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P A R A T H Ë N 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 dokumentere 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 Qendrës 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 shqip 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 mirëarsimuar, 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 informacioni 
mbulon tërë hapësirën shqiptare, madje edhe vendet fqinje, 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 deri më 31 prill 
1914 (në të janë bashkëngjitur disa dokumente të fundmarsit të papërfshirë 
në vëllimin përkatës), ku jepen informacione të shumta për qëndrimin e 
mbajtur nga Fuqitë e Mëdha dhe përfaqësuesit e tyre ndaj situatës politike 
në Shqipëri dhe rivalitetet midis tyre. Të dhëna me interes jepen për 
përpjekjet e Princ Wied-it dhe veprimtarinë e qeverisë së tij për të 
stabilizuar rendin, për të shtypur rebelimet dhe për të vendosur kontrollin në 
të gjithë territorin e shtetit të njohur nga Konferenca e Ambasadorëve e 
mbajtur në Londër më 1912-1913. Në dokument jepen të dhëna për terrenin 
e rrëshqitshëm politik në të cilin do të duhej të vepronte Wied-i, për 
vështirësitë financiare që duheshin përballuar për normalizimin e jetës në 
shtetin shqiptar, për informacione që kishin të bënin me 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. Rivaliteti midis Italisë dhe Austro-Hungarisë 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 ndryshme shqiptare realizuan brenda dhe jashtë vendit gjatë 
kësaj kohe.  

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. 
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Së fundmi, 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 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 znj. 
Meliha Balla, Mirela Mihali e Enkelejda Misha. 

Të gjithëve, faleminderit! 
        

 Marenglen VERLI 
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Parathënie           5 
 
1.  

Informacion i konsullit Halla në Shkodër dërguar ministrit të Jashtëm 

Berchtold, me të cilin informon për problematikat e protokollit të takimeve 

me përfaqësuesin e Malit të Zi dhe këshillin konsullor mbi çështjen e 

reklamimeve të transitit për në Malin e Zi  
Shkodër, më 7 mars 1914 73 

2.  

Raport i konsullit të Përgjithshëm Jeliçka në Shkup, dërguar ministrit të 

Jashtëm në Vjenë Berchtold, dhe përfaqësive të tjera diplomatike në të cilin 

raportohet gjendja e popullsisë muhamedane [shqiptare] në Serbinë e re, 

nxitja e emigracionit nëpërmjet bandave dhe formave diskrete, përplasje 

bandash bullgare me çetnikët si dhe arrestimi e bastisje të shtëpive të 

bullgarëve duke zemëruar thellë këta të fundit  
Shkup, më 19 mars 1914 75 

3.  

Shkresë e Ministrisë së Mbrojtjes së Austro-Hungarisë, seksioni i Marinës në 

Vjenë, dërguar Ministrisë së Jashtme lidhur me riparimin e anijes “Taurus”  
Vjenë, më 27 mars 1914 79 

4.  

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

konsullit Halla në Shkodër dhe Juriotovskit në Durrës në lidhje me bisedat 

që ka bërë konsulli italian në Shkodër me një personalitet të komitetit 

administrativ për t’i akorduar ndihma financiare këtij të fundit gjë që do të 

rriste influencën italiane dhe binte në kundërshtim me vendimet e Londrës  
Vjenë, më 1 prill 1914 80 
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5.  

Njoftim i konsullit të Përgjithshëm nga Korfuzi, Arc, drejtuar ministrit të 

Jashtëm austro-hungarez në Vjenë lidhur me kryengritjen për kufirin jugor 

të Shqipërisë ku informon qëndrimin proqeveritar grek të përfaqësuesit 

francez për fajësimin e shqiptarëve  
Korfuz, më 1 prill 1914 82 

6.  

Njoftim i Ministrisë së Luftës në Vjenë dërguar komandës perandorake e 

mbretërore në Pshemisël, lidhur me caktimin e një mjeku të shtetit pranë 

detashmentit austro-hungarez  
Vjenë, më 1 prill 1914 83 

7.  

Telegram drejtuar ambasadorit austro-hungarez në Romë, Mérey, nga 

eprorët në Vjenë, lidhur me koordinimin e qëndrimeve me palën italiane për 

çështje të lidhura me situatën në Shqipërinë e Jugut të krijuara nga lëvizja 

vorio-epirote  
Vjenë, më 1 prill 1914 84 

8.  

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

ministrit austro-hungarez të akredituar në në Athinë Szilassy,  me të cilin 

kundërshton pikëpamjen e evakuimit të Epirit si dhe shkëmbimin e 

mendimeve me qeverinë italiane për këtë qëllim  
Vjenë, më 1 prill 1914 85 

9.  

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

diplomatikë në Londër, Romë dhe Berlin, në të cilin shpreh dakordësinë me 

propozimin për ndryshimin e mënyrës së votimit të Komisionit të Veriut për 

marrjen e vendeve me shumicë absolute si dhe t’ua parashtrojnë qeverive 

respektive ku shërbejnë  
Vjenë, më 1 prill 1914 85 

10.  

Telegram i Berchtold-it dërguar ambasadorit Mérey në Romë dhe ministrit 

austro-hungarez të akredituar në Durrës, Lövental, me anën e të cilit porosit 

për qëndrimin që duhet të mbajnë në rast se suprimohet vendi i këshilltarit 

të pyjeve dhe funksionet e tij t’i kalohen atij të bujqësisë që është italian, gjë 

që do të ishte në disavantazh për Austro-Hungarinë  
Vjenë, më 1 prill 1914 87 
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11.  

Telegram i ambasadorit Mérey në Romë drejtuar ministrit të Jashtëm, 

Berchtold, me të cilin e ve në dijeni për planet e udhëtimit në Romë të 

Turhan Pashës , por për arsye se nuk është oportune deri në zgjidhjen e 

çështjes së Epirit, atij (Turhanit) do t’i propozohet të mos largohet  
Romë, më 1 prill 1914 88 

12.  

Telegram i ministrit të Jashtëm austro-hungarez në Vjenë dërguar 

ambasadorit Szögyenyi në Berlin me të cilin e ve në dijeni për vënien në 

dispozicion të qeverisë shqiptare të një sasie armësh për xhandarmërinë dhe 

i kërkon që për këtë transaksion të njoftohet kabineti i Berlinit  
Vjenë, më 1 prill 1914 89 

13.  

Njoftim i Ministrisë së Jashtme austro-hungareze dërguar konsullit në 

Durrës, Hornbostel, ku e njofton për dërgimin e një sasie librash leximi shqip 
Vjenë, më 1 prill 1914 90 

14.  

Njoftim i Ministrisë së Jashtme austro-hungareze drejtuar këshilltarit të 

Oborrit Gëbl, në Durrës, konsullit Halla në Shkodër, me të cilin vihen në 

dijeni për dërgimin e një sasie të hollash dhe mjetesh mësimore  
Vjenë, më 1 prill 1914 91 

15.  

Raport i konsullit në Shkodër, Halla, dërguar ministrit të Jashtëm në Vjenë, 

baronit Stefan Burian, me të cilin raporton për ndihmat e kushtëzuara që do 

t’i ofrohen komitetit administrativ të Shkodrës nga Italia, si edhe për 

qëndrimin e katolikëve të Shqipërisë së Veriut ndaj Esat Pashës etj.  
Shkodër, më 2 prill 1914 92 

16.  

Telegram i ministrit të Jashtëm në Vjenë, drejtuar konsullit të Përgjithshëm 

Kral në Vlorë, dhe ministrit austro-hungarez të akredituar në Durrës, 

Lövental, në të cilën theksohet që në caktimin e kompetencave të Komisionit 

të Kontrollit të evitohet çdo iniciativë që nuk mund të çonte në pakësimin e 

sovranitetit të princit, influenca e tij (KNK) të përqendrohet në kontrollin 

financiar  
Vjenë, më 2 prill 1914 94 
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17.  

Telegram i Ministrisë së Jashtme në Vjenë drejtuar ambasadorit Szécsen në 

Paris dhe kontit Otto Czernin në St.Peterburg, që propozimet për 

ndryshimin e mënyrës së votimit të Komisionit të Caktimit të Kufirit Verior 

të Shqipërisë t’ua rekomandojnë qeverive respektive  
Vjenë, më 2 prill 1914 95 

18.  

Promemorie e ministrit të Jashtëm austro-hungarez në Vjenë, drejtuar 

ministrit austro-hungarez të akredituar në Durrës, Lövental, për 

kontradiktat midis Austro-Hungarisë dhe Italisë në çështjen e protektoratit 

të kultit, paraqet një historik të bisedimeve mes tyre për të drejtën e 

protektoratit që duhet t’i përkasë Austro-Hungarisë dhe duhet të përfshihet 

në statutin e Shqipërisë, kundërshtimet e palës italiane dhe gjetjen e një 

formule të përshtatshme për këtë qëllim etj.  
Vjenë, më 2 prill 1914 96 

19.  

Telegram i Lövental-it në Durrës drejtuar ministrit të Jashtëm në Vjenë 

lidhur me demarshet e zhvilluara në Athinë për çështjen e Epirit, dërgon 

tekstin e notës së propozuar nga qeveria shqiptare që do të bëhet një 

demarsh nga Fuqitë e Mëdha në Athinë për çështjen e Epirit dhe 

pamundësia e Turhan Pashës për të formuluar një dokument diplomatik 
Durrës, më 2 prill 1914 99 

20.  

Shkresë e Ministrisë së Mbrojtjes, Seksioni i Marinës drejtuar Lövental-it në 

Durrës dhe Mérey-t në Romë, në të cilin përcillet urdhri për shërbimin 

stacionar në Shqipëri që anija “Panter” do të zëvendësohet me atë të 

“Shigetvarit”  
Vjenë, më 2 prill 1914 100 

21.  

Informacion i konsullit Halla në Shkodër drejtuar kontit Berchtold, lidhur 

me kërkesën e pleqve të fshatrave, Gurrëz, Kurbin, Bizë, Draç dhe Kotula që 

me rastin e ndarjes administrative lokalitetet e tyre t’i caktohen Lezhës dhe 

jo Krujës  
Shkodër, më 2 prill 1914 101 

22.  

Telegram i ministrit të Jashtëm në Vjenë drejtuar ministrit austro-hungarez 

të akredituar në Durrës, Lövental, me të cilin autorizon këtë të fundit që në 
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koordinim me kolegun italian baron Aliotti, t’i sugjerojë Tuhan Pashës për të 

mos lëvizur nga Shqipëria deri në zgjidhjen e çështjes së Epirit  
Vjenë, më 2 prill 1914 102 

23.  

Telegram i ministrit të Jashtëm Berchtold, në Vjenë, drejtuar ambasadorit 

Mérey në Romë, me të cilin i kërkon që të bisedojë dhe sqarojë zotin D. 

Martino lidhur me një keqkuptim për vizitën e Turhan Pashës në Vjenë në 

kohën që nuk ishte kryeministër i Shqipërisë  
Vjenë, më 2 prill 1914 102 

24.  

Njoftim i ministrit të Jashtëm në Vjenë drejtuar kabinetit të qeverisë në 

Durrës me të cilin shpreh pëlqimin si të Italisë dhe Austro-Hungarisë për 

nevojën urgjente të organizimit të një force të armatosur shqiptare  
Vjenë, më 2 prill 1914 103 

25.  

Mendime të shefit të Shtabit të Përgjithshëm në Vjenë, dërguar Ministrisë së 

Luftës, lidhur me rëndësinë strategjike të Vlorës nga pikëpamja ushtarake 

dhe propozimi për t’u dalë përpara aspiratave italiane duke blerë toka atje 

me qëllim që të ndërtohej një kantier detar nga sipërmarrjet austro-

hungareze  
Vjenë, më 2 prill 1914 104 

26.  

Shtojcë raporti dërguar nga përfaqësuesi Szilassy në Athinë, drejtuar 

ministrit të Jashtëm në Vjenë mbi politikën greke në çështjen e Epirit dhe 

prapaskenat e qeverisë së Venizelosit  
Athinë, më 3 prill 1914 105 

27.  

Raport i komisarit perandorak e mbretëror pranë KNK, Kral në Vlorë, 

dërguar ministrit të Jashtëm, Berchtold , lidhur me bisedimet ndërkombëtare 

për projektstatutin e Shqipërisë, qëndrimin energjik të delegatit shqiptar 

Mehdi Bej Frashëri kundër regjimit të kapitulacioneve dhe protektoratit të 

kultit duke iu përshtatur qeverimit oksidental pa fe shtetërore; dhe 

rezistenca e delegatëve të KNK-së për të patur një regjim provizor  
Vlorë, më 3 prill 1914 106 

28.  

Njoftim i konsullit të Përgjithshëm austro-hungarez në Chanea, dërguar 

ministrit të Jashtëm Berchtold, me të cilin e vë në dijeni për nisjen e një grupi 
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prej 220 vullnetarësh kretas të udhëhequr nga avokati Sifi Anagnostaqis dhe 

të financuar nga një tregtar i pasur në Pire me destinacion për në Sarandë 

për të mbështetur luftën në Epir  
Chanea, më 3 prill 1914 107 

29.  

Telegram i ministrit të Jashtëm në Vjenë, Berchtold, drejtuar ministrit austro-

hungarez të akredituar në Durrës, Lövental, dhe ambasadorit Mérey në 

Romë, me të cilin shpreh shqetësimin për qëndrimet e Turhan Pashës në 

kundërshtim me këshillat e dhëna nga Vjena për vazhdimin e bisedimeve 

me krerët epirotë, duke dhënë sugjerime për modifikimin e qëndrimeve mes 

palëve  
Vjenë, më 3 prill 1914 108 

30.  

Telegram i ministrit të jashtëm Berchtold, drejtuar Szilassy-t, në Athinë, me 

të cilin ve në dukje njoftimet për shkatërrimin e disa fshatrave të Përmetit 

nga goditjet e artilerisë greke  
Vjenë, më 3 prill 1914 110 

31.  

Telegram i ministrit austro-hungarez të akredituar në Durrës, Lövental, 

drejtuar ministrit të Jashtëm kontit Berchtold për zëvendësimin e anijes 

“Taurus” me një anije tjetër lufte për arsye të riparimit për të transportuar 

familjen princërore dhe kryeministrin  
Durrës, më 3 prill 1914 110 

32.  

Raport i të dërguarit në Shkodër Halla, drejtuar ministrit të Jashtëm 

Berchtold, mbi caktimin e Hotit dhe Grudës, Malit të Zi, çka do të 

shkaktonte një gjakderdhje për shkak të rezistencës së popullsisë së malësisë, 

influencimi te Mali i Zi që të heqë dorë nga cedimi, mbrojtja e popullsisë 

katolike nga shteti protektor  
Shkodër, më 3 prill 1914 112 

33.  

Raport i konsullit në Shkodër, Halla, drejtuar ministrit të Jashtëm Berchtold, 

mbi situatën në Shqipërinë e Veriut dhe nevojën e domosdoshme për 

krijimin e një administrate të rregullt, në të kundërt një vonesë në këtë 

drejtim do të çonte në zgjerimin e sferës së influencës italiane në këto treva 

katolike  
Shkodër, më 3 prill 1914 115 
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34.  

Notë e ministrit austro-hungarez të akredituar në Durrës, Lövental,  drejtuar 

Ministrisë së Jashtme në Vjenë, për një këshilltar specialist për Shqipërinë 118 
Durrës, më 3 prill 1914  

35. 119 

Kërkesë e një specialisti inxhinier në Munih, drejtuar Ministrisë së Jashtme 

austro-hungareze për të shërbyer si këshilltar teknik pranë qeverisë 

shqiptare  
Munih, më 3 prill 1914 119 

36.  

Notë e Ministrisë së Jashtme në Vjenë drejtuar kryeministrit të Austrisë dhe 

atij të Hungarisë për caktimin e këshilltarëve specialistë për Shqipërinë sipas 

ndryshimeve të bëra nga qeveria shqiptare  
Vjenë, më 3 prill 1914 119 

37.  

Raport i ministrit austro-hungarez të akredituar në Durrës, Lövental, 

drejtuar ministrit të Jashtëm austro-hungarez në Vjenë ku e vë në dijeni për 

vendimet e Këshillit të Ministrave të Shqipërisë për marrjen e këshilltarëve 

teknikë  
Durrës, më 3 prill 1914 121 

38.  

Informacion i atasheut perandorak e mbretëror Hornbostel, në Durrës, 

drejtuar ministrit të Jashtëm në Vjenë, Berchtold, mbi ceremoninë solemne të 

ardhjes së princ Wied-it në Durrës dhe pritjen e ngrohtë që iu bë atij nga 

popullsia dhe autoritetet vendore  
Durrës, më 3 prill 1914 122 

39.  

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

të Jashtëm Berchtold, me të cilin informon për të drejtën e zgjedhjes së 

shtetësisë së popullsisë së Serbisë së re ku shqiptarët katolikë 

përjashtoheshin nga zgjedhja e shtetësisë shqiptare  
Shkup, më 3 prill 1914 123 

40.  

Telegram i ministrit të Jashtëm, Berchtold, drejtuar Mérey-t në Romë, 

Szilassy-t në Athinë lidhur me evakuimin e territorit shqiptar, dhe kërkon që 

përfaqësuesit diplomatikë të koordinojnë mes tyre dhe të insistojnë pranë 

qeverisë greke një shpejtësi të evakuimit  
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Vjenë, më 4 prill 1914 125 

41.  

Njoftim i ministrit austro-hungarez të akredituar në Durrës, Lövental, 

drejtuar ministrit të Jashtëm Berchtold, ku e vë në dijeni për krimet e 

mizoritë e kryera ndaj popullsisë nga bandat epirote  
Durrës, më 4 prill 1914 126 

42. 127 

Raportim i Lövental-it nga Durrësi, me eprorët e tij në Vjenë lidhur me 

incidentin e ndodhur me rastin e një ceremonie fetare në një kishë katolike 

ku mori pjesë Princ Wied-i  
Durrës, më 4 prill 1914 127 

43.  

Njoftim i ministrit austro-hungarez të akredituar në Durrës, Lövental, 

dërguar Ministrisë së Jashtme, në Vjenë për vënien në dispozicion të Princ 

Wied-it,anijen “Meteori”  
Vjenë, më 4 prill 1914 129 

44.  

Njoftim i të dërguarit në Durrës drejtuar ministrit të Jashtëm Berchtold, për 

një kërkesë të dy senatorëve nga Kruja për caktimin e saj kryeqytet  
Durrës, më 4 prill 1914 129 

45.  

Njoftim i përfaqësuesit diplomatik në Hagë, dërguar ministrit të Jashtëm 

Berchtold, për pjesëmarrjen në pritjen e trupit diplomatik atje dhe 

konsideratat e dhëna për kolonel Thomson-in  
Hagë, më 4 prill 1914 130 

46.  

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

ambasadorit Mérey, në Romë dhe Lövental në Durrës me të cilin 

dakordësohet me mendimin e baron Aliotti-t dhe urdhëron Lövental-in të 

flasë në të njëjtën mënyrë  
Vjenë, më 4 prill 1914 131 

47.  

Notë e shefit të Shtabit të Përgjithshëm të Ushtrisë austro-hungareze, 

Conrad, drejtuar ministrit të Jashtëm, Berchtold lidhur me nevojën e krijimit 

të një ushtrie shqiptare gjë që duhet t’i bëhet e qartë princit  
Vjenë, më 4 prill 1914 131 
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48.  

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

Vjenë për të ndërmjetësuar me qeverinë shqiptare për t’i paguar shpenzimet 

e transferimit të kryeinxhinierit Nagy  
Vjenë, më 4 prill 1914 132 

49.  

Njoftim urgjent i Ministrisë së Jashtme në Vjenë dërguar Lövental-it në 

Durrës, për përgatitjen e hartave gjeografike për Shqipërinë dhe vënien në 

dijeni të dr. Pekmezit për dërgimin e të dhënave  
Vjenë, më 4 prill 1914 133 

50.  

Telegram i kabinetit të princit në Durrës, dërguar konsullit të Përgjithshëm 

në Selanik, në të cilin shprehet kënaqësia e Princ Wied-it për nderimin e 

shqiptarëve  
Vjenë, më 4 korrik 1914 134 

51.  

Njoftim i konsullit të Përgjithshëm Jeliçka në Shkup dërguar ministrit të 

Jashtëm Berchtold në Vjenë, me të cilin e vë në dijeni për ndryshimin e 

drejtimit të konsullatës italiane  
Shkup, më 4 prill 1914 135 

52.  

Shkresë përcjellëse e përgjegjësit provizor të zyrës perandorake e mbretërore 

Niczelin dërguar Ministrisë së Luftës dhe Berchtold-it në Vjenë me të cilin 

bashkëngjit raportin mbi thirrjen dhe mbledhjen e rekrutëve për në Serbinë e 

Vjetër  
Manastir, më 4 prill 1914 135 

53.  

Raport i detashmentit austro-hungarez në Shkodër dërguar Ministrisë së 

Luftës në Vjenë, me të cilin raportohet situata e Shqipërisë së Veriut në fund 

të marsit, akuzat malazeze ndaj krahinave të Hotit dhe Grudës për ta 

përdorur si pretekst ndërhyrjeje, incidentin në Obot dhe Oblikë; rezistencën 

e bajraqeve të Krasniqit dhe Hasit ndaj bandave serbe dhe përqendrim 

trupash malazeze në kufi  
Shkodër, më 5 prill 1914 136 
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54.  

Njoftim i ambasadës perandorake e mbretërore në Beograd dërguar ministrit 

të Jashtëm në Vjenë, për dërgesën e mjeteve mësimore për shkollën në 

Janjevo, ku e vë në dijeni për pengesat doganore nga qeveria serbe  
Beograd, më 6 prill 1914 139 

55.  

Telegram i ministrit të Jashtëm austro-hungarez Berchtold, dërguar 

ambasadorit Mérey në Romë ku e vë në dijeni për mizoritë e komitëve 

epirotë  
Vjenë, më 5 prill 1914 140 

56.  

Njoftim i konsullatës së Përgjithshme në Janinë dërguar ministrit të Jashtëm 

austro-hungarez, ku e vë në dijeni për mizoritë e andartëve grekë ndaj 

banorëve myslimanë  
Janinë, më 5 prill 1914 141 

57.  

Telegram i ministrit të Jashtëm austro-hungarez, dërguar Mérey-t në Romë 

lidhur me mizoritë e komitëve grekë të udhëhequr nga trupat greke ndaj 

popullsisë; porosit që çështje t’i bëhet e ditur San Giuliano-s  
Vjenë, më 5 prill 1914 142 

58.  

Telegram i ministrit austro-hungarez të akredituar në Durrës, Lövental, 

dërguar ministrit të Jashtëm austro-hungarez, lidhur me dërgimin e 

këshilltarëve specialistë për Punët Botore  
Durrës, më 5 prill 1914 142 

59.  

Raport i ministrit austro-hungarez të akredituar në Durrës, Lövental, 

dërguar ministrit të Jashtëm austro-hungarez Berchtold, në të cilin trajton 

çështjet lidhur me rezidencën verore të princit dhe bën disa propozime 
Durrës, më 5 prill 1914 143 

60.  

Telegram i gjerentit të konsullatës austro-hungareze në Mitrovicë, Umlauf  

dërguar Ministrisë së Jashtme në Vjenë, në të cilin njofton mbi luftimet e 

kryengritësve në Drenicë  
Mitrovicë, më 6 prill 1914 145 
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61.  

Njoftim i gjerentit Umlauf në Mitrovicë dërguar ministrit të Jashtëm austro-

hungarez Berchtold, me të cilin e vë në dijeni për kthimin e xhandarit Veljko 

nga Shqipëria  
Mitrovicë, më 5 prill 1914 145 

62.  

Telegram i ministrit të Jashtëm Berchtold, në Vjenë, dërguar ministrit austro-

hungarez të akredituar në Athinë, Szilassy, dhe Lövental-it në Durrës, me të 

cilin i vë në dijeni për demarshet në Athinë për shkak të evakuimit  
Vjenë, më 6 prill 1914 146 

63.  

Telegram i ministrit të Jashtëm austro-hungarez në Vjenë, Berchtold, 

dërguar kontit Ambrozy në Romë, lidhur me një njoftim të Szilassy nga 

Athina për evakuimin e Shqipërisë së Jugut  
Vjenë, më 6 prill 1914 147 

64.  

Telegram i ministrit të Jashtëm austro-hungarez në Vjenë, Berchtold, 

dërguar Szilassy-t në Athinë, në të cilin njofton se ka prova që kryengritja në 

Epir është e organizuar nga trupat greke të kufirit, gjë që duhet të trajtohet 

në Ministrinë e Jashtme etj.  
Vjenë, më 6 prill 1914 147 

65.  

Telegram i ministrit të Jashtëm austro-hungarez Berchtold, dërguar 

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

cilin u bën të ditur qëndrimin e kabineteve të Vjenës dhe Romës për 

tërheqjen e menjëhershme të trupave greke nga territori shqiptar  
Vjenë, më 6 prill 1914 148 

66.  

Telegram i kontit Ambrozy në Romë dërguar ministrit të Jashtëm austro-

hungarez në Vjenë me të cilin e vë në dijeni që ministri i Jashtëm italian 

akoma nuk ka vendosur mbi kundërpropozimin për këshilltarë specialistë  
Romë, më 6 prill 1914 150 

67.  

Raport i konsullit Halla në Shkodër dërguar ministrit të Jashtëm, Berchtold, 

me të cilin raporton përparimin e kryengritësve të Shqipërisë së mesme në 

drejtim të Lezhës, përpjekjet e trupave ndërkombëtarë për të ndërmjetësuar 

me kryengritësit për të evituar përplasjet mes tyre etj.  
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Shkodër, më 6 prill 1914 150 

68.  

Telegram i ministrit të Jashtëm austro-hungarez Berchtold në Vjenë dërguar 

kontit Tisza në Budapest, Mérey-t në Romë dhe Lövental-it në Durrës, në të 

cilin shprehet shqetësimi për dërgimin sa më parë të specialistëve për punë 

botore  
Vjenë, më 6 prill 1914 152 

69. Njoftim i ambasadorit Mérey në Romë drejtuar Ministrisë së Jashtme në 

Vjenë në të cilin informon për imbarkimin e një grupi eksportuesish në Romë 

për të krijuar një terren ekspansioni italian atje  
Romë, më 6 prill 1914 153 

70.  

Telegram i Ministrisë së Jashtme në Vjenë dërguar Lövental-it në Durrës, 

konsullit të Përgjithshëm Kral në Vlorë dhe konsullatës së Përgjithshme 

Shkodër lidhur me një ish xhandar serb i cili dyshohet se do të vriste princin  
Vjenë, më 6 prill 1914 154 

71. 155 

Njoftim i Ministrisë së Tregtisë në Vjenë drejtuar autoriteteve qeveritare në 

Durrës për ardhjen aty të firmës së veshjeve “Mandi”  
Vjenë, më 6 prill 1914 155 

72.  

Korrespondence e Ministrisë së Punëve të Jashtme austro-hungareze me 

legatën perandorake e mbretërore në Durrës mbi disa probleme të 

ekonomisë shqiptare  
Vjenë, më 6 prill 1914 155 

73.  

Informacion i prefektit Abdyl Ypi, drejtuar Ministrisë së Luftës dhe asaj të 

Brendshme lidhur me asgjësimin e puçit grek të datës 6 prill në rrethin e 

Korçës  
Korçë, më 6 prill 1914 155 

74.  

Telegram i konsullit Leyhanec në Prizren dërguar Ministrisë së Jashtme në 

Vjenë me të cilin njofton eprorët për reprezaljet e trupave serbe ndaj 

popullsisë shqiptare në krahinat e Ostrozubit  
Prizren, më 6 prill 1914 156 
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75.  

Raport i konsullit perandorak e mbretëror Leyhanec në Prizren dërguar 

ministrit të Jashtëm në Vjenë, në të cilin raporton krimet dhe masakrat e 

rënda gjatë luftimeve të kryera nga forcat serbe kundër popullsisë së 

krahinës së Ostrozubit, duke djegur, plaçkitur, vrarë gra e fëmijë dhe 

boshatisur fshatrat me popullsi shqiptare  
Prizren, më 6 prill 1914 157 

76.  

Njoftim i të dërguarit perandorak e mbretëror në Durrës, dërguar ministrit 

të Jashtëm austro-hungarez Berchtold, me të cilin i parashtron lajmet e 

prefektit të Korçës mbi sulmet greke atje  
Durrës, më 7 prill 1914 160 

77.  

Telegram i Ministrisë së Jashtme në Vjenë dërguar Lövental-it në Durrës ku i 

bën të ditur qëndrimin e Karapanos për cedimin e Epirit sapo qeveria 

shqiptare krijonte konditat e pranueshme  
Vjenë, më 7 prill 1914 161 

78.  

Telegram i ministrit të Jashtëm austro-hungarez, dërguar përfaqësuesve 

diplomatikë në Londër, Paris, Peterburg, Berlin me të cilin i njofton për 

gatishmërinë e ministrit grek për evakuimin sapo Fuqitë e Mëdha të 

shprehin dëshirën  
Vjenë, më 7 prill 1914 161 

79.  

Shtojcë e raportit të konsullit Kirhknopf, në Bari, dërguar nga ambasadori 

Mérey në Romë, për Ministrinë e Punëve të Jashtme në Vjenë  
Romë, më 7 prill 1914 162 

80.  

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

në Vjenë lidhur me ardhjen e detashmentit austro-hungarez, respektivisht 

italian në Shkodër  
Vjenë, më 7 prill 1914 162 

81.  

Raport i komisarit të Komisionit austro-hungarez pranë Komisionit të 

Kontrollit për Shqipërinë në Vlorë, drejtuar ministrit të Jashtëm në Vjenë, 

lidhur me zemërimin e shqiptarëve të Jugut kundër zgjatjes së evakuimit 

dhe të cedimit Greqisë të një distrikti tjetër  
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Vlorë, më 7 prill 1914 163 

82.  

Telegram i kontit Ambrozy në Romë dërguar Ministrisë së Jashtme austro-

hungareze lidhur me këshilltarët specialistë në Shqipëri dhe ndikimi i baron 

Aliotti-t në favorizimin e italianëve  
Romë, më 7 prill 1914 165 

83.  

Telegram i konsullit të Përgjithshëm Halla në Shkodër dërguar Ministrisë së 

Jashtme në Vjenë, me të cilin e vë në dijeni për ardhjen e 40 shqiptarëve nga 

Ostrozubi në Shkodër dhe për të tjerë që janë në rrugë e sipër  
Shkodër, më 7 prill 1914 165 

84.  

Notë e Ministrisë së Tregtisë të Austro-Hungarisë drejtuar Ministrisë së 

Jashtme në Vjenë, lidhur me marrëdhëniet tregtare midis Austrisë dhe 

Shqipërisë sipas shkresës së eksportuesit Franc Shnaider në Trieste  
Vjenë, më 7 prill 1914 166 

85.  

Telegram i konsullit Umlauf në Mitrovicë dërguar Ministrisë së Jashtme në 

Vjenë me të cilin e njofton se prefekti i vendit nisi me mision sekret një 

kryetar bande të serbëve si dhe lëvizje trupash  
Mitrovicë, më 7 prill 1914 170 

86.  

Njoftim i konsullit në Prizren Leyhanec, dërguar ministrit të Jashtëm 

Berchtold, lidhur me nisjen e Baba Ademit për operacion në Beograd pasi 

autoritetet serbe i refuzuan udhëtimin në Vjenë  
Prizren, më 7 prill 1914 170 

87.  

Shkresë e ministrit të Jashtëm në Vjenë Berchtold, dërguar përfaqësuesve 

diplomatikë në Athinë, Beograd, Sofje, Cetinë në të cilin i kërkon 

informacion për kushtet e pagesave të nëpunësve dhe të oficerëve nga 

qeveritë e vendeve ballkanike  
Vjenë, më 8 prill 1914 171 

88.  

Buletin i ditës i Ministrisë perandorake e mbretërore në Vjenë mbi prezencën 

e ushtarëve grekë në Sazan  
Vjenë, më 8 prill 1914 172 
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89.  

Raport i ministrit të akredituar në Durrës Lövental, dërguar ministrit të 

Jashtëm Berchtold, në Vjenë lidhur me modifikimin e bisedimeve midis 

qeverisë shqiptare dhe ministrit të Jashtëm grek Varatasi  
Durrës, më 8 prill 1914 173 

90.  

Shtojcë e raportit të Lövental në Durrës, dërguar ministrit të Jashtëm 

Berchtold, në Vjenë, lidhur me modifikimin e disa termave të bisedimeve 

midis qeverisë së Durrësit dhe asaj greke  
Durrës, më 8 prill 1914 174 

91.  

Telegram i Ministrisë së Punëve të Jashtme në Vjenë drejtuar Szilassy-t në 

Athinë, ku e udhëzon që të njohë zotin Streit me përmbajtjen e telegramit të 

konsullatës së Selanikut  
Vjenë, më 8 prill 1914 175 

92.  

Letër e një shtetasi austriak me banim në Split, dërguar këshilltarit mbretëror 

Avlik, me të cilin i kërkon që të shërbejë pranë qeverisë shqiptare si 

specialist për organizimin e zyrave doganore  
Spalato (Split), më 8 prill 1914 175 

93.  

Shkresë e ministrit të Jashtëm në Vjenë, drejtuar Lövental-it në Durrës, me të 

cilën shprehet se është dakord që shqiptarët katolikë të Veriut t’i drejtohen 

princit sipas parimeve të titullit mbretëror  
Vjenë, më 8 prill 1914 178 

94.  

Shkresë bashkangjitëse e Lövental-it në Durrës, dërguar ministrit të Jashtëm 

Berchtold, në Vjenë me të cilën i përcjell përgjigjen e Princit, për urimet e 

shqiptarëve të Selanikut  
Durrës, më 8 prill 1914 179 

95.  

Informacion i Lövental-it në Durrës dërguar ministrit të Jashtëm Berchtold 

në Vjenë, me të cilën njofton që supozimet lidhur me shitjen e pasurisë së 

Syrja Vlorës nuk qëndrojnë  
Shkodër, më 8 prill 1914 179 
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96.  

Telegram i ministrit të Jashtëm, Berchtold në Vjenë, dërguar Lövental-it në 

Durrës, me të cilin i bën të ditur idenë e baron              Aliotti-t për krijimin e 

një milicie shqiptare dhe tërheqjen e menjëhershme të trupave greke  
Vjenë, më 8 prill 1914 180 

97.  

Telegram i ministrit të Jashtëm Berchtold në Vjenë, dërguar Lövental-it në 

Durrës për lehtësimin dhe shpejtimin e zbrazjes së territorit nga trupat grekë 

dhe armatimin e forcave ushtarake  
Vjenë, më 8 prill 1914 182 

98.  

Notë e ministrit të Jashtëm Berchtold, në Vjenë drejtuar të dërguarit pranë 

qeverisë shqiptare në Durrës, me të cilin i bën të ditur shqetësimet dhe 

divergjencat mes Esat Pashës dhe oficerëve holandezë, afirmimin e 

autoritetit të princit për rritjen e prestigjit të tij  
Vjenë, më 8 prill 1914 182 

99.  

Telegram i Ministrisë së Jashtme në Vjenë dërguar ministrit austro-hungarez 

të akredituar në Athinë, Szilassy, ku e njofton për luftimet e zhvilluara në 

Korçë me bandat e ndihmuara nga ushtarët grekë, arrestimit të katër prej 

tyre si dhe bërjen me dije të Ministrisë së Jashtme greke  
Vjenë, më 9 prill 1914 183 

100.  

Telegram i ministrit të Jashtëm Berchtold, në Vjenë dërguar përfaqësuesve 

diplomatikë në Romë, Durrës, Paris, Berlin, Peterburg, Londër lidhur me 

demarshet pranë Fuqive të Mëdha për krijimin e milicisë shqiptare, 

përmbajtja e tij t’u bëhej e ditur ministrave të Jashtëm respektivë  
Vjenë, më 9 prill 1914 184 

101.  

Telegram i ministrit të Jashtëm Berchtold në Vjenë, drejtuar përfaqësuesve 

diplomatikë në Romë, Berlin, Londër, St.Peterburg, me të cilin njofton 

pranimin e propozimit për zbrazjen e menjëhershme të Shqipërisë së Jugut 

nga forcat greke  
Vjenë, më 9 prill 1914 185 

102.  

Telegram i kontit Ambrozy në Romë dërguar Ministrisë së Jashtme në Vjenë 

lidhur me dërgimin e këshilltarëve specialistë për Shqipërinë  
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Romë, më 9 prill 1914 186 

103.  

Shkresë përcjellëse e kontit Ambrozy në Romë, drejtuar Ministrisë së 

Jashtme në Vjenë, me të cilën paraqit aide-memoarin e Konsultës për 

specialistët që do të dërgohen në Shqipëri  
Romë, më 9 prill 1914 187 

104.  

Përmbledhja e raportit të propozimeve të Ministrisë së Jashtme të Italisë, 

lidhur me emërimin e organizatorëve italianë dhe austriakë në Shqipëri  
Romë, më 9 prill 1914 187 

105.  

Telegram i konsullit Halla në Shkodër dërguar Ministrisë së Jashtme në 

Vjenë me të cilin e vë në dijeni për masat shtrënguese të autoriteteve serbe 

ndaj popullsisë shqiptare të Ostrozubit  
Shkodër, më 9. prill 1914 189 

106.  

Telegram i ministrit të Jashtëm austro-hungarez, drejtuar Lövental-it në 

Durrës dhe kontit Ambrozy në Romë, me të cilin njoftohen për 

domosdoshmërinë e boshatisjes së territorit shqiptar nga forcat greke; masat 

e qeverisë shqiptare për armatosjen e trupave për mbrojtjen e integritetit  
Vjenë, më 9 prill 1914 189 

107.  

Telegram i ministrit të Jashtëm austro-hungarez në Vjenë dërguar Lövental-

it në Durrës dhe kontit Ambrozy në Romë me të cilin konfirmon mendimin, 

që princi të marrë komandën e trupave  
Vjenë, më 9 prill 1914 193 

108.  

Shkresë e Ministrisë së Jashtme dërguar Ministrisë së Luftës në Vjenë, lidhur 

me dhurimin e 2500 lirave për të blerë vegla bujqësore për banorët e Lumës 

dhe Dibrës  
Vjenë, më 10 prill 1914 194 

109.  

Telegram i Ministrisë së Jashtme në Vjenë drejtuar përfaqësuesve 

diplomatikë në Berlin, St. Peterburg, Londër, Paris, Romë, Athinë, Durrës, 

Vlorë lidhur me akuzat e qeverisë greke për gjoja masakrimin e popullsisë së 

Korçës nga “kryengritësit shqiptarë” së bashku me xhandarët dhe vënia në 

dijeni e kabineteve respektive për falsitetin e lajmeve greke  
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Vjenë, më 10 prill 1914 195 

110.  

Telegram i Tisza-s në Budapest, dërguar Ministrisë së Jashtme në Vjenë, në 

të cilin njofton nisjen e këshilltarit teknik për në Shqipëri  
Budapest, më 10 prill 1914 197 

111.  

Shkresë përcjellëse e Ministrisë së Jashtme austro-hungareze drejtuar 

Ministrisë së Tregtisë në Vjenë, Ministrisë së Tregtisë hungareze si edhe 

ambasadës në Romë, me të cilin bashkëlidhet një raport i konsullatës austro-

hungareze në Vlorë mbi shoqërinë italo-shqiptare  
Vjenë, më 10 prill 1914 197 

112.  

Parashtresë e Jovanović-it në Vjenë, drejtuar ministrit të Jashtëm Berchtold, 

lidhur me numrin e këshilltarëve specialistë për Shqipërinë  
Vjenë, më 10 prill 1914 198 

113.  

Telegram i konsullit në Mitrovicë, Umlauf, dërguar Ministrisë së Jashtme me 

të cilin njofton për plagosje trupash dhe shpallje gjendje lufte në Prishtinë 

dhe Vuçiternë  
Mitrovicë, më 10 prill 1914 200 

114.  

Telegram i Ministrisë së Jashtme austro-hungareze dërguar konsullit të 

Përgjithshëm Kral, në Vlorë, për pagesën e Isa Boletinit  
Vjenë, më 10 prill 1914 200 

115.  

Telegram i Ministrisë së Jashtme në Vjenë, dërguar konsullit Halla në 

Shkodër ku e njofton për humbjen e një dërgese me libra për në Shkodër  
Vjenë, më 10 prill 1914 201 

116.  

Draft i Ministrisë së Jashtme në Vjenë, për ndarjen e specialistëve sipas 

fushave midis Austro-Hungarisë dhe Italisë për të caktuar këshilltarë 

teknikë në Shqipëri  
Vjenë, më 10 prill 1914 202 

117.  

Notë e Ministrisë së Jashtme në Vjenë dërguar përfaqësive diplomatike në 

Romë dhe në Durrës mbi këshilltarët teknikë për Shqipërinë me të cilën 

kërkohet akord me qeveritë respektive  
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Vjenë, më 10 prill 1914 204 

118.  

Telegram i konsullit Jeliçka në Shkup, dërguar Ministrisë së Jashtme në 

Vjenë mbi ngjarjet e pretenduara nga forcat serbe për sulme të kaçakëve  
Shkup, më 10 prill 1914 207 

119.  

Relacion i komisarit perandorak Kral, në Vlorë dërguar kontit Berchtold në 

Vjenë, lidhur me projektstatutin për Shqipërinë  
Vjenë, më 11 prill 1914 207 

120.  

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

Berchtold, në Vjenë mbi bisedimet e kolonelit Phillips me të ngarkuarin 

italian në Durrës  
Shkodër, më 11 prill 1914 209 

121.  

Raport i ministrit austro-hungarez të akredituar në Athinë, Szilassy, dërguar 

ministrit të Jashtëm Berchtold,  lidhur me ngjarjet në Epir, përpjekjet e 

qeverisë greke për të pushtuar përsëri Korçën dhe rezistenca për evakuimin 

e menjëhershëm të trupave për shkak të presioneve  
Athinë, më 11 prill 1914 210 

122.  

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

Szilassy në Athinë, me të cilin e udhëzon që të trajtojë pranë qeverisë greke 

çështjen lidhur me veprimtarinë e komitetit të Selanikut për Epirin  
Vjenë, më 11 prill 1914 212 

123.  

Telegram i ministrit të Jashtëm në Vjenë dërguar ministrit të akredituar në 

Athinë, Szilassy, me të cilin e autorizon të ndërmarrë demarshin e duhur 

mbi ngjarjet e Selanikut  
Vjenë, më 12 prill 1914 212 

124.  

Telegram i kontit Berchtold në Vjenë drejtuar ministrit austro-hungarez të 

akredituar në Durrës, Lövental,  me të cilin e porosit që të kujdeset për 

këshilltarin specialist Nagy që do të vijë atje  
Vjenë, më 11 prill 1914 213 
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125.  

Përgjigjja e Ministrisë së Jashtme në Vjenë, kërkesës së një shtetasi bavarez L. 

Schocner për t’i punësuar në Shqipëri  
Vjenë, më 11 prill 1914 213 

126.  

Telegram i ministrit të Jashtëm Berchtold, dërguar kontit Ambrozy në Romë, 

me të cilin i kërkon që të paraqitet sa më parë tek San Giuliano për të 

mbyllur incidentin që ka shkaktuar gjatë demarshit  
Vjenë, më 11 prill 1914 214 

127.  

Telegram i ministrit të Jashtëm në Vjenë, Berchtold, dërguar Lövental-it në 

Durrës, me të cilin e vë në dijeni se modeli i shkresave zyrtare të kërkuara 

për kabinetin e princit janë gati  
Vjenë, më 11 prill 1914 215 

128.  

Raport i konsullit në Prizren, Leyhanec, drejtuar ministrit të Jashtëm, 

Berchtold, me të cilin paraqet mizoritë e forcave serbe ndaj popullsisë 

shqiptare në krahinën e Ostrozubit  
Prizren, më 11 prill 1914 215 

129.  

Relacion i konsullit në Prizren, Leyhanec, dërguar ministrit të Jashtëm në 

Vjenë me të cilin relaton mbi lëvizjen e forcave dhe mjeteve ushtarake serbe 

në pjesën serbe dhe malazeze  
Prizren, më 11 prill 1914 218 

130.  

Telegram i konsullit në Prizren Leyhanec, dërguar Ministrisë së Jashtme në 

Vjenë me të cilin informon mbi krimet dhe mizoritë e trupave serbe në 

Ostrozub  
Prizren, më 11 prill 1914 219 

131.  

Telegram i Ministrisë së Jashtme në Vjenë dërguar konsullatës së 

Përgjithshme në Shkodër e destinuar për delegatin pranë Komisionit të 

Caktimit të Kufirit të Veriut, kolonelin Mietzl me të cilin sugjerohej që të 

merrej një vendim konsensual me kolegun italian, gjerman dhe anglez për 

fillimin e punimeve të caktimit të kufirit pranë Prizrenit  
Vjenë, më 12 prill 1914 220 
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132. 221 

Informacion i kontit Szilassy në Athinë, dërguar kontit Berchtold në Vjenë 

lidhur me ankesat greke për Korçën, përpjekjet e kontit Szilassy pranë 

autoriteteve greke për të vërtetuar të kundërtën e pretendimeve të tyre  
Athinë, më 12 prill 1914 221 

133.  

Telegram i ministrit të Jashtëm në Vjenë, Berchtold, dërguar kontit Ambrozy 

në Romë me të cilin e falënderon për zgjidhjen me urtësi të incidentit me 

ministrin italian  
Romë, më 12 prill 1914 222 

134.  

Raport i komisarit në Vlorë, Kral, dërguar ministrit të Jashtëm Berchtold, me 

të cilin i raporton për fërkimet me ministrin e Arsimit, Luigj Gurakuqi për 

formimin e shkollave të mesme dhe përgatitjen e arsimtarëve  
Vlorë, më 12 prill 1914 222 

135.  

Raport i konsullit austro-hungarez Umlauf në Mitrovicë dërguar ministrit të 

Jashtëm, Berchtold dhe Ministrisë së Luftës në Vjenë, me të cilin raportohen 

lëvizje trupash, materialesh të plagosurish dhe akte banditizmi të forcave 

serbe atje  
Mitrovicë, më 12 prill 1914 224 

136.  

Notë e Ministrisë së Punëve të Jashtme të Mbretërisë së Malit të Zi drejtuar 

qeverive të Fuqive të Mëdha, nëpërmjet së cilës u kërkon atyre që t’i japin 

udhëzime Komisionit të Caktimit të Kufirit Verior për Shqipërinë në 

përputhje me mbledhjen e fundit të Konferencës së Ambasadorëve që të 

frymëzohet nga interesat lokale të Malit të Zi pra duke e favorizuar atë në 

dëm të interesave të Shqipërisë  
Cetinë, më 12 prill 1914 226 

137.  

Telegram i ministrit të Jashtëm në Vjenë Berchtold, drejtuar kontit Ambrozy 

në Romë dhe Szilassy në Athinë lidhur me masakrat e trupave greke në 

Shqipërinë e Jugut të cilat shtrojnë nevojën e dërgimit atje të një komisioni 

hetues  
Vjenë, më 13 prill 1914 231 
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138.  

Shtojcë e raportit të dërguarit perandorak Ambrozy në Romë drejtuar 

Ministrisë së Jashtme në Vjenë mbi detashmentin alpin që u nis për në 

Shëngjin për të shoqëruar Komisionin Ndërkombëtar të Caktimit të Kufirit 

Verior të Shqipërisë  
Romë, më 13 prill 1914 232 

139.  

Njoftim i të dërguarit perandorak e mbretëror në Romë, Ambrozy, dërguar 

ministrit të Jashtëm Berchtold, në Vjenë, lidhur me një njoftim të gabuar për 

lëvizje trupash në Italinë e Jugut dhe i parashtrohet kopja e një raporti tjetër 

të konsullatës së Barit  
Romë, më 13 prill 1914 233 

140.  

Informacion i ambasadorit Szécsen në Paris dërguar ministrit të Jashtëm, 

Berchtold në Vjenë si dhe për dijeni ambasadave garantuese, Berlin, 

Stamboll, Londër, Romë, St.Peterburg, misionit ballkanik dhe Kral-it, me të 

cilin u bën të ditur qëndrimin pozitiv të Dymergue-t lidhur me evakuimin e 

menjëhershëm të trupave greke në Shqipërinë e Jugut dhe rregullimin e 

gjendjes atje  
Paris, më 13 prill 1914 234 

141.  

Njoftim i ministrit austro-hungarez të akredituar në Durrës, Lövental 

dërguar ministrit të Jashtëm austro-hungarez Berchtold, mbi dërgimin e 

përgjigjes së qeverisë shqiptare rreth demarsheve të datës 11 prill  
Durrës, më 13 prill 1914 235 

142.  

Notë verbale e Ministrisë së Jashtme austro-hungareze drejtuar ambasadorit 

gjerman në Vjenë, lidhur me pozitat e guvernatorit në Shkodër si 

kompetencë e princit  
Vjenë, më 14 prill 1914 236 

143.  

Raport i Ambrozy në Romë dërguar ministrit të Jashtëm në Vjenë, në të cilin 

jepen informacione për lëvizje trupash në Italinë e Jugut me destinacion në 

Shkodër dhe Vlorë, por sipas markezit San Giuliano këto forca nuk kanë 

lidhje me gjendjen në Epir  
Romë, më 14 prill 1914 236 
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144.  

Telegram i ministrit të Jashtëm në Vjenë, drejtuar përfaqësuesve diplomatikë 

në Athinë, Romë, Berlin, St. Peterburg, Londër, Paris dhe Lövental e Kral, 

me të cilin i njofton për pezullimin e përkohshëm të demarshit në Athinë për 

evakuimin  
Vjenë, më 14 prill 1914 238 

145.  

Telegram i ministrit të Jashtëm Berchtold, dërguar Ambrozy-t në Romë 

lidhur me largimin e specialistëve për punët botore në Shqipëri  
Vjenë, më 14 prill 1914 239 

146.  

Njoftim i ministrit të Jashtëm në Vjenë dërguar Ambrozy-t në Romë lidhur 

me caktimin e oficerëve të milicisë në Shqipëri  
Vjenë, më 14 prill 1914 240 

147.  

Shkresë e Ministrisë së Jashtme austro-hungareze drejtuar ministrit në 

Durrës Lövental, për stërvitjen ushtarako-sportive të të rinjve shqiptarë  
Vjenë, më 14 prill 1914 241 

148.  

Njoftim i nënkonsullit Mayerhauser në Vlorë drejtuar Ministrisë së Jashtme 

në Vjenë lidhur me hapjen e një dege të “Puglia e Balcanica” në Vlorë  
Vlorë, më 14 prill 1914 241 

149.  

Relacion i komisarit provizor pranë Komisionit Ndërkombëtar të Kontrollit, 

Kral në Vlorë dërguar ministrit të Jashtëm, Berchtold,  në të cilin i shpjegon 

mbi daljen e gazetës “Populli” me orientim vjenez, për botimin e së cilës 

kërkohen subvencione mujore  
Vlorë, më 14 prill 1914 242 

150.  

Telegram i Lövental-it në Durrës, dërguar ministrit të Jashtëm austro-

hungarez mbi vizitën e Turhan Pashës në Romë  
Durrës, më 14 prill 1914 244 

151.  

Urdhër i ministrit të Jashtëm në Vjenë, drejtuar konsullit të Përgjithshëm 

Kral, në Vlorë për dhënien e ndihmës monetare për Isa Boletinin dhe të 

afërmve të tij  
Vjenë, më 14 prill 1914 245 
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152.  

Telegram i Lövental-it në Durrës dërguar Ministrisë së Jashtme në Vjenë 

lidhur me intrigat e Esat Pashës dhe kolegut italian, si edhe gjuha nxitëse e 

këtij të fundit ndaj Greqisë dhe Serbisë  
Durrës, më 14 prill 1914 246 

153.  

Telegram i Lövental-it, në Durrës, dërguar Ministrisë së Jashtme në Vjenë 

lidhur me marrjen në shërbim të oficerëve të huaj austro-hungarezë dhe 

italianë  
Durrës, më 14 prill 1914 247 

154.  

Telegram i Lövental-it në Durrës dërguar ministrit të Jashtëm Berchtold, me 

të cilin i bën të ditur qeverisë shqiptare për takimin e tij në Abacia me 

ministrin italian  
Durrës, më 14 prill 1914 248 

155.  

Telegram sekret i Lövental-it në Durrës, dërguar ministrit të Jashtëm në 

Vjenë Berchtold, me të cilin i dërgon një propozim për largimin e Esat 

Pashës jashtë shtetit të sugjeruar edhe nga vetë Esati, gjoja nga frika e një 

atentati  
Durrës, më 14 prill 1914 249 

156.  

Njoftim telegrafik i majorit të xhandarmërisë shqiptare, Shellen në Korçë, 

dërguar komandantit të xhandarmërisë në Durrës, me të cilin e informon 

lidhur me përforcimet e forcave greke në Bilisht dhe Leskovik dhe 

pamundësinë e forcave të xhandarmërisë për t’i përballuar  
Durrës, më 14 prill 1914 250 

157.  

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

Vjenë, lidhur me ndërhyrjen pranë qeverisë shqiptare për shlyerjen e 

detyrimeve financiare të një specialisti hungarez  
Vjenë, më 14 prill 1914 251 

158.  

Njoftim i majorit holandez Shellen në Korçë drejtuar komandantit të 

xhandarmërisë në Durrës me të cilin njofton për tërheqjen e trupave në 

Leskovik dhe kërkon marrjen e masave për mbrojtjen e Korçës  
Korçë, më 15 prill 1914 251 
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159.  

Shqetësime dhe opinione të paraqitura në gazetën e Bukureshtit, 

“Independenta romaneasco” lidhur me raportet shqiptaro-greke, situatën në 

zonën e Korçës, çështjen e komunitetit rumun etj.  
Bukuresht, më 14 prill 1914 252 

160.  

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

Szilassy-t, në Athinë lidhur me njoftimet për regjimin e terrorit në Epir sipas 

telegramit të konsullit Kral në Vlorë  
Vjenë, më 15 prill 1914 254 

161.  

Korrespondencë e ministrit Lövental në Durrës, dërguar ministrit të Jashtëm, 

Berchtold në Vjenë në të cilën parashtron kopjen e një telegrami të majorit 

holandez Shellen  
Durrës, më 15 prill 1914 254 

162.  

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

Jashtme në Vjenë në të cilën njoftohet mbërritja e një vapori amerikan në 

Split dhe nisja e anijes “Shigetvari” për në Durrës  
Vjenë, më 15 prill 1914 255 

163.  

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

Jashtme në Vjenë për mbërritjen e anijes “Panter” në Pola  
Vjenë, më 15 prill 1914 255 

164.  

Shkresa e Ministrisë së Luftës, dërguar Ministrisë së Jashtme në Vjenë, ku 

bëhet fjalë për nisjen e postës së kontit Berchtold në Vjenë me korrier  
Vjenë, më 15 prill 1914 256 

165.  

Raport i ministrit austro-hungarez të akredituar në Cetinë, Otto,  dërguar 

kontit Berchtold në Vjenë lidhur me takimin e tij me mbretin e Malit të Zi, që 

ky i fundit shprehu pakënaqësitë e tij lidhur me “mëkatet” e Fuqive të 

Mëdha për moszgjerimin e kufirit të këtij vendi me territore shqiptare 

(Shkodrën, bregun e djathtë të Bunës, Taraboshin etj.)  
Cetinë, më 15 prill 1914 256 

 

 



34 M A R ENG L EN  V E R L I  
 

166.  

Telegram i ministrit të Jashtëm austro-hungarez Berchtold, drejtuar 

Lövental-it, në Durrës, lidhur me zbrazjen me forcë të krahinës së Hotit  
Vjenë, më 15 prill 1914 258 

167.  

Telegram i komandantit të forcave ndërkombëtare, Phillips në Shkodër, 

dërguar ministrit të Jashtëm, në Vjenë, me të cilin konfirmon qëndrimin e 

qeverisë së tij [Londrës] për mosdërgimin e trupave në kufirin shqiptar  
Shkodër, më 15 prill 1914 259 

168.  

Raport i të ministrit të akredituar në Malin e Zi, Otto, dërguar ministrit të 

Jashtëm në Vjenë, Berchtold, me të cilin raporton në mënyrë të hollësishme 

lidhur me rektifikimin e kufirit me Shqipërinë etj.  
Cetinë, më 15 prill 1914 259 

169.  

Njoftim telegrafik i ministrit austro-hungarez të akredituar në Durrës, 

Lövental, për eprorët në Vjenë  lidhur me udhëtimin e Kryeministrit 

shqiptar Turhan Pashë Përmetit 
Durrës, më 15 prill 1914 262 

170.  

Telegram i ministrit të akredituar në Durrës, Lövental, dërguar Ministrisë së 

Jashtme në Vjenë në të cilin bëhej fjalë për marrjen e një kredie të qeverisë 

shqiptare, për të cilën duhet të detyrohej Komisioni i Kontrollit për të marrë 

një vendim  
Durrës, më 15 prill 1914 263 

171.  

Telegram i ministrit të akredituar në Durrës, Lövental, drejtuar ministrit të 

Jashtëm, në Vjenë, me të cilin i rithekson që të bindet Italia që të insitojë 

pranë qeverisë shqiptare për marrjen e një kredie globale për shpenzimet e 

saj; të shqyrtohet koncensioni i tokave të Esatit etj., për t’i patur në vëmendje 

këto gjatë takimit të tij me San Giuliano-n  
Durrës, më 15 prill 1914 263 

172.  

Shkresë e Ministrisë së Jashtme austro-hungareze, dërguar princit 

Schönburg në Romë nëpërmjet së cilës i përcillet kandidatura e imzot Nikoll 

Kaçorrit për postin e bashkëndihmësit të argjidioqezës së Durrësit, si njeri 
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patriot dhe si njeri i vetëm në dobi të çështjes katolike në Shqipëri; kërkohet 

bisedimi pranë Kurisë në Romë dëshirën e imzot Biankit  
Vjenë, më 15 prill 1914 264 

173.  

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

në Vjenë dhe konsullatës në Shkodër, lidhur me akordimin e një shtese page 

të oficerit Cvetkoviç në detashmentin e Shkodrës  
Vjenë, më 16 prill 1914 266 

174.  

Kopje e notës e Ministrisë së Jashtme në Vjenë, dërguar Ministrisë së Luftës, 

mbi oficerët me shërbim special në Shqipëri, të cilët duhet të kenë mbaruar 

studimet përkatëse për shërbimin që kryejnë në Shqipëri  
Vjenë, më 16 prill 1914 267 

175.  

Informacion telegrafik i seksionit të Shtabit të Përgjithshëm të inspektoriatit 

të ushtrisë perandorake e mbretërore, në Sarajevë, për eprorët  
Sarajevë, më 16 prill 1914 268 

176.  

Telegraf i ministrit të Jashtëm, në Vjenë, dërguar përfaqësuesve diplomatikë, 

Ambrozi në Romë, Halla në Shkodër, Lövental në Durrës dhe Otto në Cetinë 

lidhur me pretendimet e Malit të Zi mbi qëndrimin armiqësor të fiseve të 

Hotit dhe të Grudës, dhe kërkohet ndërmjetësimi i imzot Serreqit për të 

qetësuar gjendjen  
Vjenë, më 16 prill 1914 269 

177.  

Informacion i konsullit në Prizren, Leyhanec, dërguar ministrit të Jashtëm në 

Vjenë lidhur mbylljen e komunikimit të lirë midis Gjakovës dhe Shkodrës270 
Prizren, më 16 prill 1914  

178. 271 

Telegram i konsullit të përgjithshëm në Vlorë, Kral, dërguar Ministrisë së 

Jashtme në Vjenë,nga z. Kral me të cilin bën të ditur se nëpunësit italianë 

kanë zënë dy poste në zyrën telegrafike  
Vlorë, më 16 prill 1914 271 

179.  

Telegram i Lövental-it në Durrës, dërguar ministrit të Jashtëm në Vjenë, me 

të cilin shprehet qëndrimi jo luajal i Esatit për milicinë; shtimi i mosbesimit 
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të oborrit ndaj tij dhe dyshimet për gruan e Esatit për lidhje të fshehta me 

xhonturqit  
Durrës, më 16 prill 1914 271 

180.  

Telegram i përfaqësuesve të popullit të Korçës, dërguar ministrit të Jashtëm 

austro-hungarez, Berchtold, me të cilin e venë në dijeni për sulmet e forcave 

ushtarake greke mbi qytetin e Korçës dhe mbi përgatitjen e tyre për 

pushtimin e Bilishtit. Ata kërkojnë ndërhyrjen e Austro-Hungarisë për të 

penguar aksionin grek  
Korçë, më 16 prill 1914 272 

181.  

Deklaratë e mësuesit Paul Gjergja, në Borgo Erizzo për Ministrinë e Jashtme, 

në Vjenë që vërteton marrjen në dorëzim të dërgesës së librave të leximit 

shqip  
Borgo Erizzo, më 16 prill 1914 273 

182.  

Notë verbale e Ministrisë së Punëve të Jashtme të Mbretërisë së Malit të Zi, 

dërguar konsullatës austro-hungareze në Cetinë me të cilën sillen argumente 

lidhur me gjendjen në kufirin me Shqipërinë nga ana e Tuzit, e cila po bëhet 

e rëndë nga mësymjet e kaçakëve të Hotit e Grudës  
Cetinë, më 16 prill 1914 274 

183.  

Shkresë e Ministrisë së Jashtme në Vjenë, dërguar Ministrisë së Luftës, lidhur 

me ndihmat për Lumën dhe Dibrën  
Vjenë, më 17 prill 1914 275 

184.  

Njoftim i Ministrisë së Jashtme në Vjenë dërguar Lövental-it në Durrës, 

lidhur me qëndrimin e dy anijeve luftarake në molin e Durrësit  
Vjenë, më 17 prill 1914 276 

185.  

Njoftim i ministrit të Jashtëm, Bertchtold, dërguar ambasadorit Mérey, në 

Romë, me të cilin i shpreh dakordësinë për stacionimin e dy anijeve lufte në 

limanin e Durrësit si dhe e udhëzon të bisedohet me Ministrinë e Jashtme 

Italiane për këtë çështje  
Vjenë, më 17 prill 1914 276 
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186.  

Raport i konsullit të Përgjithshëm në Korfuz, Arc, dërguar ministrit të 

Jashtëm Berchtold, lidhur me lajmin e përhapur për një përplasje me armë 

midis epirotëve dhe myslimanëve shqiptarë  
Korfuz, më 17 prill 1914 277 

187.  

Telegram i ministrit të Jashtëm në Vjenë dërguar ministrit të akredituar në 

Cetinë, Otto, dhe kontit Ambrozi në Romë lidhur me grumbullimin e 

forcave ushtarake malazeze në Tuz, të cilat përbëjnë kërcënim për popullsinë 

e Hotit dhe të Grudës  
Vjenë, më 17 prill 1914 278 

188.  

Telegram i ministrit të Jashtëm në Vjenë, Berchtold, dërguar kontit Ambrozi, 

në Romë, në të cilin njofton deklaratën e ministrit të Jashtëm grek për 

përfundimin e evakuimit të Epirit sapo Fuqitë e Mëdha të jenë dakord  
Vjenë, më 17 prill 1914 278 

189.  

Telegram me lajme nga konsullata austro-hungareze në Shkodër  dërguar 

ministrit të Jashtëm Berchtold, në Abaccia, në të cilin vihet në dijeni për 

përqëndrime trupash malazeze në kufi me Hotin dhe Grudën dhe me 

rekomandime për piketimin sa më shpejt të kufirit shqiptaro-malazez nga 

Komisioni i Caktimit të Kufijve  
Vjenë, më 17 prill 1914 279 

190.  

Telegram i Ministrisë së Luftës në Vjenë dërguar për njoftim Ministrisë së 

Jashtme sipas të cilit përqendrimi i forcave të Malit të Zi në kufi mund të 

ketë qëllim për të pushtuar Hotin dhe Grudën  
Vjenë, më 17 prill 1914 280 

191.  

Telegram i Ministrisë së Luftës në Vjenë dërguar zyrës ushtarake, shefit të 

Shtabit të Përgjithshëm, Ministrisë së Jashtme, komandës korpusit 16, me të 

cilin njoftohen se trupat malazeze kishin okupuar krahinën e Hotit dhe të 

Grudës.  
Vjenë, më 17 prill 1914 280 
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192.  

Raport i komisarit Kral në Vlorë drejtuar ministrit të Jashtëm Berchtold, 

lidhur me rrezikun e një lufte të re midis Malit të Zi dhe fiseve malësore të 

Hotit dhe Grudës  
Vlorë, më 17 prill 1914 281 

193.  

Njoftim i Ministrisë së Jashtme gjermane, dërguar Ministrisë së Jashtme në 

Vjenë, lidhur me kushtet e negociatorit grek Varatasi, për të përfituar nga 

qeveria shqiptare koncesione për rebelët vorio-epirotë  
Berlin, më 17 prill 1914 283 

194.  

Telegram i ministrit të Jashtëm Berchtold, në Abaccia, dërguar Lövental-it në 

Durrës, lidhur me situatën e re të Shqipërisë, me të cilin i bën të ditur 

vendimin e patundur të qarqeve italiane për të vepruar në mënyrë të 

sinqertë për të gjithë çështjet mbi Shqipërinë  
Abbacia, më 17 prill 1914 284 

195.  

Raport i shefit të Shtabit të Përgjithshëm në Vjenë dërguar eprorëve të vet në 

Ministrinë e Luftës, në të cilën, duke marrë shkas edhe nga një artikull i një 

reviste gjermane mbi Shqipërinë, vë në dukje përpjekjet e qeverisë italiane 

për të ushtruar ndikim në të gjitha fushat në Shqipëri  
Vjenë, më 17 prill 1914 285 

196.  

Telegram i Lövental-it në Durrës, dërguar Ministrisë së Jashtme në Vjenë me 

të cilin njofton mbërritjen e këshilltarit Nagy në Shqipëri  
Durrës, më 18 prill 1914 286 

197.  

Telegram i nënkonsullit në Vlorë, Mayerhausen, dërguar Ministrisë së 

Jashtme në Vjenë lidhur me vizitën e shoqërisë “austro-shqiptare”  
Vlorë, më 18 prill 1914 287 

198.  

Njoftim i Ministrisë së Jashtme në Vjenë dërguar presidentit të këshillit 

ministror austriak, në Vjenë, Presidentit të këshillit ministror hungarez, në 

Budapest lidhur me këshilltarët specialistë për Shqipërinë  
Vjenë, më 18 prill 1914 288 
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199.  

Raport i konsullit të Përgjithshëm, Jeliçka në Shkup, dërguar ministrit të 

Jashtëm në Vjenë, Berchtold, me të cilin trajton një rast inskenimi të një sulmi 

gjoja të bërë kundër një treni në Kaçanik  
Shkup, më 18 prill 1914 288 

200.  

Raport i konsullatës në Shkup, mbi artikullin e gazetës “Piemonte”, të datës 

13 prill në Ministrinë e Jashtme në Vjenë, që vërteton falsitetin e lajmit të 

dhënë, dhe pretekstin për arrestimet dhe pushkatimet atje  
Shkup, më 18 prill 1914 290 

201.  

Telegram i Ministrisë së Jashtme në Vjenë, dërguar konsullit 

Halla në Shkodër, me të cilin autorizohet ky i fundit të tërheq 

shumën e caktuar për subvencionimin e Preng Bib Dodës 
Vjenë, më 18 prill 1914 291 

202.  

Telegram i Lövental-it në Durrës, dërguar Ministrisë së Jashtme në Vjenë, 

me anën e të cilit njofton për pëlqimin e qeverisë italiane për nisjen në Vjenë 

të Adamides  
Durrës, më 18 prill 1914 292 

203.  

Material studimor i përgatitur nga Komisioni Ndërkombëtar i Kontrollit në 

Vlorë me temë: “Vështrim historik për gjendjen e Shqipërisë nga fillimi i 

ardhjes së KNK-së në Vlorë deri në prill 1914”  
Vlorë, më 18 prill 1914 292 

204.  

Telegram i konsullit të Përgjithshëm Leyhanec, në Shkup dërguar Ministrisë 

së Jashtme në Vjenë me anën e të cilit bën të ditur mbërritjen e papritur të 

princit trashëgimtar të Serbisë, Aleksandrin, të cilit iu rezervua pritja nga 

autoritetet ushtarake dhe ato qarkut  
Prizren, më 18 prill 1914 297 

205.  

Letër e nënkolonelit Thomson drejtuar gjeneralit De Weer kryetar i misionit 

holandez për organizimin e xhandarmërisë në Shqipëri dhe kryetarit të 

Komisionit Ndërkombëtar të Kontrollit, në Vlorë, me të cilën u bën të ditur 
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hartimin e projekt-rregullores së xhandarmërisë, e cila u miratua dhe u 

nënshkrua nga KNK dhe qeveria shqiptare  
Vlorë, më 18 prill 1914 297 

206.  

Raport studimor i nënkolonelit Thomson drejtuar gjeneralit De Weer të 

misionit holandez në Shqipëri dhe ministrave të Luftës dhe të Punëve të 

Jashtme, në Durrës, në të cilin jepen përfundimet e vërejtjeve, sipas të cilave 

do të organizohej xhandarmëria; rregulloren mbi pozitën juridike të 

oficerëve (nënoficerëve) holandezë; kontratën e angazhimit në 

xhandarmërinë shqiptare; dekretin e përkohshëm për xhandarmërinë në 

Shqipërinë e Jugut dhe shtojcat  
         Vlorë, më 18 prill 1914 300 

207.  

Shkresë e Ministrisë së Jashtme në Vjenë dërguar Girad-it, përfaqësues i 

ambasadës austro-hungareze në Beograd, me të cilën i ve në dijeni për 

dërgesën e një sasie librash në gjuhën shqipe për shkollat e protektoratit në 

Serbinë e Re  
Vjenë, më 18 prill 1914 307 

208.  

Telegram i ministrit të Jashtëm në Vjenë, drejtuar përfaqësive diplomatike si 

dhe të dërguarit në Komisionin e Caktimit të Kufirit në Shqipërinë e Veriut, 

kolonelit Mietzl, në të cilin paraqet rrezikun e situatës në zonën e Hotit dhe 

Grudës, që mund të çojë në veprime agresive të cilat mund të shërbejnë si 

pretekst i Malit të Zi për të hyrë në këto krahina që i janë caktuar Shqipërisë  
Vjenë, më 18 prill 1914 308 

209.  

Informacion i ministrit Szilassy Athinë, dërguar ministrit të Jashtëm, 

Berchtold, lidhur me aktet kriminale të ushtrisë greke në Korçë, protestën e 

ministrit të Jashtëm rumun pranë të dërguarit grek në Bukuresht për vrasjet; 

keqardhjen e kryeministrit grek për ngjarjen dhe premtime për ndëshkimin e 

fajtorëve po qe se do të rezultonte se ato do të ishin ushtarë grekë  
Athinë, më 18 prill 1914 312 

210.  

Njoftim i Ministrisë së Luftës në Vjenë, drejtuar kapitenit Hajrih Riter, 

Klaner von Engelshofen dhe baronit Bolfras në Vjenë, lidhur me caktimin e 

kapitenit von Klaner si delegat i Austro-Hungarisë pranë komisionit për 
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aksionin e dhënies së ndihmave për banorët e Lumës dhe të Dibrës, si dhe të 

drejtat financiare  
Vjenë, më 18 prill 1914 313 

211.  

Njoftim i Ministrisë së Luftës drejtuar Ministrisë së Jashtme në Vjenë, lidhur 

me nisjen për në Vlorë të kapitenit von Klaner  
Vjenë, më 18 prill 1914 314 

212.  

Raport i komisarit austro-hungarez pranë Komisionit Ndërkombëtar të 

Kontrollit, Kral, në Vlorë, dërguar ministrit të Jashtëm, Berchtold në Vjenë, 

lidhur me veprimtarinë e këtij komisioni për Shqipërinë, në të cilin theksohet 

se komisioni ka përmbushur detyrat në përputhje me pikën 6 të vendimit të 

mbledhjes së Londrës, 29 korrik 1913  
Vlorë, më 18 prill 1914 314 

213.  

Telegram i Ministrisë së Jashtme në Vjenë dërguar ministrit austro-hungarez 

të akredituar në Athinë, Szilassy, me të cilin bën të ditur se sipas raportimit 

të kontit Szápáry nga Peterburgu, masakrat e ushtrisë greke në Korçë nuk 

përgënjeshtrohen direkt, por përmendet se ekziston gjendja e një lufte civile 

dhe se kjo gjendje do të ishte evituar në qoftë se Fuqitë e Mëdha do të kishin 

marrë në konsideratë kërkesat për mbrojtjen e të drejtave dhe jetës së 

popullsisë së krishtere  
Vjenë, më 19 prill 1914 316 

214.  

Telegram i Ministrisë së Jashtme në Vjenë dërguar kontit Ambrozy në Romë 

dhe Halla-s në Shkodër, me të cilin njofton se pas raportimit të ministrit të 

akredituar në Cetinë, Otto, se Mali i Zi kishte pushtuar të gjitha lartësitë e 

Hotit e të Grudës, me përjashtim të njërës  
Vjenë, më 19 prill 1914 317 

215.  

Shkresë e Ministrisë së Luftës në Vjenë dërguar Ministrisë së Jashtme lidhur 

me caktimin e një vapori të veçantë për detashmentin e Komisionit të 

Caktimit të Kufirit Verior e Verilindor të Shqipërisë, i cili duhet të jetë më 

pak i kushtueshëm  
19 prill 1914 317 
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216.  

Informacion i ministrit austro-hungarez të akredituar në Athinë, kontit 

Szilassy, drejtuar ministrit të Jashtëm në Vjenë, Berchtold, lidhur me 

instruktorët austro-hungarezë për ushtrinë shqiptare dhe qëndrimin e 

kolegut italian që për praninë e instruktorëve të ngjashëm italianë kërkon të 

tatojë pulsin e Greqisë  
Athinë, më 19 prill 1914 318 

217.  

Raport i ministrit austro-hungarez të akredituar në Durrës, Lövental, 

drejtuar ministrit të Jashtëm në Vjenë, Berchtold, lidhur me kërkesën e dy 

ushtarakëve austro-hungarezë për të shërbyer në ushtrinë shqiptare  
Durrës, më 19 prill 1914 319 

218.  

Raport i përgjegjësit provizor të konsullatës në Mitrovicë, Umlauf, dërguar 

ministrit të Jashtëm në Vjenë, Berchtold, mbi vizitën e kryeministrit Pašić në 

Mitrovicë, që sipas burimeve konfidente ai synon të hetojë arsyet e 

emigrimit muhamedan  
Mitrovicë, më 19 prill 1914 320 

219.  

Telegram i ministrit të Jashtëm në Vjenë, dërguar Lövental-it në Durrës, në 

lidhje me subvencionimin e partive politike dhe gazetave  
Vjenë, më 20 prill 1914 321 

220.  

Njoftim konfidencial i Ministrisë së Jashtme në Vjenë dërguar Ministrisë së 

Kultit dhe Arsimit dhe konsullatës së Përgjithshme në Shkodër lidhur me 

kërkesën e kolonisë shqiptare në Borgo Erizzo të Zarës për caktimin e një 

meshtari me origjinë shqiptare  
Vjenë, më 20 prill 1914 322 

221.  

Raport i ministrit në Sofje, Tarnowski, dërguar Ministrisë së Jashtme në 

Vjenë, lidhur me gjendjen e nënshtetasve shqiptarë atje, të cilët nuk kishin 

dokumentet e nevojshme për t’u kthyer në atdhe si dhe përpjekjet e 

përfaqësive diplomatike austro-hungareze për t’i ndihmuar ata  
Sofje, më 18 prill 1914 323 

222.  

Telegram i kontit Berchtold në Vjenë, dërguar ministrit Lövental në Durrës, 

me të cilin porosit që kryeinxhinierin Nagy t’ia prezantojë kolegut italian 324 
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Vjenë, më 20 prill 1914 324 

223.  

Telegram i Ministrisë së Jashtme në Vjenë dërguar ministrit austro-hungarez 

të akredituar në Cetinë, Otto, lidhur me vrasjen e P. Vućinić në Shkodër  
Vjenë, më 20 prill 1914 325 

224.  

Njoftim i gazetës “Populli” mbi marrjen e këstit të parë të subvencionit nga 

Muço Qullit  
20 prill 1914 325 

225.  

Telegram i ministrit të akredituar në Durrës, Lövental, dërguar Ministrisë së 

Jashtme në Vjenë lidhur me udhëtimin jozyrtar të Turhan Pashës për në 

Vjenë  
Durrës, më 20 prill 1914 326 

226.  

Shkresë e këshilltarit qeveritar dhe drejtor në Drejtorinë e Shtëpisë Botuese 

të librarive të shkollave perandorake në Vjenë, dërguar Ministrisë së 

Jashtme, me të cilin bën me dije dërgimin e 25 librave të leximit shqip për 

shkollën në Prizren  
Vjenë, më 20 prill 1914 326 

227.  

Raport i konsullit të Përgjithshëm dhe drejtuesit provizor në Shkup Jeliçka, 

dërguar ministrit të Jashtëm në Vjenë, Berchtold, lidhur me gjendjen e 

popullsisë muhamedane, gjë që ka shkaktuar ikje masive të popullsisë për 

shkak të kushteve të rënda  
Shkup, më 20 prill 1914 327 

228.  

Kopje e një artikulli të gazetës “Fossishe Caitung” me titull “Austria 

askushja në Shqipëri", dërguar nga ministri i akredituar në Durrës për 

Ministrinë e Jashtme austro-hungareze  
Durrës, më 20 prill 1914 330 

229.  

Informacion i sekretarit të zyrës austro-hungareze dhe përgjegjës provizor 

në Manastir, Niczelin, dërguar ministrit të Jashtëm austro-hungarez 

Berchtold, lidhur me kërkesat e mësuesve të shkollave rumune në Manastir  
Manastir, më 20 prill 1914 332 
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230.  

Shkresë e Ministrisë së Jashtme në Vjenë dërguar Lövental-it në Durrës dhe 

konsullit të Përgjithshëm në Vlorë, Kral, me të cilën u kërkohet mendimi mbi 

relacionet për krijimin e një administrate të rregullt në Shqipërinë e Veriut  
Vjenë, më 20 prill 1914 333 

231.  

Shkresë e Shtabit të Përgjithshëm të Ushtrisë në Vjenë dërguar Ministrisë së 

Jashtme, në të cilën jepet përmbajtja e telegramit të Shtabit të Përgjithshëm të 

Korparmatës XVI në Raguzë, mbi sulmet e trupave malazeze në vijën 

Rapsha-Sukatmeset  
Vjenë, më 20 prill 1914 334 

232.  

Raport i komisarit austro-hungarez pranë Komisionit Ndërkombëtar të 

Kontrollit në Vlorë, Kral, dërguar përfaqësive diplomatike dhe ministrit të 

Jashtëm në Vjenë, Berchtold, lidhur me disa probleme të administrimit në 

qytetet veriore të Shqipërisë  
Vlorë, më 20 prill 1914 334 

233.  

Telegram i Ministrisë së Jashtme në Vjenë dërguar ministrit Szilassy në 

Athinë, lidhur me një njoftim sipas të cilit komandanti grek në Leskovik iu 

është shprehur oficerëve holandezë në Korçë se për të evituar luftimet me 

çetat epirote, me urdhër të qeverisë, do të zbrazë popullsinë e Leskovikut  
Vjenë, më 20 prill 1914 335 

234.  

Raport i komisarit austro-hungarez pranë Komisionit Ndërkombëtar të 

Kontrollit në Vlorë, Kral, dërguar ministrit të Jashtëm në Vjenë, Berchtold, i 

cili bën fjalë për kritikat e kolonelit italian Muricchio mbi veprimtarinë e 

oficerëve holandezë lidhur me përzgjedhjen dhe pranimin e oficerëve 

vendas  
Vlorë, më 20 prill 1914 336 

235.  

Raport i konsullit në Shkup, Jeliçka, dërguar Ministrisë së Luftës dhe 

ministrit të Jashtëm në Vjenë, Berchtold, mbi ngjarjet gjatë ditëve të prillit 

1914 për lëvizjen e trupave e mjeteve ushtarake serbe atje  
Shkup, më 21 prill 1914 337 
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236.  

Shkresë e shefit të Shtabit të Përgjithshëm dërguar kontit Berchtold në Vjenë, 

me anën e së cilës bën të ditur propozimin dhe emërimin si shef të misionit 

respektiv dhe atashe ushtarak pranë Ministrisë së Luftës, kolonel Theodhor 

Edler von Lerh  
Vjenë, më 21 prill 1914 339 

237.  

Dëftesë e Preng Bib Dodës për marrjen nga konsullata e Përgjitshme në 

Shkodër të shumës prej 3000 franga  
Shkodër, më 21 prill 1914 340 

238.  

Njoftim i konsullit në Prizren, Leyhanec, dërguar ministrit të Jashtëm në 

Vjenë, Berchtold, lidhur me lejimin dhe stimulimin e emigrimit të 

shqiptarëve muhamedanë për në Turqi  
Prizren, më 21 prill 1914 340 

239.  

Njoftim i përgjegjësit austro-hungarez në Mitrovicë, Umlauf, dërguar 

ministrit të Jashtëm në Vjenë, Berchtold, mbi arrestimin e disa shqiptarëve 

më të pasur të komunës Obrinja dhe Poljavec  
Mitrovicë, më 21 prill 1914 341 

240.  

Njoftim i nënkonsullit në Vlorë, Mayerhauser, dërguar Ministrisë së Jashtme 

në Vjenë, mbi blerjen e një godine të vjetër në kalanë e Beratit për të 

vendosur atje misionin amerikan  
Vlorë, më 21 prill 1914 342 

241.  

Telegram i nënkonsullit në Vlorë, Mayerhauser, dërguar Ministrisë së 

Jashtme në Vjenë me të cilin njofton se doktor Teppekesi, mjek shkollor, 

kërkon të blejë një tokë për të ndërtuar spital  
Vlorë, më 21 prill 1914 342 

242.  

Kopja e një telegrami të komandës së detashmentit në Shkodër dorëzuar në 

Kastelnuovo e destinuar për zyrën e presidiumit të Ministrisë së Luftës në 

Vjenë, me të cilin bëhet e ditur se përfaqësuesi malazez në Shkodër i ka 

deklaruar guvernatorit që do të bëhet okupimi i Hotit dhe Grudës në bazë të 

Konferencës së Londrës  
21 prill 1914 343 
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243.  

Kopja e telegramit të detashmentit perandorak e mbretëror në Shkodër 

drejtuar Ministrisë së Jashtme në Vjenë, i cili bën fjalë për përgatitjet e 

forcave malazeze  
21 prill 1914 343 

244.  

Telegram i Ministrisë së Jashtme në Vjenë, dërguar kolonelit Mietzl 

nëpërmjet konsullit në Shkodër Halla, me të cilin e vë në dijeni se trupat 

malazeze kanë okupuar krahinën e kufirit në jug të Shkodrës pranë Zogajt  
Vjenë, më 21 prill 1914 344 

245.  

Telegram i Ministrisë austro-hungareze në Vjenë dërguar kontit Ambrozy në 

Romë dhe ministrit austro-hungarez të akredituar në Cetinë, Otto, me të 

cilin i bën të ditur aksionin malazez në krahinën e Kastratit  
Vjenë, më 21 prill 1914 345 

246.  

Informacion i konsullit në Shkodër, Halla, dërguar ministrit të Jashtëm në 

Vjenë, Berchtold, lidhur me lutjen e shqiptarëve të Anamalit dhe Krajës, që 

të mbeten në Shqipëri, në të kundërt detyrohen të emigrojnë  
Shkodër, më 21 prill 1914 346 

247.  

Telegram i ministrit të Jashtëm në Vjenë, Berchtold, dërguar Lövental-it në 

Durrës dhe Halla-s në Shkodër, lidhur me shenjimin e shpejtë të krahinës së 

Hotit dhe Grudës  
Vjenë, më 21 prill 1914 346 

248.  

Telegram i ministrit të Jashtëm në Vjenë, Berchtold, dërguar konsullit Halla 

në Shkodër, lidhur me caktimin e kufirit verior të Shqipërisë, vendim të cilit i 

bashkohet dhe delegati gjerman  
Vjenë, më 21 prill 1914 347 

249.  

Shkresë e Ministrisë së Jashtme në Vjenë dërguar guvernatorit në Zara, me të 

cilën vihet në dijeni për dërgimin e një shume koronash për të përballuar 

shpërblimin mujor të mësuesit të gjuhës shqipe në Borgo Erizzo  
Zara, më 21 prill 1914 348 
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250.  

Telegram i ministrit të akredituar në Durrës, Lövental, drejtuar ministrit të 

Jashtëm në Vjenë, me të cilin kërkon udhëzime për t’ia paraqitur zyrtarisht 

këshilltarin specialist Nagy të dërguarit italian  
Durrës, më 21 prill 1914 348 

251.  

Shkresë e Ministrisë së Jashtme në Vjenë, dërguar konsullit të Përgjithshëm 

në Vlorë, Kral, dhe legatës austro-hungareze në Durrës me të cilin përcillet 

kopja e një raporti të dërguar nga  Sofja, lidhur me mbrojtjen e nënshtetasve 

shqiptarë në Bullgari  
Vjenë, më 21 prill 1914 349 

252.  

Telegram i kryeministrit hungarez në Budapest, dërguar Ministrisë së 

Jashtme në Vjenë me të cilin kërkon që të shtyhet data e mbledhjes së 

referentëve për dërgimin e këshilltarëve specialistë për Shqipërinë  
Budapest, më 21 prill 1914 349 

253.  

Shkresë përcjellëse e Ministrisë së Jashtme në Vjenë dërguar Ministrisë së 

Tregtisë, bashkëngjitur raporti i konsullatës në Durrës që bën fjalë për 

themelimin e “Shoqërisë së Kosovës” nga ish-furnizues të pasur të ushtrisë 

turke, e cila ndihmohet nga Italia  
Vjenë, më 21 prill 1914 350 

254.  

Njoftim i Ministrisë së Luftës në Vjenë dërguar Ministrisë së Jashtme lidhur 

me transferimin e kolonelit Mietzl në korpusin e Shtabit të Përgjithshëm  
Vjenë, më 21 prill 1914 350 

255.  

Informacion i konsullit të Përgjithshëm të legatës austro-hungareze në 

Korfuz, Arc, dërguar ministrit të Jashtëm në Vjenë, me të cilin informon se 

sipas oficerëve gjermanë kriza e Epirit mund të krijojë lehtësisht një rrymë 

kundër dinastisë në Greqi si para disa viteve  
Korfuz, më 21 prill 1914 351 

256.  

Telegram i ministrit të Jashtëm në Vjenë dërguar ministrit të akredituar në 

Romë, Mérey, me të cilin e vë në dijeni mbi ngjarjet në Shqipërinë e Jugut 352 
Vjenë, më 21 prill 1914 352 
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257.  

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

Përgjithshëm në Vlorë, Kral, lidhur me dërgimin e një numri oficerësh 

austro-hungarezë në Shqipëri  
Vjenë, më 21 prill 1914 352 

258.  

Raport i konsullit austro-hungarez në Prizren, Leyhanec, dërguar ministrit të 

Jashtëm në Vjenë, Berchtold, lidhur me spiunët serbë në zonën kufitare 

shqiptare  
Prizren, më 22 prill 1914 353 

259.  

Raport i komisarit austro-hungarez pranë Komisionit Ndërkombëtar të 

Kontrollit për Shqipërinë në Vlorë, Kral, dërguar ministrit të Jashtëm në 

Vjenë, Berchtold, me të cilin jepet një pasqyrë e gjendjes në Shqipërinë e 

Veriut  
Vlorë, më 22 prill 1914 354 

260.  

Raport i komisarit provizor pranë Komisionit Ndërkombëtar të Kontrollit 

për Shqipërinë në Vlorë, Kral, dërguar Ministrisë së Jashtme në Vjenë, si dhe 

përfaqësive diplomatike në të cilën jepet një panoramë e qartë e dislokimit të 

oficerëve holandezë të xhandarmërisë sipas qarqeve  
Vlorë, më 22 prill 1914 357 

261.  

Raport i konsullit të Përgjitshëm në Shkup, Jeliçka, dërguar ministrit të 

Jashtëm në Vjenë, Berchtold, lidhur me raportin për vizitën e Kryeministrit 

serb në Shkup, Pašić, si dhe takimet e tij me një delegacion muhamedan dhe 

autoritetet vendore  
Shkup, më 22 prill 1914 359 

262.  

Telegram i ministrit të akredituar në Beograd, Giesl, dërguar ministrit të 

Jashtëm në Vjenë, Berchtold, me të cilin njoftohet se Preng Bib Doda nuk ka 

ardhur në Beograd  
Belgrad, më 22 prill 1914 360 

263.  

Raport i ambasadorit pranë Selisë së Shenjtë në Romë, Schönburg, dërguar 

ministrit të Jashtëm në Vjenë, Berchtold, lidhur me kandidaturën e imzot 

Kaçorrit në argjipeshkvinë e Durrësit  



 P A S Q Y R A  E  L Ë N D Ë S  49 
 

 

Romë, më 22 prill 1914 361 

264.  

Raport i Komisionit për Çështjen e tokave të ashtuquajtura të Vezirit, në 

Shkodër, dërguar guvernatorit ndërkombëtar të qytetit të Shkodrës, 

kolonelit Phillips, në të cilën shqyrtohen të gjitha aktet juridike dhe 

administrative mbi tokat e të ashtuquajtura të Vezirit në Shelqet dhe në 

Barbullush  

265. 371 

Shkresë e konsullit të Përgjithshëm austro-hungarez në Shkodër, Halla,  

dërguar ministrit të Jashtëm në Vjenë, me të cilën njoftohet ardhja e mjeteve 

mësimore si libra shkollorë shqip  
Shkodër, më 22 prill 1914 371 

266.  

Telegram i Ministrisë së Jashtme në Vjenë dërguar konsullit Ambrozy, në 

Romë, Lövental-it, në Durrës dhe Kral-it, në Vlorë lidhur me evakuimin e 

trupave greke nga jugu  
Vjenë, më 22 prill 1914 372 

267.  

Telegram i Ministrisë së Jashtme në Vjenë dërguar ambasadorit Mérey, në 

Romë, me të cilin e ve në dijeni rreth planit të dërgimit të oficerëve 

instruktorë austro-hungarezë dhe italianë në Shqipëri për të stërvitur 

këmbësorinë shqiptare dhe për ta organizuar atë për mbrojtje sipas parimeve 

ushtarake të perandorisë  
Vjenë, më 22 prill 1914 372 

268.  

Raport i komisionerit provizor austro-hungarez pranë Komisionit 

Ndërkombëtar të Kontrollit për Shqipërinë, Kral, në Vlorë dërguar ministrit 

të Jashtëm, Berchtold, në të cilin raporton aprovimin e rregulloreve 

ndërkombëtare për oficerët holandezë, të përpunuar nga koloneli Thomson 

dhe gjenerali De Weer  
Vlorë, më 22 prill 1914 373 

269.  

Notë e Ministrisë së Jashtme në Vjenë, drejtuar ambasadorit gjerman, në 

Vjenë lidhur me gjendjen juridike të oficerëve dhe nënoficerëve holandezë 

në shërbim të xhandarmërisë shqiptare  
Vjenë, më 22 prill 1914 374 
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270.  

Telegram i Ministrisë së Jashtme në Vjenë, dërguar ambasadorit në Romë, 

Mérey, Löventalit në Durrës dhe Kral-it në Vlorë, me të cilën i porosit që të 

bisedojnë me Konsultën propozimin e kolonelit Phillips pranë Komisionit të 

Kontrollit që trupat e huaja të avancojnë deri në Kastrat si mjet për të 

penguar Malin e Zi të okupojë kufirin  
Vjenë, më 22 prill 1914 375 

271.  

Telegram i ministrit të Jashtëm në Vjenë, Berchtold, dërguar Lövental-it në 

Durrës, lidhur me këshilltarin specialist Nagy  
Vjenë, më 22 prill 1914 376 

272.  

Telegram i ministrit të Jashtëm në Vjenë, dërguar konsullit të Përgjithshëm 

Kral në Vlorë dhe Lövental-it në Durrës, lidhur me subvencionin mujor të 

gazetës shqiptare “Populli”  
Vjenë, më 22 prill 1914 377 

273.  

Telegram i baronit Macchio në Vjenë dërguar ministrit të Jashtëm Berchtold 

në Budapest, me të cilin vë në dijeni se Turhan Pasha insiston për udhëtimin 

e tij në Vjenë dhe në Romë  
Vjenë, më 22 prill 1914 378 

274.  

Notë e Ministrisë së Jashtme në Vjenë dërguar ambasadës mbretërore të 

Britanisë së Madhe, në të cilën shprehet pikëpamja se ekziston rreziku që 

Mali i Zi mund të merrte aksionin e tij kundër Hotit dhe Grudës përtej 

kufirit të caktuar nga Fuqitë e Mëdha  
Vjenë, më 23 prill 1914 378 

275.  

Telegram i ministrit të Jashtëm austro-hungarez në Vjenë, dërguar ministrit 

austro-hungarez të akredituar në Cetinë, Otto  
Vjenë, më 23 prill 1914 379 

276.  

Telegram i ministrit të akredituar në Durrës, Lövental,  dërguar ministrit të 

Jashtëm austro-hungarez, me të cilin shpreh mendimin se kapiteni Klaner 

duhet të qëndrojë në Durrës dhe të kontrollojë veprimtarinë e oficerëve 

italianë  
23 prill 1914 380 
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277.  

Shkresë e drejtorisë së shtëpisë botuese në Vjenë dërguar Ministrisë së 

Jashtme, me të cilën paraqitet fatura për librat e leximit shqip.  
Vjenë, më 23 prill 1914 380 

278.  

Raport i komisarit provizor Kral në Vlorë, dërguar Berchtold-it në Vjenë, me 

të cilin bën të ditur se Ismail Qemali do të kthehet me çdo kusht në Vlorë 

nga Nica; Urdhri i Esat Pashës për të ndaluar zbarkimin ka shkaktuar 

zemërim tek partizanët e tij, gjë që mund të shkaktojë dhe përleshje të 

përgjakshme etj.  
Vlorë, më 23 prill 1914 381 

279.  

Dëftesë pagese prej 15 korona e këshilltarit të oborrit, Gëbl dërguar 

ekspedicionit politik për 25 kopjet e teksteve gjermane për shkollat katolike 

në Prizren  
Vjenë, më 23 prill 1914 383 

280.  

Relacion i Sekretarit të Zyrës perandorake e mbretërore, Niczelin në 

Manastir dërguar Ministrisë së Luftës dhe ministrit të Jashtëm, Berchtold, në 

Vjenë, lidhur me transferimin e batalionit II- regjimentit të fanterisë, Nr. 16 

për në Resnje  
Manastir, më 23 prill 1914 383 

281.  

Raport i të ngarkuarit me punë në Londër, TrautMansdorff, dërguar 

ministrit të Jashtëm në Vjenë, Berchtold, lidhur me shtypin anglez mbi 

ngjarjet në Epir, sidomos ato të gazetës “Tajms” që ndriçojnë ngjarjet në 

Shqipërinë e Jugut dhe veprimet e oficerëve dhe ushtarëve grekë në një dritë 

krejt të ndryshme nga ato që vijnë nga shtypi grek etj.  
Londër, më 23 prill 1914 384 

282.  

Raport i konsullatës austro-hungareze në Shkup, dërguar Ministrisë së 

Jashtme në Vjenë në të cilin jepet një përmbledhje e artikullit të gazetës së 

Beogradit, “Piemont”, me titull “Serbë nga Dalmacia”  

283. 386 

Telegram i ministrit të Jashtëm në Vjenë, dërguar përfaqësive diplomatike në 

Londër, Berlin, Vlorë dhe Durrës lidhur me qendrën e Komisionit 

Ndërkombëtar të Kontrollit, që sipas njoftimit të konsullit Kral nga Vlora 
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nuk është arritur asnjë marrëveshje për shkak të qëndrimit të ndryshëm të 

anëtarëve të Aleancës, disa për Durrësin dhe disa për Shkodrën  
Vjenë, më 23 prill 1914 386 

284.  

Shkresë e Ministrisë së Luftës në Vjenë, dërguar konsullatës austro-

hungareze, në Shkodër për komandën e detashmentit ndërkombëtar, mbi 

caktimin e kapitenit I Josef Majerit  
Vjenë, më 23 prill 1914 388 

285.  

Telegram i ministrit të Jashtëm në Vjenë, dërguar përfaqësuesit diplomatik 

në Romë, Mérey, Lövental-it në Durrës dhe Kral-it në Vlorë, me të cilin i vë 

në dijeni për kërkesën e kolonelit Phillips në Shkodër bërë Komisionit të 

Kontrollit për të dërguar forca ushtarake në krahinën e Kastratit  
Vjenë, më 23 prill 1914 388 

286.  

Telegram i ministrit të Jashtëm në Vjenë, dërguar përfaqësuesit diplomatik 

në Romë, Mérey, dhe Otto-s në Cetinë me të cilin kërkohet që të 

ndërmjetësohet me qeverinë e Malit të Zi për t’u lejuar malësorët e 

Nënshkodrës të shkojnë me tufat e tyre në kullotat verore në Vermosh  
Vjenë, më 23 prill 1914 389 

287.  

Telegram i Ministrisë së Jashtme austro-hungareze dërguar  konsullit të 

përgjithshëm Halla, në Shkodër, Mérey-t në Romë dhe Lövental-it në 

Durrës, me të cilin njofton se malazezët kalojnë kufirin në Hot dhe në Grudë  
Vjenë, më 24 prill 1914 390 

288.  

Raport i përfaqësuesit austro-hungarez në Bukuresht, Mekoviç, dërguar 

ministrit të Jashtëm në Vjenë, Berchtold, lidhur me demostratat e 

shqiptarëve atje dhe masakrat në Korçë  
Bukuresht, më 20 prill 1914 391 

289.  

Telegram i Ministrisë së Jashtme në Vjenë dërguar Mérey-it në Romë, 

konsullit Kral në Vlorë dhe Lövental-it në Durrës, me të cilin njofton se 

Komiteti i epirotëve në Selanik është mbledhur pranë metropolitit dhe ka 

vendosur sulmin mbi Korçën  
Vjenë, më 23 prill 1914 392 
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290.  

Telegram i Ministrisë së Jashtme në Vjenë, dërguar Lövental-it në Durrës, 

lidhur me udhëtimin e ministrit italian Aliotti për në Shkodër  
Vjenë, më 23 prill 1914 393 

291.  

Raport i komisarit austro-hungarez pranë Komisionit Ndërkombëtar të 

Kontrollit në Vlorë, dërguar ministrit të Jashtëm Berchtold, në Vjenë, për 

çështjen e Beqir Grebenesë  
Vlorë, më 23 prill 1914 393 

292.  

Njoftim i shefit të Shtabit të Përgjithshëm, drejtuar mbi okupimin e krahinës 

së Hotit dhe Grudës nga forcat e Malit të Zi dhe ndërhyrjen e agjenturës 

malazeze në Gash e Krasniqe si edhe implikimi i sadistëve përkrah tyre  
Vjenë, më 24 prill 1914 394 

293.  

Telegram i Ministrisë së Luftës, Zyra e Presidiumit, me të cilin njoftohet se 

trupat malazeze kanë pushtuar Hotin dhe Grudën dhe kanë depërtuar në 

Kastrat  
Vjenë, më 24 prill 1914 395 

294.  

Telegram i ministrit të Jashtëm në Vjenë, Berchtold, dërguar ministrit austro-

hungarez të akredituar në Cetinë, Otto, lidhur me konfliktin shqiptaro-

malazez  
Vjenë, më 24 prill 1914 396 

295.  

Raport i komisarit austro-hungarez pranë KNK-së në Vlorë, Kral, dërguar 

ministrit të Jashtëm në Vjenë, Berchtold, mbi gjendjen juridike dhe rrogat e 

oficerëve dhe nënoficerëve holandezë në shërbim të xhandarmërisë 

shqiptare  
Vlorë, më 24 prill 1914 396 

296.  

Telegram i Ministrisë së Jashtme në Vjenë dërguar Mérey-t në Romë, 

Lövental-it në Durrës dhe Kral-it në Vlorë me të cilin i njofton se lidhur me 

shpjegimet për rregulloren e Komisionit Ndërkombëtar të Kontrollit nuk ka 

asnjë vërejtje  
Vjenë, më 24 prill 1914 398 
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297.  

Kopja e një urdhri tepër konfidencial të ministrit të Jashtëm në Vjenë 

dërguar ministrit të akredituar në Durrës, Lövental, me të cilin shpreh 

dakortësinë me mendimin e Lövental-it lidhur me shoqërinë “Besa 

Shqiptare” që t’i akordohet një shumë me të holla  
Vjenë, më 24 prill 1914 399 

298.  

Shkresë e shefit të Shtabit të Përgjithshëm austro-hungarez, shoqëruar me 

raportin e atasheut ushtarak në Romë  
24 prill 1914 400 

299.  

Telegram i ministrit të Jashtëm në Vjenë, Berchtold, dërguar Lövental-it në 

Durrës mbi emërimin e sekretarit të Komisionit të Kontrollit, Merli  
Vjenë, më 24 prill 1914 400 

300.  

Telegram i ministrit të Jashtëm austro-hungarez në Vjenë, Berchtold, 

dërguar Lövental-it në Durrës me të cilin i konfirmon se është dakort me 

qëndrimin provizor të kapitenti Klaner në Durrës  
Vjenë, më 24 prill 1914 401 

301.  

Telegram i ministrit të Jashtëm në Vjenë, Berchtold, dërguar Lövental-it në 

Durrës lidhur me oficerët austro-hungarezë dhe italianë që do të dërgohen 

në Shqipëri për stërvitjen e milicisë që do të përdorej kundër epirotëve  
Vjenë, më 24 prill 1914 401 

302.  

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

Berlin lidhur me propozimin e majorit Lafert për marrjen në shërbim të 

oficerëve me origjinë shqiptare në milici, gjë që do të ishte në kundërshtim 

me tendencat e Aleancës Tripalëshe për shkëputjen përfundimtare të 

Shqipërisë nga ndikimi turk  
Vjenë, më 29 prill 1914 403 

303.  

Raport i ministrit të akredituar në Durrës, Lövental, dërguar ministrit të 

Jashtëm në Vjenë, Berchtold, me të cilin i bën një analizë të thellë gjendjes 

politike në Shqipëri, e cila dominohet nga tri grupime të mëdha politike: 

konservatorët, demokratët dhe nacionalistët  
Durrës, më 24 prill 1914 404 
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304.  

Relacion i sekretarit të Zyrës perandorake e mbretërore në Manastir, 

Niczelin,  dërguar ministrit të Jashtëm austro-hungarez, Berchtold, lidhur 

me gjendjen e popullsisë së Manastirit  
Manastir, më 24 prill 1914 409 

305.  

Informacion i sekretarit të Zyrës perandorake e mbretërore në Manastir, 

Niczelin, dërguar ministrit të Jashtëm në Vjenë, Berchtold, i cili bën fjalë mbi 

protestat e mësuesve rumunë për ngritje page  
Manastir, më 24 prill 1914 410 

306.  

Njoftim i sekretarit të Zyrës perandorake e mbretërore në Manastir, Niczelin,  

dërguar ministrit të Jashtëm në Vjenë, Berchtold, mbi transferimin e 

batalionit II të regjimentit të fanterisë 16 nga Manastiri në Resnjë si pasojë e 

pushtmit të hanit Zvezda nga shqiptarët pranë Korçës  
Manastir, më 24 prill 1914 411 

307.  

Raport i delegatit pranë Komisionit të Caktimit të Kufirit të Veriut, kolonelit 

Mietzl në Shkodër, dërguar ministrit të Jashtëm në Vjenë, Berchtold, dhe 

shefit të Shtabit të Përgjithshëm me të cilin përcjell përshtypjet e një 

personaliteti të shquar gjerman që kishte vizituar princin në Durrës  
Shkodër, më 24 prill 1914 411 

308.  

Ditar i veprimeve të Komisionit Ndërkombëtar të Caktimit të Kufijve të 

Shqipërisë së Veriut për gjendjen në krahinë dhe vendimet e tij  
Shkodër, më 24 prill 1914 413 

309.  

Raport i komisarit austro-hungarez për Shqipërinë pranë KNK-së në Vlorë, 

Kral, dërguar ministrit të Jashtëm në Vjenë, Berchtold, mbi vizitën e Syrja 

Beut në Vlorë, ku shprehen konsideratat e tij kombëtare dhe ato për Austro-

Hungarinë, synimet e tij për t’u bërë pasardhës i Turhan Pashës  
Vlorë, më 25 prill 1914 415 

310.  

Kopje e statutit të shoqërisë “Besa Shqiptare”, me seli në Durrës, ku 

përcaktohen të drejtat dhe detyrimet  
Durrës, më 25 prill 1914 417 
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311.  

Telegram i komisarit Kral në Vlorë, drejtuar Ministrisë së Jashtme austro-

hungareze, i cili bën fjalë për një person të dyshimtë që është nisur për në 

Vjenë  
Vlorë, më 25 prill 1914 419 

312.  

Raport i ministrit të akredituar në Durrës, Lövental, dërguar ministrit të 

Jashtëm në Vjenë, Berchtold, mbi gjendjen e dëshpërueshme të shqiptarëve 

të Kosovës dhe taktika e shkatërrimit dhe reperkursioneve të tyre nga 

autoritetet serbe  
Durrës, më 25 prill 1914 419 

313.  

Telegram i ministrit të akredituar në Durrës, Lövental, dërguar ministrit të 

Jashtëm në Vjenë, me të cilin jep shpjegime mbi këshilltarët specialistë për 

Shqipërinë, duke kërkuar specifikime sipas porosive që i janë dhënë nga 

konti Berchtold në një telegram për këtë problem  
Durrës, më 25 prill 1914 422 

314.  

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

diplomatik Mérey në Romë, Lövental-it në Durrës, Halla në Shkodër dhe 

Otto në Cetinë, me të cilin vihen në dijeni për demarshet e bëra prej tij dhe 

San Giuliano-s mbi dhunimin e kufirit shqiptar nga forcat malazeze, për 

moscenimin e bregut të djathtë të Bunës dhe Taraboshit etj.  
Vjenë, më 25 prill 1914 423 

315.  

Raport i konsullit të Përgjithshëm, këshilltar i legatës, Para, në Korfuz 

dërguar ministrit të Jashtëm në Vjenë, me të cilin njofton mbi mundësinë e 

udhëtimit të princ Wied-it në Korfuz; për arsye të mosrregullimit të çështjes 

epirote supozohet që udhëtimi nuk duket tepër i mundshëm edhe sipas disa 

akademikëve  
Korfuz, më 25 prill 1914 425 

316.  

Telegram i baron Macchio, në ambasadën e Romë-s, dërguar Ministrisë së 

Jashtme, në Vjenë me të cilin transmeton njoftimin e konsullatës së Barit për 

lutjen e nënkolonelit Spaits dhe të baron Nopcsa-s që janë udhëheqës të 

ekspeditës në Kosovë për të dërguar municion për pushkët mauzer në 

Shëngjin  
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Romë, më 25 prill 1914 426 

317.  

Telegram i ministrit të Jashtëm në Vjenë, Berchtold, dërguar ministrit austro-

hungarez të akredituar në Durrës, Lövental, me të cilin vihet në dijeni mbi 

një jaht dhuratë Princit, nga stabilimenti “Tecnico Triestino” në Trieste  
Vjenë, më 25 prill 1914 427 

318.  

Raport i konsullit austro-hungarez në Shkup, Jeliçka, dërguar ministrit të 

Jashtëm Berchtold, në Vjenë, për ngjarjet e ndodhura në fillim të muajit prill 

1914 si: lëvizje mjetesh dhe trupash ushtarake sekrete në trena komunalë nga 

Serbia-Kosovë-Shkup-Dibër  
Shkup, më 25 prill 1914 428 

319.  

Raport i konsullit austro-hungarez në Shkup, Jeliçka, dërguar Ministrisë së 

Jashtme në Vjenë me të cilin njofton kthimin e dy personave nga 

Hercegovina  
Shkup, më 25 prill 1914 431 

320.  

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

Szögyenyi, në Berlin dhe komisarit pranë KNK-së Kral në Vlorë, me të cilin 

njofton se San Giuliano është dakord me zgjedhjen e selisë së KNK-së në 

Durrës si dhe kërkon t’i dërgohen instruksione përfaqësuesit italian dhe 

gjerman pranë këtij komisioni që të votojnë në favor të këtij propozimi  
Vjenë, më 25 prill 1914 431 

321.  

Raport i ministrit të akredituar në Athinë, Szilassy,  dërguar ministrit të 

Jashtëm në Vjenë, Berchtold, lidhur me evakuimin e Epirit dhe mbi 

dorëzimin e notës Fuqive të Mëdha  
Athinë, më 25 prill 1914 432 

322.  

Shtojcë e raportit të ministrit të akredituar në Athinë, Szilassy, dërguar 

ministrit të jashtëm austro-hungarez, me të cilin njofton një urdhër urgjent 

dhënë dje pasdreke komandantit të korparmatës V, gjeneral Papulit për të 

evakuar krahinat e caktuara  
Athinë, më 25 prill 1914 435 
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323.  

Raport ministrit të akredituar në Athinë, Szilassy, dërguar ministrit të 

Jashtëm në Vjenë, Berchtold, ku bën objekt çështjen e ishullit të Sazanit  
Athinë, më 25 prill 1914 436 

324.  

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

Jashtme perandorake e mbretëror në Vjenë, me të cilin njofton ardhjen në 

Durrës të anijeve italiane  
Vjenë, më 25 prill 1914 436 

325.  

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

diplomatikë në Romë, Durrës dhe Cetinë, me të cilin u bën të ditur sulmet 

dhe masakrat e trupave malazeze në disa fshatra  
Vjenë, më 25 prill 1914 437 

326.  

Buletin i ditës i Ministrisë së Jashtme perandorake e mbretërore, në Vjenë 

lidhur me qëndrimet për çështjen e instruktorëve të huaj për milicinë 

shqiptare  
Vjenë, më 25 prill 1914 438 

327.  

Njoftim i Ministrisë së Jashtme në Vjenë, dërguar përfaqësive diplomatike në 

Durrës dhe në Vlorë lidhur me urdhrin e qeverisë greke për evakuimin e 

menjëhershëm të trupave greke në jug  
Vjenë, më 25 prill 1914 439 

328.  

Telegram i ministrit të Jashtëm në Vjenë, Berchtold, dërguar ministrit austro-

hungarez të akredituar në Cetinë, Otto, të cilin e ngarkon  me detyrën për të 

nxjerrë lejen nga qeveria malazeze për kalimin e kelmendasve në kullotat e 

Vermoshit  
Vjenë, më 25 prill 1914 439 

329.  

Telegram i shefit të Shtabit të Përgjithshëm perandorak e mbretëror, 

gjeneralmajor Hofer, në Vjenë dërguar Ministrisë së Jashtme austro-

hungareze, me të cilin njofton se lajmet për një mobilizim të përgjithshëm të 

forcave ushtarake të Malit të Zi ndaj territorit shqiptar nuk janë të vërteta 
Vjenë, më 25 prill 1914 440 
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330.  

Telegram i Ministrisë së Jashtme në Vjenë, dërguar ministrit austro-

hungarez të akredituar në Cetinë, Otto, të cilin e udhëzon për qëndrimin që 

duhet të mbajë sipas vendimeve të Konferencës së Londrës, ku thuhet se 

fshati Zymbi i përket Shqipërisë  
Vjenë, më 26 prill 1914 440 

331.  

Raport i Lövental-it në Durrës dërguar Ministrisë së Jashtme në Vjenë, 

lidhur me vizitën në Durrës të drejtorit të Përgjithshëm në Ministrinë e 

Jashtme të Belgjikës, Bryne, i cili u interesua për modalitetet e krijimit të një 

përfaqësie diplomatike e konsullore belge në Shqipëri  
Durrës, më 26 prill 1914 441 

332.  

Raport i komisarit Kral në Vlorë, dërguar ministrit të Jashtëm në Vjenë, 

Berchtold, ku bëhet fjalë për një letër që Mehdi Frashëri i njofton Komisionit 

të Kontrollit informacionin e ardhur nga pjesa e okupuar e Epirit, që 

dëshmon mizoritë e trupave greke ndaj vendasve, të inkurajuara nga çetat 

dhe autoritetet greke etj.  
Vlorë, më 26 prill 1914 442 

333.  

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

diplomatikë në Romë, Berlin, Peterburg, Paris, Londër dhe Lövental-it në 

Durrës me të cilin njofton emërimin e konsullit Kral si komisar i Austro-

Hungarisë pranë KNK-së  
Vjenë, më 26 prill 1914 443 

334.  

Njoftim i sekretarit të legatës rumune në Korçë, drejtuar legatës rumune në 

Durrës, me të cilin bën të ditur sulmet me topa të fshatrave të Kolonjës  
Korçë, më 26 prill 1914 444 

335.  

Telegram i Ministrisë së Jashtme në Vjenë, dërguar Lövental-it në Durrës, 

me të cilin njofton kthimin e një xhandari me emrin Veljko në Mitrovicë  
Vjenë, më 26 prill 1914 444 

336.  

Raport i Lövental-it në Durrës dërguar ministrit të Jashtëm në Vjenë, 

Berchtold,  lidhur me subvencionimin e Preng Pashës, për të cilin duhej të 

ishte kërkuar garanci pasi ka treguar sjellje arrogante  
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Durrës, më 26 prill 1914 445 

337.  

Njoftim i sekretarit të legatës rumune në Korçë, Strudza, lidhur me planet e 

bandave të andartëve grekë për të sulmuar Korçën  
Korçë, më 26 prill 1914 446 

338.  

Shkresë e Lövental-it në Durrës dërguar ministrit të Jashtëm në Vjenë, 

Berchtold, lidhur me kërkesën e Artur Shpicer-it, të cilën ia bëri të ditur 

qeverisë  
Durrës, më 26 prill 1914 446 

339.  

Mandat postë e këshilltarit qeveritar Graf në Vjenë për ekspedicionin politik 

lidhur me dërgimin e të hollave për prodhimin e mjeteve mësimore shqipe  
Vjenë, më 27 prill 1914 447 

340.  

Informacion i sekretarit të legatës rumune Strudza, nga Erseka, dërguar 

konsullatës rumune në Durrës për veprimtarinë kriminale të bandave dhe 

ushtarëve të rregullt grekë në fshatrat e Kolonjës.  
Kolonjë, më 27 prill 1914 447 

341.  

Informacion i zëvendëskonsullit me honorar J. Mayerhauser në Janinë 

dërguar ministrit të Jashtëm në Vjenë, Berchtold, i cili shoqërohet me 

relacionin nga Janina lidhur me gjykimin e Themistokli Kasapit  
Janinë, më 27 prill 1914 448 

342.  

Raport i legatës në Cetinë dërguar Ministrisë perandorake e mbretërore, në 

Vjenë lidhur me përpjekjet e të dërguarve të jashtëzakonshëm dhe 

ministrave fuqiplotë të Gjermanisë, Austro-Hungarisë dhe Italisë pranë 

ministrit të Punëve të Jashtme të Malit të Zi, për të mos kaluar kufijtë e 

shtetit të ri shqiptar  
Cetinë, më 27 prill 1914 452 

343.  

Telegram i Ministrisë së Jashtme në Vjenë dërguar ambasadorit Mérey në 

Romë dhe ministrit Szilassy në Athinë, me të cilin i vë në dijeni për sulmet e 

çetave të armatosura greke në fshatrat e Leskovikut  
Vjenë, më 27 prill 1914 453 
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344.  

Telegram i ministrit të Jashtëm në Vjenë, Berchtold, dërguar Mérey-it në 

Romë dhe Lövental-it në Durrës me të cilin porosit që për dërgimin e 

këshilltarit specialist Nagy të njoftohet dhe i dërguari italian  
Vjenë, më 27 prill 1914 454 

345.  

Raport i ministrit austro-hungarez të akredituar në Cetinë, Otto, për 

ministrin e Jashtëm në Vjenë, Berchtold, lidhur me dëshirën malazeze për një 

rektifikim të kufirit me Shipërinë  
Cetinë, më 27 prill 1914 455 

346.  

Urdhëresë e Ministrisë së Jashtme në Vjenë dërguar Mérey-t në Romë, lidhur 

me propozimet italiane për këshilltarët specialistë për Shqipërinë, caktimi i 

veprimtarisë së tyre etj.  
Vjenë, më 27 prill 1914 456 

347.  

Telegram i ministrit të Jashtëm në Vjenë, dërguar Lövental-it në Durrës dhe 

Otto-s në Cetinë lidhur me incidentin e ndodhur në Zymb  
Vjenë , më 27 prill 1914 459 

348.  

Telegram i ministrit të Jashtëm në Vjenë, dërguar Mérey-t në Romë dhe 

Otto-s në Cetinë me të cilin njofton okupimin e Varipopës nga trupat 

malazeze për tri ditë rresht  
Vjenë , më 27 prill 1914 460 

349.  

Telegram i ministrit të Jashtëm në Vjenë, dërguar përfaqësuesve diplomatikë 

në Shkodër, Romë, Cetinë dhe Durrës që bën fjalë mbi pretendimet e 

ministrit të Jashtëm të Malit të Zi se imzot Serreqi me ndërmjetësit e tij ka 

influencuar banorët e Hotit dhe të Grudës të emigrojnë në Kastrat e të mos 

kthehen përsëri; mbi opinionin pranë Komisionit të Caktimit të Kufirit të 

Veriut kundër cedimit të kufirit në Mal të Zi të krahinave të sipërme etj.  
Vjenë , më 27 prill 1914 460 

350.  

Telegram i ministrit austro-hungarez të akredituar në Cetinë, Otto, dërguar 

ministrit të Jashtëm në Vjenë, Berchtold, me të cilin njofton se qeveria e Malit 

të Zi përsërit sigurimet e saj se do të respektojë kufijtë e Shqipërisë dhe se 

dëshiron të zhvillojë marrëdhënie të mira me shtetin e ri etj.  
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Cetinë, më 27 prill 1914 462 

351.  

Telegram i konsullit austro-hungarez Leyhanec në Prizren dërguar ministrit 

të Jashtëm në Vjenë, me të cilin përcillet kërkesa e pleqve të fshatit Zymbi 

ndaj autoriteteve serbe të Prizrenit, meqenëse krahina e Hasit është e lirë prej 

të arratisurve të lejojen të kalojnë kufirin për të punuar tokat e shfytëzuar 

mullinjtë, por pa përkrahjen e Austro-Hungarisë mund të ketë pak sukses  
Prizren, më 28 prill 1914 463 

352.  

Përkujtesë e ministrit të Jashtëm në Vjenë, dërguar Mérey-t në Romë, lidhur 

me emërimin e një shtetasi belg si këshilltar specialist në çështjet financiare 

në Shqipëri  
Vjenë , më 28 prill 1914 463 

353.  

Telegram i ministrit të Jashtëm në Vjenë, dërguar përfaqësuesit diplomatik 

në Romë, Mérey, dhe Lövental-it në Durrës, me të cilin bën të ditur se sipas 

bisedave konfidenciale me të dërguarin e Greqisë njofton se qeveria greke 

dëshiron të vihen përsëri në lëvizje bisedimet midis Greqisë dhe Shqipërisë 

që janë ndërprerë  
Vjenë , më 28 prill 1914 465 

354.  

Telegram i Ministrisë së Jashtme në Vjenë, dërguar përfaqësuesit diplomatik 

në Romë, Mérey, dhe Szilassy-t në Athinë me të cilin njofton se trupave 

greke ende nuk u ka ardhur lajmi për evakuim  
Vjenë , më 28 prill 1914 466 

355.  

Raport i konsullit të përgjithshëm në Korfuz, Arc, dërguar ministrit të 

Jashtëm në Vjenë, Berchtold, lidhur me bllokimin e limanit të Sarandës nga 

luftanijet greke  
Korfuz , më 28 prill 1914 467 

356.  

Njoftim i Ministrisë së Jashtme në Vjenë, dërguar Ministrisë së Tregtisë, 

Ministrisë së Tregtisë mbretërore hungareze, Ministrisë së Luftës (Seksioni i 

Marinës), me të cilin i ve në dijeni mbi ngritjen e një dege të “Puglia 

Balcanica” në Vlorë  
Vjenë , më 28 prill 1914 467 
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357.  

Njoftim i inspektorit të shkollave rumune në fshatin Ballamaq dërguar 

legatës rum une lidhur me sulmin e forcave ushtarake greke dhe andartëve 

kundër fshatrave të Kolonjës  
Korçë, më 28 prill 1914 468 

358.  

Procesverbal i mbledhjes së Komisionit Ndërkombëtar të Caktimit të Kufirit 

të Veriut për Shqipërinë, ku secili anëtar/delegat paraqet veprimet që ka 

ndërmarrë në terren për caktimin e kufirit  
Shkodër, më 28 prill 1914 468 

359.  

Telegram i ministrit të Jashtëm në Vjenë, dërguar përfaqësesve diplomatikë 

në Shkodër, Romë dhe Durrës lidhur me demarshin e bërë për t’u nxjerrë 

banorëve të Kelmendit lejen e kalimit për në Vermosh  
Vjenë , më 28 prill 1914 481 

360.  

Njoftim i ministrit të akredituar në Athinë, Szilassy, dërguar ministrit të 

Jashtëm në Vjenë, Berchtold, lidhur me botimin e një gazete filohelene pa 

vlerë, e cila ka botuar një arikull të gënjeshtërt me titull “Dezertime në Epir”  
Athinë, më 28 prill 1914 482 

361.  

Relacion i konsullit të Përgjithshëm në Korfuz, dërguar ministrit të Jashtëm 

në Vjenë, me të cilin relaton për nisjen e çetave nga Kreta për në Epir nën 

udhëheqjen e kapedanëve vendas  
Korfuz, më 28 prill 1914 483 

362.  

Raport i konsullit të Përgjithshëm në Vlorë, Kral, dërguar ministrit të 

Jashtëm në Vjenë, Berchtold, lidhur me çështjen e organizimit administrativ 

të Shkodrës  
Vlorë, më 28 prill 1914 483 

363.  

Raport i Lövental-it në Durrës, dërguar ministrit të Jashtëm në Vjenë, 

Berchtold, mbi marrëdhëniet me baron Aliotti-n, propozimet e këtij të fundit 

që raportimet telegrafike të jenë identike me ato austro-hungareze etj.  
Durrës, më 28 mars 1914 485 
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364.  

Informacion i Lövental-it në Durrës, dërguar ministrit të Jashtëm në Vjenë, 

lidhur me udhëtimin e sekretarit të legatës rumune, Strudza për në Epir  
Durrës, më 29 prill 1914 487 

365.  

Informacion i komisarit austro-hungarez në Vlorë, Kral, lidhur me kushtet e 

presupozuara të Varatasit dhe koncensionet e qeverisë shqiptare  
Vlorë, më 29 prill 1914 488 

366.  

Telegram i Ministrisë së Jashtme austro-hungareze në Vjenë, dërguar kontit 

Berchtold në Budapest dhe përfaqësuesve diplomatikë Lövental në Durrës 

dhe konsullit të Përgjithshëm Kral, në Vlorë, me të cilin njoftohet mbarimi 

krejtësisht i evakuimit të Epirit dhe heqja e bllokadës së Sarandës  
Vjenë, më 29 prill 1914 489 

367.  

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

dërguar ministrit të Jashtëm në Vjenë, Berchtold, lidhur me planin e Italisë 

për t’i pajisur famullitë me kuti sanitare  
Shkodër, më 29 prill 1914 489 

368.  

Telegram i ministrit të Jashtëm në Vjenë, Berchtold, dërguar Lövental-it së 

Durrës me të cilin e njofton se e mirëpret vizitën e Turhan Pashës në 

Budapest  
Vjenë, më 29 prill 1914 490 

369.  

Telegram i ministrit të Jashtëm në Budapest, Berchtold, dërguar Lövental-it 

në Durrës, me të cilin porosit që të vihet në dijeni i ngarkuari me Punë i 

Italisë se jemi dakord me pikëpamjen e markeze di San Giuliano-s si dhe të 

njoftohet kryeministri shqiptar për mirëpritjen e vizitës së tij në Budapest 
Budapest, më 29 prill 1914 491 

370.  

Telegram i ministrit të Jashtëm në Vjenë dërguar Mérey-t në Romë lidhur me 

udhëtimin e Turhan Pashës në Vjenë dhe në Romë  
Vjenë, më 29 prill 1914 491 
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371.  

Raport i Lövental-it në Durrës, dërguar Ministrisë së Jashtme në Vjenë 

lidhur me numrin e ekspertëve specialistë për Shqipërinë; rivalitetet mes 

Italisë dhe Austro-Hungarisë për fushat e veprimtarisë së specialistëve etj.  
Durrës, më 29 prill 1914 492 

372.  

Telegram i përfaqësuesit diplomatik në Romë dërguar ministrit të Jashtëm 

austro-hungarez në Vjenë, i cili bën fjalë për dërgimin e ekspertëve për 

Shqipërinë  
Romë, më 29 prill 1914 493 

373.  

Relacion i konsullit të Përgjithshëm në Mitrovicë, dërguar ministrit të 

Jashtëm në Vjenë, Berchtold, mbi lëvizjen e mjeteve dhe forcave ushtarake 

serbe në këto treva  
Mitrovicë, më 29 prill 1914 494 

374.  

Njoftim i përgjegjësit Umlauf në Mitrovicë dërguar ministrit të Jashtëm në 

Vjenë, Berchtold, lidhur me keqtrajtimin e shqiptarëve të pasur të komunës 

Obrinja dhe Poljavec  
Mitrovicë, më 29 prill 1914 495 

375.  

Raport i nënkonsullit dhe gjerentit të konsullatës Mayerhauser, në Vlorë 

dërguar ministrit të Jashtëm, në Vjenë për fillimin e veprimtarisë tregtare në 

Shqipëri nga përfaqësuesi i shoqërisë rumune të sigurimit “Dacia – 

Rumania” nënshtetasi austriak  
Vlorë, më 29 prill 1914 495 

376.  

Raport i Lövental-it në Durrës, dërguar ministrit të Jashtëm në Vjenë, 

Berchtold, për hapjen e përfaqësive diplomatike shqiptare jashtë shtetit si 

dhe caktimin e ambasadorëve në këto shtete  
Durrës, më 29 prill 1914 497 

377.  

Telegram i Ministrisë së Jashtme në Vjenë, dërguar përfaqësive diplomatike 

në Romë, Durrës, Beograd dhe konsullit Leyhanec në Prizren lidhur me 

sulmin e disa komitëve shqiptarë mbi rojet e kufirit  
Cetinë, më 29 prill 1914 498 
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378.  

Njoftim i ministrit të akredituar në Beograd, Giesl, lidhur me rrogat e 

nëpunësve dhe të oficerëve në Serbi  
Beograd, më 29 prill 1914 499 

379.  

Informacion i komisarit austro-hungarez pranë KNK-së, Kral, dërguar 

ministrit të Jashtëm në Vjenë, Berchtold, përfaqësive diplomatike, 

ambasadave garantuese, lidhur me lutjen e banorëve të fshatrave të Krajës 

që kërkojnë bashkimin me Shqipërinë  
Shkodër, më 29 prill 1914 500 

380.  

Raport shtojcë i ministrit austro-hungarez të akredituar në Cetinë, Otto, 

dërguar ministrit të Jashtëm në Vjenë, Berchtold, lidhur me përgjigjen e 

Malit të Zi rreth demarshit të Aleancës Tripalëshe në çështjen e dhunimit të 

kufirit gjatë okupimit të Hotit dhe të Grudës  
Cetinë, më 29 prill 1914 501 

381.  

Raport i ministrit austro-hungarez të akredituar në Cetinë, Otto, dërguar 

ministrit të Jashtëm në Vjenë, Berchtold, i cili bën fjalë për ankesën e 

ministrit të Jashtëm mbi mungesën e marrëdhënieve direkte midis qeverisë 

malazeze dhe asaj shqiptare  
Cetinë, më 29 prill 1914 502 

382.  

Korrespondencë e ministrit të Jashtëm austro-hungarez në Vjenë, dërguar 

ambasadorëve të akredituar  në Berlin, Szögyenyi, dhe Mérey-t në Romë, të 

cilët i informon mbi relacionet shqiptaro-malazeze  
Vjenë, më 29 prill 1914 503 

383.  

Raport i Ministrisë të Tregtisë në Vjenë, dërguar Ministrisë së Jashtme 

austro-hungareze, në të cilin paraqiten shpenzimet sanitare të komitëve turq 

të ardhur nga Vlora në Trieste duke ndërhyrë pranë qeverisë shqiptare për 

shlyerjen e tyre  
Vjenë, më 29 prill 1914 503 

384.  

Telegram i ministrit të Jashtëm austro-hungarez, dërguar Szilassy-t në 

Athinë, me të cilin njofton se ankesa greke për masakrat e supozuara në 

Korçë ishin cilësuar pa bazë edhe nga Petrajev  
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Vjenë, më 29 prill 1914 505 

385.  

Njoftim i ambasadorit Szögyenyi në Berlin dërguar ministrit të Jashtëm në 

Vjenë, Berchtold, lidhur me oficerët turq për milicinë shqiptare  
Berlin, më 29 prill 1914 505 

386.  

Raport i ambasadorit në Berlin Szögyenyi dërguar ministrit të Jashtëm kontit 

Leopold Berchtold, në Vjenë lidhur me caktimin e zyrave të përfaqësimit 

gjerman në Shqipëri dhe mbi atashetë ushtarakë gjermanë pranë shteteve 

ballkanike  
Berlin, më 29 prill 1914 506 

387.  

Komente të Departamentit 15 të Ministrisë së Jashtme austro-hungareze në 

Vjenë dërguar përfaqësisë diplomatike në Romë, komisarit Kral në Vlorë dhe 

Lövental-it në Durrës, lidhur me kompetencat e caktuara në Rregulloren për 

Komisionin e Kontrollit dhe Komisionin Financiar  
Vjenë, më 28 prill 1914 507 

388.  

Raport rezervat i konsullit të Përgjithshëm Jeliçka, në Shkup, dërguar 

ministrit të Jashtëm austro-hungarez, që bën fjalë për ardhjen atje të njerëzve 

konfidentë rusë në Stamboll për të bërë vizita të gjata në konsullatën ruse në 

Shkup  
Shkup, më 30 prill 1914 508 

389.  

Shkresë e kryetarit të qeverisë Turhan Pasha dërguar princit Wilhelm Wied 

në Durrës, me të cilën e vë në dijeni për vendimin e qeverisë mbi emërimin e 

komandantëve të milicisë së Tiranës, Elbasanit dhe Beratit  
Durrës, më 30 prill 1914 509 

390.  

Teksti i Rregullores për organizimin e Komisionit Ndërkombëtar të 

Kontrollit për Shqipërinë dhe për ushtrimin e funksioneve të tij  
Vlorë, më 30 prill 1914 510 

391.  

Kopje e një artikulli të gazetës lokale “Epirus”, ku flitet për zhurmën e 

përhapur lidhur me një ndërhyrje ndërkombëtare të kërkuar nga dy Fuqitë 

Adriatike, e cila ka shqetësuar thellë shtypin europian, etj.  
30 prill 1914 511 
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392.  

Raport i konsullit austro-hungarez në Prizren, Leyhanec, drejtuar ministrit të 

Jashtëm në Vjenë, Berchtold, që bën fjalë për vizitën në Prizren të publicistit 

francez René Pinon; vizitën e tij në konsullatën austro-hungareze dhe 

interesimi për përbërjen e popullsisë, rendin dhe qetësinë në të dy anët e 

kufirit, etj.  
Prizren, më 30 prill 1914 512 

393.  

Korrespondencë e Ministrisë së Jashtme në Vjenë me ambasadën në St. 

Peterburg, në të cilën jepet informacioni për veprimtarinë e Komisionit 

Ndërkombëtar të Caktimit të Kufirit Verior të Shqipërisë dhe mbahet 

qëndrim mbi avantazhet që do të paraqiste miratimi i një kufiri natyral 

gjeografik  
Sh. Peterburg, 30 prill (12 maj) 1914 514 

394.  

Telegram i ministrit të Jashtëm austro-hungarez, dërguar Lövental-it në 

Durrës, me të cilin shpreh insistimin e tij që bisedimet direkte midis qeverisë 

shqiptare dhe asaj greke përbëjnë modusin më të favorshëm për Shqipërinë  
Vjenë, më 30 prill 1914 520 

395.  

Raport i Komisarit austro-hungarez në Vlorë, Kral, dërguar ministrit të 

Jashtëm në Vjenë, Berchtold, mbi mbrojtjen e nënshtetasve shqiptarë në 

Bullgari  
Vlorë, më 30 prill 1914 521 

396.  

Telegram i Ministrisë së Jashtme në Vjenë dërguar konsullit austro-hungarez 

në Mitrovicë me të cilin njoftohet dërgimi i një shume parash për Isa 

Boletinin  
Vjenë, më 30 prill 1914 522 

397.  

Telegram i Ministrisë së Jashtme në Vjenë dërguar konsullit Halla në 

Shkodër dhe ministrit austro-hungarez të akredituar në Durrës, Lövental, 

mbi subvencionimin e Preng Pashës  
Vjenë, më 30 prill 1914 522 

398.  

Raport i komisarit austro-hungarez në Vlorë, Kral, dërguar Ministrisë së 

Jashtme në Vjenë për evakuimin e Epirit, nevojën e krijimit të një 
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xhandarmërie për ruajtjen e rendit e qetësisë në krahinat e zbrazura nga 

trupat greke  
Vlorë, më 30 prill 1914 523 

399.  

Telegram i Lövental-it në Durrës, dërguar ministrit të Jashtëm austro-

hungarez në Vjenë, në të cilin kërkohet informacion e mendim për caktimin 

e Ali Danish Beut, ish-ministër i Brendshëm turk, si të dërguarin e qeverisë 

shqiptare në Beograd  
Durrës, më 30 prill 1914 524 

400.  

Telegram shifër i ministrit të Jashtëm austro-hungarez në Vjenë, dërguar 

përfaqësuesve diplomatikë në Athinë, Romë, Vlorë e Durrës me të cilin i 

porosit që të hetojnë në mënyrë të padukshme nëse është zbrazur ishulli i 

Sazanit  
Vjenë, më 30 prill 1914 524 

401. 525 

Parashtesë e ministrit austro-hungarez të akredituar në Cetinë, Otto, dërguar 

ministrit të Jashtëm në Vjenë, Berchtold, mbi notën verbale të Ministrisë së 

Jashtme të Malit të Zi për aksionin ushtarak kundër Hotit  
Cetinë, më 30 prill 1914 525 

402.  

Telegram i ministrit të Jashtëm austro-hungarez, dërguar Mérey-t në Romë, 

Lövental-it në Durrës dhe konsullit Halla në Shkodër, me të cilin njofton 

deklaratën e ministrit të Jashtëm të Malit të Zi lidhur me çështjen e 

Vermoshit  
Vjenë, më 30 prill 1914 526 

403.  

Telegram i ministrit të Jashtëm austro-hungarez në Vjenë dërguar konsullit 

të Përgjithshëm në Prizren, Leyhanec, me të cilin i vë në dijeni deklaratën e 

ministrit të Jashtëm të Malit të Zi mbi sulmin në fshatin Zymb  
Vjenë, më 30 prill 1914 526 

404.  

Telegram i ministrit të Jashtëm austro-hungarez në Vjenë, dërguar ministrit 

austro-hungarez të akredituar në Cetinë, Otto, me të cilin njofton se lajmi 

rreth duelit midis kolonelit Mietzl dhe gjeneralit Potapov është i rremë  
Vjenë, më 30 prill 1914 527 
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405.  

Shkresë përcjellëse e Komisionit Ndërkombëtar të Kontrollit me të cilën 

bashkëngjit dërgimin e ditarit të operacionit të kontrollit dhe të vendimeve 

të tij  
Shkodër, më 30 prill 1914 528 

406.  

Telegram i ministrit të Jashtëm austro-hungarez në Vjenë dërguar Mérey-t 

në Romë dhe Otto-s në Cetinë, me të cilin bën të ditur se sipas majorit 

holandez Kron agjentët malazezë po zhvillojnë propagandë në Kastrat dhe 

në Shkrel për t’i binduar shqiptarët që të bashkohen me Malin e Zi  
Vjenë, më 30 prill 1914 528 

407.  

Telegram i ministrit të Jashtëm austro-hungarez në Vjenë dërguar Lövental-

it në Durrës dhe konsullit të Përgjithshëm Kral, në Vlorë, me të cilin u bën të 

ditur qëndrimin e tij lidhur me masat e adaptuara nga qeveria shqiptare të 

cilat duket se forcojnë pozitat e Esat Pashës, dobësojnë princin dhe nxitin 

trazira në jug  
Vjenë, më 30 prill 1914 529 

408.  

Telegram i ministrit së Jashtëm në Vjenë, Berchtold, për ministrin austro-

hungarez të akredituar në Durrës,  Lövental, me anën e të cilit i rekomandon 

të realizojë një vizitë në Shkodër, i pashoqëruar nga kolegu italian  
Vjenë, më 30 prill 1914 530 

409.  

Korrespondencë midis përfaqësive të ndryshme diplomatike austro-

hungareze dhe Ministrisë së Jashtme në Vjenë që përmban njoftime dhe 

promemorie lidhur me kufijtë midis Shqipërisë dhe Malit të Zi  
Shën Peterburg, më 30 prill 1914 531 

410.  

Njoftim i konsullatës së Përgjithshme austro-hungareze në Shkodër, dërguar 

ministrit të Jashtëm në Vjenë, Berchtold, lidhur me organizimin e trupave të 

Preng Pashës në Lezhë  
Shkodër, më 31 maj 1914 536 

411.  

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

dërguar Ministrisë së Jashtme në Vjenë dhe përfaqësive në Durrës dhe Vlorë, 
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me të cilin njofton dërgimin me vapor të 600 vetave nga Lezha në Durrës për 

shtypjen e kryengritjes me kërkesën e qeverisë në Durrës  
Shkodër, më 31 maj 1914 536 

412.  

Raport i Lövental-it në Durrës, dërguar ministrit të Jashtëm austro-

hungarez, me anën e të cilit paraqet vështirësitë e qeverisë dhe ambiciet e 

Esat Pashës si edhe influencën italiane tek ai  
Durrës, prill 1914 537 

413.  

Telegram i ministrit të Jashtëm Berchtold, dërguar diplomatit austro-

hungarez në Athinë, me të cilin e porosit që të verë në dijeni qeverinë greke 

për deklaratat false si dhe të hetojë faktet reale të ankesave greke  
[Pa datë], 1914 539 

414.  

Ekstrakt i raportit të një specialisti topograf pranë Komisionit të Caktimit të 

Kufirit të Shqipërisë së Veriut, i cili paraqet punën që është bërë nga Instituti 

Gjeografik Italian në Firenze për përpilimin e hartave të kufirit dhe disa 

punime topografike  
[Pa datë], 1914 539 

415.  

Raport i konsullit të Përgjithshëm në Shkup, Jeliçka, dërguar Ministrisë së 

Luftës dhe ministrit të Jashtëm në Vjenë, Berchtold, lidhur me lëvizjen e 

trupave ushtarake serbe  
[Pa datë], 1914 541 

 
 
Fjalorth i termave osmanë e të tjera                545 
Treguesi i emrave                  551 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


