l\rt. 6. 
I gestori del cinema-tea.ro o le persona ehe esër 

ci.ano il no eggio delle pell.coe in l\lba.1ia prima di 
ogni projra nrnazione sono obbligati a prescn a e al 
l'UffUo co.npa.ente del Ministe. o della Cultura Po 
Ppolare un riassunto dei soggetti delle pellicole. 

Ouar.do si tra.ti di rappresentaz.oni tcatra'I de 
vono essere pre.e.itai i testi intejrali delle opere. 

L'Ufficio del Ministero della Cultura Popolare 
prima di concedere il nu.la osta, di cui all'art. 5, po 
tra sottoporre a visione il film, ogni qualvolta lo 
riterra opportune, cosl pure potra visionare lo spet 
tacolo teatrale prima ehe veanga dato al pubblico. 

Contro il divieto di rappresentazioze e nesso dal 
l'Ufficio del Ministero della Culture Popola.e e am 
messo il rieorso, entro dieci giorni da'la cornunica 
zione rlcevuta, alla Commissione di revlsio .. e presso 
il Ministero stesso composta: a) dal Ministre dzlla 
Cultura Popolare o per sua delega da un funzio 
nario del Ministero stesso di grado non inferiore 
al VI ehe la presiede; b) da un Rappresentante del 
Partito Nazionale Fascista Albanese;' c) 'da un kn 
zionario del Ministero dzqli Interni; d) da un fun 
zionario del Ministero della Pubblica Istruzione: e) 
eja un funzionario della Direzione Generale idella 
della Pubblica Sicurezza. 

Ouando ii film e parzialrnente o tota\plente a 
carattere mili.are si aggiunge alla Comrnissior e un 
membroi ndica:o dal Comando del Presid.o Mi!i'.are 
della capitale. 

Art. 7. 
Le deliberazioni della Commissior.e vengono ap 

provate a maggioranza di voti. 

Le de'Iberazioni verranno co.nunlcee per iscritto 
agli interessati entro tre giorni da.la data delle 
deliberazioni stesse. 

/\rt. 8. 
Le pellicole oltre ehe al nulla osta rilasciato 

dall'Ufficio competente del Minis:e o della Culture 
Popo!are debbono essere acco.npaqna.e in ogni loro 
passaggio du un apposite libretto di circolazione. 
Nei sinqoli locali non puo avere inizio la program 
mazione di ogni pellieola se l'esercente non abbia 
orovveduto a fare bollare e vistare dalia locale au 
torita di Pubblica Sicurezza la dichiarazione fatta 
da lui stcsso nell'apposita ca selia del lib: e.to .re 
lativa al passagqio del film nel cinematografo de 
esso qestito. 

Art. 9. 

11 nulla osta per la proqrarnrnazione di pellicole 
c per la rappresentazior. e di opere teatrali e di 
spettacoli di va.ie a d zve co.itesere la cau.ola spe 
cilica dello spcttaco:o l.bzro ai minori di 16 anni, 

/\rt. 10. 

I ge tori dci c.ncma-tcatro dovra-ir;o ch e 'ere al 
Mi Ltero della Cu Lura PJ,::01are I'a.rtorlzzaz.o e pre 
Pventiva pe: far giu 1ge~e in Albania. co.npajnie di 
teatro, di va.Iata, ct: orerct'e ecc., sot o.io .endo ad 
esso le condizioni del contralto e lo sche na del 
prcqrarnma per tuja la dura'a dallo spe.ta.olo. 

l\rt. 11. 

L'Imprcca ehe qestisce lo sre~ta:o:o ron puo ri 
fiu ai: i di e ·tettua:e co::e_ a e ti radiofo .ici, quan jo 
questi vengano chics.i dal Minis te. o ce.la Cultura 
Popolare. 

Art. 12. 

I gestori di loca'l di pubb.ico spcttaco!o sono 
obbligati a conccdere l'accesso qra.ui.o r ei locali 
olt.e a l e pzr o ie i idira e dale vi_:;e1ti dispcsizioni 
ai men.b.I de la Cornrnisso ie di revis o e Inoltre so 
no obb · i3a.i a da. e lib 2ro acce.so ai dire.tori e re 
dattori di g:orna i no :e:.e ai cri ici cine.na.oqra'Ici e 
teatra'i, dietro esibizione eel lio.et:o prole ssionale 
ri asciato dal Diretto e rcsconsabie c"e: giornale e 
vistato dal MLi3tro de.la Cul.ura Po .. oare. 

I libretti devono avere Ja fo.ograf a ce' titoare. 
11 numëro dei po sti a sade e gra· uiti nei locali 

di pubblico spetta.o'o verra stabilito dal Mi.listero 
dell a Cul tu ra Popolare, il qua le terr a pre sen 'e le 
necessita degli uffici sta'a'i e eel P. N. F. l\. 

l\l Mir.istro del'a Cul ura Popolare e da.a Iacolta 
di rilasc' a· e de 1, te; e e di T·ern accesso nei pre 
detti locali per la vigilanza sugli stessi e per il 
controllo sugli spettacoli. 

• 
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s 
CAPITOLO V. 

Funzionarr:ento dei Io at di pubblico spcttacolo 

Art. , 13. 

I jocai di pubblico spettaco'o e gli ambienti 
tutti a -messi 8e!:>oo. o es e e cos.a-ite nen:e in srato 
di perfetto o ·dine e ce-o·o. 

Art. 14. 
Ncq'i a g:fi de h sa'e c'e e e',:e e collocate un 

corve:·i ·nte ru e o di spu'acc'<e e e c:e· bo o essere 
aifisri cartelli indicant! iI divic.o di spu.ara sul pa 
virnento- 

Art. 15. 
In ogri lora'e deve esr e ·e tenu'o i YJ efflcienza 

una cassetta di rnedi-azioni rnuni'a di tu'to iI neces 
sario per l'interven:o di primo soccorso. 

A:-t. 16. 
Non sono oonsentfi i t-a'tenimen'I di iono-ismo, 

di Iachi-Ismo e a'tri si-t ii c'.12 po vo ·o reca-e i::e- 
turbazione ;pro"onda nella i nprzss.o ·ab:IU1 del pi.b 
blice 

Art. 17. 
Nessun locale di pul.bI;o spet'acolo puo e,,e·e 

adibito a trattenirnento di circo-ecuevt e senza il 
preventive assenso del Mi ris e o dela Cultura Po 
polare cui spetta qiudicare di concerto con le Au 
torita di Pubblica Sicurezza se le trasiormazIonf e 
le modificazioni apportate al locale pre·e1tino le 
volute qaranzie per l'c.ecuz.one degli e:e~clzii gin 
nici e per 

Art. 18. 
I qestori dei locali di pubblioo spettacolo dovran 

no far uso esclusivamente dei biql'etti Iorniti dalla 
Croce Rossa Albanese, in con'ormita alle disposizioni 
in vigore. 

CAPITOLO VI. 
Classificazione de.le sale cine natoqrafiche 

Art 19. 
I! Ministero dells Cultura Popolare provvecera 

a classificare ogni anno tutte le sale cir.eilatogra 
fiche esisten!i r.e1 Rejno in tre cateqo-ie, asscjnando 
alla prima cateqoria le sale di maggiore importanza. 

CAPITOLO VII 
Dispo.fzioni genern'.i 

Art. 20. 
E' da' a +aco'til al l'r'H -Iste ·o da'Ia Cul 'ura Popo 

lare di ordi ·.a~e la chiu sura tempera ·e1 o defini 
tiva di quel , io·a·i di pubb'Ico spet'acolo ehe non 
si ate r,o o a .. e nor ne -a 1'"i e ëala ,re e ite Jegge, 
fer·-rc r.r ta do u 'e 'e a tëio i p ev s'e dal vigente 
Co''i.:-e Pen11le e dal!e dtspo.Iz.o-u di Pubblica Si 
eureeea. 

Art. 21. 
Per I'esecuzione di quante stabilito all'art. 20 

provvedcra l'Au'.o_rita di Pubb!ica S'curezza. 
Art. 22. 

Restano in vi_gore tulte le altre Leggi e· dispo 
sizioni di Pubblica Sicurezza in materia di spetta 
coli alle quali non sia stato derogato con Ja pre 
sente legge. 

Art. 23. 
La prcsente Legge entra in vi3ore dal giorro 

della sua pubb.icazione nella Gazzetta Uff.c.a'e del 
Regno. 

Tirana 7.9.1942-XX. 

Francesco Jacomoni 

Cecreto Luogotenenziale Nr. 229 
dota 12-9-1942-XX 

Riorganizzazione dell'imposte sugli edifici 

NOi 
LUOOOTENENTE 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 all' Autori' a a Noi conferi.a: 
Viste I'ar+, 15 dello S'a.u:o Fondamentale del 

Regno; 
Vista l'urqente ne:e,si'a di uria nor ja-iizaaztone 

dell'imposta sugli edifici, avendo pe; base le en.rate 
dell a proprteta: 

Sentito il Consiglio dei Ministri; 
'Su proposta del Ministro Seqreario di State 

per le Ftnanze: 
Abbiamo decretato e decretiamo 

TITOLO I. 
LP, BASE DELL'IMPOSTA 

Art. 1 
Sono sottoroste ad un'irnposta g·i ed.fici secondo 

Je loro entrate ordinarie: 
1) Tutti gli edifici ed i loro annessi, come orti, 

giarr!ini, ece. 
2) Le fabbriche, Je furinë, i mulini; 
3) II suolo ehe viene usato a scope comrnerciale 

ed industriale, come cantieri, officine, c'eposito di 
merci, nonchc quelli destinati per le pubblicita com 
rnerciali ed industriali; 

4) I baqni galleggianti, i ponti smontabili, le 
barele ed ogni altra costruzione del genere ehe sia 
ancorata sempre alle coste. 

Art. 2. 
Sono sottoposte all'imposta suqli edf'ci a-ehe 

tutti quei te:-reni siti entro il piano reqoa o e dc'Ie 
citta e, in mancanza di un _piano simile, que'Ii situati 
cntro ii cerchio degli edifici della cittë nonchë i ' , 
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terreni del pascolo quando questi non sono sotto 
posti all'imposta sulla decirna. 

Sono sottoposti, inoltre. all'imposta i terreni bo 
schivi di proprieta privata. 

ESENZIONI 
l\rt. 3. 

Sono esenti dall'Irnposta: 
1) I poderl dernaniali in ger.erale e quelli rnuni 

cipali r cornunali di interesse pubblico e collettivo; 
2) Gli edifici di proprieta di Istituti pubblici e 

di beneflccnza, dei Municipi e del Comuni destinati 
per opere filantropiche; 

3) Gli cdifici destinali all'esercizto dei culli; 
4) Gll cdifici di proprteta di Sta.I stranieri de 

• stinali a sedi consolari; 
5) Gli edifici aqrlcoli e le loro dipendenze, di 

proprieta dell'agricoltore ehe coltiva ii terreno e ehe 
serve a qucsti per abttaztone oppure per ii ricovero 
del bestiame, per Ja conservazlone e Ja prima lavo 
razione dei prodotti della terra nonchë per la con 
servazione de::ili utensi't e dei rnacchinari ehe ser 
vono per la coltivazlone dei propri terreni; 

• 6) Ga edifici dzstina i r:e: a:itazi::me dello stesso 
proprietario con un valore non superiore ai 1.000 
fr. albanesl. i I 

MISURA DELL'IMPOSTA 
Art. 4. 

Sono sottoposte all'irnpos'a nella misura dal 10 
per cento snlle lore, entrate ordinarie effe::tin? oppure 
presupposte tutti gli edifici ed i lo·o rispettivi an 
nessi nonchë il suolo menzionato nell'art. 1. 

Sono sottopostc all'imposta in misura del 5 per 
cento sui Joro valore le proprietll menzionate nel 
I'art. 2. 

La predetta imposta non comprende le sopra 
imposte a favore dei Municipi, dei Comuni e degli 
altri enti pubblici. 

Art. 5. 
L'entrata ordinaria degli edifici viene fissata ri· 

ducendo dall'affitto, effettivo o presupposto, il 20 
per cento per la rnanutenzione, tiparazioni e per ogni 
altra spesa occasionale. 

L'cntrata presupposta e quella ehe il proprietario 
avrebbe riscosso dall'affitto dell'edificio in compa 
razione con gli altri edifici esistenti nelle medesime 
condizioni e circostanze in quella zona. 

TITOLO II. • 
LA DICHI.ARAZIONE DELLE ENTRATE 

Art. 6. 
Sono sottoposti al pagamento dell'imposta il pro 

prietario dell'ediftcto oppure del terrene e tutti co 
loro ehe godon<' le entrate dell'edificio in base ad 
un dirttto reale. 

Art. 7. 
Entro 60 giorni dalla dato della pubblicazione 

del presente Decreto, i proprie ari, i posressor! o g·i 
amministratori degli edifici e ii suolo, sano tenutl 
a dichiarare tutfi gli edifici e le loro dipendenze 
atfittati, presso gli Uffici Finanziert della giurisdi 
zione in cui e sita la proprieta, seqnalandone la po 
sizionc. In qualita, l'uso e gli introiti effe'.tivi della 
proprieta. 

L'entraia effettiva da dichierare serë l'affitto ri 
scosso al tempo della dichiarazione. 

Art. 8. 
Alla dichiarazione per l'edificio affittato deve 

essere allega:o il contratto ddl'affitto oppure la sua 
copia in carta libera firmato dal locatore e dal 
locatario. 

In mancanza del contratto si puo ri'asc.ere uni 
dichiarazione come sopra, con la descrizione del 
l'edificio, oppure de'Ia sua dipendenze af fiti a' ti e con 
la nota de1l'affitto mensile. 

Ouando il dichiarante si trova nella impossi 
bilita di avere Ja firma del loca' ario, ne deve no 
tare nella dichiarazione le raqioni. 

La dichiarazione per edificio o moli r!nti in 
affitto, non correda.a del contralto oppure delta di 
chiarazione di cui sopra, ë considerate come non 
fatta. ' 

Arf. 9. 
Le entrate deqli edifici nuovi, co-ne pure Ie 

• modifiche in aurnento o in riduzlo-e, de·,bo""o esscre 
dichiarate fino al 31 qenna'o dc'I'anno successivo 
quello in cui l'edificio e sta'o reso a·Jt·a1.i'e ooprre 
addatto per l'uso oppure l'anno net quale c succasso 
l'aumento o la riduzlone de1le entra'e. 

Le entrate derivanti da edifci o suoi c'ie. in 
base alle leggi speciali in viqorc, godor.o esonera 
zioni o riduzioni d'imposte per causa dcll'esistenza 
delle condizioni prescritte, con cessazione di esistere 
tali condizioni, debbono essere dichiarate fino il 31 
gennttio dell'anno successive quello in cui le dette 
condizioni sono cessate di esistere. 

Nel niedesimo termine deve esse-e dichiarato le! 
cessazione delle condizioni concedenti il diritto di 
esonero oppure di riduzione dcll'irrtposta, indipen 
denternente dell'esistenza o no delle entrate. 

Art. 10. 
Ogni dichiarazione deve contenere Ja nota esatta 

individuale del contribuente, le partlcolarita riguar 
danti le entrate dichiarate e le. fonti da cui de 
rivano tali entrate. 

Art. 11. 
La dichiarazione si fa: 

a) dal contribuente rnedesimo e, se minorenne 
o non idoneo, dal tutore oppure da colui ehe ne ha 
la rappresentanza legale; 
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b) dal lore reppresentante legale, per gli enti 
b) dal Joro rappresentante legale, per gli enti 

morali; 
c) dall'amministratore delegato per le societa 

commerciali, legalmente istituiite; 
d) dal rapprcsentante legale per le societa 

str11niere nel Reqno. 
Art. 12. 

Le dichiarazioni si possono fare anche mediante 
mandatario; i l mandate puo essere dato an ehe su 
carta ordlnarla. 

Art. 13. 
Le · dichiarazioni debbor;o essere presentate agli 

Uffici d'Imposte Dirette del luogo ove sono ,siti 
gli Immobili. L'Ufficio de.le Irnposte ri.ascie. a quale 
scontro de'.Ja dichia -azione certifica.o rego.are stac 
cato da un. registro a madre e figlia. 

Ta'e certiiicato forma prova riguardo la data 
delle prezentazione della dichiarazione. 

La dichiaraztone puo esse e invia.a anche me 
diante lette: a raccomanda.a con accusa di ricezione; 
agli effeti dela val.d.ta del terminë fissato si prende 
in considerazione la data dell'invio sul timbro po 
stale. .,.- 

TI TO LO III. 
LA REVISIONE DELLE DICHIARAZIONI 

COMMISSION!, RICORSI ED I PROTOCOLLI 
DI VERIFICA 

Art. 14. 
E' dato facolta all'impiegato della Finanza, in 

caricato della verifica dell'imposta, di modificare le 
entrate dichiarate quali effettive, quan do I'affitto r.o · 
tato nel contratto di locazione non corrisponde alle 
entrate normali di un edificio nelle medesime con 
dizioni. 

Art. 15. 

L'affitto presupposto viene fissa:o da una Com 
rnissione speciale istituito presso le Intendenze o gli 
Uffici Finanziari della localita ove e sita la pro 
pi i<:til 

Art. 16. 

La Cornrr.issionc menzionata nell'articolo prece 
dcntc e composta:' 

1) dal Titolare dell'Ufficio delle Imposte Di 
. rwe, qi.ale presidente; 

2_, du due membri deslgnati dal Consiglio mu- 
11idpalc o Ga quello del Comune locale; 

' .::) da due mcmbri desiqnati dall'Intenden'e di 
Hnanza fr a i contribuenti della giurisdizione del 
l'u:lidl,; 

4) ci.i!l 'impiaqato Incarlcato detla registrazione 

cd ii controllo prcsso l'Intendenza Q, l'Ufficlo Fi 
nanziario. 

Tak. Commissione prende in esarne le registra 
zioni effetiuale dall'impiegio incarica:o, propone le 
rnodifiche ehe considera necessarie concenenti ia 
classlfica deqli ediflci, e fissa le entra.e effettiva 
o presupposte degli edifici e dei suo.i. 

Oueste operazioni debbono essere compiute en 
tro il mese di marzo. 

Art. 17. 

Gii Uffici delle Irnposte, dO;JO essersi ultimate 
le operazior.i rnenziona.e nel p.eceden.e art.co o, pre 
parano gli elenchi degli obbliga.a.i scjnalandone la 
imposta e gl'inv~ano entro tren.a giorni ai Podesta 
ed ai Capi di Comune. 

Tali e.enchi vengono portali a conoscenza del 
pubb.ico rnediante affissi suqii a.bi d zi Municipi o 
dei Comuni e sostilulscono le comunicaz iori va Le ad 
eserci.are il dirrtto di ricorso pre.sso le Co.nmissioni 
speciali istituite in ogni czn.ro di Pre.e.tura. 

I contribuenti possono presen.a.e le> lo. o oppo 
sizioui del ca.o agli Uffici Finanz.a.I ri spettivi en 
tro il terminë di tren.a g:orni da.la da.a del bande 
degli elenchi degli obbllgatort]. 

l\rt. 18. 

Alla fine del termine fissato nell'articolo pre- . 
cedente, gli Uffici delle lmposte trasmettono un 
elenco di coloro ehe hanno fatto ricorso, corredato 
dei reclarni e delle osservaziom del rispettivo ufficio, 
alla Prefettura competente per I'esarne da parte della 
PCommissiuue speciale, di cui ne parla il seguente 
.articolo. 

Art. 19. 

La Comrnissione speciale presso la Prefettur'i 
e composts: 

a) dal Prefetto, ehe la· presiede ; 
b) da due mernbri eletti nel Consiglio del- 

1' Ammtntstraztone presso l_a Prefettura, come membri; 
c) dal Direttore dell'Ufficio dei Lavori Pub 

blici locale, membro , 

4J du un delegato del Partito Fascista Alba 
nese, membro; 

e) da un delegato della Finanza ; membro. 
Tale Comrnissione delibera sui ricorsi e le re 

spinzioni e stabiliiscc in modo indiscutibile le en 
trate ordinarie, in base alle quali verra fissata la 
irnposta. 

La Commlssione deve possibilmente e.nettera le 
sue deliberazfoni entro trenta giorni dalla data qella 
presentaztone del ricorsi. 
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.A.rt. 20. 
In base allc> liste compilate dalla Commissione 

prcsso le Intendenze o gli Uffici Finanziari ed in 
base . alle deliberazioni de Ila Commissior.e presso Je 
Prefetturc, g.i Uf'.ici de:l'Imposta preparano i pro 
tocolli definitivi della verifica, i quali, dopo es 
sersi frrrnati dall'impiegato delle Imposte e dall'In 
tendentc o dal Capo dell'Ufficio Finanziario e dopo 
'essei e vistai dal Prefetto, ve iqono trasmesse ai Po 
dcsta o ai Capi Cornune perchë siano portati a 
conosccnza del pubb.ico mediante bandi. 

Tali proto.oli rtrnanqono pubblicati per 30 gior 
ni consecutivi davanti ai Municipi o Comuni 

.A.rt. 21. 
Centro i prootolli definitivi della vex Wea, si 

accetta i1 ricorso presso la Commissione Centrale 
del Mir.btero delle Finanze. Is'I'ui.a con D. L n. 71 
in da:a 24 marzo 1941-XIX rela.ivo a'I'Orqanizza 
zlone dell'l\m,r.inistraz·one Finanziaria Albane e 

La predetla Comrnissione esamina i r itorsi pre 
senta.i daql. in'eressati oppure dal Capo de'.l'Ufficio 
delle Inposte centro le delite -azioni de le Comrnis 
sioi.i spccali presso le Prefetture e giudica e rclusi 
varr.ente sulla lore legittimi'.a. 

II riccrro non sospende I'applicazione e la ri 
scossione dell'Irnposta. Non si cons.derano validi i 
riccrsi presenta ': szi mesi dopo il band o dei pro 
tocolli di verifrcc presso i Mu1icipi od i Co.nuni ri- 
spettivi. 

Art. 22. 
Tutre le operazioni concernenti la verifica del 

l'imposta debbonc essere ultimate entro ii mese di 
luglio di ogni anno 

Art. 23. 
Il pagamento dell 'imposta viene ef."ettua:o in quat 

tro rate uguali nei mesi di luglio, ottobre, gennaio 
ed aprile di ogni armo. 

TTOLO IV. 
IL CENSIMENTO GENER.A.LE DEGLI EDIFICI 

E LA REVISIONE DELLE ENTRATE . 
Art. 24. 

II censimento generaJe dejli edifici e la revi 
sionc delle cntrate rispettive sara fatto ?gni sei 
anni. i niziando dall'anno 1944, secondo le regole ehe 
verranno precisate con una legge speciale per la ri 
valorizzazione de.le eitrate ordinar.e deqe proprieta. 

Art. 25. 
La revtslonc ordinaria viene eCe~iua~a nel mese 

di fcbbraio d'ogni anno e ha per iscopo il censi 
mento degli edifici nuovi, nonchë la verifica degli 
aurnenti e dei miglioramenti da cui derivano Je en- • 
trate maggiori. 

Le opcrazioni della revlsione e della ve ifi a ven 
qono effettuate da un i.npiejao di fina.iza i,1 colla 
borazione con il Capo del quar .ie. e o de. vil aJJio. 

In tale modo si precede anche per que. beni di 
cur gli eredi.ar i legitti.ni abbiano ricniesto la spar 
tizione dell'imposta fra di loro secondo le part.I 
ehe possiede ciascuno 

Art. 26. 
La. cessazione delle entra.e per causa di demo 

lizione, c{i 1 ncendio oppure per causa di abbattimento 
in perte o inteqralc dell'edificio deve essere fatto 
prcsentc dol contribuente a:I'Ufficio Finanziario lo 
cale cntro ii terrninc di trenta giorni dalia data dello 
avvcnuto incidente; in tale caso l'edificio viene esen 
tato totalmente o parzialmente dall'imposia, decor 
rt•1 no dalia da'u della co.nunieazione fatta all'Ufficio 
Finunz iario. 

Ncl caso ehe Iu comunicazione e fatta dopo ii 
terminë fissato nel precedente comma, la riduzione 
ha inizio dalia da.o di verificazione dell'avvenimento 
da parto dcgli organi finanziati. 

Art. 27 
Gli edifici concessi in affitto, rimasti inaffittati 

per un pcnodo i-nprecisa.o di sei mesi o piu, durante 
un anno, sono e :e 1ta~i dall'imposta per tutto questo 
tempo. 

In caso ehe l'i-nposta e gia stara paga:a, al con 
tribucntc viene restituito l'irnporto in ba·e alla Leg 
ge ed al Rcqolnmcnto sull'Amministrazione de; Pa 
trirnonio e la contabilita Gencrale dello Sta:o. 

.A.rt. 28. 
I nuovi edifici sono sottoposti all'irnposta dopo 

due anui dzl giorno in cui sono stati resi abitabili 
od usabilt. 

Art. 29. 
Oltr> alle rnodifiche previste dall'art. 9 del pre 

scnte decreto e di que lle derIvanti dal censimento 
qencrale, verrannc Iattc anche revisioni parzia.i ogni 
qualv olta chv le. entrate Jorde di un e jificio o area 
si siano alzate o ridotte per un terzo, allorquando 
qucsta modifice sara verificata per cause di effetto 
contim.ativo 

TITOLO V 
LE OBBLIGAZIONI DEGLI UFFICI ESECUTIVI 

NOT.A.RILi ece. 
.A.rt. 30. 

L'Intendentc o il Capo di Finanza prende le 
misure ehë, entro il 31 dicembre di ogni anno, 
venqano bandite per le strade e piazza piu rnovi 
.menrate cer Cornunr: di sua giurisdizione oppure sia 
no co-nunica'I ai contrlbuenti rnediante Ja stampa, av 
visi special; relativi alls presentazione celle dlcha 
razioni entro i I terminë Iissa:o dalia leg3e, portando 

• 
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a cnrioscrnza tutt- le sanzioni previste ehe essi m 
corrcre:t bero in caso di dimenticanza oppure dichia 
rnzioue non esatta. 

Art. 31'. 
Le sche:de per It> dichiarazioni venqono distri 

bnite iii oqni tempo dagh Uffiici d'Imposta e dai 
ColiillJil e M unicipi. . 

Tall schcdc st possono acqu'stare anche presso 
i li\'euditoti di oggetti rnonopo'Izzati. 

Jl Min:i.stero dela FL:a11::e stabiliisce con cecreto 
il prczzo ct, vendita e l'agio da . corrispondere ai 
riv(•nditori. 

Art: 32. 
Entro i 15 qiorni di ojnt . mese gli Uffici Ipo 

teceri sono obh'iqa'I dl trasmettere a'l'Intenr'enza di 
Finanza o all'Ufficio Finanza-io lo-a'e le co1i2 ras 
s11Ji1i\'C degli atti di trascrizione delle proprie a, com 
pimi ii mese precedente. 
r: I notai e gli impieqati dzl Mu'1idoi e dei Co 
munl, come anrhr ognl altro funzionario, incaricati 
deJJa reqlstrazione dei contratti d'affitto, sono te 
nuti a comunlcare entro il terminë flssa:o nel pre 
ccdcntc comma, agli Uffici di Finanza locali l'elenco 
mensile dei contratti da essi registrati. 

Art. 33. 
I Notai e gli Uffici Ipotecari non possono com 

picre alcuna operazione di vendita oppure di tra 
scrizionc dei benl immobili senza la prerentazione 
da parie dell 'interessato di una dichiarazione rila 
sciata dalla Finanza con Ja qua'e venga verificato la 
riscossione dell'Irnposta ehe grava sulla proprleta di 
cui si fa l'operazione. 

Art. 34. 
Tutti gli Uffici Esecutivi sono tenuti a comuni 

care alla Finanza locale, conia di ogni atto di ven 
dita all'asta dei beni imrnobili. 

Art. 35. 
I funzionarl inca+ica'I dclle operaz'o-ii di espro 

priazionc dei beni im-no'ii'I per uti'i'a pubblica non 
possono completare lo formalitadl espro-r'azione re t 
za aver richiestc e avu'c daq'i Uffici Ptna-z'a-t co-n 
pdenfi una dichia·azion':' a-a·oga a que'la me::zi:onata 
nell'art. 3.~ del presente f'e +eto. 

Art 36 
G1i ufficl tecnici municipati e cornuna'i sono a 

comurIca-e alla Flnanza locale i pvrrressi rilasciati 
per costruzionc di nuovi cdifici o oer anp'ia-nento 
e m.iqlir,ratJ1ento di quell: gia costrui'I, non piu tardi 
del ghrno 15 del mese sequente .a qucllo in cui e 
stato rilasclato i! perrncsso. 

Art. 37. 
Dopo essere ultimate iJ censimento dejli edHici 

e dopo avere definitivamente stabilito t'imposta, gli 
Uffici dell'Imposta effetuano i riporti rispettivi della 

reqistrazienc di oqni edificio nei libri fondamentali 
notando I'imposta rispettiva. 

· Gli Uffici dell'Irnposte sono obbligati a tenere 
registri qiornalteri con tutte le modifiche vc-ificate 
durante l'anno, come· nello stato reale pure in quello 
giuridico dei bcni, in base agli elementi ehe otteneran 
no daqli Uffici vari ed in base ai risu\tati definitivi 
delle verifiche e delle revisioni ordinariz e straordi 
narle. 

TITOLO VI 
SANZIONE - COMPETENZE - PROCEDURA 

Art. 38. 
Chiuncue non prescnta la dichiarazione de'Ie en- . . 

trate effettivc di un edificio e ilro .il terminë stabilito 
dall'art. 9 del presente Decre:o ë .sottoposto al pa 
gamento di una sopratassa del 5q .percento ·sulla 
summa dell'imposta gravante pzr quell'anno. 

In caso di recidiva, o.tre a'Ia sopratassa, viene 
condanna:o con un'arnme-ida dai 50 ai 500 fr. i'b. 

Ouando la dichiarazione e presentata o'tre iI 
terminc fissato dalla legJe, ma con un ri.a-do di 
not: piu di trenta giorni, il dichiarante paja so.o la 
meta della sopratassa suacennata. 

Art. 39. 
Chiunque ne dichiara un' entrata del 25 perce-ito 

minore a quella definitivamente verificata, e so.toposto 
ad una sopratassa uguale alla meta dzll'Imposta ehe 
grava sulla parte dell'entrata non dichiarata. 

Art. 40. 
Chiunque non effettua iI pagamento delle rate 

entro il terminc stabilito dall'art. 23 del presente 
Decrcto, e sottoposto al pagamento di u -ia sopratassa 
uquale al 20 percento della somrna non versata e.itro 
ii termine stabilito. 

'Art. 41. 
Gli impieqati, i funzionari ed i notai ehe non 

adernpiono Je obbligazioni previste negli articoli 32 
e seguenti del presente Decreto saranno passibili di 
multi dai 50 ai 500 fr. alb. senza preqiudizio delle 
misure speciali disciplinarie o amministrative ere pos 
sono essere stabilite da'I'Amministrazior;e, cui e .si 
dipcndonc. 

Art. 42. 
La compctenza per giudicare sui rcati previs.i dal 

presente Decreto spetta: 
a) all'Intendente di Finanza nella cui giurisdi 

zione e sta.a fatta In verifica della contravvenzione, 
nci casi in cui e applicabile, per ogni sinqolo. respon 
sabile, I'arnmenda in denaro con un massirno di fr. 
alb. 500; 

b) al Ministra delle Finanze quan do l' arnrnenda 
ë applicabile in denaro in quantita superiore al mas 
simo di fr. alt. 500 anchc per uno solo dei respon 
sabili, nel qual caso il Ministro decidera anche per 
condannc piu piecole ; 
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c) all'Autorita giudiziaria, nel caso ehe abbiamo 
attinenza con reati ordinari e ogni qua! volta si devano 
applicare condanne Iimitanti Ja Iiiberta personale. 

Art. 43. 
Le contravvenzioni allc disposizione del presente 

Dccreto sono verificatc con processo verbale da 
trasmcttere all'autorita cornpetenre di giudicare in base 
all'art. 42. 

Copin del verbale si da anche al contravventore. 
Art. 44. 

Per la divisione dellc entra:e ehe vengono versate 
all'erario dalie ammendc e sanzloni in denaro, appli 
cate in base al presentc Decreto, valgono le disposi 
zionl del D. L. nr. 257, d2Il'8 luglio 1940-XVIII. 

TITOLO VII 
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITAR1E 

Art. 45. 
L'imposta sugli edifici e assicurata con ipoteca 

legale privileqiara sul patrimonio ehe e oggetto d'im 
posta, e sar.i la prima su tutte le altre Ipo.eche ehe 
evcntualmemc gravano su quel patrimonio. 

Art. 46. 
L'imposta degli edifici usatl proprio per ablta 

zione dei pronrletarjt rimar;e invaria'a fino all'anno 
1944, da:a stabili~a per il censimcnto .generale. 

Art. 47. 
Tutte le disposizio-n in contrasto a quelle del pre 

sente Decreto sono abrogate. 

Art. 48. 
Le disposizioni del presenle Decreto sono applica 

bili anche ne.le Terre Liberate, ehe fanno partë in'e 
grante del Regno d'Albania, in base al R. D. nr. 264 
in data 12 agosto 1941-XIX. 

Art. 49. 

E'concessa facolta al Ministro Segretario di 
Stato per le Finanzc di promuovere qualsiasi altra 
dispozionc ehe credera necessaria per l'applicazione 
del presente Decre:o. 

11 presente Decreto entra in vigore il trentesirno 
giorno dalia sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale 
del Regno e sara presentato dal Ministro proponente 
al Consiglio Superiore Fascista Corporative per la 
sua conversione in Iegge. 

Ordiniarno ehe il presente Decreto sla pubblicato . . 
• 
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nella Gazzetta Ufficiale del Regno rnandando a chiun 
qua spetti di osservarlo e di farlo osservare. 

Tirana, li 12-8-1942-XX 
Francesco Jacomoni 

M. Kruja 
.J~huk Gurakuqi 

DECRETO MIN1STERIALE 

Espropriazione d'immobile a Valona 

Il Ministra dei Lavori Pubblici, 

Vista il dispacio del Comando Aeronautice in 
Albanta, Nr. 8 1D '3130 dell'8 luq'Io 1942-XX, medi 
ante il qua!e si richiede il Decre:o di esproprio dell' 
irnn.ohile di proprie.a dei Sigg: FERHAT, AFER 
DITA c ALJME CAKERRI, occorrente per la cos 
truzionc dclle opere Ae onautIche a Valona; 

Viste il Decreto Luogotcnenzia'e del 24. marzo 
1941-XIX, Nr. 75, ehe dichiara di pubblica utilita 
la costruzionc dele O;Je ·e Ae 'onautiche a Va'ona, . 

Vista ii Deere· o del 5 aqosto 1942 XX, ml depo 
slto della somrna della indanni a re'a'iva: . 

Visto l'Art. 8 del Decreto Luogo.enenzia'e dell' 
11 dicembre 1939-XVIIT, Nr. 178, contane.ite le 
norme per g!i espropri de l'lntere ise pubblco: 

Decreta: 
L'esproprio dell'lmrrobile di proprie' a dei Sigg. 

Ferhar, Aferdi'a e Alb:e Ca'terri, occorre •te ,r:er la 
costruzlone c!e:Ie o;-e·e Ae onau ic'ie a va· o-a, si'o 
nella locali.a de'ta "Mzsrnvun" (Va'o a', rve fe ua 
supcrflcie di mq. 35825, Indica!o mil rea'ivo piano 
. parcellarc con Nr. 8, 15 , 17, co ·f'nante: 

A Nerd - Thimi Opingari, My-y· A'i ni, Qa-im 
-Cakerri e Fratelli Ndini, ad Este a Sud - con la 
rerrovle di Selenica, ad Ovest - Viktoria Bezhani, 
Neki Hoxhe e Fratel'i Ndini. 

La Indenni'a da corrispondersl ai proprittart e 
fissato nella misura di Fr. alb. 36.825 (trentasel- 
milaottocentoventicinque). . · 

II presente Decreto ai se-isi dell'Art. 9 'del 
Decreto Luojotenenziae ce rt1 di enbre 1939-XVIII, 
Nr. 178, sara trascritto presso Ufficio Ipoteche e 
dopo verra pubblica:o nella "Gazzztta Uffic.ale" del 
Regn o. 

Tirana, 7 agosto 1942-XX. 
II Ministro dei LL. PP. 

Illas Agushi 

Shtyp: Luara1i Tiranë 

• 
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p arte supplementare in Jingua italiana a pag. 11 

Viti XXI 

FLETORJA 
E MBRETNISË 

Nr.113 

ZYRTARE 
SHQIPTARE 

Tiranë, e .Mërkurë 30 Shtatuer 1942-XX 

BOTOHET PREJ MINISTRIS s s KULTURns POPULLORE 

KONDITAT E PAJ flMIT 

PËR SHQIP~RI, IT ALI e PERANDORI: për nji vit Fr, Shq. 20 
• JASHTE (Shtete të B, Postal) • • • > 00 

(për I\ 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 bollat për pajtime ose për sasi numurash a koleksio 

ne paguhen në Zyrën e Financava në çdo vend dhe d~f 
teaa përkatëse duhet t' i dërgonet Ministris së KUL TURES 
POPULLORE. 

Për Fletoren Zyrtare, nga ja1htë pajtimi mund të dër 
aohet me çek banke, tue abtue fr. sbq, 0.70 per pullat e dëf• 
te161, dhe po n'atë drejtim. 

PtRMBAJTJE 

1) Ligjë 7 Shtator 1942,XX, Nr. 230 
Pagim i një rroge shpërblim nëp. Komunalë f. 2 

2) Ligjë 7 Shtator 1942-XX, Nr. 231 
Pagim i një rroge shpërblim nëpunësve të 
Odave të Tregtis » 2 

3) Ligjë 7 Shtator 1942.XX, J\'r. 232 
Këthim në Ligjë i D. M n. 532 (1942) > 2 

4) Ligjë 7 Shtator 1942-XX, Nr. 233 
Prerje e ushqimit dhe qirasë banimi imi· 
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Ligjë 7 Shtator 1942 XX, nr. 230 
Pagim i një rroge shpërblim nëpunësve 

Ko·nunalë 
NA 

FRANCESCO JACOMONI DI SAN SAVINO 
M11:KAMB11:S I P:!!:RGJITHSH11:M I MADHNIS TIJ 

VIKTOR El\IANUELIT III 
P:!!:R HIR Ttt ZOTIT E VULLNET TË KOMBIT 

MBRET I ITALIS DHE I SHQIPNIS 
PERANDOR I ETIOPIS 

Këshilli i Epërm Fashist Korporu: iv, .nc ar.ë 1 

e Komisjoneve të tija, Im aprov ic : 
Në virtut t'Autoritclit që Na a ht dha te, ke 11i 

sanksjonue dhe pronulqojrr.ë sa vijon; 
Neni 1 

Dekreti Mëkambë~u r da'ë 18 teti er lqLll-XIX, 
Nr. 287 për shtesë Io.idesh në budgetin 1()41-42 per 
pagim shperb.i.ni për pu ten c ja .htëza' o ë ·kr;e dre 
për veprim c fryt gjatë pcrjudhë s prej 28 te ucr 

, 1940 deri me 28 tetuer 19!!1. zbatohc' edhe· për 
nëpunsat komunalë. 

Neni 2 
Kjo Ligjë hqen në fuqi prej di ës së boti.nir 

të sajë në Fletoren Zgrta.e të J\'\.b ·e'nis 
Urdhënojrnë që kjo ligë të radiohet n:, F'c 

to-en Zyrtare të Nl.br;;bi , t ue i d' a ë ma ida' ci itdo 
q' i përket m'c respektue dhe me ba së .ë IC spek 
tehet. 

Tiranë. me 7-9-1942-XX. 

Francesco .Iaromo.ii d. v 
1V.l Kruja d v. 
Shuk Gurakuqi d. v. 

Ligjë 7 Shtctor 1942-XX,. nr. 231 
Pagim i një rroge shpë blim nëpunesve 

t Octave të Treg is 

NA 
FRANCESCO JACOMONI DI SAN SAVINO 

MEKAMBES I P:l!:RGJITHSHEM I MADHNIS TIJ 
VIKTOR E!\IANUELIT III 

P:!!:R HIR TE ZOTIT E VULLNET TE KOMBIT 
MBRET I IT 1\LIS DHE I SHQIP NIS 

PERANDOR I ETIOPIS 

Këshilli i Epërm Fashist Korpora'iv, me anën 
e ~omi~ionit të tija, ka aprovua: 

Në virtyt t'au'oritetit qi Na aslft dhanë, kemi 
sanksjonuc dhe promulgojmë sa vijon: 

Neni 1 

Personelit civil në shërbim aktiv, personelit me 
kontratë dhe personelit të përkohëshern me pagë: 
mujore ose ditore që shërben në Shqipni pranë Odave 
t~ Tregtisë, për punën e ma tepërme krye gjatë pe- 

Nr. 113 

rj uc11. ë. së luf.ë , prej 28 tetuer 19liLJ.XVIII, deri me 
28 totuer 1 ')41-XIX, u paguhet nji rrojë brutto që 
gëzojnë sot, o.c që kanë marrë rnbrendu kësaj pc-. 
rj udl:e, ~ i shpr hl i,11 veprimi dhe fruti. 

Të tjerë që kanë lia nu.: shërbimin vetëm pje 
sërisht do t'u paquhef c.1.1 të dur11dhc'.ë e shpërblimit 
sa ja'll' mucjt e shërbi.nit të' krucm 

Për li!aiicH111111 c së drejtës se këtij shperbluni 
për !lëlo ha'c~o ha pcrsona-h nuk duhet lë merren 
paru suesh Iruksjo.ie! e mur ive 

Neni 2 
Shpcrblnnct si ll'H 11c1!t ka It' me u përballua 

nqa budoctet rë ·ka:i.'. c t'Odr.v: të Treg h. 
Neni .3 

h jo Liqjc hijen në fu 1i di 'ë'1 e botimit të sajë 
në Flcto 'en Zurtare të l\'.\bre'ni, 

Urdhërojrre që kjo Lii!ë ti.' rad'ro'iet në Fle 
to en Zyr:a"P të Mbr ,t •i:, tue i dha ë ma rdu' ci'irdo 
Zq' i përket m'c respektue d'ic me ha që të re spekto 
het 

Ttranë, me 7-9-1942-XX. · 

Francesco Iacomoni cl. v. 
M, Kruja d v 
S':uk Guva'cuqi d v. 
K. Kote d v. 

.•.• Ligjë 7 Shtator 1942-XX, nr. 232 
Këtb im në Ligjë i D, M. rr. 532 (1942) mbi rre 
: gull a për pension_e-t e. t'ish aratisurve politikë 

NA 
FRANCESCO jACOMONI DI SAN SAVINO 

MEKAMBE<:; I Pt'!J?GJJTIISP~M 1 MADHNIS TIJ 
\'HCTOR 'EMANUELIT Ill 

PttR HIR T'.e ZOTIT E VULLNET Tti: KOMBIT 
MBRET I ITAi !S DHE I SHQIPNIS 

PERANDOR I ETIOPIS 

i<ë u•·i i Epërm ra hist Korpora'Iv, n:e anën 
e Kori i~1,evC> të t;p, 1,a a rov.:e , 

Në \ir'y~ t'au o i e i· oë Na a ht d'rn-ië, keni 
sanvso+r« ch' om ·u'goj ·.ë sa vion: 

J<ë~l·ehet rë 'i ,jë Dckrc i Në a :ih~ usr Nr 532 
da'ë 10 11-194?-XX. mbi r-e~u1'a rër pensjonet e 
t'ish a a i u ve: ro''Hë, ra ndrjshime. 

Urdl ë-ojrrë c ë k.o Li"'jë të radho'ie! në Fletoren 
Zyrtare të M':lretni ,, tuz id hanë manda! ci'itdo q'i 
përket m'e respektue dhe rr.e ta që të re spektol.et. 

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

Shuk Gurakuqi d. v. 

• 
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Li.:,j11 7 Shtator 1942-XX, .ir. 233 
Prerja e u ih qi nit da e qiro së bn ai ni imi 

grant· ve që 'merren m= punë 

NA 
FRANCESCO JACO~ONI DI SAN SAVINO 

M~KAMBES l l.,J!:RGJITHSH!!;M I MADHNIS TIJ 
vucroa E!\lANUELlT lii 

PËR HIR TE ZOTIT E VULLNET TË KOMBIT 
MBRh T I IT AL.IS DHE I SHQIPNlS 

PERANDOR I ETIOPIS 

Kë::hil:i i Er ër Fa hist Hor..ora iv, rre a. ën e 
KumLJO, eve lë tiJa, ka aprovua: 

r-.ë virtut t'au o i e i c.;ë Na asht dhanë, kemi 
simksjor,ue dl.e pro ;.u.901 .• ë sa vijon: 

Neni 1 
Imiqrandave .r,c qcnd.Irn në Sh ripn', 1:ë pritje 

për instalim. në bazë të nenit 1) të ligjës datë 
1.2.1957 mbi rnoli 'i dmp e , e L 3 lë Sh o, cë Liq.ës 
datë 19 Maj 1934 mbi i is.a.i nin e irniqrandavet 
që u paguhet ushqi II e qi -a ba.ii ni, kur i kap zr 
cejnë 18 muej c'prej filJinit lë përfitimit kë aj të 
drejte, u pritet ushqi.ni dhe qiraa. në qotë se në 
bazë të he.i.neve të zhvitluerne prej · Admlnistratës 
përka.ë;e. vërtetohet se aa merren me ndo.iji punë 
dhe me anë të saj e përballojnë jetesën e familjes 
së tune. 

Neni 2 
Kjo Li3jë hye1 në fuqi me nji të rnojit që vjen 

mbas da ë s £ë bo Lr.i'. të saj në Fletoren Zurrare të 
Mbretnis. 

~ Urdl.ë .• ojnë (ië kjo Ugjë lë radhohet në Fleoren 
Zgrta ·e lë Mbre'r.i s tu 2 i dhanë ma 1da~ cilit do që 

i përket me e rc;;~e'due dhe me ba që ië re .pcktohet. 

Ti anë. tr:ë 7-9-1942-XX. 
Francesco Jaco.noni d. v . 

Shuk Gurakuqi ct v 
K. Kote d. v. 

Ligjë 7 Shtator 194.2-XX, nr. 234 
Benefice pensioni për nëp. civilë e ushtarakë 

ramun viktima ti ndjekjeve politike t'ish regjimit 

NA 
FRANCESCO JACOMO!',,: DI SAN SAVINO 

MËKAMBES ~ P~RGJITHSH™ J MADHNIS TIJ 
VIKTOR E!\IANUELIT III 

PËR HIR TE ZOTIT E VULLNEI' T~ KOMBIT 
MBRET I ITALIS DHE I SHQIPN!q/ 

PERANDOR I ETIOPIS 

Kë shilli i Epërm Fa h'st Korpo-a.iv, me a.:ën 
1:. Ko ni sjoueve të tija, ka aprovue , 

Në virtyt t'auloriie.It qi · Na asht dhanë, kemi 
sanksjonue dhe pro.nulqojmë sa v.jon: 

Neni 1 
Beneficet e Dekretit Mëkambësuer daë 25 kall- 

nuer 1940 XVII[, Nr. 3'.), këtliy2 në li.::Jjcn Nr. 327 
da ë 5-VII-1C:4l-XVIII, shtri'..ei1· edhe n'a a që kanë 
c,e ë në u 1 a, ne t.h r",i n .ë v' e ë .hcm rë. e exte 
pcnsio. i, r-.ë:, a a ~4-i2-1924 dhe me ve .dosjen në 
puch.e: 1ë reqjinit të ka'ue.n, ose qja ë ko'iëvazhdi 
rriz ë kë ij, pe· shia'c të ve;:,ri nta.is politike :ë tyne 
jarë ch re r.,u~ t'a a i,Ul ja hë o e ;ë mshihcn mb.en 
da Sh e i; per me iu sh na 1gë persekutimeve politike 
or e si do qo:;ë, j,në bu:go:ë e internue mb.enda në 
Shqipni. • 

Dispozitat e na't tregueme aplikohen në, favor 
t'atur;e që ka 1ë pasua nji shzrbi TI të vlefëshe:n per 
pension të paxte-r sh.at vjet, ose edhe ma pak në 
,c;o'të se a ;ht boë iisht e dijtun _se janë marrë me 
po'i i' ë o e pa pa .u 1 sherbi TI të vlefëshern per 
pe.:~~o·, la ë ra ë tun'rsoie ese mandata po.i.ike. 

Neni 2 
Cj ith a·y ë c që tu z q më rë sherbi n të vlefë 

sl.ë:n re,· c.e ..c pea :jo .i, rr.e ardh.e.i në fuqi të re 
qji:r i, ë ::a·ue ,1 o e gja ë at.] rzqjlmi janë pushue, 
ve ë .I C ve ë 1 çe· arë re a poi i'ce, U njihet e 11!e 

fë h.r e per efe .te re 1s;o i gjys na e kotë; së ka'uene 
në po hi ,1, dhe lë shu ri'ë 1 deri me daën 12-4-1939.1 

Në qoftë se gja ë ko'ië-vazhdimit t'atij · regjimi 
janë a ·a i ë i r.er..ua o e burgo.ë, po per arësuena 
po'i.i',e, e gjith kjo kohë e aratis, internimit dhe e 
bu ·gi ni', lloga ic' ta ~ë,;isht. 

Neni 3 
Pensioni i r.ënmsave civilë që përmenden në 

nenet e si xrm, l!.oJari'e~ në bazë të rrogës së fun 
di'. mt' të ci en shce b'chej nëpunsija, funksioni ose 
detc,ru po.i'I'« rc'a'tve në Shqipni, në kohën .Ci0 
njihet c vlerësh-ne per ee'cte pe isjoni: dhe në qoftë 
se ajo nëpu-iësi asht supr i.nue, në bazë të rrogës së 
fundit që ka pa sun nëpunsi ose në bazë të rrogës me 
të ci ë.1 shpe ·blehe;h ajo nëpu nsi në kohën e supri 
mi r;i , .. 

Pension! i u ;h!a avëve c;ë nuk kanë pasuri nëiu.isi 
qyst ë prej vje'it 1924 deri me. 12 prill 1939, likuido 
het r.ic.\ bazë të rrogës së pajuzme per riji gradë ma të 
na'te nga ajo që kanë pasun ditën që u shtrenguen 
me la ië detyrën. 

Neni' 4 
Farnijet e r.ëpunsavet civilë e ushtaraxë si edhe 

t'atqnc c;~ ka ;ë pasuri funxsjone ose dc'ura politike 
c qi ja 1ë vranun në përpjekjet e ndodhuna gjatë 
krgcnqri.jevc kundra reJji nit të kaluern.. o:e janë 
ekzekutua pe · de.ik e po i.ike n'apllkim t'a:{t-gj!:Jki 
rncve gjyqë o-c, o .e ka ië vdc'cu 1 në mergim ku kanë 
qe •. ë fara i u 1, gëzoj,1ë pcnsjo ii 1 e privile jjuern në 
konforrni.et me li jjet në fu :ii. 

Neni 5 
Vë teini i ko.iditavc të i ë ·kue ne prej kësaj ligje 

per njohjen e kohës së pensjonit bahet me anën e 
dokumenteve zyrtare, të ndodhuri pranë auktoriteteve 
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kompetente ose me proces-verba~e të mbajturi me kohë, 
dhe, në mungesë të këtyne, me vendime të Këshillit 
Administratlv të vendit të shërbi.r.L. 05e të ngjarjes; 
por komisjoni i ngarkue:n per shqyrtimin e kërkesës 
relative ka tagrin të procedojë në çdo hetim që 

1t'a 
shofi t'arësgeshme. ; 

Neni 6 
Kërkesat per me fitue· nga beneficet e kësaj 

ligje duhet të paraql en prej t'tnteresue'nvet o-e prej 
atynëve që heqin të drej.ë prej tune, në konformitet 
me Iigjen e pensioneve. mbrenda nji vjeti nga shpa'Iia 
e kësaj ljgje. 

Këto kërkesa shqyrtohen prej nji Komisioni të 
perbamë prej Kryetarit të Diktimit (D.C.) që e krye 
[Off, prej nji Pzrfa~ë:ue.i të Parfaë Konbëtare Fa 
shiste Shqiptare, prej Drejtorit të P2rgjithëshem të 
Sigurimit Botuer, prej nji oficeri të delequern nga 
Komanda Eprore e Mbrojtjes Tokësore, prej Drej 
writ të Pensjoneve dhe prej nji delegati të Ministris 
si Financavet. Vendimet e këtij Ko.nisjoni konside 
rohen titull i aftë per likuidimin e të drejtave në 
konformitet me ligjen e Pensjoneve. 

Neni 7 

Pranë Komisjonit të treguem në nenin e ma si 
perm kanë të drejtë të rekurojnë mbrenda gjashtë 
muejvet nga data e shpalljes së kësaj ligje, edhe ata 
ose personat që heqin të drejta prej tune, kërkesat e të 
cilëve janë refuzue ose kanë rnbetun pa u shqyrtue 
nga Komisjoni i formuem me Dekretin Më~ambësue-r 
që permendet në nenin 1 të kësaj. ligje. Gjithashtu 
kenë të drejtë të rekurojnë pranë atij Komisjoni. po 
mbrenda këtij afati, edhe ata ose personat që heqin 
~ drejta prej tune, qi perfitonin nga Dekreti Më 
k11mbësuer i fundit dhe qi nuk i janë drejtua me 
kohë Komisjonit të posaçern per me obte rue beneficet 
e akordueme prej atij Dekreti. 

Pensjoni i privilegjuem ashtu edhe aj i zaxonë 
shem që do të akordohet në themel të shërbimit të 
njohun. në konformitet me dispozitat e kësaj ligje, 
do t.ë filloje qyshë prej di~ës së dzkretirnit të pen 
sjonit. 

Kur ka vend per akordimin e pensjonit të pri 
vilegjuern në konformitet me dispozitat e nenit 4 
ti kësaj ligje, shpërblimi i njihershëm që eventua 
lisht, u asht likuidua t'interesuemvet, në konforrnitet 
me ligjët e maparëshme, i këthehet arkës së Shtetit 
tuej u ndalua nji e katërta e pensjonit t'akorduern. 

Çdo dtspozië në kundërshtim ose e ,ia pajtuesh 
m, me këtë ligjë abroqohet. 

Neni 8 
Kjo Ligjë hyen në fuqi që ditnn e botimit të 

saj~ në Fletoren Zyrtare të Mbretnis. 
, ,, Urdhënojrnë qi kjo Ligjë të radhohet në Fle- 

teren Zyrtare të Mbretnis, tue i dhenë mandat cilitdo 
qi i perket rn'e respektua dhe me ba që të respektohet. 

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

1\\. Krujt d. v. 
Shuk Gurakuqi d. v. 

Dekret Mëkambisuer nr. 235 
datë 7,9.JY42-XX 

Rekuizim posunie në Tiranë 
NA 

M•KAMBllS l PAROJITHSHBM I MADHNI.I TII 
VIKTOR EMANUELIT Ill 

P•R HIR TS ZOTIT E VULLNET Tl KOMBlT 
MBRET I IT ALIS DHE I SHQIPNilil 

PERANDOR I ETIOPIS 
Në virtyt t' autoritetit që Na asht delegue; 
Mbassi u-pa kërkesa e Komandës Eprore të FF. 

AA. në Shqipni, parashthrue nga Zyra Ushtarake 
me shkresën Nr. 1031 datë 1-VI-1942-XX, mbi rekul 
zimin e pasunisë së patundshme, pronë e adv. Hasan 
Qokut, për Zyrat e Komisjonit për likuidimin e 
damevet e të shpërblimeve për okupimin e pasunive 
të patundëshme në Shqipni , 

Tua marrë parasysh se rekurojnë ekstremet • 
interesit botuer; ! ; 1 

Mbasi u panë nenet 2 e 4 të Dekre.it M4kam~ 
suer datë 2 Oershuer 1939-XVII, Nr, 77; 

Mbi propozimin e Kryetarit të Këshillit të Mi 
nistrave; 

kemi dekretue e dekretojmë 
Urdhënohet rekuizimi e për i:;a_ojë okupimi për 

nji periudhë prej nji vjzti, tue fillue nga da.a e këtij 
Dekreti, i pasunis së patundëshrne të Adv. Hasan 
Qokut, të ndodhuri në Tiranë në Shetitoren Viktor 
Ernanueli III-të ngji:ë me lokalet e F,e o.es Tomori, 
të trejuerne në pla.u.ne.rin e bashkanq.itun me kë~ 
Dekret dhe të vistueme, me urdhënin t'onë nga Krye 
tari i Këshillit të Ministrm·et proponues. 

Ky Dekret do t'i njoftohet, në veshtrlrn të ne tit 
5 të Dekretit Mëkambësu2r da.ë 2 shtatuer 1939- 
XVII, Nr. 77, pronartt dhe mbajtësit të pasunisë së 
patundshme së rekuizueme. 

Urdhënojmë qi ky Dekret të botohet në Fletoren 
Zyrtare të Mbretnis, tua i dhanë mandat cilitdo qi 
i përket me e respe'ctue dhe me ba që të respek 
tohet. 

Tiranë, me 7-9-1942-XX. 
Francesco Jaco:noni d. v. 

M. Kruja d. v. 

MJNISTRIJ\ E EKONOMIS K0MB£TARE 
Komiteti Qendruer për Nozullime ~ Konsume 

U r d h ë n e s ë nr. 5 
Ministri i Ekonomie Kombëtare ; 
Si pau D. M. datë 21-7-1942-XX. nr. 152. mbi 

.•. 
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krijimin e Komitetit Qendruer për Nozullime e Kon 
sume; 

Si ndiqjoj Nënkomitetin për Nozullime, prodhim 
e konsum gjanash ushqimore: 

Urdhënon 
Neni 1' 

Transportimi i tërshanës prej njij Qarku në tje 
trin, pa u pasë marrë ma përpara aukto·iz'mi i .Mi 
nistris s'Ekonomis Ko:nbë'.a:e • Komi'eti Qendruer 
për Nozullime e Konsume· asht i ndaluam. 

Neni 2 
Çmimi i tërshanës asht caktue në fr. 55. kuin 

tali, pa thasë. 
Neni 3 

Tërshane duhet të ke'.ë këto karakteristika: të 
jetë e shëndoshë.ë, e treqtueshrne, prodhim i vjetit 
në vazhdim, të ketë peshën speci'Ike minima'e kgr. 
42 për HI. e me landë jo të pasterta jo ma shum se 
3 përqind. 

Neni 4 
Çmimi i përrnendun në nenin 2, kuptohet për 

tërshanë të dorzuerne në qendrat e banlmevet ma 
t'aferrne të vendit prodhimit dhe të përshkueshme 
prej autoqerresh. 

Neni ~- 
Kuudravajtë-It e kë-aj urdhë-iese, çë·ve~ n"e-h 

kimevet të parapamë prej nelevet 6 e 7 të D . .M. 21- 
7-191./2-XX, nr. 152, kanë me u reshtue menjlhe-ë, 
karë me u procedua dhe ka-ië me i u dorzue Gjyqit 
Ushtarak të Fu-ivet t'Arma'osuna t'Urr'Isue-ne e tër 
she-a, së bashku me mjc'In e trasportlt, kanë me u 
konfiskue. 

Neni 6 
Kjo m·dhë"'e<-ë hunë në fuqi ditën e shpalljes së 

sajë në Fletoren Zyrtare. 
Tirar.ë, me 23-9-1942-XX. 

Ministri i E1<0 •• o-nls Komb~~are 
K. Kotte d. v. 

MINISTRIA E EKONOMIS KOMB£TARE 
Komiteti Oendruer për Nozullime e Konsume 

Urd h ën es A nr. 6 
Ministri i E'conornis Konbëta:e, njij mendimi me 

Ministrin e Kulturës Popullore: 
Si pau D. M. da'ë 21-7-1942-XX, nr. 152; 
Si ndigjoj Ko:nitetin Qendruer për Nozullime e 

Konsume: 
Urdhënon 

Neni 1 
Tue fillue që nga data e bo'Imit së kësaj urdhë 

nese, pezullohet lë,himi lejesh së reja për qarkulli 
min e autoveturavet në shërbim botuer sheshi apo 
autotremeje, qi janë pronë prlvatësh apo shoqnisht 

të thernelueme e t'auktorizueme rregullisht, qi bajnë 
shërbim botuer sheshi apo autotrerneje. 

Neni 2 
Bajnë përjashtim nga neni i maparëshërn au'o 

veturat motori i së cilavet ushqehet me gasogjq:J 
( druni ase qymyri), për të cilat vazhdon të mbesi 
;._ë fuqi lirija e qarku.limit pa pasë nevojë për ndenji 
leje të posaçme, përve; rrequlavet në fuqi t'urdhnue 
me prej ligjës nr. 21 datë 7-5-1941-XIX, _(Kodi i 
Rrugës) dhe kufizi:nevet eventua e t'urdhnuerne prej 
ordinancavet t' Aukto. i' etit të Sigurimit Bo uzr. 

Neni 3 
Ka me qenë e mundun të jepet leje e rë qarku 

llimi për shërbim bouer sheshi apo auto'rerne.e në 
shkëmbim të njij lejeje tjatër qi asht në veprim e 
vetëm at-herë kur, autovetura qi kishte këtë leje të 
fundit, të ketë kalua në shërbim privat. 

Neni 4 
Sejcilido pronarë nuk ka me muejt me pasë, 

për shërbim bouer, sheshi, ma teper se nji autove 
turë, dhe lejet qi mund t'i je1ë dhanë ma te;::ër se 
sa ajo e lejuerne duhet të të~hiqe.:1, tue i transferua 
autoveturat në shërbim privat. 

Neni 5 
Bajrë përjash'Im nga ne-ii i ma-ershë:n sho mlt 

për ushtrimin e shërbirnevet boore she· hi e auto're 
meje, të themelueme e t'auktorizueme rregullisht ' 
e ligjisht, të ci'at kanë me muejt me pasë prej iri 
deri në te~ë leje për au'ovetua për sre:-ti-n bo'uer 
sheshi apo auto'reme]e, si mbas randëis së lty'.'le 
e si mbas sa ka me ca'ctua Ins;:ie~{~o-a·i për trans 
portimet, tra'I'cun e qarkullimin pra-ë 1".l,inistrh s' 
Ekonomis Kornbëa e - Ko:ni'.e!i Ozndruer për Nozu 
llime e Konsume. 

Gjithashtu bajr.ë pë·ja·h'i'TI autobusat qi bajr.@ 
shërbim linjesh së rraqula, të çë hershme a-o 1ë 
përkohëshme, për të ci:ët Inspektora.I ka me :,hpa·12 
norma të posaçme. · 

Neni 6 
Të g;itha au'oveturat ·në shërbi n botuer sheshi 

apo autotrerne]e, duhet t'an'I'cojrë tariat qi ka-ië me' 
u caxtue prej Komltetlt Oendruer për Nozullime e 
Konsume. 

Nenl 7 
Mos-përfilljet e urdhr:irr.evet të ma~~rshme kar.~ 

me u ndeshkue si mbas nenit 6 të D . .M. datë 21-7- 
1942-XX, nr. 152. 1 

Neni 8. 
Zyra e Automjetevet pranë Ministris së Kul 

turës Popullore (Drejtori e Turizmit) dhe P.R.A. 
(KT A.MS) ngarkohen të bajnë ri hi'dmin e lejevet 
qarkullimi r.ë shërbim botuar shehi aco autoremeje 
të lëshueme deri më sot dhe tërheqjen e a~ne qi 
nuk pajtohen me dispozitat e kësaj urdhër.es~. 
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Neni 9. 
Ministri i Ekonomis Ko.nbëtare, mbi proponnnm 

e Komitetit Qendruer për Nozullime e Konsume, 
ka me muejt me shpallë rregulla e urdhënirne të tje 
ra për f' i shikimin e lejevet qarkullimi në shërbim 
botuer sheshi apo autotremeje, tue caktue kushtet 
e nevojshme për ushhtrirnin e ktij aktiviteti. 

Neni 10 
Milicija Shqiptare e Rrugës, Karabinieria Mbret 

nore, Roja Mbretnore e Financës, Oiicerat e Agjentat 
e Sigurimit Botuer dhe Oficeret e Agjentat e tjerë 
të caktuerne për dishiplinimin e trafikut e të qarku 
llimit, ngarkohen të mbikqyrin e të kontrollojnë zba 
timin e urdhnimevet të maparëshrne. 

Neni 11 
Kjo Urdhënesë hynë në fuqi ditën e botimit të 

sajë në Fletoren Zyrtare. 
Tiranë, me 24-9-1942-XX. 

Ministri i Ekonornis Kombëta-e 
K. Kotte d. v. 

MINISTRIA E EKONOMIS K0MB£TARE 
Komiteti Qendruer për Nozullime e· Konsume 

Ur d h i 'n • s i nr. 7 
Ministri, i Ekonomis Kombëtare, njij mendimi me 

.Ministrin e Kulturës Popullore; 
Si pau D. M. datë 21.7.1942-XX, nr. 152; 
Si ndigjoj Komitetin Oeudruer për Nozullime e 

Konsume; 
Urdhënon 

Neni 1 
Automjetet e reja fabrike të blerne nga ente 

a privatë nu krnund të shiten e të psojnë kalime pro 
nësije para se të ketë kalue nji vjet nga data e 
blemjes, datë qi rezulton nga çertifikata e shitjes, 
~1 1 ka lëshue blesit të parë, shtëpija ndërtuese apo 
përfaqsuesit e auktorizuern të kësaj. 

Neni 2 
Auktorizimet për shitje apo kalime pronsiie. qi 

duhet të bahen në përjashtim të dispozitavet të ma 
parëshme. kanë me u lëshue herë për herë, prej Ko 
mitetit Oendrucr për Nozullime e Konsume, vetëm 
në rasa të jashtëzakonshme apo force madhore të 
provueme. 

Neni 3 
Transferimet eventuale pronsije të bame në kun ~ 

dërshtim me dispozitat e maparëshme kanë me qenë 
nul e pa asnji efekt. 

Neni 4 
Kundravajtjet kësaj urdhnese mun-i të sjellin si 

pasojë sekuestrimin e automjetit, posë sankcioneveë 
ti tjera të parapamë prej nenit 7 të D. M. datë 
21.7.1942-XX, nr. 152. 

Neni 5 
Zura Teknike e Automje.evet pranë Ministris së 

_Kulturës Popullore (Drejtori e Turizmit) dhe P. R. A. 
( KT AMS) janë të ngarkueme me vue 11ë zbatim këto 
urdhnime, e Oficerat e Agjentat të cilvet u përket 
mbikqyrja e dishiplinirni i qarkullimit dhe i trafikut, 
janë të ngarkuem të kryejnë, mbikqyrjen e të bajilë 
kontrollimet qi u përkasin atyne. 

Neni 6 
Kjo Urdhënesë hynë në fuqi ditën e shpalljes së 

sajë në Fletoren Zyrtare. 
Tiranë, me 24.9.1942-XX. 

Ministri i Ekonornis Kombëtare. 
K. Kotte d. v. 

MINISTRIA E EKONOM.IS K0MB£TARE 
Komiteti Oendruer për Nozullime e Konsume 

Ur d h ë ne s ë nr. 8 
Mini:Jtri i Ekonomis Kombëtare : 
Si pau D. M. datë 21 korrik 1942-XX, nr. 152, 

mbi themelimin c Komitetit Oendruer për Nozullime 
r Konsume ; 

Si ndigjoj Komitetin Oendruer për Nozullime e 
Konsume; 

Urdhënon 
Neni 1 

Mbrenda datës 5 tetuer 1942-XX, të gjith pro 
narët autoqerresh civile sidoqofshin t'ushqyeme (me 
benzinë, kombustjon apo gasogjen) janë të deturuern 
me i derquc Komitetit Oendruer për Nozullime e 
Konsume, me anen e · Komandës së Grupit të KK. 
MM. të [urisdikcjonit të vend banimit t'atij qi ban 
denuncimin. nj i listë të plotë të pneumatikvet qi 
ata zotnojnë, tue tregue për secilin numrin e ma 
trikullës dhe gjendjen e perdorirnit. 

Denuncimet e përmenduna bahen në dy kopje 
njena prej së cilavet i kthehet menjiherë t'interesuemit 
si deftese. 

Neni 2 
Denuncimin e sipërm duhet t'a hajë edhe kushdo 

qi zotnon apo mban, nën çfardo titulli, pneumatikë 
të çfaredo lloji e mase ( si për auto qerre ashtu . edhe 
për autovetura apo motoçikla) e qi nuk janë të mon 
tuem ndër automjetet qi aj zotnon. 

Neni 3 
Përjashtohen nga denuncimi i përrnendun në ne 

nin 1' pronarët e autoqerrevet civile qi janë në di 
spozicjon të përhershëm t' Auktoritetit Ushtarak 

Neni 4. 
Kundravajtësit e kësaj urdhënese apo kushdo 

qi gj~ndet në zotnim pneumatikësh të pa denuncuem, 
kanë me u ndeshkue me· dënimet e parapamë prej 

• 
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nenit 6 të D. M. nr. 1.52 datë 21.7.1942-XX dhe 
pneumatikët kanë me i u konfiskue. 

Tiranë, me 24.9.1942-XX. 
Ministri i Ekonornis Kombëtare. 

K. Kotte d. v. 

DEKRETE MINISTROR£ 
D. n. 44.. -- Pushime personeli 

N 1Ministri Sekretar Shteti për P. e Mbrëndëshme 

Mbassi pa shkresën Nr. 456618 ex. 41, datë 
12-5-1942-XX, të Drejtorie së Përgjithëshme të 6hën 
detësis. me të cilën vrehet se, Z. Nuri Dërrasa, 1 

Teknik-llo;a.itar i Kl. II-të pranë Spitalit Nevropsi 
qtatrik të Vlonës, nuk asht paraqitë në detyrë qysh 
nga data e transferimit të tij nga molet e Administra 
tës së Drejtoris, dhe se kjo mungesë e tij nuk justifi 
kohet n'asnji mënyrë; 

Mbassi pa nenet 45 e 46 të normave që rregullojë 
gjëndjen juridike, ekonomike e jerarqike të nëpunë 
save të Shtetit, aprovue me Dekretin Mëkambësuer 
Nr. 105, dt. 3 prill 1940-XVIII, botue në Fletoren 
Zyrtare Nr 55, dt. 7-4-1940-XVIII; 

Dekreton: 
Neni 1 

Z. Nuri Dërrasa, inkuadrua në ruolin organik 
emnuer t'administratës së Shëndetësie, në grupin B, 
grada e IX, e me rrogë fr. shq. 200 në mue], dekla 
rohet dorëheqës. 

Nerti 2 
Për hgmjen në fuqi të këtij Dekreti, për të gjitha 

efektet ligjore, caktohet data 16 Dhjetuar 1941-XX. 
Ky Dekret do t'u komunikohet gjithë zurave 

përkatëse, dhe do të botohet në Fletoren Zyrtare të 
Mbretnis. 

Tiranë, më 12-VI-1942-XX. 
N/Ministri i P. të Mbrëndëshme: 

1Vl. Gjomarkai d. v. 

O. n. 45. - Pushim personeli ta Policis 
NJMinistri Sekretar Shteli për P. e Mbrendëshme 

Mbasi pa shkresat relative të Drejtoris së Për 
gjithshme të Policis, me të cillat propozohet që disa 
nga personeli italian, në shërbim të policisë së Shqip 
nis, të këthehet definitivisht në ruolin e Policis s' 
Italis: 

Mbasi pa dhe Dekretin Mëkambësuer nr. 15, dt. 
7 fruer 1942-XX, mbi atributat e autoriteteve me 
funksione polici]e dhe krijimin e funksionimin e Tru 
pit t'l\rmatosun të Policis, botue në Fletoren Zyrtare 
nr. 23, datë 3-3-1942-XX; 

Dekreton 
Neni 1 

1) Marëshall i Kl. Irë i Policis Ventricini Attilio 
i Damianos, 

2) Mareshall i Kl. Irë i Policis Faris Tommaso, 
3) Agjenti i Policis Calabro Giuseppe, 
4) Agjenti i Policis Chessari G. Battista, 
Pushojnë së bamit pjesë në Trupin e Ar.natosun 

të Policis së Shqipnis, për t'u kë thye definiti visht në 
Trupin e Armatosun të Policis s'Italis. 

Neni 2 
Për hyemjen në fuqi të këtij Dekreti, për të gjithi 

efektet ligjore, për tre të parët caktohet data 1 qer 
shuar 1942-XX, kurse për agjentin Chessari G. Bat 
tista, caktohet data 21 maj 1942-XX. 

Ky Dekret do t'u komunikohet gjithë zy, ave për 
katse, dhe do të botohet në Fletoren Zyrtare të 
Mbretnis. 

Tiranë, më 17-Vl-1942-XX. 
N Ministri i! P. të Mbrendëshmte 

M. Gjomarkaj d. v. --- 
D. n. 46 - Pushim Agjenti të Policia 

NJ Ministri Sekretar Shteti pir P. e Mbrendi.'shme 
Mbasi pa shkresën nr. 343, datë 6.6.1942-XX, tii 

Drejtoris së Përgjithshme të PoJicis, me të cillën 
kërkohet që agjenti k Policis Z. De Siati Cosimo, ti? 
pushojë së bamit pjesë në Trupin e Armatosuri tii 
Policis së Shqipnis, për t'u kthye definitivisht në 
ruolin e Policis s'Italis; 

Mbasi pa dhe Dekretin Mëkambësuer nr. 15, 
datë 27 fruer 1942-XX, mbi atributat e autoriteteve 
me Iinksione policije dhe krijimin e funksionimin 
e Trupit t' Armatosun të Policis; 

Dekreton: 
Nen i vetëm 

Agjenti i Policis Z. De Siati Cosimo, _pushon 
së bamit pjesë në Trupin e Armatosun të Policb 
së Shqipnis, qysh nga data 21 maj 1942-XX, për 
t'u kthye definitivisht në ruolin e Policis s'Italis. 

Ky Dekret do t'u komunikohet zyrave përkatse 
dhe do të botohet në Fletoren Zyrtare të Mbretnis. 

Tiranë, më 17-VI-1942-XX. 
N Ministri 1 P. të Mbrendëshm,.l 

M. Gjornarkaj d. v. 

D. n. 86 - Pranim dorëheqjeje nëpunëse 

N/Ministri Sekretar Shteti. për P. e Mbr~ndshme 
Mbasi pa shkresën Nr. 1091/3, da.ë 11.9.1942-XX, 

të Prefektures së Tiranes, me të cilën përc.Jet lutja 
e Z. Rustem Kusit, agjent i Kl. III-të, me shërbim 
pranë burgut të Tiranes, i cili, për arësye shën 
detsore, ep dorëheqjen; 

Mbasi pa nenin 45 të Normave mbi gjendj~ 
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juridike, ekonomike e jerarqike të nëpunsave të Shte 
tit, t'aprovueme me D. M. Nr. 105, da.ë 3-4-1940- 
XVIII, bo.ue në F:e·oren Zyr:a.e të Mb:etni.3, nr. 55 
datë 7 .4.1940-XVIII; 

Dekreton :, 
Neni 1 

Pranohet dorëheqja e Z. Rusten Kusi, agjent 
i Kl. III-të me shërbim pranë burgut të Tirani~A 
i inkuadruem në g:u;Jin C. grada e XIV, të moleve 
organike e:nnore të perso.ia it t' Ad.ntn.stra.es së P. 
të .Mbrendeshme. 

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

në fuqi me daten 30 Shtatuer 1942-XX, dhe pet 
dijeni e veprim do t'u ko.nunikohet të gjithë zurave' 
përkatese, edhe de të botohet në Fla.oren Zyrtare të 
.Mbretnis. 

Tiranë, me 21.9.1942-XX. 
N .Mini:,tri i P. të Mbrendëshme: 

.M. GJo narkaj d. v. 

Emërime, transferime dhe shkarkime 
Sekretarësh r omunesh 

.Mbassi u muer dhe pëlqimi i P. T. Krgesis së 
Këshillit të Ministrave, komunikua me shkresat e 
saja Nr. 6/184, Nr. 6/186, Nr. 6/188, Nr. 6/190, 
datë 149/1942-XX, kemi urdl.ënue: · 

Shkarkimin nga detyra të Z.· Ahrnet Ha.Ili, de 
ri tash Sekretar i Komunes së Rapotovës (Gjilan) 
dhe në vend të tij, emnimin e Z. Ram Mella. 

Emnimin e Z. Haxhi Bendo-s, si Sekretar 'i 
Komunës së Graçanit (Malla'.rns~er), në vend të Z. 
Fehtah Ma~e Pagria, qi shkarkohet nga kjo detyrë, 
për arsye se ka hge n_ë sherbim të Policis, Gjith 
ashtu emni:nin e Z. Ahmet Su.ejrnanit, si Sekretar i 
Komunes së Fushë-Krujës (Prishtinë), në vend të 
Z. Gjon Rashes qi ka vdekë. 

Pushimin nga detyra të Z. Gjon Banushit, deri 
tash Sekretar i Ko:nunes së Drashovicës dhe në 
vend të tij, transferimin e Z. Bina Ha.ana]. deri tash 
Sekretar i Komunës së .Millës, dhe në vend të këtij 
të fundit si Sekretar i Ko:nunes së Millës, emnimin e 
Z. Ismail Çeës, gjithashtu e ernnirnin e Z. Sotir Ar 
gjenta~it, si Sekrear i Komunës së Oend.es Zerqan, 
në vend të Z . .Mu:a Dacit, qi asht gradue si Sekretar 
i ?jem prefekturës së Prespës. 

Transferimin e ZZ. Hgszjn Ka"aJa e Besim Islam 
Subashi, i pari deri tash Sekretar i Komunes së 
Fushë-Krujës dhe i dyti Sekretar i Komunes së Benës, 
në vendin e njani tjetrit. · 

Emnimin e Z. Shefki Su'o Doxos, si Szkre'ar i 
Komur.es së Veleshtes (S'ruqë), de:y.ë të ci len deri 
tash e ka krye zavendë.Isht. 

Tiranë, më 19-IX-1942-XX. 
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Emërime dhe transferime Sekretarësh Komunesh 

.Mbassi u muer dhe pëlqimi i P. T. Kryesis 
së Këshillit të .Ministrave, komunikue me shkresat 
e saja Nr. 6/177, Nr. 6/170, datë 10 sh.a.uer ,1942XX, 
kemi urdhënue: 

Transferimin e Z. Petrit Guranjakut, deri tash 
Sekretar i Komunës së Koxhaxhikut, po me ke·:ë cl 
llësi detyre në Komunen e BellçLh.it (S rugë), në 
vendin e Z. Mihal Kosova, qi shkarkohet nga de.gra, 
për arësge se ka braktisë ketë. Ernni.nin e Z. Rama 
dan Adilit, si Sekretar i Komunes së Koxhaxhikut, 
në vendin e Z. Petrit Guranjakut. 

Shkarkimin nga de'.yra të Z. Vi'helm Mazrekut, 
deri tash Sekretar i Komunes së Oendres Bilisht, 
mbassi i përmenduni ka shkue me sherbim në Po- ici, 
dhe në vendin e tij, gradimin e Z. .Mehmet Ali 
Reshatlt, tash Ndihmës Sekretar, po i asajë Kornu 
neje. 

Shkarkimin nga detyra të Z. Gani Az•z Gashi, 
deri tash Sekretar i Komunës ~ë Szdllarit (Prish.lnë) 
dhe emnimin në vendin e tij të Z. Shaban Sada]. 

Tiranë, më 19-IX-1942-XX. 

Emërime dhe shkarkime nëpunt sish Komunalë 

Mbassi u muer dhe pëlqimi i P. T. Kryesis së 
Këshillit të .Ministrave, komunikua me shkresat e 
saja Nr. 135/88, Nr. 135/94, datë 14-9-1942-XX, 

kemi urdhenue: 
Shkarkimin nga detyra të Z. Xhevat Libohovës, 

deri tash Ndihmës Sekretar i Prefektures së Priz 
renit, për arsye se ka braktisë vullnetarisht detyren. 
Emnimin e Z. Galip Damës, si Ndihmës Sekre.ar i 
Prefekturës së Prizrenit, në vendin e· Z. Xhevat 
Libohovës shkarkimin nga detyra të Z. Muhamed 
Dodes, deri tash Arshivist i parë pranë Në.tprelextu 
rës së Rahovecit, për arsye se ka braxtltë vullnearisht 
deturen. Emnimin e Z. Ibrahim Zekës, si Arshivist 
i parë i Nenprefektures së Ra'.:ovecit. Sh'carkimin .nga 
detyra të Z. Qamil Brovines deri tash Arshivist i 
parë 1i Nenprefektures së Gjakovës. Emnirnin e Z. 
.Mexhid Kurtit, si Arshivist i parë i Nenprcfektures 
së Gjakoves. 

Shkarkimin nga detyra të Z. Loni Trebickes, 
deri tash Sekretar i Nenprefextures ~ë Prespës dhe 
emnimin në vendin e tij të Z . .Musa Dacit. 

Tiranë, më 19-IX-1942-XX. 

Shkarkim nga detyra agjenti burgu 

!.\bassi u muer dhe pëlqimi i P. T. Kryesis së 
PKëshillit të Ministravet, me shkresën e sajë nr. 
643/49, dt. 10-9-1942-XX, kjo Ministri me a'ctln nr. 
11/633 dt. 19-9-1942-XX, ka urdhnue shkarkimin 
nga detyra të Z . .Mitro Jovani, deri tash 'Agjent 1 

"' 
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Kl. II-të në Burgun e Dibrës së Madhe dhe në ven 
din e tij, emnimin e Z. Fejzullah Sulejmanit. 

Tiranë, më 15 Qershor 1942-XX. 

Pezullim nëpunësi 
Ministri Sekretar Shteti për Financat 
Mbassi pa Dekretin Mërl.ambësuer Nr. 105 datë 

3-IV-1940-XVIll; 
.Mbassi pa shkresën Nr. 6/388 datë 28-V-1942- 

XX, të P. T. Minis tr is së P. të Mbrendëshme; 
Dekreton : 

Neni 1 
Zot. Koço Levani, Grupi C) Grada XV -të, me 

shërbim Tagramb.edhës pra.ië In.endancës Financ.a 
re në Vlonë, në bazë të Nenit 59 të D. M. Nr. 105 
datë 3-IV-1940-XVIII, pezullohet nga puna me shve 
shje prej rroge e për nji kohë të pa caktueme. 

Neni 2 
Ky Dekret për të gjitha efektet ligjore hyn në 

fuqi qysh prej da.ës 1-VI-1942-XX, do të bo.ohet në 
Fletoren Zyrtare të Mbretnis dhe do t'i komuniko 
het Këshilli! Kon.rolluës për rreqjistrim. 

Tiranë, më 15 Qershor 1942-XX. 
Ministri i Financavet: 
Shuk Gurakuqi d. v. 

Prcnim dorëheqjeje nëpunësi 
Mini.~tri Sekretar Shteti për Financat 
Mbassi pa Dekretin Më:rnmbë~u::r Nr. 105 da.ë 

3-IV-1940-XVIII, mbi gjëndjen juridike, ekonomike 
e jerarhike të nëpunësavet civilë të Shtetit: 

Mbassi pa Vendimin e Këshillit t'Adrnir.istra'ës së 
Ministris së Financavet: 

Mbassi pa shkresën me datë 12 shtatuer 1942- 
XX, me të cilën Z. Dott. Gaspër Serreggi, lutet të 
shgarkohet nga shërbimi: 

Dekreton 
Neni 1 • 

Pranohet dorë-heqja e paraqitun prej Z. Dott. 
Gaspër Serreggi Grupi 1\) Grada IX-të, Sekretar'i 
II-të me shërbim pranë kësaj Ministrie. 

Neni 2 
Pranirn'I dorë-heqjes të përmendunit ka efekt që 

prej da.ës 1 tetuer 1942-XX. 
Ky Dekret do të botohet në Fletoren Zyrtare 

të Mbretnis dhe do t'i kumtohet Këshillit Kontro 
lluës për rregjistrim si dhe Zyravet tjera përkatëse; 

Tiranë, më 22 shtatuer 1942 .XX. 
Ministri i Financavet: 
S'iuk Gura'cuai d. v. 

Pranim doreheqjeje nëpunësi kryporeje 

Ministri Sekretar Shteti për J, inancai 
Mbassi pa .nenin 5 të Dekretit Mëka.nbësuer nr. 

337 datë 26 nanduer 1941-XIX; 

Mbassi pa Dekretin e vet nr. 166 d. 15 korrik 
1942-XX; 

Mbi kërkesën datë 4 gusht 1942-XX të z. Mitar 
Vujanoviqit, me shërbim pranë Krypores të sipër 
përmenduri, përcjellë me shkresën nr. 95 dt. 4- 
VIII-1942-XX, të Krgpores Shtetnore t'Ulqinit me të 
cilën ka dhanë dorëheqjen; 

Dekreton : 
Pranimin e dorë-heqjes të Z. Mitar Vujanoviqi 

me shërbim pranë Krypores Shtetnore t'Ulqinit, me 
efekt qysh prej 1 Shtatuer 1942-XX. 

Ky Dekret do të botohet në Fletoren Zyrtare të 
Mbretnis. 

Tiranë, më 22 shtatuer 1942-XX. 
Ministri i Financavet: 
Shuk Guraxuqi d. v. 

Marrje Rojtari Monopoli në shërbim provizor 

Ministri Sekretar Shteti për Financat 
Mbassi pa Dekretin Më:rnmbësuer Nr. 105 datë 

3-IV-1940-XVIH, mbi qjëndjen juridike, ekonomike 
e jerarhike të nëpunësavet civilë të Shtetit, 

Mbassi pa Dekretin Mëkambë.suer me da.ë 25- 
VII-1942-XX, me të ci.in au.orlzohet Ministrija e 
Financavet me ernnue nëpunësa të kateqorinavet të 
ndrgeshme për plo.ësimin e nevojavet në Financat e 
e Tokave të Lirueme; 

Dekreton : 
Neni 1 

Z. Fran Lumezi, emnohet me shërbim provizor 
me ci.ësi Roj .ar Mo.10;::;o.i pranë l\gJenc~s Financjare 
Rahovec (Prizren) me rrogë muejorc prej fr. shq. 
80. - (tetdhetë). 

Neni 2 
Ky Dekret do të bo.ohet në Fle.oren Zyrtare të 

Mbretr.is dhe do t'i kumtohet Kë;hi:IH Kontro.lues për 
rregjistrim si dhe zuravet tjera përka.ëse, 

Tiranë, më 25 shtatuer 1942-XX. 
Ministri i Financavet: 

Shuk Gurakuqi d. v. 
Deklarim nëpunësi dorëheqës 

Ministri Sekretar Shteti për Financat 
Mbassi pa Dekretin .lHinistruer Nr. 101 datë 

12-V-1942-XX, që aprovon tabelat orqanike emnore të 
personelit të përkohshëm ndër Financat e Tokave 
të Liruerne , 

Mbassi pa shkresën Nr. 170 datë 13-V-1942-XX, 
të Zyrës .Financiare të Gjilanit me të cilën njoftohet 
Ministrija se Z. Lorenc Shahini, asht emnue Infer 
mier Mikroskopist; 

Dekreton : 
Neni 1 

Zot. Lorenc Shahini, Taqrarnbledhës pranë Zy 
rës Financiare të Gjilanit, në bazë të Nenit 45 të 
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Dekretit .Mëkambësuer Nr. 105 datë 3-IV-1940-XVIII, 
deklarohet zyrtarisht dorë-heqës. 

Neni 2 
Ky Dekret për të gjitha efektet ligjore hynë në 

fuqi qysh prej datës 8- V-1942-XX, do të botohet në 
Fletoren Zyrtare të Mbretnisë dhe do t'i kumtohet 
Këshillit Kontrolluës për rregjistrim. 

Tiranë, më 19-IX-1942-XX. 
.Ministri i Financavet: 
Shuk Guraku.9.i d. v. 

Pranim dorëheqjeje ntpun6si 
Mini,iri Sekretar Shieci ~r Financat 

.~bafsi pa Dekretin .Mëkambësuer datë 3 prill 
1940-XVIII, Nr. 105 mbi gjendjen juridike, ekonomike· 
e jerarhike të nëpunësavet civilë të Shtetit; 

Mbassi pa shkresën e Intendencës së Tiranës 
Nr. 557/1 datë 1-VI-1942 me të cilën paraqitet dorë 
heqja e Zotnit Dalip Karaj ; 

· Dekreton : 
Neni i: 

Pranohet dorëheqja nga nëpunësija në bazë të 
nenit 45 e 46 të Dekretit Mëkambësuer me datë 
3 prill 1940-XVIII, Nr. 105, paraqitun nga Z. Dalip 
Karaj Grupi C) Grada XIII-të, me shërbim praktikant 
pranë Intendencës Financiare të Tiranës. 

Neni 2 
Pranirn'i dorëheqjes të nalt-përmendunit ka efekt 

prej datës 15-Vl-1942-XX. 
Ky Dekret do të botohet në Fletoren Zyrtare të 

Mbretnis dhe do t'i komunikohet Këshillit Kontro 
lluOs për rregjistrim. 
' Tiran~. më 15 Qer. 1942-XX. 

Ministri i Financavet: 
Shuk Gurakuqi d. v. 

Pranim dorëheqjeje mësuesi 

Miniacri Sekretar Shceti pir Arsimi• Botuer 
Mbassi pa lutjen dt. 2 qershuer 1942-XX, të z. 

Azmi Bumçi, mësues në Krue, në të cilën parashtron 
dorëheqjen për arësyena shëndetsore: 

Mbassi pa Dekretin Ministruer Nr. 124 dt. 7 
prill 1942-XX, me të cilën i nalt-përrnenduni nxirej 
ni prituni për 6 (gjashtë) muej për arësyena fami 
ljare; 

.Mbassi mësuesi në fjalë ~fuundjen e tij nuk e 
ka vërtetue me raportë mjeksore: • 

Në mbështetje të nenevet 45 e 46 të D. M. Nr. 
105 datë 3-4-1940-XVIII; 

Dekreton : 
Neni r 

Z. ~mi Bumçi, mësues në Krue, Grupi B grada 
Xl, rroga muejore fr. shq. 170. i pranohet dorëheqja 

Nr. 113 

për arësqena familjare, tue i humbë në kët mënyrë 
çdo të drejtë pensioni ase shperblimi të njiherëshem. 

Neni 2 
Ky Dekret ka vleftë për të gjitha efektet ligjore 

që nga data 10 qershuer 1942-XX. 
Ky Dekret ka me u botue në Fletoren Zyrtu.re 

të Mbretnis dhe ka me iu kumtue për regjistrim 
Këshillit Kontrollues si edhe Zyravet të tjera për 
katëse . 

Tiranë, më 10-Vl-1942-XX. 
Ministri 

Dr. Xhevat Korça d. v. 
~ XHENIO CIVILE :::- TIRANË 

Lajmërim 

Tue qenë se kanë marrë fund punimet për 
ndërtimin e "Shtëpia së Mëmës dhe të Foshnjës. në 
Tiranë, zbatimi i të cilave i asht qenë besue fir 
mës Ing. Motta Alessandro to Tiranës, me kontratë 
10 Nëntor 1940-XIX, si mbas kuptimit ts përmbaj 
tjes s' artikullit 360 të Ligjit 20 Mars 1865 Nr. 224.8 
mbi Punime Botore të Mb•etnis s' Italis, ftohen kre 
ditorët kundrejt apaltuesit për nxanje të përherësh 
me dhe të përkohëshme pronash dhe damesh për 
katëse për me i paraqitë Zyrës së Xhenjos Civile 
në Tiranë titujt e kredive të tyne mbrenda 15 di 
tëve afati nga data e botimit të këtij tajmimi në 
Fletoren Zyrtare të Mbretnis Shqiptare. 

Ankimet dhe titujt përkatës duhet f i drejto 
han Zyrës së sipër-tregueme me letër të porositun 
-ue përjashtua çdo tjetër mjet dërgese ose dorëzimi. 

Ingjinjeri drejtues 
S. Bonnacorso d. v. 

XHENJO CIVILE - TIRAN[ 
Lajmërim 

Tue qenë se kanë marrë fund punimet për 
ndërtimin e dy sh~pive per banesa nëpunsish në Ti 
ranë, zbatimi i të cilave i asht qenë besua firmës Ing. 
Motta Alessandro të Tiranës, me kontratë 10 Nën· 
tor 194.0-XIX, si mbas kuptimit të përmbajtjes s' arti 
kullit 360 të Ligjit 20 Mars 1865 Nr. 224.8 mbi Pu 
nime Botore të Mbretnis s' Italis, ftohen kreditorët 
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 tyr..e mbrenda 15 ditëve afati 
nga data e botimit të këtij tajtimi në Fletoren Zyr 
tare të Mbretnis Shqiptare. 

Ankimet dhe titujt përkatës duhet t' i drejto 
hen Zyrës së sipër-tregueme me letër të porositun 
tue përjashtua çdo tjetër mjet dërgese ose dorëzimi. 

lngjinjer drejtues 
S. Bonnacorso d. v, 

•• 
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GAZZETTA 9 UFFICIALE 
DEL REGN O D' ALB AN IA 

Tirana, mercoledi 30 settembre 1942-XX 
EDITA DAL MINISTERO DELLA CULTURA POPOLARE 

CONDIZIONI D'ABBONAMENTO 
ALBANIA, ITALIA e IMPERO per un anno Fr. alb. 20 
ESTERO (Poeti dell'Unlone Po1tale) • • • • , 30 

(per 6 meal , meta prezzo) 
Un numero del mese In couo [stno a 16 pagine) Fr. alb. 0,20 

erretroto • • 1 
Ognl fa1clcolo • In vendlta anche preaso le librerie autorizzate. 
GU abbonamenU di regola decorrono dal giorno di ricevlmento dell'Impcrto. 

NOD 11 garanUace l'lnvlo del numerl arretrau. 
L'importo dell'abbonamento o per numerl separat!, se per resldentl in Al· 

ballia, deve euere venato al local! Ufflcl di Finanza e la relatlva quletanza 
r1me11a al Mlniatero della CULTURA POPOLARE se dall'ltalla, lmpero o dal' 
'Eatero, con a11egno bancarlo atllato In !ranch! albanesl, aumentato (se per 
abbonamenU) di fr. alb. 0,70 per apeaa di quletanza. 

GU Ufllcl statali (civili o milltarl) e gli Enti pubblici quando autonomi o 
accentntl (clo• non gli Ufflcl dlpendenU) - pesseee rlchiedere per lacritto una 
piu copie gratulte (scrolte on abbonamento) per 1e e per gli Ufllcl dipendentlt. 

Legge 7 settembre 1942-XX, Nr. 230 
data 7-9-1942-XX 

Corresponsione di uno stipendio · indennito 
agli impiegati Comunali 

NOI 
FRANCESCO JACOMONI DI SAN SAVINO 

LUOOOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTA 
VITTORIO EMANUELE III 

PER GRAZIA DI DIO E YOLONTA DELLA NAZIONE 
RE D' IT ALIA E D' ALBANIA 

IMPERATORE D' ETIOPIA 
Il Consiqlio Superiore Fascista Corporativo, a 

mezzo delle sue Cornrnissioni, ha approvato; 
In virtu dell' Autorita a Noi conferita, abbiamo 

sanzionato e promulghiamo quanto segue: 
Art. 1 

II Decreto Luoqotenenziate del 18 ottobre 1941- 
X-X, N. 287 circa l'aurnento di fondi nel bilancio 
1941-42 per corresponsione d'indennita per ii lavore 
straordinario e per operosita e rendimente durante 
ii periode daJ 28 ottombre 1940 fino al 28 ottobre 
1941, e applicato pure per gli impiegati comunali. 

Art. 2 
La .presente legge entra in vigore dal giorno 

della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del 
Regno. 

Ordiniamo ehe la presente Legge sia inserita 
nella Gazzetta Ufficiale del Regno, mandando a 
chiunque spetti di osservarla e di farla osservare. 

Tirana, li 7-9-1942-XX. 
Francesco Iacorneni 

M. Krujd 
Shuk Gurakuqi 

COSIO E MODALITA PEP. LE lNSERZIONI 

se non supera una colonna (albaneae e itallano)mlnimo Fr. alb. It 
ae oltre una colonna • • per ognl c olonna • • 

L'lrnporto e da venani In anUclpo . salvo per gli Ufllcl 1tataU o paraata· 
tali con le 1te11e modalita come per gli abbonamentl. 

Le lnaerzlonl son o gra tulte seltcntc per I Trlbunall o I' JI mmlnl1trastan• 110· 
tale quando per legge non e prevtsta o non ë po11ibile la 11val1a au tersi dallo 
,pesa per I' lnserzlone. 

La pubbllcazlone delle 1n1erslonl avvtene · 1alvo 1peclall clrco1tan&e · entre 
I primi 3 numerl dopo la data di rlcevtmento. 

N. B. Ogni corri1pondenza o venamento deve e11ere l:ld!rtaato al: 
MINISTERO DELLA CULTUilA POPOLAll 

(GAZZmA UFFICIALEJ 
T I ll A N A (Alitasi• 

Legge 7 settembre 1942-XX, Nr. 231 
data 7 ·9-1942-XX 

Corresponsione di uno stipendio - indennita 
agli impiegati delle Camere di Commercio 

NOI 
FRANCESCO JACOMOIU DI SAN SAVINO 

LUOGOTENENTE GENERALE DI 5UA MABffA 
VITTORIO EMANUELE W 

PER GRAZIA DI DIO E VOLONTA DELLA NA~JOJM 
RE D' IT ALIA E D' ALBANIA 

IMPERATORE D' ETIOPIA 

11 Consiglio Superiore Fascista Corporative, a 
mezzo delle sue Commissioni, aprovato, 

In virtu dell'Autorita a Noi conferrta, abbMme 
sanzionato e promulghiamo quante segue: 

Art. r 
Al personale civile, in servizio attivo, al per 

sonale a contratto e a quello provvisorio eon stipen 
dio mensile o paga giornaliera ehe presta servizio 
in Albania presso le Camera di Comrnercio, per l' 
eccessivo lavoro adempiuto 1-cturante' il periodo di 
guerra dal 28 ottobre 191.lO-XVIII, fino al 28 ottobre 
19l!1-XIX, e corrisposto uno stipendio lordo pari a 
quello ehe godono attualmente, oppure ehe harmo 
percepito durante tale periode, a titolo di inden 
nita per operosita e rendimente. 

Agli al tri c he abbiano prestato servizio soltanto 
in parte verrano corrtsposti tanti 12-mi dell'inden 
nita quanti risultarro i mesi di servizio preetato. 

Per la liquidazione del diritto di questa ind1n 
nita per queste cateporia di . personc non dllle~i tlln6r 
conto delte frazlonf mensili. 
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Art 2 
Le indennita, di cui sopra saranno affrontate dai 

rispettivi bilanci delle Camera di Cornmercio. 
Art. 3 

La presente legge entra, in vigore dal giorno del 
la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. 

Ordiniamo ehe la presente Je;:rne sia inserita 
nella Gazzetta Ufficiale del Rejno, mandando a 
chiunque spetti di osservarla e di farla osservare. 

Tirana, li 7-9-1942-XX. 
Francesco jacomoni 

M. Kruja 
Shuk Gurakuqi 
K. Kotte 
Legge 7 settembre 1942-XX, N:-- 232 

data 7-9-1942-XX 
Conversione in Legge del D. L. n. 532 ( 1942) 

NO! 
FRANCESCO JACOMONI DI SAN SAVINO 

LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTA 
VITTORIO EMANUELE III 

PER GRAZIA DI DIO E VOLONTA DELLA NAZIONE 
IMPERATORE D' ETIOPIA 
RED' ITALIA ED' ALBANIA 

li Consiglio Superiore Fascista Corporative, ha 
approvato; · 

In virtu dell'Autorita a Noi conferita, .abbiarno 
sanzionato e promu'qhiarno quanto segue: 

E' converti'o in legg2 il Decreto Luoqotenenziale 
Nr. 532 del 10-11-19!!2-XX, riquardante regote per 
le pensioni degli ex fuorusciti, senza modifiche. 

Ordiniamo ehe la prcsente lcgge sia inserita nalla 
Gazzetta Ufficia!e del Regno, mandando fl chiunque 
spetti di osservarla e di Iarla osservare. 

Tirana, li 7-9-19!!2-XX. 
Francesco Jacomoni 

Shuk Gurakuqi 

Legge 7 settembre 1942-XX, Nr. 233 
data 7-9-1942 XX 

Sospensione della corresponsione del vitto e 
C?,lloggio agli emigranti dediti al lavoro 

NO! 
FRANCESCO JACOMONI DI SAN SAVINO 

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 

II Consiglio Superiore Flscista Corporative, a 
mezzo delle sue Comrnissioni, ha. approvato; 

In virtu dell' Autorita fl Noi conferita, abbiamo 
sanzionato e promulghiamo quanto segue: 

Art. 1. 
: Agli imrniqranti residenti in Albania, in attesa 

di istallazione, a norma dell'art. 1 della Jegge del 
1.2.1937 circa la rnodifica dell'art. 3 dell'aggiunta 

di legge del 19 maggio 1934 sull'installazione de9li 
immigranti a cui e concesso il vitto e l'alloggio, 
quando ottrcpassano 18 mesi dalla data in cui hanno 
cominciato a usufruire di questo diritto, cessa la 
oorresponsione del vitto e allogqio, se in base alle 
indagini csperite dalla compe.ente amministrazione, 
dovesse risultare ehe gli stessi sono dediti ad altro 
lavoro e col ricavato possono affrontare l'esistenza 
delta loro famiglia. 

Art. 2. 
La prescnte Legge entra in vigore dal primo 

del mese successive alla da;a del'a sua pubblicaz.one 
nella Guzzetta Ufficalei del Regno. 

Ordiniamo ehe la prcsente Legge sia inserita 
nella Gazzetta Ufficiak, rnandando a chiunque spettl 
di osservarla e di farla osservare, 

Tirana, li 7.9.1942-XX. 
Francesco Jacomoni 

Shuk Gurakuqi 
K. Kote 
Legge 7 settembre 1942-XX, Nr. 234 

data 7-1942-XX 

NO! 
FRANCESCO JACOMONI DI SAN SAVINO 

LUOOOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTA 
VITTORIO EMANUELE III 

PER GRAZIA DIDIO E VOLONTA DELLA NAZION! 
RE D' ITALIA E D' Al.BANIA 
IMPERATORE D' ETIOPIA 

II Consiq'to Superiore Fascista Corporative, 1.1 

mezzo de'le sue Co nmissioni, ha approvato: 
In virtu dell'Au~o~ua a Noi conferita, abbiarno 

sanzionato e prornulqhia-no quanta segue: 
Art. 1'. 

I benefici del Decreto Luogotenenzia1e del 25 
gennaio 1940-XVIII, N. 30, converti'o nella legge del 
5.VII.1940-XVIII, N. 327, sano estesi pure n co'oro 
ehe harmo avuto gia un impiego, con servizio valido 
agli effetti di pensione, prima del 2!!.12.192!! e ehe 
con la venuta al potere dell'ex regime, o durante 
il potere di quest'ultimo, a causa della loro attivita 
politica sono stati costretti a riparare all'estero o 
nascondersl entro il territorio dello State per sfuq 
gire alle persecuzioni politiche o comunque, incar 
cerati e confinati entro il territorio albanese. 

Le disposizioni di cui sopra sono applicate in 
favore di coloro ehe avevano un servizio valido · 
agli effetti di pensione di almeno sette anni, oppure 
di meno se pubblicarnente noto di essere stati dediti 
alla politica o non avendo un servizio valido per 
la pensione avevano funzioni oppure mandati poli 
tici. 

A.rt. 2 
A. tutti coloro ehe avendo avuto un servizio va 

lido per la pensione, con la venuta al potere del tra- 
•• 
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rnontato regime oppure durante il regime stesso sono 
stati esone:-ati, unicamente per ragioni politiche, e 
riconosciuta valida agli effetti di pensione meta del 
periodo trascorso a riposo, e al massimo fino al 12 
aprile 1939. 

Se, durante lo stesso regime hanno disertato, 
sono stati confinati o incarcerati, per rag:o:;i politiche, 
tutto questo perioda di Iatitanza, confinamenro e 
incarceramento, e computa:o inteqralrnente. 

Art. 3. 
LB pensione degli impiegati civili di cui ai pre 

cedenti articoli, e cornputata in base all'ultimo sti 
pendio con cul veniva compensate l'impiego, la fun 
zione oppure la carica politica in Albania, nel pe 
periodo riconosciuto valido agli effetti di pensione; 
e se l'impiego e stato soppresso, in base all'ultimo 
stipendio ehe ha percepito l'impiegato oppure in base 
11110 sttpendio con cui veniva compensate ii servizio 
stesso net tempo di soppressione, 

La pensione dei militari ehe non harmo ricoperto 
alcune, carica dall'anno 192ll fino al 12 aprile 1939,. 
e Iiquida.a in base allo stipendio corrisposto per un 
grado superiore a quello avuto ii giorno in cui fu 
rono costretti ad abbandonare ii servizio. 

Art. 4 
. Le famiq'ia dcq'i irnpieqa.i civili e rnilitari non 

ehe di co.oro ehe hanno avuto funzioni o carlche po 
litichc e ehe sono ca:iuti durante gi scontri avvenuti 
nelle sornmosse contra l'ex regime, o giustiz.ad pzr 
delitti po.itici in applicazione dzle sen.erze g:udi 
ziarie, oppure deceduti in esilio ove avevano ripa 
rato, qodono la pensione prtvileq.a.a in conforrnita 
alle leggi in vigore. 

Art. 5 
L'accertarnento delle condizioni richieste dalia 

p·'?~crtc leggc per il riconoscimento del perio.lo di 
rem ionc lia luojo median te documenti u ff;cia:i de 
~c~iiati p.vsso le autorita competent! oppure con 
processi-verbat; stesi a suo tempo e, in mancauza di 
coestl, rnediantc deliberaz.one del Consiglio Amrnl 
nistrativo del luogo di servizio, oppure del Iatto: 
pero alla Commissione incaricata ad esarninare la 
relativa richiesta e concessa la facolta di procedere 
ad ogni indaqinc ehe ritenesse opportuno. 

Art. 6 
Le richieste intese ad approfittare dei benefici 

dclla presen.c leg.::;e de.-010 e ise e prere.itae dagli i1- 
teressati oppure da persona aventi diritto, in con 
formiti.1 al.l..a legge delle pensioni, entro un anno dalia 
data di pubblicazione della prescnte legge. 

Tali richieste vengono esaminate da una Com 
missione composta dal Presidente della Cassazione 
(R. C.) ehe la presiede, da un rappresentante del 
Parmo Nazionale Fascista Albanese, dal Direttore 

Generale della Pubblica Sicurezza, da un Ufficiale 
delegato dal Cornando Superiore della Difesa Terri 
toriale, dal -Direttore dellc Pensioni e da un dele 
gato dal Ministero delle Finanze. Le deliberazioni 
di questa Comrnissione sono considerate come titolo 
valido per Ja Iiquidazione delle spettanze in confor 
mita alla Legge delle Pensioni. 

Art. 7 
Alla Commissione indicata nel precedente articolo 

possono ricorrere entro sci mesi dalla data di pub 
blicazione della presente legge, pure coloro o le per 
sone aventi da essi diritti, le cui richieste sono state 
respinte o non esaminate dalia Cornrnissione Istituita 
col Decreto Luoqotenenziaje di cui all'art. 1 della 
presente Iegge. Inoltre possono ricorrere alla stessa 
Commissione, entro ii terrnine in oggetto, anche co 
loro o le persona aventi da essi diritti, ehe appro 
fittavano dall'ultimo Decreto Luogotenenziale e ehe 
non si sono rivolti a tempo debito all'apposita Com 
rnissione per ottenere i benefici concessi dallo stesso 
Deer eto. 

La pensione privlleqiata e quella ordinaria da 
accordarsi in base al servizio riconosciuto, in con 
forrnita alle disposlzioni della presente Legge, avra 
decorrenza dal giorno di decretamento della pen- 

. I stone. I._ , 
Ouando trattasi di concessione di pensione pri 

vilegiata in conformtta a.le disposizioni dell'art. 4 
della presente legge, I'indenntta globale ehe even 
tualmente sarebbe stata liquidata in favore degli in 
teressati, in conforrntza alle leggi precedenti, viene 
restituila alla Cassa di State mediante trattenuta 
di un quarto della pensione accordata. 

Ogni altra disposizione contraria o incompati 
bile con 1 a presente legge e abrogata. 

Art. 8 
La presente legge entra in viqore dal giorno della 

sua pubblicazione ne.la Gazzet:a Uf ficiale del Regno. 
Ordiniarno ehe la presente legge sia inserita 

nella Cazzetia Ufficiale del Regno, mandando a chiun 
quc spetti di osse -varle e di far la osservare. 

Tirana, li 7.9.1942-XX. 
Francesco .Iacomoni 

M. Kruja 
Shuk Gurakuqi 

Oecreto Luogotenenziale Nr. 235 
data 7-9-1942-XX 

Requisizione d'immobile a Tirana 
~m- 

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 Nol conferita ; 
Vista la richiesta del Comando Superiore delle 
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FF. AA. in Alba.iia in data 5 Agosto 1942-XX, nr. 
4640 AV i.t meito atin requ1siz10ne del be..e im 
mobile di proor.c.a del S,g. Avv. Ha .an Qo'.\U, per 
gli Uffici de.la Co n.nissio.tc pzr la li1uidnz o.ie c.ei 
~nni e deq.i e.no.u.nctti pc · 1 o:eur:az:oT,e dei beni 
immobili in Albania; 

(onside: and o ehe rico;ro:-:o tutti gli cstre ui di 
interesse pubb.i co , 

Visti gli Artt 2 c 4 del O. L in data 2 set- 
ternbre 1939-XVII, nr 77; 

Su proposta del Prc-idcnte ce' Consiglio dei 
Ministri; 

abb'amo dccreta'o e cecre iarno: 
E' ordi.-a a la rcqui siz o te c di co .se n:c Z<l J' 

occupaz'onc r:e· 1111 pcrto-lo di un anno dalin da'n 
del prcscntc c'e ·re o. de.I'i.nmobile del S:g Avv 
Hamn Oo'cu, sFua~o i 1 Tira .a ne) Cor .. o Vitto ·io 
Emaiue'c III unio ai loxi'i ct ,1 qo.na'c «To nori», 
come e di no t ao nc·•a p'u nm 'tr a al c.:;a·a al p e 
sente dcc-e:o e vista a d'ordi ie nost:o, dal P·csi 
dcr.te del Con=iq'Io de' 1'\'\inistn proio c 1'e 

li Prcsentc Dec e o sa i1 no•ifi::ato, in ba · e al' 
art 5 del O. L. del 2 sctte nbrc 193Q-XVII nr. 
77, al proprie'a ·io cd a; loca'ari dcll'i.n.no'ri'e ,e 111i 
site. 

Ordiniarno ehe la prcsentc 'c 192: sia inscr ita 
nella Ga-zztta Uff.eiale de1 Pe~110 manda rdo 3 
chiunquc spet.i di o ss zrvar 'a e di Iara o· evarz. 

Tira"a, 7-9-1942·XX 
Fra 1eesc.o ja,o no 11 

t«. Kru;a ~~~~~~~~ 
MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE 

Comitato Centrale Approvvigionamenti e Consum 

Ordincnza Nr. 5 
Il Minislro dell'Economia Na=io11ale; 
Viste ii O. L. 21.7.19!!2-XX, n. 152, relative 

alla istituzio.;c del Co.nitato Centrale per gli Ap 
provviqionamenti e Consuni: 

Sentito il So.toro.ni a o per gli Approvviqiona 
menti, produzione e consu no eci qeneri alimentari: 

Ordina 
Art. 1 

li trasporto dell'avcna da u-ra provincia all'altra 
senza preventiva au o izzazio ie del .Ministe:o de.la 
Economia Nazionale Co nt;a:o Centrale per gli Ap 
provviqionamenti e Consimi, e proibito. 

Art. 2. 
li prezzo dell'avena e stabi'i.o in fr 55 al quin 

tale, sacchi esclusi. 
Art. 3. 

L'avena deve avere le seque.iti ca-atteri sticl:e: 
deve esserc sa ia buo- a, rr erca iti e di p.oduz o-e del 
l'annata, avere i 1 peso specifico minirno di Kg 42 

per HJ, cd un 'impurezza non superiore al 3 O;O 
Art. 4. 

I1 prezzo di cui all'art. 2, si inte.idz per avcna 
rem nci cen.r i a')i~n i piLt vicini al luoqo di produ 
zionc cd atcessibili con autocarri. 

Art. 5 
co itruvvcntori alla presen'c ordi-acza. oltre 

alle pc-ialita di eui a3li ad. 6 e 7 'eel D. L. 21.7.19LJ2 
XX, n. l '12 verra tr o arre ta i i -imcd a ar en' e, pro es 
sati eci i iv n'i al Tribu.ia'e Mili'arc dcllc FF. AA. 
L'r-i iir ate c ravena, a .sicme al mc-zo di trasporto 
confiscati. 

Art. 6 
La pre-ente ordi -a .za entra in vigorc il gio no 

dclla sua pubb'I azio.:e sulla Gazzetta Uffic'ule. 
Tirana, lt 23 sct.e nbre 19'12-XX. 

It Mi ii st o de'I'E,o o n.a Nazo ale. ---- . 
MIN!STERO DELI.'ECONOMIA NAZIONALE 

Comitoto Centrale Approvvigionamenti e Consumi 

Ordinanza Nr. 6 
II Mi i -tro c'c'I'E,o .. o nia Nnz.o-iale di concerto 

co' Mini .tro de' a C11Hura Porclarc : 
Visto ii D L. nr 152 del 21-7-1942-XX; 
Senti'o ii Co ni a10 Centrale Approvvlqionamcnti 

c Consu 11i; 
Orctina 
Art 1 

A parrire dalia data di pubbllcaztone del pre 
scntc decreto t: sospesa I Ja concessione di nuove 
liccnzc di c.rcojazlonc per autovetture in servizio 
pubblico da piazza e da rirnoxsa di proprieta di 
prim i e di soc.c'a per I'c-erclaio di se-v.zi pubblici 
da piazza o da rimcssa r.?go!armente costiluite ed 
autorizzate 

Art. 2 
Fa.uo cccezo.te a.l'a.ti;o;o precede rte le auo 

vctturc co 1 mo o~e a'i nentate a qassogeno ( a lejna 
e carbonc] pzr le quai resta confermata la libera 
circolazionc senza bisojno di alcun speciale per 
messo all'infuori della normale Iicenza di circola 
zione persc-itta dalla le1ge n. 21 (eodiee dclla stra 
da) co, le evznjuai '.i niazou pre crittc dal'e ordi 
nanze di P. S. 

Art 3 
Si potra proccdere ad una nuova eoneessione 

di licenza di clrcoaz.one in servlz.o pubblico da 
piazza o da ii ne isa soo in sost.tuzione di a'tra Ji. 
ccnza ehe sia staa trasfcrtta in szrvizio private. 

Art.. 4 
Ogni si.iqo'o pro;Jrie!ario non porta avere piu 

di una vcttura h serv'zo pubblico da piazza e le 
eventuali li cenze g:a concesse in piu di quell a per· 

•• 
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messa dovranno essere rcvoca:e, trasferendo le auto 
vetture in servizio private. 

Per 1 e autovetture del servizio pubbl.co da ri 
messa e ammesso il conternporaneo godimento di 
due licenze di circo.azlone per ciascun proprie.ario. 

Art. 5 
' Fanno eccezione all'art. precedente le societa re: 

'resercizio dei servizi pubblicr da piazza e da rimessa 
regolarmente e leqalmente costituite cd autorizzatc, 
le quali potranno usufruire da tre ad olto licenze per 
autovetture in servizio pubblico da piazza e da rimessa 
a scconda dells loro importanza e di quanta· potra 
stabilire l'Ispettorato per i trasporti ii t:·affico e la 
circolazione del Ministe:o Econornia Naz.onale, Cemi 
tato Centrale per g1i Approvviqic.ia-nenti e Consumi 

Parimenti fanno eccezione gli autobus adibi'I al 
~tnizic, di 1 inee r~go'ari permanenti e te.npo-an;e 
per i quali saranno e nana'e dail'Ispctto-a'o suddetto 
speciali norme. 

Art. 6 
Tutt« Je autovetture in servizio pubblico da piaz: a 

e da rimessa, dovranno applicare le tariffe· ehe ver 
ranno stabilite dal Corni'a'o Centra'e Approvvigiona 
menti e Consumi. 

Art. 7 
Le trasqressioni a'Ie norme prcdetto verra rno 

punite ai sensi d_gll'art 6 del O L. 152 del 21-7- 

1942-XX. 

Art. 8 
L'Uf fr io tecnico au'oveicoli del Mi,,.i,tro della 

Cu'tura Po""o'a e (Dlrez del Turi mo) e'.:l il P.R.A. 
(K. T. A. M. S.) sono inca-i ·ati di procedere alla 
red ione delle licenze di circolazone in servizio 
pubb'ico du piazza o da rirncssa, rila .cia 'c fino ad 

oggi ed al ritiro di quellc non compa'tbili con la 
dispo izior.e della prese ite ord ra-iza 

Art. 9 
II NT i i .tro dc'I'Erono nia Naz· 0·11Jle,' su proiosta 

del Co i a o Ccnra'e A ipro zviq o a r e tti e Con u·ni 
potra e-ia are successive norrr;e c p.cscrizioni per 
la revisione dclle llcenze di circo'azione h serviz.oni 
pubblico da piazza o da rirncssa, prescrivendo e 
condizioni neccssarie per l'csercizio di tale attivita. 

Art. 10 
Lu Mi~izia Albanese della Strada, i CC. RR. la 

R. Guardia di Finanza, gli Ufficiali ed agenti di 
P. S. e gli altri uffic.a'i cd aqenti addetti alla disci 
plina del· traffico e dcl'a clrco'az.one sono incaricati 
della sorveqlianza e del controllo sull'applicazione 
dellc precedenti prescrizioni. 

Art. 11 
La prcsente ordinanza entra in viqorc dalla data 

del la sua pubb'Icazionc sulla Gazzetta Ufficiale. 
Tirana li 24-9-1942-XX 

II ML1dro dcll'Econcmia Nazionale 

MINISTERO DELL"ECONOMIA NA 7IONALE 
Comitato Centrale_ Approvvigionamenti e Consumi 

Ordinanza Nr. 7 
II 1\1iri .t-o de'I'E,.o o nia Naz o al~ di conccr;o 
ii Minist. o de la Cul.ura _Po,Jolare; 
Visto ii O. L. n. 152 de' 21.7.1942 XX; 
Serr i'o i1 Cor.i ao Centa.e Appro.v:gior:a;:enti 

con 

e Consumi; 
O ROI NA 
' Art. 1 

Gli au.oveicoli nuovi di Ia ib ira acquisa i da 
enti e privai non posco-io essere rivetdui e subire 
passaqqi di propric'a pr..na ehe sia co npiu'o un 
armo dalia data dell'acquis.o risultaute dal certifi 
cate di vendit a rilasc. a 'o a1 pri.no acnuirente dalla 
casa costruttrice o dai rappresenta . ti aurorizzati di. 
essa 

Art. 2 
Le autor izzazioni per le ven dite e tra oassi di 

propricta da csequire in de·oga a'Ia prc.edente di 
sposizione saran no rila -cra 'e, volta per volta, dal 
Comi'a'o Centra'e p-r g'i Approvv·g·o ·anen'i e' con 
surni solo in casi eccezionali o di prova 'a forza 
maggiore. 

Art. 3 
Gli evcn'uai tra ·fe·irr.e· ti di propric'a e'"eguiti 

in contrasto C0'1 le urzccdenti dispo nzio-I sa ·anno 

nulli e di nessun ef-'et•o. 

Art. 4. •.. 
Le corr+arvcnz o i a'Ia pr ase rte Crdi a <za po- , 

tra11110 cau -are it se Ju?stro del'a.itoveicolo ol re alle 

altrc sa.izoni previste dall'art 7 del D. L. 152 del 

21.7 1942-XX 

Art. 5 
L'Ufficio tccnico au'oveicoi d~l 1"V\i is e o delta 

Cultura Po;,o'arc (Di-ezione de' Turismo ) ed il P. R. 
A. (K. T. A M S.) so 10 i tea-irati dc'I'applicazione 

dellc precedenti norme e gli u 'f ca'i ei ag m'i cui 

spetta In sorveqlia.iza e la di ,ci;:lira dela ci-co.a 
zione del traffico so.io incar icati d.Ila vigilanza e 

controllo relative alle st esse 

Art. 6 

La prescntc ordinanza entra in viqore da'Ia da:a 
della sua pubbicazio.ie sul a Gazzeta Uificale. 

Tirana, li 24.9.1942-XX. 
II Ministra dell'Eco .• o nia Nazionale 
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MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE 
Comitato Centrale Approvvigionamenti e Consumi 

---- 
Ordinanza Nr. 8 

11 Ministro dell'Econo:-11ia Naz.onale: 
Visto il D. L. 21.7.1942-XX, nr. 152, sulla isti 

tuzione del Co.nia:o Centrale per gli Approvviqio 
numenti e Consumi; 

Sentito il Comitato Centrale .Approvvigionamenti 
e Consumi; 

OR DIN.A 
.Art. 1. 

Entro il 5 ottobre 1942 XX, tu tt i i _proprietari di 
autorarri civili co riunque ainena i (b-nzina, com 
bustione o qassojeno) son o 'tenuti a far pervenire 
al Comitato Centra'e per gli .Aoprovv:gio:iamen'i C' 

Consumi, trarnite il Comando di Gruppo dei RR. 
CC. avente qiurIsdizone sulle Ioa'J'a di residenza 
di ogni dcnunz.ante, un elenco co np'e'o dei pneu 
matici in loro possesso, indicando per cia-cuno di 
essi il numero di rnatrico'a e lo s'a'o d'uso. 

Le dette denunzie verranno fatte in dup1ice co 
pia di cui un esernplare verra restituito subito al 
l'interessato per ricevuta. 

Art. 2 
Uguale denuncla dovra fare chiunque e da qua 

lunque titolo possegga o detenga pneurnatici di qua 
lunque genere o rnisura (tanto per -autocarrt ehe per 
autovetturc o motocicli) e ehe non siano montati 
sopra autoveicoli di sua proprieta. 

.Art. 3. 
Sono esenti dalle denuncie di cui all'art. 1 i 

proprietari di autocarri civi'i perrnanen'e nen'e a di 
sposizione di autorita militari. 

.Art. 4. 
I trasgressori alla presente ordi -ianza o chiun 

que venga trovato in possesso di pneurnatici .non 
denunziati, saranno puniti con le sanzioni indicate 
nell'art. 6 del D. L. nr. 152 del 21.7.1942-XX, oltre 
ehe con la conftsca dei pneumatici stessi. 

Tirana, li 24.9.1942-XX. 
II Ministro dell'Economia Nazionale 

GENIO CIVILE - TIRANA 
Avviso 

Essendo stati ultimati i lavori per la costruzio 
ne di due case, per alloggi Impiegati in Tirana, la 
cui esecuzione ë stata affidata cila Ditta Motta ing. 
Alessandro di Tirone. con contratto in data 10 No 
vembre 1940-XIX, a termine del disposto di cui al 
f art. 360 della legge 20 marzo 1865 nr. 2248 sui 
Lavori Pubblici del Regno d'Itelia, si invitano i ere 
ditori verso I' appoltctore per occupazioni permanenti 
e temporanee di stabili e dennr relativi a presentare 
oll'Ufficio del Genia Civile di Tirana i utoli del la 
ro credito entro il termine di giorni quindici dalia 
data di pubblicazione del ·presente avviso nella 
Gazzetta Ufficiale del Regno cl' Albania. 

I reclami e i titoli relativi dovranno essere inviati 
al predetto Ufficio con letterci raccomandata e con 
esclusione di qualsiasi altro mezzo di invio o di con 
segna. 

L' lngegnere Dirigente 

GENIO CIVILE - TIRANA 
Avviso 

Essendo stati ultimati i lavori per cëstruzione 
della Casa dell' Opera Maternita. ed Infanzia in Ti· 
rene, la cui esecuzione e stata cffidata alla Ditta Ing. 
Motta Alessandro di Tirana, con contratto in data 
10 Novembre 19/tO-XIX, a termine del disposto di 
cui all' art. 360 della legge 20 marzo 1865 nr. 2248 
sui Lavori Pubblici del Regno d'Itclic, si invitano i 
creditori verso I' appaltatore per occupazioni perma 
nenti e temporanee di stabili e danni relativi a pre 
sentare all' Ulficio del Genia Civile di Tirana i ti 
tali del laro credito entro il terminë di giorni quin 
dici dalla data di pubblicazione del presente avviso 
n~Ila Gazzetta Ufficiale del R.egno d'Albcnio . 

I reclami e i titoli relativi dovranno essere inviati 
dl predetto Ufficio con lettera raccomandata e con 
esclusione di quolsiasi altro mezzo di invio o di 
consegna. 

L' Ingegnere Dirigente 

Shtyp. Luarasi Tiranë 
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