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I Politiko - Juridike.   

I-670 Vendime, qarkore të Kryeministrisë si dhe 
korrespondencë ndërmjet Kryeministrisë dhe 
Ministrisë së Punëve të Brendshme mbi antarët e 
shoqërisë revolucionare " Bashkimi " si kundërshtar 
të Qeverisë së Ahmet Zogut, të dhëna mbi sjelljet 
moralo- politike, si dhe lista emërore të antarëve dhe 
llojet e armëve që kanë përdorur, pushimi i tyre nga 
puna e tjerë. 

01.27.1925 - 
05.26.1926 

46 

I-796 Vendime të Këshillit të Ministrave. 01.08.1925 - 
12.27.1926 

246 

I-682 Projektligj e raporti justifikues mbi shtypin. 12.02.1925 - 
03.05.1926 

35 

I-
705/a 

Vendime të Këshillit të Ministrave, vendime dhe 
propozime të prefekturave e korrespondenca me 
Ministrinë e Punëve të Brendshme mbi internime, 
nxjerrje jashtë kufirit të elementëve turbullues e 
propagandiste kundër regjimit në fuqi si dhe 
transferim dhe lirim nga internimi. 

05.04.1925 - 
07.05.1926 

200 

I-
705/b 

Vendime të Këshillit të Ministrave, vendime dhe 
propozime të prefekturave e korrespondenca me 
Ministrinë e Punëve të Brendshme mbi internime, 
nxjerrje jashtë kufirit të elementëve turbullues e 
propagandiste kundër regjimit në fuqi si dhe 
transferim dhe lirim nga internimi. 

09.17.1925 - 
07.08.1926 

200 

I-
706/c 

Vendime të Këshillit të Ministrave, vendime dhe 
propozime të prefekturave e korrespondenca me 
Ministrinë e Punëve të Brendshme mbi internime, 
nxjerrje jashtë kufirit të elementëve turbullues e 
propagandiste kundër regjimit në fuqi si dhe 
transferim dhe lirim nga internimi. 

09.04.1925 - 
10.09.1926 

152 

I-710 Qarkore e Ministrinë së Punëve të Brendshme mbi 
pajisjen e personave që lëvizin nga një krahinë në 
tjetrën me letër identiteti, si dhe vendimi i Këshillit të 
Ministrave mbi anullimin e kësaj qarkoreje mbasi në 
vend mbretëror qetësia dhe nuk shikohet e 
nevojshme të kufizohen udhëtimet. 

05.23.1925 - 
06.10.1926 

5 

I-715 Vendime dhe korrespondencë mbi hetime dhe 
gjykime të nëpunësve të shtetit si Myfit Libohova, 
Veis Sevranin etj për abuzime dhe neglixhenca në 
detyra. 

01.11.1925 - 
12.15.1926 

25 

I-718 Dekretligje e vendime të Këshillit të Ministrave si dhe 
korrespondenca me Ministrinë e Punëve të Jashtme 
mbi krijimin e konsullatave shqiptare në vende të 
ndryshme të botës mbi emërime e transferime 
konsujsh e personelin tjetër përkatës pranë këtyre 
konsullatave etj. 

01.08.1925 - 
01.18.1926 

198 
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I-728 Vendime të Këshillit të Ministrave, raporte, njoftime 
korrespondencë etj, mbi marrëveshjen e kufirit 
shqiptaro - Jugosllav për Shën Naumin e Vermoshin, 
nota verbale të Ministrisë së Punëve të Jashtme, 
lajme, telegrame etj, mbi protestimet që bëhen për 
dhënien e Shën Naumin e Vermoshin Jugosllavisë. 

03.10.1925 - 
02.03.1926 

53 

I-759 Njoftim i Ministrisë së Punëve të Jashtme  mbi 
Koloninë Shqiptare në Sofje dhe korrespondencë mbi 
shoqërinë  " Përparimi " e katundit Qytezë e formuar 
në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. 

09.02.1926 - 
12.07.1926 

5 

I-760 Qarkore dhe kopje e listës që përmban emrat e 
antarëve të shoqërisë revolucionare " Bashkimi " që 
kanë marrë pushkë për të luftuar kundër legalitetit. 

05.15.1926 9 

I-761 Vendim i Dhomës së Deputetëve që të thërrasë 
Qeverinë të japë shpjegime mbi shkaqet e 
kryengritjes dhe mbi gjendjen e përgjithshme të 
shtetit. 

03.17.1926 - 
12.14.1926 

6 

I-762 Deklaratë e Asamblesë dhënë shtypit mbi turbullimet 
në Shalë të Qarkut të Shkodrës. 

11.25.1926 1 

I-763 Vendime për internime, arrestime, vrasje, arratisje etj 
të disa personave dhe lutje për falje. 

01.04.1926 - 
11.21.1926 

115 

I-764 Vendime të Këshillit të Ministrave dhe 
korrespondenca përkatëse mbi internimin në Berat, 
Gjirokastër, Tepelenë, Krujë e Kavajë të disa 
personave të dyshimtë të cilët zhvillojnë propagandë 
kundër qeverisë si strehues të arratisur dhe prishës të 
qetësisë. 

11.26.1925 - 
11.09.1926 

95 

I-765 Vendime dhe korrespondencë mbi internim të 
personave të ndryshëm e propagandistë të 
rrezikshëm të regjimit në Lezhë, Krujë, Gjirokastër. 

05.25.1926 - 
12.28.1926 

36 

I-766 Korrespondencë e lutje mbi dorëzimin e një të 
arratisuri dhe rrahje të një personi. 

02.23.1926 - 
07.11.1926 

8 

I-767 Telegrame dhe lutje nga të burgosur, të internuar 
politikë etj të cilët kërkojnë lirimin e tyre (është 
Hasan Dosti ), vendime etj, mbi disa të arrtisur 
politikë që duan të kthehen në atdhe. 

12.31.1925 - 
10.28.1926 

65 

I-769 Telegram i Faik Konicës në Uashington drejtuar 
Kryetarit të Rebublikës ku shfaq mendimin që 
reformat liberale dhe amnistia të bëhen në dy muaj 
më vonë. 

11.26.1926 3 

I-770 Korrespondencë mbi burgun e Palermos të Himarës 
dhe Shkodrës. 

02.15.1926 - 
10.23.1926 

6 

I-771 Lutje për nxjerrje para Gjygjit Politik për vrasjen e 
djalit nga kundërshtarët politik. 

01.06.1926 - 
07.07.1926 

31 

I-772 Dekret mbi dënimin me vdekje të Dedash Jakut, Çun 
Gjonit, Ndrek Kiçit, Ndue Dashit për formimin e një 
bande të armatosur kundër fuqisë qeveritare. 

12.26.1926 2 
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I-773 Vendim i Gjygjit Politik mbi dënimin me vdekje të 
Avdulla Bujkut e Beqir Strugës. 

07.04.1926 - 
07.06.1926 

6 

I-774 Dekret mbi dënimin me burg të përjetshëm për 
vrasje. 

03.03.1926 - 
05.21.1926 

6 

I-775 Lutje dhe korrespondencë për dënim personash për 
faje ordinere si dhe për falje dënimesh, internimi etj. 

01.07.1926 - 
11.23.1926 

162 

I-776 Vendime të Këshillit të Ministrave mbi mbylljen e 
gazetës "Telegraf" për 3 muaj. 

09.20.1926 2 

I-777 Dekrete e kopje të ligjit, konvensione mbi krijimin e 
konsullatave e kryekonsullatave në shtete të 
ndryshme dhe emërime të personelit përkatës të 
Shtetit Shqiptar. 

01.10.1926 - 
08.22.1926 

284 

I-778 Letra patente dhe ekzekutuese të konsujve dhe të 
nënkonsujve të shteteve të ndryshme të akredituara 
në Shqipëri. 

12.03.1925 - 
08.25.1926 

44 

I-779 Vendime, konventa e traktate mbi ekstradimin e 
keqbërësve në mes të Republikës së Shqipërisë dhe 
shteteve të ndryshme. 

01.27.1926 - 
12.17.1926 

124 

I-780 Njoftimi i Ministrisë së Jashtme për të caktuar një 
delegacion të Këshillit Ndërkombëtar të Grave më 
qendër në Londër. 

11.09.1926 1 

I-781 Raporte të Ministrisë së Punëve të Jashtme për të 
paguar Zyrën e Shtypit dhe Radio Ballkan me qendër 
në Paris për të transmetuar lajmet e Qeverisë 
Shqiptare. 

11.11.1926 - 
11.16.1926 

4 

I-782 Korrespondencë për lajmërim reciprok sa herë që të 
bëhen qitje në kufi me Greqinë. 

10.13.1926 - 
10.18.1926 

2 

I-783 Korrespondencë mbi një komision grek për eshtrat e 
ushtarëve grek të varrosur në Shqipëri. 

06.08.1926 - 
07.16.1926 

8 

I-784 Falenderime të Gjeneral Gazzera shprehur në 
Legatën Shqiptare në Paris. 

08.19.1926 1 

I-785 Subskripcion për ngritjen e një monumenti për 
Clement Ader inisiator i aviacionit propozuar nga 
Ministria e Punëve të Jashtme Frnaceze. 

12.22.1926 1 

I-786 Pakti i Miqësisë e Sigurimit lidhur midis Shqipërisë e 
Italisë. 

12.05.1926 - 
12.19.1926 

25 

I-787 Korrespondencë mbi ndërhyrjen që duhet bërë pranë 
Qeverisë Franceze dhe Italiane për lirimin nga burgu 
të disa shqiptarëve. 

01.11.1926 - 
10.24.1926 

10 

I-788 Lutje e nënshtetësit italian Giovani Valenza mbi 
ndërhyrjen pranë Qeverisë Italiane që ti falet dënimi. 

05.18.1926 2 

I-789 Korrespondencë mbi vrasjen e Arif Veli Skiljes në 
Itali ku kish vajtur për tregti. 

03.14.1926 - 
04.20.1926 

6 

I-790 Kopje a aktit final të kufive shqiptaro - jugosllav. 07.15.1926 - 
07.31.1926 

5 
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I-791 Telegram mirënjohjeje i konsullit rumun dërguar 
Ahmet Zogut me rastin e akordimit e ngritjen e 
flamurit rumun në Konsullatën Rumune në Durrës. 

01.17.1926 1 

I-792 Lutje e Princeshës Wied për mos sekuestrimin e 
mallrave të saja që ka në Rumani. 

08.04.1926 - 
10.22.1926 

2 

I-793 Dekretligj mbi ndryshimin e traktatit të nënshtetësisë 
lidhur midis Turqisë dhe Shqipërisë. 

12.18.1926 - 
12.26.1926 

3 

I-794 Ligj mbi ndryshimin e kuadros Presidenciale. 04.23.1926 - 
04.27.1926 

4 

I-795 Projektligj etj, mbi krijimin dhe organizimin e 
Këshillit të Shtetit. 

05.10.1926 3 

I-796 Projektligj, mbi kompetencat e Këshillit Kontrollues. 06.25.1926 - 
08.25.1926 

17 

I-798 Korrespondencë mbi riorganizimin e administratës 
së Ministrisë së Punëve të Brendshme. 

09.26.1926 1 

I-799 Ligj mbi krijimin e Drejtorisë së Policisë. 02.15.1926 - 
12.30.1926 

18 

I-801 Dekret dhe korrespondencë mbi riorganizimin e 
Administratës së Shtetit. 

12.19.1925 - 
11.21.1926 

69 

I-804 Ligj e vendime mbi organizimin e zyrave kadastrore 
mbi nxjerrjen e bashkëdhënave. 

02.12.1926 - 
02.21.1926 

23 

I-805 Korrespondencë mbi mendimin e Bashkisë së Korçës 
mbi ligjin e moratoriumit. 

01.12.1926 - 
10.12.1926 

10 

I-806 Dekretligj mbi stemat e Shtetit dhe flamuri zyrtar. 05.14.1926 - 
07.31.1926 

13 

I-807 Fjala e Kryetarit të Republikës Shqiptare mbajtur 
para dhomave legjislative më 15.09.1926. 

09.15.1926 3 

I-808 Bisedimet e Dhomës së Deputetëve Legjislaturë e 
Parë. 

1926 5 

I-809 Procesverbale, telegrame etj, mbi zgjedhje për 
pushtetin lokal qendror. 

01.04.1926 - 
11.19.1926 

94 

I-810 Emërime, transferime, pushime etj të kuadrit polic në 
vartësi të Ministrisë së Punëve të Brendshme. 

01.04.1926 - 
12.15.1926 

160 

I-
810/1a 

Emërime, transferime, pushime etj të kuadrit të 
Ministrisë së Punëve të Brendshme. 

09.21.1926 - 
11.21.1926 

191 

I-812 Emërime, transferime, pushime etj të kuadrit të 
Ministrisë së Punëve të Jashtme. 

01.01.1926 - 
07.23.1926 

28 

I-813 Ligje mbi krijimin " Urdhërin e Besës " për merita të 
posaçme për atdheun. 

12.13.1926 - 
12.23.1926 

13 

I-814 Rregullore për mbajtjen e dekoracioneve të shteteve 
të huaja. Disa autorizime, leje mbi mbajtjen e 
dekoratave nga disa persona dhënë nga shtete të 
huaja. 

01.12.1926 - 
08.18.1926 

63 

I-815 Korrespondencë e Kryeministrisë me Ministrinë e 
Drejtësisë mbi ftesat që u bëhen deputetëve për tu 
paraqitur në gjygj si dëshmitarë. 

09.23.1926 - 
11.15.1926 

29 
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I-816 Korrespondencë mbi sjelljet e nëpunësve të 
administratë së Prefekturës së Beratit, Durrësit, Fierit, 
Vlorës, Peshkopisë. 

01.11.1926 - 
10.10.1926 

29 

I-817 Konvencion, dekretligj, aktmarrëveshje mbi 
nënshtetësinë midis Republikes së Shqipërisë, 
Turqisë, Egjiptit. 

06.17.1926 - 
12.29.1926 

30 

I-818 Vendim mbi instalimin e emigrantëve shqiptarë në 
Shqipëri si dhe lutje, ankesa, kërkesa të disa 
emigrantëve. 

12.30.1925 - 
11.29.1926 

22 

I-823 Projektligje mbi gjykimin e nëpunësve si dhe raport 
dhe korrespondencë lidhur me këtë problem. 

05.23.1926 - 
11.29.1926 

42 

I-1935 Letër urimi i Presidentit të Republikës Greke dërguar 
Ahmet Zogut me rastin e shkëmbimit të 
letërkredencialeve. 

12.01.1926 1 

I-1936 Kontratë e lidhur ndërmjet Qeverisë Shqiptare dhe 
asaj Jugosllave, për tregtarë dhe lundrimin ndërmjet 
dy shteteve. 

06.22.1926 3 

I-2071 Telegram dërguar nga Komuna e Klosit Presidentit të 
Republikës ( Zogut ), mbi ardhjen e gjykatësit të 
Dibrës dhe kërkon në emër të popullit disa persona ( 
Beqir Mezini, Adil Veliun, Bajram Allën dhe Tahir 
Allushin ). 

06.15.1926 1 

I-2072 Telegram urimi i nënprefektit të Himarës, dërguar 
Ahmet Zogut për shpalljen e Republikës. 

01.21.1926 - 
11.25.1926 

3 

I-2073 Telegram i Adem Hoxhës dhe Cel Muratit me shokë, 
dërguar Kryetarit të Republikës (Zogut) për lirimin e 
dy shokëve të tyre nga burgu. 

10.30.1926 1 

I-2074 Telegram i Drejtorit të Telegrafës, dërguar Presidentit 
të Republikës, mbi ankimet e këtij për ndalimin e 
gazetës së tij "Telegraf" nga Ministria e Punëve të 
Brendshme. 

09.18.1926 1 

I-2075 Telegram ardhur nga Trieste, dërguar Kryesisë së 
Republikës Tiranë, mbi njoftim për gjetjen e një 
mësuesi me kontrat për një vit. 

06.18.1926 1 

I-2135 Njoftim i Ministrisë së Punëve të Jashtme dërguar 
Ahmet Zogut, mbi mbërritjen e një anije amerikane " 
Pitsburg ", për një vizitë në Portin e Durrësit. 

03.06.1926 1 

II Ushtria   

II-135 Dekretligj dhe korrespondenca përkatëse, mbi 
krijimin e Gjykatës Ushtarake në Shkodër, emërimet 
e përbërja e trupit gjykues etj. 

02.16.1925 - 
03.30.1926 

45 

II-
137/1 

Dekrete, vendime, korrespondencë etj, mbi emërime, 
pushime, gradime etj të kuadrit ushtarak. 

06.01.1925 - 
12.21.1926 

363 

II-161 Korrespondencë ndërmjet Kryeministrisë e 
Komandës së Përgjithshme të Fuqisë Armate, mbi 
paraqitjen e një rregulloreje për ushtrimet e 
Këmbësorisë (rregullorja mungon). 

09.12.1925 - 
01.22.1926 

4 
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II-171 Rregullore e uniformës së ushtrisë e Gjindarmërisë 
Shqipëare, mbi uniformën e paradave e të salloneve. 

02.23.1925 - 
01.10.1926 

34 

II-184 Vendim, mbi caktimin e një ndihme mujore për 
studentët shqiptarë, që ndodhen në shkollat 
ushtarake e detare të Greqisë. 

01.11.1926 - 
12.23.1926 

18 

II-185 Projektligj bashkë me raportin justifikues, mbi 
kompletimin e trupave të oficerëve e mbi gradimin e 
tyre. 

12.11.1925 - 
05.18.1926 

23 

II-186 Dekret, mbi degradimin e Major Hasan Stringës i 
dënuar nga Gjyqi Politik me burg si propagandat 
kundër regjimit. 

05.16.1926 - 
12.06.1926 

9 

II-187 Kopje e rregulloreve mbi detyrat e të drejtat e 
llogaritarëve pranë intendencës së Komandës së 
Përgjithshme të Fuqisë Armate dhe të Komandës së 
Përgjithshme të Gjindarmërisë, rregullore mbi 
organizimin e intendencës. 

01.12.1926 - 
05.06.1926 

17 

II-188 Dekretligj, rregullore, raport justifikues, mbi 
shërbimin e agjudantëve, mbi të drejtat e detyrat e 
nënoficerëve, si dhe mbi modifikim nenesh të Kodit 
Penal Ushtarak. 

02.08.1926 - 
07.07.1926 

19 

II-190 Raport i Inspektorit të Përgjithshëm të Gjindarmërisë, 
mbi pakësimin e kuadrit oficer britanik në Shqipëri, 
si dhe relacion mbi marrëdhëniet midis oficerëve 
britanikë e shqiptarë. 

05.14.1926 - 
06.07.1926 

3 

II-478 Vendime të Këshillit të Ministrave mbi lidhjen e 
kontratës për blerjen e materialeve ushtarake të dala 
jashtë përdorimit si dhe korrespondenca përkatëse 
lidhur me këtë problem. 

05.29.1925 - 
06.06.1926 

57 

III Ekonomi-Financë   

III-740 Projektligj mbi shoqërinë anonime të huaja në vendin 
tonë për konditat dhe të drejtat e shtetit e të këtyre 
shoqërive. 

05.28.1923 - 
04.06.1926 

43 

III-741 Vendim, raport, statut, akte marrëveshje etj. lidhur 
ndërmjet Qeverisë Shqiptare e shoqërisë anonime " 
Maliq " mbi dhënien në koncesion tharjen e kënetës 
së Maliqit. 

10.10.1925 - 
07.14.1926 

68 

III-745 Dekretligj, vendim e korrespondencë mbi dhënien e 
të drejtës së sindikatit të studimeve Franco - Albanie 
për kërkimin e mineralit të zhivës e mineraleve 
hekur, rem, squfur etj. në tokën shqiptare. 

04.22.1925 - 
07.23.1926 

5 

III-747 Vendime, kontrata e korrespondencë mbi dhënien në 
koncesion riparimin e lidhjes së dekovilit Durrës - 
Berat e Selenicë - Peulovë - Vlorë lidhur ndërmjet  
Qeverisë Shqiptare e Shoqërisë Italiane të Minierave 
të Selenicës. 

06.18.1925 - 
12.20.1926 

33 
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III-748 Dekretligj, vendim, kontrata etj. mbi formimin e një 
shoqërie anonime për zhvillimin e kulturës së 
duhanit me një kapital të huaj, si dhe 
projektkoncesioni për industrinë e duhanit në 
Shqipëri, mbi taksimin e duhanit. 

06.02.1925 - 
12.02.1926 

104 

III-750 Vendim i Këshillit të Ministrave, raport etj. 
dokumente mbi kontrollimin e veprimet  
shpërdoruese të shoqërisë " Inag " koncesionare e 
shfrytëzimit të pyjeve të qarkut të Krujës. 

06.18.1925 - 
03.24.1926 

47 

III-764 Vendime, procesverbal e dokumente të tjera mbi 
konfliktet e krijuara ndërmjet katundeve të 
ndryshme e personave për çështje të përdorimit të 
ujit për vaditjen e tokave. 

07.21.1925 - 
05.17.1926 

45 

III-776 Rregullore mbi përdorimin, mbajtjen, transportimin 
etj. të eksplozivit. 

09.25.1925 - 
03.02.1926 

18 

III-782 Dekretligj e korrespondencë mbi ndalimin e eksportit 
të gjësë së gjallë, si dhe rregullore mbi importimin e 
shtazëve për damazllëk. 

01.18.1925 - 
01.18.1926 

20 

III-783 Dekretligj e korrespondencë përkatëse mbi pranimin 
e një marrëveshje tregtare ndërmjet Shtetit Shqiptar e 
Çekosllovakisë mbi eksportimin e mallrave në të dy 
shtetet. 

08.06.1925 - 
07.24.1926 

16 

III-785 Korrespondencë mbi emërime, pushime, transferime 
etj. të kuadrit të transportit dhe ndërlidhjes. 

01.07.1925 - 
03.04.1926 

140 

III-787 Vendime të Këshillit të Ministrave mbi përdorimin 
dhe administrimin e lundrave si mjet komunikacioni 
për mungesë urash, si dhe përdorimin e të ardhurave 
për mirëmbajtjen dhe ndreqjen e tyre. 

11.13.1925 - 
05.04.1926 

20 

III-795 Projektligj, vendime, kontrata etj. mbi një 
marrëveshje lidhur ndërmjet Ministrisë së Punëve 
Botore dhe Bujqësisë në emër të Qeverisë Shqiptare e 
shoqërisë "Adria Aero Lloyd" mbi dhënien e të 
drejtës të shërbimit ajror në Shqipëri. 

03.01.1925 - 
04.22.1926 

29 

III-797 Vendime të Këshillit të Ministrave, korrespondencë 
etj. mbi emërime, pushime, transferime të kuadrit 
financiar. 

01.08.1925 - 
01.12.1926 

220 

III-803 Vendime të Këshillit të Ministrave e korrespondencë 
mbi transferim kredish nga një kapitull në një tjetër. 

01.12.1925 - 
01.16.1926 

123 

III-814 Vendim i Këshillit të Ministrave, korrespondencë e 
ankesa të popullit të krahinave të ndryshme, mbi 
shitjen e të dhjetave, faljen e tyre, masat dhe forcat e 
padrejtësitë që ju bëhen nga autoritetet zyrtare, etj. 
për nxjerrjen e taksave të të dhjetave. 

01.30.1925 - 
10.07.1926 

82 

III-816 Projekligj, vendim e korrespondenca përkatëse mbi 
taksën e rrugëve. 

02.14.1925 - 
03.06.1926 

16 

III-818 Dekretligj e korrespondenca për paraqitjen e tarifës 
së re dhe të vjetër postare mbi taksat e 
korrespondencës dhe të kolipostave. 

03.05.1925 - 
04.26.1926 

13 
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III-836 Korrespondencë ndërmjet Kryeministrisë e 
Ministrisë së Punëve të Jashtme mbi borxhet e detë të 
publikut otoman, mendimet dhe masat e shteteve të 
ndryshme kundrejt vendimeve të Konferencës së 
Lasanës mbi këto të huaja etj. 

01.18.1925 - 
03.02.1926 

9 

III-839 Vendim i Këshillit të Ministrave e korrespondencë 
mbi pagimin e shpërblimeve për rekuizime 
automobilash etj. bërë nënshtetasve të huaj italianë e 
grekë gjatë kohës së revolucionit të vitit 1924. 

01.21.1925 - 
01.16.1926 

10 

III-849 Vendim i Këshillit të Ministrave e korrespondencë 
mbi caktimin e pagesa rrogash, pagesa rroge 
zëvendësie etj. 

02.27.1925 - 
04.27.1926 

62 

III-851 Ligj, projektligj, vendime të Këshillit të Ministrave, 
qarkore e korrespondencë mbi rregullimin dhe 
pagimin e rrogave të prapambetura. 

01.21.1925 - 
03.15.1926 

108 

III-856 Vendime të Këshillit të Ministrave, kërkesë e 
korrespondencë mbi pagimin e dëmeve të bëra 
personave të ndryshëm si djegie shtëpie, grabitje etj. 
gjatë lëvizjeve të ndryshme, si dhe dëmeve që janë 
bërë nga ushtria e fuqive civile, marrjen e 
automjeteve, kafshët, materiale, ushqim etj. gjatë 
kohës së revolucionit. 

01.21.1925 - 
01.18.1926 

162 

III-866 Dekretligj mbi shtimin e një kredie për përballimin e 
shpenzimeve të bëra për festën  e 28 Nëntorit së 
bashku me korrespondencën përkatëse. 

10.27.1925 - 
01.10.1926 

13 

III-868 Vendim i Këshillit të Ministrave, korrespondenca e 
dokumente të tjerë të apelit mbi dhënie 
akttrashëgimie, ndërhyrja dhe zaptimi i pronave me 
anë të intrigës dhe forcës, njohje e të drejtës mbi këto 
prona, si dhe kullota, livadhe, shtëpi, etj. 

01.18.1925 - 
09.06.1926 

367 

III-885 Dekretligj e korrespondenca përkatëse mbi shitjen e 
pyjeve e të kullotave. 

04.21.1925 - 
05.29.1926 

19 

III-887 Vendime të Këshillit të Ministrave, korrespondencë 
përkatëse, etj. mbi heqjen e së drejtës për punuar një 
copë toke që i është dhënë një personi për ta punuar 
sipas rregullave bujqësore. 

11.14.1925 - 
05.17.1926 

15 

III-888 Lutje e disa personave në gjendje të keqe ekonomike 
për tu sistemuar në tokat shtetërore. 

03.13.1926 7 

III-889 Telegram dhe lutje nga persona dhe fshatarë mbi 
masat shtrënguese të administratës dhe pranisë të 
ndryshme. 

01.06.1926 - 
12.21.1926 

265 

III-890 Korrespondencë mbi pyllin " Gurzë " dhënë me 
koncesion një shoqërie gjermane. 

01.09.1926 - 
10.15.1926 

6 

III-891 Koncension për shfrytëzimin e qymyrgurit në 
Memaliaj nga një shoqëri italiane. 

04.07.1926 - 
04.11.1926 

37 

III-892 Koncesion dhënë përfaqësuesit italian Uga Piolli etj. 
për shfrytëzimin e vajgurit në tokën shqiptare. 

03.02.1926 - 
11.15.1926 

89 
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III-893 Korrespondencë mbi një zhdëmtim për zonën 
minerale të Pukës që kërkon sindikali italian. 

06.28.1926 - 
09.18.1926 

8 

III-894 Ligj mbi ndryshimin e koncesionit në mes Shqipërisë 
dhe Italisë për hekurudha. 

04.10.1926 1 

III-895 Koncesion lidhur ndërmjet Qeverisë Shqiptare dhe 
disa nënshtetasve italianë mbi ngritjen e një fabrike 
stofi e beze në Elbasan e Durrës. 

05.24.1926 5 

III-896 Korrespondencë etj. mbi fabrikimin e sheqerit në 
Shqipëri. 

11.06.1925 - 
04.29.1926 

10 

III-897 Korrespondencë mbi formimin e një shoqërie në 
Shqipëri për fabrikimin e djathit e eksportimin e tij. 

02.19.1926 - 
02.21.1926 

2 

III-899 Vendim mbi projektkontratën me shoqërinë 
"Mazzarona" për rregullimin e urës së Matit. 

11.15.1926 2 

III-900 Raporte dhe korrespondencë e delegatëve të qeverisë 
shqiptare mbi marrëdhëniet me shoqërinë " Svea " 
dhe Bankën Kombëtare të Shqipërisë. 

06.14.1926 - 
11.15.1926 

108 

III-901 Korrespondencë mbi kontrollin e veprimtarisë 
financiare të shoqërisë " Inag ". 

02.18.1926 - 
04.07.1926 

5 

III-902 Koncesionit Telford Eriksonit në Kavajë i jepen dhe 
tokat e Dush Kazës dhe Malin e Robit. 

11.13.1926 - 
11.24.1926 

13 

III-903 Lutje, raporte justifikuese, korrespondencë mbi 
ngritjen e kinemasë, teatër nacional në Tiranë dhe 
dhënien e një subvencioni për të. 

12.02.1925 - 
05.29.1926 

28 

III-904 Koncesion mbi shfrytëzimin e minierës së bakrit në 
Pukë nga banka Serbi - Shqipëri. 

04.27.1926 - 
11.14.1926 

24 

III-906 Rregullore e planeve të ministrive dhe raporti 
justifikues. 

01.29.1926 - 
03.02.1926 

12 

III-907 Koncesion dhe projektkoncesion mbi minierën e 
qymyrgurit Mborje - Drenovë. 

03.29.1926 - 
10.28.1926 

14 

III-908 Kontratë mbi dhënie koncesion shoqërisë minerale të 
Selenicës dekovilin Selenicë -Penkovë - Vlorë. 

12.18.1926 9 

III-909 Vendim mbi dhënie në eksploatim nga bashkia e 
linjës së dekovilit Vlorë - Skelë, ej. 

10.01.1926 - 
10.27.1926 

10 

III-910 Kontratë mbi shfrytëzimin e mineralit çimento që 
gjendet gjatë qytetit të Durrësit. 

02.23.1926 - 
07.14.1926 

13 

III-911 Ligj mbi ngritjen e laboratorit kimik. 05.15.1926 - 
12.26.1926 

8 

III-913 Koncencion lidhur ndërmjet Ministrisë së Punëve 
Botore e Bujqësisë dhe vëllezërve Kakariqi mbi 
ngritjen e një fabrike birre në Shkodër dhe 
korrespondenca përkatëse. 

05.17.1926 - 
07.28.1926 

37 

III-914 Koncesion dhënë Jakup Denshoviqit, etj. për 
shfrytëzimin e pyjeve shtetërore që ndodhen gjatë dy 
brigjeve të Drinit dhe pyllit të Divjakës. 

01.23.1926 - 
04.27.1926 

13 

III-915 Koncesion për shfrytëzimin e shqopës. 02.11.1926 - 
12.20.1926 

22 
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III-917 Vendim mbi dhënien e një sipërfaqe toke Ministrisë 
së Punëve Botore e Bujqësisë në Xhafzotaj. 

01.16.1926 - 
02.24.1926 

5 

III-918 Rregullore mbi veprimet e ndryshme të fermave 
model. 

06.23.1926 - 
08.24.1926 

7 

III-919 Projektligj mbi kontratat bujqësore. 11.07.1925 - 
03.17.1926 

3 

III-920 Ligj mbi udhëtimin e barinjve në kohën e kullotave. 05.17.1926 - 
06.01.1926 

8 

III-921 Ligj mbi mbjelljen e detyrueshëm të drunjëve të 
frytshëm e të pafrytshëm. 

01.30.1926 - 
06.02.1926 

14 

III-922 Telegrame, etj. mbi shitjen e një sasie dërrase, etj. 03.30.1926 - 
09.07.1926 

14 

III-923 Korrespondencë mbi gjuetinë e peshkut në ujrat tona 
nga disa shtetas të huaj. 

08.20.1926 - 
10.13.1926 

4 

III-924 Korrespondencë mbi pjesëmarrje në një konferencë të 
Institutit Internacional të Argrikulturës. 

01.18.1926 - 
03.03.1926 

8 

III-926 Korrespondencë mbi ngritjen e godinës së Bankës 
Kombëtare në Tiranë dhe asaj të Durrësit. 

06.13.1926 - 
07.03.1926 

2 

III-928 Konditat e kontratës për ndërtimin e urës së Matit. 03.24.1926 17 

III-930 Thirrje në raport të Ministrit të Punëve Botore e 
Bujqësisë për të dhënë shpjegime mbi detyrimin e 
punëtorëve të punojnë në rrugë për vitin 1927 që 
ende s'ka hyrë. 

12.04.1926 2 

III-931 Urdhër që të mos nxirret populli për punimet në 
rrugë gjatë punimeve bujqësore etj. 

02.16.1926 - 
12.01.1926 

14 

III-932 Korrespondencë mbi punëtorët që kërkon Bashkia e 
Hoçishtit për zbukurimin e fshatit. 

10.11.1926 - 
10.18.1926 

4 

III-933 Listë mbi veglat e makinat që ka nevojë Ministria e 
Punëve Botore. 

02.25.1926 - 
08.05.1926 

15 

III-934 Emërime, transferime, pushime, etj. të kuadrit të 
tregtisë (dogana). 

01.04.1926 - 
12.27.1926 

132 

III-935 Dekretligj mbi pranimin e pranimit të reciprocitetit 
për mallrat e Shqipërisë , Gjermanisë e Britanisë në 
rast eksport - importi. Ligj mbi marrëveshje 
provizore midis Shqipërisë - Bullgarisë, Shqipëri - 
Çekosllavakisë, Jugosllavisë. 

02.06.1926 - 
12.18.1926 

45 

III-937 Ratifikimi i marrëveshjes provizore lidhur midis 
Shqipërisë dhe Bullgarisë mbi import - eksportin. 

10.21.1926 - 
12.28.1926 

9 

III-938 Kontratë për blerje të veglave bujqësore në Greqi. 08.01.1926 - 
08.12.1926 

10 

III-939 Lutje për eksportimin e copave të gzhytave (qile) 
fishekët etj. 

03.01.1926 - 
06.17.1926 

11 

III-940 Rregullore mbi importimin e shtazëve për murë 
(racë) dhe korrespondencë mbi ndalimin e eksportit 
të kafshëve femra. 

01.13.1926 - 
07.18.1926 

14 

III-941 Listë e eksportimit të prodhimeve pyjore në skelat 
Patok, Shën Pjetër, Shlluiza në vitin 1926. 

1926 1 
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III-942 Dekretligj mbi rritjen e çmimit të shkrepseve, letër 
cigareve. 

04.07.1926 - 
11.16.1926 

15 

III-943 Vendim mbi caktimin e çmimit të makdijuteve 
gjërave që prishen. 

10.05.1926 - 
11.07.1926 

27 

III-944 Korrespondencë mbi çmimin e shajakut. 11.07.1926 - 
11.18.1926 

4 

III-946 Kërkohen armë për rojet e doganës. 06.19.1926 - 
06.25.1926 

2 

III-947 Tarifa e përgjthshme e tagrave doganorë të 
importimit dhe projektligj i doganave. 

03.01.1926 - 
07.18.1926 

103 

III-948 Projekligj mbi shpërndarjen e të ardhurave doganore, 
bashkive dhe komandave. Ligj mbi shtesë tagri 
doganor. 

12.26.1926 3 

III-950 Vendime mbi përjashtimin nga taksa doganore e 
armatimeve, materialeve ushtarake, etj. 

05.05.1926 - 
05.10.1926 

3 

III-951 Korrespondencë mbi përjashtimin nga taksa 
doganore të sendeve që ju vijnë konsujve, etj., çështje 
doganore për persona të ndryshëm. 

02.01.1926 - 
12.17.1926 

23 

III-953 Vendime dhe korrespondencë mbi hartën 
topografike, kadastrale të Shqipërisë. 

06.27.1926 - 
09.10.1926 

16 

III-954 Ligj mbi shërbimin e automobilave dhe të çdo qerreje 
me fuqi motore ( për efekt leje patente, etj.). 

10.16.1926 - 
10.19.1926 

20 

III-955 Dekretligj dhe traktate tregtie dhe lundrimi midis 
Shqipërisë dhe Greqisë, Jugosllavisë, Çekosllovakisë, 
Italisë. 

03.27.1926 - 
12.28.1926 

157 

III-956 Korrespondencë mbi sistemimin e lumenjve Drin, 
Bunë, etj. të fushës së Shkodrës midis Qeverisë 
Shqiptare dhe Jugosllave, si dhe raport i komisionit 
të studimit. 

05.04.1926 - 
10.16.1926 

45 

III-957 Korrespondencë mbi marrëveshjet në mes të 
Bashkisë së Vlorës e asaj të Fierit për çështje të 
zotërimit të lundrave dhe mbi shpërdorimin e 
detyrës së nëpunësve të Skraparit. 

08.20.1926 - 
11.29.1926 

15 

III-958 Vendim e korrespondencë mbi krijimin e një 
shërbimi ajror midis Italisë dhe Shqipërisë. 

09.02.1926 - 
12.15.1926 

8 

III-959 Ligj mbi një subvencion indirekt për shoqërinë e 
aeroplanëve "Adria Aero Lloyd "". 

08.06.1926 - 
11.15.1926 

7 

III-960 Ligj telegrafik, radiotelegrafik e telefonik i 
administratës postare telegrafike e telefonike. 

06.02.1926 - 
12.23.1926 

35 

III-961 Ligj, vendime të Këshillit të Ministrave mbi krijime, 
shtypje dhe shitje pullash. 

02.05.1926 - 
02.22.1926 

70 

III-962 "Konvencioni Telegrafik Ndërkombëtar" me 
rregullore e tarifa. 

03.07.1925 - 
11.03.1926 

83 

III-963 Korrespondencë mbi marrëveshjet postë - telegrafike 
me Greqinë. 

08.01.1926 - 
08.20.1926 

4 

III-964 Dekret për konvencionin mbi pjestimin e taksave të 
telegrameve ordinere midis Shqipërisë dhe Italisë. 

02.01.1926 - 
11.11.1926 

25 
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III-967 Ligj mbi prerjen e monedhës. 03.29.1926 - 
12.01.1926 

10 

III-968 Qarkore mbi qarkullimin e monedhave të huaja në 
Shqipëri. 

01.09.1926 - 
10.30.1926 

9 

III-969 Relacion mbi eksportimin e arit nga Banka 
Kombëtare, etj. 

03.19.1926 - 
12.17.1926 

28 

III-970 Projekt, dekretligj mbi shitjen e aksioneve të Bankës 
Kombëtare. 

01.30.1926 5 

III-971 Vendim mbi pjestimin e huasë për vepra dhe punime 
botore. 

03.24.1926 7 

III-972 Dekret mbi qiratë e dyqaneve. 04.12.1926 - 
04.21.1926 

3 

III-973 Korrespondencë mbi vjedhjen e arkës së Kukësit. 01.04.1926 2 

III-974 Pasqyra mbi të ardhura të kompetencës të ushtrimit 
financiar 1926-1927. 

04.01.1926 - 
10.15.1926 

17 

III-978 Ligj, vendime, projektrregullore etj. mbi taksën e 
duhanit, shkrepseve dhe bandertet që aplikohen në 
të etj. 

05.01.1926 - 
12.23.1926 

78 

III-979 Ligj etj. mbi taksën e konsumit të benzinës, vajgurit, 
kafes, sheqerit etj. 

01.05.1926 - 
12.29.1926 

41 

III-981 Vendime dhe korrespondencë mbi caktimin e çmimit 
të pijeve (raki, verë ) për efekt taksë - tatim. 

02.15.1926 - 
12.02.1926 

10 

III-982 Projektligj mbi tarifën kadastrore. 04.12.1926 - 
12.28.1926 

21 

III-983 Vendim mbi taksën kadastrale të tokave të vakëfit 
Korçë. 

01.17.1926 2 

III-984 Dekretligj, ligj, etj. mbi taksën e xhelepit për kullotat, 
të dhjetat, etj. 

02.02.1926 - 
12.27.1926 

44 

III-985 Ligj dhe projektligj mbi guroret dhe tatimi mbi 
ndërtesat e tokë ndërtimi, si dhe rregullore përkatëse 
eksplozivesh. 

03.30.1926 - 
12.01.1926 

15 

III-986 Projektligj mbi përjashtimin nga emrimi e lëndës së 
nevojshme për rindërtimin e shtëpive të rrënuara në 
kohë të luftërave ose kryengritjeve. 

04.21.1926 - 
10.03.1926 

13 

III-988 Dekretligj mbi pagim takse rruge dhe për të punuar 
në rrugë 8-10 ditë në vit. 

12.18.1926 7 

III-990 Ligj për taksat fiskale postare. 03.09.1926 - 
11.18.1926 

23 

III-992 Vendime e lutje mbi vjeljen e të ardhurave nga 
tatime, taksa, gjoba, leje profesioni etj. 

01.07.1926 - 
12.21.1926 

136 

III-993 Ankesa, njoftime, korrespondencë rreth veprimeve 
financiare të kundërligjshme që bëhen nga 
institucionet shtetërore. 

01.25.1926 - 
11.02.1926 

24 

III-995 Ligj mbi shpërblimin e përvjetshëm të senatorëve dhe 
të deputetëve. 

03.23.1926 - 
12.09.1926 

13 
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III-998 Korrespondencë mbi shpenzimet e bëra nga Marina 
Detare Durrës dhe raport teknik ekonomik i anijeve 
luftarake. 

05.16.1926 - 
12.21.1926 

8 

III-999 Korrespondencë ndërmjet Kryeministrisë, Ministrisë 
së Punëve të Brendshme dhe Komandës së 
Përgjithshme të Gjindarmërisë mbi dhënie shpërblim 
mbi vrasjen e kriminelëve. 

09.24.1925 - 
11.27.1926 

15 

III-
1000 

Korrespondencë mbi shpenzimet e legatave tona 
jashtë shtetit. 

02.15.1926 - 
12.07.1926 

28 

III-
1001 

Korrespondencë mbi aprovimin e fondit për 
dërgimin e komisionit në Stamboll për veprimin e 
regjstrave të tapive të Prefekturës së Korçës. 

08.28.1926 1 

III-
1002 

Shpenzime udhëtimi dhe dieta jashtë vendit dhe 
brenda vendit. 

01.19.1926 - 
11.21.1926 

45 

III-
1004 

Zgjatim afati mbi ligjin e ukudatevet. 04.06.1926 2 

III-
1006 

Korrespondencë dhe procesverbale mbi regjistrimin e 
pasurisë së tundshme të Esat Toptanit depozituar në 
Korfuz nga autoritetet greke, si dhe mbi vënien dorë 
në këtë pasuri nga Veli Juba dhe Xhemil Vlora. 

12.10.1925 - 
04.24.1926 

61 

III-
1014 

Ligj dhe shtojcë ligji për zhvillimin dhe përmirësimin 
e kryeqytetit. 

03.20.1926 - 
04.09.1926 

15 

III-
1015 

Telegram Kryetarit të Republikës mbi rikthimin në 
dyqane dhe banesa të disa personave. 

04.28.1926 - 
11.04.1926 

7 

III-
1016 

Korrespondencë mbi çmimin e pasurisë së 
konfiskuar të Bajram Gjyzelit. 

10.15.1925 - 
03.14.1926 

7 

III-
4049 

Lutje dhe korrespondencë mbi akordim shpërblimi 
ose ndihme personave nevojtarë. 

01.08.1925 - 
10.23.1926 

39 

III-
4053 

Korrespondencë e Kryeministrisë me Ministrinë e 
Financave mbi shitje pasurie private, trashëgimi 
pasurie e shitje pasurie të konfiskuar. 

02.20.1925 - 
02.20.1926 

18 

III-
4054 

Lutje e pleqësisë së bregut të liqenit Maliq drejtuar 
kryetarit të Këshillit të Ministrave mbi grabitjen e 
tokave nga ana e shoqërisë anonime " Maliq ". 

07.19.1926 - 2 

III-
4055 

Ligj mbi ndalimin e punëtorëve të huaj të vijnë me 
punë në Shqipëri. 

1926 3 

III-
4056 

Ligj mbi pyjet dhe guroret. 05.29.1926 - 
10.03.1926 

5 

III-
4057 

Vendim i Këshillit të Ministrave mbi lënien e lejes së 
eksportimit të materialeve të gëzhojave të fishekëve. 

05.17.1926 - 4 

III-
4058 

Qarkore e Kryeministrisë drejtuar gjithë dikastereve, 
mbi mosshpërdorimet në korrespondencën 
telegrafike. 

01.04.1926 - 
11.30.1926 

4 

III-
4059 

Vendim i Këshillit të Ministrave dhe korrespondencë 
mbi syrsharzhimin e pullave. 

03.07.1926 - 
10.16.1926 

8 
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III-
4060 

Ankesë nga një person drejtuar Kryeministrisë, për 
mospagesën e shpërblimit për një sasi drithi të dhënë 
ushtrive vullnetare. 

09.11.1926 - 3 

III-
4061 

Vendim i Këshillit të Ministrave dhe korrespondencë 
mbi konfliktin ndërmjet katundeve për çështje 
kullotash dhe pronësi pyjesh. 

05.14.1926 - 
12.13.1926 

4 

III-
4249 

Ligj mbi pranimin e kontratës për marrjen në 
dorëzim të dekovilit në mes të Velenicës Pankovës e 
Skelë Vlorë. 

12.24.1926 3 

III-
4250 

Pjesë e shkëptur nga përmbledhja e buxhetit për vitin 
1926 - 1927. 

1926 1 

III-
4251 

Korrespondencë e Kryeministrisë me Këshillin 
Kontrollues, mbi justifikimin e shpenzimeve të 
ndryshme me dokumentat përkatëse. 

10.13.1926 1 

III-
4358 

Korrespondencë e Kryeministrisë me Ministrinë e 
Financave, mbi paraqitjen e një projektligji, mbi 
shtimin e një kredie për humbje kursi në buxhetin e 
Ministrisë së Financave. 

08.29.1925 - 
02.15.1926 

8 

III-
4361 

Raport i Këshillit të Ministrave mbi nënshkrimin e 
një akordi plotësues të pikës " C " të Traktatit të 
Tregtisë dhe të Lundrimit, i përfunduar më 22 
qershor 1926 midis Shqipërisë dhe Jugosllavisë në 
lidhje me zhvillimin e marrëdhënieve tregtare midis 
Shqipërisë dhe Jugosllavisë. 

1926 1 

IV Arsim-Kulturë   

IV-118 Raport i Drejtorisë së Arsimit mbi gjendjen e arsimit 
dhe masat për përmirësimin e tij. 

08.09.1926 8 

IV-119 Korrespondencë mbi emërime, pushime, transferime 
etj. të kuadrit të arsimit. 

02.02.1924 - 
01.04.1926 

364 

IV-145 Ligji mbi kategorizimin e arsimtarëve dhe vendime 
të marra për mungesë arsimtarësh, ndihmësmësuesa 
për arsimin përkatës. 

04.07.1926 - 
06.15.1926 

11 

IV-146 Projektligj organik bashkë me raportin justifikues 
mbi administrimin qendror të arsimit. 

04.23.1926 - 
04.27.1926 

27 

IV-147 Projektligj bashkë me raportin justifikues mbi 
institutet private arsimore, lutje për hapjen e një 
internati privat në Korçë. 

03.18.1926 - 
12.01.1926 

11 

IV-148 Korrespondencë mbi thirrjen e Ministrit të Drejtësisë 
për suprimimin e shkollës së katundit Strembeç të 
Përmetit. 

11.17.1926 2 

IV-149 Korrespondencë mbi transferimin e shkollës nga 
katundi Vërzhevë në Çorovodë. 

05.13.1926 - 
05.15.1926 

2 

IV-150 Vendim etj. mbi hapjen e shkollave grekofone për 
minoritarët. 

12.01.1926 - 
12.16.1926 

12 

IV-151 Vendim mbi mësimin e vllahishtes si gjuhë të dytë në 
shkolla në disa katunde të Qarkut të Korçës. 

10.09.1926 - 
11.09.1926 

5 
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IV-152 Korrespondencë mbi mësimin fetar në shkollat 
shtetërore dhe prerjen e subvencionit që i jep shteti 
gjimnazit të fretnëve në Shkodër. 

04.13.1926 - 
11.19.1926 

11 

IV-153 Telegrame për akordim burse për kategori të 
ndryshme shkollash dhe për dhënie të drejte studimi 
jashtë shtetit. 

01.23.1926 - 
11.13.1926 

65 

IV-154 Korrespondencë mbi konstatimet rreth mbarëvajtjes 
së studentëve jashtë shtetit. 

02.17.1926 - 
02.25.1926 

3 

IV-155 Korrespondencë mbi ngritjen e një salloni në Fier për 
vendosjen e sendeve arkeologjike të gjetura në Pojan. 

03.13.1926 - 
12.01.1926 

8 

IV-156 Propozim që në shtyllat e përgatitura për 
monumentin e Thonpsonit ngritur afër detit Durrës 
të shtohet edhe një pllakë për disa dëshmorë të tjerë. 

05.10.1926 1 

IV-157 Shoqëria sportive " Triumfi " e Gjirokastrës kërkon 
ngritjen e një godine për ta. 

06.07.1926 2 

IV-158 Qarkore mbi botimin e ligjeve etj. në Fletoren 
Zyrtare. 

07.29.1925 - 
05.22.1926 

3 

IV-160 Korrespondencë mbi pjesëmarrjen në Kongresin 
Ndërkombëtar për Botanikën. 

04.06.1926 3 

IV-161 Vendim për t'u përfaqësuar në Kongresin 
Ndërkombëtar të Edukatës Morale. 

09.10.1926 - 
09.24.1926 

2 

IV-542 Kontratë e lidhur ndërmjet drejtorit të përgjithshëm 
të Institucionit Publik dhe drejtorit të Liceut të 
Korçës, për personelin arsimor francez të liceut. 

1926 4 

IV-543 Letër e Terenc Toçit drejtuar kryeministrit ku e 
njofton për një botim të ri për sektorin e drejtësisë 
dhe kërkon përkrahje në këtë drejtim. 

10.09.1926 1 

V Shëndetësia   

V-79 Emërime, transferime, pushime, etj, të kuadrit të 
shëndetësisë. 

01.23.1926 - 
12.30.1926 

22 

V-80 Raport i organizatorit të Ministrisë së Brendshme 
mbi instruksionet e nevojshme që duhet dhënë 
mjekëve të qeverisë dhe të bashkive. 

05.18.1926 - 
05.20.1926 

3 

V-82 Projektligj dhe raporti përkatës mbi monopolizimin e 
kininit dhe shkresa përcjellëse për dy projektligje. 

08.18.1926 - 
10.06.1926 

7 

V-84 Korrespondencë ndërmjet Kryeministrisë dhe 
Ministrisë së Jashtme mbi pranimin e statutit të 
Shoqërisë së Kombeve për formimin e një federate 
për të ndihmuar popujt në raste fatkeqësish. 

04.29.1926 - 
06.16.1926 

24 

V-85 Emërohet përfaqësues në Konferencën e 
Konvensionit Shëndetësor Ndërkombëtar. 

03.19.1926 - 
04.03.1926 

4 

V-86 Korrespondencë për pjesëmarrjen në festimin e 100 
vjetorit të mjekut Laenuee dhe për krijimin e një zyre 
ndërkombëtare të kimisë. 

08.21.1926 - 
11.18.1926 

3 

V-268 Telegram i Qamil Biçakut dërguar Kryetarit të 
Republikës ( Zogut ) për dërgimin e të hollave për 
kurimin e tij në Sanatoriumin e Vjenës. 

08.19.1926 1 
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VI Civile-Administrative   

VI-168 Vendime të Këshillit të Ministrave dhe 
korrespondencë mbi mosfejesën e vajzave para 
moshës 17 vjeç si dhe për përgatitjen e një projektligji 
mbi martesat me lekë. 

07.10.1925 - 
03.04.1926 

12 

VI-200 Korrespondencë e kërkesa të popullit të Korçës mbi 
disa çështje kundër teqesë së Melçanit, heqjen e At 
Zylfos, vendosjen e një tjetri etj. 

02.14.1925 - 
06.12.1926 

13 

VI-210 Vendim për shtojcë ligji mbi korrigjimin e moshave 
dhe vendim, lutje e korrespondencë për korrigjimin e 
moshës së Shemsi Çelës. 

09.12.1926 - 
10.05.1926 

9 

VI-214 Telegrame urimi dërguar Ministrisë së Punëve të 
Brendshme nga disa persona për shtypjen e 
kryengritjes dhe me rastin e zgjedhjes së kryetarit të 
Republikës. 

03.21.1926 - 
12.09.1926 

7 

VI-215 Rregullore e përgjithshme e ceremonive dhe 
programi i festimit të 28 Nëntorit 1926 dhe orarin 
zyrtar. 

03.14.1926 - 
11.24.1926 

35 

VI-216 Korrespondencë mbi pagëzimin e katundeve me 
emra shqip. 

12.15.1926 - 
12.20.1926 

2 

VI-217 Lutje për t'ju dhënë dhuratë një revole. 08.02.1926 - 1 

VI-218 Emërime, transferime, pushime të kuadrit klerikal. 01.13.1926 - 
11.13.1926 

53 

VI-219 Caktimi i përfaqësuesit të qeverisë pranë Kongresit 
Mysliman dhe kërkesë fondi nga sheriati. 

03.13.1926 - 
12.31.1926 

5 

VI-220 Krijohet një komision deputetësh që në bazë të 
autoqefalisë së kishës ortodokse shqiptare të hyjë në 
marrëveshje me përfaqësuesin e Patrikanës mbi 
rregullimin e çështjeve që kanë të bëjnë me qeverinë. 

05.08.1926 - 
05.10.1926 

2 

VI-221 Korrespondencë mbi ndalimin e gjithë veprimeve që 
janë kundër ligjit të sheriatit mbi martesën e vajzave. 

08.16.1926 - 
09.11.1926 

4 

VI-236 Korrespondencë e zhvilluar ndërmjet Këshillit të 
Ministrave dhe Ministrisë së Punëve të Jashtme mbi 
varrezat e shqiptarëve myslimanë në Korfuz dhe mbi 
mbledhjen e eshtrave të vëllezërve Frashëri. 

05.16.1926 - 
10.02.1926 

6 

VI-702 Qarkore e Kryeministrisë drejtuar gjithë dikastereve, 
mbi informatat, që duhet ti japin zyrës së shtypit të 
gjitha dikasteret. 

05.06.1926 - 
07.25.1926 

8 

VI-703 Qarkore e Kryeministrisë drejtuar gjithë dikastereve, 
për dërgimin e ligjeve dhe rregulloreve zyrës së 
Inspektorisë së Përgjithshme të Administratës. 

08.12.1926 - 
08.16.1926 

3 

    

  


