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P ARA TH ËN I E  

 

Publikimi i dokumenteve historike për të kaluarën e shqiptarëve ka qenë 
dhe mbetet një detyrë e rëndësishme për historianët. Një gjë e tillë paraqitet 
veçanërisht e domosdoshme kur është fjala për ngjarje dhe dukuri me 
domethënie të jashtëzakonshme në historinë e shqiptarëve siç janë edhe 
ngjarjet e vitit 1914.  

Viti 1914 është nga më të rëndësishmit në historinë moderne të kombit 
shqiptar. Ai nisi me përpjekjet e Komisionit Ndërkombëtar të Kontrollit për 
të përcaktuar terrenin për ardhjen e Princ Wied-it në Shqipëri, vijoi me dy 
rebelimet që tronditën nga themelet shtetin e ri shqiptar dhe përfundoi me 
kthimin e vendit në fushë betejash dhe okupimin nga disa ushtri të huaja. 
Ngjarjet e muajve të fundit të vitit 1914, zhbënë atë që u arrit me shumë 
mund gjatë viteve 1912-1913, likuiduan Shqipërinë e pavarur dhe asnjanëse.  

Për vetë peshën që ngjarjet e këtij viti mbartin, ato kanë qenë dhe janë 
objekt i një vëmendjeje të veçantë në letërsinë historike shqiptare dhe të 
huaj. Krahas studimeve të mirëfillta, një vend të rëndësishëm në përpilimin 
e sfondit historik zënë edhe burimet dokumentare të arkivave të shteteve të 
huaja, politika e të cilëve ka qenë e lidhur drejtpërsëdrejti ose tërthorazi me 
Shqipërinë e shqiptarët. Në këtë kuadër, dokumentet diplomatike austro-
hungareze, janë një burim tejet i vlefshëm, në saje të të cilit ndriçohen deri 
në detaje lëvizjet politike e kulturore të shqiptarëve si dhe qëndrimi i faktorit 
ndërkombëtar ndaj çështjes shqiptare.  

Në Arkivin e Institutit të Historisë pranë Akademisë së Studimeve 
Albanologjike, ruhet një fond i rëndësishëm i dokumenteve të Ministrisë së 
Punëve të Jashtme të Austro-Hungarisë (Haus und Hof Staats Archiv, Wien, 
Politisches Archiv, Albanien). 

Zgjedhja për botim e këtij fondi, nuk ka qenë e rastit.  
Së pari, ky fond përbën një nga seksionet më të kompletuara të Arkivit 

të Institutit të Historisë. Ai ka filluar të formohet që në vitet 30 me prurjet 
që synonin t’i shërbenin organizimit të festimeve të 25-vjetorit të Shpalljes 
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së Pavarësisë së Shqipërisë dhe u pasurua në përmasat që zotërojmë sot në 
vitet 50-70, nën kujdesin e posaçëm të prof. Aleks Budës. Dokumentet e 
këtij fondi i kemi në gjuhën shqipe në saje të punës së kujdesshme dhe tejet 
të përkushtuar të një grupi përkthyesish: Veniamin Dashi, Henrik Lacaj, 
Maksut Shehu, Aleksandër Hivziu, Shefqet Hoti, Bexhet Shehu, Pjetër 
Rodiqi, Tomor Dani, Sh. Koka, J. Nuraj etj.  

Së dyti, diplomacia austro-hungareze e fillimshekullit ishte nga më 
aktivet në rajon, madje në një hark kohor prej disa dhjetëravjeçarësh, që 
përfshin edhe periudhën e Rilindjes sonë Kombëtare edhe vitet pas Shpalljes 
së Pavarësisë deri në vitin 1918. E interesuar posaçërisht për Ballkanin, 
Perandoria Habsburgase shikonte me vëmendje të veçantë zhvillimet në 
trevat shqiptare ende nën sundimin osman, të cilat lakmoheshin nga shtetet e 
vogla ballkanike të krijuara përreth. Në këtë kuadër, Perandoria ishte e 
pranishme me përfaqësi të shumta diplomatike në këto treva. Përveç 
ambasadës në Kostandinopojë, ajo kishte kryekonsullata në qendrat e katër 
vilajeteve shqiptare, përkatësisht Shkodër, Manastir, Janinë e Shkup dhe 
konsullata në shumë qytete të tjerë. 

Së treti, raportet konsullore austro-hungareze dallohen nga pikëpamja e 
thellësisë dhe gjerësisë së informacionit historik që serviret. Dokumentet, 
natyrisht, kanë edhe nota subjektivizmi por përsëri informacioni që na 
përcjellin është shumë i vyer, aq më tepër për arsye se diplomatët e Vjenës 
ishin njerëz të mirarsimuar, me kulturë të gjerë, njohës të profesionit të vet, 
me shumë përvojë. Njëherësh ata kishin në dispozicion mjete të 
rëndësishme monetare, që u siguronin në terren njohje të gjera dhe 
informacione nga burime të rëndësishme vendase.  

Së katërti, i rëndësishëm për t’u theksuar është fakti se ky informacion 
mbulon tërë hapësirën shqiptare, madje edhe vendet fqinjë, ndodhitë e të 
cilave lidhen drejtpërsëdrejti ose tërthorazi me zhvillimet në vilajetet 
shqiptare. Një gjë e tillë shërben më së miri që lexuesit të krijojnë 
perceptime të sakta për ngjarje a dukuri të caktuara dhe më tej të qartësohen 
edhe për një kontekst më të gjerë të realitetit historik në vitin 1914.  

Në dokumentet në fjalë gjenden të dhëna për tiparet e shqiptarëve, për 
virtytet dhe veset e tyre, madje sipas krahinave të ndryshme, mandej të 
dhëna për numrin dhe shtrirjen e tyre në planin etnik, për aftësitë e tyre, për 
nivelin e zhvillimit ekonomik, social, për aspiratat politike, për situatën 
arsimore e kulturore, për botimet në gjuhën shqipe etj. Perandoria Dualiste 
ishte e interesuar të kishte një informacion për gjithçka, madje dhe për 
politikën e shteteve ballkanike dhe të Fuqive të Mëdha me interesa në rajon, 
sepse mbi këtë bazë ndërtonte politikën dhe mbronte interesat e saj 
gjeostrategjike. 
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Sa i përket vitit 1914, ky fond ka të dhëna me interes për ngjarje, që në 
mënyrë të drejtpërdrejtë ose të tërthortë lidhen me ardhjen dhe veprimtarinë 
e Princ Wied-it në Shqipëri si monark i shtetit të ri shqiptar, i njohur 
ndërkombëtarisht nga të gjithë Fuqitë e Mëdha, me rebelimet kundër tij, me 
fillimin e Luftës së Parë Botërore dhe me veprimet ushtarake në territorin e 
shtetit shqiptar etj. Në këtë kuadër, jepen informacione interesante për 
lëvizjet politike të shqiptarëve, veprimet e armatosura në të gjitha trevat 
shqiptare, shqetësimin e ankthin, veçanërisht në elitën politike shqiptare për 
të mos humbur mbështetjen në radhët e faktorit ndërkombëtar dhe për të 
mbajtur larg ushtritë e fqinjëve etj. Në konstelacionin e zhvillimeve politike 
dhe ushtarake të kohës, lëvrijnë edhe një mori personalitetesh politike 
shqiptare dhe të huaja të niveleve të ndryshme.  

Dokumentet e këtij vëllimi përfshijnë periudhën nga 1 janari deri më 28 
shkurt 1914, ku jepen informacione të shumta për qëndrimin e mbajtur nga 
Fuqitë e Mëdha dhe përfaqësuesit e tyre në Komisionin Ndërkombëtar të 
Kontrollit, ndaj situatës politike në Shqipëri dhe rivalitetet midis tyre. Të 
dhëna me interes jepen lidhur me përgatitjet për likuidimin e qeverisjeve 
lokale në Shqipëri dhe përgatitjen e terrenit për të sjellë princin e huaj, për 
probleme financiare që duheshin përballuar për normalizimin e jetës në 
shtetin shqiptar, për informacione e çështje, individë dhe rajone të ndryshme 
të viseve shqiptare etj. Këto dokumente dëshmojnë për marrëdhëniet që 
fuqitë e ndryshme europiane dhe ballkanike kishin me njëra-tjetrën si edhe 
për pozicionimin e tyre ndaj çështjes shqiptare dhe shtetit shqiptar etj., se 
çfarë qëndrimi do të mbanin Italia dhe Austro-Hungaria është një tjetër 
detaj, i cili pasqyrohet gjerësisht nga shërbimi diplomatik i Vjenës. Një 
aspekt interesant që këto dokumente na përcjellin është veprimtaria që 
personazhet e ndryshëm shqiptarë kanë realizuar brenda dhe jashtë vendit 
gjatë kësaj kohe. Ndër ta do të veçonim Ismail Qemalin, Esat Pashë 
Toptanin, Isa Boletinin.  

Përgatitësit për botim kanë treguar një kujdes të veçantë që përmbajtja e 
dokumenteve të jepet e saktë, e qartë, duke e afruar gjuhën e përkthimit me 
atë letrare dhe duke ruajtur sa të ishte e mundur stilin e përkthyesit. Hera-
herës është ndërhyrë edhe me shënime e sqarime plotësuese brenda në tekst 
ose në fund të tij. Dokumentet botohen të plota me përjashtim të rasteve kur 
teksti në origjinal ka qenë i palexueshëm ose i fshirë, si edhe në ndonjë rast 
kur është vlerësuar se informacioni nuk ka pasur lidhje me botën shqiptare. 

Është një kënaqësi t’u shprehet falënderim dhe mirënjohje studiuesve të 
gjeneratave të ndryshme të Institutit të Historisë, të cilët u angazhuan për 
pasurimin e fondeve të Arkivit të këtij Instituti me dokumentet diplomatike 
të Arkivit të Vjenës, si edhe, aktualisht me publikimin e tyre sipas kritereve 
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shkencore bashkëkohore. Një falënderim e nderim i veçantë u shkon edhe 
përkthyesve, të cilët kanë dhënë një kontribut të çmuar për sjelljen në shqip 
të dokumenteve që po shohin sot dritën e botimit. 

Së fundi, nuk mund të mos përmendim angazhimin në përballimin për 
procese të ndryshme të punëve për përgatitjen e vëllimit për botim, ma. 
Flogert Lila, znj. Meliha Balla, Mirela Mihali dhe Enkelejda Misha. 

Të gjithëve, faleminderit! 
        

 Përgatitësit 
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P AS QYRA  E  LËND ËS  
 
 

1.  

Artikull i datës 1 janar 1914 i korrespondentit të gazetës “Il Sole” me të 

dhëna për Shqipërinë e Jugut të dërguara nga Saranda në dhjetor 1913  

Romë, 1 janar 1914 105 

2.  

Relacion dërguar ministrit të Jashtëm të Austro-Hungarisë Berchtold, nga 

përgjegjësi provizor Umlauf në Mitrovicë, mbi gjendjen e vështirë 

ekonomike të popullsisë e shkaktuar nga korrupsioni i organeve shtetërore  

Mitrovicë, më 1 janar 1914 109 

3.  

Protestë e banorëve ortodoksë të Sarandës, dërguar ministrit të Jashtëm të 

Austro-Hungarisë L.Bertchold, kundër veprimit të Fuqive të Mëdha të lënies 

së qytetit të Sarandës brenda kufijve të shtetit shqiptar  

Sarandë, më 1 janar 1914 111 

4.  

Relacion i 1 janarit 1914 i depozituar në Ministrinë e Punëve të Jashtme mbi 

karakterin etnik shqiptar të distriktit të Korçës  

1 janar 1914 112 

5.  

Konsulli i Përgjithshëm austro-hungarez në Vlorë, Petrović, njofton se 

qeveria ruse do të mbështeste faktin që në xhandarmërinë shqiptare gjysma 

e të rekrutuarve të ishin të krishterë, por gjykimi i Vjenës, kjo është 

objektivisht e pamundur  

Vjenë, më 2 janar 1914 112 

6.  

Ministri Fuqiplotë austro-hungarez në Athinë, Julius von Szilassy, njofton 

ministrin e Jashtëm austro-hungarez, Berchtold, se sipas një informacioni të 

sigurtë, instruksionet përkatëse për delegatin rus pranë Komisionit të Kufirit 
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të ngritur për Shqipërinë dhe atasheun ushtarak në Athinë kishin humbur 

pa lënë gjurmë  

Athinë, më 2 janar 1914 113 

7.  

Telegrame të Ministrisë së Punëve të Jashtme të Austro-Hungarisë, me 

udhëzime për çështjen e Vermoshit, dërguar ministrit Fuqiplotë austro-

hungarez Otto, në Cetinë dhe kontit Széchényi, ambasador i Austro-

Hungarisë në Berlin  

Vjenë, më 2 janar 1914 114 

8.  

Informacion në shtypin londinez për çështjen e Epirit dhe qëndrimin e 

Fuqive të Mëdha  

Londër, më 2 janar 1914 115 

9.  

Telegram i ministrit të Jashtëm të Austro-Hungarisë, Berchtold, dërguar von 

Mérey, ministrit Fuqiplotë në Romë  

Vjenë, më 2 janar 1914 118 

10.  

Informacion dërguar ministrit të Jashtëm austro-hungarez Berchtold, nga 

Konsulta e Durrësit për fatin e 150 xhandarëve shqiptarë të dërguar nga 

Ismail Qemali në drejtim të kufirit grek, të çarmatosur në Gollobordë nga 

njerëzit e Esat Pashës  

Durrës, më 2 janar 1914 119 

11.  

Konsulli i Përgjithshëm i Austro-Hungarisë në Shkodër, Halla, i paraqet 

ministrit të Jashtëm të Austro-Hungarisë, kontit Berchtold një kopje të 

rregullores së policisë kërkuar nga komisioni i xhandarmërisë  

Shkodër, më 2 janar 1914 120 

12.  

Telegram i baronit Giesl von Gieslingen, diplomat i Austro-Hungarisë në 

Itali, mbi informacionin që ka për përfshirjen e Italisë në luftë në ngjarjet e 

kohës në Ballkan  

Tezhen, më 2 janar 1914 121 

13.  

Ministri i jashtëm austro-hungarez Berchtold i kërkon ministrit Fuqiplotë në 

Romë, von Mérey, të testonte gatishmërinë e qeverisë italiane për t’iu 
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drejtuar bashkë me Austro-Hungarinë Fuqive të Mëdha për krijimin e 

zonave neutrale  

Vjenë, më 2 janar 1914 122 

14.  

Telegram i ministrit të Jashtëm austro-hungarez, Berchtold, dërguar 

ambasadorit të tij në Romë, von Mérey, me të dhëna për praninë e trupave 

pushtuese serbe në krahinën e Lumës  

Vjenë, më 2 janar 1914 122 

15.  

Korrespondencë e Ministrisë së Punëve të Jashtme të Austro-Hungarisë me 

ambasadorët e saj në Berlin e Romë rreth caktimit nga qeveria italiane të 

baronit Aliotti, diplomat italian i ardhur si ministër fuqiplotë i Italisë në 

Shqipëri, ku do të ishte i pranishëm e aktiv për shumë vjet  

Vjenë, më 3 janar 1914 123 

16.  

Njoftim i konsullit austro-hungarez në Shkodër për caktimin e Cenos, birit të 

Riza Beut nga Gjakova së nënprefekt i Hasit nga Esat Pasha, dhe veprimit të 

tij prej dhjetë ditësh për mbledhjen e xhandarëve në Krumë  

Shkodër, më 3 janar 1914 123 

17.  

Informacion nga konsullata austro-hungareze në Shkodër, dërguar ministrit 

të Jashtëm Berchtold, rreth përpjekjeve të Malit të Zi për të bërë pas vetes 

krerë dhe malësorë të veçantë që t’i bindin malësorët për t’i dorëzuar Malit 

të Zi, Hotin dhe Grudën  

Shkodër, më 3 janar 1914 124 

18.  

Telegram i konsullit austro-hungarez në Shkup, Jeliçka, drejtuar Vjenës dhe 

ministrit Fuqiplotë në Beograd, që bën fjalë për përplasjen midis forcave 

serbe dhe bullgare në krahinat e Qyprilisë dhe Gjevgjelisë  

Shkup, më 3 janar 1914 125 

19.  

Telegram i konsullit austro-hungarez në Shkup, Jeliçka, drejtuar eprorëve në 

Vjenë e Beograd, që bën fjalë për lëvizje të gjerë të trupave të armatosura 

ushtarake në qytetet Qyprili, Ferizaj, Koçanë, Manastir  

Shkup, më 3 janar 1914 125 
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20.  

Shkresë private e konsullit të Përgjithshëm austro-hungarez, Rappaport, në 

Ministrinë e Punëve të Jashtme në Vjenë, drejtuar Eqrem Bej Vlorës, për të 

dhënë mendimin e tij për zgjedhjen e Durrësit si rezidencë të parë  

Vjenë, më 3 janar 1914 126 

21.  

Urdhër i Berchtold, dhënë ministrit Fuqiplotë austro-hungarez në Cetinë, 

Otto për të protestuar pranë qeverisë malazeze për gjendjen e krijuar në 

Vermosh  

Romë, më 3 janar 1914 127 

22.  

Informacion i diplomatit Kohlrus nga konsullata austro-hungareze në 

Prizren për Vjenën dhe eprorin në Beograd se autoritetet serbe kanë mbyllur 

shkollën greke në këtë qytet dhe, meqenëse ajo koloni është vllahe, kanë 

urdhëruar mësimin në gjuhën vllahe  

Prizren, më 3 janar 1914 128 

23.  

Zëvendëskonsulli austro-hungarez në Manastir, Zitkovski, njofton 

Ministrinë e Jashtme në Vjenë, për ndalimin nga ana e tij të një pjese teatrale 

të luajtur nga një trupë serbe sepse aludonte hapur kundër austriakëve  

Manastir, më 3 janar 1914 128 

24.  

Shkresë private e baronit von Malhus, drejtuar autorit të stemës së 

Principatës së “Shqipërisë”, historianit Thalloczy, me të cilin e njofton se 

lartësia e tij Princi Wied, është dakord me skicat e paraqitura prej tij, por 

shpreh dëshirën për disa ndërhyrje të paraqitjes së disa elementëve të stemës 

në rast se këto nuk bien në kundërshtim me kriteret hierarkike të hartimit të 

saj  

Noj-Vid, më 3 janar 1914 130 

25.  

Shkresë e historianit Thalloczy, drejtuar Princit Wied-it, me të cilin njofton 

kthimin e memorandumit të stemës së Principatës së Shqipërisë, me të gjitha 

shtojcat përkatëse  

Noj-Vid, më 3 janar 1914 130 
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26.  

Telegram drejtuar ministrit të Jashtëm austro-hungarez, ku njoftohet për 

përpunimin dhe paraqitjen e plotë të statutit të Shqipërisë. Ministri në fjalë 

lutet t’ia kalojë atë për dijeni ministrit të Jashtëm italian, San Giuliano që të 

japë aprovimin e tij për ta paraqitur për miratim nga të dy palët në 

Mbledhjen e Ambasadorëve në Londër  

Vjenë, më 4 janar 1914 131 

27.  

Ambasadori austro-hungarez në Berlin, Széchényi, i njofton ministrit të 

Jashtëm, kontit Berchtold, mbi gjykimin kritik të shprehur nga Eqrem Bej 

Vlora për kandidatët e kabinetit të parë qeveritar të propozuar nga konsulli i 

Përgjithshëm austro-hungarez në Vlorë, Petrović  

Berlin, më 4 janar 1914 132 

28.  

Telegram i ministrit të Jashtëm, kontit Berchtold, drejtuar ambasadorit 

austro-hungarez në Romë, von Mérey, për të mbledhur të dhëna për 

kolonelin Murikios, sipas gazetës “Tribuna”, të datës 3 janar, mbi ekspeditën 

në Shqipërinë e Jugut  

Vjenë, më 4 janar 1914 134 

29.  

Telegram i Ministrisë së Luftës të Perandorisë Austro-Hungareze, drejtuar 

ambasadorit von Mérey, në Romë, dhe konsullit të Përgjithshëm Petrović në 

Vlorë, që mendohet se lidhet me shpenzimet për mbajtjen e forcave të 

armatosura të Wied-it së bashku me Italinë  

Vjenë, më 4 janar 1914 134 

30.  

Telegram i ministrit të Jashtëm, Berchtold, drejtuar ambasadorit austro-

hungarez në Romë, me të cilin e vë në dijeni për rrogën e oficerëve të shtabit 

holandez, paraqitur konsullit të Përgjithshëm në Vlorë, Petrović, nga 

koloneli de Veeer dhe majori Rimson  

Vjenë, më 5 janar 1914 135 

31.  

Shkresë e ministrit të Jashtëm austro-hungarez dërguar Ministrisë së Luftës, 

me të cilën i tërheq vëmendjen se fondi në 800.000 korona, akorduar për 

detashmentin ushtarak austro-hungarez në Shkodër nuk mund të 

shpenzohet për transportin e 250 çadrave në Shqipëri  

Vjenë, më 5 janar 1914 135 
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32.  

Shkresë e konsullit të Përgjithshëm austro-hungarez në Shkup, Jeliçka, 

drejtuar kontit Berchtold, me të cilën e vë në dijeni të lutjes së paraqitur nga 

krerët e 16 fshatrave të Kumanovës, konsullatës austro-hungareze, në 

Shkup, konsullatës italiane, britanike dhe legatës austro-hungareze në 

Beograd, për t’i shpëtuar nga dhuna e terrori serb  

Shkup, më 5 janar 1914 136 

33.  

Telegram i Ministrisë së Jashtme austro-hungareze, dërguar von Mérey-t në 

Romë dhe Para në Korfuz, me të cilin jepet udhëzimi për të njoftuar 

ministrin e Jashtëm italian, San Giuliano për trupat greke të dërguara nga 

Himara në Përmet dhe Këlcyrë  

Vjenë, më 5 janar 1914 139 

34.  

Telegram i konsullit austro-hungarez në Shkup, Jeliçka, drejtuar Ministrisë 

së Jashtme austro-hungareze në Vjenë, ku e informon në lidhje me lëvizjet 

ushtarake të ushtrisë serbe  

Shkup, më 5 janar 1914 139 

35.  

Telegram i zëvendëskonsullit von Zitkovski në Manastir, drejtuar Ministrisë 

së Jashtme austro-hungareze, ku e informon lidhur me lëvizjen e trupave 

serbe në drejtim të Dibrës, me pretekstin e sulmeve të myslimanëve 

shqiptarë  

Manastir, më 5 janar 1914 140 

36.  

Njoftim dhënë nga Vjena, von Hornbostel, se librat shqip për shkollat 

katolike të rajonit të tij do të dërgohen pas përgatitjes së botimit të ri  

Vjenë, më 5 janar 1914 140 

37.  

Ambasadori austro-hungarez në Romë, von Mérey, njofton se i ka bërë të 

ditur Ministrisë së Jashtme, përmbajtjen e urdhrit për pushtimin e Vermoshit 

nga malazezët  

Romë, më 5 janar 1914 141 

38.  

Protokoll i mbajtur në konsullatën e përgjithshme austro-hungareze në 

Shkodër, për dëmet dhe mungesat e konstatuara pas hapjes së arkës me 

mjete mësimore të firmës Pihler  
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Shkodër, më 5 janar 1914 141 

39.  

Telegram i ministrit të Jashtëm austro-hungarez, kontit Berchtold, dërguar 

ambasadorëve në Berlin, Londër, Paris, Peterburg, dhe në Romë, lidhur me 

informatat e Misionit Ballkanik, Komisionit shqiptar në Prizren dhe kolonelit 

Micël, për rikrijimin e zonave neutrale në marrëveshje me palën italiane  

Vjenë, më 5 janar 1914 142 

40.  

Letër e Eqrem Bej Vlorës, në të cilën shprehen mendimet dhe gjykimet e tij 

për anëtarët e kabinetit të parë qeveritar të paraqitur për miratim në Vjenë 

nga konsulli i Përgjithshëm austro-hungarez në Vlorë, Petrović  

Berlin, më 5 janar 1914 143 

41.  

Telegram me udhëzime i ministrit të Jashtëm, Berchtold, dërguar 

diplomatëve austro-hungarez në Romë, Shkodër, Vlorë, për të mos lejuar 

pushtimin e Lezhës nga detashmentet e huaja dhe mos ndërhyrjen e tyre për 

shmangien e konflikteve të vogla të shqiptarëve në Pukë  

Vjenë, më 6 janar 1914 151 

42.  

Telegram i ministrit të Jashtëm austro-hungarez, Berchtold, drejtuar kontit 

Szécsen në Paris, me udhëzime për krijimin e zonave neutrale në Dibër dhe 

Gorë të Lumës  

Vjenë, më 6 janar 1914 153 

43.  

Lutje e pleqësisë së 23 fshatrave të krahinës së Anamalit, drejtuar 

përfaqësuesit të konsullatës austro-hungareze në Shkodër, për të mos lejuar 

shkëputjen e tyre nga atdheu dhe dorëzimin tek Mali i Zi  

Shkodër, më 6 janar 1914 153 

44.  

Telegram i konsullit të Përgjithshëm austro-hungarez në Vlorë, Petrović, në 

detyrën e përfaqësuesit të Austro-Hungarisë në Komisionin Ndërkombëtar 

të Kontrollit drejtuar kontit Berchtold, lidhur me mbërritjen e nëntogerit 

Malikrod, që është caktuar në misionin holandez  

Vlorë, më 6 janar 1914 154 

45.  

Relacion mbi veprimtarinë e misionit ushtarak holandez në Shqipëri, 

marrëdhëniet me KNK dhe qeverinë shqiptare, masat për shtypjen e 
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komplotit të Beqir Grebenesë, kalimin e trupave të misionit në Shqipërinë e 

Jugut për marrjen e qyteteve të lëshuara nga grekët, të dhëna për probleme 

të organizimit ushtarak të vendit dhe të trajtimit ekonomik  

Më 6 janar 1914 155 

46.  

Telegram i konsullit austro-hungarez në Shkodër, Halla, dërguar ministrit të 

Jashtëm kontit Berchtold, me të cilin e njofton për lutjen e popullsisë të 23 

fshatrave të krahinave së Anamalit për të qëndruar brenda kufijve të atdheut 

të tyre  

Shkodër, më 6 janar 1914 170 

47.  

Shkresë dërguar ministrit të Jashtëm, Berchtold, nga agjenti konsullor 

austro-hungarez në Durrës, Hornbostel, me informacion për gazetën 

“Ushtimi i Krujës”, të ngritur nga Esat Pasha dhe për stafin e saj  

Durrës, më 6 janar 1914 171 

48.  

Shkresë dërguar baronit Macchio, në Romë për zgjidhjen e çështjes së 

transportit të konsullit Kral në Durrës  

Vjenë, më 6 janar 1914 172 

49.  

Telegram dërguar ministrit të Jashtëm austro-hungarez Berchtold, nga 

atasheu konsullor dhe gjerenti austro-hungarez në Durrës, Hornbostel, për 

lëvizje kuadri në konsullatën italiane në Durrës  

Durrës, më 6 janar 1914 173 

50.  

Telegram urdhër i ministrit të Jashtëm austro-hungarez, drejtuar konsullit të 

Përgjithshëm, Petrović në Vlorë, për të depozituar për nevoja të Komisionit 

Ndërkombëtar të Kontrollit, shumën 10.000 franga që i takon palës austro-

hungareze  

Vjenë, më 6 janar 1914 173 

51.  

Telegrami i ministrit të Jashtëm austro-hungarez, Berchtold, drejtuar von 

Juristovskit lidhur me çështjen e transportit të konsullit të Përgjithshëm Kral, 

në Durrës  

Vjenë, më 6 janar 1914 174 
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52.  

Relacion i zëvendëskonsullit austro-hungarez dërguar ministrit të Jashtëm, 

Berchtold, për rezultatet në kontrollin ushtarak të bërë nga autoritetet serbe 

të Beogradit në popullsinë ortodokse, katolike, myslimane të qyteteve të 

Kosovës  

Prizren, më 6 janar 1914 174 

53.  

Telegram i ministrit të Jashtëm Berchtold, dërguar ambasadorëve austro-

hungarezë në Berlin, kontit Széchényi  dhe atij në Romë, von Mérey, me 

përgjigjen për Princ Wied-in rreth situatës në Shqipëri, duke e nxitur atë të 

nisej sa më shpejt në detyrë  

Vjenë, më 6 janar 1914 175 

54.  

Telegram i ministrit të Jashtëm austro-hungarez, Berchtold, drejtuar 

përfaqësuesve të vet diplomatikë në Romë, Berlin, Peterburg, Londër, Paris, 

Bukuresht dhe konsullit të Përgjithshëm në Vlorë, me të cilën i ve në dijeni 

se Austro-Hungaria dhe Italia nuk do të kishin asnjë kundërshtim nëse 

Wied-i do të donte të shpallej mbret dhe jo princ i Shqipërisë  

Vjenë, më 6 janar 1914 177 

55.  

Njoftim, dërguar ministrit Berchtold, nga i ngarkuari me punë në Londër, 

von Trauttmansdorff, me të cilin e vë në dijeni për opinionin  e kryetarit të 

“delegacionit të epirotëve”, rreth qëndrimit britanik për lëvizjen 

“vorioepirote”  

Londër, më 6 janar 1914 178 

56.  

Njoftim i përfaqësuesit austro-hungarez në Komisionin Ndërkombëtar të 

Kontrollit, Petrović, dërguar ministrit të Jashtëm kontit Berchtold, për 

mbështetjen e dhënë misionit holandez nga komandanti i vaporit “Meran”, 

në ngjarjet e Vlorës  

Vlorë, më 6 janar 1914 179 

57.  

Telegram i Ministrisë së Jashtme të Austro-Hungarisë, drejtuar ambasadës 

së Britanisë së Madhe në Vjenë, me të cilën e njofton se është dakord për 

pagesën e shumës së përbashkët prej 60.000 franga për nevojat e zyrës së 

Komisionit të Kontrollit  

Vjenë, më 6 janar 1914 180 
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58.  

Njoftim i atasheut të konsullatës austro-hungareze në Durrës, Hornbostel, 

dhënë ministrit të Jashtëm, kontit Berchtold, me të cilin e vë në dijeni për 

largimin me leje të titullarit të konsullatës italiane në Durrës dhe 

zëvendësimin e tij me nënkonsullin doktor B.Cukuli  

Durrës, më 6 janar 1914 180 

59.  

Informacioni nga konsulli austro-hungarez në Durrës, Halla, drejtuar 

ministrit të Jashtëm Kontit Berchtold, me të cilin e njofton për lidhje të 

dobëta të biznesit të shoqatës tregtare italo-shqiptare, themeluar në Milano 

me emër “Societa Italo-Albaneze” etj.  

Shkodër, më 7 janar 1914 181 

60.  

Telegram i komandës së M.T. “Panter”, në Vlorë, dërguar Ministrisë së 

Luftës së Austro-Hungarisë, për të sjellë në fronin e Shqipërisë ish ministrin 

turk të Luftës, Izet Pashën  

Vlorë, më 7 janar 1914 181 

61.  

Informacion, dërguar ministrit të Jashtëm austro-hungarez, nga ambasadori 

Giskra, për tre raporte dërguar ministrit të Luftës nga dy oficerë holandezë 

në Shqipëri  

Hagë, më 7 janar 1914 182 

62.  

Relacion i komandantit të fregatës “Panter”, Kubelka, drejtuar Komandës së 

Marinës, Trieste, lidhur me ndalesën në Durrës dhe mendimet e tij për 

I.Qemalin dhe personalitete të tjera politike të vendit  

Vlorë, më 7 janar 1914 183 

63.  

Telegram i konsullit austro-hungarez në Shkodër, Halla, me të cilin njofton 

për djegien e mullarëve me bar të mbështetësve të Esat Pashës në Kastrat  

Shkodër, më 7 janar 1914 186 

64.  

Njoftim i Ministrisë së Jashtme austro-hungareze për thirrjen në takim të të 

ngarkuarit me Punë të Greqisë për të dhënë shpjegime për përparimin e 

trupave greke në Shqipëri dhe luftimet me xhandarmërinë shqiptare  

Vjenë, më 7 janar 1914 187 
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65.  

Telegram për shpalljen e shtetrrethimit në Vlorë dhe për urdhrin dhënë 

misionit holandez për marrjen e masave të nevojshme  

Vjenë, më 7 janar 1914 187 

66.  

Letër e Syrja Bej Vlorës, dërguar ministrit të Jashtëm austro-hungarez, ku jep 

informacion për nisjen nga xhonturqit të Beqir Grebenenë në Durrës dhe 

Vlorë, si edhe qëndrimin e Esat Pashës dhe Ismail Qemalit ndaj tij  

Vlorë, më 7 janar 1914 188 

67.  

Telegram dërguar baronit Macchio, në Romë, mbi qëndrimin e ministrit të 

Jashtëm italian, Sonnino në rastin e një pushtimi të Vlorës nga Italia  

Vjenë, më 7 janar 1914 189 

68.  

Relacion i ambasadorit austro-hungarez në Stamboll, Pallavicini, dërguar 

ministrit të Jashtëm Berchtold, ku shpreh mendimet e tij për ish ministrin 

turk të Luftës, Izet Pashën dhe lidhjen e tij me Esat Pashën dhe Ismail 

Qemalin  

Konstandinopojë, më 7 janar 1914 190 

69.  

Telegram dërguar ambasadorëve austro-hungarezë Pallavicini, në Stamboll, 

von Mérey-t në Romë, Széchényi-t në Berlin, nga ministri i jashtëm 

Berchtold, me të cilin i vë në dijeni për qëndrimin e tij, të shprehur ndaj 

ambasadorit osman të thirrur në takimin në Ministrinë e Jashtme në Vjenë, 

në zbatim të vendimeve të Fuqive të Mëdha për Shqipërinë dhe rreth 

tërheqjes së Perandorisë Osmane në çështjen shqiptare  

Vjenë, më 7 janar 1914 192 

70.  

Raport nga Shkodra për mungesa në inventarin e mjeteve të dërguara  

Shkodër, 8 janar 1914 193 

71.  

Vendim i Ministrisë së Jashtme austro-hungareze, për të vënë në dispozicion 

të Ministrisë së Tregtisë kopjen e raportit të konsullatës së Përgjithshme në 

Shkodër  

Shkodër, më 8 janar 1914 194 
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72.  

Telegram sekret, dërguar konsullit austro-hungarez në Shkodër, Halla, me 

vërejtje kritike për qëndrimin e Preng Bib Dodës, prej të cilit kërkohet të 

heqë dorë nga synimet për të futur në grindje Austro-Hungarinë e Italinë 

dhe të punojë për bashkimin e Shqipërisë  

Vjenë, më 8 janar 1914 194 

73.  

Telegram i Komitetit Shqiptar dërguar ministrit të Jashtëm, Berchtold, ku 

shpreh dëshirën për kurorëzimin sa më shpejt të sovranit të ri, krijimin e 

qeverisë dhe mbrojtjen e vendit  

Milano, më 8 janar 1914 195 

74.  

Telegram i ambasadorit gjerman në Vjenë, dërguar autoriteteve vjeneze, me 

të cilën shpreh rekomandimin e kolonel Phillips-it për të dërguar në 

Shëngjin, një kompani nga Shkodra për të shuar grindjen dhe kontrolluar 

materialet që mund të zbarkonin xhonturqit  

Vjenë, më 8 janar 1914 196 

75.  

Njoftim i konsullit të Përgjithshëm austro-hungarez në Shkodër për 

mbërritjen e mjeteve mësimore të porositura tek firma Pihler dhe të 

mungesës së artikujve të veçantë  

Shkodër, më 8 janar 1914 196 

76.  

Telegram i ministrit të Jashtëm austro-hungarez, dërguar ambasadorëve të 

vet në Beograd, Berlin, Romë, Londër, Peterburg, Paris, për të ndërhyrë 

pranë qeverisë italiane për krijimin e dy zonave neutrale në Dibër dhe Gorë 

të Lumës  

Vjenë, më 8 janar 1914 197 

77.  

Telegram i shefit të Shtabit të Përgjithshëm të Perandorisë Austro-

Hungareze, dërguar ministrit të Jashtëm kontit Berchtold, me të cilin kërkon 

të njoftohet nëse është i vërtetë lajmi i dërgimit nga qeveria italiane të 

kolonelit të artilerisë, R.V.Murikio në Shqipërinë e Jugut  

Vjenë, më 8 janar 1914 198 

78.  

Telegram i Komandës së M.T. “Panter”, dërguar Ministrisë së Luftës në 

Vjenë, lidhur me hyrjen në Vlorë të vaporit “Meran”, me gjoja 375 udhëtarë 
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shqiptarë që po ktheheshin në atdhe, arrestimet dhe urdhrat e dhëna për 

kthimin e saj në Trieste  

Vlorë, më 8 janar 1914 199 

79.  

Telegram i ministrit të Jashtëm austro-hungarez, kontit Berchtold, dërguar 

në Bukuresht, kontit Czernin, me të cilin e njofton për plotësimin e 

kërkesave të parashtruara nga Princ Wied-i para nisjes në Shqipëri  

Vjenë, më 8 janar 1914 200 

80.  

Shoqëria e lundrimit të vaporëve të Lloyd-it austriak vë në dijeni Ministrinë 

e Jashtme për telegramin e marrë nga agjencia në Vlorë për ndalimin nga 

Qeveria e Përkohshme të 350 pasagjerëve të ardhur me anijen “Meran”  

Trieste, më 8 janar 1914 201 

81.  

Telegram i Komandës Detare, Trieste dhënë Seksionit të Marinës, lidhur me 

urdhrin për zbarkimin në St.Bartolomeo të ushtarakëve turq të ardhur nga 

Vlora  

Vjenë, më 8 janar 1914 202 

82.  

Telegram i Ministrisë së Jashtme austro-hungareze, dërguar guvernatorit në 

Trieste, për transportin në Stamboll të komitëve të ardhur me vaporin e 

Lloyd-it “Meran”  

Vjenë, më 9 janar 1914 202 

83.  

I ngarkuari me punë i Rusisë në Vjenë bën të ditur qëndrimin e qeverisë së 

tij për huanë që mendohet t’i jepet Shqipërisë  

Vjenë, më 9 janar 1914 203 

84.  

Qeveria turke mohon çdo pjesëmarrje në agjitacionin e zhvilluar në Shqipëri 

në favor të një princi mysliman  

Vjenë, më 9 janar 1914 203 

85.  

Telegram i ministrit të Jashtëm, kontit Berchtold, dërguar ambasadorit 

austro-hungarez në Romë, Mérey, për qëndrimin që duhet të mbajë ndaj 

ministrit të Jashtëm italian lidhur me rezidencën e Princ Wied-it në Shqipëri  

Vjenë, më 9 janar 1914 204 
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86.  

Telegram dërguar ambasadorit austro-hungarez në Romë, von Mérey, për 

qëndrimin ndaj gazetës “Viner Algemaine Cajtung”  

Vjenë, më 9 janar 1914 204 

87. 205 

Njoftim i konsullit austro-hungarez në Brindisi, për ministrin e Jashtëm 

kontin Berchtold, lidhur me raportin e përgatitur të nënkonsullatës së 

Brindisit për dukjen gjoja të emisarëve të Izet Pashës  

Brindisi, më 9 janar 1914 205 

88.  

Njoftim i ambasadorit austro-hungarez në Shkodër, Halla, për kontin 

Berchtold, konsullin e Përgjithshëm në Vlorë Petrović, si edhe ministrin 

austro-hungarez të akredituar në Durrës, lidhur me udhëtimin e mundshëm 

të Preng Pashës në Vlorë  

Shkodër, më 9 janar 1914 206 

89.  

Relacion i kapitenit të Fregatës austro-hungareze, “Panter” Kubelka, nisur 

Komandës Detare, Trieste, për takimin me konsullin e Përgjithshëm austro-

hungarez në Vlorë, Petrović dhe dy oficerat e Shtabit Holandez, kolonelin 

Veer dhe majorin Thomson si dhe vendimet e marra, për kontrollin e vaporit 

të Lloyd-it “Meran”, në Vlorë. Arrestimet e kryera dhe masat e tjera të marra 

patën pëlqimin e kryetarit të Qeverisë së Përkohshme, I. Qemali  

Vlorë, më 9 janar 1914 206 

90.  

Telegram dërguar ministrit të Jashtëm kontit Berchtold, nga ambasadori 

austro-hungarez në Paris, Szécsen, me të cilin njofton se është përpjekur të 

sqarojë zotin Donmerg për qëndrimin e perandorisë në çështjen e Vermoshit, 

si dhe ka dorëzuar edhe një notë për këtë problem  

Paris, më 9 janar 1914 208 

91.  

Telegram i konsullatës austro-hungareze në Manastir për Vjenën, me 

informacion për dislokimet e trupave serbë në rajonin Shkup-Strugë  

Manastir, më 9 janar 1914 209 

92.  

Direktiva për kontrollin e vaporit austro-hungarez dhe italian nga oficeri i 

stacionarit përkatës  

Më 9 janar 1914 210 
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93.  

Relacion i nënkosullatës austro-hungareze në Brindisi, dërguar ministrit të 

Jashtëm, kontit Berchtold, lidhur me informacionet e përhapura në shtypin 

italian për praninë e emisarëve të Izet Pashës në Brindisi dhe lajmit të 

gazetës franceze “Temps”, për transportin me vaporë austro-hungarezë të 

armëve nga Brindisi në Shqipëri  

Brindisi, më 9 janar 1914 210 

94.  

Telegram i ministrit të Jashtëm, kontit Berchtold, dërguar ambasadave 

austro-hungareze në Hagë, Romë, Paris, Londër, Berlin, Shën Peterburg, 

Stamboll dhe konsullit Petrović në Vlorë, për qëndrim të përbashkët me 

kolegët italianë në ndërhyrjen e tyre pranë qeverisë që ata përfaqësojnë  

Vjenë, më 9 janar 1914 212 

95.  

Raport i anijes “Meran”, për mbërritjen në Vlorë dhe kontrollin e ushtruar 

nga komandanti i policisë së përkohshme lokale, si dhe gjetjen e 372 

pasagjerëve të nisur nga qeveria osmane si komitë  

Trieste, më 9 janar 1914 213 

96.  

Informacion për mbërritjen e vaporit “Meran” në Vlorë, me komitët dhe 

oficerët turq të gjetur nga kontrolli i pasagjerëve,drejtuar Ministrisë së 

Tregtisë dhe Ministrisë së Luftës, Seksionit të Marinës austro-hungareze  

Vjenë, më 9 janar 1914 214 

97.  

Telegram i ambasadorit austro-hungarez në Peterburg, kontit Czernin, për 

bisedimet me ministrin e jashtëm rus Sazanov, për zbatimin e vendimeve të 

Konferencës së Londrës për çështjen e Gucisë dhe Vermoshit  

Peterburg, më 10 janar 1914 215 

98.  

Relacion i ministrit autro-hungarez të akredituar në Cetinë, Otto, dërguar 

ministrit të Jashtëm Berchtold, me të cilin e njofton për kundërshtitë e 

ngritura nga markezi Paterno për bashkimin e Vermoshit me Shqipërinë  

Cetinë, më 10 janar 1914 216 

99.  

Telegram nga Vjena që njofton miratimin e propozimit të kolonelit Phillips 

për dërgimin në krye të administratës së Lezhës të kapitenit anglez, që 
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shërben pranë zyrës doganore Shkodër, për të përballuar intrigat e 

xhonturqve  

Vjenë, më 10 janar 1914 218 

100.  

Informacion dhënë nga qeveria austro-hungareze për ambasadorin gjerman, 

lidhur me propozimin e kolonel Phillips për caktimin e kapitenit anglez në 

administrimin e Lezhës dhe shoqërimin e tij me një kompani ushtarake  

Vjenë, më 10 janar 1914 219 

101.  

Telegram i ministrit të Jashtëm Berchtold, dërguar ambasadorit austro-

hungarez në Stamboll, Markgraf Pallavicini-t, me të cilin e nxit të vlerësojë 

qëndrimin e qeverisë osmane mbi ngjarjet në Shqipëri  

Vjenë, më 10 janar 1914 220 

102.  

Telegram i ministrit të Jashtëm Berchtold, dërguar konsullit austro-hungarez 

në Durrës, me të cilin i bën të ditur deklaratën e Omer Beut, njoftuar nga 

konsullata e Përgjithshme në Selanik  

Vjenë, më 10 janar 1914 221 

103.  

Telegram i gjeneralit Krobatin, dërguar Ministrisë së Jashtme austro-

hungareze në emër të ministrit të Luftës, me të cilin njofton se kjo e fundit 

nuk është në gjendje të vejë në dispozicion në Durrës çadrat e dëshiruara 

gratis  

Vjenë, më 10 janar 1914 221 

104.  

Telegram nga autoritetet e larta austro-hungareze drejtuar Presidiumit të 

guvernatorit në Trieste, mbi transportimin e komitëve gratis me vaporin e 

Lloyd-it, që nuk ndalet në Sarandë  

Vjenë, më 10 janar 1914 222 

105.  

Telegram i ministrit të Jashtëm, kontit Berchtold, dërguar konsujve austro-

hungarezë në Vlorë, Shkodër, dhe ambasadorit në Romë, me përgjigjet 

përkatëse për pyetjet e ministrit të Jashtëm italian, markeze San Giuliano  

Vjenë, më 10 janar 1914 222 

106.  

Telegram i Ministrisë së Luftës dërguar komandës së detashmentit në 

Shkodër, në të cilën i njofton miratimin e kërkesës së Ministrisë së Jashtme 
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për përcaktimin e mjekut të shtabit, dr. Matia Gorenkovskit, pranë atij 

detashmenti  

Vjenë, më 11 janar 1914 223 

107. 224 

Telegram i konsullit austro-hungarez në Shkodër, Halla, me të cilin njofton 

për informacionin e marrë nga Preng Pasha për një marrëveshje të arritur 

midis Turqisë dhe Bullgarisë për organizimin në pranverën e ardhshme të 

bandave kundër Serbisë dhe Greqisë, duke përfshirë edhe shqiptarët  

Shkodër, më 11 janar 1914 224 

108.  

Telegram i autoriteteve në Vjenë, drejtuar konsullit austro-hungarez në 

Shkodër, Halla për të njoftuar telegrafisht konsullin e Përgjithshëm në Vlorë 

dhe atë në Durrës mbi përmbajtjen e telegramit Nr.22 datë 9 të muajit në 

vazhdim  

Vjenë, më 11 janar 1914 224 

109.  

Ministri austro-hungarez i akredituar në Cetinë, Otto, njofton se ambasada 

italiane nuk ka marrë akoma instruksionet e parashikuara nga Mérey për 

çështjen e Vermoshit  

Cetinë, më 11 janar 1914 225 

110.  

Relacion i kapitenit austro-hungarez të luftanijes, “Panther”, Kubelka, 

dërguar komandës së Qarkut Detar, Trieste, për projektet e ndërtimit të 

rrugëve të ndryshme nacionale, urave dhe shtesave të godinave qeveritar 

dhe rreth shoqërive aksionere austro-hungareze e italiane në Shqipëri  

Vlorë, më 11 janar 1914 225 

111.  

Relacion i konsullit austro-hungarez në Shkodër, Halla, dërguar ministrit të 

Jashtëm kontit Berchtold, me të cilin informon për veprimtarinë botuese të 

lajmeve në shqip dhe italisht, nga Agjencia Telegrafike Italiane në Shkodër  

Shkodër, më 11 janar 1914 228 

112.  

Telegram i konsullit austro-hungarez në Shkodër, Halla, drejtuar 

autoriteteve austro-hungareze, si edhe konsullit të Përgjithshëm Petrović 

dhe Hornbostel në Durrës, për ardhjen në Shkodër të Preng Bib Dodës  

Shkodër, më 11 janar 1914 229 
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113.  

Telegram i konsullit austro-hungarez në Shkup, Jeliçka për dislokime të 

trupave serbe, në dhjetë ditët e fundit  

Shkup, më 11 janar 1914 230 

114.  

Informacion i ambasadorit austro-hungarez në Paris, Szécsen dërguar 

ministrit të Jashtëm kontit Berchtold, me të cilin i bën të ditur mendimin e 

shprehur në takimin zyrtar nga ministri i Jashtëm francez, Dumerg, lidhur 

me pushtimin e Vermoshit nga Mali i Zi  

Paris, më 11 janar 1914 230 

115.  

Relacion i ambasadorit austro-hungarez në Romë, Mérey, dërguar ministrit 

të Jashtëm kontit Berchtold, në të cilin analizon shkaqet që kanë krijuar një 

situatë të favorshme për xhonturqit në Shqipëri, për të mos e lejuar atë të 

shkëputet nga Turqia  

Romë, më 11 janar 1914 231 

116.  

Vjena zyrtare tërhiqet nga kërkesa e shprehur më parë në KNK nga 

përfaqësuesi i vet për dërgimin e anijeve luftarake në Durrës për shkak të 

rrezikut të grushtit të shtetit osman, ndërsa funksionarët e saj në Shqipëri 

nuk shikojnë më një rrezik kaq të madh nga ana e tyre  

Vjenë, më 11 janar 1914 233 

117.  

Njoftim i J.Vobatiç dhënë ministrit të Jashtëm të Austro-Hungarisë, për 

dërgimin e mjekut të Shtabit, Dr.Korcenkit në Shkodër  

Vjenë, më 11 janar 1914 233 

118.  

Telegram i ministrit të Jashtëm, Berchtold dërguar konsullit austro-hungarez 

në Shkodër, Halla, me të cilin i bën të ditur se Princ Wied-i mund të presë 

delegacionin shqiptar vetëm pas pranimit përfundimtar të kandidaturës nga 

ana e tij  

Vjenë, më 11 janar 1914 234 

119.  

Letër e atasheut të konsullatës austro-hungareze në Durrës, Hornbostel, 

paraqitur ministrit të Jashtëm Berchtold, lidhur me kërkesën e guvernatorit 

të Durrësit, Hamit Bej Toptanit, për të tërhequr nga rezervat tona, të 400-500 
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kopje të librave të leximit, të numëratoreve shqipe dhe eventualisht edhe 

gramatika, duke caktuar për to edhe çmimin e tyre  

Durrës, më 12 janar 1914 235 

120.  

Telegram dërguar nga Vjena, ambasadorit austro-hungarez në Romë, von 

Mérey, më të cilin urdhërohet të njoftojë ministrin e Jashtëm italian, San 

Giuliano-n për përmbajtjen e telegramit të marrë nga përfaqësuesi austro-

hungarez në KNK, Petrović  

Vjenë, më 12 janar 1914 236 

121.  

Ambasadori gjerman në Vjenë njofton miratimin nga qeveria e tij për 

dërgimin e kompanisë së detashmentit ndërkombëtar nga Shkodra në Vlorë  

Vjenë, më 12 janar 1914 236 

122.  

Telegram nga konsullata austro-hungareze në Shkup, dërguar në Vjenë, ntë 

cilin jepet informacioni i marrë për zgjerimin e rrymës filoruse në Bullgari 

dhe marrëveshjen e pritur midis Serbisë dhe Bullgarisë, për dislokimin e 

trupave, armëve, municioneve në Serbi, pezullimin e punimeve të punëve 

botore, mungesën e të hollave dhe varfërinë e ushtarëve  

Shkup, më 12 janar 1914 237 

123.  

Telegram i ministrit të Jashtëm Berchtold, dërguar ambasadorit austro-

hungarez në Stamboll, Markgraf Pallavicini-t, në të cilin kërkon ta informojë 

nëse do të merrte vesh për ndonjë nisje në udhëtim të Izet Pashës  

Vjenë, më 12 janar 1914 237 

124.  

Telegram i atasheut konsullor austro-hungarez në Durrës, Hornbostel 

dërguar në Vjenë, për botimin nga Esat Pasha në shtypin italian, të 

deklaratave në mbështetje të intervistës së botuar të Hasan Prishtinës  

Durrës, më 12 janar 1914 238 

125.  

Telegram i ministrit të Jashtëm kontit Berchtold, dërguar konsullit austro-

hungarez në Shkodër, Halla, ku i kërkon që të theksojë para imzot Serreqit se 

vendimi përfundimtar për çështjen e kryeqytetit do të jepet në një kohë të 

mëvonshme, dhe se kjo nuk ka lidhje se në cilin qytet do të zbresë ai për herë 

të parë në Shqipëri.  

Vjenë, më 12 janar 1914 238 
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126.  

Deklaratë e famullitarit katolik të Mirditës për refuzimin nga ana e tij të një 

subvencioni mujor prej 50 dinarësh, ofruar nga naçallniku malazez e 

paraqitur në Vjenë nga ministri austro-hungarez i akredituar në Beograd, 

Giesl  

Mitrovicë, më 12 janar 1914 239 

127.  

Informacion i ministrit të jashtëm Berchtold për Markgraf Pallavicini-n në 

Stamboll, për fillimin e bisedimeve midis Ministrisë së Tregtisë me shoqërinë 

e lundrimit të Lloyd-it austriak për transportin në atdhe të komitëve në 

Trieste  

Vjenë, më 12 janar 1914 240 

128.  

Telegram i ministrit të Jashtëm Berchtold, dërguar ambasadorit austro-

hungarez në Paris, Szécsen, me të cilin e urdhëron të informohet për 

fushatën e ndërmarrë nga Princi Ahmed Fuadi kundër kandidaturës së Princ 

Wied-it në fronin e Shqipërisë  

Vjenë, më 12 janar 1914 241 

129.  

Telegram i ministrit të Jashtëm Berchtold, dërguar ambasadorit austro-

hungarez në Romë, von Mérey, me të cilin e urdhëron t’i bëjë të ditur 

ministrit të Jashtëm italian, San Giuliano përmbajtjen e telegramit që vetë 

ministri ka marrë nga komisari austro-hungarez në KNK, Petrović  

Vjenë, më 12 janar 1914 242 

130.  

Telegram i konsullit të Përgjithshëm austro-hungarez në Selanik, Kral 

dërguar, ministrit të Jashtëm Berchtold, me të cilin e njofton se telegrami 

zyrtar Nr.3, datë 11 në vazhdim ka shkuar ashtu siç ishte në Athinë; dhe se 

mungesa e shënimit përkatës mund të jetë shkaktuar nga zyra e telegrafit 

ose nga ndonjë gabim tjetër gjatë nisjes  

Selanik, më 13 janar 1914 243 

131.  

Njoftim i ambasadës gjermane, dhënë Ministrisë së Jashtme austro-

hungareze, për kthimin në Vlorë të këshilltarit të legatës gjermane, i cili 

zëvendësoi konsullin e Përgjithshëm Dr. Vinkel në KNK  

Vjenë, më 13 janar 1914 243 
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132.  

Informacion nga “Buletini Ditor”, për pyetjen e bërë palës austro-hungareze 

nga i Ngarkuari me Punë i Italisë nëse kishte apo jo si qëllim dërgimin e 

vaporëve të luftës në Durrës për shkak të ngjarjeve në Shqipëri; ministri i 

jashtëm italian, markeze di San Giuliano ishte i mendimit që kjo çështje të 

mbetet në dorë të palës austro-hungareze  

Vjenë, më 13 janar 1914 244 

133.  

Ekstrakt nga një letër e Agjencisë së Përgjithshme, Stamboll për bisedime 

midis autoriteteve turke dhe Drejtorisë së Përgjithshme Trieste, për kthimin 

në atdhe të emigrantëve shqiptarë me anë të vaporit “Meran”, me çmimin e 

zakonshëm të tarifës  

Stamboll, më 13 janar 1914 245 

134.  

Telegram i ministrit të Jashtëm Berchtold, dërguar konsullit të Përgjithshëm 

austro-hungarez në Vlorë dhe ambasadorit Mérey në Romë, me të cilin i bën 

të ditur se ministri i Jashtëm italian markeze di San Giuliano, pranon 

pikëpamjen e palës austro-hungareze për autoritetin e KNK-së si dhe 

urdhëron konsullin e lartpërmendur për të vepruar konform këtij 

mirëkuptimi me kolegun italian  

Vjenë, më 13 janar 1914 245 

135.  

Notë e Shefit të Shtabit të Përgjithshëm të Austro-Hungarisë, Conrad, për 

nevojën e ngritjes së ushtrisë shqiptare, me reparte përkatëse këmbësorie, 

mitralierë dhe artilierë etj., mbi bazën e përvojës dhe eksperiencës së ushtrisë 

austro-hungareze dhe asaj italiane, për stërvitjen e armëve të veçanta, dhe të 

nevojës së subvencionimit të vendit për një kohë të caktuar për qëllime 

ushtarake  

Vjenë, më 13 janar 1914 246 

136.  

Shkresë e shefit të Shtabit të Përgjithshëm, Conrad, drejtuar ministrit të 

Jashtëm Berchtold, me të cilën i lutet të vihet në dijeni nëse është dhënë në 

parim ndonjë vendim nga madhëria e tij perandor, lidhur me misionin e 

oficerëve që mund të dërgohen në Shqipëri për ngritjen e ushtrisë shqiptare  

Vjenë, më 13 janar 1914 249 
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137. 250 

Relacion i delegatit austro-hungarez pranë Komisionit të Kufirit në qipërinë 

e Veriut, koloneli Micël, dërguar Ministrisë së Jashtme, në të cilin thekson 

domosdoshmërinë e ngritjes së shërbimit policor në zonat neutrale të kufirit 

verior të Shqipërisë sipas gjykimit të vetë popullsisë të këtyre zonave  

Vjenë, më 13 janar 1914 250 

138.  

Telegram i atasheut konsullor austro-hungarez në Durrës, Hornbostel, 

dërguar autoriteteve në Vjenë, lidhur me kthimin e Hasan Bej Prishtinës nga 

Trieste, mohimin nga ana e tij të misionit që i kanë dhënë gazetat (ai ka 

ndërmend të bëj të ditur në gjykatën e Vlorës takimin me Beqirin në Brindisi) 

Durrës, më 13 janar 1914 251 

139.  

Projektrregullore mbi pozitën ligjore dhe trajtimin financiar të oficerëve dhe 

nënoficerëve holandezë që do të shërbejnë në xhandarmërinë shqiptare  

Hagë, më 13 janar 1914 252 

140.  

Telegram i ministrit të Jashtëm kontit Berchtold, konsullit të Përgjithshëm në 

Vlorë, Petrović, ambasadorit von Mérey në Romë dhe ambasadorit 

Pallavicini në Stamboll me të cilin shpreh miratimin e tij të plotë për 

qëndrimin e mbajtur nga Ismail Qemali, KNK dhe ministria holandeze, ndaj 

oficerëve dhe ushtarëve të ardhur në Vlorë si komitë, dhe urdhëron vënien 

në dijeni të ministrit të Jashtëm italian, San Giuliano për arrestimin e 6 

oficerëve dhe kthimin në Stamboll të 161 komitëve të gjetur gjatë kontrollit të 

në anijen e ardhur në Vlorë  

Vjenë, më 13 janar 1914 255 

141.  

Informacion i zëvendëskonsullit austro-hungarez në Manastir, Zitkovski, 

dërguar ministrit të Jashtëm Berchtold, për një demonstrim armiqësor të 

mbajtur para ambasadës nga serbë të ardhur nga Serbia me thirrje “Poshtë 

monarkia”, dhe botimin në gazetën serbe “Ballkan”, të një artikulli që 

akuzon ambasadorin austro-hungarez për agjitacion mbi popullsinë bullgare 

dhe shqiptare  

Manastir, më 13 janar 1914 257 

142.  

Telegram i ministrit të Jashtëm austro-hungarez, dërguar ambasadorit të tij 

vartës në Romë, me të cilin e njofton se qeveria austro-hungareze ka 
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vendosur me qeverinë italiane, për të mos dërguar tani për tani anije lufte në 

ujërat shqiptare  

Vjenë, më 14 janar 1914 258 

143.  

Autoritetet në Vjenë njoftojnë nëpunësin e vet diplomatik, se Porta e Lartë 

nuk lejon emërimin e një princi mysliman në fronin e Shqipërisë dhe e quan 

në kundërshtim me politikën e miratuar prej saj çdo përpjekje të bërë pa 

dijeninë e saj në këtë drejtim  

Vjenë, më 14 janar 1914 259 

144.  

Njoftim i ambasadorit austro-hungarez në Romë dhënë ministrit të Jashtëm 

Berchtold, me të cilin e vë në dijeni për caktimin e Leonit për të derdhur 

shumën në 10.000 franga që i takon Italisë, në shumën e përbashkët prej 

60.000 franga të miratuar për shpenzimet e nevojshme të KNK  

Romë, më 14 janar 1914 259 

145.  

Njoftim i konsullit të Përgjithshëm në Shkodër, Halla, për mbylljen e gazetës 

“Sedai Millet”, me urdhër të komandantit të qytetit pas botimit të një 

artikulli kundër Princ Wied-it  

Shkodër, më 14 janar 1914 260 

146.  

Njoftim i Ministrisë së Jashtme austro-hungareze dhënë Ministrisë së 

Tregtisë, në Vjenë dhe Ministrisë së Tregtisë, në Budapest, me të cilin i ve në 

dijeni për autorizimin e dhënë konsullit të Përgjithshëm në Shkodër, për të 

urdhëruar shoqëritë e lundrimit detar të juridiksionit të tij për të mos 

transportuar më malësorë në Durrës siç propagandon Esat Pasha  

Vjenë, më 14 janar 1914 260 

147.  

Telegram i ministrit të Jashtëm, kontit Berchtold dërguar ambasadorit 

austro-hungarez në Romë, von Mérey etj., me të cilin urdhëron të njoftohet 

ministri i Jashtëm italian, San Giuliano, lidhur me qëndrimin ndaj vendosjes 

së rendit në Lezhë nga koloneli britanik Phillips  

Vjenë, më 14 janar 1914 261 

148.  

Telegram i ministrit të Jashtëm Berchtold, dërguar Shefit të Shtabit të 

Përgjithshëm, baronit Conrad, me të cilin e njofton se sipas të dhënave të 

zyrës së tij, koloneli italian Murikio nuk është nisur në Shqipërinë e Jugut, 
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por në Durrës dhe merret me shpërndarjen e 250 çadrave ndërmjet 

emigrantëve  

Vjenë, më 14 janar 1914 262 

149.  

Telegram i ministrit të Jashtëm Berchtold, dërguar atasheut austro-hungarez 

në Durrës, von Hornbostel, me të cilin lutet të njoftohet prej tij me telegram 

në rast se Hasan Beu do të nisej, nga Durrësi ose Vlora, në udhëtimin e tij të 

ndërprerë më parë në Vjenë  

Vjenë, më 14 janar 1914 262 

150.  

Shkresë e ministrit të Jashtëm austro-hungarez dërguar Ministrisë së Kultit 

dhe Arsimit me të cilën e urdhëron t’i paguhet zonjës Brili Mihajlović, 

kryemësonjëse në shkollën fillore për vajza në Borgo-Erizzo, shuma prej 100 

korona për mësimin e gjuhës shqipe  

Vjenë, më 14 janar 1914 263 

151..  

Informacion i konsullit austro-hungarez në Shkodër, Halla, dërguar ministrit 

të Jashtëm Berchtold, me të cilin e vë në dijeni për sensibilitetin në opinionin 

publik të popullsisë së Shkodrës për çështjen e shpalljes së vendimit për 

kryeqytetin e Shqipërisë  

Shkodër, më 14 janar 1914 263 

152.  

Informacion i Shefit të Shtabit të Përgjithshëm të Austro-Hungarisë, Conrad, 

dërguar ministrit të Jashtëm Berchtold, me të cilin shpreh mendimin e tij, 

bazuar në burime të sigurta, për qëndrimin e disfavorshëm të majorit 

Thomson ndaj Austro-Hungarisë  

Vjenë, më 14 janar 1914 265 

153.  

Telegram i ministrit të Jashtëm Berchtold, dërguar ambasadorit austro-

hungarez në Paris, Szécsen me të cilin kërkon të dhëna për princin egjiptian 

Ahmed Fuad, për të cilin është njoftuar se ndodhet në Paris dhe bën takime 

me personalitete të rëndësishme politike dhe financiare për kandidaturën e 

tij në fronin e Shqipërisë  

Vjenë, më 14 janar 1914 266 
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154.  

Raport i kapitenit austro-hungarez, Opatih, dhënë komandantit të 

regjimentit të këmbësorisë 37, August Micël, me të cilin e informon për 

strehim jo të mirë të trupave austro-hungareze në Pukë dhe Gomsiq  

Vjenë, më 14 janar 1914 267 

155.  

Relacion i komisarit austro-hungarez pranë KNK, dërguar ministrit të 

Jashtëm, kontit Berchtold, me të cilin e vë në dijeni për komplotin xhonturk 

në Vlorë, informacion dhënë Myfit Bej Libohovës, nga Masar Efendiu dhe 

dyshimet e tij për implikimin e Ismail Qemalit në këtë komplot  

Vlorë, më 14 janar 1914 269 

156.  

Kërkesë e Ministrisë së Luftës së Austro-Hungarisë, drejtuar Seksionit të 

Marinës, për të mbajtur një anije lufte në një nga limanet dalmate në gjendje 

të nisej në mbrojtje të qytetit të Durrësit kurdo që të kërkohej  

Vjenë, më 14 janar 1914 270 

157.  

Telegram i ministrit të Jashtëm Berchtold, dërguar ambasadorit në Romë, 

von Mérey dhe komisionerit austro-hungarez në KNK, Vlorë, Petrović, me të 

cilin pasi u bën të ditur njoftimin e marrë nga i Ngarkuari me Punë i Italisë 

në Vlorë, se qeveria italiane mban në Brindisi anijen e luftës “Ferrucio” të 

gatshme për ta nisur në Durrës, u jep përgjigje se pas marrjes së këtij njoftimi 

ka rënë në kontakt me Seksionin e Marinës austro-hungareze, për të mbajtur 

në limanet e Dalmacisë së Jugut, një anije lufte të madhësisë së anijes 

“Ferrucio” në gatishmëri për ta nisur në çdo kohë në Shqipëri  

Vjenë, më 14 janar 1914 271 

158.  

Relacion i të dërguarit austro-hungarez në Hagë, Girskra, dërguar ministrit 

Berchtold, në të cilin bëhet fjalë për qëndrime diplomatike lidhur me nevojën 

e dërgimit të ushtarëve holandezë në Shqipëri  

Hagë, më 14 janar 1914 272 

159.  

Telegram i ministrit të Jashtëm Berchtold, dërguar ambasadorit austro-

hungarez në Romë, von Mérey, dhe komisionerit pranë KNK, Vlorë, 

Petrović, me të cilin i vë në dijeni për telegramin marrë nga baroni Giskra 

për rrogat e oficerëve holandezë  

Vjenë, më 14 janar 1914 274 
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160.  

Njoftim i të dërguarit austro-hungarez në KNK, Petrović dërguar ministrit të 

Jashtëm Berchtold, për paraqitjen pranë KNK të rregullores së përpunuar 

nga holandezët për oficerët dhe nënoficerët holandezë që hyjnë në shërbim 

në xhandarmërinë shqiptare  

Vlorë, më 14 janar 1914 274 

161.  

Relacion i atasheut konsullor në Durrës, Hornbostel dërguar ministrit të 

Jashtëm Berchtold, lidhur me identitetin dhe aktivitetin e kapitenit rus 

Dimitrieff, ardhur në Durrës si gazetar, i cili synon hapjen e konsullatës ruse 

në Elbasan  

Durrës, më 14 janar 1914 275 

162.  

Përgjigje e Ministrisë së Jashtme italiane për ambasadorin austro-hungarez 

në Romë, me të cilin i bën të ditur se delegati italian në KNK ka shprehur 

mundësi të favorshme lidhur me propozimet e kolegëve të Antantës 

Tripalëshe për derdhjen nga Fuqitë e Mëdha të shumës 60.000 franga të 

nevojshme për mbulimin e shpërblimeve të sekretarisë dhe shlyerjen e 

pagesës së inspektorëve  

Romë, më 14 janar 1914 277 

163.  

Telegram i komandës së Marinës në Trieste, dërguar Ministrisë së Luftës, me 

të cilin njofton mbërritjen e Lloyd-it “Meran” në Shën Bertolomeo  

Trieste, më 14 janar 1914 277 

164.  

Telegram informues i stacionit të marinës në Pola, drejtuar Ministrisë së 

Luftës, në lidhje me mbërritjen e anijes “Çepel”, në Vlorë, e cila do të 

ndërronte anijen “Panter”  

Pola, më 15 janar 1914 278 

165.  

Telegram i ministrit të Jashtëm, Berchtold drejtuar ambasadorit austro-

hungarez në Stamboll, Markgraf Pallavicini, ku i bën të ditur telegramin e 

datës 13 të atij muaji të përfaqësuesit austro-hungarez në KNK, Petrović dhe 

i lutet t’i japë një borxh prej 300 franga, Syrja Bej Vlorës  

Vjenë, më 15 janar 1914 278 
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166.  

Telegram i ministrit të Jashtëm, Berchtold, drejtuar konsullit të Përgjithshëm 

austro-hungarez në Vlorë, Petrović, me të cilin kërkon mendimin e tij për 

kërkesën e paraqitur nga botuesi i gazetës “Atdheu”, për transferimin e 

gazetës në Durrës, meqenëse në Shqipëri kanë filluar të botohen gazeta  

Vjenë, më 15 janar 1914 279 

167.  

Njoftim i konsullit austro-hungarez të Shkodrës, Halla, dërguar ministrit të 

Jashtëm Berchtold, me lutjen për ndihmë ekonomike bërë shumë herë atij 

dhe konsullit italian nga shqiptarët e Vermoshit, ku sugjeron të jepet për 

këtë qëllim shuma prej 500 franga  

Shkodër, më 15 janar 1914 279 

168.  

Telegram i ministrit të Jashtëm, Berchtold, dërguar konsullit të Përgjithshëm 

austro-hungarez në Vlorë, Petrović, me të cilin e vë në dijeni se ministri i 

Jashtëm italian, San Giuliano, në telegramin e tij dërguar ambasadorit 

austro-hungarez në Romë, von Mérey, është shprehur kundër aprovimit të 

dënimit me vdekje, prandaj urdhërohet edhe ai të veprojë si kolegët e tij 

italianë  

Vjenë, më 15 janar 1914 280 

169.  

Telegram i ministrit të Jashtëm Berchtold, dërguar ambasadorit në Romë, 

von Mérey dhe konsullit të Përgjithshëm në Vlorë, Petrović, me të cilin 

udhëzon të vihet në dijeni i Ngarkuari me Punë i Italisë, se në bazë të urdhrit 

të tij, në Kotorr në vend të anijes së luftës “Ferrucio” që nuk ishte e 

disponueshme, është vënë në gatishmëri lufte kryqëzori “Spaun”  

Vjenë, më 15 janar 1914 281 

170.  

Telegram i konsullit të Përgjithshëm austro-hungarez të Shkupit Jeliçka, 

dërguar autoriteteve në Vjenë në lidhje me dy emigrantë boshnjakë që janë 

agjitatorë serbë  

Shkup, më 15 janar 1914 282 

171.  

Telegram i konsullit të Përgjithshëm austro-hungarez në Shkup, Jeliçka, me 

të cilin vë në dijeni autoritetet në Vjenë, për arrestimin në Tiranë të Ali Beut 

dhe Shakir Beut  

Shkup, më 15 janar 1914 282 
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172.  

Relacion i të Ngarkuarit me Punë të Austro-Hungarisë në Londër, drejtuar 

ministrit të Jashtëm Berchtold, me të cilin bën të ditur kërkesën e palës 

angleze, që në veprimtarinë e mëtejshme të komisionit për caktimin e kufijve 

veriorë të Shqipërisë, vendimet të merren me shumicë të votave  

Londër, më 16 janar 1914 283 

173.  

Telegram i ministrit të Jashtëm Berchtold, dërguar ministrit të Jashtëm në 

Romë, von Mérey, konsullit të Përgjithshëm në Vlorë, Petrović, dhe 

ambasadorit austro-hungarez në Stamboll, Markgraf Pallavicini, me të cilin 

urdhëron t’i kërkohet agjensisë së Lloyd-it për të mos i kthyer shqiptarët me 

vaporin “Saleburg”  

Vjenë, më 16 janar 1914 284 

174.  

Telegram i konsullit të Përgjithshëm në Shkup, Jeliçka për lëvizjen e 

Mahmud Begoviç Sefedinit, adjutantit i Mbretit, nga Beogradi në Cetinë  

Shkup, më 16 janar 1914 285 

175.  

Njoftim i zëvendëskonsullit austro-hungarez në Prizren, Kohlrus, dërguar 

ministrit të Jashtëm Berchtold, për dhunime dhe vrasje të shkaktuara nga 

sekretari serb i bashkisë në shtëpinë e Fasli Kabashit dhe arrestime të shumta 

të shqiptarëve nga naçalniku  

Prizren, më 16 janar 1914 285 

176.  

Informacion i hollësishëm konsullit austro-hungarez në Shkodër, Halla, 

dërguar ministrit të Jashtëm, Berchtold, mbi situatën e vështirë ekonomike 

në Shkodër, rritjen e çmimeve të mallrave dhe ndërhyrjen e bashkisë, të 

Dhomës së Tregtisë dhe popullsisë pranë Këshillit Administrativ për 

ndalimin e eksportit dhe normalizimin e situatës, si dhe kundërshtimet e 

Malit të Zi ndaj Këshillit të Konsujve për ndalimin e eksportit të shpallur nga 

Këshilli Administrativ  

Shkodër, më 16 janar 1914 287 

177.  

Informacion dërguar Berchtold-it nga i Ngarkuari me Punë në Londër, 

Trauttmansdorff, lidhur me bisedimet kryesore në Foreign Office, pas 

pushtimit të Vermoshit nga malazezët dhe për qëndrimin e Vjenës që ai i 

kishte bërë të ditur FO lidhur me këtë çështje  
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Londër, më 16 janar 1914 289 

178.  

Ministri Fuqiplotë austro-hungarez në Athinë, i kërkon ministrit të Jashtëm 

Berchtold, një kopje të procesverbalit të Komisionit Ndërkombëtar të 

Caktimit të Kufirit Jugor të Shqipërisë (Firenze, 1913)  

Athinë, më 16 janar 1914 290 

179.  

Kopje e letrës së Gergomila-s, nga Stambolli, dërguar sekretarit të legatës 

austro-hungareze në Stamboll, me të cilin njofton për ofertën e marrë nga një 

oficer turk për të nisur me vaporin e nesërm të Thesalisë 170 vetë nga ushtria 

e liruar, Gergomila kërkon me këtë rast se duhet të refuzohet ky transport  

Konstandinopojë, më 16 janar 1914 290 

180.  

Telegram i ministrit të Jashtëm austro-hungarez, Berchtold, dërguar Petrović 

në Vlorë, me të cilin kërkon të bëj me dije organet përkatëse se shuma prej 

30.000 franga, do t’i shërbejë për të mbushur kërkesat e Lloyd-it austriak për 

transportin e mëtejshëm të komitëve në Trieste, dhe kthimin e tyre në Turqi  

Vjenë, më 16 janar 1914 291 

181.  

Telegram i Ministrisë së Jashtme austro-hungareze drejtuar Ministrisë së 

Tregtisë, me të cilin e njofton se sipas informacionit të marrë nga ambasadori 

perandorak në Stamboll, oficeri turk kanë biseduar me agjentin e Lloyd-it 

austriak, për transportin në atdhe të 300-400 shqiptarëve me vaporin 

“Salcburg” që niset më 17 janar. Ambasadori Pallavicini u urdhërua nga 

Ministria e Jashtme që të njoftonte agjentin e Lloyd-it se transporti i 

shqiptarëve në atdhe nuk duhet të bëhet  

Vjenë, më 17 janar 1914 292 

182.  

Relacion i ambasadorit austro-hungarez në Paris, Szécsen, dërguar Vjenës në 

të cilin njofton se në shtypin e ditës nuk flitet fare për Princin Ahmed Fuad, 

dhe se ai nuk ka çfarë t’i shtojë më tepër telegramit të tij të mëparshëm për 

aspiratat e këtij princi për fronin e Shqipërisë  

Paris, më 17 janar 1914 292 

183.  

Shtesë raporti i ambasadorit në Paris, Szécsen, dërguar ministrit të Jashtëm 

Berchtold, me të cilin njofton se sipas informatave të marra konfidencialisht 

nga rrethet e gazetarëve turq nuk ka ndonjë propagandë në favor të 
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kandidaturës së Ahmed Fuadit për fronin e Shqipërisë. E vetmja konsideratë 

myslimane që besohet se ndihmohet qeveria turke është ajo Izet Pashës  

Paris, më 17 janar 1914 294 

184.  

Telegram i ambasadorit perandorak në Paris, Szécsen, dërguar ministrit të 

Jashtëm Berchtold, me të cilin e vë në dijeni se sipas një lajmi të botuar në 

“New Jork Herald”, Princi Ahmed Fuad është nisur para disa ditëve në 

Egjipt  

Paris, më 17 janar 1914 294 

185.  

Informacion dërguar Berchtold-it, nga konsulli i Përgjithshëm në Shkup, 

Jeliçka, me të cilin e vë në dijeni për botimin në një gazetë të Beogradit të një 

artikulli në gjuhën shqipe dhe turke, të titulluar “Muhamedanë dhe 

Katolikë”, me të cilën kërkon t’i imponojë Monarkisë Shqiptare, katolicizmin 

si religjion shtetëror dhe një princ katolik në krye  

Shkup, më 17 janar 1914 295 

186.  

Informacion për kontin Berchtold, nga i Ngarkuari me Punë në ambasadën 

austro-hungareze në Peterburg, Otto Czernin, me të cilin njofton se Sazanov 

kishte biseduar rreth çështjes së sundimtarit të ardhshëm të Shqipërisë  

St.Peterburg, më 17 janar 1914 296 

187.  

Kopje e notës drejtuar Shefit të Shtabit të Përgjithshëm austro-hungarez 

Conrad , në të cilën jepen të dhëna për majorin holandez Thomson sipas një 

shkrese të marrë nga zyra e konsullatës perandorake në Vlorë  

Vjenë, më 17 janar 1914 296 

188.  

Relacion i atasheut dhe gjerentit perandorak të konsullatës austro-hungareze 

në Durrës, dërguar ministrit të Jashtëm Berchtold, me të cilin e njofton për 

propagandën e përdorur nga Esat Pasha. Agjenti i tij Dervish Bej Elbasani 

përhap idenë në popull se për shkak të aleancës së Esatit me serbët, Struga 

dhe Dibra do t’i ktheheshin Shqipërisë. Fanatikë tërhiqen prej Esatit me anë 

të premtimit se po punon për një princ mysliman  

Durrës, më 17 janar 1914 297 
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189.  

Notë e Ministrisë së Jashtme austro-hungareze drejtuar Ministrisë së Luftës, 

Seksionit të Marinës për gatishmërinë e shfaqur për të vepruar sipas 

kërkesës së kësaj zyre  

Vjenë, më 17 janar 1914 298 

190.  

Informacion nga zëvendëskonsulli në Manastir, drejtuar ministrit të 

Berchtold, me të cilën e vë në dijeni për botimin në gazetën “Times” dhe 

“Temps” të Parisit të një marrëveshjeje serbo-greke, sipas së cilës mitropoliti 

grek në Manastir do të zëvendësohet nga një mitropolit serb  

Manastir, më 17 janar 1914 299 

191.  

Informacion i zëvendëskonsullit në Manastir, drejtuar ministrit erchtold, me 

të cilin i njofton përmbajtjen e një letre që i drejtohej krerëve shqiptarë të 

Manastirit, për përgatitjen në pranverë të një mësymjeje në Maqedoni nga 

130.000 turq, shqiptarë dhe bullgarë  

Manastir, më 17 janar 1914 300 

192.  

Telegram i nënkonsullit Timirnk në Vlorë, dërguar ministrit të Jashtëm 

Berchtold, me të cilin njofton pajisjen e anijes “Panter” dhe lëvizjet e saj. 

Shërbimin e stacionit në Vlorë ndërkohë do ta kryejë torperdiniera “Çepel” 

që arriti dje  

Vlorë, më 17 janar 1914 300 

193.  

Raport i inspektorit të Përgjithshëm austro-hungarez në Stamboll, 

Gergomila, drejtuar Drejtorisë së Përgjithshme në Trieste, në të cilin shtrohet 

për diskutim qëndrimi i mëtejshm i Austro-Hungarisë, lidhur me kërkesën e 

vazhdueshme të autoriteteve osmane për transportin në Vlorë të 

ushtarakëve shqiptarë të liruar  

Konstandinopojë, më 17 janar 1914 301 

194.  

Informacion i konsullit Halla, drejtuar nga Shkodra Berchtold-it, me të cilin e 

njofton për pritjen që u kishte rezervuar në Durrës, Esat Pasha malësorëve të 

zonës së Mbishkodrës dhe për vërejtjen e tij që të mos tërhiqeshin pas 

Austro-Hungarisë dhe Italisë  

Shkodër, më 17 janar 1914 303 
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195.  

Telegram në emër të kontraadmiralit von Kailer, drejtuar nga Ministria e 

Luftës në Vjenë komandantit të flotës së kryqëzorëve kontraadmiralit Karl 

Saidensaher, me të cilin e njofton se dërgimi i anijes perandorake të “Shën 

Gjergjit”, në Kotorr është bërë në bazë të notës se Ministrisë së Jashtme. 

Synimi është të pengohet veprimtaria e rrymës konservatore myslimane 

kundër kandidaturës së Princ Wied-it etj.  

Vjenë, më 17 janar 1914 304 

196.  

Mbi paraqitjen e një dëftese dorëzimi nga një shtypshkronjë, zotit Alex 

Kysaki, ambasador në Ministrinë e Jashtme perandorake në Vjenë, për 2.000 

copë gramatikash shqipe, II, korona 670  

Vjenë, më 17 janar 1914 305 

197.  

Përkthim i një artikulli të gazetës “Besa Shqiptare”, nr.3, datë 17 janar 1914 

ku ngrihen dhe diskutohen me argumente të shumta, që Shkodra të bëhet 

kryeqytet i Princ Wied-it dhe jo Durrësi ku po ndërtohej një shtëpi e madhe 

që do të shërbente si rezidencë e tij  

Shkodër, më 18 janar 1914 306 

198.  

Reagimi i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Austro-Hungarisë te firma 

Pihler për të plotësuar inventarin e mjeteve shkollore të porositura, të 

dorëzuara me mungesa  

Vjenë, 18 janar 1914 308 

199.  

Ambasadori anglez u paraqit tek autoritetet vjeneze dhe në bazë të kërkesës 

telegrafike të Komisionit Ndërkombëtar të Kontrollit për Shqipërinë, 

deklaroi se qeveria e tij ishte gati të dërgojë një ose disa anije lufte në ujërat 

shqiptare në qoftë se të gjithë shtetet e tjera do të vepronin po në atë mënyrë  

Vjenë, më 18 janar 1914 309 

200.  

Informacion nga konsullata austro-hungareze e Prizrenit dërguar ministrit të 

Jashtëm Berchtold, me të cilin flitet për armatosjen e vazhdueshme të 

shqiptarëve, nga të cilët 2.000 nën komandën e Shehzades Musa Efendiu 

ishte futur në krahinën Gjonaj, etj.  

Prizren, më 18 janar 1914 309 
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201.  

Dëftesë e Abatit të Mirditës, Primo Doçi, për shumën e marrë nga konsullata 

e Përgjithshme Perandorake dhe Mbretërore Austro-Hungareze, Shkodër, si 

ndihmë personale, akredituar nga Ministria e Punëve të Jashtme  

Shkodër, më 18 janar 1914 310 

202.  

Telegram i zëvendëskonsullit perandorak dhe mbretëror në Manastir, 

drejtuar ministrit të Jashtëm Berchtold, me të cilin e njofton për lëvizje të 

trupave austriake të regjimentit 2-të dhe të 5-të, dhe dislokimin në Strugë, 

Ohër dhe Shën Naumit të batalioneve ushtarake  

Manastir, më 18 janar 1914 311 

203.  

Telegram i ministrit të Jashtëm Berchtold, dërguar baronit Macchio në Romë 

dhe Juristovskit në Durrës, me të cilin vë në dijeni, për njoftimin e marrë nga 

ambasada italiane se qeveria franceze ka refuzuar dhënien e “Saufs 

Conduits”, për Kralin, dhe sipas të dhënave nga ana e konsullatës, luftanijet 

franceze kanë marrë urdhër të shtinë atë në dorë  

Vjenë, më 18 janar 1914 312 

204.  

Notë-verbale e Ministrisë së Jashtme Austro-Hungareze, drejtuar 

ambasadorit të Italisë, me të cilën i bën të ditur se si pasojë e ngjarjeve të 

ndodhura kohët e fundit në Shqipëri, do të ishte mirë të shqyrtohej edhe një 

herë çështja e dekorimit të Suat Pashës dhe Ismail Qemal Beut  

Vjenë, më 18 janar 1914 313 

205.  

Raport i përgjegjësit provizor perandorak i Austro-Hungarisë, Umlauf, 

drejtuar kryediplomatit austro-hungarez në Beograd,  baron Giesl von 

Gieslingen, me të cilin e informon për lëvizjet e trupave austro-hungareze në 

Prishtinë, Mitrovicë, Novi Pazar etj., nga datat 2-18 janar 1914  

Mitrovicë, më 18 janar 1914 313 

206.  

Informacion nga konsullata austro-hungareze në Mitrovicë, drejtuar 

ministrit perandorak baron Giesl von Gieslingen, të akredituar në Beograd, 

me të cilin e vë në dijeni për vrasje të papritura të ndodhura në rrethin 

administrativ në Mitrovicë  

Mitrovicë, më 18 janar 1914 314 
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207.  

Telegram i Berchtold, dërguar përfaqësive diplomatike të Austro-Hungarisë 

në Londër, Paris, Peterburg, Berlin, Romë me të cilin u bën të ditur 

qëndrimin e tij për shumën e huasë në 75 milion franga që do t’i jepet 

Shqipërisë nga Fuqitë e Mëdha dhe mënyrën e përdorimit të saj  

Vjenë, më 18 janar 1914 315 

208.  

Njoftim i konsullatës austro-hungareze në Durrës, dërguar Ministrisë së 

Tregtisë austriake dhe Ministrisë së Tregtisë hungareze për ngritjen e 

Agjencisë “Societa Italo-Albanese” në Durrës  

Vjenë, më 19 janar 1914 317 

209.  

Telegram i konsullit të Përgjithshëm austro-hungarez në Shkodër, Halla, 

dërguar ambasadorit austro-hungarez në Romë, von Mérey, lidhur me 

informacionin e nxjerrë nga malësorët e kthyer nga Durrësi, se Esat Pasha u 

ka siguruar atyre nga 100 lira turke për bajrak për ngritjen e administratës 

lokale  

Vjenë, më 19 janar 1914 318 

210.  

Relacion i konsullit të Përgjithshëm austro-hungarez në Shkup, Jeliçka, me të 

cilin vë në dijeni ministrin e Jashtëm Berchtold, për situatën e rëndë për 

shkak të konfiskimeve arbitrare nga serbët, grabitjet e kishave dhe të varreve 

bullgare, si dhe poshtërimin që pësojnë myslimanët nga dhunimi i varreve, 

emigrimi në rritje për në Turqi, i popullsisë shqiptare nga krahinat e 

Kumanovës, Kosovës, Preshevës etj.  

Shkup, më 19 janar 1914 318 

211.  

Telegram i Kohlruss-it nga Prizreni, i cili njofton se autoritetet lokale kanë 

afishuar shpallje të komandës së trupave kufitare të sapongritur që kërkojnë 

të hyjnë në shërbim të trupave kufitare të burrave që plotësojnë kërkesa të 

caktuara dhe kanë marrë pjesë si komitë në luftërat e viteve 1912-1913  

Prizren, më 19 janar 1914 320 

212.  

Relacion i ambasadorit austro-hungarez në Stamboll, Pallavicini, drejtuar 

ministrit të Jashtëm Berchtold, lidhur me tentativën për grusht shteti nga 

osmanët në Vlorë  

Konstandinopojë, më 19 janar 1914 321 
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213.  

Njoftim i Ministrisë së Luftës, Seksioni i Marinës, dërguar Ministrisë së 

Jashtme, në Vjenë, “Admiral Spaun” është dërguar në gjirin e Kotorrit dhe 

pret urdhër për një mision eventual në bregdetin shqiptar. Pas pak ditëve ky 

vapor do të zëvendësohet nga kryqëzori “Sankt Georg”, i cili ka afërsisht 

madhësinë e kryqëzorit italian “Ferrucio”  

Vjenë, më 19 janar 1914 323 

214.  

Qëndrimi i atasheut konsullor, Hornbostel, lidhur me çështjen e ndërtimit të 

kishës në Elbasan  

Durrës, më 19 janar 1914 324 

215.  

Telegram i konsullit të Përgjithshëm në Shkup, Jeliçka, dërguar në Vjenë, 

mbi lëvizjen e trupave të ndryshme ushtarake që prej datës 11 janar  

Shkup, më 19 janar 1914 324 

216.  

Telegram i komisarit austro-hungarez pranë Komisionit Ndërkombëtar të 

Kontrollit për Shqipërinë, Petrović, dërguar në Vjenë, me të cilin njofton për 

kërkesën e Isa Boletinit për t’u ndihmuar që nga familja t’i vijnë 120 napolon 

flori. Ai shpreson në një hua austriake në rast se nëna e tij nuk ia siguron 

paratë e kërkuara  

Vlorë, më 19 janar 1914 325 

217.  

Raport mbi gjendjen ekonomike të Shqipërisë të inxhinierit Dady, nga 

vëzhgimet në terren gjatë udhëtimit në muajt shtator, tetor të vitit 1914.  

Më 19 janar 1914 326 

218.  

Raport i komandës së stacionit ushtarak në Lezhë drejtuar Komandës së 

Detashmentit Austro-Hungarez në Shkodër me të cilin i bën të ditur 

gjendjen e xhandarmërisë dhe situatën financiare të saj, si edhe disa 

informacione për gjendjen dhe zhvillimet e reja në Lezhë  

Lezhë, më 19 janar 1914 339 

219.  

Informacion i kryekonsullit austro-hungarez në Korfuz, Para, dërguar në 

Vjenë, me të cilin bën të ditur lajme konfidenciale mbi Shqipërinë, të 

siguruara nga bisedat me prefektin e Korfuzit, Varatasi. Sipas këtij, konsulli 
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austro-hungarez në Durrës Esat Pashës i ka premtuar detyrën e Kryetarit të 

Senatit Shqiptar  

Korfuz, më 19 janar 1914 342 

220.  

Letër e Eqrem Bej Vlorës, dërguar konsullit të Përgjithshëm austro-hungarez 

me të cilën e falënderon për sigurimin e jahtit për ardhjen e Princ Wied-it në 

Shqipëri, i cili duhet të jetë privat dhe gjatë udhëtimit duhet të ketë flamurin 

e Shqipërisë dhe stemën e princit mbi direk  

Berlin, më 19 janar 1914 343 

221.  

Famullitari i Gjakovës, informon përfaqësinë austro-hungareze në Cetinë, se 

popullsisë katolike të këtij rrethi, po i ngarkohen tatime më të rënda për 

duhanin e vjelur, dhe lutet që austriakët të ndërhyjnë për zgjidhjen e këtij 

problemi, për të qetësuar situatën  

Prizren, më 19 janar 1914 344 

222.  

Telegram dërguar Vjenës nga konsulli i Përgjithshëm austro-hungarez në 

Shkup, Jeliçka, me të cilin njofton për kapjen, para disa javësh, nga serbët në 

jug të Shkupit të disa materialeve ushtarake të destinuara për Shqipërinë  

Shkup, më 20 janar 1914 345 

223.  

Njoftim i Ministrisë Austro-Hungareze të Luftës, dhënë seksionit të Marinës 

me të cilin e vë në dijeni për daljen e kryqëzorit “Admiral Spaun” nga gjiri i 

Kotorrit dhe hyrjen atje të kryqëzorit “St. Georgio”. Ky i fundit do të 

qëndrojë aty gati për një ndërhyrje eventuale në Shqipëri  

Vjenë, më 20 janar 1914 345 

224.  

Telegram i kontit Berchtold, dërguar ambasadorit austro-hungarez në Romë, 

von Mérey-t, dhe baronit Giskra në Hagë, me të cilin e autorizon t’i japë 

ministrit të Jashtëm italian të gjitha garancitë e kërkuara prej tij. Ai e vë në 

dijeni von Mérey-n edhe për vendimin e marrë nga qeveria holandeze për 

hyrjen e oficerëve holandezë në xhandarmërinë shqiptare  

Vjenë, më 20 janar 1914 346 

225.  

Telegram i ministrit të Jashtëm, Berchtold drejtuar ambasadorit austro-

hungarez në Stamboll, që të pezullohet, deri në zbritjen e Princ Wied-it, në 

Shqipëri, transporti nga Turqia për në atdhe, i personave që kanë kryer 
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shërbimin ushtarak. Të njëjtën gjë, përmes ambasadorit në Romë, Mérey, 

kërkon të bëjë edhe Italia  

Vjenë, më 20 janar 1914 347 

226.  

Telegram i ministrit të Jashtëm austro-hungarez, Berchtold, dërguar 

ambasadorit austro-hungarez në Romë, von Mérey me të cilin i bën të ditur 

se po i dërgon telegramin e konsullatës së Durrësit dërguar atij, në datën 19 

janar  

Vjenë, më 20 janar 1914 347 

227.  

Shkresë e Ministrisë së Punëve të Jashtme Italiane, dërguar ambasadorit 

austro-hungarez në Romë me anë të së cilës shpreh mendimin e saj të 

kundërt me atë të palës austriake lidhur me idenë për të përdoruar në 

mënyrë alternative sekretarët e delegatëve të Komisionit të Kontrollit si 

sekretarë të Komisionit  

Romë, më 21 janar 1914 348 

228.  

Korrespondencë midis ambasadorit Pallavicini dhe Ministrisë Austro-

Hungareze të Tregtisë për çështjen e riatdhesimit të ushtarëve shqiptarë të 

Perandorisë Osmane  

Vjenë, më 21 janar 1914 348 

229.  

Protestë e banorëve të provincës së Konicës, drejtuar ministrit të Jashtëm 

Berchtold për të mos lejuar kalimin e qytetit të tyre në kufijtë e shtetit të ri 

shqiptar  

Konicë, më 21 janar 1914 349 

230.  

Telegram i ministrit të Jashtëm Berchtold, dërguar ambasadorit në Stamboll, 

Markgraf Pallavicini-t, me të cilin e pyet nëse do të pranonte që anija 

“Taurus”, që ndodhej në Stamboll të dërgohej për një kohë të gjatë në 

dispozicion të Princit Wied në Shqipëri  

Vjenë, më 21 janar 1914 350 

231.  

Shënim i ministrit të Brendshëm austro-hungarez mbi raportin e Drejtorisë 

së Policisë së Triestes në lidhje me komitët turq të ardhur nga Stambolli me 

vaporin “Meran”  

Vjenë, më 21 janar 1914 351 
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232.  

Telegram i konsullit të Përgjithshëm austro-hungarez në Shkodër, Halla, 

drejtuar autoriteteve në Vjenë, ku i bën të ditur për postin vakant të një 

inxhinieri i cili duhet të ketë aftësi të caktuara profesionale  

Shkodër, më 21 janar 1914 351 

233.  

Telegram i konsullit të Përgjithshëm austro-hungarez në Shkodër, dërguar 

Ministrisë së Jashtme me të cilin e vë në dijeni për marrjen e teksteve 

mësimore në gjermanisht dhe italisht të parashikuara për vitin 1913-1914, si 

dhe të të dy hartave muri të Europës dhe Azisë  

Shkodër, më 21 janar 1914 352 

234.  

Telegram i konsullit austro-hungarez në Cetinë, Otto, dërguar në Vjenë, me 

të cilin njofton përmbajtjen e telegramit të djeshëm të konsullatës së Prizrenit 

dhe të informacionit të marrë nga famullitari i Gjakovës lidhur me rëndimin 

e tatimeve të popullsisë për duhanin e vjelur, si edhe kërkesën për 

ndërhyrjen e Austro-Hungarisë që situata të normalizohet  

Cetinë, më 21 janar 1914 353 

235.  

Letër e Thalloczy, drejtuar shefit të seksionit, lidhur me shkresën e tij të 

mëparshme për stemën e Shqipërisë, ai i bën të ditur “kopjen e një letre 

dërguar atij, me autorizim të Princ Wilhelm Wied-it, nga mareshali i oborrit, 

baroni Malhus dhe i kthen atij një ekzemplar të stemës shtetërore të 

Shqipërisë dhe stemën e princit të Shqipërisë  

Vjenë, më 21 janar 1914 354 

236.  

Telegram i ministrit të Jashtëm austro-hungarez, Berchtold dërguar 

ambasadorit të tij në Stamboll, Markgraf Pallavicini-t me të cilin i bën të 

ditur kopjen e letrës së Agjencisë të Përgjithshme të Lloyd-it austriak në 

Stamboll lidhur me dërgimin në Shqipëri të emigrantëve shqiptarë me 

vaporin “Meran”  

Vjenë, më 21 janar 1914 354 

237.  

Telegram i ministrit të Jashtëm austro-hungarez, Berchtold, dërguar atasheut 

konsullor në Durrës, Hornbostel, me të cilin shpreh pëlqimin e tij për 

caktimin e mjeteve mësimore të kërkuara nga Dervish Hima  

Vjenë, më 21 janar 1914 355 
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238.  

Telegram i Hornstein-it nga konsullata e Austro-Hungarisë në Durrës, 

dërguar ministrit Berchtold, për ardhjen aty të lajmeve të Agjencisë 

Telegrafike Italiane, të cilat nuk janë përshkruar, as janë përkthyer dhe as 

shpërndarë në agjencitë e tjera austriake në Shqipëri  

Durrës, më 21 janar 1914 355 

239.  

Informacion i konsullit të Përgjithshëm në Shkup, Jeliçka, dërguar në Vjenë, 

me të cilin jep të dhëna të karakterit ushtarak për ardhjen nga Rusia të 

vagonëve me uniforma ushtarake e batanije që u shpërndan në Manastir, 

Prizren, Mitrovicë si dhe ardhjen nga Serbia të vagonëve me ushqime dhe 

materiale të tjera  

Shkup, më 21 janar 1914 356 

240.  

Shkresë e përgjegjësit provizor austro-hungarez në Mitrovicë, Omlauf, 

drejtuar ministrit të Jashtëm Berchtold, me të cilin e njofton për vizitën e 

nënës së Isa Boletinit në ambasadën e Mitrovicës dhe dorëzimit nga ana saj 

të shumës 120 lira turke të kërkuara nga i biri  

Mitrovicë, më 21 janr 1914 357 

241.  

Informacion i konsullit të Përgjithshëm austro-hungarez në Shkodër, Halla, 

dërguar ministrit të Jashtëm, Berchtold, në përgjigje të pyetjes së tij për 

lidhjen e Kelmendit me Shkodrën  

Shkodër, më 21 janar 1914 358 

242.  

Informacion i delegatit austro-hungarez në Komisionin Ndërkombëtar të 

Kontrollit, Petrović, lidhur me mendimin e komisionerit rus të KNK, 

Petrajeff, që e konsideron anarki gjendjen e brendshme në Shqipëri, 

ndërkohë që situata është më e qetë dhe më e kontrolluar që nga ardhja e 

KNK  

Vlorë, më 21 janar 1914 360 

243.  

Informacion i Hornbostel nga konsullata austro-hungareze, dërguar 

Berchtold-it, rreth pozitës së Esat Pashës, për largimin e tij nga qeveria e 

Vlorës, si dhe për përpjekjet për të rritur ndikimin e tij në veri, ku i është 

kundërvënë imzot Serreqi  

Durrës, më 21 janar 1914 361 
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244.  

Telegram i ministrit të Jashtëm austro-hungarez, Berchtold, dërguar 

konsullit Halla në Shkodër, me të cilin e autorizon që, bashkë me kolegun 

austro-hungarez në Romë, Mérey, të instruktojë shoqërinë e bashkimit detar 

sipas udhëzimeve të tij  

Vjenë, më 21 janar 1914 362 

245.  

Telegram i ministrit të Jashtëm austro-hungarez, Berchtold, dërguar 

ambasadorëve të tij në Berlin, Romë dhe Vlorë, mbi telegramin dërguar nga 

ministri i Jashtëm italian, San Giuliano, me të cilin njofton për masat që janë 

në plan të merren nga KNK kundër Esat Pashës. Ambasadori austro-

hungarez udhëzon të rregullojnë qëndrimin e tyre ndaj kolegut italian  

Vjenë, më 22 janar 1914 362 

246.  

Njoftim i Ministrisë së Jashtme austro-hungareze, dhënë guvernatorit 

austro-hungarez në Trieste dhe Ministrisë së Tregtisë në Vjenë, rreth lajmit të 

marrë nga konsulli i Përgjithshëm austro-hungarez në Vlorë, Petrović, për 

çështjen e pagesës së Lloyd-it që ka transportuar 161 komitët për në Trieste  

Vjenë, më 22 janar 1914 363 

247.  

Telegram i konsullit austro-hungarez në Durrës, von Hornbolstel, drejtuar 

Ministrisë së Jashtme austro-hungareze, lidhur me ardhjen e emigrantëve 

shqiptarë nga Azia e Vogël, pasi nuk kishin pranuar të merrnin 

nënshtetësinë turke  

Durrës, më 22 janar 1914 364 

248.  

Letër e Eqrem Bej Vlorës, nga Tirgarten Hotel, në Berlin, drejtuar konsullit të 

Përgjithshëm, Petrović, lidhur me përgatitjet dhe masat që po merreshin për 

ardhjen e Princ Wied-it, me kërkesën që princin ta priste në Durrës për të 

mënjanuar konfliktet politike në qoftë se do ishte pjesë në bordin e anijes 

bashkë me Princin  

Berlin, më 22 janar 1914 364 

249.  

Telegram i kontit Berchtold, në Vjenë, drejtuar baronit Giskra, në Hagë, 

lidhur me telegramin e datës 20 janar, ku informon se kolegu i tij do të 

instruktohet për çdo gjë  

Vjenë, më 22 janar 1914 365 
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250.  

Informacion i nënkonsullit, Majrbouser në Vlorë, drejtuar Ministrisë së 

Jashtme austro-hungareze, lidhur me vendimin që Ismail Bej Qemali mori 

pas kërkesës së Komisionit Ndërkombëtar të Kontrollit, për t’i dorëzuar 

kompetencat e pushtetit këtij të fundit, si e vetmja mundësi për të mundur 

anarkinë brenda vendit  

Vlorë, më 22 janar 1914 366 

251.  

Informacion i konsullit austro-hungarez në Korfuz, Para, drejtuar ministrit të 

Jashtëm austro-hungarez Berchtold, lidhur me ceremonialin martesor të 

delegatit rus pranë Komisionit të Kontrollit, Petrajev me zonjën Brigadin  

Korfuz, më 22 janar 2014 367 

252.  

Telegram i konsullit austro-hungarez në Durrës, Hornbostel, drejtuar 

ministrit të Jashtëm austro-hungarez Berchtold, lidhur me pagesën apo jo të 

librave  

Durrës, më 22 janar 1914 367 

253.  

Njoftim i konsullit austro-hungarez në Shkodër, Halla, drejtuar Berchtold-it, 

lidhur me ndikimin që kishin shkrimet e gazetës “Sedai Millet”, ku 

propagandohej ardhja e një princi mysliman dhe kundër Princ Wied-it  

Shkodër, më 22 janar 1914 368 

254.  

Lajmërim i Ministrisë së Jashtme austro-hungareze, drejtuar Ministrisë së 

Tregtisë së Austrisë, Ministrisë së Tregtisë së Hungarisë si edhe Ministrisë së 

Punimeve Botore të Austrisë, lidhur me plotësimin e nevojës së një inxhinieri 

për Shkodrën  

Vjenë, më 22 janar 1914 369 

255.  

Telegram i Ministrisë së Jashtme austro-hungareze, drejtuar kontit Ottokar 

Czernin në Bukuresht, lidhur me garancinë e huasë për Shqipërinë, por kjo 

do të varej nga qëndrimi i qeverive gjermane dhe italiane  

Vjenë, më 23 janar 1914 370 

256.  

Telegram i nënkonsullit në Vlorë, Majerhofer, drejtuar konsullit të 

Përgjithshëm austro-hungarez në Shqipëri, Petrović, ku e informon mbi 
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masat e marra nga Komisioni Ndërkombëtar i Kontrollit, ndaj bandave 

greke që janë futur në territorin shqiptar të jugut  

Vlorë, më 23 janar 1914 370 

257.  

Telegram i kontit Berchtold, Vjenë, drejtuar kontit Czernin, në Bukuresht, ku 

i kthen përgjigje mbi telegramin Nr.24 datë 23 janar të këtij muaji, mbi 

caktimin e ministrit austro-hungarez për në Shqipëri, i cili do të bëhej vetëm 

pas ardhjes së Princ Wied-it  

Vjenë, më 23 janar 1914 371 

258.  

Telegram i konsullit austro-hungarez në Shkup, Jelicka, drejtuar Ministrisë 

së Jashtme austro-hungareze lidhur me lëvizjen e trupave dhe mjeteve 

ushtarake në zonën e Gostivarit, Dibrës, Ferizaj  

Shkup, më 23 janar 1914 371 

259.  

Telegram i kontit Berchtold, drejtuar kontit Franc Harrach, ku i paraqet 

inventarin e anijes “Drazica”, për nevojat e Princ Wied-it  

Vjenë, më 23 janar 1914 372 

260.  

Ambasadori austro-hungarez në Holandë, P. Giskra, vë në dijeni ministrin e 

Jashtëm në Vjenë, mbi vendimin e qeverisë holandeze për emërimin e 

kolonelit de Veer, si gjeneral major në krye të oficerëve që do të dërgohen 

me mision në Shqipëri  

Hagë, më 23 janar 1914 373 

261.  

Informacion i nënkonsullit austro-hungarez në Prizren, Kolrus, drejtuar 

Berchtold-it, të cilin e informon mbi situatën në kufirin verior të Shqipërisë, 

ku kishte shkelje nga pala serbe dhe malazeze  

Prizren, më 23 janar 1914 374 

262.  

Telegram i konsullit të Përgjithshëm në Shqipëri, Petrović, drejtuar kontit 

Berchtold, lidhur me dorëzimin e pushtetit nga Ismail Qemali dhe marrja e 

tij nga ana e Komisionit të Kontrollit  

Vlorë, më 24 janar 1914 376 

263.  

Raport i Ministrisë së Jashtme austro-hungareze, ku jepet informacioni për 

ndikimin italian dhe austro-hungarez në Shqipëri, duke u mbështetur në 
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artikullin e gazetës “Reichspost” Nr.6302, datë 24 janar 1914, “Austria në 

Shqipëri”  

Vjenë, më 24 janar 1914 377 

264.  

Telegram i kontit Berchtold, Vjenë, drejtuar kontit Széchényi, në Berlin, ku e 

informon për lëvizjen e Buchbergerit për në Berlin  

Vjenë, më 24 janar 1914 379 

265.  

Raport i konsullit të Përgjithshëm austro-hungarez në Vjenë, A.Rappaport, 

drejtuar departamentit të financave, lidhur me likuidimin e shumës 1500 

korona, për Eqrem Bej Vlorën  

Vjenë, më 24 janar 1914 379 

266.  

Raport i Ministrisë së Jashtme austro-hungareze, drejtuar ambasadës austro-

hungareze në Romë, konsullatës austro-hungareze në Shkodër, Durrës dhe 

Vlorë, lidhur me aspiratat austriake dhe italiane në Shqipëri  

Vjenë, më 24 janar 1914 380 

267.  

Telegram i konsullit austro-hungarez në Shkup, Jeliçka, drejtuar Ministrisë 

së Jashtme austro-hungareze, lidhur me situatën në Prizren, e ardhjes së disa 

agjitatorëve serbë si edhe kërkesës së vllehve maqedonas për autonomi, 

drejtuar Rumanisë  

Shkup, më 24 janar 1914 381 

268.  

Telegram i konsullit austro-hungarez në Shkup, Jeliçka, drejtuar Ministrisë 

së Jashtme austro-hungareze, lidhur me lëvizjet e trupave ushtarake serbe, 

përgjatë kufirit shqiptar me pretendimin e mbrojtjes së kufirit  

Shkup, më 24 janar 1914 381 

269.  

Shkresë private e konsullit të Përgjithshëm në Vjenë, Rappaport, drejtuar 

Eqrem Bej Vlorës, lidhur me mundësinë e vënies në dispozicion të një vapori 

për të shërbyer gjatë ceremonialit të udhëtimit të Princ Wied-it  

Vjenë, më 24 janar 1914 382 

270.  

Falënderimet e konsullit të Përgjithshëm në Vjenë, Rappaport, drejtuar 

ambasadorit gjerman, Tachirsky, lidhur me relacionin përfundimtar të 

delegatit gjerman pranë Komisionit të Kontrollit Në Shqipërinë e Jugut  
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Vjenë, më 24 janar 1914 383 

271.  

Informacion i zëvendëskonsullit austro-hungarez në Prizren, Kohlrus, 

drejtuar kontit Berchtold, lidhur me pengesat që hasin famullijtë e zonave të 

Zllokuçanit (Mal i Zi), mbi funksionimin e meshave në territorin serb  

Prizren, më 25 janar 1914 383 

272.  

Dëftesë ku informohet se Preng Bib Doda, ka marrë 75 napolona ar, nga 

konsullata e Përgjithshme austro-hungareze, në Shkodër, e miratuar nga 

Ministria e Jashtme në Vjenë  

Shkodër, më 25 janar 1914 384 

273.  

Informacion i konsullit austro-hungarez në Durrës, Hornbostel, drejtuar 

ministrit të Jashtëm austro-hungarez Berchtold, lidhur me veprimtarinë e 

njerëzve të Esat Pashës në Starovë, si edhe një përshkrim të situatës në 

Shqipëri  

Durrës, më 25 janar 1914 385 

274.  

Njoftim i konsullit të Përgjithshëm austro-hungarez në Shqipëri, Petrović, 

drejtuar kontit Berchtold, Vjenë, lidhur me bashkëpunimin me Esat Pashën 

për të organizuar xhandarmërinë, flitet edhe për një marrëveshje të Esatit me 

Greqinë për krahinën e Korçës  

Vlorë, më 25 janar 1914 386 

275.  

Notë e Ministrisë së Jashtme austro-hungareze drejtuar Ministrisë së 

Tregtisë, Vjenë dhe Markrgaf Pallavicini-t, në Stamboll, lidhur me 

argumentin që kishte dhënë konsulli i Përgjithshëm Petrović, për 

mosmarrjen në bord të anijes asnjë nga ish robërit e luftës dhe të tjerë 

udhëtarë që kërkonin të ktheheshin nga Turqia në atdhe  

Vjenë, më 25 janar 1914 387 

276.  

Notë e Ministrisë së Tregtisë së Hungarisë, drejtuar Ministrisë së Jashtme 

austro-hungareze, lidhur me masat e mara ndaj notës Nr.344 datë 24 janar, 

për pezullimin e transportit të udhëtarëve shqiptarë nga Turqia për në 

Shqipëri  

Budapest, më 25 janar 1914 388 
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277.  

Telegram nga komanda e anijes “Misurata”, drejtuar stacionit Pola, ku e 

informon për mbërritjen në Vlorë të saj, si edhe për nisjen e anijes “Iride” për 

në Barletë  

Vjenë, më 25 janar 1914 389 

278.  

Telegram i konsullit të Përgjithshëm austro-hungarez në Shqipëri, Petrović, 

drejtuar ambasadorit austro-hungarez në Romë, Mérey, ku i kërkon që të 

gjejë mbështetjen pranë qeverisë italiane, në qoftë se Anglia nuk do të ishte 

garant për formimin e xhandarmërisë shqiptare, si edhe suportin teknik  

Vjenë, më 25 janar 1914 389 

279.  

Telegram i konsullit austro-hungarez në Shkodër, Halla, drejtuar kontit 

Berchtold, në Vjenë, lidhur me artikullin në gazetën “Besa Shqyptare” për 

çështjen e kryeqytetit ku në listë ishte edhe Shkodra  

Shkodër, në 26 janar 1914 390 

280.  

Telegram i konsullit austro-hungarez në Shkup, Jeliçka, drejtuar Ministrisë 

së Jashtme austro-hungareze, ku e informon mbi lëvizjet e trupave ushtarake 

në Serbi, si edhe në drejtim të Ferizaj, Dibër, Veles dhe Gjevgjeli  

Shkup, më 26 janar 1914 391 

281.  

Telegram i konsullit Halla, në Shkodër, drejtuar ministrit të Jashtëm 

Berchtold, lidhur me lutjet e krahinës së Krajnës që të mos përfshihet në 

Malin e Zi  

Shkodër, më 26 janar 1914 391 

282.  

Telegram i kontit Berchtold, në Vjenë, drejtuar disa konsullatave austro-

hungareze në vendet europiane, lidhur me zgjerimin e kompetencave të 

Komisionit të Kontrollit në Shqipëri, për shkak të rrethanave që ndodhej 

Shqipëria, kompetencat e reja të ishin të kontrolluara  

Vjenë, më 26 janar 1914 392 

283.  

Telegram i kontit Berchtold, drejtuar nga Vjena ambasadorit austro-

hungarez në Romë, Mérey, lidhur me informacionet e marra nga gazeta 

franceze, për krijimin nga italianët të një trupë-ekspedite për në Shqipëri  

Vjenë, më 26 janar 1914 394 
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284.  

Telegram i Ministrisë së Jashtme austro-hungareze, në Vjenë, drejtuar 

konsullit austro-hungarez Petrović, në Vlorë dhe ambasadorit Méreyt, në 

Romë, në lidhje me përgjigjen e telegramit Nr.55 datë 25 janar, për 

përcaktimin e anijes që do të shoqëronte Princ Wied-in për në Shqipëri  

Vjenë, më 26 janar 1914 394 

285.  

Telegram i ministrit të Jashtëm austro-hungarez, kontit Berchtold, drejtuar 

konsullit austro-hungarez në Durrës, Hornbostel, lidhur me furnizimin dhe 

çmimin e librave mësimorë për në Shqipëri  

Vjenë, më 26 janar 1914 395 

286.  

Notë e Ministrisë së Jashtme austro-hungareze drejtuar ambasadorëve në 

Peterburg, Romë, Stamboll, lidhur me qëndrimin e qeverisë austro-

hungareze për marrjen përsipër ashtu si edhe fuqitë e tjera, të garancisë për 

materialet dhe reformat në xhandarmërinë e Shqipërisë  

Vjenë, më 26 janar 1914 396 

287.  

Informacion i konsullit austro-hungarez në Durrës, Hornbostel, drejtuar 

kontit Berchtold, lidhur me gjendjen e vendit pas dorëheqjes se Ismail Bej 

Qemalit nga qeveria e përkohshme, si dhe rezultati i misionit të Myfit Beut 

për të qetësuar gjendjen në vend  

Durrës, më 26 janar 1914 397 

288.  

Kërkesë e Ministrisë së Luftës austro-hungareze, drejtuar Ministrisë së 

Jashtme austro-hungareze, në Vjenë, lidhur me informimin në qoftë se do të 

kishte zëvendësim për një kapiten të detashmentit të Shkodrës, Hajnrih 

Vorkan  

Vjenë, më 26 janar 1914 398 

289.  

Telegram i kontit Berchtold, në Vjenë, drejtuar kontit Széchényi, lidhur me 

telegramin e dërguar datë 27 janar, Nr.46 mbi përcaktimin e kryeqytetit 

shqiptar. Ai mendon se zgjedhja është vetëm e Princ Wied-it  

Vjenë, më 27 janar 1914 398 
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290.  

Telegram i Otto-s, në Cetinë, drejtuar Ministrisë së Jashtme austro-

hungareze, në lidhje me mendimin e punonjësit rus, për përcaktimin e 

kufijve, sidomos kalimin e Vermoshit, Malit të Zi  

Cetinë, më 27 janar 1914 399 

291.  

Informacion i ambasadorit austro-hungarez në Romë, Mérey, drejtuar 

Ministrisë së Jashtme austro-hungareze, në lidhje me situatën politike në 

Shqipëri, në veçanti dy rrymat që janë më të fuqishme në jetën politike 

shqiptare  

Romë, më 27 janar 1914 399 

292.  

Telegram i atasheut konsullor austro-hungarez në Durrës, Hornbostel, 

drejtuar ministrit të Jashtëm austro-hungarez, kontit Berchtold, lidhur me 

çmimin e librave mësimorë për Hamit Bej Toptani  

Durrës, më 27 janar 1914 401 

293.  

Telegram i ministrit austro-hungarez nga legata në Cetinë, Otto, drejtuar 

konsullatës austro-hungareze në Prizren, lidhur me taksën e duhanit në 

Gjakovë  

Cetinë, më 27 janar 1914 401 

294.  

Telegram i nënkonsullit austro-hungarez në Vlorë, Masjerbouser, drejtuar 

kontit Berchtold, ku e informon lidhur me ndërrimin e anijes “Çepel” me atë 

“Panter”  

Vlorë, më 27 janar 1914 402 

295.  

Informacion i zëvendëskonsullit në Prizren, Kohlrus, drejtuar kontit 

Berchtold, ku e informon lidhur me gjendjen e popullsisë në viset e Kosovës 

nën sundimin serb  

Prizren, më 27 janar 1914 403 

296.  

Telegram i ambasadorit Mérey, në Romë, drejtuar kontit Berchtold, lidhur 

me sekretarët e Komisionit Ndërkombëtar të Kontrollit, mbi urdhëresën 

Nr.5227 datë 6 nëntor 1913  

Romë, më 27 janar 1914 404 
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297.  

Telegram i konsullit Petrović, drejtuar nga Vlora, konsullit të Përgjithshëm 

austro-hungarez në Vjenë, Rappaport, lidhur me situatën politike në 

Shqipëri, si dhe postin që mund të zbuste qëndrimin e Esat Pashës  

Vlorë, më 28 janar 1914 405 

298.  

Raport i kontit Berchtold, në Vjenë, drejtuar konsullatës austro-hungareze në 

Shkodër dhe ambasadorit Mérey, në Romë, lidhur me kërkesat e banorëve të 

Vermoshit për ndihmë, ku ai jep pëlqimin e tij për të ndihmuar, gjithashtu 

pret edhe përgjigje të reagimit të qeverisë italiane  

Vjenë, më 28 janar 1914 406 

299.  

Telegram i ambasadorit austro-hungarez në Berlin, Széchényi, drejtuar 

ministrit të Jashtëm, kontit Berchtold, lidhur me kërkesën e Princ Wied-it për 

të ndihmuar me një anije, që do t’i shërbente gjatë udhëtimit në Shqipëri  

Berlin, më 28 janar 1914 407 

300.  

Informacion i ambasadorit austro-hungarez në Stamboll, Pallavicini, drejtuar 

kontit Berchtold, lidhur me dërgimin e emigrantëve shqiptarë nga Stambolli 

për në Shqipëri me anë të anijes Lloyd-i, pasi një pjesë e mirë e këtyre 

emigrantëve ishin problematik  

Konstandinopojë, më 28 janar 1914 408 

301.  

Telegram i kontit Berchtold, drejtuar ambasadorit Mérey, në Romë, lidhur 

me telegramin Nr.43 datë 13 të këtij muaji, ku ishte informuar nga Otto, në 

lidhje me Vermoshin  

Vjenë, më 28 janar 1914 409 

302.  

Telegram i konsullit austro-hungarez në Mitrovicë, Umlauf, drejtuar 

ambasadorit Giesl në Beograd si edhe kontit Berchtold, ku informon lidhur 

me lëvizjen ushtarake nga Serbia për në Novi Pazar  

Mitrovicë, më 28 janar 1914 409 

303.  

Telegram i konsullit austro-hungarez në Shkodër, Halla, drejtuar konsullit të 

Përgjithshëm Petrović, lidhur me një incident pas festës së Savas, midis 

ortodoksëve bashkë me disa nxënës malazez, kundrejt një grupi shqiptarësh  

Shkodër, më 28 janar 1914 411 
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304.  

Telegram i ambasadorit austro-hungarez në Romë, Mérey, drejtuar kontit 

Berchtold, lidhur me përgjigjen e telegramit Nr.14 datë 12 janar, ku ministri 

italian nga legata në Cetinë ishte udhëzuar që të zbatohen vendimet e 

Londrës për kufijtë e Shqipërisë në Vermosh  

Romë, më 28 janar 1914 412 

305.  

Telegram i ish kryetarit të qeverisë së përkohshme shqiptare, Ismail Qemali, 

drejtuar kontit Berchtold, ku e falënderon për përkrahjen që ai i ka dhënë 

gjatë qeverisjes, si edhe mbështetjen e madhe që i ka dhënë popullit shqiptar  

Vlorë, më 28 janar 1914 412 

306.  

Telegram i konsullit Jeliçka, në Shkup, drejtuar Ministrisë së Jashtme të 

Austro-Hungarisë, lidhur me lëvizjet e trupave e mjeteve ushtarake nga 

Serbia për në Dibër, Gostivar, masat e marra nga serbët për sekuestrimin e 

mallrave në këto zona, si edhe propagandën e klerikëve ortodoksë  

Shkup, më 28 janar 1914 413 

307.  

Informacion nga një njeri anonim, drejtuar Ministrisë së Jashtme austro-

hungareze, ku e informon lidhur mbi ndihmën e Italisë për zhvillimin e 

kolonisë shqiptare në Itali dhe i kërkohet që këtë ndikim ta kishte edhe 

Austro-Hungaria, pasi i kishte të gjitha mundësitë  

Më 28 janar 1914 414 

308.  

Shkresë e shefit të Seksionit të Ministrisë së Financave, Thalloczy, drejtuar 

Ministrisë së Jashtme, në lidhje me përcaktimin e stemës së Shqipërisë, ku 

një vendim kryesor duhet të merrte sovrani i shtetit shqiptar, Princ Wied-i  

Vjenë, më 29 janar 1914 415 

309.  

Telegram i konsullit austro-hungarez në Shkodër, Halla, drejtuar konsullit të 

Përgjithshëm austro-hungarez në Shqipëri, Petrović, ku e informon lidhur 

me ndarjen administrative të disa fshatrave të Lezhës, që t’iu 

bashkëngjiteshin Durrësit, gjë që mund të sillte pakënaqësi nga ana e kësaj 

popullsie, për arsyen se ishin katolikë, si edhe kishin qenë kundërshtarë të 

Esat Pashës  

Shkodër, më 29 janar 1914 416 
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310.  

Telegram i Ministrisë së Jashtme austro-hungareze në Vjenë, drejtuar Mérey-

t në Romë, lidhur me ndarjen e posteve administrative në Shqipëri, me 

Italinë  

Vjenë, më 29 janar 1914 417 

311.  

Telegram i të dërguarit austro-hungarez Giskra, drejtuar kontit Berchtold, 

lidhur me oficerët holandezë në Shqipëri, dhe marrjen e lejes për të qenë 

provizorisht në shërbimin shqiptar  

Hagë, më 29 janar 1914 418 

312.  

Informacion i konsullit austro-hungarez Kral, në Selanik, drejtuar kontit 

Berchtold, lidhur me bisedën që kishte bërë me Hamdi Beun për çështjen 

shqiptare dhe qëndrimin e Esat Pashës për Shqipërinë e Jugut  

Selanik, më 29 janar 1914 419 

313.  

Informacion i Eqrem Bej Vlorës, në Berlin, drejtuar konsullit të Përgjithshëm 

austro-hungarez Rappaport, ku i shpreh fillimisht falënderimet për 

mbështetjen, gjithashtu i paraqet edhe një pasqyrim të udhëtimit të Princ 

Wied-it përgjatë Italisë dhe situatës politike që e pret në Shqipëri  

Berlin, më 29 janar 1914 421 

314.  

Telegram i konsullit austro-hungarez në Shkodër, Halla, drejtuar kontit 

Berchtold, lidhur me çështjen e vartësisë administrative të Kurbinit, Gurrëzit 

etj., në qoftë se do t’i përkisnin Lezhës apo Durrësit, por sipas mendimit të 

imzot Bumçit, popullsia e kësaj zone nuk i nënshtrohej vullnetarisht Esat 

Pashës, pasi kishin pasur konflikte të vazhdueshme me të  

Shkodër, më 29 janar 1914 423 

315.  

Raport i konsullatës austro-hungareze në Bari, drejtuar kontit Berchtold, 

lidhur me lajmet e gazetës italiane për formimin e një korpusi italian për 

ekspedita në Shqipëri, gjë e cila ishte e pamundur për momentin  

Bari, më 29 janar 1914 424 

316.  

Raport i atasheut ushtarak austro-hungarez në Stamboll, drejtuar kontit 

Berchtold, lidhur me kandidaturën e Izet Pashës për fronin shqiptar, do të 

ishte i mundur në qoftë se edhe Fuqitë e Mëdha e në veçanti Austro-
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Hungaria dhe Italia do të ishin dakord, në të kundërt ai nuk do të pranonte 

të rrezikonte karrierën e tij të deritanishme  

Konstandinopojë, më 29 janar 1914 426 

317.  

Telegram i stacionit të Marinës, drejtuar Ministrisë së Luftës austro-

hungareze, lidhur me përdorimin e anijes “Panter” për delegacionin anglez 

dhe gjerman në Durrës, gjë e cila ishte konfirmuar edhe nga Ministria e 

Jashtme austro-hungareze  

Vjenë, më 29 janar 1914 428 

318.  

Telegram i kontit Berchtold, në Vjenë, drejtuar ambasadorit austro-hungarez 

në Romë, Mérey, lidhur me mendimin e markezit di San Giuliano-s, për 

përfaqësimin e Shqipërisë  

Vjenë, më 29 janar 1914 429 

319.  

Informacion i Ernest Krahl, drejtuar kontit Berchtold, lidhur me simbolet 

shtetërore që do të mund të përdorte Princ Wied-i  

320. 430 

Telegram i kontit Berchtold, në Vjenë, drejtuar konsullatës austro-hungareze 

në Durrës, lidhur me informacionet e marra nga drejtoria e policisë së 

Triestes, për mundësinë e një atentati ndaj Izet Pashës, nga shqiptari 

Abdurahman Karatagia  

Vjenë, më 30 janar 1914 430 

321.  

Telegram i kontit Berchtold, drejtuar kontit Otto Czernin, në Shën-Peterburg, 

lidhur me telegramin Nr.27 datë 27 janar, mbi përgatitjen e një ekspedite të 

një korpusi italian në Shqipëri gjë që nuk ishte e sigurt  

Vjenë, më 30 janar 1914 430 

322.  

Telegram i nënkonsullatës austro-hungareze në Brindisi, drejtuar kontit 

Berchtold, lidhur me bisedën që kishte bërë me konsullin turk, lidhur me 

Beqir Beun, që kishte vizituar Brindisin dhe mendohej se do të shkonte 

privatisht në Shqipëri, për të organizuar çeta kundër forcave vullnetare 

greke  

Brindisi, më 30 janar 1914 431 
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323.  

Raport i nënkonsullit austro-hungarez në Brindisi, drejtuar ambasadorit 

austro-hungarez në Romë, von Mérey, ku i raporton në lidhje me masat 

italiane për formimin e një korpusi për ekspeditë në Shqipëri, gjë që nuk 

ishte i vërtetë  

Brindisi, më 30 janar 1914 432 

324.  

Telegram i Giskra, dërguar kontit Berchtold, me një informacion të detajuar 

lidhur me oficerët holandezë në Shqipëri, dhe opinionin holandez kundër 

Austro-Hungarisë  

Hagë, më 30 janar 1914 433 

325.  

Telegram i konsullit austro-hungarez në Shkup, Jeliçka, drejtuar Ministrisë 

së Jashtme austro-hungareze, ku e informon mbi lëvizjet e trupave serbe, si 

dhe ndihmën materiale dhe ushqimore që mendohet se vijnë nga Rusia  

Shkup, më 30 janar 1914 436 

326.  

Telegram i përfaqësuesve të disa qyteteve të Shqipërisë së Jugut drejtuar 

Fuqive të Mëdha, në lidhje me gjendjen e Shqipërisë së Jugut ku ushtria 

greke kishte pushtuar disa territore, dhe kërkohej që të ndërhyhej nga ana e 

Fuqive të Mëdha  

Vlorë, më 30 janar 1914 436 

327.  

Telegram i Ministrisë së Jashtme austro-hungareze në Vjenë, drejtuar 

ambasadorit austro-hungarez, Mérey në Romë , lidhur me udhëtimin e Princ 

Wied-it me anije për në Shqipëri  

Vjenë, më 30 janar 1914 437 

328.  

Telegram i stacionit Pola, drejtuar Ministrisë së Luftës, Seksionit të Marinës, 

lidhur me lëvizjen e anijes “Panter”, nga Vlora për në Durrës  

Vjenë, më 30 janar 1914 439 

329.  

Telegram i Ministrisë së Jashtme austro-hungareze, drejtuar kontit Ottokar 

Czernin, në Bukuresht, në lidhje me kalimin e baron Bornemizhës në 

kabinetin e qeverisë së Wied-it, në shërbim të Shqipërisë  

Vjenë, më 31 janar 1914 439 
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330.  

Telegram i zëvendëskonsullit austro-hungarez në Prizren, Kohlrus, drejtuar 

eprorëve në Ministrinë e Jashtme, në lidhje me konfliktet midis serbëve dhe 

disa kaçakëve shqiptarë  

Prizren, më 31 janar 1914 440 

331.  

Raport i atasheut konsullor në Durrës, Hornbostel, drejtuar kontit Berchtold, 

lidhur me një raport të mëparshëm Nr.324 datë 31 dhjetor 1913, mbi pagesat 

e shpenzimeve mjekësore të T.A.Kajës dhe Shaban Mustafës  

Durrës, më 31 janar 1914 441 

332.  

Deklaratë e myslimanëve të Leskovikut, drejtuar kontit Berchtold, ku i 

shprehin se janë shumë të lumtur nga prania e trupave helene që kishin 

pushtuar këto toka dhe kërkonin që kjo gjendje të mos ndryshonte  

Janar 1914 441 

333.  

Raport i zëvendëskonsullit austro-hungarez, në Berlin, Buchberger, drejtuar 

kryekonsullit Rappaport, në Vjenë, mbi pritjen që i ka rezervuar Princ Wied-

it dhe përshtypjet e para rreth personalitetit të tij  

Berlin, më 1 shkurt 1914 442 

334.  

Relacioni i ministrit Fuqiplotë të Austro-Hungarisë në Cetinë, Otto, drejtuar 

kontit Berchtold, mbi përpjekjet e përfaqësuesve të Aleancës Tripalëshe, për 

largimin e trupave malazeze nga Vermoshi  

Cetinë, më 1 shkurt 1914 447 

335.  

Raport i ministrit Fuqiplotë austro-hungarez në Cetinë, Otto, për kontin 

Berchtold, lidhur me mendimin e argjipeshkvit të Tivarit, për shkëmbimin e 

krahinave të Hotit dhe Grudës me Kelmendin  

Cetinë, më 1 shkurt 1914 449 

336.  

Letër e baronit Giskra, drejtuar ministrit të Jashtëm të Holandës, në Hagë, 

lidhur me gatishmërinë e qeverisë austro-hungareze, për të garantuar 

statusin juridik dhe material të oficerëve holandezë në Shqipëri  

Hagë, më 1 shkurt 1914 450 
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337.  

Telegram i konsullit austro-hungarez në Shkup, Jeliçka, drejtuar eprorëve në 

Vjenë, mbi ardhjen nga Rusia të ndihmave ushqimorë dhe armatimeve për 

popullsinë civile serbe  

Shkup, më 1 shkurt 1914 451 

338.  

Telegram i konsullit austro-hungarez në Shkup, Jeliçka, drjtuar autoriteteve 

në Vjenë mbi ardhjen nga Selaniku dhe nisja drejtë Dibrës te ish kolonelit 

turk Sadik Beu dhe hoxha Halil Sabri Beu  

Shkup, më 1 shkurt 1914 451 

339.  

Informacion i komisarit të Komisionit të Kontrollit për Shqipërinë, Petrović, 

në Vlorë, drejtuar kontit Berchtold, mbi kthimin e raportit të ambasadorit 

Mérey, lidhur me disa shpenzime të zyrave të komisionit  

Vlorë, më 1 shkurt 1914 452 

340.  

Raport i baronit Giskra, drejtuar kreut të diplomacisë austro-hungareze, 

kontit Berchtold në Vjenë, rreth polemikave në shtyp mbi artikullin “Oficerët 

holandezë në Shqipëri”  

Hagë, më 2 shkurt 1914 452 

341.  

Informacion i ambasadorit Mérey nga Roma, drejtuar ministrit të Jashtëm 

Berchtold, mbi përgënjeshtrimin e lajmit se djemtë e Isa Boletinit dhe Myfid 

Bej Libohovës, ndjekin studimin në një shkollë ushtarake në Torino  

Romë, më 2 shkurt 1914 457 

342.  

Telegram i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Austro-Hungarisë drejtuar 

ambasadorit Mérey në Romë dhe ministrit Fuqiplotë në Athinë, Szilassy, 

mbi njoftimin e konsullit Petrović, rreth luftimeve midis xhandarmërisë 

shqiptare dhe banorëve grekë në fshatin Qesarakë të Kolonjës  

Vjenë, më 2 shkurt 1914 457 

343.  

Njoftim i ambasadorit Mérey nga Roma, drejtuar kontit Berchtold, lidhur me 

përgënjeshtrimin e lajmit të krijimit të një korpusi italian të destinuar për një 

ekspeditë në Shqipëri  

Romë, më 2 shkurt 1914 458 
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344.  

Telegram i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Austro-Hungarisë drejtuar 

përfaqësive të saj, lidhur me pranimin nga qeveria gjermane dhe italiane e 

kërkesave të famullitarit të Zumbit  

Vjenë, më 2 shkurt 1914 459 

345.  

Përgjigje e telegramit që konsulli austro-hungarez në Durrës, Hornbostel, 

drejtuar eprorit në Vjenë, lidhur me disa informata për një shqiptar nga 

Kosova  

Durrës, më 2 shkurt 1914 460 

346.  

Raport i konsullit austro-hungarez në Shkodër, Halla, drejtuar kontit 

Berchtold, lidhur me kërkesat e Preng Bib Dodës dhe Marka Gjonit për një 

subvencion, si personalitet me influencë në Shqipërinë e Veriut  

Shkodër, më 2 shkurt 1914 460 

347.  

Relacion i Ministrisë austro-hungareze të Luftës, për Ministrinë e Punëve të 

Jashtme, mbi qëndrimin e autoriteteve serbe ndaj detashmentit shoqërues të 

Komisionit të Caktimit të Kufijve Veriorë  

Vjenë, më 3 shkurt 1914 463 

348.  

Raport i delegatit austro-hungarez pranë Komisionit për Caktimin e Kufijve 

Veriorë shqiptar, kolonelit Micël, për kontin Berchtold, lidhur me nisjen e 

kapitenit Pop në Firenze për të kompozuar hartën e kufijve  

Vjenë, më 3 shkurt 1914 464 

349.  

Telegram i kontit Berchtold drejtuar ambasadorëve, Szögyenyi* në Berlin 

dhe Mérey në Romë, mbi caktimin e një anijeje për udhëtimin e Princ Wied-

it në Shqipëri  

Vjenë, më 3 shkurt 1914 465 

350.  

Telegram i Ministrisë së Punëve të Jashtme për ambasadorin Mérey në Romë 

dhe komisionerin pranë Komisionit Ndërkombëtar të Kontrollit, Petrović në 

Vlorë, mbi lëvizjen e dy stacioneve nga Vlora në Durrës  

Vjenë, më 3 shkurt 1914 466 
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351.  

Notë e Ministrisë së Punëve të Jashtme në Vjenë, drejtuar Ministrisë së 

Luftës, mbi aprovimin e lëvizjes të kapitenit Vorka, nga detashmenti austro-

hungarez në Shkodër  

Vjenë, më 3 shkurt 1914 467 

352.  

Raport i ambasadorit austro-hungarez në Londër, Mensdorff, dërguar kontit 

Berchtold, lidhur me pikëpamjet e qeverisë angleze mbi vështirësitë për 

krijimin e zonave neutrale përgjatë kufirit verior  

Londër, më 4 shkurt 1914 467 

353.  

Raport i atasheut konsullor austro-hungarez në Durrës, Hornbostel, drejtuar 

kontit Berchtold, mbi pretendimet e gazetës “Reichspost”, lidhur me një 

trajtim preferencial të firmave tregtare italiane  

Durrës, më 4 shkurt 1914 469 

354.  

Telegram i Ministrisë së Punëve të Jashtme në Vjenë, drejtuar ambasadorit 

Szögyenyi, në Berlin, lidhur me qëndrimin e qeverisë italiane për vendimin e 

Princ Wied-it për të pranuar fronin e Shqipërisë  

Vjenë, më 4 shkurt 1914 470 

355.  

Mbi kthimin e një shkrese të Ministrisë së Punëve të Jashtme në Vjenë, lidhur 

me barazinë e rrogave të oficerëve dhe trupave të angazhuara pranë 

Komisionit të Caktimit të Kufijve Veriorë dhe Verilindorë  

Vjenë, më 4 shkurt 1914 470 

356.  

Telegrame të Ministrisë së Punëve të Jashtme, drejtuar ambasadorëve 

Mérey, Szögyenyi dhe Pallavicini, mbi gatishmërinë e shprehur nga qeveria 

italiane që Princ Wied-i të shoqërohet në udhëtimin e tij në Shqipëri nga një 

luftanije e saj  

Vjenë, më 4 shkurt 1914 471 

357.  

Njoftim i zëvendëskonsullit austro-hungarez në Prizren, Kohlrus, drejtuar 

kontit Berchtold, mbi lëvizjen e trupave ushtarake drejt Serbisë  

Prizren, më 4 shkurt 1914 472 
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358.  

Raport i zëvendëskonsullit austro-hungarez në Manastir, Zitkovski, drejtuar 

ministrit të Punëve të Jashtme Berchtold, mbi deklarimin e kolonel 

Kondulis-it për rikthimin e forcave greke në fshatrat Panarit e Treskë, të 

marra nga Sali Butka  

Manastir, më 4 shkurt 1914 473 

359.  

Përkthimi i një artikulli të gazetës “Nieuve Courraunt”, Hagë, 4 shkurt 1914, 

titulluar “Holandezët në Shqipëri…”  

Hagë, më 4 shkurt 1914 473 

360.  

Raport i diplomatit të Austro-Hungarisë në Hagë, Giskra, drejtuar kontit 

Berchtold në Vjenë, mbi çështjen e oficerëve holandezë në Shqipëri  

Hagë, më 4 shkurt 1914 477 

361.  

Informacion i baronit Giskra nga Haga, për ministrin e Jashtëm Berchtold, 

mbi qëndrime kontradiktore të shtypit vendas lidhur me çështjen e dërgimit 

të oficerëve holandezë në Shqipëri  

Hagë, më 4 shkurt 1914 478 

362.  

Relacion i baronit Giskra, drejtuar nga Haga, për autoritetet në Vjenë, lidhur 

me artikullin e gazetës “Nieuven Courrant” titulluar “Përshtypje nga 

Shqipëria”  

Hagë, më 4 shkurt 1914 478 

363.  

Raport i kapitenit te anijes M.T “Panter”, për eprorët në Vjenë, mbi 

udhëtimin drejt Durrësit të delegacionit anglez dhe gjerman të Komisionit të 

Kontrollit  

5 shkurt 1914 479 

364.  

Letër e përfaqësuesit të Byrosë së Korrespondencës Telegrafike Pik, drejtuar 

këshilltarit të konsullatës austro-hungareze në Vlorë, ku kërkon të ndërhynte 

pranë Qeverisë Provizore për ruajtjen e nivelit të përgjysmuar të taksës 

telegrafike  

Vjenë, më 5 shkurt 1914 481 
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365.  

Letër private e ministrit të Jashtëm, kontit Berchtold, drejtuar shefit të 

Seksionit të Financave, L. Thalloczy, ku e falënderon për dërgimin e 

ekzemplarëve të stemës shtetërore shqiptare  

Vjenë, më 5 shkurt 1914 482 

366.  

Telegram i Ministrisë së Jashtme të Austro-Hungarisë, drejtuar konsullit të 

Përgjithshëm Petrović në Vlorë, mbi dërgimin e tre ekzemplarëve të stemës 

shtetërore shqiptare, të punuara nga L. Thalloczy  

Vjenë, më 5 shkurt 1914 483 

367.  

Relacion i përfaqësuesit austro-hungarez në Hagë, Giskra, drejtuar kontit 

Berchtold, mbi qëndrimin e shtypit vendas lidhur me dërgimin e oficerevë 

holandezë në Shqipëri  

Hagë, më 5 shkurt 1914 483 

368.  

Letër personale e kontit Giskra nga Haga, drejtuar editorit Montlog në 

Vjenë, mbi qëndrimin mbështetës të gazetës “Nieuven Courant” ndaj 

vendimit të dërgimit të oficerëve holandezë në Shqipëri dhe polemikën me 

korrespondentin e saj në Stamboll  

Hagë, më 5 shkurt 1914 484 

369.  

Njoftim i Ministrisë së Punëve të Jashtme, për kryeministrat e Austrisë dhe 

Hungarisë, mbi kërkesën e mëparshme të Ismail Qemalit lidhur me hartimin 

e një programi të administrimit të vendit dhe vazhdimin e tij me ardhjen e 

Princ Wied-it  

Vjenë, më 5 shkurt 1914 486 

370.  

Telegram i konsullit austro-hungarez në Shkup, Jeliçka, për eprorët në Vjenë, 

mbi lëvizje të trupave serbe drejt Dibrës, Ohrit, Gostivarit dhe Manastirit  

Shkup, më 5 shkurt 1914 488 

371.  

Telegram i Ministrisë së Punëve të Jashtme në Vjenë, për konsullin e 

Përgjithshëm Petrović në Vlorë dhe ambasadorin Mérey në Romë, mbi 

udhëtimin drejt Durrësit të dy anëtarëve të Komisionit të Kontrollit  

Vjenë, më 5 shkurt 1914 488 
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372.  

Raport i konsullit austro-hungarez në Shkodër, Halla, për kryediplomatin, 

Berchtold, lidhur me nevojën e përfshirjes në administratë të elementëve 

vendor  

Shkodër, më 6 shkurt 1914 489 

373.  

Telegram i Ministrisë së Punëve të Jashtme në Vjenë, drejtuar konsullit 

Petrović në Vlorë, mbi kërkesën e xhandarmërisë për dorëzimn e Korçës dhe 

largimin e trupave grekë  

Vjenë, më 6 shkurt 1914 490 

374.  

Njoftim i shefit të seksionit të Financës në Vjenë, Tinozhi, drejtuar konsullit 

austro-hungarez në Durrës, mbi dërgimin e një portreti të Skënderbeut  

Vjenë, më 6 shkurt 1914 491 

375.  

Letër e Eqrem Bej Vlorës nga Berlini, dërguar kryekonsullit Rappaport në 

Vjenë, mbi përbërjen dhe programin e delegacionit shoqërues të Princ Wied-

it si dhe për disa kërkesa të tij personale  

Berlin, më 6 shkurt 1914 492 

376.  

Raport i kontit Szögyenyi nga Berlini, drejtuar Princ Wied-it në Potsdam me 

anën e të cilit e njofton se nga dy institute bankare austriake dhe italiane, 

është akorduar për qeverinë shqiptare një paradhënie prej 10 milion 

frangash  

Berlin, më 6 shkurt 1914 494 

377.  

Telegrame të Ministrisë të Punëve të Jashtme të Austro-Hungarisë, drejtuar 

konsullit Halla në Shkodër dhe konsullit Petrović në Vlorë, lidhur me faktin 

se caktimi i rezidencës është çështje që i përket vetëm Princ Wied-it  

Vjenë, më 6 shkurt 1914 495 

378.  

Telegram i Ministrisë së Punëve të Jashtme në Vjenë, drejtuar konsullit Halla 

në Shkodër, mbi shpjegimet, lidhur me një lutje të dytë të guvernatorit 

Missel Curazza  

Vjenë, më 6 shkurt 1914 495 
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379.  

Letër e zëvendëskonsullit austro-hungarez në Vlorë, Thimczink, drejtuar 

eprorëve në Vjenë, mbi anulimin e taksës telegrafike ndaj korrespondentëve 

të gazetës, të vendosur nga qeveria e I. Qemalit  

Vlorë, më 6 shkurt 1914 496 

380.  

Raport i konsullata austro-hungareze në Prizren, nënshkruar nga Kohlrus, 

drejtuar kontit Berchtold në Vjenë, mbi internimin nga serbët të eksarkatit të 

Dibrës, hieromonakut Partini në Bogoslavija  

Prizren, më 6 shkurt 1914 496 

381.  

Raport i zëvendëskonsullit austro-hungarez në Prizren, Kohlrus, drejtuar 

kontit Berchtold, mbi zërat kundër monarkisë të dala gjatë festës së 

përvjetorit të marrjes së Vranjës  

Prizren, më 6 shkurt 1914 498 

382.  

Informacion i zëvendëskonsullit austro-hungarez në Prizren, Kohlrus, për 

kontin Berchtold në Vjenë, lidhur me vendimin e qeverisë serbe për 

shlyerjen nga ana e banorëve të fshatit Ubinadije, të dëmit të shkaktuar nga 

kaçakët shqiptarë, pronave të Nue Llesh Ranzit  

Prizren, më 6 shkurt 1914 499 

383.  

Njoftim i Agjensisë Telegrafike Italiane mbi udhëtimin e Esat Pashës si 

kryetar i delegacionit pritës të Princ Wied-it  

Romë, më 6 shkurt 1914 500 

384.  

Shkresë e Ministrisë së Punëve Botore të Austro-Hungarisë, drejtuar 

Ministrisë së Punëve të Jashtme mbi kandidaturat e disa specialistëve që 

mund të punojnë në Drejtorine e Punëve Botore në Shkodër  

Vjenë, më 6 shkurt 1914 500 

385.  

Informacion i nëpunësit konsullor në Manastir, Reglia, dërguar Ministrisë të 

Punëve të Jashtme, Berchtold, mbi një regjistrim të ri të popullsisë nga 

autoritetit vendore për përcaktimin e forcës të afta për punë dhe shërbim 

ushtarak  

Manastir, më 6 shkurt 1914 501 
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386.  

Raport i konsullit austro-hungarez në Janinë, Maihsner, drejtuar Ministrisë 

së Punëve të Jashtme, mbi masat e qeverisë greke për të mos lëshuar tokat e 

pushtuara brenda kufirit jugor shqiptar  

Janinë, më 7 shkurt 1914 502 

387.  

Raport i ministrit Fuqiplotë austro-hungarez në Athinë, Szilassy, dërguar 

kontit Berchtold, lidhur me deklarimin e përfaqësuesit grek në Vjenë, mbi 

mundësinë e caktimit të një ministri rezident grek në Shqipëri  

Athinë, më 7 shkurt 1914 503 

388.  

Udhëzim i Ministrisë së Jashtme në Vjenë, drejtuar konsullit Petrović në 

Vlorë, lidhur me ndërhyrjen e tij pranë autoriteteve, për mbajtjen në fuqi të 

kuotës së përgjysmuar të taksës telegrafike  

Vjenë, më 7 shkurt 1914 504 

389.  

Telegram i konsullit austro-hungarez në Shkup, Jeliçka, drejtuar Ministrisë 

së Punëve të Jashtme në Vjenë, mbi lëvizje trupash në rajonet e Prizrenit, 

Dibrës, Koçanes, Veles etj.  

Shkup, më 7 shkurt 1914 505 

390.  

Telegram sekret i Ministrisë të Punëve të Jashtme në Vjenë, drejtuar 

konsullit austro-hungarez, Kral në Durrës, mbi informacionin e baronit 

Macchio, lidhur me një pushtim të shpejtë të Vlorës, nga forcat detare të 

reduktuara italiane  

Vjenë, më 7 shkurt 1914 506 

391.  

Telegram i Ministrisë së Punëve të Jashtme në Vjenë, për kontin Szögyenyi  

dhe ambasadorin Mérey, lidhur me deklarimin e Princ Wied-it, mbi 

pranimin e kurorës të Shqipërisë  

Vjenë, më 7 shkurt 1914 507 

392.  

Telegram i Ministrisë së Punëve të Jashtme në Vjenë, drejtuar përfaqësive të 

saj diplomatike, konsullit Petrović në Vlorë dhe ambasadorit Mérey në 

Romë, lidhur me vendimin përfundimtar të qeverisë holandeze, për 

dërgimet e oficerëve të saj në Shqipëri  

Vjenë, më 7 shkurt 1914 507 
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393.  

Raport i ambasadorit austro-hungarez në Berlin, Szögyenyi, drejtuar kontit 

Berchtold në Vjenë, mbi pranimin nga Princ Wied-i të fronit të Shqipërisë 508 

Berlin, më 8 shkurt 1914  

394. 509 

Letër e Princ Wied-it, drejtuar kontit Szögyenyi, nëpërmjet të cilës deklaron 

pranimin e fronit të Shqipërisë dhe falënderon qeverinë e Austro-Hungarisë 

dhe atë të Italisë për akordimin e paradhënies prej 10 milion frangash  

Berlin, më 8 shkurt 1914 509 

395.  

Telegram i Ministrisë së Punëve të Jashtme nga Vjena, drejtuar ambasadorit 

austro-hungarez në Romë, Mérey, mbi përcaktimin e statusit juridik 

financiar të Buchberger-it, i aprovuar si këshilltar i Princ Wied-it  

Vjenë, më 8 shkurt 1914 509 

396.  

Artikulli i gazetës “Shekulli XIX” datë 8 shkurt 1914, me titullin “Mirditasit 

dhe Princi i tyre”  

Shkodër, më 8 shkurt 1914 510 

397.  

Telegram i Ministrisë së Punëve të Jashtme në Vjenë, drejtuar ambasadorit 

Mérey në Romë, lidhur me propozimin e San Giuliano-s, për udhëtimin e 

Princ Wied-it në Shqipëri, me një jaht anglez  

Vjenë, më 8 shkurt 1914 514 

398.  

Telegram i Ministrisë së Punëve të Jashtme në Vjenë, drejtuar ambasadorit 

Pallavicini në Stamboll, mbi përgatitjen e anijes M.T “Taurus” për udhëtimin 

e Princ Wied-it në Shqipëri  

Vjenë, më 8 shkurt 1914 515 

399.  

Shkresë e Seksionit të Marinës, pranë Ministrisë së Luftës, Vjenë, lidhur me 

raportin e komandës së anijes M.T “Taurus”, mbi reagimet e shtypit për 

çështjen e ishujve dhe akuzat ndaj Aleancës Tripalëshe  

Vjenë, më 8 shkurt 1914 516 

400.  

Informacion i zëvendëskonsullit austro-hungarez në Prizren, për ministrin e 

Punëve të Jashtme, Berchtold, mbi lëvizjen e trupave nga Serbia  

Prizren, më 8 shkurt 1914 516 



 PASQYRA E LËNDËS  71 

 

 

401.  

Relacion i zëvendëskonsullit austro-hungarez në Prizren, Kohlrus, drejtuar 

kontit Berchtold, mbi përpjekjet e autoriteteve malazeze për sllavizimin e 

popullsisë në zonat e pushtuara  

Prizren, më 8 shkurt 1914 517 

402.  

Informacion i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Austro-Hungarisë, për 

konsullin e Përgjithshëm Petrović, në Vlorë, mbi letrën e Xhelal Pashës 

drejtuar perandorit, ku kërkon ndërhyrjen pranë autoriteteve shqiptare, për 

mbrojtjen e pronave të tij  

Vjenë, më 9 shkurt 1914 519 

403.  

Kthim i shkresës së Ministrisë së Luftës në Vjenë, në të cilën përmendet 

udhëtimi nga Mali i Zi në Shkodër, i mjekut të shtabit, Matias Gorenkovski  

Vjenë, më 9 shkurt 1914 520 

404.  

Njoftim i Ministrisë së Punëve të Jashtme në Vjenë, për konsullin e 

Përgjithshëm në Shkodër, lidhur me paraqitjen e imzot Jak Serreqit para 

Princ Wied-it, si përfaqësues i shqiptarëve katolikë të veriut  

Vjenë, më 9 shkurt 1914 521 

405.  

Telegram i Ministrisë së Punëve të Jashtme në Vjenë, drejtuar ambasadorit 

Mérey në Romë, mbi realizimin e mundshëm të një audience të Princ Wied-

it, me Atin e Shenjtë  

Vjenë, më 9 shkurt 1914 521 

406.  

Telegram i Ministrisë së Punëve të Jashtme në Vjenë, drejtuar ambasadorit 

Mérey, në Romë, lidhur me mundësinë e akordimit nga shtetit italian të një 

dekorate për Princ Wied-in  

Vjenë, më 9 shkurt 1914 522 

407.  

Telegram i kryediplomatit Berchtold, për kontin Szécsen në Paris, ku 

shprehet mospranimi i vërejtjeve të bëra nga përfaqësuesi francez, lidhur me 

çështjen e paradhënies së Princ Wied-it, për qeverinë e ardhshme shqiptare  

Vjenë, më 9 shkurt 1914 522 
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408.  

Raport i konsullit austro-hungarez në Shkodër, Halla, dërguar 

kryediplomatit Berchtold, lidhur me grindjet midis myslimanëve dhe 

katolikëve mbi përbërjen e delegacionit pritës të Princ Wied-it  

Shkodër, më 9 shkurt 1914 523 

409.  

Informacion i Ministrisë së Punëve të Jashtme në Vjenë, drejtuar 

zëvendëskonsullit austro-hungarez në Prizren, Kohlrus, ku i bën me dije se 

mbrojtja e interesave politike dhe atyre të kultit, në rajonet e Pejës dhe 

Gjakovës, do të bëhet nëpërmjet legatës në Cetinë  

Vjenë, më 9 shkurt 1914 526 

410.  

Nga buletini ditor i Ministrisë së Punëve të Jashtme në Vjenë, lidhur me 

përçapjet e qeverisë gjermane për mbrojtjen e popullsisë ortodokse të 

rajoneve shqiptare të okupuara nga grekët  

Vjenë, më 9 shkurt 1914 526 

411.  

Radiogram i Ministrisë se Punëve të Jashtme, drejtuar konsullit Petrović në 

Vlorë, mbi faljen nga ana e qeverisë italiane, të një sasie armatimesh për 

qeverinë provizore  

Vjenë, më 9 shkurt 1914 527 

412.  

Raport i Ippen-it nga Vlora, për Ministrinë e Punëve të Jashtme, Vjenë, mbi 

realizimin e marrëveshjes midis Siebertz dhe avokatit italian Masci, për 

investime të përbashkëta në Shqipëri  

Vlorë, më 10 shkurt 1914 527 

413.  

Shkresë e Ministrisë së Punëve të Jashtme në Vjenë, për sekretarin e 

konsullatës së Mitrovicës, Umlauf dhe konsullin Petrović, Vlorë, që 

autorizon zyrën përkatëse për akordimin e një huaje për nënën e Isa Boletinit 

Vjenë, më 10 shkurt 1914 530 

414.  

Raport i konsullatës austro-hungareze në Vlorë, për Ministrinë e Punëve të 

Jashtme në Vjenë, lidhur me pretendimin e pabazuar për përkrahjen e 

pamjaftueshme të tregtarëve austro-hungarezë  

Vlorë, më 10 shkurt 1914 531 
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415.  

Raport i konsullit austro-hungarez në Shkodër, Halla, për Ministrinë e 

Punëve të Jashtme në Vjenë, lidhur me pretendimin e ngritur nga gazeta 

“Reichspost” për një ndihmë të pamjaftueshme kundrejt tregtarëve austro-

hungarezë  

Shkodër, më 10 shkurt 1914 532 

416.  

Informacion i ambasadorit Mérey nga Roma, drejtuar kontit Berchtold, mbi 

vendimin e Ministrisë së Jashtme Italiane, që çështjen e ndihmës për banorët 

e Vermoshit ta gjykojë konsullata e saj në Shkodër  

Romë, më 10 shkurt 1914 533 

417.  

Ekstrati i artikullit të gazetës “Tribuna”, datë 10 shkurt 1914, me titull “Princ 

Wied-i”  

10 shkurt 1914 534 

418.  

Njoftim i zëvendëskonsullit austro-hungarez në Prizren, Kahlrus, për kontin 

Berchtold, mbi dorëzimin e një shume prej 500 koronash, imzot Mjedës, për 

të ndihmuar njerëzit e dëmtuar nga zjarri  

Prizren, më 10 shkurt 1914 534 

419.  

Letër e një personi të panjohur, drejtuar Princ Wied-it gjatë vizitës së tij në 

Paris, ku e paralajmëron për rrezikun që e kërcënon në rast se pranon 

kurorën e Shqipërisë  

10 shkurt 1914 535 

420.  

Telegram i Ministrisë së Luftës, Seksioni i Marinës, Vjenë, për komandën e 

anijes M.T “Taurus”, mbi kthimin e menjëhershëm të saj në Pola  

Vjenë, më 10 shkurt 1914 536 

421.  

Telegram i komandës të anijes M.T “Taurus”, për Ministrinë e Luftës, 

Seksioni i Marinës, mbi vënien e saj në dispozicion të udhëtimit të Princ 

Wied-it  

Stacioni Pola, më 10 shkurt 1914 536 
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422.  

Raport i shefit të Shtabit të Përgjithshëm të Austro-Hungarisë, Conrad Gent, 

mbi situatën e tensionuar në Shqipërinë e Veriut në prag të ardhjes së Princ 

Wied-it  

Vjenë, më 10 shkurt 1914 536 

423.  

Raport i konsullit austro-hungarez në Shkodër, Halla, për kontin Berchtold 

në Vjenë, mbi projektin fiskal për Shqipërinë e Veriut dhe ngritjen e një 

komisioni i cili do të studiojë dhe përcaktojë modalitetet e zbatimit të tij  

Shkodër, më 10 shkurt 1914 538 

424.  

Artikulli i botuar në “Gazeta e Holandës”, mbi polemikat e hapura në shtyp 

lidhur me çështjen e dërgimit të oficerëve holandezë në Shqipëri  

Hagë, më 11 shkurt 1914 539 

425.  

Raport i atasheut ushtarak austro-hungarez në Romë, Shepticki, dërguar 

autoriteteve në Vjenë mbi arsyet e vërteta të mosrealizimit të audiencës së 

Princ Wied-it në Vatikan  

Romë, më 11 shkurt 1914 541 

426.  

Notë e Ministrisë së Punëve të Jashtme në Vjenë, drejtuar Seksionit të 

Marinës, pranë Ministrisë së Luftës, mbi një incident të ndodhur gjatë 

udhëtimit të konsullit Petrović, nga Vlora në Durrës  

Vjenë, më 11 shkurt 1914 542 

427.  

Telegram i Ministrisë së Punëve të Jashtme në Vjenë, drejtuar Ministrisë së 

Luftës-Seksionit të Marinës, lidhur me masat që duhen marrë për 

organizimin e udhëtimit të Princ Wied-it në Shqipëri  

Vjenë, më 11 shkurt 1914 543 

428.  

Buletin i ditës i Ministrisë së Punëve të Jashtme, lidhur me çështjen e 

mbrojtjes së popullsisë ortodokse të Shqipërisë  

Vjenë, më 11 shkurt 1914 544 

429.  

Telegram i stacionit Pola për Seksionin e Marinës, në Ministrinë e Luftës, 

Vjenë, mbi nisjen nga Stambolli të anijes “Taurus”  

Vjenë, më 11 shkurt 1914 545 
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430.  

Telegram i konsullit austro-hungarez në Durrës, Hornbostel, drejtua 

Petrović-it, rreth bisedimeve me Myfit Bej Libohovën, për çështjen e stemës 

shtetërore shqiptare  

Durrës, më 11 shkurt 1914 545 

431.  

Telegram i Ministrisë së Punëve të Jashtme në Vjenë, drejtuar ministrit 

Fuqiplotë të legatës austro-hungareze në Athinë, Szilassy, mbi raprezaljet e 

bandave greke ndaj popullsisë shqiptare të krahinës së Kurveleshit  

Vjenë, më 11 shkurt 1914 545 

432.  

Telegram i konsullit austro-hungarez në Shkup, Jeliçka, për eprorët në Vjenë, 

lidhur me lëvizjet e trupave serbe në drejtim të Ohrit, Manastirit, Tetovës  

Shkup, më 11 shkurt 1914 546 

433.  

Njoftim i konsullit austro-hungarez në Shkodër, Halla, drejtuar Ministrisë së 

Punëve të Jashtme, mbi presionin e Esat Pashës ndaj krerëve myslimanë, 

lidhur me dërgimin e një delegacioni për pritjen e Princ Wied-it  

Shkodër, më 11 shkurt 1914 547 

434.  

Artikulli i gazetës “Xhornale d’Italia”, datë 12 shkurt 1914, me titull “Për 

vizitën e Princ Wied-it në Vjenë. Ajo që pritet nga dy vizitat”  

Romë, më 11 shkurt 1914 547 

435.  

Telegram i Seksionit të Marinës drejtuar komandës në Kastelnuovo, mbi 

vënien në dispozicion të anijes “Panter”, për udhëtimin e konsullit Petrović 

nga Vlora në Durrës  

Vjenë, më 12 shkurt 1914 550 

436.  

Lutjet e disa shqiptarëve të ikur nga Korça, drejtuar kontit Berchtold në 

Vjenë, mbi përshpejtimin e zbatimit të vendimit të Fuqive të Mëdha, lidhur 

me evakuimin e trupave greke nga Shqipëria e Jugut  

Vjenë, më 12 shkurt 1914 551 

437.  

Letër e Eqrem Bej Vlorës, drejtuar kryekonsullit Rappaport, Berlin, lidhur 

me disa çështje të kabinetit të ardhahëm qeveritar etj.  

Berlin, më 12 shkurt 1914 552 
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438.  

Informacion i ambasadorit austro-hungarez në Berlin, drejtuar konsullit të 

Përgjithshëm, Rappaport në Vjenë, mbi opinionet e Eqrem Bej Vlorës, për 

qeverisjen e ardhshme të vendit nga Princ Wied-i  

Berlin, më 12 shkurt 1914 553 

439.  

Letër e editorit austriak Majerhofer drejtuar Princ Wied-it, ku i shpreh 

dëshirën për një takim konfidencial gjatë qëndrimit të tij në Romë  

Romë, më 12 shkurt 1914 554 

440.  

Raport i ambasadorit austro-hungarez Mérey, në Romë, drejtuar kontit 

Berchtold, mbi përshtypjet e para rreth personalitetit të Princ Wied-it, gjatë 

vizitës së tij në Romë  

Romë, më 12 shkurt 1914 555 

441.  

Informacion i atasheut konsullor në Durrës, Hornbostel, për Ministrin e 

Punëve të Jashtëm, Berchtold, mbi çështjen e ndërtimit të një kishe në 

Elbasan  

Durrës, më 12 shkurt 1914 559 

442.  

Notë e Ministrisë së Punëve të Jashtme në Vjenë, drejtuar Shefit të Shtabit të 

Përgjithshëm, Vjenë, lidhur me informacionin e hyrjes në institutin 

ndërkombëtar të Torinos, të disa të rinjve shqiptarë  

Vjenë, më 12 shkurt 1914 559 

443.  

Telegram i ministrit të Punëve të Jashtme Berchtold, dërguar Petrović-it në 

Durrës, lidhur me ndryshimet në stemën e Shqipërisë  

Vjenë, më 12 shkurt 1914 560 

444.  

Raport i konsullit austro-hungarez në Shkodër, Halla, për kontin Berchtold, 

lidhur me nevojat e caktimit pranë detashmentit të Shkodrës, të oficerëve që 

dinë gjuhë të huaj  

Shkodër, më 12 shkurt 1914 560 

445.  

Informacion i ambasadorit Mérey në Romë, për kontin Berchtold, mbi 

reagimin pozitiv të palës italiane, ndaj çështjes të së drejtës së Shqipërisë për 

të pasur përfaqësues diplomatik  
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Romë, më 12 shkurt 1914 562 

446.  

Udhëzim i Ministrisë së Punëve të Jashtme në Vjenë, për ministrin Fuqiplotë 

Otto, në Cetinë, që çështja e ndihmës për banorët e Vermoshit të zgjidhet në 

marrëveshje me përfaqësuesit italianë  

Vjenë, më 12 shkurt 1914 562 

447.  

Telegram i Ministrisë së Punëve të Jashtme në Vjenë për ambasadorin Mérey 

në Romë, ku autorizohet të njoftojë San Giuliano-n, lidhur me një qëndrim të 

përbashkët mbi çështjen për banorët e Vermoshit  

Vjenë, më 12 shkurt 1914 563 

448.  

Raport i përfaqësuesit austro-hungarez në Holandë, Giskra, drejtuar kontit 

Berchtold, lidhur me deklarimin e ministrit të Jashtëm, Loudon, për nisjen e 

afërt të gjeneralit de Veer dhe grupit të oficerëve holandezë në Shqipëri  

Hagë, më 12 shkurt 1914 563 

449.  

Informacion i Giskrës, për eprorët e tij në Vjenë, lidhur me një promemorie 

të ministrit të Jashtëm, Loudon, paraqitur Parlamentit Holandez, mbi 

statusin e oficerëve të dërguar në Shqipëri  

Hagë, më 12 shkurt 1914 565 

450.  

Raport i ambasadorit austro-hungarez pranë Selisë së Shenjtë, Schönburg, 

dërguar kreut të diplomacisë, Berchtold, mbi injorimin e Vatikanit nga ana e 

Princ Wied-it  

Romë, më 12 shkurt 1914 566 

451.  

Telegram i kontit Berchtold dërguar ambasadorit Mérey në Romë, mbi 

opinionin e përbashkët lidhur me vizitën e Princ Wied-it pranë përfaqësuesit 

të kishës në Vjenë  

Vjenë, më 12 shkurt 1914 566 

452.  

Letër e shefit të Shtabit të Përgjithshëm në Vjenë, Conrad, drejtuar kontit 

Berchtold, lidhur me një propozim të mëposhtëm mbi kandidaturën e 

kapitenit Hajnrih Ritter von Klaner, si pjesë e stafit të Princ Wied-it  

Vjenë, më 12 shkurt 1914 567 
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453.  

Ekstrakt i artikullit të gazetës “Nieuve Rotterdamshe Courant”, titulluar 

“Oficerët holandezë në Shqipëri”, me objekt statusin e tyre financiar, 

krahasuar me atë të oficerëve francezë  

13 shkurt 1914 568 

454.  

Telegram i ministrit të Punëve të Jashtme, Berchtold, drejtuar përfaqësuesit 

austro-hungarez pranë Vatikanit, për marrje masash mbi qëndrimin 

aprovues të Vjenës për vizitën e mundshme të Princ Wied-it në Vatikan  

Vjenë, më 13 shkurt 1914 569 

455.  

Telegram i konsullit austro-hungarez në Shkup, Jeliçka, drejtuar Ministrisë 

së Punëve të Jashtme në Vjenë, mbi lëvizje trupash dhe formimin e 

divizioneve të reja në Kumanovë, Polje etj.  

Shkup, më 13 shkurt 1914 569 

456.  

Artikulli i gazetës, “Korriere d’Italia” datë 13 shkurt 1914, me titull, “Vizita e 

Princ Wied-it”  

Romë, më 13 shkurt 1914 570 

457.  

Urdhër i Ministrisë së Punëve të Jashtme austro-hungareze dërguar kontit 

Szögyenyi  në Berlin dhe ambasadorit Mérey në Romë, lidhur me qëndrimin 

e qeverisë gjermane dhe italiane, për përcaktimin e kufirit verior dhe 

çështjen e Taraboshit  

Vjenë, më 13 shkurt 1914 571 

458.  

Informacion i konsullit austro-hungarez në Durrës, Hornbostel, dërguar 

ministrit të Punëve të Jashtme, Berchtold, lidhur me nevojat e mëdha të 

shkollave shtetërore dhe private për libra në gjuhën shqipe  

Durrës, më 13 shkurt 1914 572 

459.  

Telegram i ministrit të Punëve të Jashtme, Berchtold, për ambasadorin në 

Selinë e Shenjtë, Schönburg, mbi arsyet e paraqitura nga Princ Wied-i, lidhur 

me mosrealizimin e vizitës në Selinë e Shenjtë  

Vjenë, më 13 shkurt 1914 573 
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460.  

Letër e të dërguarit austro-hungarez në Hagë, Giskra, për botuesin 

Montlong në Vjenë, lidhur me dy ekstrakte të artikujve të gazetës 

“Rotterdamshe Courrant” ku propagandohet kundër dërgimit të oficerëve 

holandezë në Shqipëri  

Hagë, më 14 shkurt 1914 574 

461.  

Korrespondencë nga Athina drejtuar gazetës “Nieuve Rotterdamshe 

Courrant”, për një artikull të saj të datës 11 shkurt 1914, mbi oficerët 

holandezë në Shqipëri, ku jepet këndvështrimi grek lidhur me këtë çështje  

Athinë, më 14 shkurt 1914 575 

462.  

Telegrame të Ministrisë së Luftës, Seksioni i Marinës, dërguar komandave të 

anijeve “Taurus” dhe “Panter”, lidhur me përgatitjet për udhëtimin e Princ 

Wied-it drejt Durrësit më 21 shkurt  

Vjenë, më 14 shkurt 1914 576 

463.  

Dëftesë pagese e Eqrem Bej Vlorës me anën e të cilës vërteton marrjen e një 

paradhënieje prej 1500 koronash  

Berlin, më 14 shkurt 1914 577 

464.  

Telegram i Ministrisë së Punëve të Jashtme austro-hungareze, për 

ambasadorin Mérey në Romë, lidhur me imbarkimin e Princ Wied-it në 

Trieste dhe masat që duhen marrë për të garantuar udhëtimin e tij në 

Shqipëri  

Vjenë, më 14 shkurt 1914 578 

465.  

Telegram i Ministrisë së Punëve të Jashtme austro-hungareze, për konsullin 

Petrović, mbi prezencën e stacionerit austro-hungarez në Durrës, gjatë 

zbritjes së Princ Wied-it  

Vjenë, më 14 shkurt 1914 579 

466.  

Telegram i Ministrisë së Punëve të Jashtme austro-hungareze dërguar kontit 

Ottokar Czernin, Bukuresht dhe ambasadorit Mérey në Romë, mbi 

përshtypjet e mira të lëna nga Princ Wied-it, gjatë vizitës së tij në Vjenë  

Vjenë, më 14 shkurt 1914 579 
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467.  

Njoftim i atasheut konsullor në Durrës, Hornbostel për kontin Berchtold, 

mbi organizimin e një demonstrate antigreke  

Durrës, më 14 shkurt 1914 580 

468.  

Raport i ministrit Fuqiplotë në legatën austro-hungareze në Cetinë, Otto, 

dërguar kontit Berchtold, mbi shpresën që ushqen Mbreti Nikolla, për 

shkëmbimin e Hotit e Grudës me Kelmendin dhe reagimin që do të ngjallte 

vendimi për ratifikimin e kufirit jugor të Shqipërisë  

Cetinë, më 14 shkurt 1914 581 

469.  

Telegram i konsullit austro-hungarez në Shkodër, Halla, drejtuar eprorëve 

në Vjenë, lidhur me fillimin e një ekspedite në Krasniq dhe Gash si edhe 

realizimin e një studimi për hapjen e një tregu në malësi  

Shkodër, më 14 shkurt 1914 582 

470.  

Njoftim i konsullit austro-hungarez në Durrës, Hornbostel, për kontit 

Berchtold, mbi kthimin në Vjenë të tri ekzemplarëve të stemës së Shqipërisë  

Durrës, më 14 shkurt 1914 583 

471.  

Shkresë urgjente e Ministrisë së Punëve të Jashtme, për ambasadorin austro-

hungarez në Berlin, lidhur me likuidimin e paradhënies prej 1500 koronash 

për Eqrem Bej Vlorën  

Vjenë, më 14 shkurt 1914 583 

472.  

Njoftime të Ministrisë së Punëve të Jashtme austro-hungareze për Ministrinë 

e Tregtisë, ambasadën në Romë dhe konsullatën në Vlorë, lidhur me 

verifikimin e të dhënave të një gazete italiane, mbi krijimin e një fondi për 

përkrahjen e firmave italiane në Shqipëri  

Vjenë, më 14 shkurt 1914 584 

473.  

Udhëzim i Ministrisë së Punëve të Jashtme, drejtuar përfaqësuesit austro-

hungarez të Komisionit të Kontrollit, lidhur me hartimin e një deklarate të 

përbashkët për garantimin e lirive të plota fetare dhe të gjuhës që flitet në 

çdo vend  

Vjenë, më 15 shkurt 1914 585 
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474.  

Informacion i nëpunësit konsullatës së Austro-Hungarisë në Manastir, 

Reglia, për kontin Berchtold, mbi grumbullime të reja të forcave serbe në 

Strugë, Ohër e Shën Naum  

Manastir, më 15 shkurt 1914 586 

475.  

Njoftim i Ministrisë së Punëve të Jashtme austro-hungareze për 

përfaqësuesit e saj dhe konsullin Petrović në Durrës, mbi informacionin e 

baronit Giskra, lidhur me nisjen e shpejtë për në Shqipëri të oficerëve 

holandezë  

Vjenë, më 15 shkurt 1914 586 

476.  

Informacion i punonjësit konsullor në Manastir, Reglia, për kryediplomatin 

Berchtold, Vjenë, mbi lëvizjet e kolonel Kondulis dhe përplasjen e interesave 

serbo-greke për territoret midis Shkumbinit dhe Devollit  

Manastir, më 15 shkurt 1914 587 

477.  

Telegram i Ministrisë së Punëve të Jashtme, për ambasadorin austro-

hungarez në Berlin, kontin Szögyenyi, mbi pritjen e imzot Kaçorrit nga Princ 

Wied-i  

Vjenë, më 15 shkurt 1914 588 

478.  

Udhëzim i Ministrisë së Punëve të Jashtme, drejtuar ambasadorit austro-

hungarez në Romë, Mérey, lidhur me arritjen e një akordi me qeverinë 

italiane për përfundimin e marrëveshjes të bashkëpunimit ekonomik në 

Shqipëri  

Vjenë, më 15 shkurt 1914 588 

479.  

Njoftim i Ministrisë së Luftës, Seksioni i Marinës, mbi mbërritjen në 

stacionin Pola të anijes “Taurus” e caktuar për udhëtimin e Princ Wied-it në 

Shqipëri  

Vjenë, më 15 shkurt 1914 589 

480.  

Letër private e ministrit Fuqiplotë në Hagë, baronit Giskra, drejtuar botuesit 

Montlong, Vjenë, mbi ekstraktin e një artikulli të gazetës “Nieuve 

Rotherdamshe Courant” ku trajtohen çështje të statusit financiar të oficerëve 

holandezë në Shqipëri  
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Hagë, më 16 shkurt 1914 589 

481.  

Letër private e baronit Giskra në Hagë, drejtuar botuesit Monlong, Vjenë, me 

të cilin e informon mbi korrigjimet e bëra nga gazeta “Nieuve Rotterdamshe 

Courant”, rreth çështjes së oficerëve holandezë  

Hagë, më 16 shkurt 1914 590 

482.  

Letër konfidenciale e botuesit Montlong, drejtuar baronit Giskra, Hagë, 

lidhur me daljen e një artikulli të ri të gazetës “Mieuven Courant”, që do të 

ndryshonte imazhin mbi situatën e tensionuar në Shqipëri  

Vjenë, më 16 shkurt 1914 591 

483.  

Shkresë urgjente e Ministrisë së Luftës, Seksioni i Marinës, për kontin 

Berchtold, mbi masat e marra për udhëtimin e Princ Wied-it në Shqipëri  

Vjenë, më 16 shkurt 1914 592 

484.  

Udhëzim i Ministrisë së Luftës, Seksioni i Marinës, për komandën e anijes 

S.M.S “Taurus”, mbi procedurat që duhet të ndjekë gjatë udhëtimit të Princ 

Wied-it, për nderimin e tij si Sovran i Shqipërisë  

Vjenë, më 16 shkurt 1914 592 

485.  

Udhëzimi i Ministrisë së Luftës, Seksioni i Marinës, për komandantin e 

skuadronit në Pola, lidhur me ceremoninë e udhëtimit dhe të pritjes të Princ 

Wied-it në Durrës  

Vjenë, më 16 shkurt 1914 593 

486.  

Raport i ambasadorit austro-hungarez pranë Selisë së Shenjtë, Schönburg, 

për kontin Berchtold, lidhur me komentet e shtypit italian për anulimin e 

vizitës së Princ Wied-it në Vatikan  

Romë, më 16 shkurt 1914 595 

487.  

Raport i ambasadorit austro-hungarez në Berlin, Szögyenyi, për kontin 

Berchtold, mbi kënaqësinë e shprehur nga Princ Wied-i, lidhur me pritjen e 

rezervuar në Vjenë  

Berlin, më 16 shkurt 1914 596 
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488.  

Letër e ministrit të Luftës Karl Rainer, drejtuar kryediplomatit Berchtold, 

lidhur me masat për sigurimin e udhëtimit të Princ Wied-it në Shqipëri  

Vjenë, më 16 shkurt 1914 598 

489.  

Informacion i kontit Berchtold, për ambasadorin Mérey, mbi përshtypjet e 

ministrit të Jashtëm të Italisë, San Giuliano për Princ Wied-in, gjatë vizitës së 

tij në Romë  

Vjenë, më 16 shkurt 1914 598 

490.  

Telegram i Ministrisë së Punëve të Jashtme drejtuar ambasadorit austro-

hungarez në Romë, Mérey, mbi aprovimin e kërkesës së Princ Wied-it, për të 

udhëtuar me anijen “Taurus”  

Vjenë, më 16 shkurt 1914 599 

491.  

Raport i konsullit austro-hungarez në Manastir, Reglia, drejtuar kontit 

Berchtold, lidhur me hapjen nga autoritetet serbe të shkollave fetare dhe 

kurseve në gjuhën amtare, për popullsinë greqishtfolëse  

Manastir, më 16 shkurt 1914 599 

492.  

Informacion i nëpunësit konsullor austro-hungarez në Manastir, Reglia për 

kontin Berchtold, mbi emërimin e konsullit të ri grek, Joanis Josif  

Manastir, më 16 shkurt 1914 600 

493.  

Telegram i Ministrisë së Punëve të Jashtme në Vjenë, për ministrin Fuqiplotë 

Szilassy, Athinë, lidhur me njoftimin e përfaqësuesit të komisarit të 

kontrollit, mbi evakuimin e kufirit të jugut  

Vjenë, më 16 shkurt 1914 601 

494.  

Telegram i Ministrisë së Punëve të Jashtme, drejtuar ambasadorit austro-

hungarez në Berlin, kontit Szögyenyi, mbi qëndrimin aprovues të Vjenës për 

një vizitë të Preng Bib Dodës  

Vjenë, më 16 shkurt 1914 601 

495.  

Raport i konsullit austro-hungarez në Selanik, Kral, për kreun e diplomacisë 

kontin Berchtold, lidhur me pritjen e rezervuar nga Venizelos një 

delegacioni të grekofonëve korçarë  
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Selanik, më 16 shkurt 1914 602 

496.  

Raport i komandantit të anijes M.T “Panter”, Kubelka, për eprorët e tij në 

Vjenë, lidhur me lëvizjen në gjirin e Vlorës të jahtit “Tartarin”, të Skarafolios  

Vlorë, në 17 shkurt 1914 603 

497.  

Notë e ambasadës perandorake gjermane në Vjenë, për Ministrinë e Punëve 

të Jashtme të Austro-Hungarisë, mbi prononcimin e saj, rreth pikëpamjes 

angleze të krijimit të një zone neutrale në Shqipërinë e Veriut  

Vjenë, më 17 shkurt 1914 604 

498.  

Telegram i Ministrisë së Punëve të Jashtme, drejtuar ambasadorit Mérey në 

Romë, ku e informon mbi vizitën e Princ Wied-it në Londër  

Vjenë, më 17 shkurt 1914 604 

499.  

Telegram i Ministrisë së Punëve të Jashtme, për ambasadorin Mérey në 

Romë, nëpërmjet të cilit njoftohet se qeveria franceze do të dërgojë një anije 

shoqëruese për udhëtimin e Princ Wied-it  

Vjenë, më 17 shkurt 1914 605 

500.  

Telegram i konsullit Jeliçka, Shkup, për Ministrinë e Punëve të Jashtme në 

Vjenë, mbi lëvizje të përbashkëta të forcave serbo-greke në territorin shqiptar 

Shkup, më 17 shkurt 1914 605 

501.  

Telegram i konsullit austro-hungarez në Shkup, Jeliçka, për eprorët e tij në 

Vjenë, lidhur me lëvizjen e trupave serbe në këtë rajon  

Shkup, 17 shkurt 1914 606 

502.  

Raport i përgjegjësit provizor të konsullatës austro-hungareze në Mitrovicë, 

Umlauf, për kontin Berchtold dhe Ministrinë e Luftës mbi zhvillimet më të 

fundit ushtarake  

Mitrovicë, më 17 shkurt 1914 606 

503.  

Njoftim i konsullatës austro-hungareze në Milano, drejtuar Ministrisë së 

Punëve të Jashtme, Vjenë, mbi dërgimin e 3 ekzemplarëve të artikullit të 

gazetës “Il Sole” me titull “L’Albania e la Puglia”  

Milano, më 17 shkurt 1914 607 



 PASQYRA E LËNDËS  85 

 

 

504.  

Artikull i gazetës “Il Sole”, e datës 17 shkurt 1914, 608 

me titull “Shqipëria dhe Pulja”  

Bari, më 17 shkurt 1914 608 

505.  

Telegram i Ministrisë së Punëve të Jashtme, drejtuar kontit Mensdorf në 

Londër, mbi sigurimin e një informacioni lidhur me datën e saktë të 

udhëtimit të Princ Wied-it në Shqipëri  

Vjenë, më 17 shkurt 1914 612 

506.  

Raport i komisarit austro-hungarez pranë Komisionit Ndërkombëtar të 

Kontrollit në Vlorë, Petrović, drejtuar Ministrisë së Punëve të Jashtme në 

Vjenë, mbi debatet lidhur me vendqëndrimin e ardhshëm të komisionit  

Vlorë, më 17 shkurt 1914 613 

507.  

Raport i komisarit pranë Komisionit Ndërkombëtar të Kontrollit, Petrović, 

drejtuar kontit Berchtold, mbi krijimin e drejtorive të administratës së re në 

Durrës  

Vlorë, më 18 shkurt 1914 614 

508.  

Informacion i nënkonsullit austro-hungarez në Vlorë, Majerhofer, drejtuar 

kontit Berchtold, mbi lëvizjet me jahtin “Tartarini”, të drejtorit të gazetës “Il 

Matino”, Skarafolio në gjirin e Vlorës  

Vlorë, më 18 shkurt 1914 615 

509.  

Raport i konsullit austro-hungarez në Durrës, Hornbostel, drejtuar Ministrit 

të Jashtëm, Berchtold, mbi përshtypjet që u kishte lënë vizita e Esat Pashës 

në Romë  

Durrës, më 18 shkurt 1914 616 

510.  

Raport i ministrit Fuqiplotë austro-hungarez në Cetinë, Otto, dërguar kontit 

Berchtold, mbi disa opsione lidhur me plotësimin e dëshirës së Malit të Zi 

për korrigjime në kufirin verior shqiptar  

Cetinë, më 18 shkurt 1914 617 

511.  

Raport i Muzeut tregtar të Austro-Hungarisë dërguar Ministrisë së Punëve 

të Jashtme, mbi aspiratat ekonomike italiane në Shqipëri, të trajtuara 
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gjerësisht në një artikull të revistës “Monografi Commerciali e Coloniali” Nr. 

7 të R. Masci me titull “Ndërhyrja  italiane në Ballkan”  

Vjenë, më 18 shkurt 1914 620 

512.  

Letër e Syrja Bej Vlorës drejtuar kryekonsullit Rappaport, me anën e të cilës 

kërkon të tërheqë vëmendjen e Vjenës mbi situatën politike në Shqipëri dhe 

pozicionin e Esat Pashës në të  

Napoli, më 18 shkurt 1914 622 

513.  

Informacion i nëpunësit konsullor në Manastir, Reglia, drejtuar ministrit të 

Punëve të Jashtme, Berchtold, mbi një udhëtim privat me destinacion 

Selanikun, të princit trashëgimtar serb, Aleksandër  

Manastir, më 19 shkurt 1914 624 

514.  

Telegram i autoriteteve në Vjenë, për ambasadorin e austro-hungarisë në 

Romë, Mérey, mbi deklaratën e mbretit të Anglisë, për shoqërimin e Princ 

Wied-it gjatë udhëtimit në Shqipëri, nga anija angleze dhe franceze  

Vjenë, më 19 shkurt 1914 624 

515.  

Telegram i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Austro-Hungarisë,  dërguar 

ambasadorit austro-hungarez në Romë, Mérey, mbi mundësinë e realizimit 

të një audience të delegacionit shqiptar, me perandorin e Austrisë  

Vjenë, më 19 shkurt 1914 625 

516.  

Telegram i Ministrisë së Punëve të Jashtme, drejtuar kontit Szögyenyi, 

Berlin, për njoftimin e Eqrem Bej Vlorës, lidhur me mundësinë e pritjes të 

delegacionit shqiptar nga mbreti  

Vjenë, më 19 shkurt 1914 625 

517.  

Informacion i konsullatës austro-hungareze, Durrës, për ministrin e Jashtëm 

Berchtold, lidhur me një telegram të konsullatës amerikane në Selanik, 

firmosur nga Kehl, mbi keqtrajtimin e disa punonjësve të kompanisë “Singer 

Manifaktering Kompani”  

Durrës, më 19 shkurt 1914 626 
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518.  

Njoftim i ambasadorit austro-hungarez në Berlin, konti Szögyenyi, për 

kryediplomatin Berchtold, mbi pikëpamjen e përbashkët të qeverisë 

gjermane lidhur me çështjen e caktimit të kufirit verior të Shqipërisë  

Berlin, më 19 shkurt 1914 627 

519.  

Notë e ambasadës perandorake gjermane në Vjenë, drejtuar Ministrisë së 

Punëve të Jashtme, lidhur me mendimin e saj rreth propozimit anglez për 

krijimin e një zone neutrale në Shqipërinë e Veriut  

Vjenë, më 19 shkurt 1914 627 

520.  

Raport i konsullit austro-hungarez në Durrës, Hornbostel, drejtuar kontit 

Berchtold, lidhur me përpjekjet e mitropolitit grek për të penguar mbylljen e 

shkollës greke  

Durrës, më 20 shkurt 1914 628 

521.  

Notë e Ministrisë së Punëve të Jashtme në Vjenë, drejtuar  Guvernatorit në 

Trieste, mbi dorëzimin e planeve të anijes S.M.S “Taurus”, mareshalit të 

oborrit Trotha, lidhur me organizimin e udhëtimit të Princ Wied-it drejt 

Shqipërisë  

Vjenë, më 20 shkurt 1914 628 

522.  

Telegram nga Vjena për konsullin autro-hungarez në Durrës, Hornbostel, 

mbi organizimin në bashkëpunim me komandën e anijes “Taurus”, të 

udhëtimit të Princ Wied-it në Shqipëri  

Vjenë, më 20 shkurt 1914 629 

523.  

Raport konfidencial i konsullit austro-hungarez në Selanik, Kral, për kontin 

Berchtold, lidhur me deklaratën e Venizelos-it mbi çështjen e Epirit dhe 

situatën e rrezikshme të krijuar në Korçë  

Selanik, më 20 shkurt 1914 630 

524.  

Njoftim i Ministrisë së Punëve të Jashtme në Vjenë, dërguar konsullit 

Lejhanec Prizren, mbi një shumë të hollash akorduar për qëllime politike e të 

kultit “Klubin e Bamirësisë”  

Vjenë, më 20 shkurt 1914 632 
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525.  

Informacion i të dërguarit austro-hungarez në Hagë, Giskra, për kontin 

Berchtold, mbi një urdhëresë të Mbretërisë së Holandës, që lejon hyrjen e 

oficerëve të saj, në shërbim të Shqipërisë  

Hagë, më 20 shkurt 1914 632 

526.  

Letër e Faik Konicës dërguar konsullit të Përgjithshëm, Rappaport, në Vjenë, 

për një ndihmë financiare që do të mundësonte udhëtimin e tij në Durrës, 

për pritjen e Princ Wied-it  

Vjenë, më 20 shkurt 1914 633 

527.  

Telegram i konsullit austro-hungarez, në Shkup, për Ministrinë e Punëve të 

Jashtme austro-hungareze, mbi lëvizje të trupave sebe drejt Novi Pazarit, 

Ishtipit e Koçanës  

Shkup, më 20 shkurt 1914 633 

528.  

Relacion i Ministrisë së Punëve të Jashtme, mbi vizitën e Wied-it në Vjenë 

dhe njohjen me pikëpamjet e Austro-Hungarisë për qeverisjen e tij të 

ardhshme në Shqipëri  

Vjenë, më 20 shkurt 1914 634 

529.  

Njoftim i përfaqësuesit konsullor në Bari, për kontin Berchtold, mbi kalimin 

tranzit drejt Romës të Esat Pashës dhe delegacionit shqiptar pritës të Princ 

Wied-it  

Bari, më 20 shkurt 1914 635 

530.  

Informacion i konsullit austro-hungarez në Durrës, Hornbostel, për kontin 

Berchtold, mbi ceremoninë e përcjelljes së delegacionit shqiptar drejt Romës  

Durrës, më 20 shkurt 1914 635 

531.  

Letër e konsullit austro-hungarez, Kral, për një mikun e tij në Durrës, me 

anën e të cilit kërkon që ai të kujdeset për sigurimin e një banese të 

përshtatshme gjatë kohës që ai do të qëndrojë në këtë qytet  

Shkup, më 1914 637 
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532.  

Raport i konsullit austro-hungarez në Durrës, Hornbostel, dërguar kontit 

Berchtold, ku i bën me dije zëvendësimin e mytesarifit të Durrësit, Hamit Bej 

Toptanit me Mehdi Bej Frashërin  

Durrës, më 20 shkurt 1914 638 

533.  

Informacion i konsullit Petrović, në Vlorë, për kontin Berchtold në Vjenë, 

lidhur me kthimin në detyrë të përfaqësuesit gjerman të Komisionit të 

Kontrollit, Dr.Vinkel  

Vlorë, më 20 shkurt 1914 639 

534.  

Raport i zyrës së Oborrit mbretëror të Holandës, mbi zbatimin e një 

urdhërese që autorizon futjen në shërbimin ushtarak të Shqipërisë të disa 

oficerëve të saj  

Hagë, më 20 shkurt 1914 639 

535.  

Raport i ministrit Fuqiplotë të Austro-Hungarisë në Athinë, Szilassy, për 

kontin Berchtold, lidhur me paraqitjen pranë Fuqive të Mëdha të një note të 

“Kongresit Panepirot”, ku kërkohet autonomia e Vorio Epirit  

Athinë, më 20 shkurt 1914 640 

536.  

Letër e nëpunësit të konsullatës austro-hungarezë në Manastir, Reglia, për 

kontin Berchtold, lidhur me një lutje të banorëve të Korçës të larguar nga 

raprezaljet greke  

Manastir, më 20 shkurt 1914 641 

537.  

Raport i konsullatës austro-hungareze në Venedik, për ambasadorin Mérey 

në Romë, mbi njoftimin e botuar në gazetën “Reichsport” lidhur me ndihmat 

e fshehta për shoqëritë e eksportit italian në Shqipëri  

        Venedik, më 20 shkurt 1914                643 

538.  

Raport i konsullatës austro-hungareze në Bari, për ambasadorin Mérey në 

Romë, mbi njoftimin botuar në gazetën “Raichsport”, lidhur me ndihmat e 

fshehta për shoqëritë e eksportit italian në Shqipëri  

Bari, më 20 shkurt 1914 643 
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436.  

Kthimi në Ministrinë e Luftës në Vjenë, i informacionit të kapiten Cuboviç-it, 

mbi ngjarjet në Durrës dhe planet e Esat Pashës  

Vjenë, më 20 shkurt 1914 644 

437.  

Informacion i përfaqësuesit të katolikëve të Shkodrës, Sekieviç, për konsullin 

e Përgjithshëm, Rappaport në Vjenë, mbi kontestimin nga popullsia katolike 

e emërimit të Riza Beut, si inspektor i Përgjithshëm i financave të qytetit  

Shkodër, më 20 shkurt 1914 645 

438.  

Përmbajtja e dy dokumenteve të Ministrisë së Luftës të Qeverisë së “Epirit 

autonomi”, mbi emërimin Dulis Gjeorgjios, guvernatori civil e ushtarak i 

Sarandës  

Gjirokastër, më 20 shkurt 1914 646 

439.  

Telegram i Ministrisë së Punëve të Jashtme, për ambasadorin Pallavicini në 

Stamboll dhe konsullin Kral në Selanik, mbi riatdhesimin e shqiptarëve nga 

Turqia, me anijen e shoqërisë austriake “Lloyd”  

Vjenë, më 21 shkurt 1914 647 

440.  

Letër e Eduard Hodak, drejtuar nëpunësit të lartë në ministrinë e Punëve të 

Jashtme, Berger, në të cilën shpreh dëshirën për të kontribuuar në ngritjen e 

një muzeumi shtetëror në Shqipëri  

Vjenë, më 21 shkurt 1914 648 

441.  

Përgjigje e Ministrisë së Punëve të Jashtme, për shkresën e Shefit të Shtabit të 

Përgjithshëm, Baronit von Conrad, në Vjenë, lidhur me caktimin e kapitenit 

Klaner, në shërbim të Princ Wied-it  

Vjenë, më 21 shkurt 1914 648 

442.  

Informacion i ambasadorit austro-hungarez në Stamboll, Pallavicini, drejtuar 

kontit Berchtold, mbi rikthimin në atdhe të të ikurve nga Shqipëria dhe 

dyshimet për elementë të rrezikshëm midis tyre  

Konstandinopojë, më 22 shkurt 1914 649 
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443.  

Njoftim i Ministrisë së Punëve të Jashtme, Vjenë, për kthimin e shkresës së 

shefit të Shtabit të Përgjithshëm dhe atasheut ushtarak në Romë, mbi 

mosrealizimin e vizitës të Princ Wied-it në Vatikan  

Vjenë, më 22 shkurt 1914 650 

444.  

Njoftim i Ministrisë së Punëve të Jashtme, për Ministrinë e Luftës-Seksioni i 

Marinës, mbi notën verbale të ambasadës mbretërore të Britanisë së Madhe, 

lidhur me dërgimin e anijes “Glançestes” për shoqërimin e Princ Wied-it 

gjatë udhëtimit të tij në Shqipëri  

Vjenë, më 22 shkurt 1914 650 

445.  

Telegram i ministrit të Punëve të Jashtme, Berchtold, drejtuar kontit 

Szögyenyi, Berlin, lidhur me kërkesën e këshilltarit të ardhshëm të oborrit të 

Wied-it, majorit von Trotha, për të mësuar datën e nisjes të princit në Durrës  

Vjenë, më 22 shkurt 1914 651 

446.  

Relacion i Ministrisë së Luftës drejtuar Ministrisë së Punëve të Jashtme, 

lidhur me zëvendësimin e kryqëzorit “Sant Georg”, me “Shigetvarin” dhe 

mënyrën e funksionimit në të ardhmen të shërbimit stacionar në Shqipëri 

Vjenë, më 22 shkurt 1914 651 

447.  

Përkthimi i një ftese të kolonisë shqiptare të Bukureshtit, mbi ceremoninë 

festive që ajo do të organizojë me rastin e hipjes në fron të Princ Wied-it  

Bukuresht, më 23 shkurt 1914 652 

448.  

Njoftim i ministrit të Luftës, Karl Rainer, për Ministrinë e Punëve të Jashtme, 

mbi nderimet e rezervuara Princ Wied-it, me mbërritjen e tij në Trieste  

Vjenë, më 23 shkurt 1914 653 

449.  

Telegram i Ministrisë së Luftës-Seksioni i Marinës, drejtuar ambasadorit 

austro-hungarez në Berlin, kontit Szögyenyi, mbi përcaktimin nga Princ 

Wied-i i flamurit shqiptar që do të ngrihet në anijen “Taurus”, gjatë 

udhëtimit dhe mbërritjes në Shqipëri  

Vjenë, më 23 shkurt 1914 653 
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450.  

Përgjigje e autoriteteve në Vjenë, për telegramin e konsullit austro-hungarez 

në Durrës, Hornbostel, lidhur me shtyrjen e datës të udhëtimit të Princ 

Wied-it në Trieste  

Vjenë, më 23 shkurt 1914 654 

451.  

Përgjigje e Ministrisë së Punëve të Jashtme, për konsullin Hornbostel, në 

Durrës, mbi vendndodhjen e anijes “Taurus”  

Vjenë, më 23 shkurt 1914 654 

452.  

Informacion i atasheut konsullor në Durrës, Hornbostel, për kontin 

Berchtold, mbi zgjidhjen e shpejtë të çështjes së incidentit të firmës 

amerikane “Singer”, të shkaktuar nga një demonstratë antigreke në këtë 

qytet  

Durrës, më 23 shkurt 1914 655 

453.  

Shkresë e Ministrisë së Punëve të Jashtme, drejtuar kolonelit Micël, mbi 

mendimin e tij rreth pikëpamjeve angleze për krijimin e zonës neutrale në 

Shqipërinë e Veriut  

Vjenë, më 23 shkurt 1914 655 

454.  

Telegram i konsullit austro-hungareze në Shkup, Jeliçka, dërguar 

autoriteteve në Vjenë, mbi lëvizjet ushtarake të forcave serbe  

Shkup, më 23 shkurt 1914 656 

455.  

Telegram i Ministrisë së Punëve të Jashtme, drejtuar ministrit Fuqiplotë të 

Cetinës, Otto, mbi një qëndrim të rezervuar ndaj autoriteteve të Malit të Zi 

për çështjen e rektifikimit të kufirit verior të Shqipërisë  

Vjenë, më 23 shkurt 1914 657 

456.  

Letër e Eqrem Bej Vlorës, drejtuar konsullit të Përgjithshëm Rappaport, mbi 

pritjen e rezervuar delegacionit shqiptar në Noj-Vid dhe udhëtimin e tij të 

shpejtë drejt Vjenës  

Laipcig, më 23 shkurt 1914 658 
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457.  

Raport i ambasadorit austro-hungarez në Peterburg, Graf, për krye 

diplomatin Berchtold, mbi qëndrimin negativ të Rusisë, lidhur me 

propozimin e krijimit të dy zonave neutrale në Shqipërinë e Veriut  

Petrograd [Shën Peterburg], më 23 shkurt 1914 659 

458.  

Letër e oficerit në pension Bertlen, drejtuar baronit Berger, Vjenë, nëpërmjet 

të cilës ai shpreh dëshirën për të punuar pranë Princ Wied-it, në Shqipëri  

Budapest, më 23 shkurt 1914 660 

459.  

Letër e avokatit Dr. Hajnrih Hirsh, drejtuar Ministrisë së Punëve të Jashtme, 

në të cilën vlerëson rolin e politikës së jashtme austro-hungareze në krijimin 

e Mbretërisë Shqiptare  

Olmyc, më 24 shkurt 1914 661 

460.  

Promemorie e avokatit Dr.Hajnrih Hirsh, mbi krijimin e një shtabi të 

përgjithshëm financiar dhe Bankës së Shqipërisë, bazuar në parimin e 

drejtimit kolektiv  

Omlyc, më 24 shkurt 1914 662 

461.  

Informacion i atasheut konsullor austro-hungarez në Durrës, Hornbostel, 

drejtuar kontit Berchtold, mbi një qarkore të guvernatorit të qytetit, për 

caktimin e një shume për vrasjen ose largimin e Arif Hikmetit, si person i 

rrezikshëm  

Durrës, më 24 shkurt 1914 664 

462.  

Telegram i Ministrisë së Punëve të Jashtme, dërguar ambasadorit austro-

hungarez në Romë, Mérey, mbi kërkesën drejtuar qeverisë italiane, të 

mytesarifit të Durrësit, për lënien e një pjese të artilerisë, e cila do të përdorej 

për të përshëndetur Princ Wied-in  

Vjenë, më 24 shkurt 1914 665 

463.  

Raport i Ministrisë së Punëve të Brendshme në Vjenë, lidhur me tensionet që 

do të shkaktonte ardhja e një luftanijeje italiane në Trieste, dhe përpjekjet e 

shoqërisë “Associasione Patria” për t’i nxitur ato  

Vjenë, më 24 shkurt 1914 665 
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464.  

Raport i guvernatorit austro-hungarez në Trieste, Hohenlohe, drejtuar 

Ministrisë së Brendshme, Vjenë, lidhur me përpjekjet e qarqeve irredentiste 

për të shkaktuar trazira në qoftë se në portin e qytetit ankorohen luftanijet 

italiane  

Trieste, më 24 shkurt 1914 667 

465.  

Telegram i Ministrisë së Punëve të Jashtme, për ambasadorin Mérey, në 

Romë, mbi vendimin e qeverisë italiane që anija e tyre shoqëruese do të 

bashkohet në det të hapur  

Vjenë, më 24 shkurt 1914 668 

466.  

Telegram i guvernatorit austro-hungarez në Trieste, Hohenlohe, drejtuar 

autoriteteve në Vjenë, lidhur me trazirat e mundshme në rast ardhjeje të 

luftanijes italiane  

Trieste, më 24 shkurt 1914 668 

467.  

Informacion i Ministrisë së Punëve të Jashtme, drejtuar përfaqësuesve të saj 

diplomatikë në Stamboll dhe Shqipëri, për heqjen e masës së shtetrrethimit 

në Vlorë dhe riatdhesimin e shqiptarëve nga Turqia  

Vjenë, më 24 shkurt 1914 669 

468.  

Notë e Ministrisë së Jashtme për informimin e Ministrisë Hungareze të 

Tregtisë, lidhur me heqjen e masave të shtetrrethimit për Vlorën, vendosur 

nga Komisioni Ndërkombëtar i Kontrollit  

Vjenë, më 24 shkurt 1914 670 

469.  

Njoftim i Ministrisë së Tregtisë për Ministrinë e Punëve të Jashtme, mbi 

transportimin e shqiptarëve nga Stambolli, me anijet e kompanisë Lloyd  

Vjenë, më 24 shkurt 1914 670 

470.  

Raport i ministrit Fuqiplotë austro-hungarez në Drezden, Braun, për kontin 

Berchtold, mbi pritjen e delegacionit shqiptar në Valdenburg, nga princi 

Schönburg  

Drezden, më 24 shkurt 1914 671 
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471.  

Telegram i ministrit të Jashtëm Berhchtold për konsullin Petrović, në Vlorë, 

mbi organizimin e ceremonisë zyrtare për pritjen e Princ Wied-it në Durrës  

Vjenë, më 24 shkurt 1914 672 

472.  

Raport i atasheut konsullor në Durrës, Hornbostel, dërguar Ministrisë së 

Punëve të Jashtme, mbi situatën politike dhe gjendjen e mjeruar të popullsisë 

në kufirin lindor, sipas konstatimeve të kolonelit Murikio  

Durrës, më 24 shkurt 1914 673 

473.  

Telegram i Ministrisë së Punëve të Jashtme, për baronin Macchio në Romë, 

lidhur me një ndihmë në shumën 5000 frangash, për Ismail Qemalin  

Vjenë, më 24 shkurt 1914 674 

474.  

Raport i atasheut konsullor në Durrës, Hornbostel, për kontin Berchtold, mbi 

pozicionin e favoreshëm të firmave italiane në tregun shqiptar dhe nevojën e 

një ndërhyrjeje e energjike nga ana e atyre austro-hungareze  

Durrës, më 24 shkurt 1914 675 

475.  

Përmbajtja e notës së konsullit amerikan në Selanik, Xhon E.Kehl drejtuar 

konsullatës autro-hungareze në Durrës, lidhur me mbrojtjen e interesave të 

shoqërisë amerikane “Singer”, në këtë qytet  

Selanik, më 24 shkurt 1914 677 

476.  

Telegram i Ministrisë së Punëve të Jashtme, drejtuar ambasadorit Mérey, në 

Romë, rreth notës së qeverisë greke drejtuar Fuqive të Mëdha, lidhur me 

evakuimin gradual të kufirit jugor të Shqipërisë  

Vjenë, më 24 shkurt 1914 677 

477.  

Njoftim i konsullit austro-hungarez në Korfuz, për kontin Berchtold, lidhur 

me reagimet e shkaktuara në vend nga vendimi i Fuqive të Mëdha për 

evakuimin e trupave greke nga jugu i Shqipërisë  

Korfuz, më 24 shkurt 1914 678 

478.  

Përmbajtja e një dokumenti të Ministrisë së Luftës, të qeverisë të “Epirit 

autonomy”, mbi një mobilizim të përgjithshëm të burrave të aftë për armë  

Gjirokastër, më 24 shkurt 1914 679 
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479.  

Letër e ministrit të Punëve të Jashtme, Berchtold, drejtuar perandorit Franz 

Joseph, ku propozohej që guvernatori i Triestes, princi Hohenlohe, të mund 

të organizojë një pritje solemne gjatë qëndrimit të Princ Wied-it  

Vjenë, më 25 shkurt 1914 680 

480.  

Njoftim i përfaqësuesit austro-hungarez në legatën e Sofjes, Demblin, 

drejtuar kontit Berchtold, lidhur me një rezolutë të kolonisë shqiptare të 

atjeshme mbi grabitjen e serbëve dhe grekëve  

Sofje, më 25 shkurt 1914 681 

481.  

Shkresë e Sektorit të Marinës në Ministrinë e Luftës, mbi raportin e 

komandës të anijes M.T “Panter” lidhur me zgjedhjen e një stacioni për 

misionin në Durrës  

Vjenë, më 25 shkurt 1914 681 

482.  

Telegram i Ministrisë së Punëve të Jashtme, drejtuar Hornbostel, në Durrës, 

mbi dërgimin e disa pajisjeve për zyrat e konsullatës në këtë qytet  

Vjenë, më 25 shkurt 1914 682 

483.  

Informacion i Ministrisë së Punëve të Jashtme, për përfaqësitë e saj, lidhur 

me organizimin nga Akademia e Shkencave të Austro-Hungarisë të dy 

ekspeditave studimore në Shqipëri  

Vjenë, më 25 shkurt 1914 682 

484.  

Telegrame të Ministrisë së Punëve të Jashtme, për ambasadorin Mérey, në 

Romë dhe ministrin Fuqiplotë Szilassy, në Athinë, lidhur me një informacion 

të ardhur nga Saranda, mbi përpjekjet greke për të organizuar një rezistencë 

të armatosur  

Vjenë, më 25 shkurt 1914 683 

485.  

Telegram i ministrit të Jashtëm, Berchtold, drejtuar ambasadorit Mérey, në 

Romë, lidhur me dekorimin e Esat Pashës  

Vjenë, më 25 shkurt 1914 684 

486.  

Raport i konsullatës austro-hungareze, Korfuz, drejtuar ministrit të Punëve 

të Jashtme, Berchtold, mbi deklarimin e “autonomisë të Vorio-Epirit”, si një 
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manovër e qarqeve panhelenike për të mbajtur të hapur çështjen e kufirit 

jugor  

Korfuz, më 26 shkurt 1914 684 

487.  

Raport i konsullit austro-hungarez në Korfuz, drejtuar kontit Berchtold, mbi 

rezistencën e komitetit vorio-epirot për tërheqjen e forcave greke nga kufiri 

jugor shqiptar  

Korfuz, më 26 shkurt 1914 685 

488.  

Letër e zëvendëskonsullit austro-hungarez në Prizren, Lejhanec, drejtuar 

kontit Berchtold, ku i propozon dhënien e një ndihme për operacionin e 

sheikut bektashian, Baba Ademit  

Prizren, më 26 shkurt 1914 686 

489.  

Letër e zëvendëskonsullit austro-hungarez në Prizren, Lejhanec, drejtuar 

kryekonsullit Rappaport, ku i lutet për të ndërmjetësuar lidhur me 

aprovimin e një ndihme për sheikun bektashi, Baba Ademi  

Prizren, më 26 shkurt 1914 687 

490.  

Raport i konsullatës austro-hungareze në Milano, për ambasadorin Mérey, 

në Romë, lidhur me përpjekjet e qeverisë italiane për penetrimin ekonomik 

në Shqipëri, nëpërmjet shoqërisë “Italo-Shqiptare”  

Milano, më 26 shkurt 1914 688 

491.  

Informacion i nëpunësit konsullor austro-hungarez në Manastir, Reglia, 

drejtuar ministrit të Punëve të Jashtme, kontit Berchtold, mbi përpjekjet e 

popullsisë myslimane për t’i rezistuar terrorit serb  

Manastir, më 26 shkurt 1914 689 

492.  

Notë dërguar kryeministrit austro-hungarez, nga konti Berchtold, mbi 

udhëtimin e Princ Wied-it më datë 5 mars dhe ceremonialin e organizimit 

për pritjen e tij  

Vjenë, më 26 shkurt 1914 690 

493.  

Raport i atasheut konsullor në Durrës, Hornbostel, drejtuar kontit Berchtold, 

mbi arritjen e 4 topave italianë që do të shërbejnë për të përshëndetur 

ardhjen e Princ Wied-it  



98 L. MALLTEZI & E. KAMBO & M. VERLI 

 

Durrës, më 26 shkurt 1914 691 

494.  

Letër e deputetit austro-hungarez, Wolf, drejtuar baronit Macchio, me anën e 

së cilës i paraqet një kandidaturë për organizimin e gjyqësorit në Shqipëri 

Vjenë, më 26 shkurt 1914 691 

495.  

Raport i ambasadorit Mérey në Romë, për Ministrinë e Punëve të Jashtme, 

lidhur me një notë të ministrit italian të Bujqësisë, Industrisë dhe Tregtisë, 

mbi aspiratat ekonomike të Italisë në Shqipëri dhe Ballkan  

Romë, më 26 shkurt 1914 692 

496.  

Raport i Ministrisë së Punëve të Jashtme, në Vjenë, drejtuar Ministrisë së 

Tregtisë, mbi hetimet e kryera nga përfaqësitë e Romës dhe Shqipërisë, mbi 

pretendimin e ngritur nga gazeta “Reichspost”, për përkrahjen që i jep Italia 

eksportit të saj  

Vjenë, më 26 shkurt 1914 694 

497.  

Raport i ambasadorit austro-hungarez në Romë, Mérey, për Ministrinë e 

Punëve të Jashtme, mbi konstatimet e zyrave konsullore në Napoli, Venedik, 

Bari, lidhur me favorizimet e qeverisë italiane për tregtarët e tjerë që 

operojnë në Shqipëri  

Romë, më 26 shkurt 1914 695 

498.  

Raport i konsullit austro-hungarez në Prizren, Lejhanec, për kontin 

Berchtold, mbi masat e autoriteteve të qarkut për vendosjen e një tatimi të 

jashtëzakonshëm  

Prizren, më 26 shkurt 1914 696 

499.  

Shkresë e Ministrisë së Luftës, Seksioni i Marinës, drejtuar Ministrisë së 

Punëve të Jashtme, ku shpjegohen arsyet e refuzimit të komandës së anijes 

“Panter”, për të transportuar me anije së bashku me Petrović-in, nga Vlora 

në Durrës, edhe kolegë të tjerë të Komisionit të Kontrollit  

Vjenë, më 26 shkurt 1914 697 

500.  

Raport i ambasadorit austro-hungarez në Romë, Mérey, për ministrin e 

Punëve të Jashtme, Berchtold, rreth udhëzimeve të qeverisë italiane për 
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përfaqësuesin e saj në Komisionin e Kontrollit, lidhur me modalitetet e 

mbrojtjes të popullsisë ortodokse në Shqipëri  

Romë, më 26 shkurt 1914 698 

501.  

Deklarata e delegatit austro-hungarez pranë Komisionit të përcaktimit të 

Kufijve Veriorë, koloneli Micël, mbi nevojën e sigurimit të një akordi të plotë 

të delegateve të Aleancës Tripalëshe për çështjet më kryesore  

Më, 26 shkurt 1914 699 

502.  

Informacion i nënkonsullit austro-hungarez në Vlorë, Majerhofer, për 

Ministrinë e Punëve të Jashtme, lidhur me një ndihmë të supozuar të 

institucioneve bankare italiane, për penetrimin ekonomik në Shqipëri  

Vlorë, më 27 shkurt 1914 701 

503.  

Njoftim mbi kthimin e shkresës të Ministrisë së Luftës, rreth nisjes të Princ 

Wied-it në Shqipëri  

Vjenë, më 27 shkurt 1914 702 

504.  

Përgjigje e telegramit të konsullit Petrović, lidhur me lajmin e marrjes rob të 

pesë amerikanëve nga njerëzit e Dervish Beut, në Elbasan  

Vlorë, më 27 shkurt 1914 702 

505.  

Telegram i Ministrisë së Punëve të Jashtme, për kontin Szögyenyi, Berlin, 

mbi organizimin e ceremonisë zyrtare për pritjen e Princ Wied-it në Trieste  

Vjenë, më 27 shkurt 1914 703 

506.  

Telegram i Ministrisë së Punëve të Jashtme, për konsullin austro-hungarez 

në Durrës, Hornbostel, rreth dërgimit të një anijeje pasagjerësh, që do të 

marrin pjesë në pritjen e Princ Wied-it  

Vjenë, më 27 shkurt 1914 703 

507.  

Raport i konsullit austro-hungarez në Selanik, Kral, drejtuar Ministrisë së 

Punëve të Jashtme, rreth përpjekjeve të elementëve grekofon, për të 

kundërshtuar me armë vendimin e Fuqive të Mëdha për tërheqjen e trupave 

greke nga kufiri jugor i Shqipërisë  

Selanik, më 27 shkurt 1914 704 
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508.  

Relacion i konsullit austro-hungarez në Prizren, Lejhanec, dërguar kontit 

Berchtold, mbi lëvizje të trupave serbe në kufirin shqiptar dhe krijimin e një 

komisioni për regjistrimin e popullsisë të aftë për shërbim ushtarak  

Prizren, më 27 shkurt 1914 705 

509.  

Informacion i konsullit austro-hungarez në Prizren, drejtuar ministrit të 

Punëve të Jashtme, kontit Berchtold, mbi veprimtarinë e dy agjentëve serbë 

në Prizren dhe Has  

Prizren, më 27 shkurt 1914 706 

510.  

Raport i atasheut ushtarak në legatën e Athinës, Tanços, mbi situatën e 

tensionuar të krijuar nga protestat në Athinë dhe Pire, kundër tërheqjes së 

trupave greke nga Epiri i Veriut  

Athinë, më 27 shkurt 1914 707 

511.  

Informacion i Ministrisë së Punëve të Jashtme në Vjenë, mbi shpenzimet e 

udhëtimit për Preng Bib Dodën dhe trajtimin e tij të ardhshëm financiar  

Vjenë, më 27 shkurt 1914 710 

512.  

Njoftimi i Ministrisë së Punëve të Jashtme për përfaqësitë e saj në Romë, 

Stamboll dhe Shqipëri, rreth informimit të shoqërive italiane të lundrimit 

mbi heqjen e masave kufizuese për kthimin e shqiptarëve nga Turqia  

Vjenë, më 28 shkurt 1914 711 

513.  

Raport i përfaqësuesit austro-hungarez pranë Komisionit të Kufijve Veriorë, 

drejtuar Ministrisë së Punëve të Jashtme, mbi caktimin e zonave neutrale 

dhe fillimin e punimeve në kufirin lindor afër Prizrenit dhe Dibrës  

Vjenë, më 28 shkurt 1914 712 

514.  

Raport i përfaqësuesit të konsullatës austro-hungareze në Mitroviçë, 

Umlauf, për kontin Berchtold, rreth lehtësive të krijuara nga autoritetet serbe 

për popullsinë myslimane mbi emigrimin drejt Turqisë dhe planifikimin e 

kolonizimit nga serbët  

Mitrovicë, më 28 shkurt 1914 714 
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515.  

Telegram sekret i konsullit austro-hungarez në Shkup, Jeliçka, për Ministrinë 

e Punëve të Jashtme, mbi përpjekjet e kryetares Antoneta Brojer, për të marrë 

informacione mbi ngjarjet ushtarake në Serbi  

Shkup, më 28 shkurt 1914 716 

516.  

Shtojcë e raportit të ambasadorit Mérey nga Roma, për kontin Berchtold në 

Vjenë, mbi fushatën e ashpër të shtypit italian kundër protektoratit austro-

hungarez të kultit në Shqipëri  

Romë, më 28 shkurt 1914 716 

517.  

Raport i përfaqësuesit të konsullatës austro-hungareze në Mitrovicë, 

Umlauf, për kryediplomatin kontin Berchtold, rreth masave të autoriteteve 

serbe për pajisjen e popullsisë së saj me armë  

Mitrovicë, më 28 shkurt 1914 717 

518.  

Informacion i Ministrisë së Luftës, Seksionit të Marinës, mbi nisjen e anijes 

“Najada” drejt Durrësit  

Vjenë, më 28 shkurt 1914 718 

519.  

Njoftim i konsullatës autro-hungareze në Shkodër, Halla, për kontin 

Berchtold, lidhur me dhënien e një shume prej 500 frangash, Patër Jak 

Serreqit, si ndihmë për banorët e Vermoshit  

Shkodër, më 28 shkurt 1914 719 

520.  

Telegram i konsullit austro-hungarez në Shkup, Jeliçka, për Ministrinë e 

Punëve të Jashtme, për lëvizjet ushtarake të trupave serbe midis datave 23 

dhe 28 shkurt  

Shkup, më 28 shkurt 1914 719 

521.  

Raport i Shefit të Përgjithshëm të Ushtrisë, Conrad, për kontin Berchtold, 

mbi mbajtjen në qendër të vëmendjes të rolit të rëndësishëm të Austro-

Hungarisë në krijimin e forcave të armatosura shqiptare  

Vjenë, më 28 shkurt 1914 720 
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522.  

Raport i konsullatës austro-hungareze në Korfuz, dërguar ministrit të 

Punëve të Jashtme, Berchtold, lidhur me dërgimin me dijenin e autoriteteve 

greke të armatimeve në Epirin e Veriut  

Korfuz, më 28 shkurt 1914 721 

523.  

Informacion i delegatit austro-hungarez, pranë Komisionit të caktimit të 

Kufirit të Veriut, kolonel Micël, për kontin Berchtold, mbi veprimtarinë dhe 

dokumentacionin e hartuar nga komisioni, gjatë periudhës së tij të parë  

Vjenë, më 28 shkurt 1914 722 

524.  

Telegrame të Ministrisë së Punëve të Jashtme, drejtuar Petrović-it në Vlorë, 

Mérey-t në Romë dhe Szilassy-t në Athinë, rreth propozimit të qeverisë 

greke që procesi i evakuimit të krahinave të Shqipërisë së Jugut të realizohej 

nën mbikëqyrjen e Komisionit të Kontrollit  

Vjenë, më 28 shkurt 1914 723 

525.  

Raport konfidencial i ambasadorit austro-hungarez në St. Peterburg,  

Szápáry, për kontin Berchtold, mbi pritjen e ofruar Princ Wied-it, nga 

Perandori Nikolla II dhe ministri i Jashtëm, Sazanov  

St. Peterburg, më 28 shkurt 1914 725 

629.  

Raport i ambasadorit Mérey në Romë, drejtuar kreut të deplomacisë, kontit 

Berchtold, mbi vizitën e delegacionit pritës të Princ Wied-it dhe pikëpamjet e 

tyre mbi të ardhmen e qeverisjes në Shqipëri  

Romë, më 28 shkurt 1914 727 

630.  

Raport i ministrit Fuqiplotë austro-hungarez në Athinë, Szilassy, drejtuar 

ministrit të Jashtëm, kontit Berchtold, mbi ngjarjet në Epirin e Veriut dhe 

qëndrimin e qeverisë greke  

Athinë, më 28 shkurt 1914 729 

631.  

Letër e Drejtorit të Agjencisë Tregtare Italiane, në Janinë, dërguar gazetës 

“Sole”, mbi dobësimin e monopolit tregtar të Austro-Hungarisë dhe 

fuqizimin e atij italian  

Janinë, më shkurt 1914 732 
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632.  

Raport i shefit të Shtabit të Përgjithshëm, në Vjenë, Conrad, drejtuar kontit 

Berchtold lidhur me nevojën e ndërhyrjes të menjëhershme për caktimin e 

kufijve veriorë dhe largimin e forcave serbe, rritjen e ndihmës për forcimin e 

shtetit të ri shqiptar etj.  

Vjenë, më …….. 734 

633.  

Artikulli i gazetës “Sole”, titulluar “Shqipëria dhe Pulja”, shkruar nga 

Leonardo Azzarita, ku bëhet fjala mbi krijimin e komitetit “Pulia e 

Balkanica”, dhe forcimin e marrëdhënieve tregtare italo-shqiptare 736 

 
Fjalorth i termave osmanë dhe të tjera ........................................................... 739 
Treguesi i emrave ............................................................................................ 745 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


