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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 dokumentare të arkivave të shteteve të 
huaja, politika e të cilëve ka qenë e lidhur drejtpërsëdrejti ose tërthorazi me 
Shqipërinë e shqiptarët. Në këtë kuadër, dokumentet diplomatike austro-
hungareze, janë një burim tejet i vlefshëm, në saje të të cilit ndriçohen deri 
në detaje lëvizjet politike e kulturore të shqiptarëve si dhe qëndrimi i faktorit 
ndërkombëtar ndaj çështjes shqiptare.  

Në Arkivin e Institutit të Historisë pranë 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 
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 
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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. 

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 
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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 maji deri më 31 
maj 1914, ku jepen informacione të shumta për qëndrimin e mbajtur nga 
Fuqitë e Mëdha dhe përfaqësuesit e tyre në Komisionin Ndërkombëtar të 
Kontrollit, ndaj situatës politike në Shqipëri dhe rivalitetet midis tyre. Të 
dhëna me interes jepen për zhvillimin e kryengritjes së ashtuquajtur epirote, 
për rolin e drejtpërdrejtë dhe të tërthortë të shtetit grek në të, për pasojat e 
saj shkatërrimtare për shtetin shqiptar dhe të ardhmen e tij, për krimet e 
forcave greke ndaj popullsisë shqiptare në Shqipërinë e Jugut dhe për 
politikën që ndoqën Komisioni Ndërkombëtar i Kontrollit dhe Fuqitë e 
Mëdha ndaj kësaj lëvizjeje, e cila përbënte edhe një sfidë direkte dhe serioze 
të vendimeve që kishte marrë Konferenca e Ambasadorëve në Londër. Po 
kaq dramatike janë edhe të dhënat që pasqyrojnë rebelimin antiqeveritar dhe 
antishtetëror në Shqipërinë e Mesme. Ky vëllim përmban të dhëna tepër me 
rëndësi për këtë ngjarje të hidhur që shkatërroi nga themelet shtetin e ri 
shqiptar, për rrymat politike dhe agjenturore që e nxitën dhe e drejtuan atë 
në momente të ndryshme, për qëndrimin e qeverisë shqiptare, Princ Wied-it 
dhe nacionalistëve shqiptarë kundrejt saj, për ndikimin e shteteve fqinjë dhe 
qëndrimin që mbajtën Fuqitë e Mëdha ndaj kësaj kryengritjeje, për pasojat e 
rënda që pati ajo për shtetin kombëtar shqiptar dhe për të ardhmen e 
Shqipërisë. Ka të dhëna gjithashtu për probleme financiare që duheshin 
përballuar për normalizimin e jetës në shtetin shqiptar, për 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. Politika e dy Fuqive të Adriatikut ndaj shtetit shqiptar zë 
një vend të rëndësishëm në këtë vëllim dhe pasqyrohet gjerësisht nga 
shërbimi diplomatik i Vjenës. Një aspekt interesant që këto dokumente na 
përcjellin është veprimtaria që personazhet e ndryshme shqiptare kanë 
realizuar brenda dhe jashtë vendit gjatë kësaj kohe. Ndër ta do të veçonim 
Ismail Qemalin, Esat Pashë Toptanin, Preng Bib Dodën etj. 
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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. 

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 kryerjen e një 
sërë procesesh të rëndësishme për përgatitjen e vëllimit për botim të znj. 
Meliha Balla, Mirela Mihali, Enkelejda Misha, të cilat meritojnë një 
falënderim të veçantë. 

        
 Përgatitësit 
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1.  

Udhëzime të ministrit të Jashtëm austro-hungarez për ambasadorin von 

Mérey në Romë dhe konsullin e Përgjithshëm, Kral në Vlorë mbi qëndrimin 

që duhej të mbanin ndaj përpjekjeve të përfaqësuesve italianë për të fituar 

popullaritet në Shqipëri  
Vjenë, më 1 maj 1914 97 

2.  

Letër e Dr. Herman Gelman paraqitur Ministrisë së Jashtme austro-

hungareze mbi një propozim të qeverisë greke për zgjidhjen e çështjes së 

Epirit të Veriut  
Vjenë, 1 maj 1914 98 

3.  

Njoftim i përfaqësuesit austro-hungarez në Komisionin e Kufijve, kolonelit 

Mietzl për ministrin e Jashtëm, Berchtold, mbi dështimin e bisedimeve për 

caktimin e vijës kufitare në zonën e Taraboshit  
Shkodër, më 1 maj 1914 98 

4.  

Udhëzime të Ministrisë së Jashtme austro-hungareze për Lövental në 

Durrës, mbi trajtimin e çështjes së specialistëve austriakë që dërgohen në 

Shqipëri në paritet me qeverinë italiane  
Vjenë, më 1 maj 1914 99 

5.  

Udhëzime të Ministrisë së Jashtme austro-hungareze për von Lövental, mbi 

qëndrimin që duhej të mbante ndaj përpjekjeve për krijimin e një lidhjeje 

katolike në Shqipëri  
Vjenë, më 1 maj 1914 100 
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6.  

Udhëzime të ministrit të Jashtëm austro-hungarez, Berchtold për Lövental 

në Durrës, mbi sugjerimet që duhej t’i bënte qeverisë shqiptare lidhur me 

personin që ajo do të caktonte si monistër në Beograd  
Vjenë, më 1 maj 1914 100 

7.  

Shkresë e Ministrisë së Luftës mbi zhvillimin e ceremonive fetare nga 

detashmenti ushtarak austro-hungarez në kishat katolike të Shkodrës  
Vjenë, 1 maj 1914 101 

8.  

Raport i komisarit austro-hungarez pranë Komisionit Ndërkombëtar të 

Kontrollit, Kral për ministrin e Jashtëm kontin Berchtold, mbi mënyrën e 

krijimit të administratës shqiptare në Shkodër  
2 maj 1914 102 

9.  

Njoftim i Ministrisë së Jashtme austro-hungareze për përfaqësitë në Cetinë 

dhe Romë mbi grumbullimin e trupave malazeze në kufirin me Shqipërinë  
Vjenë, më 2 maj 1914 104 

10.  

Informacion i Ministrisë së Jashtme austro-hungareze për përfaqësitë 

nDurrës, Shkodër dhe Cetinë mbi deklaratat e qeverisë malazeze për kalimin 

e kelmendasve në territorin e saj  
Vjenë, më 2 maj 1914 104 

11.  

Informacion i Ministrisë së Jashtme austro-hungareze dërguar përfaqësive 

diplomatike në Romë dhe Cetinë mbi falsitetin e akuzave malazeze ndaj 

argjipeshkvit Serreqi si nxitës i sulmeve të fiseve shqiptare kundër trupave 

malazeze  
Vjenë, më 2 maj 1914 105 

12.  

Raport i Seksionit të Marinës perandorake dhe mbretërore dërguar 

Ministrisë së Luftës dhe Shtabit të Përgjithshëm të Ushtrisë në Vjenë mbi 

gjendjen e forcave vorio-epirote dhe tentativat për një marrëveshje me 

qeverinë shqiptare  
Korfuz, më 1 dhe 2 maj 1914 106 
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13.  

Raport i konsullit austro-hungarez në Prizren, Lejhanec për ministrin e 

Jashtëm, kontin Berchtold mbi përqendrimin e forcave ushtarake serbe në 

kufirin me Shqipërinë  
Prizren, më 2 maj 1914 108 

14.  

Informacion i Ministrisë së Jashtme austro-hungareze dërguar Lövental në 

Durrës mbi pohimet e ministrit të Jashtëm grek, Streit, rreth misionit të 

Varatas-it në Shqipëri dhe udhëzime të saj për ministrin Szilassynë Athinë 

për ta mbështetur këtë veprim të qeverisë greke  
Vjenë, më 2 maj 1914 110 

15.  

Njoftim i Ministrisë së Jashtme austro-hungareze për përfaqësitë në Romë 

dhe Athinë mbi veprimet e grekëve në Kolonjë  
Vjenë, më 2 maj 1914 111 

16.  

Informacion i Ministrisë së Jashtme austro-hungareze për përfaqësitë në 

Romë dhe në Durrës mbi vendimin e marrë nga Komisioni Ndërkombëtar i 

Kontrollit lidhur me situateën e krijuar nga bandat greke në Shqipërinë e 

Jugut dhe dakordësinë me qeverinë italiane për mënyrën e përballimit të 

kësaj situate  
Vjenë, më 2 maj 1914 111 

17.  

Informacion i Ministrisë së Jashtme austro-hungareze për përfaqësitë në 

Romë dhe Vlorë mbi sulmet e forcave greke në Jug të Shqipërisë dhe 

qëndresën shqiptare  
Vjenë, më 2 maj 1914 112 

18.  

Raport i ministrit austro-hungarez në Greqi, Szilassy dërguar ministrit të 

Jashtëm Berchtold mbi një bisedë konfidenciale të zhvilluar me ministrin e 

Jashtëm grek Streit, i cili i kishte propozuar akordimin e kabotazhit në detin 

Jon në këmbim të mbështetjes së vijës kufitare të propozuar nga qeveria 

greke në zonën e Korçës  
Athinë, më 2 maj 1914 113 
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19.  

Informacion i të ngarkuarit me Punë austro-hungarez në Shqipëri Lövental 

për ministrin e Jashtëm, Berchtold, mbi ofertën që qeveria shqiptare i kishte 

bërë një nëpunësi italian për të punuar në zyrën e postëtelegrafës  
Durrës, më 2 maj 1914 115 

20.  

Informacion i konsullatës austro-hungareze në Shkup, dërguar ministrit të 

Jashtëm, Berchtold mbi emigrimin në masë të popullsisë shqiptare nga 

Kosova dhe mbi politikat ekonomike shtërnguese që po ndiqte qeveria serbe 

ndaj saj  
Shkup, më 2 maj 1914 115 

21.  

Raport i të ngarkuarit me Punë austro-hungarez Lövental, dërguar 

Ministrisë së Jashtme mbi zhvillimin e tregtisë përmes portit të Durrësit  
Durrës, më 2 maj 1914 118 

22.  

Informacion i Ministrisë së Jashtme për konsullin austro-hungarez, Halla në 

Shkodër mbi dërgimin e një shume të hollash për Isa Boletinin nga e ëma e 

tij  
Vjenë, më 2 maj 1914 120 

23.  

Informacion i Ministrisë së Jashtme austro-hungareze për Markgraf 

Pallavicini-n në Stamboll mbi propagandën që po zhvillohej për 

proklamimin e një princi osman si mbret në Shqipëri dhe për qëndrimin e 

Preng Bib Dodës  
Vjenë, më 2 maj 1914 120 

24.  

Raport i të dërguarit perandorak e mbretëror, Lövental adresuar ministrit të 

Jashtëm, Berchtold, mbi ngritjen e administratës civile shqiptare në Shkodër 

dhe lidhur me qëndrimin që duhej mbajtur ndaj Preng Bib Dodës  
Durrës, më 3 maj 1914 121 

25.  

Letër e Eqrem Bej Vlorës dërguar Rudnay-t mbi ofertat italiane për të blerë 

Pasha Limanin dhe lutja e tij që të ndihmonte në shitjen e Pasha Limanit dhe 

të çifligut Llakatund, austriakëve  
Durrës, më 3 maj 1914 123 
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26.  

Informacion i të dërguarit perandorak dhe mbretëror, Szilassy, adresuar 

kontit Berchtold mbi qëndrimin kontradiktor të mbretit të Greqisë ndaj 

ngjarjeve që po ndodhnin në Shqipërinë e Jugut  
Athinë, më 3 maj 1914 125 

27.  

Informacion i nënkonsullit të Nderit, perandorak e mbretëror, dhe gjerentit 

interim, Julius Maihsner, dërguar kontit Berchtold mbi mbështetjen e 

fuqishme që u jepte ushtria e rregullt greke forcave vorio-epirote në luftën 

kundër shqiptarëve  
Janinë, më 3 maj 1914 126 

28.  

Njoftim i ministrit të Jashtëm, kontit Berchtold dërguar përfaqësive 

diplomatike në Athinë, Romë dhe Berlin mbi aksionet e trupave greke 

kundër forcave shqiptare  
Vjenë, më 3 maj 1914 127 

29.  

Informacion i konsullatës austro-hungareze dërguar Ministrisë së Jashtme 

mbi veprimtarinë e çetave shqiptare dhe serbe në fshatrat përrreth 

Mitrovicës dhe për qëndrimin e autoriteteve serbe  
Mitrovicë, më 3 maj 1914 128 

30.  

Informacion i konsullit të Përgjithshëm perandorak e mbretëror [drejtuesit 

provizor], Jeliçka, dërguar ministrit të Jashtëm, kontit Berchtold, mbi 

kërkesën e ish guvernatorit të Përgjithshëm të Selanikut dhe ish ministrit 

otoman të Punëve të Brendshme, Danish Beut për t’u vendosur 

përgjithmonë në Shqipëri  
Shkup, më 3 maj 1914 129 

31.  

Mendime të komisarit perandorak e mbretëror pranë Komisionit 

Ndërkombëtar të Kontrollit, Kral, adresuar ministrit të Jashtëm, kontit 

Berchtold mbi zhvillimin e aktiviteteve ekonomike e financiare austro-

hungareze në Shqipëri  
Vlorë, më 3 maj 1914 131 
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32.  

Informacion [mesa duket i konsullatës austro-hungareze në Korfuz dërguar 

Vjenës] mbi kërkesat e përfaqësuesve të lëvizjes vorio-epirote dhe të qeverisë 

shqiptare lidhur me Shqipërinë e Jugut  
Korfuz, më 3 maj 1914 133 

33.  

Raport i legatës austro-hungareze mbi këmbënguljen e Hasan Bej Prishtinës 

për caktimin e Ali Danish Beut si ministër i Shqipërisë në Beograd  
Durrës, më 3 maj 1914 134 

34.  

Njoftim dhe udhëzime të ministrit të Jashtëm, kontit Berchtold, për 

përfaqësitë në Athinë dhe Romë lidhur me dorëzimin e ishullit të Sazanit 

nga forcat greke  
Vjenë, më 4 maj 1914 134 

35.  

Njoftim i ministrit të Jashtëm, kontit Berchtold, për përfaqësitë austro-

hungareze në Durrës dhe Romë, mbi bisedimet e zhvilluara me ambasadorin 

italian në Vjenë, dukën Avarna rreth angazhimit të mundshëm të Komisionit 

Ndërkombëtar të Kontrollit në bisedimet me vorio-epirotët  
Vjenë, më 4 maj 1914 135 

36.  

Informacion i Ministrisë së Jashtme austro-hungareze për përfaqësitë 

diplomatike në Romë, Berlin, Athinë, Londër, Peterburg, mbi mashtrimin e 

qeverisë greke për tërheqjen e forcave të saj nga Shqipëria e Jugut  
Vjenë, më 4 maj 1914 136 

37.  

Udhëzime të Ministrisë së Jashtme austro-hungareze, për Lövental, në 

Durrës, që të këshillonte qeverinë shqiptare t’u akordonte amnistinë të gjithë 

grekëve epirotë të përfshirë në ngjarjet e fundit në Shqipërinë e Jugut  
Vjenë, më 4 maj 1914 137 

38.  

Njoftim i përfaqësuesit austro-hungarez Lövental për Ministrinë e Jashtme 

mbi mbetjen pezull të çështjes së emërimit të specialistëve austriakë dhe 

italianë pranë qeverisë shqiptare  
Durrës, më 4 maj 1914 138 
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39.  

Memorandum i disa krerëve të Shkodrës (emrat e tyre nuk janë vendosur në 

këtë dokument) dërguar qeverisë austro-hungareze ku parashtrohen 

kërkesat për qeverisjen e Shqipërisë së Veriut dhe shtetit shqiptar  
Shkodër, më 4 maj 1914 138 

40.  

Udhëzime të ministrit të Jashtëm, kontit Berchtold për të ngarkuarin me 

Punë, Lövental në Durrës lidhur me organizimin e udhëtimit të Turhan 

Pashës në Budapest dhe Vjenë  
Vjenë, më 4 maj 1914 139 

41.  

Ekstrakt nga një letër e Artur Krupp drejtuar baronit Oskar mbi shitjen ose 

dhënien me qira të një jahti Princ Wied-it  
Valster, më 4 maj 1914 140 

42.  

Njoftim i anijes austro-hungareze “Shigetvar” mbi dështimin e një udhëtimi 

për të dërguar në Shëngjin një ministër të qeverisë shqiptare  
Vjenë, më 5 maj 1914 141 

43.  

Udhëzime të Ministrisë së Jashtme austro-hungareze për konsullatën e 

Përgjithshme në Shkodër për mënyrën e zgjidhjes së mosmarrëveshjeve 

midis kishës françeskane dhe Komandës së detashmnentit ushtarak austriak 

mbi meshimin e ushtarakëve në këtë kishë  
Vjenë, më 5 maj 1914 141 

44.  

Udhëzime të Ministrit të Jashtëm, kontit Berchtold për përfaqësitë në Romë 

dhe Athinë mbi mënyrën e trajtimit të çështjes së evakuimit të ishullit të 

Sazanit nga forcat greke  
Vjenë, më 5 maj 1914 144 

45.  

Raport i komandës së anijes austro-hungareze “Shigetvar” mbi qëndrimin e 

anijeve italiane në bregdetin shqiptar gjatë periudhës 19-28 prill 1914  
5 maj 1914 145 

46.  

Informacion i ambasadorit austro-hungarez, Mérey për ministrin e Jashtëm, 

kontin Berchtold mbi anijet italiane në bregdetin shqiptar  
Romë, më 5 maj 1914 146 
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47.  

Njoftim i Ministrisë së Jashtme austro-hungareze për përfaqësitë në Athinë 

dhe Romë mbi ndërhyrjen e përfaqësuesit gjerman në Athinë për të ndaluar 

avancimin e ushtrisë greke në Shqipëri  
Vjenë, më 5 maj 1914  

48. 147 

Udhëzime të ministrit të Jashtëm, kontit Berchtold për përfaqësitë 

diplomatike në Berlin, Londër, Paris, Peterburg, Romë dhe Durrës, për të 

mbështetur kërkesën e qeverisë shqiptare që Komisioni Ndërkombëtar i 

Kontrollit të merrte përsipër mbikëqyrjen e zbatimit të koncensioneve që do 

t’u bëheshin vorio-epirotëve  
Vjenë, më 5 maj 1914 147 

49.  

Informacion i ambasadorit austro-hungarez në Vatikan, Schönburg, dërguar 

ministrit të Jashtëm, kontit Berchtold lidhur me një bisedë të zhvilluar me 

korespondentin e gazetës britanike “Times” mbi situatën në Shqipëri  
Romë, 5 maj 1914 148 

50.  

Raport i të ngarkuarit me Punë të Austro-Hungarisë në Cetinë, Otto për 

kontin Berchtold, lidhur me një bisedë të zhvilluar me ministrin e Jashtëm 

malazez rreth akuzave të tij, kundrejt imzot Serreqit  
Cetinë, më 6 maj 1914 151 

51.  

Kërkesë e konsullatës austro-hungareze, adresuar konsullatës në Janinë, për 

të ndihmuar shpërnguljen për në Vlorë të të afërmve të Meleq Frashërit që 

ndodheshin atje  
Vlorë, më 6 maj 1914 152 

52.  

Njoftim i Ministrisë së Jashtme austro-hungareze për të ngarkuarin me Punë 

në Durrës Lövental, mbi luftimet e zhvilluara midis forcave shqiptare dhe 

vorio-epirote afër Senicës dhe për arratisjen e popullsisë së Gjirokastrës dhe 

të qeverisë vorio-epirote  
Vjenë, më 6 maj 1914 153 

53.  

Njoftim i Ministrisë së Jashtme austro-hungareze për përfaqësitë 

diplomatike në Romë, Berlin, Peterburg, Paris, Londër dhe Athinë, mbi 

masakrën e kryer nga bandat greke në Hormovë  
Vjenë, më 6 maj 1914 153 
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54.  

Njoftim i Ministrisë së Jashtme austro-hungareze për përfaqësitë 

diplomatike në Romë, Berlin, Peterburg, Paris, Londër, dhe Athinë mbi 

pranimin prej Komisionit Ndërkombëtar të Kontrollit të kërkesës zyrtare të 

qeverisë shqiptare për të marrë përsipër zbatimin e koncensioneve që ajo u 

kishte akorduar vorio-epirotëve  
Vjenë, më 6 maj 1914 154 

55.  

Udhëzim i ministrit të Jashtëm, kontit Berchtold për ambasadorin Mérey në 

Romë që t’i pohonte ministrit të Jashtëm italian se kishte një mendim tjetër 

lidhur me ndërhyrjen pranë qeverisë greke  
Budapest, më 6 maj 1914 155 

56.  

Informacion i referentit të Ministrisë së Jashtme austro-hungareze, Rhemen 

dërguar ministrit të Jashtëm, kontit Berchtold mbi propozimin italian lidhur 

me një ndërhyrje të dy Fuqive në Athinë për të parandaluar ripushtimin e 

Shqipërisë së Jugut prej ushtrisë greke  
Vjenë, më 6 maj 1914 156 

57.  

Propozim i të dërguarit perandorak dhe mbretëror, Lövental për ministrin e 

Jashtëm, kontin Berchtold, mbi subvencionin që i duhej akorduar gazetës 

“Besa Shqiptare”  
Durrës, më 6 maj 1914 157 

58.  

Informacion i Ministrisë së Jashtme austro-hungareze për përfaqësuesin e 

saj, Otto në Cetinë lidhur me situatën e tensionuar midis popullsisë 

shqiptare dhe forcave malazeze në zonën e Prizrenit dhe Gjakovës  
Vjenë, më 6 maj 1914 158 

59.  

Udhëzime të zyrtarit të Ministrisë së Jashtme austro-hungareze, Macchio për 

ambasadorin von Mérey në Romë që të kërkonte prej qeverisë italiane 

miratimin e misionit të një specialisti austriak pranë qeverisë shqiptare  
Vjenë, më 6 maj 1914 159 

60.  

Informacion i legatës austro-hungareze për ministrin e Jashtëm, kontin 

Berchtold, mbi tratativat e zhvilluara për emërimin e specialistëve austro-

hungarezë në Shqipëri  
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Durrës, më 6 maj 1914 159 

61.  

Njoftim i të ngarkuarit me Punë të Austro-Hungarisë në Cetinë, Otto për 

ministrin e Jashtëm, kontin Berchtold mbi zemërimin që kishte shkaktuar në 

Malin e Zi, vrasja e agjitatorit malazez Vuçiniç në Shkodër  
Cetinë, më 6 maj 1914 160 

62.  

Informacion i të dërguarit perandorak dhe mbretëror, Otto për ministrin e 

Jashtëm, kontin Berchtold, mbi mënyrën se si e konceptonte qeveria 

malazeze dhe ajo gjermane vonesën e notifikimit të qeverisë shqiptare dhe 

titullin që do të merrte zyrtarisht Princ Wied-i  
Cetinë, më 6 maj 1914 161 

63.  

Letër e konsullit austro-hungarez Kral, drejtuar kontit Johan Forgash në 

Vjenë mbi një gabim në shumën që i kishte paguar si ndihmë Isa Boletinit  
Vlorë, më 6 maj 1914 162 

64.  

Njoftim i Ministrisë së Jashtme austro-hungareze dërguar përfaqësive 

diplomatike në Romë dhe Athinë mbi avancimin e trupave greke në 

Shqipërinë e Jugut  
Vjenë, më 7 maj 1914 163 

65.  

Njoftim i Ministrisë së Jashtme austro-hungareze dërguar ambasadës në 

Romë mbi sulmin e forcave himarjote në drejtim të Kurveleshit dhe 

rezistencën e suksesshme të forcave shqiptare  
Vjenë, më 7 maj 1914 164 

66.  

Njoftim i Ministrisë së Jashtme austro-hungareze dërguar përfaqësive 

diplomatike në Romë, Berlin, Paris, Peterburg, Londër, Durrës dhe Athinë 

mbi ndihmën që u kishte dhënë ushtria e rregullt greke forcave vorio-epirote 

në manastirin e Cepos për të thyer rezistencën e forcave shqiptare  
Vjenë, më 7 maj 1914 164 

67.  

Njoftim i Ministrisë së Luftës mbi transportimin e një ministri shqiptar në 

Shëngjin nga anija austro-hungareze “Shigetvar”  
Vjenë, më 7 maj 1914 165 
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68.  

Udhëzime të Ministrisë së Jashtme austro-hungareze dërguar përfaqësuesit 

të saj, Lövental në Durrës mbi mënyrën se si duhej trajtuar amendamenti 

italian për rregulloren e xhandarmërisë të përgatitur nga holandezët  
Vjenë, më 7 maj 1914 165 

69.  

Udhëzime të ministrit të Jashtëm, kontit Berchtold drejtuar përfaqësive 

diplomatike në Shqipëri dhe Itali mbi mënyrën e trajtimit të problemit të 

instruktorëve të huaj për ushtrinë shqiptare  
Budapest, 7 maj 1914 166 

70.  

Udhëzime të ministrit të Jashtëm, kontit Berchtold për legatën austro-

hungareze në Durrës mbi kujdesin që duhej treguar gjatë vizitës së Princ 

Wied-it në Shkodër  
Vjenë, më 7 maj 1914 168 

71.  

Udhëzime të ministrit të Jashtëm, kontit Berchtold dërguar të ngarkuarit me 

Punë, Lövental në Durrës lidhur me një ndërhyrje të përbashkët me 

përfaqësuesin italian pranë qeverisë shqiptare për të frenuar incidentet 

kufitare me malazezët  
Vjenë, 7 maj 1914 169 

72.  

Informacion i ministrit të Jashtëm, kontit Berchtold dërguar përfaqësive 

diplomatike në Romë, Cetinë, Durrës dhe Korfuz lidhur me sulmin e kryer 

kundër territorit shqiptar nga ushtria malazeze  
Vjenë, më 7 maj 1914 170 

73.  

Informacion i konsullit austro-hungarez Halla lidhur me kërkesën e një 

shtetasi italian për të krijuar një ndërmarrje ekonomike dhe mbi bisedat e 

zhvilluara me përfaqësuesin italian për këtë çështje  
Shkodër, më 7 maj 1914 171 

74.  

Njoftim i Ministrisë së Jashtme austro-hungareze dërguar përfaqësive 

diplomatike në Romë, Berlin, Paris, Peterburg, Londër, Durrës dhe Athinë 

mbi aprovimin nga Princ Wied-i të programit të veprimit të Komisionit 

Ndërkombëtar të Kontrollit lidhur me lëvizjen vorio-epirote  
Vjenë, më 7 maj 1914 172 
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75.  

Njoftim i konsullatës austro-hungareze në Korfuz për ministrin e Jashtëm, 

kontin Berchtold mbi djegien e katër fshatrave shqiptarë pranë Senicës nga 

forcat vorio-epirote  
Korfuz, më 7 maj 1914 172 

76.  

Njoftim i ministrit të Jashtëm, kontit Berchtold për ambasadorin von Mérey 

në Romë mbi një ndërhyrje të përbashkët me Italinë në Athinë për të 

parandaluar një ripushtim grek të Shqipërisë së Jugut  
Vjenë, më 7 maj 1914 173 

77.  

Informacion i ministrit të Jashtëm, Berchtold dërguar ambasadorëve në 

Londër dhe Romë mbi propozimin që do të bënin përfaqësuesit austro-

hungarez dhe italian në Komisionin Ndërkombëtar të Kontrollit që në 

Statutin e Principatës Shqiptare të përjashtohej çdo lloj lidhje e Shqipërisë me 

Perandorinë Osmane  
Vjenë, më 7 maj 1914 174 

78.  

Raport i konsullit perandorak e mbretëror, Lejhanec dërguar ministrit të 

Jashtëm, kontit Berchtold, mbi lëvizje forcash ushtatarke serbe në territoret 

shqiptare të aneksuara  
Prizren, më 7 maj 1914 176 

79.  

Kërkesë e të ngarkuarit me Punë të Austro-Hungarisë, Lövental drejtuar 

Ministrisë së Jashtme për furnizimin me tekste shkollore të një shkolle 

shqiptare  
Durrës, më 7 maj 1914 176 

80.  

Raport i ambasadorit austro-hungarez, Mérey për ministrin e Jashtëm, 

kontin Berchtold, lidhur me bisedimet e zhvilluara me ministrin e Jashtëm 

italian San Giuliano për çështjen e këshilltarëve specialistë që do të 

dërgoheshin në Shqipëri  
Romë, më 7 maj 1914 177 

81.  

Raport i ambasadorit austro-hungarez, Mérey për ministrin e Jashtëm, 

kontin Berchtold, lidhur me miratimin e qeverisë italiane për dërgimin e një 

këshilltari specialist në Shqipëri  
Romë, më 7 maj 1914 178 
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82.  

Njoftim i të ngarkuarit me Punë, Lövental për ministrin e Jashtëm, kontin 

Berchtold, se përfaqësuesi italian ishte autorizuar nga qeveria e tij që të 

pranoheshin një këshilltar austriak dhe një tjetër italian pranë qeverisë 

shqiptare  
Durrës, më 7 maj 1914 178 

83.  

Mendime të ministrit të Jashtëm, kontit Berchtold adresuar përfaqësive 

diplomatike në Romë dhe Durrës mbi angazhimin e oficerëve të huaj dhe 

austriakë në Shqipëri  
Budapest, më 7 maj 1914 179 

84.  

Udhëzime të ministrit të Jashtëm, kontit Berchtold për ambasadat në Romë 

dhe Londër mbi mënyrën se si duhej vepruar për të hequr sovranitetin e 

Sulltanit nga Statuti i shtetit shqiptar  
Vjenë, më 7 maj 1914 181 

85.  

Lutje e përfaqësuesve të popullsisë së krishterë të Korçës dhe Kolonjës 

drejtuar Fuqive të Mëdha për të ndaluar dhunën që po ushtronte qeveria 

greke në krahinat e tyre  
Korçë, më 7 maj 1914 183 

86.  

Informacion i konsullit austro-hungarez në Korfuz, Arc për ministrin e 

Jashtëm, Berchtold mbi bashkimin e një pjese të ushtarëve grekë me 

kryengritësit vorio-epirotë  
8 maj 1914 184 

87.  

Raport i ambasadorit austro-hungarez në Londër, Mensdorff për ministrin e 

Jashtëm, kontin Berchtold lidhur me bisedën e zhvilluar me Sekretarin e 

Jashtëm britanik, Sër Edward Grey mbi luftimet në Shqipërinë e Jugut  
Londër, më 8 maj 1914 184 

88.  

Informacion i ministrit të Jashtëm, kontit Berchtold, për misionet 

diplomatike pranë Fuqive të Mëdha dhe në Ballkan mbi bisedimet e 

zhvilluara me qeverinë italiane për evakuimin e shpejtë të ishullit të Sazanit 

nga forcat greke  
Vjenë, më 8 maj 1914 185 
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89.  

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

gjeneralit të infanterisë, Franc Baron von Hecendorf dërguar Ministrisë së 

Jashtme mbi çështjen e kufirit në zonën e Taraboshit  
Vjenë, më 8 maj 1914 186 

90.  

Njoftim i Ministrisë së Jashtme austro-hungareze për të ngarkuarin me Punë, 

Lövental në Durrës mbi dërgimin e disa librave për shkollat shqipe  
Vjenë, 8 maj 1914 188 

91.  

Udhëzime të Ministrisë së Jashtme austro-hungareze për të ngarkuarin me 

Punë, Lövental në Durrës që të ndërhynte bashkërisht me përfaqësuesin 

italian pranë qeverisë shqiptare për emërimin e dy specialistëve si këshilltarë 
Vjenë, më 8 maj 1914 188 

92.  

Raport i konsullit austro-hungarez në Shkup, Jeliçka për Ministrinë e 

Jashtme mbi lëvizje të pazakontë të forcave ushtarake serbe në drejtim të 

Prizrenit dhe Dibrës  
Shkup, më 8 maj 1914 189 

93.  

Raport i të dërguarit perandorak dhe mbretëror, Szilassy për kontin 

Berchtold mbi bisedën e zhvilluar me ministrin e Jashtëm grek, Streit për 

situatën e krijuar në Shqipërinë e Jugut  
Athinë, më 9 maj 1914 189 

94.  

Raport i ambasadës perandorake mbretërore në Paris për ministrin e 

Jashtëm, kontin Berchtold mbi bisedën e zhvilluar me ministrin e Jashtëm 

francez Dymergue lidhur me luftimet në Shqipërinë e Jugut  
Paris, më 9 maj 1914 192 

95.  

Informacion i Ministrisë së Jashtme austro-hungareze për përfaqësitë 

diplomatike në kryeqytetet evropiane dhe në Athinë mbi pushimin e 

aktiviteteve luftarake të forcave shqiptare  
Vjenë, më 9 maj 1914 192 

96.  

Raport i ambasadorit perandorak dhe mbretëror, Szécsen  për ministrin e 

Jashtëm, kontin Berchtold mbi një bisedë të zhvilluar me një ish-deputet 

francez, lidhur me ministrin e ri francez në Shqipëri  



 PASQYRA E LËNDËS  23 

 

 

Paris, më 9 maj 1914 193 

97.  

Informacion i Ministrisë së Jashtme austro-hungareze për përfaqësitë 

diplomatike në kryeqytetet evropiane dhe në Durrës mbi reagimin e 

ministrit të Jashtëm grek ndaj akuzave për veprimet e forcave të ushtrisë 

greke në territorin shqiptar  
Vjenë, më 9 maj 1914 195 

98.  

Njoftim i Ministrisë së Jashtme austro-hungareze për përfaqësitë 

diplomatike në Romë, Athinë dhe Korfuz mbi zbarkimin e vullnetarëve të 

komanduar nga oficerë të ushtrisë greke në Sarandë  
Vjenë, më 9 maj 1914 196 

99. 196 

Informacion i Ministrisë së Jashtme austro-hungareze për përfaqësitë 

diplomatike në kryeqytetet evropiane dhe në Durrës mbi garancitë që kishte 

dhënë ministri i Jashtëm grek për ndalimin e veprimeve armiqësore të 

forcave greke në Shqipërinë e Jugut  
Vjenë, më 9 maj 1914 196 

100.  

Njoftim i ambasadorit austro-hungarez, Szécsen për Ministrinë e Jashtme se 

qeveria italiane nuk i kishte dhënë ende udhëzime përfaqësisë së saj në Paris 

për çështjen e Sazanit  
Paris, më 9 maj 1914 197 

101.  

Udhëzime të ministrit të Jashtëm, kontit Berchtold për baronin Berger në 

Durrës mbi dërgimin e një anijeje luftarake austro-hungareze në Sarandë.  
Budapest, më 9 maj 1914 198 

102.  

Udhëzime të ministrit të Jashtëm, kontit Berchtold për baronin von Giesl në 

Beograd për të hetuar nëse serbët kishin kaluar kufirin shqiptar në zonën e 

Dibrës  
Vjenë, më 9 maj 1914 198 

103.  

Njoftim i konsullit austro-hungarez, Umlauf për ministrin e Jashtëm, kontin 

Berchtold mbi taksat e rënda që qeveria serbe i kishte vendosur popullsisë 

shqiptare si dhe për lëvizjen e forcave ushtarake serbe  
Mitrovicë, më 9 maj 1914 199 
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104.  

Informacion i konsullit austro-hungarez, Jeliçka dërguar Ministrisë së 

Jashtme mbi dërgimin e forcave ushtarake serbe në drejtim të Prizrenit dhe 

Ohrit  
Shkup, më 9 maj 1914 200 

105.  

Informacion i të dërguarit perandorak dhe mbretëror, Lövental për ministrin 

e Jashtëm, kontin Berchtold, mbi vështirësitë e qëndrimit të qeverisë dhe 

Oborrit Mbretëror në Durrës për shkak të rrezikut të malarjes  
Durrës, më 9 maj 1914 200 

106.  

Letër e konsullit të Përgjithshëm austro-hungarez Rappaport adresuar 

konsullit të Përgjithshëm Kral në Vlorë lidhur me pagesën që i ishte bërë Isa 

Boletinit  
Vjenë, më 9 maj 1914 201 

107.  

Raport i komisionerit austro-hungarez në Komisionin Ndërkombëtar të 

Kontrollit, Kral adresuar ministrit të Jashtëm, kontit Berchtold, mbi 

koncensionet që qeveria shqiptare u kishte akorduar kryengritësve vorio-

epirotë  
Korfuz, më 10 maj 1914 202 

108.  

Informacion i të ngarkuarit me Punë të Austro-Hungarisë në Cetinë, Otto 

dërguar ministrit të Jashtëm, kontit Berchtold, mbi kundërshtimin e 

famullitarit të Gjakovës për të njohur autoritetin e organeve malazeze të 

pushtetit  
Cetinë, më 10 maj 1914 202 

109.  

Informacion i konsullit perandorak e mbretëror, Lejhanec dërguar ministrit 

të Jashtëm, kontit Berchtold, mbi presionin që po ushtronte qeveria serbe 

kundrejt popullsisë shqiptare për ta larguar nga trojet e saj  
Prizren, më 10 maj 1914 203 

110.  

Raport i ambasadorit austro-hungarez, Mérey për ministrin e Jashtëm mbi 

negociatat me palën italiane lidhur me dërgimin e specialistëve në Shqipëri  
Romë, më 10 maj 1914 204 
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111.  

Informacion i konsullit austro-hungarez, Jeliçka dërguar ministrit të Jashtëm, 

kontit Berchtold, mbi dërgimin e forcave ushtarake serbe drejt Dibrës  
Shkup, më 10 maj 1914 205 

112.  

Relacion i konsullatës austro-hungareze në Korfuz, dërguar Ministrisë së 

Jashtme mbi ngjarjet e datës 10 maj në Durrës  
Korfuz, më 10 maj 1914 205 

113.  

Raport i komandantit të detashmentit austro-hungarez, baronit Artur von 

Klingspor dërguar legatës perandorake mbretërore në Durrës mbi aktivitetin 

e detashmentit gjatë periudhës 11-22 maj 1914  
Durrës, më 10 maj 1914 206 

114.  

Memorandum i një mitingu të zhvilluar në Vlorë drejtuar përfaqësuesve të 

Fuqive të Mëdha kundër privilegjeve autonomiste që kërkoheshin nga 

lëvizja vorio-epirote  
Vlorë, më 10 maj 1914 209 

115.  

Përkujtesë e Ministrisë së Jashtme të Italisë dërguar ambasadorit austro-

hungarez në Romë mbi prezencën e luftanijeve italiane në portet shqiptare  
Vjenë, më 10 maj 1914 210 

116.  

Informacion i konsullatës austro-hungareze në Manastir dërguar ministrit të 

Jashtëm, kontit Berchtold, mbi dislokimin e forcave ushtarake serbe në 

zonën e Resnjes  
Manastir, më 10 maj 1914 211 

117.  

Informacion i konsullatës austro-hungareze dërguar ministrit të Jashtëm, 

kontit Berchtold, mbi pajisjen me armë të popullsisë së krishterë nga qeveria 

serbe  
Manastir, më 10 maj 1914 211 

118.  

Informacion i Ministrisë së Jashtme dërguar përfaqësive diplomatike në 

Romë dhe Athinë mbi kërkesën e Zografos për një pushtim të ri të 

Shqipërisë së Jugut nga forcat e rregullta të ushtrisë greke  
Vjenë, më 11 maj 1914 212 
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119.  

Raport i konsullit të Përgjithshëm perandorak dhe mbretëror, L. Roth 

dërguar ministrit të Jashtëm, kontit Berchtold, rreth një bisede të zhvilluar 

me prefektin e Korfuzit, Ipsilanti  
Korfuz, më 11 maj 1914 213 

120.  

Njoftim i të ngarkuarit me Punë të Austro-Hungarisë, Lövental dërguar 

Ministrisë së Jashtme mbi hyrjen në portet shqiptare të një anije luftarake 

italiane  
Vjenë, më 11 maj 1914 214 

121.  

Njoftim i Ministrisë së Luftës të Austro-Hungarisë, dërguar Ministrisë së 

Jashtme mbi hyrjen në portin e Durrësit të dy anijeve luftarake austro-

hungareze  
Vjenë, më 11 maj 1914 214 

122.  

Njoftim i Ministrisë së Luftës të Austro-Hungarisë, dërguar Ministrisë së 

Jashtme mbi nisjen për në portin e Shëngjinit të një anijeje luftarake austro-

hungareze  
Vjenë, më 11 maj 1914 215 

123.  

Udhëzime të ministrit të Jashtëm, kontit Berchtold për të ngarkuarin me 

Punë në Durrës, Lövental, mbi ndihmën që duhej t’i jepte gazetës “Besa 

Shqiptare”  
Vjenë, më 11 maj 1914 215 

124.  

Njoftim i Ministrisë së Jashtme austro-hungareze për përfaqësitë në Shkodër 

dhe Cetinë mbi sjelljen e disa furnizimeve me kamionë për punimet që do të 

kryheshin në vijën kufitare  
Vjenë, më 11 maj 1914 216 

125.  

Informacion i Ministrisë së Jashtme austro-hungareze dërguar Ministrisë së 

Tregtisë së Hungarisë mbi vështirësitë e krijuara për pagesën e një inxhinieri 

hungarez të caktuar pranë qeverisë shqiptare  
Vjenë, më 11 maj 1914 217 
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126.  

Raport i konsullit të Përgjithshëm perandorak e mbretëror (drejtuesit 

provizor), Jeliçka dërguar Ministrisë së Jashtme mbi lëvizjet e forcave 

ushtarake serbe në territoret shqiptare  
Shkup, më 11 maj 1914 217 

127.  

Njoftim i ambasadës austro-hungareze në Stamboll për legatën në Athinë 

mbi masakrat e kryera nga forca civile dhe xhandarë osmanë kundër 

fshatrave greke pranë Koçanit (Thrakë)  
Konstandinopojë, më 11 maj 1914 220 

128.  

Njoftim i të ngarkuarit me Punë, Lövental, drejtuar Ministrisë së Jashtme 

lidhur me dhënien e lejes Turhan Pashës për të udhëtuar në Evropë  
Durrës, më 11 maj 1914 220 

129.  

Porosi e ministrit të Jashtëm, kontit Berchtold për baronin Berger në Durrës 

që të këshillonte Syrja Bej Vlorën të ndërpriste tratativat me italianët për 

shitjen e pronave të tij në Pasha Liman  
Vjenë, më 11 maj 1914 221 

130.  

Udhëzime të ministrit të Jashtëm, kontit Berchtold për te ngarkuarin me 

Punë në Durrës, Lövental mbi mënyrën e trajtimit të kërkesës së Princ Wied-

it për një jaht austriak  
Vjenë, më 11 maj 1914 221 

131.  

Informacion i sekretarit të konsullatës perandorake e mbretërore dhe 

përgjegjës provizor, Nagelin adresuar Ministrisë së Jashtme mbi përpjekjet e 

qeverisë serbe për të rekrutuar shqiptarë myslimane për t’i vënë në 

dispozicion të Arif Hikmetit në Dibër  
Manastir, më 12 maj 1914 222 

132.  

Udhëzime të ministrit të Jashtëm, kontit Berchtold drejtuar Lövental në 

Durrës për të mos e pranuar kërkesën e Hasan Bej Prishtinës lidhur me 

caktimin e Danish Beut si ministër i Shqipërisë në Beograd  
Vjenë, më 12 maj 1914 223 
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133.  

Njoftim i të ngarkuarit me Punë, Lövental dërguar ministrit të Jashtëm, 

kontit Berchtold për një koment të kolegut të tij italian mbi gjendjen e 

vështirë të Shqipërisë dhe Princ Wied-it  
Durrës, më 12 maj 1914 224 

134.  

Sugjerim i ambasadorit italian në Vjenë, dukes Avarna adresuar ministrit të 

Jashtëm italian di San Giuliano për plotësimin e kërkesave të lëvizjes vorio-

epirote nëpërmjet redaktimit të disa neneve të Statutit të shtetit shqiptar  
12 maj 1914 225 

135.  

Njoftim i Ministrisë së Jashtme austro-hungareze për përfaqësitë në Romë 

dhe Athinë mbi bisedimet midis epirotëve dhe Komisionit Ndërkombëtar të 

Kontrollit  
Vjenë, më 12 maj 1914 226 

136.  

Mendime të ministrit të Jashtëm austro-hungarez, kontit Berchtold 

transmetuar përfaqësuesve diplomatikë në Itali dhe Shqipëri mbi 

administrimin e Shkodrës  
Vjenë, më 12 maj 1914 226 

137.  

Raport i konsullit austro-hungarez, Halla drejtuar ministrit perandorak e 

mbretëror, Lövental në Durrës mbi projektet për stërvitjen e rinisë shqiptare 

nga detashmenti austro-hungarez në Shkodër  
Shkodër, më 12 maj 1914 228 

138.  

Kërkesë e Ministrisë së Jashtme austro-hungareze drejtuar Ministrisë së 

Luftës për dërgimin e dy kamionëve në Plavnicë e Andrijevicë që 

nevojiteshin për punimet në caktimin e kufirit verior  
Vjenë, më 12 maj 1914 230 

139.  

Udhëzime të ministrit të Jashtëm, kontit Berchtold për konsullin Halla për 

hartimin e një programi zyrtar për vizitën e pritshme të Princ Wied-it në 

Shkodër  
Vjenë, më 12 maj 1914 231 

140.  

Raport i atasheut ushtarak në Cetinë, kapiten Hupka dërguar Sshefit të 

Shtabit të Përgjithshëm mbi tensionin në kufirin shqiptaro-malazez  
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Cetinë, më 12 maj 1914 232 

141.  

Informacion i konsullit austro-hungarez, Umlauf dërguar Ministrisë së 

Jashtme mbi vendosjen e kolonëve serbë e malazezë në Mitrovicë  
Mitrovicë, më 12 maj 1914 233 

142.  

Raport i konsullatës austro-hungareze dërguar ministrit të Jashtëm, kontit 

Berchtold mbi lëvizjen e forcave ushtarake serbe dhe ndeshjet e tyre me çetat 

shqiptare  
Mitrovicë, më 12 maj 1914 234 

143.  

Njoftim i konsullit austro-hungarez, Jeliçka dërguar ministrit të Jashtëm, 

kontit Berchtold mbi udhëtimin e disa dalmatinëve në Kosovë  
Shkup, më 12 maj 1914 236 

144.  

Njoftim i ministrit të Jashtëm, kontit Berchtold për ambasadorin Mérey mbi 

një udhëtim që do të bënte Turhan Pasha në Romë dhe Vjenë  
Vjenë, më 12 maj 1914 236 

145.  

Kopje e një raporti të gjeneralit De Veer dërguar Myfit Bej Libohovës mbi 

veprimet e ushtrisë greke në Shqipërinë e Jugut  
Durrës, më 12 maj 1914 237 

146.  

Raport i ministrit të Jashtëm, Berchtold mbi bisedimet e zhvilluara me 

ambasadorin italian në Vjenë, dukën Avarna lidhur me situatën kritike në 

Shqipëri  
Budapest, më 13 maj 1914 238 

147.  

Udhëzim i ministrit të Jashtëm austro-hungarez dërguar të ngarkuarit me 

Punë në Durrës, Lövental mbi qëndrimin që duhej mbajtur ndaj Myfit Bej 

Libohovës  
Vjenë, më 13 maj 1914 240 

148.  

Njoftim i konsullit të Përgjithshëm perandorak dhe mbretëror, këshilltar i 

legatës, Arc për ministrin e Jashtëm, Berchtold mbi kërkesën e përfaqësuesve 

të popullsisë së Gjirokastrës për të mos lejuar dhënien e Zagorisë dhe 

Vodinës Greqisë  
13 maj 1914 240 
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149.  

Informacion i të dërguarit perandorak dhe mbretëror, Giskra, për ministrin e 

Jashtëm, kontin Berchtold, mbi pakënaqësinë që i kishte shfaqur ministri i 

Jashtëm holandez për kalimin e drejtimit të policisë shqiptare në duart e 

ministrit të Brendshëm, Esat Pasha  
Hagë, më 13 maj 1914 241 

150.  

Informacion i konsullit austro-hungarez dërguar ministrit të Jashtëm, kontit 

Berchtold, mbi një bisedë të zhvilluar me përfaqësuesin britanik pranë KNK, 

Lamb, i cili kishte pohuar si opsion më të mirë ndarjen e Shqipërisë midis 

Italisë dhe Austro-Hungarisë  
Korfuz, më 13 maj 1914 242 

151.  

Ekstrakte nga notat e ministrit të Jashtëm, kontit Berchtold, dërguar shefit të 

Shtabit të Ushtrisë, Conrad Hötzendorf dhe ambasadorit Mérey në Romë, 

mbi zgjidhjen e çështjes së kufirit në zonën e Taraboshit  
Vjenë, më 13 maj 1914 243 

152.  

Porosi e ministrit të Jashtëm, kontit Berchtold për ambasadorin Mérey në 

Romë, lidhur me organizimin e vizitës së Turhan Pashës në Vjenë  
Vjenë, më 13 maj 1914 244 

153.  

Njoftim i të ngarkuarit me Punë austro-hungarez, Lövental për ministrin e 

Jashtëm kontin Berchtold mbi situatën në qeverinë shqiptare pas largimit të 

përkohshëm të Kryeministrit Turhan Pasha dhe ministrit të Brendshëm, Esat 

Pasha  
Durrës, më 13 maj 1914 245 

154.  

Procedura ligjore e ndjekur nga qeveria dhe parlamenti italian për caktimin 

e një fondi të jashtëzakonshëm për komisarin dhe personelin italian në 

Komisionin Ndërkombëtar të Kontrollit për Shqipërinë  
Romë, 13 maj 1914 246 

155.  

Informacion i konsullatës austro-hungareze dërguar ministrit të Jashtëm, 

kontit Berchtold mbi lëvizje forcash ushtarake serbe  
Manastir, më 13 maj 1914 248 
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156.  

Raport i konsullit të Përgjithshëm austro-hungarez, Halla drejtuar ministrit 

të Jashtëm, kontit Berchtold mbi një memorandum të katolikëve të 

Shqipërisë së Veriut drejtuar Fuqive të Mëdha kundër koncensioneve që 

ishin dhënë ose planifikoheshin të jepeshin që ata i konsideronin se cenonin 

interesat e Shqipërisë  
Shkodër, më 13 maj 1914 249 

157.  

Kërkesë e Ministrisë së Jashtme austro-hungareze drejtuar Ministrisë së 

Luftës për të shqyrtuar çështjen e dërgimit të oficerëve austro-hungarezë në 

Shqipëri  
Vjenë, më 13 maj 1914 251 

158.  

Raport i konsullit austro-hungarez, Halla dërguar ministrit të Jashtëm, kontit 

Berchtold, mbi një bisedë të zhvilluar me kolnelin Phillips rreth përpjekjeve 

të tij për t’u caktuar si guvernator i Shkodrës  
Shkodër, më 13 maj 1914 252 

159.  

Kopje e një urdhri të Ministrisë së Jashtme për kontin Tarnovski në Sofje mbi 

vizat që do t’u jepeshin shqiptarëve me pasaporta të vjetra të Perandorisë 

Osmane  
Vjenë, më 14 maj 1914 255 

160.  

Njoftim i Ministrisë së Jashtme austro-hungareze dërguar përfaqësive 

diplomatike në Durrës, Korfuz dhe Romë, mbi lajmet e përhapura për 

kalimin e kufirit shqiptar nga trupat serbe  
Vjenë, më 14 maj 1914 255 

161.  

Njoftim i Ministrisë së Jashtme austro-hungareze për përfaqësitë 

diplomatike në Romë dhe Athinë mbi qëndrimin e qeverisë ruse ndaj 

çështjes së evakuimit të Sazanit  
Vjenë, më 14 maj 1914 256 

162.  

Informacion i të dërguarit austro-hungarez në Bukuresht, Czernin mbi një 

lutje të kolonisë shqiptare në Rumani adresuar qeverisë austro-hungareze që 

të ndërhynte për të mbështetur shqiptarët në Shqipërinë e Jugut  
Bukuresht, më 14 maj 1914 256 
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163.  

Raport i konsullit të Përgjithshm perandorak dhe mbretëror, Rot dërguar 

ministrit të Jashtëm, kontit Berchtold, mbi emigrimin e popullsisë nga 

Shqipëria e Jugut pas marrjes së këtij territori nën kontroll nga xhandarmëria 

shqiptare  
Korfuz, më 14 maj 1914 257 

164.  

Informacione të Ministrisë së Jashtme austro-hungareze dërguar përfaqësive 

në Romë, Vlorë, Durrës, Korfuz mbi raportet e marra nga oficerët holandezë 

rreth situatës në Shqipëri  
Vjenë, më 14 maj 1914 258 

165.  

Njoftim i Ministrisë së Jashtme austro-hungareze për përfaqësitë 

diplomatike në Romë dhe Athinë mbi bisedimet që po zhvilloheshin në 

Korfuz lidhur me kërkesat e lëvizjes vorio-epirote  
Vjenë, më 14 maj 1914 259 

166.  

Draft i një ligji mbi shtetësinë shqiptare, mbi Projekt-Statutin e shtetit 

shqiptar dhe një studim mbi organizimin e financave përgatitur nga 

Ministria e Financave e Austro-Hungarisë  
Budapest, më 14 maj 1914 260 

167.  

Udhëzim i ministrit të Jashtëm, kontit Berchtold adresuar kontit Tarnovski 

në Sofje për dhënien e vizave shqiptarëve që donin të udhëtonin në Trieste  
Vjenë, më 14 maj 1914 297 

168.  

Raport i konsullit austro-hungarez, Umlauf dërguar ministrit të Jashtëm, 

kontit Berchtold mbi lëvizje forcash ushtarake serbe  
Mitrovicë, më 14 maj 1914 297 

169.  

Informacion i Lövental-it dërguar Ministrisë së Jashtme mbi bashkëpunimin 

e Esat Toptanit dhe Arif Hikmetit si dhe për rrezikun e një grushti shteti  
Durrës, më 14 maj 1914 298 

170.  

Ditari i delegatit austro-hungarez pranë Komisionit për Caktimin e Kufirit 

në Shqipërinë e Veriut për veprimtarinë e kryer nga komisioni gjatë 

periudhës 8 prill deri më 14 maj 1914  
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171.  

Lutje e përfaqësuesve të kolonisë shqiptare të Rumanisë drejtuar përfaqësisë 

austro-hungareze në Bukuresht për të frenuar ndërhyrjen greke në 

Shqipërinë e Jugut  
Bukuresht, më 14 maj 1914 308 

172.  

Njoftim i ministrit të Jashtëm, kontit Berchtold, për Ritter Von Lövental në 

Durrës mbi dërgimin e një oficeri austro-hungarez që do të shërbente në 

ushtrinë shqiptare  
Vjenë, më 15 maj 1914 309 

173.  

Informacion i konsullit austro-hungarez, Roth dërguar ministrit të Jashtëm, 

kontit Berchtold mbi dërgimin e ushtarëve grekë si vullnetarë vorio-epirotë 

në Shqipërinë e Jugut  
15 maj 1914 309 

174.  

Udhëzime të ministrit të Jashtëm, kontit Berchtold, dërguar përfaqësive 

diplomatike në Korfuz, Berlin, Romë dhe Durrës mbi përfundimin e 

marrëveshjes midis Komisionit Ndërkombëtar të Kontrollit dhe epirotëve 

sipas propozimit të bërë nga ministri i Jashtëm italian, San Giuliano  
Budapest, më 15 maj 1914 310 

175.  

Njoftim i ministrit të Jashtëm, kontit Berchtold për përfaqësitë diplomatike 

në Romë, Durrës dhe Korfuz mbi bisedimet e zhvilluara midis ministrit 

austro-hungarez në Athinë von Szilassy dhe ministrit të Jashtëm grek, Streit 

për situatën e krijuar në Shqipërinë e Jugut  
Vjenë, më 15 maj 1914 311 

176.  

Raport i komisarit austro-hungarez pranë Komisionit Ndërkombëtar të 

Kontrollit për Shqipërinë, Kral dërguar ministrit të Jashtëm, kontit Berchtold 

mbi fillimin e bisedimeve midis KNK dhe përfaqësuesve të lëvizjes vorio-

epirote  
Korfuz, më 15 maj 1914 312 

177.  

Informacion i Ministrisë Austro-Hungareze së Luftës dërguar Ministrisë së 

Jashtme mbi marrëdhëniet jo të mira të detashmentit ushtarak austro-

hungarez në Shkodër me klerin katolik vendas  
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Shkodër, më 15 maj 1914 314 

178.  

Informacion i konsullit austro-hungarez, Halla dërguar ministrit të Jashtëm, 

kontit Berchtold mbi përgatitjet që po bëheshin për vizitën e Princ Wied-it në 

Shkodër  
Shkodër, më 15 maj 1914 315 

179.  

Raport i atasheut ushtarak të marinës perandorake dhe mbretërore në 

Athinë, Tanços, dërguar Shefit të Shtabit të Përgjithshëm të Ushtrisë mbi 

situatën në Shqipërinë e Jugut  
15 maj 1914 317 

180.  

Propozime të diplomatit austro-hungarez, Bilinski për një veprim të 

përbashkët austro-hungarez dhe italian në Shqipëri  
Vjenë, më 15 maj 1914 319 

181.  

Protestë e krerëve të Malësisë së Gjakovës drejtuar përfaqësuesve të Fuqive 

të Mëdha kundër okupimit të kësaj krahine nga forcat malazeze  
Shkodër, më 15 maj 1914 321 

182.  

Njoftim i ambasadorit austro-hungarez von Mérey për Ministrinë e Jashtme 

mbi qëndrimin e qeverisë italiane ndaj çështjes së emërimit të një këshilltari 

belg për financat e Shqipërisë  
Romë, më 15 maj 1914 322 

183.  

Njoftim i konsullit austro-hungarez Halla për Ministrinë e Jashtme në Vjenë 

mbi marrjen e disa librave për shkollat shqipe  
Shkodër, më 15 maj 1914 323 

184.  

Shtojcë e një raporti të konsullit austro-hungarez, Umlauf mbi gjendjen dhe 

lëvizjen e trupave serbe  
Mitrovicë, 15 maj 1914 324 

185.  

Njoftim i ambasadorit Mérey dërguar ministrit të Jashtëm, kontit Berchtold 

mbi nisjen e Turhan Pashës për në Budapest dhe Vjenë  
Romë, më 15 maj 1914 324 
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186.  

Njoftim i ambasadorit Mérey dërguar ministrit të Jashtëm, kontit Berchtold 

mbi pritjen e Turhan Pashës në Oborrin mbretëror italian  
Romë, më 15 maj 1914 325 

187.  

Informacion i Ministrisë së Jashtme austro-hungareze për Lövental në 

Durrës mbi bisedimet e zhvilluara midis Turhan Pashës dhe markezit di San 

Giuliano në Romë  
Vjenë, më 15 maj 1914 325 

188.  

Protestë e Federatës Panshqiptare “Vatra” drejtuar sekretarit të Jashtëm 

britanik Edward Grey kundër intrigave greke në Shqipërinë e Jugut  
London, më 15 maj 1914 326 

189.  

Udhëzime të ministrit të Jashtëm, kontit Berchtold për Lövental në Durrës që 

të ndikonte tek Syrja Bej Vlora për të ndërprerë bisedimet që po zhvillonte 

me një sipërmarrës italian për shitjen e Pasha Limanit  
Budapest, më 15 maj 1914 327 

190.  

Letër e ministrit të Jashtëm malazez, Plamenac drejtuar Komisionit 

Ndërkombëtar për Caktimin e Kufirit Verior të Shqipërisë në të cilën 

argumentonte pse Vermoshi duhej t’i lihej Malit të Zi  
Cetinë, më 16 maj 1914 327 

191.  

Njoftim i ministrit të Jashtëm, kontit Berchtold për përfaqësitë diplomatike 

në Romë dhe Cetinë mbi shtimin e një gjeodeti dhe personelit nihmës të tij 

në Komisionin e Caktimit të Kufirit Verior të Shqipërisë  
Vjenë, më 16 maj 1914 329 

192.  

Njoftim i Ministrisë austro-hungareze të Luftës për arritjen e disa anijeve 

luftarake në portin e Durrësit  
Vjenë, më 16 maj 1914 330 

193.  

Raport i të dërguarit perandorak e mbretëror Szilassy për ministrin e 

Jashtëm, kontin Berchtold mbi qëndrimin e qeverisë greke ndaj kryengritjes 

vorio-epirote  
Athinë, më 16 maj 1914 331 
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194.  

Informacion i ministrit të Jashtëm, kontit Berchtold dërguar Lövental në 

Durrës mbi bisedën e zhvilluar midis ambasadorit austro-hungarez në 

Romë, Mérey dhe ministrit të Jashtëm italian San Giuliano lidhur me 

situatën në Shqipëri  
Vjenë, më 16 maj 1914 333 

195.  

Njoftim i ministrit të Jashtëm, kontit Berchtold dërguar përfaqësuesve 

diplomatikë austro-hungarezë në Romë, Durrës dhe Korfuz mbi ecurinë e 

bisedimeve në Korfuz  
Vjenë, më 16 maj 1914 333 

196.  

Udhëzime të ministrit të Jashtëm, kontit Berchtold për ministrin austro-

hungarez në Athinë, Szilassy mbi qëndrimin që duhej të mbante gjatë 

diskutimit të çështjes shqiptare me palën greke  
Vjenë, më 16 maj 1914 334 

197.  

Njoftim i ministrit të Jashtëm, kontit Berchtold, për përfaqësitë diplomatike 

në Berlin, Londër, Paris, Peterburg dhe Romë mbi vendimin e marrë nga 

qeveria greke për paraqitjen në parlament të vendimit mbi Sazanin  
Vjenë, më 16 maj 1914 334 

198.  

Njoftim i ministrit të Jashtëm, kontit Berchtold dërguar përfaqësive 

diplomatike në Cetinë, Durrës, Korfuz dhe Romë, mbi probleme në kufirin 

verior të Shqipërisë  
Vjenë, më 16 maj 1914 335 

199.  

Lutje e banorëve të Kelmendit drejtuar Komisionit Ndërkombëtar të 

Caktimit të Kufirit Verior të Shqipërisë për të lënë Vermoshin brenda kufijve 

të shtetit shqiptar  
Selecë, më 16 maj 1914 336 

200.  

Raport i konsullit austro-hungarez Umlauf për ministrin e Jashtëm, 

Berchtold mbi fushatën e spatrimit etnik që kishin ndërmarrë autoritetet 

serbe në Drenicë  
Mitrovicë, më 16 maj 1914 337 
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201.  

Njoftim i konsullit austro-hungarez, Jeliçka dërguar Ministrisë së Jashtme 

mbi rekuizimin e kafshëve të punës dhe rrëmbimin forcërisht dhe në 

fshehtësi të shqiptarëve për të punuar në fortifikimet e ushtrisë serbe  
Shkup, më 16 maj 1914 338 

202.  

Informacion i të ngarkuarit me Punë austro-hungarez, Lövental për 

Ministrinë e Jashtme mbi çështjet që do të diskutonte Turhan Pasha në Romë 

dhe Vjenë  
Durrës, më 16 maj 1914 339 

203.  

Raport i ambasadorit austro-hungarez, Mérey dërguar ministrit të Jashtëm, 

kontit Berchtold mbi një bisedë të zhvilluar me ministrin e Jashtëm italian 

San Giuliano lidhur me situatën e krijuar në Durrës  
Romë, më 16 maj 1914 339 

204.  

Njoftim i të ngarkuarit me Punë të Austro-Hungarisë, Lövental për ministrin 

e Jashtëm, kontin Berchtold mbi fillimin e punës së një specialisti austriak 

dhe një tjetri italian pranë qeverisë shqiptare  
Durrës, më 17 maj 1914 340 

205.  

Udhëzim i ministrit të Jashtëm, kontit Berchtold për ambasadorin Mérey në 

Romë mbi qëndrimin që duhej mbajtur ndaj shqetësimeve të qeverisë 

italiane për dhunimin e kufirit shqiptar nga ushtria serbe  
Budapest, më 17 maj 1914 341 

206.  

Njoftim i Ministrisë austro-hungareze të Luftës mbi lëvizjen e anijeve 

luftarake italiane drejt Durrësit  
Vjenë, më 17 maj 1914 342 

207.  

Udhëzime të ministrit të Jashtëm, kontit Berchtold për ministrin Otto në 

Cetinë që të bisedonte me qeverinë malazeze mbi kthimin e famullitarëve 

françeskanë të arratisur nga Hoti dhe Gruda  
Vjenë, më 17 maj 1914 342 
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208.  

Njoftim i të ngarkuarit me Punë të Austro-Hungarisë, Lövental për 

Ministrinë e Jashtme mbi përgatitjet që po bëheshin për udhëtimin e Princ 

Wied-it në Shkodër  
Durrës, më 17 maj 1914 343 

209.  

Informacion i konsullit austro-hungarez Halla, dërguar ministrit të Jashtëm, 

kontit Berchtold mbi përgatitjet për vizitën e Princ Wied-it në Shkodër dhe 

për dëshirën e mareshalit të oborrit, Trotta që rezidenca e princit të 

transferohej në këtë qytet  
Shkodër, më 17 maj 1914 344 

210.  

Programi definitv i vizitës së Princ Wied-it në Shkodër përcjellë ministrit të 

Jashtëm, kontit Berchtold nga konsulli austro-hungarez, Halla  
Shkodër, më 17 maj 1914 344 

211.  

Njoftim i Ministrisë austro-hungareze të Luftës mbi mbajtjen në gatishmëri 

të reparteve të zbarkimit nga anija “Shigetvar” për mbrojtjen eventuale të 

Princ Wied-it  
Kastelnuovo, më 18 maj 1914 347 

212.  

Raport i komisarit austro-hungarez pranë Komisionit Ndërkombëtar të 

Kontrollit, Kral dërguar ministrit të Jashtëm, kontit Berchtold mbi bisedimet 

që po zhvilloheshin në Korfuz  
18 maj 1914 347 

213.  

Miratimi nga Ministria e Jashtme e kërkesës së komisionerit austro-hungarez 

Mietzl në Komisionin e Caktimit të Kufirit Verior të Shqipërisë për shtimin e 

një gjeodeti austro-hungarez dhe një gjeodeti italian  
Vjenë, më 18 maj 1914 350 

214.  

Informacion i Ministrisë së Jashtme austro-hungareze për ambasadorin von 

Mérey në Romë mbi modalitetet e okupimit nga forcat e qeverisë shqiptare 

të rajoneve që do të lëshonin forcat vorio-epirote  
Vjenë, më 18 maj 1914 350 
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215.  

Njoftim i Ministrisë së Jashtme austro-hungareze dërguar disa përfaqësive 

diplomatike mbi përfundimin e bisedimeve midis KNK dhe përfaqësuesve 

të lëvizjes vorio-epirote  
Vjenë, më 18 maj 1914 351 

216.  

Informacion i komisarit austro-hungarez, Kral, dërguar ambasadorit Mérey 

në Romë, mbi forcat e armatosura epirote dhe veprimet e tyre në jug të 

Shqipërisë  
Vjenë, më 18 maj 1914 352 

217.  

Njoftim i ministrit të Jashtëm, kontit Berchtold dërguar përfaqësuesve 

austro-hungarezë në Durrës dhe Vlorë mbi një ofertues hungarez për blerjen 

e çifligut të Syrja Bej Vlorës në Pasha Liman  
Budapest, më 18 maj 1914 353 

218.  

Njoftim i Ministrisë së Jashtme austro-hungareze për të ngarkuarin me Punë 

në Durrës, Lövental mbi hyrjen e forcave malazeze në një fshat shqiptar dhe 

përpjekjet e tyre për të çarmatosur popullsinë vendase  
Vjenë, më 18 maj 1914 354 

219.  

Njoftim i ambasadorit austro-hungarez Mérey dërguar Ministrisë së Jashtme 

mbi propozimet e qeverisë italiane për arritjen e një marrëveshjeje me 

qeverinë austro-hungareze mbi dërgimin e specialistëve në Shqipëri  
Romë, më 18 maj 1914 354 

220.  

Njoftim i ambasadorit austro-hungarez Mérey dërguar Ministrisë së Jashtme 

mbi vërejtjen e ministrit të Jashtëm italian për hezitimin e Vjenës që t’u jepte 

udhëzime përfaqësuesve të saj lidhur me dërgimin e një specialisti belg për 

financat e Shqipërisë  
Romë, më 18 maj 1914 355 

221.  

Njoftim i të ngarkuarit me Punë të Austro-Hungarisë, Lövental dërguar 

Ministrisë së Jashtme mbi një deklaratë të përbashkët që ai dhe përfaqësuesi 

italian i kishin adresuar qeverisë shqiptare  
Durrës, më 18 maj 1914 356 
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222.  

Informacion i konsullit austro-hungarez Jeliçka, dërguar Ministrisë së 

Jashtme mbi rekuizimin masiv të kafshëve të ngarkesës së popullsisë 

shqiptare nga autoritetet serbe për t’i përdorur në kufirin shqiptar  
Shkup, më 18 maj 1914 357 

223.  

Informacion i konsullit austro-hungarez, Halla dërguar ministrit të Jashtëm, 

kontit Berchtold mbi një projekt të qeverisë shqiptare për organizimin e 

arsimit në prefekturën e Shkodrës  
Shkodër, më 18 maj 1914 357 

224.  

Informacion i konsullit austro-hungarez, Halla dërguar ministrit të Jashtëm, 

kontit Berchtold mbi përgatitjet intensive që po bëheshin për vizitën e Princ 

Wied-it në Shkodër  
Shkodër, më 18 maj 1914 359 

225.  

Memorandum i një përfaqësie të banorëve të Shqipërisë së Jugut dërguar 

Fuqive të Mëdha ku denoncojnë tragjikomedinë që po luante Greqia në 

krahinat e tyre  
Korçë, më 18 maj 1914 359 

226.  

Njoftim i Ministrisë së Jashtme austro-hungareze dërguar përfaqësisë së saj 

në Durrës mbi zgjidhjen e problemit të jahtit që do përdorte Princ Wied-i  
Vjenë, më 18 maj 1914 360 

227.  

Njoftim i të ngarkuarit me Punë të Austro-Hungarisë, Lövental dërguar 

Ministrisë së Jashtme mbi informacionet e oborrit të Princ Wied-it lidhur me 

përgatitjen e një ekspedite ushtarake në Bari dhe Brindisi  
Durrës, më 18 maj 1914 360 

228.  

Njoftim i të ngarkuarit me Punë të Austro-Hungarisë, Lövental dërguar 

Ministrisë së Jashtme mbi trazirat në Shqipërinë e Mesme  
Durrës, më 18 maj 1914 361 

229.  

Njoftim i konsullit të Austro-Hungarisë, Halla dërguar Ministrisë së Jashtme 

lidhur me lajmet se Esat Pashë Toptani kishte planifikuar të rrëzonte Princ 

Wied-in dhe të shpallej vetë sundimtar i Shqipërisë  
Shkodër, më 18 maj 1914 361 
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230.  

Mendime të të ngarkuarit me Punë të Austro-Hungarisë, Lövental dërguar 

Ministrisë së Jashtme mbi interesat austro-hungareze për mbrojtjen e 

nënshtetasve shqiptarë në Bullgari  
Durrës, më 19 maj 1914 362 

231.  

Njoftim i të ngarkuarit me Punë të Austro-Hungarisë, Lövental dërguar 

Ministrisë së Jashtme mbi ndërtimin e një këndi gjimnastike dhe lojërash për 

nxënësit e kolegjit jezuit, i cili më vonë parashikohej të përdorej edhe për 

stërvitje ushtarake të nxënësve  
Durrës, më 19 maj 1914 363 

232.  

Raport i Ministrisë austro-hungareze të Luftës mbi hyrjen e shtatë 

torpendierve italianë në portin e Durrësit  
Vjenë, më 19 maj 1914 364 

233.  

Njoftim i Ministrisë së Jashtme austro-hungareze dërguar të ngarkuarit me 

Punë, Lövental, mbi zemërimin e Princ Wied-it nga incidenti që kishte 

ndodhur në kishën e Durrësit  
Vjenë, më 19 maj 1914 364 

234.  

Njoftim i Ministrisë së Jashtme austro-hungareze për konsullin Halla në 

Shkodër, mbi aprovimin e një kredie për nevojat e shpenzimeve të asaj 

konsullate  
Vjenë, më 19 maj 1914 365 

235.  

Njoftim i të ngarkuarit me Punë, Lövental, dërguar ministrit të Jashtëm, 

kontit Berchtold, mbi shkeljet kufitare nga ushtria malazeze dhe lutjen e 

qeverisë shqiptare për të ndaluar përsëritjen e incidenteve të tilla  
Durrës, më 19 maj 1914 365 

236.  

Raport i të ngarkuarit me Punë, Lövental dërguar ministrit të Jashtëm, kontit 

Berchtold, mbi propagandën malazeze në malësitë e Shkodrës  
Durrës, më 19 maj 1914 367 

 

 

 



42 B EQ I R  M E T A  

 

237.  

Raport i të ngarkuarit me Punë, Lövental dërguar ministrit të Jashtëm, kontit 

Berchtold mbi kërkesën e Princ Wied-it për angazhimin e marinarëve austro-

hungarezë për mbrojtjen e tij në rast nevoje  
Durrës, më 19 maj 1914 368 

238.  

Njoftim i Ministrisë së Jashtme austro-hungareze për ambasadorin Mérey në 

Romë, mbi dërgimin e udhëzimeve për qëndrimin që duhej mbajtur ndaj 

caktimit të një eksperti belg për financat e Shqipërisë  
Vjenë, më 19 maj 1914 368 

239.  

Kërkesë e komisionerit austro-hungarez pranë Komisionit Ndërkombëtar të 

Kontrollit, Kral drejtuar ministrit të Jashtëm, kontit Berchtold, për akordimin 

e një huaje, djalit të Ismail Qemalit  
Vlorë, më 19 maj 1914 369 

240.  

Letër e Ismail Qemalit, dërguar ministrit të Jashtëm austro-hungarez, kontit 

Berchtold, të cilin e njofton mbi nisjen për në Vlorë dhe kërkon që ta 

ndihmojë financiarisht  
Nicë: rruga e Lepantos, më 19 maj 1914 370 

241.  

Draft i një dokumenti, i propozuar nga përfaqësuesit e lëvizjes vorio-epirote, 

mbi pozitën kushtetuese që duhej të kishin krahiant e Korçës dhe 

Gjirokastrës në shtetin shqiptar  
Vlorë, më 19 maj 1914 371 

242.  

Raport i konsullit austro-hungarez, Halla, dërguar Ministrisë së Jashtme mbi 

rebelimin në Shqipërinë e Mesme  
Shkodër, më 19 maj 1914 374 

243.  

Njoftim i konsullit austro-hungarez, Majerhauser, dërguar Ministrisë së 

Jashtme mbi ndalimin e korrespondencës telegrafike në Vlorë  
Vlorë, 19 maj 1914 374 

244.  

Njoftim i të ngarkuarit me Punë të Austro-Hungarisë, Lövental dërguar 

Ministrisë së Jashtme mbi bombardimin e shtëpisë së Esat Pashë Toptanit  
Durrës, më 19 maj 1914 375 
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245.  

Informacion i Ministrisë së Jashtme austro-hungareze, për ambasadorin von 

Mérey në Romë, mbi ngjarjet që kishin ndodhur në Durrës, më 18-19 maj 

1914  
Vjenë, më 19 maj 1914 375 

246.  

Raport i konsullit austro-hungarez Halla, dërguar Ministrisë së Jashtme, mbi 

rebelimin në Shqipërinë e Mesme  
Shkodër, më 19 maj 1914 377 

247.  

Njoftim i të ngarkuarit me Punë të Austro-Hungarisë, Lövental dërguar 

Ministrisë së Jashtme, mbi kryengritjen në Shqipërinë e Mesme  
Durrës, më 19 maj 1914 377 

248.  

Raport i ambasadorit austro-hungarez, Mérey për ministrin e Jashtëm, 

kontin Berchtold mbi qëndrimin e qeverisë italiane ndaj kryengritjes në 

Shqipërinë e Mesme  
Romë, më 19 maj 1914 378 

249.  

Njoftim i ministrit të Jashtëm, kontit Berchtold, për ambasadorin Mérey në 

Romë, mbi bisedën e zhvilluar me ambasadorin italian në Vjenë lidhur me 

dërgimin e anijeve luftarake austro-hungareze në portin e Durrësit  
Budapest, më 19 maj 1914 379 

250.  

Njoftim i ministrit të Jashtëm, kontit Berchtold për ambasadorët në Berlin, 

Londër, Paris, Shën Peterburg dhe Stamboll, mbi zbarkimin e forcave austro-

hungareze dhe italiane në Durrës për sigurimin e pallatit të Princ Wied-it  
Vjenë, më 19 maj 1914 379 

251.  

Raport i komandës së anijes austro-hungareze “Shigetvar” dërguar 

Ministrisë së Luftës, mbi zbarkimin e detashmentit tokësor në Durrës dhe 

për internimin e Esat Pashë Toptanit në bordin e kësaj anijeje  
Kastelnuovo, më 19 maj 1914 380 

252.  

Urdhër i Ministrisë së Luftës drejtuar bazës navale në Pola, për të transferuar 

rajonin e stërvitjes së kryqëzorve në Italinë Jugore dhe për t’u vënë në 

gjendje gatishmërie për të udhëtuar drejt Shqipërisë  
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Vjenë, më 19 maj 1914 380 

253.  

Informacion i të ngarkuarit me Punë austro-hungarez, Lövental dërguar 

ministrit të Jashtëm, kontit Berchtold, mbi lidhjet e Esat Pashës me Komitetin 

Xhonturk dhe ndikimin e bashkëshortes së tij Lele Hanum  
Durrës, më 19 maj 1914 381 

254.  

Raport i komisionerit austro-hungarez pranë KNK, August Kral dërguar 

Ministrisë së Jashtme mbi mundësinë që nënkoloneli Thomson të rekrutonte 

një forcë vullnetare prej 800 vetësh  
Vlorë, më 19 maj 1914 382 

255.  

Procesverbal i Komisionit Ndërkombëtar të Kontrollit, mbi vendimin e 

marrë për arritjen e një kompromisi midis kërkesave të përfaqësuesve të 

lëvizjes vorio-epirote dhe qeverisë shqiptare  
Vlorë, më 19 maj 1914 382 

256.  

Njoftim i konsullit austro-hungarez, Majerhauser, dërguar Ministrisë së 

Jashtme mbi entuziazmin që kishte shkaktuar në Vlorë rrëzimi i Esat Pashë 

Toptanit  
Vlorë, më 19 maj 1914 383 

257.  

Njoftim i të ngarkuarit me Punë austro-hungarez, Lövental mbi gjendjen e të 

huajve në Durrës  
Durrës, më 19 maj 1914 383 

258.  

Njoftim i ambasadorit austro-hungarez, Szécsen dërguar ministrit të 

Jashtëm, kontit Berchtold, mbi pikëpamjet e shprehura nga i ngarkuari me 

Punë i Greqisë, Romanos lidhur me të ardhmen e marrëdhënieve shqiptaro-

greke  
Paris, më 19 maj 1914 384 

259.  

Njoftim i ministrit të Jashtëm, kontit Berchtold, për të ngarkuarin me Punë 

në Cetinë, Otto, dhe ambasadorin në Romë, Mérey mbi dërgimin e një 

gjeodeti dhe stafit ndihmës pranë Komisionit të Kufirit Verior të Shqipërisë  
Vjenë, më 20 maj 1914 385 
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260.  

Njoftim i Ministrisë austro-hungareze të Luftës, drejtuar Komandës së 

Institutit Gjeografik në Vjenë, mbi dërgimin e një gjeodeti dhe stafit ndihmës 

pranë Komisionit të Caktimit të Kufirit Verior të Shqipërisë  
Vjenë, më 20 maj 1914 386 

261.  

Raport i Qendrës së Marinës austro-hungareze në Pola, dërguar Ministrisë së 

Luftës mbi lëvizjen e anijeve luftarake italiane dhe austro-hungareze rreth 

Durrësit  
Vjenë, më 20 maj 1914 387 

262.  

Urdhër i Ministrisë austro-hungareze të Luftës për dërgimin e një anijeje 

luftararke në Durrës për mbrojtjen e Princ Wied-it dhe të përfaqësuesit 

austro-hungarez, Lövental  
Vjenë, më 20 maj 1914 387 

263.  

Njoftim i ministrit të Jashtëm, kontit Berchtold, dërguar përfaqësive 

diplomatike austro-hungareze në Paris, Berlin, Londër, Romë, Peterburg dhe 

Athinë, mbi paraqitjen e projektligjit për cedimin e Sazanit shtetit shqiptar  
Vjenë, më 20 maj 1914 388 

264.  

Notë e ambasadës gjermane në Vjenë dërguar Ministrisë së Jashtme austro-

hungareze, përmes së cilës, kërkon mendimin e saj lidhur me kërkesën e 

qeverisë malazeze për rektifikimin e kufirit me Shqipërinë  
Vjenë më 20 maj 1914 389 

265.  

Raport i komisionerit austro-hunagrez pranë Komisionit Ndërkombëtar të 

Kontrollit, Kral, dërguar ministrit të Jashtëm, kontit Berchtold, mbi 

pamunësinë e përmirësimeve të rregullores së veprimtarisë së oficerëve 

holandezë në Shqipëri  
Vlorë, më 20 maj 1914 389 

266.  

Udhëzime të ministrit të Jashtëm, kontit Berchtold dërguar ambasadorëve 

austro-hungarezë në Londër dhe Romë mbi mënyrën se si duhej trajtuar 

çështja e statutit dhe e kufirit jugor të Shqipërisë  
Vjenë, më 20 maj 1914 391 
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267.  

Raport i ambasadorit austro-hungarez, Mérey dërguar ministrit të Jashtëm, 

kontit Berchtold, mbi bisedën e zhvilluar me ministrin e Jashtëm italian, ku 

ishin artikuluar në mënyrë të tërthortë dyshimet për rrëzimin e Esat Pashës 

nga Austro-Hungaria  
Romë, më 20 maj 1914 392 

268.  

Njoftim i konsullit austro-hungarez, Lejhanec, dërguar ministrit të Jashtëm, 

kontit Berchtold, mbi grabitjen e kafshëve të ngarkesës nga ushtria serbe në 

krahinën e Dibrës  
Prizren, më 20 maj 1914 393 

269.  

Njoftim i të dërguarit austro-hungarez në Bruksel, Klery, për ministrin e 

Jashtëm, kontin Berchtold, mbi një takim që kishte zhvilluar me kandidatin 

për këshilltar financiar në Shqipëri, Viber dhe kushtet që kishte parashtruar 

ai për pranimin e këtij misioni  
Bruksel, më 20 maj 1914 394 

270.  

Informacion i ministrit të Jashtëm, kontit Berchtold, dërguar përfaqësuesve 

austro-hungarezë në Bruksel dhe Romë, mbi përpjekjet për gjetjen e një 

këshilltari financiar, që do të merrte përsipër organizimin e financave të 

Shqipërisë  
Vjenë, më 20 maj 1914 395 

271.  

Telegram dërguar Ministrisë austro-hungareze të Luftës nga Kastelnuovo, 

mbi kërkesën e Princ Wied-it për dërgimin e forcave ndërkombëtare nga 

Shkodra në Durrës  
Shkodër, më 20 maj 1914 396 

272.  

Njoftim i konsullit austro-hungarez Halla dërguar Ministrisë së Jashtme mbi 

vendimin e marrë nga koloneli Phillips për dërgimin e forcave 

ndërkombëtare në Durrës dhe kërkesa e tij për vendimin e qeverisë austro-

hunagreze  
Shkodër, më 20 maj 1914 396 

273.  

Njoftim i konsullit austro-hungarez, Halla, dërguar Ministrisë së Jashtme 

mbi vendimin e marrë nga koloneli Phillips për emërimin e majorit austro-
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hungarez Petër në komandën e forcave ndërkombëtare që do dërgohehsin 

në Durrës dhe rezervat e përfaqësuesit italian për këtë emërim  
Shkodër, më 20 maj 1914 397 

274.  

Telegram i bazës navale austro-hungareze në Kastelnuovo dërguar 

Ministrisë së Luftës mbi imbarkimin e Esat Pashës në një vapor italian dhe 

nisjen e tij drejt Brindisit  
Vjenë, më 20 maj 1914 398 

275.  

Kopje e një telegrami dërguar Ministrisë austro-hungareze të Luftës, përmes 

bazës së saj në Shkodër, mbi zhvillimet dramatike në Shqipëri  
Shkodër, më 20 maj 1914 398 

276.  

Njoftim i komisionerit austro-hungarez pranë KNK, Kral, për Ministrinë e 

Jashtme mbi nisjen e gjeneralit De Veer dhe kolonelit Thomson, me disa 

xhandarë dhe vullnetarë nga Vlora drejt Durrësit  
Vlorë, më 20 maj 1914 399 

277.  

Njoftim i konsullit austro-hungarez, Halla, dërguar Ministrisë së Jashtme, 

mbi përpjekjet për rekrutimin e disa malësorëve katolikë për t’i dërguar në 

Durrës  
Shkodër, më 20 maj 1914 399 

278.  

Njoftime të konsullit austro-hungarez Halla, dërguar Ministrisë së Jashtme 

mbi rekrutimin e 120 malësorëve katolikë dhe nisjen etyre për në Durrës të 

shoqëruar nga tre priftërinj katolikë  
Shkodër, më 20 maj 1914 400 

279.  

Njoftim i konsullit austro-hungarez Halla dërguar Ministrisë së Jashtme mbi 

urdhrin e dhënë prej tij për transportimin e malësorëve katolikë për në 

Durrës me një anije të Lloyd-it, “Skutari”  
Shkodër, më 20 maj 1914 400 

280.  

Informacion i të ngarkuarit me Punë austro-hungarez, Lövental dërguar 

Ministrisë së Jashtme, mbi sulmin që kishin kryer forcat e xhandarmërisë të 

komanduara nga oficeri holandez, Sluys mbi shtëpinë e Esat Toptanit  
Shkodër, më 20 maj 1914 401 
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281.  

Raport i ambasadorit autro-hungarez, Mérey, dërguar ministrit të Jashtëm, 

kontit Berchtold, mbi bisedën e zhvilluar me ministrin e Jashtëm italian, San 

Giuliano rreth ngjarjeve në Shqipëri  
Romë, më 20 maj 1914 401 

282.  

Mendime të ministrit të Jashtëm, kontit Berchtold, adresuar ambasadorit 

austro-hungarez Mérey, në Romë, mbi akuzat e shtypit italian dhe 

qëndrimin e qeverisë italiane kundrejt politikës së Austro-Hungarisë në 

Shqipëri  
Budapest, 20 maj 1914 403 

283.  

Kërkesë e ministrit të Jashtëm, Berchtold, drejtuar të ngarkuarit me Punë të 

Austro-Hungarisë në Durrës, Lövental për të qartësuar më tej ngjarjet që 

kishin çuar në arrestimin e Esat Pashë Toptanit  
Budapest, më 20 maj 1914 405 

284.  

Njoftim i ministrit të Jashtëm, Berchtold, drejtuar të ngarkuarit me Punë të 

Austro-Hungarisë në Durrës mbi autorizimin e një anijeje austro-hungareze 

për të zbarkuar trupa në Durrës nëse kjo do të ishte e nevojshme  
Budapest, më 20 maj 1914 405 

285.  

Informacion i të ngarkuarit me Punë të Austro-Hungarisë në Durrës, 

Lövental, mbi arrestimin e Esat Pashë Toptanit dhe internimin e tij në anijen 

austro-hungareze “Shigetvar”. Ky informacion i është përcjellë nga Ministria 

e Jashtme, ambasadorit Mérey në Romë  
Vjenë, më 20 maj 1914 406 

286.  

Njoftim i Ministrisë së Jashtme austro-hungareze për ambasadorin Mérey në 

Romë mbi organizimin e arrestimit të Esat Pashë Toptanit nga princesha dhe 

mareshlli i oborrit, Trotta pa marrë pëlqimin e plotë të Princ Wied-it  
Vjenë, më 20 maj 1914 407 

287.  

Udhëzime të ministrit të Jashtëm, kontit Berchtold dërguar përfaqësive 

diplomatike për pranimin e kërkesës së Princ Wied-it për të dërguar në 

mbrojtje të tij në Durrës forcat e detashmenteve ndërkombëtare që ishin në 

Shkodër  
Budapest, më 21 maj 1914 408 
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288.  

Kërkesë e shefit të Shtabit të Përgjithshëm të ushtrisë austro-hungareze, 

Conrad Heczendorf, drejtuar ministrit të Jashtëm, kontit Berchtold, për 

caktimin urgjent të një misioni oficerësh austro-hungarezë për organizimin e 

ushtrisë shqiptare  
Vjenë, më 21 maj 1914 409 

289.  

Njoftim i komandës së anijes austro-hungareze “Shigetvar”, për Ministrinë e 

Luftës mbi arritjen e disa malësorëve dhe xhandarëve shqiptarë  
Vjenë, më 21 maj 1914 411 

290.  

Kërkesë e ministrit të Jashtëm, kontit Berchtold dërguar të ngarkuarit me 

Punë në Durrës, Lövental për të marrë informacion mbi trajtimin financiar të 

oficerëve austro-hungarezë që do të caktoheshin pranë qeverisë shqiptare  
Budapest, më 21 maj 1914 412 

291.  

Artikull i korrespondentit të gazetës “Telegraf” në Vjenë botuar në gazetën 

“Vaderland” Hagë, mbi veprimtarinë e oficerëve holandezë në Shqipëri  
Hagë, më 21 maj 1914 412 

292.  

Udhëzime të ministrit të Jashtëm, kontit Berchtold drejtuar ambasadorit 

austro-hungarez, Mérey në Romë, për të biseduar dhe vendosur bashkërisht 

me qeverinë italiane mbi qëndrimin që duhej mbajtur ndaj përgatitjeve serbe 

e malazeze për një agresion kundër Shqipërisë  
Vjenë, më 21 maj 1914 414 

293.  

Njoftim i të ngarkuarit me Punë të Austro-Hungarisë, Lövental dërguar 

Ministrisë së Jashtme mbi zbarkimin e 120 malësorëve në Durrës  
Durrës, më 21 maj 1914 415 

294.  

Njoftim i konsullit austro-hungarez, Jeliçka, dërguar ministrit të Jashtëm, 

kontit Berchtold, mbi blerjen e një sipërfaqeje toke në Fushën e Kosovës nga 

një konsorcium serb në të cilin bënin pjesë edhe Nikolla Pašić e zyrtarë të 

tjerë serbë  
Shkup, më 21 maj 1914 416 
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295.  

Udhëzime të ministrit të Jashtëm, kontit Berchtold, dërguar ambasadorit 

austro-hungarez në Romë, Mérey për të diskutuar me ministrin e Jashtëm 

italian di San Giuliano, për rrezikun që paraqiste propozimi i tij për t’i dhënë 

Komisionit Ndërkombëtar të Kontrollit atributet e një qeverie shqiptare  
Budapest, më 21 maj 1914 417 

296.  

Informacion i të ngarkuarit me Punë të Austro-Hungarisë në Durrës, 

Lövental, dërguar Ministrisë së Jashtme mbi kombësinë e oficerëve të huaj 

që kishin shërbyer nën komandën e majorit holandez Sluys në Durrës  
Durrës, më 21 maj 1914 418 

297.  

Informacion i ambasadorit austro-hungarez, Mensdorff dërguar ministrit të 

Jashtëm, kontit Berchtold mbi qëndrimin e qeverisë britanike ndaj 

propozimit për dërgimin e forcave ndërkombëtare nga Shkodra në Durrës  
Londër, më 21 maj 1914 419 

298.  

Mendime të ambasdorit austro-hungarez, Mérey dërguar ministrit të 

Jashtëm, kontit Berchtold, mbi rreziqet që paraqiste dërgimi i forcave 

ndërkombëtare nga Shkodra në Durrës  
Romë, më 21 maj 1914 419 

299.  

Informacion i ambasadorit austro-hungarez, Mérey dërguar ministrit të 

Jashtëm, kontit Berchtold, mbi bisedën e zhvilluar me ministrin e Jashtëm 

italian di San Giuliano, për të penguar lajmet e rreme, që po përhapte shtypi 

italian se Esat Pasha ishte rrëzuar nga qeveria austro-hungareze  
Romë, më 21 maj 1914 420 

300.  

Urdhër i ministrit të Jashtëm, kontit Berchtold dërguar të ngarkuarit austro-

hungarez me Punë në Durrës, Lövental për pranimin e dërgimit të forcave 

ndërkombëtare në Durrës nëse këtë do ta kërkonte Princ Wied-i  
Budapest, më 21 maj 1914 421 

301.  

Njoftim i legatës austro-hungareze në Greqi, drejtuar Ministrisë së Jashtme, 

mbi qëndrimin që kishte mbajtur ministri i Jashtëm grek Streit lidhur me 

ngjarjet në Durrës  
Athinë, më 21 maj 1914 422 
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302.  

Informacion i të ngarkuarit me Punë të Austro-Hungarisë në Durrës, 

Lövental, dërguar Ministrisë së Jashtme mbi qëndrimin që do të mbante 

lidhur me dërgimin e forcave ndërkombëtare në Durrës  
Kastelnuovo-Durrës, më 21 maj 1914 422 

303.  

Njoftim i konsullit austro-hungarez, Halla, dërguar Ministrisë së Jashtme 

mbi nisjen e komandantit të detashmentit gjerman për në Durrës  
Kastelnuovo-Shkodër, më 21 maj 1914 423 

304.  

Njoftim i konsullit austro-hungarez, Majerhauser adresuar Ministrisë së 

Jashtme mbi dërgimin nga koloneli Thomson të dy oficerëve për të arrestuar 

Aziz Pashë Vrionin dhe Bektash Zavalanin  
Vlorë, më 21 maj 1914 423 

305.  

Njoftim i konsullatës austro-hungareze në Bari mbi arritjen e Esat Pashës në 

Brindisi dhe mbi qëndrimin e gazetës italiane “Mattino” ndaj largimit të tij 

nga Shqipëria  
Brindisi, më 21 maj 1914 423 

306.  

Njoftim i Bazës së Marinës austro-hungareze në Pola, dërguar Ministrisë së 

Luftës mbi nisjen e anijes “Spaun” nga Teodo për në Durrës  
Pola, më 21 maj 1914 424 

307.  

Njoftim i ambasadorit austro-hungarez, Mérey për ministrin e Jashtëm, 

kontin Berchtold, mbi debatin e zhvilluar në parlamentin iatlian mbi 

ekspeditën gjeologjike austro-hungareze në Shqipëri  
Romë, më 21 maj 1914 425 

308.  

Njoftim i ministrit të Jashtëm, kontit Berchtold, dërguar përfaqësive 

diplomatike në vendet kryesore evropiane mbi lirimin e Esat Pashës me 

urdhrin e Princ Wied-it dhe për udhëtimin e tij për në Brindisi  
Vjenë, më 21 maj 1914 425 

309.  

Njoftim i ambasadorit austro-hungarez, Mérey për ministrin e Jashtëm, 

Berchtold, mbi debatin e zhvilluar në Parlamentin Iatlian mbi ekspeditën 

gjeologjike austro-hungareze në Shqipëri dhe mbi komentet e shtypit italian  
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Romë, më 21 maj 1914 426 

310.  

Njoftim i ministrit të Jashtëm, kontit Berchtold dërguar ambasadorit austro-

hungarez në Romë, Mérey mbi ndërhyrjen e diplomacisë rumune dhe asaj 

italiane për lirimin e Esat Pashës si dhe për situatën e rrezikshme që ishte 

krijuar në Shqipëri  
Vjenë, më 21 maj 1914 427 

311.  

Informacion i të ngarkuarit me Punë austro-hungarez, Lövental dërguar 

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

dërgimin e forcave ndërkombëtare në Durrës dhe situatën kritike që 

mbizotëronte atje  
Durrës, më 21 maj 1914 427 

312.  

Protokoll i mbajtur mbi deponimet e kapitenit të ushtrisë austro-hungareze 

Artur Baron von Klingspor mbi veprimet e tij në ngjarjet e datave 18-19 maj 

1914 në Durrës  
Durrës, më 21 maj 1914 428 

313.  

Njoftim i Ministrisë së Jashtme austro-hungareze për të ngarkuarin me Punë, 

Lövental, mbi urdhrin e dhënë nga Ministria e Luftës që detashmenti austro-

hungarez të shkonte në Durrës  
Budapest, më 22 maj 1914 432 

314.  

Njoftim i Ministrisë së Jashtme austro-hungareze për të ngarkuarin me Punë, 

Lövental në Durrës mbi mohimin e shkeljes së kufirit shqiptar nga 

autoritetet malazeze  
Vjenë, më 22 maj 1914 432 

315.  

Kërkesë e Ministrisë së Financave të Austro-Hungarisë adresuar ministrit të 

Jashtëm, kontit Berchtold për t’u informuar mbi hetimet e kryera nga 

përfaqësia austro-hungareze në Bruksel lidhur me këshilltarin e financave që 

do të dërgohej në Shqipëri  
Vjenë, më 22 maj 1914 433 

316.  

Njoftim i ambasadorit austro-hungarez, Mérey dërguar Ministrisë së 

Jashtme në Vjenë se, ministri i Jashtëm italian San Giuliano e konsideronte 
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një gabim të hidhur urdhrin e Princ Wied-it për të thirrur në mbrojtje të tij, 

malësorët katolikë  
Romë, më 22 maj 1914 433 

317.  

Njoftim i konsullit austro-hungarez, Jeliçka për Ministrinë e Jashtme mbi 

dërgimin e një sasie të madhe parash nga qeveria serbe për Arif Hikmetin në 

Dibër  
Shkup, më 22 maj 1914 434 

318.  

Informacion i konsullit austro-hungarez, Halla, për Ministrinë e Jashtme mbi 

mobilizimin e malësorëve katolikë nga Preng Pasha për t’i shkuar në ndihmë 

Princ Wied-it në Durrës  
Shkodër, më 22 maj 1914 434 

319.  

Raport i të ngarkuarit me Punë të Austro-Hungarisë, Lövental dërguar 

ministrit të Jashtëm, kontit Berchtold mbi ankesat e shfaqura nga 

përfaqësuesi italian për pjesëmarrjen e oficerëve austro-hungarezë në sulmin 

kundër shtëpisë së Esat Pashës  
Durrës, më 22 maj 1914 435 

320.  

Urdhër i Ministrisë austro-hungareze të Luftës dërguar komandantit të 

anijes “Spaun” për të mos zbarkuar në Durrës pasi pallati mbretëror ishte i 

siguruar nga forcat e malësorëve katolikë  
Pola, më 22 maj 1914 435 

321.  

Njoftim i ambasadorit austro-hungarez në Berlin, kontit Szögyenyi, për 

Ministrinë e Jashtme mbi qëndrimin e qeverisë gjermane ndaj dërgimit të 

detashmentit të saj ushtarak nga Shkodra në Durrës  
Berlin, më 22 maj 1914 436 

322.  

Njoftim i ambasadorit austro-hungarez, kontit Szécsen dërguar ministrit të 

Jashtëm, kontit Berchtold mbi miratimin e dërgimit të detashmentit francez 

në Durrës nga qeveria franceze  
Paris, më 22 maj 1914 436 
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323.  

Njoftim i ambasadorit austro-hungarez, kontit Szécsen dërguar ministrit të 

Jashtëm, kontit Berchtold mbi lajmet që dispononte qeveria greke lidhur me 

influencën dominuese austro-hungareze në Durrës  
Paris, më 22 maj 1914 437 

324.  

Njoftim i ambasadorit austro-hungarez, Mérey dërguar ministrit të Jashtëm, 

kontit Berchtold mbi qëndrimin e ministrit të Jashtëm italian ndaj Esat Pashë 

Toptanit  
Romë, më 22 maj 1914 438 

325.  

Raport i ambasadorit austro-hungarez, Mérey dërguar ministrit të Jashtëm, 

kontit Berchtold mbi bisedën e zhvillluar me ministrin bullgar Rizoff, lidhur 

me informacionet që ai dispononte mbi bashkëpunimin e Esat Pashë 

Toptanit me kryengritësit, për rrëzimin e Princ Wied-it  
Romë, më 22 maj 1914 439 

326.  

Raport i ambasadorit austro-hungarez, Mérey dërguar ministrit të Jashtëm, 

kontit Berchtold mbi bisedën e zhvilluar me ministrin e Jashtëm italian mbi 

dyshimet e politikës dhe shtypit italian për rolin e Austro-Hungarisë në 

arrestimin e Esat Pashë Toptanit  
Romë, më 22 maj 1914 440 

327.  

Raport i komandantit të detashmentit austro-hungarez në Shkodër dërguar 

Ministrisë së Luftës mbi miratimin e dërgimit të trupave në Durrës nga 

qeveria franceze dhe refuzimin nga qeveria britanike  
22 maj 1914 441 

328.  

Raport i komisarit austro-hungarez pranë Komisionit Ndërkombëtar të 

Kontrollit, Kral dërguar ministrit të Jashtëm, kontit Berchtold mbi 

përshtypjet që kishte bërë në Vlorë arrestimi i Esat Pashë Toptanit  
Vlorë, më 22 maj 1914 441 

329.  

Raport i të ngarkuarit me Punë austro-hungarez, Lövental dërguar ministrit 

të Jashtëm, kontit Berchtold mbi informacionet që po mblidheshin lidhur me 

veprimtarinë e Esat Pashë Toptanit  
Durrës, më 22 maj 1914 443 
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330.  

Njoftim i të ngarkuarit me Punë austro-hungarez, Lövental dërguar ministrit 

të Jashtëm, kontit Berchtold mbi falsitetin e lajmeve që ishin përhapur më 

parë për vrasjen e bejlerëve të Tiranës  
Durrës, më 22 maj 1914 443 

331.  

Njoftim i konsullit austro-hungarez, Pleinert, për ministrin e Jashtëm, kontin 

Berchtold, mbi informacionet që kishte marrë se qeveria serbe po nxiste 

lëvizjen xhonturke në Shqipëri  
Selanik, më 22 maj 1914 444 

332.  

Njoftim i konsullit austro-hungarez, Halla, për ministrin e Jashtëm, kontin 

Berchtold mbi kërkesën e kapitenit holandez, Armstrong drejtuar Preng 

Pashës për të mobilizuar forca ushtarake në Lezhë  
Shkodër, më 22 maj 1914 444 

333.  

Njoftim i konsullatës austro-hungareze në Manastir për ministrin e Jashtëm, 

kontin Berchtold mbi luftimet që ishin zhvilluar në Dibër midis forcave 

kryengritëse që përkrahnin vendosjen e një princi mysliman në krye të 

Shqipërisë dhe nacionalistëve shqiptarë si dhe për ndihmën që u jepnin 

serbët kryengritësve  
Manastir, më 22 maj 1914 445 

334.  

Raport i të ngarkuarit me Punë të Austro-Hungarisë, Lövental dërguar 

ministrit të Jashtëm, kontit Berchtold mbi zhvillimin e ngjarjeve gjatë natës 

kur ishte arrestuar Esat Pasha  
Durrës, më 22 maj 1914 446 

335.  

Raport i konsullit austro-hungarez, Jeliçka, dërguar ministrit të Jashtëm, 

kontit Berchtold mbi lëvizjen intensive të forcave ushtarake serbe drejt 

Dibrës dhe Gostivarit si dhe për të dhënat që provonin ndërhyrjen serbe në 

lëvizjen antiqeveritare në Shqipëri  
Shkup, më 22 maj 1914 447 

336.  

Njoftim i konsullit austro-hungarez, Jeliçka, dërguar ministrit të Jashtëm, 

kontit Berchtold mbi krijimin një komiteti nga oficerë serbë për të ndihmuar 

emigrantët myslimanë dhe për të zbuluar shkaqet e emigrimit të tyre  
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Shkup, më 22 maj 1914 450 

337.  

Letër e Ismail Qemalit pa adresë [ndoshta i është drejtuar konsullit austro-

hungarez në Trieste] ku komenton ngjarjet e ndodhura në Durrës, shpreh 

besnikërinë ndaj Princ Wied-it e qeverisë austro-hungareze dhe kërkon një 

ndihmë financiare prej saj  
Nicë, më 22 maj 1914 451 

338.  

Njoftim i Ministrisë së Jashtme austro-hungareze drejtuar përfaqësive 

diplomatike në Romë dhe Durrës për kthimin e Turhan Pashës nga Vjena 

për në Durrës  
Vjenë, më 22 maj 1914 452 

339.  

Urdhër i Ministrisë së Luftës të Austro-Hungarisë drejtuar Bazës së Marinës 

në Polo për transportimin me shpejtësi të Turhan Pashës nga Kastelnuovo 

për në Durrës me një anije luftarake  
Vjenë, më 22 maj 1914 453 

340.  

Sqarim i Ministrisë së Jashtme austro-hungareze drejtuar përfaqësive 

diplomatike në Romë dhe Durrës për arsyet e transportimit të shpejtë të 

Turhan Pashës nga Vjena për në Durrës me një anije luftarake austro-

hungareze  
Budapest, më 22 maj 1914 454 

341.  

Njoftim i ambasadorit austro-hungarez, kontit Mensdorff, dërguar ministrit 

të Jashtëm, kontit Berchtold, mbi bisedën e zhvilluar me Sekretarin e Shtetit 

të Britanisë së Madhe, E. Grey mbi çështjen e lirisë së frekuentimit të tregjeve 

të Gjakovës dhe Dibrës nga shqiptarët  
Londër, më 22 maj 1914 454 

342.  

Njoftim i konsullatës austro-hungareze në Janinë, dërguar ministrit të 

Jashtëm, kontit Berchtold, mbi krimet e kryera nga bandat greke në 

Shqipërinë e Jugut  
22 maj 1914 455 

343.  

Informacion i ambasadorit austro-hungarez, Mérey dërguar ministrit të 

Jashtëm, kontit Berchtold mbi bisedën e zhvilluar me ministrin e Jashtëm 
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italian, San Giuliano rreth dërgimit të detashmentit ndërkombëtar dhe 

malësorëve katolikë në Durrës  
Romë, më 22 maj 1914 456 

344.  

Njoftim i Ministrisë së Jashtme austro-hungareze dërguar ministrit Otto në 

Malin e Zi për nisjen e kapitenit Raab për në Cetinë  
Vjenë, më 23 maj 1914 457 

345.  

Udhëzime të ministrit të Jashtëm, kontit Berchtold dërguar të ngarkuarit me 

Punë, Lövental në Durrës mbi organizimin e vizitës së Princ Wied-it në 

Shkodër  
Vjenë, më 23 maj 1914 458 

346.  

Raport i komisarit austro-hungarez në Komisionin Ndërkombëtar të 

Kontrollit, Kral, dërguar ministrit të Jashtëm, kontit Berchtold mbi kërkesat 

shtesë të përfaqësuesve të lëvizjes vorio-epirote për Himarën dhe 

Kurveleshin  
Vlorë, më 23 maj 1914 458 

347.  

Udhëzime të ministrit të Jashtëm, kontit Berchtold, dërguar ministrit austro-

hungarez në Athinë, Szilassy për t’i komunikuar ministrit të Jashtëm grek, 

Streit, dëshirën dhe shpresën e tij që qeveria greke do të mbante një qëndrim 

korrekt në çështjen e Epirit  
Budapest, më 23 maj 1914 462 

348.  

Njoftim i ministrit të Jashtëm, kontit Berchtold, për ministrin austro-

hungarez në Beograd, Giesl mbi okupimin e Qafës së Morinës e Vermoshit 

nga trupat malazeze dhe mbi pretendimin e qeverisë malazeze se Giesl e 

kishte pranuar që këto territore i takonin Malit të Zi  
Vjenë, më 23 maj 1914 463 

349.  

Informacion i konsullit austro-hungarez, Halla dërguar ministrit të Jashtëm, 

kontit Berchtold mbi kërkesën e përfaqësuesve të popullsisë myslimane të 

Shkodrës për të ndërmjetësuar midis Princ Wied-it dhe kryengritësve  
Shkodër, më 23 maj 1914 464 
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350.  

Informacion i konsullit austro-hungarez, Halla dërguar ministrit të Jashtëm, 

kontit Berchtold mbi rrezikun që paraqiste angazhimi i malësorëve katolikë 

në aksionin kundër kryengritësve në Shqipërinë e Mesme si dhe mbi 

pezmatimet që po konstatoheshin nga ky shkak në popullsinë myslimane të 

Shkodrës  
Shkodër, më 23 maj 1914 464 

351.  

Njoftim i komisionerit austro-hungarez pranë Komisionit Ndërkombëtar të 

Kontrollit, Kral dërguar Ministrisë së Jashtme mbi shqetësimin dhe 

pasigurinë që mbretëronte në Vlorë rreth situatës së krijuar në Durrës  
Vlorë, më 23 maj 1914 465 

352.  

Njoftim i komisionerit austro-hungarez pranë Komisionit Ndërkombëtar të 

Kontrollit, Kral dërguar Ministrisë së Jashtme mbi gatishmërinë e qindra 

vullnetarëve të armatosur në Vlorë për të shkuar në Durrës si dhe sugjerimi i 

tij që ata të frenoheshin pasi acarimi i luftës civile në Shqipëri ishte edhe më i 

dëmshëm  
Vlorë, më 23 maj 1914 466 

353.  

Informacion i ambasadorit austro-hungarez, Szécsen, dërguar ministrit të 

Jashtëm, kontit Berchtold mbi qëndrimin e opinionit publik francez ndaj 

ngjarjeve në Shqipëri dhe konsideratat e ministrit të Jashtëm francez  
Paris, më 23 maj 1914 466 

354.  

Telegram i komandës së anijes “Admiral Spaun” për dërgimin me shpejtësi 

të tre destrojerëve në Durrës  
Vjenë, më 23 maj 1914 467 

355.  

Informacion i ministrit austro-hungarez në Athinë, Szilassy dërguar 

ministrit të Jashtëm, kontit Berchtold mbi pasqyrimin e ngjarjeve në Durrës 

nga shtypi grek  
Athinë, më 23 maj 1914 467 

356.  

Njoftim i komisionerit austro-hungarez pranë Komisionit Ndërkombëtar të 

Kontrollit, Kral dërguar Ministrisë së Jashtme mbi zemërimin që 
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mbizotëronte në Vlorë kundër politikës italiane dhe simpatia për Austro-

Hungarinë  
Vlorë, më 23 maj 1914 468 

357.  

Njoftim i konsullit austro-hungarez, Halla, dërguar Ministrisë së Jashtme 

mbi qëndrimin e përfaqësuesit italian ndaj çështjes së dërgimit të forcave 

ndërkombëtare në Durrës  
Shkodër, më 23 maj 1914 469 

358.  

Njoftim i konsullit austro-hungarez, Halla, dërguar Ministrisë së Jashtme 

mbi porosinë që i ksishte dhënë majori Armstrong kolonelit Phillips për 

arrestimin e agjentëve të Esat Pashës  
Shkodër, më 23 maj 1914 470 

359.  

Raport i të ngarkuarit me Punë austro-hungarez, Lövental, dërguar ministrit 

të Jashtëm, kontit Berchtold, mbi veprimet e tij në ngjarjet që kishin ndodhur 

gjatë arrestimit të Esat Pashë Toptanit  
Durrës, më 23 maj 1914 470 

360.  

Raport i të ngarkuarit me Punë austro-hungarez, Lövental, dërguar ministrit 

të Jashtëm, kontit Berchtold, mbi veprimet e tij dhe oficerëve austro-

hungarezë në ngjarjet që kishin ndodhur gjatë arrestimit të Esat Pashë 

Toptanit  
Durrës, më 23 maj 1914 471 

361.  

Raport i të ngarkuarit me Punë austro-hungarez, Lövental dërguar ministrit 

të Jashtëm, kontit Berchtold mbi dështimin e ekspeditës qeveritare kundër 

kryengritësve dhe rikthimin e Princ Wied-it në selinë e tij  
Durrës, më 23 maj 1914 472 

362.  

Raport i të ngarkuarit me Punë austro-hungarez, Lövental dërguar ministrit 

të Jashtëm, kontit Berchtold, mbi zhvillimin e ekspeditës qeveritare kundër 

kryengritësve dhe qëndrimin e malësorëve katolikë  
Durrës, më 23 maj 1914 473 

 

 

 



60 B EQ I R  M E T A  

 

363.  

Raport i të ngarkuarit me Punë austro-hungarez, Lövental dërguar ministrit 

të Jashtëm, kontit Berchtold, mbi hetimet që po bëheshin lidhur me personin 

që kishte dhënë urdhrin për arrestimin e Esat Pashë Toptanit  
Durrës, më 23 maj 1914 474 

364.  

Njoftim i komisarit austro-hungarez pranë Komisionit Ndërkombëtar të 

Kontrollit, Kral, dërguar ministrit të Jashtëm, kontit Berchtold, se ai nuk 

kishte të dhëna të reja për ngjarjet në Durrës  
Vlorë, më 23 maj 1914 475 

365.  

Telegram i komandës së flotiljes së kryqëzorëve nëpërmjet bazës në 

Kastelnuovo dërguar Ministrisë Perandorake dhe Mbretërore të Luftës mbi 

dërgimin e tre anijeve luftarake në Durrës  
Vjenë, më 23 maj 1914 475 

366.  

Urdhër i Ministrisë austro-hungareze të Luftës dërguar komandës së flotiljes 

për shoqërimin e Turhan Pashës për në Durrës me një torpendier  
Vjenë, më 23 maj 1914 476 

367.  

Telegram i komandës së anijes luftarake “Spaun” nëpërmjet bazës në 

Kastelnuovo dërguar Ministrisë perandorake dhe mbretërore të Luftës mbi 

zbarkimin e disa marinarëve në Durrës  
23 maj 1914 476 

368.  

Telegram i komandës së anijes luftarake “Spaun” nëpërmejt bazës në 

Kastelnuovo dërguar Ministrisë perandorake dhe mbretërore të Luftës mbi 

imbarkimin e Princ Wied-it, familjes së tij, të ngarkuarit me Punë austro-

hungarez dhe të larguarve të tjerë nga Durrësi në anijet italiane dhe austro-

hunagreze  
23 maj 1914 477 

369.  

Njoftim i ministrit të Jashtëm, kontit Berchtold, dërguar ambasadorit austro-

hungarez në Romë, Mérey mbi informacionin që kishte marrë lidhur me 

ngjarjet në Durrës, të cilat duhet t’ia transmetonte edhe ministrit të Jashtëm 

italian  
Vjenë, më 23 maj 1914 478 
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370.  

Njoftim i ministrit të Jashtëm, kontit Berchtold dërguar ambasadorit austro-

hungarez, Mérey, mbi vërejtjet që i kishte bërë ambasadorit italian në Vjenë, 

Dukës së Avarnës lidhur me rrezikun e sulmeve të shtypit italian kundër 

politikës austro-hungareze në Shqipëri  
Durrës, më 23 maj 1914 478 

371.  

Njoftim i ministrit të Jashtëm, kontit Berchtold dërguar përfaqësive austro-

hungareze në Stamboll, Durrës, Romë, Vlorë dhe Athinë mbi propagandën 

xhonturke që po zhvillohej në Shqipëri për vendosjen e një princi mysliman 

në fronin shqiptar  
Vjenë, më 23 maj 1914 479 

372.  

Informacion i komisarit austro-hungarez pranë Komisionit Ndërkombëtar të 

Kontrollit, Kral dërguar ministrit të Jashtëm, Berchtold lidhur me kërkesat e 

krerëve të lëvizjes vorio-epirote për vetëqeverimin e Himarës, të cilat KNK 

do t’ua paraqiste për shqyrtim Fuqive të Mëdha dhe qeverisë shqiptare  
Vlorë, më 23 maj 1914 480 

373.  

Propozimi i Kristaq Zografos dhe argumentet e parashtruara prej tij për 

shkëputjen e fshatrave të Kurveleshit e të Labërisë nga lidhjet administrative 

me Gjirokastrën  
Vlorë, më 23 maj 1914 482 

374.  

Vërejtje të delegatit të qeverisë shqiptare lidhur me kërkesën e Kristaq 

Zografos për ndarjen administrative të Kurveleshit nga prefektura e 

Gjirokastrës  
Vlorë, më 23 maj 1914 483 

375.  

Njoftim i Qendrës së Marinës në Kastelnuovo dërguar Ministrisë austro-

hungareze të Luftës për nisjen e anijeve ushtarake austro-hungareze drejt 

Durrësit  
Vjenë, më 24 maj 1914 484 

376.  

Njoftim i Qendrës së Marinës austro-hungareze në Pola dërguar Ministrisë 

së Luftës për arritjen e anijeve ushtarake austro-hungareze në Durrës  
Vjenë, më 24 maj 1914 484 
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377.  

Përgjigje e ministrit austro-hungarez në Beograd, Giesl dhënë ministrit të 

Jashtëm, kontit Berchtold ku mohon pretendimet e ministrit të Jashtëm 

malazez se ai kishte sugjeruar më parë që Vermoshi t’i jepej Malit të Zi  
Beograd, më 24 maj 1914 484 

378.  

Telegram i konsullit austro-hungarez në Durrës, Lövental, dërguar ministrit 

të Jashtëm, Berchtold, ku e informon mbi takimin e konsulit të Përgjithshëm, 

Kral, me kryengritësit në Shijak  
Durrës, më 24 maj 1914 485 

379.  

Kërkesë e von Lövental drejtuar Ministrisë së Jashtme në Vjenë mbi disa 

udhëzime lidhur me një specialist që do të emërohej në administratën 

shqiptare sipas Statutit të Principatës  
Durrës, më 24 maj 1914 486 

380.  

Raport i të ngarkuarit me Punë austro-hungarez, Lövental dërguar ministrit 

të Jashtëm, kontit Berchtold mbi arritjen e anijeve luftarake austro-hungreze 

në portin e Durrësit dhe kthimin e malësorëve katolikë nga Durrësi në 

Shëngjin  
Durrës, më 24 maj 1914 487 

381.  

Njoftim i të ngarkuarit me Punë austro-hungarez, Lövental dërguar ministrit 

të Jashtëm, kontit Berchtold mbi lirimin e të gjithë robërve nga kryengritësit  
Durrës, më 24 maj 1914 487 

382.  

Njoftim i të ngarkuarit me Punë austro-hungarez, Lövental dërguar ministrit 

të Jashtëm, kontit Berchtold mbi situatën e qetë në Durrës  
Durrës, më 24 maj 1914 488 

383.  

Njoftim i të ngarkuarit me Punë austro-hungarez, Lövental dërguar ministrit 

të Jashtëm, kontit Berchtold mbi numrin e kryengritësve dhe robërit e liruar 

prej tyre  
Durrës, më 24 maj 1914 488 

384.  

Njoftim i të ngarkuarit me Punë austro-hungarez, Lövental dërguar ministrit 

të Jashtëm, kontit Berchtold mbi zbarkimin e të gjithë forcave detare italiane 

në Durrës  
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Durrës, më 24 maj 1914 489 

385.  

Njoftim i të ngarkuarit me Punë austro-hungarez, Lövental dërguar ministrit 

të Jashtëm, kontit Berchtold mbi imbarkimin e tij dhe të disa nacionalistëve 

shqiptarë në anijet austro-hunagreze  
Durrës, më 24 maj 1914 489 

386.  

Njoftim i të ngarkuarit me Punë austro-hungarez, Lövental dërguar ministrit 

të Jashtëm, kontit Berchtold mbi mbledhjen e mijëra vullnetarëve myslimanë 

nga Puka nën drejtimin e Preng Bib Dodës dhe vullnetarë të tjerë të 

udhëhequr nga Bajram Curri e Isa Boletini, të cilët përgatiteshin të shkonin 

në Durrës  
Shkodër, më 24 maj 1914 490 

387.  

Njoftim i komisionerit austro-hungarez në Komisionin Ndërkombëtar të 

Kontrollit, Kral dërguar ministrit të Jashtëm, kontit Berchtold se ai kishte 

këshilluar parinë e Vlorës që momentalisht të mos nisnin vullnetarët e 

armatosur për në Durrës për shkak të rrezikut që ekzistonte nga sulmet e 

forcave vorio-epirote  
Vlorë, më 24 maj 1914 490 

388.  

Njoftim i konsullit austro-hungarez, Majerhauser, dërguar komisionerit 

Kral, mbi arrestimin e partizanit të Esat Toptanit, Dervish Biçaku nga forcat 

qeveritare  
Vlorë, më 24 maj 1914 491 

389.  

Njoftim i konsullit austro-hungarez, Majerhauser, dërguar komisionerit Kral 

mbi kërkesën e Fejzi Bej Alizotit për t’i dhënë informacione rreth gjendjes në 

Durrës  
Vlorë, më 24 maj 1914 491 

390.  

Urdhër i ministrit të Jashtëm, kontit Berchtold, dërguar komisionerit austro-

hungarez pranë Komisionit Ndërkombëtar të Kontrollit, Kral, për të shkuar 

urgjentisht në Durrës  
Vjenë, më 24 maj 1914 492 
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391.  

Njoftim i të ngarkuarit me Punë austro-hungarez, Lövental dërguar ministrit 

të Jashtëm, kontit Berchtold se kishte urdhëruar që një anije austro-

hungareze të transportonte malësorët për në shtëpitë e tyre  
Durrës, më 24 maj 1914 493 

392.  

Njoftim i të ngarkuarit me Punë austro-hungarez, Lövental dërguar ministrit 

të Jashtëm, kontit Berchtold për dërgimin e telegrameve nga Durrësi përmes 

anijeve luftarake pasi lidhja telegrafike nuk funksiononte në rregull  
Durrës, më 24 maj 1914 493 

393.  

Njoftim i ministrit të Jashtëm, kontit Berchtold dërguar ambasadorit autro-

hungarez Mérey në Romë mbi rikthimin e anijeve luftarake austro-

hungareze në Durrës  
Budapest, më 24 maj 1914 494 

394.  

Njoftim i ministrit të Jashtëm, kontit Berchtold, dërguar [të ngarkuarit me 

Punë autro-hungarez në Durrës] mbi pavlefshmërinë e telegarmeve të 

mëparshme për shkak se princi tashmë ishte kthyer sërish në Durrës  
Budapest, më 24 maj 1914 494 

395.  

Njoftim i ministrit të Jashtëm, kontit Berchtold dërguar përfaqësive 

diplomatike në Durrës dhe Romë mbi një bisedë të zhvilluar me 

ambasadorin italian, Dukën e Avarnës lidhur me një mbledhje të 

nacionalistëve shqiptarë ku ishte diskutuar aneksimi i Shqipërisë nga 

Austro-Hungaria  
Budapest, më 24 maj 1914 495 

396.  

Njoftim i ministrit të Jashtëm, kontit Berchtold dërguar ambasadorit Mérey 

në Romë mbi dërgimin e tre destrojerëve austro-hungarezë në Durrës për të 

imbarkuar emigrantët  
Budapest, më 24 maj 1914 496 

397.  

Raport i të ngarkuarit me Punë austro-hungarez, Lövental, dërguar ministrit 

të Jashtëm, kontit Berchtold mbi rolin e përfaqësuesit italian në ngjarjet që 

kishin ndodhur në Durrës  
Durrës, më 24 maj 1914 496 
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398.  

Raport i përfaqësuesit austro-hungarez, baronit Mittag, drejtuar ministrit të 

Jashtëm, kontit Berchtold, mbi dërgimin e disa oficerëve xhonturq në 

Shqipëri dhe përpjekjet për dërgimin e një princi mysliman atje  
Pera, më 24 maj 1914 497 

399.  

Njoftim i ambasadorit austro-hungarez, Mérey dërguar Ministrisë së 

Jashtme, mbi thirrjen në Romë të sekretarit të legatës italiane në Shqipëri, 

markezit Durazzo  
Romë, më 24 maj 1914 498 

400.  

Njoftim i ambasadorit austro-hungarez, Mérey, dërguar Ministrisë së 

Jashtme mbi një ndryshim në përmbajtjen e komenteve të shtypit italian mbi 

ngjarjet në Shqipëri  
Romë, më 24 maj 1914 498 

401.  

Njoftim i ambasadorit austro-hungarez, Mérey, dërguar ministrit të Jashtëm, 

kontit Berchtold se Esat Pasha do të pritej në Ministrinë e Jashtme italiane  
Romë, më 24 maj 1914 499 

402.  

Njoftim i ministrit austro-hungarez, Szilassy dërguar ministrit të Jashtëm, 

kontit Berchtold mbi bisedat e zhvilluara me zyrtarët e lartë grekë për 

ngjarjet në Shqipëri  
Athinë, më 24 maj 1914 499 

403.  

Njoftim i konsullit austro-hungarez, Umlauf, dërguar ministrit të Jashtëm, 

kontit Berchtold, mbi lëvizje trupash serbë në Kosovë  
Mitrovicë, më 24 maj 1914 500 

404.  

Udhëzime të ministrit të Jashtëm, kontit Berchtold, për ambasadorin austro-

hungarez, Mérey, mbi mënyrën se si duhej të diskutonte me ministrin e 

Jashtëm italian ngjarjet e ndodhura në Shqipëri  
Vjenë, më 24 maj 1914 501 

405.  

Raport dhe komente të ministrit austro-hungarez, Giesl, dërguar ministrit të 

Jashtëm, kontit Berchtold, mbi qëndrimin e Serbisë ndaj ngjarjeve në 

Shqipëri  
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Beograd, më 24 maj 1914 502 

406.  

Njoftim i ambasadorit austro-hungarez, Mérey drejtuar ministrit të Jashtëm, 

kontit Berchtold, se ministri i Jashtëm italian e kishte informuar për një 

grindje midis përfaqësuesit austro-hungarez në Durrës, Lövental dhe atij 

italian, baronit Aliotti  
Romë, më 24 maj 1914 504 

407.  

Informacion i konsullit austro-hungarez, Umlauf, dërguar ministrit të 

Jashtëm, kontit Berchtold, mbi krimet e serbëve në Kosovë  
Mitrovicë, më 24 maj 1914 505 

408.  

Kërkesë e [Ismail Qemalit] drejtuar konsullit të Përgjithshëm austro-

hungarez, Rappaport për ta takuar dhe për t’i dhënë atij disa informacione të 

rëndësishme  
Trieste, më 24 maj 1914 506 

409.  

Njoftim i Ministrisë austro-hungareze të Luftës, dërguar Bazës së Marinës, 

në Pola mbi nisjen për në Durrës të kryeministrit shqiptar me një anije 

luftarake austro-hungareze  
Vjenë, më 24 maj 1914 506 

410.  

Informacion i konsullit austro-hungarez, Majerhauser, dërguar Ministrisë së 

Jashtme, mbi situatën e tensionuar midis forcave vorio-epirote dhe atyre 

shqiptare në zonën e Korçës  
Vlorë, më 24 maj 1914 506 

411.  

Protestë e komandantit të një poste kufitare malazeze, kapitenit Dimitër 

Redjiç adresuar kryetarit të Komisionit të Caktimit të Kufiritt Verior të 

Shqipërisë, gjeneral Potapov për një incident të ndodhur midis forcave 

malazeze të kufirit dhe oficerëve italianë në përbërje të këtij komisioni  
Vermosh, më 24 maj 1914 507 

412.  

Njoftim i legatës austro-hungareze në Shqipëri për ministrin e Jashtëm, 

kontin Berchtold mbi dhunimin e kufirit shqiptar nga trupat serbe  
24 maj 1914 508 
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413.  

Njoftim i Ministrisë austro-hungareze të Luftës, dërguar Qendrës së Marinës 

në Pola mbi arritjen e flotiljes së kryqëzorëve në portin e Teodos  
Vjenë, 25 maj 1914 509 

414.  

Porosi e ministrit të Jashtëm, kontit Berchtold për komisionerin austro-

hungarez në Komisionit Ndërkombëtar të Kontrollit, Kral që të shmangte 

polemikat me përfaqësuesin italian në këtë komision  
Budapest, më 25 maj 1914 510 

415.  

Telegram i Qendrës së Marinës austro-hungareze në Kastelnuovo, dërguar 

Ministrisë së Luftës mbi kërkesën e të ngarkuarit me Punë të Austro-

Hungarisë në Durrës, për dërgimin e anijeve të tjera luftarake austro-

hungareze për të ruajtur paritetin me flotën italiane  
Vjenë, më 25 maj 1914 510 

416.  

Raport i ministrit austro-hungarez, Szilassy dërguar ministrit të Jashtëm, 

kontit Berchtold mbi diskutimet në Parlamentin Grek lidhur me miratimin e 

ligjit për cedimin e Sazanit, shtetit shqiptar  
Athinë, 25 maj 1914 511 

417.  

Raport i ministrit austro-hungarez, Szilassy dërguar ministrit të Jashtëm, 

kontit Berchtold mbi diskutimet në Parlamentin Grek lidhur me miratimin e 

ligjit për cedimin e Sazanit, shtetit shqiptar  
Athinë, 25 maj 1914 512 

418.  

Informacion i konsullit austro-hungarez Zambauer, dërguar ministrit të 

Jashtëm, kontit Berchtold mbi pjesëmarrjen e ushtarakëve të Detashmentit 

Ndërkombëtar në një procesion fetar në katedralen katolike të Shkodrës  
Shkodër, më 25 maj 1914 513 

419.  

Njoftim [i ambasadorit austro-hungarez Mérey] dërguar Ministrisë së 

Jashtme mbi kritikat e qeverisë italiane për ngritjen e flamurit të Papës në 

katedralen e Shkodrës  
25 maj 1914 515 
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420.  

Njoftim i ministrit të Jashtëm, kontit Berchtold dërguar përfaqësive në 

Durrës, Romë dhe Athinë mbi kërcënimin e Korçës nga forcat greke dhe 

udhëzime për ambasadorin në Romë që ta diskutonte këtë çështje me 

qeverinë italiane  
Vjenë, më 25 maj 1914 515 

421.  

Raport i të ngarkuarit perandorak dhe mbretëror, Tarnovski për ministrin e 

Jashtëm, kontin Berchtold mbi vështirësitë e shtetasve shqiptarë për të 

udhëtuar në Shqipëri nga pengesat që u krijonin autoritetet serbe dhe 

bullgare si dhe propozimet e tij për lehtësimin e tyre  
Sofje, më 25 maj 1914 516 

422.  

Njoftim i konsullit austro-hungarez, Majerhauser, dërguar Ministrisë së 

Jashme në Vjenë, mbi protestat e popullsisë së Beratit, Elbasanit, Korçës dhe 

Vlorës kundër koncensioneve që flitej se do t’u bëheshin kryengritësve  
Vlorë, më 25 maj 1914 518 

423.  

Njoftim (i konsullit austro-hungarez Majerhauser) dërguar (Ministrisë së 

Jashme) mbi ndalimin e përpjekjeve të parisë së Vlorës për të dërguar 

vullnetarë në Durrës pas këshillave të komisionerit austro-hungarez në 

Komisionin Ndërkombëtar të Kontrollit, Kral  
Vlorë, më 25 maj 1914 519 

424.  

Njoftim i Bazës së Marinës austro-hungareze në Pola, dërguar Ministrisë së 

Luftës për arritjen e anijeve luftarake austro-hungareze në Durrës  
Vjenë, më 25 maj 1914 519 

425.  

Njoftim i Ministrisë austro-hungareze të Luftës dërguar Bazës së Marinës në 

Kastelnuovo për transportimin e 120 malësorëve shqiptarë në Shëngjin nga 

një anije austro-hungareze  
Vjenë, më 25 maj 1914 520 

426.  

Njoftim i Bazës së Marinës austro-hungareze në Pola dërguar Ministrisë së 

Luftës për arritjen e anijes luftarake “Admiral Spaun” në Teodo  
Vjenë, më 25 maj 1914 520 
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427.  

Njoftim i Bazës së Marinës austro-hungareze në Pola, dërguar Ministrisë së 

Luftës për transportimin në Shëngjin të 135 malësorëve nga anija luftarake 

“Admiral Spaun” dhe largimi i saj për në Teodo  
Vjenë, më 25 maj 1914 521 

428.  

Njoftim i Bazës së Marinës austro-hungareze në Kastelnuovo, dërguar 

Ministrisë së Luftës, për nisjen e anijes luftarake “Turul” për në Vlorë me 

qëllim që të merrte prej andej forcat e xhandarmërisë shqiptare  
Vjenë, më 25 maj 1914 521 

429.  

Raport i të ngarkuarit me Punë të Austro-Hungarisë, Lövental dërguar 

Ministrisë së Jashtme në Vjenë, mbi kthesën pozitive që kishin marrë ngjarjet 

në Durrës dhe sugjerimi i tij për shtyrjen e nisjes së forcave ndërkombëtare 

dhe pengimin e ardhjes së focave të Preng Pashës  
Durrës, më 25 maj 1914 522 

430.  

Raport i të ngarkuarit me Punë të Austro-Hungarisë, Lövental dërguar 

Ministrisë së Jashtme në Vjenë, mbi arsyet se përse kishte urdhëruar që një 

kryqëzor austro-hungarez të transportonte nënkolonelin Thomson për në 

Vlorë  
Durrës, më 25 maj 1914 522 

431.  

Udhëzime të ministrit të Jashtëm, kontit Berchtold për ambasadorin austro- 

hungarez, Mérey në Romë për të pritur Esat Pashën me qëllim që të mos 

ushqehej më tej përshtypja e krijuar në Itali se ai konsiderohej si armik i 

Monarkisë Dualiste  
Budapest, më 25 maj 1914 523 

432.  

Udhëzime të ministrit të Jashtëm, kontit Berchtold, për ambasadorin austro-

hungarez, Mérey në Romë, për t’i transmetuar qeverisë italiane 

pakënaqësinë për veprimin e ministrit italian në Durrës baron Aliototi-t, i cili 

minonte bashkëpunimin dypalësh  
Budapest, më 25 maj 1914 524 
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433.  

Vërejtje të ministrit të Jashtëm, kontit Berchtold adresuar të ngarkuarit me 

Punë austro-hungarez, Lövental mbi panikun jo aq të justifikuar të krijuar në 

Durrës dhe qëndrimin e tij jo të përshtatshëm  
Budapest, më 25 maj 1914 525 

434.  

Njoftim i ministrit të Jashtëm, kontit Berchtold për ambasadorin austro- 

hungarez, Mérey në Romë, mbi protestën që i kishte paraqitur ambasadorit 

italian në Vjenë ndaj veprimit të ministrit italian në Durrës, baron Aliotti-t  
Budapest, më 25 maj 1914 525 

435.  

Informacion i të ngarkuarit me Punë austro-hungarez, Lövental dërguar 

ministrit të Jashtëm, kontit Berchtold mbi të dhënat e reja që ai kishte marrë 

rreth përbërjes, organizimit dhe qëllimeve të kryengritësve  
Durrës, më 25 maj 1914 526 

436.  

Njoftim i ministrit të Jashtëm, kontit Berchtold, dërguar përfaqësive 

diplomatike në Vlorë, Durrës dhe Romë mbi gjendjen në Shqipëri  
Vjenë, më 25 maj 1914 527 

437.  

Njoftim i ambasadorit austro-hunagrez, Mérey për ministrin e Jashtëm, 

kontin Berchtold mbi bisedën e zhvilluar me ministrin e Jashtëm italian, San 

Giuliano rreth çështjes së Esat Pashës  
Romë, më 25 maj 1914 528 

438.  

Njoftim i ambasadorit austro-hunagrez, Mérey, për ministrin e Jashtëm, 

kontin Berchtold mbi opinionin që ekzistonte në Itali për Princ Wied-in  
Romë, më 25 maj 1914 529 

439.  

Njoftim i ambasadorit austro-hunagrez, Mérey, për ministrin e Jashtëm, 

kontin Berchtold mbi bisedën e zhvilluar me ministrin e Jashtëm italian, San 

Giuliano rreth krizës në Shqipëri  
Romë, më 25 maj 1914 529 

440.  

Njoftim i kontit Ottokar Czernin, mbi bisedën e zhvilluar me ministrin e 

Jashtëm rumun, lidhur me gjendjen në Shqipëri dhe propozimin që i kishte 

bërë atij për të dërguar trupa ndërkombëtarë në mbështetje të Princ Wied-it  
Bukuresht, më 25 maj 1914 530 
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441.  

Njoftim i ambasadorit austro-hungarez, Mérey, për ministrin e Jashtëm, 

kontin Berchtold, rreth bisedës së zhvilluar me ministrin e Jashtëm italian, 

San Giuliano mbi rrezikun e incidenteve midis forcave ushtarake austro-

hungareze dhe italiane në Durrës si rezultat i ashpërsimit të kontradiktave 

dypalëshe  
Romë, më 25 maj 1914 530 

442.  

Njoftim i ambasadorit austro-hunagrez, Mensdorff për ministrin e Jashtëm, 

kontin Berchtold mbi bisedën e zhvilluar me sekretarin e Jashtëm britanik 

Grey, mbi dërgimin e detashmenteve ndërkombëtarë në Durrës  
Londër, më 25 maj 1914 531 

443.  

Raport i të ngarkuarit me Punë austro-hungarez Mittag, dërguar ministrit të 

Jashtëm, kontit Berchtold, mbi bisedat e zhvilluara me krerët e qeverisë 

osmane rreth ngjarjeve në Shqipëri  
Konstandinopojë, më 25 maj 1914 532 

444.  

Njoftim i konsullit austro-hungarez, Halla, dërguar Ministrisë së Jashtme për 

nisjen e vëllait të Luigj Gurakuqit për në Shkodër  
Shkodër, më 25 maj 1914 533 

445.  

Njoftim i konsullit austro-hungarez, Halla, dërguar Ministrisë së Jashtme për 

emërimin e Billecoq si nënkonsull i ri francez në Shkodër  
Shkodër, më 25 maj 1914 534 

446.  

Njoftim i konsullit austro-hungarez, Halla, dërguar Ministrisë së Jashtme për 

kthimin e mjekut italian Ressati në Shkodër, pas një qëndrimi disaditor në 

Vlorë  
Shkodër, më 25 maj 1914 534 

447.  

Njoftim i konsullit austro-hungarez, Halla, dërguar Ministrisë së Jashtme për 

zëvendësimin e përfaqësuesit malazez në Shkodër me konsullin Aleksandër 

Martinoviç  
Shkodër, më 25 maj 1914 535 
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448.  

Njoftim i Bazës së Marinës austro-hungareze në Pola, dërguar Ministrisë së 

Luftës, mbi arritjen e torpendierit që transportonte Kryeministrin Turhan 

Pasha në Durrës  
Vjenë, më 25 maj 1914 535 

449.  

Njoftim i të ngarkuarit me Punë austro-hungarez, Lövental dërguar ministrit 

të Jashtëm, kontit Berchtold mbi arritjen e Turhan Pashës në Durrës dhe për 

mundësinë e rikompozimit të kabinetit qeveritar  
Durrës, më 25 maj 1914 536 

450.  

Njoftim i të ngarkuarit me Punë austro-hungarez, Lövental dërguar ministrit 

të Jashtëm, kontit Berchtold, mbi largimin e këshilltarit hungarez Nagy nga 

Shqipëria për shkak të gjendjes anarkike që ishte krijuar  
Durrës, më 26 maj 1914 536 

451.  

Memorandum i kryengritësve në Shqipërinë e Mesme, drejtuar Fuqive të 

Mëdha për të rikthyer në Shqipëri sovranietin e Perandorisë Osmane, i cili i 

transmetohej Vjenës prej të ngarkuarit me Punë, Lövental  
Durrës, më 26 maj 1914 537 

452.  

Njoftim i të ngarkuarit me Punë austro-hungarez, Lövental dërguar ministrit 

të Jashtëm, kontit Berchtold mbi gjendjen e nderë në Durrës dhe 

marrëdhëniet me përfaqësuesin italian  
Durrës, më 26 maj 1914 537 

453.  

Njoftim i të ngarkuarit me Punë austro-hungarez, Lövental dërguar ministrit 

të Jashtëm, kontit Berchtold mbi nisjen me pushime të mareshalit të oborrit 

Trotta, për në Korfuz  
Durrës, më 26 maj 1914 538 

454.  

Njoftim i të ngarkuarit me Punë austro-hungarez, Lövental dërguar ministrit 

të Jashtëm, kontit Berchtold mbi arritjen e anijeve luftarake austro-

hungareze që transportonin xhandarët shqiptarë  
Durrës, më 26 maj 1914 538 
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455.  

Njoftim i të ngarkuarit me Punë austro-hungarez, Lövental dërguar ministrit 

të Jashtëm, kontit Berchtold mbi organizimin e sigurimit të pallatit të Princ 

Wied-it së bashku me palën italiane  
Durrës, më 26 maj 1914 539 

456.  

Njoftim i të ngarkuarit me Punë austro-hungarez, Lövental, dërguar 

ministrit të Jashtëm, kontit Berchtold, mbi disa sinjale që dërgoheshin në 

drejtim të kryengritësve nga një shtëpi ku banonin italianë  
Durrës, më 26 maj 1914 539 

457.  

Raport i të ngarkuarit me Punë austro-hungarez Mittag, dërguar ministrit të 

Jashtëm, kontit Berchtold, mbi komentet e shtypit turk rreth kontradiktave 

austro-italiane rreth ngjarjeve në Shqipëri  
Pera, më 26 maj 1914 540 

458.  

Njoftim i Qendrës së Marinës austro-hungareze në Pola, dërguar Ministrisë 

së Luftës mbi nisjen e anijes “Truli” nga Durrësi për në gjirin e Kotorrit  
Vjenë, më 26 maj 1914 540 

459.  

Kërkesë e përfaqësuesit austro-hunagrez në Komisionin e Caktimit të Kufirit 

Verior të Shqipërisë, kolonelit Mietzl, drejtuar Komandës së Institutit 

Gjeografiko-Ushtarak, për prodhimin e disa kopjeve të një harte topografike 

të krahinës Goricë-Tarabosh me vijën e kufirit të shënuar nga anëtarët e këtij 

komisioni  
Podgoricë, më 26 maj 1914 541 

460.  

Kërkesë e ministrit të Jashtëm, kontit Berchtold, drejtuar konsullit Halla në 

Shkodër, për të sqaruar sa më parë me imzot Serreqin incidentin që kishte 

ndodhur lidhur me priftin ushtarak  
Vjenë, më 26 maj 1914 542 

461.  

Njoftim i Ministrisë së Jashtme drejtuar konsullit austro-hungarez Halla në 

Shkodër për dërgimin e disa librave që nevoiteshin për shkollën shqipe në 

atë qytet  
Vjenë, më 26 maj 1914 542 
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462.  

Njoftim i konsullit austro-hungarez Kohlruss dërguar ministrit të Jashtëm, 

kontit Berchtold mbi këshillat që i kishte dhënë imzot Mjedës për 

domosdoshmërinë e sjelljes korrekte të klerit katolik ndaj autoriteteve 

malazeze  
Prizren, më 26 maj 1914 543 

463.  

Njoftim i të ngarkuarit me Punë austro-hungarez, Lövental dërguar ministrit 

të Jashtëm, kontit Berchtold mbi pavërtetësinë e lajmeve për një grindje të 

ashpër midis tij dhe përfaqësuesit italian  
Durrës, më 26 maj 1914 543 

464.  

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

kontit Berchtold, mbi përpjekjet e Alush Lohjes për rikthimin e Esat Pashë 

Toptanit në pushtet  
Shkodër, më 26 maj 1914 544 

465.  

Njoftim i të ngarkuarit me Punë austro-hungarez, Lövental, dërguar 

ministrit të Jashtëm, kontit Berchtold mbi të dhënat që ai kishte mbledhur 

lidhur me përpjekjet e Princ Wied-it për të marrë si këshilltar të tij 

këshilltarin e legatës gjermane, Nadolny  
Durrës, më 26 maj 1914 545 

466.  

Njoftim i të ngarkuarit me Punë austro-hungarez, Lövental, dërguar 

ministrit të Jashtëm, kontit Berchtold, mbi dërgimin e një valixheje nga 

shtëpia e Esat Toptanit në legatën italiane gjatë operacionit për arrestimin e 

tij  
Durrës, më 26 maj 1914 545 

467.  

Njoftim i të ngarkuarit me Punë austro-hungarez, Lövental dërguar ministrit 

të Jashtëm, kontit Berchtold, mbi mënyrën e realizimit të postës diplomatike 

nëpërmejt anijeve ushtarake austro-hungareze  
Durrës, më 26 maj 1914 546 

468.  

Njoftim i ambasadorit austro-hungarez, kontit Szécsen, për ministrin e 

Jashtëm, kontin Berchtold, mbi një intervistë që do të jepte në shtyp gjenerali 
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Sherif Pasha ku akuzohej Austro-Hungaria se po punonte për dëbimin e 

Princ Wied-it dhe zëvendësimin e tij me princin turk Burhanettin  
Paris, më 26 maj 1914 546 

469.  

Njoftim i Shefit të Shtabit të Përgjithshëm të ushtrisë austro-hungareze për 

Ministrinë e Luftës, mbi fillimin e bisedimeve midis Komisionit 

Ndërkombëtar të Kontrollit që përfaqësonte qeverinë shqiptare dhe 

kryengritësve  
Raguzë, 26 maj 1914 547 

470.  

Informacion i konsullit austro-hungarez, Halla, dërguar Ministrisë së 

Jashtme mbi synimet e rektorit të jezuitëve Della Pietra, për të zbatuar në 

shkollat françeskane programin e shkollave tiroleze dhe kërkesën e tij për 

ndihmë nga qeveria austro-hungareze  
Shkodër, më 26 maj 1914 548 

471.  

Njoftim i ambasadorit austro-hungarez, kontit Mensdorff, për ministrin e 

Jashtëm, kontin Berchtold, mbi kundërshtimin e qeverisë britanike për 

dërgimin e detashmentit të forcave ndërkombëtare nga Shkodra në Durrës  
Londër, më 26 maj 1914 549 

472.  

Raport i ambasadorit austro-hungarez, Mérey, dërguar ministrit të Jashtëm, 

kontit Berchtold, mbi bisedën e zhvilluar me ministrin e Jashtëm italian i cili 

kishte këmbëngulur se largimi i Esat Pashës ishte shkaktuar nga elementët 

austrofilë  
Romë, më 26 maj 1914 549 

473.  

Raport i ambasadorit austro-hungarez, Mérey, dërguar ministrit të Jashtëm, 

kontit Berchtold, mbi bisedën e zhvilluar me ministrin e Jashtëm italian, i cili 

e kishte njoftuar se kishte refuzuar të priste Esat Pashën  
Romë, më 26 maj 1914 550 

474.  

Njoftim i ministrit të Jashtëm, kontit Berchtold për ambasadorin austro-

hungarez, Mérey, në Romë mbi porositë që kishte dhënë ai për një sjellje 

miqësore të marinarëve austro-hungarezë në Durrës, kundrejt atyre italianë  
Budapest, më 26 maj 1914 551 
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475.  

Njoftim i ministrit të Jashtëm, kontit Berchtold për ministrin austro-

hungarez në Bukuresht, kontin Czernin, mbi miratimin e dërgimit të forcave 

austro-hungareze nga Shkodra në Durrës, në bashkëpunim me Italinë  
Budapest, më 26 maj 1914 552 

476.  

Njoftim i ministrit të Jashtëm, kontit Berchtold për ambasadorin austro-

hungarez, Mérey, mbi ndryshimin e mënyrës së korrespondencës 

diplomatike për të shpejtuar dërgimin e informacioneve nga Shqipëria në 

Romë  
Budapest, më 26 maj 1914 553 

477.  

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

kontit Berchtold, mbi ndalimin e dërgimit të forcave ndërkombëtare nga 

Shkodra në Durrës si rezultat i mosmarrëveshjeve midis qeverive të Fuqive 

të Mëdha  
Shkodër, më 26 maj 1914 553 

478.  

Njoftim i konsullit austro-hungarez Majerhauser për legatën në Durrës mbi 

ndodhjen e Aziz Pashë Vrionit me 400 vullnetarë në Lushnjë  
Vlorë, më 26 maj 1914 554 

479.  

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

kontit Berchtold, mbi mbledhjen e rreth 3000 forcave vullnetare të 

komanduara nga Preng Pasha në Lezhë  
Shkodër, më 26 maj 1914 554 

480.  

Njoftim i Komandës së Flotiljes së Kryqëzorëve austro-hungarezë përmes 

bazës navale në Kastelnuovo, dërguar Ministrisë së Luftës mbi zbarkimin e 

marinarëve austro-hungarezë dhe italianë në Durrës për të ruajtur pallatin e 

Princ Wied-it dhe legatat respektive  
Durrës, 26 maj 1914 555 

481.  

Raport i kapitenit austro-hungarez, baronit Klingspor, dërguar Ministrisë së 

Luftës, mbi ngjarjet që kishin ndodhur në Durrës gjatë periudhës 17-20 maj 

1914  
Durrës, më 26 dhe 27 maj 1914 555 
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482.  

Relacioni plotësues i ngjarjeve në Durrës për periudhën 21 deri më 24 maj 

1914, nga kapiteni i fregatës, perandorake e mbretërore, Adolf Shmid, 

paraqitur Ministrisë së Luftës  
Durrës, më 27 maj 1914 560 

483.  

Raport i Bazës së Marinës austro-hungareze në Pola dërguar Ministrisë së 

Luftës mbi hyrjen në portin e Durrësit të dy anijeve luftarake austro-

hunagreze  
Pola, më 27 maj 1914 564 

484.  

Raport i ambasadorit austro-hungarez, Mérey, dërguar ministrit të Jashtëm, 

kontit Berchtold, mbi bisedën e zhvilluar me ministrin e Jashtëm italian, San 

Giuliano lidhur me çështjen e krijimit të administratës shqiptare në Shkodër  
Romë, më 27 maj 1914 564 

485.  

Njoftim i konsullit austro-hungarez për ministrin e Jashtëm, kontin 

Berchtold, lidhur me largimin e trupave malazeze nga Gashi  
Shkodër, më 27 maj 1914 565 

486.  

Kërkesë e ministrit të Jashtëm, kontit Berchtold, drejtuar konsullit të 

Përgjithshëm austro-hungarez Zambauer, për të hetuar lidhur me një 

incident që kishte ndodhur në katedralen e Shkodrës me detashmentin 

italian  
Vjenë, më 27 maj 1914 566 

487.  

Njoftim i konsullit austro-hungarez, Kohlruss, për Ministrinë e Jashtme 

lidhur me lëvizjen e forcave ushtarake serbe në drejtim të Lumës dhe 

Manastirit  
Prizren, më 27 maj 1914 567 

488.  

Raport sekret i legatës austro-hungareze dërguar ministrit të Jashtëm, kontit 

Berchtold, mbi përmbajtjen dhe shkëmbimin e sinjaleve midis dy shtëpive në 

Durrës të banuara nga italianë dhe kryengritësve në Rrashbull  
Durrës, më 27 maj 1914 567 
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489.  

Njoftim i konsullatës austro-hungareze në Korfuz, për ministrin e Jashtëm, 

kontin Berchtold, lidhur me mënyrën se si ishin pritur nga opinioni grek 

lajmet për trazirat në Shqipëri  
Korfuz, më 27 maj 1914 570 

490.  

Njoftim i konsullatës austro-hungareze në Shkodër, për ministrin e Jashtëm, 

kontin Berchtold lidhur me kërkesën e malësorëve katolikë të mbledhur në 

Lezhë që Princ Wied-i të shkonte atje për t’i vizituar ata  
Shkodër, më 27 maj 1914 571 

491.  

Njoftim i konsullit austro-hungarez, Halla, për ministrin e Jashtëm, kontin 

Berchtold, lidhur me largimin e malësorëve katolikë nga Durrësi për në 

Shkodër  
Shkodër, më 27 maj 1914 572 

492.  

Relacion shtesë i kapitenit austro-hungarez, baronit Klingspor dërguar 

Ministrisë së Luftës mbi ngjarjet e ndodhura në Durrës, më 19 maj 1914  
Durrës, më 27 maj 1914 572 

493.  

Njoftim i konsullit austro-hungarez, Halla, për ministrin e Jashtëm, kontin 

Berchtold, lidhur me furnizimin me bukë të malësorëve katolikë të 

mbledhur në Lezhë  
Shkodër, më 27 maj 1914 573 

494.  

Njoftim i të ngarkuarit me Punë austro-hungarez, Lövental, dërguar 

ministrit të Jashtëm, kontit Berchtold, mbi falsitetin e lajmeve se në një 

mbledhje të nacionalistëve shqiptarë ishte kërkuar aneksimi i Shqipërisë nga 

Austro-Hungaria  
Durrës, më 27 maj 1914 574 

495.  

Njoftim i të ngarkuarit me Punë austro-hungarez, Lövental, dërguar 

ministrit të Jashtëm, kontit Berchtold mbi imbarkimin e oficerëve austro-

hungarezë në një anije lufte për t’iu shmangur përleshjeve me kryengritësit  
Durrës, më 27 maj 1914 575 
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496.  

Njoftim i të ngarkuarit me Punë austro-hungarez, Lövental, dërguar 

ministrit të Jashtëm, kontit Berchtold se kryengritësit nuk i kishin dorëzuar 

topat dhe mitralozët  
Durrës, më 27 maj 1914 575 

497.  

Njoftim i të ngarkuarit me Punë austro-hungarez, Lövental, dërguar 

ministrit të Jashtëm, kontit Berchtold, mbi vajtjen e Komisionit 

Ndërkombëtar të Kontrollit në Kavajë, për t’u takuar me kryengritësit  
Durrës, më 27 maj 1914 576 

498.  

Njoftim i të ngarkuarit me Punë austro-hungarez, Lövental, dërguar 

ministrit të Jashtëm, kontit Berchtold, mbi veprimet e tij gjatë kohës kur në 

Durrës ishte përhapur paniku për ardhjen e kryengritësve  
Durrës, më 27 maj 1914 577 

499.  

Njoftim i të ngarkuarit me Punë austro-hungarez, Lövental, dërguar 

ministrit të Jashtëm, kontit Berchtold mbi vendosmërinë e malësorëve 

katolikë të mbledhur në Lezhë, për të mos u shpërndarë pa u takuar më parë 

me Princ Wied-in  
Durrës, më 27 maj 1914 577 

500.  

Njoftim i ambasadorit austro-hungarez, kontit Szögyenyi, dërguar ministrit 

të Jashtëm, kontit Berchtold, mbi ndryshimin e qëndrimit të ministrit të 

Jashtëm gjerman, lidhur me dërgimin e trupave ndërkombëtare nga Shkodra 

në Durrës  
Berlin, më 27 maj 1914 578 

501.  

Njoftim i ministrit austro-hungarez, Ottokar Czernin dërguar ministrit të 

Jashtëm, kontit Berchtold mbi qëndrimin e mbretit rumun ndaj ngjarjeve në 

Shqipëri  
Bukuresht, më 27 maj 1914 579 

502.  

Njoftim i ambasadorit austro-hungarez, baronit Mittag, dërguar ministrit të 

Jashtëm, kontit Berchtold, mbi udhëzimin analog që kishte marrë edhe 

përfaqësuesi italian për të kontrolluar oficerët turq që dërgoheshin në 

Shqipëri  
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Pera, më 27 maj 1914 579 

503.  

Njoftim i ambasadorit austro-hungarez, kontit Szécsen, dërguar ministrit të 

Jashtëm, kontit Berchtold mbi intervistën që kishte dhënë Sherif Pasha në 

shtypin francez lidhur me ngjarjet në Shqipëri në të cilën ai bënte përgjegjës 

Komitetin Xhonturk dhe qeverinë austro-hungareze  
Paris, më 27 maj 1914 580 

504.  

Njoftim i ambasadorit austro-hungarez, Mérey, dërguar ministrit të Jashtëm, 

kontit Berchtold, mbi informacionet që i ishin dhënë nga Ministria e Jashtme 

italiane se midis marinarëve të dy vendeve në Durrës mbretëronte harmonia 

e plotë  
Romë, më 27 maj 1914 581 

505.  

Njoftim i ambasadorit austro-hungarez, Mérey, dërguar ministrit të Jashtëm, 

kontit Berchtold, mbi lajmet e shtypit italian për largimin e oficerëve austro-

hungarezë nga Durrësi dhe efektet e këtyre lajmeve  
Romë, më 27 maj 1914 581 

506.  

Njoftim i ambasadorit austro-hungarez, Mérey, dërguar ministrit të Jashtëm, 

kontit Berchtold, mbi informacionet që i ishin dhënë nga Ministria e Jashtme 

italiane se Gjermania ende ishte kundër dërgimit të forcave ndërkombëtare 

nga Shkodra në Durrës  
Romë, më 27 maj 1914 582 

507.  

Relacion i kapitenit të fregatës austro-hungareze, A. Shmid dërguar 

Ministrisë së Luftës mbi ngjarjet që kishn ndodhur nga 18 deri më 23 maj në 

Durrës  
Vjenë, më 27 maj 1914 582 

508.  

Njoftim i komandës së flotiljes të kryqëzorëve dërguar ministrisë austro-

hungareze të Luftës mbi ecurinë e negociatave me kryengritësit  
27 maj 1914 588 

509.  

Njoftim i konsullit austro-hungarez, Jeliçka, dërguar ministrit të Jashtëm, 

kontit Berchtold, mbi lëvizje forcash ushtarake në Kosovë dhe për 

rekuizimin e kafshëve të ngakesës së popullsisë shqiptare nga autoritetet 

serbe  
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Shkup, më 27 maj 1914 588 

510.  

Protestë e përfaqësuesve të Plavës e Gucisë adresuar ministrave të Jashtëm 

të Fuqive të Mëdha kundër krimeve të forcave ushtarake malazeze mbi 

popullsinë shqiptare, me synim spastrimin etnik të saj  
Shkodër, më 27 maj 1914 589 

511.  

Telegram i konsullit austro-hungarez, Majerhauser, dërguar presidentit të 

një firme tregtare austriake, të cilit i kërkon ardhjen në Vlorë për të zgjidhur 

mosmarrëveshjet me kreditorët vendas.  
Vlorë, më 27maj 1914 590 

512.  

Njoftim i të ngarkuarit më Punë austro-hungarez, Lövental, për ministrin e 

Jashtëm, kontin Berchtold, mbi takimin e Komisionit Ndërkombëtar të 

Kontrollit me kryengritësit në Tiranë  
Durrës, më 27 maj 1914 590 

513.  

Njoftim i konsullit austro-hungarez, Halla, për ministrin e Jashtëm, kontin 

Berchtold, mbi ankesën e banorëve të Plavës e Gucisë në të cilën 

përshkruhen krimet e ushtrisë malazeze kundër tyre  
Shkodër, më 27 maj 1914 591 

514.  

Njoftim i të dërguarit austro-hungarez në Bruksel, Klary, për ministrin e 

Jashtëm, kontin Berchtold mbi gjetjen e një specialisti belg për financat e 

Shqipërisë  
Bruksel, më 28 maj 1914 592 

515.  

Analizë e të dërguarit austro-hungarez në Greqi, Szilassy, paraqitur ministrit 

të Jashtëm, kontit Berchtold mbi vlerën që kishte Shqipëria e Jugut për 

politikën austro-hungareze  
Athinë, më 28 maj 1914 593 

516.  

Njoftim i të dërguarit austro-hungarez në Greqi, Szilassy, për ministrin e 

Jashtëm, kontin Berchtold mbi një tentativë të ushtarakëve grekë për t’u 

shkuar në ndihmë forcave epirote  
Athinë, më 28 maj 1914 596 
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517.  

Njoftim i ministrit të Jashtëm, kontit Berchtold dërguar përfaqësuesve 

diplomatikë në Romë dhe Durrës mbi sugjerimin e qeverisë franceze që 

marrëveshja e arritur midis Komisionit Ndërkombëtar të Kontrollit dhe 

përfaqësuesve epirotë të miratohej nga Princ Wied-i dhe Fuqitë e Mëdha  
Vjenë, më 28 maj 1914 598 

518.  

Notë e Ministrisë së Jashtme austro-hungareze, dërguar ambasadës 

gjermane në Vjenë lidhur me kundërshtimin e një propozimi malazez për një 

shkëmbim territorial me Shqipërinë  
Vjenë, më 28 maj 1914 599 

519.  

Njoftim i konsullatës austro-hungareze, mbi bllokimin e shpërndarjes së disa 

librave për shkollat shqiptare si rezultat i anarkisë në Shqipëri  
Durrës, më 28 maj 1914 599 

520.  

Njoftim i të dërguarit austro-hungarez, Klary për ministrin e Jashtëm, kontin 

Berchtold mbi shtyrjen e një kërkese që do t’i paraqiste qeverisë belge për një 

këshilltar financash të shtetit shqiptar  
Bruksel, më 28 maj 1914 600 

521.  

Udhëzime të ministrit të Jashtëm, kontit Berchtold, për ambasadorin austro-

hungarez, Mérey, që t’i kërkonte ministrit të Jashtëm italian të mos 

favorizonte përpjekjet e Esat Pashës për të vënë dy Fuqitë e Adriatikut 

përballë njëra-tjetrës në Shqipëri  
Budapest, më 28 maj 1914 601 

522.  

Njoftim i ministrit të Jashtëm, kontit Berchtold për ambasadorin austro-

hungarez në Romë, Mérey, dhe të dërguarin në Shqipëri Lövental, lidhur me 

porositë që i ishin dhënë përfaqësuesit italian baron Aliotti-t, për të mos i 

dhënë asnjë mbështetje Esat Pashës  
Budapest, më 28 maj 1914 602 

523.  

Njoftim i ministrit të Jashtëm, kontit Berchtold, për ambasadorin austro-

hungarez në Romë, Mérey lidhur me kërkesën e malësorëve të mbledhur në 

Lezhë, për të takuar Princ Wied-in  
Vjenë, më 28 maj 1914 603 
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524.  

Njoftim i ministrit të Jashtëm, kontit Berchtold për të ngarkuarin me Punë në 

Durrës, Lövental, lidhur me nisjen për në Shqipëri të disa oficerëve rusë  
Vjenë, më 28 maj 1914 603 

525.  

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

të Jashtëm, kontit Berchtold mbi falenderimet që i kishte shprehur kadiu i 

Shkodrës, legatës italiane për dërgimin e Esat Pashës në Itali  
Shkodër, më 28 maj 1914 604 

526.  

Njoftim i të dërguarit austro-hungarez, Lövental, dërguar ministrit të 

Jashtëm, kontit Berchtold mbi propozimin e përfaqësuesve italianë dhe 

gjermanë për të dërguar një detashment austro-italo-gjerman në Durrës  
Durrës, më 28 maj 1914 605 

527.  

Njoftim i komandës së flotiljes austro-hungareze për Ministrinë e Luftës, mbi 

nisjen e konsullit Kral, nga Durrësi për në Vlorë dhe mbi mungesën e 

rezultateve në bisedimet me kryengritësit  
Vjenë, më 28 maj 1914 606 

528.  

Njoftim i konsullit austro-hungarez, Majerhauser, dërguar Ministrisë së 

Jashtme mbi arrestimin dhe burgosjen e Dervish Biçakut në Vlorë  
Vlorë, më 28 maj 1914 606 

529.  

Njoftim i të dërguarit austro-hungarez, Lövental, për ministrin e Jashtëm, 

kontin Berchtold, lidhur me lajmet e përhapura në Tiranë për rikthimin e 

Esat Pashës  
Durrës, më 28 maj 1914 607 

530.  

Njoftim i të dërguarit austro-hungarez, Lövental, për ministrin e Jashtëm, 

kontin Berchtold lidhur me disa sinjale që jepeshin me drita nga një shtëpi 

në Durrës  
Durrës, më 28 maj 1914 607 

531.  

Njoftim i konsullit austro-hungarez, Kral, dërguar ministrit të Jashtëm, 

kontit Berchtold mbi kërkesat e popullsisë së Krujës dhe vullnetarëve të 
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mbledhur në Lushnjë nën komandën e Azis Pashë Vrionit drejtur Princ 

Wied-it që të jepte urdhër për të sulmuar kryengritësit  
Vlorë, më 28 maj 1914 608 

532.  

Njoftim i konsullit austro-hungarez, Kral dërguar ministrit të Jashtëm, kontit 

Berchtold lidhur me sugjerimin e Komisionit Ndërkombëtar të Kontrollit që 

Fuqitë e Mëdha të protestonin fuqimisht në Stamboll për rolin e oficerëve 

xhonturq në kryengritjen e Shqipërisë së Mesme  
Vlorë, më 28 maj 1914 608 

533.  

Telegram i bazës navale austro-hungareze në Pola, dërguar Ministrisë së 

Luftës mbi lëvizje anijesh austro-hungareze dhe mbi tratativat që po vijonin 

me kryengritësit në Shqipërinë e Mesme  
Vjenë, më 28 maj 1914 609 

534.  

Njoftim i ambasadorit austro-hungarez në Francë, dërguar ministrit të 

Jashtëm, kontit Berchtold, lidhur me kërkesat që kryengritësit i kishin 

paraqitur Komisionit Ndërkombëtar të Kontrollit  
Paris, më 28 maj 1914 609 

535.  

Njoftim nga përfaqësia austro-hungareze, mbi lajmin e botuar nga gazeta 

britanike “The Telegraf”, lidhur me kërkesat që kryengritësit i kishin 

paraqitur Komisionit Ndërkombëtar të Kontrollit  
Londër, më 28 maj 1914 610 

536.  

Njoftim nga përfaqësia austro-hungareze mbi qëndrimin e qarqeve politike 

gjermane ndaj situatës në Shqipëri  
Berlin, më 28 maj 1914 610 

537.  

Njoftim i Ministrisë së Jashtme, dërguar përfaqësisë austro-hungareze në 

Durrës, mbi gjendjen e import-eksportit në portin e Durrësit  
Vjenë, më 28 maj 1914 611 

538.  

Raport i kapitenit Hajnrih Vojko, dërguar Komandës së Detashmentit 

austro-hungarez, lidhur me mbledhjen e malësorëve katolikë në Lezhë për 

t’u angazhuar në ndihmë të Princ Wied-it në Durrës  
Lezhë, më 28 maj 1914 611 
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539.  

Kërkesë e konsullit austro-hungarez, Halla, drejtuar ministrit të Jashtëm, 

kontit Berchtold lidhur me financimin e famullive shqiptare për kutitë 

sanitare  
Shkodër, më 28 maj 1914 614 

540.  

Njoftim i agjencisë Stefani, për takimin e ambasadorit austro-hungarez në 

Romë me Ismail Qemalin  
Romë, më 29 maj 1914 615 

541.  

Informacion i ministrit austro-hungarez Lövental dërguar Ministrisë së 

Jashtme mbi planet italiane për zëvendësimin e Princ Wied-it me Dukën e 

Ambrucës  
Durrës, më 29 maj 1914 615 

542.  

Njoftim i të ngarkuarit austro-hungarez, Lövental, për ministrin e Jashtëm, 

kontin Berchtold se kishte kundërshtuar udhëtimin e Princ Wied-it për në 

Lezhë dhe synimin për të angazhuar malësorët katolikë kundër 

kryengritësve në Shqipërinë e Mesme nga rreziku i një lufte fetare  
Durrës, më 29 maj 1914 616 

543.  

Raport i ministrit të Jashtëm, kontit Berchtold shpërndarë si buletin ditor 

mbi bisedën e zhvilluar me ambasadorin italian, Dukën e Avarnës lidhur me 

çështjen e komandës së detashmentit ndërkombëtar që parashikohej të 

dërgohej në Durrës  
Budapest, më 29 maj 1914 617 

544.  

Përgjigje e ministrit të Jashtëm, kontit Berchtold dërguar konsullit austro-

hungarez, Halla lidhur me lutjen e dy mësuesve shqiptarë për të frekuentuar 

kurset verore pedagogjike në Vjenë  
Vjenë, më 29 maj 1914 618 

545.  

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

Jashtëm, kontit Berchtold mbi zemërimin e shqiptarëve ndaj Italisë. 

Bashkëngjitur edhe një artikull të gazetës Shkypnia e Re mbi këtë çështje  
Shkodër, më 29 maj 1914 619 
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546.  

Raport i atasheut ushtarak austro-hungarez në Beograd, major Gelinik 

dërguar Shefit të Shtabit të Përgjithshëm të ushtrisë mbi qëndrimin e Serbisë 

ndaj situatës së krijuar në Shqipëri  
Beograd, më 29 maj 1914 621 

547.  

Informacion i Pleinert, dërguar Vjenës, mbi udhëtimin e një vapori italian 

nga Greqia për në Brindisi  
Athinë, më 29 maj 1914 623 

548.  

Udhëzime të Ministrisë së Jashtme austro-hungareze për ambasadorin 

Mérey në Romë, mbi qëndrimin që duhej të mbante kundrejt autoriteteve 

italiane në rast se ministri i Jashtëm italian San Giuliano priste Esat Pashë 

Toptanin  
Budapest, më 29 maj 1914 623 

549.  

Informacion i Ministrisë së Jashtme austro-hungareze për Lövental në 

Durrës mbi Ismail Qemalin  
Vjenë, më 29 maj 1914 624 

550.  

Informacion i konsullatës austro-hungareze në Shkodër, për Ministrinë e 

Jashtme mbi materialet shkollore të porositura tek një firmë tregtare  
Shkodër, më 29 maj 1914 625 

551.  

Njoftim i konsullit austro-hungarez të Shkodrës, për Ministrinë e Jashtme në 

Vjenë, lidhur me materialet mësimore që duheshin dërguar për furnizimin e 

disa shkollave në këtë qytet  
Shkodër, më 29 maj 1914 625 

552.  

Lista e librave që nevojiteshin për shkollat katolike të Shkodrës, dërguar nga 

konsullata austro-hungareze e këtij qyteti në Vjenë  
Shkodër, më 29 maj 1914 626 

553.  

Kërkesë e konsullit austro-hungarez në Shkodër drejtuar Ministrisë së 

Jashtme lidhur me dërgimin e librave për shkollat katolike  
Shkodër, më 29 maj 1914 628 
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554.  

Informacion i konsullatës austro-hungareze në Shkodër për Ministrinë e 

Jashtme mbi pakënaqësinë e krijuar midis popullsisë katolike shqiptare 

kundrejt Italisë  
Shkodër , më 29 maj 1914 629 

555.  

Informacion i konsullit austro-hungarez, Halla, mbi editorin e gazetës 

“Shkypnia” dhe ndalimin e saj nga koloneli Phillips  
Shkodër , më 29 maj 1914 630 

556.  

Udhëzime të Ministrisë së Jashtme austro-hungareze për ambasadorin 

Mérey në Romë, për të protestuar lidhur me veprimtarinë e baron Aliotti-t 

në Shqipëri  
Budapest, më 29 maj 1914 630 

557.  

Komente të Lövental mbi situatën në Shqipëri dhe nevojën e ndryshimit të 

politikës austro-hungareze, përcjellë nga Vjena ambasadorit Mérey në Romë  
Vjenë, më 29 maj 1914 631 

558.  

Udhëzime të Ministrisë së Jashtme austro-hungareze për ambasadorin 

Mérey në Romë, dhe Lövental në Durrës mbi qëndrimin e oficerëve 

austriakë në Shqipëri  
Budapest, më 29 maj 1914 632 

559.  

Njoftim i ambasadorit austro-hungarez në Berlin, kontit Szögyenyi, për 

Vjenën mbi qëndrimin e qeverive britanike dhe gjermane ndaj një propozimi 

italian për të zhvendosur disa nga trupat e tyre nga Shkodra në Durrës  
Berlin, më 29 maj 1914 633 

560.  

Udhëzime të Ministrisë së Jashtme austro-hungareze, për përfaqësitë e saj 

diplomatike mbi qëndrimin që duhej mbajtur ndaj agjitacionit xhonturk në 

Shqipëri  
Vjenë, më 29 maj 1914 634 

561.  

Informacion i ambasadorit austro-hungarez në Romë, Mérey për Ministrinë 

e Jashtme mbi arritjen e Esat Pashës dhe bisedën e zhvilluar midis tij dhe 

ministrit të Jashtëm italian, San Giuliano  
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Romë, më 29 maj 1914 635 

562.  

Sqarime të ambasdorit austro-hungarez në Romë, Mérey, mbi lajmet e 

botuara në shtypin italian rreth largimit të ushtarëve austriakë nga Durrësi  
Romë, më 29 maj 1914 635 

563.  

Njoftim i përfaqësuesit austro-hungarez, Pleinert nga Athina, dërguar 

Vjenës mbi nisjen e disa shqiptarëve me ide myslimane fanatike drejt Vlorës  
Athinë, më 29 maj 1914 636 

564.  

Vërtetim i mësuesit të shkollës katolike në Shkup për furnizimin me material 

mësimor nga konsullata e atjeshme austro-hungareze  
Shkup, më 29 maj 1914 637 

565.  

Udhëzime të Ministrisë së Jashtme austro-hungareze, për konsullin Halla në 

Shkodër, mbi organizimin e meshave për detashmentin ushtarak austro-

hungarez në kishën françeskane  
Vjenë, më 29 maj 1914 637 

566.  

Udhëzime të Ministrisë së Jashtme austro-hungareze, për përfaqësinë në 

Athinë, mbi një ndërhyrje të përbashkët me përfaqësuesin italian pranë 

qeverisë greke kundër një kërcënimi të ri të mundshëm të zonës neutrale 

dhe të Korçës  
Vjenë, më 29 maj 1914 638 

567.  

Udhëzim i ministrit të Jashtëm austro-hungarez, për kontin Szécsen në Paris, 

që t’i komunikonte ministrit të Jashtëm francez, Dymergue përshëndetjen e 

iniciativës së tij për çështjen e Epirit  
Budapest, më 29 maj 1914 638 

568.  

Informacion i konsullatës austro-hungareze në Prizren, dërguar ministrit të 

Jashtëm, Berchtold, mbi propagandën serbofile të disa mirditorëve, pasues të 

Preng Bib Dodës midis fshatrave katolike të kësaj krahine  
Prizren, më 29 maj 1914 639 

569.  

Listë e disa materialeve mësimore për shkollat e Shkodrës hartuar nga 

konsullata austro-hungareze dhe dërguar një firme tregtare për t’i nisur në 

adresën e saj në Shkodër  
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Shkodër, më 29 maj 1914 640 

570.  

Pikëpamje të Kral-it mbi qëndrimin që duhej mbajtur ndaj projektit për 

dërgimin e forcave të Preng Pashës në Shqipërinë e Jugut  
Vlorë, më 30 maj 1914 642 

571.  

Raport i Giesl, dërguar Ministrisë së Jashtme në Vjenë, rreth qëndrimit të 

shtypit serb mbi ngjarjet e fundit në Shqipëri dhe një bisede të zhvilluar me 

kryeministrin Pašić  
Beograd, më 30 maj 1914 643 

572.  

Letër private e shefit të Seksionit në Ministrinë e Jashtme austro-hungareze 

Ippen dërguar sekretarit të Shtetit në ministrinë e Tregtisë së Hungarisë 

lidhur me këshilltarët austro-hungarezë në Shqipëri  
Vjenë,më 30 maj 1914 645 

573.  

Notë e Ministrisë së Jashtme italiane dërguar asaj austro-hungareze mbi 

shtyrjen e diskutimeve për çështjen e administrimit të Shkodrës  
Romë, më 30 maj 1914 646 

574.  

Raport i konsullit Lövental mbi situatën në Durrës dërguar Ministrisë së 

Jashtme në Vjenë dhe prej saj ambasadorit von Mérey në Romë  
Vjenë, më 30 maj 1914 646 

575.  

Informacion i konsullit Lövental dërguar Ministrisë së Jashtme austro-

hungareze, mbi veprimet e dyshimta të kolonelit italian Murikio  
Durrës, më 30 maj 1914 647 

576.  

Informacion i konsullit austro-hungarez në Durrës, Lövental, dërguar Vjenës 

lidhur me rekrutimin e rreth 700 forcave të xhandarmërisë dhe dërgimin e 

tyre në Durrës  
Durrës, më 30 maj 1914 648 

577.  

Informacion i ambasadorit austro-hungarez, Szögyenyi, dërguar Ministrisë 

së Jashtme mbi pikëpamjet e perandorit gjerman Wilhelm rreth situatës në 

Shqipëri  
Berlin, më 30 maj 1914 649 
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578.  

Informacion i ambasadorit austro-hungarez, kontit Szögyenyi, për 

Ministrinë e Jashtme mbi synimet e Princ Wied-it për të kërkuar një forcë 

ndërkombëtare për paqtimin e vendit dhe kundërshtimin e qeverisë 

gjermane për të marrë pjesë në këtë aksion  
Berlin, më 30 maj 1914 649 

579.  

Raport i ambasadorit austro-hungarez Mérey, për Ministrinë e Jashtme mbi 

bisedën e zhvilluar me ministrin e Jashtëm italian rreth takimit të tij me Esat 

Pashën dhe qëndrimit që mbante baroni Aliotti në Shqipëri  
Romë, më 30 maj 1914 650 

580.  

Informacion i baronit Mittag dërguar Ministrisë së Jashtme mbi pohimet e 

ministrit osman të Marinës se qeveria e tij nuk kishte të bënte aspak me 

lëvizjen në Shqipëri  
Pera, më 30 maj 1914 651 

581.  

Informacion i ambasadorit austro-hungarez Mérey, dërguar Ministrisë së 

Jashtme mbi komentet e opinionit publik italian rreth largimit të majorit 

holandez, Sluys nga Shqipëria  
Romë, më 30 maj 1914 651 

582.  

Njoftim i ministrit austro-hungarez, Lövental, dërguar Vjenës, mbi 

ndryshimin pozitiv të qëndrimit të ministrit italian Aliotti ndaj tij  
Durrës, më 30 maj 1914 652 

583.  

Njoftim i konsullit Lövental për Ministrinë e Jashtme në Vjenë mbi sinjalet 

me drita që lëshoheshin nga legata italiane në Durrës  
Durrës, më 30 maj 1914 653 

584.  

Informacion i konsullit austro-hungarez Lövental, për Ministrinë e Jashtme 

mbi qëndrimin e dyshimtë të majorit italian Moltedo dhe frikën e tij nga një 

arrestim i mundshëm  
Durrës, më 30 maj 1914 653 

585.  

Informacion i konsullit austro-hungarez, Kral, për Ministrinë e Jashtme mbi 

grumbullimin e forcave vullnetare nën komandën e Azis Pashë Vrionit dhe 

Bektash Cakranit  
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Vlorë, më 30 maj 1914 654 

586.  

Njoftim i Ministrisë së Jashtme austro-hungareze, për përfaqësitë 

diplomatike në Durrës, Romë dhe Cetinë mbi dëshirën e shfaqur nga qeveria 

malazeze për të dërguar një ministër në Durrës  
Vjenë, më 30 prill 1914 654 

587.  

Informacion i delegatit austro-hungarez në Komisionin e Caktimit të Kufirit 

Verior të Shqipërisë, kolonelit Mietzl, për Ministrinë e Jashtme mbi 

bisedimet rreth caktimit të kufirit në zonën e Taraboshit  
30 maj 1914 655 

588.  

Njoftim i ministrit austro-hungarez Lövental për ministrin e Jashtëm 

Berchtold mbi formimin e qeverisë shqiptare nga Princ Wied-i  
Kastelnuovo, më 30 maj 1914 657 

589.  

Raport i konsullatës austro-hungareze në Shkodër, dërguar ministrit të 

Jashtëm, Berchtold, mbi hyrjen e trupave malazeze në Gash dhe Krasniq  
Shkodër, më 30 maj 1914 657 

590.  

Kërkesë e konsullatës austro-hungareze në Shkup, drejtuar Ministrisë së 

Jashtme për shtimin e pagesave për materialet e blera nga dy shkolla 

katolike të atjeshme  
Shkup, 30 maj 1914 658 

591.  

Sugjerime të konsullit austro-hungarez, Kral, drejtuar ministrit të Jashtëm, 

Berchtold, për të penguar emigrimin e shqiptarëve të Kosovës për në Azinë e 

Vogël duke i vendosur në Shqipëri  
Vlorë, më 30 maj 1914 659 

592.  

Raport i kapitenit të fregatës, Adolf Shmid, dërguar Ministrisë së Luftës mbi 

zbarkimin e dy anijeve austriake në Durrës dhe për misionin e marinarëve të 

tyre në këtë qytet  
Durrës, më 1 qershor 1914 660 

593.  

Raport i konsullit austro-hungarez Halla, dërguar Ministrisë së Jashtme mbi 

marrëdhëniet e detashmentit ushtarak austriak në Shkodër me klerin katolik 

vendas  
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Shkodër, më 31 maj 1914 662 

594.  

Informacion i konsullit austro-hungarez në Prizren dërguar Ministrisë së 

Jashtme mbi raportet e brendshme të klerit katolik në këtë zonë  
Prizren, më 31 maj 1914 667 

595.  

Raport i kapitenit, Artur Klingspor mbi veprimtarinë e dyshimtë të Esat 

Pashë Toptanit ndaj forcave ushtarake që ai komandonte  
Durrës, më 31 maj 1914 668 

596.  

Udhëzime të Ministrisë së Jashtme austro-hungareze për Lövental në 

Durrës, lidhur me rekrutimin e këshilltarëve austro-hungarezë në Shqipëri  
Vjenë, më 31 maj 1914 669 

597.  

Njoftim i ministrit austro-hungarez, Lövental, dërguar Ministrisë së Jashtme 

mbi qëndrimin e Fuqive të Mëdha ndaj dërgimit të forcave të tyre ushtarake 

në Durrës  
Shkodër, më 31 maj 1914 670 

598.  

Njoftim i konsullit austro-hungarez, Halla, dërguar Ministrisë së Jashtme 

mbi arritjen në Shkodër të ish deputetit të Dibrës, Basri Beut  
Shkodër, më 31 maj 1914 670 

599.  

Informacion i konsullit austro-hungarez, Halla, dërguar Ministrisë së 

Jashtme, rreth një bisede me përfaqësuesin italian, i cili kishte pohuar se do 

të zhvilloheshin demonstrata kundër Italisë  
Shkodër, më 31 maj 1914 671 

600.  

Udhëzime të ministrit të Jashtëm, Berchtold, për ambasadorin Mérey në 

Romë, për t’i komunikuar ministrit të Jashtëm italian, kundërshtimin ndaj 

veprimeve të Aliotti-t  
Vjenë, 31 maj 1914 671 

601.  

Njoftim i konsullit Halla, për Ministrinë e Jashtme në Vjenë, mbi një letër që 

myslimanët e Shkodrës u kishin drejtuar kryengritësve në Tiranë  
Shkodër, më 31 maj 1914 672 
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602.  

Informacion i konsullit Halla dërguar ministrit të Jashtëm, Berchtold, mbi 

gjendjen e forcave vullnetare të grumbulluara në Lezhë  
Shkodër, më 31 maj 1914 673 

603.  

Njoftim i përfaqësuesit austro-hungarez në Hagë, dërguar ministrit të 

Jashtëm, Berchtold, mbi një intervistë të majorit holandez, Slyus dhënë 

shtypit rreth ngjarjeve në Shqipëri  
Hagë, më 31 maj 1914 674 

604.  

Informacion i përfaqësisë austro-hungareze në Beograd, mbi komentet e 

shtypit serb, rreth ngjarjeve në Shqipëri, dërguar ministrit të Jashtëm, 

Berchtold  
31 maj 1914 674 

605.  

Raport i ministrit austro-hungarez, Lövental, dërguar Ministrisë së Jashtme 

mbi lidhjet e dyshimta të zyrtarëve italianë me kryengritësit  
Shkodër, më 31 maj 1914 676 

606.  

Njoftim i ministrit austro-hungarez, Lövental, për Ministrinë e Jashtme mbi 

konfiskimin e shifrës sekrete të Esat Toptanit nga nënkoloneli Thomson  
Durrës, më 31 maj 1914 677 

607.  

Njoftim i ministrit austro-hungarez, Lövental, për Ministrinë e Jashtme 

lidhur me përçarjet midis kryengritësve dhe për ndihmën që i kishte ofruar 

Princ Wied-it, Ahmet Zogu  
Durrës, më 31 maj 1914 678 

608.  

Raport i ministrit austro-hungarez, Lövental dërguar Ministrisë së Jashtme 

mbi bisedën e zhvilluar me nënkolonelin Thomson rreth veprimtarisë së 

dyshimtë të diplomatëve dhe oficerëve italianë  
Durrës, më 31 maj 1914 678 

609.  

Informacion i ministrit austro-hungarez, Lövental, dërguar Ministrisë së 

Jashtme mbi shtimin e radhëve të kryengritësve dhe kërkesën e tyre për 

largimin e Princ Wied-it  
Durrës, më 31 maj 1914 679 
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610.  

Njoftim i ministrit austro-hungarez, Lövental, dërguar Ministrisë së Jashtme 

për mosrealizimin e një takimi të kërkuar nga koloneli Thomson, midis 

Princit dhe përfaqësuesve të huaj  
Durrës, më 31 maj 1914 680 

611.  

Informacion i ministrit austro-hungarez, Lövental, dërguar Ministrisë së 

Jashtme mbi armatimet që posedonin kryengritësit dhe xhandarmëria 

shqiptare proqeveritare  
Durrës, më 31 maj 1914 680 

612.  

Informacion i ministrit austro-hungarez, Lövental, dërguar Ministrisë së 

Jashtme, mbi propozimet që agjentët italianë u kishin bërë krerëve shqiptarë 

që të kërkonin vendosjen e dukës së Ambrucës në fronin shqiptar  
Durrës, më 31 maj 1914 681 

613.  

Informacion i ministrit austro-hungarez, Lövental, dërguar Ministrisë së 

Jashtme mbi ardhjen e forcave civile të Preng Bib Dodës  
Durrës, më 31 maj 1914 682 

614.  

Informacion i ministrit austro-hungarez, Lövental, dërguar Ministrisë së 

Jashtme rreth lajmeve të botuara në shtypin evropian për mënyrën e largimit 

të Esat Toptanit  
Durrës, më 31 maj 1914 682 

615.  

Raport i ambasadorit austro-hungarez në Romë, Mérey, dërguar ministrit të 

Jashtëm, Berchtold, mbi bisedën e zhvilluar me Esat Pashë Toptanin  
Romë, më 31 maj 1914 683 

616.  

Njoftim i Ministrisë së Jashtme austro-hungareze dërguar ambasadorit 

Mérey në Romë, mbi udhëtimin me një vapor italian të disa oficerëve turq 

për në Shqipëri  
Vjenë, më 31 maj 1914 684 

617.  

Udhëzime dhe njoftime të ministrit të Jashtëm, Berchtold, për përfaqësitë 

diplomatike lidhur me një ndërhyrje që propozohej pranë qeverisë osmane 

për ndalimin e intrigave promylimane në Shqipëri  
Vjenë, më 31 maj 1914 685 
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618.  

Letër e at Domenico Faccin, komisar i Përgjithshëm i françeskanëve të 

Shqipërisë, drejtuar konsullit austro-hungarez në Shkodër, lidhur me 

ankesat adresuar atij për moslejimin e ushtarakëve austro-hungarezë për të 

ushtruar ritet fetare në kishat françeskane  
Shkodër, më 31 maj 1914 686 

619.  

Informacion i konsullit austro-hungarez në Selanik, drejtuar Minitrisë së 

Jashtme në Vjenë, mbi propagandaën e komitetit islamik në këtë qytet midis 

emigrantëve kosovarë për t’i angazhuar ata përkrah forcave kryengritëse në 

Shqipëri  
Selanik, më 31 maj 1914 688 

620.  

Raport i legatës austro-hungareze, dërguar ministrit të Jashtëm, Berchtold, 

mbi ngjarjet e 23 majit 1914 në Durrës  
Durrës, më 31 maj 1914 688 

621.  

Artikull i gazetës holandeze “Nieuve Rotterdamshe Courant” mbi ngjarjet 

që kishin çuar në arrestimin e Esat Pashë Toptanit  
31 maj 1914 695 

622.  

Njoftim i Ministrisë së Jashtme austro-hungareze për ambasadorin në Romë, 

lidhur me diskutimet e zhvilluara me ambasadorin italian në Vjenë për 

selinë e Komisionit të Kontrollit  
623. 697 

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

Conrad, drejtuar ministrit të Jashtëm, kontit Berchtold, për të ndaluar 

dërgimin e oficerëve të tjerë holandezë në Shqipëri dhe për të shpejtuar 

dërgimin e oficerëve austro-hungarezë  
Pa datë 697 

624.  

Udhëzime të ministrit të Jashtëm, kontit Berchtold dërguar përfaqësuesit 

austro-hungarez në Komisionin Ndërkombëtar të Kontrollit, Kral mbi 

qëndrimin që duhej të mbante lidhur me përcaktimin e vendvendosjes së 

selisë së këtij Komisioni  
Pa datë 698 
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625.  

Njoftim i të ngarkuarit austro-hungarez, Lövental, dërguar ministrit të 

Jashtëm, kontit Berchtold lidhur me arsyet e largimit të tij përkohësisht nga 

qyteti i Durrësit dhe hipja në një anije lufte austro-hungareze  
Pa datë 699 

626.  

Raport i asistentit të Postës perandorake dhe mbretërore, Eduard Shonta mbi 

ngjarjet e ndodhura në Durrës midis datave 19 e 24 maj 1914 700 
627.  

Marrëveshje e nënshkruar midis Komisionit Ndërkombëtar të Kontrollit dhe 

përfaqësuesve të qeverisë vorio-epirote mbi administrimin e krahinave të 

Korçës dhe Gjirokastrës  
Maj, 1914 703 

 
 
Fjalorth i termave osmanë dhe të tjera                                                                707 
Treguesi i emrave                                                                                                 713 


