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I Politiko - Juridike.   

I-830 Korrespondencë e zhvilluar ndërmjet Këshillit të 
Ministrave dhe Komandës së Mbrojtjes Kombëtare 
mbi qëllimet e të arratisurve për të formuar çeta të 
fshehta dhe për të prishur qetësinë. 

04.30.1929 - 
06.01.1929 

3 

I-842 Korrespondencë ndërmjet Kryeministrisë me 
Ministrinë e Punëve të Jashtme, Legatën Jugosllave 
dhe notë verbale e Ministrisë së Punëve të Jashtme 
(kopje) mbi kërkesën e bërë nga Legata Jugosllave për 
njohjen e Gjergj Kristos nga Pogradeci si përkthyes i 
Konsullatës Jugosllave në Korçë dhe nënshtetësi 
jugosllave. 

12.23.1925 - 
02.07.1929 

29 

I-885 Korrespondencë e Kryeministrisë me Ministrinë e 
Arsimit, Oborrit Mbretëror mbi një këngë 
rrevolucionare e kënduar nga nxënësit. 

12.14.1928 - 
01.23.1929 

10 

I-886 Korrespondencë e Kryeministrisë me Ministrinë e 
Punëve të Jashtme, Sekretarinë e Oborrit Mbretëror 
mbi situatën politike në Shqipëri. 

12.17.1928 - 
12.08.1929 

18 

I-890 Vendime të Këshillit të Ministrave dhe 
korrespondencë e Kryeministrisë me Ministrinë e 
Punëve të Jashtme, Ministrinë e Punëve të 
Brendshme, Komandën e Përgjithshme të Forcave 
Armate, Ministrinë e Financave etj, mbi kryerjen e 
hetimeve rreth problemeve të ndryshme. 

04.25.1928 - 
06.27.1929 

66 

I-900 Vendime të Këshillit të Ministrave dhe 
korrespondencë e Kryeministrisë me Ministrinë e 
Drejtësisë, Ministrinë e Oborrit Mbretëror, Kryesinë e 
Asamblesë Konstituente etj, mbi ndjekjen ligjore, 
marrjen, nxjerrjen, gjykimin si dhe marrje masash 
kundrejt personave të ndryshëm. 

12.08.1927 - 
06.21.1929 

141 

I-905 Korrespondencë e Kryeministrisë me Ministrinë e 
Punëve të Brendshme, Prefekturën e Lushnjes, 
Kryesinë e Parlamentit në lidhje me shpifjen e disa 
personave për rrahje. 

10.29.1928 - 
03.11.1929 

12 

I-913 Korrespondencë e Kryeministrisë me Ministrinë e 
Punëve të Jashtme, Oborrin Mbretëror mbi paraqitjen 
e një raporti politik që na drejton Legata e Sofjes ku 
bëhet fjalë mbi gjendjen e relatave bullgare-greke, 
bullgare-jugosllave, bullgare- rumune mbi gjendjen e 
Kabinetit Bullgar, mbi politikën e tij dhe mbi 
emërimin e Gjeneral  Vallof si Ministër Fuqiplotë në 
Romë. 

01.03.1928 - 
01.17.1929 

15 

I-917 Korrespondencë e Kryeministrisë me Ministrinë e 
Punëve të Jashtme, mbi kthimin e dy traktateve me 
qëllim që të ruhen në Arkivin e Ministrisë së Punëve 
të Jashtme. 

12.29.1928 - 
01.05.1929 

3 
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I-918 Vendime të Këshillit të Ministrave dhe 
korrespondencë e Kryeministrisë me Ministrinë e 
Punëve të Jashtme mbi nënshkrimin e Traktatit të 
Arbitrazhit në mes Republikës së Shqipërisë  e 
Shteteve të Bashkuara të Amerikës si dhe mbi 
autorizimin e Ministrisë së Punëve të Jashtme për të 
hyrë në bisedime me Shtetet e Bashkuara të Amerikës 
për të nënshkruar dhe traktatin e pajtimit. 

05.24.1928 - 
01.03.1929 

18 

I-919 Korrespondencë e Kryeministrisë me Ministrinë e 
Punëve të Jashtme në lidhje me dëshirën që ka 
shfaqur Shoqëria e Filmave Kinematografik 
Paramount Veuss (Boston) për të dërguar një fotograf 
në Shqipëri për të marrë në film ceremoninë e 
kurorëzimit të mbretit. 

12.15.1928 - 
01.11.1929 

3 

I-921 Vendime të Këshillit të Ministrave dhe 
korrespondencë e Kryeministrisë me Ministrinë e 
Punëve të Jashtme, Oborrin Mbretëror, mbi 
nënshkrimin e projek konventës për shtetësi midis 
Shqipërisë dhe Egjiptit. 

12.15.1928 - 
07.31.1929 

179 

I-944 Korrespondencë e Kryeministrisë me Këshillin 
Kontrollues mbi transferimin e Zyrës së Biografive 
nga Këshilli Kontrollues në Kryesinë e Këshillit të 
Ministrave. 

11.27.1928 - 
12.03.1929 

6 

I-954 Relacione të dala nga kontrolli që ka ushtruar 
komisioni hetues dhe Inspektoria e Përgjithshme e 
Administratës nëpër zyrat e prefekturave e 
nënprefekturave si dhe korrespondenca përkatëse. 

02.24.1928 - 
01.04.1929 

173 

I-959 Korrespondencë e Kryeministrisë me Ministrinë e 
Financave, Sekretarinë e Oborrit Mbretëror, 
Inspektorinë e Përgjithshme të Gjindarmërisë mbi 
formimin e një komisioni nga çdo ministri për 
përgatitjen e ligjit organik. 

12.04.1928 - 
01.02.1929 

10 

I-989 Vendimi i Këshillit të Ministrave dhe korrespondencë 
e Kryeministrisë me Ministrinë e Financave, 
Komandën e Mbrojtjes Kombëtare, Komandën e 
Përgjithshme të Fuqisë Armate, Drejtorinë e  
Përgjithshme të Pensioneve Civile në lidhje me 
ndryshimin e formave të vërtetimit të shërbimit të 
nëpunësve dhe mbi dërgimin e një sasie listash që t'u 
shpërndahen nëpunësve të ndryshëm për t'i plotësuar 
në bazë të nëpunësisë së tyre për çështje pensioni. 

10.03.1928 - 
04.16.1929 

13 

I-998 Vendime origjinale. 09.18.1928 - 
03.21.1929 

200 

I-998/a Vendime origjinale. 03.21.1929 - 
05.14.1929 

199 

I-998/b Vendime origjinale. 05.14.1929 - 
07.09.1929 

199 

I-998/c Vendime origjinale. 07.09.1929 - 
09.05.1929 

199 
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I-998/d Vendime origjinale. 09.05.1929 - 
10.28.1929 

199 

I-999 Program i edukatës fizike dhe dekretligj mbi krijimin 
e Entit Kombëtar "Djelmënia Shqiptare" mbi 
instruksionet paraushtarake si dhe korrespondencë 
mbi administrimin e Entit Kombëtar "Djelmënia 
Shqiptare" nga Ministria e Financave. 

02.19.1929 - 
12.17.1929 

23 

I-1000 Korrespondencë e zhvilluar ndërmjet Këshillit të 
Ministrave, Ministrisë së Punëve të Brendshme dhe 
shoqërisë "Gruaja Shqipatre" si dhe telegram ku 
kërkojnë që një kopësht i kësaj shoqërie t'i vihet emri i 
Sanije Zogut. 

05.02.1929 - 
08.02.1929 

12 

I-1001 Vendimi i Këshillit të Ministrave mbi ceremoninë e 
vënies së gurit të parë të ndërtesës së re të Shoqërisë 
së Kombeve dhe vendosje e 3-4 lloj monedhave të çdo 
shteti antar i kësaj shoqërie. 

07.09.1929 - 
07.18.1929 

4 

I-1003 Korrespondencë e zhvilluar ndërmjet Këshillit të 
Ministrave, Ministrisë së Punëve të Jashtme, raport i 
Legatës Shqiptare në Belgrad bashkë me kopjen e 
letrës drejtuar Z.Gani Kryeziut nga refugjati politik 
Malo Beg Bushati mbi përgatitjen e lëvizjes së Gani 
Kryeziut dhe mbi ndihmën që i është dhënë nga 
Qeveria Jugosllave për të shkaktuar turbullira në 
Shqipëri. 

08.31.1929 - 
10.29.1929 

10 

I-1005 Raport mbi ligjin e Sigurisë Botërore si dhe 
korrespondencë lidhur me këtë problem. 

06.05.1929 - 
12.03.1929 

10 

I-1006 Dekrete mbretërore, lutje të personave të ndryshëm 
dhe korrespondencë e zhvilluar ndërmjet Këshillit të 
Ministrave dhe Ministrisë së Drejtësisë mbi dënimin 
me vdekje, faljen e zbritjen e burgimeve të vrasësve, 
vjedhësve etj. 

01.05.1929 - 
11.19.1929 

169 

I-1008 Dekrete mbretërore, vendime të Këshillit të 
Ministrave, kërkesa mbi lënien e lirë të personave të 
interesuar dhe familjeve të personave të arratisur që 
s'janë dorëzuar, lejimin e kthimit në Shqipëri të të 
arratisurve politik, si dhe paraqitja e listave për 
ekstradimin e kriminelëve grek dhe jugosllav. 

11.13.1928 - 
07.17.1929 

200 

I-
1008/a 

Dekrete mbretërore, vendime të Këshillit të 
Ministrave, kërkesa mbi lënien e lirë të personave të 
interesuar dhe familjeve të personave të arratisur që 
s'janë dorëzuar, lejimin e kthimit në Shqipëri të të 
arratisurve politik, si dhe paraqitja e listave për 
ekstradimin e kriminelëve grek dhe jugosllav. 

07.17.1929 - 
08.03.1929 

200 

I-
1008/b 

Dekrete mbretërore, vendime të Këshillit të 
Ministrave, kërkesa mbi lënien e lirë të personave të 
interesuar dhe familjeve të personave të arratisur që 
s'janë dorëzuar, lejimin e kthimit në Shqipëri të të 
arratisurve politik, si dhe paraqitja e listave për 
ekstradimin e kriminelëve grek dhe jugosllav. 

08.06.1929 - 
10.07.1929 

219 
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I-1009 Dekretligje si dhe shtojcë e IV e ligjit ndëshkimor për 
falje si dhe korrespondenca për këtë problem. 

05.01.1929 - 
11.23.1929 

17 

I-1010 Dekretligje mbi zhdukjen e të arratisurve si dhe 
korrespondenca lidhur me këtë probem. 

06.08.1929 - 
12.09.1929 

26 

I-1011 Korrespondencë e zhvilluar ndërmjet Këshillit të 
Ministrave, Ministrisë së Punëve të Brendshme, 
Ministrisë së Punëve të Jashtme mbi hetimet rreth 
ngjarjeve të ndodhura. 

03.27.1929 - 
12.04.1929 

99 

I-1015 Korrespondencë e zhvilluar ndërmjet Këshillit të 
Ministrave dhe Pallatit Mbretëror mbi sigurimin e 
postave kufitare për levizjet e njerëzve të dyshimtë 
dhe të dëmshëm për qetësinë. 

12.07.1929 - 
12.31.1929 

10 

I-1016 Lutje, raporte dhe korrespondencë e zhvilluar 
ndërmjet Këshillit të Ministrave, Ministrisë së 
Drejtësisë dhe Ministrisë së Punëve të Brendshme mbi 
hedhjen e personave të ndryshëm në gjygj për 
abuzime në detyrë, për plagosje, vjedhje etj si dhe 
masat e marra kundrejt tyre. 

01.03.1929 - 
07.30.1929 

150 

I-1017 Korrespondencë e zhvilluar ndërmjet Këshillit të 
Ministrave, Ministrisë së Punëve të Brendshme mbi 
dorëzimin e një shoferi në gjygjin ushtarak. 

01.03.1929 - 
02.15.1929 

6 

I-1019 Korrespondencë ndërmjet Komandës së Përgjithshme 
të Fuqisë Armate dhe Komandantit të Baonit IV-kufi 
mbi largimin e një mjeku për veprimtari komuniste 
spiunazhi. 

01.21.1929 1 

I-1020 Korrespondencë e zhvilluar ndërmjet Këshillit të 
Ministrave, Ministrisë së Punëve të Brendshme mbi 
ndihmën që kërkon ushtria për të ndjekur të 
arratisurit që kanë hyrë natën fshehurazi. 

04.11.1929 - 
04.25.1929 

4 

I-1021 Korrespondencë e zhvilluar ndërmjet Kryeministrisë  
dhe Oborrit Mbretëror mbi marrjen e masave për ata 
persona që mbajnë rrypa dhe revole përveç oficerëve. 

07.06.1929 - 
07.08.1929 

2 

I-1022 Projektligje mbi avokatët e beneficin e vobeksisë. 07.11.1929 - 
07.29.1929 

64 

I-1023 Korrespondencë e zhvilluar ndërmjet Këshillit të 
Ministrave, Ministrisë së Drejtësisë dhe Ministrisë së 
Oborrit Mbretëror mbi dërgimin e pasaportave të 
çetës "Rexha" Prokurorisë së Korçës. 

04.06.1929 - 
04.23.1929 

4 

I-1024 Korrespondencë e zhvilluar ndërmjet Këshillit të 
Ministrave, Ministrisë së Punëve të Brendshme  dhe 
Komandë së Mbrojtjes Kombëtare si dhe lutje e një 
personi ku kërkon të shkarkohet nga detyrimi i 
shërbimit të tepërt që i është dhënë si dënim. 

01.22.1929 - 
06.13.1929 

9 

I-1025 Letër e Oborrit Mbretëror (Komanda e Përgjithshme e 
Entit Kombëtar "Djelmënia Shqiptare", drejtuar 
Kryeministrisë mbi mbrojtjen e moralit të rinisë 
shkollore. 

05.22.1929 3 
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I-1026 Korrespondencë e zhvilluar ndërmjet Këshillit të 
Ministrave, Ministrisë së Oborrit Mbretëror mbi 
ndalimin e shitjes së grave dhe të përdorimit të tyre 
në punë të rënda. 

08.03.1929 3 

I-1028 Vendim i Këshillit të Ministrave si dhe 
korrespondencë ndërmjet Këshillit të Ministrave, 
Ministrisë së Drejtësisë mbi ndalimin e grave dhe të 
vajzave që dalin nëpër rrugë me ferexhe dhe zbathur. 

08.14.1929 - 
09.22.1929 

4 

I-1029 Qarkore mbi dërgimin e një liste të Trupit Diplomatik 
dhe korrespondencë e zhvilluar ndërmjet Ministrisë 
së Punëve të Jashtme, Oborrit Mbretëror dhe 
prefekturave mbi emërime  konsujsh e nënkonsujsh të 
huaj në qytete të ndryshme të vendit tonë dhe mbi 
sjelljet e konsullit grek. 

01.26.1929 - 
10.11.1929 

68 

I-1030 Dekretligje, vendime dhe raport mbi ndryshimin, 
krijimin dhe suprimimin e konsullatave bashkë me 
personelin përkatës. 

04.16.1928 - 
11.20.1929 

82 

I-1031 Ligj mbi ndërrimin e titullit të Agjencisë Konsullore 
në Minich të Egjiptit. 

02.20.1929 - 
03.21.1929 

9 

I-1032 Dekretligj mbi anullimin e rregullores, uniformës së 
Trupit Diplomatik dhe konventë mbi vendosjen dhe 
organizimin e shërbimit konsullor si dhe 
korrespondencë lidhur me këtë problem. 

01.28.1929 - 
06.06.1929 

63 

I-1033 Korrespondencë ndërmjet Kryeministrisë, Oborrit 
Mbretëror dhe Ministrisë së Punëve të Jashtme mbi 
dërgimin e një letre autografe Mussolinit dhe një letër 
autografe të Kryetarit të Federatës së Austrisë 
dërguar Zogut ku i bën të njohur për zgjedhjen e tij si 
i pari i Magjistraturës të Republikës së Austrisë. 

04.20.1929 - 
07.01.1929 

4 

I-1034 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe korrespondencë 
ndërmjet Ministrisë së Punëve të Jashtme dhe 
Kryesisë së Këshillit të Ministrave mbi formimin e një 
komisioni në bazë traktati pajtimi që kanë nënshkruar 
me Qeverinë e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. 

08.31.1929 - 
10.30.1929 

3 

I-1035 Korrespondencë ndërmjet Kryeministrisë me 
Ministrinë e Punëve të Jashtme mbi lidhjen e një 
traktati miqësie midis Persisë dhe Egjiptit. 

09.06.1929 - 
09.19.1929 

5 

I-1036 Raporte dhe korrespondencë e Kryeministrisë, 
Ministrisë së Punëve të Jashtme dhe Sekretarisë së 
Oborrit Mbretëror mbi marrëdhënie greko-serbe, mbi 
lidhjen e një traktati miqësie ndërmjet Italisë dhe 
Jugosllavisë, mbi sharjet që i bëhet kombit shqiptar në 
shtypin e Qeverisë Jugosllave dhe mbi gjendjen e 
Jugosllavisë gjykuar nga bullgarët. 

01.09.1929 - 
01.24.1929 

37 

I-1038 Rregullore mbi aplikimin e dispozitave që i përkasin 
trafikut të kufirit të protokollit shtojcë të traktatit të 
tregtisë dhe lundrimit midis Shqipërisë dhe Greqisë. 

05.11.1929 - 
05.22.1929 

5 
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I-1039 Korrespondencë e zhvilluar ndërmjet Ministrisë së 
Punëve të Brendshme me Prefekturën e Kosovës mbi 
dhënien e mbrojtjes dhe ndihmat e nevojshme 
personelit italian që është në shërbim të Qeverisë 
Mbretërore. 

04.19.1929 1 

I-1040 Korrespondencë e Federatës "Dëshira" në Sofje me 
Kryeministrinë mbi dërgimin e statutit të kësaj 
federate si dhe përkrahja e saj nga Qeveria Shqiptare. 

12.19.1929 5 

I-1041 Korrespondencë e zhvilluar ndërmjet Kryeministrisë, 
Ministrisë së Punëve të Brendshme dhe Prefekturës së 
Korçës mbi internimin e konsullit jugosllav me anë të 
oficerëve anglez për identitetin e disa nënshtetasve 
bullgarë. 

10.26.1929 1 

I-1042 Raport mbi pritjen që i është bërë nga autoritet 
italiane në Bari dhe në Romë si dhe mbi bisedën që ka 
pasur me Mussolinin dhe me Lojakolen dhe me 
ambasadorin turk në Romë. 

08.27.1929 6 

I-1044 Letër e mbretit drejtuar Kryeministrisë mbi 
përgënjeshtrimin që do të bëjë Ren Fico mbi shpalljen 
e gazetës së re që flet mbi prerjen e relacioneve me 
Qeverinë Turke. 

10.03.1929 3 

I-1045 Korrespondencë ndërmjet Kryeministrisë me 
Drejtorinë e Shtypit dhe Ministrisë së Punëve të 
Jashtme mbi propagandën që i bëhet kundër regjimit 
tek shqiptarët e mërgimit nga refugjatët politik me 
anën e gazetave të refugjatëve politikë dhe të Vorio-
Epirit. 

01.29.1929 - 
08.21.1929 

6 

I-1046 Korrespondencë ndërmjet Kryeministrisë me Oborrin 
Mbretëror mbi kujdesin që duhet të ketë Ministria e 
Punëve të Jashtme për dërgimin e njerëzve në kufi që 
të mos ndodhin ngjarje të papëlqyera. 

07.16.1929 2 

I-1047 Qarkore dërguar gjithë ministrive dhe 
korrespondencë ndërmjet Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave me Ministrinë e Punëve të Jashtme mbi 
porositjen e zyrtarëve të shtetit për t'u abonuar dhe të 
pranojnë gazetën shqiptare që botohet në Bari. 

01.22.1929 - 
01.26.1929 

2 

I-1048 Korrespondencë ndërmjet Legatës Shqiptare në 
Romë, Ministrisë së Punëve të Jashtme dhe për 
njoftim Kryeministrisë dhe Oborrit Mbretëror mbi 
pritjen që i bëhet Faik Konicës nga autoritetet italiane 
si dhe mbi përshtypjen që ka bërë sjellja e tij. 

01.23.1929 2 

I-1049 Korrespondencë e Kryeministrisë, Oborrit Mbretëror 
dhe Ministrisë së Punëve të Jashtme mbi paraqitjen e 
një instrumenti de ratifikatori të Konventës " Unioni 
Internationale de Secoursn ". 

05.30.1929 - 
06.07.1929 

4 

I-1050 Vendim i Këshillit të Ministrave, dërguar për njoftim 
Ministrisë së Punëve të Jashtme mbi autorizimin e 
Chege d' Afairesini tonë në Londër Z. Eqerem Vlora 
që të vijë sa më parë. 

04.17.1929 1 
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I-1052 Korrespondencë ndërmjet Ministrisë së Drejtësisë me 
Kryeministrinë mbi banimin e një personi në 
Manastirin e Shën Kozmait gjatë kohës që do të bëhet 
panairi në Manastirin e Ardenicës. 

09.14.1929 1 

I-1053 Dekretligje mbi Konvencionin Ndërkombëtar 
nënshkruar në Gjenevë më 12.07.1927 mbi krijimin e 
Institutit Ndërkombëtar të Ndihmës Reciproke. 

04.11.1929 - 
04.23.1929 

10 

I-1054 Vendime të Këshillit të Ministrave mbi ftesën që i bën 
Legata Frënge qeverisë tonë për të marrë pjesë në 
kongres mbi Organizimin Scientifik të Punës që do të 
mbahet në Paris si dhe ftesa që i bëhet qeverisë tonë 
për të marrë pjesë në Konferencën Ndërkombëtare të 
Punës. 

04.24.1929 - 
07.27.1929 

22 

I-1055 Vendim i Këshillit të Ministrave mbi mosmarrjen 
pjesë të Qeverisë Shqiptare në Konferencën që do të 
mbahet në Paris për lidhjen e një Konvenconi 
Ndërkombëtar mbi tratamentin si dhe 
korrespondencë për këtë problem. (mbi të drejtat dhe 
detyrat e të huajve për shtetet e ndryshme). 

09.28.1929 - 
10.12.1929 

3 

I-1056 Vendim i Këshillit të Ministrave mbi lidhjen e një 
Konventi Ndërkombëtar në Konferencën e 
Statistikave Ekonomike dhe ftesat që i bëhet Qeverisë 
Mbretërore Shqiptare për nënshkrimin e kësaj 
konvente si anëtar i Shoqërisë së Kombeve. 

02.12.1929 - 
02.27.1929 

2 

I-1057 Raport i delegacionit shqiptar që ka shkuar në 
Gjenevë për të përfaqësuar Mbretërinë Shqiptare në të 
Dhjetën Asamble të Përgjithshme të Shoqërisë së 
Kombeve si dhe korrespondenca për këtë problem. 

08.05.1929 - 
09.07.1929 

20 

I-1058 Bibloteka e Universiteitn të Kial-it në Gjermani i 
kërkon drejtorit të Zyrës së Shtypit dërgimin e fletores 
zyrtare në dy kopje sipas premtimit si dhe Legata e 
Spanjës në Shqipëri e falenderon Drejtorinë e Shtypit 
Zyrtar dhe i lutet të dërgojë buletinin e përditshëm të 
lajmeve. 

05.22.1929 - 
08.15.1929 

3 

I-1061 Vendim i Këshillit të Ministave dhe korrespondencë e 
Kryeministrisë me Ministrinë e Financave mbi marrje 
pjesë të Qeverisë sonë në Lidhjen Ndërkombëtare për 
botimin e tarifave doganore si dhe shpenzimet e bëra 
për nënshkrimin në emër të Qeverisë sonë për 
Lidhjen Ndërkombëtare. 

12.17.1929 - 
12.27.1929 

4 

I-1062 Lutje si dhe korrespondencë e zhvilluar ndërmjet 
Këshillit të Ministrave, Ministrisë së Punëve të 
Brendshme dhe Oborrit Mbretëror mbi transferim 
dhe shpërngulje katundesh. 

01.05.1929 - 
11.26.1929 

22 

I-1063 Vendim i Këshillit të Ministrave si dhe 
korrespondencë e Kryeministrisë e zhvilluar ndërmjet 
Këshillit të Ministrave dhe Ministrisë së Punëve të 
Brendshme mbi formimin e një komisioni shqiptaro - 
jugosllav për të caktuar zonën kufizore. 

12.11.1929 - 
12.31.1929 

7 
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I-1064 Letër e Kristo Koçit drejtuar Hyqmet Bej Delvinës mbi 
lidhjet e policisë me administratën dhe jo me 
Bashkinë. 

08.17.1929 1 

I-1065 Ligj mbi krijimin e Inspektorisë së Përgjithshme me 
Ministrinë e Punëve Botore si dhe  korrespondenca 
lidhur me këtë problem. 

01.28.1929 - 
02.04.1929 

5 

I-1066 Korrespondencë ndërmjet Kryeministrisë me 
Ministrinë e Punëve Botore, Këshillit të Shtetit, 
Ministrisë së Punëve të Brendshme etj, mbi ligjet, 
rregulloret dhe dekretligjet mbi formimin e Këshillit 
Kontrollues. 

04.16.1929 - 
05.24.1929 

12 

I-1067 Lutje e popullit të Leskovikut drejtuar Këshillit të 
Ministrave mbi mos suprimimin e Bashkisë së 
Leskovikut dhe Këlcyrës. 

04.24.1929 - 
09.03.1929 

11 

I-1068 Ligje mbi ndërrimin e titullit të Ministrisë së Bujqësisë 
dhe Pyjeve në Ministri të Ekonomisë Kombëtare si 
dhe qarkore dhe korrespondencë lidhur me këtë 
problem. 

02.04.1929 - 
02.14.1929 

6 

I-1069 Ligje mbi organizimin e Këshillit të Shtetit si dhe 
rregullore mbi organizimin e Këshillit të Shtetit. 

01.17.1929 - 
08.14.1929 

65 

I-1070 Ligje mbi organizimin e funksionimin e Këshillit 
Kontrollues. 

03.22.1929 - 
05.31.1929 

32 

I-1071 Projektligji organik i Ministrisë së Financave si dhe 
raporti justifikues. 

03.16.1929 - 
04.16.1929 

20 

I-1072 Korrespondencë zhvilluar ndërmjet Këshillit të 
Ministrave dhe Kryesisë së Këshillit të Shtetit mbi 
kodifikimin dhe klasifikimin e ligjeve dhe të 
rregulloreve. 

07.02.1929 1 

I-1074 Korrespondencë e zhvilluar ndërmjet Këshillit të 
Ministrave dhe Oborrit Mbretëror mbi shpërnguljen e 
Qendrës të Komandës Baonit Gjindarmërisë nga 
Përmeti në Korçë. 

09.13.1929 - 
09.20.1929 

3 

I-1075 Korrespondencë ndërmjet Kryeministrisë dhe 
Ministrisë së Punëve Botore mbi raportin e 
Komisionit Hetues në Gjirokastër mbi pjesën që i 
përket administratës së Ministrisë së Punëve Botore 
dhe Postë-Telegrafave. 

04.18.1929 12 

I-1076 Vendim i Këshillit të Ministrave si dhe 
korrespondencë e zhvilluar ndërmjet Këshillit të 
Ministrave, dhe Komandës së Mbrojtjes Kombëtare 
mbi formimin e gjykatave ushtarake për gjykimin e 
nënkolonelit pensionist dhe kapitenit. 

06.21.1929 3 

I-1077 Dekret mbi pezullimin e vakancave për Gjykatën e 
Shkallës së I-rë. 

07.10.1929 - 
07.19.1929 

6 

I-1078 Ankesë e Komandës së Mbrojtjes Kombëtare drejtuar 
Këshillit të Ministrave mbi mosmbledhjen e anëtarëve 
në komisionin e nëpunësve. 

11.12.1929 1 
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I-1079 Korrespondencë ndërmjet Kryeministrisë me 
Këshillin e Shtetit mbi kërkesë mejtimesh për çështje 
me rëndësi që u përkasin dikastereve. 

04.29.1929 - 
05.01.1929 

2 

I-1080 Qarkore drejtuar gjithë ministrive dhe Komandave të 
Përgjithshme të Këshillit Kontrollues si dhe 
korrespondencë ndërmjet Kryeministrisë, Ministrisë 
së Financave, Këshillit Kontrollues etj, mbi paraqitjen 
e dekretligjeve për aprovim Dhomës Legjislative. 

01.19.1929 - 
01.30.1929 

8 

I-1081 Dekretligje si shtojcë e ligjit mbi zgjedhjet e 
deputetëve, procesverbal si dhe  korrespondenca për 
këtë problem. 

02.05.1929 - 
12.11.1929 

27 

I-1082 Telegrame dhe korrespondencë ndërmjet 
Kryeministrisë me Ministrinë e Punëve të Brendshme 
mbi zgjedhjet e Këshillave të Komunës. 

07.03.1929 - 
09.04.1929 

15 

I-1083 Lutje dhe korrespondencë ndërmjet Kryeministrisë 
me Ministrinë e Punëve të Brendshme e Prefekturën e 
Gjirokastrës mbi zgjedhjet e kryepleqve. 

03.30.1929 - 
10.21.1929 

6 

I-1084 Telegrame dhe korrespondencë ndërmjet 
Kryeministrisë me Ministrinë e Punëve të Brendshme 
mbi anullimet dhe çrregullimet në zgjedhjet 
bashkiake dhe të Mystaro-Pleqësisë. 

02.22.1929 - 
04.20.1929 

20 

I-1085 Korrespondencë e zhvilluar ndërmjet Kryeministrisë 
me Ministrinë e Financave mbi emërime dhe kërkesë 
për dorëheqje të personelit të Kryeministrisë  si dhe 
dërgimi  i listës së personelit. 

04.23.1929 - 
11.27.1929 

12 

I-1087 Korrespondencë ndërmjet Ministrisë së Financave, 
Këshillit Kontrollues me Kryeministrinë mbi 
emërime, dekretime të personelit të Oborrit 
Mbretëror. 

03.11.1929 - 
12.18.1929 

17 

I-1090 Korrespondencë e zhvilluar ndërmjet Kryeministrisë, 
Ministrsë së Drejtësisë dhe Oborrit Mbretëror mbi 
emërime, pushime, transferime, gradime, degradime 
dhe heqje vërejtje të personelit të Ministrisë së 
Drejtësisë. 

01.09.1929 - 
07.02.1929 

200 

I-1091 Ligje mbi organizimin e Drejtësisë si dhe dekretligje si 
shtojcë në dispozitat transitore të ligjit mbi 
organizimin e Drejtësisë. 

02.02.1929 - 
12.30.1929 

44 

I-1092 Projektligj mbi organizimin noterial si dhe ligj mbi 
shtojcën e nenit 3 dhe përmirësimin  e nenit 4 të ligjit 
mbi organizimin noterial dhe mbi tarifat noteriale. 

02.28.1929 - 
12.16.1929 

133 

I-1093 Dekretligje dhe korrespondencë e zhvilluar ndërmjet 
Këshillit Kontrollues, Ministrisë së Financave, 
Ministrisë së Punëve të Brendshme mbi emërime, 
transferime, gradime e pushime të personelit të 
Këshillit Kontrollues. 

02.15.1929 - 
10.01.1929 

25 
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I-1094 Ligje organike të Ministrisë së Punëve të Jashtme si 
dhe shtojcë e këtij ligji dërguar Ministrisë së Punëve të 
Brendshme, Ministrisë së Financave dhe Këshillit 
Kontrollues. 

12.21.1928 - 
11.21.1929 

59 

I-1095 Korrespondencë e zhvilluar ndërmjet Kryeministrisë, 
Ministrisë së Punëve të Brendshme, Prefekturave etj, 
mbi emërime, pushime, transferime, gradime, dhënie 
e biografive si dhe kërkesë për t'u emëruar në punë si 
personel i komunave, katundeve, prefekturave dhe 
nënprefekturave. 

12.21.1928 - 
07.09.1929 

200 

I-
1095/b 

Korrespondencë e zhvilluar ndërmjet Kryeministrisë, 
Ministrisë së Punëve të Brendshme, Prefekturave etj, 
mbi emërime, pushime, transferime, gradime, dhënie 
e biografive si dhe kërkesë për t'u emëruar në punë si 
personel i komunave, katundeve, prefekturave dhe 
nënprefekturave. 

06.18.1929 - 
07.18.1929 

200 

I-1096 Korrespondencë e zhvilluar ndërmjet Kryeministrisë, 
Ministrisë së Punëve të Brendshme, Prefekturave etj, 
mbi emërime, transferime të personelit të bashkisë si 
dhe marrje masash administrative. 

10.30.1929 - 
12.20.1929 

51 

I-1097 Projektligj bashkë me raportin justifikues mbi 
organizimin e komunave (ligji mungon) si dhe raporti 
i Nënprefekturës së Fierit mbi veprimtarinë dhe 
punën e kryer prej saj. 

04.11.1929 - 
12.24.1929 

5 

I-1098 Korrespondencë e Kryeministrisë, Komandën e 
Mbrojtjes Kombëtare, Ministrinë e Punëve të Botore 
etj, mbi caktim personash në komisionin për 
rishikimin e ligjit të Policisë Rrugore. 

09.17.1929 - 
10.03.1929 

10 

I-1099 Korrespondencë ndërmjet Këshillit të Ministrave me 
Këshillin e Shtetit mbi dhënien e dorëheqjes nga gjithë 
komisionet që i janë ngarkuar jashtë detyrës. 

12.31.1929 1 

I-1100 Projekt - dekret - ligje, dekretligje dhe korrespondencë 
përkatëse mbi akordimin e grand kordonit të urdhërit 
Besa Dino Grondit. 

04.12.1929 - 
12.30.1929 

7 

I-1101 Korrespondencë e zhvilluar ndërmjet Kryesisë së 
Këshillit të Ministrave dhe Ministrisë së Financave 
mbi emërimin si shef Kabineti pranë kësaj kryesie. 

05.14.1929 1 

I-1102 Vendime të Këshillit të Ministrave, lista dhe 
korrespondencë e Kryeministrisë me Ministrinë e 
Punëve të Jashtme mbi instalimin dhe mosinstalimin 
e emigrantëve si dhe mbi ndërhyrjen që duhet të 
bëhet pranë Qeverisë Jugosllave për ndalimin e 
emigrimit të kosavarëve në Turqi dhe Shqipëri. 

11.15.1928 - 
12.19.1929 

177 

I-1103 Lutje dhe korrespondencë e zhvilluar ndërmjet 
Kryeministrisë,  Ministrisë së Punëve të Jashtme dhe  
Ministrisë së Punëve të Brendshme mbi ndalimin e 
emigrimit të puntorëve shqiptar. 

02.22.1929 - 
12.23.1929 

14 
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I-1105 Korrespondencë e zhvilluar ndërmjet Kryeministrisë, 
Ministrisë së Punëve të Brendshme, Komandës së 
Mbrojtjes Kombëtare mbi dhënie toke emigrantëve 
për të instaluar familjet e tyre. 

08.12.1929 - 
09.11.1929 

8 

I-1106 Korrespondencë e Ministrisë së Punëve të Jashtme me 
Kryeministrinë mbi konditat e familjeve shqiptare në 
Amerikë. 

11.22.1929 6 

I-1107 Lutje e emigrantëve kosovarë për t'ju përmirësuar 
jetësën e tyre. 

01.02.1929 - 
11.12.1929 

3 

I-1108 Korrespondencë e Ministrisë së Punëve të Jashtme me 
Kryeministrinë mbi puntorët bullgarë që vijnë në 
Shqipëri si dhe përjashtimin e tyre nga ligji mbi 
puntorët e huaj. 

06.27.1929 2 

I-1109 Korrespondencë ndërmjet Kryeministrisë dhe 
Ministrisë së Punëve Botore mbi përjashtimin e 
emigrantëve nga detyra e punimit në rrugë. 

01.04.1929 1 

I-1948 Shkresë e Ministrisë së Punëve të Jashtme drejtuar 
Kryeministrisë, mbi ankesën e përfaqësuesit të 
fletores "Gazeta Shqip" që botohet në Bari, për pritjen 
e keqe që i bëhet kësaj fletoreje në Shqipëri. 

01.22.1929 1 

I-1949 Proklamatë e shoqërisë "Jadraska Strazha", e cila 
nxjerr në pah synimet grabitqare të shtetit italian. 

12.17.1929 3 

I-1950 Qarkore e Kryesisë së Këshillit të Ministrave drejtuar 
gjithë dikastereve, ku kërkon raporte mbi punën e 
bërë nga këto dikastere. 

10.04.1929 2 

I-1951 Konkluzione të mbledhjes të mbajtur për çështjen e 
kufirit shqiptar, si dhe aprovimin e fjalimeve dhe 
raportit, nga ana e Këshillit të Ministrave të mbajtur 
për këtë problem. 

1929 1 

I-1952 Qarkore e Kryesisë së Këshillit të Ministrave drejtuar 
gjithë dikastereve dhe komandave, mbi kalimin e të 
gjithë materialit udhëzues (urdhëra, udhëzime, 
rregullore) nëpërmjet Këshillit të Shtetit. 

06.07.1929 - 
07.13.1929 

4 

I-1953 Korrespondencë e Komisionit Legjislativ me 
Ministrinë e Drejtësisë, mbi mosdhënien e të drejtës 
gjykatës në emërimin e një personi të tretë si 
administrator në shoqëritë sipërmarrëse. 

03.08.1929 - 
03.23.1929 

1 

I-1954 Letër e një firme publikuesish drejtuar Kryeministrit 
Koço Kote se "Ç'ka i dëshironi ma tepër Bretanjës" 
dhe kërkojnë përgjigje për këtë (përgjigjia mungon). 

10.29.1929 1 

I-1955 Qarkore e Kryeministrisë drejtuar gjithë dikastereve 
dhe komandave, mbi përgjigjen që duhet të japin këto 
dikastere personave të ndershëm që kanë paraqitur 
kërkesa ose ankesa nëpër dikastere. 

07.27.1929 - 
08.23.1929 

3 

I-1956 Lista emërore të personave që janë arratisur dhe të 
falur nga qeveria. 

1929 1 

I-1957 Rregullorja e organizimit të Këshillit të Shtetit. 04.11.1929 - 
08.06.1929 

13 
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I-1958 Qarkore të Kryeministrisë drejtuar gjithë dikastereve 
dhe komandave mbi problemet e kuadrit në 
përgjithësi (emërime, korrektesa në detyrë etj.), si dhe 
lista emërore e kuadrove të dikastereve dhe 
katundarive. 

01.11.1929 - 
10.04.1929 

30 

I-1959 Korrespondencë mbi paraqitjen e jetëshkrimeve të 
kuadrit të nënprefekturës dhe komunave 
(jetëshkrimet mungojnë). 

10.01.1929 - 
12.18.1929 

4 

I-1960 Korrespondencë e Kryeministrisë me Ministrinë e 
Punëve të Brendshme, mbi instalimin e emigrantëve 
dhe krijimin e komisionit për këtë problem. 

07.03.1929 2 

I-2079 Vendim, procesverbal dhe korrespondencë e 
Kryeministrisë me Ministrinë e Punëve Botore, 
Ministrinë e Financave e Bashkinë e Kryeqytetit 
Tiranë, mbi formimin e një komisioni hetues lidhur 
me abuzimet e bëra nga një nëpunës në Ministrinë e 
Punëve Botore. 

09.26.1928 - 
08.13.1929 

65 

I-2080 Ligj mbi organizimin e Këshillit të Shtetit (publikuar 
në gazetën zyrtare 18 prill 1929 Nr.18). 

02.28.1929 4 

I-2081 Përkthim nga fletorja Reichsport Nr.316 datë 
15.11.1929, mbi vrasjen e Pater Stefan Gjeçovit. 

11.15.1929 2 

I-2083 Korrespondencë e Drejtorisë së Shtypit, mbi botimin 
në gazetën "Vatra" në Boston të pritjes në audiencë 
nga mbreti Zog të Grandit. 

04.13.1929 1 

I-2084 Kërkesë e përfaqësuesit të shoqërisë "Shqipëria e Re" 
në Kostancë, për dërgimin e shpenzimeve për këtë 
shoqëri (dhe të dhëna mbi përshtypjen e të huajve për 
Reformën Agrare). 

02.07.1929 1 

I-2085 Korrespondencë e Zyrës së Shtypit të Kryeministrisë 
me agjencinë telegrafike "Union" në Berlin, lidhur me 
mosdërgimin e lajmeve nga Shqipëria për këtë agjenci 
që nuk hyn në grupin e agjencisë "Havas". 

10.05.1929 - 
12.12.1929 

6 

I-2086 Artikull mbi Shqipërinë botuar në revistën "Revista e 
Ballkanëve". 

01.1929 4 

I-2087 Letra të publicistit Eduart Navarro nga Madridi 
dërguar Mihal Sherkos, drejtor i Byrosë së Shtypit 
Shqiptar, lidhur me të dhënat e ndryshme mbi 
botimet në Shqipëri, gazeta, libra. 

10.16.1928 - 
01.23.1929 

3 

I-2088 Njoftim i Kryeministrisë mbi dërgimin e gjithë 
gazetave që botohen në qendër të Konsullatës tonë në 
Manatrit (nga një ekzemplar). 

10.10.1929 1 

I-2089 Telegram nga Angora për Zyrën e Shtypit, mbi 
dërgimin e një sendi (nuk dihet) me postë konsullit. 

05.20.1929 1 

I-2090 Telegram urimi, dërguar Kostaq Kolles me rastin e 
gradimit të tij si Kryeministër. 

09.09.1929 1 

I-2091 Njoftim i Kryeministrisë mbi emërimin e Gjeneralit të 
Divizionit Alberto Pariani, Drejtor i Departamentit 
Ushtarak pranë Oborrit Mbretëror. 

03.09.1929 1 
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I-2092 Kërkesë drejtuar Drejtorisë së Zyrës së Shtypit, për 
dhënie vërtetimi sekretarit dhe redaktorit të revistës 
"Studentë shqiptarë në Torino që janë të tillë ". 

09.18.1929 2 

II Ushtria   

II-216 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe korrespondencë 
e Kryeministrisë me Ministrinë e Punëve të 
Brendshme, Komandën e Përgjithshme të Fuqisë 
Armate, Komandën e Përgjithshme të Gjindarmërisë, 
mbi emërime, transferime, degradime të personelit 
ushtarak. 

03.01.1928 - 
01.21.1929 

79 

II-223 Lutje dhe korrespondencë e Kryeministrisë me 
Ministrinë e Punëve të Brendshme, Komandën e 
Përgjithshme të Fuqisë Armate, mbi marrjen e 
personave në shkollat ushtarake. 

01.18.1928 - 
04.03.1929 

77 

II-224 Vendime të Këshillit të Ministrave dhe 
korrespondencë e Kryeministrisë me Komandën e 
Përgjithshme të Fuqisë Armate, mbi marrjen në 
shërbim të ushtrisë disa persona të huaj për punë të 
ndryshme. 

01.29.1928 - 
01.12.1929 

104 

II-243 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi aprovimin e 
ligjit të rekrutimit, si dhe rregullorja dhe 
korrespondenca përkatëse. 

01.11.1928 - 
02.06.1929 

77 

II-248 Lutje dhe korrespondencë e Kryeministrisë me 
Komandën e Përgjithshme të Fuqisë Armate, 
Sekretarinë e Oborrit Mbretëror, Sekretarinë e 
Përgjithshme, mbi marrjen dhe mosmarrjen nën armë 
të personave të ndryshëm. 

02.10.1928 - 
01.21.1929 

44 

II-251 Korrespondencë e Kryeministrisë me Ministrinë e 
Punëve të Jashtme, Agjundaturës e Oborrit 
Mbretëror, mbi një ngjarje që ka ndodhur në kufi. 

11.24.1928 - 
04.06.1929 

7 

II-252 Ligje, mbi përjashtimin e Gardës Mbretërore nga 
dispozitat e 2-ta e të 3-ta të ligjit mbi rrogat. 

10.24.1928 - 
03.11.1929 

12 

II-262 Korrespondencë e Kryeministrisë me Komandën e 
Përgjithshme të Fuqisë Armate, mbi dërgimin e një 
kontrate të lidhur ndërmjet Kryetarit të Intendencës 
së Përgjithshme dhe një personi, si dhe një librezë të 
kandidatëve të përgjithshëm për sendet ushqimore të 
ushtrisë. 

01.23.1928 - 
02.09.1929 

23 

II-266 Vendim i Këshillit të Ministrave, në lidhje me 
shtrimin e ligjeve ushtarake nga ana e degës së 
Gjindarmërisë dhe personelit të saj për çështje rroge. 

03.15.1929 - 
03.22.1929 

1 

II-267 Ligj, projektligj, dekretligj, mbi krijimin e shkollës 
mbretërore ushtarake, mbi transformimin kreditash 
në buxhetin e 1928-29 të Komandës së Përgjithshme të 
Fuqisë Armate dhe mbi blerjen e marerialit si dhe 
korrespondenca përkatëse. 

04.23.1928 - 
04.10.1929 

163 
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II-270 Korrespondencë e zhvilluar ndërmjet Kryeministrisë 
me Oborrin Mbretëror, mbi caktimin e datës ekzakte 
të gradimit të oficerëve të Gjindarmërisë. 

10.19.1929 - 
11.04.1929 

6 

II-271 Korrespondencë e zhvilluar ndërmjet Kryeministrisë 
dhe Komandës së Mbrojtjes Kombëtare dhe lutje mbi 
pranimin në shërbim të marinës si kapiten porti. 

05.30.1929 - 
08.24.1929 

3 

II-272 Korrespondencë e zhvilluar ndërmjet Kryeministrisë 
dhe Oborrit Mbretëror, mbi lënien të lirë të dy 
nëpunësve të Ministrisë së Punëve të Jashtme, për të 
punuar në Departamentin Ushtarak. 

04.04.1929 - 
04.09.1929 

4 

II-273 Korrespondencë e zhvilluar ndërmjet Kryesisë, 
Këshillit të Ministrave me Komandën e Mbrojtjes 
Kombëtare, mbi emërimin si përfaqësues i komisionit 
për çështjen e nëpunësve civilë do të bëjnë një kurs 
stërvitje ushtarake. 

09.23.1929 1 

II-274 Vendim i Këshillit të Ministrave, dekretligj organik 
dhe korrespondencë ndërmjet Ministrisë së Punëve të 
Brendshme, Komandës së Përgjithshme të 
Gjindarmërisë dhe Oborrit Mbretëror, mbi përpilimin 
dhe paraqitjen e rregulloreve organike dhe të 
përgjithshme të shërbimeve të Gjindarmarisë. 

01.03.1929 - 
08.27.1929 

82 

II-275 Korrespondencë ndërmjet Komandës së Përgjithshme 
të Gjindarmarisë e formimin e ushtrisë në Shtetin 
Shqiptar. 

06.28.1929 10 

II-276 Ligj, mbi organizimin e Fuqive Armate. 11.16.1929 - 
11.22.1929 

11 

II-277 Korrespondencë ndërmjet Oborrit Mbretëror me 
Komandën e Përgjithshme të Gjindarmarisë, mbi 
zbatimin e urdhërave nga çdo trup i Gjindarmarisë. 

08.15.1929 - 
09.11.1929 

4 

II-279 Korrespondencë e zhvilluar ndërmjet Kryeministrisë, 
Komandës së Mbrojtjes Kombëtare dhe Oborrit 
Mbretëror, mbi hyrjen e kapitenit të II-të Maksut 
Hilmiut në klasë rezervë në lirim. 

09.10.1929 - 
09.25.1929 

4 

II-280 Ligj, mbi shtimin e 25 udhtarëve me rrogë në 
Kavalerinë e Gardës Mbretërore. 

01.01.1929 - 
02.04.1929 

5 

II-281 Dekretrregullore dhe shtojcë e rregullores, mbi 
stërvitjen e oficerëve dhe nënoficerëve rezervë. 

01.17.1929 - 
08.31.1929 

49 

II-282 Dekretligj, projektligj, qarkore dhe raport, mbi 
betimin e oficerëve të Fuqisë Armate. 

06.28.1929 - 
12.02.1929 

13 

II-283 Korrespondencë e zhvilluar ndërmjet Kryeministrisë 
dhe Ministrisë së Punëve të Brendshme, mbi 
çarmatimin e ushtarëve. 

01.03.1929 - 
01.10.1929 

7 
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II-284 Vendime dhe korrespondencë e zhvilluar ndërmjet 
Kryeministrisë, Komandës së Mbrojtjes Kombëtare, 
Ministrisë së Punëve të Brendshme etj, mbi kryerjen 
dhe moskryerjen e shërbimit ushtarak nga nënshtetas 
të huaj dhe të vendit, si dhe formim i një komisioni 
për studimin e rregullave mbi marrjen nën armë të 
nëpunësve. 

09.17.1928 - 
12.31.1929 

156 

II-285 Korrespondencë e zhvilluar ndërmjet Kryesisë së 
Këshillit të Ministrave, Komandës së Mbrojtjes 
Kombëtare, Ministrisë së Punëve të Brendshme, mbi 
propozimin për modifikimin e pjesës së II-të të nenit 
35 të ligjit të rekrutimit, si dhe mbi regjistrimin e 
rekrutëve. 

04.26.1929 - 
10.29.1929 

23 

II-286 Korrespondencë e zhvilluar ndërmjet Kryeministrisë 
dhe Komandës së Mbrojtjes Kombëtare, mbi dërgimin 
e disa ekzemplarëve të statutit të rekrutimit, që 
nevojiten për dikasteret e ndryshme. 

03.05.1929 1 

II-287 Qarkore, drejtuar prefekturave dhe korrespondencë e 
zhvilluar ndërmjet Kryeministrisë, Komandës së 
Mbrojtjes Kombëtare dhe Oborrit Mbretëror, mbi 
çrregullimet e zyrave të Shtetit Civil e të rekrutimit. 

01.09.1929 - 
02.08.1929 

9 

II-288 Vendime të Këshillit të Ministrave dhe 
korrespondencë e zhvilluar ndërmjet Kryeministrisë 
dhe Ministrisë së Punëve të Brendshme, mbi dhënie 
oferte një personi për t'u marrë vesh me të birin që 
është në Argjentinë, i cili kërkohet për të kryer 
shërbimin ushtarak. 

07.16.1929 - 
09.07.1929 

3 

II-289 Korrespondencë e zhvilluar ndërmjet Ministrisë së 
Punëve të Brendshme me Kryesinë e Këshillit të 
Ministrave etj, mbi rekrutët që nuk dihet vendbanimi. 

04.09.1929 - 
09.08.1929 

3 

II-290 Korrespondencë e zhvilluar ndërmjet Kryeministrisë 
dhe Komandës së Mbrojtjes Kombëtare, mbi kërkesën 
për lirimin e djalit nga ushtria, si dhe lutje e një 
personi që mos të merret si rezervist. 

03.18.1929 - 
11.21.1929 

9 

II-291 Lutje e një personi, drejtuar Mbretit për të sqaruar 
mbi punën e ushtrisë në lidhje me disa djem që 
shkojnë ushtarë dhe disa të tjerë që nuk shkojnë. 

11.02.1929 2 

II-292 Korrespondencë e zhvilluar ndërmjet Kryeministrisë, 
Pallatit Mbretëror dhe Ministrisë së Punëve të 
Brendshme, mbi sigurimin e rojeve të zyrave dhe ligj 
mbi rregullimin e Rojes Mbretërore të Kufirit. 

02.12.1929 - 
12.04.1929 

20 

II-293 Korrespondencë e zhvilluar ndërmjet Komandës së 
Mbrojtjes Kombëtare, Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave dhe Ministrisë së Punëve të Brendshme, 
mbi veprimet e Marinës Luftarake. 

05.04.1929 - 
06.07.1929 

5 

II-294 Korrespondencë e zhvilluar ndërmjet Kryeministrisë, 
Pallatit Mbretëror dhe Komandës së Mbrojtjes 
Kombëtare, mbi kërkesën e disa personave për 
mostransferimin e disa reparteve në vend tjetër. 

09.09.1929 - 
09.13.1929 

11 
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II-295 Korrespondencë e zhvilluar ndërmjet Kryeministrisë 
dhe Komandës së Mbrojtjes Kombëtare, mbi dërgimin 
e një ushtrie në postën kufitare për të kontrolluar 
pasaportat e personave që kërkojnë kufirin. 

04.13.1929 - 
08.07.1929 

4 

II-296 Korrespondencë e zhvilluar ndërmjet Kryeministrisë 
dhe Ministrisë së Punëve të Jashtme, mbi arratisjen e 
disa oficerëve dhe dorëzimin tek autoritetet. 

05.19.1929 - 
10.29.1929 

17 

II-297 Korrespondencë e zhvilluar ndërmjet Komandës së 
Mbrojtjes Kombëtare dhe Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave, mbi dhënien e një sasie materiali ushtrisë 
për ta përparuar për punë të ndryshme, si dhe 
formimin e një komisioni për blerjen e veshmbathjeve 
për Ushtrinë Mbretërore. 

07.25.1929 - 
10.20.1929 

4 

II-298 Korrespondencë e Kryeministrisë me Ministrinë e 
Punëve të Jashtme, mbi fortifikacionet dhe materialet 
ushtarake, që transporton qeveria jugosllave në 
Kufirin Shqiptar. 

08.03.1929 - 
08.13.1929 

3 

II-299 Ligj, projektligj dhe korrespondencë e zhvilluar 
ndërmjet Këshillit të Ministrave dhe Ministrisë së 
Financave, mbi blerjen e rrobave ushtarake. 

03.14.1929 - 
04.19.1929 

9 

II-300 Telegram dhe korrespondencë ndërmjet 
Kryeministrisë me Oborrin Mbretëror, mbi kërkesën e 
një personi për t'iu dhënë sipërmarrja e punimit të 
këpucëve të gjindarmëve, si dhe shtimi dyfish i druve 
dhe i qymyrit për Baronin e Gardës. 

01.10.1929 - 
12.29.1929 

9 

II-301 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe korrespondencë 
ndërmjet Kryeministrisë, Ministrisë së Financave, 
Komandës së Mbrojtjes Kombëtare etj, mbi ndërrimin 
e këpucëve të mëdha me këpucë të vogla, si dhe mbi 
gjobën për vonesën e dorëzimit të mallit mos të 
aplikohet se do të jetë bërë ndonjë gabim. 

04.01.1929 - 
06.22.1929 

10 

II-302 Dekretligj dhe korrespondencë e zhvilluar ndërmjet 
Kryeministrisë e Oborrit Mbretëror, Komandës së 
Mbrojtjes Kombëtare etj, mbi dorëzimin e armëve të 
mbledhura nga populli, si dhe transportimi i tyre. 

02.15.1929 - 
03.27.1929 

29 

II-303 Korrespondencë ndërmjet Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave, Departamentit Ushtarak, Ministrisë së 
Ekonomisë Kombëtare etj, mbi administrimin e depos 
së rritjes së kuajve të ushtrisë. 

05.27.1929 - 
05.30.1929 

4 

II-304 Dekretligj, mbi ushqimin e përditshëm të oficerëve. 03.21.1929 - 
05.31.1929 

14 

II-305 Korrespondencë e zhvilluar ndërmjet Kryesisë së 
Këshillit të Ministrave, Pallatit Mbretëror dhe 
Komandës së Përgjithshme të Gjindarmërisë, mbi 
dërgimin e listave që përmbajnë emrat e personave, 
që do të shkojnë në Itali në Shkollën e Karabinierëve. 

07.30.1929 - 
11.07.1929 

9 
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II-306 Qarkore, procesverbal, lista dhe korrespondencë 
ndërmjet Kryeministrisë, Komandës së Mbrojtjes 
Kombëtare, Ministrisë së Drejtësisë, Ministrisë së 
Jashtme, Ministrisë së Financës, Departamentit 
Ushtarak, mbi pjesëmarrjen e nëpunësve në Shkollën 
e oficerëve rezervë. 

02.01.1929 - 
12.31.1929 

83 

II-307 Korrespondencë ndërmjet Kryeministrisë, Pallatit 
Mbretëror, Komandës së Mbrojtjes Kombëtare etj, mbi 
dërgimin e listave emërore të nëpunësve që ju 
shtohen stërvitjes ushtarake, si dhe mbi organizimin 
dhe veprimin e mësimeve paraushtarake. 

01.14.1929 - 
10.21.1929 

87 

II-308 Korrespondencë e zhvilluar ndërmjet Pallatit 
Mbretëror me Komandën e Mbrojtjes Kombëtare dhe 
Kryesinë e Këshillit të Ministrave, mbi dërgimin e 
emrave të oficerëve, që shkojnë jashtë shtetit me 
misione, për studim dhe me leje. 

06.18.1929 4 

II-309 Korrespondencë e zhvilluar ndërmjet Pallatit 
Mbretëror dhe Kryesisë së Këshillit të Ministrave, mbi 
prishjen e llogarive që ndodhen në kufi me 
Jugosllavinë dhe njoftim i qeverisë jugosllave që të 
mosshkaktojnë ngjarje të pakënaqshme me ushtarët 
që do i prishin. 

08.22.1929 - 
09.12.1929 

4 

II-310 Korrespondencë e zhvilluar ndërmjet Kryeministrisë, 
Komandës së Mbrojtjes Kombëtare dhe Komandës së 
Përgjithshme të Gjindarmërisë, mbi ndalimin e 
oficerëve të huaj në tokën tonë pa lejekalimi. 

07.16.1929 - 
08.02.1929 

7 

II-311 Korrespondencë ndërmjet Pallatit Mbretëror, Kryesisë 
së Këshillit të Ministrave dhe Ministrisë së Punëve të 
Jashtme, mbi lejimin e fluturimit të aeroplanit francez 
në tokën shqiptare. 

06.03.1929 - 
08.08.1929 

7 

II-312 Korrespondencë e zhvilluar ndërmjet Kryeministrisë, 
Ministrisë së Punëve të Brendshme, Komandës së 
Fuqisë Armate etj, mbi lënie të lirë oficerët grekë për 
të vizituar disa qytete të Shqipërisë afër kufirit, si dhe 
çelje e një kredie për mirëpritjen e tyre. 

01.08.1929 - 
04.06.1929 

8 

II-313 Korrespondencë e zhvilluar ndërmjet Kryeministrisë, 
Ministrisë së Punëve të Brendshme dhe Oborrit 
Mbretëror, mbi lejimin e Komandantit të Follorinës 
për të ardhur në Bilisht. 

11.08.1929 - 
11.22.1929 

7 

II-314 Korrespondencë e zhvilluar ndërmjet Kryeministrisë, 
Komandës së Mbrojtjes Kombëtare, Ministrisë së 
Punëve të Brendshme etj, mbi dhënien e informatave 
për përgatitjen e jugosllavëve për të sulmuar në 
Shqipëri. 

01.09.1929 - 
07.22.1929 

30 

II-315 Korrespondencë ndërmjet Kryeministrisë, Komandës 
së Mbrojtjes Kombëtare, Pallatit Mbretëror etj, mbi 
rregullat që do të ndiqen për atashetë ushtarakë të 
huaj, si dhe rregulla mbi mbledhjen e lajmeve. 

06.15.1929 - 
09.23.1929 

19 
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II-480 Korrespondencë e Kryeministrisë me Komandën e 
Mbrojtjes Kombëtare, mbi pengesat që hasën nga 
dikasteret në lidhje me lëshimin e kuadrit, për 
kryerjen e shërbimit ushtarak. 

10.29.1929 1 

II-481 Njoftim dhënë Kryeministrisë mbi emërimin e 
Alberto Parianit, Drejtor i Departamentit Ushtarak. 

03.09.1929 1 

II-493 Dekretligj dhe korrespondencë e Kryeministrisë me 
Kryesinë e Parlamentit, Ministrinë e Financave, 
Ministrinë e Punëve të Brendshme etj. mbi zbatimin 
dhe hyrjen në fuqi më 1 gusht 1928 të ligjit mbi 
organizimin e Intendencës së Përgjithshme të Fuqisë 
Armate. 

02.20.1929 - 
02.23.1929 

0 

III Ekonomi-Financë   

III-857 Vendim i Këshillit të Ministrave, qarkore e 
korrespondencë mbi paradhëniet që ju jepen 
nëpunësve e institucioneve për nevoja të ndryshme. 

01.25.1926 - 
10.27.1929 

35 

III-1114 Dekretligj (kopje), projekt, raport, vendime dhe 
korrespondenca përkatëse mbi lidhjen e 
marrëdhënieve tregtare me Amerikën, Britaninë e 
Madhe, Francën, Hungarinë, Japoninë, Austrinë etj. 

11.04.1927 - 
03.28.1929 

59 

III-1132 Ligj mbi përjashtimin nga taksa doganore e oktrovës 
makinat e veglat që do të importojnë shoqëria 
sipërmarrëse për punime botore, si dhe vendime, 
raport justifikues dhe korrespondenca përkatëse. 

03.13.1927 - 
01.03.1929 

29 

III-1160 Pasqyra mbi të ardhurat të kompetencës së ushtrimit 
1927-1928. 

12.15.1929 34 

III-1250 Korrespondencë e Kryeministrisë me  Ministrisë së 
Punëve të Brendshme, Ministrinë e Financave, 
Ministrinë e Punëve të Jashtme, Sekretarinë e Oborit 
Mbretëror në lidhje me kërkesën për dhënie ndihmë 
financiare për shkak të gjendjes së keqe ekonomike. 

09.28.1928 - 
01.29.1929 

11 

III-1259 Korrespondencë e Kryeministrisë me Ministrinë e 
Punëve Botore mbi formimin e një shoqërie mbi 
shërbimin e transportimeve. 

12.19.1928 - 
01.04.1929 

4 

III-1306 Projektligj dhe raport mbi shërbimin shëndetësor të 
veterinarisë. 

12.17.1928 - 
01.19.1929 

51 

III-1308 Projektligj dhe raport mbi seleksionimin e lopëve dhe 
pelave. 

12.17.1928 - 
01.15.1929 

25 

III-1342 Vendim, lutje dhe korrespondencë e Kryeministrisë 
me Ministrinë e Financave, Drejtorinë e Doganave 
mbi emërimin, pushimin dhe transferimin e 
personelit të doganës. 

01.08.1928 - 
01.02.1929 

106 

III-1374 Korrespondencë e Kryeministrisë me Ministrinë e 
Financave mbi përjashtimin nga taksa doganore të 
teshave që nevojiten për djemtë gjurmues. 

01.05.1929 - 
01.10.1929 

4 
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III-1375 Korrespondencë e Kryeministrisë me Oborrin 
Mbretëror, Komanda e Përgjithshme e Fuqisë Armate 
mbi përjashtimin nga taksa doganore e materialit të 
luftës. 

10.28.1928 - 
04.23.1929 

23 

III-1377 Dekretligj, projekt mbi dekretligjin për përjashtimin 
nga taksa doganore të misrit ,si dhe korrespondenca 
përkatëse. 

02.02.1928 - 
03.09.1929 

84 

III-1381 Lutje e një personi ku kërkohet përjashtimi nga taksa 
doganore të sendeve që ka sjellë nga Italia, si dhe 
korrespondenca përkatëse. 

11.30.1928 - 
03.07.1929 

11 

III-1384 Vendime të Këshillit të Ministrave dhe 
korrespondencë e Kryeministrisë me Ministrinë e 
Punëve Botore, Ministrinë e Financave, Drejtorinë e 
Përgjithshme të Postë -Telegrafeve, etj. mbi emërime, 
pushime, transferime dhe gradime të punonjësve të 
Postë Telegraf Telefonave. 

01.09.1928 - 
02.27.1929 

358 

III-1394 Korrespondencë e Kryeministrisë me Ministrinë e 
Financave, Sekretarinë e Oborrit Mbretëror, etj., mbi 
emërime, pushime, transferime, gradime të personelit 
të Ministrisë së Financave. 

12.28.1927 - 
01.02.1929 

401 

III-1395 Ligj dhe projektligj mbi shtimin e një organizatori në 
buxhetin e Ministrisë së Financave. 

11.19.1928 - 
03.16.1929 

10 

III-1401 Korrespondencë e Kryeministrisë me Ministrinë e 
Punëve të Brendshme, Këshillin Kontrollues mbi 
aktgjykimin e llogaritarit të financës për mosmbajtjen 
në rregull të dokumenteve. 

12.21.1928 - 
11.11.1929 

13 

III-1404 Ligj, dekretligj, projektligj, vendim i Këshillit të 
Ministrave mbi dhënie akordim dhe transferim kredie 
dhe korrespondenca përkatëse. 

01.14.1928 - 
04.16.1929 

278 

III-1405 Ligj, projektligj, dekretligj dhe vendime të Këshillit të 
Ministrave mbi mbartjen dhe transferimin e fondeve 
në buxhet, si dhe raporti dhe korrespondenca 
përkatëse. 

01.26.1928 - 
07.13.1929 

149 

III-1406 Ligj dhe dekretligj mbi paraqitjen e buxhetit të 
Komandës së Përgjithshme të Fuqisë Armate, 
Komandës së  Mbrojtjes Kombëtare, si dhe 
korrespondenca përkatëse. 

11.14.1928 - 
11.09.1929 

24 

III-1408 Projektligj dhe raport mbi plotësimin e një kapitulli në 
buxhetin e viteve 1928 - 1929 të gjindarmërisë. 

03.28.1929 - 4 

III-1409 Dekretligj për çeljen e Kap. 69 në buxhetin e ushtrimit 
1928 - 1929 të Ministrisë së Financave me emërim 
shpenzimesh për llotarinë e shtetit. 

03.28.1929 5 

III-1428 Lutje dhe korrespondencë e Kryeministrisë me 
Ministrinë e Financave, Sekretarinë e Oborrit 
Mbretëror mbi kundërshtimin e vendimit të dhënë 
prej gjyqit për anullimin e kontratës së lagrit të 
peshkut. 

10.11.1928 - 
01.03.1929 

6 
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III-1431 Projektligj mbi taksat e të drejtat e limaneve. 11.19.1928 - 
01.21.1929 

25 

III-1433 Vendime të Këshillit të Ministrave, projektligj mbi të 
dhjetën e katundarëve, si dhe korrespondenca 
përkatëse. 

08.31.1928 - 
07.05.1929 

31 

III-1438 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe lutja mbi zbritjen 
e taksës të topjakut, si dhe korrespondenca përkatëse. 

12.12.1928 - 
01.15.1929 

12 

III-1444 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe korrespondencë 
e Kryeministrisë me Ministrinë e Punëve të 
Brendshme, Ministrinë e Financave, Ministrinë e 
Arsimit etj. mbi gjobitjen e personave të ndryshëm. 

01.26.1928 - 
01.02.1929 

33 

III-1449 Korrespondencë e Kryeministrisë me Ministrinë e 
Financave mbi dorëzimin e një shume të hollash në 
arkën e financës në kohën e duhur. 

03.15.1929 2 

III-1455 Korrespondencë e Kryeministrisë me Ministrinë e 
Financave, Pallatin Mbretëror mbi dërgimin e listës 
dhe urdhërave të pagesës që i përkasin ushtrimit 
financiar 1928-1929. 

12.19.1929 - 
12.27.1929 

4 

III-1460 Vendime të Këshillit të Ministrave dhe 
korrespondencë e Kryeministrisë me Ministrinë e 
Punëve të Brendshme, Këshillin Kontrollues, 
Ministrinë e Punëve Botore, Komandën e 
Përgjithshme të Fuqisë Armate mbi lëshimin e 
mandatpagesave në lidhje me rrogat e nëpunësve 
civil. 

01.03.1928 - 
01.31.1929 

54 

III-1461 Projekt mbi dekretligjin mbi dhënien e shpërblimeve 
ushtarakëve, si dhe korrespondenca përkatëse. 

01.14.1928 - 
04.18.1929 

40 

III-1462 Ligj, projekt mbi dekretligjin, vendime të Këshillit të 
Ministrave, lutje mbi dhënien e shpërblimeve 
personave të ndryshëm, si dhe korrespondenca 
përkatëse. 

01.09.1928 - 
06.04.1929 

124 

III-1463 Lutje dhe vendime të Këshillit të Ministrave mbi 
dhënien e shpërblimeve patriotike si dhe 
korrespondenca përkatëse. 

02.01.1928 - 
06.11.1929 

79 

III-1466 Lutje dhe korrespondencë e Kryeministrisë me 
Komandën e Përgjithshme të Fuqisë Armate, 
Ministrinë e Punëve të Brendshme, sekretarinë e 
Oborrit Mbretëror mbi dhënien e pensioneve 
ushtarake. 

03.08.1928 - 
01.10.1929 

52 

III-1468 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe korrespondencë 
e Kryeministrisë me Ministrinë e Financave, 
Komandën e Përgjithshme të Fuqisë Armate, 
Komandën e Mbrojtjes Kombëtare mbi shpenzime 
rroge të personelit ushtarak. 

03.27.1928 - 
03.03.1929 

44 

III-1471 Dekretligj, vendime të Këshillit të Ministrave dhe lutje 
mbi shpenzime udhëtimi e dietë si dhe 
korrespondencë përkatëse. 

07.02.1927 - 
01.08.1929 

104 
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III-1473 Vendime të Këshillit të Ministrave mbi dhënien 
paradhënie për persona të ndryshëm për nevoja të 
ndryshme si dhe korrespondenca përkatëse. 

01.03.1928 - 
1929 

387 

III-1475 Korrespondencë e Kryeministrisë me Ministrinë e 
Financave, Ministrinë e Punëve të Jashtme mbi 
shpenzimet e bëra për blerjen e një shtëpie që banon 
legata shqiptare në Athinë. 

12.15.1928 - 
01.11.1929 

2 

III-1477 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe korrespondencë 
e Kryeministrisë me Ministrinë e Punëve të Jashtme, 
Ministrinë e Financave mbi akordimin e përqindjeve 
titullarëve të kryekonsullatave. 

10.19.1928 - 
03.27.1929 

6 

III-1479 Ligj, projekligj dhe raport mbi transferim kredie në 
buxhetin e Ministrinë e Punëve të Brendshme. 

01.26.1929 - 
02.27.1929 

15 

III-1482 Vendime të Këshillit të Ministrave dhe 
korrespondencë e Kryeministrisë me Ministrinë e 
Financave, Komandën e Përgjithshme të Fuqisë  
Armate etj. mbi shpenzimet e bëra për blerjen e disa 
sendeve të nevojshme për ushtrinë. 

02.16.1928 - 
01.03.1929 

110 

III-1487 Dekret dhe vendime të Këshillit të Ministrave mbi 
shpenzime për blerje toke si dhe korrespondenca 
përkatëse. 

02.25.1928 - 
06.07.1929 

22 

III-1489 Vendime të Këshillit të Ministrave mbi shpenzimet 
për blerjen e kafshëve si dhe korrespondenca 
përkatëse. 

11.12.1927 - 
01.04.1929 

58 

III-1492 Vendime të Këshillit të Ministrave mbi shpenzimet e 
bëra për udhëtime, meremetime si dhe 
korrespondenca përkatëse. 

01.15.1928 - 
01.04.1929 

139 

III-1494 Projektligj, projekt mbi dekretligjin mbi të 
prapambeturit pa fond të degës botore. 

05.26.1928 - 
01.12.1929 

10 

III-1496 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe korrespondencë 
e Kryeministrisë me Këshillin Kontrollues, Ministrinë 
e Punëve  Botore mbi pranimin e disa dokumenteve 
për likuidimin definitiv të shpenzimeve. 

11.03.1928 - 
02.04.1929 

10 

III-1498 Vendime të Këshillit të Ministrave mbi shpenzimet e 
bëra për sipërmarrësit në lidhje me disa punë që kanë 
bërë si dhe korrespondenca përkatëse. 

01.14.1928 - 
02.28.1929 

21 

III-1500 Korrespondencë e Kryeministrisë me Ministrinë e 
Financave, sekretarinë e Oborrit Mbretëror në lidhje 
me shpenzimet që ka patur arka e shtetit nga 
importimi i disa sendeve. 

10.09.1928 - 
04.09.1929 

6 

III-1501 Dekret dhe vendime të Këshillit të Ministrave mbi 
shpenzimet e bëra për shtypjen, ngjitjen, vënien e tyre 
në qarkullim dhe mënyrën e shitjes të pullave postare, 
si dhe korrespondenca përkatëse. 

03.01.1928 - 
11.18.1929 

131 

III-1502 Korrespondencë e Kryeministrisë me Drejtorinë e 
Përgjithshme të Postë Telegraf Telefonave mbi 
shpenzimet e bëra për telegramet që janë dërguar 
jashtë shtetit. 

02.28.1929 4 
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III-1505 Vendime të Këshillit të Ministrave dhe lutje mbi 
pagim qiraje si dhe korrespondenca përkatëse. 

10.22.1927 - 
02.01.1929 

44 

III-1507 Vendime të Këshillit të Ministrave dhe 
korrespondencë e Kryeministrisë me Ministrinë e 
Financave, sekretarinë e Oborrit Mbretëror për 
shpenzime zyre. 

01.03.1928 - 
07.02.1929 

43 

III-1517 Projektligj, raport dhe vendime të Këshillit të 
Ministrave mbi shpenzimet e bëra për dhënie burse si 
dhe korrespondenca përkatëse. 

02.15.1928 - 
01.03.1929 

125 

III-1527 Lutje dhe korrespondencë e Kryeministrisë me 
Ministrinë e Financave mbi shlyrjen e borxheve ndaj 
shtetit dhe personave. 

10.13.1928 - 
12.04.1929 

6 

III-1529 Lutje dhe korrespondencë e Kryeministrisë me 
Ministrinë e Punëve të Brendshme, Ministrisë së 
Financave, sekretarinë e Oborrit Mbretëror në lidhje 
me ankimet e personave për çështjen e një gardhi dhe 
toke. 

08.28.1928 - 
04.22.1929 

2 

III-1538 Vendime të Këshillit të Ministrave mbi njohje 
pronësie të personave të ndryshëm si dhe 
korrespondenca përkatëse. 

01.16.1928 - 
05.17.1929 

35 

III-1540 Vendime të Këshillit të Ministrave dhe 
korrespondencë e Kryeministrisë me Ministrinë e 
Punëve të Brendshme mbi dhënien e titrave të 
zotërimit të jetimëve të A. Vokopolës. 

12.04.1928 - 
04.18.1929 

2 

III-1542 Vendime të Këshillit të Ministrave, lutje dhe 
korrespondencë e Kryeministrisë me Ministrinë e 
Punëve të Brendshme, Komandën e Mbrojtes 
Kombëtare, Komandën e Përgjithshme të Fuqisë 
Armate, Prefekturën e Shkodrës mbi shpronësimin 
dhe mosshpronësim tokash, oborresh dhe kopshtesh. 

02.08.1928 - 
06.28.1929 

82 

III-1545 Korrespondencë e Kryeministrisë me Nënprefekturën 
e Tepelenës në lidhje me dërgimin e disa statistikave 
mbi lëkundjet e tërmetit në rrethin e Tepelenës. 

08.13.1929 52 

III-1546 Korrespondencë ndërmjet Kryeministrisë me 
Ministrinë e Ekonomisë Kombëtare mbi emërimin në 
punë të personelit të Ekonomisë Kombëtare, si dhe 
ndryshim rrogash të kuadrit të kësaj ministrie. 

04.30.1929 - 
07.22.1929 

10 

III-1548 Raport të inspektorive të përgjithshme të 
administratës dhe të Oborrit Mbretëror mbi 
inspektimin që është bërë në prefekturat Elbasan, 
Korçë dhe në nënprefekturat e tyre vartëse. 

10.21.1929 72 

III-1549 Raport tremujor mbi veprimet e Ministrisë së 
Ekonomisë Kombëtare. 

04.04.1929 9 

III-1551 Vendime të Këshillit të Ministrave mbi marrjen e një 
shume të hollash si ndihmë popullit. 

09.17.1929 - 
09.24.1929 

3 
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III-1552 Vendime të Këshillit të Ministrave dhe 
korrespondencë mbi marrjen në shërbim me kontratë 
të nënshtetasve të huaj si specialistë, si dhe ndihma e 
mbrojtja që i duhet dhënë nga qeveria jonë 
specialistëve të huaj. 

01.03.1929 - 
01.27.1929 

95 

III-1553 Korrespondencë e zhvilluar ndërmjet Këshillit të 
Ministrave, Ministrisë së Financave  Ministrisë së 
Punëve të Jashtme mbi vështirësitë që hasin shoqëritë 
sipërmarrëse italiane në Shqipëri për gjetjen e 
punëtorëve nga shkaku i pagave shumë të ulta. 

10.05.1929 - 
11.27.1929 

13 

III-1555 Vendime të Këshillit të Ministrave, lutje dhe 
korrespondencë e Kryeministrisë me Ministrinë e 
Ekonomisë Kombëtare mbi dhënien e një 
dëmshpërblimi Vasil Argjiropullit për shfrytëzimin e 
pyllit të Divjakës. 

05.03.1929 - 
06.26.1929 

5 

III-1556 Kopje e dekretit mbi aprovimin dhe zbatimin e 
statusit të shoqërisë " Puka Sisma " (minerale). 

06.10.1929 - 
12.19.1929 

92 

III-1557 Dekretligj mbi përmirësimin e Art.3 të ligjit mbi 
monopolizimin e vajgurit, benzinës, etj., si dhe lidhje 
e kontratës në mes të Qeverisë Shqiptare dhe 
shoqërisë "Agip ". 

01.29.1929 - 
12.02.1929 

110 

III-1558 Projektligj mbi zbatimin e afatit të dytë të kërkimeve 
të shoqërisë koncesionare të vajgurit " D'Aruj 
Axpleracion ClTD ", si dhe raport lidhur me këtë 
problem. 

04.27.1929 - 
11.27.1929 

29 

III-1559 Projekt mbi shtojcë ligjin e konvencionit të 
koncesionit të dytë për kërkime e shfrytëzim të 
vajgurit dhënë hekurudhave të Shtetit Mbretëror 
Italian, si dhe akordim leje përfaqësuesve të 
hekurudhave për të bërë kërkime për vajguri. 

09.23.1929 - 
12.04.1929 

13 

III-1560 Vendime të Këshillit të Ministrave dhe propozim i  
Ministrisë së Ekonomisë Kombëtare mbi formimin e 
një komisioni teknik mbi shikimin e punimeve të 
kërkimeve të vajgurit nga shoqëri të ndryshme. 

03.23.1929 - 
04.18.1929 

2 

III-1561 Konvencion për mbledhjen dhe punimin e rrënjës së 
bimës së shqopës, si dhe vendim, procesverbal dhe 
korrespondencë mbi vendimin e arbitrazhit për 
koncesionin e rrënjës së shqopës. 

02.25.1929 - 
05.10.1929 

12 

III-1566 Dekret Mbretëror mbi ndryshimin e statutit të 
shoqërisë " Gjeneral  elektrik" të Korçës, si dhe 
korrespondenca përkatëse lidhur me këtë problem. 

03.11.1929 - 
04.09.1929 

13 

III-1567 Dekret mbi aprovimin e statutit të shoqërisë anonime 
të elektrikut të Pogradecit, si dhe modifikimin e disa 
neneve të statutit. 

07.09.1929 - 
09.19.1929 

26 

III-1568 Korrespondencë e zhvilluar ndërmjet Këshillit të 
Ministrave dhe Ministrisë së Bujqësisë dhe Pyjeve mbi 
drurët e zjarrit që kërkon për të prerë shoqëria " Sifa ". 

02.08.1929 2 
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III-1569 Adjudikatë për dhënien në koncesion të monopolit të 
artikujve eksplozivë. 

1929 4 

III-1570 Korrespondencë e zhvilluar ndërmjet Këshillit të 
Ministrave dhe Ministrisë së Financave mbi konditat 
për koncesionin e shfrytëzimit të ujrave të Prefekturës 
së Shkodrës dhe Nënprefekturës së Lezhës e 
Shëngjinit. 

04.24.1929 - 
09.03.1929 

7 

III-1571 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe korrespondencë 
e zhvilluar ndërmjet Kryeministrisë e Ministrisë së 
Punëve Botore mbi dhënien në koncesion të  
sistemimit të lumit të Kirit, si dhe vaditjen me ujin e 
tij të disa fushave. 

04.02.1929 - 
04.20.1929 

4 

III-1572 Korrespondencë ndërmjet Kryeministrisë dhe 
Ministrisë së Punëve të Jashtme, Ministrisë së 
Financave etj. mbi pasuritë natyrale që mund tu jepen 
në koncesion kapitalistëve amerikanë. 

02.27.1929 - 
03.22.1929 

7 

III-1573 Konvencion i lidhur ndërmjet shoqërisë Serbo - 
Kroato - Sllovene dhe Republikës Shqiptare për 
kërkime arkeologjike. 

1929 8 

III-1574 Lutje e disa personave drejtuar Këshillit të Ministrave 
mbi moslejimin e instalimit të një shtypshkronje nga 
shoqëria e huaj. 

08.24.1929 2 

III-1575 Dekret mbi aprovimin e statutit të shoqërisë anonime 
për zhvillimin e shtypit e të artit tipografik me emrin 
" Tipart ". 

03.22.1929 - 
08.10.1929 

55 

III-1576 Korrespondencë e zhvilluar ndërmjet Këshillit të 
Ministrave dhe Këshillit të Shtetit mbi dërgimin e 
statutit të shoqërisë anonime " Vincenzo Rocco ". 

12.21.1929 - 
12.31.1929 

3 

III-1577 Korrespondencë e zhvilluar ndërmjet Këshillit të 
Ministrave, Ministrisë së Financave, Ministrisë së 
Drejtësisë, etj. mbi ndryshimin e statutit të shoqërisë " 
Stamles ". 

03.11.1929 - 
06.01.1929 

8 

III-1578 Vendime të Këshillit të Ministrave si dhe 
korrespondencë e zhvilluar ndërmjet Këshillit të 
Ministrave dhe Këshillit të Shtetit mbi disa ndryshime 
në statutin e shoqërisë anonime " Banka Tregtare e 
Shqipërisë ". 

04.25.1929 - 
05.28.1929 

8 

III-1579 Dekret mbi aprovimin e ndryshimit të nenit të 9-të të 
statutit të shoqërisë anonime " Maliq " si dhe 
procesverbali dhe korrespondencë lidhur për këtë 
problem. 

04.19.1929 - 
10.31.1929 

26 

III-1580 Aktshtesë kapitali dhe modifikimi i statutit të 
shoqërisë  " SAIB ". 

11.19.1929 2 

III-1581 Korrespondencë e zhvilluar ndërmjet Këshillit të 
Ministrave dhe Ministrisë së Ekonomisë Kombëtare 
mbi ateljerin e sixhadeve të shoqërisë " Dele ". 

04.05.1929 1 
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III-1582 Vendime të Këshillit të Ministrave mbi çështjen e 
kripës me shoqërinë " Sila " mbi mosplotësimin e 
kontratës për monopolizimin e kripës, si dhe 
formimin e një komisioni për demituar arkën e shtetit 
dhe korrespondencë e lidhur me këtë problem. 

02.27.1929 - 
11.26.1929 

14 

III-1584 Vendim i Këshillit të Ministrave mbi pezullimin e 
punimeve të shoqërisë sipërmarrëse " Socco " dhe 
shëmbjen e punimeve të kryera nga ato në dëm të 
shoqërisë, si dhe ti referohet gjyqit për falsifikimin që 
kanë bërë në libra dhe korrespondenca përkatëse. 

10.23.1929 - 
12.31.1929 

4 

III-1588 Letër e shoqërisë " Krahu " drejtuar Mbretit që të 
merren masat për shpëtimin e industrisë nga 
konkurenca. 

08.06.1929 2 

III-1589 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe korrespondencë 
ndërmjet Ministrisë së Punëve Botore me Kryesinë e 
Këshillit të Ministrave mbi akordim leje për ngritjen e 
një stacioni hidro - elektrik. 

04.22.1929 - 
07.29.1929 

15 

III-1590 Lutje e personave sipërmarrës të mullinjve të vajit 
drejtuar Kryeministrisë dhe korrespondencë me 
Ministrinë e Punëve të Brendshme ku kërkojnë 
ndalimin e ndërtimit të fabrikës për blerjen e ullinjve 
në Elbasan nga shoqëri franceze sepse rrezikohet 
kapitali shqiptar. 

07.24.1929 - 
11.06.1929 

6 

III-1592 Projektligj dhe raport mbi privatizimet industriale. 02.20.1929 - 
03.29.1929 

9 

III-1593 Dekretligj mbi modifikimin e artikujve 2, 3 e 12 të 
ligjit  "Mbi pijen alkoolike ". 

09.04.1929 - 
11.16.1929 

12 

III-1594 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe korrespondencë 
e zhvilluar ndërmjet Këshillit të Ministrave, Ministrisë 
së Punëve të Brendshme, Ministrisë së Bujqësië dhe 
Pyjeve mbi dhënie leje për kërkime për thëngjill guri. 

10.16.1929 - 
11.02.1929 

15 

III-1595 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe korrespondencë 
ndërmjet Kryesisë së Këshillit të Ministrave me 
Ministrinë e Punëve të Brendshme mbi dhënien e lejes 
bashkë me armët, pesë rojtarëve të kripores. 

07.10.1929 - 
07.13.1929 

2 

III-1596 Vendim, dekretligj, raporte, rregullore mbi detyrat 
dhe specializimin e personelit të bujqësisë (agronom, 
veterinari, pyje etj.) dhe kërkesë për të hyrë në punë. 

01.05.1929 - 
12.31.1929 

656 

III-1597 Ligj mbi policinë bujqësore (policia bujqësore dhe 
detyrat e saj), ligj i dëmeve. 

02.15.1929 - 
04.24.1929 

36 

III-1598 Projektligj mbi reformat agrare dhe mbi organizimin e 
drejtorisë, si dhe vendime, korrespondencë dhe 
raport i Profesor Giovani Lorenzoni mbi " Reformën 
Agrare " në Shqipëri. 

04.22.1929 - 
11.30.1929 

153 
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III-1599 Vendime të Këshillit të Ministrave dhe 
korrespondencë ndërmjet Ministrisë së Financave, 
Kryesisë së Parlamentit, Kryeministrisë etj. mbi 
marrjen pjesë në komisionin për përgatitjen e ligjit 
mbi Reformën Agrare. 

08.12.1929 - 
11.30.1929 

8 

III-1600 Dekretligj mbi detyrimin e punimit dhe mbi krijimin e 
katundeve tipe në qarkun e Nënprefekturës së 
Kavajë. 

09.19.1929 - 
10.03.1929 

15 

III-1601 Korrespondencë e zhvilluar ndërmjet Kryeministrisë 
dhe Ministrisë së Punëve të Brendshme, mbi 
telegramin e At Aleks Sema e Vangjel Poli, 
përfaqësues të bujqëve të Neshat Pashës, ku kërkojnë 
sigurimin e të drejtave e të qetësisë së bujqëve të disa 
katundeve të Prefekturës së Vlorës. 

01.15.1929 - 
03.02.1929 

11 

III-1602 Ligj mbi rregullimin e veprimeve bujqësore. 02.21.1929 - 
02.26.1929 

12 

III-1603 Kontrata tip për t'u adaptuar si bazë midis pronave 
dhe bujqëve. 

11.21.1929 5 

III-1604 Ligj mbi shkëmbimin e disa tokave shtetërore me tokë 
private në Lushnjë, si dhe raport dhe korrespondencë 
lidhur me këtë problem. 

01.30.1929 - 
03.20.1929 

10 

III-1610 Ligj mbi konkurse diftimi (mostra), panogjyrë (fiera) e 
ekspozicione, raport dhe  korrespondencë lidhur me 
këtë problem. 

03.16.1929 - 
04.30.1929 

15 

III-1611 Ligj si shtojcë e ligjit mbi mbjelljen e detyrueshme të 
frutshme, si dhe raport e korrespondencë lidhur me 
këtë problem. 

02.02.1929 - 
02.27.1929 

10 

III-1612 Ligj mbi dhënie e farës pemë dhe fidanëve popullit, si 
dhe korrespondencë lidhur me këtë problem. 

02.19.1929 - 
12.11.1929 

9 

III-1613 Raport mbi gjendjen bujqësore dhe mbi gjënë e gjallë 
të qarkut të Gjirokastrës, si dhe korrespondencë 
lidhur me këtë problem. 

02.08.1929 - 
03.22.1929 

17 

III-1614 Korrespondencë e zhvilluar ndërmjet Këshillit të 
Ministrave, Ministrisë së Financave dhe Ministrisë së 
Punëve të Brendshme mbi gjendjen e misrit. 

05.25.1929 - 
06.11.1929 

7 

III-1615 Ligj mbi ndalimin e përhapjes së sëmundjeve ndër 
bimë, drithë, etj., si dhe korrespondencë lidhur me 
këtë problem. 

02.04.1929 - 
05.01.1929 

21 

III-1616 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe korrespondencë 
ndërmjet Kryesisë së Këshillit të Ministrave me 
Ministrinë e Punëve Botore mbi ndërtimin e stacionit 
zooteknik në Selenicë nga sipërmarrësi A. Simonidhi - 
Tomburlimi Monai. 

12.11.1929 - 
12.27.1929 

2 

III-1617 Ligj mbi seleksionimin e detyrueshëm të pelave e të 
lopës, si dhe korrespondencë mbi thellimin e 
funksionimin e depos së rritjes së kafshëve të ushtrisë. 

03.20.1929 - 
05.22.1929 

27 
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III-1618 Korrespondencë e zhvilluar ndërmjet Këshillit të 
Ministrave, Ministrisë së Punëve të Brendshme dhe 
Oborrit Mbretëror mbi dorëzimin e 60 armëve, 
barinjve në bazë të nenit 7-të të ligjit më datë 11 korrik 
1928. 

11.20.1929 - 
11.29.1929 

3 

III-1619 Korrespondencë ndërmjet Ministrisë së Ekonomisë 
Kombëtare, Kryesisë së Këshillit të Ministrave dhe 
Departamentit Ushtarak mbi kafshët e ngarkesës. 

09.24.1929 4 

III-1620 Ligj mbi shërbimin veterinar, si dhe korrespondencë e 
zhvilluar ndërmjet Kryeministrisë, Ministrisë së 
Financave dhe Ministrisë së Ekonomisë Kombëtare   
mbi ndalimin e importit të dhive. 

02.16.1929 - 
05.16.1929 

40 

III-1621 Kërkesa të personave të ndryshëm drejtuar 
Kryeministrisë për akordim fondi nga ana e saj për 
çështje pyjesh, si dhe korrespondencë lidhur me këtë 
problem. 

01.02.1929 - 
12.21.1929 

26 

III-1622 Vendim i Këshillit të Ministrave mbi marrjen e 
masave për rritjen e krimbit të mëndafshit. 

01.22.1929 - 
02.11.1929 

6 

III-1623 Ligj mbi dhënien farë mëndafshi popullit, si dhe 
korrespondenca përkatëse. 

02.06.1929 - 
02.19.1929 

6 

III-1624 Vendim i Këshillit të Ministrave mbi ftesën që i bën 
Legata Italiane, Qeverisë sonë për të marrë pjesë në 
Konferencën Ndërkombetare Diplomatike për 
mbrojtjen e fidanëve që ka për të mbajtur Instituti 
Ndërkombëtar i Bujqësisë në Romë. 

03.05.1929 - 
03.09.1929 

2 

III-1626 Vendim i Këshillit të Ministrave, si dhe 
korrespondencë e zhvilluar ndërmjet Këshillit të 
Ministrave dhe Ministrisë së Ekonomisë Kombëtare 
mbi njoftimin e emrit të shefit që do të marrë pjesë në 
mbledhjen që do të mbahet në Paris nga shoqëria " 
Couseil - International de la Casse ". 

07.02.1929 - 
07.08.1929 

3 

III-1627 Vendime të Këshillit të Ministrave dhe 
korrespondencë ndërmjet Kryeministrisë, Ministrisë 
së Punëve Botore, Ministrisë së Financave, etj. mbi 
emërime, transferime, pushime, gradime, dekorime të 
personelit të Ministrisë së Punëve Botore, si dhe 
dërgimi i biografive të tyre. 

12.07.1928 - 
11.29.1929 

147 

III-1628 Ligj organik i Ministrisë së Punëve Botore dhe 
rregullore mbi caktimin e detyrave të personelit 
kontabël të Ministrisë së Punëve Botore. 

12.31.1928 - 
04.09.1929 

11 

III-1629 Projektligj mbi sigurimin botues. 05.02.1929 - 
06.05.1929 

8 

III-1632 Vendime të Këshillit të Ministrave dhe 
korrespondencë ndërmjet Ministrisë së Punëve 
Botore, Kryesisë së Këshillit të Ministrave, Oborrit 
Mbretëror mbi ndërtimin e linjave dekovile, blerja e 
materialeve dhe vaporëve që duhen për ngarkim - 
shkarkim, si dhe ngritja e pentitit të drurit për limanin 
e Durrësit. 

04.20.1929 - 
09.12.1929 

15 
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III-1633 Vendime të Këshillit të Ministrave dhe 
korrespondencë ndërmjet Kryeministrisë, Ministrisë 
së Punëve Botore dhe prefekturave mbi lutjen e disa 
personave që mos të mbahen me shumë se ditët e 
caktuara për të punuar në hapjen e rrugëve, si dhe 
marrja pjesë në hapjen e rrugëve të personave që 
marrin misër gratis. 

03.23.1929 - 
09.27.1929 

14 

III-1634 Vendime të Këshillit të Ministrave mbi ftesën që i bën 
Legata Italiane dhe Amerikane Qeverisë sonë për të 
marrë pjesë në Kongresin Internacional të Shtëpive 
dhe  Planeve të qyteteve, si dhe në mbledhjen e 
Shoqërisë Ndërkombëtare të Përhershme të 
Kongreseve mbi Rrugët, që do të mbahet në 
Washington. 

03.19.1929 - 
08.22.1929 

5 

III-1635 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe lutje e pleqësisë 
së katundeve Gur i Zi, Juban mbi lënien e lirë nga 
detyrimi me punime për faj të mos çrregjistrimit. 

01.16.1929 - 
03.29.1929 

10 

III-1636 Lutje e Kryepleqësisë së Nënprefekturës së Peqinit 
dhe korrespondencë ndërmjet Ministrisë së Punëve 
Botore me Kryesinë e Këshillit të Ministrave mbi 
kërkesën për shpërnguljen e urës nga Rrogozhina në 
Peqin dhe mosmarrje parasysh e kësaj kërkese. 

02.18.1929 - 
04.16.1929 

7 

III-1637 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe korrespondencë 
ndërmjet Kryesisë së Këshillit të Ministrave e 
Ministrisë së Punëve Botore mbi dërgimin e disa 
personave për të kontrolluar ndërtimin e urave. 

10.03.1929 - 
10.23.1929 

8 

III-1638 Ligj mbi numrin e ndërtesave dhe rrugëve. 02.25.1929 - 
04.06.1929 

12 

III-1639 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe korrespondencë 
ndërmjet Kryesisë së Këshillit të Ministrave me 
Ministrinë e Punëve Botore mbi përgatitjen e një plani 
për sjelljen e ujit të pishëm, si dhe punimet që duhen 
kryer. 

09.21.1929 - 
12.27.1929 

6 

III-1640 Vendime të Këshillit të Ministrave dhe 
korrespondencë ndërmjet Kryesisë së Këshillit të  
Ministrave, Depertamentit Ushtarak, Ministrisë së 
Punëve Botore mbi lidhje kontrate dhe formimi i një 
komisioni për të caktuar vendin dhe studjuar 
projektin e ndërtimit të gazermave depo dhe 
shtablore që nevojiten për ushtrinë dhe dorëzimin e 
këtyre ndërtimeve. 

01.09.1929 - 
12.03.1929 

21 

III-1641 Vendime të Këshillit të Ministrave dhe 
korrespondencë ndërmjet Kryesisë të Këshillit të 
Ministrave, Ministrisë së Punëve Botore mbi marrje 
masash për ngritjen e ndërtesave qeveritare. 

03.29.1929 - 
05.14.1929 

6 

III-1642 Korrespondencë ndërmjet Kryeministrisë, Ministrisë 
së Punëve të Brendshme, Komandës së Mbrojtjes  
Kombëtare dhe shoqërisë " Gruaja Shqiptare " mbi 
caktim vendi për ngritje ndërtesash. 

12.05.1928 - 
07.11.1929 

10 
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III-1643 Korrespondencë ndërmjet Kryeministrisë, Ministrisë 
së Punëve të Brendshme mbi marrje masash dhe 
moslejimin e ngritjes së godinave në vende ku nuk 
lejohet. 

07.03.1929 1 

III-1644 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe korrespondencë 
ndërmjet Kryeministrisë dhe Ministrisë së Punëve të 
Brendshme mbi problemin e banimit në kryeqytet për 
nëpunësit. 

03.30.1929 - 
04.30.1929 

4 

III-1645 Korrespondencë ndërmjet Kryeministrisë, Ministrisë 
së Punëve Botore me Kryesinë e Këshillit të 
Ministrave mbi kërkesën për material për eksploziv. 

01.28.1929 2 

III-1646 Ligj mbi mënyrën e administrimit të monopolit të 
artikujve eksploziv ,si dhe vendim dhe 
korrespondencë lidhur me këtë problem. 

03.11.1929 - 
12.16.1929 

42 

III-1647 Korrespondencë ndërmjet Ministrisë së Punëve 
Botore dhe Kryesisë së Këshillit të Ministrave mbi 
udhëtimin e serpentinës në çorograf dhe raporti i saj. 

06.08.1929 4 

III-1648 Lutje dhe korrespondencë ndërmjet Kryeministrisë, 
Ministrisë së Punëve të Brendshme, Oborrit 
Mbretëror mbi lejimin për të ngritur shtëpi me qerpiç 
nëpër rrugët kryesore. 

03.28.1929 - 
08.16.1929 

9 

III-1649 Telegrame dhe korrespondencë ndërmjet 
Kryeministrisë, Ministrisë së Punëve të Brendshme, 
prefekturën dhe nënprefekturën mbi mosdhënien e 
ndihmës për ngritjen e një barake dhe transferimin e 
Zyrës Komunale të Dukasit. 

07.31.1929 - 
08.16.1929 

6 

III-1650 Vendim i Këshillit të Ministrave mbi përgatitjen dhe 
shtypjen e Kodit Tregtar. 

05.09.1929 - 
10.30.1929 

6 

III-1652 Korrespondencë ndërmjet Ministrisë së Ekonomisë 
Kombëtare me Kryesinë e Këshillit të Ministrave mbi 
krijimin e Dhomës së Tregtisë Shqipëri - Belgjikë. 

02.18.1929 - 
08.10.1929 

8 

III-1653 Relacion mbi mënyrën e dërgimit të kripës dhe të 
zbatimit të kontratës nga ana e shoqërisë 
sipërmarrëse. 

03.28.1929 18 

III-1655 Korrespondencë ndërmjet Kryeministrisë, Ministrisë 
së Financave mbi refuzimin e lutjes të tregtarëve, ku 
kërkojnë që në shitjen e duhanit të shesin dhe artikuj 
të tjerë. 

03.26.1929 - 
04.09.1929 

5 

III-1659 Lutje e Kryetarit të Dhomës së Tregtisë ku kërkohet 
që të caktohen me ligj një depo për interes të tregtisë 
në portin e Semanit të Fierit. 

03.26.1929 2 

III-1660 Vendime të Këshillit të Ministrave dhe 
korrespondencë ndërmjet Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave, Oborrit Mbretëror, Departamentit 
Ushtarak etj. mbi blerjen dhe shitjen e sendeve të 
ndryshme për pajisjen e ushtrisë dhe të enteve të 
ndryshme. 

01.12.1929 - 
12.02.1929 

104 
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III-1662 Qarkore drejtuar gjithë trupave e zyrave ushtarake 
dhe korrespondencë ndërmjet Kryeministrisë, 
Ministrisë së Financave mbi dhënien e urdhërit për 
ndalimin e ushtarëve dhe gjindarmërisë për të blerë 
duhan kontrabandë. 

01.11.1929 - 
01.21.1929 

4 

III-1664 Vendime, projektligj, raporte dhe korrespondencë 
mbi lidhjen e marrëdhënieve tregtare me Rumaninë, 
Egjiptin, Francën, Italinë, Zvicrën, etj. 

09.11.1929 - 
12.21.1929 

147 

III-1665 Korrespondencë ndërmjet Ministrisë së Punëve të 
Jashtme, Ministrisë së Financave, Këshillit të Shtetit, 
etj. mbi disa gabime në përcaktimin e Traktatit 
Shqiptaro - Grek. 

03.09.1929 - 
12.31.1929 

29 

III-1666 Korrespondencë ndërmjet Legatës Shqiptare në 
Athinë, Ministrisë së Punëve të Jashtme, 
Kryeministrisë etj. mbi shkëmbim vizitash greko - 
shqiptare në mes të tregtarëve dhe industrialisëve. 

01.10.1929 - 
03.22.1929 

7 

III-1667 Vendime të Këshillit të Ministrave dhe 
korrespondencë ndërmjet Kryeministrisë, Ministrisë 
së Punëve të Jashtme, Komandës së Mbrojtjes 
Kombëtare mbi importimin e sendeve të ndryshme 
nga jashtë. 

02.08.1928 - 
11.30.1929 

108 

III-1668 Korrespondencë ndërmjet Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave me Departamentin Ushtarak mbi 
mosqëndrim në skelën e Durrësit të mallrave që vijnë 
ose nisen për jashtë, se zenë vendin. 

07.10.1929 2 

III-1669 Vendime të Këshillit të Ministrave dhe 
korrespondencë ndërmjet Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave me shoqërinë " Dele " mbi refuzimin e 
zbritjes së çmimit të tokës që  kërkon kjo shoqëri dhe 
e drejta vetëm për të ngritur instalimin industrial. 

03.21.1929 - 
03.23.1929 

2 

III-1670 Vendime të Këshillit të Ministrave dhe 
korrespondencë ndërmjet Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave me Departamentin Ushtarak mbi zgjidhjen 
e disa moskuptimeve mbi kualitetin, mbi çmimin e 
materialeve luftarake të blera në Itali. 

06.26.1929 2 

III-1671 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe korrespondencë 
ndërmjet Kryesisë së Këshillit të Ministrave me 
Ministrinë e Financave mbi caktimin e çmimit për 
shitjen e shtypshkronjës dhe makinës së shkrimit " 
Mercedes ". 

04.29.1929 - 
10.19.1929 

9 

III-1672 Korrespondencë ndërmjet Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave me Ministrinë e Ekonomisë Kombëtare 
mbi caktimin e çmimit të shitjes së thëngjillgurit. 

10.23.1929 - 
11.09.1929 

4 

III-1673 Lutje e një tregtari ku kërkon të caktohet mirë çmimi i 
pijeve. 

04.17.1929 - 
06.05.1929 

7 
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III-1675 Dekretligj dhe korrespondencë ndërmjet 
Kryeministrisë, Ministrisë së Financave, Oborrit 
Mbretëror mbi ndryshimin e paragrafit A të nenit 6-të 
të ligjit së tarifës doganore dhe mbi kontrollin që 
duhet të ushtrojnë organet tona doganore në drejtim 
të shoqërisë " Agip " për të gjitha sendet që 
importohen dhe eksportohen. 

06.13.1929 - 
12.16.1929 

29 

III-1677 Telegram dhe korrespondencë ndërmjet 
Kryeministrisë me Ministrinë e Financave mbi 
rregullimin e hamejve të doganës së Kapshticës. 

03.02.1929 - 
06.05.1929 

12 

III-1679 Korrespondencë ndërmjet Kryesisë së Parlamentit me 
Ministrinë e Punëve Botore mbi marrjen e librezës " 
Qarkoret ", statistikat e komunikacioneve të vitit 1928-
1929. 

08.08.1929 - 
09.03.1929 

2 

III-1680 Raport i Ministrisë së Punëve Botore mbi shtimin e 
komunikacionit postar. 

10.16.1929 3 

III-1681 Korrespondencë e Drejtorisë së Postë - Telegraf - 
Telefonave me Ministrinë e Punëve Botore mbi 
mosdërgimin e pakove të mëdha zyrtare nga 
ministritë e ndryshme për mungesë transporti postar. 

09.14.1929 2 

III-1682 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe korrespondencë 
ndërmjet Kryeministrisë me Ministrinë e Punëve të 
Brendshme mbi përgatitjen e një rregullore për 
lundrimin në lumenjtë dhe liqen dhe mbi sigurim të 
lundrimit. 

06.26.1929 2 

III-1683 Korrespondencë ndërmjet Kryeministrisë me 
Ministrinë e Punëve të Brendshme mbi administrimin 
e ngarkim - shkarkimit në portin e Durrësit. 

05.10.1929 - 
05.25.1929 

3 

III-1684 Korrespondencë ndërmjet Departamentit Ushtarak 
dhe Kryesisë së Këshillit të Ministrave mbi zgjatjen e 
shesheve të aviacionit. 

11.30.1929 2 

III-1685 Korrespondencë ndërmjet Komandës së Mbrojtjes 
Kombëtare me Komandën e Grupit të Rojes 
Mbretërore të Kufirit mbi ndalimin e aeroplanëve të 
huaj për tu ulur në tokën tonë. 

07.16.1929 - 
07.22.1929 

2 

III-1686 Projektligj mbi modifikimin e artikullit 30 të ligjit 
telegrafik, radiotelegrafik, telefonik si dhe mbi 
paraqitjen e projektligjit të Drejtorisë së Përgjithshme 
të Postë - Telegraf - Telefonave. 

01.23.1929 - 
03.14.1929 

16 

III-1687 Lutje e disa personave për hapjen e një zyre koliposte 
për tregtarët dhe veprimet e zyrës së Postë Telegraf 
Telefonave. 

03.28.1929 - 
05.13.1929 

5 

III-1688 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe korrespondencë 
ndërmjet Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
Departamentit Ushtarak dhe Komandës së Mbrojtjes 
Kombëtare mbi shpalljen e një konkursi për nevojat e 
ndërlidhjeve dhe të drejtat që do të kenë pjesëmarrësit 
e këtij konkursi për të hyrë në shërbim pranë 
Drejtorisë së Postë - Telegrafave. 

07.06.1929 3 
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III-1689 Korrespondencë ndërmjet Drejtorisë së Përgjithshme 
të Postë - Telegraf - Telefonave, Ministrisë së Punëve 
Botore, Kryeministrisë, etj. mbi ngritjen e disa linjave 
telefonike, hapjen e zyrës telegrafike dhe rregullimin 
e korrespondencës telefonike. 

01.02.1929 - 
12.31.1929 

12 

III-1690 Qarkore drejtuar gjithë dikastereve të ndryshme mbi 
mospërdorimin e telefonave për çështje private. 

09.10.1929 - 
09.13.1929 

5 

III-1691 Korrespondencë ndërmjet Kryeministrisë me 
Ministrinë e Punëve të Brendshme dhe Ministrinë e 
Punëve Botore mbi mënyrën e kontrollit të postës. 

05.08.1929 - 
05.17.1929 

5 

III-1692 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe korrespondencë 
ndërmjet Ministrisë së Punëve Botore me Drejtorinë e 
Përgjithshme të Postë - Telegraf - Telefonave mbi 
postëmbajtjet. 

05.11.1929 - 
05.17.1929 

3 

III-1693 Projektligj për pranimin e telegrameve të kategorisë 
së re, telegram letër dite. 

09.10.1929 - 
11.27.1929 

8 

III-1694 Raport i Ministrisë së Punëve të Brendshme mbi 
përgatitjen e projektligjit për sigurimin nga çdo 
dëmtimi që mund të ketë komunikacioni telegrafik e 
telefonik. 

1929 2 

III-1696 Vendime të Këshillit të Ministrave dhe 
korrespondencë ndërmjet Kryeministrisë me 
Ministrinë e Financave mbi sursazhimin e një sasi 
pullash monopoli. 

08.30.1929 - 
11.14.1929 

4 

III-1697 Korrespondencë ndërmjet Kryeministrisë, Ministrisë 
së Punëve të Jashtme dhe Oborrit Mbretëror mbi 
përfaqësimin e shtetit tonë në Kongresin 
Ndërkombëtar të Aviacionit në Paris. 

05.03.1929 - 
05.09.1929 

4 

III-1698 Vendimi i Këshillit të Ministrave dhe korrespondencë 
ndërmjet Ministrisë së Punëve Botore me Drejtorinë e 
Përgjithshme të Postë - Telegraf - Telefonave mbi 
mosmarrjen  pjesë të qeverisë sonë në Kongresin për 
Komunikacionin Telefonik, që do të mbahet në La- 
Haiye mbasi shërbimi radio - telefonik në Shqipëri 
nuk është i zhvilluar. 

08.26.1929 - 
08.31.1929 

2 

III-1699 Lista e agjencive telegrafike të jashtme që janë 
përgjigjur dhe nuk janë përgjigjur. 

1929 3 

III-1700 Korrespondencë ndërmjet Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave me Departamentin Ushtarak mbi caktimin 
e një përfaqësuesi nga Komanda e Mbrojtjes 
Kombëtare për të dhënë në adjudikatë të një firme 
shërbimi tetegrafik e telefonik me detyrë që firma të 
caktojë kandidat për të garantuar komunikacionin. 

04.02.1929 - 
05.02.1929 

4 

III-701 Korrespondencë ndërmjet Ministrisë së Arsimit, 
Kryeministrisë dhe Ministrisë së Financave mbi 
dhënien e çdo informate që do të kërkohet nga 
organizatori i Ministrisë së Financave. 

05.09.1929 - 
05.16.1929 

3 
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III-1702 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe korrespondencë 
ndërmjet Ministrisë së Punëve të Jashtme me 
Kryeministrinë mbi kontrollin financiar të Konsullatës 
së Barit. 

06.13.1929 - 
07.02.1929 

4 

III-1703 Korrespondencë ndërmjet Kryeministrisë me 
Ministrinë e Financave mbi studimin e projektligjit të 
statistikave nga organizatorët e Ministrisë së 
Financave përpara se t' u paraqiten autoriteteve 
kompetente. 

08.10.1929 - 
08.13.1929 

2 

III-1704 Ligj organik i Ministrisë së Financave. 04.24.1929 - 
06.04.1929 

37 

III-1705 Dekretligj mbi administrimin e pasurisë dhe mbi 
kontabilitetin e përgjithshëm të shtetit, vendim, 
qarkore dhe korrespondencë lidhur me këtë problem. 

04.08.1929 - 
02.17.1930 

99 

III-1706 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe korrespondencë 
e zhvilluar ndërmjet Kryeministrisë me Ministrinë e 
Financave mbi hapjen e një zyre doganore së bashku 
me personelin përkatës, si dhe mbi transferimin e 
Zyrës Doganore Kapshticë. 

02.04.1929 - 
10.03.1929 

23 

III-1709 Kërkesë e Myftiut drejtuar Kryeministrisë mbi 
derdhjen në buxhetin e shtetit të subvencioneve të 
kësaj organizate fetare. 

01.03.1929 2 

III-1713 Dekretligj mbi huanë që do t'u jepet odave 
ekonomike. 

07.15.1929 - 
11.22.1929 

12 

III-1714 Pasqyra mbi revizionimin e përgjithshëm të bankave. 06.30.1929 12 

III-1715 Korrespondencë ndërmjet Kryeministrisë me 
Ministrinë e Financave mbi kërkesën për kthimin e 
depozitave të lëna për themelimin e Bankës 
Kombëtare. 

11.23.1929 - 
11.27.1929 

2 

III-1719 Vendim i Këshillit të Ministrave, procesverbal dhe 
korrespondencë ndërmjet Kryeministrisë, Ministrisë 
së Financave, Ministrisë së Punëve Botore etj. mbi 
nënshkrimin e kontratës lidhur ndërmjet Drejtorisë së 
Përgjithshme të Pensioneve e të Bashkisë së vendit 
për huanë 400.000 fanga ari, mbi akordimin si hua një 
shumë të hollash për ndërtimin e kazermës së Gardës 
Mbretërore. 

09.07.1929 - 
12.31.1929 

19 

III-1721 Korrespondencë e zhvilluar ndërmjet Ministrisë së 
Punëve Botore me Kryesinë e Këshillit të Ministrave 
mbi paraqitjen e bilancit me veprimet e bëra në kurriz 
të huasë për zhvillimin ekonomik të Shqipërisë. 

01.16.1929 6 

III-1723 Indeksi i ligjeve, dekretligjeve, rregulloreve në të cilat 
bazohen të gjitha bashktëdhënat (taksat) shtetërore. 

1929 10 

III-1724 Korrespondencë e zhvilluar ndërmjet Kryeministrisë 
dhe Ministrisë së Ekonomisë Kombëtare mbi dhënie 
mendimesh mbi taksën që do të nxirret nga asbesti 
(mineraleve). 

11.07.1929 - 
12.10.1929 

9 
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III-1725 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe korrespondencë 
e zhvilluar ndërmjet Kryeministrisë dhe Ministrisë së 
Financave mbi kontratën e lidhur ndërmjet Ministrisë 
së Financave dhe shoqërisë " Stamles " mbi shtimin e 
taksës së shkrepseve. 

09.04.1929 - 
09.11.1929 

3 

III-1726 Rregullore mbi zbatimin e ligjit të taksimit të duhanit 
si dhe kërkesa të industrialistëve të cigareve lidhur 
me disa probleme të taksës së duhanit. 

03.11.1929 - 
09.13.1929 

82 

III-1727 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe korrespondencë 
e zhvilluar ndërmjet Kryeministrisë me Ministrinë e 
Financave mbi gjyqin me shoqërinë " Stamles " për 
pagimin e diferencës së taksës së bobinave sipas 
aktpagimit. 

08.24.1929 2 

III-1728 Ligj mbi taksën e pijeve alkoolike si dhe kërkesë e 
fshatarëve për tu përjashtuar nga taksa e mishit. 

02.27.1929 - 
04.21.1929 

16 

III-1729 Korrespondencë e zhvilluar ndërmjet Këshillit të 
Ministrave, Ministrisë së Punëve të Brendshme dhe 
Kryesisë së Këshillit të Shtetit mbi kuptimin e neneve 
46 të ligjit " Mbi financat e bashkive" dhe nenit 110 të 
ligjit të katundarive përsa i përket taksës së gjësë së 
gjallë që shitet në katundet që ndodhen në qarkun e 
një katundarije, si dhe ankesë e fshatarësisë për 
mospagimin e taksës së kullotës. 

03.15.1929 - 
12.07.1929 

33 

III-1730 Vendim i Këshillit të Ministrave mbi hapjen e 
shkresës së Konsullatës sonë në Korfuz që bën fjalë 
mbi mënyrën e lejimit të të huajve që vijnë në 
Shqipëri me qëllim gjuetie në zonën kufizore, mbi 
taksën që duhet të merret për këtë qëllim dhe mbi 
autorizimin e Ministrisë së Ekonomisë Kombëtare për 
përgatijten e një projekti për rregullimin e taksës së 
tokës së gjuetisë sipas ligjeve që kanë shtetet e 
oksidentit. 

10.30.1929 4 

III-1731 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe korrespondencë 
e zhvilluar ndërmjet Kryeministrisë me Ministrinë e 
Punëve të Brendshme mbi taksat e pyjeve dhe 
guroreve. 

04.04.1929 - 
08.20.1929 

29 

III-1733 Ligj mbi marrjen e të dhjetave si dhe korrespondencë 
lidhur me këtë problem. 

03.27.1929 - 
04.25.1929 

53 

III-1734 Ligj mbi të dhjetën e vitit 1922 të katundit Koman të 
Nënprefekturës së Pukës, vendime, lutje dhe 
korrespondencë mbi zgjatjen e afatit për pagesat e së 
dhjetës. 

06.22.1928 - 
12.30.1929 

69 

III-1735 Vendim i Këshillit të Ministrave, lutje dhe 
korrespondencë e zhvilluar ndërmjet Këshillit të 
Ministrave, Ministrisë së Financave dhe Ministrisë së 
Oborrit Mbretëror mbi faljen e komandës ligjore 
atdhetare si dhe kërkesë për mospagimin e së dhjetës. 

04.17.1929 - 
12.27.1929 

16 

III-1736 Ligj mbi zyrat e hipotekave dhe taksat e tyre si dhe 
tabela e taksave hipotekore. 

04.04.1929 - 
04.19.1929 

16 
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III-1737 Ligj mbi tatimin e trashëgimit të dokumenteve dhe të 
transferimeve pa kurrfarë ekuivalenti. 

03.20.1929 - 
03.28.1929 

14 

III-1738 Vendime të Këshillit të Ministrave dhe 
korrespondencë e zhvilluar ndërmjet Kryeministrisë 
dhe Ministrisë së Financave mbi kundërshtimin e 
shoqërisë " Sita "  për mospagimin e taksës relative, si 
dhe kripës sipas kontratës. 

02.19.1929 - 
04.20.1929 

7 

III-1739 Korrespondencë e zhvilluar ndërmjet Kryeministrisë 
dhe Ministrisë së Financave mbi pagimin e taksave të 
telegrameve Drejtorisë së Përgjithshme të Postë - 
Telegrafave. 

07.29.1929 - 
09.10.1929 

2 

III-1740 Ligj mbi taksat limanore si dhe shtojcëligji për ligjin 
mbi taksat limanore. 

03.28.1929 - 
04.16.1929 

17 

III-1741 Korrespondencë ndërmjet Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave dhe Komandës së Mbrojtjes Kombëtare 
mbi paraqitjen e projektit të tagrave limanore dhe të 
fenerëve. 

02.20.1929 - 
02.23.1929 

3 

III-1742 Korrespondencë e zhvilluar ndërmjet Këshillit të 
Ministrave, Ministrisë Punëve të Jashtme, Ministrisë 
së Financave, etj. mbi paraqitjen e hapjes së raportit të 
organizatorit të kapitenerive të porteve mbi taksat në 
portet greke së bashku me hapjen e shkresës së 
organizatorit të marinës që i është drejtuar 
Prefekturës së Durrësit për viza në patenta. 

02.10.1929 - 
12.03.1929 

26 

III-1743 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe korrespondencë 
e zhvilluar ndërmjet Këshillit të Ministrave, Ministrisë 
së Punëve Botore, Ministrisë së Financave etj. mbi 
ndalimin e taksës së rrugëve personave që kanë 
punuar në rrugë pa pagesë, si dhe përjashtimin e disa 
personave të paaftë. 

02.21.1929 - 
12.02.1929 

24 

III-1744 Dekretligj mbi taksën e lulëzimit si dhe shtojcë e 
dekretligjit. 

03.02.1929 - 
12.15.1929 

43 

III-1745 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe korrespondencë 
e zhvilluar ndërmjet Këshillit të Ministrave dhe 
Ministrisë së Punëve të Brendshme mbi marrjen e 
taksës së ndriçimit, popullit të Tiranës nga Bashkia e 
Tiranës. 

10.28.1929 - 
11.21.1929 

8 

III-1746 Ligj mbi tatimin e të ardhurave. 03.20.1929 - 
03.28.1929 

12 

III-1747 Korrespondencë ndërmjet Kryeministrisë me 
Kryesinë e Këshillit të Naltë të Sheriatit mbi tatim mbi 
fitimin e nëpunësve të zyrave të Sheriatit. 

01.03.1929 - 
01.05.1929 

3 

III-1748 Dekretligj mbi sjelljen e disa të ardhurave të 
katundeve në thesarin e shtetit vetëm për ushtrimin 
1929-1930. 

06.11.1929 - 
12.14.1929 

12 
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III-1750 Vendime, ligj, projektligj, raport dhe korrespondencë 
e zhvilluar ndërmjet Këshillit të Ministrave me 
Ministrinë e Financave dhe Pallatit Mbretëror mbi 
adjudikatë për sipërmarrjen në koncesion të lotarisë 
së shtetit, si dhe mbi heqjen e lotarisë së shtetit. 

01.12.1929 - 
11.05.1929 

31 

III-1751 Ligj mbi numërimin e kontrollimin e xhelepit, si dhe 
vendim e korrespondencë mbi caktimin e datës së 
regjstrimit të xhelepit. 

02.28.1929 - 
03.18.1929 

10 

III-1752 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe korrespondencë 
e zhvilluar ndërmjet Këshillit të Ministrave, Ministrisë 
së Punëve të Brendshme, Këshillit të Shtetit etj. mbi 
caktimin e shtesës tradicionale 25% që bashkia ka të 
drejtë të marrë mbi taksat e vergjisë e patentës, si dhe 
përjashimi nga taksa e vergjisë gjithë ndërtesat pas 
shpalljes së ligjit. 

06.07.1929 - 
11.30.1929 

21 

III-1754 Vendim i Këshillit të Ministrave, lutje dhe 
korrespondencë e zhvilluar ndërmjet Këshillit të 
Ministrave, Ministrisë së Punëve të Brendshme, 
Ministrisë së Financave etj. mbi ndalimin e përqindjes 
nga rrogat e drogomarive mbasi ato nuk 
konsiderohen si nëpunës shteti. 

01.05.1929 - 
11.15.1929 

23 

III-1755 Shtojcë e ligjit për ushtrimin e profesioneve mjekësore 
dhe kërkesa të personave të ndryshëm drejtuar 
Kryeministrisë mbi dhënie leje për ushtrimin e 
profesioneve të ndryshme. 

02.05.1929 - 
12.31.1929 

53 

III-1756 Dekretligj mbi anullimin e adjudikatës për blerjen e 
kininës, si dhe rregullore mbi zbatimin e ligjit për 
monopolizimin e kininës, vendime dhe 
korrespondencë lidhur me këtë problem. 

02.13.1929 - 
12.04.1929 

74 

III-1757 Korrespondencë ndërmjet Kryeministrisë dhe 
Ministrisë së Financave mbi refuzimin e kërkesës së 
një personi në lidhje me ligjin e monopolizimit të 
karburanteve. 

09.28.1929 - 
10.15.1929 

4 

III-1758 Projektligj mbi monopolizimin e punimit dhe të 
shitjes së flamujve kombëtar, si dhe vendime dhe 
korrespondencë për këtë problem. 

07.15.1929 - 
10.12.1929 

26 

III-1759 Korrespondencë e zhvilluar ndërmjet Këshillit të 
Ministrave dhe Pallatit Mbretëror mbi dorëzimin e 5% 
në Bankën Kombëtare për Entin Kombëtar " 
Djelmënija Shqiptare ". 

09.25.1929 2 

III-1760 Korrespondencë e zhvilluar ndërmjet Kryeministrisë, 
Ministrisë së Financave, Ministrisë së Oborrit 
Mbretëror, etj. mbi caktimin e 10% me dekretligj të 
14.11.1928  për Entin Kombëtar, si dhe preventiv për 
vitin 1929-1930 të Entit Kombëtar 
" Djelmënia Shqiptare ". 

03.18.1929 - 
08.20.1929 

11 
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III-1761 Korrespondencë e zhvilluar ndërmjet Kryeministrisë, 
Ministrisë së Punëve të Jashtme dhe Ministrisë së 
Ekonomisë Kombëtare mbi kofliktin me Standard Oil-
in (New York) për çështjen e një borxhi. 

05.16.1929 - 
08.01.1929 

4 

III-1762 Kërkesa të personave të ndryshëm drejtuar 
Kryeministrisë mbi kthimin e të hollave që i kanë 
dhënë borxhe mbi detyrimin për ti paguar një shumë 
arkës së financës si dhe korrespondencë lidhur me 
këtë problem. 

01.21.1929 - 
10.25.1929 

31 

III-1763 Vendime të Këshillit të Ministrave mbi shpenzimet e 
Ministrisë së Punëve të Jashtme për nevoja të 
ndryshme. 

03.22.1929 - 
07.02.1929 

7 

III-1764 Korrespondencë e zhvilluar ndërmjet Kryesisë së 
Këshillit të Ministrave me Ministrinë e Punëve të 
Brendshme mbi kërkesën e çeljes së kredisë për 
meremetimin e burgut të Dibrës. 

09.23.1929 - 
09.27.1929 

3 

III-1765 Vendime të Këshillit të Ministrave dhe 
korrespondencë e zhvilluar ndërmjet Këshillit të 
Ministrave dhe Ministrisë së Financave mbi 
shpenzimet për blerjen e dekoracioneve në Romë. 

11.02.1929 - 
11.07.1929 

2 

III-1766 Ligj mbi sistemimin e rishikimin e llogarive të 
Komandës së Mbrojtjes Kombëtare. 

02.02.1929 - 
12.19.1929 

31 

III-1767 Vendime të Këshillit të Ministrave dhe 
korrespondencë ndërmjet Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave, Ministrisë së Arsimit, Komandës së 
Mbrojtjes Kombëtare, Departamentit Ushtarak mbi 
shpenzimet për blerjen e materialeve të ndryshme për 
nevojat e ushtrisë si dhe procesverbale. 

02.09.1929 - 
12.30.1929 

33 

III-1769 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe korrespondencë 
ndërmjet Kryeministrisë, Ministrisë së Financave, 
Komandës së Fuqisë Armate etj. mbi blerjen dhe 
furnizimin me materiale luftarake. 

01.16.1929 - 
02.21.1929 

10 

III-1770 Vendim i Këshillit të Ministrave mbi shpenzimet për 
blerjen e materialit nga një firmë e huaj në Vienë për 
punimin e zunktheve. 

06.26.1929 - 
07.02.1929 

2 

III-1772 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe korrespondencë 
ndërmjet Këshillit të Ministrave dhe Ministrisë së 
Punëve të Brendshme për shpenzime mbi shitjen e një 
sasie misri. 

07.20.1929 - 
08.03.1929 

3 

III-1773 Korrespondencë ndërmjet Kryeministrisë, Ministrisë 
së Financave, Komandës së Mbrojtjes Kombëtare dhe 
Ministrisë së Punëve të Brendshme mbi pagimin e 
shpenzimeve, Komandës së Mbrojtjes Kombëtare për 
transportimin e misrit të vobektëve. 

07.09.1929 - 
07.24.1929 

6 

III-1774 Vendime të Këshillit të Ministrave dhe 
korrespondencë e Kryeministrisë me Ministrinë e 
Financave mbi shpenzimet e bëra për kontrollimin e 
duhanit. 

01.22.1929 - 
02.06.1929 

2 
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III-1775 Vendim i Këshillit të Ministrave për shpenzimet mbi 
shitjen e një numri qingjash të racës. 

05.29.1929 - 
06.07.1929 

2 

III-1776 Firma " Ergan " në Itali i dërgon Shtëpisë Mbretërore 
për punimet e bëra në Pallatin Mbretëror. 

12.12.1929 1 

III-1777 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe korrespondencë 
ndërmjet Kryesisë së Këshillit të Ministrave dhe 
Ministrisë së Punëve Botore mbi lidhje kontrate për 
povillorin e Mbretit në llogari të fondit " Ndërtesa 
Qeveritare " me anë të huasë. 

07.06.1929 2 

III-1779 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe korrespondencë 
ndërmjet Kryesisë së Këshillit të Ministrave, Këshillit 
Kontrollues dhe Ministrisë së Punëve Botore mbi 
ndërtimin e pendës së Drinit dhe mbi lënien e një 
shume në dispozicion të Ministrisë së Punëve Botore 
për rregullimin e kësaj pende. 

03.09.1929 - 
08.13.1929 

7 

III-1780 Korrespondencë e Kryeministrisë me Ministrinë e 
Punëve të Brendshme mbi shpenzimet e bëra për 
ndërtime komunale. 

09.26.1929 - 
10.11.1929 

6 

III-1783 Pasqyrë e shpenzimeve të huasë për vepra të reja 
botore. 

06.24.1929 4 

III-1784 Vendime të Këshillit të Ministrave dhe 
korrespondencë ndërmjet Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave me Ministrinë e Punëve Botore mbi 
shpenzime për blerje pa adjudikatë nga firma " Picot " 
në Paris të një numri çadrash që duhet për punime të 
jashtme. 

02.23.1929 - 
06.26.1929 

4 

III-1785 Vendime të Këshillit të Ministrave dhe 
korrespondencë ndërmjet Kryeministrisë me 
Ministrinë e Punëve Botore mbi shpenzimet për 
blerjen e disa materialeve për nevoja të ndryshme. 

04.03.1929 - 
11.04.1929 

11 

III-1786 Korrespondencë e Kryeministrisë me Ministrinë e 
Financave, Prefekturën e Lushnjës në lidhje me 
ankesën e një personi për t'i paguar për një herë 
shumën e blerjes së blokave. 

08.26.1929 - 
09.18.1929 

5 

III-1787 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe korrespondencë 
ndërmjet Kryemnistrisë me Ministrinë e Financave 
mbi shpenzimet për blerjen e një shaptilografi pa 
adjudikatë. 

10.28.1929 - 
11.05.1929 

2 

III-1788 Vendime të Këshillit të Ministrave dhe 
korrespondencë ndërmjet Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave me Ministrinë e Punëve të Brendshme mbi 
shpenzimet për blerjen e materialit që nevojitet për 
raportin automobilistik, si dhe mbi shitjen e një 
motori bashkë me dinamo. 

01.24.1929 - 
12.21.1929 

14 

III-1789 Vendime të Këshillit të Ministrave, raporte, lista dhe 
korrespondencë mbi shpenzimet për blerjen e 
materialeve të ndryshme që i nevojiten Marinës 
Mbretërore Shqiptare. 

05.07.1929 - 
11.02.1929 

17 
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III-1790 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe korrespondencë 
ndërmjet Kryeministrisë, Ministrisë së Financave,  
Ministrisë së Punëve Botore për shpenzime mbi 
shitjen e dy vaporëve " Shqipëria" e "Skënderbeg". 

02.05.1929 - 
10.19.1929 

11 

III-1791 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe korrespondencë 
ndërmjet Drejtorisë së Përgjithshme të Postë Telegraf 
Telefonave me Ministrinë e Punëve Botore si dhe lista 
për blerjen pa adjudikatë të disa veglave të nevojshme 
për postë - telegraf. 

11.18.1929 - 
11.21.1929 

4 

III-1792 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe korrespondencë 
ndërmjet Drejtorisë së Përgjithshme të Postë,Telegraf, 
Telefonave me Ministrinë e Punëve Botore mbi 
blerjen e një centrali me 12 numra dhe 4 telefona. 

05.30.1929 - 
06.01.1929 

2 

III-1793 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe raport mbi 
shpenzimet për formimin e Agjencisë Telegrafike 
Shqiptare si dhe korrespondencë lidhur me këtë 
problem. 

08.02.1929 10 

III-1794 Projektligj, raport dhe korrespondencë ndërmjet 
Kryeministrisë, Ministrisë së Financave dhe Drejtorisë 
së Përgjithshme të Pensioneve Civile mbi njehsimin e 
pensionit të nëpunësit civil. 

11.18.1929 5 

III-1795 Vendim i Këshillit të Arkës së Pensioneve në lidhje 
me arkën e pensioneve. 

04.06.1929 2 

III-1797 Qarkore drejtuar gjithë ministrive dhe Këshillit 
Kontrollues, procesverbal dhe korrespondencë 
përkatëse mbi kthimin e përqindjeve të pensionit të 
ndaluara nga rrogat, si dhe dërgimi i listave për 
shlyerjen e përqindjeve të pensioneve. 

03.29.1929 - 
12.07.1929 

29 

III-1801 Korrespondencë ndërmjet Ministrisë së Arsimit dhe 
drejtorive të shkollave mbi pagimin dhe shtesën e 
rrogave të personelit arsimor. 

01.19.1929 - 
12.03.1929 

21 

III-1802 Qarkore drejtuar gjithë ministrive, komandave të 
përgjithshme, Këshillit Kontrollues mbi caktimin e 
rrogave propocionale për gjithë nëpunësit e një 
katagorie. 

01.11.1929 4 

III-1804 Korrespondencë ndërmjet Kryeministrisë, Ministrisë 
së Punëve të Brendshme, Prefekturës së Elbasanit etj. 
mbi dhënie ndihme nga populli për ngritjen e disa 
ndërtesave dhe formimi i komisionit për të 
kontrolluar këto ndihma. 

01.26.1929 - 
12.11.1929 

17 

III-1809 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe korrespondencë 
ndërmjet Ministrisë së Financave, Kryeministrisë, 
Ministrisë së Punëve të Brendshme dhe Drejtorisë së 
Përgjithshme të Postë - Telegraf - Telefonave mbi 
shpenzimet e bëra për festën e 8 Tetorit. 

05.10.1929 - 
10.19.1929 

8 

III-1810 Kërkesë e disa tregtarëve mbi moszbatimin e 
vendimit mbi pagimin e përfaqësuesit ligjor të 
financës si honorar avokator 5% dhe korrespondencë 
lidhur me këtë problem. 

06.25.1929 - 
09.06.1929 

8 
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III-1811 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe korrespondencë 
e Kryeministrisë me Ministrinë e Financave mbi 
zbritjen e një pagese. 

09.24.1929 - 
10.11.1929 

2 

III-1812 Lutje dhe korrespondencë ndërmjet Kryeministrisë 
dhe Ministrisë së Financave mbi zgjatjen e afatit për 
pagimin e kësteve. 

03.18.1929 - 
08.21.1929 

5 

III-1813 Korrespondencë ndërmjet Kryeministrisë, Ministrisë 
së Punëve Botore, Departamentit Ushtarak dhe 
Komandës së Mbrojtjes Kombëtare mbi shpenzimet 
që duhet të paguajë Ministria e Punëve Botore e 
Ministria e Punëve të Brendshme, Komandës 
Kombëtare për dëmet e komisioneve që janë 
shkaktuar. 

05.11.1929 - 
06.08.1929 

6 

III-1814 Korrespondencë e Kryeministrisë me Ministrinë e 
Financave mbi lëshimin në ekonomi të shtetit të 
subvecionit të mbetur nga viti i kaluar. 

05.03.1929 - 
08.12.1929 

6 

III-1815 Korrespondencë ndërmjet Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave dhe Departamentit Ushtarak mbi 
shpejtimin e Ministrisë së Financës për aprovimin e 
projektit të regjstrimit të llogarive të Intendencës së 
Përgjithshme. 

09.25.1929 4 

III-1816 Projektligj mbi shtimin e fondit të prapambetur në 
buxhetin e viteve 1929-1930  të Komandës së 
Mbrojtjes Kombëtare dhe vendime të Këshillit të 
Ministrave mbi likuidimin e shumave. 

01.09.1929 - 
12.28.1929 

47 

III-1818 Korrespondencë e Kryeministrisë me Ministrinë e 
Punëve të Brendshme, Prefekturën e Durrësit dhe 
lutje mbi mospasjen e të drejtës për të marrë më të 
holla pasi i ka marrë të gjitha në rregull. 

09.17.1929 - 
10.15.1929 

8 

III-1819 Lutje dhe korrespondencë ndërmjet Kryeministrisë, 
Ministrisë së Drejtësisë mbi shpenzimet që duhet t'i 
paguhen për të birin. 

08.08.1929 - 
08.27.1929 

4 

III-1820 Korrespondencë e zhvilluar ndërmjet Kryeministrisë 
dhe Ministrisë së Financave mbi dërgimin e listave 
dhe të dëftesave për të lëshuar mandatpagesën për 
shpenzime të ndryshme. 

01.11.1929 - 
03.19.1929 

9 

III-1821 Korrespondencë e zhvilluar ndërmjet Këshillit të 
Ministrave dhe Këshillit Kontrollues mbi dokumente 
dhe ditë llogarish të prapambetura për t'u shqyrtuar 
nga Këshilli Kontrollues. 

12.20.1929 5 

III-1822 Lutje dhe korrespondencë ndërmjet Kryeministrisë, 
Ministrisë së Financave mbi kërkesën për të paguar 
shumën që i takon si trashëgim. 

03.02.1929 - 
11.02.1929 

11 

III-1823 Vendime të Këshillit të Ministrave dhe dorëzimi i të 
hollave për shtëpinë dhe tokën e familjes Biza. 

07.22.1929 - 
08.08.1929 

2 

III-1824 Vendime të Këshillit të Ministrave mbi shpenzime të 
ndryshme për arsimin si dhe korrespondencë lidhur 
me këtë problem. 

02.05.1929 - 
11.13.1929 

24 
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III-1825 Projektligj mbi shtesën e bursës për kursistët që kanë 
shkuar për studime jashtë shtetit, vendime të Këshillit 
të Mnistarve dhe korrespondencë mbi caktimin e 
bursave studentëve që studiojnë jashtë. 

03.21.1928 - 
12.14.1929 

96 

III-1827 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe korrespondencë 
e Kryeministrisë me Ministrinë e Financave mbi 
shpenzimet e bëra për shtypjen e vëllimeve. 

06.24.1929 - 
08.09.1929 

4 

III-1829 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe korrespondencë 
ndërmjet Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
Departamentit Ushtarak, Drejtorisë së Shëndetësisë 
etj. mbi shpenzime, blerje pa adjudikatë të barnave që 
nevojiten për mjekim. 

05.09.1929 - 
05.25.1929 

4 

III-1831 Vendim i Këshillit të Ministrave me Ministrinë e 
Punëve të Brendshme mbi shpenzimet e bëra për 
zarfet dhe etiketat që nevojiten për regjistrimin e 
popullsisë. 

08.21.1929 2 

III-1838 Vendime të Këshillit të Ministrave dhe 
korrespondencë e zhvilluar ndërmjet Këshillit të 
Ministrave, Ministrisë së Punëve Botore, Ministrisë së 
Financave, etj. mbi shitjen e tokave, mbi ngritjen e 
ndërtesave, barakave prej dërrase të pasurisë së 
shtetit që ndodhet në Sarandë. 

01.11.1929 - 
12.23.1929 

157 

III-1840 Projektligj mbi disa ndryshime të ligjit mbi zgjerimin 
e tokave shtetërore me eksprorpijim tokash private në 
kryeqytet për instalimin e nëpunësve, si dhe 
korrespondenca përkatëse. 

01.15.1929 - 
10.31.1929 

23 

III-1841 Telegrame dhe korrespondencë e Kryeministrisë me 
Ministrinë e Financave, Ministrinë e Punëve të 
Brendshme mbi shitjen e pasurisë së tij një personi 
dhe mbi nxjerrjen në shitje të një copë toke pasuri e 
Bashkisë dhe konflikti me drejtorin e hotel 
 " Internacional ". 

08.21.1929 - 
11.29.1929 

15 

III-1842 Projektligj për rekuizimin e kafshëve, mjeteve të 
transportit e të pajtimeve si dhe korrespondencë 
lidhur me këtë problem. 

01.02.1929 - 
10.31.1929 

55 

III-1843 Korrespondencë e zhvilluar ndërmjet Këshillit të 
Ministrave, Ministrisë së Punëve të Brendshme dhe 
Ministrisë së Punëve Botore mbi caktimin e truallit 
për varreza, si dhe masat e marra për shpronësimin e 
vendeve për varreza. 

04.09.1929 - 
12.02.1929 

20 

III-1844 Korrespondencë e zhvilluar ndërmjet Kryeministrisë 
dhe Ministrisë së Punëve të Brendshme mbi dhënie 
me qira një copë tokë për një kohë të gjatë Institutit të 
Entit " Djelmëria Kombëtare ". 

11.11.1929 - 
12.14.1929 

5 
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III-1845 Vendim i Këshillit të Ministrave, lutje dhe 
korrespondencë e zhvilluar ndërmjet Kryeministrisë, 
Ministrisë së Financave dhe Adjuntatura e Oborrit 
Mbretëror mbi kryerjen e formaliteteve për dorëzimin 
e një copë toke të Sarandës që të fillohet ndërtimi i 
centralit elektrik. 

06.04.1929 - 
08.03.1929 

28 

III-1847 Projektligj mbi vënien dorë në tokat shtetërore të 
grabitura prej privatëve, vendim si dhe 
korrespondencë mbi mbrojtjen e pasurisë së shtetit 
nga grabitësit privatë. 

10.28.1929 - 
11.11.1929 

10 

III-1848 Korrespondencë e zhvilluar ndërmjet Kryeministrisë, 
Ministrisë së Punëve të Brendshme dhe Ministrisë së 
Oborrit Mbretëror mbi ankesën e disa personave në 
lidhje me një copë vend ( lutja mungon ). 

10.24.1929 - 
11.19.1929 

5 

III-1850 Korrespondencë ndërmjet Prefekturës së Gjirokastrës 
dhe Ministrisë së Punëve të Brendshme, 
Kryeministrisë mbi shtëpinë e Sal Siriut dhuruar 
arsimit. 

05.13.1929 - 
07.24.1929 

5 

III-4083 Korrespondencë e Kryeministrisë me Ministrinë e 
Punëve Botore dhe zyrën e shtypit, mbi largimin e një 
inxhinieri të huaj pasi i ka mbaruar kontrata. 

10.16.1929 2 

III-4084 Vendim i Këshillit të Ministrave mbi mosdhënie 
kredie një personi, për të marrë pjesë në komisionin e 
adjudikatës. 

11.27.1929 1 

III-4085 Lutje drejtuar Ahmet Zogut në të cilën kërkon 
pagesën e rrogës dhe shkarkimin nga pagesa e të 
dhjetës. 

03.27.1929 - 
04.16.1929 

2 

III-4086 Dekretligj dhe ligj mbi kultivimin e pemëve frutore 
dhe bimëve bujqësore. 

02.26.1929 - 
09.28.1929 

4 

III-4087 Korrespondencë e Kryeministrisë me Ministrinë e 
Arsimit, mbi mospranimin e kërkesave të arsimtarëve 
për rritjen e rrogave. 

11.22.1929 - 
12.10.1929 

4 

III-4090 Ligj mbi modifikimin dhe abrogimin e disa neneve të 
ligjit, mbi rregullimin e monedhës. 

06.02.1928 - 
02.02.1929 

4 

III-4091 Lutje drejtuar Kryeministrisë për çështje pronësie. 01.28.1929 5 

III-4092 Lutje e Izet Libohovës drejtuar Kryeministrisë me 
anën e së cilës ankohet për një pronë të tij që ka dalë 
në ankand, i cili e ka lënë peng për një hua që ka 
marrë. 

12.12.1929 1 

III-4258 Lutje të personave të ndryshëm dhe korrespondencë e 
Kryeministrisë me Ministrinë e Financave dhe 
Ministrinë e Oborrit Mbretëror, mbi dhënien e të 
drejtës së shitjes së duhanit të grirë vetëm atyre 
tregtarëve që merren me shitjen dhe tregtinë e 
duhanit. 

12.18.1928 - 
06.20.1929 

12 

III-4263 Ofertë bërë nga firma " Krause " e Laipcigut për një 
makinë dhe përgjigjja e Zyrës së Shtypit të 
Kryeministrisë. 

09.19.1929 - 
09.28.1929 

2 
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III-4264 Ligj mbi shpalljen e konkurseve me çmim për 
prodhimet kombëtare bujqësore, zooteknike e 
industriale. 

04.23.1929 2 

III-4265 Dekretligj, ligj dhe kontrata mbi monopolizimin e 
vajgurit,  benzinës, karburantit, acetilës dhe naftës. 

04.27.1929 - 
12.03.1929 

8 

III-4266 Raport mbi inspektimin e bërë në Prefekturën e 
Gjirokastrës, mbi industrinë e qumështit dhe të leshit. 

01.20.1929 2 

III-4267 Ligj mbi modifikimin e artikujve 2, 3 e 12 të ligjit  " 
Mbi pijet alkoolike ". 

11.16.1929 1 

III-4269 Ligj mbi aprovimin dhe zbatimin e shtojcës së ligjit " 
Mbi mbjelljen e detyrueshme të drurëve të frytshëm e 
të pafrytshme ". 

07.29.1929 1 

III-4270 Raport mbi kontrollin e bërë në zyrën e pyjeve të 
Gjirokastrës. 

01.20.1929 2 

III-4271 Telegram nga Beogradi, mbi mbarimin e studimeve 
për liqenin e Shkodrës. 

03.21.1929 1 

III-4274 Ligj dhe korrespondencë e Kryeministrisë me 
Sekretarinë e Oborrit Mbretnor, Ministrinë e 
Financave, Ministrinë e Punëve të Brendshme etj. mbi 
aprovimin dhe zbatimin e këtij ligji, mbi vartjen e 
fondit të vitit 1928-1929 të Ministrisë së Financave. 

03.17.1929 - 
03.19.1929 

3 

III-4275 Material i Lidhjes së Kombeve, lidhur me taksat për 
mjetet e transportit të të huajve. 

09.18.1929 - 
10.29.1929 

27 

III-4276 Korrespondencë e Zyrës së Shtypit të Kryeministrisë 
me shoqërinë italiane " Radio Kombëtare" lidhur me 
shlyerjen e llogarive që rrjedhin nga abonimi i kësaj 
zyre në shoqërinë në fjalë. 

01.10.1929 - 
08.19.1929 

12 

III-4277 Vendim dhe korrespondencë e Kryeministrisë me 
Ministrinë e Bujqësisë e Pyjeve dhe Ministrinë e 
Financave e Këshillin Kontrollues, mbi pagim 
paradhënie që Ministria e Financave duhet t'i paguaj 
Ministrisë së Bujqësisë. 

01.02.1929 - 
01.05.1929 

2 

III-4278 Letër e një personi dërguar Drejtorisë së Zyrës së 
Shtypit Tiranë, mbi kthimin e të hollave për 
likuidimin e llogarive të 
 " Gazetës së Re ". 

1929 1 

III-4279 Telegram nga Konstanca për dërgim rrogash. 01.21.1929 1 

III-4280 Vendime dhe korrespondencë e Kryeministrisë me 
Ministrinë e Punëve Botore, Ministrinë e Financave 
dhe Këshillin Kontrollues, mbi mosdhënie paradhënie 
direkte, private që nuk janë nëpunës shteti. 

07.29.1929 - 
11.11.1929 

13 

III-4281 Njoftime mbi rënien e tërmetit dhe dëmet e 
shkaktuara prej tij. 

01.27.1929 1 

III-4367 Njoftim i Kryeministrisë dërguar Kryesisë së 
Parlamentit në Tiranë, mbi pagesën e shpërblimit të 
këshilltarit të qeverisë pranë shoqërisë " SVEA " zotit 
Patuk Saraçi. 

12.11.1929 1 
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III-4368 Vendim i Këshillit të Ministrave, korrespondencë e 
Kryeministrisë me Ministrinë e Financave, mbi 
vendosjen e një shume prej 2.000 franga ari për blerje 
e mbajtje automobili. 

12.17.1929 - 
12.27.1929 

2 

III-4369 Lutje drejtuar Kryeministrisë në Tiranë nga Izet 
Libohova në Fier, mbi çështjen e shitjes së një çifligu 
të nxjerrë në ankand, ku të ndalohet shitja prej Zyrës 
së Përmbarimit dhe të bëhet nga vetë personi ose 
ndryshe kjo pasuri do të ketë dëmtim kolosal. 

12.15.1929 2 

III-4370 Lutje e Sulo Putos nga Gjirokastra, tregtar në Sarandë 
për një barakë që do të shërbejë si dyqan tregtie e cila 
është në duart e Leonit e Vasit dhe duan t'ja japin një 
personi të tretë. 

08.13.1929 2 

IV Arsim-Kulturë   

IV-183 Vendime të Këshillit të Ministrave dhe 
korrespondencë e Kryeministrisë me Ministrinë e 
Arsimit mbi emërime, pushime, transferime, gradime 
dhe marrje masash disiplinore të personelit arsimor. 

02.04.1928 - 
12.17.1929 

413 

IV-187 Vendime të Këshillit të Ministrave dhe 
korrespondencë e Kryeministrisë me Ministrinë e 
Financave etj., mbi administrimin e pasurisë shkollore 
nga ana e Ministrisë së Arsimit. 

07.06.1928 - 
01.31.1929 

7 

IV-191 Korrespondencë e Kryeministrisë me Ministrinë e 
Arsimit mbi gjendjen e shkollave fillore të katundeve 
dhe fuqitë arsimore të tyre. 

12.07.1928 - 
01.02.1929 

2 

IV-194 Korrespondencë e Kryeministrisë me Ministrinë e 
Arsimit, mbi pranimin e dy personave në shkollën e 
mesme si dhe lutja përkatëse. 

10.20.1928 - 
01.02.1929 

10 

IV-195 Vendime të Këshillit të Ministrave, lutje dhe 
korrespondencë e Kryeministrisë me Ministrinë e 
Arsimit mbi dhënie bursash për studime brenda 
vendit. 

02.04.1928 - 
11.17.1929 

37 

IV-196 Dekretligj, vendime të Këshillit të Ministrave dhe 
korrespondencë e Kryeministrisë me Ministrinë e 
Arsimit në lidhje me dërgimin e një rregulloreje të 
shkollës "  Praktike Bujqësore " në Lushnjë. 

08.07.1928 - 
01.08.1929 

84 

IV-198 Korrespondencë e Kryeministrisë me Ministrinë e 
Arsimit, Sekretarinë e Oborrit Mbretëror mbi 
paraqitjen e një rregulloreje, mbi studentët e jashtëm 
bursistë të shtetit dhe privatë. 

12.01.1928 - 
02.11.1929 

21 

IV-204 Korrespondencë e Kryeministrisë me Ministrinë e 
Punëve të Jashtme dhe qarkore mbi kërkimin e 
fotografive të personaliteteve dhe shefave të 
Kryeministrisë për t'ia dërguar " Fletores shqiptare " 
në Kostancë me qëllim propagande. 

12.22.1928 - 
01.02.1929 

2 

IV-212 Vendime të Këshillit të Ministrave mbi lënien e lirë të 
botimit të gazetës " Telegraf " si dhe një lutje e një 
personi ku kërkon të botojë ndonjë gazetë. 

02.21.1928 - 
01.08.1929 

13 
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IV-222 Korrespondencë ndërmjet Kryeministrisë dhe 
Ministrisë së Financave etj. mbi shtojcën e ligjit 
organik të Ministrisë së Arsimit si dhe ligj mbi 
ndryshimin në ligjin e kategorizimit. 

01.05.1929 - 
04.09.1929 

29 

IV-224 Korrespondencë ndërmjet Kryeministrisë, Ministrisë 
së Arsimit dhe Oborrit Mbretëror mbi nevojën për 
hapjen e shkollave femërore dhe mashkullore si dhe 
mbylljen e shkollave se mësuesi ka dhënë dorëheqjen. 

01.04.1929 - 
08.03.1929 

5 

IV-225 Rregullore dhe korrespondencë ndërmjet 
Kryeministrisë, Ministrisë së Arsimit dhe Oborrit 
Mbretëror mbi detyrat e sekretarëve dhe llogaritarëve 
të Ministrisë së Arsimit si dhe dekret shtojcë e 
rregullores mbi përmbledhjen në një artikull artit 25-
26 të rregullores së Liceut të Korçës. 

10.07.1929 - 
12.31.1929 

24 

IV-226 Lutje për ndalimin e fëmijëve shqiptar që të mësojnë 
në shkollën italiane që është në Vlorë. 

09.22.1929 3 

IV-228 Korrespondencë ndërmjet Kryeministrisë, Oborrit 
Mbretëror dhe Ministrisë së Arsimit mbi shikimin e 
gjendjes së ndërtesave shkollore dhe sasia e nxënësve 
që mund të ndjekin shkollën. 

10.18.1929 - 
12.04.1929 

7 

IV-229 Vendim, lutje dhe korrespondencë e zhvilluar 
ndërmjet Kryeministrisë dhe Ministrisë së Arsimit për 
t'i dhënë leje të hapi një strehë foshnjore. 

09.05.1929 - 
09.25.1929 

6 

IV-230 Dekret-shtojcë-rregullore së shkollës Praktike të 
Bujqësisë si dhe lutje e një nxënësi për të hapur një 
shkollë bujqësore. 

09.06.1929 - 
11.07.1929 

30 

IV-231 Korrespondencë e zhvilluar ndërmjet Kryeministrisë, 
Oborrit Mbretëror dhe Ministrisë së Arsimit për të 
vazhduar mësimet në shkollat e mesme brenda 
vendit. 

02.02.1929 - 
11.13.1929 

37 

IV-233 Lutje, telegrame dhe korrespondencë e zhvilluar 
ndërmjet Kryeministrisë dhe Oborrit Mbretëror mbi 
krijimin dhe aktivitetin e shkollave të larta në 
Shqipëri si dhe mbi krijimin e një kolegji në Vlorë. 

01.11.1929 - 
10.23.1929 

21 

IV-235 Korrespondencë e zhvilluar ndërmjet Kryeministrisë 
me Ministrinë e Punëve të Brendshme dhe telegrame 
mbi ndalimin e udhëtimit të nxënësve të ndjekin 
shkollën jashtë shtetit. 

09.24.1929 - 
10.11.1929 

13 

IV-236 Lutje, telegrame dhe korrespondencë e zhvilluar 
ndërmjet Kryeministrisë, Oborrit Mbretëror dhe 
Ministrisë së Drejtësisë mbi pranimin e djemve në 
shkolla fetare ( Medrese) si dhe kërkesë për të dhënë 
mësimin në shkolla fetare ( Medrese ). 

08.05.1929 - 
12.04.1929 

14 

IV-237 Korrespondencë ndërmjet Kryeministrisë, Ministrisë 
së Arsimit, Ministrisë së Punëve Botore dhe 
Komandës së Përgjithshme të Gjindarmërisë mbi 
zbulimet arkeologjike, mirëmbajtje objektesh 
muzeume etj. 

01.08.1929 - 
07.26.1929 

10 



Numri i 
dosjeve 

Titulli Viti 
(Filluar-
Mbaruar) 

Sasia e 
fletëve 

IV-239 Korrespondencë ndërmjet Sekretarisë së Oborrit 
Mbretëror me Kryeministrinë mbi aprovimin e 
rregullores të gjurmuesve të Shqipërisë. 

02.06.1929 - 
02.08.1929 

3 

IV-242 Gazeta italiane " Popolo d'Italia " boton një artikull, 
shënuar me të kuq " Ivolucioni i gruas në Shqipëri". 

12.15.1929 4 

IV-243 Korrespondencë ndërmjet Drejtorisë së Zyrës së 
Shtypit me Ministrinë e Punëve të Brendshme mbi 
dërgimin e numrave të fletoreve zyrtare si dhe çmimi 
i tyre për të blerë shtëpia publikuese " Twiet Marjer " 
në Laipzing. 

10.10.1929 1 

IV-244 Marrëveshje arsimore bujqësore shqiptaro-amerikane. 1929 6 

IV-245 Vendim i Këshillit të Ministrave mbi dërgimin e 
përfaqësuesve në dy kongrese ndërkombëtare mbi 
çështje arsimore si dhe korrespondencë lidhur me 
këtë problem. 

05.04.1929 - 
06.07.1929 

6 

IV-246 Vendim i Këshillit të Ministrave mbi ftesën që bën 
Legata Italiane Qeverisë tonë për të marrë pjesë në 
Kongresin Botëror të Bibliotekave dhe të Biografisë si 
dhe korrespondencë lidhur me këtë problem. 

05.04.1929 - 
06.07.1929 

6 

IV-247 Korrespondencë ndërmjet Kryeministrisë me 
Ministrinë e Punëve të Jashtme mbi demarshet e bëra 
nga Ministria e Punëve të Jashtme për sjelljen e disa 
muzikantëve nga Praga për Bandën Muzikore 
Mbretërore. 

06.25.1929 - 
07.05.1929 

2 

IV-248 Lista dhe korrespondencë ndërmjet Kryeministrisë, 
Ministrisë së Punëve të Jashtme dhe Ministrisë së 
Punëve të Brendshme mbi propagandën që ndjek 
qeveria greke për të mbajtur në Greqi studentë 
shqiptarë që studiojnë atje me bursa të qeverisë 
helenike dhe mbi demarshet e bëra nga qeveria jonë 
për kthimin e tyre në Shqipëri. 

02.16.1929 - 
07.07.1929 

30 

IV-249 Korrespondencë e Kryeministrisë me Ministrinë e 
Financave dhe Ministrinë e Punëve të Brendshme mbi 
dhënien e çfarëdolloj ndihme redaktorit të Nënë Freie 
Presse, Z. Andon Zisçka i cili vjen për vizitë në 
Shqipëri me qëllim studimi për të botuar një libër. 

09.23.1929 - 
10.16.1929 

5 

IV-551 Korrespondencë e Kryeministrisë me Ministrinë e 
Arsimit dhe Pallatin Mbretëror, mbi pranimin e 10 
djemve për në Akademinë Fashiste të edukatës fizike 
në Itali. 

09.26.1929 5 

IV-552 Korrespondencë e Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
me Ministrinë e Arsimit, mbi hapjen e shkollave 
foshnjore në fshatrat e rretheve të Tiranës, të Përmetit 
e të Kolonjës. 

03.28.1929 - 
09.04.1929 

11 

IV-553 Korrespondencë e Ministrisë së Arsimit me 
Kryeministrinë, mbi bursën e studentit Skënder 
Luarasi për aktivitet politik. 

07.08.1929 - 
08.07.1929 

2 
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IV-554 Qarkore e Kryesisë së Këshillit të Ministrave drejtuar 
gjithë dikastereve e komandave për dërgimin e 
materialeve për botime si dhe dhënie leje për botim e 
qarkullim revistash. 

05.22.1929 - 
12.12.1929 

21 

IV-555 Korrespondencë dhe njoftime të zyrës së shtypit, mbi 
botimet e shtypura brenda vendit dhe jashtë. 

10.14.1925 - 
12.21.1929 

166 

IV-592 Lajmërim dhe korrespondencë e Kryeministrit mbi 
nxjerrjen e gazetës së përmuajshme " Shqiptari i 
vogël"  e " Hylli i Dritës ". 

11.17.1929 - 
11.22.1929 

5 

IV-593 Kërkesë e shoqërisë " Stamles " drejtuar fletores " 
Gazeta e re " për dhënien e përgjigjes artikullit të 
botuar në këtë gazetë kush e ka fajin ( për mungesën e 
shkrepseve ). 

07.20.1929 1 

IV-594 Korrespondencë e Kryeministrisë me fletoren e 
përditshme " Gazeta e re ", mbi listat e emrave të atyre 
nëpunësve që nuk kanë paguar fare ose vetëm 
pjesërisht pajtimin e tyre ( listat mungojnë ). 

06.24.1929 - 
07.04.1929 

3 

IV-595 Korrespondencë e Kryeministrisë mbi dërgimin e 
revistës " Bujqësia " Ministrisë së Ekonomisë 
Kombëtare e " Jurisprudenca Shqiptare " Ministrisë së 
Drejtësisë. 

12.02.1929 - 
12.21.1929 

2 

IV-596 Vendime, qarkore, lutje dhe korrespondencë e 
Kryeministrisë me Drejtorinë e Shtypit Tiranë, mbi 
dhënie leje disa personave për botime e shtyp të 
librave, fletoreve e gazetave të ndryshme. 

07.08.1929 - 
12.21.1929 

10 

IV-618 Shënime të zotit Ilo Jakubini të nxjerrë nga libri " 
Albania " me nëntitull " L'economia Albanese " për 
probleme të ndryshme si tagri doganor i grurit, ligji 
mbi të ardhurat, etj. 

02.12.1929 - 
11.02.1929 

5 

V Shëndetësia   

V-107 Ligje dhe korrespondencë e zhvilluar ndërmjet 
Kryeministrisë, Oborrit Mbretëror dhe Ministrisë së 
Punëve të Brendshme mbi krijimin e një drejtorie si 
institutin e Rendkenit, krijimin e një nëpunësie të re të 
shëndetësisë në Prefekturën e Çamërisë dhe shtimin e 
rrogave mjekësore të qeverisë. 

01.14.1929 - 
03.27.1929 

15 

V-108 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe korrespondencë 
ndërmjet Ministrisë së Punëve  Botore me Kryesinë e 
Këshillit të Ministrave mbi lidhjen e kontratës me 
firmën " Iugj Chiregalti Donesana " për instalimin e 
termosifonit dhe të daemit e ujit të ngrohtë në spitalin 
ushtarak. 

06.18.1929 - 
06.26.1929 

2 

V-109 Korrespondencë ndërmjet Kryeministrisë, Ministrinë 
e Punëve të Brendshme, Departamentit Ushtarak, 
Drejtorisë sëe Punëve të Shëndetësisë etj, mbi mos 
shtrimin e ushtarëve për mungesë spitali. 

03.18.1929 - 
12.11.1929 

8 
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V-110 Korrespondencë e zhvilluar ndërmjet Kryeministrisë, 
Ministrinë e Punëve të Brendshme dhe Drejtorinë e 
Punëve të Shëndetësisë mbi shtrimin e një të sëmuri 
në spitalin e çmendisë në Vlorë. 

05.16.1929 - 
05.27.1929 

2 

V-111 Korrespondencë e zhvilluar ndërmjet Kryeministrisë 
me Oborrin Mbretëror, Ministrinë e Punëve të 
Brendshme, Prefekturën dhe Drejtorinë e Punëve të 
Shëndetësisë mbi masat profilaktike dhe shëruese të 
epidemisë gripale, malarjes dhe dërgimin e një mjeku 
dhe barnat e nevojshme. 

02.22.1929 - 
08.07.1929 

18 

V-113 Vendim, ligj, qarkore dhe korrespondencë e zhvilluar 
ndërmjet Kryeministrisë dhe Ministrinë e Punëve të 
Brendshme mbi shtypjen e letër vleftës me çmim të 
caktuar dhe për dobi të Kryqit të Kuq Shqiptar. 

02.12.1929 - 
09.07.1929 

14 

V-114 Ligje dhe qarkore drejtuar gjithë ministrive, 
Komandave të Këshillit Kontrollues mbi krijimin e një 
seri pullash postare ajrore fakultative për dobinë e 
Kryqit të Kuq Shqiptar. 

02.05.1929 - 
02.19.1929 

15 

V-115 Vendime të Këshillit të Ministrave mbi ftesën që i bën 
Legata Amerikane dhe Frënge qeverisë shqiptare për 
të marrë pjesë në Kongresin Ndërkombëtar të 
Spitaleve dhe për palydizme dhe mos marrje pjesë e 
qeverisë shqiptare për arsye ekonomike për 50 
vjetorin  e shpikjes së parazitit të polydemisë prej A. 
Loveran në Algjeri. 

02.15.1929 - 
03.15.1929 

5 

V-116 Korrespondencë e zhvilluar ndërmjet Këshillit të 
Ministrave, Ministrinë e Punëve të Brendshme dhe 
Ministrisë së Oborrit Mbretëror mbi kërkesën e 
mjekut hollandez për t'ju kthyer aparatet dhe disa 
sende të tjera që i ka pasur të tijat. 

02.13.1929 - 
11.19.1929 

6 

V-117 Lutje e një personi drejtuar Kryeministrisë mbi 
dërgimin e djalit të tij në Itali për t'u kuruar. 

06.08.1929 - 
06.11.1929 

2 

VI Civile-Administrative   

VI-241 Projektligj, " Mbi aktet e gjendjes civile ". 12.27.1928 - 
01.31.1929 

33 

VI-242 Vendim i Këshillit të Ministrave, lutje dhe 
korrespondencë e Kryeministrisë me Ministrinë e 
Punëve të Brendshme etj. mbi korrigjimin e moshave 
të djemve që do të shkojnë ushtar, personave të 
ndryshëm dhe mbi verifikimin e mbiemrit të një 
personi. 

06.17.1928 - 
01.21.1929 

17 

VI-243 Vendime të  Këshillit të Ministrave mbi dhënie e heqje 
të nënshtetësisë shqiptare si dhe lutje dhe 
korrespondenca përkatëse. 

01.09.1928 - 
04.26.1929 

111 

VI-253 Korrespondencë e Kryeministrisë me Ministrinë e 
Financave, Adjutanturën e Oborrit Mbretëror mbi 
dërgimin e faturave për vërtetim dhe kthim 
sekretarisë së Oborrit Mbretëror. 

12.29.1928 - 
01.05.1929 

2 
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VI-270 Lutje të disa personave të lidhur me teqen e Melçanit, 
të at Qazimit, të Hajdar Turani dhe të at Ramadan 
Qatrombit drejtuar mbretit mbi grindjet që ekzistojnë 
në mes at Zylfos dhe at Qazimit se kush mund ta zërë 
vendin si Baba i teqes si dhe korespondenca 
përkatëse. 

11.27.1928 - 
01.02.1929 

24 

VI-276 Projektdekret, ligj dhe raporti përkatës " Mbi 
regjistrimin e përgjithshëm të popullsisë ". 

04.25.1929 - 
11.07.1929 

68 

VI-277 Ligj dhe korrespondencë e zhvilluar ndërmjet 
Kryeministrisë, Ministrisë së Drejtësisë, Ministrisë së 
Punëve të Brendshme etj. mbi shtojcën e nenit 60 të 
akteve të gjendjes civile. 

09.03.1929 - 
11.19.1929 

12 

VI-279 Korrespondencë e zhvilluar ndërmjet Kryeministrisë, 
Këshillit të Ministrave, Ministrisë së Punëve të 
Brendshme, Këshillit të Shtetit etj. mbi vendimin e 
Këshillit Administrativ të Prefekturës së Gjirokastrës, 
mbi caktimin e moshës dhe ndërrim mbiemri. 

04.30.1929 - 
12.31.1929 

21 

VI-280 Lutje dhe korrespondencë e zhvilluar ndërmjet 
Prefekturës së Beratit dhe Ministrisë së Punëve të 
Brendshme mbi formalitetet e shpërnguljes së një 
familje nga një katund në tjetrin. 

07.18.1929 - 
08.12.1929 

6 

VI-282 Korrespondencë e zhvilluar ndërmjet Kryeministrisë, 
Ministrisë së Punëve të Brendshme, Nënprefekturës 
dhe Bashkisë së Shijakut mbi formalitetet e martesës 
dhe dhënie leje për të bërë kurorëzim. 

06.20.1929 - 
12.02.1929 

9 

VI-283 Korrespondencë e zhvilluar ndërmjet Këshillit të 
Ministrave dhe Ministrisë së Drejtësisë mbi ankimin e 
Ali Ndroqit për rrëmbimin e të fejuarës. 

10.26.1929 - 
11.06.1929 

4 

VI-286 Korrespondencë ndërmjet Kryeministrisë dhe Oborrit 
Mbretëror mbi provimin e shtetësisë së vet çdo 
nëpunës si dhe rregullore mbi shtetësinë. 

01.30.1929 - 
08.20.1929 

15 

VI-287 Qarkore drejtuar gjithë prefekturave dhe 
korrespondencë ndërmjet Kryeministrisë, Ministrisë 
së Drejtësisë dhe Ministrisë së Punëve të Brendshme 
mbi dokumentat që duhen përgatitur për adoptim 
shtetësive. 

10.29.1929 - 
11.15.1929 

9 

VI-289 Korrespondencë e zhvilluar ndërmjet Kryesisë së 
Këshillit të Ministrave me Këshillin e Shtetit mbi 
projektshtojcën e ligjit të pasaportave të formuluara 
në bazë të ndryshimeve që janë bërë prej mbledhjes së 
përgjithshme. 

09.07.1929 - 
10.28.1929 

5 

VI-290 Korrespondencë e zhvilluar ndërmjet Kryeministrisë, 
Ministrisë së Punëve të Brendshme dhe Oborrit 
Mbretëror, mbi ndryshimet që ka bërë në pasaportë 
një person që ka shkuar në Itali. 

04.20.1929 - 
06.25.1929 

4 

VI-291 Telegrame urimi mbi ditën e shpalljes së pavarësisë. 08.02.1929 - 
12.24.1929 

46 
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Sasia e 
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VI-292 Vendime, telegrame mbi dërgimin e delegatëve që do 
të marrin pjesë në festën e 8 Tetorit si dhe emërimin e 
një personi si përfaqësues i komisionit që do të 
mblidhet me rastin e paradës dhe shuma e harxhuar 
për këtë festë dhe lista të personave që do të marrin 
pjesë në këtë ceremoni. 

06.03.1929 - 
10.31.1929 

223 

VI-294 Vendim i Këshillit të Ministrave mbi aprovimin e 
diplomës që do t'u jepet fituesve që do të marrin pjesë 
në kursin " Hipik " për kremtimin e ditës së 8 Tetorit. 

10.07.1929 2 

VI-295 Korrespondencë e zhvilluar ndërmjet Kryeministrisë 
dhe Oborrit Mbretëror mbi ankimin e Komandës së 
Përgjithshme të Fuqive Armate për arsye se nuk i 
është dhënë vendi i merituar në një gosti që u dha dhe 
mbi organizimin e ceremonive zyrtare. 

12.20.1928 - 
10.17.1929 

29 

VI-296 Korrespondencë ndërmjet Kryeministrisë dhe 
Ministrisë së Punëve të Jashtme mbi himnin që i ka 
kompozuar Zogut, zoti F H Nelsh (anglez). 

01.19.1929 - 
10.22.1929 

8 

VI-297 Telegrame urimi për çështje të ndryshme. 03.12.1929 - 
11.19.1929 

28 

VI-298 Telegram urimi mbi hapjen e rrugës ajrore Tiranë - 
Gjirokastër. 

06.11.1929 - 
06.12.1929 

4 

VI-299 Qarkore drejtuar gjithë ministrive, Këshillit të Shtetit 
dhe Këshillit Kontrollues mbi paraqitjen e nëpunësve 
në orën e caktuar në Pallatin Mbretëror për të marrë 
pjesë në festën kombëtare. 

11.27.1929 - 2 

VI-301 Presidenti i Shoqërisë Shqiptare të S.Demitrio në Itali, 
Marchiono, i uron në emër të nxënësve të shkollave 
shqiptare të atjeshëm, Kryesisë së Kabinetit, 
besnikërinë dhe për zmadhim dhe monarkin 
shqiptare. 

09.19.1929 - 1 

VI-302 Ministri i Ekonomisë Kombëtare falenderon Dr. 
Guido Hoffmon në emër të mbretit për interesimin që 
ka mbi Shqipërinë dhe propozimet që bën të cilat do 
t'i japin  Drejtorisë së Minierave. 

09.17.1929 - 
11.27.1929 

4 

VI-303 Konsulli i Nderit të Shqipërisë në Napoli me rastin e 
marrjes në dorëzim të postit,i  telegrafon ministrit të 
Oborrit të Zogut që të çojë përshëndetjet. 

09.30.1929 - 1 

VI-304 Vendime të Këshillit të Ministrave, qarkore drejtuar 
Oborrit Mbretëror, Departamentit Ushtarak, Këshillit 
të Shtetit etj. mbi rregulloren e përgjithshme të 
ceremonive dhe përmirësimi i të metave të saj. 

12.06.1928 - 
11.06.1929 

37 

VI-305 Korrespondencë e zhvilluar ndërmjet Kryesisë së 
Këshillit të Ministrave me Pallatin Mbretëror mbi 
kënaqësinë që shfaq Shkëlqesia për mbledhjen e 
paraushtarakëve që është kryer në rregull nga 
prefekturat e komunat. 

10.04.1929 - 2 
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VI-306 Lista dhe korrespondencë e zhvilluar ndërmjet 
Kryesisë së Këshillit të Ministrave me Komandën e 
Mbrojtjes Kombëtare, mbi falenderimin nga qeveria 
drejtuar motrave të Kryqit të Kuq, për shërbimet që ju 
kanë bërë ushtarëve. 

03.20.1929 - 
05.31.1929 

8 

VI-307 Shkresë e Kryeministrisë mbi falenderimin dhe 
simpatinë që shpreh qeveria shqiptare për inspektorin 
e huaj që ka shërbyer në gjindarmërinë shqiptare. 

03.22.1929 - 1 

VI-308 Telegram drejtuar Zogut nga Xhelal prej Nice të 
Francës që presin me besim premtimin e tij mbretëror. 

07.10.1929 - 
11.21.1929 

3 

VI-309 Telegrame urimi mbi festimin e krishtlindjeve dhe të 
ndihmave që u jepen nga qeveria. 

05.16.1929 - 
12.25.1929 

37 

VI-310 Telegrame urimi dhe falenderimi drejtuar Shkëlqesisë 
për zgjidhjet e çështjes kishtare, ndihmat morale e 
materiale si dhe hapjen e shkollave. 

03.13.1929 - 
10.21.1929 

32 

VI-311 Korrespondencë ndërmjet Kryeministrisë me 
Kryesinë e Parlamentit mbi nënshkrimin  e gjithë 
akteve zyrtare nga zëvendësi kur mungon titullari. 

05.16.1929 - 
05.22.1929 

3 

VI-312 Korrespondencë e Kryeministrisë me Komandën e 
Mbrojtjes Kombëtare, Ministrinë e Financave, mbi 
gjendjen e postave kufitare. 

12.06.1929 - 
12.31.1929 

10 

VI-313 Qarkore drejtuar gjithë ministrive e Këshillit 
Kontrollues dhe dekretligj mbi mbajtjen nga një 
automobil çdo ministri. 

03.21.1929 - 
03.23.1929 

4 

VI-314 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe korrespondencë 
ndërmjet Kryesisë së Këshillit të Ministrave me 
Këshillin Kontrollues, mbi refuzimin e propozimit të 
parimeve ligjore të përgjithshme. 

08.28.1929 - 
09.05.1929 

3 

VI-315 Ligj dhe korrespondencë e zhvilluar ndërmjet 
Kryeministrisë, Ministrisë së Punëve të Brendshme 
dhe Ministrisë së Drejtësisë, mbi dërgimin tek gjithë 
prefekturat dhe nënprefekturat nga një ekzemplar të 
Kodit Civil. 

02.22.1929 - 
05.24.1929 

53 

VI-318 Korrespondencë e zhvilluar ndërmjet Kryeministrisë, 
Pallatit Mbretëror, Ministrisë së Punëve të Jashtme etj. 
mbi dërgimin e flamurëve të princave të Italisë dhe 
mbi masat që duhen marrë për ata që ngrenë flamurin 
italian mbi banimet ose tendat e tyre. 

06.11.1929 - 
09.20.1929 

6 

VI-319 Korrespondencë e zhvilluar ndërmjet Ministrisë së 
Financave dhe Ministrisë së Punëve Botore mbi 
njoftimin e zyrave të doganës që të veprojë sipas 
orarit të mëparshëm. 

07.15.1929 - 
07.24.1929 

4 

VI-320 Korrespondencë e zhvilluar ndërmjet Kryesisë së 
Këshillit të Ministrave me Këshillin e Shtetit, mbi 
vulosjen ose firmosjen e projektligjeve ose 
projektrregulloreve. 

08.10.1929 - 
08.14.1929 

2 
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VI-321 Korrespondencë e zhvilluar ndërmjet Kryesisë së 
Këshillit të Ministrave, Këshillit të Shtetit, Ministrisë 
së Punëve të Brendshme, mbi dërgimin e vendimit të 
Seksionit të Administratës së Këshillit të Shtetit dhe 
komunikimi i të interesuarve lidhur me disa kërkesa 
apelore. 

04.17.1929 - 
12.15.1929 

9 

VI-323 Dekretligj, qarkore dhe korrespondencë e zhvilluar 
ndërmjet Kryeministrisë me Oborrin Mbretëror, mbi 
stemën dhe flamurët e shtetit. 

05.03.1929 - 
08.20.1929 

12 

VI-324 Korrespondencë e zhvilluar ndërmjet Kryeministrisë 
me Ministrinë e Punëve të Brendshme, mbi portretet e 
Mbretit për t'u vendosur nëpër zyrat qeveritare. 

05.30.1929 - 1 

VI-325 Korrespondencë e zhvilluar ndërmjet Kryesisë së 
Këshillit të Ministrave me Pallatin Mbretëror, mbi 
nënshkrimin e procesverbalit të materialit që është 
dorëzuar nga Italia prej Komandës së Fuqisë Armate 
dhe prej Ministrisë së Financës. 

07.31.1929 - 
08.02.1929 

2 

VI-326 Korrespondencë ndërmjet Kryeministrisë me 
Ministrinë e Financave e telegrame mbi dërgimin e 
banderoleve. 

06.05.1929 - 
07.12.1929 

9 

VI-327 Njoftim i shoqërisë " Stamles " drejtuar Kryeministrisë 
mbi garancinë që jep kjo shoqëri për të shtypur 
materiale të ndryshme. 

02.02.1929 - 1 

VI-328 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi ndryshimin e 
orarit për mbledhjet e Këshillit të Ministrave si dhe 
korrespondencë ndërmjet Drejtorisë së Përgjithshme 
të Pensioneve Civile me Ministrinë e Financave për 
mosrespektimin në marrjen pjesë në mbledhje. 

01.03.1929 - 
11.16.1929 

2 

VI-329 Korrespondencë ndërmjet Këshillit të Shtetit, Kryesisë 
së Këshillit të Ministrave dhe Ministrisë së Punëve të 
Brendshme mbi kërkesën apelore të një personi. 

02.14.1929 - 
06.26.1929 

8 

VI-330 Korrespondencë ndërmjet Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave, mbi caktimin e vendit për varrezat 
katolike në Tiranë. 

11.18.1929 - 
11.21.1929 

2 

VI-331 Korrespondencë e zhvilluar ndërmjet Kryesisë së 
Këshillit të Ministrave mbi nevojën për banesa të 
familjeve të oficerëve. 

11.08.1929 - 
11.09.1929 

2 

VI-332 Korrespondencë e zhvilluar ndërmjet Kryeministrisë, 
Ministrisë së Punëve të Brendshme, Komandës së 
Mbrojtjes Kombëtare, mbi pushime, emërime të 
peshkopëve. 

09.28.1929 - 
11.04.1929 

8 

VI-333 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe korrespondencë 
e zhvilluar ndërmjet Kryeministrisë dhe Ministrisë së 
Punëve të Jashtme, mbi dekorime për ndihmën që i 
kanë dhënë kishës ortodokse autoqefale si dhe mbi 
formimin e një komisioni për mbrojtjen e kishës 
ortodokse shqiptare. 

02.22.1929 - 
03.23.1929 

7 
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VI-334 Dekret mbi aprovimin dhe zbatimin e Statutit të 
Komitetit Mysliman si dhe korrespodencë ndërmjet 
Kryeministrisë dhe Ministrisë së Punëve të 
Brendshme, mbi hapjen e një kongresi të Komunitetit 
Muhamedan dhe Ortodoks. 

05.14.1929 - 
08.19.1929 

43 

VI-335 Dekretligj mbi formimin e komiteteve fetare dhe 
korrespondencë e zhvilluar ndërmjet Kryeministrisë 
dhe Oborrit Mbretëror, mbi dërgimin e dekreteve për 
aprovimin dhe zbatimin e Statutit Kishtar Ortodoks. 

07.26.1929 - 
08.08.1929 

29 

VI-336 Korrespondencë e zhvilluar ndërmjet Kryeministrisë, 
Ministrisë së Punëve të Jashtme dhe Ministrisë së 
Punëve të Brendshme, mbi lajmërimin e prefekturave 
Korçë e Gjirokastër për të pushuar polemikën e tyre 
me shtypin grek në lidhje me çështjen kishtare. 

05.10.1929 - 
05.18.1929 

2 

VI-337 Korrespondencë e zhvilluar ndërmjet Kryeministrisë 
me Ministrinë e Punëve të Jashtme, mbi protestën për 
shpalljen e Kishës Autoqefale Shqiptare dhe për 
ndjekjet që ju bëhen të krishterëve në Shqipëri. 

01.30.1929 - 
06.11.1929 

17 

VI-338 Korrespondencë e zhvilluar ndërmjet Kryeministrisë 
me Ministrinë e Punëve të Jashtme, mbi propagandën 
e bërë kundra Kishës Autoqefale të Shqipërisë nga 
gazetat, përfaqësuesit e patriarkanës dhe nga persona 
të ndryshëm. 

05.17.1929 - 
06.03.1929 

5 

VI-339 Korrespondencë e zhvilluar ndërmjet Kryeministrisë 
me Ministrinë e Punëve të Jashtme, mbi dhënie 
ceremonive fetare për princin trashëgimtar të Italisë. 

10.29.1929 2 

VI-340 Telegrame dhe korrespondencë e zhvilluar ndërmjet 
Kryeministrisë me Ministrinë e Drejtorisë, mbi 
rregullimin e marrëdhënieve të Kishës Ortodokse 
Autoqefale Shqiptare me patriarkanën e Stambollit. 

08.09.1929 - 
08.29.1929 

4 

VI-341 Vendim i Këshillit të Ministrave mbi mospërzierjen e 
shtetit në ceremonitë fetare. 

06.21.1929 2 

VI-342 Korrespondencë e zhvilluar ndërmjet Kryeministrisë 
me Ministrinë e Drejtësisë mbi heqjen e petkut fetar 
dhe lënien e lirë të dervishit Mustafa Skrapari të 
shëtisë nëpër katund. 

01.04.1929 - 
10.30.1929 

6 

VI-343 Telegrame dhe lutje drejtuar mbretit mbi zgjidhjen e 
konfliktit të teqes së Melçanit për zgjedhjen e personit 
që do populli. 

12.04.1928 - 
11.05.1929 

12 

VI-344 Letër e përkthyer e Tric Drumandit mbi mosmarrjen 
parasysh të ankimeve të Iniz Ierotheos përsa i përket 
situatës së tij personale si dhe gjendjes së popullsisë 
ortodokse në Shqipëri. 

11.02.1929 3 

VI-345 Letër e një shoqërie amerikane dërguar Ministrisë së 
Punëve të Jashtme mbi ardhjen e turistëve në 
Shqipëri. 

12.23.1929 1 
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VI-709 Qarkore e Kryeministrisë drejtuar gjithë dikastereve 
dhe komandave, mbi mënyrën e përpilimit të akteve 
zyrtare. 

09.13.1929 1 

VI-710 Rregullorja e përgjithshme e ceremonive. 1929 11 

VI-711 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi moslejimin e 
shitjes së pasurive të disa shqiptarëve që ndodhen në 
Greqi e në Maqedoni dhe që duan të marrin 
nënshtetësi të huaj. 

08.03.1929 1 

VI-712 Qarkore e Kryesisë së Këshillit të Ministrave drejtuar 
gjithë dikastereve mbi organizimin e ceremonive me 
raste vdekje si dhe rregullorja e organizimit të 
ceremonive. 

10.11.1929 13 

VI-713 Korrespondencë e Kryeministrisë me Ministrinë e 
Punëve të Jashtme, mbi dhënie nënshtetësie si dhe 
caktimi i distancës për qarkullimin e nënshtetasve të 
huaj në tokën shqiptare dhe pajisjen me leje përkatëse. 

08.30.1929 - 
09.17.1929 

7 

VI-714 Telegram urimi dërguar Kryeministrit Koço Kote me 
rastin e formimit të kabinetit të ri. 

01.18.1929 - 
09.20.1929 

2 

VI-748 Njoftim i Kryeministrisë drejtuar Drejtorisë së fletores 
" Shqipëria e re " në Kostancë që telegramet të 
shtypen duke diferencuar fjalën Alba ose Albagence 
Agjencia Telegrafike Shqiptare, për të hequr 
përgjegjësinë e Zyrës së Shtypit. 

10.24.1929 1 

VI-749 Telegram mbi njoftimin e vdekjes së Marshall Tochit. 03.20.1929 3 

VI-750 Telegram dërguar Kryeministrisë mbi pritjen që i 
bëhet Dr.Vallirohinit. 

06.24.1929 2 

VI-751 Telegram i Kryeministrisë mbi zgjedhjet e delegatëve 
të Kongresit Panortodoks. 

06.12.1929 2 

VI-752 Korrespondencë ndërmjet Konsullatës Shqiptare në 
Korfuz, Kryeministrisë etj. mbi dërgimin e një 
telegrami të një komisioni vorioepiriotësh të Korfuzit, 
me anën e të cilit protestojnë për çështjen e Kishës 
Autoqefale dhe për ndjekjen që u bëhen gjoja të 
krishterëve. 

05.13.1929 - 
06.06.1929 

7 

VI-753 Telegram falenderimi drejtuar Kryeministrit nga 
arkëtari i Himarës, për përkrahjen që i bën Kishës 
Ortodokse Autoqefale. 

10.01.1929 1 

VI-789 Lutje të ndryshme drejtuar Kryeministrisë nga 
populli për problemet që kanë. 

02.13.1929 24 

VI-790 Njoftim i mbretit Zog dërguar Kryeministrisë në 
Tiranë mbi çështjen e kryetarëve dhe të anëtarëve të 
Diktimit të cilët të merren vetëm me punë që ju 
përshtaten atyre sipas funksioneve që kanë për të 
shpejtuar shqyrtimin e përfundimin e vendimeve 
gjyqësore të referuara. 

04.27.1929 2 
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VI-791 Korrespondencë e Kryeministrisë me Departamentin 
Ushatarak me Komandën e Përgjithshme të 
Xhandarmërisë, mbi studimin e themelimit të një 
Poste Xhandarmërie në Vrakë të Shkodrës duke qenë 
se ajo zonë frekuentohet prej elementësh të huaj. 

10.17.1929 - 
10.30.1929 

3 

VI-792 Projekt-dekret-ligj mbi emërimin e 2 specialistëve të 
huaj në Drejtorinë e Përgjithshme të Postë-Telegrafeve 
me rrogë mujore 400 dhe 30 franga ari. 

1929 1 

VI-793 Rregullore e përgjithshme e ceremonive. 1929 12 

    

  


