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I POLITIKO - JURIDIKE   

I-21/a Vendime të Këshillit të Ministrave mbi internimin e personave 
e familjeve të ndryshme civile e ushtarake kundërshtare të 
regjmit, caktimin në Porto - Palermo e Manastir të Zvernecit , 
si dhe korrespondenca përkatëse. 

10.20.1939 - 
03.27.1942 

182 

I-159 Korrespondencë ndërmjet Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
Këshillit të Shtetit dhe Ministrisë së Punëve të Brendshme mbi 
emërime, transferime e gradime, prefekta, nënprefekta, 
sekretarë e nëpunës të prefekturave e të nënprefekturave. 

01.12.1940 - 
12.07.1942 

181 

I-160/b Korrespondencë ndërmjet Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
dhe Ministrisë së Punëve të Brendshme mbi emërime, 
transferime, pushime, kryetar e sekretar komune. 

03.28.1940 - 
01.19.1942 

126 

I-166/a Tabela organike mbi klasifikimin e nëpunësve të shtetit si dhe 
korrespondencë ndërmjet Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
me Ministrinë e Punëve të Brendshme mbi institucionet për 
emërimet. 

11.26.1940 - 
04.22.1942 

223 

I-167 Kërkesa të disa personave për t'u emëruar në ndonjë nëpunësi 
dërguar Kryesisë së Këshillit të Ministrave dhe 
korrespondenca përkatëse. 

01.03.1940 - 
07.14.1942 

68 

I-187 Korrespondencë e zhvilluar ndërmjet Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave me Ministrinë e Punëve të Brendshme, Ministrinë 
e Arsimit, Drejtorinë e Policisë, Mëkëmbësinë e Përgjithshme 
Mbretërore etj., mbi hetime rreth personave të dyshimtë. 

01.25.1941 - 
02.27.1942 

147 

I-188 Korrespondencë e zhvilluar ndërmjet Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave me Ministrinë e Punëve të Brendshme, Komandën 
e Fuqive të Armatosura, Mëkëmbësinë e Përgjithshme 
Mbretërore etj., mbi hetime rreth disa nënshtetasve të huaj të 
dyshimtë. 

05.21.1941 - 
01.13.1942 

9 

I-189 Raporte dhe korrespondencë e zhvilluar ndërmjet Kryesisë së 
Këshillit të Ministrave me Komandën e Karabinierisë, 
Drejtorinë e Policisë etj., mbi rregullimin dhe sigurimin publik 
dhe marrje masash kundrejt prishësve të qetësisë. 

04.30.1941 - 
02.27.1942 

66 

I-192/1 Dekrete të Mëkëmbësisë, vendime të Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave, lutje të personave të ndryshëm dhe 
korrespondenca përkatëse mbi arrestime, burgime, internime 
e dënime për faje politike dhe ordinere të personave të 
ndryshëm dhe mbi lirimin nga internimi. 

08.27.1941 - 
09.26.1942 

152 

I-
192/1a 

Dekrete të Mëkëmbësisë, vendime të Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave, lutje të personave të ndryshëm dhe 
korrespondenca përkatëse mbi arrestime, burgime, internime 
e dënime për faje politike dhe ordinere të personave të 
ndryshëm dhe mbi lirimin nga internimi. 

12.03.1941 - 
09.16.1942 

120 

I-193 Vendime, korrespondencë e Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
me Ministrinë e Punëve të Brendshme mbi arratisjen e 
rekrutëve dhe marrje masash kundrejt tyre si internimin e 
familjes, lirimin nga internimi. 

03.07.1941 - 
06.26.1942 

78 

I-194 Korrespondencë e zhvilluar ndërmjet Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave me Drejtorinë e Policisë mbi vrasje në tentativë, 
vrasje të personave të ndryshëm si dhe hetime të kryera mbi 
këtë çështje. 

01.21.1941 - 
02.05.1942 

7 
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I-196 Korrespondencë e zhvilluar ndërmjet Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave me Ministrinë e Punëve të Brendshme, 
Mëkëmbësinë e Përgjithshme Mbretërore, Drejtorinë e Policisë 
etj., mbi vjedhje, grabitje të kryera nga persona të ndryshëm 
dhe masat e marra kundër tyre. 

08.08.1941 - 
01.09.1942 

22 

I-197 Lutje e një personi dhe korrespondencë e zhvilluar ndërmjet 
Kryesisë së Këshillit të Ministrave, Drejtorisë së Policisë, 
Ministrisë së Drejtësisë, Ministrisë së Punëve të Brendshme 
etj., mbi rrëmbime grash. 

05.19.1941 - 
01.11.1942 

8 

I-205 Korrespondencë e zhvilluar ndërmjet Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave me Komandën Eprore të Karabinierisë Mbretërore 
mbi marrëveshjen shqiptaro - bullgare për hyrje e dalje nga 
kufiri të personave që kanë toka në kufi. 

10.20.1941 - 
06.15.1942 

19 

I-206 Korrespondencë e zhvilluar ndërmjet Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave me Ministrinë e Punëve të Brendshme me 
Mëkëmbësinë e Përgjithshme Mbretërore, Komandën Eprore 
të Karabinierisë etj., mbi incidente të ndodhura në kufirin 
shqiptaro - bullgar dhe shqiptaro - jugosllav. 

10.25.1941 - 
04.21.1942 

19 

I-207 Korrespondencë e zhvilluar ndërmjet Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave me Mëkëmbësinë e Përgjithshme Mbretërore mbi 
mesazhin që dërgon Bashkimi në Bitolje me rastin e formimit 
të Qeverisë së Re. 

12.22.1941 - 
01.05.1942 

3 

I-208 Lutje të personave të ndryshëm  drejtuar Kryesisë së Këshillit 
të Ministrave dhe korrespondencë e Ministrisë së Punëve të 
Brendshme me këtë Kryesi, mbi lirimin e robërve të luftës që 
ndodhen të internuar në Itali. 

06.25.1941 - 
02.19.1942 

66 

I-212 Dekret i Mëkëmbësisë së Përgjithshme të Mbretit Perandor, 
vendime, qarkore dhe korrespondencë e Kryesisë së Këshillit 
të Ministrave me Ministrinë e Punëve të Brendshme, 
Ministrinë e Drejtësisë, Ministrinë e Financës, Ministrinë e 
Arsimit etj., mbi krijim, suprimim e transferim si dhe 
kompetencat e zyrave. 

01.10.1941 - 
09.24.1942 

241 

I-
212/1a 

Dekret i Mëkëmbësisë së Përgjithshme të Mbretit Perandor, 
vendime, qarkore dhe korrespondencë e Kryesisë së Këshillit 
të Ministrave me Ministrinë e Punëve të Brendshme, 
Ministrinë e Drejtësisë, Ministrinë e Financës, Ministrinë e 
Arsimit etj., mbi krijim, suprimim e transferim si dhe 
kompetencat e zyrave. 

03.07.1941 - 
09.24.1942 

232 

I-213 Raporte dhe relacione të dikastereve të ndryshme mbi 
veprimtarinë dhe aktivitete të zhvilluara prej tyre gjatë muajit 
dhjetor. 

04.15.1941 - 
01.13.1942 

80 

I-215 Korrespondencë e zhvilluar ndërmjet Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave, Drejtorisë së Bashkive e Komunave dhe Ministrisë 
së Punëve të Brendshme mbi zgjedhjen e këshillave bashkiakë 
e komunalë të tokave të liruara. 
Probleme të përgjithshme të kuadrit dhe kuadri politik e 
juridik. 

02.10.1941 - 
02.19.1942 

3 

I-216 Lutje të personave të ndryshëm, dekrete të Mëkëmbësisë së 
Përgjithshme të Mbretit Perandor, qarkore të Kryesisë së 
Këshillit të Ministrisë dhe korrespondenca përkatëse mbi 
emërime, pushime, transferime, lavdërime të personelit të 
Kryeministrisë dhe edukimin e tij. 

01.14.1941 - 
01.16.1942 

95 
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I-217 Dekrete dhe korrespondencë e zhvilluar ndërmjet Kryesisë së 
Këshillit të Ministrave dhe Mëkëmbësisë së Përgjithshme 
Mbretërore mbi emërimin e personelit të Këshillit të Epërm 
Korporativ Fashist. 

05.08.1941 - 
12.08.1942 

27 

I-219 Dekrete të Mëkëmbësisë  dhe korrespondencë e Këshillit të 
Ministrave me Këshillin Kontrollues, Ministrinë e Financave 
etj., mbi emërime e pushime të personelit të Këshillit 
Kontrollues. 

02.26.1941 - 
02.03.1942 

15 

I-224 Dekrete të Mëkëmbësisë së Përgjithshme të Mbretit  dhe 
korrespondenca e Kryesisë së Këshillit të Ministrave me 
Drejtorinë e Policisë, Ministrinë e Punëve të Brendshme, 
komandat e karabinierisë etj., mbi emërime, dekorime, 
transferime, gradime dhe sjellje të pesonelit të policisë. 

01.05.1941 - 
11.04.1942 

359 

I-225 Vendime e korrespondencë e Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave me Ministrinë e Punëve të Brendshme dhe 
Komisariatin Civil për Kosovën mbi emërime, pushime, 
transferime të personelit të burgut dhe edukimi i tij. 

04.26.1941 - 
01.15.1942 

48 

I-226 Dekrete të Mëkëmbësisë së Përgjithshme të Mbretit dhe 
korrespondencë e Kryesisë së Këshillit të Ministrave me 
Ministrinë e Punëve të Brendshme mbi emërime, pushime, 
transferime dhe kopetencat e personelit të Ministrisë së 
Punëve të Brendshme. 

03.10.1941 - 
12.09.1942 

52 

I-227 Lutje të personave të ndryshëm, dekrete të Mëkëmbësisë së 
Përgjithshme të Mbretit Perandor, vendime dhe qarkore të 
Kryesisë së Këshillit të Ministrave mbi emërime, pushime, 
transferime, gradime, sjellje e lavdërime të personelit të 
prefekturave si dhe korrespondenca përkatëse. 

01.21.1941 - 
05.22.1942 

444 

I-228 Lutje të personave të ndryshëm, dekrete të Mëkëmbësisë së 
Përgjithshme të Mbretit  Perandor, vendime e korrespondencë 
e Kryesisë së Këshillit të Ministrave me Ministrinë e Punëve të 
Brendshme, Ministrinë e Financës, Komisariatin Civil për 
Kosovën etj., mbi emërime, pushime, transferime, gradime e 
sjellje të personelit të komunave. 

01.29.1941 - 
03.28.1942 

449 

I-229 Dekrete të Mëkëmbësisë së Përgjithshme të Mbretit, vendime 
dhe korrespondencë e Kryesisë së Këshillit të Ministrave dhe 
Ministrinë e Punëve të Brendshme, Mëkëmbësinë e 
Përgjithshme Mbretërore mbi emërimin e autorëve të 
konsultës së Bashkisë. 

02.06.1941 - 
02.26.1942 

38 

I-231 Lutje të personave të ndryshëm, dekrete të Mëkëmbësisë së 
Përgjithshme të Mbretit Perandor, vendime dhe 
korrespondencë e Kryesisë së Këshillit të Ministrave me 
Ministrinë e Drejtësisë, Komandën e Forcave të Armatosura, 
Ministrinë e Punëve të Brendshme etj., mbi emërime, 
pushime, transferime, gradime, lavdërime, sjellje e qëndrim 
politik të personelit të drejtësisë. 

01.13.1941 - 
11.25.1942 

396 

I-232 Dekret i Mëkëmbësisë së Përgjithshme të Mbretit mbi 
emërimin e disa nëpunësve pranë Ministrisë së Tokave të 
Liruara. 

1942 2 

I-234 Lutje të personave të ndryshëm drejtuar Kryesisë së Këshillit 
të Ministrave dhe korrespondenca e kësaj Kryesie me 
Ministrinë e Punëve të Brendshme dhe disa prefektura mbi 
emërimin e të interesuarve në vende vakant. 

01.16.1941 - 
01.15.1942 

31 
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I-239 Korrespondencë e Kryesisë së Këshillit të Ministrave me 
Ministrinë e Punëve të Brendshme dhe Komandën Eprore të 
Karabinierisë Mbretërore mbi trajtimin e emigrantëve 
shqiptarë nga autoritetet e huaja. 

05.03.1941 - 
01.22.1942 

15 

I-242 Vendime origjinale të Këshillit të Ministrave Nr. 4 - 200. 01.09.1942 - 
02.13.1942 

199 

I-243 Vendime origjinale të Këshillit të Ministrave Nr. 201 - 400. 02.12.1942 - 
04.01.1942 

205 

I-244 Vendime origjinale të Këshillit të Ministrave Nr. 401 - 600. 04.01.1942 - 
05.06.1942 

208 

I-245 Vendime origjinale të Këshillit të Ministrave Nr. 601 - 800. 05.06.1942 - 
06.20.1942 

217 

I-246 Vendime origjinale të Këshillit të Ministrave Nr. 801 - 1000. 06.20.1942 - 
07.17.1942 

220 

I-247 Vendime origjinale të Këshillit të Ministrave Nr. 1001 - 1200. 07.17.1942 - 
08.31.1942 

207 

I-248 Vendime origjinale të Këshillit të Ministrave Nr. 1201 - 1400. 08.31.1942 - 
10.06.1942 

218 

I-249 Vendime origjinale të Këshillit të Ministrave Nr. 1401 - 1600. 10.07.1942 - 
11.21.1942 

211 

I-250 Vendime origjinale të Këshillit të Ministrave Nr. 1601 - 1800. 11.21.1942 - 
12.12.1942 

244 

I-251 Njoftime të Komandës së Milicisë Fashiste, korrespondencë 
me Komandën e Lartë të Karabinierisë Mbretërore, 
prefekturat e ndryshme mbi aksione e propagandë komuniste 
në Shqipëri, hetime dhe ndjekje kundrejt guximtarëve e të 
dyshimtëve. 

02.12.1942 - 
12.31.1942 

64 

I-252 Korrespondencë me Ministrinë e Punëve të Brendshme, 
komandat e karabinierëve, të Milicisë Fashiste Shqiptare e 
Drejtorinë e Përgjîthshme të Policisë mbi burgime dhe 
internime të komunistëve e familjeve të tyre si dhe 
kundërshtimet për këto raste. 

01.03.1942 - 
11.22.1942 

36 

I-254 Korrespondencë me Drejtorinë e Përgjithshme të Policisë dhe 
Ministrinë e Punëve Botore mbi pushimin e dy nëpunësve për 
aktivitet komunist. 

08.23.1942 - 
09.05.1942 

4 

I-255 Shkresë e Komandës së Lartë të Forcave të Armatosura të 
Shqipërisë mbi shpejtimin e dënimit të Jordan Misjes. 

07.18.1942 1 

I-256 Telegram i nënshkruar nga një grup gjirokastritësh drejtuar 
Kryeministrisë të cilët kërkojnë revokimin e masës së marrë 
kundrejt Profesor Selfos dhe nxënëses Nurie Çiço me rastin e 
incidentit të 6 marsit. 

03.27.1942 5 

I-257 Raport i ministrit të Arsimit mbi marrje masash kundrejt 
nxënësve të Shkollës Normale të Elbasanit për disa 
kundërshtime të tyre dhe për këngët e ndaluara që kanë 
kënduar. 

02.04.1942 - 
02.06.1942 

7 

I-258 Njoftime të Komandës së Lartë të Karabinierëve dhe të 
Milicisë Fashiste mbi gjetje traktesh të hedhura nga 
komunistët (ndodhen dhe disa kopje të tyre). 

01.26.1942 - 
12.29.1942 

29 

I-259 Korrespondencë me Drejtorinë e Përgjithshme të Policisë, 
Karabinierinë Mbretërore, Ministrinë e Punëve të Brendshme, 
mbi arrestime të ndryshme për pjesëmarrje në demonstrata. 

02.02.1942 - 
05.09.1942 

17 
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I-260 Njoftim dërguar Ministrisë së Punëve të Brendshme mbi 
paraqitjen e një grupi grash të Korçës në Kuesturë për të 
kërkuar lirimin e të burgosurve të demonstratës së 8 nëntorit 
1941. 

01.20.1942 - 
02.20.1942 

2 

I-262 Njoftime të Milicisë Fashiste Shqiptare dhe të Mëkëmbësisë së 
Përgjithshme mbi ndjekjet e qëndrimin e komunistëve 
malazezë. 

04.09.1942 - 
06.12.1942 

7 

I-263 Njoftim i Mëkëmbësisë së Përgjithshme Mbretërore mbi 
ekzistencën e një qendre komuniste në Ballkan. 

12.01.1942 2 

I-264 Korrespondencë me Ministrinë e Punëve të Brendshme dhe 
Prefekturën e Elbasanit mbi arratisjen për në çetat partizane 
dhe marrje masash kundrejt familjeve. 

09.26.1942 - 
10.16.1942 

9 

I-265 Korrespondencë me Ministrinë e Drejtësisë mbi vrasje të 
kryera nga të arratisur anëtar të Çetës së Pezës si dhe të tjerë. 

04.02.1942 - 
05.08.1942 

19 

I-266 Dekret i Kryetarit të Këshillit të Ministrave mbi formimin e një 
komisioni për të hetuar shkaqet e rrethanat e plagosjes së 
togerit Jorgji Ruço në Korçë. 

05.25.1942 1 

I-267 Shkresë e Komandës së Ministrisë Fashiste me të cilën 
falenderon pjesëmarrësit për shuarjen e zjarrit në ndërtesën e 
fashos në Korçë. 

08.03.1942 2 

I-268 Njoftime të Komandës së Ministrisë Fashiste drejtuar Kryesisë 
së Këshillit të Ministrave mbi djegien e prishjen e tabelave me 
të shkruara "Duçe Vinceremo". 

11.03.1942 2 

I-269 Letër xhinxhi drejtuar Mustafa Gjinishit (kopje), gjetur në 
shtëpinë e Myslym Pezës gjatë operacionit në Pezën e Madhe 
në shtator të vitit 1942 (italisht). 

09.1942 1 

I-270 Korrespondencë me Komandën e Milicisë Fashiste Shqiptare, 
Prefekturën e Peshkopisë etj., mbi qëndrimin, veprimtarinë 
dhe bashkëveprimin e bajraktarëve e të parisë me autoritetet 
qendrore kundër popullit. 

03.09.1942 - 
12.07.1942 

35 

I-271 Telegram i Kryeministrisë drejtuar Prefekturës së Vlorës me 
anën e të cilit i uron suksese mbledhjes së parisë së Qarkut të 
Vlorës. 

11.12.1942 2 

I-272 Korrespondencë me Komandën e Milicisë Fashiste Shqiptare 
etj., mbi organizimin e ndjekjeve kundër Muharrem 
Bajraktarit e Taf Kaziut dhe çarmatimin e zonës së Lumës. 

03.09.1942 - 
10.05.1942 

22 

I-273 Korrespondencë me Ministrinë e Arsimit mbi marrje masash 
kundrejt profesorëve që nuk pranojnë të mbajnë konferenca 
për P.N.F. 

09.09.1942 3 

I-274 Korrespondencë me Ministrinë e Arsimit dhe Drejtorinë 
Qendrore të Partisë Kombëtare Fashiste Shqiptare dhe urdhëri 
i Kryeministrisë dërguar gjithë prefekturave mbi veshjen e 
këmishës së zezë dhe marrje masash kundrejt atyre që e 
shkelën këtë urdhër. 

04.11.1942 - 
04.23.1942 

3 

I-275 Korrespondencë me Drejtorinë Qendrore të Partisë Kombëtare 
Fashiste Shqiptare dhe Mark Gjon Markaj, Nënministër i 
Punëve të Brendshme, mbi dërgimin e tij për të zëvendësuar 
Kryeministrin në mbledhjet e drejtorisë. 

06.11.1942 - 
06.17.1942 

3 

I-276 Korrespondencë me Drejtorinë Kombëtare të Partisë Fashiste 
Shqiptare me të cilën kërkohen një sasi revolverësh për 
armatosjen e nëpunësve P.N.F. 

09.07.1942 - 
09.29.1942 

3 
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I-277 Lutje e Ali Kuçit drejtuar Drejtoratit Kombëtar të Partisë 
Fashiste Shqiptare me të cilën kërkon përkrahjen e tij për 
shërbimet e kryera. 

10.26.1942 - 
10.31.1942 

4 

I-278 Shkresë e Federatës së Fashove në Prizren drejtuar Inspektorit 
të Përgjithshëm të Kryesisë së Këshillit të Ministrave me të 
cilën fton të marrë pjesë në një shfaqje që kanë organizuar me 
divizionin "Puglic". 

03.29.1942 1 

I-279 Letër e Lidhjes Popullore Shqiptare me Ministrinë mbi 
marrjen në dorëzim të disa materialeve propagandistike për 
nevoja të rinisë. 

12.02.1942 - 
12.09.1942 

2 

I-280 Korrespondencë me Javer Hurshotin, Inspektor i 
Përgjithshëm, Tahir Kolgjinin, Prefekt i Gjirokastrës dhe 
urdhër i Mustafa Krujës etj., mbi gjendjen politike kritike të 
Qarkut të Gjirokastrës dhe masat e rrepta të marra me këtë 
rast. 

08.22.1942 - 
11.21.1942 

30 

I-282 Raporte të Drejtorisë Kombëtare të PNF-së etj., mbi gjendjen 
politike dhe ekonomike në Berat e në Peshkopi. 

08.03.1942 - 
10.28.1942 

9 

I-283 Raporte të Inspektorisë së Përgjithshme pranë Kryesisë së 
Këshillit të Ministrave të nënprefekturave, komunave etj., si 
dhe korrespondenca përkatëse mbi gjendjen politike, 
ekonomike, administrative e kulturore në vendet e Kosovës e 
të Dibrës. 

01.02.1942 - 
12.05.1942 

225 

I-284 Dekrete të Mëkëmbësisë së Përgjithshme Mbretërore dhe 
korrespondencë e Këshillit të Ministrave me Ministrinë e 
Punëve të Brendshme, Komandën e Milicisë Fashiste 
Shqiptare dhe Komandën Eprore të Karabinierëve Mbretërorë 
etj., mbi marrje masash të ndryshme për mbrojtjen e rendit. 

01.04.1942 - 
12.22.1942 

122 

I-285 Skemë dekret i Mëkëmbësisë së Përgjithshme Mbretërore mbi 
marrje masash kundër atyre që zhvillojnë agjitacion e 
propagandë kundër regjimit. 

08.24.1942 6 

I-286 Korrespondencë e Mëkëmbësisë së Përgjithshme Mbretërore 
me Ministrinë e Punëve të Brendshme dhe Komandën e Lartë 
të Karabinierisë Mbretërore mbi hetime e njoftime për 
qëndrimin politik të personave të ndryshëm. 

03.26.1942 - 
10.05.1942 

25 

I-287 Shkresë e Ministrisë së Arsimit mbi ndalimin e arrestimit të 
studentëve brenda në shkollë. 

08.21.1942 1 

I-288 Dekret i Mëkëmbësisë së Përgjithshme Mbretërore e 
korrespondenca përkatëse mbi përgjegjësitë penale të 
personave me përgjegjësi për faje të kryera nga vartësit e tyre. 

02.27.1942 - 
08.12.1942 

14 

I-289 Qarkore dërguar gjithë prefekturave etj., mbi përgjegjësitë që 
kanë për ngjarjet në afërsi të tyre. 

12.03.1942 1 

I-290 Dekret i Mëkëmbësisë së Përgjithshme Mbretërore mbi vënien 
në zbatim të zakonit të besës dhe korrespondenca me 
Ministrinë e Punëve të Brendshme mbi marrje masash për 
vënien e tij në zbatim në krahina të ndryshme të vendit 
(pajtim gjyqesh). 

04.22.1942 - 
11.13.1942 

42 

I-291 Dekret i Mëkëmbësisë së Përgjithshme Mbretërore dhe 
korrespondencë me Ministrinë e Punëve të Brendshme e 
komanda të ndryshme mbi gjendjen e burgjeve dhe masat e 
marra për sigurimin e tyre. 

04.24.1942 - 
11.27.1942 

42 
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I-293 Skemë dekret e Mëkëmbësisë së Përgjithshme Mbretërore mbi 
përdorimin e armëve kundër të burgosurve që tentojnë të 
largohen, ngrenë krye dhe nuk binden të shpërndahen. 

05.24.1942 5 

I-294 Dekret i Mëkëmbësisë së Përgjithshme Mbretërore dhe 
korrespondenca përkatëse mbi caktimin e dispozitave kundër 
atyre që thirren prej autoriteteve të sigurimit botuar dhe nuk 
paraqiten në afat. 

05.07.1942 - 
08.27.1942 

16 

I-295 Telegram urgjent drejtuar prefekturave të Prizrenit, të 
Prishtinës, të Pejës, dhe nënprefekturave të Gjakovës, të 
Rahovecit, të Suharekës, të Dragoshit, të Plavës, të Tutinit etj., 
mbi ndalimin e qarkullimit prej orës 22 deri në orën 6 të ditës 
së nesërme. 

04.10.1942 - 
04.29.1942 

3 

I-296 Lutje të banorëve të krahinave të ndryshme drejtuar 
Kryeministrisë, inspektorit të përgjithshëm me të cilat 
kërkojnë armatosjen e popullsisë për mbrojtjen e tyre nga 
sulme të përtej kufirit dhe nga keqbërësit. 

08.04.1942 - 
11.20.1942 

10 

I-297 Dekret i Mëkëmbësisë së Përgjithshme Mbretërore, 
korrespondencë me Ministrinë e Punëve të Brendshme etj., 
mbi dorëzim armësh, dhënie leje për mbajtjen e tyre si dhe 
marrje masash ndaj kundërvajtësve. 

02.18.1942 - 
12.31.1942 

122 

I-298 Korrespondencë me Ministrinë e Punëve të Brendshme dhe 
Komandën e Lartë të Fuqive të Armatosura mbi gjetje minash 
e bombash të paplasura në vende të ndryshme dhe marrje 
masash për pastrimin e tyre. 

03.04.1942 - 
07.30.1942 

14 

I-299 Korrespondencë me Ministrinë e Punëve të Brendshme, 
Komandën e Lartë të Forcave të Armatosura mbi shpalljen për 
dhënie shpërblimi në dorëzimin e materialit luftarak të 
fshehur. 

02.10.1942 - 
02.17.1942 

10 

I-300 Dekret i Mëkëmbësisë së Përgjithshme Mbretërore dhe 
korrespondenca përkatëse mbi dënimin e atyre që në mënyrë 
abuzive mbajnë uniformën ushtarake. 

04.07.1942 - 
06.13.1942 

9 

I-302 Korrespondencë me Ministrinë e Punëve të Brendshme, 
Komandën e Lartë të Fuqive të Armatosura dhe Komandën e 
Milicisë Fashiste mbi ngritjen e fushave të përqendrimit. 

02.14.1942 - 
12.10.1942 

59 

I-303 Vendime të Këshilit të Ministrave, korrespondencë me 
Ministrinë e Punëve të Brendshme e komandat e ndryshme 
mbi internimin e lirimin për faje politike e ordinere si dhe 
lutjet përkatëse. 

01.03.1942 - 
08.06.1942 

174 

I-304 Shkresë e Ministrisë së Punëve të Brendshme drejtuar 
Kryesisë së Këshillit të Ministrave me të cilin kërkon 
ndërmjetësimin në gjetjen e robit shqiptar Thoma Gaqi Solo 
nga Terihati i burgosur në burgun "Averoff" të Athinës. 

11.09.1942 2 

I-308 Korrespondencë me Ministrinë e Punëve të Brendshme, 
Ministrinë e Drejtorisë së komandave të ndryshme mbi 
denoncime vrasjesh e kërcënimesh, marrje masash kundrejt 
shkaktarëve. 

01.10.1942 - 
12.26.1942 

63 

I-311 Korrespondencë me Ministrinë e Punëve të Brendshme mbi 
marrje masash për gjetjen e një fëmije të humbur në Strugë. 

07.01.1942 - 
10.09.1942 

2 

I-312 Korrespondencë me Ministrinë e Përgjithshme, Milicinë 
Fashiste etj., mbi njoftime për raste djegiesh. 

06.02.1942 - 
11.23.1942 

12 

I-314 Korrespondencë me Ministrinë e Drejtësisë mbi dërgimin e 
aktgjykimit për vuajtje dënimi me punë të detyruar. 

04.21.1942 - 
06.03.1942 

42 
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I-315 Dekret mbretëror, letra e Kryeministrit drejtuar Perandorit 
dhe korrespondencë përkatëse mbi dhënien e një amnistie për 
disa faje të ndryshme. 

10.23.1942 - 
12.14.1942 

17 

I-316 Skemë e dekrete mbretërore, letra të Kryeministrit drejtuar 
Perandorit dhe korrespondenca përkatëse mbi dhënien e një 
amnistie në tokat e aneksuara Shqipërisë. 

05.13.1942 - 
12.10.1942 

37 

I-319 Dekrete të Mëkëmbësisë së Përgjithshëm mbi rehabilitimin e 
personave të dënuar me ndalim të përkohshëm nga ofiqet 
publike. 

06.24.1942 - 
11.24.1942 

29 

I-320 Dekret i Mëkëmbësisë së Përgjithshme për ndryshime në 
nenin 12 të Kodit Penal (mbi mënyrën e ekzekutimit me 
vdekje). 

11.02.1942 2 

I-321 Dekrete të Mëkëmbësisë së Përgjithshme dhe korrespondenca 
me Ministrinë e Drejtësisë e Mëkëmbësinë e Përgjithshme të 
Mbretit, mbi faljen e tepricës së dënimit të të dënuarve për 
shkaqe të ndryshme. 

04.24.1942 - 
10.28.1942 

120 

I-321/1 Dekrete të Mëkëmbësisë së Përgjithshme dhe korrespondenca 
me Ministrinë e Drejtësisë e Mëkëmbësinë e Përgjithshme të 
Mbretit mbi faljen e tepricës së dënimit të të dënuarve për 
shkaqe të ndryshme. 

05.16.1942 - 
10.13.1942 

108 

I-321/2 Dekrete të Mëkëmbësisë së Përgjithshme dhe korrespondenca 
me Ministrinë e Drejtësisë e Mëkëmbësinë e Përgjithshme të 
Mbretit mbi faljen e tepricës së dënimit të të dënuarve për 
shkaqe të ndryshme. 

03.18.1942 - 
10.20.1942 

225 

I-321/3 Dekrete të Mëkëmbësisë së Përgjithshme dhe korrespondenca 
me Ministrinë e Drejtësisë e Mëkëmbësinë e Përgjithshme të 
Mbretit mbi faljen e tepricës së dënimit të të dënuarve për 
shkaqe të ndryshme. 

03.15.1942 - 
10.13.1942 

209 

I-321/4 Dekrete të Mëkëmbësisë së Përgjithshme dhe korrespondenca 
me Ministrinë e Drejtësisë e Mëkëmbësinë e Përgjithshme të 
Mbretit mbi faljen e tepricës së dënimit të të dënuarve për 
shkaqe të ndryshme. 

03.15.1942 - 
10.27.1942 

183 

I-321/5 Dekrete të Mëkëmbësisë së Përgjithshme dhe korrespondenca 
me Ministrinë e Drejtësisë e Mëkëmbësinë e Përgjithshme të 
Mbretit mbi faljen e tepricës së dënimit të të dënuarve për 
shkaqe të ndryshme. 

02.14.1942 - 
10.13.1942 

83 

I-322 Njoftime të Komandës Eprore të Karabinierëve Mbretërorë 
mbi ngjarjet e përditshme. 

08.15.1942 - 
10.14.1942 

6 

I-323 Shkresë e Komandës së Lartë të Karabinierisë Mbretërore të 
Shqipërisë mbi datën e fillimit të funksionimit të batalionit të 
karabinierëve në Pejë. 

11.15.1942 1 

I-324 Njoftime të Komandës së Përgjithshme për sigurimin publik 
në Mbretëri, mbi transferimin e një kompanie të karabinierëve 
mbretërorë në Peshkopi për nevoja të Qeverisë etj. 

10.05.1942 - 
10.07.1942 

2 

I-325 Korrespondencë me Ministrinë e Punëve të Brendshme, 
Komandën Eprore të Karabinierëve mbi vrasje, rrahje e 
rekuizime të shkaktuara nga karabinieria në vende të 
ndryshme të pafajshëm etj. 

01.30.1942 - 
11.20.1942 

29 

I-326 Shkresë mbi pajisjen e policisë e të karabinierisë me fotografi 
të të arratisurve. 

09.01.1942 1 



 

Numri i 
dosjeve 

Titulli Viti 
(Filluar-
Mbaruar) 

Sasia e 
fletëve 

I-327 Shkresë e Komandës së Përgjithshme të Forcave të 
Armatosura të Shqipërisë mbi plotësimin e normave të 
errësimit të automjeteve. 

02.02.1942 1 

I-328 Korrespondencë me Ministrinë e Ekonomisë Kombëtare me të 
cilën kërkohet ndriçimi i qytetit të Shkodrës pasi në mungesë 
të tij favorizohen elementët kryengritës. 

10.08.1942 - 
10.27.1942 

5 

I-329 Korrespondencë me Ministrinë e Punëve të Brendshme mbi 
krijimin e një instituti edukativ në Shqipëri për të vegjlit me 
tendenca kriminale. 

03.02.1942 - 
04.10.1942 

2 

I-330 Korrespondencë me Ministrinë e Punëve të Brendshme mbi 
dërgimin e Petrit Shanit në ndonjë institut edukimi në Itali. 

04.03.1942 - 
04.09.1942 

1 

I-331 Shkresë e Komandës së Rojes së Financës me të cilën njofton 
për një incident në kufi pranë Arzës së Dardhës, (pa rezultat). 

11.17.1942 1 

I-332 Shkresë e prokurorit të përgjithshëm të Gjyqit Ushtarak mbi 
procedimin e shtetasve shqiptarë. 

08.27.1942 3 

I-333 Letra e telegram i Zef Ashikut drejtuar Kryeministrit me të 
cilat ankohet për ndjekjet e pengesat që i bëhen. 

04.23.1942 - 
10.28.1942 

8 

I-334 Korrespondencë me Ministrinë e Arsimit mbi mosdërgimin e 
të internuarve shqiptarë pranë qendrave të studentëve 
bursistë për evitimin e kontaktit me ta. 

01.04.1942 - 
12.10.1942 

2 

I-335 Korrespondencë me Milicinë Fashiste Shqiptare të Punëve të 
Brendshme mbi marrje mase në Dibër për zbulimin e fytyrës 
së grave lidhur me situatën. 

10.20.1942 - 
10.29.1942 

4 

I-336 Lutje e pronarëve të kafeneve me të cilën kundërshtojnë 
urdhërin e Kuesturës së Tiranës për ndalimin e kërcimit të 
balerinave në kafene si dhe të pirët e tyre në tavolina me 
klientët. 

01.28.1942 1 

I-337 Dekret i mëkëmbësit të përgjithshëm mbi orarin e mbylljes së 
lokaleve publike në Tiranë. 

04.07.1942 - 
04.08.1942 

6 

I-338 Korrespondencë me Drejtorinë e Përgjithshme të Policisë dhe 
ministritë e ndryshme mbi denoncimin e kontrollin e 
makinave ciklostike e letrave përkatëse. 

04.17.1942 - 
12.22.1942 

47 

I-339 Korrespondencë me Ministrinë e Punëve Botore mbi 
censurimin e telegrameve. 

02.10.1942 - 
04.25.1942 

7 

I-340 Lutje e një grupi kosovarësh drejtuar Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave dhe njoftim i Zyrës Ushtarake pranë Kryesisë së 
Këshillit të Ministrave mbi mënyrën e veprimit për lirimin e 
robërve kosovarë të luftës të internuar në Gjermani. 

10.25.1941 - 
09.21.1942 

11 

I-341 Skkresë e Nënprefekturës së Strugës drejtuar Kryeministrisë, 
në të cilën refuzohet kërkesa e shtetasit bullgar për falje i cili 
ka hyrë pa pasaportë. 

10.01.1942 - 
10.08.1942 

2 

I-342 Korrespondencë me Mëkëmbësinë e Përgjithshme mbi 
pjesëmarrjen e Qeverisë Shqiptare në Bashkimin 
Ndërkombëtar Komunal. 

04.24.1942 - 
10.16.1942 

7 

I-343 Korrespondencë me Partinë Fashiste Shqiptare dhe 
Mëkëmbësinë e Përgjithshme mbi dërgimin e përfaqësuesve të 
rinisë shqiptare në kuvendet evropiane. 

10.28.1942 - 
10.31.1942 

5 

I-344 Listë e Prefekturës së Tiranës dhe shkresë e Mëkëmbësisë së 
Përgjithshme mbi personelin e përfaqësive konsullore të 
Gjermanisë, të Bullgarisë, të Rumanisë e të Turqisë të 
akredituara në Tiranë. 

08.04.1942 - 
09.24.1942 

5 
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I-345 Telegram drejtuar prefekturave të Prizrenit, të Pejës e të 
Prishtinës si dhe korrespondenca përkatëse mbi gjendjen në 
kufirin shqiptaro - bullgar. 

08.19.1942 - 
10.15.1942 

9 

I-346 Korrespondencë me Mëkëmbësinë e Përgjithshme me 
Ministrinë e Punëve të Brendshme mbi marrjen përsipër nga 
ana e Qeverisë Helvetike për mbrojtjen e të drejtave shqiptare 
në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. 

03.10.1942 - 
03.28.1942 

4 

I-348 Korrespondencë me Mëkëmbësinë e Përgjithshme dhe 
Ministrinë e Punëve të Brendshme si dhe lista e formularë mbi 
regjistrimin e pasurive të kredive që zotërojnë në Shqipëri 
shtetasit sovjetikë dhe ata pa shtetësi me origjinë ruse. 

05.18.1942 - 
06.11.1942 

76 

I-349 Telegram drejtuar Kryeministrit, korrespondencë me 
Mëkëmbësinë e Përgjithshme dhe Ministrinë e Punëve të 
Brendshme mbi arrestimin nga autoritetet greke të 
shqiptarëve të vajtur për punë në tokat greke. 

12.22.1941 - 
05.31.1942 

12 

I-350 Shkresë drejtuar Inspektorit të Përgjithshëm të Kryesisë së 
Këshillit të Ministrave për Kosovën mbi internimin e palës 
shqiptare kundër tentativës së Qeverisë Serbe për t'a bërë 
Gjindarmërinë e Mitrovicës përgjysmë me Serbinë. 

1942 1 

I-351 Njoftim i Ministrit të Punëve Botore, Iljas Agushi mbi 
pushtimin e Prishtinës nga bullgarët sipas marrëveshjes së 
bërë me gjermanët. 

01.06.1942 1 

I-352 Dekret i Mbretit Perandor dhe korrespondenca me 
Mëkëmbësinë e Përgjithshme dhe Këshillin e Epërm Fashist 
Korporativ, mbi caktimin e kufijve të tokave të reja që bëjnë 
pjesë integrante të Mbretërisë Shqiptare. 

05.18.1942 - 
09.12.1942 

3 

I-356 Lista emërore mbi ndarjen administrative të prefekturave, 
nënprefekturave e komunave. 

10.22.1942 - 
11.20.1942 

39 

I-357 Dekrete të Mëkëmbësisë së Përgjithshme, korrespondencë me 
Ministrinë e Punëve të Brendshme dhe lutjet përkatëse mbi 
caktim kufijsh, shkëputje, lidhje e klasifikim komunash dhe 
suprimim të bashkive. 

01.15.1942 - 
12.12.1942 

56 

I-358 Dekret i Mbretit Perandor mbi ndryshime në formën e 
flamurit kombëtar. 

09.12.1942 2 

I-359 Vendim i Këshillit të Ministrave mbi formën e ngjyrat e 
flamurit të Marinës Shqiptare. 

10.08.1942 - 
10.30.1942 

6 

I-360 Korrespondencë me Ministrinë e Punëve të Brendshme dhe 
Komandën Eprore të Karabinierëve Mbretërorë mbi 
përdorimin e gjuhës shqipe si gjuhë zyrtare në raste të 
ndryshme. 

05.23.1942 - 
07.17.1942 

10 

I-361 Program i Qeverisë së Mustafa Krujës. 03.20.1942 11 

I-362 Dekrete të Mëkëmbësisë së Përgjithshme mbi zgjatjen e afatit 
për kthim në ligj të dekreteve mëkëmbësorë nga ana e 
Këshillit të Epërm Fashist Korporativ. 

03.27.1942 - 
09.09.1942 

52 

I-364 Rend dite të mbledhjeve të Këshilit të Epërm Fashist 
Korporativ gjatë vitit 1942. 

05.28.1942 - 
07.08.1942 

140 

I-368 Statuti i rrethit "Skënderbeg", dekrete të mëkëmbësit të 
përgjithshëm dhe korrespondenca me Ministrinë e Arsimit, 
Drejtorinë e Brendshme të Financave mbi krijimin, 
organizimin dhe kontributin për Institutin Mbretëror të 
Studimeve Shqiptare. 

01.03.1942 - 
12.03.1942 

98 



 

Numri i 
dosjeve 

Titulli Viti 
(Filluar-
Mbaruar) 

Sasia e 
fletëve 

I-369 Dekrete të mëkëmbësit të përgjithshëm dhe korrespondenca 
përkatëse mbi krijimin, suprimimin, organizimin e përbërjen e 
organeve të nozullimit të konsumit. 

02.13.1942 - 
12.22.1942 

63 

I-371 Statuti i Partisë Kombëtare Fashiste Shqiptare dhe dekreti i 
mëkëmbësit të përgjithshëm për aprovimin e tij, fletëporosi 
mbi veprimin e saj dhe njoftim mbi suprimimin e Federatës së 
Fashove në Kukës. 

05.29.1942 - 
10.23.1942 

69 

I-372 Dekret i  mëkëmbësit të përgjithshëm dhe qarkore dërguar 
gjithë ministrive mbi krijimin e Ministrisë për Tokat e Liruara 
dhe marrëdhëniet e ministrive të tjera me të. 

12.04.1941 - 
01.13.1942 

7 

I-373 Dekrete të mëkëmbësit të përgjithshëm, vendim i Këshillit të 
Ministrave, Kodi i Policisë, pasqyra organike e korrespondeca 
përkatëse mbi krijimin e trupave të armatosura të policisë, 
aprovimi i kodit të saj dhe tabelave organike. 

02.03.1942 - 
09.15.1942 

183 

I-375 Korrespondencë me Ministrinë e Punëve të Brendshme dhe 
Komandën e Milicisë Fashiste Shqiptare etj., mbi organizimin 
e të drejtat e armatimin e Policisë Bashkiake e Komunale. 

04.17.1942 - 
06.20.1942 

12 

I-376 Raporte të Zyrës Qendrore të Statistikës dhe korrespondencë 
mbi veprimtarinë e saj. 

02.12.1942 - 
12.19.1942 

17 

I-377 Telegram i hamulltarit të Komunës së Zymit dhe të Partisë së 
Katolikëve të Gjakovës me të cilat propozojnë përfaqësitë e 
tyre në Këshillin e Epërm Fashist Korporativ. 

04.16.1942 - 
05.04.1942 

4 

I-378 Lista të anëtarëve të konsultave bashkiake të Pejës e të 
Prizrenit. 

04.11.1942 - 
04.16.1942 

7 

I-379 Dekrete të Mëkëmbësisë së Përgjithshme, vendime të Këshillit 
të Ministrave dhe qarkore etj., mbi emërime e dorëheqje, 
zëvendësime të ministrave të shtetit. 

01.14.1942 - 
11.10.1942 

56 

I-380 Dekrete të mëkëmbësit të përgjithshëm mbi emërime të 
këshiltarëve e nënsekretarëve të shtetit pranë ministrive të 
ndryshme si dhe pushime të tyre. 

02.03.1942 - 
11.07.1942 

37 

I-381 Lista emërore e anëtarëve të qeverisë dhe funksionarëve të 
lartë. 

1942 8 

I-383 Korrespondencë me Mëkëmbësinë e Përgjithshme etj., mbi 
emërime e gradime të personelit pranë Ministrisë së Punëve të 
Jashtme. 

05.22.1942 - 
07.07.1942 

3 

I-386 Korrespondencë me Mëkëmbësinë e Përgjithshme dhe 
Ministrinë e Kulturës Popullore mbi shpalljen e një konkursi 
për nëpunës në Administratën e Punëve të Brendshme të 
Italisë. 

02.17.1941 - 
03.12.1942 

45 

I-390 Vendime të Këshillit të Ministrave dhe korrespondencë me 
Ministrinë e Punëve të Brendshme mbi emërime, pushime, 
transferime, sjellje e shënime biografike të personelit të 
komunave. 

01.05.1942 - 
12.29.1942 

286 

I-390/1 Vendime të Këshillit të Ministrave dhe korrespondencë me 
Ministrinë e Punëve të Brendshme mbi emërime, pushime, 
transferime, sjellje e shënime biografike të personelit të 
komunave. 

01.16.1942 - 
06.11.1942 

162 

I-390/2 Vendime të Këshillit të Ministrave dhe korrespondencë me 
Ministrinë e Punëve të Brendshme mbi emërime, pushime, 
transferime, sjellje e shënime biografike të personelit të 
komunave. 

05.20.1942 - 
07.17.1942 

183 
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I-390/3 Vendime të Këshillit të Ministrave dhe korrespondencë me 
Ministrinë e Punëve të Brendshme mbi emërime, pushime, 
transferime, sjellje e shënime biografike të personelit të 
komunave. 

07.10.1942 - 
09.29.1942 

165 

I-390/4 Vendime të Këshillit të Ministrave dhe korrespondencë me 
Ministrinë e Punëve të Brendshme mbi emërime, pushime, 
transferime, sjellje e shënime biografike të personelit të 
komunave. 

09.11.1942 - 
11.02.1942 

126 

I-390/6 Vendime të Këshillit të Ministrave dhe korrespondencë me 
Ministrinë e Punëve të Brendshme mbi emërime, pushime, 
transferime, sjellje e shënime biografike të personelit të 
komunave. 

01.24.1942 - 
12.22.1942 

171 

I-392 Korrespondencë me Ministrinë e Punëve të Brendshme me 
Komandën Eprore të Karabinierëve Mbretërorë, prefekturat e 
Beratit, të Gjirokastrës, të Korçës e të Vlorës mbi emërimet e 
Kasëm Radoveckës, Teodor Stamasit e Javer Rushitit, Qazim 
Koculit me funksione të larta për drejtimin e sigurimit të 
rendit. 

08.03.1942 - 
12.03.1942 

42 

I-393 Dekret i mëkëmbësit të përgjithshëm dhe korrespondencë me 
Ministrinë e Punëve të Brendshme me Drejtorinë e 
Përgjithshme të Policisë mbi emërime, pushime, transferime, 
sjellje etj., të personelit të policisë. 

01.02.1942 - 
12.20.1942 

124 

I-393/1 Dekret i mëkëmbësit të përgjithshëm dhe korrespondencë me 
Ministrinë e Punëve të Brendshme dhe Drejtorinë e 
Përgjithshme të Policisë mbi emërime, pushime, transferime, 
sjellje etj., të personelit të policisë. 

01.09.1942 - 
12.31.1942 

257 

I-393/3 Dekret i mëkëmbësit të përgjithshëm dhe korrespondencë me 
Ministrinë e Punëve të Brendshme dhe Drejtorinë e 
Përgjithshme të Policisë mbi emërime, pushime, transferime, 
sjellje etj., të personelit të policisë. 

01.26.1942 - 
12.16.1942 

155 

I-394 Shkresë drejtuar Komandës së Milicisë Rrugore për pranimin 
e dy personave në kursin e milicisë së rrugës. 

02.19.1942 1 

I-395 Vendime të Këshillit të Ministrave dhe korrespondencë me 
Ministrinë e Punëve të Brendshme mbi emërime, pushime e 
transferime të nëpunësve të burgjeve. 

01.19.1942 - 
07.16.1942 

114 

I-395/1 Vendime të Këshillit të Ministrave dhe korrespondencë me 
Ministrinë e Punëve të Brendshme mbi emërime, pushime e 
transferime të nëpunësve të burgjeve. 

07.06.1942 - 
10.26.1942 

134 

I-396 Korrespondencë me Komandën Eprore të Karabinierëve 
Mbretërorë mbi transferime, gradime e sjellje të personelit të 
karabinierisë. 

02.05.1942 - 
12.10.1942 

6 

I-397 Korrespondencë me ministri të ndryshme dhe Këshillin e 
Shtetit mbi propozime për ndryshime në dekretin 
mëkëmbësor për gjendjen juridike, ekonomike e hierarkike të 
nëpunësve të shtetit etj., lidhur me kuadrin. 

03.07.1942 - 
12.01.1942 

76 

I-398 Qarkore dërguar gjithë ministrive, korrespondenca përkatëse 
mbi mbajtjen e shënimeve biografike si dhe shënime, lista e 
formularë të ndryshëm. 

01.26.1942 - 
11.23.1942 

60 

I-399 Qarkore e Këshillit Kontrollues dërguar gjithë ministrive etj., 
për njoftim mbi rregullat për marrje në punë të nëpunësve të 
rinj. 

08.21.1942 - 
08.27.1942 

2 
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I-403 Shkresë e Komitetit Qendror për Refugjatët mbi veprimtarinë 
e Genesio del Monte në Komitetin Qendror të Refugjatëve. 

06.30.1942 3 

I-404 Korrespondencë me Këshillin e Shtetit mbi dhënie leje të 
anëtarëve të Këshillit të Shtetit dhe mbi shkarkimin e 
kryesekretarit të këtij këshilli. 

01.27.1942 - 
10.29.1942 

37 

I-406 Dekrete të mëkëmbësit të përgjithshëm, korrespondencë me 
Zyrën Qendrore të Statistikës, lista mbi emërime, gradime, 
zëvendësime, pushime e transferime të nëpunësve të Zyrës 
Qendrore të Statistikës. 

01.19.1942 - 
12.30.1942 

64 

I-407 Dekret i mëkëmbësit të përgjithshëm mbi rregullat për 
emërimin e shërbyesve. 

07.06.1942 3 

I-409 Shkresë e Ministrisë së Tokave të Liruara mbi rregullimin e 
pozitës së nëpunësve të ish-administratës së tokave të liruara. 

07.06.1942 3 

I-410 Lutje e personave të ndryshëm drejtuar Kryeministrisë dhe 
korrespondenca e saj me Ministrinë e Punëve të Brendshme 
për emërime në punë të ndryshme. 

12.24.1941 - 
01.25.1942 

84 

I-411 Qarkore e Këshillit të Ministrave dërguar për njoftim 
ministrave etj., mbi njoftimin e prefektit për rastet e largimit të 
nëpunësve nga qarku. 

01.20.1942 - 
11.20.1942 

7 

I-412 Dekret i Mëkëmbësisë së Përgjithshme mbi marrje masash 
shkarkimi nga puna të nëpunësve për sjellje kundër regjimit. 

11.23.1942 - 
12.21.1942 

7 

I-413 Korrespondencë me Ministrinë e Punëve të Brendshme, 
Komandën e Milicisë Fashiste dhe qarkore e Kryesisë së 
Këshillit të Ministrave mbi përkrahjen e atyre që kanë "merita 
të veçanta për çështje kombëtare", për t'u emëruar si nëpunës 
shteti. 

01.23.1942 - 
06.15.1942 

7 

I-414 Shkresë e Ministrisë së Ekonomisë Kombëtare mbi rregullat e 
porositura nga Drejtoria Qendrore e Policisë për lëshimin e 
certifikatave të mirësjelljes. 

03.14.1942 1 

I-415 Shkresa e telegrame drejtuar Iljaz Alushit, Ministër i Punëve 
Botore dhe Hamid Kërçikut, Inspektor Epror i Ekonomisë 
Kombëtare etj., me të cilët i përgëzojnë e i thërresin nga 
shërbimi. 

03.06.1942 - 
06.18.1942 

5 

I-416 Korrespondencë me Këshillin e Shtetit, Ministrinë e Financave 
mbi listat e personave që kanë mbaruar studimet e larta. 

11.06.1942 - 
11.20.1942 

6 

I-417 Letër e Ndoc Gurra drejtuar Komisionit të Apelit pranë 
Kryeministrisë me të cilën kundërshton inkuadrimin e tij. 

03.13.1942 3 

I-418 Korrespondencë me Ministrinë e Punëve të Brendshme mbi 
rregullimin e gjendjes së nëpunësve të emëruar nga komandat 
ushtarake gjermane e italiane në Kosovë. 

02.12.1942 - 
08.24.1942 

3 

I-419 Listë e personelit shënuar për të shërbyer në Mitrovicë të 
ndarë sipas sektorit. 

1942 3 

I-420 Shkresa e Kryesisë së Këshillit të Ministrave dërguar 
Inspektorit Epror për Kosovën për të hetuar mbi keqsjelljen e 
organeve të rojes së kufirit në Gjilan. 

06.20.1942 5 

I-421 Shkresë drejtuar Këshillit të Ministrave ku kërkohet emërimi i 
të rinjve kosovarë në dikastere të ndryshme. 

10.03.1942 1 

I-422 Listë emërore, shënime biografike e korrespondencë mbi 
propozime për dekorime të ndryshme të italianëve e të huajve 
të tjerë për shërbime të kryera. 

01.29.1942 - 
12.09.1942 

123 
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423 Dekrete mëkëmbësorë dhe korrespondencë me Mëkëmbësin e 
Përgjithshëm, Ministrinë e Brendshme etj., mbi dekorime të 
personave të ndryshëm shqiptarë për shërbime të kryera. 

01.12.1942 - 
12.12.1942 

54 

I-424 Lista e kryetarëve më të rëndësishëm të bandave e batalioneve 
qeveritare të formuar gjatë luftës kundër Greqisë e Italisë të 
propozuar për dekorim. 

1942 8 

I-426 Korrespondencë me Mëkëmbësinë e Përgjithshme Mbretërore, 
Ministrinë e Punëve të Brendshme, Ministrinë e Kulturës 
Popullore, Komandën e Karabinierëve      Mbretërorë etj., mbi 
marrëdhëniet e avancuara midis shqiptarëve e 
serbomalazezëve në Kosovë (grindje, vrasje, mësymje, trajtime 
etj.). 

01.06.1942 - 
12.27.1942 

101 

I-428 Korrespondencë me Ministrinë e Ekonomisë Kombëtare, 
Ministrinë e Tokave të Liruara, Mëkëmbësinë e Përgjithshme 
mbi tërheqjen e prodhimeve të zonave përtej kufirit. 

03.24.1942 - 
09.05.1942 

11 

I-429 Korrespondencë me Drejtorinë e Përgjithshme të Policisë mbi 
riatdhesimin e 40 qytetarëve kroatë dhe shpenzimet e rastit. 

04.14.1942 - 
04.24.1942 

6 

I-430 Korrespondencë me Mëkëmbësinë e Përgjithshëm dhe 
Ministrinë e Punëve të Brendshme mbi largimin e familjeve 
katolike për në Kroaci. 

04.03.1942 - 
06.06.1942 

4 

I-431 Korrespondencë me Mëkëmbësinë e Përgjithshme dhe 
Ministrinë e Punëve të Brendshme mbi listën e shqiptarëve si 
shtetas shqiptarë të asaj kolonie. 

06.20.1942 - 
07.02.1942 

4 

I-432 Korrespondencë ndërmjet Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
dhe Kabinetit Diplomatik "Nonis" për të bërë vërtetimet e 
nevojshme rreth të gjithë personave të regjistruar në listën e 
personave banues në Sarajevë për të pohuar ose jo njohjen e 
Shtetësisë Shqiptare. 

11.30.1942 1 

I-433 Relacion mbi hyrjen e malazezëve, serbëve e çifutëve në tokat 
shqiptare dhe marrjen e masave për ndalimin e tyre, si dhe 
telegram i Prefekturës së Pejës për këtë problem. 

01.03.1942 - 
11.23.1942 

12 

I-434 Shkresë drejtuar Mëkëmbësisë së Përgjithshme mbi urdhërin e 
autoriteteve ushtarake gjermane për largimin nga Mitrovica të 
nëpunësve dërguar atje nga Tirana. 

03.21.1942 - 
03.23.1942 

2 

I-435 Memorial i komunitetit rumun të Korçës, mbi veprimtarinë e 
tij. 

08.05.1942 7 

I-437 Korrespondencë me Komandën e Lartë të Karabinierëve 
Mbretërorë dhe Ministrinë e Drejtësisë mbi dënimin e një 
shqiptari nga Gjyqi Ushtarak i Cetinjës të Malit të Zi. 

07.09.1942 - 
07.17.1942 

4 

I-438 Pasqyra të lëvizjes punëtore në Shqipëri dhe Itali. 10.22.1942 1 

I-439 Korrespondencë me Mëkëmbësinë e Përgjithshme Mbretërore 
mbi dhënie leje personave të ndryshëm për të ardhur në 
Shqipëri. 

04.21.1942 - 
11.20.1942 

4 

I-440 Korrespondencë me Ministrinë e Tokave të Liruara mbi 
kërkesën e dy personave banues në Rumani për të ndihmuar 
katundin e djegur nga bullgarët. 

09.04.1942 - 
12.08.1942 

4 

I-441 Korrespondencë me Ministrinë e Punëve të Brendshme, 
Komitetin Qendror të Refugjatëve për grekët e ikur e të 
emigruar. 

04.09.1942 - 
04.13.1942 

3 
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I-442 Korrespondencë me Kryesinë e Këshillit të Ministrave me 
Komandën e Rojes Mbretërore të Kufirit etj., mbi kalimin e 
lypsave grekë në Shqipëri dhe ndalimin e atyre që vijnë pa 
leje. 

05.04.1942 - 
05.21.1942 

8 

I-1160 Dekret dhe të dhëna mbi shkarkim nga detyra dhe heqje 
vërejtje kuadrit të prefekturave, si dhe gradime e transferime 
të kuadrit të nënprefekturave dhe komunave. 

03.13.1940 - 
11.20.1942 

28 

I-1170 Raporte, relacione, promemorie dhe korrespondencë mbi 
zhvillimin e ngjarjeve politike në krahinën e Kosovës. 

04.14.1941 - 
04.30.1942 

152 

I-1174 Korrespondencë e Kryeministrisë me Ministrinë e Punëve të 
Brendshme, mbi arrestimin e 48 himariotëve si dhe burgime 
për faje të ndryshme dhe falje dënimesh. 

01.09.1941 - 
01.23.1942 

24 

I-1175 Korrespondencë e Kryeministrisë me Ministrinë e Drejtësisë 
dhe Komandën e Karabinierisë, mbi vrasjet dhe dënimin e 
fajtorëve. 

09.05.1941 - 
01.03.1942 

27 

I-1191 Korrespondencë dhe njoftime të Komandës së Karabinierisë 
dhënë Kryeministrisë mbi aksionet e njësiteve guerile, 
zhvillimin e demonstratave dhe aksioneve, si dhe kapjen dhe 
dënimin me vdekje të Shyqyri Ishmit, Ferid Xhajkut, Jordan 
Misjes etj. 

01.03.1942 - 
12.31.1942 

250 

I-
1191/a 

Korrespondencë dhe njoftime të Komandës së Karabinierisë 
dhënë Kryeministrisë mbi aksionet e njësiteve guerile, 
zhvillimin e demonstratave dhe aksioneve, si dhe kapjen dhe 
dënimin me vdekje të Shyqyri Ishmit, Ferid Xhajkut, Jordan 
Misjes etj. 

12.04.1942 - 
12.31.1942 

272 

I-1193 Korrespondencë e Kryeministrisë me Partinë Fashiste, mbi 
krijimin dhe aktivitetin që do të ushtrojë Balli i Rinisë 
Universitare Fashiste Shqiptare. 

09.30.1942 - 
11.02.1942 

4 

I-1194 Relacion i Kol Bib Mirakaj (ministër sekretar i P.K.F.Sh.) 
drejtuar Mustafa Krujës, mbi zhvillimin e punimeve në 
Kuvendin e Rinisë Panevropiane në Vjenë nga ana e 
përfaqësuesit të Rinisë Shqiptare. 

05.23.1942 - 
10.23.1942 

8 

I-1195 Letër e këshilltarit të Kryeministrisë drejtuar këshilltarit 
Travaglio, në të cilën i ankohet për ngadalësimin e burokracisë 
dhe kërkon sugjerime për t'a bërë më operative. 

08.22.1942 2 

I-1196 Relacione dhe njoftime të dhëna nga Komanda Eprore e 
Karabinierisë në Shqipëri, mbi zhvillimin e ngjarjeve të 
ndryshme në vend. 

01.01.1942 - 
04.07.1942 

200 

I-
1196/a 

Relacione dhe njoftime të dhëna nga Komanda Eprore e 
Karabinierisë në Shqipëri, mbi zhvillimin e ngjarjeve të 
ndryshme në vend. 

04.08.1942 - 
07.22.1942 

200 

I-
1196/b 

Relacione dhe njoftime të dhëna nga Komanda Eprore e 
Karabinierisë në Shqipëri, mbi zhvillimin e ngjarjeve të 
ndryshme në vend. 

04.22.1942 - 
12.31.1942 

123 

I-1197 Relacion dhe njoftime të dhëna nga Komanda e Karabinierisë 
mbi situatën dhe zhvillimin e ngjarjeve të ndryshme në vend. 

01.11.1942 - 
12.31.1942 

475 

I-1200 Njoftime të Komandës së Karabinierisë dhënë Kryeministrisë, 
mbi zhvillimin e ngjarjeve në vend (vrasje, plagosje, rrahje 
etj.), si dhe marrjen e masave për kapjen e fajtorëve. 

01.03.1942 - 
12.25.1942 

141 
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I-1201 Njoftime të Karabinierisë mbi veprimtarinë e grabitësve si: 
grabitje shtëpish, pasagjerësh, bagëtish, personash dhe 
kërkesa të hollash për t'i liruar etj., si dhe marrjen e masave 
për stabilizimin e gjendjes. 

02.17.1942 - 
12.29.1942 

117 

I-1202 Njoftime të Zyrës së Shërbimit dhe Gjendjes pranë Komandës 
së Karabinierisë dhënë Kryeministrisë mbi veprimtarinë e 
çetave të kriminelëve Isa Toska dhe Hamid Matjani. 

07.23.1942 - 
12.19.1942 

18 

I-1203 Njoftime të Zyrës së Shërbimit e të Gjendjes pranë 
Karabinierisë, mbi veprimtarinë e çetës së Abaz Kupit. 

03.01.1942 - 
10.28.1942 

7 

I-1204 Njoftime të Komandës së Karabinierisë bërë Kryeministrisë, 
mbi rënien e zjarreve në objekte të ndryshme. 

02.07.1942 - 
12.01.1942 

36 

I-1205 Vendime, korrespondencë dhe njoftime, mbi mbajtje armësh 
me leje si dhe marrjen e masave ndëshkimore për personat që 
disponojnë armë pa leje. 

01.31.1942 - 
12.29.1942 

26 

I-1206 Shkresë e Kryeministrisë drejtuar Drejtorisë së Përgjithshme të 
Policisë ku kërkon të bëhen hetime rigoroze ndaj një italiani i 
cili ka mashtruar qytetarë italianë dhe shqiptarë, duke iu 
kërkuar të holla, për të ndërhyrë pranë institucioneve të 
ndryshme shtetërore, për zgjidhjen e problemeve të tyre. 

05.06.1942 1 

I-1207 Njoftime të Karabinierisë dhënë Kryeministrisë mbi pajtimin e 
gjaqeve në krahinat e Kosovës dhe të Peshkopisë. 

01.19.1942 - 
01.27.1942 

7 

I-1208 Dekretligj mbi organikën e Ministrisë së Punëve të Jashtme. 02.11.1942 - 
02.26.1942 

4 

I-1209 Shkresë e Luogotenencës drejtuar Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave, mbi marrëdhëniet e Italisë me vendet e Amerikës 
Jugore dhe Qendrore. 

02.12.1942 2 

I-1210 Qarkore e Kryeministrisë drejtuar gjithë ministrive, mbi 
paraqitjen e letërkredencialeve nga përfaqësuesi i Mbretërisë 
së Tailandës. 

05.23.1942 - 
05.28.1942 

3 

I-1211 Dekret i Mëkëmbësisë mbi organizimin gjyqësor në vendet e 
liruara. 

1942 6 

I-1212 Dekret mbi krijimin e Komitetit Qendror të Kryqit të Kuq 
Shqiptar dhe lista emërore e anëtarëve të tij. 

12.04.1942 - 
12.04.1942 

1 

I-1213 Korrespondencë e Kryeministrisë me Inspektorin e 
Përgjithshëm të K.K.M. për Kosovën mbi krijimin e një 
komiteti nga ana e Ministrisë së Tokave të Liruara me emrat e 
anëtarëve të komitetit. 

07.10.1942 4 

I-1214 Dekrete, qarkore dhe korrespondencë e Kryeministrisë me 
Mëkëmbësinë, Komandën e Karabinierisë dhe Komandën e 
Milicisë Fashiste, mbi problemet e ndryshme të kuadrit në 
përgjithësi. 

12.18.1941 - 
11.25.1942 

158 

I-1217 Dekrete, korrespondencë dhe lutje mbi kuadrin e 
prefekturave, nënprefekturave dhe komunave. 

12.31.1941 - 
12.24.1942 

36 

I-1218 Dekrete dhe korrespondencë e Kryeministrisë me Ministrinë e 
Drejtësisë, mbi problemet e kuadrit të drejtësisë. 

01.08.1942 - 
12.12.1942 

8 

I-1219 Korrespondencë e Kryeministrisë me Ministrinë e Punëve të 
Jashtme mbi emërimin e konsujve dhe nëpunësve të 
Ministrisë së Punëve të Jashtme. 

04.28.1942 - 
11.16.1942 

11 

I-1410 Ankesa të disa nëpunësve të Ministrisë së Bujqësisë e Pyjeve 
dërguar Kryeministrisë lidhur me klasifikimin e tyre. 

06.24.1941 - 
05.31.1942 

22 
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I-1414 Promemorie mbi gjendjen ekonomiko-politike të Kosovës dhe 
të krahinave të saj. 

06.18.1942 8 

I-1415 Korrespondencë e Komisariatit për zonat e luftës me 
Kryetarin e Këshillit të Ministrave mbi çështje që lidhen me 
nderimin e të rënëve në luftë, sistemimin e varrezave etj, 
çështje për të cilat është dhënë dhe mendimi i B.Musolinit. 

03.20.1942 - 
04.04.1942 

3 

I-1416 Shkresë drejtuar Kryeministrisë nga një drejtori e 
përgjithshme që kërkon sqarime mbi fushat e përqëndrimit. 

04.01.1942 1 

I-1417 Shkresë përcjellëse drejtuar Drejtorisë së Përgjithshme të PTT-
së mbi çështje që lidhen me pakot për robërit e luftës 
ballkanike në Gjermani dërguar nga Shqipëria. 

12.01.1942 1 

I-1418 Korrespondencë ndërmjet Kryeministrisë e Komisionit 
Qendror për shpërblimet e dëmeve të luftës mbi likuidimin e 
këtyre dëmeve në krahinën e Korçës. 

11.12.1942 1 

I-1420 Telegram drejtuar Komandës së Lartë të Forcave të 
Armatosura në Shqipëri nga nënprefekti i Ferizoviqit me të 
cilën e njofton se serbët dhe malazezët janë gati për të bërë një 
kryengritje brenda tre ose katër ditëve. 

02.07.1942 3 

I-1421 Korrespondencë e Kryeministrisë me Komandën Eprore të 
Karabinierisë Mbretërore mbi oficerët e ish Jugosllavisë që 
nuk marrin nështetësinë shqiptare, për shkakun e aneksimit të 
tokave të reja. 

05.08.1942 1 

I-1423 Dekret mbi shpalljen e një konkursi për nëpunësi. 1942 2 

I-1424 Kopje vendimesh të Këshillit të Ministrave mbi marrjen në 
shërbim me kontratë të nëpunësve. 

08.31.1942 - 
10.03.1942 

3 

I-1426 Kopje vendimi i Këshillit të Ministrave mbi marrjen në 
shërbim me kontratë të një nënshtetasi italian pranë Komitetit 
Qendror për Nozullimet dhe Konsumet. 

09.19.1942 1 

I-1427 Korrespondencë e Kryeministrisë me Ministrinë e Ekonomisë 
Kombëtare mbi emërimin e një përfaqësuesi shqiptar në 
Institutin Ndërkombëtar të Bujqësisë. 

04.14.1942 - 
12.29.1942 

8 

I-1543 
(I-1541) 

Njoftim i Komandës Superiore të Policisë Shqiptare dërguar 
Kryesisë së Këshillit të Ministrave, mbi internimin e nëpunësit 
të postave në Milot, Nazif Deromanajt i ardhur nga grupi i 
Durrësit. 

03.30.1942 1 

I-1544 
(I-1542) 

Qarkore e Kryeministrisë dërguar gjithë ministrive, Këshillit 
Kontrollues, Këshillit të Shtetit në Tiranë, korrespondencë e 
Kryeministrisë me Mëkëmbësinë e Përgjithshme mbi 
paraqitjen e projektligjit për ndryshimet që do të bëhen në 
ligjin e 4 korrikut 1943, mbi trajtën dhe përdorimin e flamurit 
kombëtar të Mretërisë Shqiptare duke pasur në mes shqipen 2 
krenare të zesë të kurorëzuar me përkrenaren e Skënderbeut 
në ar i mbajtur prej një shtize me ngjyrë të kuqe e të zezë e të 
stolisur me fashon e Liktorit në ar. 

05.11.1942 - 
10.31.1942 

7 

I-1545 
(I-1543) 

Njoftim i Kryeministrit dërguar Ministrisë së Punëve të 
Brendshme, mbi letrën që Drejtorati Shqiptar i P. K. F. SH. ka 
marrë nga Federata e Prishtinës, përmbajtja e së cilës flet për 
një deklaratë të bërë prej një personi mbi përgatitjen e një 
kryengritje të përgjithshme të sllavëve që banojnë në Pjesën 
Veriore të Kosovës. 

11.21.1942 1 
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I-1546 
(I-1544) 

Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me Zyrën Ushtarake 
në Tiranë, mbi çështjen e marrjes pjesë në luftë si vullnetarë të 
dy shqiptarëve Islam e Isuf Cena. 

06.30.1942 - 
07.30.1942 

3 

I-1547 
(I-1545) 

Njoftim i Kryeministrisë dërguar Ministrisë së Punëve të 
Brendshme mbi dëmtimet e zyrave të Fashit në Progër prej një 
çete të arratisurish dhe mbi kërcënimet që i bëhen  Sekretarit 
Politik të vendit z. Angoni. 

12.17.1942 1 

I-1548 
(I-1546) 

Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me Ministrinë e 
Punëve të Brendshme, mbi blerjen e disa kartolinave të 
ilustruara me Manastirin e "Shën Naumit", ku prapa 
kartolinave është shtypur në gjuhën bullgare e gjermane se 
Manastiri i Shën Naumit është mbrojtës i tokës bullgare, etj., 
dhe prandaj të merren masa për ndalimin e tyre. 

02.21.1942 - 
03.17.1942 

2 

I-1547 
(I-1549) 

Shkresë e Kryekonsullit të Bullgarisë në Tiranë që përcjell një 
raport mbi ngjarje të ndryshme, kundër maqedonasve në 
Shqipëri. 

07.07.1942 6 

II USHTARAKE   

II-33 Shkresa të Prefekturës së Dibrës ( kopje ) mbi aksione të 
kryera nga çeta komuniste bullgare. 

09.23.1941 - 
09.22.1942 

2 

II-34 Urdhëra të Kryesisë së Këshillit të Ministrave qarkore drejtuar 
komandave të ndryshme e prefekturave etj. mbi organizimin e 
zbatimin e operacioneve ushtarake kundër çetave partizane e 
të tjera. ( Abaz Kupi, Bajraktarit e Isa Toska ). 

07.08.1942 - 
12.08.1942 

87 

II-35 Urdhër operacioni i Komandës së Përgjithshme për njoftim i 
asaj mbi organizimin e operacionit për armatimin e Baba Faje 
Martaneshit. 

1942 0 

II-36 Telegram i Komandës së Grupit të Karabinierëve Mbretërore 
të Korçës drejtuar Komandës së Përgjithshme të Forcave të 
Sigurimit Publik mbi një përpjekje me të arratisur në fshatin 
Çermë e Vogël ( Pogradec ). 

1942 2 

II-37 Relacion i Komandës së Milicisë Fashiste Shqiptare, qarkore e 
Kryesisë së Këshillit të Ministrave dërguar gjithë prefekturave 
etj. mbi përpjekje ndërmjet reparteve të Milicisë Fashiste dhe 
çetës së Abas Kupit si dhe marrje masash të tjera kundrejt saj. 

03.21.1942 - 
12.15.1942 

33 

II-38 Korrespondencë e Zyrës Ushtarake pranë Kryeministrisë me 
komandat e ndryshme mbi operacionin ushtarak të kryer në 
zonën e Kurveleshit. 

11.17.1942 - 
12.10.1942 

13 

II-39 Njoftim të Komandës së Milicisë Fashiste Shqiptare etj. mbi 
formim bandash të milicisë për kryerje operacionesh kundër 
aksioneve të t ' arratisurve në zonën e Mirditës e të 
Peshkopisë. 

03.01.1942 - 
10.05.1942 

48 

II-42 Korrespondencë me Komandën e Milicisë Fashiste Shqiptare 
dhe Prefekturën e Vlorës e Qazim Kaceli komisar i lartë, mbi 
përgatitjen për një operacion ushtarak në zonën e Vlorës. 

09.07.1942 - 
12.22.1942 

6 

II-43 Njoftim të Komandës së Milicisë Fashiste mbi luftimin e 
reparteve të saj me grupe të ndryshme t ' arratisurish si dhe 
veprime të tjera të saj e ngjarje. 

03.08.1942 - 
11.03.1942 

19 

II-44 Relacione mujore të Komandës së Milicisë Fashiste Shqiptare 
mbi aktivitetin e saj. 

03.03.1942 - 
05.12.1942 

7 

II-46 Dekret i Mëkëmbësisë së Përgjithshme mbi disa ndryshime në 
tabllonë organike të Milicisë Fashiste Shqiptare dhe 
korrespondenca përkatëse. 

03.24.1942 - 
04.21.1942 

6 



 

Numri i 
dosjeve 

Titulli Viti 
(Filluar-
Mbaruar) 

Sasia e 
fletëve 

II-47 Njoftim i Komandës së Milicisë Fashiste mbi hapjen e kurseve 
të gjuhës shqiptare për italianët që ndodhen me shërbim në 
Milicisë Fashiste Shqiptare. 

06.12.1942 1 

II-49 Korrespondencë me Komandën e Milicisë Fashiste Shqiptare 
etj. mbi rekrutimin, formimin e lëvizjet e reparteve të Milicisë 
Fashiste Shqiptare si dhe armatimi i tyre. 

01.17.1942 - 
12.13.1942 

128 

II-50 Korrespondencë me Komandën e Milicisë Fashiste Shqiptare, 
telegrame mbi raste vdekje, vrasje e plagosje të milicëve etj. 
marrje masash kundrejt guximtarëve e ceremonitë e rastit. 

01.09.1942 - 
10.14.1942 

33 

II-51 Njoftim i Komandës së Milicisë Fashiste mbi pjesëmarrje e 
oficerëve të saj në drejtimin e kurseve paraushtarakë. 

01.26.1942 4 

II-53 Urdhër dite, mesazh e korrespondencë e Komandës së 
Milicisë Fashiste Shqiptare me rastin e 19 vjetorit të themelimit 
të milicisë vullnetare për sigurimin kombëtar dhe mbi 
festimin e përvjetorit të III-të të themelimit të Milicisë Fashiste 
Shqiptare. 

01.26.1942 - 
09.09.1942 

26 

II-54 Korrespondencë me Mëkëmbësinë e Përgjithshme mbi 
dërgimin e dekretit origjinal të krijimit të Milicisë Fashiste 
Shqiptare me ekspozitën e revolucionit fashist në Romë si dhe 
kopja e dekretit me anekset ( kopje ). 

10.15.1942 - 
10.15.1942 

31 

II-55 Njoftime të Milicisë Fashiste Shqiptare mbi festimin e Befanës 
Fashiste. 

01.10.1942 - 
01.15.1942 

3 

II-56 Korrespondencë me Ministrinë e Ekonomisë Kombëtare, 
Drejtorinë e Nozullimeve e Konsumeve si dhe Komandën e 
Milicisë Fashiste Shqiptare mbi furnizimin me ushqime dhe 
paisjen e Milicisë me mjete të nevojshme. 

06.16.1942 - 
09.24.1942 

4 

II-57 Korrespondencë me Komandën e Milicisë Fashiste Shqiptare 
mbi ndryshime në uniformën e Milicisë Fashiste Shqiptare 
dhe pajisjen e tyre me veshje. 

07.09.1942 - 
12.31.1942 

5 

II-59 Korrespondencë me Komandën e Milicisë Fashiste Shqiptare 
mbi kërkesa për të vënë në dispozicion të saj ndërtesa të 
ndryshme. 

03.27.1942 - 
11.04.1942 

13 

II-60 Njoftim i Komandës së Milicisë Fashiste Shqiptare mbi 
organizimin e një kampi veror për fëmijët e të vrarëve e 
milicëve pjesëmarrësa në luftë. 

07.07.1942 - 
07.08.1942 

3 

II-61 Dekrete të Mëkëmbësit të Përgjithshëm, korrespondencë me 
Komandën e Mbrojtjes Tokësore, Ministrinë e Punëve të 
Brendshme dhe kërkesat e rastit mbi emërime, transferime e 
gradime të kuadrit të ushtrisë. 

01.12.1942 - 
12.31.1942 

46 

II-63 Telegram i Doze Pustinës dhe korrespondencë me zyrën 
ushtarake mbi dhënie informatash për kapiten Masar Pustina. 

07.09.1942 - 
07.21.1942 

3 

II-64 Korrespondencë me Ministrinë e Punëve të Brendshme dhe 
Komandën Eprore të Fuqive të Armatosura mbi dhënien e 
shpejtë të informatave të kërkuara për vullnetarët e luftës. 

09.07.1942 - 
09.24.1942 

4 

II-65 Dekret mbretëror dhe ligji mbi rekrutimin e shtetësve 
shqiptarë në ushtrinë mbretërore si dhe korrespondenca 
përkatëse për raste mobilizimi e çmobilizimi. 

02.23.1942 - 
11.10.1942 

195 

II-65/1 Dekret mbretëror dhe ligji mbi rekrutimin e shtetësve 
shqiptarë në ushtrinë mbretërore si dhe korrespondenca 
përkatëse për raste mobilizimi e çmobilizimi. 

02.12.1942 - 
02.19.1942 

303 
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II-66 Korrespondencë me Komisariatin për fushat e betejave dhe 
zonat e luftës për marrjen në shërbim të një gruaje pranë 
zyrave të tij. 

06.09.1942 - 
07.14.1942 

5 

II-67 Telegram i një grupi shqiptarësh nga Prizreni me të cilën 
kërkojnë moslargimin e regjimentit shqiptar nga vendi i tyre. 

05.02.1942 2 

II-68 Korrespondencë me Ministrinë e Punëve të Brendshme dhe 
komandat e ndryshme mbi dëme, rrëmbime të shkaktuara 
popullit nga ushtria. 

02.12.1942 - 
08.25.1942 

13 

II-69 Shënim i Mëkëmbësisë së Përgjithshme për Kryetarin e 
Këshillit të Ministrave mbi një akuzë që u bëhet ushtarakëve 
në Kolonjë për abuzime në shitjen e kuajve plaçkë e luftë. 

03.18.1942 4 

II-70 Njoftim i Kryeministrit drejtuar zyrës ushtarake mbi dërgimin 
e një shume si dhuratë për ushtarakët. 

12.14.1942 1 

II-72 Shkresë e zyrës ushtarake drejtuar Komandës së Lartë të 
Forcave të Armatosura mbi sigurimin e depove me 
municione. 

01.16.1942 1 

II-73 Kontratë për furnizim me dru të zyrës së druve të Intendencës 
së Komandës së Lartë të Forcave të Armatosura nga ana e 
kryeplakut të katundit Mal i Bardhë. 

01.28.1942 4 

II-74 Shkresë e Komandës së Lartë të Forcave të Armatosura mbi 
furnizimin me një të spitalit ushtarak. 

07.18.1942 1 

II-75 Shkresë e  Komandës së Mbrojtjes Territoriale, dërguar 
Kryesisë së Këshillit të Ministrave dhe komandave të 
prefekturave mbi organizimin e mbrojtjes kundërajrore. 

05.05.1942 1 

II-76 Korrespondencë me zyrën ushtarake mbi abonimin e 
Komandës së Lartë të Forcave të Armatosura të Shqipërisë në 
shtypin e buletinit ushtarak për vitiin 1942. 

08.05.1942 2 

II-77 Relacion, pasqyra të Komandës së Rojes së Financës si dhe 
korrespondenca përkatëse mbi veprimtarinë, organizimin, 
kuadrin etj. të rojes së financës së Shqipërisë si dhe mbi 
vrasjen e një roje të saj. 

08.17.1942 - 
12.21.1942 

33 

II-78 Shkresë e Komandës Ushtarake Detare mbi marrje në dorëzim 
të komandës. 

04.09.1942 1 

II-81 Korrespondencë me Komandën e Lartë të Fuqive të 
Armatosura dhe Komisariatin për zonat e shënjta e fushat e 
betejave mbi ndërtimin e varrezave të luftës. 

03.11.1942 - 
04.13.1942 

6 

II-82 Shkresë e Intendencës së Komandës së Lartë të Forcave të 
Armatosura mbi mënyrën e kërkesës për udhëtimin në Itali të 
ushtarëve. 

12.21.1942 1 

II-85 Shkresë e Komandës së Baonit të IV-të të karabinierëve në 
Prizren mbi okupimin e katundit Koprio nga ana e Komandës 
Gjermane së bashku me forca serbe dhe kundërshtimi që u 
kanë bërë banorët për zbatimin e urdhërave të tyre në 
dorëzimin e bagëtive e të drithit. 

10.02.1942 1 

II-86 Njoftime të Ministrisë së Punëve të Brendshme mbi ardhjen në 
Konispol të oficerëve e forcave gjermane. 

01.31.1942 - 
03.04.1942 

4 

II-87 Korrespondencë me Ministrinë e Punëve të Brendshme mbi 
rekuzimin nga roja e financës gjermane të leshit të mbledhur 
për ushtrinë italiane në komunën e Cerkvinës. 

09.23.1942 - 
10.27.1942 

2 
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II-89 Korrespondencë me zyrën ushtarake për largimin e një pjesë 
raporti të Inspektorit të Përgjithshëm të Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave rreth qendrimit të komandantëve ushtarake të 
Tetovës e Kërçovës. 

11.02.1942 - 
11.03.1942 

4 

II-93 Korrespondencë me Prefekturën e Prizrenit mbi inisiativën e 
Terenc Toçit në Kosovë për të mobilizuar vullnetarë shqiptarë 
kundër Bashkimit Sovjetik. 

05.30.1942 - 
06.02.1942 

3 

II-205 Korrespondencë e Kryeministrisë mbi dekorimin e kuadrit 
ushtarak dhe lirimin e një oficeri nga radhët e ushtrisë dhe 
gradimin e një tjetri. 

01.14.1942 - 
10.05.1942 

24 

II-207 Qarkore dhe korrespondencë e Kryeministrisë me 
Mëkëmbësinë, Komandën e Mbrojtjes Kombëtare etj. mbi 
rekrutimin dhe kryerjen e shërbimit ushtarak. 

05.19.1942 - 
10.20.1942 

37 

II-208 Korrespondencë e Kryeministrisë me Komandën e Eprore të 
Forcave të Armatosura në Shqipëri, mbi furnizimin e ushtrisë 
me veshmbathje dhe municione. 

05.19.1942 - 
12.28.1942 

13 

II-209 Shkresë e Komandës së Mbrojtjes Territoriale drejtuar 
Kryeministrisë, ku jep udhëzime për mbrojtjen me efikasitet të 
mbrojtjes kundërajrore dhe të strehimeve. 

06.22.1942 1 

II-210 Qarkore e Kryeministrisë drejtuar gjithë prefekturave, 
drejtorive dhe komandave mbi marrjen e masave kundër 
ushtarëve dezertorë. 

11.04.1942 2 

II-211 Përshëndetje e Kryeministrit drejtuar Mëkëmbësit të 
Përgjithshëm të Mbretit Perandor me rastin e dhënies së 
Distinktivit Kujtimor ushtarakëve të Romës. 

02.25.1942 7 

II-249 Letër anonime e një grupi ushtarësh që shkruajnë në emër të 
ushtarëve të datëlindjes 1919, dërguar Kryeministrit me anë të 
së cilës kërkojnë lirimin e menjëhershëm nga ushtria 
meqenëse kanë mbushur 28 muaj në ushtri dhe nuk ka kush 
tua punojë tokat, pasi njerëzit në familje po vdesin urie, 
përndryshe do të dezertojnë në masë. 

08.01.1942 - 
08.14.1942 

3 

III EKONOMI - FINANCË   

III-11 Korrespondencë ndërmjet Ministrisë së Ekonomisë Kombëtare 
dhe Kryesisë së Këshillit të Ministrave, mbi Ligjin e " 
Reformës Agrare " dhe ankesat e pronarëve. 

04.21.1939 - 
04.03.1942 

152 

III-51 Korrespondencë ndërmjet Kryeministrisë, Ministrisë së 
Punëve Botore, Ministrisë së Financave, mbi emërime, 
gradime, transferime, pushime të punonjësve të Postë Telegraf 
Telefonave. 

04.02.1938 - 
01.24.1942 

419 

III-66 Vendime të Këshillit të Ministrave, mbi krijime, transferime 
fondesh, shtesë fondesh etj, dhe korrespondenca përkatëse. 

1939 - 
06.26.1942 

208 

III-79 Lutje të personave të ndryshëm, drejtuar Kryeministrisë mbi 
dhënie rroge, vendime të Këshillit të Ministrave, mbi pagesat 
e rrogave dhe korrespondencë ndërmjet Ministrisë së 
Financave dhe Kryeministrisë për këtë problem. 

02.05.1939 - 
04.17.1942 

186 

III-86 Dekrete të Mëkëmbësisë së Përgjithshme, vendime dhe 
korrespondencë ndërmjet Ministrisë së Financave dhe 
Kryeministrisë për dhënie dhe kërkesa pensioni ushtarak. 

04.17.1939 - 
02.12.1942 

115 
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III-97 Vendime të Këshillit të Ministrave, mbi shpenzimet e 
shpronësimit dhe korrespondencë ndërmjet Ministrisë së 
Punëve të Brendshme, Ministrisë së Financave dhe 
Kryeministrisë për këtë çështje. 

01.09.1939 - 
07.02.1942 

49 

III-132 Korrespondencë ndërmjet Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
Ministrisë së Punëve të Brendshme, Ministrisë së Industrisë, 
Ministrisë së Tregtisë e tjera, mbi pajisjen e nëpunësve me 
triska të reja. 

05.15.1940 - 
01.28.1942 

149 

III-200 Dekrete të Mëkëmbësisë, mbi krijimin, shtimin dhe 
transferimin e fondeve dhe kredive. 

02.06.1940 - 
01.09.1942 

290 

III-206 Dekrete të Mëkëmbësisë, vendime të Këshillit të Ministrave, si 
dhe korrespondenca përkatëse, midis Kryeministrisë, 
Ministrisë së Financave, Ministrisë së Punëve të Brendshme, 
prefekturave etj, mbi grumbullimin, përjashtimin, shitjen dhe 
faljen e taksave, ndryshimin e ligjeve të taksimit. 

02.24.1940 - 
11.02.1942 

416 

III-223 Vendime të Këshillit të Ministrave, korrespondencë ndërmjet 
Kryeministrisë dhe Ministrisë së Financave, lutje të personave 
të ndryshëm, mbi shtim, akordim pensioni nëpunësve civilë. 

01.02.1940 - 
05.12.1942 

560 

III-230 Dekret i Mëkëmbësisë dhe vendime të Këshillit të Ministrave, 
mbi shpenzime përfaqësimi. 

02.20.1940 - 
12.14.1942 

63 

III-238 Vendime të Këshillit të Ministrave, si dhe korrespondencë 
ndërmjet Kryeministrisë, Ministrisë së Arsimit dhe Ministrisë 
së Financave etj, mbi shpenzime për çështje arsimi. 

08.16.1939 - 
01.09.1942 

291 

III-
243/1 

Dekrete të Mëkëmbësisë, vendime të Këshillit të Ministrave, 
mbi shpenzimet e bëra me marrëveshje private si shitje, blerje 
materialesh të ndryshme për arsim, shëndetësi, bujqësi, postë 
telegraf telefona. 

11.15.1939 - 
06.01.1942 

454 

III-252 Korrespondencë ndërmjet Kryeministrisë, Ministrisë së 
Punëve të Brendshme dhe Mëkëmbësisë, mbi masat e marra 
për zgjedhjen e çështjes së pronave të shqiptarëve jashtë 
shtetit dhe anasjelltas. 

01.24.1940 - 
03.17.1942 

27 

III-266 Raporte të Ministrisë së Bujqësisë dhe Pyjeve, Prefekturës së 
Dibrës dhe promemoria e Komandës së Milicisë Fashiste, 
drejtuar Kryesisë së Këshillit të Ministrave, mbi gjendjen 
politike, ekonomike, arsimore dhe administrative të 
prefekturave, si dhe korrespondenca përkatëse. 

03.01.1941 - 
01.13.1942 

115 

III-270 Dekrete të Mëkëmbësisë, mbi mobilizimin civil të disa firmave 
të huaja dhe deklarimin e disa stabilimenteve ndihmëse. 

01.03.1941 - 
02.27.1942 

68 

III-272 Vendime të Këshillit të Ministrave dhe korrespondencë e saj 
me Ministrinë e Bujqësisë dhe Pyjeve, Ministrinë e Financave 
etj, për thirrjen e specialistëve të huaj në Shqipëri. 

12.28.1941 - 
02.17.1942 

80 

III-274 Vendime të Kryesisë së Këshillit të Ministrave, lutje të disa 
personave dhe korrespondenca përkatëse, mbi ngritjen e disa 
fabrikave, mullinjve, etj. 

01.04.1941 - 
01.05.1942 

317 

III-285 Buletinë, statistika të Zyrës Qendrore të Statistikës, si dhe disa 
instruksione mbi regjistrimin e gjësë së gjallë. 

09.22.1941 - 
01.08.1942 

483 

III-288 Lutje dhe ankesa të personave të ndryshëm për prerjen e 
lëndëve të para, pyjeve etj, si dhe korrespondenca përkatëse e 
Kryeministrisë me Ministrinë e Bujqësisë dhe Pyjeve, 
Ministrinë e Ekonomisë Kombëtare. 

06.16.1941 - 
01.13.1942 

28 
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III-289 Korrespondencë e Kryesisë së Këshillit të Ministrave me 
Komisariatin Mbretëror për gjuetinë, mbi ushtrimin dhe 
ndalimin e ushtrimit të gjuetisë. 

04.18.1941 - 
12.11.1942 

11 

III-292 Vendim i Kryesisë së Këshillit të Ministrave dhe 
korrespondencë e kësaj me Ministrinë e Punëve Botore, 
Këshillin Kontrollues etj, mbi emërime, pushime, transferime 
të nëpunësve të Ministrisë së Punëve Botore. 

01.21.1941 - 
12.03.1942 

74 

III-293 Vendim i Kryesisë së Këshillit të Ministrave dhe 
korrespondencë e saj me Ministrinë e Punëve Botore etj, mbi 
ndërtimin e rrugëve, urave, pallatave etj, si dhe mbi 
elektrifikimin e qyteteve të ndryshme. 

01.28.1941 - 
12.29.1942 

168 

III-299 Korrespondencë e Kryesisë së Këshillit të Ministrave me 
Komisariatin për Nozullime dhe Konsume, Ministrinë e 
Financave, prefekturat etj, mbi furnizimin e popullsisë me 
sende të ndryshme ushqimore, veshmbathje e tjera. 

01.28.1941 - 
02.02.1942 

189 

III-300 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe korrespondencë e saj me 
Ministrinë e Industrisë dhe Tregtisë, Ministrinë e Financave 
etj, mbi shitjen e produkteve industriale, farmaceutike. 

02.06.1941 - 
12.01.1942 

60 

III-302 Vendim i Këshillit të Ministrave, dekret i Mëkëmbësisë së 
Përgjithshme dhe korrespondenca përkatëse, mbi caktimin e 
çmimeve me shumicë dhe pakicë të sendeve të ndryshme. 

12.18.1940 - 
02.26.1942 

100 

III-303 Dekret i Viktor Emanuelit dhe korrespondencë e 
Kryeministrisë me Drejtorinë e Përgjithshme të Postë Telegraf 
Telefonave etj, mbi emërimin, pushimin, transferimin, sjelljen 
dhe qëndrimin politik të nëpunësve të Drejtorisë së 
Përgjithshme të Postë Telegraf Telefonave. 

04.24.1941 - 
11.10.1942 

413 

III-
303/1 

Dekret i Viktor Emanuelit dhe korrespondencë e 
Kryeministrisë me Drejtorinë e Përgjithshme të Postë Telegraf 
Telefonave etj, mbi emërimin, pushimin, transferimin, sjelljen 
dhe qëndrimin politik të nëpunësve të Drejtorisë së 
Përgjithshme të Postë Telegraf Telefonave. 

02.06.1941 - 
03.27.1942 

412 

III-306 Dekret i Mëkëmbësisë së Përgjithshme i Viktor Emanuelit, 
rregullore etj, mbi zbatimin e rregulloreve të qarkullimit, 
dhënien e lejeve për qarkullim etj, si dhe korrespondenca 
përkatëse. 

11.18.1941 - 
01.03.1942 

91 

III-309 Korrespondencë e Ministrisë së Punëve Botore me 
Kryeministrinë, Drejtorinë e Përgjithshme të Postë Telegraf 
Telefonave mbi normalizimin e korrespondencës së Postë 
Telegraf Telefonave në Mitrovicë etj. 

11.13.1941 - 
07.24.1942 

14 

III-311 Vendime dhe korrespondencë e Kryeministrisë me Ministrinë 
e Punëve Botore, mbi djegien e pullave ajrore postare. 

12.10.1941 - 
06.05.1942 

11 

III-313 Dekret i Mëkëmbësisë, vendim i Këshillit të Ministrave, si dhe 
korrespondenca përkatëse, mbi emërimin, pushimin, 
transferimin, gradime, sjellje e qëndrim politik të nëpunësve të 
Ministrisë së Financës. 

01.03.1941 - 
09.17.1942 

357 

III-314 Dekrete të Mëkëmbësië, dekretligj, vendime, raporte etj, të 
Këshillit të Ministrave,  si dhe korrespondenca përkatëse, mbi 
hartimin e buxhetit konsuntiv të vitit 1940-1941 dhe preventiv 
të vitit 1941-1942 të Kryeministrisë, dikastereve të ndryshme. 

01.04.1941 - 
03.17.1942 

471 
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III-316 Dekrete të Mëkëmbësisë, projektligj, vendime, promemorie 
etj, të Këshillit të Ministrave, mbi shtesë, transferim, akordim 
fondesh për zyra të veçanta të buxhetit, si dhe korrespondenca 
përkatëse. 

01.14.1941 - 
02.27.1942 

362 

III-317 Dekrete të Mëkëmbësisë, vendime dhe korrespondencë e 
zhvilluar ndërmjet Kryesisë së Këshillit të Ministrave me 
Ministrinë e Financave, Bankën Kombëtare Shqiptare etj, mbi 
rregullimin e qarkullimit të monedhës në Shqipëri, ndërrimin 
e valutës me lekë shqiptare, ndalimin e tregtimit të arit etj. 

11.15.1940 - 
01.12.1942 

68 

III-319 Dekret i Mëkëmbësisë së Përgjithshme, mbi rivënien në fuqi të 
Ligjit  " Mbi paditë kambialore " pezulluar për shkaqe lufte, si 
dhe korrespondenca përkatëse. 

06.20.1941 - 
07.11.1942 

7 

III-320 Dekrete të Mëkëmbësisë, vendime të Këshillit të Ministrave 
dhe korrespondencë përkatëse, mbi grumbullimin, pakësimin, 
shtimin, përjashtimin dhe shitjen e taksave. 

01.22.1941 - 
10.28.1942 

319 

III-323 Lutje të personave të ndryshëm, vendime dhe korrespondencë 
e zhvilluar ndërmjet Këshillit të Ministrave, Ministrisë së 
Punëve të Brendshme, Ministrisë së Financave, Ministrisë së 
Drejtësisë etj, mbi likuidimin e borxheve ndërmjet 
institucioneve dhe personave privatë. 

01.16.1941 - 
07.17.1942 

60 

III-325 Lutje të personave të ndryshëm dhe korrespondencë e 
zhvilluar ndërmjet Drejtorisë së Policisë, Komandës së 
Karabinierisë, Ministrisë së Punëve të Brendshme dhe disa 
prefekturave, mbi dhënie leje për ushtrim profesioni. 

04.23.1941 - 
02.08.1942 

22 

III-329 Lutje të personave të ndryshëm, dekrete të Mëkëmbësisë, 
vendime dhe korrespondencë e zhvilluar ndërmjet Kryesisë së 
Këshillit të Ministrave, Ministrinë e Financës, Ministrinë e 
Punëve të Brendshme, Ministrinë e Bujqësisë dhe Pyjeve, 
Ministrinë e Arsimit etj, mbi akordim shpërblimi të 
menjëhershëm. 

02.29.1940 - 
06.15.1942 

358 

III-330 Lutje, dekrete të Mëkëmbësisë, vendime dhe korrespondencë 
e zhvilluar ndërmjet Këshillit të Ministrave, Ministrisë së 
Financave, Ministrisë së Punëve të Brendshme etj, mbi 
akordim shpërblimi, personave të ndryshëm për propagandë 
kombëtare. 

01.03.1941 - 
02.13.1942 

147 

III-331 Dekrete të Mëkëmbësisë, vendime dhe korrespondencë e 
zhvilluar ndërmjet Kryesisë së Këshillit të Ministrave me 
Ministrinë e Financave, Drejtorinë e Policisë etj, mbi akordim 
shpërblimi të menjëhershëm ushtarakëve. 

01.13.1941 - 
01.17.1942 

206 

III-334 Dekret i Mëkëmbësisë, vendime të Këshillit të Ministrave dhe 
korrespondenca përkatëse, si dhe lutje e personave të 
ndryshëm për lidhje pensioni ushtarakëve. 

12.31.1940 - 
06.04.1942 

152 

III-339 Korrespondencë e zhvilluar ndërmjet Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave me Ministrinë e Financave, Këshillin Kontrollues, 
Ministrinë e Punëve të Brendshme etj, mbi pagim shpenzime 
përfaqësimi nëpunësve. 

02.07.1941 - 
01.23.1942 

94 

III-342 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe korrespondencë e saj me 
Ministrinë e Ekonomisë Kombëtare etj, mbi disa shpenzime të 
bëra për çështje bujqësore. 

05.24.1941 - 
02.28.1942 

6 
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III-343 Dekrete të Mëkëmbësisë, vendime dhe korrespondencë e 
zhvilluar ndërmjet Kryesisë së Këshillit të Ministrave me 
Ministrinë e Punëve të Brendshme, Ministrinë e Financave, 
Ministrinë e Punëve Botore etj, mbi likuidimin e shpenzimeve 
për çështje botore. 

12.19.1940 - 
02.13.1942 

206 

III-
343/1 

Dekrete të Mëkëmbësisë, vendime dhe korrespondencë e 
zhvilluar ndërmjet Kryesisë së Këshillit të Ministrave me 
Ministrinë e Punëve të Brendshme, Ministrinë e Financave, 
Ministrinë e Punëve Botore etj, mbi likuidimin e shpenzimeve 
për çështje botore. 

01.31.1941 - 
10.03.1942 

410 

III-344 Vendime dhe korrespondencë e zhvilluar ndërmjet Këshillit të 
Ministrave me Ministrinë e Financës, Ministrinë e Arsimit, 
Ministrinë e Punëve të Brendshme, Ministrinë e Ekonomisë 
Kombëtare etj, mbi likuidimin e shpenzimeve për çështje 
arsimi. 

01.31.1941 - 
09.02.1942 

50 

III-345 Korrespondencë e zhvilluar ndërmjet Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave, Ministrisë së Punëve të Brendshme, Mëkëmbësisë 
së Përgjithshme Mbretërore, mbi likuidimin e shpenzimeve të 
bëra nga Qëndra Sanitare, si dhe kurimin e të sëmurëve. 

01.29.1941 - 
02.19.1942 

22 

III-348 Lutje, procesverbale dhe korrespondencë e zhvilluar ndërmjet 
Kryesisë së Këshillit të Ministrave, Kishës Ortodokse, 
Komitetit Mysliman, Ministrisë së Drejtësisë etj, mbi 
likuidimin e shpenzimeve të klerikëve. 

02.27.1941 - 
02.06.1942 

33 

III-349 Lutje të personave të ndryshëm, projektdekret, vendime dhe 
korrespondencë e zhvilluar ndërmjet Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave me Ministrinë e Punëve të Brendshme, Ministrinë 
e Financës, Komandën e Karabinierisë etj, mbi pagimin e 
qirasë. 

01.17.1941 - 
02.23.1942 

44 

III-351 Lutje të personave të ndryshëm, dekrete të Mëkëmbësisë dhe 
korrespondencë e Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
Ministrisë së Financave, Këshillit Kontrollues, Komandën e 
Milicisë Fashiste dhe disa prefekturave, mbi shpenzime për të 
internuarit (rroga, shpërblime, ndihma familjeve të tyre, etj). 

12.08.1940 - 
12.17.1942 

476 

III-352 Lutje të personave të ndryshëm, dekrete të Mëkëmbësisë, 
qarkore, lista dhe korrespondencë e zhvilluar ndërmjet 
Kryesisë së Këshillit të Ministrave, Ministrisë së Punëve të 
Brendshme, Këshillin Kontrollues, Ministrisë së Financës, 
prefekturat etj, mbi akordim ndihme familjeve të milicisë dhe 
të rithirrurve nën armë. 

12.24.1940 - 
09.18.1942 

551 

III-
353/1 

Lutje të personave të ndryshëm, dekrete të Mëkëmbësisë, 
vendime, procesverbale të Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
dhe korrespondenca përkatëse, mbi dhënie ndihmë 
refugjatëve. 

07.01.1941 - 
12.01.1942 

435 

III-354 Lutje të personave të ndryshëm, dekrete të Mëkëmbësisë, 
vendime, qarkore dhe korrespondencë e zhvilluar ndërmjet 
Kryesisë së Këshillit të Ministrave, Ministrisë së Punëve të 
Brendshme, Ministrisë së Financave, prefekturave, Ministrisë 
së Bujqësisë dhe Pyjeve etj, mbi likuidimin e dëmshpërblimit 
dhe akordimin e ndihmës të dëmtuarve nga lufta. 

12.30.1940 - 
01.23.1942 

464 
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III-356 Lutje të personave të ndryshëm, vendime dhe korrespondencë 
e zhvilluar ndërmjet Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
Ministrisë së Punëve të Brendshme, Ministrisë së Punëve 
Botore etj, mbi pagimin e dëmshpërblimeve të interesuarve 
për dëmet e shkaktuara nga kalimi i trasesë dhe nga shoqëritë 
e huaja. 

01.21.1941 - 
01.05.1942 

20 

III-357 Lutje të personave të ndryshëm, vendime dhe korrespondencë 
e zhvilluar ndërmjet Kryesisë së Këshillit të Ministrave me 
Ministrinë e Punëve të Brendshme, Ministrinë e Financës, 
shoqërinë  " EOA " etj, mbi dhënie ndihmë të vobektëve. 

04.24.1941 - 
07.30.1942 

88 

III-358 Vendime dhe korrespondencë e zhvilluar ndërmjet Kryesisë 
së Këshillit të Ministrave me Ministrinë e Financave, 
Ministrinë e Punëve Botore etj, mbi likuidimin e shpenzimeve 
për blerje në marrëveshje private. 

01.27.1941 - 
06.26.1942 

549 

III-
358/1 

Vendime dhe korrespondencë e zhvilluar ndërmjet Kryesisë 
së Këshillit të Ministrave me Ministrinë e Financave, 
Ministrinë e Punëve Botore e tjera, mbi likuidimin e 
shpenzimeve për blerje në marrëveshje private. 

01.24.1941 - 
09.12.1942 

448 

III-
358/2 

Vendime dhe korrespondencë e zhvilluar ndërmjet Kryesisë 
së Këshillit të Ministrave me Ministrinë e Financave, 
Ministrinë e Punëve Botore etj, mbi likuidimin e shpenzimeve 
për blerje në marrëveshje private. 

07.05.1941 - 
12.01.1942 

422 

III-359 Korrespondencë ndërmjet Këshillit të Ministrave me 
Ministrinë e Punëve të Brendshme, Komisariatin Civil për 
Kosovën, Dibrën, Strugën etj, mbi masat e marra për zgjidhjen 
e çështjeve të pronave të shqiptarëve të ndodhur jashtë shtetit 
si:  
( Jugosllavi, Greqi, etj. ) dhe anasjelltas. 

02.25.1941 - 
02.19.1942 

22 

III-360 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me Ministrinë e 
Punëve të Brendshme, Ministrinë e Financave etj, mbi 
konfliktet që ndodhin për çështje pronash si: toka, etj. 

05.03.1941 - 
01.12.1942 

42 

III-361 Vendime të Këshillit të Ministrave, korrespondencë e saj me 
Ministrinë e Bujqësisë dhe Pyjeve etj, mbi njohjen e privatësisë 
së pyjeve. 

01.11.1941 - 
01.02.1942 

72 

III-362 Vendime të Mëkëmbësisë, qarkore e Këshillit të Ministrave, si 
dhe korrespondenca përkatëse, mbi mbrojtjen e pasurisë 
shtetërore. 

08.29.1941 - 
01.02.1942 

9 

III-363 Vendim i Këshillit të Ministrave, korrespondencë e saj me 
Ministrinë e Punëve të Brendshme, prefekturave etj, si dhe 
lutje e disa personave për shitjen e tokave. 

01.25.1941 - 
12.21.1942 

68 

III-364 Dekret i Mëkëmbësisë të Përgjithshme i Viktor Emanuelit dhe 
korrespondencë e Kryesisë së Këshillit të Ministrave me 
Ministrinë e Ekonomisë Kombëtare, Ministrinë e Bujqësisë 
dhe Pyjeve etj, mbi krijimin e një komisioni për caktimin e 
vleftës së tokave që kanë qënë instaluar emigrantët. 

10.03.1941 - 
01.05.1942 

8 

III-365 Vendim i Këshillit të Ministrave, dekret i Mëkëmbësisë së 
Përgjithshme i Viktor Emanuelit, si dhe korrespondenca 
përkatëse, mbi shpronësime tokash, shtëpish etj, për 
rregullimin e qytetit dhe lutje e personave të ndryshëm për 
pagimin e vleftës së mallit të shpronësuar. 

01.28.1941 - 
03.04.1942 

281 

III-368 Lutje e një personi, drejtuar Këshillit të Ministrave për gjetjen 
e disa sendeve të humbura, i cili ndodhet në Bullgari, si dhe 
korrespondenca përkatëse. 

02.08.1941 - 
06.15.1942 

4 
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III-369 Kërkesa të nëpunësve të Drejtorisë së Përgjithshme të Postë 
Telegraf Telefonave , Ministrisë së Arsimit, korrespondencë 
me dikasteret përkatëse etj, mbi gjendjen e vështirë ekonomike 
të nëpunësve dhe punëtorëve. 

01.14.1942 - 
07.14.1942 

19 

III-370 Kërkesa të parisë së Plavës, korrespondencë me Ministrinë e 
Ekonomisë, promemorie etj, mbi mungesën dhe plotësimin e 
nevojave ekonomike, administrative etj, të rrethit të Plavës 
dhe Pejës. 

05.22.1941 - 
07.18.1942 

14 

III-371 Raport i Ministrisë së Ekonomisë Kombëtare dhe dekret i 
Mëkëmbësisë së Përgjithshme, mbi aktivitetin e muajit janar të 
vitit 1942. 

03.05.1942 - 
03.06.1942 

8 

III-372 Relacion i Ministrisë së Financave, mbi aktivitetin e saj gjatë 
muajit janar të vitit 1942. 

02.10.1942 - 
02.11.1942 

7 

III-373 Konventa, dekrete të Mëkëmbësisë së Përgjithshme dhe 
vendime të Këshillit të Ministrave, mbi dhënien për 
shfrytëzim të minierave të ndryshme shoqërive  anonime " 
Kone san vitore ", shoqëria anonime e minierave " Mante 
amiate ", shoqëria anonime italo - shqiptare " Bulgri " dhe " 
SAMIA ", shoqëria  "AMMI ". 

05.27.1942 - 
10.24.1942 

61 

III-374 Shkresë, drejtuar Ministrisë së Punëve të Brendshme, mbi një 
kërkesë për të marrë koncesionin e plehrave të mbledhura nga 
pastrimi i qyteteve të Shqipërisë. 

06.23.1942 1 

III-375 Shkresë e Ministrisë së Ekonomisë Kombëtare, mbi zgjidhjen e 
koncesionit me shoqërinë gjermane " INAG ". 

02.24.1942 - 
03.19.1942 

2 

III-376 Dekrete të Mëkëmbësisë, vendime të Këshillit të Ministrave, 
qarkore, korrespondencë me Ministrinë e Ekonomisë 
Kombëtare, mbi emërime, pushime, transferime të kuadrit të 
kësaj ministrie. 

01.12.1942 - 
10.25.1942 

142 

III-377 Shkresë e shoqërisë elektrike shqiptare anonime " SESA", 
drejtuar Kryesisë së Këshillit të Ministrave, mbi 
rekomandimin e inxhinier Armando Valentinit për drejtor të 
shoqërisë " SESA ". 

04.29.1942 1 

III-378 Korrespondencë me Ministrinë e Ekonomisë Kombëtare, mbi 
sekuestrimin e minierave jugosllave në Kosovë. 

08.28.1942 - 
09.10.1942 

5 

III-379 Vendime të Këshillit të Ministrave, korrespondencë e 
Ekonomisë Kombëtare, mbi dhënie dhe refuzim lejesh për 
ngritjen e fabrikave dhe punishteve të industrisë ushqimore. 

01.06.1942 - 
12.28.1942 

195 

III-381 Dekrete të Mëkëmbësisë, vendime të Këshillit të Ministrave, 
korrespondencë me Ministrinë e Ekonomisë Kombëtare, mbi 
dhënie, refuzim leje për ngritjen e fabrikave dhe punishteve 
në industrinë e lehtë. 

01.27.1942 - 
12.15.1942 

158 

III-383 Relacion, mbi veprimtarinë e kriporeve në Ulqin, Vlorë, 
Kavajë dhe dekret i Ministrisë për sistemin e personelit të 
kripores së Ulqinit. 

07.15.1942 - 
11.13.1942 

38 

III-384 Projektligj dhe korrespondencë me Mëkëmbësinë e 
Përgjithshme Mbretërore dhe zyrën ushtarake, mbi shërbimin 
elektrik sjellës dhe ujësjellës në Shqipëri. 

08.26.1942 - 
12.31.1942 

14 

III-386 Rregullore, mbi administrimin dhe detyrat e personelit të 
bujqësisë. 

02.28.1942 33 

III-388 Dekret i Mëkëmbësisë, korrespondencë me Ministrinë e 
Ekonomisë Kombëtare, mbi lejimin e funksionimit të 
shoqërisë anonime bujqësore shqiptare " SABS ". 

10.13.1942 - 
11.20.1942 

10 
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III-389 Dekret i Mëkëmbësisë, korrespondencë me Ministrinë e 
Tokave të Liruara, mbi ankimet e bujqëve dhe tregtarëve, mbi 
dëmet e shkaktuara nga " Reforma Agrare ". 

03.14.1942 - 
12.24.1942 

54 

III-391 Korrespondencë me Ministrinë e Ekonomisë Kombëtare, mbi 
sistemimin dhe dhënien e tokës emigrantëve. 

03.02.1942 - 
10.31.1942 

14 

III-392 Dekrete të Mëkëmbësisë, vendime të Këshillit të Ministrave, 
promemorie, korrespondencë me Ministrinë e Ekonomisë 
Kombëtare, mbi bonifikimet në vendin tonë. 

02.02.1942 - 
12.03.1942 

56 

III-393 Dekrete të Mëkëmbësisë, vendime të Këshillit të Ministrave, 
korrespondencë me Ministrinë e Ekonomisë Kombëtare, mbi 
blerjen e veglave bujqësore në marrëveshje private. 

02.18.1942 - 
09.25.1942 

12 

III-394 Korrespondencë me Ministrinë e Ekonomisë Kombëtare, mbi 
dërgimin e farës së misrit në Kosovë. 

05.22.1942 - 
05.26.1942 

4 

III-395 Korrespondencë me Ministrinë e Ekonomisë Kombëtare, mbi 
shtimin e prodhimit të misrit dhe të duhanit në tokat e liruara. 

02.27.1942 - 
03.26.1942 

4 

III-396 Korrespondencë me Ministrinë e Ekonomisë Kombëtare, mbi 
kërkesë autorizimi për marrjen e një toke me qira për ngritjen 
e një ferme. 

12.23.1942 2 

III-398 Dekret i Mëkëmbësisë, vendim i Këshillit të Ministrave, 
korrespondencë me Ministrinë e Ekonomisë Kombëtare, mbi 
marrëveshjen e Qeverisë Shqiptare me Seksionin e Kreditit 
Bujqësor të Bankës së Napolit për blerjen e kafshëve. 

04.04.1942 - 
07.17.1942 

10 

III-399 Promemorie e Kryekonsullit të Bullgarisë në Tiranë, mbi 
lejimin e tufave të bagëtive të shkojnë sipas zakonit nga rajoni 
i Bistrës në atë të Vardarit. 

09.19.1942 - 
09.24.1942 

10 

III-402 Vendim i Këshillit të Ministrave, korrespondencë me 
Ministrinë e Ekonomisë Kombëtare, mbi shpërndarjen e 
zgjuajve të bletëve, bujqëve privatë me pagesë. 

05.18.1942 - 
07.02.1942 

2 

III-403 Raport justifikues, mbi ligjin e gjuetisë, kalendarë, leje dhe 
lutje e popullsisë së Bregut të Matës, mbi rregullat e gjuetisë. 

01.19.1942 - 
11.23.1942 

22 

III-404 Dekret i Mëkëmbësisë, vendim i Këshillit të Ministrave, 
telegrame dhe korrespondencë me Ministrinë e Punëve të 
Brendshme dhe Ministrinë e Punëve Botore, mbi emërime, 
pushime, leje, transferime, vdekje, lënie në pritje, marrje me 
kontratë etj, të personelit të administratës së Ministrisë së 
Punëve Botore. 

01.10.1942 - 
06.01.1942 

133 

III-405 Korrespondencë me Ministrinë e Punëve Botore dhe 
Ministrinë e Arsimit, mbi çertifikatat e lëshuara në vend të 
diplomave për efekt nëpunësie. 

03.12.1942 - 
05.12.1942 

5 

III-406 Dekret i Mëkëmbësisë së Përgjithshme, vendime të Këshillit të 
Ministrave, korrespondencë me Ministrinë e Punëve të 
Brendshme dhe Ministrinë e Punëve Botore etj, dhe skica, mbi 
planin rregullues të qytetit të Tiranës, Durrësit, Elbasanit e 
Porto Eda. 

05.25.1942 - 
12.16.1942 

76 

III-407 Dekret i Mëkëmbësisë dhe korrespondencë me Ministrinë e 
Financave, mbi zgjatjen e afatit për ndërtimin e plazhit të 
Durrësit. 

01.12.1942 - 
03.23.1942 

7 

III-408 Procesverbal i mbledhjes së Komisionit Qëndror të 
Urbanistikës, mbi shqyrtimin e lutjeve të paraqitura për 
ndërtime. 

12.22.1942 8 
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III-410 Hartë e distancave të rrugës në tokat e lëruara, telegrame dhe 
korrespondencë me Ministrinë e Punëve Botore, mbi 
ndërtimet e rrugëve, urave dhe hekurudhave. 

01.05.1942 - 
12.22.1942 

93 

III-411 Korrespondencë me Ministrinë e Arsimit, Ministrinë e Punëve 
Botore dhe Drejtorinë e Përgjithshme të Kryqit të Kuq 
Shqiptar, mbi ndërtimet dhe meremetimet e ndërtesave 
shkollore. 

11.18.1941 - 
08.11.1942 

38 

III-412 Telegrame dhe korrespondencë me Ministrinë e Punëve 
Botore dhe zyrën teknike, mbi ndërtimin e ujësjellësve. 

07.28.1942 - 
09.16.1942 

5 

III-413 Dekret i Mëkëmbësisë, vendim i Këshillit të Ministrave dhe 
korrespondencë me Ministrinë e Ekonomisë Kombëtare, mbi 
ndërtimin e disa siloseve në Shqipëri. 

05.16.1942 - 
06.08.1942 

16 

III-416 Korrespondencë me Ministrinë e Punëve Botore, mbi 
ndërtimin e xhamive. 

03.20.1942 - 
07.30.1942 

5 

III-417 Korrespondencë me Ministrinë e Punëve të Brendshme, mbi 
ndërtimin e varreve dhe ankesa për dhënie në pakësim të 
varreve. 

01.13.1942 - 
08.10.1942 

2 

III-418 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi dhënien e lejes për të 
nxjerrë gurë nga gurorja e Krastës e Xhemal Jakovës. 

01.21.1942 - 
03.03.1942 

2 

III-419 Disiplinimi i ndërtesave përreth objekteve ushtarake. 02.12.1942 7 

III-420 Vendime të Këshillit të Ministrave dhe korrespondencë me 
Komandën Eprore të Fuqive të Armatosura dhe Ministrinë e 
Financës, mbi ndërtimin e kazermave dhe një pas pune 
ushtarake. 

02.10.1942 - 
10.09.1942 

7 

III-421 Dekrete të Mëkëmbësisë së Përgjithshme, vendime të Këshillit 
të Ministrave dhe korrespondencë me Ministrinë e Ekonomisë 
Kombëtare etj, mbi emërime dhe transferime në administratën 
e odave të tregtisë. 

05.21.1942 - 
12.11.1942 

40 

III-422 Dekrete të Kryetarit të Këshillit të Ministrave dhe 
korrespondencë me Ministrinë e Ekonomisë Kombëtare, mbi 
emërime pranë Komitetit Qëndror për Nozullimet  dhe 
Konsumet. 

01.12.1942 - 
10.28.1942 

28 

III-423 Letër (kopje), drejtuar Kryesisë së Këshillit të Ministrave, mbi 
pakënaqësinë e shkaktuar në Kosovë, emërimi i sllavit Toa 
Mandiç në shoqërinë " SASTEB ". 

1942 2 

III-424 Shkresë e Milicisë Fashiste të Pyjeve, mbi marrjen në dorëzim 
të Komandës së Legjionit të XVI-të të Milicisë Fashiste Pyjore 
nga inxhinier Funiçiello Luixhi. 

12.05.1942 1 

III-425 Dekrete të Mëkëmbësisë së Përgjithshme dhe korrespondencë 
me Ministrinë e Ekonomisë Kombëtare, mbi dhëne leje për 
funksionimin e shoqërive të ndryshme tregtare në Shqipëri. 

01.09.1942 - 
10.13.1942 

72 

III-426 Dekret i Mëkëmbësisë së Përgjithshme dhe korrespondencë 
me Ministrinë e Ekonomisë Kombëtare, mbi krijimin e 
Komitetit Qëndror të Nozullimeve dhe marrjen e masave për 
funksionimin e tij të mirë. 

08.16.1942 - 
08.31.1942 

20 

III-429 Promemorie të Remzi Baçes dhe korrespondenca përkatëse, 
mbi propozime për marrjen e masave për përmirësimin e 
gjendjes ekonomike. 

02.18.1942 - 
03.26.1942 

10 
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III-430 Njoftim i Komandës së Batalionit të Karabinierëve Mbretërorë 
dhe shkresa e Prefekturës së Beratit, mbi pakënaqësitë e 
shkaktuara në popull nga shpërndarja e bukës dhe  misrit me 
triska. 

04.23.1942 - 
08.06.1942 

3 

III-431 Korrespondencë me Ministrinë e Ekonomisë Kombëtare dhe 
autorizime për shpërndarjen e kafesë me çmime të caktuara në 
persona të ndryshëm. 

06.15.1942 - 
12.31.1942 

57 

III-432 Korrespondencë me Komisariatin për Nozullimet e Konsumit 
etj, mbi shpërndarjen e barnave dhe blerjen e ushqimeve dhe 
karburanteve. 

02.11.1942 - 
11.13.1942 

37 

III-433 Lutje të sheqerxhinjve të Korçës etj, dhe korrespondencë me 
Ministrinë e Ekonomisë Kombëtare, mbi furnizimin me sheqer 
të sheqerxhinjve në Korçë, Berat dhe në Shkodër. 

08.05.1942 - 
12.12.1942 

8 

III-434 Korrespondencë me Ministrinë e Ekonomisë Kombëtare, mbi 
sigurimin e bukës së barinjve që shkojnë me bagëti në kullotat 
verore. 

07.02.1942 - 
07.10.1942 

42 

III-436 Korrespondencë me Komandën e Milicisë Fashiste Pyjore, mbi 
furnizimin me dru të qytetit të Tetovës. 

11.02.1942 - 
12.14.1942 

4 

III-437 Lutje të të interesuarve dhe korrespondencë me Ministrinë e 
Punëve të Brendshme dhe Ministrinë e Ekonomisë 
Kombëtare, mbi dhënie dhe heqje të drejte për tregti, 
restorant, caktim vendi në treg, etj. 

01.02.1942 - 
10.31.1942 

40 

III-438 Projektligj, dekrete të Mëkëmbësisë së Përgjithshme, 
korrespondencë me Ministrinë e Ekonomisë Kombëtare, 
Ministrinë e Financave, Ministrinë e Tokave të Lëruara, 
Komisariatin për Nozullimet dhe Konsumet, prefekturat e 
ndryshme etj, si dhe lutjet e të interesuarve, mbi gjendjen e 
grumbullimit dhe furnizimit të drithërave, ushqimeve, kripës, 
vajgurit etj, dhe çrregullimet, ankesat dhe marrje masash. 

01.03.1942 - 
06.23.1942 

240 

III-
438/1 

Projektligj, dekrete të Mëkëmbësisë së Përgjithshme, 
korrespondencë me Ministrinë e Ekonomisë Kombëtare, 
Ministrinë e Financave, Ministrinë e Tokave të Liruara, 
Komisariatin për Nozullimet dhe Konsumet, prefekturat e 
ndryshme etj, si dhe lutjet e të interesuarve, mbi gjendjen e 
grumbullimit dhe furnizimit të drithërave, ushqimeve, kripës, 
vajgurit etj, dhe çrregullimet, ankesat dhe marrjen e masave. 

05.02.1942 - 
06.30.1942 

333 

III-439 Shkresë, drejtuar Ministrisë së Ekonomisë Kombëtare, mbi 
kërkesën e katundeve të Peqinit për lënien e lirë të shitjes së 
vajit. 

11.23.1942 1 

III-440 Korrespondencë me shoqërinë " FIAT" ( degën për Shqipërinë 
) dhe Bankën Kombëtare të Shqipërisë, mbi shitjen e makinave 
automobilistike. 

02.27.1942 - 
12.30.1942 

9 

III-441 Korrespondencë me Ministrinë e Ekonomisë Kombëtare dhe 
lutje e tregtarëve me të cilën ankohen për dhënien shoqërisë  
" FIAT" të monopolit të shitjes së karburanteve, si dhe kërkesa 
të rastit. 

03.23.1942 - 
07.01.1942 

4 

III-443 Shkresë, drejtuar Ministrisë së Financave, mbi ankesën e një 
shitëse cigaresh kundrejt shoqërisë " Stamles " pasi nuk e 
furnizon në rregull me cigare për shitje. 

02.05.1942 1 

III-444 Korrespondencë me Ministrinë e Financave dhe Mëkëmbësinë 
e Përgjithshme, mbi furnizimin e kripores me qymyrguri. 

12.22.1942 - 
12.29.1942 

2 
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III-445 Qarkore e Ministrisë së Punëve të Brendshme dhe 
korrespondencë me të, si dhe me Drejtorinë Qëndrore të 
Partisë Fashiste Shqiptare dhe Mëkëmbësinë e Përgjithshme, 
mbi fushatën e blerjes së bakrit. 

06.01.1942 - 
06.15.1942 

8 

III-446 Njoftim i Ministrisë së Punëve të Brendshme, mbi mbeturinat 
e hekurit që ndodhen në vise të ndryshme të Shqipërisë. 

02.03.1942 6 

III-447 Shkresë e Ministrisë së Financave, drejtuar gjithë ministrive, 
mbi shitjen  e letrave, formularëve dhe regjistrave jashtë 
përdorimit të cilat kërkohen për t'u eksportuar jashtë shtetit. 

10.03.1942 1 

III-448 Shkresë e Ministrisë së Ekonomisë Kombëtare, mbi shitjen e 
peshkut trofta të gjalla, Institutit Itiologjik të Ohrit. 

06.03.1942 1 

III-450 Lutje të personave të firmave të ndryshme dhe 
korrespondencë me Ministrinë e Ekonomisë Kombëtare, 
shoqërinë " FIAT " etj, mbi eksportimin e automjeteve dhe 
dhënien e lejes për kalimin e kufirit përkohësisht, si dhe 
importimet dhe shitjet e tyre. 

04.19.1942 - 
06.01.1942 

219 

III-451 Lutje e Sadik Sorrës dhe korrespondencë me Komisariatin për 
Nozullimet dhe Konsumet, mbi kthimin në Shqipëri të një 
sasie kafe të nisur nga Trieste për në Durrës dhe të shkarkuar 
në Bari të Italisë. 

01.22.1942 - 
02.06.1942 

4 

III-452 Relacion i Komisariatit të Nozullimeve e Konsumeve mbi 
eksportimin e sendeve ushqimore në Mal të Zi për nevoja të 
ushtrisë italiane. 

01.16.1942 - 
01.17.1942 

4 

III-454 Shkresë e Drejtorisë Qëndrore të Partisë Fashiste Shqiptare, 
drejtuar Kryesisë së Këshillit të Ministrave, me të cilën njofton 
për çmimet e lira me të cilat qepen veshjet në Laboratorin e 
Fashove Femërore. 

01.24.1942 - 
01.26.1942 

1 

III-455 Promemorie, mbi aktivitetin e zhvilluar gjatë muajit shkurt, 
mars, gusht, shtator, Drejtoria e Përgjithshme e Postë-Telegraf-
Telefon. 

05.07.1942 - 
11.22.1942 

8 

III-457 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe dekret i Mëkëmbësisë së 
Përgjithshme, mbi çeljen e kurseve për nëpunësit pranë 
hekurudhës. 

06.10.1942 - 
11.18.1942 

4 

III-458 Dekret i Mëkëmbësisë dhe korrespondencë me Ministrinë e 
Ekonomisë Kombëtare dhe Ministrinë e Financave, mbi 
tabelat organike të personelit të Komisariatit të 
Jashtëzakonshëm për Limanin e Durrësit. 

06.06.1942 - 
09.29.1942 

5 

III-459 Formimi i Komisionit që do të shqyrtojë projektin e shërbimit 
postar në Shqipëri. 

06.19.1942 - 
06.20.1942 

2 

III-460 Korrespondencë me Ministrinë e Punëve Botore, se posta e 
Cetinjës nuk ka përkthyes shqip. 

10.16.1942 - 
11.06.1942 

4 

III-461 Korrespondencë me Këshillin Administrativ të shoqërisë 
automobilistike transport anonime  " SATA", mbi dhënien e 
dorëheqjes së Mustafa Krujës, si president i kësaj shoqërie. 

12.06.1941 - 
01.10.1942 

8 

III-462 Dekret i Mëkëmbësisë së Përgjithshme, vendime të Këshillit të 
Ministrave, korrespondencë me Ministrinë e Kulturës 
Popullore dhe Drejtorinë e Përgjithshme të Policisë, mbi 
mbrojtjen e rrugëve, rregullave të qarkullimit dhe sjelljet e 
shoferëve. 

01.10.1942 - 
12.10.1942 

64 

III-463 Dekrete të Mëkëmbësisë dhe korrespondencë me Ministrinë e 
Punëve të Brendshme dhe Ministrinë e Kulturës Popullore, 
mbi regjistrimin e automjeteve ndër vise të reja të lëruara. 

02.20.1942 - 
03.12.1942 

6 



 

Numri i 
dosjeve 

Titulli Viti 
(Filluar-
Mbaruar) 

Sasia e 
fletëve 

III-464 Korrespondencë me Ministrinë e Ekonomisë Kombëtare, mbi 
kërkesën e lejes për transportin e mallrave në vend. 

02.18.1942 - 
07.01.1942 

3 

III-466 Korrespondencë me Ministrinë e Kulturës Popullore, mbi 
transportimet që i janë ngarkuar shoqërisë  " SASTEB " me 
shpërblim. 

05.15.1942 - 
05.25.1942 

2 

III-467 Korrespondencë me Ministrinë e Ekonomisë Kombëtare dhe 
Komisariatin për Nozullimet dhe Konsumet, mbi shpërblimin 
e komunikacionit të brendshëm në kryeqytet me autotaksi. 

01.10.1942 - 
04.18.1942 

7 

III-468 Korrespondencë me Ministrinë e Punëve të Brendshme dhe 
Mëkëmbësinë e Përgjithshme, mbi lejimin për shërbimin 
automobilistik të shoqërisë " CIDA ". 

01.24.1942 - 
02.02.1942 

10 

III-469 Raport mbi kontrollimin e llogarive të " KTAMS "-it. 01.05.1942 6 

III-470 Qarkore, drejtuar gjithë ministrive, mbi rezervimin e vendeve 
për nëpunësat që shkojnë me mision dhe nëpunësat të pajisur 
me shkresa zyrtare. 

08.24.1942 - 
08.28.1942 

3 

III-472 Korrespondencë me Ministrinë e Punëve Botore, mbi caktimin 
e tarifave të automjeteve dhe hekurudhave. 

04.06.1942 - 
07.18.1942 

13 

III-473 Korrespondencë me Ministrinë e Punëve Botore, mbi kalimin 
e ferrovisë Shkup - Tetovë - Kërçovë - Strugë në administrimin 
e Ministrisë së Punëve Botore. 

07.24.1942 - 
08.31.1942 

10 

III-474 Korrespondencë me Mëkëmbësinë e Përgjithshme Mbretërore, 
mbi zgjerimin e hekurudhës Strugë -Tetovë. 

03.16.1942 - 
08.16.1942 

11 

III-475 Korrespondencë me Ministrinë e Ekonomisë Kombëtare dhe 
Mëkëmbësinë e Përgjithshme Mbretërore, mbi dhënien gradis 
të lëndës për hekurudhat nga pyjet shtetërore. 

12.14.1941 - 
03.08.1942 

9 

III-477 Korrespondencë me Ministrinë e Punëve të Brendshme, mbi 
rregullimin e shitjes së biletave të vaporëve. 

01.16.1942 - 
02.27.1942 

2 

III-478 Korrespondencë me Ministrinë e Punëve të Brendshme, mbi 
anullimin e masës për prerjen e komunikacionit detar në 
Shkodër. 

04.22.1942 2 

III-479 Korrespondencë me Zyrën Ushtarake, mbi dhënien e 
distinktivave detare të Marinës Tregtare Shqiptare. 

10.16.1942 - 
10.30.1942 

4 

III-480 Raport  mbi aktivitetin e portit të Durrësit. 01.20.1940 - 
1942 

4 

III-481 Skicë dhe rregulla mbi transportin ajror civil. 01.12.1940 - 
03.29.1942 

10 

III-482 Promemorie mbi aktivitetin e Postë Telegraf Telefonave. 06.04.1942 - 
09.09.1942 

6 

III-483 Listë dhe korrespondencë me Ministrinë e Punëve Botore, mbi 
caktimin e emrave të zyrave të Postë Telegraf Telefonave  në 
tokat e liruara, hapjen e zyrave të reja dhe orarin e tyre. 

04.12.1942 - 
12.10.1942 

13 

III-484 Promemorie dhe korrespondencë me Drejtorinë e 
Përgjithshme të Postelegrafave  dhe Zyrën Ushtarake, mbi 
rifillimin e shërbimit telefonik në vendet e Jugut. 

04.14.1942 - 
07.25.1942 

17 

III-485 Korrespondencë me Ministrinë e Punëve Botore dhe 
Drejtorinë e Përgjithshme të Postelegrafave, mbi instalimet 
telefonike. 

02.25.1942 - 
11.06.1942 

9 

III-486 Korrespondencë me Milicinë Fashiste, mbi instalimin e linjës 
telefonike midis Sllatinës dhe Plastarit. 

04.02.1942 2 
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III-487 Korrespondencë me Drejtorinë e Përgjithshme të Policisë, 
Ministrinë e Punëve Botore dhe zyrën ushtarake, mbi 
riparimin e postë telegraf telefonave nga repartet ushtarake, të 
prishura nga sabotazhi. 

08.17.1942 - 
12.01.1942 

12 

III-489 Korrespondencë me Ministrinë e Punëve Botore dhe Zyrën 
Ushtarake, mbi heqjen e tabelës italiane nga Postë Telegraf 
Telefonat  e Kërçovës. 

09.02.1942 - 
10.14.1942 

3 

III-490 Korrespondencë me Ministrinë e Punëve Botore, për caktimin 
e shpërblimit të transportimit të postës prej shoqërisë 
 " SATA ". 

07.10.1942 - 
08.19.1942 

6 

III-491 Korrespondencë me Drejtorinë e Përgjithshme të 
Postelegrafave, mbi ankesën e një personi për humbjen e të 
hollave të dërguara me postë. 

04.23.1942 2 

III-492 Vendime të Këshillit të Ministrave, procesverbale dhe 
korrespondencë me Ministrinë e Punëve të Brendshme dhe 
Ministrinë e Drejtësisë, mbi ngritjen e komisionit për djegien e 
pullave jashtë përdorimit. 

03.13.1942 - 
05.28.1942 

10 

III-493 Korrespondencë me Ministrinë e Punëve Botore dhe 
Mëkëmbësinë e Përgjithshme Mbretërore, mbi shtypjen e 
kartmonedhave postare në gjuhën shqipe dhe italiane. 

05.25.1942 - 
07.02.1942 

5 

III-495 Korrespondencë me Ministrinë e Punëve Botore dhe Zyrën 
Ushtarake, mbi rihapjen e shërbimit të brendshëm telefonik 
dhe me Italinë. 

07.16.1942 - 
11.07.1942 

14 

III-496 Dekret i Mëkëmbësisë dhe korrespondencë me Mëkëmbësinë 
e Përgjithshme Mbretërore dhe Ministrinë e Punëve Botore, 
mbi aprovimin e rregullores telegrafike, lidhur Konventës 
Ndërkombëtare të Telekomunikacionit dhe marrëdhëniet 
ndërkombëtare. 

03.12.1940 - 
10.22.1942 

13 

III-497 Promemorie, mbi ndalimin e bisedimeve telefonike private me 
Italinë. 

12.31.1942 2 

III-498 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe korrespondencë me 
Ministrinë e Punëve Botore, mbi taksën e telegrameve për 
jashtë shtetit. 

01.29.1942 - 
02.24.1942 

4 

III-500 Korrespondencë me Ministrinë e Financave dhe Këshillin 
Kontrollues, mbi emërime, transferime, leje të personelit të 
Këshillit Kontrollues. 

01.08.1942 - 
02.06.1942 

19 

III-501 Korrespondencë me Drejtorinë e Bankës Kombëtare në 
Durrës, mbi përgëzimin e Anastas Shundit për iniciativën e 
marrë në pastrimin e personelit të Bankës Kombëtare nga 
elementë jo në favor të rregjimit, si dhe shënim mbi 
dorëheqjen e anëtarit të Këshillit Administrativ të Bankës së 
Napolit. 

05.03.1942 - 
05.13.1942 

3 

III-502 Dekret i Mëkëmbësit të Përgjithshëm dhe korrespondencë me 
Ministrinë e Financave, mbi emërime, dorëheqje etj, të 
personelit të doganave. 

01.07.1942 - 
03.23.1942 

17 

III-503 Korrespondencë me Ministrinë e Financave, mbi mobilizimin 
e nëpunësve të financave për të kryer regjistrimin e popullsisë. 

09.09.1942 - 
10.27.1942 

6 

III-504 Korrespondencë me Komandën e Milicisë Fashiste Shqiptare, 
mbi autorizimin e Florio Antonio për tërheqjen e të hollave 
pranë Thesarit Mbretëror të Brindizit. 

12.01.1942 - 
12.12.1942 

3 
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III-506 Dekrete të Mëkëmbësit të Përgjithshëm, vendime të Këshillit 
të Ministrave dhe korrespondencë me Ministrinë e Financave, 
Këshillin Kontrollues, Mëkëmbësinë e Përgjithshme etj, mbi 
aprovimin e buxheteve preventive dhe konsuntive të 
institucioneve të ndryshme, si dhe tabelat përkatëse. 

07.01.1940 - 
05.07.1942 

166 

III-
506/1 

Dekrete të Mëkëmbësit të Përgjithshëm, vendime të Këshillit 
të Ministrave dhe korrespondencë me Ministrinë e Financave, 
Këshillin Kontrollues, Mëkëmbësinë e Përgjithshme etj, mbi 
aprovimin e buxheteve preventive dhe konsuntive të 
institucioneve të ndryshme, si dhe tabelat përkatëse. 

07.16.1941 - 
11.17.1942 

234 

III-507 Dekret i Mëkëmbësisë së Përgjithshme dhe korrespondencë 
me Ministrinë e Ekonomisë Kombëtare, mbi udhëzime dhe 
rregulla për përdorimin e fondeve. 

06.10.1942 - 
10.23.1942 

23 

III-509 Korrespondencë me Kishën Ortodokse Autoqefale të 
Shqipërisë, si dhe Ministrinë e Tokave të Liruara, mbi 
paraqitjen e buxheteve preventive të Kishës dhe të 
Komunitetit Fetar Islam dhe Alevian. 

01.30.1942 - 
02.23.1942 

9 

III-511 Dekret i Mëkëmbësisë së Përgjithshme dhe korrespondencë 
me Ministrinë e Financave, mbi zgjatjen e afatit për kthimin e 
kapitalit të ish Bankës Bujqësore. 

06.18.1942 - 
08.12.1942 

10 

III-513 Korrespondencë me Ministrinë e Punëve të Brendshme, mbi 
kthimin e garancive dhe koncesioneve të depozituara në tokën 
e bashkuar Shqipërisë. 

10.31.1942 - 
12.11.1942 

4 

III-515 Shtesë, drejtuar Ministrisë së Financave, mbi zëvendësimin e 
shoqërive të sigurimit të ish Jugosllavisë në Kosovë me 
shoqëri që zhvillojnë aktivitetin në Shqipëri. 

06.18.1942 12 

III-516 Korrespondencë me Ministrinë e Punëve të Brendshme dhe 
Ministrinë e Financave, mbi pagimin e interesave nga Banka e 
Shtetit të ish Jugosllavisë dhe mbi nevojën e normalizimit të 
gjendjes bankare në Kosovë. 

08.17.1942 - 
12.10.1942 

6 

III-518 Shkresë e Intendentit të Ministrisë së Financave në Pejë, 
dërguar për njoftim Inspektoriatit të Përgjithshëm me të cilën 
kërkon tërheqjen e fitimeve të aksioneve të bankave të ish 
shtetit jugosllav dhe administrimin e tyre si pasuri shtetërore. 

04.29.1942 - 
04.29.1942 

1 

III-519 Korrespondencë me Ministrinë e Punëve të Brendshme, 
Ministrinë e Financave etj, mbi sistemimin e arkave të 
kursimit dhe detës publike ish jugosllave. 

02.16.1942 - 
12.14.1942 

56 

III-520 Dekrete të Mëkëmbësit të Përgjithshëm dhe korrespondencë 
me Ministrinë e Financave, mbi emërtimin dhe ndërrimin e 
monedhave 100 frangëshe. 

01.27.1942 - 
12.01.1942 

39 

III-521 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe korrespondencë ndërmjet 
Qeverisë Italiane dhe Qeverisë Shqiptare për një hua prej 100 
milion liretash që do t'i jepet Qeverisë Shqiptare, për ndërtime 
botore urgjente. 

08.21.1942 - 
11.27.1942 

26 

III-524 Dekret i Mëkëmbësit të Përgjithshëm dhe korrespondencë me 
Ministrinë e Financave dhe Ministrinë e Drejtësisë, mbi 
organizimin e tatimit mbi godinat. 

08.28.1942 - 
12.23.1942 

64 

III-528 Lutje të personave të ndryshëm dhe korrespondencë me 
Ministrinë e Punëve të Brendshme, mbi kundërshtimin që u 
bëjnë caktimit të kontributit të tyre për shkollat. 

05.08.1942 - 
09.03.1942 

12 
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III-529 Korrespondencë me Ministrinë e Arsimit dhe Intendencën e 
Financave në Prizren, mbi përdorimin e tatimit 30% për arsim 
sipas ligjeve jugosllave. 

06.29.1942 - 
09.27.1942 

4 

III-531 Korrespondencë me Ministrinë e Punëve të Brendshme, 
Federatën e Fasheve në Prizren me Prefekturën e Pejës dhe 
lutjet e të interesuarve, mbi ankimin e fshatrave për pagimin e 
të katërtës. 

01.05.1942 - 
12.14.1942 

20 

III-532 Lutje të fshatrave të ndryshëm dhe korrespondencë me 
Ministrinë e Punëve të Brendshme dhe Ministrinë e 
Financave, mbi pagimin me të holla, faljen dhe dorëzimin e së 
tretës dhe të pestës. 

03.28.1942 - 
10.20.1942 

38 

III-533 Dekret i Mëkëmbësisë së Përgjithshme dhe korrespondenca 
përkatëse, mbi abrogimin e disa dispozitave të ligjit të 
bashkive  dhe të Ligjit  "Mbi krijimin e Entit Kombëtar të 
Turizmit ". 

07.07.1942 4 

III-534 Dekrete të Mëkëmbësit të Përgjithshëm dhe korrespondencë, 
vendime të Këshillit të Ministrave me Ministrinë e Financave 
dhe Këshillin Kontrollues, për zbritjen e shpërblimit të 
shitësve të duhaneve të huaja. 

02.04.1942 - 
11.20.1942 

15 

III-535 Dekret i Mëkëmbësit të Përgjithshëm dhe korrespondencë me 
Ministrinë e Financave, mbi ndarjen e gjobave në të holla në 
favor të enteve nxjerrëse. 

05.11.1942 - 
07.13.1942 

13 

III-536 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe korrespondencë me 
Ministrinë e Ekonomisë Kombëtare, mbi heqjen e gjobës për 
shkeljen e kontratës së ndërtimit të laboratorit pedagogjik. 

10.01.1942 - 
11.04.1942 

4 

III-538 Lutje e Riza Shabanit me të cilën kërkon leje për ushtrimin e 
një lotarie. 

10.24.1942 1 

III-539 Dekret i Mëkëmbësit të Përgjithshëm dhe korrespondencë me 
Ministrinë e Punëve të Brendshme dhe Ministrinë e 
Ekonomisë Kombëtare, mbi udhëzime për shpenzimet me 
marrëveshje private. 

05.19.1942 - 
07.13.1942 

11 

III-540 Procesverbal i vendime të Komisionit për Administrimin e 
Llogarisë së " FABI "-it  (fond për barazim çmimi të 
nëpunësve) etj, rreth veprimtarisë së këtij fondi, si dhe 
korrespondenca përkatëse. 

02.18.1942 - 
12.30.1942 

30 

III-541 Pasqyra të Komitetit Qëndror për Refugjatët, mbi llogaritë e 
fondeve " Parimi ", " De Angelis " dhe " Gidoli ". 

03.10.1942 - 
06.03.1942 

9 

III-542 Korrespondencë me Bankën Kombëtare dhe mandatpagesa 
mbi veprime bankare për likuidime të pacilësuara në emër të 
Këshillit të Ministrave. 

06.12.1942 - 
12.21.1942 

71 

III-544 Dekret i Mëkëmbësit të Përgjithshëm, mbi shpenzimet e 
sigurimit botor, si dhe materiali përkatës (ndërtime, rroga). 

09.15.1942 - 
11.24.1942 

19 

III-548 Vendime të Këshillit të Ministrave dhe korrespondencë me 
Ministrinë e Punëve të Brendshme, Ministrinë e Financave etj, 
mbi shpenzime, mbajtje burgu dhe ndihma të burgosurve dhe 
familjeve të tyre. 

01.31.1941 - 
12.31.1942 

107 

III-551 Vendime të Këshillit të Ministrave dhe korrespondencë me 
Ministrinë e Kulturës Popullore, mbi shpenzime për 
armatimin, pagimin etj, të milicisë rrugore. 

06.27.1942 - 
12.28.1942 

14 
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III-553 Korrespondencë me Ministrinë e Financave, Komisionin 
Qendror të Dëmeve të Luftës, listat dhe lutjet përkatëse, mbi 
dhënie ndihme popullsisë së Plavës dhe Arzhanicës dëmtuar 
nga çetat malazeze. 

04.05.1942 - 
12.24.1942 

37 

III-554 Korrespondencë me Ministrinë e Punëve të Brendshme me 
Mëkëmbësinë e Përgjithshme, mbi shpërndarjen e ndihmave 
familjeve malazeze. 

09.23.1942 - 
10.07.1942 

3 

III-556 Lutje e personave të ndryshëm dhe korrespondencë e Kryesisë 
së Këshillit të Ministrave me Ministrinë e Financave e tjera, 
mbi dhënien e rrogave dhe pensioneve, ushtarakëve dhe 
familjeve të tyre. 

01.07.1942 - 
12.21.1942 

102 

III-560 Korrespondencë me Ministrinë e Punëve të Brendshme, 
Ministrinë e Financave etj, mbi shpenzimet për përgatitjet e 
dhuratave dhe ndihmave ushtarake me rastin e krishtlindjeve. 

01.20.1942 - 
12.16.1942 

154 

III-561 Shkresë e Nënprefekturës së Krujës, dërguar Kryesisë së 
Këshillit të Ministrave, mbi pagimin e shpërblimit të 
ndjekësve të Abaz Kupit dhe çetës së tij. 

04.30.1942 1 

III-562 Lutje e Ndue Lucës dhe korrespondencë me Ministrinë e 
Punëve të Brendshme, mbi pagimin e vullnetarëve të tij për 
pjesëmarrje në luftën kundër Jugosllavisë dhe pushtimin e 
Plavës dhe Gucisë. 

04.24.1942 - 
07.11.1942 

6 

III-564 Korrespondencë me Ministrinë e Financave, Mëkëmbësinë e 
Përgjithshme, mbi dhënien e një kontributi, Komitetit Qendror 
për mbrojtje  kundërajrore. 

02.18.1942 - 
03.16.1942 

4 

III-565 Korrespondencë me Ministrinë e Tokave të Liruara, mbi 
ngarkimin e Bashkisë së Prizrenit për pagimin e vleftës së 
mjaltit, dorëzuar ushtrisë gjermane. 

07.31.1942 - 
08.17.1942 

2 

III-571 Dekrete të Mëkëmbësit të Përgjithshëm, mbi rregulla dhe 
udhëzime për dhënien e pensioneve. 

02.08.1941 - 
05.14.1942 

14 

III-572 Dekrete të Mëkëmbësit të Përgjithshëm, vendime të 
Komisionit të Pensioneve dhe korrespondencë me Ministrinë 
e Financave, mbi akordimin e pensioneve ish nëpunësve civilë 
dhe familjeve të tyre, si dhe lutjet përkatëse. 

12.31.1941 - 
12.15.1942 

241 

III-573 Dekrete të Mëkëmbësit të Përgjthshëm, lutjet dhe 
korrespondenca përkatëse, mbi njohjen e kohës që kanë qënë 
të arratisur politikë jashtë shtetit për dhënie pensioni. 

05.26.1941 - 
12.07.1942 

56 

III-575 Dekrete të Mëkëmbësit të Përgjithshëm, korrespondencë me 
Mëkëmbësinë e Përgjithshme dhe Ministrinë e Financave, mbi 
akordim shpërblimi të njëhershëm,  civilëve dhe ushtarakëve. 

01.26.1942 - 
12.29.1942 

153 

III-578 Lutje të personave të ndryshëm dhe korrespondencë e 
Këshillit të Ministrave me Ministrinë e Financave dhe Bankën 
Kombëtare etj, mbi shpërndarjen e ndihmave nevojtarëve. 

12.31.1941 - 
09.19.1942 

196 

III-
578/1 

Lutje të personave të ndryshëm dhe korrespondencë e 
Këshillit të Ministrave me Ministrinë e Financave dhe Bankën 
Kombëtare etj, mbi shpërndarjen e ndihmave nevojtarëve. 

01.07.1942 - 
11.14.1942 

231 

III-
578/2 

Lutje të personave të ndryshëm dhe korrespondencë e 
Këshillit të Ministrave me Ministrinë e Financave dhe Bankën 
Kombëtare etj, mbi shpërndarjen e ndihmave nevojtarëve. 

01.09.1942 - 
12.15.1942 

185 

III-579 Raport i komisionit hetues për shpërndarjen e ndihmave të 
refugjatëve, lutje, lista dhe korrespondenca përkatëse, mbi 
veprimtarinë e këtij komisioni dhe të komisioneve të 
komiteteve të refugjatëve në prefektura. 

12.31.1941 - 
11.05.1942 

397 
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III-580 Raport i Komisionit Hetues për shpërndarjen e ndihmave të 
refugjatëve, lutje, lista dhe korrespondencë e Kryesisë së 
Këshillit të Ministrave, Ministrinë e Financave etj, mbi 
veprimtarinë e komisioneve dhe komiteteve të refugjatëve, 
shpërndarje ndihmash e mbi shpenzimet e tjera të këtij 
komisioni. 

01.29.1942 - 
10.05.1942 

228 

III-582 Lutje të personave të ndryshëm dhe korrespondencë e 
Kryesisë së Këshillit të Ministrave me Komisionin Qëndror të 
Dëmeve të Luftës, për shpërblimin e dëmeve të shkaktuara në 
pasuritë e tyre, si dhe listat përkatëse (shtëpi, kisha, shkolla). 

11.08.1941 - 
12.14.1942 

96 

III-
582/2 

Lutje të personave të ndryshëm dhe korrespondencë e 
Kryesisë së Këshillit të Ministrave me Komisionin Qëndror të 
Dëmeve të Luftës, për shpërblimin e dëmeve të shkaktuara në 
pasuritë e tyre, si dhe listat përkatëse (shtëpi, kisha, shkolla). 

08.08.1942 - 
11.19.1942 

235 

III-586 Korrespondencë me Mëkëmbësinë e Përgjithshme dhe 
Ministrinë e Punëve të Brendshme, mbi dhënien e një 
subvencioni të Bashkisë së Ulqinit për blerjen e një motorri 
elektrik. 

02.23.1942 - 
06.15.1942 

6 

III-587 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe korrespondencë me 
Ministrinë e Ekonomisë Kombëtare, mbi shpenzimet për 
blerjen e aparateve të analizave për laboratorin kimik të saj. 

06.30.1942 - 
07.25.1942 

5 

III-590 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi autorizimin e Komandës 
së Milicisë Fashiste Pyjore për të blerë fishekë. 

08.10.1942 - 
12.16.1942 

4 

III-592 Vendime të Këshillit të Ministrave dhe korrespondencë 
përkatëse, mbi shpenzime për shërbime komunale, pastrimin 
e ranishtes së Durrësit dhe ndërtimin e kabinave në plazhin e 
Ulqinit. 

03.17.1942 - 
10.30.1942 

20 

III-593 Shkresë, dërguar Ministrisë së Punëve të Brendshme, mbi 
dërgimin e një lutjeje për pagimin e vleftës së dyqaneve të 
shëmbura nga Bashkia e Beratit. 

01.05.1942 1 

III-594 Korrespondencë me Ministrinë e Ekonomisë Kombëtare, 
komisionin për administrimin e fondit  " FAP " dhe Bankën 
Kombëtare etj, mbi financimin e Komitetit Qëndror të 
Nozullimeve dhe Axhendës së Nozullimeve të Partisë 
Kombëtare Fashiste. 

03.12.1942 - 
09.24.1942 

28 

III-595 Korrespondencë me Drejtorinë e Përgjithshme të Postë 
Telegraf Telefonave , Ministrinë e Punëve të Brendshme, si 
dhe lutjet përkatëse, mbi shpërblimin e bartjes së postës. 

03.06.1942 - 
05.15.1942 

12 

III-596 Vendim i Këshillit të Ministrave për të ndihmuar nxënësit e 
vobektë me 25% që u lihej fitim librashitësve, duke u shitur 
nga inspektoritë. 

10.13.1942 - 
12.28.1942 

2 

III-599 Vendime të Këshillit të Ministrave, mbi shpërblimin e një 
personi për gjetjen e një truproje prej mermeri të kohës 
romake në katundin Skroskë të Elbasanit. 

04.15.1942 - 
06.13.1942 

2 

III-600 Vendim i Këshillit të Ministrave, korrespondencë me 
Ministrinë e Arsimit, mbi autorizimin e shpenzimeve për 
blerjen e një atelieri për mirëmbajtjen e librave të bibliotekave. 

06.23.1942 - 
07.02.1942 

2 

III-602 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe korrespondencë me 
Drejtorinë e Përgjithshme të Shtypit, të Propagandës dhe të 
Turizmit, mbi lëshimin e mandateve në emër të titullarit për 
shpenzime propagande dhe shtypi. 

10.04.1927 - 
10.17.1942 

10 
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III-603 Vendime të Këshillit të Ministrave dhe korrespondencë me 
Ministrinë e Kulturës Popullore, mbi shpenzime për blerjen e 
materialeve për veprimtarinë propagandistike. 

06.17.1942 - 
10.29.1942 

6 

III-604 Korrespondencë me Mëkëmbësinë e Përgjithshme, mbi 
subvencionimin e gazetës " Shqipëria e Re " në Kostancë të 
Rumanisë. 

10.27.1942 - 
11.17.1942 

4 

III-606 Konfermë bankare, mbi vënien e një shume nga llogaria  " 
FAPI " në dispozicion të Dona Maja Jakomonit, kryetare e 
Kryqit të Kuq Shqiptar. 

09.11.1942 - 
11.18.1942 

2 

III-607 Vendime të Këshillit të Ministrave dhe korrespondencë me 
ministritë e ndryshme, mbi shpenzime për pajisje, 
shtypshkrime, instalime, meremetime zyrash e të tjera. 

11.24.1940 - 
12.28.1942 

319 

III-
607/1 

Vendime të Këshillit të Ministrave dhe korrespondencë me 
ministritë e ndryshme, mbi shpenzime për pajisje, 
shtypshkrime, instalime, meremetime zyrash e të tjera. 

01.16.1942 - 
11.10.1942 

197 

III-609 Korrespondencë e Kryesisë së Këshillit të Ministrave, drejtuar 
Ministrisë së Financave me të cilën kërkon likuidimin e 
faturave të personave dhe enteve të ndryshme nga fondi 
përkatës i saj (shpenzime zyre). 

12.02.1941 - 
12.22.1942 

304 

III-610 Telegram katundeve të Peshkopisë, korrespondencë me 
Ministrinë e Financave, shënim për Kryesinë e Këshillit të 
Ministrave, mbi gjendjen e mjeruar, të krijuar nga tërmeti dhe 
marrjen e masave për t'u ardhur në ndihmë. 

08.27.1942 - 
09.12.1942 

8 

III-615 Korrespondencë me Mëkëmbësinë e Përgjithshme, mbi 
shtyrjen e rishikimit të detyrimeve kundrejt Detës Publike 
Otomane pas luftës. 

10.23.1942 - 
11.02.1942 

5 

III-618 Korrespondencë me Ministrinë e Punëve të Brendshme, mbi 
ndihmën e familjeve të ish oficerëve jugosllavë dhe rob lufte 
me Gjermaninë. 

01.19.1942 - 
04.08.1942 

6 

III-619 Korrespondencë me Ministrinë e Punëve të Brendshme dhe 
Komandën e Lartë të Forcave të Armatosura të Shqipërisë, 
mbi dorëzimin e një çeku familjes së ish oficerit jugosllav i 
internuar në Aversa. 

01.29.1942 - 
02.03.1942 

3 

III-622 Vendime të Këshillit të Ministrave, korrespondencë me 
Ministrinë e Punëve të Brendshme, Ministrinë e Ekonomisë 
Kombëtare, mbi njohje privatësie të pyjeve dhe kullotave. 

12.03.1941 - 
12.31.1942 

135 

III-623 Dekrete të Mëkëmbësisë së Përgjithshme, korrespondencë me 
Ministrinë e Punëve të Brendshme, Ministrinë e Punëve 
Botore, mbi shpronësimin e tokave për ndërtime ushtarake 
dhe publike. 

11.26.1941 - 
08.12.1942 

272 

III-625 Dekrete të Mëkëmbësisë së Përgjithshme, vendime të Këshillit 
të Ministrave, korrespondencë me Ministrinë e Punëve të 
Brendshme, Ministrinë e Financave, Ministrinë e Drejtësisë, 
mbi sekuestrimin dhe kthimin e pasurive të sekuestruara, të 
personave që kanë zhvilluar aktivitet antikombëtar shtetasve 
të huaj, etj. 

01.02.1942 - 
12.31.1942 

149 

III-626 Korrespondencë me Ministrinë e Punëve të Brendshme, mbi 
sekuestrimin e kafshëve nga ushtria. 

02.09.1942 - 
05.17.1942 

12 

III-627 Korrespondencë me Prefekturën e Tiranës, mbi lutjen e Qerim 
Pezës për kthimin e një motorfurgancine të marrë nga ushtria. 

12.14.1942 - 
12.22.1942 

2 
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III-628 Korrespondencë me Ministrinë e Punëve të Brendshme, mbi 
lutjet e personave të ndryshëm për lirimin e shtëpive të zëna 
nga ushtria, etj. 

01.17.1942 - 
11.23.1942 

61 

III-632 Korrespondencë me Drejtorinë e Policisë, mbi sekuestrimin 
nga Kuestura e Korçës në Kartolerinë e Niko Tasellarit të disa 
biletave dhe kartolinave postare që bëjnë propagandë greke. 

01.12.1942 - 
01.16.1942 

2 

III-633 Korrespondencë me Mëkëmbësinë e Përgjithshme, Ministrinë 
e Ekonomisë Kombëtare, Ministrinë e Bujqësisë dhe të Pyjeve, 
mbi marrjen e masave për të ndihmuar vendet e dëmtuara nga 
tërmeti në Peshkopi dhe Tepelenë. 

10.04.1941 - 
10.24.1942 

29 

III-634 Korrespondencë me Ministrinë e Punëve të Brendshme, mbi 
ndihmën e familjeve të dëmtuara nga inondatat në Qarkun e 
Dibrës. 

07.18.1942 - 
07.30.1942 

3 

III-1137 Dekrete, vendime dhe korrespondencë e Kryeministrisë me 
Ministrinë e Financave, Ministrinë e Industrisë dhe të Tregtisë 
dhe firmat e huaja, për dhënien e koncesioneve në degët e 
ndryshme të ekonomisë. 

12.09.1939 - 
09.12.1942 

200 

III-1142 Qarkore, korrespondencë, njoftime dhe pasqyra mbi 
furnizimin e popullsisë me artikuj ushqimorë, lëndë djegëse 
etj., si dhe çmimet përkatëse. 

06.17.1940 - 
05.22.1942 

73 

III-1174 Raporte, promemorie e shënime të ndryshme që japin të 
dhëna mbi gjendjen ekonomike të vendit dhe pasuritë 
nëntokësore e mbitokësore. 

12.03.1941 - 
01.03.1942 

22 

III-1175 Vendime dhe korrespondencë e Kryeministrisë mbi dhënien 
në koncesion për shfrytëzimin e pasurive nëntokësore dhe 
mbitokësore të vendit tonë shoqërive të huaja. 

02.05.1941 - 
03.03.1942 

80 

III-1192 Projektligj, raporte dhe korrespondencë mbi transportin 
automobilistik dhe lëvizjen e udhëtarëve. 

03.17.1941 - 
03.26.1942 

69 

III-1194 Korrespondencë në lidhje me kryerjen e shërbimit postar dhe 
telegrafik. 

02.21.1941 - 
02.03.1942 

9 

III-1199 Korrespondencë e Kryeministrisë me Bashkinë e Tiranës, 
Ministrinë e Punëve të Brendshme dhe Drejtorinë e Policisë, 
mbi shpenzimet që nevojiten për organizim ceremonish, blerje 
ndërtese shtetërore etj. 

08.26.1941 - 
05.27.1942 

12 

III-1203 Korrespondencë e Kryeministrisë me Ministrinë e Punëve të 
Brendshme, Ministrinë e Bujqësisë dhe Bankën Kombëtare 
Shqiptare, mbi akordimin e ndihmës për emigrantët. 

01.02.1941 - 
02.04.1942 

177 

III-1205 Korrespondencë e Kryeministrisë me Mëkëmbësinë e 
Përgjithshme, mbi tërheqjen e të hollave të ndaluara dy 
emigrantëve shqiptarë në kufirin turk, si dhe shkëmbimi i 
monedhave. 

10.17.1940 - 
04.21.1942 

31 

III-1212 Korrespondencë dhe njoftime mbi gjendjen e keqe ekonomike 
në popullsinë e Kosovës dhe të katundit Progonat në 
Tepelenë. 

04.29.1942 - 
06.17.1942 

11 

III-1213 Dekret dhe korrespondencë e Kryeministrisë me Ministrinë e 
Ekonomisë Kombëtare mbi emërimin e Dr. Becich Guido si 
Nënkëshilltar i Përhershëm pranë kësaj ministrie. 

09.23.1942 - 
10.24.1942 

5 

III-1214 Dekret dhe korrespondencë mbi problemet e kuadrit të 
ekonomisë (emërim, transferim, gradim etj.). 

03.08.1942 - 
12.02.1942 

15 
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III-1216 Relacion drejtuar Kryeministrit Mustafa Kruja mbi aplikimin e 
një sistemi më të përshtatshëm për zhvillimin e bujqësisë 
shqiptare duke e nxjerrë përfundimisht nga prapambetja e saj 
shekullore. 

1942 1 

III-1217 Shënime të profesorit italian Xhovani Lorenconi për Eqerem 
Bej Vlorën mbi pozitën juridike të njohur të pronarëve 
shqiptarë në Tokat e Liruara nga ana e legjislacionit jugosllav 
dhe mbi një program të veprimit të shpejtë në favor të bujqëve 
shqiptarë të Tokave të Liruara. 

1942 16 

III-1218 Relacion dhënë Kryeministrisë mbi çështjen e tokave 
bujqësore në Kosovë dhe marrjen e masave për sistemimin e 
tokave të ish shtetit jugosllav. 

03.16.1942 - 
11.24.1942 

21 

III-1219 Korrespondencë e Kryeministrisë me Ministrinë e Punëve të 
Brendshme dhe Ministrinë e Ekonomisë Kombëtare, mbi 
çështjen e kullotjes së bagëtive në tokat kufitare me Bullgarinë. 

09.17.1941 - 
10.16.1942 

90 

III-1220 Korrespondencë e Kryeministrisë me Ministrinë e Ekonomisë, 
mbi ndalimin e prerjes së lëndës së drurit në pyje. 

06.24.1942 - 
07.04.1942 

4 

III-1221 Lista e inspektorive dhe zyrave veterinare, si dhe buletini 
veterinar i muajit shtator 1942. 

02.23.1942 - 
11.05.1942 

4 

III-1222 Korrespondencë e Kryeministrisë me Komisariatin e 
Përgjithshëm të Peshkimit, mbi organizimin dhe shtimin e 
peshkimit, disiplinimin e regjimit të ujrave dhe rritjen e tatimit 
të shoqërisë koncesionare me rastin e shtimit të ujrave të 
Kosovës. 

10.01.1942 - 
11.05.1942 

12 

III-1223 Vendime të Kryesisë së Këshillit të Ministrave, si dhe 
korrespondencë mbi ndërtimet e ndryshme dhe shpenzimet 
për këtë. 

02.21.1942 - 
12.23.1942 

70 

III-1225 Shkresë e Kryeministrisë drejtuar Mëkëmbësisë mbi 
projektdekretin për uljen e fitimit shitësve të duhanit të 
jashtëm të përpunuar. 

02.20.1942 1 

III-1226 Vendime, dekrete dhe korrespondencë mbi blerjen e veglave 
bujqësore dhe meteorologjike. 

01.24.1941 - 
12.31.1942 

21 

III-1227 Relacion i Drejtorit të Punëve Penale pranë Ministrisë së 
Drejtësisë drejtuar Kryeministrisë, mbi problemin e eksport-
importit të mallrave. 

03.21.1942 1 

III-1228 Korrespondencë e Kryeministrisë me Ministrinë e Punëve 
Botore mbi emërimet, pushimin dhe transferimin e kuadrit të 
Postë Telegraf Telefonave. 

01.24.1942 - 
09.18.1942 

13 

III-1229 Korrespondencë e Kryeministrisë me Mëkëmbësinë mbi 
lëshimin që i duhet bërë sindikatit " TRABA " për shërbimin e 
autotransporteve ndërmjet Bullgarisë dhe limaneve të 
Adriatikut, duke kaluar nëpër Shqipëri. 

06.11.1942 - 
06.17.1942 

4 

III-1230 Shkresë e Komandës së Lartë të Fuqive të Armatosura në 
Shqipëri drejtuar Kryeministrisë mbi çështjen e rrjetit 
telefonik, që i përket ushtrisë. 

11.22.1942 1 

III-1232 Dekrete dhe korrespondencë e Kryeministrisë me Ministrinë e 
Punëve të Brendshme mbi aplikimin dhe pagesën e taksave të 
ndryshme. 

01.07.1942 - 
10.27.1942 

32 

III-1233 Korrespondencë e Kryeministrisë me shoqërinë  " SATA " mbi 
likuidimin e pagesave për shpenzime të ndryshme 
administrative. 

02.11.1942 - 
06.01.1942 

3 
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III-1234 Korrespondencë e Kryeministrisë me Ministrinë e Financave 
dhe Ministrinë e Punëve të Brendshme, mbi akordimin e 
shumave për shpenzime të fshehta. 

01.12.1942 - 
05.08.1942 

34 

III-1235 Korrespondencë e Kryeministrisë me Institutin e " Motrave 
Stigmatine " mbi akordimin e një shume të hollash për 
shpenzimet e këtij instituti. 

11.21.1942 - 
12.08.1942 

11 

III-1236 Listëpagesa dhe korrespondencë mbi pagesën e rrogave të 
personelit. 

01.09.1942 - 
12.24.1942 

92 

III-1238 Korrespondencë e Kryeministrisë me Ministrinë e Financave 
dhe Kryesinë e Sinodhit të Shenjtë mbi kreditë që i përkasin 
Kishës Autoqefale, si dhe shpenzime për riparim xhamie. 

07.21.1942 - 
09.25.1942 

11 

III-1241 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe korrespondencë e 
Kryeministrisë me Ministrinë e Financave, mbi vistimin e 
mandatpagesave. 

05.08.1942 - 
09.20.1942 

8 

III-1242 Raport i Komandës Eprore të Rojes së Financës lidhur me 
kondrabandën e mallrave dhe valutës ndërmjet Shqipërisë, 
Greqisë dhe Bullgarisë. 

09.17.1942 - 
09.24.1942 

3 

III-1243 Dekrete dhe korrespondencë e Kryeministrisë me 
Mëkëmbësinë, Ministrinë e Punëve të Brendshme dhe 
Ministrinë e Financave, mbi shpenzimet me karakter publik 
dhe pagesën e dëmshpërblimeve. 

01.05.1942 - 
12.31.1942 

47 

III-1244 Njoftim i Komandës së Karabinierisë bërë Kryeministrisë, mbi 
rënien e tërmetit në Peshkopi dhe dëmet e shkaktuara. 

08.27.1942 - 
08.29.1942 

6 

III-1357 Korrespondencë e Kryeministrisë me Ministrinë e Punëve të 
Brendshme si dhe lutje e një sipërmarrësi ndërtimi të katundit 
Karpen të Kavajës mbi likuidimin e të drejtave të tij. 

10.03.1939 - 
04.18.1942 

7 

III-1395 Korrespondencë ndërmjet Kryeministrisë dhe Ministrisë së 
Financave mbi shpenzime për pajisje zyrash. 

04.09.1941 - 
04.24.1942 

7 

III-1396 Korrespondencë ndërmjet Kryeministrisë dhe Ministrisë së 
Financave mbi pagesë rrogash. 

01.05.1941 - 
04.15.1942 

20 

III-1400 Korrespondencë ndërmjet Kryeministrisë dhe Ministrisë së 
Ekonomisë Kombëtare mbi mos akordimin e koncesionit të 
instalimit të stabilimentit metalurgjik mekanik në Durrës 
shoqërisë " Vincenzo Valente" nga kjo ministri. 

04.20.1942 1 

III-1402 Ftesë për të marrë pjesë në mbledhjen e Komisionit të 
Ndërtimit e Urbanistikës. 

08.24.1942 1 

III-1403 Listë 15 ditore të çmimeve me shumicë të mallrave kryesore 
ushtruar më 15.10.1942 në Vlorë. 

11.12.1942 2 

III-1404 Listë dhe korrespondencë e Kryeministrisë me Ministrinë e 
Punëve të Brendshme, Komandën e Milicisë Fashiste 
Shqiptare mbi lidhjen e rrogës jetike familjare të 2 milicëve të 
vrarë në kodrën e Laçit të Radës, si dhe pagimin e rrogës 
mujore falas të gjithë oficerëve, graduatëve e milicëve që kanë 
zhvilluar veprim në Mallkuç kundër çetës së kriminelëve të 
arratisur të kryesuar prej Abaz Kupit. 

04.07.1942 - 
06.20.1942 

10 

III-1405 Ligj, korrespondencë dhe lutje të personave të ndryshëm 
drejtuar Kryeministrisë mbi pagim dhe rregullim rrogash. 

01.08.1942 - 
09.24.1942 

33 

III-1407 Dekret mbi dhënien e ekzekutimit të plotë marrëveshjes 
ndërmjet Qeverisë Mbretërore dhe Seksionit të Kreditit 
Bujqësor të Bankës së Napolit "Albania". 

10.10.1942 2 
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III-1486 Korrespondencë e Kryeministrisë me Ministrinë e Drejtësisë 
në Tiranë, mbi lutjen e zotit Naxhi Muhamet Bekteshi, vais i 
Shkodrës i cili ka ngritur padi kundër Muharrem Gjylbegut 
për çështje të një prone. 

05.15.1942 - 
05.21.1942 

3 

IIiI-1487 Korrespondencë e Kryeministrisë me Ministrinë e Punëve të 
Brendshme mbi lutjen e banorëve të Shkrelit mbi kërkesën për 
pronat e tyre, të cilët për shkak të pushtimit të Ulqinit nga 
malazezët në 1878 - 1880 u shpërngulën në vende të tjera duke 
lënë pasuritë e veta. 

01.26.1942 1 

III-1488 Raport i Inspektorisë së Përgjithshme dërguar Kryeministrisë 
në Tiranë mbi çështjen e konfliktit midis 2 katundeve Shirokë 
e Viktoria ( Zogaj ) për gjuetinë e Kublës në zonën e liqenit të 
Shkodrës me emrin " Bisht i Thatë ", si dhe mbi lejimin e 
gjuetisë për 2 katundet dhe duke përdorur mjete moderne. 

06.12.1942 1 

III-1489 Korrespondencë e Kryeministrisë me Ministrinë e Punëve të 
Brendshme, me Mëkëmbësinë e Përgjithshme në Tiranë, mbi 
ankesën e disa tregtarëve në Vlorë mbi një marrëveshje ( 
problemi nuk del ). 

09.03.1942 - 
09.21.1942 

2 

III-1490 Telegram dërguar Kryeministrisë mbi sasinë e vogël të 
ndihmës ushqimore me misër të dërguar në Kolonjë, duke 
shkaktuar vdekjen e njerëzve pasi janë të uritur ( Fleta është e 
grisur ). 

06.02.1942 1 

IV ARSIM - KULTURË   

IV-18 Dekretligj, " Mbi rregullimin e konvikteve shtetërore ". 07.24.1940 - 
07.27.1942 

34 

IV-24 Korrespondencë ndërmjet Kryeministrisë, Ministrisë së 
Arsimit dhe Kryesisë së Komunitetit Musliman, mbi dhënien e 
mësimit të fesë në shkollat fillore. 

08.26.1940 - 
01.07.1942 

13 

IV-30 Dekret i Ministrisë së Arsimit, vendime të Këshillit të 
Ministrave dhe korrespondencë e saj me Ministrinë e Arsimit, 
Ministrinë e Financave etj, mbi emërime, pushime, 
transferime, sjellje e qëndrim politik të personelit arsimor. 

01.03.1941 - 
03.14.1942 

728 

IV-33 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me Ministrinë e 
Arsimit, Ministrinë e Financave etj, mbi prishjen e disa 
barakave për ngritjen e shkollave foshnjore në Berat, Fier etj. 

06.30.1941 - 
04.11.1942 

13 

IV-34 Vendim i Këshillit të Ministrave dhe korrespondencë e saj me 
Ministrinë e Arsimit, Ministrinë e Punëve të Brendshme etj, 
mbi plotësimin e nevojave të shkollave me sende e mjete të 
ndryshme si banka, ndërtesa, libra etj . 

02.20.1941 - 
03.27.1942 

54 

IV-37 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me Ministrinë e 
Arsimit, Komitetin Musliman, mbi zhvillimin e mësimit fetar 
në shkollat fillore dhe mbi rregullimin e çështjes së 
arsimtarëve të besimit fetar. 

03.26.1941 - 
01.09.1942 

12 

IV-45 Dekret i Mëkëmbësisë së Përgjithshme Viktor Emanuelit, për 
të nënshkruar në emër të Qeverisë marrëveshjen lidhur midis 
Qeverisë Italiane dhe Qeverisë Shqiptare, si ndërtim 
shkollash, spitalesh etj në Shqipëri, si dhe përpilimin e 
shpenzimeve për këto vepra. 

02.03.1941 - 
06.24.1942 

68 

IV-47/5 Dekrete të Mëkëmbësisë, vendime të Këshillit të Ministrave, 
korrespondencë me Ministrinë e Arsimit, mbi emërime, 
transferime, gradime, pushime, dorëheqje e dhënie leje 
pushimi arsimtarëve dhe personelit të kësaj ministrie. 

01.16.1940 - 
07.30.1942 

395 
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IV-48 Korrespondencë me Ministrinë e Arsimit, mbi kundërshtimin 
e V.Dashit për të nënshkruar deklaratën për ruajtjen e rendit, 
me rastin e festës së 28 Nëntorit dhe marrjen e masës për 
transferimin e tij. 

01.26.1942 - 
02.09.1942 

3 

IV-49 Korrespondencë me Ministrinë e Arsimit, mbi pjesëmarrjen e 
profesorëve në mbledhjen e Mëkëmbësisë. 

02.26.1942 - 
08.22.1942 

4 

IV-50 Korrespondencë me Ministrinë e Arsimit, mbi hetime për 
qëndrimin e arsimtarëve. 

12.09.1941 - 
04.28.1942 

8 

IV-51 Korrespondencë me Ministrinë e Arsimit, mbi caktimin e një 
mësuesi për grumbullimin e shpërndarjen e drithërave në 
komuna. 

1942 1 

IV-52 Korrespondencë me Ministrinë e Arsimit, mbi raportet e 
padrejta që marrin mësuesit e katundit Llabunishtë. 

05.06.1942 - 
05.12.1942 

2 

IV-53 Korrespondencë me Ministrinë e Arsimit, mbi lutjet e 
nëpunësve të ish mbretërisë jugosllave, të cilët kërkojnë t'i 
marrin në shërbim pranë kësaj ministrie. 

01.02.1942 - 
12.25.1942 

167 

IV-54 Korrespondencë me Ministrinë e Arsimit, mbi verifikimin e 
firmës së Sekretarit të Përgjithshëm Ali Harshova. 

08.25.1942 - 
09.03.1942 

3 

IV-55 Korrespondencë me Ministrinë e Arsimit, mbi lëshimin e 
dokumenteve shkollore fallso nga ish profesorët jugosllavë. 

08.21.1942 1 

IV-58 Dekrete të Mëkëmbësisë, mbi organizimin e shkollave e 
konvikteve në Tokat e Lira. 

1942 8 

IV-59 Korrespondencë me Ministrinë e Arsimit, raporte mbi hapje 
shkollash, meremetime, plotësimin e nevojave me orendi e 
personel etj. 

01.13.1942 - 
12.24.1942 

30 

IV-60 Vendim i Këshillit të Ministrave, korrespondencë e Ministrisë 
së Arsimit, mbi hapjen e shkollave foshnjore. 

01.21.1942 - 
05.20.1942 

5 

IV-61 Dekrete të Mëkëmbësisë, korrespondencë me Ministrinë e 
Arsimit,  Partinë Fashiste, mbi hapjen e kurseve, shkollave të 
mesme e funksionimin e tyre. 

01.20.1942 - 
12.18.1942 

144 

IV-62 Korrespondencë me Ministrinë e Arsimit, mbi dhënie burse 
nxënësve për të vazhduar shkollat e mesme. 

02.08.1942 - 
12.31.1942 

18 

IV-63 Korrespondencë me Ministrinë e Arsimit, mbi mosmarrjen në 
shkollë të disa nxënësve  të përjashtuar. 

12.22.1942 - 
12.28.1942 

1 

IV-64 Korrespondencë me Ministrinë e Arsimit, mbi lejimin e 
studentëve të përjashtuar për të dhënë provimet e klasës. 

01.12.1942 3 

IV-65 Dekrete të Mëkëmbësisë, korrespondencë me Ministrinë e 
Arsimit, mbi lejimin e nxënësve të jashtëm, që marrin pjesë në 
provimet në fund të vitit. 

01.10.1942 - 
02.23.1942 

16 

IV-66 Korrespondencë me Ministrinë e Arsimit, mbi zëvendësimin e 
gjuhës frënge dhe gjermane në shkollat e mesme. 

10.08.1942 1 

IV-67 Korrespondencë me Partinë Fashiste, mbi arsyet e mosdhënies 
së mësimit të kulturës fashiste nga ana e Hard Krajës. 

06.23.1942 - 
07.17.1942 

7 

IV-70 Letër e Kabinetit Diplomatik, drejtuar Mustafa Krujës, mbi 
lutjen e studentëve të vitit të fundit për të ndjekur studimet në 
shkollat jugosllave. 

10.27.1942 2 

IV-71 Korrespondencë me Ministrinë e Arsimit, mbi kursin e 
përgatitjes së arsimtarëve për të dhënë mësimin e gjuhës 
italiane në shkollat fillore. 

05.28.1942 - 
08.21.1942 

5 
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IV-72 Korrespondencë me Partinë Fashiste e Ministrinë e Arsimit, 
mbi kundërshtimin e katundit Luhar, për hapjen e shkollës me 
mësues malazezë. 

07.31.1942 - 
10.07.1942 

6 

IV-73 Dekret i Mëkëmbësisë, vendim i Këshillit të Ministrave, 
korrespondencë me Ministrinë e Arsimit, mbi rregullimin e 
shkollave minoritare greke. 

06.09.1942 - 
12.12.1942 

12 

IV-74 Korrespondencë me Ministrinë e Punëve të Brendshme e 
Ministrinë e Arsimit, mbi mbylljen e gjimnazit privat në Fier 
të hapur nga  kisha katolike. 

10.21.1942 - 
12.24.1942 

5 

IV-75 Korrespondencë me Ministrinë e Arsimit, mbi emërimin e 
mësuesve të fesë dhe programi i mësimit. 

02.24.1942 - 
10.14.1942 

14 

IV-76 Dekrete të Mëkëmbësisë, vendime të Këshillit të Ministrave, 
korrespondencë me Ministrinë e Kulturës Popullore, mbi 
emërime, pushime të personelit të kësaj ministrie. 

s.d. 47 

IV-77 Korrespondencë me Ministrinë e Kulturës Popullore, mbi 
kërkesën e Dalip Cenës për t'u bërë artist. 

09.21.1942 4 

IV-78 Korrespondencë me një shoqëri anonime italiane, mbi 
inçizimin e këngëve të sopranos Maria Kraja dhe Lola Gjoka. 

03.17.1942 - 
04.07.1942 

3 

IV-79 Korrespondencë me Partinë Fashiste, mbi ardhjen e " Carro di 
Tespi Liria " për të dhënë shfaqje në vendin tonë. 

06.06.1942 1 

IV-80 Korrespondencë me Ministrinë e Kulturës Popullore, mbi leje 
për hapje kinemaje në Vlorë. 

09.13.1941 - 
10.07.1942 

11 

IV-81 Qarkore, korrespondencë me Partinë Fashiste, mbi dhënie 
ndihmash e hapje fushate për ngritje monumentesh 
kombëtare. 

09.30.1942 - 
11.18.1942 

9 

IV-82 Korrespondencë me Ministrinë e Arsimit, mbi kërkesën e 
Universitetit Mbretëror të Arkitekturës së Venecias për disa 
fotografi të inspiruara nga Venediku, që gjenden në Shqipëri. 

11.02.1942 - 
11.17.1942 

4 

IV-83 Korrespondencë me Partinë Fashiste, mbi lejimin e 
Abdurrahman Toptanit të shkojë në Itali për të asistuar në 
Kampionatin Ndërkombëtar të Futbollit. 

04.15.1942 1 

IV-86 Korrespondencë me Ministrinë e Kulturës Popullore, mbi 
nxjerrjen e një fletore shqip në Pejë. 

11.02.1942 2 

IV-87 Korrespondencë me Ministrinë e Kulturës Popullore, mbi 
përgatitjen për shtypjen e një kalendari. 

08.03.1942 - 
11.23.1942 

4 

IV-88 Korrespondencë me Mëkëmbësinë e Përgjithshme, mbi 
ngritjen e bursit të gjuhës shqipe në Palermo. 

09.08.1942 4 

IV-91 Vizitë si turistë të një grupi mësuesish bullgarë nga Manastiri 
në Strugë. 

1942 2 

IV-173 Shkresë e këshilltarit të Ministrisë së Arsimit drejtuar 
këshilltarit të Kryeministrisë, ku e informon mbi krijimin në 
Institutin e Normales të Italisë të disa bursave fakultative të 
gjuhës, historisë dhe gjeografisë së Shqipërisë, për përgatitjen 
e kuadrit italian për dhënie mësimi në Shqipëri. 

08.03.1942 1 

IV-174 Njoftim i rektoratit të Kishës Katolike në Fier mbi hapjen e 
gjimnazit në Fier dhe fillimin e mësimeve. 

10.21.1942 1 

IV-175 Lutje drejtuar Kryeministrisë për akordim burse studimi. 01.22.1942 - 
11.04.1942 

4 

IV-176 Lutje drejtuar Kryeministrisë për akordim burse studimi. 11.09.1942 - 
11.11.1942 

2 
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IV-177 Dekret i Mëkëmbësisë mbi shtimin e vendeve në konviktin e " 
Shkollës së Punës " në Kavajë. 

11.14.1942 3 

IV-178 Korrespondencë e Zyrës Qendrore të Statistikës pranë 
Kryeministrisë me Odën e Tregtisë në Fier, mbi 
mosfunksionimin e kinemasë së Fierit për shkak defekti të 
motorit. 

10.01.1942 - 
10.07.1942 

2 

IV-179 Të dhëna mbi studimet e bëra për sektorin e etnografisë. 1942 2 

IV-180 Kërkesa drejtuar Kryeministrisë për ndihmën që duhet të japë 
në botimin e librave. 

01.12.1942 - 
11.30.1942 

7 

IV-198 Vendim i Këshillit të Ministrave mbi kthimin e një nëpunësi të 
Ministrisë së Ekonomisë Kombëtare nga Italia në Shqipëri për 
të vazhduar mësimet në degën e bujqësisë. 

10.05.1942 1 

IV-199 Vendim i Këshillit të Ministrave mbi dhënien e një burse pa 
konkurs një nëpunësi për në degën e inxhinierisë hidraulike. 

12.16.1942 1 

IV-209 Raport i Drejtorisë së Përgjithshme të Shtypit të Propagandës 
e Turizmit dërguar Kryeministrisë mbi veprimtarinë e 
zhvilluar nga shërbimet e ndryshme të kësaj Drejtorie të 
Përgjithshme gjatë kohës së veprimeve luftarake në ballin 
shqiptar. 

06.07.1942 7 

IV-211 Vërejtje të bëra nga redaksia e fjalorit " Kush është " ( Chi è ), 
drejtuar Mustafa Krujës, mbi disa ndryshime që duhen bërë 
në botimin që është dërguar. 

08.06.1942 - 
09.06.1942 

1 

V SHËNDETËSIA   

V-22 Dekret i Mëkëmbësisë së Përgjithshme, vendime të Këshillit të 
Ministrave, korrespondenca të saj me Ministrinë e Punëve të 
Brendshme, Këshillin Kontrollues etj, mbi emërimin, 
pushimin, transferimin, sjellje e qëndrim politik të personelit 
të shëndetësisë, si dhe specializimi i tyre jashtë shtetit. 

01.18.1941 - 
01.24.1942 

241 

V-26 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me Ministrinë e 
Punëve të Brendshme, për pranimin e fëmijëve binjakë në 
"Strehën Vorfnore". 

08.25.1941 - 
04.08.1942 

6 

V-29 Korrespondencë me Zyrën e Shëndetësisë së Prizrenit dhe 
raporti mbi organizimin e shëndetësisë në Kosovë. 

04.23.1942 - 
05.22.1942 

6 

V-31 Vendime të  Këshillit të Ministrave e korrespondencë me 
Ministrinë e Punëve të Brendshme, për dhënie burse 
studentëve, që kanë vajtur për specializime të ndryshme të 
mjekësisë jashtë shtetit. 

03.10.1942 - 
12.22.1942 

15 

V-32 Telegram, korrespondencë me Ministrinë e Punëve të 
Brendshme e Drejtorinë e Përgjithshme të Shëndetësisë, mbi 
dhënie leje për të ushtruar profesionin në mjekësi. 

03.05.1942 - 
10.09.1942 

15 

V-33 Korrespondencë me Ministrinë e Punëve të Brendshme, mbi 
mungesën e mjekut në Plavë, Guci, Radovec etj. 

04.27.1942 - 
06.15.1942 

8 

V-34 Vendime të Këshillit të Ministrave, për caktimin e anëtarëve të 
komisioneve për administrimin e spitaleve. 

05.01.1942 - 
11.23.1942 

21 

V-35 Dekretligj dhe korrespondencë me Ministrinë e Punëve të 
Brendshme, Drejtorinë e Përgjithshme të Kryqit të Kuq 
Shqiptar, Ministrinë e Financave, Këshillin Kontrollues, 
Këshillin e Shtetit, Drejtorinë e Përgjithshme të Shëndetësisë 
etj, mbi emërimin e pjestarëve të Komitetit Qendror të Kryqit 
të Kuq Shqiptar dhe tabelat organike. 

09.29.1941 - 
12.22.1942 

47 
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V-36 Qarkore dhe korrespondencë me Ministrinë  e Punëve të 
Brendshme, mbi moslëshimin e raporteve për akordim leje 
përveç rasteve të domosdoshme shëndetësore. 

05.22.1942 - 
06.11.1942 

3 

V-38 Telegram, mbi njoftimin e nisjes së ambulancës për në 
Peshkopi. 

08.28.1942 1 

V-39 Shkresë, mbi ndihmën shëndetësore që u jepet nëpunësve dhe 
familjeve. 

03.09.1942 - 
07.27.1942 

6 

V-41 Projektligj, vendime, mbi abrogimin e ligjit për kontributin e 
disa bashkive me shpenzimet e fondacionit  " Rochefeller " për 
shërbimin antimalarik në Shqipëri. 

03.30.1942 8 

V-42 Korrespondencë me Ministrinë e Punëve të Brendshme, mbi 
zëvendësimin e Jankoviçit, i cili është transferuar me një 
farmacist të aftë në profesion. 

01.08.1942 - 
01.19.1942 

3 

V-43 Korrespondencë me Drejtorinë e Përgjithshme të Kryqit të 
Kuq Shqiptar dhe Ministrinë e Ekonomisë Kombëtare, mbi 
lejimin e dërgimit të pakove me sende ushqimore e 
veshmbathje robërve të luftës në Gjermani. 

03.30.1942 1 

V-44 Kërkesa e disa personave për të çuar fëmijët e tyre të verbër në 
azil të pleqve dhe korrespondencë me Drejtorinë e Kryqit të 
Kuq Shqiptar, mbi mungesën e vendeve në azil dhe vendosjen 
e atyre që s'kanë familje në ndonjë të afërm të besuar me 
shpenzimet e shtetit. 

05.01.1942 - 
06.18.1942 

14 

V-46 Lutje dhe korrespondencë me Mëkëmbësinë e Përgjithshme 
Mbretërore, Ministrinë e Punëve të Brendshme me Drejtorinë 
e Përgjithshme të Kryqit të Kuq Shqiptar, për pranimin e 
fëmijëve të vobektë e jetimë në " Strehën Vorfnore ". 

01.05.1942 - 
11.12.1942 

25 

V-47 Korrespondencë me Mëkëmbësinë e Përgjithshme Mbretërore 
se në institutet që varen nga Kryqi i Kuq Shqiptar, nuk 
ndodhet ndonjë vajzë me emrin Sherfafet Qerimi. 

05.13.1942 - 
05.22.1942 

3 

V-49 Dërgim i raportit të Presidentit të Bashkimit Ndërkombëtar të 
Ndihmës dhe korrespondenca përkatëse. 

06.03.1942 11 

V-93 Korrespondencë ndërmjet Kryeministrisë dhe Ministrisë së 
Punëve të Brendshme mbi nevojat e spitalit të Tetovës, 
konstatuar në inspektimin e bërë në nënprefekturën e 
lartpërmendur. 

11.02.1942 2 

VI CIVILE - ADMINISTRATIVE   

3 Korrespondencë ndërmjet Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
dhe dikastereve të ndryshme, mbi dhënie pasaportash, vizash 
për dalje jashtë shtetit dhe hyrje në Shqipëri. 

01.20.1939 - 
02.27.1942 

90 

20 Vendime dhe korrespondencë e Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave me Ministrinë e Punëve të Brendshme, mbi 
akordim shtetësie të disa personave si dhe lutjet e personave 
të interesuar. 

01.04.1940 - 
11.23.1942 

351 

31 Qarkore dhe korrespondencë e Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave me Mëkëmbësinë e Përgjithshme dhe Ministrinë e 
Punëve të Brendshme, mbi pajisje zyre. 

01.08.1940 - 
08.04.1942 

198 

37 Lutje e korrespondencë e Kryeministrisë me Ministrinë e 
Punëve të Brendshme me Ministrinë e Drejtësisë, Drejtorinë 
Qendrore të Policisë, Mëkëmbësinë e Përgjithshme Mbretërore 
etj. mbi akordim certifikatash lindjesh e martesash si dhe lista 
të ngjarjeve amëzore. 

03.29.1941 - 
12.03.1942 

55 
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39 Njoftime të Drejtorisë së Postë Telegraf Telefonave drejtuar 
Kryeministrisë mbi vdekjen e personave të ndryshëm. 

02.12.1941 - 
12.29.1942 

26 

40 Vendime dhe korrespondencë e Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave me Mëkëmbësinë e Përgjithshme Mbretërore, 
Ministrinë e Punëve të Brendshme, Ministrinë e Ekonomisë 
Kombëtare, etj. mbi riatdhesimin e disa nënshtetasve shqiptar 
dhe akordim nënshtetësie shqiptare të huajve. 

05.04.1941 - 
08.27.1942 

228 

41 Korrespondencë e Kryesisë së Këshillit të Ministrave me 
Ministrinë e Punëve të Brendshme, Komandën Eprore të 
Karabinierëve Mbretërorë, Mëkëmbësinë e Përgjithshme 
Mbretërore, etj. mbi akordim pasaporte e lejekalimi personave 
të ndryshëm për hyrje e dalje nga Shqipëria si dhe listë 
statistikore të lëvizjes natyrore të popullsisë. 

03.03.1941 - 
02.04.1942 

91 

42 Korrespondencë e Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
Ministrisë së Punëve të Brendshme dhe disa prefekturave, mbi 
kremtime festash të ndryshme si (28 Nëntori, ngritja e flamurit 
me rastin e ditëlindjes së mbretit, përvjetori i vdekjes së Gjergj 
At Fishtës) si dhe programe për të përkujtuar personalitete të 
shquar dhe epoka historike. 

03.26.1941 - 
01.02.1942 

121 

44 Dekrete të Mëkëmbësit të Përgjithshëm të Madhërisë së tij 
Mbretit Perandor, qarkore dhe korrespondencë e Kryesisë së 
Këshillit të Ministrave me Ministrinë e Drejtësisë, Kryesinë e 
Këshillit të  Epërm Fashist Korperativ etj. mbi aprovim 
dekretesh e modifikim ligjesh. 

01.27.1941 - 
11.20.1942 

97 

49 Vendime, qarkore dhe korrespondencë e Kryesisë së Këshillit 
të Ministrave me Ministrinë e Punëve të Brendshme dhe 
Komisariatin për Nozullime e Konsume, mbi orarin e zyrave. 

03.29.1941 - 
01.09.1942 

9 

54 Njoftim i Komisariatit të Naltë Civil të tokave të liruara, 
dërguar Kryeministrisë, mbi një mbledhje të fshehtë që kanë 
bërë fetarët. 

12.27.1941 - 
01.09.1942 

2 

57 Korrespondencë e Kryesisë së Këshillit të Ministrave me 
Ministrinë e Punëve të Brendshme, Ministrinë e Drejtësisë, 
Zyrën Famulltare Katolike dhe Prefekturën e Tiranës, mbi 
kremtimin e festave fetare. 

04.07.1941 - 
01.05.1942 

17 

58 Qarkore, vendime, shkresa të Këshillit Epërm Fashist dhe 
Kryesisë së Këshillit të Ministrave si dhe rregullorja për 
regjistrimin e popullsisë në kryeqytet e Dibër, etj. 

12.23.1941 - 
11.13.1942 

89 

59 Lista mbi statistikat e popullsisë së prefekturave e 
nënprefekturave. 

03.1942 2 

60 Telegrame dhe korrespondencë me Ministrinë e Punëve të 
Brendshme, Ministrinë e Tokave të Liruara e Zyrës Qendrore 
të Statistikës, mbi statistikat e popullsisë së Tokave të Liruara 
sipas besimit etj. 

01.14.1942 - 
06.07.1942 

27 

61 Listë personash të datëlindjes 1911 lindur në fshatra të 
ndryshme të Nënprefekturës Libohovë. 

s.d. 1 

62 Promemorje dhe korrespondencë ndërmjet Kryesisë së 
Këshillit të Ministrave dhe Ministrisë Fashiste Pyjore, mbi 
pajisjen me letërnjoftim personave civil e ushtarakë. 

07.08.1942 - 
07.17.1942 

3 

63 Urdhër qarkore e inspektorit epror të KKM dërguar 
Kryeinspektoriatit të Përgjithshëm për Kosovën dhe 
prefekturave Prizren, Prishtinë, Pejë, mbi pajisjen me 
letërnjoftim personat me kombësi joshqiptare. 

02.03.1942 - 
04.23.1942 

3 
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64 Korrespondencë me Mëkëmbësinë e Përgjithshme Mbretërore 
dhe Ministrinë e Punëve të Brendshme, mbi dërgimin e 
certifikatave të lindjes personave të ndryshëm. 

01.30.1942 - 
02.16.1942 

60 

65 Korrespondencë me Ministrinë e Punëve të Brendshme, mbi 
kërkesën e dërgimit të certifikatave të shpalljes së martesës. 

02.03.1942 - 
07.17.1942 

13 

66 Korrespondencë me Drejtorinë e Përgjithshme të Policisë e 
Ministrinë e Punëve të Brendshme për dhënie leje për martesë 
agjentëve të policisë dhe karabinierit Giovani Monopoli. 

01.24.1942 - 
07.17.1942 

15 

67 Korrespondencë me Ministrinë e Drejtësisë mbi regjistrimin e 
martesave të shqiptarëve në Greqi. 

04.13.1942 - 
07.10.1942 

5 

68 Korrespondencë me Ministrinë e Punëve të Brendshme dhe 
Ministrinë e Drejtësisë mbi paraqitjen, dërgimin dhe 
legalizimin e aktvdekjeve. 

01.15.1942 - 
02.24.1942 

30 

69 Korrespondencë me Ministrinë e Punëve të Brendshme e 
Ministrinë e Tokave të Liruara për heqjen e prapashtesës " 
vdiq " banorëve të Tokave të Liruara. 

07.02.1942 - 
08.04.1942 

3 

70 Korrespondencë me Ministrinë e Punëve të Brendshme mbi 
vlerën e certifikatave të vobektësisë të shtetasve italianë për 
shtrim në spital. 

02.06.1942 - 
03.26.1942 

4 

71 Dekret, korrespondencë me Ministrinë e Kulturës Popullore 
mbi shtimin e mbiemrit " Kruja "  Mustafa Merlikës. 

02.10.1942 - 
02.12.1942 

7 

72 Lista e personave refugjatë në kohën e luftës me Greqinë. 01.10.1942 - 
10.30.1942 

154 

75 Korrespondencë me Ministrinë e Punëve të Brendshme e 
Mëkëmbësinë e Përgjithshme Mbretërore, mbi të arratisurit 
politikë që kërkojnë të kthehen në Shqipëri. 

02.19.1941 - 
01.24.1942 

3 

76 Korrespondencë me Drejtorinë e Përgjithshme të Policisë për 
të dhënë lejebanimi në Tiranë, Çufe Mërkurit. 

05.07.1942 1 

78 Shkresë drejtuar Kryeministrisë nga Drejtoria e 
Korrespondencës mbi ankimin e Spiro Papajorgjit dëbuar prej 
Napolit. 

06.22.1942 1 

79 Korrespondencë me Zyrën Ushtarake, procesverbal i 
mbledhjes së komisionit të caktuar nga Kryesia e Këshillit të 
Ministrave për trafikun tokësor të kufirit dhe për lëshimin e 
pasaportave dhe të vizave përkatëse. 

04.07.1942 - 
07.02.1942 

38 

81 Lista, pasqyra dhe korrespondencë me Zyrën Qendrore të 
Statistikës, mbi statistikat e pasagjerëve që hyjnë e dalin nga 
Shqipëria. 

1942 64 

82 Korrespondencë me Ministrinë e Përgjithshme, mbi 
riatdhesimin e italianëve. 

12.31.1941 - 
12.19.1942 

18 

84 Korrespondencë me Ministrinë e Punëve të Brendshme e 
Mëkëmbësinë e Përgjithshme Mbretërore për vizitat përtej 
vijave të demarkacionit nga ana e personaliteteve ose e 
funksionarëve shqiptarë, të njoftohet me shpejtësi 
Mëkëmbësia e Përgjithshme Mbretërore. 

06.17.1942 - 
07.14.1942 

4 

86 Korrespondencë me Zyrën Ushtarake mbi hyrjen e personave 
jugosllavë pa pasaportë në Shqipëri. 

01.13.1942 3 

88 Telegram urimi i Merlika Krujës dërguar princit Piemautit. 11.23.1942 1 

89 Telegrame, letra urimi e falenderimi dërguar dhuratë Merlika 
Krujës për marrjen e qeverisë dhe raste të ndryshme. 

12.03.1941 - 
12.31.1942 

34 
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90 Korrespondencë me Komandën e Mbrojtjes Tokësore të 
Shqipërisë, mbi dërgimin e tesrës së "Anëtar Nderi i Rrethit të 
Forcave të Armatosura të Shqipërisë", Mustafa Krujës. 

03.10.1942 - 
03.17.1942 

2 

91 Komanda Superiore e Forcave të Armatosura Shqiptare 
njofton Merlika Krujën për të marrë pjesë në koncertin që 
bëhet me rastin e festës së ushtrisë. 

05.05.1942 1 

92 Ftesë për koncert dërguar Merlika Krujës nga shoqata " Dante 
Aligeri " në Shqipëri. 

11.12.1942 - 
11.15.1942 

2 

93 Kryetari i Bashkisë së Durrësit e fton Merlika Krujën për të 
marrë pjesë në ceremoninë e inagurimit të sheshit para 
doganës dhe të tjera vepra botore. 

05.19.1942 1 

94 Falenderim i Merlika Krujës drejtuar Kryetarit të Këshillit të 
Manastirit Shën Jovan për ndjenjat e shfaqura prej tij. 

06.18.1942 - 1 

95 Korrespondencë për ftesën që i ka bërë Akademia Mbretërore 
e Studimeve, Mustafa Krujës, për të marrë pjesë në mbledhjen 
e tyre në Itali. 

03.16.1942 - 
03.24.1942 

2 

97 Fjalimi i kryeministrit në Këshillin e Lartë Fashist Korperativ 
më 23 dhjetor 1942, mbi gjendjen e vendit dhe qëndrimi i 
Fuqive të Mëdha ndaj tij. 

12.28.1942 4 

98 Korrespondencë me Ministrinë e Kulturës Popullore, mbi 
ndarjen e ftesave për konferencën e kryeministrit në 22 nëntor 
në teatrin  " Sovoia ". 

11.18.1942 - 
11.20.1942 

2 

99 Përgëzime drejtuar Merlika Krujës për fjalimin e mbajtur në 
Romë, Kampidalio në 19 shkurt të 1942, me titull " Shqipëria 
në luftë për rendin e ri ". 

02.03.1942 - 
03.26.1942 

8 

101 Telegram, pritet të kthehet misioni qeveritar nga Kosova. 05.01.1942 1 

102 Fjalim mbi lidhjet ndërmjet Romës e Shqipërisë. 1942 16 

103 Korrespondencë me Ministrinë e Drejtësisë mbi njoftimin e 
festave zyrtare fetare. 

03.27.1942 - 
08.31.1942 

30 

104 Thirrje e Merlika Krujës drejtuar popullit shqiptar, telegrame 
dhe qarkore mbi mënyrën e festimit të 28 Nëntorit. 

11.27.1942 - 
12.02.1942 

10 

105 Telegrame e shkresa nga vizita e Kryeministrit dhe e Misionit 
Qeveritar në Kosovë me rastin e çlirimit të saj. 

04.23.1942 - 
06.30.1942 

53 

106 Telegrame urimi drejtuar kryeministrit dhe Kryeministrisë, 
personave të ndryshëm me rastin e përvjetorit të pushtimit të 
Kosovës nga trupat italiane. 

04.14.1942 - 
05.21.1942 

51 

107 Telegram i kryeministrit drejtuar Prefekturës së Dibrës së 
Madhe, mbi përfaqësuesin e Qeverisë Mbretërore në 
ceremoninë e lirimit të Dibrës. 

04.10.1942 1 

108 Lista e krerëve që kanë komanduar bandat e vullnetarëve dhe 
caktimi i llozheve me rastin e dorëzimit të shenjave të luftës së 
Italisë kundër Greqisë e Jugosllavisë. 

03.21.1942 - 
05.28.1942 

33 

109 Projektprogram dhe korrespondencë e Kryeministrisë dhe 
Ministrisë së Kulturës Popullore, mbi përgatitjen për 
kremtimin e 500 Vjetorit të kthimit të Skërderbeut në Krujë. 

04.24.1942 - 
11.07.1942 

7 

110 Korrespondencë me Ministrinë e Kulturës Popullore, mbi 
manifestimin kombëtar me rastin e përkujtimit të Themistokli 
Gërmenjit në Korçë. 

11.16.1942 - 
12.02.1942 

2 

111 Korrespondencë me Ministrinë e Punëve të Brendshme, mbi 
disa ndryshime që do t'i bëhen monumentit të dëshmorëve të 
lirisë në Gostivar. 

09.16.1942 - 
10.31.1942 

4 
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112 Përshkrim i përkujtimit të prillit të vitit 1942 nga shqiptarët në 
Turqi. 

04.08.1942 1 

113 Rekomandim i Merlika Krujës për pritjen e shkrimtarit Indria 
Montaneli pranë Ministrisë së Kulturës Popullore në Itali. 

03.19.1942 1 

114 Korrespondencë ndërmjet Mustafa Krujës e rektorit të 
universitetit në Bari etj. mbi dërgimin e disa fotografive. 

03.02.1942 - 
03.20.1942 

6 

115 Caktimi i gradës së Komisionit Qendror për shpërblimet e 
dëmet e luftës në ceremonitë publike. 

06.01.1942 2 

116 Shkresë e Mëkëmbësisë së Përgjithshme dhe qarkore e 
kabinetit të kryeministrit, mbi ftesat që duhen bërë me rastin e 
meshës për dukën D'Aostia. 

03.10.1942 4 

117 Korrespondencë ndërmjet Mustafa Krujës dhe Senatit Fashist 
Nacional, mbi caktimin dhe dërgimin e kuotës së anëtarësisë. 

03.03.1942 - 
03.18.1942 

3 

118 Njoftim, mbi rendin e ditës së mbledhjes së Këshillit të 
Ministrave, gjithë organeve qendrore. 

01.12.1942 - 
12.01.1942 

105 

119 Korrespondencë me Komandën Eprore të Karabinierisë 
Mbretërore, mbi përpilimin e akteve gjyqësore në gjuhën 
shqipe. 

08.18.1942 - 
10.20.1942 

7 

120 Koncept mbi zhvillimin e korrespondencës në dy gjuhë, 
italisht e shqip. 

1942 2 

121 Telegrame për të lajmëruar personat e ndryshëm për t'u 
paraqitur te kryeministri e korrespondencë me Drejtorinë e 
Përgjithshme të Policisë për kërkesë audience. 

01.03.1942 - 
12.28.1942 

20 

122 Urdhër dite, qarkore, rregullore për disiplinimin e nëpunësve. 04.21.1942 - 
10.21.1942 

11 

123 Vendim i Këshillit të Ministrave " Mbi orarin zyrtar ". 05.18.1942 - 
09.11.1942 

4 

124 Shkresa mbi orarin e " orëve të jashtëzakonshme ". 01.10.1942 17 

125 Korrespondencë me Ministrinë e Punëve Botore, mbi kërkesë 
autorizimi të përhershëm për të folur në telefon. 

12.09.1942 2 

126 Korrespondencë me Ministrinë e Punëve Botore mbi lejimin e 
Minierës së Selenicës të përdorë terma shkurtuese në 
korrespondencën telegrafike. 

09.29.1942 - 
10.27.1942 

8 

127 Telegram dërguar nga Kryeministria Prefekturës së 
Peshkopisë, për një shkresë me shifra. 

08.07.1942 2 

128 Shkresë, korrespondencë me Ministrinë e Punëve të 
Brendshme, mbi kërkesën e një kopje të shifrës. 

03.27.1942 1 

129 Korrespondencë me Ministrinë e Kulturës Popullore, mbi 
dorëzimin e arkivës së Ministrisë së Punëve të Jashtme, 
Ministrisë së Kulturës Popullore. 

02.12.1942 2 

130 Vendime, procesverbale mbi djegien e dokumenteve të ish 
Inspektorisë së Intendencës së Përgjithshme të Komandës së 
Mbrojtjes. 

04.11.1942 - 
06.26.1942 

5 

131 Lista e dekretligjeve. 04.18.1942 2 

132 Qarkore dhe korrespondencë me Ministrinë e Drejtësisë, mbi 
rregullin për zbatimin e korrespondencës përkatëse. 

07.07.1942 - 
12.30.1942 

7 

134 Qarkore e Ministrisë së Punëve Botore, Ministrisë së 
Drejtësisë, Ministrisë së Punëve të Brendshme etj. mbi 
zbatimin e ligjeve. 

03.05.1942 - 
11.13.1942 

20 
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135 Korrespondencë me Partinë Kombëtare Fashiste Shqiptare, 
mbi moslejimin e shikimit të dosjes së Hazis Sulejman Vushit. 

08.05.1942 - 
10.07.1942 

3 

136 Telegram i Asllan Boletinit, drejtuar kryeministrit, për të 
shtyrë afatin e kthimit nga Peja. 

07.28.1942 1 

137 Telegram i Engjëll Çobos dërguar Gjykatës së Shkallës së I-rë 
Gjirokastër, se në pamundësi për t'u paraqitur Sofokli Gjika, 
gjyqi të shtyhet në ndonjë datë tjetër. 

05.26.1942 1 

138 Korrespondencë me Komandën Eprore të Karabinierisë 
Mbretërore, mbi ndalimin e heqjes së shenjës. 

03.31.1942 1 

139 Raport i nëpunësit të Drejtorisë së Propagandës Nysret Struga, 
mbi mosmarrjen e urdhërit të Kryeministrisë dhe afishën e 
dekretit mëkëmbësor nga nënprefekti i Shijakut. 

04.14.1942 3 

140 Shkresë e shoqërisë turistike italiane drejtuar Kryesisë së 
Këshillit të Ministrave, mbi dërgimin e hartave me kufirin  
shqiptaro - bullgar. 

10.16.1942 1 

141 Korrespondencë me Ministrinë e Financave, Drejtorinë e 
Përgjithshme të Sigurimeve Botore, Ministrinë e Kulturës 
Popullore etj. mbi pajisjen e zyrave me materialet e 
nevojshme. 

01.28.1942 - 
12.16.1942 

54 

142 Korrespondencë me Ministrinë e Punëve të Brendshme, me 
Drejtorinë e Përgjithshme të Policisë, mbi caktimin e 
uniformës së nëpunësve të Trupit të Armatosur të Policisë. 

12.03.1942 - 
12.22.1942 

6 

143 Korrespondencë me Ministrinë e Punëve të Brendshme, me 
Mëkëmbësinë e Përgjithshme Mbretërore, mbi dërgim letrash 
me anën e Ministrisë së Punëve të Jashtme dhe kthim letrash 
të adresuara gabim. 

10.04.1941 - 
09.21.1942 

12 

144 Korrespondencë ndërmjet Senatit të Mbretërisë dhe Mustafa 
Krujës, mbi kthimin e biletave të udhëtimit falas. 

03.15.1942 - 
03.27.1942 

3 

145 Korrespondencë me Mëkëmbësinë e Përgjithshme Mbretërore, 
dërgimin e listës së personaliteteve shqiptare dhe italiane të 
autoriteteve civile, ushtarake e fetare me titujt e tyre, e cila i 
duhet Ministrisë së Punëve të Brendshme për veprime zyrtare. 

01.14.1942 2 

146 Korrespondencë me Ministrinë e Punëve Botore, komisionin 
për shpërndarjen e banorëve, të nëpunësve, mbi lutje, kërkesa 
për të marrë shtëpi në  " Tiranën e Re ". 

12.31.1941 - 
12.30.1942 

116 

147 Telegram i kryeministrit dërguar Prefekturës së Pejës dhe 
shkresa të tjera, mbi caktimin dhe gjetjen e shtëpive me qira 
për banim. 

01.07.1942 - 
12.10.1942 

25 

148 Korrespondencë me Ministrinë e Arsimit, Zyrës Qendrore të 
Statistikës, Ministrisë së Ekonomisë dhe Ministrisë së 
Financave, mbi ndërtimin, transferimin,marrje me qira dhe 
ndryshimin e zyrave. 

11.26.1942 - 
12.22.1942 

47 

149 Korrespondencë me Ministrinë e Financave, mbi lidhje 
kontrate për marrjen e vilës së Shirokës me qira nga ana e 
Komisionit për Caktimin e Kufijve pranë Komandës së Fuqive 
të Armatosura. 

02.12.1942 1 

150 Korrespondencë me Ministrinë e Ekonomisë Kombëtare, mbi 
ankesën e Sali Berishës (emigrant) se Prefektura e Elbasanit ka 
urdhëruar për ta nxjerrë nga shtëpia. 

11.20.1942 1 
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152 Korrespondencë me Ministrinë e Drejtësisë mbi marrje kredi 
për dormimin e një gjykatoreje Mitropolitane dhe shpenzime 
për njohjen e kishës autoqefale nga kisha maqedonase. 

05.20.1942 - 
10.31.1942 

3 

153 Njoftim i inspektorit epror i KKM për Kosovën mbi vizitën që 
bën mirësia e tij z. Serafin Jovanoviç, episkop i Prizrenit në 
Tiranë, pranë Kryepiskopatit Ortodoks të Shqipërisë. 

05.31.1942 2 

155 Korrespondencë me Ministrinë e Drejtësisë, mbi lëvizjen për të 
krijuar një ulemo - mexhilist të veçantë për Kosovën. 

04.28.1942 5 

158 Formula e betimit të Këshillit të Ulemave ndaj mbretit. 08.01.1942 1 

159 Korrespondencë me Augusto Costolda mbi paraqitjen e një 
studimi mbi bektashinjtë. 

01.27.1942 - 
03.05.1942 

2 

160 Letër e Mustafa Krujës drejtuar sekretarit të Shtetit të 
Vatikanit për falenderim, me rastin e jubileut të Papa Piut të 
12-të. 

05.02.1942 1 

161 Dekret të Mëkëmbësisë, raporte justifikues dhe 
korrespondencë e Mëkëmbësisë së Përgjithshme me 
Ministrinë e Financave mbi dhënie toke kishës katolike në 
Lushnjë, për varreza. 

04.14.1942 - 
07.30.1942 

11 

162 Korrespondencë e Zyrës Famullitare Katolike me 
Kryeministrinë, për varrimin e një katolikeje. 

12.22.1942 - 2 

163 Korrespondencë e Kryesisë së Këshillit të Ministrave me 
Mëkëmbësinë e Përgjithshme Mbretërore, mbi qëndrimin e 
keq të delegatit apostolik kundrejt autoriteteve dhe 
përgjithësisht popullsisë shqiptare. 

08.30.1942 - 
10.03.1942 

3 

164 Korrespondencë ndërmjet Partisë Fashiste e Ministrisë së 
Punëve të Brendshme, mbi organizimin e një meshe 
përshpirtjeje, nga autoritetet e Prizrenit me rastin e vdekjes së 
At Gjeçovit. 

10.07.1942 - 
10.10.1942 

2 

165 Telegram, korrespondencë me Ministrinë e Punëve të 
Brendshme e Mëkëmbësinë e Përgjithshme Mbretërore për 
konfliktet familjare. 

05.28.1942 - 
11.20.1942 

20 

166 Shkresë e Ministrisë së Punëve të Brendshme, drejtuar 
Kryesisë së Këshillit të Ministrave, mbi ndërmjetësinë pranë 
qeverisë zviceriane që Stavri Zhamo t'i dërgojë ndihmë 
familjes. 

05.13.1942 - 
05.22.1942 

3 

167 Korrespondencë me Kryesinë e Këshillit të Ministrave, me 
Ministrinë e Punëve të Brendshme, mbi lutjen e Tonaskoviç 
Begoliub, drejtuar kryeministrit për të pushuar nga puna 
kryetarin e komunës së Brevenickës, Gani Shehun i cili i ka 
marrë të shoqen. 

05.04.1942 - 
07.23.1942 

4 

303 Korrespondencë e Kryeministrisë me Ministrinë e Punëve të 
Jashtme mbi hetimet e zhvilluara me anë të Konsullatës 
Shqiptare në Argjentinë, rreth nënshtetasit shqiptar Andrea 
Prendo Cekani. 

10.04.1939 - 
02.20.1942 

7 

324 Qarkore dhe korrespondencë e Kryeministrisë me 
institucionet e ndryshme, mbi përpilimin dhe dërgimin e 
akteve dhe skemë dekreteve. 

02.09.1942 - 
11.19.1942 

56 

325 Korrespondencë e Kryeministrisë me prefekturat e vendit, 
mbi dërgimin e pasqyrave të regjistrimit të popullsisë 
(pasqyrat mungojnë) . 

05.04.1942 - 
11.30.1942 

22 
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326 Telegrame urimi dërguar personaliteteve brenda e jashtë 
vendit . 

02.06.1942 - 
07.22.1942 

17 

327 Programe mbi organizimin e festave dhe të mbledhjeve. 03.10.1942 - 
12.16.1942 

46 

328 Lutje nga persona të ndryshëm drejtuar Kryeministrisë ku 
kërkojnë riatdhesim ose dhënie nënshtetësie. 

06.03.1942 - 
11.15.1942 

11 

330 Shkresë e Kryeministrisë drejtuar Mëkëmbësisë së 
Përgjithshme, mbi qëndrimin e delegatit apostolik kundrejt 
autoriteteve të vendit tonë. 

1942 1 

373 Shkresë (jo e plotë) e Këshillit të Shtetit për Kryesinë e 
Këshillit të Ministrave me të cilën e vë në dijeni mbi vendimet 
e marra nga ai këshill gjatë dhjetorit të vitit 1941. 

01.03.1942 1 

374 Dekret dhe qarkore dërguar Këshillit të Epërm Fashist 
Korporativ, Këshillit Kontrollues, Këshillit të Shtetit etj, mbi 
zgjatjen e afatit për kthimin në ligj të disa dekreteve 
mëkëmbësore. 

03.30.1942 3 

375 Korrespondencë e Kryeministrisë me Ministrinë e Ekonomisë 
Kombëtare mbi botimin dhe shpërndarjen e dekretligjeve dhe 
urdhëresave në popull, si dhe përpilimi e dorëzimi i listave të 
dhjetave nga Ministria e Financave. 

10.14.1942 1 

376 Pasqyrë statistikore mbi regjistrimin e popullsisë. 1942 2 

377 Pasqyra statistikore mbi të dhënat demografike në Prefekturën 
e Shkodrës. 

03.01.1942 - 
06.04.1942 

14 

378 Listë e personave të vendosur dhe të shpërngulur në regjistrin 
e popullsisë në muajin nëntor 1942 të Prefekturës së Korçës. 

12.03.1942 1 

379 Autorizim për riatdhesimin në Shqipëri të një personi. 02.08.1941 - 
05.12.1942 

1 

407 Njoftim i Drejtorisë së Përgjithshme të Postë Telegrafëve në 
Tiranë dërguar Kryeministrisë në Tiranë mbi dhënie 10 ditë 
leje zotit Telat Noga për nevoja familjare. 

07.30.1941 - 
12.22.1942 

2 

411 Vendim i Kryeministrisë mbi emërimin e nëpunësve të 
policisë së klasit të parë, klasit të dytë dhe arkivistëve 
kryesorë. 

08.02.1942 2 

412 Njoftim i Ministrisë së Punëve të Brendshme dërguar 
Kryeministrisë mbi krijimin e një Komande të Përgjithshme të 
Fuqive të SB në Tiranë duke krijuar një kontakt më të dendur 
midis kësaj ministrie e komandës në fjalë. 

10.29.1942 1 

413 Njoftim i Kryeministrisë dërguar Ministrisë së Punëve të 
Brendshme, Komandës Eprore KKMM mbi krijimin pranë 
Ministrisë së Punëve të Brendshme të Komandës së 
Përgjithshme të Fuqive për Sigurimin Botëror të Mbretërisë. 

10.01.1942 1 

414 Telegram i Kryetarit të Këshillit të Ministrave Mustafa Kruja 
dërguar ministrit të Punëve të Jashtme të Italisë Kontit Çiano, 
ku në emër të Qeverisë Shqiptare dhe të një delegacioni 
ushtarak i shpreh mirënjohjen e përjetshme me rastin e një 
pelegrinazhi të bërë në Vendin e Shenjtë në kuotën 731, ku 
kanë rënë ushtarë italianë gjatë luftës italo - greke. 

05.29.1942 1 

415 Shënime për Kabinetin e Kryeministrit ku shfaqet mendimi që 
flamurët të ekspozohen për festa dhe jo edhe të dielave. 

01.15.1942 1 
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416 Korrespondencë e Kryeministrisë me Komandën Eprore të 
Karabinierëve Mbretërorë të Shqipërisë mbi çështjen e vrasjes 
së kapiten Stavros nga Nazmi Koxhoxhiku, i cili u gjet i 
vdekur në dhomën e sigurimit prej paralizës kardiake. 

09.30.1942 3 

417 Korrespondencë e Kryeministrisë me Komandën Eprore të 
Karabinierisë mbi plagosjen e Marshallit Madhor Antonelli 
Arterio i plagosur në Durrës i cili vdiq pas 1 muaji nga 
peretoniti. 

09.05.1942 2 

418 Njoftim i Komandës Eprore të Karabinierisë Mbretërore të 
Shqipërisë dërguar Kryesisë së Këshillit të Ministrave, mbi 
vdekjen pranë spitalit ushtarak të milicit Rexhep Shahini. 

11.13.1942 2 

419 Kërkesë e komisar Edo Rossit drejtuar komandës me anën e së 
cilës i kërkohet të dihet vendbanimi i Volpo Xhovanit. 

09.24.1942 1 

420 Korrespondencë e Kryeministrisë me Ministrinë e Punëve të 
Brendshme mbi kthimin nga leja nga Gjermania të dy 
punëtorëve prej Janjeve, ku kanë shkuar për të punuar dhe 
skadimi i afatit të lejes së tyre duke bërë kështu që autoritetet 
gjermane të mos japin më lejet për punëtorët shqiptarë. 

12.01.1942 1 

 

 


