
Numri i 
dosjeve 

Titulli Viti 
(filluar-
mbaruar) 

Numri i 
fletëve 

I Politiko - Juridike.   

I-1205/a Vendime dhe korrespondencë me Ministrinë e 
Punëve të Brendshme për internime persona të 
ndryshëm me karakter politik dhe ordiner, 
familjeve dhe lirim nga internimi. 

09.22.1931 - 
02.22.1933 

265 

I-1230 Vendime e korrespondencë me Ministrinë e 
Punëve të Jashtme etj për çështjen e dorëzimit 
reciprok të të arratisurve shqiptarë në Jugosllavi 
dhe anasjelltas. 

08.21.1930 - 
03.09.1933 

28 

I-
1275/1b 

Vendime origjinale. 10.04.1932 - 
02.27.1933 

180 

I-1278 Projektligje e vendime mbi sigurimin publik. 01.28.1932 - 
02.17.1933 

123 

I-1280 Vendim mbi lejimin e kthimit në Shqipëri të 
arratisurit politik Anesti Qesari nga Himara si dhe 
lutja përkatëse. 

12.19.1932 - 
02.06.1933 

5 

I-1281 Vendime dhe korrespondencë me Ministrinë e 
Punëve të Brendshme mbi marrje masash për 
kapjen, dorëzimin e personave të arratisur deri në 
shpërblime për vrasjen e tyre. 

01.12.1932 - 
02.24.1933 

55 

I-1282 Projektligj mbi pushimin e ndjekjeve penale 
kundër disa të arratisurve të dorëzuar. 

03.16.1933 - 
11.11.1933 

20 

I-1283 Vendime dhe korrespondencë me Oborrin 
Mbretëror, Ministrinë e Punëve të Brendshme mbi 
interpretime, konfiskim pasurish e djegie shtëpish 
të personave përkrahës të të arratisurve si dhe 
falje e disa prej tyre. 

01.25.1932 - 
11.25.1933 

204 

I-1285 Dekret Mbretëror, lutje të personave të ndryshëm 
dhe korrespondencë me Ministrinë e Drejtësisë 
mbi dënimin me vdekje, faljen e zbritjen e 
burgimeve të vrasësve dhe vjedhësve etj. 

01.07.1932 - 
11.08.1933 

213 

I-1290 Vendime mbi censurimin e gazetave të huaja dhe 
ndalimin e botimit të gazetave shqiptare " 
Përparimi " e " Drita ". 

10.14.1932 - 
02.22.1933 

9 

I-1292 Mendime dhe korrespondencë me Ministrinë e 
Drejtësisë mbi të drejtën e ushtrimit të profesionit 
personal që janë dënuar për faje politike. 

08.10.1932 - 
03.28.1933 

18 

I-1298 Vendim dhe korrespondencë e Kryeministrisë me 
Ministrinë e Punëve të Jashtme mbi pjesëmarrjen 
e Parlamentit tonë në lidhjen interparlamentare 
me qendër në Gjenevë. 

09.20.1932 - 
02.24.1933 

24 



I-1300 Vendim i Këshillit të Ministrave mbi ftesat që i 
bëhen Qeverisë Shqiptare për të marrë pjesë në 
konferenca ndërkombëtare, si dhe 
korrespondenca përkatëse. 

08.27.1932 - 
12.21.1933 

19 

I-1301 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe 
korrespondencë ndërmjet Kryeministrisë dhe 
Ministrisë së Punëve të Jashtme mbi pranimin e 
procedurës së caktuar prej Lidhjes së Kombeve 
për zgjidhjen miqësore të konflikteve ekonomike. 

10.24.1932 - 
05.17.1933 

4 

I-1309 Vendime e korrespondencë me Ministrinë e 
Punëve të Jashtme mbi propozimin e gjuhës greke 
në përpilimin e lejekalimeve të banorëve të kufirit. 

04.14.1932 - 
02.22.1933 

8 

I-1319 Dekretligj mbi krijimin e Këshillit Ekonomik. 06.17.1932 - 
09.13.1933 

4 

I-1321 Ligj, vendim, rregullore e qarkore mbi krijimin e 
Arkivit të Shteti dhe të kronikës historike. 

12.23.1932 - 
01.23.1933 

30 

I-1337 Vendim dhe korrespondencë e Kryeministrisë me 
Ministrinë e Punëve të Jashtme mbi emërime, 
transferime, pushime konsujsh e përfaqësish të 
Qeverisë Shqiptare në shtete të tjera, si dhe të 
personelit të Ministrisë së Punëve të Jashtme. 

02.07.1932 - 
03.03.1933 

210 

I-1338/a Korrespondencë e Kryeministrisë me Oborrin 
Mbretëror dhe Ministrinë e Drejtësisë mbi 
emërime, gradime, transferime, pushime etj, të 
personelit vartës të Ministrisë së Drejtësisë. 

10.24.1932 - 
08.30.1933 

214 

I-1340 Korrespondencë e Kryeministrisë me Ministrinë e 
Punëve të Brendshme, prefekturave etj, mbi 
emërime, pushime, transferime të personelit të 
Ministrisë së Punëve të Brendshme. 

12.31.1931 - 
04.10.1933 

223 

I-1341/1 Lutje të personave të ndryshëm dhe 
korrespondencë e Kryiministrisë me Ministrinë e 
Punëve të Brendshme etj, mbi emërimet, 
pushimet e transferime  të personelit të 
prefekturave, nënprefekturave, komunave dhe 
katundarive. 

02.01.1932 - 
02.22.1933 

203 

I-
1341/1a 

Lutje të personave të ndryshëm dhe 
korrespondencë e Kryiministrisë me Ministrinë e 
Punëve të Brendshme etj, mbi emërimet, 
pushimet e transferime  të personelit të 
prefekturave, nënprefekturave, komunave dhe 
katundarive. 

02.18.1932 - 
06.23.1933 

199 

I-
1341/1b 

Lutje të personave të ndryshëm dhe 
korrespondencë e Kryeministrisë me Ministrinë e 
Punëve të Brendshme etj, mbi emërimet, 
pushimet e transferime  të personelit të 
prefekturave, nënprefekturave, komunave dhe 
katundarive. 

09.23.1932 - 
08.29.1933 

135 



I-1345 Korrespondencë e Kryeministrisë me Ministrinë e 
Financave, Ministrinë e Punëve të Brendshme etj, 
mbi paraqitjen e jetëshkrimeve nga nëpunës të 
ndryshëm për efekt financiar. 

01.23.1932 - 
02.06.1933 

76 

I-1351/a Kërkesa të emigrantëve të ndryshëm për instalim, 
dhënie toke e ndihme, si dhe korrespondencë e 
Kryeministrisë me Ministrinë Financave, 
Ministrinë e Punëve të Brendshme, Drejtorinë e 
Reformës Agrare etj, për këtë problem. 

11.19.1932 - 
08.21.1933 

134 

I-1352 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe 
korrespondencë ndërmjet Kryeministrisë dhe 
Ministrisë së Punëve të Jashtme mbi gjendjen e 
mjerueshme të nënshtetasve shqiptarë në Kongo 
të Belgjikës dhe mbi demarshet që duhen bërë për 
mbrojtjen e interesave të emigrantëve shqiptarë. 

11.23.1932 - 
02.24.1933 

3 

I-1355 Korrespondencë e Kryeministrisë me Ministrinë e 
Punëve të Jashtme mbi emigracionin e kosovarëve 
për në Turqi. 

02.21.1933 3 

I-1357 Vendime e korrespondencë e Kryeministrisë me 
Ministrinë e Punëve të Jashtme dhe Oborrin 
Mbretëror mbi çështjen e pasurive të shqiptarëve 
në Greqi. 

03.21.1932 - 
02.04.1933 

40 

I-1359 Vendime të Këshillit të Ministrave si dhe 
korrespondencë e Kryeministrisë me Drejtorinë e 
Përgjithshme të Reformës Agrare, Ministrinë e 
Financave etj, mbi trajtimin dhe dhënien e 
ndihmave të nevojshme të emigrantëve në 
Shqipëri. 

12.31.1931 - 
06.09.1933 

81 

I-1362 Vendime origjinale që nga Nr.1 - 399. 01.04.1933 - 
03.22.1933 

220 

I-1362/a Vendime origjinale që nga Nr.1 - 399. 03.22.1933 - 
06.23.1933 

228 

I-1362/1 Vendime origjinale që nga Nr. 400 - 1000. 06.23.1933 - 
09.28.1933 

229 

I-
1362/1a 

Vendime origjinale që nga Nr. 400 - 1000. 09.17.1932 - 
09.28.1933 

199 

I-1363 Procesverbal dhe korrespondencë e 
Kryeministrisë me Ministrinë e Punëve të 
Brendshme mbi kërkim hetimesh rreth një personi 
i cili mban në shtëpi një person të lidhur. 

11.11.1933 - 
12.15.1933 

5 

I-1364 Vendime dhe korrespondencë me Ministrinë e 
Punëve të Brendshme, Ministrinë e Drejtësise, 
Ministrinë e Financave mbi internimin e 
personave të ndryshëm si propagandistë 
kontrabande dhe për vrasje. 

03.13.1933 - 
12.14.1933 

88 



I-1365 Vendime dhe korrespondencë me Ministrinë e 
Punëve të Brendshme dhe prefekturat mbi 
internimin e familjeve të personave të arratisur, 
sekuestrimin e pasurisë etj. 

03.19.1932 - 
06.18.1933 

113 

I-1366 Korrespondencë e Kryeministrisë me Ministrinë e 
Drejtësisë dhe Ministrinë e Punëve të Brendshme 
mbi projektrregulloren e burgjeve. 

03.15.1933 - 
08.19.1933 

66 

I-1367 Korrespondencë e Kryeministrisë me Ministrinë e 
Punëve të Brendshme, Departamentin Ushtarak 
dhe Ministrinë e Drejtësisë mbi burgime, kërkesa 
për falje dënimi të personave të ndryshëm. 

01.19.1932 - 
11.15.1933 

152 

I-1368 Projektligj mbi zgjatimin e afatit të ligjit të të 
dënuarve për faje politike. 

12.15.1933 - 
12.21.1933 

7 

I-1369 Vendime dhe korrespondencë e Kryeministrisë 
me Ministrinë e Punëve të Brendshme mbi 
zhdukjen e kriminelëve të arratisur. 

03.09.1933 - 
04.25.1933 

8 

I-1371 Korrespondencë me Ministrinë e Drejtësisë dhe 
Oborrin Mbretëror mbi ankimet e një gruaje për 
rrahje dhe grabitje nga disa persona. 

07.17.1933 - 
08.21.1933 

4 

I-1372 Korrespondencë me Ministrinë e Punëve të 
Brendshme mbi armët e zëna pa leje. 

03.14.1933 1 

I-1373 Vendim dhe korrespondencë me Ministrinë e 
Drejtësisë mbi mënyrën e shpërndarjes të revistës 
"Jurispodenca Shqiptare". 

06.24.1933 - 
08.08.1933 

2 

I-1374 Vendim dhe korrespondencë me Drejtorinë e 
Shtypit mbi ndalimin e fletores " Shqipëria e Re " 
që botohet në Rumani për të hyrë në Shqipëri. 

05.31.1933 - 
10.24.1933 

3 

I-1375 Vendime dhe korrespondencë me Ministrinë e 
Punëve të Brendshme mbi emërime të konsujve, 
etj. në Shqipëri. 

02.07.1933 - 
12.31.1933 

30 

I-1376 Vendime dhe korrespondencë me Ministrinë e 
Punëve të Brendshme mbi ftesat që i bëhen 
Shqipërisë për të marrë pjesë në konferencat, 
mbledhje të ndryshme me karakter politiko - 
shoqërore. 

10.19.1932 - 
11.07.1933 

19 

I-1377 Ligji mbi traktatin e natyralizimit midis 
Shqipërisë dhe Shteteve të Bashkuara të 
Amerikës. 

04.10.1933 - 
05.23.1933 

9 

I-1378 Korrespondencë në lidhje me raportin e grupit 
tonë kombëtar mbi Konferencën Ballkanike të 
Bukureshtit. 

05.01.1933 - 
12.31.1933 

4 

I-1379 Ligj mbi pranimin e miqësisë midis Mbretërisë 
Shqiptare dhe Republikës së Uruguait nënshkruar 
në Romë. 

04.15.1933 - 
05.28.1933 

7 



I-1382 Vendim dhe korrespondencë me Ministrinë e 
Punëve të Brendshme dhe Ministrinë e Financave 
mbi ndarjen e kapitalit të Detes Publike Otomane. 

02.26.1933 - 
12.16.1933 

11 

I-1383 Mbi burimet që i dërgohen kombit turk nga ana e 
Qeverisë Shqiptare me rastin e mbushjes së 10 
vjetorit të Proklamimit të Republikës Turke. 

10.28.1933 - 
11.03.1933 

2 

I-1384 Mbi komunikimin që i bën Legata Rumune 
Kryesisë së Këshillit të Ministrave mbi tedeumin 
që do të mbahet me rastin e përvjetorit të fronit 
mbretëror Karl II-të. 

06.03.1933 2 

I-1385 Korrespondencë me Ministrinë e Punëve të 
Jashtme mbi lidhjen e një marrëveshje me Greqinë 
për të ndihmuar të vobektit shqiptarë në Greqi 
dhe anasjelltas prej qeverive respektive. 

11.06.1933 3 

I-1386 Mbi ftesën që i bëhet Shqipërisë për të marrë pjesë 
në konferencat e punës ( teknike ) që do të 
mbahen në Gjenevë. 

05.10.1933 - 
05.27.1933 

4 

I-1387 Korrespondencë me Ministrinë e Punëve të 
Brendshme, Departamentin Ushtarak mbi ndarjen 
administrative të komunave. 

03.08.1933 - 
03.13.1933 

2 

I-1389 Lutje e Kryepleqësisë dhe të popullit të 
Nënprefekturës së Çamërisë dhe korrespondencë 
e Kryeministrisë me Ministrinë e Punëve të 
Brendshme dhe Prefekturën e Konispolit që 
katundaria e postëkomanda të vendosen në 
katundin Sopik. 

07.10.1933 - 
07.19.1933 

5 

I-1390 Dekretligj mbi krijimin e rrethkomandës së 
Librazhdit. 

03.03.1933 - 
03.09.1933 

4 

I-1393 Ligj dhe korrespondencë me Kryesinë e 
Paralamentit mbi modifikimin e disa neneve për 
zyrat e hipotekave. 

03.16.1933 - 
04.22.1933 

14 

1394 Projektligj dhe korrespondencë e Kryeministrisë  
me Kryesinë e Parlamentit mbi shtimin e disa 
neneve të kapitullit të II-të të Kodit Penal. 

02.23.1933 - 
04.15.1933 

21 

I-1395 Qarkore drejtuar gjithë ministrive, komandave 
dhe drejtorive të shtypit mbi disa ndryshime në 
Statutin Themeltar të Mbretërisë. 

04.02.1933 - 
04.22.1933 

5 

I-1396 Qarkore dhe korrespondencë e Ministrisë së 
Drejtësisë me Kryeministrinë mbi përpilimin e 
rregulloreve nga ana e dikastereve që kanë 
organizator të huaj. 

02.20.1933 - 
02.27.1933 

3 

I-1397 Korrespondencë e Kryeministrisë me Ministrinë e 
Punëve të Brendshme dhe prefekturat mbi 
inspektimet e bashkive dhe komunave për 
kontrollimin e veprimeve të ndryshme. 

01.11.1933 - 
12.09.1933 

17 



I-1398 Mendim dhe korrespondencë me Kryesinë  e 
Këshillit të Ministrave me Komandën e Mbrojtjes 
Kombëtare mbi përbërjen e Gjyqit të Lartë 
Ushtarak. 

06.23.1933 - 
08.05.1933 

8 

I-1399 Korrespondencë me Kryesinë e Parlamentit mbi 
zgjedhjet e Parlamentit për sesionin e II-të të 
Legjslaturës së II-të. 

10.24.1933 2 

I-1400 Vendime dhe korrespondencë me Oborrin 
Mbretëror për zgjatjen e sesionit të Parlamentit. 

03.10.1933 - 
03.14.1933 

4 

I-1401 Dekretligj dhe korrespondencë e Kryeministrisë 
me Kryesinë e Parlamentit për zgjedhjen e 
antarëve të Dhomës së Deputetëve. 

02.21.1933 - 
03.08.1933 

5 

I-1402 Korrespondencë e Ministrisë së Punëve të 
Brendshme me  Kryesinë e Parlamentit mbi 
zgjedhjen e deputetit të Prefekturës së Shkodrës. 

02.07.1933 - 
05.04.1933 

24 

I-1403 Lutje e një personi dhe korrespondencë me 
Oborrin Mbretëror për t'u emëruar në 
Kryeministri. 

07.10.1933 2 

I-1405 Kërkesa të personave të ndryshëm dhe 
korrespondencë me Oborrin Mbretëror mbi 
emërime, pushime, transferime në Këshillin e 
Shtetit. 

02.28.1933 - 
12.21.1933 

11 

I-1406 Korrespondencë me Ministrinë e Financave dhe 
Këshillin Kontrollues mbi emërime, pushime, 
transferime në Këshillin Kontrollues. 

02.11.1933 - 
10.24.1933 

12 

I-1407 Vendime dhe korrespondencë me Ministrinë e 
Punëve të Brendshme dhe Oborrin Mbretëror mbi 
emërime, pushime, transferime për personel 
bashkie. 

02.14.1933 - 
09.15.1933 

34 

I-1408 Korrespondencë me Ministrinë e Punëve të 
Brendshme mbi emërime, pushime, transferime 
për personel burgu. 

02.28.1933 - 
12.21.1933 

28 

I-1411 Korrespondencë e Kryeministrisë me Ministrinë e 
Drejtësisë dhe Oborrin Mbretëror mbi kërkesa, 
emërime, pushime, transferime, gradime, 
abuzime të personelit gjygjësor. 

01.12.1933 - 
11.18.1933 

111 

I-1412 Korrespondencë me Ministrinë e Punëve të 
Brendshme mbi emërime, pushime, transferime, 
abuzime në detyrë të nëpunësve të komunave, 
prefekturave dhe nënprefekturave. 

12.20.1931 - 
04.13.1933 

202 

I-1412/1 Korrespondencë me Ministrinë e Punëve të 
Brendshme mbi emërime, pushime, transferime, 
abuzime në detyrë të nëpunësve të komunave, 
prefekturave dhe nënprefekturave. 

07.14.1933 - 
12.11.1933 

200 



I-
1412/1a 

Korrespondencë me Ministrinë e Punëve të 
Brendshme mbi emërime, pushime, transferime, 
abuzime në detyrë të nëpunësve të komunave, 
prefekturave dhe nënprefekturave. 

11.12.1933 200 

I-1414 Vendim dhe korrespondencë me Ministrinë e 
Financave mbi mosemërimin e nëpunësve të 
ndryshëm pa marrë pëlqimin e Këshillit të 
Ministrave. 

09.26.1933 2 

I-1415 Vendim, raport dhe korrespondencë me Këshillin 
e Shtetit mbi gjendjen juridike, kategorizimin dhe 
rregullimin hierarkik të nëpunësve civil të shtetit. 

09.27.1933 - 
11.15.1933 

34 

I-1416 Korrespondencë me Ministrinë e Punëve të 
Jashtme mbi dekretimin nga ana e mbretit të 
Shqipërisë për dekorimin e një shtetasi të huaj me 
dekoratën " Kordon i Madh të Urdhërit të 
Skënderbeut " si dhe mbi kërkesën e një personi 
për të mbajtur një dekoratë që ja ka dhënë Qeveria 
Çekosllavake, për shërbimin e tij pranë 
Konsullatës Çekosllavake në Selanik. 

07.10.1933 - 
12.20.1933 

4 

I-1417 Korrespondencë me Ministrinë e Punëve të 
Brendshme dhe Departamentin Ushtarak mbi 
detyrat e anëtarëve  të gjygjit për faje politike. 

03.27.1933 - 
04.27.1933 

5 

I-1418 Dekretligj, vendime dhe korrespondencë me 
Drejtorinë e Reformës Agrare, Ministrinë e 
Financave mbi instalim emigrantësh dhe trajtimi i 
tyre ekonomik. 

01.09.1933 - 
10.10.1933 

200 

I-1980 Vendim i Këshillit të Ministrave mbi shkarkimin 
nga puna të nëpunësve që paguheshin në bazë të 
fondeve të bilancit të jashtëzakonshëm dhe në 
ngarkimin e kryerjes së detyrave të këtyre nga 
nëpunësit e tjerë. 

07.03.1933 - 
07.07.1933 

4 

I-2105 Vendim dhe korrespondencë e Kryeministrisë me 
Ministrinë e Financave, Ministrinë e Punëve 
Botore etj. mbi emërime, pushime e transferime të 
personave të ndryshëm, si dhe lista e personelit të 
Drejtorisë së Përgjithshme të Reformës Agrare për 
ushtrimin financiar 1932-1933. 

09.14.1932 - 
05.06.1933 

16 

I-2106 Dekret mbretëror, vendim dhe korrespondencë e 
Kryeministrisë me Ministrinë e Punëve të Jashtme 
e Ministrinë e Oborrit Mbretëror, mbi krijimin e 
një Konsullate Nderi të Shqipërisë në Pire (Greqi), 
si dhe dekretimi i emërimit Konsull Nderi të Z. 
Athanassoulas. 

11.09.1933 - 
11.24.1933 

8 

I-2107 Lajm i Agjencisë Bullgare lidhur me notën që 
qeveria bullgare i ka dorëzuar ministrit jugosllav 
në Sofje dhe që ka të bëjë me mbajtjen e Kongresit 
Maqedonas Garna-Djaumaga. 

03.10.1933 1 



I-2108 Korrespondencë e Kryeministrisë me Ministrinë e 
Punëve të Jashtme e Ministrinë e Ekonomisë 
Kombëtare, mbi vërejtjen që i është hequr 
Qeverisë Shqiptare nga Zyra e Punës 
Ndërkombëtare për mosparaqitjen e raporteve 
sipas konventave që ka ratifikuar. 

06.05.1933 - 
10.04.1933 

7 

I-2109 Shënime në të cilat bëhet fjalë për një ndërrim 
kabineti dhe mbi diskutimin e bilancit në Dhomën 
e Deputetëve. 

12.13.1933 1 

I-2113 Telegram dërguar Kryeministrit Pandeli 
Evangjelit, mbi kujdesin që tregon një nënë plakë 
për amnistinë e djalit të saj. 

09.15.1933 2 

I-2114 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi internimin e 
dy personave si kontrabandistë të duhanit. 

07.28.1933 1 

II Ushtarake.   

II-337 Rregullorja e përgjithshme e Gjindarmërisë 
Shqiptare dhe dokumentet përkatëse për 
aprovimin e saj. 

09.07.1931 - 
01.23.1933 

127 

II-354 Korrespondencë me Oborrin Mbretëror, 
Ministrinë e Punëve të Jashtme dhe Ministrinë e 
Punëve të Brendshme, mbi emërime, dorëheqje, 
transferime, sjellje etj të ushtarakëve. 

01.26.1932 - 
02.07.1933 

57 

II-360 Korrespondencë me Oborrin Mbretëror, mbi 
rekrutimin e shtetasve shqiptarë që banojnë jashtë 
shtetit. 

01.30.1932 - 
01.17.1933 

11 

II-363 Korrespondencë me Oborrin Mbretëror dhe 
Komandën e Mbrojtjes Kombëtare, mbi ndërtime 
ushtarake e furnizimin e tyre. 

08.01.1932 - 
12.12.1933 

33 

II-370 Kërkesa të personave të ndryshëm dhe 
korrespondencë me Komandën e Mbrojtjes 
Kombëtare, mbi emërime, pushime, transferime, 
gradime të personelit ushtarak. 

08.01.1932 - 
03.16.1933 

9 

II-371 Ligj, mbi ndryshimin e kuadrit të oficerëve të 
Gjindarmërisë. 

09.23.1932 - 
11.25.1932 

19 

II-372 Korrespondencë me Kryesinë e Parlamentit dhe 
me Departamentin e Gjindarmërisë në lidhje me 
dekretligjin, mbi ndryshimin e kuadrit buxhetor 
të oficerëve të Gjindarmërisë. 

12.13.1933 - 
12.30.1933 

5 

II-373 Projekt mbi dekretligjin, mbi detyrat dhe 
kompetencat e personelit nënoficer të 
Gjindarmërisë. 

10.10.1933 - 
11.03.1933 

20 



II-374 Korrespondencë me Ministrinë e Punëve të 
Brendshme me Departamentin Ushtarak, mbi 
thirrjen, mbledhjen, stërvitjen dhe përjashtimin 
nga shërbimi ushtarak, rekrutët dhe rezervistët të 
thirren dhe mbi marrjen e masave kundra atyre 
personave, që i shmangen shërbimit ushtarak. 

02.09.1933 - 
11.23.1933 

43 

II-375 Korrespondencë me Ministrinë e Punëve të 
Brendshme në lidhje me dekretin mbretëror, mbi 
rregullat për stërvitjen e ushtarakëve në lirim. 

04.15.1933 - 
05.26.1933 

8 

II-376 Projektligj, mbi rregullimin dhe ndryshimin e disa 
dispozitave legjislative të Ushtrisë Kombëtare. 

01.05.1933 - 
09.23.1933 

32 

II-377 Projektligje dhe rregullorja, mbi organizimin, 
detyrat dhe kompetencat e Armës së 
Gjindarmërisë Mbretërore. 

09.17.1931 - 
08.31.1933 

171 

II-378 Instruksione për zbatimin e ligjit, mbi gjendjen e 
oficerëve të Forcave të Armatosura. 

01.25.1932 - 
03.17.1933 

80 

II-379 Korrespondencë me Departamentin Ushtarak, 
mbi shtypjen e Kodit Penal Ushtarak. 

03.30.1933 - 
04.11.1933 

2 

II-380 Mendim dhe korrespondencë me Kryesinë e 
Parlamentit, Këshillin e Shtetit, mbi krijimin e 
gradës nënrreshter në ushtri. 

03.21.1933 - 
03.31.1933 

7 

II-381 Ligj, mbi ndryshimin e një neni të ligjit për 
Shkollën e Plotësimit të Oficerëve. 

08.23.1933 - 
11.25.1933 

16 

II-382 Korrespondencë me Ministrinë e Punëve të 
Brendshme me Departamentin Ushtarak, mbi 
funksionimin e kurseve paraushtarake. 

03.04.1933 - 
09.27.1933 

13 

II-383 Vendime dhe korrespondencë me Departamentin 
Ushtarak, mbi marrjen në shërbim të usharëve me 
kontratë të disa organizatave italiane. 

01.06.1933 - 
02.03.1933 

9 

II-384 Korrespondencë me Ministrinë e Punëve të 
Jashtme në lidhje me mendimin që jep Shqipëria, 
mbi propozimin e Anglisë në Konferencën e 
Çarmatimit. 

02.15.1933 - 
02.28.1933 

2 

II-385 Korrespondencë me Ministrinë e Punëve të 
Jashtme dhe me Ministrinë e Punëve të 
Brendshme, mbi pritjen e fletës angleze që vjen në 
Shqipëri. 

06.23.1933 4 

II-386 Korrespondencë me Departamentin Ushtarak, 
mbi pjesëmarrjen nga ana e qeverisë sonë në 
korrespondencën ndërkombëtare, për studimin e 
qeverisë sonë në Konferencën Ndërkombëtare, 
për studimin e të drejtës private ajrore që mbahet 
në Romë. 

02.11.1933 2 



II-387 Material i Lidhjes së Kombeve nga Konferenca për 
Pakësimin dhe Kufizimin e Armatimeve. 

03.08.1933 18 

II-495 Korrespondencë e Kryeministrisë me Ministrinë e 
Arsimit, Komandën e Mbrojtjes Kombëtare, mbi 
marrjen nën armë si rekruta apo rezerva të disa 
arsimtarëve për në Shkollën e Plotësimit të 
Oficerëve si dhe kontrollimi i tyre. 

05.30.1933 - 
07.22.1933 

9 

III Ekonomi - Financë.   

III-1708 Vendime të Këshillit të Ministrave, pasqyra dhe 
korrespondencë ndërmjet Kryeministrisë, 
Ministrisë së Financave, Ministrisë së Punëve 
Botore, Këshillin Kontrollues etj. mbi buxhetin 
konsuntiv 1928-1929 dhe mbi ushtrimin e buxhetit 
financiar për vitin 1929 -1930 si dhe buxheti 
preventiv i Këshillit Kontrollues. 

10.03.1928 - 
01.23.1933 

562 

III-1894 Rregullore dhe korrespondencë e Kryeministrisë 
me Departamentin Ushtarak, Ministrinë e 
Ekonomisë Kombëtare etj., mbi rekuizimin e 
kafshëve dhe masat e marra për përmirësimin e 
kafshëve. 

01.04.1930 - 
01.04.1933 

167 

III-1910 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi 
mirëmbajtjen e rrugëve, kanaleve, hekurudhave, 
bulevardeve, stadiumeve mbi lidhje kontrate për 
ta si dhe korrespondenca përkatëse. 

11.25.1929 - 
04.26.1933 

333 

III-2019 Kërkesa nga persona të ndryshëm drejtuar 
Qeverisë, mbi pagesën e dëmeve të shkaktuara në 
kohën e triumfit të legalitetit dhe dëmshpërblime 
të ndryshme. 

12.12.1929 - 
07.21.1933 

26 

III-2080 Projektligj mbi rregullimin e sistemit vaditës. 03.12.1931 - 
04.15.1933 

43 

III-2091 Vendime dhe korrespondenca e Kryeministrisë 
me Ministrinë e Punëve Botore, mbi punime 
botore e komunale. 

01.05.1931 - 
10.12.1933 

132 

III-2092 Korrespondencë e Kryeministrisë me Ministrinë e 
Financave, mbi ngritje dhe meremetim 
ndërtesash. 

02.28.1931 - 
03.07.1933 

92 

III-2125 Korrespondencë e Kryeministrisë me Ministrinë e 
Punëve Botore, mbi vënien në qarkullim të 
sistemit të pullave postare. 

06.26.1931 - 
02.26.1933 

23 

III-2140 Korrespondencë  e Kryeministrisë me Ministrinë e 
Financave, Ministrinë e Punëve të Brendshme dhe 
KK Kontrollues mbi tatim mbi të ardhurat 
shtetërore. 

02.24.1931 - 
10.07.1933 

113 



III-2160 Vendim dhe korrespondencë mbi vënie gjobash 
shoqërive të ndryshme dhe pagim gjobe. 

01.07.1931 - 
01.12.1933 

212 

III-2183 Korrespondencë e Kryeministrisë me Ministrinë e 
Financave, Ministrinë e Punëve të Jashtme dhe 
Kryesinë e Këshillit të Parlamentit mbi pagimin e 
të prapambeturave. 

01.31.1931 - 
01.20.1933 

76 

III-
2196/1 

Korrespondencë e Kryeministrisë me Ministrinë e 
Financave, Ministrinë e Punëve të Brendshme, 
Ministrinë e Drejtësisë mbi çelje kredie. 

09.02.1931 - 
10.20.1933 

280 

III-2219 Korrepondencë e Këshilit Kontrollues me 
Këshillin e Ministrave, mbi krijimin e shoqërive 
anonime shqiptare. 

04.05.1932 - 
01.26.1933 

18 

III-2223 Ligj, vendim dhe rregullore mbi koncesionet e 
shfrytëzimit të karburantëve nga shoqëria italiane 
"AGIP", si dhe korrespondenca përkatëse. 

07.16.1932 - 
04.22.1933 

115 

III-2227 Dekretligj, vendim i Këshillit të Ministrave mbi 
dhënie në koncesion të ujrave termale të Llixhës 
së Elbasanit si dhe korrespondenca përkatëse për 
këtë problem. 

02.11.1932 - 
05.11.1933 

63 

III-2235 Vendim e korrespondencë e Kryesisë së Këshillit 
të Ministrave me Ministrinë e Ekonomisë 
Kombëtare, mbi marrjen në shërbim dhe trajtimin 
e specialistëve dhe punëtorëve të huaj. 

01.09.1932 - 
01.03.1933 

55 

III-2236 Korrespondencë ndërmjet Kryeministrisë dhe 
Ministrisë së Financave, mbi emërimin dhe 
pushimin e kuadrove të sektorit të industrisë. 

02.25.1932 - 
01.24.1933 

31 

III-2242 Korrespondencë e Kryeministrisë me Ministrinë e 
Punëve Botore, Ministrinë e Ekonomisë 
Kombëtare, mbi përdorimin e lëndës së drurit të 
vendit për ndërtesa. 

12.31.1932 - 
01.04.1933 

6 

III-2243 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe 
korrespondencë e Ministrisë së Ekonomisë 
Kombëtare, mbi inspektimin në fabrikën e miellit, 
makaronave dhe furrave. 

04.16.1932 - 
03.16.1933 

42 

III-2247 Raport i Ministrisë së Ekonomisë Kombëtare, mbi 
gjendjen dhe zmadhimin e fabrikës së çimentos në 
Shkodër. 

02.01.1932 - 
10.07.1933 

9 

III-2248 Korrespondencë e Kryeministrisë me Ministrinë e 
Financave, mbi pagesën e taksave nga ana e 
shoqërive industriale. 

08.30.1932 - 
02.24.1933 

5 

III-2250 Vendim i Këshillit të Ministrave mbi ftesën që bën 
Legata Amerikane, shoqërisë shqiptare për të 
marrë pjesë në mbledhjen e 16-të të Kongresit 
Gjeologjik Ndërkombëtar që do të mbahet në 
Washington. 

12.17.1932 - 
03.02.1933 

3 



III-2258 Projekt-dekret-ligj, rregullore dhe korrespondencë 
e Kryeministrisë me Ministrinë e Financave, 
Ministrinë e Ekonomisë Kombëtare, mbi dhënien 
e ndihmave shtetërore e private për përmirësimin 
e bujqësisë. 

05.13.1932 - 
04.27.1933 

57 

III-2260 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi blerjen e 
traktorëve dhe veglave për bujqësinë. 

10.13.1932 - 
02.10.1933 

11 

III-2261 Korrespondencë e Kryeministrisë me Drejtorinë e 
Përgjithshme të Reformës Agrare, mbi kërkesat e 
bujqve dhe emigrantëve për tokë. 

06.20.1932 - 
01.02.1933 

12 

III-2264 Korrespondencë e Kryeministrisë me Drejtorinë e 
Përgjithshme të Reformës Agrare dhe Ministrinë e 
Drejtësisë, mbi shitjen ose blerjen e tokave dhe 
ankime nga populli. 

01.16.1932 - 
03.16.1933 

40 

III-2266 Korrespondencë e Kryeministrisë me Ministrinë e 
Financave, Ministrinë e Punëve Botore dhe 
prefekturat mbi shkëmbimin e tokave ndëmjet 
financës e bashkisë për nevoja të ndryshme. 

08.11.1932 - 
06.06.1933 

33 

III-2272 Vendim, telegram, qarkore dhe korrespondencë e 
Kryeministrisë me Ministrinë e Financave, mbi 
mënyrën e shpërndarjes së farës bujqëve për 
mbjellje. 

06.22.1932 - 
12.14.1933 

21 

III-2273 Korrespondencë e Kryeministrisë me Ministrinë e 
Punëve të Brendshme, mbi numrin e kafshëve të 
ngarkesës në prefektura të ndryshme. 

02.23.1932 - 
04.12.1933 

24 

III-2274 Ligj dhe vendime të Këshillit të Ministrave, mbi 
masat për luftimin e sëmundjeve në blegtori si 
dhe mbi inkurajimin dhe përmirësimin e saj. 

02.13.1932 - 
01.12.1933 

54 

III-2275 Dekretligj mbi konkursin e kuajve dhe lopëve. 07.12.1932 - 
08.03.1933 

33 

III-2277 Korrespondencë e Kryeministrisë me Ministrinë e 
Ekonomisë Kombëtare, Ministrinë e Drejtësisë, 
mbi rregullimin e çështjes së kullotave dhe 
caktimin e kufijve të kullotave komunale. 

04.30.1932 - 
02.17.1933 

36 

III-2284 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi mosdhënien 
ndihmë Këshillit Ndërkombëtar të Gjahut. 

08.27.1932 - 
02.21.1933 

4 

III-2286 Vendime të Këshilit të Ministrave etj., mbi 
emërime, transferime, pushime kuadri në 
ndërtim. 

01.16.1932 - 
12.31.1933 

131 

III-2289 Vendime të Këshillit të Ministrave etj. mbi 
autorizim për punime objektesh udhëtimi dhe 
çelje fondi financiar për këto objekte. 

01.21.1933 - 
03.18.1933 

27 

III-2292 Vendime, mendime etj. mbi kondita të veçanta 
për ndërtim ndërtesash, rrugësh, vepra arti etj. 

03.17.1932 - 
02.09.1933 

84 



III-2301 Vendime të Këshillit të Ministrave etj., mbi 
aprovimin e planit të rregullimit të qyteteve 
(ndërtim rrugësh etj.). 

09.28.1932 - 
04.26.1933 

38 

III-2307 Korrespondencë e Kryeministrisë me Ministrinë e 
Financave dhe Drejtorinë e Doganës mbi 
emërime, pushime, transferime të punonjësve të 
tregtisë. 

01.11.1932 - 
02.16.1933 

144 

III-2315 Vendime të Këshillit të Ministrave mbi materiale 
për pajisje për Gjindarmërinë dhe mbajtje 
materialesh që nevojiten për infermierinë 
ushtarake si dhe korrespondenca përkatëse. 

07.05.1932 - 
03.17.1933 

12 

III-2316 Vendim i Këshillit të Ministrave si dhe 
korrespondencë me Ministrinë e Punëve të 
Jashtme, Ministrinë e Punëve të Brendshme, 
Komandën e Mbrojtjes etj., mbi shitjen e orizit 
ushtrisë nga ana e prodhuesve. 

06.11.1932 - 
03.10.1933 

18 

III-2317 Korrespondencë e Kryeministrisë me Ministrinë e 
Ekonomisë Kombëtare, mbi ndalimin e shitjes së 
akullit. 

06.11.1932 - 
06.05.1933 

12 

III-2322 Vendime dhe korrespondencë me Ministrinë e 
Drejtësisë, mbi dhënie e falje dënimi 
kontrabandistëve si dhe lutjet përkatëse. 

01.11.1932 - 
03.01.1933 

21 

III-2325 Vendime të Këshillit të Ministrave, mbi 
pjesëmarrjen në panaire ndërkombëtare tregtare. 

04.29.1932 - 
02.10.1933 

17 

III-2328 Vendim dhe korrespondencë ndërmjet 
Kryeministrisë dhe Ministrisë së Punëve të 
Jashtme, mbi hyrjen në marrëveshje me qeverinë 
daneze dhe austriake për lidhjen e një traktati 
tregtie si dhe sqarime të nenit 12 të protokollit 
shtojcë të traktatit të tregtisë me Greqinë. 

05.30.1932 - 
02.24.1933 

5 

III-2329 Vendim i Këshillit të Ministrave mbi 
marrëdhëniet tregtare të Shqipërisë me Islandën. 

02.26.1933 2 

III-2337 Dekretligj, udhëzim, relacion dhe korrespondencë 
mbi modifikimin e tarifës së përgjithshme të 
taksave doganore si dhe mbi përjashtimin nga 
taksi doganor i disa mallrave dhe materialeve 
ushtarake të importuara. 

01.27.1932 - 
02.28.1933 

135 

III-2339 Organika, emërime, pushime, transferime, 
keqsjellje etj. të punonjësve të transport - 
ndërlidhjes. 

01.18.1932 - 
02.08.1933 

167 

III-2342 Dekretligj mbi gjerësinë e rrotave të qerreve, etj., 
që udhëtojnë në rrugët publike. 

06.16.1932 - 
03.08.1933 

18 



III-2345 Korrepondencë e Kryeministrisë me Ministrinë e 
Punëve të Jashtme, Ministrinë e Ekonomisë 
Kombëtare etj., mbi marrëveshjen shqiptaro-
jugosllave në lidhje me shërbimin automobilistik 
Manastir-Korçë. 

05.07.1932 - 
10.12.1933 

9 

III-2347 Vendim i Këshillit të Ministrave mbi pranimin e 
shpenzimeve të Qeverisë Britanike mbi sigurimin 
e jetës në det. 

02.26.1933 2 

III-2350 Korrespondencë e Kryeministrisë me Komandën e 
Mbrojtjes Kombëtare, Ministrinë e Punëve Botore 
etj., mbi shërbimin telegrafik. 

01.12.1932 - 
02.20.1933 

33 

III-2355 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe 
korrespondencë me Ministrinë e Drejtësisë, 
Ministrinë e Punëve Botore etj., mbi mandatet 
postare dhe kolipostat. 

08.11.1932 - 
02.20.1933 

11 

III-2357 Korrespondencë e Oborrit Mbretëror me 
Kryeministrisë, mbi shenjat dalluese të 
aeroplanëve të vendeve të ndryshme. 

08.18.1932 - 
03.29.1933 

69 

III-2364 Dekretligj, qarkore dhe korrespondencë e 
zhvilluar ndërmjet Kryeministrisë dhe Oborrit 
Mbretëror mbi aprovimin e buxhetit preventiv për 
ushtrimin financiar të vitit 1932 - 1933. 

01.13.1932 - 
12.01.1933 

265 

III-2365 Dekretligj, raport justifikues dhe korrespondencë 
mbi aprovimin e buxheteve të institucioneve dhe 
zyrave të krijuara rishtaz. 

02.27.1932 - 
03.08.1933 

58 

III-
2366/1 

Dekretligj, vendime, raporte justifikues dhe 
korrespondencë mbi mbartjen dhe transferimin e 
fondeve në buxhet. 

05.09.1932 - 
08.30.1933 

195 

III-2373 Dekretligj, vendim dhe korrespondencë e 
Kryeministrisë me Ministrinë e Ekonomisë 
Kombëtare etj., mbi ndryshimet dhe përdorimin e 
huasë italiane. 

01.22.1932 - 
02.16.1933 

341 

III-2377 Dekretrregullore dhe korrespondencë ndërmjet 
Kryeministrisë, Ministrisë së Financave dhe 
Oborrit Mbretëror mbi taksën e monopolit të 
karburantëve. 

08.04.1932 - 
06.24.1933 

63 

III-2378 Korrespondencë ndërmjet Kryeministrisë dhe 
Ministrinë e Punëve të Jashtme, mbi taksin për 
mallrat e importuara për llogari të bashkive. 

12.31.1932 - 
03.18.1933 

6 

III-2379 Dekretligj, raport dhe korrepondencë mbi heqjen 
e taksës së konsumit për importimin e drithit. 

01.11.1932 - 
03.07.1933 

40 

III-2380 Korrespondencë ndërmjet Kryeministrisë, 
Ministrisë së Financave dhe Ministrisë së Punëve 
të Brendshme mbi taksën e shoqërive  " STAMLES 
" dhe miniera Selenicë. 

07.22.1932 - 
02.08.1933 

9 



III-2381 Ligj mbi abrogimin e ligjeve mbi pijet alkoolike si 
dhe lutje të pleqësisë së katundeve dhe esnafëve, 
mbi shtimin ose pakësimin e taksit të pijeve 
alkoolike. 

01.20.1932 - 
03.15.1933 

104 

III-2389 Rregullore mbi vënien në zbatim të ligjit mbi 
taksën e rrugëve si dhe korrespondencë ndërmjet 
Kryeministrisë dhe Ministrisë së Punëve Botore 
lidhur me këtë problem. 

01.09.1932 - 
03.20.1933 

93 

III-2394 Dekret dhe korrespondencë ndërmjet 
Kryeministrisë, Ministrisë së Financave dhe 
Ministrisë së Ekonomisë Kombëtare, mbi taksën e 
lulëzimit si dhe lutje e disa personave, të cilët 
kërkojnë që t'u paguhet kjo taksë. 

02.13.1932 - 
12.14.1933 

25 

III-2397 Promemorje dhe korrespondencë ndërmjet 
Kryeministrisë, Komandës së Mbrojtjes 
Kombëtare dhe Ministrisë së Financave mbi 
ndalesat në rrogat e oficerëve për detyrim pranë 
Unionit Militar Italian. 

01.17.1933 - 
10.30.1933 

6 

III-2398 Qarkore mbi mënyrën e nxjerrjes së gjobave dhe 
shpenzimeve gjyqësore si dhe dekrete e vendime 
mbi aplikimin dhe faljen e gjobave. 

01.05.1932 - 
10.25.1933 

320 

III-2401 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me 
Ministrinë e Punëve të Jashtme, mbi shumën e 
kontribucionit pranë Shoqërisë së Kombeve të 
Bashkuara për vitin 1933. 

10.08.1932 - 
02.21.1933 

2 

III-2402 Vendime, lutje etj., mbi pagimin e rrogave të 
personelit civil. 

10.01.1930 - 
08.29.1933 

293 

III-2404 Vendim i Këshillit të Ministrave mbi pagimin e 
rrogave të prapambetura. 

02.13.1932 - 
03.29.1933 

30 

III-2407 Dekretligj, mendim, raporte justifikues etj., mbi 
dhënien e rrogave jetike dhe shpërblimeve 
"patriotike". 

01.09.1932 - 
05.01.1933 

140 

III-2409 Projektligj, vendime, rregullore etj., mbi pagim 
shpenzime udhëtim e dieta. 

02.05.1932 - 
02.28.1933 

121 

III-2410 Vendime të Këshillit të Ministrave mbi dhënie 
shpërblim personave të ndryshëm. 

02.01.1932 - 
01.20.1933 

64 

III-2411 Vendime të Këshillit të Ministrave mbi akordim 
fondi për shpenzime të fshehta. 

01.20.1932 - 
01.17.1933 

43 

III-2414 Vendime të Këshillit të Ministrave, mbi akordim 
kredie për blerje farërash bujqësore e vegla dhe 
bonifikime. 

02.12.1932 - 
03.15.1933 

30 



III-2419 Lutje të personave të ndryshëm si dhe 
korrespondencë e Këshillit të Ministrave me 
Ministrinë e Financës dhe Ministrinë e Punëve të 
Brendshme, mbi akordim fondesh për dhënie 
ndihmash. 

12.06.1931 - 
07.22.1933 

207 

III-2420 Vendime të Këshillit të Ministrave mbi akordim 
fondi për shpenzime zyre. 

01.02.1932 - 
09.09.1933 

129 

III-2421 Dekretligj mbi qiratë e shtëpive, hoteleve, 
magazinave etj. 

01.09.1932 - 
08.29.1933 

76 

III-2425 Ligj, vendime etj., mbi shpenzimet e 
institucioneve fetare. 

03.26.1932 - 
04.15.1933 

46 

III-2429 Vendime, lutje mbi dhënie kredie personave 
privatë. 

01.18.1932 - 
10.28.1933 

187 

III-2432 Korrespondencë me Ministrinë e Financave mbi 
likujdim faturash e mandatpagesash. 

11.18.1931 - 
04.26.1933 

227 

III-2433 Libër vendimesh për shpenzime të ndryshme. 01.30.1932 - 
03.18.1933 

48 

III-2437 Korrespondencë e Kryeministrisë me Ministrinë e 
Financave dhe Komandën e Mbrojtjes Kombëtare 
mbi sistemimin, dhënien, risistemimin e 
vendosjen e hipotekave. 

01.12.1932 - 
08.05.1933 

19 

III-2438 Korrespondencë e Kryeministrisë me Ministrinë e 
Drejtësisë dhe Oborrin Mbretëror, rreth lutjeve të 
qytetarëve të ndryshëm mbi zgjidhjen e 
konflikteve të trashëgimisë (të pronave nga 
trashëgimtarët). 

12.28.1931 - 
03.10.1933 

55 

III-2442 Ligj, projektligj e raporte justifikuese mbi shitjen e 
pronave të patundshme shtetërore e një copë toke 
Legatës së SHBA në Shqipëri dhe shitjen e tokave 
për ndërtimin e plazhit të Durrësit. 

03.10.1932 - 
04.25.1933 

51 

III-2443 Dekretligj mbi zgjerimin e tokave shtetërore dhe 
të shpronësimit të tokave private për ndërtime të 
ndryshme (instalim nëpunësish në kryeqytet) dhe 
mbi zbatimin e planeve rregulluese të qyteteve. 

01.05.1932 - 
02.21.1933 

65 

III-2446 Korrespondencë e Kryeministrisë me Ministrinë e 
Financave, mbi shpronësim toke në favor të 
Shkollës Bujqësore Amerikane në Kavajë. 

12.17.1931 - 
03.24.1933 

32 

III-2450 Korrespondencë ndërmjet Kryetarit të Kishës 
Ortodokse, Ministrisë së Drejtësisë, 
Kryeministrisë, mbi konfiskimin e ndërtesës së 
shkollave të Komunitetit Ortodoks. 

02.18.1932 - 
03.06.1933 

50 



III-2454 Vendime dhe korrespondencë e Kryeministrisë 
me Ministrinë e Financave dhe Ministrinë e 
Ekonomisë Kombëtare mbi emërime, pushime, 
transferime të personelit të Ministrisë së 
Ekonomisë Kombëtare. 

01.14.1933 - 
12.14.1933 

61 

III-2455 Projektligj mbi rregullimin e tregtisë, zejtarisë dhe 
industrisë. 

08.16.1933 - 
12.20.1933 

14 

III-2456 Raporte mbi gjendjen ekonomike e politike në 
Qarkun e Gjirokastrës. 

04.03.1933 - 
06.21.1933 

185 

III-2457 Telegrame dhe korrespondencë e Kryeministrisë 
me Ministrinë e Ekonomisë Kombëtare, mbi 
gjendjen shumë të rëndë ekonomike të 
përfaqësuesve shqiptarë të marinës nga 
konkurenca e huaj. 

04.25.1933 - 
05.10.1933 

10 

III-2458 Vendim dhe korrespondencë e Kryeministrisë me 
Ministrinë e Arsimit, mbi dhënien falas të librave 
nxënësve të vobektë. 

08.22.1933 - 
10.17.1933 

2 

III-2459 Kërkesë e shoqërisë hollandeze dhe 
korrespondencë e Kryeministrisë me Ministrinë e 
Ekonomisë Kombëtare, Ministrinë e Punëve të 
Jashtme për koncesion vajguri. 

09.19.1933 - 
12.14.1933 

7 

III-2461 Vendim dhe korrespondencë e Kryeministrisë me 
Ministrinë e Ekonomisë Kombëtare, në lidhje me 
kontratën e koncesionit të rrënjës së shqopës. 

12.20.1926 - 
02.07.1933 

13 

III-2462 Ligj autorizues dhe korrespodencë e 
Kryeministrisë me Kryesinë e Parlamentit, 
Ministrinë e Financave etj., mbi një aktkoncesion 
për tharjen e kënetës së Kakarriqit. 

03.17.1933 - 
04.22.1933 

14 

III-2463 Ligj mbi anulimin e kontratës së koncesionit të 
Vivarit të Butrintit. 

04.19.1933 2 

III-2464 Projektligj mbi dhënien e një koncesioni për 
ngritjen e një hoteli dhe kazino moderne. 

09.25.1933 - 
10.26.1933 

16 

III-2465 Dekretligj mbi ndryshimin e pikës 10 të model 
kontratës për dhënie në koncesion, shfrytëzimin e 
ujrave të llixhës së Elbasanit. 

05.03.1933 - 
06.27.1933 

7 

III-2466 Korrespondencë me Ministrinë e Drejtësisë dhe 
Oborrin Mbretëror, mbi transkriptimin e 
shoqërive anonime dhe atyre me aksione. 

07.24.1933 - 
07.31.1933 

20 

III-2467 Projektligj dhe korrespondencë për zgjatje të 
koncesionit francez, për kërkime vajguri në 
Shqipëri. 

04.01.1933 - 
04.21.1933 

7 



III-2468 Vendim, projektligj dhe korrespondencë e 
Kryeministrisë me Ministrinë e Ekonomisë 
Kombëtare, në lidhje me zgjatjen e afatit të 
kërkimeve në zonat e koncesionit, dhënë në 
koncesion Shoqërisë Koncesionare të 
Hekurudhave të Shtetit Mbretëror të Italisë. 

12.21.1933 - 
01.22.1934 

11 

III-2469 Vendim dhe korrespondencë e Kryeministrisë me 
Ministrinë e Punëve Botore, mbi lejen që kërkon 
shoqëria " Sita " për të zbritur në limanin e 
Durrësit për aq kohë sa zgjat koncesioni i 
aviacionit civil në Shqipëri. 

06.12.1933 - 
07.03.1933 

5 

III-2470 Korrespondencë e Kryeministrisë me Ministrinë e 
Punëve të Jashtme dhe me Ministrinë e 
Ekonomisë Kombëtare, mbi kërkesën e shoqërisë " 
L' Union " e cila kërkon të njoftohet për garancinë 
që do të lërë Shoqëria Mbretërore që t'i akordohet 
leja e krijimit agjencisë së saj në Shqipëri. 

02.27.1933 - 
07.27.1933 

5 

III-2471 Dekretligj dhe marrëveshje midis Ministrisë së 
Ekonomisë Kombëtare dhe përfaqësuesit të 
hekurudhave të shtetit italian mbi ndryshimin e 
disa pikave të koncesioneve. 

05.03.1933 - 
05.19.1933 

9 

III-2472 Korrespondencë e Kryeministrisë me Ministrinë e 
Punëve të Brendshme, mbi dhënien e lehtësirave 
dy gjeologëve të huaj për të vizituar koncesionet e 
tyre në vendet e Jugut të Shqipërisë. 

10.23.1933 - 
12.07.1933 

4 

III-2473 Vendime dhe korrespondencë mbi marrjen e 
specialistëve të huaj me kontratë. 

02.10.1933 - 
12.27.1933 

43 

III-2474 Korrespondencë e Kryeministrisë me Ministrinë e 
Financave, mbi mbetjen e jetëshkrimeve të 
nëpunësve të fabrikës së akullit dhe të depos së 
karburantëve. 

07.15.1933 - 
09.04.1933 

7 

III-2475 Korrespondencë e Kryeministrisë me Ministrinë e 
Punëve të Jashtme, mbi konventën për kufizimin 
e orëve të punimit në minierat e qymyrit. 

03.13.1933 15 

III-2476 Korrespondencë e Kryeministrisë me Ministrinë e 
Punëve të Brendshme, në lidhje me 
procesverbalin me të cilin një person njofton se ka 
gjetur shenja minerali në Pogradec. 

12.20.1933 - 
12.27.1933 

2 

III-2477 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe 
korrespondencë me Ministrinë e Punëve Botore, 
mbi dhënien një personi disa metra linjë dekovili 
për të sjellë qymyrgurin nga katundi Priskë. 

06.14.1933 - 
07.03.1933 

3 

III-2478 Dekretligj mbi preferimin e prodhimeve të vendit 
ndër furnizimet shtetërore. 

05.27.1933 - 
07.10.1933 

14 

III-2479 Vendim dhe korrespondencë e Kryeministrisë me 
Ministrinë e Punëve të Brendshme, për ngritjen e 
një fabrike makaronash në Sarandë. 

06.08.1933 - 
06.10.1933 

3 



III-2480 Telegram dhe korrespondencë, mbi ankimet e 
përfaqësuesve të industrisë shqiptare në 
konkurencën që u bëhet nga produktet që vijnë 
nga jashtë. 

02.24.1933 5 

III-2481 Korrespondencë e Kryeministrisë me Ministrinë e 
Ekonomisë Kombëtare, mbi kërkesën e një personi 
për të ushtruar profesionin e artizanit. 

06.19.1933 - 
12.09.1933 

5 

III-2482 Korrespondencë e Kryeministrisë me Ministrinë e 
Punëve të Jashtme, mbi ftesat që i bëhen 
Shqipërisë për të marrë pjesë në konferencat 
ndërkombëtare për problemet e industrisë. 

05.05.1933 - 
12.31.1933 

3 

III-2483 Korrespondencë e Kryeministrisë me Ministrinë e 
Ekonomisë Kombëtare, me Ministrinë e Financës 
mbi emërime, pushime, transferime të 
agronomëve, teknikëve, nëpunësve të bujqësisë 
dhe të pyjeve, mjekëve veterinerë. 

01.13.1933 - 
02.23.1934 

175 

III-2484 Vendim, projekt, dekretligj dhe korrespondencë 
mbi krijimin e këshillave bujqësorë pranë 
prefekturave dhe komunave. 

07.07.1933 - 
08.08.1933 

13 

III-2485 Lutje e disa familjeve të ardhura nga Kurveleshi, 
si dhe korrespondencë e Kryeministrisë me 
Drejtorinë e Reformës Agrare, Prefekturën e Fierit 
për instalimin e tyre në fshatrat e Fierit. 

02.27.1933 - 
08.14.1933 

15 

III-2486 Kërkesa të personave të ndryshëm për tokë si dhe 
dekretligj, vendime dhe korrespondencë mbi 
modifikime dhe ndryshime në Ligjin e Reformës 
Agrare. 

01.25.1933 - 
12.08.1933 

40 

III-2487 Korrespondencë e Kryeministrisë me Ministrinë e 
Punëve të Brendshme, mbi raportin tremujor të 
paraqitur nga Prefektura e Fierit në lidhje me të 
metat e konstatuara në zyrat agrare. 

02.24.1933 2 

III-2488 Korrespondencë në lidhje me letrën proteste të 
disa shqiptarëve në Bullgari për të mbrojtur të 
drejtat e bashkëfshatarëve të tyre në Korçë, që janë 
dëbuar me dhunë nga pronari Maliq Beu. 

12.11.1933 1 

III-2489 Korrespondencë e Kryeministrisë me Ministrinë e 
Ekonomisë Kombëtare dhe Prefekturën e Korçës, 
mbi statutin e Kooperativës (shoqërisë) Bujqësore 
Private në Korçë. 

08.22.1933 - 
09.22.1933 

25 

III-2490 Urdhër Mbretëror dhe korrespondencë e 
Kryeministrisë me Departamentin Ushtarak, mbi 
prodhimet bujqësore dhe masat që duhen marrë 
nga prefekturat për shtimin e prodhimeve 
bujqësore. 

01.11.1933 - 
11.10.1933 

4 

III-2491 Projektligj, raporte dhe korrespondencë në lidhje 
me vaditjet dhe bonifikimet. 

04.03.1933 37 



III-2492 Ligj mbi ndryshimin dhe abrogimin e disa 
artikujve të ligjit për përmirësimin e gjësë së 
gjallë. 

04.20.1933 - 
04.27.1933 

10 

III-2493 Korrespondencë e Kryeministrisë me Ministrinë e 
Ekonomisë Kombëtare, mbi vendimin e 
komisionit të posaçëm për rregullimin e Stacionit 
Zooteknik në Xhafzotaj. 

11.22.1933 21 

III-2494 Vendim, konventë dhe korrespondencë e 
Kryeministrisë me Oborrin Mbretëror dhe 
Ministrinë e Ekonomisë Kombëtare, mbi dhënien 
në besim bujqve një sasi pelash të ushtrisë që ajo 
nuk i shfrytëzon. 

05.18.1933 - 
10.13.1933 

69 

III-2495 Korrespondencë e Kryeministrisë me Ministrinë e 
Ekonomisë Kombëtare me Departamentin 
Ushtarak, mbi kryerjen e shërbimit veterinar në 
kafshët e garnizonit mbasi garnizonet nuk kanë 
qendër mjekimi. 

01.21.1933 - 
02.07.1933 

4 

III-2496 Vendim, projektligj, raport justifikues dhe 
korrespondencë në lidhje me zhvillimin e 
olivikulturës (rritjes së ullirit). 

05.11.1933 5 

III-2497 Telegram në lidhje me shfrytëzimin e pyjeve. 04.01.1933 4 

III-2498 Mendim dhe korrespondencë e Kryeministrisë me 
Komandën e Mbrojtjes Kombëtare, Këshillin e 
Shtetit mbi kërkesën e firmës " Roji " dhe " Dizdari 
" për zgjatjen e afatit të dorëzimit të disa metrave 
lëndë. 

03.27.1933 - 
04.22.1933 

12 

III-2499 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe 
korrespondencë me Ministrinë e Ekonomisë 
Kombëtare, mbi anulimin e kontratës së pyllit një 
tregtari. 

02.02.1933 - 
03.02.1933 

2 

III-2500 Ligj dhe korrespondencë e Kryeministrisë me 
Ministrinë e Financave, Ministrinë e Drejtësisë etj., 
mbi gjuetinë në ujrat tokësore. 

04.24.1933 - 
04.27.1933 

13 

III-2501 Informata në lidhje me gjuetinë e peshkut. 05.29.1933 5 

III-2502 Ligj dhe korrespondencë për përhapjen e farnave 
të ndryshme dhe mbi zhvillimin e rritjes së bletës. 

04.24.1933 - 
04.26.1933 

10 

III-2503 Vendim dhe korrespondencë e Kryeministrisë me 
Drejtorinë e Përgjithshme të Reformës Agrare, 
mbi nënshkrimin e marrëveshjes së lidhur me Jing 
Francë - Koller për t'i dhënë atij me çmim të 
arsyeshëm hartimin e planeve dhe të skicave të 
nevojshme për Reformën Agrare. 

02.18.1933 - 
03.06.1933 

18 



III-2504 Vendime dhe korrespondencë e Kryeministrisë 
me Ministrinë e Ekonomisë Kombëtare, mbi 
dërgimin e agronomëve dhe veterinerëve jashtë 
shtetit për specializim. 

11.25.1933 - 
12.16.1933 

7 

III-2505 Korrespondencë e Kryeministrisë me Ministrinë e 
Punëve të Jashtme, mbi pjesëmarrjen e Shqipërisë 
në Kongresin e Gjuetisë që do të mbahet në Romë. 

04.10.1933 4 

III-2506 Vendim dhe korrespondencë e Kryeministrisë me 
Ministrinë e Punëve të Brendshme dhe Ministrinë 
e Punëve të Jashtme, mbi rregullin që duhet 
ndjekur për kalimin e kufirit me bagëti gjatë 
kufirit jugosllav në bazë të projektmarrëveshjes. 

05.26.1933 - 
10.24.1933 

11 

III-2507 Korrespondencë e Kryeministrisë me Ministrinë e 
Punëve Botore mbi emërime, pushime e 
transferime të personelit të Ministrisë së Punëve 
Botore. 

03.24.1933 - 
05.03.1934 

45 

III-2508 Korrespondencë e Kryeministrisë me Ministrinë e 
Punëve Botore, Ministrinë e Punëve të 
Brendshme, Ministrinë e Financës etj., mbi 
ndërtime rrugësh dhe urash. 

03.07.1933 - 
12.31.1933 

21 

III-2509 Ligj dhe korrespondencë e Kryeministrisë me 
Ministrinë e Punëve Botore, mbi mënyrën e 
ngritjes së godinave dhe ndërtimin e bulevardeve. 

01.20.1933 - 
05.15.1933 

17 

III-2510 Korrespondencë e Kryeministrisë me Ministrinë e 
Financës dhe Ministrinë e Oborrit Mbretëror mbi 
rregullime, meremetime dyqanesh dhe zyrash 
qeveritare. 

01.17.1933 - 
03.23.1934 

12 

III-2511 Kërkesë e shoqërisë " Gruaja shqiptare" dhe 
korrespondencë me Ministrinë e Punëve Botore 
për ngritjen e një ndërtese për shoqërinë " Gruaja 
shqiptare ". 

04.03.1933 - 
12.05.1933 

12 

III-2512 Vendim dhe korrespondencë e Kryeministrisë me 
Ministrinë e Punëve Botore, për ndërtimin e 
tubave të karburanteve në portin e Durrësit. 

03.13.1933 - 
03.17.1933 

6 

III-2513 Vendime dhe korrespondencë e Kryeministrisë 
me Ministrinë e Punëve Botore, mbi instalime të 
ndryshme elektrike. 

05.17.1933 - 
07.28.1933 

4 

III-2514 Korrespondencë e Kryeministrisë me Ministrinë e 
Punëve të Brendshme dhe me Oborrin Mbretëror, 
mbi plotësimin e planeve rregullues të qyteteve. 

06.11.1933 - 
06.24.1933 

4 

III-2517 Korrespondencë e Kryeministrisë me Ministrinë e 
Punëve të Brendshme, Ministrinë e Punëve të 
Jashtme, mbi kërkesën e disa bashkëfshatarëve 
nga Boboshtica që banojnë në Amerikë që të mos 
merret uji i fshatit Boboshticë nga qyteti i Korçës. 

10.16.1933 - 
10.26.1933 

12 



III-2518 Korrespondencë e Kryeministrisë me Ministrinë e 
Punëve Botore, mbi kërkesën e sipërmarrësve të 
punimeve botore për likuidimin e të drejtave të 
tyre. 

08.01.1929 - 
10.18.1933 

9 

III-2519 Korrespondencë e Kryeministrisë me Ministrinë e 
Punëve Botore, mbi përjashtimin nga detyrimi i 
punimit në rrugë të ushtarëve. 

12.20.1933 1 

III-2520 Korrespondencë e Kryeministrisë me Ministrinë e 
Punëve Botore, mbi plotësimin e punës në rrugë 
të disa fshatarëve. 

06.10.1933 - 
07.19.1933 

12 

III-2521 Korrespondencë e Kryeministrisë me Ministrinë 
së Financave mbi emërime, pushime, transferime 
të nëpunësve të tregtisë. 

05.25.1933 2 

III-2523 Korrespondencë e Kryeministrisë me Ministrinë e 
Ekonomisë Kombëtare për ndihmë financiare që 
duhet dhënë nga shteti shoqërisë " Dele " për të 
pasur mundësi të blejnë të gjithë bulmetin prej 
blegtorëve që janë në gjendje të keqe, sepse 
qumështin ja u blejnë me çmim të lirë 
sipërmarrësit grekë. 

04.03.1933 - 
04.27.1933 

6 

III-2524 Vendim dhe korrespondencë e Kryeministrisë me 
Ministrinë e Financave, për shitjen e materialeve 
të vjetra ushtarake jashtë përdorimit. 

02.27.1930 - 
12.15.1933 

15 

III-2525 Vendim dhe korrespondencë e Kryeministrisë me 
Ministrinë e Ekonomisë Kombëtare, mbi shitjen 
me kredi të një sasie leshi që kërkon një 
rrobaqepës. 

07.29.1933 - 
07.31.1933 

2 

III-2526 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe 
korrespondencë me Ministrinë e Ekonomisë 
Kombëtare mbi shitjen e disa pelave. 

05.18.1933 - 
08.30.1933 

6 

III-2527 Korrespondencë e Kryeministrisë me Ministrinë e 
Punëve Botore, mbi shitjen e postëbartësisë Tiranë 
- Korçë. 

08.31.1933 - 
09.29.1933 

3 

III-2528 Korrespondencë e Kryeministrisë me Ministrinë e 
Financave, mbi shitblerje automobilash. 

09.04.1933 - 
12.07.1933 

5 

III-2529 Korrespondencë e Kryeministrisë me Komandën e 
Mbrojtjes Kombëtare për blerjen e disa 
materialeve elektrike për nevoja të shërbimit 
telefoni të ushtrisë. 

03.21.1933 - 
04.04.1933 

5 

III-2530 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe 
korrespondencë me Ministrinë e Punëve Botore, 
mbi blerjen e një centrali telefonik prej shoqërisë " 
Siemens " në Vjenë për lidhje interurbane. 

02.16.1933 - 
02.20.1933 

3 

III-2531 Ligj mbi zgjatjen e afatit të eksportimit të duhanit. 02.24.1933 - 
03.08.1933 

5 



III-2532 Lutje e një tregtari dhe korrespondencë e 
Kryeministrisë me Ministrinë e Ekonomisë 
Kombëtare për dhënien e lehtësirave për 
tregtimin e duhanit jashtë shtetit. 

10.14.1933 - 
10.28.1933 

8 

III-2533 Projektligj mbi abrogimin e ligjit dhe të 
rregullores mbi importimin e shtazëve. 

03.28.1933 - 
04.08.1933 

11 

III-2534 Korrespondencë e Kryeministrisë me Odën e 
Tregtisë në Shkodër, mbi dëshirën e shfaqur nga 
ana e tregtarëve në mbledhjen që u bë në Odën e 
Tregtisë për shkëmbime mallrash me tregtarët e 
shteteve të huaja. 

10.06.1933 2 

III-2535 Vendim dhe korrespondencë mbi ftesën që i bëhet 
Shqipërisë nga Legata Italiane për të marrë pjesë 
në Panairin e Mostrave Ndërkombëtare që bëhet 
në Bari dhe Milano. 

02.26.1933 - 
05.01.1933 

5 

III-2536 Vendim dhe korrespondencë e Kryeministrisë me 
Ministrinë e Punëve të Jashtme në lidhje me 
propozimin e korrespondentit të Zyrës së Shtypit 
për hapjen e një ekspozite shqiptare në 
Skandinavi duke ekspozuar punimet artistike 
shqiptare. 

02.20.1933 - 
02.22.1933 

5 

III-2539 Korrespondencë në lidhje me vendimin e Këshillit 
të Përhershëm të Bashkisë së Kryeqytetit për uljen 
e çmimit të elektrikut. 

08.09.1933 - 
12.21.1933 

6 

III-2540 Vendim dhe korrespondencë e Kryeministrisë me 
Ministrinë e Drejtësisë, mbi çmimin e shitjes së 
librave. 

04.13.1933 - 
10.07.1933 

2 

III-2541 Rregullore dhe korrespondencë e Kryeministrisë 
me Ministrinë e Punëve të Brendshme, mbi 
çmimet e barnave mjekësore. 

06.06.1933 - 
06.20.1933 

108 

III-2543 Korrespondencë e Kryeministrisë me Ministrinë e 
Punëve të Jashtme, mbi një projekt për bashkimin 
doganor ballkanik. 

08.09.1933 1 

III-2544 Korrespondencë me Departamentin Ushtarak mbi 
pagimin e një shume të përqindjeve të plota mbi 
taksat doganore që është detyruar t'ia kthejë 
Ministria e Punëve të Brendëshme, bashkisë. 

01.11.1933 2 

III-2545 Korrespondencë e Kryeministrisë me Ministrinë 
së Financës, Komandën e Mbrojtjes Kombëtare 
mbi pagimin e të ardhurave doganore në kufirin e 
Shëngjinit. 

02.07.1933 - 
07.01.1933 

25 

III-2546 Korrespondencë e Kryeministrisë me Ministrinë e 
Oborrit Mbretëror, mbi taksin e rëndë doganor që 
rëndon mbi drithërat që importohen nga jashtë 
shtetit. 

05.31.1933 4 



III-2549 Korrespondencë e Kryeministrisë me Ministrinë e 
Punëve të Brendshme, mbi kërkesën e kryetarit të 
Shoqërisë së Shoferëve Profesionistë për 
regjistrimin e automobilëve në bashki dhe 
komuna. 

05.31.1933 - 
06.09.1933 

2 

III-2550 Korrespondencë mbi kërkesën e sipërmarrjes për 
punime botore në lëmin e tranzitit të 
automobilëve. 

02.13.1933 - 
02.21.1933 

4 

III-2551 Korrespondencë e Kryeministrisë me Ministrinë e 
Ekonomisë Kombëtare, mbi lutjen e tregtarëve 
dhe të industrialistëve për rregullimin e 
automobilëve në stabilimentet përkatëse të vendit. 

07.20.1933 - 
12.05.1933 

6 

III-2552 Korrespondencë e Kryeministrisë me Ministrinë e 
Punëve Botore për një tabelë të saktë kilometrazhi 
të rrjetit rrugor të Shqipërisë. 

08.05.1933 1 

III-2553 Korrespondencë e Kryeministrisë me Ministrinë e 
Ekonomisë Kombëtare, mbi lutjen e kryepleqve të 
katundeve të Korçës, të samarxhinjve, hanxhive 
etj., për ndalimin e transportit me mjete moderne. 

03.16.1933 - 
03.24.1933 

7 

III-2554 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe 
korrespondencë e Kryeministrisë me Ministrinë e 
Punëve Botore mbi lënien shoqërisë "AIPA" të 
disa metrave linearë dekovili duke marrë prej saj 
një qira të caktuar. 

04.19.1933 - 
06.26.1933 

2 

III-2556 Korrespondencë e Kryeministrisë me Ministrinë e 
Punëve të Jashtme mbi nënshkrimin e Konventës 
Tregtare me Francën. 

02.07.1933 - 
12.31.1933 

5 

III-2557 Korrespondencë e Kryeministrisë me Ministrinë e 
Punëve Botore dhe Drejtorinë e Përgjithshme të 
Postë Telegraf Telefonave për çelje dhe mbyllje 
zyre të Postë Telegraf Telefonave. 

02.07.1933 - 
11.09.1933 

16 

III-2558 Qarkore dhe korrespondencë e Kryeministrisë me 
Ministrinë e Punëve të Brendshme, mbi 
domosdoshmërinë e vënies së pullave në aktet 
dhe lutjet e ndryshme. 

04.08.1933 - 
11.30.1933 

8 

III-2560 Qarkore dhe korrespondencë e Kryeministrisë me 
Ministrinë e Punëve Botore, mbi shfrytëzimin për 
interesat e tyre nga ana e nëpunësve të 
telegrameve me përgjigjje që drejtojnë personat 
privatë zyrave të ndryshme. 

08.24.1933 - 
08.29.1933 

2 

III-2561 Korrespondencë e Kryeministrisë me Ministrinë e 
Punëve Botore dhe Postë Telegraf Telefonat, mbi 
importimin e paketave me pesha të rënda. 

04.24.1933 1 

III-2562 Korrespondencë e Kryeministrisë me Ministrinë e 
Punëve Botore, mbi rregulloren për shërbimin e 
korrespondencës postare zyrtare. 

01.21.1933 - 
08.29.1933 

8 



III-2563 Korrespondencë e Kryeministrisë me Ministrinë e  
Punëve Botore, mbi pengesat që sjell Drejtoria e 
Postë Telegraf Telefonave për përcjelljen e plikave 
të zyrave si dhe për shërbimin më të shpejtë 
postar për plikat ushtarake me karakter urgjent. 

03.28.1933 - 
08.09.1933 

6 

III-2564 Korrespondencë e Kryeministrisë me Ministrinë e 
Punëve Botore, mbi instalimin e vijës telefonike si 
dhe përdorimin, ndryshimin e numrave në 
centralin automatik telefonik. 

03.07.1933 - 
12.04.1933 

13 

III-2567 Projekt-dekret-ligj dhe korrespondencë e Kryesisë 
së Këshillit të Ministrave, Ministrisë së Financave 
dhe Këshillit të Shtetit mbi organizimin, 
funksionimin e zyrave financiare qendrore e të 
qarqeve që varen nga Ministria e Financave. 

01.21.1933 - 
01.23.1933 

55 

III-2568 Korrespondencë mbi hapjen e raportit të 
Kryeinspektorit të Oborrit Mbretëror për disa 
çrregullime në financën e Elbasanit. 

02.08.1933 - 
04.07.1933 

3 

III-2569 Korrespondencë në lidhje me gjendjen e vështirë 
financiare të shoqërisë " Sita ". 

03.20.1933 - 
04.15.1933 

7 

III-2570 Dekretligj, qarkore dhe korrespondencë e 
Kryeministrisë me Ministrinë e Financave, 
Oborrin Mbretëror etj., mbi aprovim buxheti 
preventiv për vitin financiar 1933 - 1934. 

01.21.1933 - 
10.26.1933 

414 

III-2571 Projektligj, raport dhe korrespondencë e 
Kryeministrisë me Kryesinë e Parlamentit dhe 
Ministrinë e Drejtësisë etj., mbi aprovim buxheti 
konsuntiv të ushtrimit financiar 1932 - 1933. 

05.13.1933 - 
12.31.1933 

136 

III-2574 Korrespondencë e Kryeministrisë me Ministrinë e 
Punëve të Jashtme, mbi akordimin e disa 
privilegjeve Bankës së Rregullimeve 
Ndërkombëtare. 

10.21.1933 3 

III-2575 Projektligj mbi lëvrimin e një shume të hollash 
nga të ardhurat e Bankës Bujqësore. 

12.12.1933 - 
12.15.1933 

7 

III-2576 Korrespondencë e Kryeministrisë me Ministrinë e 
Financave, mbi formimin e kapitalit të bankave 
bujqësore. 

06.12.1933 - 
08.14.1933 

16 

III-2577 Projektligj mbi akordimin e një huaje Bashkisë së 
Kryeqytetit. 

12.15.1933 - 
12.21.1933 

8 

III-2578 Dekretligj mbi akordim huash kooperativave 
bujqësore. 

08.19.1933 - 
09.28.1933 

32 

III-2579 Ligj mbi rimbursimin e huasë së brendshme me 
kamatë 5 %. 

02.17.1933 - 
03.31.1933 

12 



III-2580 Korrespondencë e Kryeministrisë me Ministrinë e 
Financave dhe Ministrinë e Ekonomisë 
Kombëtare, mbi kompetencat vetëm të Arkës 
Qendrore dhe të Drejtorisë Financiare për 
shërbime të Thesarit. 

02.10.1933 2 

III-2581 Ligj mbi pagesë interesi Bankës Kombëtare të 
Shqipërisë, mbi paradhënie kompetencash trupit 
diplomatik dhe konsullor. 

02.24.1933 - 
03.08.1933 

6 

III-2582 Korrespondencë e Kryeministrisë me Drejtorinë e 
Entit Kombëtar " Djelmëria Shqiptare " mbi 
kërkesën e shoqatës sportive për organizimin e 
lotarive. 

04.13.1933 - 
12.15.1933 

2 

III-2583 Vendim dhe korrespondencë e Kryeministrisë me 
Ministrinë e Punëve të Brendshme dhe me Kryqin 
e Kuq Shqiptar, mbi ndalimin e shitjes së biletave 
të lotarive të huaja të çdo shteti në vendin tonë. 

10.12.1933 - 
10.14.1933 

2 

III-2584 Korrespondencë e Kryeministrisë me Ministrinë e 
Financave, mbi tatimin nga të ardhurat e 
institucioneve fetare. 

10.05.1933 - 
11.02.1933 

5 

III-2585 Qarkore dhe korrespondencë e Kryeministrisë me 
Ministrinë e Punëve Botore dhe me Ministrinë e 
Financave, mbi derdhjen e të ardhurave në 
qendrat financiare nga ana e ministrive dhe Zyrës 
së Postë Telegraf Telefonave. 

07.10.1933 - 
09.02.1933 

12 

III-2586 Projektligj mbi letrat me vlerë që përgatit Kryqi i 
Kuq dhe që përdoren për pagimin e taksës së çdo 
lloj kontrate. 

10.07.1933 - 
11.30.1933 

29 

III-2587 Indeksi i gjithë dispozitave ligjore për taksat e 
ndryshme botore qysh nga fundi i shekullit të 19-
të. 

1933 31 

III-2588 Ligj dhe korrespondencë e Kryeministrisë me 
Ministrinë e Drejtësisë, mbi taksat kontraktore, 
gjyqësore dhe përmbarimi. 

04.07.1933 - 
07.26.1933 

86 

III-2589 Korrespondencë e Kryeministrisë me Ministrinë e 
Punëve të Brendshme dhe Bashkinë e Kryeqytetit, 
mbi taksat bashkiake. 

04.27.1933 - 
05.15.1933 

4 

III-2590 Korrespondencë e Kryeministrisë me Ministrinë e 
Punëve të Jashtme, mbi kërkesën e Kryesisë së 
Lidhjes së Shqiptarëve në Egjipt, për pakësimin e 
taksës së paguar prej rekrutëve shqiptarë me 
banim në Egjipt. 

05.20.1933 - 
08.17.1933 

3 

III-2591 Vendim dhe korrespondencë e Kryeministrisë me 
Ministrinë e Ekonomisë Kombëtare, mbi pagimin 
nga ana e shoqërisë  
" Sita " kontributin (taksën) që i takon t'i japë 
odave të tregtisë. 

03.24.1933 - 
10.14.1933 

5 



III-2593 Dekretligj dhe korrespondencë e Kryeministrisë 
me Ministrinë e Drejtësisë, Ministrinë e 
Financave, mbi taksat e prodhimit dhe të 
përpunimit të duhanit dhe prodhimeve bujqësore 
të ndryshme. 

12.01.1931 - 
12.05.1933 

303 

III-2594 Lutje të personave të ndryshëm drejtuar 
Kryeministrisë, ku kërkojnë uljen e afatit të 
pagimit të të dhjetave si dhe mendim, vendim dhe 
korrespondencë e Kryeministrisë me Ministrinë e 
Financave dhe Ministrinë e Punëve të Brendshme, 
lidhur me këtë problem. 

02.10.1933 - 
12.28.1933 

78 

III-2595 Dekretligj mbi modifikimin e ligjit mbi 
numërimin dhe kontrollimin e xhelepit, mbi 
shqyrtimin e kërkesave të personave të ndryshëm 
që kërkojnë zgjatjen e afatit ose uljen e taksës së 
xhelepit. 

11.18.1932 - 
07.06.1933 

42 

III-2596 Korrespondencë e Kryeministrisë me Ministrinë e 
Financave, Ministrinë e Punëve të Jashtme, mbi 
marrëveshje tregtare me Greqinë për zgjatjen e 
taksit të peshkut. 

09.05.1933 - 
10.09.1933 

4 

III-2597 Mendim, vendim dhe korrespondencë e 
Kryeministrisë me Ministrinë e Punëve të 
Brendshme, mbi taksin e gurores që Komuna e 
Qendrës Shijak kërkon prej shoqërisë " EIAA ". 

10.13.1933 - 
12.15.1933 

10 

III-2598 Korrespondencë e Kryeministrisë me Ministrinë e 
Financave, mbi caktimin e një mbitakse telegrafike 
në favor të Kryqit të Kuq për ndërtimin e një 
strehe vorfnore. 

02.07.1933 5 

III-2599 Kërkesa të personave të ndryshëm dhe telegrame 
në lidhje me taksin dhe tatim-fitimin mbi tregtinë. 

05.05.1933 - 
09.20.1933 

6 

III-2600 Korrespondencë e Kryeministrisë me Ministrinë e 
Punëve të Brendshme, Ministrinë e Financave mbi 
lëvrimin e taksave të ngarkim-shkarkimit. 

09.23.1933 - 
11.13.1933 

8 

III-2601 Korrespondencë e Kryeministrisë me Ministrinë e 
Punëve Botore dhe me Drejtorinë e Përgjithshme 
të Postë Telegraf Telefonave mbi taksat ligjore të 
pajtimtarëve telefonikë si dhe taksat e shërbimit 
postar ndërkombëtar. 

04.13.1933 - 
12.07.1933 

6 

III-2602 Dekretligj mbi shtesën e taksit të pullave si dhe 
kërkesa të emigrantëve për t'u përjashtuar nga 
taksi i pullave. 

07.21.1933 - 
12.31.1934 

21 

III-2603 Korrespondencë e Kryeministrisë me Ministrinë e 
Punëve të Brendshme, mbi taksin e tatim-fitimit 
mbi rrogat e kryetarëve të bashkive. 

12.31.1933 1 

III-2604 Vendim dhe korrespondencë e Kryeministrisë me 
Ministrinë e Punëve të Brendshme, mbi 
shqyrtimin e vendimit për caktimin e një taksi për 
një sallon shitje në flober. 

03.07.1933 - 
09.14.1933 

5 



III-2607 Telegram dhe korrespondencë mbi pagimin e 
gjobës për disa bagëti të zëna kontrabandë. 

06.15.1933 - 
06.17.1933 

3 

III-2608 Kërkesë të personave të ndryshëm dhe 
korrespondencë me Ministrinë e Drejtësisë për 
zgjatjen e afatit të borxheve. 

04.03.1933 - 
12.20.1933 

66 

III-2609 Korrespondencë e Kryeministrisë me Ministrinë e 
Punëve të Brendshme, Bashkinë e Kryeqytetit mbi 
borxhin që i detyrohet kësaj bashkie shoqëria " 
Sita ". 

02.07.1933 - 
04.18.1933 

3 

III-2610 Korrespondencë e Kryeministrisë me Ministrinë e 
Financave, mbi borxhin që detyrohet t'i kthejë 
financës së shtetit ish-sipërmarrësi i tagrit të 
peshkut në Shkodër. 

04.11.1933 - 
07.19.1933 

13 

III-2611 Korrespondencë e Kryeministrisë me Ministrinë e 
Ekonomisë Kombëtare, mbi kërkesën e disa 
personave që kërkojnë leje për të ushtruar tregtinë 
e tyre. 

08.07.1933 - 
12.05.1933 

10 

III-2612 Ligj, dekretligj, raporte justifikues, vendime mbi 
monopolizimin e shkrepseve, letrës për cigare dhe 
letrave të bixhozit. 

03.13.1933 - 
12.01.1933 

46 

III-2613 Dekretligj mbi monopolizimin e karburanteve. 09.07.1932 - 
03.18.1933 

9 

III-2615 Vendime të Këshillit të Ministrave mbi shpenzime 
për të dezertuar dhe të internuar. 

04.24.1933 - 
09.12.1933 

4 

III-2618 Vendim, dekretligj dhe korrespondencë e 
Kryeministrisë me Departamentin Ushtarak, 
Ministrinë e Financave etj., mbi dhënien e 
pensioneve ushtarake. 

03.08.1933 - 
12.27.1933 

62 

III-2619 Vendime të Këshillit të Ministrave për mbi 
shpenzime për mbajtjen e burgjeve. 

02.14.1933 - 
04.24.1933 

4 

III-2620 Korrespondencë e Kryeministrisë me Ministrinë e 
Ekonomisë Kombëtare dhe Ministrinë e Oborrit 
Mbretëror, mbi shumën e të hollave që i detyrohet 
financës së Krujës shoqëria " Ragazzi ". 

05.30.1933 6 

III-2621 Korrespondencë e Kryeministrisë me Ministrinë e 
Drejtësisë, Ministrinë e Punëve të Jashtme dhe me 
Ministrinë e Financave, mbi pagesat që duhet t'i 
bëjnë zyrat qeveritare laboratorit kimik të 
Ministrisë së Financave për analizat kimike. 

05.03.1933 - 
05.24.1933 

13 

III-2622 Vendime dhe korrespondencë, mbi shpenzime të 
ndryshme nga fondet e huasë së " SVEA "-së për 
udhëtime të ndryshme botore dhe komunale. 

01.09.1933 - 
12.20.1933 

338 

III-
2622/1 

Vendime dhe korrespondencë, mbi shpenzime të 
ndryshme nga fondet e huasë së " SVEA "-së për 
udhëtime të ndryshme botore dhe komunale. 

01.24.1933 - 
12.07.1933 

200 



III-2623 Korrespondencë e Kryeministrisë me Ministrinë e 
Punëve Botore, mbi çelje kredie për shpenzime 
ndërtimi, meremetim rrugësh dhe urash. 

01.25.1933 1 

III-2627 Qarkore dhe korrespondencë në lidhje me lutjen e 
një doktori për akordimin e një ndihme në 
mënyrë që t'a ulë çmimin e librit të tij " Mjeku i 
shtëpisë ", me qëllim që të shitet më shumë. 

10.28.1933 2 

III-2629 Korrespondencë e Kryeministrisë me Ministrinë e 
Drejtësisë, mbi kërkesën e Komunitetit Mysliman 
për ndihmë. 

12.31.1933 2 

III-2630 Dekretligj mbi qiratë e shtëpive, hoteleve, 
magazinave etj. 

03.09.1933 - 
11.04.1933 

4 

III-2635 Lutje e nëpunësve të shoqërisë " Sita " dhe 
korrespondencë me Ministrinë e Financave dhe 
Drejtorinë e shoqërisë " Sita " për dhënien e një 
rroge paradhënie dhe të kthejë shumën në këste. 

07.29.1933 - 
08.28.1933 

10 

III-2636 Projektligj mbi kontribucionet e nëpunësve të 
enteve publike dhe parashtetërore dhe të 
pensioneve civile dhe ushtarake. 

07.14.1933 - 
12.20.1933 

19 

III-2639 Kërkesa të personave të ndryshëm, vendime dhe 
korrepondencë me Ministrinë e Financave, 
Drejtorinë e Pensioneve, Ministrinë e Punëve të 
Brendshme për dhënien e pensioneve familjare. 

01.02.1933 - 
09.23.1933 

233 

III-2640 Projektligj mbi shpërblimin e punimeve të 
komisionit në Postë-Telegrafë, si dhe 
korrespondenca përkatëse. 

02.06.1933 6 

III-2641 Telegrame dhe korrespondencë e Kryeministrisë 
me Ministrinë e Punëve të Brendshme mbi 
shpërblime, për shpenzime nga shteti. 

02.13.1933 - 
04.02.1933 

4 

III-2642 Lutje e një personi për shpërblimin për botimin e 
një kalendari. 

12.23.1933 1 

III-2644 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe 
korrespondencë me Ministrinë e Drejtësisë, 
Ministrinë e Financave mbi akordim dhe çelje 
kredie. 

01.07.1933 - 
12.07.1933 

180 

III-2645 Vendim dhe korrespondencë e Kryeministrisë me 
Ministrinë e Punëve të Jashtme, mbi ndihmën e 
Qeverisë Shqiptare për ngritjen e statujës së 
Albert Thomasit. 

02.02.1933 - 
06.08.1933 

6 

III-2646 Korrespondencë e Kryeministrisë me Ministrinë e 
Financave, mbi të hollat që janë detyruar t'i 
kthejnë shtypshkronjës  
" Nikaj " dikasteret e ndryshme për shtypshkrimet 
që kanë bërë. 

04.25.1933 - 
06.15.1933 

7 



III-2648 Vendime dhe korrespondencë e Kryeministrisë 
me Ministrinë e Drejtësisë, Ministrinë e Arsimit 
mbi pranimin në emër të shtetit të një copë toke të 
dhuruar prej një personi. 

06.24.1933 - 
06.25.1933 

14 

III-2649 Korrespondencë e Kryeministrisë me Ministrinë e 
Punëve të Brendshme, mbi grabitjen e disa tokave 
shtetërore nga privatët. 

06.19.1933 - 
11.30.1933 

13 

III-2651 Korrespondencë e Kryeministrisë me Ministrinë e 
Punëve të Brendshme dhe Prefekturën e Beratit, 
mbi shitjen e dy godinave të Komunitetit 
Bektashian në Berat. 

01.21.1933 - 
10.30.1933 

3 

III-2652 Ligj dhe korrespondencë e Kryeministrisë me 
Kryesinë e Parlamentit, mbi shitjen e tokave 
rurale të çifligut Gurëz. 

09.16.1933 - 
12.20.1933 

25 

III-2654 Kërkesa, vendime dhe korrespondencë e 
Kryeministrisë me Ministrinë e Drejtësisë, mbi 
shitjen dhe transferimin e pasurive që kanë në 
Shqipëri shtetasit e huaj. 

04.24.1933 - 
12.31.1933 

14 

III-2656 Korrespondencë e Kryeministrisë me Ministrinë e 
Punëve të Jashtme dhe Ministrinë e Punëve të 
Brendshme, mbi testamente për trashëgim 
pasurie. 

03.28.1933 - 
05.06.1933 

6 

III-2658 Vendime dhe korrespondencë e Kryeministrisë 
me Komandën e Mbrotjes Kombëtare, Drejtorinë e 
Reformës Agrare etj., mbi shpronësime tokash për 
ndërtime ushtarake, për plane rregulluese dhe për 
udhëtime të ndryshme. 

02.04.1933 - 
11.09.1933 

68 

III-2659 Ligj dhe korrespondencë e Kryeministrisë me 
Ministrinë e Drejtësisë, Drejtorinë e Reformës 
Agrare, Ministrinë e Punëve të Brendshme, mbi 
shpronësime për njerëz që kanë detyrime si dhe 
shpronësimin e një çifligu nga Reforma Agrare. 

08.18.1933 - 
12.21.1933 

29 

III-2660 Korrespondencë e Kryeministrisë me Ministrinë e 
Punëve të Jashtme, mbi kërkesën e një personi për 
shpronësimin që i është bërë nga shteti bullgar. 

01.09.1933 - 
03.17.1933 

5 

III-2661 Korrespondencë e Kryeministrisë me Ministrinë e 
Drejtësisë dhe Kryesinë e Parlamentit, mbi hapjen 
e vendimit për sekuestrimin e pasurive bashkiake. 

08.19.1933 - 
08.25.1933 

3 

III-2662 Korrespondencë e Kryeministrisë me Ministrinë e 
Punëve të Brendshme me Departamentin 
Ushtarak, për dërgimin nga ana e prefekturave të 
statistikave, mbi autokarrot që i janë nënshtruar 
rekuizimit. 

01.17.1933 - 
02.23.1933 

3 

III-2664 Korrespondencë e Kryeministrisë me Drejtorinë e 
Përgjithshme të Reformës Agrare, mbi 
shpërnguljen e disa familjeve që nuk kanë tokë  
dhe janë përmbytur. 

04.24.1933 - 
05.24.1933 

6 



III-2665 Ligj dhe raport mbi krijimin e postit të 
zëvendësministrit në Ministrinë e Ekonomisë 
Kombëtare. 

04.13.1933 - 
04.23.1933 

14 

III-2723 Korrespondencë e Kryeministrisë me Ministrinë e 
Ekonomisë Kombëtare për funksionimin e odave 
të tregtisë. 

03.06.1933 2 

III-4121 Vendim e korrespondencë e Kryeministrisë me 
Ministrinë e Arsimit, mbi pranimin e një garancie 
për një akt hipoteke. 

06.04.1932 - 
05.04.1933 

6 

III-4122 Lutje e dy bujqëve drejtuar Kryeministrisë të cilët 
duan të instalohen në toka të tjera, pasi tokat e 
tyre pësojnë përmbytje nga lumi Gjadër. 

12.29.1932 - 
01.09.1933 

2 

III-4129 Ligj mbi disa modifikime të ligjit të 23 shkurtit 
1922 mbi monopolizimin e shkrepseve etj. 

11.21.1933 2 

III-4130 Vendim i Këshillit të Ministrave si dhe 
korrespondencë e Kryeministrisë me Ministrinë e 
Arsimit dhe Entit Kombëtar  
" Djelmëria shqiptare" për shpenzimet e 
ndryshme për administratën. 

05.19.1932 - 
10.30.1933 

8 

III-4134 Korrespondencë e Kryeministrisë me Ministrinë e 
Punëve të Brendshme, Ministrinë e Arsimit, 
Ministrinë e Financave etj, mbi shpronësime toke 
për nevoja shtetërore si dhe njohje pronësie. 

08.18.1932 - 
11.13.1933 

19 

III-4135 Qarkore e Ministrisë së Financave mbi pagesën që 
duhet të bëjnë dikasteret e ndryshme për kryerjen 
e analizave të ndryshme nga laboratorët kimikë. 

05.03.1933 1 

III-4136 Vendim i Këshillit të Ministrave mbi shpërndarjen 
e grurit për farë mbjelljeje. 

12.15.1933 1 

III-4137 Lutje e pleqësisë së katundeve të Nënprefekturës 
së Gramshit, të cilët kërkojnë shtimin e një shume 
të hollash në kapitujt e buxhetit për kompletimin 
e një ndërtese shkollore. 

02.08.1933 - 
02.21.1933 

3 

III-4138 Lutje e sipërmarrësve të gjuetisë së peshkut 
drejtuar Kryeministrisë ku kërkojnë uljen e tagrit. 

03.05.1933 - 
05.29.1933 

8 

III-4139 Komunikim i dekretligjit mbi shtesën e taksit të 
pullës. 

08.09.1933 1 

III-4140 Dekretligj mbi taksën për konsumin e birrës që 
prodhohet në vend e që importohet. 

08.04.1933 - 
07.30.1934 

3 

III-4141 Korrespondencë e Kryeministrisë me Ministrinë e 
Financave, mbi pagesën e rrogave të nëpunësve. 

01.21.1933 - 
05.05.1933 

13 

III-4142 Dekret dhe lutje për akordim pensioni ose rroge 
jetike. 

02.28.1933 - 
12.22.1933 

19 



III-4144 Procesverbale të komisionit për shpenzimet dhe 
ndarjen e huave gjatë vitit 1933. 

01.11.1933 - 
04.22.1933 

61 

III-4145 Dekret mbi ndryshimin e disa dispozitave të ligjit 
të shpenzimeve të udhëtimit dhe dietave. 

07.03.1933 3 

III-4146 Ligj dhe korrespondencë e Kryeministrisë me 
Ministrinë e Arsimit, mbi likujdim llogarie karshi 
arkës për blerje e pajisje të ndryshme. 

03.02.1933 - 
08.05.1933 

7 

III-4147 Lutje e një personi nga Vlora drejtuar 
Kryeministrisë, i cili kërkon një copë tokë. 

11.25.1933 - 
12.04.1933 

2 

III-4260 Korrespondencë e Kryeministrisë me Ministrinë e 
Punëve të Brendshme dhe Ministrinë e Financave, 
mbi një shumë liretash dhuruar Prefekturës së 
Gjirokastrës prej një togeri italian, për riparimin e 
ndërtesës qeveritare të Gjirokastrës. 

07.05.1928 - 
08.01.1933 

5 

III-4301 Vendime, raporte dhe korrespondencë të 
Kryeministrisë me Ministrinë e Punëve Botore, 
mbi ngritjen e Centralit Elektrik në Durrës nga 
shoqëria " Sesa " dhe mbi lejimin e kësaj shoqërie 
për të instaluar motorra për prodhimin e energjisë 
elektrike dhe linja me tension të lartë nga Durrësi 
në Kavajë. 

04.04.1932 - 
05.10.1933 

11 

III-4308 Korrespondencë ndërmjet Kryeministrisë, 
Ministrisë së Financave, Ministrisë së Ekonomisë 
Kombëtare etj. mbi akordim fondesh për 
likuidimin e shpenzimeve të bëra për nevojat e 
degëve të ndryshme nga fondet e huasë italiane. 

08.06.1932 - 
02.21.1933 

24 

III-4309 Ligj  " Mbi gjuetinë në ujrat tokësore ". 04.23.1933 3 

III-4310 Dekretligj mbi preferimin për furnizime 
shtetërore të prodhimeve kombëtare me çmime 
deri 15% më të larta se produktet e njëjtë të 
importuara nga jashtë. 

07.03.1933 2 

III-4312 Kërkesë e një sipërmarrësi për dhënie ndihmë nga 
qeveria për likuidimin e sipërmarrjes. 

1933 4 

III-4313 Korrespondencë e Kryeministrisë me shoqërinë " 
Sita " mbi likuidimin e shpenzimeve të kësaj 
shoqërie. 

03.15.1933 2 

III-4394 Lutje e disa familjeve nga Tirana dërguar 
Kryeministrit mbi pagesën e shtëpive dhe 
kopshteve të shpronësuar në lagjen 
 " Xhami Sherif ", për ngritjen e Bibliotekës 
Kombëtare. 

02.01.1933 1 



III-4395 Korrespondencë e Drejtorisë së Shtypit në Tiranë 
me Agjencinë " Havas " në Francë për arsye 
financiare. 

01.18.1933 - 
05.13.1933 

23 

IV Arsim – Kulturë.   

IV-283 Vendime dhe korrespondencë me Ministrinë e 
Arsimit etj., për kërkesë dhe akordim pagesa 
bursash studimi si edhe ndihma për studentët. 

03.07.1931 - 
02.16.1933 

97 

IV-302 Korrespondencë ndërmjet Kryeministrisë dhe 
Ministrisë së Arsimit mbi emërime, transferime, 
pushime të profesorëve dhe mësuesve të 
shkollave të mesme e fillore. 

01.05.1932 - 
03.31.1933 

699 

IV-302/1 Korrespondencë ndërmjet Kryeministrisë dhe 
Ministrisë së Arsimit mbi emërime, transferime, 
pushime të profesorëve dhe mësuesve të 
shkollave të mesme e fillore. 

01.08.1932 - 
03.30.1933 

380 

IV-302/2 Korrespondencë ndërmjet Kryeministrisë dhe 
Ministrisë së Arsimit mbi emërime, transferime, 
pushime të profesorëve dhe mësuesve të 
shkollave të mesme e fillore. 

01.05.1932 - 
03.30.1933 

456 

IV-304 Vendim i Këshillit të Ministrave mbi emërmin e 
profesorit italian Liori Bedosti si organizator i 
shkollave profesionale. 

10.15.1932 - 
02.28.1933 

3 

IV-315 Vendime të Këshillit të Ministrave për dhënie 
bursash dhe ndihmë për jashtë shtetit studentëve 
shqiptar dhe korrespondencë përkatëse me 
Ministrinë e Arsimit për këtë problem. 

12.28.1931 - 
04.14.1933 

224 

IV-324 Vendim i Këshillit të Ministrave mbi organizimin 
e një ungjilli të shkruar në vitin 1562 Ministrisë së 
Punëve të Brendshme nga ana e Prefekturës 
Gjirokastër. 

12.03.1932 - 
05.01.1933 

4 

IV-330 Korrespondencë ndërmjet Kryeministrisë dhe 
Ministrisë së Punëve të Jashtme, mbi hartimin e 
një broshure të legjislacionit shqiptar. 

12.11.1932 - 
02.02.1933 

21 

IV-333 Letër e shoqërisë " Ballkaniçi Enossis " në Selanik 
drejtuar Kryetarit të Këshillit të Ministrave mbi 
kërkesën e saj për të dhënë informata qeveria jonë 
për botimin e volumit mbi Shqipërinë " Guide 
general des Ballkans ". 

09.27.1932 - 
08.30.1933 

4 

IV-334 Vendime të Këshillit të Ministrave mbi 
mosmarrjen pjesë në kongrese e konferenca të 
ftuar nga vende të ndryshme në përvjetorin e 
Gëtes dhe të historisë parahistorike në Londër. 

02.02.1932 - 
02.24.1933 

19 

IV-338 Vendime dhe korrespondencë e Kryeministrisë 
me Ministrinë e Arsimit mbi emërime, pushime, 
transferime, jetëshkrime të personelit, si dhe lista 
të arsimtarëve të qendrave dhe të qarqeve. 

01.03.1933 - 
04.30.1934 

628 



IV-339 Pjesë nga dekretligji " Për arsimin ". 1933 1 

IV-340 Raport dërguar Mbretit të Shqipërisë mbi gjendjen 
e arsimit në Shqipëri dhe masat për mbylljen e 
shkollave private dhe të huaja. 

01.31.1933 12 

IV-341 Vendime, kërkesa dhe korrespondencë e 
Kryeministrisë me Ministrinë e Arsimit mbi 
hapjen dhe mbylljen e institucioneve arsimore. 

08.01.1933 - 
01.19.1934 

28 

IV-342 Vendim dhe korrespondencë e Kryeministrisë me 
Ministrinë e Arsimit mbi dhënie burse nxënësve 
që vazhdojnë shkollat fillore. 

10.09.1933 - 
08.21.1934 

7 

IV-344 Projektrregullore dhe korrespondencë e 
Kryeministrisë me Ministrinë e Ekonomisë 
Kombëtare mbi rregulloren e shkollës 
 " Praktike bujqësore " Lushnjë. 

07.20.1933 2 

IV-345 Kërkesa të personave të ndryshëm, vendime dhe 
korrespondencë e Kryeministrisë me Ministrinë e 
Arsimit mbi bursat e personave që vazhdojnë 
shkollën e lartë. 

02.08.1933 - 
03.13.1934 

52 

IV-346 Kërkesë dhe korrespondencë e Kryeministrisë me 
Ministrinë e Drejtësisë për hapjen e një shkolle 
fetare nga kleri bektashian. 

03.03.1933 - 
03.18.1933 

5 

IV-347 Kërkesa, vendime dhe korrespondencë e 
Kryeministrisë me Ministrinë e Arsimit mbi 
dhënie burse për studime fetare. 

02.21.1933 - 
12.05.1933 

14 

IV-348 Korrespondencë e Kryeministrisë me Ministrinë e 
Arsimit mbi aprovimin nga ana e mbretit të 
raportit që ka paraqitur Ministria e Arsimit, si dhe 
kopje e mesazhit të mbretit mbi rëndësinë e 
shkollës dhe bazat arsimore që duhen marrë për 
edukimin e popullit me një kulturë kombëtare. 

02.28.1933 - 
06.23.1933 

7 

IV-349 Korrespondencë e Kryeministrisë me Ministrinë e  
Punëve të Jashtme dhe Ministrinë e Arsimit mbi 
raportin për gjendjen e bibliotekës  " Herbert 2. 

05.16.1933 - 
06.05.1933 

16 

IV-349 Korrespondencë e Kryeministrisë me Ministrinë e  
Punëve të Jashtme dhe Ministrinë e Arsimit mbi 
raportin për gjendjen e bibliotekës  " Herbert 2. 

05.16.1933 - 
06.05.1933 

16 

IV-350 Korrespondencë e Kryeministrisë me Ministrinë e 
Arsimit mbi blerjen e bibliotekës së  Baron 
Nopesës . 

01.09.1933 1 

IV-351 Mbi mendimin që jep kryetarja e Arteve të Bukura 
për ngritjen e ndërtesës së teatrit pasi ka një 
rëndësi moralo-edukative. 

08.01.1931 1 

IV-352 Korrespondencë e Kryeministrisë me Drejtorinë e 
Shtypit mbi ftesën që i bën shoqata sportive një 
personi për të marrë pjesë në sport. 

11.09.1933 - 
12.05.1933 

3 



IV-353 Vendime dhe korrespondencë e Kryeministrisë 
me Ministrinë e Punëve të Brendshme mbi 
shtypjen e librave qarkore. 

04.03.1933 - 
10.25.1933 

5 

IV-354 Korrespondencë midis shefit të Zyrës së Shtypit 
me drejtorin e Librit Publik të Përbotshëm rreth 
botimit të librit politik të përbotshëm. 

09.18.1933 1 

IV-355 Kërkesë e autorit të librit "Triumfi i Legalitetit " në 
lidhje me botimin e librit të tij. 

08.02.1933 1 

IV-357 Korrespondencë e Kryeministrisë me Ministrinë e 
Ekonomisë Kombëtare mbi botimin e organit " 
Bujqësia " për t'u ardhur në ndihmë atyre që 
ndjekin këshillat praktike në bujqësi. 

03.10.1933 1 

IV-358 Qarkore, projektrregullore dhe korrespondencë e 
Kryeministrisë me Ministrinë e Drejtësisë dhe 
Ministrinë e Financës mbi rregulloren për botimin 
nga ana e Ministrisë së Drejtësisë të çdo ligji ose 
rregulloreje. 

09.20.1932 - 
08.12.1933 

68 

IV-359 Material mbi kërkesën që i bën Drejtori i Kryqit të 
Kuq të Portugalisë Drejtorit të Kryqit të Kuq 
Shqiptar për një material informativ të 
përgjithshëm për Shqipërinë për t'a botuar. 

1933 2 

IV-360 Korrespondencë e Kryeministrisë me Ministrinë e 
Punëve të Jashtme mbi hapjen e një kursi në 
gjuhën gjermane. 

03.30.1933 2 

IV-361 Korrespondencë e Kryeministrisë me Drejtorinë e 
Përgjithshme të Entit Kombëtar mbi marrjen pjesë 
të një gruaje në konkursin ndërkombëtar të pianos 
në Vjenë. 

05.02.1933 - 
05.11.1933 

3 

IV-362 Korrespondencë e Kryeministrisë me Ministrinë e 
Punëve të Brendshme dhe Prefekturën e Durrësit 
mbi dhënien e lehtësirave misionit geo-topografik 
që vjen në Shqipëri. 

03.27.1933 - 
03.29.1933 

3 

IV-363 Korrespondencë e Kryeministrisë me Drejtorinë e 
Përgjithshme të Entit Kombëtar " Djelmënia 
Shqiptare " mbi dërgimin e ftesave personave që 
do të marrin pjesë në zhvillimin e Kampionatit 
Kombëtar të Atletikës së Lehtë. 

08.24.1933 - 
09.06.1933 

2 

IV-364 Vendim dhe korrespondencë e Kryeministrisë me 
Ministrinë e Punëve të Jashtme mbi ftesën që i 
bëhet Shqipërisë për të marrë pjesë në 
Konferencën Ndërkombëtare të Shtypit në 
Madrid. 

10.26.1933 - 
11.04.1933 

8 

IV-365 Mbi ftesën që i bëhet Shqipërisë nga ana e 
Shoqërisë Napoloniane të Pragës për të marrë 
pjesë në Kongresin e III-të Napolonian. 

07.05.1933 2 



IV-367/1 Korrespondencë e Kryeministrisë me Ministrinë e 
Arsimit dhe Oborrin Mbretëror për emërim, 
pushim, transferim, gradim të profesorëve dhe 
mësuesve të shkollave të mesme dhe fillore. 

12.20.1933 - 
02.01.1935 

268 

IV-367/2 Korrespondencë e Kryeministrisë me Ministrinë e 
Arsimit dhe Oborrin Mbretëror për emërim, 
pushim, transferim, gradim të profesorëve dhe 
mësuesve të shkollave të mesme dhe fillore. 

12.28.1933 - 
12.31.1934 

186 

IV-368 Korrespondencë e Kryeministrisë me Ministrinë e 
Arsimit për kërkesa dhe akordim bursash 
personave të ndryshëm. 

03.12.1934 - 
01.25.1935 

11 

IV-369 Korrespondencë e Kryeministrisë me Ministrinë e 
Arsimit, Komandën e Mbrojtjes Kombëtare etj. për 
kërkesë dhe akordim bursash personave të 
ndryshëm. 

12.15.1933 - 
01.30.1936 

66 

IV-370 Vendime dhe korrespondencë e Kryeministrisë 
me Ministrinë e Arsimit, Komandën e Mbrojtjes 
Kombëtare, Drejtorinë e Përgjithshme të 
Shëndetësisë etj. për kërkesë, akordim, refuzim 
bursash për jashtë shtetit. 

12.15.1933 - 
11.29.1935 

162 

IV-565 Qarkore e Kryeministrisë drejtuar gjithë 
dikastereve ku e bën të njohur ligjin mbi ndalimin 
e nxënësve shqiptarë për frekuentimin e shkollave 
të huaja. 

02.06.1932 - 
04.22.1933 

12 

IV-569 Lutje dhe korrespondencë e Kryeministrisë me 
Ministrinë e Arsimit, mbi emërimin dhe 
transferimin e arsimtarëve. 

11.30.1932 - 
11.11.1933 

48 

IV-570 Udhëzim mbi përhapjen e arsimit shqip dhe 
mobilizimin e arsimtarëve, për përhapjen e 
kulturës dhe përparimin e kombit. 

06.19.1933 1 

IV-571 Korrespondencë e Kryeministrisë me Ministrinë e 
Arsimit, mbi mbylljen e disa shkollave për 
mungesë fondesh. 

10.03.1933 4 

IV-572 Korrespondencë e Kryeministrisë me Ministrinë e 
Arsimit, mbi akordim ose prerje burse nxënësve 
konviktorë. 

08.22.1933 - 
10.30.1933 

6 

IV-573 Ligj " Mbi ndalimin e nxënësve shqiptarë që të 
frekuentojnë shkollat e huaja ". 

04.22.1933 - 
08.29.1933 

14 

IV-600 Ftesë e Kryetarit të Federatës së Përgjithshme të 
shoqërisë arsimore të botës "Ch.H.Villiams" 
drejtuar Ministrit të Arsimit për pjesëmarrje në 
konferencë. 

02.20.1933 2 

V Shëndetësia.   

V-147 Dekretligje etj, mbi krijimin e një nëpunësie dhe 
dermatologu në spitalin e përgjithshëm. 

06.07.1932 - 
03.16.1933 

14 



V-157 Korrespondencë me Drejtorinë e Përgjithshme të 
Shëndetësisë mbi emërime, pushime, transferime 
të personelit mjekësor. 

03.29.1933 - 
12.20.1933 

128 

V-158 Korrespondencë me Ministrinë e Punëve të 
Brendshme mbi daljen jashtë shtetit të një mjeku 
për specializim. 

02.10.1933 2 

V-159 Projektligje mbi shërbimin e detyrueshëm të 
mjekëve. 

1933 6 

V-160 Projektligje mbi shërbimet në institucionet 
shëndetësore. 

02.16.1933 - 
11.06.1933 

18 

V-161 Kërkesë nga ana e Komisionit të Pogradecit për 
njohjen e qytetit të Pogradecit si vend shëndetësor 
dhe transferimin e shkollës"  Normale Femërore " 
të Korçës në Pogradec. 

09.24.1933 4 

V-162 Korrespondencë me Ministrinë e Punëve të 
Brendshme mbi ankesën e një të sëmuri për 
abuzimet që i ka bërë një mjek në shëndetin e tij 
me qëllim fitimi dhe hedhja poshtë e ankesës nga 
mjeku, si shpifës. 

01.24.1933 - 
02.23.1933 

12 

V-163 Korrespondencë me Ministrinë e Punëve të 
Brendshme mbi kërkesën e një personi për vënien 
e këmbës prej druri. 

12.12.1933 - 
12.30.1933 

3 

V-164 Korrespondencë me Ministrinë e Punëve të 
Brendshme mbi ndalimin e përdorimit të një 
vaksine prej një mjeku të huaj në Korçë. 

02.07.1933 2 

V-165 Vendim dhe korrespondencë me Ministrinë e 
Punëve të Brendshme mbi krijimin e një 
komisioni për veprime administrative dhe 
kontable të Kryqit të Kuq. 

08.03.1932 - 
04.27.1933 

4 

V-166 Korrespondencë me Ministrinë e Financave në 
lidhje me projektshtojcë rregulloren mbi llotarine 
e Kryqit të Kuq. 

12.01.1932 - 
04.22.1933 

6 

V-167 Korrespondencë me Ministrinë e Punëve të 
Brendshme dhe me Kryqin e Kuq Shqiptar mbi 
kërkesën e një gruaje të ve për pranimin e 
fëmijëve të saj në strehën varfënore. 

10.05.1933 - 
11.04.1933 

5 

VI Civile - Administrative.   

VI-386 Vendime e korrespondencë me Ministrinë e 
Punëve të Brendshme etj. për marrjen  e shtetësisë 
shqiptare nga disa shtetas të huaj dhe qytetarëve 
shqiptarë në SHBA dhe në vendet e tjera. 

01.08.1931 - 
03.01.1933 

171 

VI-404 Korrespondencë e Kryeministrisë me Oborrin 
Mbretëror, Ministrinë e Punëve të Brendshme, 
mbi regjistrimin e popullsisë. 

08.13.1932 - 
08.10.1933 

15 



VI-408 Vendime të Këshillit të Ministrave mbi 
regjistrimin e personave të ndryshëm. 

01.07.1932 - 
08.31.1933 

33 

VI-431 Vendime të Këshillit të Ministrave, mbi pasuritë e 
institucioneve fetare dhe depozitimin e të hollave 
në favor të tyre. 

03.24.1932 - 
07.20.1933 

40 

VI-435 Korrespondencë me Ministrinë e Punëve të 
Brendshme, mbi botimin e statistikës të popullsisë 
në një libër përmbledhës. 

03.31.1933 - 
07.26.1933 

4 

VI-436 Korrespondencë  me Oborrin Mbretëror, mbi 
kërkesën e një gruaje për martesën e  nipit të saj. 

08.12.1933 - 
09.08.1933 

2 

VI-437 Korrespondencë me Ministrinë e Punëve të 
Brendshme dhe Ministrinë e Drejtësisë, mbi 
paraqitjen e kronologjisë të ngjarjeve amzore të 
vitit 1932. 

01.04.1933 - 
03.24.1933 

85 

VI-438 Kërkesa të personave të ndryshëm që janë 
arratisur për t'u kthyer në Shqipëri si dhe 
korrespondenca përkatëse. 

02.07.1933 - 
03.13.1933 

9 

VI-439 Vendime dhe korrespondencë me Ministrinë e 
Punëve të Brendshme, mbi regjistrime dhe 
çregjistrime në shtetësinë shqiptare. 

01.26.1933 - 
12.29.1933 

252 

VI-440 Vendim dhe korrespondencë me Ministrinë e 
Punëve të Jashtme, mbi njohjen e shtetësisë greke 
të 100 personave. 

10.30.1933 - 
11.08.1933 

2 

VI-441 Korrespondencë me Ministrinë e Drejtësisë, mbi 
kthimin në Shqipëri të një shqiptari të dënuar nga 
qeveria Amerikane për vrasje. 

06.08.1933 2 

VI-442 Korrespondencë me Ministrinë e Punëve të 
Jashtme, mbi ardhjen e një gruaje me gjithë fëmijë 
në Shqipëri. 

03.18.1933 1 

VI-443 Korrespondencë me Ministrinë e Punëve të 
Jashtme, mbi lëshimin e letërnjoftimeve shtetasve 
të huaj që janë në shërbim të qeverisë shqiptare. 

02.28.1933 - 
05.17.1933 

5 

VI-444 Korrespondencë me Ministrinë e Punëve të 
Jashtme dhe me Ministrinë e Punëve të 
Brendshme, mbi kërkesën e legatës bullgare për 
lëshimin e vizës së pasaportave gratis, për 
bullgarët që riatdhesohen. 

10.25.1933 - 
12.23.1933 

3 

VI-446 Telegrame dhe korrespondencë, mbi ngushëllime 
për vdekje të personave me autoritet. 

09.10.1933 - 
12.31.1933 

8 

VI-447 Mbi kërkesën e drejtores së hotelit " Stamboll ", 
për formimin e një ahengu burrash në hotelin e 
saj. 

04.21.1931 - 1 



VI-448 Vendim dhe korrespondencë me Ministrinë e 
Arsimit, mbi dhënien e disa ekzemplarëve të 
kodit shqiptar gratis nga ana e Ministrisë së 
Drejtësisë, Ministrisë së Arsimit. 

05.12.1933 - 
12.14.1933 

4 

VI-449 Dekretligj mbi modifikimin e ligjit për 
suprimimin e titullit të prefektit të kryeqytetit. 

08.31.1933 - 
09.12.1933 

11 

VI-450 Korrespondencë me Drejtorinë e Përgjithshme të 
Reformës Agrare, për gjetjen e lokalit për zyra të 
Ministrisë Kombëtare. 

03.08.1933 - 
03.21.1933 

3 

VI-451 Korrespondencë me Ministrinë e Punëve të 
Jashtme dhe Kryesinë e Këshillit të Shtetit, mbi 
transmetimin e disa vëllimeve, një ekzemplar, të 
ligjeve dhe dekreteve italiane, legatës tonë në 
Romë nga ana e Ministrisë së Punëve të Jashtme 
Italiane. 

03.13.1933 - 
04.03.1933 

4 

VI-453 Vendime, qarkore dhe korrespondencë me 
Ministrinë e Drejtësisë dhe Entin Kombëtar " 
Djelmënia Shqiptare ", mbi respektimin e orarit 
zyrtar dhe ditët e pushimit zyrtar. 

04.01.1933 - 
11.08.1933 

14 

VI-454 Korrespondencë me Oborrin Mbretëror, mbi 
orarin e pritjes së mbretit në banjat e Durrësit. 

06.15.1933 - 
12.11.1933 

7 

VI-455 Mbi kërkesën që i bën Ministria e Arsimit 
Kryesisë së Këshillit të Ministrave për dërgimin e 
këtij dikasteri katër libra  
" Shqipëria më 1927 " që i nevojitet kësaj. 

11.24.1933 - 
11.25.1933 

2 

VI-456 Korrespondencë me Drejtorinë e Përgjithshme të 
Reformës Agrare dhe Komandën e Mbrojtjes 
Kombëtare, mbi disa materiale teknike që 
ndodhen në arkivën e Berlinit. 

05.25.1933 - 
06.10.1933 

2 

VI-457 Korrespondencë me Ministrinë e Punëve të 
Brendshme dhe Ministrinë e Drejtësisë, mbi 
vendin ku ka qenë aplikuar kanuni i Xhibalit në 
mënyrë që gjyqet kopetente të zbatojnë 
dekretligjin që flet mbi paditë e vjetra, 
trashëgimtare në malësi. 

03.09.1933 - 
05.06.1933 

6 

VI-458 Rregullore dhe korrespondencë në lidhje me 
sektet aleviane të Komunitetit Mysliman të 
mbretërisë shqiptare. 

04.13.1933 - 
07.04.1933 

10 

VI-460 Korrespondencë me Ministrinë e Drejtësisë, mbi 
kërkesa të Kryegjyshatës dhe të Komunitetit 
Mysliman për tokë për të ngritur faltore. 

04.27.1933 - 
12.31.1933 

5 

VI-461 Korrespondencë me Ministrinë e Drejtësisë, mbi 
kërkesën e Kishës Autoqefale për lirimin e disa 
ndërtesave që duhen për shërbime fetare. 

03.04.1933 - 
12.04.1933 

4 



VI-462 Korrespondencë me Ministrinë e Drejtësisë dhe 
Kryesinë e Sinodhit të Shenjtë për të ndaluar 
mësimin në gjuhën e huaj në disa kisha të 
Gjirokastrës. 

05.08.1933 - 
12.31.1933 

6 

VI-463 Projektligj " Mbi ndalimin e ndërrimit të fesë ". 09.07.1933 6 

VI-464 Korrespondencë me Ministrinë e Drejtësisë, mbi 
dorëzimin e ungjillit të madh të kishës në 
katundin Nivicë, episkopatit të Gjirokastrës. 

11.27.1933 2 

VI-465 Korrespondencë me Ministrinë e Drejtësisë, mbi 
lajmërimet e ndryshme për festat fetare. 

07.04.1933 - 
11.30.1933 

7 

VI-466 Raport dhe korrespondencë me Ministrinë e 
Drejtësisë, mbi udhëtimin dhe veprimet e 
delegatit shqiptar të Komunitetit Nayonol të 
Kishës Ortodokse Autoqefale të Shqipërisë, në 
Konferencën e " Aleancës së Përbotëshme të 
Kishave ", për miqësinë e popujve që u mbajt në 
Sofje në 1933. 

09.05.1933 - 
11.20.1933 

16 

VI-467 Korrespondencë me Ministrinë e Drejtësisë, mbi 
vizitat që do të bëjë kryekonsulli ynë në 
Bukuresht, patriarkut, për të shfaqur falenderimet 
e tij për bisedimet në favor të kishës sonë në 
mbledhjen e Bukureshtit. 

06.02.1933 - 
12.04.1933 

2 

VI-468 Korrespondencë me Ministrinë e Drejtësisë, mbi 
kërkesat e Kryesisë së Shenjtë të Serbisë për 
varrezat e ushtarëve serb. 

01.20.1933 - 
02.15.1933 

3 

VI-469 Korrespondencë me Ministrinë e Drejtësisë dhe 
me Kryesinë e Sinodhit të Shenjtë, mbi zhdukjen e 
mbishkrimeve në gjuhë të huaja nëpër varreza. 

05.19.1933 - 
12.31.1933 

2 

VI-470 Projektligj, qarkore dhe korrespondencë me 
Kryesinë e Parlamentit, mbi zhvillimin e turizmit 
dhe mbi disa ndryshime në ligjin e Prerogativat e 
Klubit Turistik dhe Automobilistik Shqiptar. 

01.17.1933 - 
12.28.1933 

86 

VI-471 Korrespondencë në lidhje me deklaratën e njohjes 
zyrtarisht të Klubit Turistik Automobilistik 
Shqiptar nga ana e Qeverisë Mbretërore 
Shqiptare. 

09.17.1933 3 

VI-472 Lutje e një personi drejtuar Këshillit të Ministrave 
për çeljen e një zyre turizmi dhe emigracion për 
propagandimin e bukurive natyrore të Shqipërisë. 

08.14.1933 3 

VI-728 Kërkesë e një të huaji për marrjen e nënshtetësisë 
shqiptare. 

09.25.1933 1 

VI-759 Korrespondencë e Kryeministrisë me Ministrinë e 
Punëve të Jashtme, mbi kërkesën e një të huaji për 
akordim të nënshtetësisë shqiptare. 

07.10.1933 - 
01.30.1934 

4 



 VI-760 Telegram urimi drejtuar prefekturave e bashkive 
si dhe Kryetarit të Komitetit Shqiptar në 
Bukuresht, mbi falenderimet e bëra me rastin e 
festës së Independencës Shqiptare. 

11.29.1933 1 

VI-761 Telegram ngushëllimi drejtuar familjes së Hil 
Mosit me rastin e vdekjes së tij. 

02.22.1933 1 

VI-762 Njoftim i Ministrisë së Financave, drejtuar 
Kryeministrisë mbi kryerjen e veprimeve të shitjes 
së pasurive shtetërore vetëm nga Ministria e 
Financave. 

10.31.1933 1 

VI-763 Ofertë e shoqërisë tregtare import - eksport " 
STIDE " për makinë shkrimi të markës " Orga ". 

02.03.1933 3 

VI-797 Pjesë nga jetëshkrimi i zotit Musa Juka si ministër. 1933 2 

VI-798 Telegrame ngushëllimi të Kryeministrisë dërguar 
familjeve të Hil Mosit dhe Milto Tutulanit. 

01.24.1933 - 
02.22.1933 

2 


