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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 
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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 
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, 
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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 
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 1 qershor deri më 30 
qershor 1914. Në to jepen informacione kryesisht për zhvillimin e 
kryengritjes antishtetërore në Shqipërinë e Mesme, për ndikimin e saj në 
shkatërrimin e themeleve të shtetit shqiptar, për grupimet që morën pjesë në 
to, mbi qëndrimin e qeverisë shqiptare dhe të Princ Wied-it ndaj saj, mbi 
qëndrimin që mbajtën krerë të ndryshëm shqiptarë dhe mbi pasojat e rënda 
që pati ajo për kombin dhe shtetformimin në Shqipëri. Këto dokumente 
dëshmojnë gjithashtu edhe për pozitën ndërkombëtare të Shqipërisë në prag 
të Luftës Botërore, për politikën e Fuqive të Mëdha dhe të shteteve fqinje 
ndaj saj. Veçanërisht politika e Fuqive të Adriatikut, Italisë e Austro-
Hungarisë zë një vend qendror në këtë vëllim. Ka informacione mbi 
veprimtarinë e Komisionit Ndërkombëtar të Kontrollit dhe qëndrimin e tij e 
të përfaqësuesve të Fuqive të Mëdha ndaj situatës në Shqipëri. Gjithashtu 
pasqyrohet edhe veprimtaria e Komisionit për Caktimin e Kufirit Verior të 
Shqipërisë. 

Të dhëna interesante përmban ky vëllim edhe për veprimtarinë e krerëve 
politikë shqiptarë si Ismail Qemali, Esat Pashë Toptani, Preng Bib Doda, 
Aziz Vrioni, Syrja Vlora etj. 

Përgatitësit për botim kanë treguar një kujdes të veçantë që përmbajtja e 
dokumenteve të jepet e saktë, e qartë, duke e afruar gjuhën e përkthimit me 
atë letrare dhe duke ruajtur sa të ishte e mundur stilin e përkthyesit. Hera-
herës është ndërhyrë edhe me shënime e sqarime plotësuese brenda në tekst 
ose në fund të tij. Dokumentet botohen të plota me përjashtim të rasteve kur 
teksti në origjinal ka qenë i palexueshëm ose i fshirë, si edhe në ndonjë rast 
kur është vlerësuar se informacioni nuk ka pasur lidhje me botën shqiptare. 
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Së fundmi, është një kënaqësi t’u shprehet falënderim dhe mirënjohje 
studiuesve të gjeneratave të ndryshme të Institutit të Historisë, të cilët u 
angazhuan për pasurimin e fondeve të Arkivit të këtij Instituti me 
dokumentet diplomatike të Arkivit të Vjenës, si edhe, aktualisht me 
publikimin e tyre sipas kritereve shkencore bashkëkohore. Një falënderim e 
nderim i veçantë u shkon edhe përkthyesve, të cilët kanë dhënë një kontribut 
të çmuar për sjelljen në shqip të dokumenteve që po shohin sot dritën e 
botimit. 

Së fundi nuk mund të mos përmendim angazhimin në kryerjen e një sërë 
procesesh të rëndësishme për përgatitjen e vëllimit për botim të znj. Meliha 
Balla e Mirela Mihali, të cilat meritojnë një falënderim të veçantë. 

        
 Përgatitësit 
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PASQYRA E  LËNDËS  
 
 
 
 
 
 
 

1.  

Raport i atasheut ushtarak në Romë, kolonel Shepticki, dërguar Shefit të 

Shtabit të Përgjithshëm të ushtrisë austro-hungareze mbi veprimtarinë jo 

zyrtare të Italisë në Durrës  
Romë, më 1 qershor 1914 77 

2.  

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

dhe pajisjeve të nevojshme për Komisionin e Caktimit të Kufirit Verior të 

Shqipërisë  
Vjenë, më 1 qershor 1914 81 

3.  

Raport i legatës austro-hungareze dërguar Ministrisë së Jashtme në Vjenë, 

lidhur me përmbajtjen e një artikulli të gazetës “Politika”, e cila aludonte për 

pushtimin e Shqipërisë nga Austro- Hungaria dhe Italia  
Beograd, më 1 qershor 1914 83 

4.  

Raport i konsullatës austro-hungareze në Maltë, dërguar ministrit të 

Jashtëm, kontit Berchtold mbi nisjen e trupave britanikë që do të 

zëvendësonin forcat e garnizonit në Shkodër  
Maltë, më 1 qershor 1914 84 

5.  

Njoftim i Ministrisë së Jashtme austro-hungareze, dërguar princit Schönburg 

në Romë mbi hyrjen e forcave malazeze në afërsi të Gjakovës dhe krimet që 

kishin kryer ndaj popullsisë katolike shqiptare  
Vjenë, më 1 qershor 1914 85 
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6.  

Njoftim i konsullit austro-hungarez, Mayerhauser, mbi udhëtimin e ministrit 

të Brendshëm shqiptar, Aqif Pasha nga Elbasani për në Durrës  
Vlorë, më 1 qershor 1914 86 

7.  

Raport mbi ngjarjet e ndodhura në periudhën 16-31 maj 1914 paraqitur 

Ministrisë perandorake dhe mbretërore të Luftës nga kontraadmirali Karl 

Saidensacher, komandant i flotiljes së kryqëzorëve  
Vjenë, më 6 qershor 1914 86 

8.  

Njoftim i ministrit të Jashtëm, kontit Berchtold, dërguar përfaqësive në 

Romë dhe Durrës mbi kundërshtimin kategorik nga perandori i Gjermanisë 

të kërkesës së Princ Wied-it për të dërguar në Durrës 3000 forca nga Shkodra  
Vjenë, më 1 qershor 1914 91 

9.  

Njoftim i të dërguarit austro-hungarez, Lövental, për Ministrinë e Jashtme 

në Vjenë, mbi një propozim që admirali italian i kishte bërë kolegut të tij 

austro-hungarez për të zhvilluar një vizitë në Kavajë  
Durrës, më 1 qershor 1914 92 

10.  

Njoftim i ambasadorit austro-hungarez në Romë, Mérey, për Ministrinë e 

Jashtme në Vjenë, mbi kundërshtimin e demarshit të parashikuar për t’u 

bërë në Stamboll kundër veprimeve xhonturke në Shqipëri  
Romë, më 1 qershor 1914 92 

11.  

Njoftim i ambasadorit austro-hungarez, baronit Mittag, për Ministrinë e 

Jashtme mbi kundërshtimin e akuzave për ndërhyrjen turke në Shqipëri nga 

Veziri i Madh  
Pera, më 1 qershor 1914 93 

12.  

Njoftim i ambasadorit austro-hungarez, baronit Mittag, për Ministrinë e 

Jashtme mbi sugjerimin që i kishte bërë homologu i tij italian, që demarshi 

në Portën e Lartë për Shqipërinë të bëhej bashkarisht nga të gjitha Fuqitë e 

Mëdha  
Pera, më 1 qershor 1914 93 
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13.  

Njoftim i Ministrisë së Jashtme austro-hungareze, drejtuar përfaqësive 

diplomatike në Stamboll, Romë dhe Durrës, mbi propagandën xhonturke që 

po zhvillohej në Selanik midis emigrantëve kosovarë në favor të partisë 

proturke në Shqipëri  
Vjenë, më 1 qershor 1914 94 

14.  

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

ambasadorit Mérey në Romë, lidhur me kontrollin e korrespondencës së 

Esat Toptanit nga nënkoloneli Thomson  
Vjenë, më 1 qershor 1914 95 

15.  

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

ambasadorit në Romë, Mérey, dhe të ngarkuarit me punë në Durrës, 

Lövental, mbi një bisedë të ambasadorit francez në Stamboll me Vezirin e 

Madh për aktivitetet xhonturke në Shqipëri  
Vjenë, më 1 qershor 1914 95 

16.  

Njoftim i konsullit austro-hungarez, Mayerhauser, dërguar ministrit të 

Jashtëm, kontit Berchtold, mbi ardhjen e disa oficerëve shqiptarë xhonturq 

nga Stambolli të cilët kishin shfaqur dëshirën për vendosjen e një princi 

mysliman në Shqipëri  
Vlorë, më 1 qershor 1914 96 

17.  

Njoftim i konsullit austro-hungarez, Mayerhauser, dërguar ministrit të 

Jashtëm, kontit Berchtold, mbi rekrutimin e disa vullnetarëve për t’i dërguar 

si xhandarë në Durrës  
Vlorë, më 1 qershor 1914 97 

18.  

Njoftim i konsullit austro-hungarez, Mayerhauser, dërguar ministrit të 

Jashtëm, kontit Berchtold, mbi lajmin që i kishte dhënë Aqif Pasha për 

vrasjen e Arif Hikmetit  
Vlorë, më 1 qershor 1914 98 

19.  

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

kontit Berchtold, mbi udhëtimin drejt Dibrës të disa të rinjve shqiptarë 

myslimanë të shoqëruar nga oficerë serbë 98 
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Shkup, më 1 qershor 1914 98 

20.  

Njoftim i të ngarkuarit me punë austro-hungarez, Lövental, dërguar 

ministrit të Jashtëm, kontit Berchtold, mbi udhëtimin për në Shijak të disa 

nëpunësve dhe gazetarëve italianë  
Durrës, më 1 qershor 1914 99 

21.  

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

ministrit të Jashtëm, kontit Berchtold, mbi kërkesën e Komisionit 

Ndërkombëtar të Kontrollit (KNK) për t’u takuar me Sheh Hamdi Rubickën  
Durrës, më 1 qershor 1914 99 

22.  

Raport i kapitenit austro-hungarez, Vorko, dërguar Komandës së 

Detashmentit austro-hungarez në Shkodër, mbi masat e marra prej tij për 

nisjen e 700 vullnetarëve katolikë nga Shëngjini për në Durrës  
Lezhë, më 1 qershor 1914 100 

23.  

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

kontit Berchtold mbi transportimin e forcave dhe materialeve të shumta 

ushtarake nga Serbia në Kosovë  
Shkup, më 1 qershor 1914 103 

24.  

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

kontit Berchtold mbi bisedën e zhvilluar me Basri Beun  
Shkodër, më 1 qershor 1914 106 

25.  

Njoftim i zëvendëskonsullit austro-hungarez, Kohlruss, dërguar ministrit të 

Jashtëm, kontit Berchtold, mbi lëvizjen e forcave ushtarake serbe në rajonin e 

Prizrenit  
Prizren, më 1 qershor 1914 106 

26.  

Njoftim i zëvendëskonsullit austro-hungarez, Kohlruss, dërguar ministrit të 

Jashtëm, kontit Berchtold, mbi kthimin në Prizren të Hasan Hysen 

Budakovës, të cilin ai e cilëson si të besuar të Serbisë  
Prizren, më 1 qershor 1914 107 
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27.  

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

ministrit të Jashtëm, kontit Berchtold lidhur me bisedën e zhvilluar me 

kardinalin-Sekretar i Shtetit mbi përpjekjet e Fuad Pashës për të takuar Papën  
Romë, më 2 qershor 1914 108 

28.  

Njoftim i ministrit të Jashtëm, kontit Berchtold dërguar përfaqësive 

diplomatike në kryeqytetet e Fuqive të Mëdha evropiane dhe në Durrës mbi 

pranimin e sugjerimit italian që t’i kërkohej qeverisë shqiptare të pranonte 

pa humbur kohë marrëveshjen e Korfuzit  
Vjenë, më 2 qershor 1914 110 

29.  

Udhëzime të ministrit të Jashtëm, kontit Berchtold, dërguar përfaqësuesve 

diplomatikë austro-hungarezë në Romë dhe Durrës mbi qëndrimin që duhej 

të mbanin ndaj një pushimi të mundshëm të Castoldi-t dhe Buchberger-it si 

këshilltarë të kabinetit të Princ Wied-it  
Vjenë, më 2 qershor 1914 111 

30.  

Kopje e relacionit të togerit austro-hungarez, Javor dërguar Shefit të Shtabit 

të Përgjithshëm të ushtrisë mbi informatat që kishte mbledhur lidhur me 

kryengritjen në Shqipërinë e Mesme  
Durrës, më 2 qershor 1914 113 

31.  

Aneks i një raporti të legatës austro-hungareze i titulluar “Kontribut për 

kritikën e gjendjes ekonomike aktuale në Shqipëri”  
Durrës, më 2 qershor 1914 115 

32.  

Njoftim i ministrit të Jashtëm, kontit Berchtold, dërguar të ngarkuarit me 

punë austro-hungarez në Durrës se kishte hequr dorë nga ndërhyrja në 

Hagë për të diskutuar mbi mosmarrëveshjet me oficerët holandezë në 

Shqipëri  
Vjenë, më 2 qershor 1914 118 

33.  

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

kontit Berchtold, mbi marrjen e Krujës nga kryengritësit  
Shkodër, më 2 qershor 1914 119 
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34.  

Njoftim i komisionerit austro-hungarez në KNK, Kral dërguar ministrit të 

Jashtëm, kontit Berchtold, mbi pakënaqësinë që kishte shkaktuar tek 

përfaqësuesit e Antantës dhe ai italian ardhja e mirditorëve dhe e 

malësorëve nga Lezha në Durrës  
Durrës, më 2 qershor 1914 119 

35.  

Njoftim i të dërguarit austro-hungarez, Lövental, dërguar ministrit të 

Jashtëm, kontit Berchtold, mbi zbarkimin në Durrës të forcave civile të 

ardhura nga Shëngjini  
Durrës, më 2 qershor 1914 120 

36.  

Njoftim i ministrit të akredituar austro-hungarez, Lövental, dërguar 

ministrit të Jashtëm, kontit Berchtold mbi mbledhjen e një force prej 2000 

vullnetarësh nga Ahmet Zogu për t’i dërguar në Shqipërinë e Jugut dhe 

gatishmërinë e tij për të marshuar kundër kryengritësve në Shqipërinë e 

Mesme nëse këtë e kërkonte Princ Wied-i  
Durrës, më 2 qershor 1914 121 

37.  

Njoftim i ministrit austro-hungarez, Lövental, dërguar ministrit të Jashtëm, 

kontit Berchtold, mbi zënien e Krujës nga kryengritësit  
Durrës, më 2 qershor 1914 122 

38.  

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

kontit Berchtold mbi qëndrimin e ministrit të Jashtëm italian, lidhur me 

demarshin e propozuar pranë qeverisë osmane  
Romë, më 2 qershor 1914 122 

39.  

Njoftim i konsullit austro-hungarez, Mayerhauser, dërguar ministrit të 

Jashtëm, kontit Berchtold, mbi kërkesën që Aziz Pashë Vrioni i kishte 

drejtuar Princ Wied-it për t’i dhënë një portofol ministror  
Vlorë, më 2 qershor 1914 123 

40.  

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

hungarez në Romë, Mérey, mbi dyshimet që ekzistonin lidhur me 

përfshirjen e zyrtarëve italianë në Kryengritjen e Shqipërisë së Mesme  
Vjenë, më 2 qershor 1914 123 
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41.  

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

hungarez në Stamboll, Mittag, se e aprovonte qëndrimin që kishte mbajtur 

lidhur me dyshimet që ekzistonin për përfshirjen e oficerëve xhonturq në 

Kryengritjen e Shqipërisë së Mesme  
Vjenë, më 2 qershor 1914 124 

42.  

Njoftim i kapitenit austro-hungarez, Risbek dërguar zyrës së Evidencës të 

Shtabit të Përgjithshëm dhe Ministrisë së Luftës mbi informatat që kishte 

marrë nga një bisedë e mareshalit të Oborrit të Princ Wied-it, Trotha me një 

informator të tij mbi ngjarjet në Durrës  
Vjenë, më 2 qershor 1914 125 

43.  

Relacion i kapitenit të vaporit austro-hungarez “Admiral Spaun”, 

Konstandin Radei dërguar Ministrisë austro-hungareze të Luftës mbi 

ngjarjet në Durrës gjatë periudhës 21-25 maj 1914  
Vjenë, më 2 qershor 1914 126 

44.  

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

kontit Berchtold mbi pagesën prej 3000 frangash që i ishte bërë Preng Pashës  
Shkodër, më 2 qershor 1914 130 

45.  

Njoftim i konsullatës austro-hungareze në Mitrovicë dërguar ministrit të 

Jashtëm, kontit Berchtold mbi lëvizje trupash ushtarake serbe  
Mitrovicë, më 2 qershor 1914 130 

46.  

Njoftim i konsullit austro-hungarez në Shkup, Jeliçka, dërguar ministrit të 

Jashtëm, Berchtold, mbi transportin e rezervistëve dhe materialeve luftarake 

drejt Dibrës  
Shkup, më 2 qershor 1914 131 

47.  

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

kontit Berchtold, mbi bisedën e zhvilluar me Irfan Bej Ohrin dhe përshtypjen 

që i kishte lënë ai  
Shkodër, më 2 qershor 1914 132 
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48.  

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

kontit Berchtold mbi një mbledhje të zhvilluar në krahinën e Lumës ku ishte 

marrë vendimi për besnikëri ndaj Princ Wied-it  
Prizren, më 2 qershor 1914 133 

49.  

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

kontit Berchtold, për krimet e forcave serbe mbi popullsinë vendase  
Mitrovicë, më 2 qershor 1914 134 

50.  

Procesverbal i kapitenit Jure Vukoçeviq mbi çështjen e pronave të 

kontestuara midis shqiptarëve dhe malazezëve në Vermosh  
Vermosh, më 2/15 qershor 1914 135 

51.  

Njoftim i ambasadorit austro-hungarez, Szögyenyi dërguar ministrit të 

Jashtëm, kontit Berchtold, mbi emërimin e diplomatit gjerman Lucius si i 

dërguar i Gjermanisë në Shqipëri  
Berlin, më 2 qershor 1914 138 

52.  

Njoftim i ministrit të Jashtëm, kontit Berchtold, dërguar përfaqësive 

diplomatike austro-hungareze në Romë dhe Durrës mbi tërheqjen e 

oficerëve austro-hungarezë të artilerisë nga Shqipëria  
Vjenë, më 3 qershor 1914 139 

53.  

Sqarime të Ministrisë së Jashtme austro-hungareze drejtuar Ministrisë së 

Luftës mbi problemet e krijuara në zhvillimin e meshave nga detashmenti 

ushtarak austro-hungarez në Shkodër  
Vjenë, më 3 qershor 1914 140 

54.  

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

kontit Berchtold, mbi përpjekjet që po bënte për kthimin e të arratisurve nga 

Hoti dhe Gruda në shtëpitë e tyre  
Shkodër, më 3 qershor 1914 143 

55.  

Njoftim i ambasadës gjermane në Vjenë, dërguar Ministrisë së Jashtme 

austro-hungareze, mbi përpjekjet e ministrit të Jashtëm grek për të bindur 



 PASQYRA E LËNDËS  17 
 

 

Zografosin që të mos paraqiste kërkesa të reja, duke shfrytëzuar ngjarjet që 

po ndodhnin në Shqipëri  
Vjenë, më 3 qershor 1914 144 

56.  

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

ministrit të Jashtëm, kontit Berchtold, mbi qëndrimin e qeverisë malazeze 

ndaj notës së njohjes që i kishte dërguar Princ Wied-i  
Cetinë, më 3 qershor 1914 145 

57.  

Relacion i kapitenit austro-hungarez, Javor dërguar Ministrisë së Luftës mbi 

veprimtarinë e tij në Durrës  
3 qershor 1914 145 

58.  

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

hungarez në Romë, Mérey, se qeveria gjermane nuk mund të dërgonte trupa 

në Durrës  
Vjenë, më 3 qershor 1914 147 

59.  

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

hungarez Mérey, në Romë, mbi mënyrën se si duhej ta trajtonte çështjen e 

baron Aliotti-t me qeverinë italiane  
Vjenë, më 3 qershor 1914 147 

60.  

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

hungarez, Mérey, në Romë se përfaqësuesi italian në Durrës, baron Aliotti 

nuk kishte informuar qeverinë e tij për faktin se bashkë me katolikët që 

shkuan në Durrës kishin shkuar edhe shumë myslimanë  
Vjenë, më 3 qershor 1914 149 

61.  

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

kontit Berchtold mbi të dhënat që kishte marrë konsulli anglez në Shkup 

lidhur me implikimin e serbëve në Kryengritjen e Shqipërisë së Mesme  
Shkup, më 3 qershor 1914 149 

62.  

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

Jashtëm, kontit Berchtold se kishte vërtetuar që princi Burhanedin ishte në 

Stamboll 150 
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Pera, më 3 qershor 1914 150 

63.  

Njoftim i ministrit të akredituar austro-hungarez, Lövental, dërguar 

ministrit të Jashtëm, kontit Berchtold, mbi kërkesën e 800 vullnetarëve që 

kishin ardhur nga Lezha për të vepruar urgjentisht kundër kryengritësve  
Durrës, më 3 qershor 1914 150 

64.  

Kërkesë e ministrit austro-hungarez, Lövental, drejtuar ministrit të Jashtëm, 

kontit Berchtold, që të informohej më me imtësi dhe shpejtësi për qëndrimet 

që po mbante qeveria italiane ndaj ngjarjeve në Shqipëri  
Durrës, më 3 qershor 1914 151 

65.  

Njoftim i ministrit të akredituar austro-hungarez, Lövental, dërguar 

ministrit të Jashtëm, kontit Berchtold mbi pritjen që do të jepte për 

komandantin e forcave italiane në Durrës  
Durrës, më 3 qershor 1914 151 

66.  

Njoftim i ministrit të akredituar austro-hungarez, Lövental, dërguar 

ministrit të Jashtëm, kontit Berchtold mbi bisedën e zhvilluar me homologun 

e tij italian lidhur me ndalimin e komunikimit të oficerëve e gazetarëve të 

huaj me kryengritësit  
Durrës, më 3 qershor 1914 152 

67.  

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

kontit Berchtold mbi udhëtimin për në Shqipëri të dy të dërguarve të 

komitetit xhonturk të Shkupit  
Shkup, më 3 qershor 1914 153 

68.  

Njoftim i konsullit austro-hungarez, Mayerhauser, dërguar ministrit të 

Jashtëm, kontit Berchtold mbi situatën e rëndë që ishte krijuar në Elbasan  
Vlorë, më 3 qershor 1914 154 

69.  

Njoftim i ministrit austro-hungarez, Otto, dërguar ministrit të Jashtëm, 

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

lidhur me çështjen e Esat Pashë Toptanit dhe mbi opinionin që ekzistonte në 

Malin e Zi për eliminimin e tij  
Cetinë, më 3 qershor 1914 154 
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70.  

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

kontit Berchtold mbi sugjerimet që i kishte bërë kapitenit Vorko, për të mos 

hyrë në diskutime politike me krerët shqiptarë  
Shkodër, më 3 qershor 1914 155 

71.  

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

kontit Berchtold mbi lëvizje forcash dhe municionesh ushtarake serbe  
Shkup, më 3 qershor 1914 156 

72.  

Notë e amabasadës gjermane në Vjenë drejtuar qeverisë austro-hungareze 

për të shfaqur pikëpamjen e saj, lidhur me aprovimin e Protokollit të 

Korfuzit  
Vjenë, më 3 qershor 1914 156 

73.  

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

kontit Berchtold mbi pranimin nga qeveria italiane të sugjerimit të tij për 

shtyrjen e diskutimit të çështjes së zëvendësimit të administratës 

ndërkombëtare në Shkodër  
Romë, më 4 qershor 1914 157 

74.  

Kërkesë e Ministrisë austro-hungareze të Luftës drejtuar Ministrisë së 

Jashtme për tërheqjen e forcave detare nga Durrësi  
Vjenë, më 4 qershor 1914 158 

75.  

Telegram i qendrës së marinës austro-hungareze në Pola, drejtuar Ministrisë 

së Luftës lidhur me hyrjen e një anije luftarake në portin e Durrësit  
Vjenë, më 4 qershor 1914 159 

76.  

Njoftim i konsullit austro-hungarez në Selanik, Pleinert, dërguar ministrit të 

Jashtëm, kontit Berchtold mbi disa shqiptarë që po udhëtonin për t’u 

bashkuar me kryengritjen në Shqipërinë e Mesme  
Selanik, më 4 qershor 1914 159 

77.  

Informacion konfidencial i kapitenit austro-hungarez Javor, dërguar 

Ministrisë austro-hungareze të Luftës mbi zhvillimin e negociatave midis 

Komisionit Ndërkombëtar të Kontrollit dhe kryengritësve 160 
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4 qershor 1914 160 

78.  

Informacion konfidencial i kapitenit austro-hungarez, Javor, dërguar 

Ministrisë austro-hungareze të Luftës mbi rrethimin e Elbasanit nga 

kryengritësit dhe marrjen e Krujës prej tyre  
4 qershor 1914 160 

79.  

Informacion konfidencial i kapitenit austro-hungarez, Javor, dërguar 

Ministrisë austro-hungareze të Luftës ku i bën me dije se, me kërkesën e 

Princ Wied-it, ai po shkonte tek kryengritësit  
4 qershor 1914 161 

80.  

Njoftim i komandës së luftanijes austro-hungareze “Shigetvar” dërguar 

Ministrisë së Luftës, mbi pritjen që do t’u akordonte Princ Wied-i oficerëve 

të kësaj anije  
Vjenë, më 4 qershor 1914 161 

81.  

Raport zbulimi i togerit austro-hungarez, Javor, drejtuar Ministrisë së Luftës 

mbi situatën në kampin e kryengritësve  
4 qershor 1914 162 

82.  

Raport i ambasadorit austro-hungarez, Mérey, dërguar kontit Berchtold, mbi 

bisedën e zhvilluar me ministrin e Jashtëm italian, lidhur me bashkëpunimin 

e italianëve me kryengritësit  
Romë, më 4 qershor 1914 163 

83.  

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

kontit Berchtold, mbi arsyet e mundshme të kundërshtimit të qeverisë 

italiane për angazhimin e malësorëve në luftime kundër kryengritësve  
Romë, më 4 qershor 1914 164 

84.  

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

kontit Berchtold mbi informacionet që kishte transmetuar në Romë, admirali 

italian nga Durrësi, lidhur me bisedimet midis Komisionit Ndërkombëtar të 

Kontrollit dhe kryengritësve  
Romë, më 4 qershor 1914 165 
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85.  

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

dërguar ministrit të Jashtëm, kontit Berchtold mbi shpalljen e gjendjes së 

jashtëzakonshme në Durrës  
Durrës, më 4 qershor 1914 165 

86.  

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

kontit Berchtold mbi ngritjen e flamurit turk në Drisht  
Shkodër, më 4 qershor 1914 166 

87.  

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

kontit Berchtold mbi udhëtimin e Arif Hikmetit nga Dibra për në Beograd  
Shkup, më 4 qershor 1914 166 

88.  

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

kontit Berchtold, mbi një buxhet të veçantë që qeveria italiane i kishte 

caktuar komisarit të saj dhe personelit të tij ndihmës në KNK  
Romë, më 4 qershor 1914 167 

89.  

Njoftim i konsullit austro-hungarez, Mayerhauser, dërguar ministrit të 

Jashtëm, kontit Berchtold, mbi plaçkitjen dhe shkatërrimin e Bilishtit nga 

forcat vorio-epirote dhe për situatën kritike që ekzistonte në Elbasan, Berat 

dhe Lushnjë  
Vlorë, më 4 qershor 1914 167 

90.  

Kërkesë e konsullit austro-hungarez, Mayerhauser, dërguar komisionerit 

Kral që t’i jepte lajme prefektit të Vlorës, mbi situatën në kryeqytet, për t’i 

shpërndarë në zonat ku ishte ndërprerë komunikimi me Durrësin  
Vlorë, më 4 qershor 1914 168 

91.  

Raport i atasheut ushtarak austro-hungarez, majorit Gelinik, dërguar shefit 

të Shtabit të Përgjithshëm të Ushtrisë mbi politikën e maskuar që po ndiqte 

Serbia kundër Shqipërisë  
Beograd, më 4 qershor 1914 169 

92.  

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

kontit Berchtold mbi kapjen e një letre sekrete, e cila provonte 
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bashkëpunimin e autoriteteve serbe me elementët xhonturq kundër qeverisë 

shqiptare  
Shkup, më 4 qershor 1914 171 

93.  

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

Jashtëm, kontit Berchtold mbi krizën në Shqipëri parë në kontekstin e 

marrëdhënieve italo-austro-hungareze  
Romë, më 4 qershor 1914 172 

94.  

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

Jashtëm, kontit Berchtold mbi qëndrimin e qeverisë italiane ndaj Esat Pashë 

Toptanit  
Romë, më 4 qershor 1914 177 

95.  

Raport i ministrit austro-hungarez, Lövental, dërguar ministrit të Jashtëm, 

kontit Berchtold, mbi veprimtarinë e kapitenit Klingspor në Durrës  
Durrës, më 4 qershor 1914 180 

96.  

Kërkesë e ministrit të Jashtëm, kontit Berchtold, drejtuar ambasadorit austro-

hungarez në Romë, Mérey, për të vijuar përpjekjet në lidhje me caktimin e 

këshilltarit belg për financat e Shqipërisë  
Vjenë, më 4 qershor 1914 181 

97.  

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

kontit Berchtold, mbi marrjen në dorëzim të disa librave shkollorë në gjuhën 

shqipe  
Shkodër, më 4 qershor 1914 182 

98.  

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

kryeministrave të Austrisë dhe Hungarisë mbi marrëveshjen e arritur me 

Italinë për dërgimin e specialistëve nga të dy shtetet në Shqipëri  
Vjenë, më 4 qershor 1914 182 

99.  

Njoftim i ministrit të Jashtëm, Berchtold, drejtuar përfaqësive austro-

hungareze në Romë, Durrës, Berlin, Londër, Paris dhe Peterburg mbi 

pranimin e propozimit italian të kompromisit midis qeverisë shqiptare dhe 

krerëve të lëvizjes vorio-epirote 187 
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Vjenë, më 4 qershor 1914 187 

100.  

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

kontit Berchtold, mbi një ekskursion të një delegacioni nga Manastiri në 

Beograd  
Manastir, më 4 qershor 1914 188 

101.  

Procesverbal i mbledhjes së përbashkët të përfaqësuesve të dikastereve të 

qeverive austriake dhe hungareze lidhur me caktimin e këshilltarëve 

specialistë për Shqipërinë  
Vjenë, më 4 qershor 1914 189 

102.  

Raport i komisarit austro-hungarez në KNK, Kral, dërguar ministrit të 

Jashtëm, kontit Berchtold mbi diskutimet me anëtarët e tjerë rreth 

transferimit të selisë së këtij komisioni në Durrës  
Vlorë, më 4 qershor 1914 190 

103.  

Letër e Syrja Bej Vlorës drejtuar konsullit austro-hungarez, Kral, ku kërkon 

shmangien e jehonës që mund t’i jepet pritjes së Ismail Qemalit në Ballplatz  
Romë, më 4 qershor 1914 194 

104.  

Njoftim i komandës së flotiljes së kryqëzorëve austro-hungarezë drejtuar 

Ministrisë së Luftës mbi dështimin e bisedimeve midis KNK dhe krerëve të 

kryengritjes  
Kastelnuovo, më 4 qershor 1914 195 

105.  

Informacion i të dërguarit austro-hungarez, I. V. Bukkuvki, dërguar ministrit 

të Jashtëm, kontit Berchtold mbi diskutimet në Parlamentin Grek lidhur me 

ishullin e Sazanit  
Athinë, më 4 qershor 1914 196 

106.  

Notë e ambasadës gjermane në Vjenë, dërguar qeverisë austro-hungareze, 

ku kërkon mendimin e saj lidhur me kërkesën e qeverisë serbe për të marrë 

Pashtrikun në këmbim të pagesës së një shpërblimi në të holla për 

Shqipërinë  
Vjenë, më 5 qershor 1914 198 
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107.  

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

kontin Berchtold, mbi kërkesën që i kishte parashtruar Sekretarit britanik të 

Shtetit, E. Grey, për të ndërhyrë tek qeveria shqiptare që ajo të zbatonte 

integralisht Protokollin e Korfuzit  
Londër, më 5 qershor 1914 199 

108.  

Njoftim i Ministrisë së Jashtme austro-hungareze dërguar Ministrisë së 

Luftës mbi zhvillimin e meshës së parë në kishën franceskane të Shkodrës 

nga prifti ushtatak i detashmentit austro-hungarez  
Vjenë, më 5 qershor 1914 200 

109.  

Njoftim i komisarit austro-hungarez në KNK, Kral, dërguar ministrit të 

Jashtëm, kontit Berchtold, mbi pranimin e marrëveshjes së Korfuzit nga 

qeveria shqiptare dhe diskutimet në këtë komision rreth modaliteteve të 

zbatimit të saj  
Durrës, më 5 qershor 1914 200 

110.  

Njoftim i Ministrisë së Jashtme austro-hungareze për ambasadën gjermane 

në Vjenë, se ajo e ka pranuar marrëveshjen e Korfuzit dhe sugjeron që Fuqitë 

e Mëdha t’i kërkojnë qeverisë shqiptare ta pranonte atë  
Vjenë, më 5 qershor 1914 202 

111.  

Telegram i bazës navale të flotiljes austro-hungareze të kryqëzorëve dërguar 

ministrisë së Luftës lidhur me paralajmërimin që kishte bërë kontraadmirali 

italian se do të tërhiqte detashmentin italian që mbronte Princ Wied-in nëse 

shpërthenin luftimet me kryengritësit  
Kastelnuovo, më 5 qershor 1914 203 

112.  

Njoftim i togerit austro-hungarez, Javor, dërguar Ministrisë së Luftës se 

kryengritësit nuk kishin pranuar marrëveshjen  
5 qershor 1914 204 

113.  

Njoftim i togerit austro-hungarez, Javor, dërguar Ministrisë së Luftës lidhur 

me mosmarrëveshjet që ekzistonin midis kryengritësve  
5 qershor 1914 204 
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114.  

Njoftim i ambasadorit austro-hungarez në Londër, dërguar ministrit të 

Jashtëm, kontit Berchtold mbi kundërshtimin e E. Grey-t për të dërguar 

detashmentin britanik nga Shkodra në Durrës dhe për sugjerimin e tij se 

mund të pranonte dërgimin e anijeve ushtarake në këtë port  
Londër, më 5 qershor 1914 205 

115.  

Udhëzim i ministrit të Jashtëm, kontit Berchtold, dërguar përfaqësuesve 

diplomatikë austro-hungarezë në Romë dhe në Durrës, për mbrojtjen e Princ 

Wied-it nga marinarët austro-hungarezë edhe nëse ata italianë largoheshin  
Vjenë, më 5 qershor 1914 206 

116.  

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

hungarez në Romë, Mérey mbi propozimin që kishte bërë konsulli ialian në 

Shkodër, Galli që KNK të hetonte çështjen e Esat Pashës  
Vjenë, më 5 qershor 1914 207 

117.  

Njoftim i ambasadorit austro-hungarez, Mérey, për kontin Berchtold, mbi 

bisedën e zhvilluar me ministrin e Jashtëm italian rreth veprimtarisë së 

baron Aliotti-t në Shqipëri  
Romë, më 5 qershor 1914 208 

118.  

Njoftim i ministrit austro-hungarez, Lövental, për ministrin e Jashtëm, 

kontin Berchtold, mbi rishfaqjen e sinjaleve me drita në Durrës  
Durrës, më 5 qershor 1914 209 

119.  

Njoftim i ministrit austro-hungarez, Lövental, për kontin Berchtold, lidhur 

me forcat që mund të mbështesnin qeverinë për shtypjen e kryengritjes  
Durrës, më 5 qershor 1914 210 

120.  

Njoftim i ministrit austro-hungarez, Lövental, për ministrin e Jashtëm, 

kontin Berchtold mbi dyshimet rreth lajmeve për Arif Hikmetin  
Durrës, më 5 qershor 1914 211 

121.  

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

Berchtold mbi udhëtimin e pesë përkrahësve të Arif Hikmetit nga Stambolli 

për në Dibër 212 
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Selanik, më 5 qershor 1914 212 

122.  

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

Berchtold mbi krijimin e një komiteti të fshehtë kombëtar me qëllim që të 

eliminonte armiqtë e Shqipërisë dhe kryesisht krerët e kryengritjes 

myslimane  
Selanik, më 5 qershor 1914 212 

123.  

Njoftim i kapitenit austro-hungarez, Javor, për Ministrinë e Luftës mbi 

arrestimin e disa oficerëve italianë të dyshuar se shkëmbenin sinjale me 

kryengritësit  
5 qershor 1914 213 

124.  

Raport i ministrit austro-hungarez, Otto Czernin, dërguar ministrit të 

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

Jashtëm rus, Neratov, mbi gjendjen në Shqipëri  
St. Peterburg, më 5 qershor 1914 213 

125.  

Vërtetim për marrjen e një subvencioni prej qeverisë austro-hungareze nga 

gazeta “Liri e Shqipërisë” e nënshkruar nga Kristo P. Luarasi  
Sofje, më 5 qershor 1914 215 

126.  

Memorandum i ambasadës britanike në Vjenë, drejtuar qeverisë austro-

hungareze mbi pranimin e marrëveshjes së Korfuzit nga Britania e Madhe  
Vjenë, më 5 qershor 1914 215 

127.  

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

kontit Berchtold, lidhur me urdhrin që qeveria italiane i kishte dhënë 

përfaqësuesit të saj në Bruksel për të mos vonuar zgjedhjen e ekspertit 

financiar për Shqipërinë  
Romë, më 5 qershor 1914 216 

128.  

Procesverbal i mbledhjes së Komisionit Ndërkombëtar për Caktimin e 

Kufijve Veriorë të Shqipërisë, zhvilluar më 6 dhe 7 qershor 1914 si dhe mbi 

një ankesë të popullsisë së Kelmendit kundër keqbërjeve malazeze që i është 

paraqitur këtij komisioni  
Velipojë, më 6, 7 qershor 1914 216 
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129.  

Përgjigje e Ministrisë së Jashtme austro-hungareze dërguar ambasadës 

gjermane në Vjenë mbi çështjen e titullit të Princ Wied-it  
Vjenë, më 6 qershor 1914 222 

130.  

Njoftim i përfaqësuesit austro-hungarez në Komisionin e Kufirit Verior, 

kolonelit Mietzl, dërguar Ministrisë së Jashtme mbi argumentet e paraqitura 

nga qeveria malazeze lidhur me Vermoshin  
Vermosh, më 6 qershor 1914 222 

131.  

Ekstrakt nga raporti i delegatit austro-hungarez në Komisionin e Kufirit 

Verior të Shqipërisë, kolonelit Mietzl, mbi veprimtarinë e këtij komisioni 

gjatë periudhës 22 maj deri më 6 qershor 1914  
6 qershor 1914 224 

132.  

Njoftim i ministrit të Jashtëm, kontit Berchtold, dërguar përfaqësive 

diplomatike në Durrës dhe Romë, mbi rifillimin e luftimeve midis forcave 

vorio-epirote dhe atyre shqiptare në krahinën e Korçës  
Vjenë, më 6 qershor 1914 232 

133.  

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

kontit Berchtold, mbi nervozizmin që kishte shkaktuar në Romë arrestimi i 

oficerit italian në Durrës, Muricchio  
Romë, më 6 qershor 1914 232 

134.  

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

kontit Berchtold, mbi mendimin e shprehur nga Ministria e Jashtme italiane 

se Serbia tani ishte rreziku kryesor për Shqipërinë  
Romë, më 6 qershor 1914 233 

135.  

Njoftim i ministrit austro-hungarez, Lövental, për kontin Berchtold, mbi 

pritjen e baronit Klingspor nga Princ Wied-i dhe për përshtypjet e mira që 

kishin lënë në Shqipëri oficerët austro-hungarezë  
Durrës, më 6 qershor 1914 234 
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136.  

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

hungarez në Durrës, Lövental, i cili duhej të ishte i rezervuar në këshillat që 

do t’i jepte Princ Wied-it  
Vjenë, më 6 qershor 1914 235 

137.  

Njoftim i ministrit austro-hungarez, Lövental, për kontin Berchtold, mbi 

lirimin e dy italianëve të arrestuar më parë me urdhër të Princ Wied-it  
Durrës, më 6 qershor 1914 236 

138.  

Njoftim i të dërguarit austro-hungarez, Lövental për ministrin e Jashtëm, 

kontin Berchtold, mbi bisedën e zhvilluar me homologun e tij italian për 

çështjen e sinjaleve që ishin shkëmbyer midis kryengritësve dhe shtëpisë ku 

ishin strehuar italianët  
Durrës, më 6 qershor 1914 237 

139.  

Njoftim i konsullit austro-hungarez, Mayerhauser, për ministrin e Jashtëm, 

kontin Berchtold, se lajmet e përhapura më parë për vrasjen e Arif Hikmetit 

ishin të pavërteta  
Vlorë, më 6 qershor 1914 238 

140.  

Njoftim i konsullit austro-hungarez, Mayerhauser për ministrin e Jashtëm, 

kontin Berchtold mbi nisjen e forcave vullnetare nga Lushnja në drejtim të 

Elbasanit për të përforcuar trupat qeveritare  
Vlorë, më 6 qershor 1914 238 

141.  

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

Berchtold, mbi dërgimin e armëve nga Durrësi në Lezhë për të armatosur 

forcat vullnetare  
Shkodër, më 6 qershor 1914 239 

142.  

Njoftim i legatës austro-hungareze në Bavari, për ministrin e Jashtëm, kontin 

Berchtold, mbi qëndrimin e kabinetit dhe shtypit bavarez ndaj krizës në 

Shqipëri  
Mynih, më 6 qershor 1914 239 
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143.  

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

Berchtold mbi situatën në Shkodër  
Shkodër, më 6 qershor 1914 241 

144.  

Urdhër i Ministrisë austro-hungareze të Luftës, Seksioni i Marinës, drejtuar 

Komandës së Flotiljes në Durrës për mbrojtjen e Princ Wied-it  
Vjenë, më 6 qershor 1914 244 

145.  

Raport i kapitenit Plahetka, dërguar Ministrisë austro-hungareze të Luftës 

mbi ngjarjet e datave 5-7 qershor në Durrës  
Kastelnuovo, më 6 qershor 1914 245 

146.  

Raport i togerit Javor, dërguar Ministrisë austro-hungareze të Luftës mbi 

ngjarjet në Durrës  
Durrës, më 6 qershor 1914 246 

147.  

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

kontit Berchtold mbi takimin e zhvilluar me Ismail Qemalin  
Romë, më 4 qershor 1914 249 

148.  

NJoftim i ministrit të Jashtëm austro-hungarez, kontit Berchtold për të 

dërguarin në Durrës, Lövental, mbi aprovimin e një subvencioni për Marka 

Gjonin  
Vjenë, më 6 qershor 1914 251 

149.  

Vërejtje të ministrit të Jashtëm austro-hungarez, kontit Berchtold dërguar 

anëtarit të Komisionit të Caktimit të Kufirit Verior të Shqipërisë, kolonelit 

Mietzl mbi çështjen e Vermoshit  
Vjenë, më 6 qershor 1914 251 

150.  

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

kontit Berchtold mbi qëndrimin e qarqeve nacionaliste greke ndaj krizës në 

Shqipëri  
Korfuz, më 6 qershor 1914 253 
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151.  

Informacion i ministrit të akredituar në Durrës, Lövental, dërguar kontit 

Berchtold mbi topat që kryengritësit u kishin zënë forcave qeveritare  
Durrës, më 6 qershor 1914 254 

152.  

Informacion i konsulllit austro-hungarez, Halla, dërguar Ministrisë së 

Jashtme, mbi arritjen e librave shkollore për kolegjin franceskan në Shkodër  
Shkodër, më 6 qershor 1914 255 

153.  

Raport i diplomatit austro-hungarez, Buchberger, dërguar ministrit të 

Jashtëm, kontit Berchtold, lidhur me arsyet e shkarkimit të tij dhe të 

homologut italian Castoldi, si këshilltarë të Princ Wied-it  
Durrës, më 7 qershor 1914 255 

154.  

Njoftim i minstrit të Jashtëm austro-hungarez, kontit Berchtold, dërguar 

përfaqësive diplomatike në kryeqytetet e Fuqive të Mëdha evropiane si dhe 

në Athinë e në Durrës mbi pranimin nga qeveria shqiptare të marrëveshjes 

së Korfuzit dhe miratimin e saj nga qeveria austro-hungareze  
Vjenë, më 7 qershor 1914 259 

155.  

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

kontin Berchtold mbi propozimin e qeverisë italiane për të mbajtur një 

qëndrim të përbashkët kundrejt situatës në Shqipëri  
Romë, më 7 qershor 1914 260 

156.  

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

kontin Berchtold mbi rënien e nervozizmit në qarqet italiane pas lirimit nga 

qeveria shqiptare të nënkolonel Muricchio-s  
Romë, më 7 qershor 1914 261 

157.  

Njoftim i ministrit austro-hungarez, Lövental, për ministrin e Jashtëm, 

kontin Berchtold, mbi presionet që po bënte qeveria italiane ndaj asaj 

shqiptare për shkak të arrestimit të dy agjentëve italianë që kishin 

bashkëpunuar me kryengritësit  
Durrës, më 7 qershor 1914 261 

 

 



 PASQYRA E LËNDËS  31 
 

 

158.  

Njoftim i të dërguarit austro-hungarez, Lövental, për ministrin e Jashtëm 

kontin Berchtold mbi qëndrimet e çuditshme të kolonelit Phillips për të cilin 

mendon se ishte plotësisht nën ndikimin italian  
Durrës, më 7 qershor 1914 262 

159.  

Njoftim i ministrit austro-hungarez, Lövental, për ministrin e Jashtëm, 

kontin Berchtold, mbi shfaqjen e sinjaleve me drita nga zona e kryengritësve  
Durrës, më 7 qershor 1914 263 

160.  

Njoftim i ministrit austro-hungarez në Durrës, Lövental, për ministrin e 

Jashtëm, kontin Berchtold, mbi demonstrimet nacionaliste në mbështetje të 

Princ Wied-it dhe kolonelit Thomson në Durrës  
Durrës, më 7 qershor 1914 263 

161.  

Njoftim i ministrit austro-hungarez, Lövental, për ministrin e Jashtëm, 

kontin Berchtold, mbi arritjen e një marrëveshjeje midis Ahmet Zogut dhe 

Preng Pashës për ta shtypur bashkërisht kryengritjen  
Durrës, më 7 qershor 1914 264 

162.  

Sugjerime të ministrit austro-hungarez, Lövental, adresuar ministrit të 

Jashtëm, kontit Berchtold, mbi veprimet që duhej të kryenin legata dhe 

forcat ushtarake austro-hungareze nëse kryengritësit sulmonin kryeqytetin  
Durrës, më 7 qershor 1914 264 

163.  

Njoftim i komisionerit austro-hungarez, Kral, për ministrin e Jashtëm, kontin 

Berchtold, mbi diskutimet e ashpra në Komisionin Ndërkombëtar të 

Kontrollit, lidhur me kërkesën që kishte bërë qeveria shqiptare për një kredi 

ushtarake që nevojitej për shtypjen e kryengritjes  
Durrës, më 7 qershor 1914 266 

164.  

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

Berchtold, mbi marrëdhëniet e acaruara midis majorit Kroon dhe kolonelit 

Phillips  
Shkodër, më 7 qershor 1914 267 
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165.  

Opinione të ambasadorit austro-hungarez në Rusi, Otto Czernin, 

transmetuar ministrit të Jashtëm, kontit Berchtold mbi këshilltarin e 

ambasadës gjermane të atjeshme, Lucius, i cili ishte caktuar si i dërguari i 

Gjermanisë në Shqipëri  
Shën Peterburg, më 7 qershor 1914 267 

166.  

Njoftim i komandës së flotiljes së kryqëzorëve të marinës austro-hungareze, 

drejtuar Ministrisë së Luftës mbi arrestimin e tre zyrtarëve italianë nga 

xhandarmëria shqiptare  
Kastelnuovo, më 7 qershor 1914 269 

167.  

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

Jashtme, mbi qëndrimin e qeverisë ruse lidhur me vendqëndrimin e 

Komisionit Ndërkombëtar të Kontrollit  
Vlorë, më 7 qershor 1914 269 

168.  

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

Romë, për njoftimin e njëanshëm të legatës italiane nga pala shqiptare lidhur 

me dokumentin e notifikimit që do t’i adresohej qeverisë malazeze nga 

qeveria shqiptare  
Vjenë, [para datës 8 qershor] 1914 270 

169.  

Informacion i komisarit austro-hungarez pranë Komisionit Ndërkombëtar të 

Kontrollit për Shqipërinë, Kral, drejtuar ministrit të Jashtëm, kontit 

Berchtold, mbi mosmarrëveshjet e gjeneralit De Weer me kolonelin Thomson 

dhe me qeverinë shqiptare  
Durrës, më 8 qershor 1914 271 

170.  

Raport i kontraadmiralit Sajdensacher, dërguar Ministrisë austro-hungareze 

të Luftës mbi lidhjet e italianëve me kryengritësit  
Durrës, më 8 qershor 1914 273 

171.  

Informacion i përfaqësuesit austro-hungarez në KNK, Kral, dërguar ministrit 

të Jashtëm, kontit Berchtold mbi kundërshtimin nga shumica e anëtarëve të 

këtij komisioni për marrjen në shërbim të ushtrisë shqiptare e një kapiteni të 

kavalerisë gjermane 275 
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Durrës, më 8 qershor 1914 275 

172.  

Njoftim i Ministrisë së Jashtme austro-hungareze, dërguar përfaqësuesit të 

saj, Lövental, mbi dorëheqjen definitive të këshilltarit pranë qeverisë 

shqiptare Buchberger  
Vjenë, më 8 qershor 1914 276 

173.  

Informacion i ministrit austro-hungarez, Lövental, për Ministrinë e Jashtme, 

mbi mobilizimin e forcave proqeveritare për të shtypur kryengritjen në 

Shqipërinë e Mesme  
Durrës, më 8 qershor 1914 277 

174.  

Mendime të ministrit të Jashtëm austro-hungarez, kontit Berchtold 

transmetuar ambasadorit Mérey në Romë mbi planet serbe për një ndërhyrje 

në Shqipëri  
Vjenë, më 8 qershor 1914 277 

175.  

Njoftim i Ministrisë së Jashtme austro-hungareze, për ministrin e akredituar 

në Durrës, Lövental, mbi udhëtimin e disa oficerëve për në Shqipëri, me 

qëllim që të bashkoheshin me kryengritësit  
Vjenë, më 8 qershor 1914 278 

176.  

Njoftim i baronit Mittag, dërguar Ministrisë së Jashtme austro-hungareze 

mbi udhëtimin e disa vullnetarëve për në Shqipëri me qëllim që të 

bashkoheshin me kryengritësit  
Pera, më 8 qershor 1914 278 

177.  

Informacion i ambasadorit austro-hungarez, Mérey, dërguar Ministrisë së 

Jashtme, mbi rezultatet e hetimeve rreth veprimtarisë së oficerëve italianë në 

Durrës  
Romë, më 8 qershor 1914 279 

178.  

Informacion i ministrit austro-hungarez, Lövental dërguar ministrit të 

Jashtëm, kontit Berchtold mbi qëndrimin që do të mbante ndaj Princ Wied-it  
Durrës, më 8 qershor 1914 280 

 

 



34 B E Q I R  M E T A  
 

179.  

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

dërguar ministrit të Jashtëm, kontit Berchtold, mbi hetimet që po zhvillonte 

Komisioni Ndërkombëtar i Kontrollit për ngjarjet në Durrës  
Durrës, më 8 qershor 1914 281 

180.  

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

dërguar ministrit të Jashtëm, kontit Berchtold, mbi vijimin e sinjaleve me 

drita brenda dhe jashtë qytetit të Durrësit  
Durrës, më 8 qershor 1914 282 

181.  

Njoftim i ministrit austro-hungarez, Lövental, dërguar ministrit të Jashtëm, 

kontit Berchtold, mbi zhvillimin e korrespondencës telegrafike  
Durrës, më 8 qershor 1914 282 

182.  

Informacion i konsullit austro-hungarez, Mayerhauser, dërguar ministrit të 

Jashtëm, kontit Berchtold, mbi lirimin me forcë nga popullsia të disa 

personave të arrestuar, që kishin kundërshtuar rekrutimin e rezervistëve nga 

qeveria  
Vlorë, më 8 qershor 1914 283 

183.  

Informacion i togerit austro-hungarez, Javor, dërguar Ministrisë së Luftës, 

mbi hetimet ndaj kolonelit italian që kishte vepruar kundër qeverisë 

shqiptare  
Durrës, më 8 qershor 1914 284 

184.  

Informacion i ministrit austro-hungarez, Lövental, dërguar ministrit të 

Jashtëm, kontit Berchtold mbi kërkesën e nënkolonelit Thomson për të lejuar 

oficerin austro-hungarez, Klingspor, që të përdorte një top malor  
Durrës, më 8 qershor 1914 284 

185.  

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

kontit Berchtold, mbi festimet e zhvilluara në Shkodër me rastin e ditës së 

kushtetutës italiane  
Shkodër, më 8 qershor 1914 285 
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186.  

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

kontit Berchtold mbi çeljen e ekspozitës tregtare “Regio Musco Commerciale 

di Venecia” në Shkodër  
Shkodër, më 8 qershor 1914 286 

187.  

Raport i ambasadorit austro-hungarez në Peterburg, Szápáry, dërguar 

ministrit të Jashtëm, kontit Berchtold, mbi diskutimin e zhvilluar me 

ministrin e Jashtëm rus, Sazonov, lidhur me çështjen e Vermoshit  
Peterburg, 8 qershor 1914 287 

188.  

Raport i kapitenit austro-hungarez, Risbek, dërguar Ministrisë së Luftës mbi 

përpjekjet e italianëve për të vendosur në fronin shqiptar Esat Pashë 

Toptanin  
Pola, më 8 qershor 1914 288 

189.  

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

konsullatës së Përgjithshme në Shkodër dhe legatës në Durrës mbi miratimin 

e projektit për stërvitjen sportive-ushtarake të rinisë shqiptare nga një 

instruktor austriak  
Vjenë, më 9 qershor 1914 290 

190.  

Projekt i ministrit të Jashtëm austro-hungarez, kontit Berchtold për krijimin e 

një ushtrie shqiptare, e cila do të drejtohej nga oficerët e detashmenteve 

ndërkombëtare në Shkodër dhe porosi të tij drejtuar përfaqësive 

diplomatike, që ky projekt t’u paraqitej për miratim Fuqive të Mëdha  
Vjenë, më 9 qershor 1914 291 

191.  

Mendime të këshilltarit Rappaport në Ministrinë e Jashtme të Austro-

Hungarisë, paraqitur ministrit të Jashtëm, kontit Berchtold, për të mos i 

lidhur qëndrimet politike ndaj pretendimeve të qeverisë greke kundrejt 

Shqipërisë së Jugut me marrëdhëniet ekonomike greko-austro-hungareze  
Vjenë, më 9 qershor 1914 293 

192.  

Pikëpamje të ministrit të Jashtëm austro-hungarez, kontit Berchtold, mbi 

sugjerimin e qeverisë italiane për të futur në Statutin e Shqipërisë një garanci 
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që koncensionet e akorduara lëvizjes vorio-epirote të mos merrnin 

karakterin e një privilegji territorial  
Vjenë, më 9 qershor 1914 294 

193.  

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

përfaqësitë diplomatike në Durrës dhe Athinë mbi pranimin e Protokollit të 

Korfuzit nga qeveritë e Fuqive të Mëdha  
Vjenë, më 9 qershor 1914 295 

194.  

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

ambasadorin Mensdorff, që të kundërshtonte përpjekjet e qeverisë italiane 

për ta paraqitur në Londër, situatën e Shqipërisë në mënyrë të njëanshme  
Vjenë, më 9 qershor 1914 295 

195.  

Njoftim i konsullatës austro-hungareze për ministrin e Jashtëm, kontin 

Berchtold, mbi përgatitjet e komitetit shqiptar të Rumanisë për të nisur 

vullnetarë shqiptarë në mbështetje të Princ Wied-it në Shqipëri  
Konstancë, më 9 qershor 1914 296 

196.  

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

kontit Berchtold, mbi publikimin e dokumenteve italiane lidhur me hetimet 

për implikimin e oficerëve italianë me lëvizjen kryengritëse në Shqipëri  
Romë, më 9 qershor 1914 297 

197.  

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

dërguar ministrit të Jashtëm, kontit Berchtold, mbi arritjen e një topi malor 

nga Pulja në Shëngjin, i destinuar për Preng Pashën  
Durrës, më 9 qershor 1914 298 

198.  

Njoftim i të dërguarit austro-hungarez, Lövental, drejtuar ministrit të 

Jashtëm, kontit Berchtold, mbi inspektimin e forcave vullnetare mirditore 

nga Princi Wied  
Durrës, më 9 qershor 1914 298 

199.  

Njoftim i të dërguarit austro-hungarez në Durrës, Lövental, drejtuar 

ministrit të Jashtëm, kontit Berchtold mbi marshimin e Ahmet Zogut drejt 
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Tiranës me qëllim që të shuante konfliktin në mënyrë paqësore dhe në rast 

dështimi për ta shtypur me forcë kryengritjen  
Durrës, më 9 qershor 1914 299 

200.  

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

Jashtëm, kontit Berchtold, mbi rezultatet e hetimeve që kishte kryer 

nënkoloneli Thomson lidhur me implikimin e italianëve në kryengritjen e 

Shqipërisë së Mesme  
Durrës, më 9 qershor 1914 299 

201.  

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

kontit Berchtold, mbi mosmarrëveshjet midis kolonelit Thomson dhe majorit 

Kroon  
Shkodër, më 9 qershor 1914 300 

202.  

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

dërguarin në Durrës, Lövental, mbi qëndrimin që duhej të mbante ndaj 

Marka Gjonit  
Vjenë, më 9 qershor 1914 301 

203.  

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

dërguar ministrit të Jashtëm, kontit Berchtold, mbi qëllimet e Preng Pashës 

për të formuar një lidhje katolike  
Durrës, më 9 qershor 1914 301 

204.  

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

kontit Berchtold mbi qëndrimin e konsullit dhe ushtarakëve italianë ndaj 

demonstratave antiitaliane që thuhej se do të zhvilloheshin në Shkodër  
Shkodër, më 9 qershor 1914 303 

205.  

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

ambasadorin Mérey në Romë, se kundërshtonte mendimin e tij për ta nxitur 

Ismail Qemalin që të shkonte në Vjenë  
Vjenë, më 9 qershor 1914 303 
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206.  

Informacion i komisarit austro-hungarez pranë Komisionit Ndërkombëtar të 

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

e Esat Pashës drejtuar KNK për të hetuar çështjen e tij  
Durrës, më 9 qershor 1914 304 

207.  

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

dërguar ministrit të Jashtëm, kontit Berchtold, mbi tendencat në qeverinë 

shqiptare për të emëruar Esat Pashën ministër në Romë  
Durrës, më 9 qershor 1914 305 

208.  

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

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

belg rreth emërimit të një këshilltari për financat e Shqipërisë  
Bruksel, më 9 qershor 1914 305 

209.  

Rezume e mbledhjes së zhvilluar midis përfaqësuesve të ministrive austriake 

dhe hungareze nën drejtimin e Ministrisë së Jashtme austro-hungareze 

dërguar qeverive të Austrisë dhe Hungarisë  
Vjenë, më 9 qershor 1914 306 

210.  

Telegram i nënkonsullit austro-hungarez, Kohlruss, adresuar një firme 

austriake për dërgimin e disa paisjeve dhe librave shkollorë në gjuhët shqip 

dhe serbisht  
Prizren, më 9 qershor 1914 307 

211.  

Informacion i nënkonsullit austro-hungarez, Mayerhauser, dërguar legatës 

austro-hungareze në Durrës mbi përpjekjet e një spekulanti për të themeluar 

një bankë në Shqipëri  
Vlorë, më 9 qershor 1914 309 

212.  

Informacion i konsullit austro-hungarez, Halla, për August Kral, komisioner 

në KNK mbi një lutje të Xhelal Pashës lidhur me çështjen e pronave të vezirit 

të Shkodrës në Barbullush  
Shkodër, më 10 qershor 1914 310 
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213.  

Letër e Kristaq Zografos, kryetari i së ashtuquajturës qeveri vorio-epirote, 

dërguar kryetarit të KNK, Vinkel, të cilit i kërkon ta informojë për qëndrimin 

e qeverisë shqiptare ndaj marrëveshjes së Korfuzit dhe për mënyrën se si do 

ta zbatonte këtë marrëveshje Komisioni i Kontrollit  
Gjirokastër, më 10 qershor 1914 311 

214.  

Raport i konsullit austro-hungarez, Mayerhauser, dërguar ministrit të 

Jashtëm, kontit Berchtold, mbi opinionin italofob në Shqipërinë Jugore  
Vlorë, më 10 qershor 1914 312 

215.  

Letër private e ministrit të Jashtëm austro-hungarez, kontit Berchtold 

dërguar kontit Shynborn - Buhhaim dhe kontit Szögyenyi për blerjen e 

çiflikut të Pasha Limanit nga Syrja Bej Vlora  
Vjenë, më 10 qershor 1914 315 

216.  

Njoftim i Buchberger-it dërguar një zyrtari të lartë të Ministrisë së Jashtme 

austro-hungareze mbi përfundimin e misionit të tij pranë kabinetit të Princ 

Wied-it  
Durrës, më 10 qershor 1914 316 

217.  

Njoftim i ministrit të Jashtëm austro-hungarez, mbi pranimin e propozimit 

italian që Komisioni Ndërkombëtar i Kontrollit t’u propozonte Fuqive të 

Mëdha shoqërimin e tij gjatë vizitës në Shqipërinë e Jugut nga një eskortë, e 

cila do të merrej prej detashmenteve ndërkombëtare në Shkodër  
Vjenë, më 10 qershor 1914 317 

218.  

Njoftim i të dërguarit austro-hungarez, Lövental, për Ministrinë e Jashtme, 

lidhur me vajtjen e tre oficerëve të huaj pranë forcave që drejtonte Preng Bib 

Doda për të vënë në përdorim një top malor  
Durrës, më 10 qershor 1914 317 

219.  

Njoftim i ministrit austro-hungarez në Durrës, Lövental, për Ministrinë e 

Jashtme lidhur me lajmet e rreme që përhapte shtypi italian mbi gjendjen në 

Durrës  
Durrës, më 10 qershor 1914 318 
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220.  

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

Ministrinë e Jashtme në Vjenë, lidhur me gjendjen në Durrës  
Durrës, më 10 qershor 1914 319 

221.  

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

Ministrinë e Jashtme në Vjenë, mbi përgatitjet e forcave proqeveritare për një 

ofensivë të përgjithshme kundër kryengritësve dhe mbi qëndrimin e 

dyshimtë të qeverisë së Turhan Pashës ndaj përpjekjeve të Ahmet Zogut për 

të ndaluar kryengritjen  
Durrës, më 10 qershor 1914 319 

222.  

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

kontin Berchtold mbi interpelancën e ministrit të Jashtëm italian në 

parlament lidhur me ngjarjet në Shqipëri  
Romë, më 10 qershor 1914 320 

223.  

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

hungarez, Lövental mbi mënyrën e veprimit nëse situata në Durrës do të 

arrinte në nivele kritike  
Vjenë, më 10 qershor 1914 321 

224.  

Njoftim i konsullit austro-hungarez Mayerhauser dërguar Ministrisë së 

Jashtme në Vjenë, mbi dezertimin e një pjese të forcave proqeveritare në 

Elbasan  
Vlorë, më 10 qershor 1914 322 

225.  

Njoftim i konsullit austro-hungarez Mayerhauser, dërguar Ministrisë së 

Jashtme në Vjenë, mbi dështimin e autoriteteve shtetërore për rekrutimin e 

forcave vullnetare që do të angazhoheshin në luftime me kryengritësit  
Vlorë, më 10 qershor 1914 322 

226.  

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

në Vjenë, mbi ardhjen e një shqiptari nga Stambolli në Manastir, i cili 

dyshohet se mbështet lëvizjen kryengritëse në Shqipëri dhe se 

bashkëpunonte me serbët  
Selanik, më 10 qershor 1914 323 
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227.  

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

Jashtme në Vjenë, mbi propagandën antiitaliane që zhvillonin marinarët 

austro-hungarezë  
Vlorë, më 10 qershor 1914 323 

228.  

Raport i të dërguarit austro-hungarez në Holandë, Giskra, për ministrin e 

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

holandez rreth veprimtarisë së oficerëve holandezë në Shqipëri  
Hagë, më 11 qershor 1914 324 

229.  

Letër private e ministrit të Jashtëm austro-hungarez, kontit Berchtold, 

dërguar kryeministrit, kontit Styrg, të cilin e informon se bisedimet për 

blerjen e pronës së Pasha Limanit nga Syrja Bej Vlora kishin përparuar 

dukshëm  
Vjenë, më 11 qershor 1914 326 

230.  

Informacion i ministrit të Jashtëm austro-hunagrez, kontit Berchtold, lidhur 

me kërkesën e paraqitur nga i dërguari i Greqisë, Griparis që qeveria e tij të 

informohej zyrtarisht për garancitë që do të jepte Shqipëria në zbatimin e 

Protokollit të Korfuzit  
Vjenë, më 11 qershor 1914 327 

231.  

Kopje e një raporti të togerit austro-hungarez, Javor, dërguar Ministrisë së 

Luftës, mbi kërkimet për gjetjen e një oficeri të humbur austriak dhe për 

ngjarje të tjera që kishin ndodhur në Durrës  
Durrës, më 11 qershor 1914 328 

232.  

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

Berchtold, mbi zhvillimin e një ceremonie fetare nga kisha katolike shqiptare 

në Shkup  
Shkup, më 11 qershor 1914 329 

233.  

Notë e ambasadës greke në Vjenë, dërguar Ministrisë së Jashtme austro-

hungareze, mbi vendimin e qeverisë greke për fillimin e zbrazjes së ishullit 

të Sazanit nga trupat e saj  
Vjenë, 11 (24) qershor 1914 330 
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234.  

Njoftim i Ministrisë së Jashtme austro-hungareze drejtuar përfaqësive 

diplomatike në Romë dhe Durrës mbi përmirësimin e situatës në Elbasan  
Vjenë, më 12 qershor 1914 330 

235.  

Njoftim i konsullatës austro-hungareze në Vlorë, mbi mbërritjen e librave 

për shkollën shqiptare të Korçës dhe vështirësitë e dërgimit të tyre në 

destinacion  
Vlorë, më 12 qershor 1914 331 

236.  

Njoftim i Ministrisë së Jashtme austro-hungareze, drejtuar ambasadës 

gjermane në Vjenë se deri në këtë kohë nuk kishte patur ndonjë kërkesë 

zyrtare të qeverisë serbe për ndryshimin e kufirit serbo-shqiptar  
Vjenë, më 12 qershor 1914 332 

237.  

Notë e ambasadës gjermane në Vjenë, adresuar qeverisë austro-hungareze 

mbi qëndrimin që ajo mbante ndaj kërkesave të qeverisë shqiptare për të 

mos lejuar që Protokolli i Korfuzit të cenonte unitetin e Shqipërisë dhe 

prerogativat e shtetit shqiptar  
Vjenë, më 12 qershor 1914 333 

238.  

Urdhër i Ministrisë së Jashtme austro-hungareze, drejtuar konsullatës në 

Shkodër për blerjen e medikamenteve mjekësore për popullsinë katolike të 

atij qarku  
Vjenë, më 12 qershor 1914 333 

239.  

Njoftim i ministrit të Jashtëm, kontit Berchtold, dërguar përfaqësuesve 

diplomatikë në Durrës, Vlorë dhe Romë mbi vizitën e Ismail Qemalit në 

Vjenë dhe angazhimin e tij për të mbështetur Princ Wied-in  
Vjenë, më 12 qershor 1914 334 

240.  

Vendim i zyrës kompetente të Ministrisë së Jashtme austro-hungareze për t’i 

dhënë Ismail Qemalit një subvencion prej 500 frangash  
Vjenë, më 12 qershor 1914 334 
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241.  

Ditar i Komisionit Ndërkombëtar për Caktimin e Kufijve të Shqipërisë 

Veriore, lidhur me veprimtarinë e tij për periudhën 8 deri më 11 qershor 

1914  
Velipojë, më 12 qershor 1914 335 

242.  

Informacion i konsullit austro-hungarez, Leyhanec, për ministrin e Jashtëm, 

kontin Berchtold, mbi lëvizjen e forcave ushtarake serbe drejt kufirit shqiptar 
Manastir, më 12 qershor 1914 348 

243.  

Informacion i delegatit austro-hungarez në Komisionin Ndërkombëtar për 

Caktimin e Kufirit Verior të Shqipërisë, kolonelit Mietzl, dërguar Ministrisë 

së Luftës mbi qëndrimet e kundërta të anëtarëve të këtij komisioni lidhur me 

kufirin e Vermoshit  
Vermosh, më 13 qershor 1914 349 

244.  

Letër e deputetit August Ainshpiner, dërguar kontit Fogash, lidhur me 

qëndrimin e kishës katolike në Shkodër ndaj detashmentit austro-hungarez 

si dhe artikulli i tij mbi marredhëniet tregtare midis Austro-Hungarisë dhe 

Shqipërisë  
Vjenë, më 13 qershor 1914 350 

245.  

Letër e kryeministrit austro-hungarez, kontit Styrg drejtuar ministrit të 

Jashtëm, kontit Berchtold të cilin e paralajmëron për vështirësitë që mund të 

haste blerja e pronës së Syrja Bej Vlorës  
Vjenë, më 13 qershor 1914 353 

246.  

Notë e qeverisë austro-hungareze drejtuar ambasadës gjermane në Vjenë se 

ajo e pranonte Protokollin e Korfuzit dhe sugjeronte se nuk duheshin 

diskutuar më tej dëshirat e shprehura nga qeveria shqiptare  
Vjenë, më 13 qershor 1914 354 

247.  

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

lëvizje të shumta trupash dhe municionesh luftarake serbe në drejtim të 

kufijve shqiptar e bullgar  
Shkup, më 13 qershor 1914 355 
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248.  

Informacion i konsullit austro-hungarez, Halla, drejtuar Ministrisë së 

Jashtme në Vjenë, mbi të drejtat malazeze në kullotat e Velipojës  
Shkodër, më 13 qershor 1914 355 

249.  

Vërtetim i Ministrisë së Jashtme austro-hungareze për marrjen nga një shtëpi 

botuese të disa materialeve fotografike dhe botimeve të ndryshme të cilat 

ishin të destinuara për t’u dërguar në Shqipëri  
Vjenë, më 13 qershor 1914 356 

250.  

Njoftim i të dërguarit austro hungarez, Lövental, për ministrin e Jashtëm, 

kontin Berchtold, lidhur me keqpërdorimin e emrit të tij nga ministri i 

Financave të Shqipërisë, Noga, për shfrytëzimin e një anijeje transporti  
Durrës, më 14 qershor 1914 357 

251.  

Raport i togerit austro-hungarez, Javor, dërguar Ministrisë së Luftës mbi 

gjendjen në Durrës pas kërkesës së qeverisë shqiptare drejtuar kolonelit 

Thomson, që ai t’i kërkonte falje përfaqësuesit italian për burgosjen e 

Muricchio-s  
Durrës, më 14 qershor 1914 358 

252.  

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

përfaqësitë diplomatike në Romë dhe Durrës, mbi largimin e Buchberger-it 

nga Shqipëria  
Vjenë, më 14 qershor 1914 359 

253.  

Informacion i ministrit të Jashtëm austro-hungarez, kontit Berchtold mbi 

kundërshtimin e propozimit të qeverisë italiane për të dërguar anije 

luftarake në portin e Sarandës si mjet presioni ndaj ndihmës që i jepte 

qeveria greke lëvizjes vorio-epirote  
Vjenë, më 14 qershor 1914 360 

254.  

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

kontin Berchtold, mbi lëvizje trupash dhe municionesh ushtarake serbe dhe 

për fortifikime në kufirin serbo-shqiptar  
Mitrovicë, më 14 qershor 1914 361 
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255.  

Deklaratë e përfaqësuesit shqiptar në Komisionin Ndërkombëtar të 

Kontrollit, Mehdi Frashëri mbi qëndrimin e qeverisë shqiptare ndaj 

Protokollit të Korfuzit  
Durrës, më 14 qershor 1914 362 

256.  

Notë e qeverisë rumune, transmetuar qeverisë shqiptare nga ministri i saj në 

Durrës, Burgele, mbi pamundësinë për të dërguar trupa rumune në Shqipëri  
Bukuresht, më 14/27 qershor 1914 363 

257.  

Njoftim i zëvendëskonsullit austro-hungarez, Kohlruss për ministrin e 

Jashtëm, kontin Berchtold, mbi përpjekjet e qeverisë malazeze për 

konvertimin e katolikëve shqiptarë në territoret e aneksuara rishtazi  
Prizren, më 14 qershor 1914 364 

258.  

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

përfaqësuesit në Cetinë, për të ndërhyrë bashkërisht me përfaqësuesin 

italian pranë qeverisë malazeze në mbrojtje të të drejtave të pronësisë së 

shqiptarëve të Kelmendit  
Vjenë, më 15 qershor 1914 365 

259.  

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

ambasadorin Mérey në Romë, mbi përpjekjet e agjentëve italianë për të 

larguar Preng Bib Dodën nga mbështetja që i jepte Princ Wied-it  
Vjenë, më 15 qershor 1914 366 

260.  

Informacion i konsullit austro-hungarez, Halla, për ministrin e Jashtëm, 

kontin Berchtold, mbi propagandën që bëhej ndaj forcave të Preng Pashës 

dhe në radhët e myslimanëve të Shkodrës  
Shkodër, më 15 qershor 1914 367 

261.  

Shtojcë e një raporti të kapitenit austro-hungarez, Hajnrich Vorko, dërguar 

Komandës së Detashmentit austro-hungarez në Shkodër mbi gjendjen e 

forcave të Preng Bib Dodës  
Shkodër, më 15 qershor 1914 368 
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262.  

Informacion i konsullit austro-hungarez, Jeliçka, për ministrin e Jashtëm, 

kontin Berchtold, mbi lëvizjen e pazakontë të trupave dhe municioneve nga 

Serbia në drejtim të kufirit me Bullgarinë  
Shkup, më 15 qershor 1914 370 

263.  

Raport i togerit austro-hungarez, Javor, drejtuar Ministrisë së Luftës në 

Vjenë, mbi sulmin e kryengritësve në Durrës dhe për vrasjen e kolonelit 

Thomson  
Durrës, më 15 qershor 1914 373 

264.  

Letër e këshilltarit specialist pranë qeverisë shqiptare, inxhinierit hungarez, 

Aleksandër Nagy, dërguar legatës austro-hungareze lidhur me arsyet e 

largimit të tij nga Shqipëria  
Durrës, më 15 qershor 1914 374 

265.  

Njoftim i zëvendëskonsullit austro-hungarez, Kohlruss, për ministrin e 

Jashtëm, kontin Berchtold, mbi pengimin e përkthyesit të legatës italiane për 

të shkuar në Zymb nga autoritetet serbe  
Prizren, më 15 qershor 1914 376 

266.  

Njoftim i zëvendëskonsullit austro-hungarez, Kohlruss, për ministrin e 

Jashtëm, kontin Berchtold, mbi qëndrimin e popullsisë së Lumës, Hasit, 

Gashit e Krasniqes ndaj qeverisë shqiptare  
Prizren, më 15 qershor 1914 377 

267.  

Njoftim i zëvendëskonsullit austro-hungarez, Kohlruss, për ministrin e 

Jashtëm, kontin Berchtold, mbi lëvizje forcash ushtarake serbe drejt kufirit 

shqiptar  
Prizren, më 15 qershor 1914 378 

268.  

Njoftim i zëvendëskonsullit austro-hungarez, Kohlruss, për ministrin e 

Jashtëm, kontin Berchtold, mbi lidhjet e fshehta të dom Zef Marashit me 

autoritetet serbe  
Prizren, më 15 qershor 1914 378 
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269.  

Promemorje e Ministrisë së Jashtme të Italisë, dërguar Ministrisë së Jashtme 

të Austro-Hungarisë, lidhur me trajtimin dashamirës të kërkesave të Malit të 

Zi për rektifikime kufitare me Shqipërinë  
Romë, më 15 qershor 1914 379 

270.  

Njoftim i ministrit austro-hungarez të akredituar në Beograd, Giesl për 

ministrin e Jashtëm, kontin Berchtold, mbi deklaratën e Sekretarit të 

Përgjithshëm të Ministrisë së Jashtme serbe, Grisić, se Serbia do të pushtonte 

pikat strategjike në Shqipëri në qoftë se ajo okupohej nga disa Fuqi të Mëdha  
Beograd, më 15 qershor 1914 381 

271.  

Informacion i ministrit të Jashtëm austro-hungarez, kontit Berchtold, mbi 

qëndrimin që kishte mbajtur ndaj propozimit të qeverisë italiane për të 

njoftuar zyrtarisht qeverinë greke për Protokollin e Korfuzit  
Vjenë, më 16 qershor 1914 382 

272.  

Njoftim i Ministrisë austro-hungareze të Luftës, drejtuar bazës detare në 

Pola, për ardhjen e disa anijeve britanike, franceze, ruse dhe gjermane në 

portin e Durrësit dhe për mënyrën se si do të veprohej kundër kryengritësve  
Vjenë, më 16 qershor 1914 383 

273.  

Njoftim i komandës së flotiljes së kryqëzorëve në Pola, për Ministrinë 

austro-hungareze të Luftës mbi zhvillimet e luftimeve në Durrës  
Pola, më 16 qershor 1914 383 

274.  

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

ambasadorin Mensdorff që t’i kërkonte sekretarit të Jashtëm britanik E. 

Grey, të udhëzohej admirali anglez në Durrës për të goditur kryengritësit 

nëse ata sulmonin qytetin  
Vjenë, më 16 qershor 1914 384 

275.  

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

ambasadorin në Romë, Mérey, dhe Mensdorff në Londër, lidhur me 

qëndrimin që duhej të mbanin për të zgjidhur situatën që mund të krijohej 

në Shqipëri pas rënies së Princ Wied-it  
Vjenë, më 16 qershor 1914 384 



48 B E Q I R  M E T A  
 

276.  

Njoftim i togerit austro-hungarez, Javor, për Ministrinë e Luftës në Vjenë, 

mbi humbjet e mëdha që kishin pësuar kryengritësit  
Durrës, më 16 qershor 1914 386 

277.  

Përgjigje e qeverisë italiane ndaj përkujtesës së qeverisë austro-hungareze, 

lidhur me administrimin ndërkombëtar të Shqipërisë  
16 qershor 1914 386 

278.  

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

delegatin në Komisionin e Caktimit të Kufirit Verior të Shqipërisë mbi 

interpretimin e vendimit të Konferencës së Londrës për kufirin në krahinën e 

Kelmendit  
Vermosh, më 16 qershor 1914 387 

279.  

Lutje e parisë së tre bajraqeve të Selcës, Nikshit dhe Vuklit, drejtuar 

Komisionit Ndërkombëtar të Kontrollit për lirimin e kullotave të tyre të 

pushtuara nga ushtria malazeze  
Vermosh i Selcës, më 16 qershor 1914 388 

280.  

Raport i togerit austro-hungarez, Javor, dërguar Ministrisë së Luftës mbi 

luftimet e zhvilluara midis forcave qeveritare dhe kryengritësve në 

Rrashbull  
Durrës, më 17 qershor 1914 389 

281.  

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

dërguarin, Lövental, lidhur me ardhjen e përfaqësuesit gjerman në Durrës, 

von Lucius  
Vjenë, më 17 qershor 1914 391 

282.  

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

ambasadorin Mérey mbi mënyrën se si do t’i paraqiste në Romë deklaratat e 

udhëheqësit të kryengritësve të zënë rob lidhur me sinjalet me drita  
Vjenë, më 17 qershor 1914 392 

283.  

Raport i togerit austro-hungarez, Javor, dërguar Ministrisë së Luftës mbi 

ngjarjet në Shqipëri 392 
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17 qershor 1914 392 

284.  

Raport i togerit austro-hungarez, Javor, dërguar Ministrisë së Luftës mbi 

ngjarjet në Shqipëri  
17 qershor 1914 394 

285.  

Raport i togerit austro-hungarez, Javor, dërguar Ministrisë së Luftës mbi 

shpartallimin e kryengritësve  
17 qershor 1914 395 

286.  

Raport i togerit austro-hungarez, Javor, dërguar Ministrisë së Luftës mbi 

sulmin e kryengritësve kundër Durrësit dhe për vrasjen e kolonelit Thomson  
17 qershor 1914 395 

287.  

Kërkesë e Ministrisë së Jashtme në Vjenë, drejtuar Lövental-it në Durrës, për 

të dhënë informacion mbi shëndetin e familjes së Syrja Vlorës  
Vjenë, më 17 qershor 1914 396 

288.  

Njoftim i Ministrisë së Jashtme austro-hungareze, për konsullatat në Vlorë 

dhe Nicë, mbi gjendjen e rëndë të familjes së Ismail Qemalit  
Vjenë, më 17 qershor 1914 396 

289.  

Informacion i nënkonsullit austro-hungarez, Mayerhauser, për Ministrinë e 

Jashtme mbi arritjen e Ismail Qemalit në Vlorë  
Vlorë, më 18 qershor 1914 397 

290.  

Njoftim kolektiv i qeverive të Fuqive të Mëdha, drejtuar qeverisë greke, mbi 

miratimin e Protokollit të Korfuzit  
Athinë, më 18 qershor (11 korrik) 1914 398 

291.  

Artikull i gazetës “Tribuna” mbi ngjarjet në Shqipëri  
Romë, më 18 qershor 1914 398 

292.  

Raport i gazetës “Popolo Romano” mbi fjalimin e ministrit të Jashtëm italian 

në Parlament lidhur me ngjarjet në Shqipëri  
Romë, më 18 qershor 1914 400 
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293.  

Njoftim i zëvendëskonsullit austro-hungarez, Mayerhauser, mbi arritjen në 

Vlorë të ministrit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Athinë, Williams, 

dhe udhëtimin e tij për në Durrës  
Vlorë, më 18 qershor 1914 401 

294.  

Letër e ministrit të Jashtëm, kontit Berchtold, drejtuar kontit Shynborn dhe 

kontit Szögyenyi, të cilët i falënderon për gatishmërinë që kishin treguar për 

blerjen e pronës së Syrja Vlorës në Pasha Liman  
Vjenë, më 18 qershor 1914 402 

295.  

Informacion i komisarit austro-hungarez në KNK, August Kral, për 

ministrin e Jashtëm, kontin Berchtold, mbi cenimin e kufirit shqiptar nga 

Mali i Zi në Malësinë e Gjakovës  
Durrës, më 18 qershor 1914 403 

296.  

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

kontin Berchtold, mbi favorizimin nga Italia të interesave malazeze në 

diskutimet për caktimin e kufirit verior të Shqipërisë  
Romë, më 18 qershor 1914 404 

297.  

Raport i togerit austro-hungarez, Javor, dërguar Ministrisë së Luftës në 

Vjenë, lidhur me tërheqjen e kryengritësve në drejtim të Shijakut dhe 

Kavajës  
18 qershor 1914 406 

298.  

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

Jashtëm, kontit Berchtold, mbi situatën në Shqipëri dhe tendencat e 

mëtejshme të zhvillimit të saj  
Romë, më 18 qershor 1914 406 

299.  

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

kontin Berchtold, mbi qëndrimin e opinionit dhe qeverisë italiane, lidhur me 

arrestimin e tre italianëve në Durrës për bashkëpunimin me kryengritësit410 
Romë, më 18 qershor 1914 410 

 

 



 PASQYRA E LËNDËS  51 
 

 

300.  

Njoftim i konsullit austro-hungarez, Halla, adresuar Ministrisë së Jashtme në 

Vjenë, mbi zhvillimin e meshës për detashmentin austro-hungarez në kishën 

franceskane të Shkodrës  
Shkodër, më 19 qershor 1914 413 

301.  

Ekstrakt nga ditari i delegatit austro-hungarez në Komisionin për Caktimin e 

Kufirit Verior të Shqipërisë për periudhën 14 deri më 19 qershor 1914  
19 qershor 1914 414 

302.  

Informacion i ambasadorit austro-hungarez, Mensdorff për ministrin e 

Jashtëm, kontin Berchtold mbi bisedën e zhvilluar në Foreign Office me 

Artur Nicolson mbi situatën në Shqipëri  
Londër, më 19 qershor 1914 421 

303.  

Njoftim i përfaqësuesit austro-hungarez në Komisionin për Caktimin e 

Kufirit Verior të Shqipërisë, kolonelit Mietzl, dërguar ministrit të’ akredituar 

në Cetinë, mbi ndalimin e ushtarakëve austro-hungarezë dhe italianë nga 

malazezët gjatë punës së tyre për caktimin e kufirit  
19 qershor 1914 422 

304.  

Njoftim i zëvendëskonsullit austro-hungarez, Mayerhauser, për ministrin e 

Jashtëm, kontin Berchtold, mbi udhëtimin e të dërguarit të SHBA në Athinë, 

Williams dhe të Raymond Duncan në Shqipërinë e Jugut për të hetuar mbi 

krimet e forcave vorio-epirote  
Vlorë, më 19 qershor 1914 422 

305.  

Buletin ditor i ministrit të Jashtëm austro-hungarez, kontit Berchtold, mbi 

bisedën e hapur që kishte zhvilluar me ambasadorin italian në Vjenë rreth 

përkeqësimit të marrëdhënieve dypalëshe lidhur me çështjen shqiptare  
Vjenë, më 19 qershor 1914 423 

306.  

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

përfaqësitë në Romë dhe Gjenovë, mbi një anije mallrash që do të ngarkohej 

me armë kontrabandë në Gjenovë të destinuara për kryengritësit në 

Shqipërinë e Mesme  
Vjenë, më 19 qershor 1914 424 
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307.  

Njoftim i togerit të zbulimit austro-hungarez, Javor, për Ministrinë e Luftës, 

mbi përgatitjen e një kundërofensive të forcave qeveritare kundër 

kryengritësve  
19 qershor 1914 425 

308.  

Njoftim i zëvendëskonsullit austro-hungarez, Mayerhauser, për Ministrinë e 

Jashtme mbi shfaqjen e një personi të dyshimtë në Vlorë, i cili pretendonte se 

do të ndihmonte vendasit për ngritjen e industrisë lokale  
Vlorë, më 19 qershor 1914 426 

309.  

Letër e Kristaq Zografos, drejtuar Kryetarit të KNK, në të cilën ai kërkon që, 

si rezultat i kryengritjes në Shqipërinë e Mesme, të amendohej Protokolli i 

Korfuzit në favor të epirotëve dhe në të të përfshihej edhe autonomia e 

Himarës  
Gjirokastër, më 19 qershor 1914 427 

310.  

Njoftim i komandës së luftanijes austro-hungareze “Hercegovina”, për 

Ministrinë e Luftës në Vjenë, mbi bombardimin prej saj të forcave 

kryengritëse  
Durrës, më 19 qershor 1914 428 

311.  

Njoftim i togerit të zbulimit austro-hungarez, Javor, për Ministrinë e Luftës 

në Vjenë, mbi gjendjen në  qytetin e Durrësit  
Durrës, më 19 qershor 1914 429 

312.  

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

adresuar Ministrisë së Jashtme, për dërgimin e disa mjeteve mësimore për 

shkollat shqiptare  
Vjenë, më 19 qershor 1914 430 

313.  

Njoftim i togerit të zbulimit austro-hungarez, Javor, për Ministrinë e Luftës 

në Vjenë, mbi dështimin e një kundërofensive të forcave qeveritare ndaj 

kryengritësve  
Durrës më 20 qershor 1914 431 
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314.  

Kërkesë e ministrit austro-hungarez të akredituar në Paris, Szécsen, drejtuar 

ministrit të Jashtëm, kontit Berchtold, për t’i dhënë udhëzime se si duhej 

vepruar më tej pasi situata në Shqipëri po përkeqësohej në mënyrë serioze  
Paris, më 20 qershor 1914 432 

315.  

Njoftim i komisarit austro-hungarez në KNK, Kral, për ministrin e Jashtëm, 

kontin Berchtold, mbi udhëtimin e të dërguarit amerikan në Greqi, Williams 

në Shqipërinë e Jugut  
Durrës, më 20 qershor 1914 433 

316.  

Propozim i oficerit rezervist, Robert Goder, drejtuar ministrit të Jashtëm, 

kontit Berchtold, për organizimin e trupave vullnetare austriake dhe 

gjermane që do t’i shkonin në ndihmë Princ Wied-it  
Vjenë, më 20 qershor 1914 435 

317.  

Notë e delegatit shqiptar në Komisionin Ndërkombëtar të Kontrollit, 

Mehmet Konica drejtuar Komisionit në të cilën shpreh kundërshtimin e 

qeverisë shqiptare ndaj kërkesave të Zografos për të shtuar në Protokollin e 

Korfuzit disa kërkesa shtesë të tij, që cenonin pavarësinë, integritetin dhe 

unitetin e Shqipërisë  
Durrës, më 20 qershor 1914 436 

318.  

Informacion i ministrit të Jashtëm, kontit Berchtold, mbi pretendimin e 

qeverisë italiane se dy luftanije austro-hungareze me disa ushtarakë në bord 

po lundronin drejt bregut shqiptar  
Vjenë, më 20 qershor 1914 436 

319.  

Aneks i procesverbalit të seancës së datës 20 qershor 1914 të Komisionit për 

Caktimin e Kufijve Veriorë të Shqipërisë, mbi masat që duheshin marrë për 

të shpejtuar punimet teknike  
Vermosh, më 20 qershor 1914 437 

320.  

Njoftim i ambasadorit austro-hungarez, Mérey, për Ministrinë e Jashtme mbi 

akuzat e shtypit italian kundër veprimeve arbitrare të austro-hungarezëve 

në Durrës dhe kërkesa e tij për përgënjeshtrimin e tyre  
Romë, më 20 qershor 1914 438 
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321.  

Njoftim konfidencial i paidentifikuar, dërguar në Vjenë, mbi situatën në 

qytetin e Durrësit  
Durrës, më 20 qershor 1914 439 

322.  

Artikull i një gazete të paidentifikuar që pasqyron ngjarjet në Durrës dhe 

qëndrimin e Komisionit Ndërkombëtar të Kontrollit  
Durrës, më 20 qershor 1914 440 

323.  

Njoftim i përfaqësisë austro-hungareze në Stamboll, për Ministrinë e 

Jashtme në Vjenë, mbi emërimin e ministrit të ri osman në Beograd  
Konstandinopojë, më 20 qershor 1914 440 

324.  

Raport i përfaqësisë austro-hungareze në Berlin mbi një artikull të botuar 

nga gazeta gjermane “Norddojçe Algemajne Cajtung” mbi marrëdhëniet 

greko-turke  
Berlin, më 20 qershor 1914 441 

325.  

Njoftim i përfaqësisë austro-hungareze në Athinë, për Ministrinë e Jashtme 

në Vjenë, mbi deklaratën e Agjencisë Greke të Lajmeve, lidhur me emigrimin 

e myslimanëve nga Kreta  
Athinë, më 20 qershor 1914 441 

326.  

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

Jashtme mbi telegramet e ngush./llimit që komisioni i kishte drejtuar 

mbretëreshës dhe qeverisë holandeze me rastin e vrasjes së kolonelit 

Thomson  
Durrës, më 20 qershor 1914 442 

327.  

Informacion nga Durrësi për Ministrinë e Jashtme austro-hungareze mbi 

gjendjen në qytet dhe goditjen me artileri të kryengritësve nga anija austro-

hungareze “Hercegovina”  
Durrës, më 20 qershor 1914 442 

328.  

Informacion nga Durrësi, për Ministrinë e Jashtme austro-hungareze, mbi 

gjendjen e forcave proqeveritare në Shqipërinë e Mesme  
Durrës, më 20 qershor 1914 443 
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329.  

Kërkesë e Ministrisë së Jashtme austro-hungareze, drejtuar shtypshkronjës 

perandorake dhe mbretërore austro-hungareze, për shtypjen e një 

kontigjenti librash për shkollat shqipe  
Vjenë, më 20 qershor 1914 444 

330.  

Përgjigje e shtëpisë botuese perandorake dhe mbretërore të librit shkollor, 

drejtuar Ministrisë së Jashtme austro-hungareze, mbi plotësimin e kërkesës 

së saj për shtypjen e një kontigjenti librash për shkollat shqipe  
Vjenë, më 20 qershor 1914 445 

331.  

Kërkesë e shtëpisë botuese perandorake dhe mbretërore të librit shkollor, 

drejtuar Ministrisë së Jashtme austro-hungareze, për disa sqarime lidhur me 

plotësimin e kërkesës së saj për shtypjen e një kontigjenti librash për shkollat 

shqipe  
Vjenë, më 20 qershor 1914 445 

332.  

Njoftim i komandës së flotiljes austro-hungareze të kryqëzorve në Durrës, 

për Ministrinë e Luftës, se admirali britanik kishte refuzuar kërkesën e Princ 

Wied-it për të goditur me artileri kryengritësit  
Kastelnuovo, më 20 qershor 1914 446 

333.  

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

Berchtold, mbi shqiptarët nga Kosova që po shkonin në Durrës  
Shkodër, më 20 qershor 1914 446 

334.  

Informacion i legatës austro-hungareze në Mynih, drejtuar ministrit të 

Jashtëm, kontit Berchtold, mbi opinionin gjerman rreth ngjarjeve në Shqipëri  
Mynih, më 20 qershor 1914 447 

335.  

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

ambasadorit Mérey në Romë, mbi qëndrimin e qeverisë malazeze lidhur me 

incidentin që kishin shkaktuar ushtarakët e saj ndaj Komisionit të Kufirit  
Vjenë, më 20 qershor 1914 448 
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336.  

Njoftim i Ministrisë austro-hungareze të Luftës, drejtuar ministrit të Jashtëm 

Berchtold, mbi pranimin e propozimit të tij, që anija luftarake “Shigetvar” të 

qëndronte në Durrës  
Vjenë, më 20 qershor 1914 449 

337.  

Urdhër i Ministrisë austro-hungareze të Luftës, drejtuar flotiljes së 

kryqëzorëve për të goditur me artileri kryengritësit nëse ata sulmonin 

përsëri Durrësin  
Vjenë, më 20 qershor 1914 450 

338.  

Njoftim i komandës së flotiljes austro-hungareze të kryqëzorëve, drejtuar 

Ministrisë së Luftës, mbi bisedën e zhvilluar me admiralin britanik për 

veprimet ushtarake që do ndërmerreshin kundër kryengritësve nëse ata 

sulmonin Durrësin  
Vjenë, më 20 qershor 1914 451 

339.  

Informacion i komisarit austro-hungarez në Komisionin Ndërkombëtar të 

Kontrollit, Kral, drejtuar Ministrisë së Jashtme në Vjenë, mbi veprimet që 

ishin kryer për hetimin e kërkesave të parashtruara nga Xhelal Pasha  
Durrës, më 21 qershor 1914 451 

340.  

Informacon i komisarit austro-hungarez në Komisionin Ndërkombëtar të 

Kontrollit, Kral, paraqitur Ministrisë së Jashtme në Vjenë, mbi shpenzimet e 

larta e të paarsyeshme që ishin bërë për spitalizimin dhe sigurimin e 161 

komitëve që ishin transportuar nga Durrësi për në një spital në Trieste  
Durrës, më 21 qershor 1914 452 

341.  

Njoftim i ministrit të Jashtëm, kontit Berchtold, dërguar ambasadës në 

Romë, legatës në Durrës dhe komisionerit austro-hungarez në KNK, Kral, 

mbi përllogaritjet e kostove që kishte bërë Ministria e Luftës, lidhur me 

realizimin e propozimit të tij për krijimin e një ushtrie shqiptare  
Vjenë, më 21 qershor 1914 453 

342.  

Informacion i ministrit të Jashtëm, kontit Berchtold, mbi bisedën e zhvilluar 

me ambasadorin italian në Vjenë, dhe dakortësimin për të mos u pranuar 
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kërkesa e Zografos, që Protokolli i Korfuzit, tashmë i pranuar nga Fuqitë e 

Mëdha t’i nënshtrohej më tej miratimit nga një asamble e vorioepirotëve  
Vjenë, më 21 qershor 1914 454 

343.  

Njoftim i komandës së flotiljes së kryqëzorëve austro-hungarezë, drejtuar 

Ministrisë së Luftës, mbi udhëzimet që kishte marrë admirali italian lidhur 

me goditjen që do të bëhej kundër forcave kryengritëse nëse ato sulmonin 

Durrësin  
Vjenë, më 21 qershor 1914 455 

344.  

Informacion i konsullit austro-hungarez, Halla, për ministrin e Jashtëm, 

kontin Berchtold, mbi pakënaqësinë e shprehur nga koloneli Phillips ngaqë 

qeveria shqiptare nuk e informonte për marredhëniet e saj me Preng Bib 

Dodën  
Shkodër, më 21 qershor 1914 456 

345.  

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

Berchtold, mbi situatën e krijuar midis myslimanëve të qarkut të Shkodrës  
Shkodër, më 21 qershor 1914 457 

346.  

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

Berchtold, mbi okupimin e Ishmit nga forcat e Preng Bib Dodës  
Shkodër, më 21 qershor 1914 458 

347.  

Raport i komandës austro-hungareze të flotiljes së kryqëzorëve dërguar 

Ministrisë së Luftës, mbi konstatimin e aparaturave për shkëmbimin e 

sinjaleve me kryengritësit në anijen luftarake italiane “Misurata”  
Kastelnuovo, më 21 qershor 1914 459 

348.  

Njoftim i zëvendëskonsullit austro-hungarez, Kohlruss, për ministrin e 

Jashtëm, kontin Berchtold, mbi stërvitjen ushtarake që po zhvillonin forcat 

serbe në rajonin e Prizrenit  
Prizren, më 21 qershor 1914 459 

349.  

Ditari i veprimeve të Komisionit për Caktimin e Kufirit Verior të Shqipërisë 

për periudhën 12-20 qershor 1914, si dhe disa dokumente shtojcë që u 

shqyrtuan prej tij gjatë kësaj kohe 460 
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Velipojë, më 21 qershor 1914 460 

350.  

Informacion i ambasadës austro-hungareze në Stamboll, dërguar Ministrisë 

së Jashtme, mbi emigrimin e të krishterëve nga Perandoria Osmane dhe 

qëndrimin e Portës së Lartë  
Konstandinopojë, më 21 qershor 1914 479 

351.  

Informacion i ambasadës austro-hungareze në Stamboll, dërguar Ministrisë 

së Jashtme, mbi misionin e vëzhgimit që do të dërgonin përfaqësitë 

diplomatike të Fuqive të Mëdha në krahinat ku kishin ndodhur konflikte 

midis popullsive turke dhe greke  
Konstandinopojë, më 21 qershor 1914 479 

352.  

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

ambasadorin Mérey, në Romë, mbi përgënjeshtrimin e lajmeve të shtypit 

italian lidhur me veprimet arbitrare të Austro-Hungarisë në Shqipëri nga 

shtypi austriak  
Vjenë, më 21 qershor 1914 480 

353.  

Propozim i komisarit austro-hungarez në KNK, Kral, drejtuar ministrit të 

Jashtëm, kontit Berchtold, për pranimin e programit mësimor dhe 

inspektimit të qeverisë shqiptare në shkollat që financoheshin nga qeveria 

austro-hungareze në zonën e Shkodrës  
Durrës, më 22 qershor 1914 481 

354.  

Informacion i zëvendëskonsullit austro-hungarez, Mayerhauser, për 

ministrin e Jashtëm, kontin Berchtold, mbi përshtypjet negative që kishte 

krijuar i dërguari amerikan në Athinë, Williams mbi veprimtarinë e 

Komisionit Ndërkombëtar të Kontrollit  
Vlorë, më 22 qershor 1914 481 

355.  

Informacion i konsullit austro-hungarez, Halla, për ministrin e Jashtëm, 

kontin Berchtold, mbi bisedimet e zhvilluara me kolonelin Phillips dhe 

konsullin malazez Martinović, lidhur me kthimin e të shpërngulurve nga 

Hoti dhe Gruda në shtëpitë e tyre  
Shkodër, më 22 qershor 1914 482 
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356.  

Sqarime të ministrit të Jashtëm, kontit Berchtold, drejtuar ambasadorit në 

Shën Peterburg, Otto Czernin, lidhur me garancitë që përmbante Protokolli i 

Korfuzit  
Vjenë, më 22 qershor 1914 484 

357.  

Informacion i zbuluesit austro-hungarez, togerit Javor, dërguar Ministrisë së 

Luftës, mbi qëndrimin e forcave të Preng Bib Dodës dhe gjendjen në Durrës  
Durrës, më 22 qershor 1914 485 

358.  

Kërkesë e ministrit të Jashtëm austro-hungarez, kontit Berchtold, për 

mbledhjen e të dhënave mbi çifligun e Syrja Vlorës të cilat do t’u 

paraqiteshin qarqeve të interesuara hungareze  
Vjenë, më 22 qershor 1914 486 

359.  

Udhëzime të ministrit të Jashtëm, kontit Berchtold, për ambasadorin Mérey, 

në Romë, për arritjen e një marrëveshjeje me qeverinë italiane lidhur me 

krijimin e një ushtrie shqiptare  
Vjenë, më 22 qershor 1914 486 

360.  

Udhëzime të ministrit të Jashtëm austro-hungarez, kontit Berchtold, drejtuar 

përfaqësuesve diplomatikë në Shkup dhe Beograd, mbi verifikimin e 

informatave se Isa Boletini dhe njerëzit e tij ishin subvencionuar nga Serbia  
Vjenë, më 22 qershor 1914 487 

361.  

Sqarime të ministrit austro-hungarez, Lövental, dërguar ministrit të Jashtëm, 

kontit Berchtold, mbi arsyet përse kishte kërkuar t’i jepej një subvencion 

Marka Gjonit  
22 qershor 1914 488 

362.  

Informacion i konsullit austro-hungarez, Halla, për ministrin e Jashtëm, 

kontin Berchtold, mbi ndalimin e daljes së dy gazetave në Shkodër pasi 

kishin botuar shkrime kritike kundër Italisë  
Shkodër, më 22 qershor 1914 489 
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363.  

Njoftim i zëvendëskonsullit austro-hungarez, Kohlruss, drejtuar ministrit në 

Cetinë, Otto, mbi pavërtetësinë e akuzave malazeze ndaj atë Klement Miraj  
Prizren, më 22 qershor 1914 490 

364.  

Njoftim [pa autor dhe pa adresë] mbi arritjen e një armëpushimi dyditor 

midis Princ Wied-it dhe kryengritësve si dhe për pritjen e të dërguarit të 

Shqipërisë në Vjenë, Syrja Bej Vlora, nga perandori austro-hungarez  
Durrës, më 22 qershor 1914 491 

365.  

Artikull i gazetës zyrtare “Fremdenblatt”, ku përgënjeshtrohen lajmet 

tendencioze për shkeljen e neutralitetit nga ushtarakët austro-hungarezë në 

ngjarjet e zhvilluara në Durrës  
Vjenë, më 22 qershor 1914 491 

366.  

Sugjerime të ministrit rezident austro-hungarez, Lövental, dërguar ministrit 

të Jashtëm, kontit Berchtold, mbi reduktimin e pranisë së anijeve austro-

hungareze në Durrës nëse situata do të normalizohej  
Durrës, më 22 qershor 1914 492 

367.  

Njoftim i Ministrisë austro-hungareze të Luftës, për pyetjen që i kishte 

drejtuar Princit Fuad i ngarkuari me punë i Italisë në Kajro, nëse ai kishte 

ende aspirata për fronin e Shqipërisë  
Vjenë, më 22 qershor 1914 493 

368.  

Informacion i ambasadorit austro-hungarez, Mensdorff, për ministrin e 

Jashtëm, kontin Berchtold, mbi bisedën e zhvilluar me Sekretarin britanik të 

Shtetit E. Grey mbi të drejtën e pakushtëzuar të banorëve të viseve kufitare 

për të frekuentuar tregjet e Gjakovës dhe Dibrës  
Londër, më 22 qershor 1914 494 

369.  

Sqarime të ministrit rezident austro-hungarez, Lövental, për ministrin e 

Jashtëm, kontin Berchtold, mbi njoftimet se gjatë ngjarjeve në Durrës ishte 

qëlluar me plumba edhe legata austro-hungareze  
Durrës, më 22 qershor 1914 495 

 

 



 PASQYRA E LËNDËS  61 
 

 

370.  

Raport i konsullit austro-hungarez të Korfuzit, për ministrin e Jashtëm, 

kontin Berchtold, mbi bisedën e zhvilluar me prefektin e Korfuzit, Ipsilanti, 

mbi situatën në Shqipëri  
Korfuz, më 22 qershor 1914 496 

371.  

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

kontin Berchtold, mbi shkeljen e kufirit shqiptar nga forcat ushtarake serbe  
Prizren, më 22 qershor 1914 497 

372.  

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

Berchtold, mbi një vizitë të Murat Bej Toptanit në Ministrinë e Jashtme në 

Vjenë, për të rekrutuar oficerë austriakë në ushtrinë shqiptare  
Shkodër, më 22 qershor 1914 497 

373.  

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

Berchtold, se ende nuk ishte gjetur ndonjë dokument në arkivat e kadastrës 

turke mbi pronësinë e kullotave të Velipojës  
Shkodër, më 22 qershor 1914 498 

374.  

Porosi e Syrja Vlorës për djalin e tij Eqremin, përmes Ministrisë së Jashtme 

austro-hungareze, që të transportonte sendet e familjes së tij në rast se qyteti 

do të ishte në rrezik të pushtohej nga kryengritësit  
Vjenë, më 23 qershor 1914 499 

375.  

Informacion i të ngarkuarit me punë të Austro-Hungarisë, Stork, dërguar 

ministrit të Jashtëm, kontit Berchtold, mbi dyshimet që ekzistonin rreth një 

bashkëpunimi të mundshëm të Isa Boletinit me serbët  
Vjenë, më 23 qershor 1914 499 

376.  

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

kontit Berchtold, mbi lëvizje forcash ushtarake serbe dhe për krimet e kryera 

nga bandat serbe kundër popullsisë shqiptare  
Mitrovicë, më 23 qershor 1914 501 
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377.  

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

Berchtold, mbi udhëtimin për në Banjaluka të një nacionalisti serb djemtë e 

të cilit kishin marrë pjesë në veprimet e bandave serbe në Shqipëri  
Shkup, më 23 qershor 1914 503 

378.  

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

Berchtold, mbi diskutimet që kishte zhvilluar me homologun e tij italian, 

lidhur me ndërtimin e një varri monumental për Hasan Riza Pashën  
Shkodër, më 23 qershor 1914 503 

379.  

Njoftim i referentit në Ministrinë e Jashtme austro-hungareze, Rappaport 

drejtuar konsullit, Kohlruss, në Prizren mbi subvencionin që duhej t’i jepej 

një kleriku shqiptar mysliman  
Vjenë, më 23 qershor 1914 505 

380.  

Sugjerim konfidencial i ambasadës italiane në Vjenë, drejtuar qeverisë 

austro-hungareze për të ndjekur një mënyrë të përbashkët për caktimin e 

atasheve ushtarakë në Shqipëri, me qëllim që të ruhej pariteti midis dy 

Fuqive Adriatike  
Vjenë, më 23 qershor 1914 506 

381.  

Letër e at Jak Serreqit dërguar konsullit austro-hungarez, Halla, të cilit i 

kërkon ndërhyrjen e qeverisë së tij, për të ndikuar që trupat malazeze të 

tërhiqeshin sa më parë nga Vermoshi  
Shkodër, më 23 qershor 1914 506 

382.  

Udhëzime të Ministrisë së Jashtme, dërguar konsullatës austro-hungareze në 

Vlorë, mbi qëndrimin që duhej të mbante ndaj një personi që hiqej si 

biznesmen, por që nuk ishte i besueshëm  
Vjenë, më 23 qershor 1914 508 

383.  

Informacion i konsullit austro-hungarez, Leyhanec, për ministrin e Jashtëm, 

kontin Berchtold, mbi vizitën e sekretarit të ambasadës britanike në 

Stamboll, Lister në Maqedoni dhe Shqipëri  
Manastir, më 23 qershor 1914 508 
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384.  

Njoftim i përfaqësuesit austro-hungarez në Komisionin për Caktimin e 

Kufirit Verior të Shqipërisë, kolonelit Mietzl, dërguar Ministrisë së Jashtme, 

mbi vizitën në luginën e Selcës dhe propozimet përkatëse për çështjen e 

kufirit  
Vermosh, më 23 qershor 1914 509 

385.  

Raport i komisarit austro-hungarez në KNK, Kral, dërguar ministrit të 

Jashtëm, kontit Berchtold, mbi propozimin e kolegut të tij italian, Leoni për 

pushtimin ose vendosjen e protektoratit të përbashkët austro-italian mbi 

Shqipërinë  
Durrës, më 23 qershor 1914 510 

386.  

Raport i togerit austro-hungarez, Javor, dërguar Ministrisë së Luftës mbi 

zhvillimet politike dramatike në Shqipëri  
Durrës, më 23 qershor 1914 512 

387.  

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

ministrit rezident në Durrës, Lövental për ndërprerjen e furnizimit me armë 

të forcave të Preng Bib Dodës  
Vjenë, më 23 qershor 1914 513 

388.  

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

hungarez, Otto në Cetinë, lidhur me qëndrimin e qeverisë italine mbi 

incidentet e krijuara nga malazezët ndaj Komisionit të Caktimit të Kufijve 
Vjenë, më 23 qershor 1914 514 

389.  

Njoftim i nënkonsullit austro-hungarez, Mayerhauser, për ministrin e 

Jashtëm, kontin Berchtold, mbi vizitën në Vlorë të të Ngarkuarit me Punë të 

Bullgarisë, Pavllov, për të studiuar situatën në atë qytet  
Vlorë, më 23 qershor 1914 514 

390.  

Njoftim i admiralit të limanit në Pola, për Ministrinë austro-hungareze të 

Luftës, se kishte urdhëruar që një torpendier të qëndronte provizorisht në 

Vlorë  
Vjenë, më 23 qershor 1914 515 
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391.  

Urdhër i Ministrisë austro-hungareze të Luftës, drejtuar admiralit në Pola 

për dërgimin e një anijeje luftarake në gjirin e Vlorës  
Vjenë, më 23 qershor 1914 515 

392.  

Njoftim i flotiljes së kryqëzorëve drejtuar Ministrisë austro-hungareze të 

Luftës, mbi bisedimet që po zhvilloheshin në Durrës me përfaqësuesit e 

kryengritësve  
Kastelnuovo, më 24 qershor 1914 516 

393.  

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

konsullit Halla, në Shkodër, se kishte informacione që marrëdhëniet midis tij 

dhe homolugut italian nuk ishin të mira  
Vjenë, më 24 qershor 1914 516 

394.  

Informacion i konsullit austro-hungarez, Jeliçka, për ministrin e Jashtëm, 

kontin Berchtold, mbi përqëndrimin e forcave serbe në drejtim të kufijve 

shqiptarë dhe bullgarë  
Shkup, më 24 qershor 1914 517 

395.  

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

Berchtold, mbi krimet që kishin kryer malazezët kundër popullsisë shqiptare 

në Has  
Shkodër, më 24 qershor 1914 519 

396.  

Raport i delegatit austro-hungarez në Komisionin për Caktimin e Kufirit 

Verior të Shqipërisë, kolonelit Mietzl, dërguar Ministrisë së Jashtme mbi 

pikëpamjet e këtij komisioni për kufirin në zonën e Vermoshit dhe 

Taraboshit  
Vermosh, më 24 qershor 1914 520 

397.  

Udhëzime të ministrit të Jashtëm, kontit Berchtold, për të dërguarin në 

Durrës, Lövental, lidhur me shpejtimin e dërgimit të telegrameve nga 

Durrësi në Vjenë  
Vjenë, më 24 qershor 1914 524 
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398.  

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

hungarez në Durrës, Lövental dhe për konsullin në Vlorë, Mayerhauser, se 

procedurat për blerjen e çiflikut të Syrja Vlorës në Pasha Liman po shkonin 

drejt përfundimit  
Vjenë, më 24 qershor 1914 525 

399.  

Letër falënderimi e ministrit të Jashtëm austro-hungarez, kontit Berchtold, 

drejtuar ambasadorëve Szögyenyi dhe Shynborn për blerjen e pronës së 

Syrja Vlorës në Pasha Liman  
Vjenë, më 24 qershor 1914 525 

400.  

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

Jashtme, se asnjë anije luftarake nuk kishte udhëtuar nga Trieste në drejtim 

të Durrësit siç pretendonte qeveria italiane  
Vjenë, më 24 qershor 1914 526 

401.  

Raport i të ngarkuarit me Punë të Austro-Hungarisë në Rusi, Otto Czernin, 

dërguar ministrit të Jashtëm, kontit Berchtold, mbi qëndrimin kundërshtues 

të qeverisë ruse ndaj propozimit për krijimin e një ushtrie kombëtare 

shqiptare dhe një analizë e tij për politikën ruse kundrejt Shqipërisë  
St. Peterburg, më 24/11 qershor 1914 527 

402.  

Të dhëna shtesë që konsulli austro-hungarez, Halla, ia transmeton ministrit 

të Jashtëm, kontit Berchtold, mbi pronësinë e kullotave në Velipojë  
Shkodër, më 24 qershor 1914 529 

403.  

Ekstrakt nga raporti i oficerit austro-hungarez, Opatić, dërguar kolonelit 

Mietzl mbi gjendjen e mjeruar të banorëve të Kelmendit për shkak të 

ndalimit të frekuentimit të kullotave të tyre alpine nga ushtria malazeze  
Vermosh, më 24 qershor 1914 530 

404.  

Ekstrakt nga ditari i delegatit austro-hungarez në Komisionin e Kufirit 

Verior të Shqipërisë, kolonelit Mietzl, për periudhën 20-23 qershor 1914  
Vermosh, më 24 qershor 1914 533 

 

 



66 B E Q I R  M E T A  
 

405.  

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

ambasadorin Mérey në Romë, se qeveria italiane kishte pranuar të dërgonte 

një anije luftarake në Vlorë  
Vjenë, më 24 qershor 1914 536 

406.  

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

ambasadorin Mérey në Romë, mbi qëndrimin që duhej të mbante në 

bisedimet me ministrin e Jashtëm italian, lidhur me çështjen shqiptare  
Vjenë, më 24 qershor 1914 536 

407.  

Informacion (me shumë gjasa i ambasadorit austro-hungarez Mérey), 

dërguar Ministrisë së Jashtme mbi qëllimet e Italisë në Shqipëri  
Romë, më 25 qershor 1914 538 

408.  

Raport i atasheut të ambasadës austro-hungareze në Shën Peterburg, Otto 

Czernin mbi bisedën e zhvilluar me Drejtorin e Seksionit Ballkanik në 

Ministrinë e Jashtme ruse lidhur me çështjen shqiptare  
Shën Peterburg, më 25 qershor 1914 539 

409.  

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

kontit Berchtold, mbi qëndrimin e konsullit italian në Shkodër, Galli  
Shkodër, më 25 qershor 1914 541 

410.  

Njoftim i konsullit austro-hungarez, Halla, drejtuar ministrit të Jashtëm, 

kontit Berchtold, mbi marrëdhëniet e tij me konsullin italian në Shkodër, 

Galli  
Shkodër, më 25 qershor 1914 541 

411.  

Njoftim i konsullit austro-hungarez, Halla, drejtuar ministrit të Jashtëm, 

kontit Berchtold, mbi bisedën që kishte zhvilluar me Basri Beun në Shkodër  
Shkodër, më 25 qershor 1914 542 

412.  

Notë e legatës greke, drejtuar Komisionit Ndërkombëtar të Kontrollit, në 

përgjigje të kërkesës së tij, drejtuar Athinës, që të ndikonte tek drejtuesit e 

lëvizjes vorio-epirote për t’u lëshuar territorin e pushtuar forcave të 

xhandarmërisë shqiptare 544 
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Athinë, më 25 qershor 1914 544 

413.  

Njoftim i të dërguarit austro-hungarez, Otto, për ministrin e Jashtëm, kontin 

Berchtold, mbi bisedën që kishte zhvilluar me ministrin e Jashtëm malazez, 

për çështjen e Vermoshit  
Cetinë, më 25 qershor 1914 546 

414.  

Raport lidhur me diskutimet e zhvilluara në Seksionin e Marinës të 

Ministrisë së Luftës së Austro-Hungarisë, lidhur me përdorimin e stacioneve 

telegrafike të anijeve të stacionuara në Durrës, për transmetimin e lajmeve të 

Byrosë Zyrtare të Korrespondencës Telegrafike  
Vjenë, më 25 qershor 1914 547 

415.  

Raport analitik i nënkonsullit austro-hungarez, Mayerhauser dërguar 

ministrit austro-hungarez në Durrës, Lövental mbi qëndrimin e Ismail 

Qemalit ndaj ngjarjeve në Shqipëri  
Vlorë, më 25 qershor 1914 548 

416.  

Njoftim i të Ngarkuarit me Punë austro-hungarez në Cetinë, Otto për 

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

Jashtëm malazez, lidhur me përfaqësuesin malazez që do të dërgohej në 

Shqipëri  
Cetinë, më 25 qershor 1914 551 

417.  

Njoftim i ministrit të Jashtëm austro-hungarez dërguar përfaqësive 

diplomatike se qeveria vjeneze e kishte miratuar Protokollin e Korfuzit  
Vjenë, më 25 qershor 1914 552 

418.  

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

përfaqësitë diplomatike në Londër, Paris dhe Romë mbi mënyrën e trajtimit 

të propozimit italian për të ndërhyrë pranë qeverisë greke që të ndikonte në 

frenimin e lëvizjes vorio-epirote  
Vjenë, më 25 qershor 1914 553 

419.  

Argumente ligjore të formuluara nga administrata austro-hungareze, lidhur 

me kërkesën e ministrisë së Jashtme, për të transportuar të riatdhesuarit 

shqiptarë nga hekurudhat austriake me çmimin e biletës të reduktuar 554 



68 B E Q I R  M E T A  
 

Vjenë, më 25 qershor 1914 554 

420.  

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

kontin Berchtold, mbi dërgimin e disa nënoficerëve serbë të artilerisë tek 

kryengritësit në Shqipërinë e Mesme  
Nish, më 25 qershor 1914 555 

421.  

Raport i ministrit rezident austro-hungarez, Otto, dërguar ministrit të 

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

malazez, Plamenac, lidhur me situatën në Shqipëri  
Cetinë, më 25 qershor 1914 555 

422.  

Informacion i Ministrisë së Tregtisë së Austro-Hungarisë dërguar Ministrisë 

së Jashtme, mbi mënyrën e përdorimit të vaporëve të Lloyd-it nga qeveria 

shqiptare për qëllime ushtarake  
Vjenë, më 25 qershor 1914 557 

423.  

Porosi e ministrit të Jashtëm austro-hungarez, kontit Berchtold, drejtuar 

konsullit të Përgjithshëm Kral, që t’i kërkonte Komisionit Ndërkombëtar të 

Kontrollit të merrte masat e duhura për lirimin e oficerëve holandezë të zënë 

rob nga kryengritësit  
Vjenë, më 25 qershor 1914 559 

424.  

Raport i zbuluesit austro-hungarez, togerit Javor dërguar Ministrisë së 

Luftës në Vjenë mbi situatën në Shqipëri  
Durrës, më 25 qershor 1914 560 

425.  

Kopje e ligjit grek për dorëzimin e ishullit të Sazanit shtetit shqiptar, 

përcjellë Ministrisë së Jashtme austro-hungareze nga legata në Athinë  
Athinë, më 26 qershor 1914 561 

426.  

Raport i komandës së flotiljes së kryqëzorëve austro-hungarezë, përmes 

bazës navale Kastelnuovo, dërguar Ministrisë së Luftës në Vjenë mbi 

gjendjen në Shqipëri  
Kastelnuovo, më 26 qershor 1914 561 
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427.  

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

mbi dënimin e ushtarëve grekë që kishin tentuar t’u shkonin në ndihmë 

forcave epirote në luftimet kundër forcave shqiptare  
Athinë, më 26 qershor 1914 562 

428.  

Njoftim i zëvendëskonsullit austro-hungarez, Mayerhauser, për Ministrinë e 

Jashtme, se qeveria shqiptare dhe Ismail Qemali e kishin pritur me gëzim 

ardhjen e anijes austriake në portin e Vlorës  
Vlorë, më 26 qershor 1914 562 

429.  

Njoftim i ministrit të Jashtëm, kontit Berchtold, dërguar përfaqësuesve në 

Durrës dhe Romë, se ai e aprovonte qëndrimin refuzues të admiralit austro-

hungarez, ndaj kërkesave për të marrë në mbrojtje qytetin e Durrësit kur të 

zhvillohej ofensiva kundër forcave kryengritëse  
Vjenë, më 26 qershor 1914 563 

430.  

Njoftim i konsullit austro-hungarez, Halla, drejtuar ministrit të Jashtëm, 

kontit Berchtold, mbi këshillat që i kishte dhënë klerit katolik për të mos u 

ekspozuar në fushatën e mirditorëve të udhëhequr nga Preng Bib Doda 

kundër kryengritësve  
Shkodër, më 26 qershor 1914 564 

431.  

Raport i komandës së flotiljes së kryqëzorëve austro-hungarezë, përmes 

bazës në Kastelnuovos dërguar Ministrisë së Luftës, mbi dështimin e 

bisedimeve me kryengritësit dhe përgatitjet e tyre për të sulmuar 

kryeqytetin  
Vjenë, më 26 qershor 1914 565 

432.  

Raport i komandës së flotiljes së kryqëzorëve austro-hungarezë, përmes 

bazës në Kastelnuovo, dërguar Ministrisë së Luftës, mbi pikëpamjet e 

kolonelit Phillips, lidhur me situatën e krijuar në Shqipëri  
Vjenë, më 26 qershor 1914 565 

433.  

Raport i komandës së flotiljes së kryqëzorëve austro-hungarezë, përmes 

bazës në Kastelnuovo, dërguar Ministrisë së Luftës, mbi situatën e krijuar në 

Durrës 566 
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Kastelnuovo, më 26 qershor 1914 566 

434.  

Njoftim i Ministrisë austro-hungareze të Luftës, dërguar stacionit të marinës 

në Pola, se Durrësi nuk do të goditej me artileri  
Vjenë, më 26 qershor 1914 567 

435.  

Propozim i komandës së flotiljes së kryqëzorëve austro-hungarezë, përmes 

bazës në Kastelnuovo, dërguar Ministrisë së Luftës për të mos goditur me 

artileri Durrësin nëse ai pushtohej nga kryengritësit  
Kastelnuovo, më 26 qershor 1914 567 

436.  

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

përfaqësive diplomatike, për të mbështetur kërkesën e Princ Wied-it që të 

dërgoheshin trupa rumune në ndihmë të tij  
Vjenë, më 26 qershor 1914 568 

437.  

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

Berchtold, mbi ardhjen e një gjenerali rus për të studiuar gjendjen në Kosovë  
Shkup, më 26 qershor 1914 570 

438.  

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

Berchtold, mbi marrëdhëniet e tij me kolegun italian Galli  
Shkodër, më 26 qershor 1914 570 

439.  

Përgjigje e një përfaqësuesi të kryengritësve, dërguar komandantit të qytetit 

të Durrësit, mbi mënyrën e realizimit të kontakteve midis qeverisë dhe 

kryengritësve  
26 qershor 1914 571 

440.  

Notë e ambasadorit gjerman në Vjenë, drejtuar qeverisë austro-hungareze, të 

cilën e njofton se, me kërkesë të qeverisë otomane, përfaqësuesi gjerman në 

Durrës do të përfaqësonte edhe interesat e Perandorisë Osmane  
Vjenë, më 26 qershor 1914 572 

441.  

Letër e Eqrem Vlorës, dërguar një zyrtari austro-hungarez, ku shfaq 

dëshirën e tij për të shitur Pasha Limanin dhe përshkruan cilësitë dhe vlerën 

e kësaj prone 573 
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26 qershor 1914 573 

442.  

Një koment pa autor, dërguar Ministrisë së Jashtme austro-hungareze, mbi 

qëllimin që fshihte propozimi për dhënien e fronit shqiptar Dukës së 

Abrucës  
Frankfurt, më 26 qershor 1914 575 

443.  

Raport i komisarit austro-hungarez pranë Komisionit Ndërkombëtar të 

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

që kishte zhvilluar me princeshën e Shqipërisë  
Durrës, më 27 qershor 1914 576 

444.  

Njoftim i ministrit të Jashtëm, kontit Berchtold, për zëvendëskonsullin 

austro-hungarez në Vlorë, Mayerhauser, mbi ndërhyrjen e përfaqësuesve 

austriakë dhe italianë në Athinë pranë qeverisë greke lidhur me lëvizjen 

vorio-epirote  
Vjenë, më 27 qershor 1914 578 

445.  

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

ministrit të akredituar, Lövental, mbi përgjigjen që duhej t’i jepte homologut 

të tij italian, lidhur me shkeljen e paritetit në rastin e notifikimit të Princ 

Wied-it paraqitur Mbretit të Malit të Zi  
Vjenë, më 27 qershor 1914 578 

446.  

Njoftim i përfaqësuesit austro-hungarez në Beograd, Stork, për ministrin e 

Jashtëm, kontin Berchtold, mbi marrëdhëniet e Isa Boletinit me serbët  
Beograd, më 27 qershor 1914 579 

447.  

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

Jashtëm, kontit Berchtold, mbi vizitën e një delegacioni tregtar boshnjak në 

Shkup dhe qëndrimin e serbëve ndaj tij  
Shkup, më 27 qershor 1914 580 

448.  

Informacion i konsullatës austro-hungareze të Manastirit, dërguar Ministrisë 

së Jashtme, lidhur me pohimet e një gazetari që pretendonte se kishte parë 

në Elbasan Esat Pashën, i cili drejtonte kryengritjen  
Manastir, më 28 qershor 1914 581 
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449.  

Njoftim i komisiarit austro-hungarez në KNK, Kral, dërguar ministrit të 

Jashtëm, kontit Berchtold, lidhur me ankesat e paraqitura nga banorët e 

Kelmendit kundër pengesave të shumta që u kishin krijuar malazezët  
Durrës, më 28 qershor 1914 582 

450.  

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

përfaqësive në Athinë dhe Romë për të ndërhyrë pranë qeverisë greke sipas 

kërkesës që kishte bërë KNK, që ajo të mos dëbonte refugjatët shqiptarë deri 

sa të përfundonte çështja e Epirit  
Vjenë, më 28 qershor 1914 582 

451.  

Informacion i ministrit të akredituar austro-hungarez, Otto, dërguar 

ministrit të Jashtëm, kontit Berchtold, mbi shpjegimet që i kishte dhënë 

ministri i Jashtëm malazez lidhur me bombardimin me artileri të territorit 

shqiptar nga ushtria malazeze  
Cetinë, më 27 qershor 1914 583 

452.  

Raport i kapitenit austro-hungarez, Hajnrih Clanner, mbi gjendjen dhe 

organizimin e forcave ushtarake proqeveritare përballë kryengritjes në 

Shqipërinë e Mesme, dërguar Ministrisë së Jashtme nga ministri rezident 

Lövental  
Durrës, më 28 qershor 1914 584 

453.  

Propozim i një afaristi në sferën e bujqësisë, drejtuar qeverisë austro-

hungareze, për marrjen me qira për një periudhë rreth 30-vjeçare, nga një 

institut agro-financiar austriak, të çifligjeve të mëdha në Shqipërinë 

bregdetare  
Vernigerode, më 28 qershor 1914 589 

454.  

Informacion i ministrit rezident austro-hungarez, Lövental, për ministrin e 

Jashtëm, kontin Berchtold, mbi arsyet e udhëtimit të Turhan Pashës për në 

Romë dhe Vjenë  
Durrës, më 28 qershor 1914 594 

455.  

Raport i të Ngarkuarit me Punë të Austro-Hungarisë, Eggers, dërguar 

ministrit të Jashtëm, kontit Berchtold, mbi bisedën e zhvilluar me ministrin e 
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Jashtëm malazez, Plamenac, lidhur me kërkesën e refugjatëve shqiptarë nga 

Hoti dhe Gruda për t’u kthyer në shtëpitë e tyre  
Cetinë, më 29 qershor 1914 595 

456.  

Njoftim i konsullit austro-hungarez, Julius Maihsner, për ministrin e 

Jashtëm, kontin Berchtold, lidhur me zhvillimin më 16 korrik 1914, të 

mbledhjes së parisë së krahinave të jugut të okupuara nga forcat vorio-

epirote për të diskutuar marrëveshjen e Korfuzit  
Janinë, më 29 qershor 1914 596 

457.  

Shpallje për vendosjen e gjendjes së shtetrrethimit në Vlorë  
Vlorë, më 29 qershor 1914 597 

458.  

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

kontin Berchtold, mbi komentet negative të ministrit të Jashtëm italian ndaj 

udhëtimit të kryeministrit Turhan Pasha në Romë dhe Vjenë  
Romë, më 29 qershor 1914 597 

459.  

Informacion i ministrit rezident austro-hungarez, Lövental, për ministrin e 

Jashtëm, kontin Berchtold, rreth pohimeve të Princ Wied-it mbi qëllimin e 

udhëtimit të Turhan Pashës për në Romë dhe Vjenë  
Durrës, më 29 qershor 1914 598 

460.  

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

kontin Berchtold, mbi fillimin e veprimtarisë tregtare rumune në Vlorë  
Vlorë, më 29 qershor 1914 598 

461.  

Informacione të komandës së flotiljes së kryqëzorëve austro-hungarezë, 

dërguar Ministrisë së Luftës, mbi gjendjen në Shqipërinë e Mesme  
Vjenë, më 29 qershor 1914 599 

462.  

Informacione të komandës së flotiljes së kryqëzorëve austro-hungarezë, 

dërguar Ministrisë së Luftës, mbi udhëtimin e Turhan Pashës për në Brindisi 

dhe të kolonelit Phillips për në Shkodër  
Vjenë, më 29 qershor 1914 599 
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463.  

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

zëvendëskonsullit Mayerhauser, në Vlorë dhe ministrit rezident Lövental në 

Durrës, mbi procedurat që duheshin ndjekur për të shpejtuar blerjen e 

pronës së Syrja Vlorës në Pasha Liman  
Vjenë, më 30 qershor 1914 600 

464.  

Kërkesë e ministrit të Jashtëm austro-hungarez, kontit Berchtold, drejtuar 

përfaqësuesve diplomatikë në Shqipëri, për të hetuar nëse kishin ardhur disa 

agjentë italianë  
Vjenë, më 30 qershor 1914 601 

465.  

Kërkesë e një ushtaraku i quajtur Lazlo de Pokorny, drejtuar ministrit të 

Jashtëm, kontit Berchtold, për t’u caktuar në ekspeditën që parashikohej t’i 

vinte në ndihmë Princ Wied-it  
Mynih, më 30 qershor 1914 602 

466.  

Udhëzime të ministrit të Jashtëm austro-hungarez, kontit Berchtold, drejtuar 

përfaqësuesve diplomatikë në Athinë dhe Romë, që të ndërhynin pranë 

qeverisë greke për të ndaluar ofensivën e epirotëve të cilët kishin shkelur 

marrëveshjen e arritur në Korfuz  
Vjenë, më 30 qershor 1914 602 

467.  

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

përfaqësuesve diplomatikë në Durrës dhe Romë, se qeveria malazeze i 

kishte kërkuar asaj italiane, që të ndihmonte në krijimin e përfaqësisë 

malazeze në Shqipëri  
Vjenë, më 30 qershor 1914 603 

468.  

Raport i komandës së flotiljes së kryqëzorëve austro-hungarezë përmes 

bazës navale Kastelnuovo, dërguar Ministrisë së Luftës mbi bisedimet e 

zhvilluara nga koloneli Phillips me përfaqësuesit e kryengritësve dhe 

kërkesat që kishin parashtruar ata  
Vjenë, më 30 qershor 1914 605 

469.  

Kërkesë e Ministrisë së Jashtme austro-hungareze, drejtuar ministrive të 

Brendshme dhe të Luftës, për të hetuar nëse ishte i vëretë lajmi i dhënë nga 
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ambasadori italian se ish mjeku privat i Princ Wied-it ishte parë në Trieste në 

spitalin e së cilës kishte edhe ushtarakë austriakë të plagosur në Shqipëri  
Vjenë, më 30 qershor 1914 606 

470.  

Raport i komisarit austro-hungarez në KNK, Kral, drejtuar ministrit të 

Jashtëm, kontit Berchtold, mbi kërkesat e paraqitura nga kryengritësit dhe 

mbi konfliktin që kishte ndodhur midis majorit holandez, Kroon dhe 

kryeministrit Turhan Pasha  
Durrës, më 30 qershor 1914 606 

471.  

Informacion i konsullit austro-hungarez, Leyhanec, për ministrin e jashtëm, 

kontin Berchtold, mbi përparimin e kryengritësve drejt Pogradecit dhe për 

afrimin e forcave të shumta serbe në kufirin shqiptar  
Manastir, më 30 qershor 1914 609 

472.  

Raport analitik i ministrit rezident austro-hungarez në Shqipëri, Lövental, 

dërguar ministrit të Jashtëm, kontit Berchtold mbi kryengritjen në 

Shqipërinë e Mesme  
Durrës, më 30 qershor 1914 610 

473.  

Njoftim i ministrit rezident austro-hungarez, Lövental, për ministrin e 

Jashtëm, Berchtold, mbi nisjen për në Romë të homologut të tij italian  
Durrës, më 30 qershor 1914 614 

474.  

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

kontin Berchtold, mbi qëndrimet që kishte mbajtur kryeministri shqiptar 

Turhan Pasha gjatë takimeve që kishte zhvilluar në Romë  
Romë, më 30 qershor 1914 615 

475.  

Informacion i konsullit austro-hungarez, Jeliçka, për ministrin e Jashtëm, 

kontin Berchtold, mbi udhëtimin e një grupi minoritarësh serbë të Hungarisë 

nëpër territoret shqiptare të aneksuara nga Serbia  
Shkup, më 30 qershor 1914 616 

476.  

Njoftim i konsullit të Përgjithshëm, A. Rappaport, mbi një letër që i kishte 

dërguar djali i Ismail Qemalit nga Nica  
Vjenë, më 30 qershor 1914 617 
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477.  

Udhëzime të ministrit të Jashtëm austro-hungarez, kontit Berchtold, drejtuar 

konsullit të ri të Përgjithshëm në Janinë, Hornbostel dhe për njoftim ministrit 

në Athinë, Szilassy mbi qëndrimin që duhej të mbante ndaj shqiptarëve të 

atjeshëm  
Vjenë, më 30 qershor 1914 617 

478.  

Telegram i ministrit të Jashtëm, Myfit Libohova, drejtuar kontit Berchtold, 

mbi depërtimin e trupave greke në Shqipërinë e Jugut, të cilit i kërkon 

ndërhyrjen e Fuqive të Mëdha për të ndalur agresionin grek  
Brindisi, më 30 qershor 1914 619 

479.  

Informacion i zbuluesit austro-hungarez, togerit Javor, dërguar Ministrisë së 

Luftës, mbi qëndrimin e forcave të Preng Bib Dodës  
Vjenë, më 30 qershor 1914 620 

480.  

Artikull i botuar në gazetën “Posta javore e Triestes”, lidhur me penetrimin 

ekonomik austro-hungarez në Shqipëri  
Shkodër, qershor 1914 620 

481.  

Njoftim i Ministrisë së Jashtme austro-hungareze, drejtuar ambasadës 

italiane në Vjenë se ende nuk kishte ardhur koha për të emëruar një atashe 

ushtarak në Shqipëri  
Vjenë, qershor 1914 622 

482.  

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

Berchtold, mbi marrëdhëniet e klerit katolik franceskan me forcat ushtarake 

austro-hungareze dhe italiane në Shkodër  
Qershor, 1914 622 

483.  

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

Jashtëm, kontin Berchtold, mbi dërgimin e disa fotografive që dëshmonin 

veprimin e topave austriakë “Skoda”  
[Pa datë], 1914 624 

Fjalorth i termave osmanë dhe të tjera                                                                   625  
Treguesi i emrave                                                                                                      631 


