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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 korrik deri më 30 
korrik 1914. Në to jepen informacione kryesisht për zhvillimin e 
kryengritjes antishtetërore në Shqipërinë e Mesme dhe të lëvizjes së 
ashtuquajtur “vorioepirote” në Shqipërinë e Jugut, për ndikimin e tyre 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 tyre, mbi 
qëndrimin që mbajtën krerë të ndryshëm shqiptarë dhe mbi pasojat e rënda 
që patën ato për kombin dhe shtetformimin në Shqipëri. Këto dokumente 
dëshmojnë gjithashtu edhe për pozitën ndërkombëtare të Shqipërisë në prag 
të Luftës Botërore, pas vrasjes nga atentatorët serbë të trashëgimtarit të 
Fronit të Austro-Hungarisë, Franz Ferdinand-it,  gjithashtu për politikën e 
Fuqive të Mëdha dhe të shteteve fqinje ndaj Shqipërisë. 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. 

Gjatë përgatitjes për botim është treguar një kujdes i 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 
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fshirë, si edhe në ndonjë rast kur është vlerësuar se informacioni nuk ka 
pasur lidhje me botën shqiptare. 

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

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

        
 Përgatitësi 
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PASQYRA E  LËNDËS  
 
 

 
1.  

Telegram i Ministrisë së Jashtme në Vjenë, drejtuar të ngarkuarit me punë, 

Egger, në Cetinë, lidhur me ankesat e kelmendasve  
Vjenë, më 1 korrik 1914 79 

2.  

Telegram i Ministrisë së Jashtme, në Vjenë, dërguar përfaqësuesve 

diplomatikë në Romë, Paris, Stamboll, Peterburg dhe Durrës, lidhur me 

udhëtimin e Esat Pashës për në Paris; takimin e tij me emisarët xhonturq atje 

etj.  
Vjenë, korrik 1914 79 

3.  

Telegram i Ministrisë së Jashtme në Vjenë, dërguar konsullatës austro-

hungareze në Cetinë, me të cilin urdhëron që të zhvillohen hetimet ndaj 

shtetasit italian Felice Bertolini  
Vjenë, më 1 korrik 1914 80 

4.  

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

hungarez në Durrës, Lövental, për të bërë raportim lidhur me emërimin e 

baronit Bigelhen si kontrollor (drejtor) i policisë së Durrësit, nëse është 

emërim definitiv apo i përkohshëm etj.  
Vjenë, më 1 korrik 1914 81 

5.  

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

caktimin e Konstantin Bader me shërbim në Shkodër dhe Alois Fisher, 

kapiten kalorës i xhandarmërisë  
Vjenë, më 1 korrik 1914 81 
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6.  

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

drejtuar ministrit të Jashtëm, Berchtold, për deklaratat e kolonelit Phillips 

mbi situatën në Durrës dhe projektin e krijimit të një ushtrie shqiptare  
Shkodër, më 1 korrik 1914 83 

7.  

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

dhënien e meshës për detashmentin ushtarak në Shkodër dhe kërkesën që 

kisha e françeskanëve të caktohet si kishë garnizoni në Shkodër  
Vjenë, më 1 korrik 1914 84 

8.  

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

Romë dhe të dërguarit në Athinë, Szilassy, mbi memorandumin e 

ambasadës mbretërore britanike në Vjenë, me anë të të cilit Londra autorizon 

të dy këta diplomatë të bëjnë hetime për vërtetësinë e veprimeve 

antihumane të qeverisë greke  
Vjenë, më 1 korrik 1914 85 

9.  

Buletin ditor i Ministrisë së Jashtme në Vjenë, drejtuar gjithë ambasadave në 

Europë – legatave dhe konsullatave në Ballkan, ku pasqyrohet nota e 

ambasadorit mbretëror të Britanisë së Madhe, në lidhje me forcën e ushtrisë 

shqiptare  
Vjenë, më 1 korrik 1914 86 

10.  

Shkresë e drejtorisë së shtëpisë botuese perandorake e mbretërore të librit 

shkollor në Vjenë, dërguar Ministrisë së Jashtme, departamentit politik në 

Vjenë, për shtypjen e librave të leximit shqip sipas porosive të bëra  
Vjenë, më 1 korrik 1914 87 

11.  

Relacion i konsullit të Përgjithshëm në Shkodër, Halla, dërguar ministrit 

Fuqiplotë në Durrës, Lövental, mbi vizitën e Basri Beut në Durrës dhe 

marrjen e masave për sigurinë fizike të tij  
Shkodër, më 1 korrik 1914 88 

12.  

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

mbi letrën e dr. Selimit nga Shkodra që ndodhet për kurim në një spital të 

Napolit dhe mbi takimet e tij me Esat Pashën 88 
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Shkodër, më 1 korrik 1914 88 

13.  

Telegram i nënkonsullit Mayerhauser, në Vlorë, dërguar minsistrit të 

Jashtëm, kontit Berchtold në Vjenë, lidhur me ligjin e dënimit me vdekje  
Vlorë, më 1 korrik 1914 89 

14.  

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

Vjenë, mbi gostitë e shtruara nga pala italiane gjatë pritjes së personaliteteve 

shqiptare dhe për mosthirrjen e ambasadorit austro-hungarez në Romë  
Romë, më 1 korrik 1914 90 

15.  

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

Vjenë, ku bën të ditur shtyrjen e datës së nisjes së Turhan Pashës për në 

Vjenë  
Romë, më 1 korrik 1914 90 

16.  

Letër e piktorit austriak Georg Shilling në Zvicër, dërguar Ministrisë së 

Luftës, në Vjenë, me të cilën kërkon të regjistrohet si vullnetar për në 

Shqipëri  
Zyrih, Florastrasse, më 2 korrik 1914 91 

17.  

Telegram i Komandës së Flotës së Kryqëzorëve nëpërmjet bazës navale 

Kastelnuovo, dërguar Ministrisë së Jashtme në Vjenë, për marrjen e të 

hollave nga Marka Gjoni, si dhe për qëndrimin e Mirditës dhe të Beratit ndaj 

qeverisë  
Vjenë, më 2 korrik 1914 92 

18.  

Raport i nënkonsullit austro-hungarez në Prizren, Kohlruss, dërguar 

ministrit të Jashtëm në Vjenë, mbi insinuatat serbe në Lumë dhe në Has dhe 

për inskenimin e një kryengritjeje në Has në favor të Esat Pashës  
Prizren, më 2 korrik 1914 92 

19.  

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

hungareze, me të cilën kërkon të dijë lidhur me projektligjin kushtetues të 

Shqipërisë  
Vjenë, më 2 korrik 1914 94 
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20.  

Telegram i Ministrisë së Jashtme në Vjenë, dërguar ministrave të akredituar 

në Athinë Szilassy, dhe në Durrës Lövental, ku bëhet e ditur se përfaqësuesit 

e Austro-Hungarisë dhe Italisë në Athinë janë të autorizuar për t’i tërhequr 

vërejtjen udhëheqësve epirotë  
Vjenë, më 2 korrik 1914 95 

21.  

Telegram i ministrit të Jashtëm kontit Berchtold, dërguar përfaqësuesve 

diplomatikë në Stamboll, Berlin, Romë, Londër, St. Peterburg, Paris dhe 

Durrës, me anë të të cilit iu bën të ditur “Marrëveshjen e Korfuzit” e cila vlen 

edhe për konsullin e Përgjithshëm, Kral në Vlorë  
Vjenë, më 2 korrik 1914 95 

22.  

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

Britanisë së Madhe, në Vjenë, mbi një demarsh pranë qeverisë greke, dhe 

dhënien e autorizimit të dërguarit perandorak e mbretëror në Athinë, që të 

intervenojë pranë kabinetit grek  
Vjenë, më 2 korrik 1914 96 

23.  

Telegram i ministrit të Jashtëm në Vjenë, dërguar kolonelit Mietzl në Guci 

dhe Mérey-t në Romë, mbi dhënien e lejes për përdorimin e armëve 

kelmendasve  
Vjenë, më 2 korrik 1914 97 

24.  

Telegram i qendrës Pola, dërguar Ministrisë së Luftës – Seksioni i Marinës në 

Vjenë, për lëvizjen e torpedinierëve nga Pola në Durrës dhe anasjelltas  
Vjenë, më 2 korrik 1914 98 

25.  

Telegram i Ministrisë së Luftës – Seksioni i Marinës në Vjenë, dërguar 

Ministrisë së Jashtme austro-hungareze, për hyrjen në limanin Teodo të 

anijes, “St. Georgu”  
Vjenë, më 2 korrik 1914 98 

26.  

Telegram i Komandës së flotilës së kryqëzorëve nga Kastelnuovo, dërguar 

Ministrisë së Luftës – Seksioni i Marinës, Vjenë, mbi nisjen e anijes “St. 

Georgu” për furnizime  
Vjenë, më 2 korrik 1914 99 
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27.  

Shkresë e Drejtorisë së Botimeve të Librave Shkollorë, në Vjenë, dërguar 

Ministrisë së Jashtme austro-hungareze, ku njofton botimin e librave me 

vlerat përkatëse  
Vjenë, më 2 korrik 1914 99 

28.  

Letër e delegatit italian të Komisionit të Caktimit të Kufirit të Shqipërisë, 

kolonel Marafini, në Vermosh, dërguar Jak Serreqit, me Jesnicë, në të cilën 

vihet në dijeni se qeveria e Malit të Zi i lejon kelmendasit të kullosin bagëtitë 

e veta në tokat e tyre dhe se nuk do t’i nënshtrohen asnjë takse etj.  
Vermosh, më 2 korrik 1914 100 

29.  

Telegram i ambasadorit Mérey në Romë, dërguar ministrit të Jashtëm, kontit 

Berchtold në Vjenë, mbi kthimin e një shkrese të Seksionit të Marinës, për 

raportin e ngjarjeve të periudhës 24-31 maj 1914  
Romë, më 2 korrik 1914 101 

30.  

Telegram i zëvendëskonsullit Hornbostel, në Janinë, dërguar Kastelnuovo – 

Durrës për mosardhjen e tri agjentëve atje  
Durrës, më 2 korrik 1914 102 

31.  

Raport i konsullit të Përgjithshëm Halla, në Shkodër, dërguar ministrit të 

Jashtëm kontit Berchtold, në Vjenë, mbi mbledhjen e fuqive të armatosura të 

Preng Bib Dodës në Lezhë e Mirditë, si dhe refuzimin e myslimanëve të 

Shkodrës dhe të Postribës për të dërguar vullnetarë kundër rebelëve në 

Shqipërinë e Mesme etj.  
2 korrik 1914 102 

32.  

Shkresë e konsullit të Përgjithshëm austro-hungarez në Milano, dërguar 

Ministrisë së Punëve të Jashtme, në Vjenë, bashkëlidhur dhe 3 kopje të 

broshurës “Il commercio italiano e l’opposta sponda adriatica”, me autor 

Leonardo Acarita, në të cilën boton përshtypjet e veta mbi vizitën studimore 

në Shqipëri dhe Malin e Zi  
Milano, më 2 korrik 1914 105 
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33.  

Korrespondencë e ambasadorit Mérey, në Romë, dërguar ministrit të 

Jashtëm, në Vjenë, mbi favorizimet për eksportin italian në Shqipëri, botuar 

në “Postën javore” të Triestes  
Romë, më 2 korrik 1914 106 

34.  

Njoftim i përfaqësuesit të legatës austro-hungareze Streit, në Athinë, dërguar 

Ministrisë së Jashtme, në Vjenë, me të cilën vë në dijeni se i ka njoftuar 

qeveritë respektive të gjashtë Fuqive mbi aprovimin e marrëveshjes në 

Korfuz nga ana e KNK-së dhe delegatëve epirotë për statusin e ardhshëm të 

Epirit  
Athinë, më 2 korrik 1914 107 

35.  

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

të cilin e porosit, që ta mbajë në korent lidhur me qëndrimin e Ismail 

Qemalit në Durrës  
Vjenë, më 2 korrik 1914 107 

36.  

Raport i zëvendëskonsullit Kohlruss në Prizren, dërguar kontit Leopold 

Berchtold në Vjenë, me të cilin raporton për festimin e ditës përkujtimore të 

luftës në Fushë-Kosovë të vitit 1389  
Prizren, më 2 korrik 1914 108 

37.  

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

Mérey në Romë dhe konsullit të Përgjithëm Kral, në Durrës, me të cilin 

interesohet të dijë nëse e konsideron të mundshëm një vendim të Komisionit 

të Kontrollit për largimin e De Weer-it  nga posti  
Vjenë, më 3 korrik 1914 109 

38.  

Shkresë e Ministrisë së Jashtme të Serbisë, dërguar Ministrisë së Luftës, mbi 

aktivitetin e disa personave, që do të mbërrinin në Durrës, si dhe përçapjet e 

legatave serbe, që bëjnë përçapje për ndalimin e importimit të armëve në 

Shqipëri  
Beograd, më 3 korrik 1914 109 
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39.  

Shkresë e Ministrisë së Jashtme të Serbisë, dërguar Ministrisë së Luftës, mbi 

urdhrin konfidencial të Ljubović-it, për furnizimin me municion të kryetarit 

të rrethit të Dibrës në rast sulmi nga kryengritësit etj.  
Beograd, më 3 korrik 1914 110 

40.  

Telegram i qendrës Pola në Kotorr, dërguar Ministrisë së Luftës, në Vjenë, 

me të cilin njofton lëvizjet e anijeve në Durrës dhe Kotorr  
Vjenë, më 3 korrik 1914 112 

41.  

Kopja e një urdhri të Ministrisë së Jashtme, në Vjenë, dërguar përfaqësuesit 

diplomatik Egger, në Cetinë, me të cilin e urdhëron që të mbajë qëndrim 

ndaj qeverisë malazeze për dhunimin e kufirit afër Gjakovës  
Vjenë, më 3 korrik 1914 112 

42.  

Shkresë e ministrit rezident në Durrës, Lövental, dërguar ministrit të 

Jashtëm, kontit Berchtold, në Vjenë, në të cilën i parashtron një kopje të letrës 

që rebelët i kanë drejtuar popullit të Beratit  
Durrës, më 3 korrik 1914 113 

43.  

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

Durrës dhe Mérey-t, në Romë, me të cilin porosit që të vihet në dijeni tepër 

konfidencialisht markeze di San Giuliano se afrimi i vullnetarëve europianë 

mund ta përmirësojë pozitën jo të mirë të princ Wied-it  
Vjenë, më 3 korrik 1914 113 

44.  

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

në Vjenë, mbi ngjarjet e ndodhura në kampin e Preng Bib Dodës, gjatë 

marshimit me forcat e tij në drejtim të Durrësit dhe Ishmit kundër 

kryengritësve  
Shkodër, më 3 korrik 1914 114 

45.  

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

në Vjenë, mbi tërheqjen e Preng Bib Dodës nga Ishmi, intrigat italiane dhe 

akuzat për korruptimin e tij nga italianët me qëllim që të tërhiqet dhe kjo 

fushatë të dështojë  
Shkodër, më 3 korrik 1914 116 
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46.  

Shtojca e raportit të konsullit Halla, në Shkodër, dërguar kontit Berchtold, në 

Vjenë, në të cilën jepet sasia e materialeve ushtarake të Preng Bib Dodës  
Shkodër, më 3 korrik 1914 119 

47.  

Raport i konsullit Halla, në Shkodër, dërguar kontit Berchtold, në Vjenë, mbi 

lajmet e përhapura për kthimin e Esat Pashës në Shqipëri, të pavërtetuar e 

me gjasë të shkaktuara nga ardhja e sekretarit privat të Pashës në Cetinë, me 

destinacion për në Tiranë, etj.  
Shkodër, më 3 korrik 1914 119 

48.  

Kopje e një raporti të nënkonsullit Mayerhauser, në Vlorë, dërguar ministrit 

të Jashtëm, kontit Berchtold, për ngjarjet në Berat  
Vlorë, më 3 korrik 1914 120 

49.  

Raport i ambasadorit Mensdorff, në Londër, dërguar kontit Berchtold, në 

Vjenë, lidhur me diskutimet në Odën e Komuneve, që iu kushtuan edhe 

Shqipërisë; qëndrimi kundërshtues i Edward Grey-t për krijimin e 

konsullatave në Shqipëri; deklarata e E. Grey-t për mosdërgimin e trupave 

ushtarake analoge në Shqipëri për të intervenuar në Epir  
Londër, më 3 korrik 1914 121 

50.  

Telegram i ministrit të Jashtëm, në Vjenë, dërguar përfaqësuesve 

diplomatikë austro-hungarezë në Berlin, Peterburg, Londër, Paris, 

Bukuresht, Romë dhe Durrës, lidhur me dërgimin e trupave rumune në 

Shqipëri  
Vjenë, më 3 korrik 1914 123 

51.  

Telegram i ambasadorit austro-hungarez në Berlin, Szögyenyi,  dërguar 

Ministrisë së Jashtme, në Vjenë, mbi një njoftim të Ministrisë së Jashtme 

gjermane, se Turhan Pasha do t’u deklarojë qeverive të Romës dhe Vjenës, 

që pa ndërhyrjen e Fuqive të Mëdha, mbajtja e status quo-së në vend duket e 

pamundur  
Berlin, më 3 korrik 1914 124 

52.  

Letër e kryetarit të së ashtuquajturës qeveri e Vorio-Epirit, Jorgji Zografos, 

në Gjirokastër, dërguar kryetarit të Komisionit të Kontrollit August Kral, në 
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Durrës, me të cilën kërkon që qeveria e princ Wied-it dhe Komisioni i 

Kontrollit të përfundonin një marrëveshje mes tyre, me qëllim që Asamblea 

epirote që do të mblidhet në Gjirokastër, të ratifikojë vendimet e Korfuzit  
Gjirokastër, më 3 korrik 1914 124 

53.  

Raport i zëvendëskonsullit Kohlruss, në Prizren, dërguar ministrit të 

Jashtëm Berchtold, në Vjenë, për rikthimin e myslimanëve nga Shqipëria në 

rajonin konsullor të Prizrenit  
Prizren, më 3 korrik 1914 125 

54.  

Telegram i Komandës së flotilës së kryqëzorëve me anë të bazës në 

Kastelnuovo, dërguar Ministrisë së Luftës në Vjenë, mbi vendimin e Këshillit 

të Ministrave, për t’i njoftuar Turhan Pashës që të kërkojë ndihmë ushtarake 

nga Roma dhe Vjena  
Vjenë, më 3 korrik 1914 126 

55.  

Raport i ambasadorit austro-hungarez në Selinë e Shenjtë, Schönburg, 

dërguar ministrit të Jashtëm, Berchtold në Vjenë, në të cilin parashtron 

pikëpamjet e Vatikanit mbi pozitën e tanishme të Protektoratit në Shqipëri  
Vatikan, më 4 korrik 1914 127 

56.  

Telegram i nënkonsullit Mayerhauser, në Vlorë, dërguar Ministrisë së 

Jashtme në Vjenë, lidhur me verifikimin e Akile Arkentit dhe të dy shokëve 

të tij, nëse kanë qenë në Vlorë  
Vlorë, më 4 korrik 1914 130 

57.  

Telegram i Ministrisë së Jashtme, në Vjenë, dërguar konsullatës së 

Përgjithshme në Shkodër, në të cilin bashkëngjitet ekstrakti i notës së 

Ministrisë së Luftës, lidhur me përdorimin e oficerëve austro-hungarezë në 

Shkodër, për të cilët kërkohet raportim nëse janë pranuar  
Vjenë, më 4 korrik 1914 130 

58.  

Telegram i Ministrisë së Jashtme, në Vjenë, për ministrin e akredituar në 

Athinë, Szilassy, me të cilin përshëndet mendimin e zotit Streit se epirotët 

mbajnë anën e princit dhe të Komisionit të Kontrollit dhe se po të qe nevoja 

ata do të luftonin kundër rebelëve  
Vjenë, më 4 korrik 1914 132 
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59.  

Raport i ambasadorit austro-hungarez në Paris, Szécsen, dërguar ministrit të 

Jashtëm, kontit Berchtold, në Vjenë, lidhur me opinionin e Francës mbi 

situatën në Shqipëri  
Paris, më 4 korrik 1914 132 

60.  

Relacion i komandës së trupave serbe në Shkup, dërguar Ministrisë së Luftës 

së Serbisë, lidhur me luftimet mes kryengritësve dhe forcave të Wied-it në 

Shqipërinë e Mesme, numrin e forcave, armatimet si dhe bilancet e luftimeve  
Shkup, më 4 korrik 1914 134 

61.  

Telegram i Ministrisë së Jashtme, në Vjenë, dërguar përfaqësuesve 

diplomatikë në Durrës, Shkodër, Guci dhe Cetinë, mbi lejimin e kalimit të 

banorëve të Kelmendit për në kullotat e Vermoshit, me porosi që 

përfaqësuesit të provokonin një vendim të ri të KNK-së në favor të 

Kelmendit  
Vjenë, më 4 korrik 1914 135 

62.  

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

Mérey-t, me porosinë që të njoftohet San Giuliano me tekstin e telegramit 

për të urdhëruar stacionarët që të ndalojnë importimin e paautorizuar të 

armëve  
Vjenë, më 4 korrik 1914 136 

63.  

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

të cilin flitet për pozicionimin politik të Mirditës në rrethanat e reja, veprimet 

e mirditasve në Shijak, si edhe nevojën që për të gjitha këto të informohet 

imzot Doçi, i cili ndodhej në Durrës  
Vjenë, më 4 korrik 1914 137 

64.  

Raport i ministrit Szilassy, të akredituar në Athinë, dërguar kontit Berchtold, 

ku parashtrohet luajaliteti i qeverisë greke në çështjen epirote dhe ku 

rebelizmat në Shqipëri vlerësohen si vepër e xhonturqve dhe e qeverisë 

greke  
Athinë, më 4 korrik 1914 138 
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65.  

Telegram i Komandës së flotilës së kryqëzorëve me anën e bazës navale në 

Kastelnuovo, dërguar Ministrisë së Luftës, mbi urdhërimin e Preng Bib 

Dodës për t’u kthyer tek princi në Durrës  
Kastelnuovo, më 4 korrik 1914 140 

66.  

Telegram i Ministrisë së Jashtme në Vjenë, dërguar përfaqësive diplomatike 

në Londër, Paris, Romë, Berlin, Peterburg, Stamboll, Bukuresht dhe Durrës, 

me të cilin porosit që, sapo kolegu italian në Bukuresht të marrë autorizim 

analog, përfaqësuesi në Bukuresht të nxitë qeverinë rumune të dërgojë trupa 

ushtarake në Shqipëri, ndërsa përfaqësuesi diplomatik në Stamboll të 

protestojë pranë Portës, për ndihmën ndaj rebelëve në Shqipëri  
Vjenë, më 4 korrik 1914 141 

67.  

Buletin ditor i Ministrisë së Jashtme, në Vjenë, ku jepen të dhëna mbi 

bisedimet midis ministrit të Jashtëm italian, markezit San Giuliano dhe 

Turhan Pashës  
Vjenë, më 4 korrik 1914 142 

68.  

Raport i nënkonsullit Kohlruss në Prizren, dërguar ministrit të Jashtëm, 

Berchtold, në Vjenë, në të cilin trajton gjendjen politike të brendshme në 

krahinat kufitare të Shqipërisë, dhe mbi kundërshtimin e gjithë muhtarëve e 

imamëve për të mos ndërhyrë dhe kundërvënë myslimanët kundër njëri-

tjetrit  
Prizren, më 5 korrik 1914 143 

69.  

Raport i konsullit të Përgjithshëm Halla, në Shkodër, dërguar ministrit të 

Jashtëm, Berchtold, në Vjenë, lidhur me leximin e meshës për trupat e 

detashmentit austro-hungarez në kishën e françeskanëve në Shkodër  
Shkodër, më 5 korrik 1914 144 

70.  

Notë e ambasadorit gjerman Ditrih Berman – Holveg, në Vjenë, dërguar 

ministrit të Jashtëm austro-hungarez, Berchtold, mbi njoftimin e qeverisë 

greke rreth miratimit të marrëveshjes së Korfuzit nga Gjermania dhe Austro-

Hungaria  
Vjenë, më 5 korrik 1914 146 
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71.  

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

Kastelnuovo, me të cilin kërkon që të blihen urgjentisht 200 ekzemplarë të 

gazetës “Pejami” që po botohet në Stamboll  
Durrës, më 5 korrik 1914 146 

72.  

Raport i diplomatit austro-hungarez në Mitrovicë, Umlauf, dërguar 

Ministrisë së Luftës dhe Ministrisë së Jashtme, në Vjenë, mbi lëvizjen e 

trupave dhe transport ushqimesh e materialesh ushtarake nga Shkupi në 

Novipazar  
Mitrovicë, më 5 korrik 1914 147 

73.  

Raport i ministrit austro-hungarez në Durrës, Lövental, dërguar kontit 

Berchtold, në Vjenë, në të cilin pasqyron ambiciet dhe intrigat e Esat Pashës, 

lidhur me qëndrimin ndaj princit, si para dhe pas ardhjes së tij, lojën me 

italianët, qëndrimet për luftën ndaj kryengritësve epirotë dhe atyre të 

Shqipërisë së Mesme, rolin e tij në këtë të fundit dhe tentativën e italianëve 

për ta larë atë nga mëkatet etj.  
Durrës, më 5 korrik 1914 148 

74.  

Raport i ministrit austro-hungarez në Durrës, Lövental, dërguar kontit 

Berchtold, në Vjenë, në të cilin pasqyrohet çështja e kolonel Muricchio-s dhe 

qëndrimi i diplomatit italian për akuzat ndaj tij mbi sinjalet me drita për 

rebelët  
Durrës, më 5 korrik 1914 151 

75.  

Telegram i Zografosit, dërguar nga Gjirokastra kryetarit të Komisionit 

Ndërkombëtar të Kontrollit, August Kral, në Durrës, me të cilin me nota 

dramatike përshkruan gjendjen e të krishterëve në qytetin e Korçës, të cilët, 

sipas tij, kërcënohen e persekutohen dhe kërkon marrjen e masave për të 

mbrojtur truallin epirot  
Gjirokastër, më 5 korrik 1914 152 

76.  

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

dërguar Turhan Pashës nëpërmjet Kastelnuovos në Vjenë, me të cilin i bën 

komunikimin e autorizimit të princit August, që të vizitojë gjithë kryeqytetet 

e Fuqive të Mëdha 152 
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Durrës, më 5 korrik 1914 152 

77.  

Telegram i Komandës së Flotës së Kryqëzorëve nëpërmjet Bazës 

Kastelnuovo, në Kotorr, dërguar Ministrisë austro-hungareze të Luftës, 

Seksionit të Marinës, në Vjenë, me të cilin njofton mbërritjen e vullnetarëve 

gjermanë  
Kastelnuovo, Kotorr, më 5 korrik 1914 153 

78.  

Ditar i Komisionit të Caktimit të Kufirit të Shqipërisë së Veriut, nga data 25 

qershor 1914 deri më 6 korrik 1914  
6 korrik 1914 153 

79.  

Telegram i Ministrisë së Jashtme në Vjenë, dërguar përfaqësive diplomatike 

në Vlorë, Durrës dhe Shkodër, me të cilin porosit që të verifikohet një lajm, 

sipas të cilit, disa agjentë italianë kanë ardhur në Shqipëri  
Vjenë, më 6 korrik 1914 162 

80.  

Raport i komisarit pranë KNK-së Kral, në Durrës, dërguar ministrit të 

Jashtëm austro-hungarez në Vjenë dhe ambasadave, lidhur me qëllimin e 

Zografos-it dhe qëndrimin e Greqisë për marrëveshjen e Korfuzit  
Durrës, më 6 korrik 1914 162 

81.  

Shkresë e të dërguarit austro-hungarez në Athinë, Szilassy, dërguar kontit 

Berchtold, në Vjenë, në të cilën bashkëngjit tekstin e ligjit mbi cedimin e 

ishullit të Sazanit  
Athinë, më 6 korrik 1914 164 

82.  

Shkresë konfidenciale e Ministrisë së Jashtme, në Vjenë, dërguar kontit 

Tisza, në Budapest, lidhur me blerjen e një çifligu në Pasha Liman nga 

austro-hungarezët  
Vjenë, më 6 korrik 1914 165 

83.  

Telegram i kontit Berchtold, në Vjenë, për diplomatin austro-hungarez në 

Stamboll, Pallavicini, mbi kujdesin për blerjen e 200 kopjeve të gazetës 

“Pejani” të datës 28 qershor, të cilat t’i dërgohen Lövental-it, në Durrës  
Vjenë, më 6 korrik 1914 166 
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84.  

Raporti buxhetor i Ministrisë së Kultit e Arsimit në Vjenë, dërguar 

këshilltarit të qeverisë, mbi blerjen e mjeteve mësimore për shkollën 

hekurudhore në Shkup  
Vjenë, më 6 korrik 1914 166 

85.  

Aktnjoftim i Ministrisë së Kultit e të Arsimit, në Vjenë, dërguar Ministrisë së 

Jashtme, në Vjenë, për vënien në dispozicion të kësaj ministrie të mjeteve 

mësimore për shkollën në Shkup  
Vjenë, më 6 korrik 1914 167 

86.  

Raport i konsullit austro-hungarez, Adamkiević, dërguar nga Shkupi 

Ministrisë së Luftës dhe ministrit të Jashtëm, Berchtold, lidhur me ngjarjet e 

ndodhura gjatë datave 25 qershor deri më 5 korrik 1914, për lëvizjen e 

trupave dhe mjeteve ushtarake serbe  
Shkup, më 6 korrik 1914 167 

87.  

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

dërguar kontit Berchtold, në Vjenë, lidhur me akuzat kundër Greqisë për 

kryengritjen e Shqipërisë së Mesme dhe lëvizjen epirote  
Durrës, më 6 korrik 1914 170 

88.  

Telegram i Komandës së skuadriles së Marinës, në Fiume, dërguar 

Ministrisë së Luftës, Seksionit të Marinës, në Vjenë, me të cilin njoftohet nisja 

për në Durrës e dy oficerëve dhe të 60 vullnetarëve rumunë me vaporrin 

“Godolo”  
Vjenë, më 6 korrik 1914 172 

89.  

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

ministrit të Jashtëm në Vjenë, Berchtold, lidhur me njoftimin e Mehdi 

Frashërit për kapjen rob të një ushtari grek në Korçë, i cili deklaroi se ishte i 

detyruar nga oficerët për të hyrë në Batalionin e Shenjtë  
Durrës, më 6 korrik 1914 172 

90.  

Raport i legatës në Athinë, dërguar kontit Berchtold në Vjenë, lidhur me 

deklaratat e ministrit amerikan Williams, mbi intrigat greke në Vlorë si dhe 

nxitjen e “epirotëve” për kryengritje 173 
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Athinë, më 6 korrik 1914 173 

91.  

Raport i konsullit Para, në Korfuz, dërguar kontit Berchtold, në Vjenë, për 

situatën në Epir, lëvizjet e Zografos dhe Karapanos drejt Gjirokastrës, për 

marrëveshjen e Korfuzit, si dhe për të përgatitur terrenin për qëllime 

eventuale të qeverisë greke etj.  
Korfuz, më 6 korrik 1914 173 

92.  

Përgjigje telegrafike e kryetarit të Komisionit të Kontrollit, Kral, në Durrës, 

dërguar Zografos-it, në Gjirokastër, me të cilin i përgënjeshtron njoftimet e tij 

për gjoja gjendjen kërcënuese ndaj popullsisë së krishtere në Korçë  
Durrës, më 6 korrik 1914 174 

93.  

Letër e krerëve të tri bajraqeve të Selcës, Nikshit dhe të Vuklit me gjithë 

banorët e Kelmendit, dërguar kryetarit të Komisionit të Kontrollit, Kral, në 

Durrës, me të cilin i kërkojnë përkrahjen dhe mbështetjen e Komisionit të 

Kontrollit për kërkesat e tyre pranë Fuqive të Mëdha dhe Malit të Zi, për të 

lënë të lirë kalimin e këtyre banorëve në kullotat e tyre në Vermosh dhe në 

tregun e Gucisë, si dhe për largimin e ushtrisë malazeze nga Vermoshi  
Selcë, më 6 korrik 1914 175 

94.  

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

bën të ditur se do t’i dërgojë përmbajtjen e bisedës midis markezit San 

Giuliano-s dhe Turhan Pashës  
Vjenë, më 6 korrik 1914 176 

95.  

Shtojcë e raportit të ambasadës austro-hungareze në Romë për Ministrinë e 

Jashtme në Vjenë, që përmban kopjen e raportit të konsullit Pflugel, në 

Napoli, me lajmin për nisjen e Esat Pashës në Paris  
Napoli, më 7 korrik 1914 177 

96.  

Komunikatë e zyrës së shtypit të “Epirit autonom”, transmetuar nga Delvina 

me telegram, lidhur me deklaratën e Zografos, që përgënjeshtron lajmin e 

shtypit të huaj, se ushtria helenike ka marrë pjesë në pushtimin e Korçës, 

dhe se ushtria epirote ka bashkëpunuar me myslimanët  
Delvinë, më 7 korrik 1914 177 
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97.  

Telegram i kontit Berchtold, dërguar përfaqësive diplomatike në Peterburg, 

Berlin, Paris, Londër dhe Romë, mbi turneun e Turhan Pashës nëpër 

kryeqytetet e Fuqive të Mëdha  
Vjenë, më 7 korrik 1914 179 

98.  

Informacion i ambasadorit Mensdorff në Londër, dërguar kontit Berchtold, 

në Vjenë, lidhur me interpelancën në Dhomën e Lordëve për dërgimin e 

trupave angleze në Shqipëri  
Londër, më 7 korrik 1914 180 

99.  

Telegram i Ministrisë së Jashtme, në Vjenë, dërguar konsullatës austro-

hungareze në Durrës, lidhur me një korrespondencë për çështjet shqiptare, 

me botues Leo Freundlich, në Vjenë, në të cilën trajton shkresën e Syrja Beut 

dërguar Mbretëreshës së Rumanisë për nevojën e trupave rumune, në 

ndihmë të princit të Shqipërisë  
Vjenë, më 7 prill 1914 180 

100.  

Njoftim i përfaqësuesve të Komitetit të mbrojtjes në Shqipërinë e Jugut, 

dërguar Komisionit Ndërkombëtar të Kontrollit, në Durrës, me të cilin 

përgënjeshtron akuzat e Zografos-it ndaj shqiptarëve  
Gjirokastër, më 7 korrik 1914 181 

101.  

Përgjigje letrës së përfaqësuesve të gjashtë Fuqive të Mëdha  nga 

kryengritësit e Shijakut, me të cilën u kërkojnë që ata të vijnë t’i takojnë, për 

t’u njohur me gjendjen dhe kërkesat e tyre  
Shijak më 7 korrrik 1914 182 

102.  

Telegram i detashmentit austro-hungarez në Shkodër, dërguar zyrës së 

Presidiumit të Ministrisë së Luftës dhe Ministrisë së Jashtme, në Vjenë, për 

sulmin ndaj stacionit të radios dhe rojes në drejtim të Bardhajt, të një grupi 

kundërshtarësh prej 100 myslimanë, të cilët u zbrapsën nga forcat e policisë 

dhe milicisë austro-hungareze  
Shkodër, më 7 korrik 1914 183 

103.  

Shkresë e Geoklit-it dërguar firmës “Post ekspedicion” në Vjenë, lidhur me 

shtypjen e 2000 kopjeve të gramatikës shqipe, pjesa I 184 
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Vjenë, më 7 korrik 1914 184 

104.  

Shkresë e Ministrisë së Punëve të Jashtme, dërguar drejtorisë së shtëpisë 

botuese austro-hungareze në Vjenë, me të cilën i kërkon që të bëhet 

propozimi për shtypjen e teksteve shkollore shqipe  
Vjenë, më 7 korrik 1914 185 

105.  

Shkresë e Ministrisë së Punëve të Jashtme, në Vjenë, dërguar Drejtorisë së 

Botimit të librit shkollor, në Vjenë, lidhur me udhëzimet për botimin e librit 

të këndimit shqip  
Vjenë, më 7 korrik 1914 185 

106.  

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

me të cilin bën të ditur akt-delegimin, që Syrja Beu i jep Eqrem Beut, mbi 

fillimin e tratativave për shitjen e pronës së tij në Pasha Liman  
Vjenë, më 7 korrik 1914 186 

107.  

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

kontit Berchtold, në Vjenë, me të cilin i parashtron lutjen e famullitarit 

Serreqi në Selcë, për lënien e lirë të kalimit të banorëve nëpër Rrapsh për në 

Vermosh, nga forcat malazeze  
Shkodër, më 7 korrik 1914 186 

108.  

Telegram i Ministrisë së Jashtme, në Vjenë, dërguar kolonelit Mietzl, në 

Shkodër, me të cilin njoftohet se i dërgohet bashkëlidhur skica e hartës për 

Vermoshin dhe Taraboshin  
Vjenë, më 7 korrik 1914 187 

109.  

Informacion konfidencial i konsullit Para, në Korfuz, dërguar ministrit të 

Jashtëm kontit Berchtold, në Vjenë, lidhur me demarshet e qeverisë italiane 

në Athinë, për të ndalur kërcënimin eventual të Vlorës nga ana greke  
Korfuz, më 7 korrik 1914 188 

110.  

Informacion i delegatit austro-hungarez, kolonelit Mietzl, në Vunsaj, 

dërguar Ministrisë së Jashtme dhe asaj të Luftës, në Vjenë, me të cilin njofton 

se ekzemplari origjinal i ditarit dhe gjithë dërgesa postare u humbën nga 

gjeodeti në rrugën Guci-Lugina e Vermoshit 189 
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Vunsaj, më 7 korrik 1914 189 

111.  

Njoftim urgjent i Ministrisë së Luftës, në Vjenë, dërguar Ministrisë së 

Jashtme, në Vjenë, lidhur me instruksionet për fuqitë e armatosura të 

detashmentit të caktuar për Komisionin e Caktimit të Kufirit Verior të 

Shqipërisë në rast të një mobilizimi  
Vjenë, më 7 korrik 1914 189 

112.  

Telegram nga Tetova për Ministrinë e Jashtme, dërguar Ministrisë së 

Brendshme, lidhur me një informacion se në Shqipëri po bëhen përgatitje për 

një mësymje kundër Serbisë  
Tetovë, më 7 korrik 1914 190 

113.  

Raport i konsullit Halla, dërguar nga Shkodra ministrit të Jashtëm, kontit 

Berchtold, lidhur me qëndrimin pro austriak të Preng Bib Dodës, influencën 

e tij në popullsinë katolike të Veriut, nevojat e tij financiare etj.  
Shkodër, më 7 korrik 1914 191 

114.  

Raport i të diplomatit austro-hungarez në Bulkelei [Kajro], dërguar ministrit 

të Jashtëm, kontit Berchtold në Vjenë, lidhur me aspiratat e Princit Fuad për 

fronin e Shqipërisë  
Bulkelei, më 8 korrik 1914 194 

115.  

Shkresë e Ministrisë së Jashtme austro-hungareze, dërguar Ministrisë së 

Arsimit dhe firmës “Pichler’s & Bohu” në Vjenë, lidhur me dërgimin e 

librave shqip dhe të hartës gjeografike të  Europës, shkollës në Prizren  
Vjenë, më 8 korrik 1914 195 

116.  

Telegram i Komandës së flotës së kryqëzorëve të bazës së Kastelnuovos, 

dërguar Ministrisë së Luftës - Seksionit të Marinës, në Vjenë, me të cilin i 

njofton mbërritjen në Shqipëri të 60 kosovarëve, 45 vullnetarëve rumunë dhe 

tre oficerëve  
Vjenë, më 8 korrik 1914 196 

117.  

Telegram i konsullit Halla në Shkodër, dërguar përfaqësisë austro-

hungareze në Durrës, dhe komisarit Kral, me të cilin njofton nisjen e Irfan 

Beut për në Mal të Zi 197 
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Shkodër, më 8 korrik 1914 197 

118.  

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

Berchtold, lidhur me udhëtimin e krerëve të partisë Esatiste për në Malin e 

Zi dhe prej andej tek kryengritësit e Shqipërisë së Mesme  
Shkodër, më 8 korrik 1914 197 

119.  

Shtojca e raportit dhe telegrami i Ministrisë së Luftës, Seksioni i Marinës, në 

Vjenë, dërguar konsullatës në Vlorë, për ndalimin e paautorizuar të armëve 

dhe njoftimin e Komandës së flotilies  
Vjenë, më 8 korrik 1914 198 

120.  

Telegram i Komandës së flotës së kryqëzorëve, në Kastelnuovo, dërguar 

Ministrisë së Luftës, Seksionit të Marinës, për mbërritjen e 150 kosovarëve 

dhe vullnetarëve gjermanë  
Vjenë, më 8 korrik 1914 199 

121.  

Informacion i ambasadorit Szécsen, në Paris, dërguar ministrit të Jashtëm, 

kontit Berchtold, në Vjenë, mbi intervistën e Esat Pashës në Paris  
Paris, më 8 korrik 1914 199 

122.  

Njoftim i Ministrisë së Luftës - Seksionit të Marinës, në Vjenë, dërguar 

Ministrisë së Jashtme, në lidhje me përmbajtjen e telegramit të komandës së 

Kastelnuovos mbi meshën ceremoniale për admiralët dhe gjithë 

komandantët e anijeve të huaja në bordin e “St. Georg”  
Vjenë, më 8 korrik 1914 200 

123.  

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

për qëndrimin e pandryshuar refuzues të Austro-Hungarisë ndaj 

kandidaturës së princ Ahmet Fuadit për fronin e Shqipërisë  
Vjenë, më 8 korrik 1914 200 

124.  

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

Romë, që lidhur me kufirin në Tarabosh, i cili duhet të përcaktohet sipas 

vendimeve të Konferencës së Londrës, t’i jepen shpjegimet e nevojshme 

markez di San Giuliano-s  
Vjenë, më 8 korrik 1914 201 
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125.  

Telegram i Ministrisë së Jashtme të Austro-Hungarisë, dërguar Lövental-it, 

në Durrës, lidhur me ndihmat për refugjatët  
Vjenë, më 8 korik 1914 203 

126.  

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

dërguar kontit Berchtold në Vjenë, me të cilin konfirmon marrjen dhe 

dërgimin në destinacion të 500 librave të leximit shqip  
Durrës, më 8 korrik 1914 203 

127.  

Njoftim i Seksionit të Marinës për Ministrinë e Mbrojtjes, me të cilin e 

informon se Ahmet Zogolli u dorëzoi Krujën kryengritësve, pa bërë luftë  
Vjenë, më 8 korrik 1914 204 

128.  

Raport i konsullit Halla, në Shkodër, dërguar kontit Berchtold, në Vjenë, 

lidhur me ngjarjet e datës 7 korrik, kur disa persona që tentuan të bëjnë 

kontrabandë duhani, u përplasen me xhandarmërinë e policinë  
Shkodër, më 8 korrik 1914 204 

129.  

Korrespondencë e shefit të Shtabit të Ushtrisë austro-hungareze, Conrad, me 

ministrin e Jashtëm Berchtold, në Vjenë, mbi misionin e oficerëve për 

Shqipërinë, ku i kërkon që të ndikojë urgjentisht në dërgimin e misionit të 

oficerëve austro-hungarezë  
8 korrik 1914 206 

130.  

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

dërguar ambasadorit Mérey, në Romë, lidhur me ngjarjet   në Korçë  
Vjenë, më 8 korrik 1914 207 

131.  

Telegram i kontit Berchtold, në Vjenë, dërguar ministrit austro-hungarez të 

akredituar në Athinë, Szilassy, lidhur me Epirin dhe Korçën  
Vjenë, më 8 korrik 1914 207 

132.  

Notë e Ministrisë së Jashtme austro-hungareze, dërguar ambasadës 

perandorake gjermane, në Vjenë, që të sigurohet marrëveshja e Korfuzit  
Vjenë, më 8 korrik 1914 208 
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133.  

Notë e Ministrisë së Jashtme austro-hungareze, dërguar Betman Holveg, në 

ambasadën gjermane, në Vjenë, me të cilën i transmeton pranimin e 

marrëveshjes së Korfuzit në statutin e Shqipërisë  
Vjenë, më 8 korrik 1914 209 

134.  

Telegram i Ministrisë së Luftës, në Vjenë, drejtuar Seksionit të Marinës në 

stacionin Pola për Komandën e Marinës, me të cilin njofton se Ministria e 

Jashtme aprovon tërheqjen sa më parë të anijes “St. Georgi” bashkë me 

komandantin e flotiljes së kryqëzorëve etj.  
Vjenë, më 9 korrik 1914 209 

135.  

Raport i komisarit Kral, në Durrës, dërguar kontit Berchtold, në Vjenë, 

lidhur me manovrat e Zografos-it dhe ofensivat e “vorioepirotëve”, mbi 

situatën gjoja kërcënuese për të krishterët në Korçë etj.  
Durrës, më 9 korrik 1914 210 

136.  

Raport i nënkonsullit Mayerhauser, në Vlorë, dërguar legatës austro-

hungareze në Durrës, lidhur me situatën pas rënies së Korçës, mbi rolin e 

masave qeveritare dhe të oficerëve holandezë, që shpëtuan në çastin kritik 

Beratin, si edhe mbi përçarjen e thellë mes ortodoksëve dhe myslimanëve 

aty  
Vlorë, më 9 korrik 1914 211 

137.  

Raport i ambasadorit Szögyenyi, në Berlin, dërguar ministrit të Jashtëm 

austro-hungarez, Berchtold, mbi tentativat e dy personave atje për të krijuar 

zyrën shqiptare me qëllim që të rekrutoheshin  vullnetarë për në Shqipëri  
Berlin, më 9 korrik 1914 213 

138.  

Telegram i kryetarit të Komisionit Ndërkombëtar të Kontrollit, Kral, në 

Durrës, dërguar Zografos-it, me të cilin kërkohet ndalimi i sulmit të forcave 

“vorioepirote”  
Durrës, më 9 korrik 1914 214 

139.  

Telegram i Kral, në Durrës, dërguar Zografos-it, në Delvinë, me të cilin 

proteston për shkeljen e armëpushimit në fuqi, kërkon tërheqjen e forcave 

atje dhe parandalimin e shkatërrimeve 215 
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Durrës, më 9 korrik 1914 215 

140.  

Telegram i Ministrisë së Jashtme në Vjenë, dërguar konsullit Kral, në Durrës 

dhe konsullit Halla, në Shkodër, mbi arsimin shqiptar  
Vjenë, më 9 korrik 1914 215 

141.  

Letër e sipërmarrësit Pal Siebertz, në Vjenë, dërguar Ministrisë së Jashtme 

austro-hungareze, për shlyerjen e një detyrimi financiar në Durrës  
Vjenë, më 9 korrik 1914 216 

142.  

Informacion i konsullatës austro-hungareze në Shkup, dërguar kontit 

Berchtold, në Vjenë, lidhur me një artikull të gazetës serbe mbi lutjen e Isa 

Boletinit ndaj qeverisë serbe për faljen e tij  
Shkup, më 9 korrik 1914 217 

143.  

Relacion i diplomatit austro-hungarez Giskra nga Haga, për kontin 

Berchtold, në Vjenë, lidhur me një intervistë të kapitenit holandez Saar, në 

Holandë, ku shprehet simpatia për nënshtetasit austro-hungarezë në 

Shqipëri  
Hagë, më 9 korrik 1914 218 

144.  

Shtojca e relacionit të Giskra-s, dërguar kontit Berchtold, në Vjenë, mbi 

intervistën e kapitenit Saar në Hagë  
Hagë, më 9 korrik 1914 219 

145.  

Shkresë e Ministrisë së Jashtme, në Vjenë, dërguar përfaqësuesit të saj 

Kohlruss, në Prizren, mbi dhënien e një kontributi shtesë për përkthyesin 

Bekir Efendiu  
Vjenë, më 9 korrik 1914 219 

146.  

Raport i konsullit Para, në Korfuz, dërguar kontit Berchtold, në Vjenë, lidhur 

me lajmet për një largim të afërt të Princ Wied-it dhe mbi idenë e Zografos-it 

për bashkimin e Epirit të Sipërm me Greqinë  
Korfuz, më 9 korrik 1914 220 
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147.  

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

Romë dhe Szögyenyi, në Berlin, lidhur me stërvitjen e trupave shqiptare nga 

oficerët instruktorë të Fuqive të Mëdha në Shkodër  
Vjenë, më 9 korrik 1914 221 

148.  

Telegram i Ministrisë së Jashtme, në Vjenë, dërguar konsullit të Përgjithshëm 

në Durrës, Kral, dhe ambasadorit Mérey, në Romë, për qëndrimin e 

Komisionit të Kontrollit në Durrës  
Vjenë, më 9 korrik 1914 222 

149.  

Kopje e notës së Ministrisë së Jashtme austro-hungareze, dërguar Ministrisë 

së Luftës, në Vjenë, lidhur me qëndrimin e detashmentit ndihmës pranë 

Komisionit të Caktimit të Kufirit në Shqipërinë e Veriut  
Vjenë, më 9 korrik 1914 223 

150.  

Korrespondencë e Ministrisë së Jashtme dërguar Ministrisë së Luftës, në 

Vjenë, lidhur me rimarrjen e komandës së detashmentit në Shkodër, duke 

caktuar si komandant një oficer të lartë të shtabit, me përkatësi fetare 

katolike romake, njohës të gjuhës frënge  
Vjenë, më 9 korrik 1914 223 

151.  

Telegram i ambasadorit Otto Czernin, në Peterburg, dërguar Ministrisë së 

Jashtme, në Vjenë, lidhur me vizitën e Turhan Pashës në St. Peterburg, 

takimin e tij me ministrin e Jashtëm, gjatë të cilit Sazonov-i, i shprehu 

simpati për Princ Wilhelm-in  
St. Peterburg, më 10 korrik 1914 225 

152.  

Promemorje e Ministrisë së Jashtme, në Vjenë, dërguar gjithë përfaqësive 

diplomatike në vendet respektive, lidhur me qëndrimin e qeverisë greke për 

çështjen epirote  
Vjenë, më 10 korrik 1914 226 

153.  

Telegram i kontit Berchtold, në Vjenë, dërguar ambasadorit Mérey, në Romë, 

mbi bisedimet me Italinë rreth qëndrimit të mëtejshëm për çështjen e 

Shqipërisë  
Vjenë, më 10 korrik 1914 227 
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154.  

Raport i nënkonsullit Mayerhauser, në Vlorë, dërguar legatës austro-

hungareze në Durrës, lidhur me luftimet dhe rënien e Korçës, për masakrat e 

andartëve dhe trupave ushtarake greke në krahinën e Kolonjës dhe 

Skraparit, për lëvizjet e të shpërngulurve të shumtë drejt Beratit etj.  
Vlorë, më 10 korrik 1914 228 

155.  

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

mbi disa shenja me zjarr dhe sinjalet me drita në malin e Krujës dhe në 

kodrat e Rrashbullit  
Durrës, më 10 korrik 1914 231 

156.  

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

përgjigje të një note të kësaj ministrie mbi disa të dhëna të paraqitura nga 

ambasadori italian  
Vjenë, më 10 korrik 1914 232 

157.  

Kopje e telegramit të Komandës së flotilies së kryqëzorëve në Kastelnuovo, 

dërguar Ministrisë së Luftës, Seksionit të Marinës, me të cilin njofton rënien 

e Korçës në duar të kryengritësve dhe trupave grekë  
Vjenë, më 10 korrik 1914 232 

158.  

Relacion i konsullit Jeliçka, në Shkup, dërguar ministrit të Jashtëm në Vjenë, 

Berchtold, lidhur me një fjalim ngacmues të metropolitit të Shkupit  
Shkup, më 10 korrik 1914 233 

159.  

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

Berchtold, në Vjenë, mbi tekstet mësimore në gjuhën shqipe që nevojiten për 

shkollat e jezuitëve në Shkodër  
Shkodër, më 10 korrik 1914 234 

160.  

Kopja e një urdhri të Ministrisë së Jashtme, në Vjenë, dërguar ministrit 

austro-hungarez në Cetinë, Otto, për kthimin e familjeve të Hotit dhe të 

Grudës nga Shkodra në Mal të Zi  
Vjenë, më 10 korrik 1914 237 
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161.  

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

Ministrisë së Jashtme në Vjenë, me anë të cilit njofton nisjen natën të 

ministrit italian  
Durrës, më 11 korrik 1914 238 

162.  

Shkresë e ministrit të akredituar në Athinë, Szilassy, dërguar kontit 

Berchtold, në Vjenë, mbi falënderimin e qeverisë greke me rastin e 

notifikimit dhe aprovimit të marrëveshjes së Korfuzit nga Fuqitë e Mëdha  
Athinë, më 11 korrik 1914 238 

163.  

Informacion i ministrit rezident në Durrës, Lövental, dërguar ministrit 

tëashtëm, kontit Berchtold, në Vjenë, lidhur me përgjigjen e Rumanisë mbi 

kërkesën për trupat rumune  
Durrës, më 11 korrik 1914 239 

164.  

Raport i ministrit austro-hungarez në Durrës, Lövental, dërguar kontit 

Berchtold, në Vjenë, lidhur me vullnetarët, shtetas të monarkisë që erdhën 

në Shqipëri  
Durrës, më 11 korrik 1914 240 

165.  

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

Jashtëm, kontit Berchtold në Vjenë, mbi korpusin e vullnetarëve të ardhur 

aty, gjendjen e vështirë financiare të tyre etj.  
Durrës, më 11 korrik 1914 241 

166.  

Informacion i ministrit rezident, Lövental, në Durrës, dërguar ministrit të 

Jashtëm, kontit Berchtold në Vjenë, lidhur me ardhjen e një delegacioni të 

lëvizjes epirote  
Durrës, më 11 korrik 1914 243 

167.  

Raport i ministrit rezident në Durrës, Lövental, dërguar ministrit të Jashtëm, 

kontit Berchtold në Vjenë, mbi gjendjen e krahinave kryengritëse të 

Shqipërisë së Mesme  
Durrës, më 11 korrik 1914 244 
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168.  

Telegram i gjeneralit Krobatin nga Ministria austro-hungareze e Luftës, 

dërguar kontit Berchtold, në Vjenë, lidhur me mbërritjen e forcave austro-

hungareze në Durrës  
Durrës, më 11 korrik 1914 245 

169.  

Kopje e telegramit të Komandës së kryqëzorëve nëpërmjet Bazës 

Kastelnuovo, transmetuar nga Ministria e Luftës, në Vjenë, për 

transportimin e prefektit të Vlorës  
Kastelnuovo, më 11 korrik 1914 246 

170.  

Telegram i nënkonsullit Mayerhauser, në Vlorë, dërguar legatës austro-

hungareze dhe komisarit Kral, në Durrës, lidhur me lajmet false të shtypit 

italian dhe francez mbi ardhjen në fron të princit Bonapart  
Vlorë, më 11 korrik 1914 247 

171.  

Telegram i Ministrisë së Jashtme, në Vjenë, dërguar ministrit Lövental, në 

Durrës, lidhur me qiramarrjen e pronave të Syrja Beut në Vlorë  
Vjenë, më 11 korrik 1914 247 

172.  

Shkresë e Ministrisë së Jashtme, në Vjenë, dërguar komitetit austriak për 

Shqipërinë, në Vjenë, lidhur me telegramin e ministrit Lövental, nga Durrësi, 

për një aksion në ndihmë të fshatarëve të zonës së Kurbinit  
Vjenë, më 11 korrik 1914 248 

173.  

Raport i komisarit Kral pranë KNK-së, në Durrës, dërguar kontit Berchtold, 

në Vjenë, lidhur me gjendjen e dëshpërueshme të Shqipërisë, kushtet e 

jashtme e të brendshme të rrezikshme, ambiciet e shteteve fqinje ndaj 

Shqipërisë etj.  
Durrës, më 11 korrik 1914 248 

174.  

Telegram i Ministrisë së Jashtme, në Vjenë, dërguar ministrit Szögyenyi, në 

Berlin, lidhur me propozimin e Edward Grey-t për KNK-në, që të merrej me 

administrimin e Shqipërisë deri në caktimin e princit  
Vjenë, më 11 korrik 1913 250 
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175.  

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

dërguar Fuqive të Mëdha, Misionit Ballkanik - Kralit dhe Mérey-t, në Romë, 

për një demarsh kolektiv në Athinë, për të influencuar për çështjen epirote  
Vjenë, më 11 korrik 1914 251 

176.  

Telegram i Princit Wied, në Durrës, dërguar Ministrisë së Jashtme, në Vjenë, 

lidhur me vështirësitë në qeverisjen e Shqipërisë për arsye të mungesës së 

mjeteve financiare të premtuara më parë nga Fuqitë e Mëdha, për sulmet e 

forcave greke me në krye Zografos-in etj.  
Kastelnuovo, më 11 korrik 1914 251 

177.  

Telegram i Ministrisë së Jashtme, në Vjenë, dërguar përfaqësuesit të Austro-

Hungarisë në Beograd, baronit Giesl, lidhur me përjashtimin doganor për 

dërgesat me destinacion detashmentin dhe oficerët që do të caktojnë vijën e 

kufirit atje  
Vjenë, më 11 korrik 1914 252 

178.  

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

ambasadave dhe Mérey-t në Romë, për një korrigjim telegrami  
Vjenë, më 11 korrik 1914 253 

179.  

Telegram i nënkonsullit austro-hungarez në Prizren, Kohlruss, dërguar 

Ministrisë së Jashtme në Vjenë, për lëvizjen e trupave rezerviste të Serbisë si 

dhe të municioneve në Ferizaj dhe Sanxhak  
Prizren, më 12 korrik 1914 253 

180.  

Telegram i nënkonsullit austro-hungarez në Prizren, Kohlruss, dërguar 

ministrit të Jashtëm Berchtold, lidhur me vizitën në  Prizren e Gjakovë të 

konsullit rus në Shkup  
Prizren, më 12 korrik 1914 254 

181.  

Telegram i nënkonsullit Kohlruss, në Prizren, dërguar ministrit të Jashtëm 

Berchtold, në Vjenë, për festën e ditëlindjes së Mbretit Peter I të Serbisë  
Prizren, më 12 korrik 1914 255 
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182.  

Telegram i anijes “Turuli”, në Vlorë, dërguar Ministrisë së Luftës, në Vjenë, 

lidhur me qëndrimin e saj dhe udhëzimin e marrë për daljen në vëzhgim 

deri në 3 milje brenda ujërave detare  
Vlorë, më 12 korrik 1914 256 

183.  

Raport i konsullit të Përgjithshëm austro-hungarez në Shkup, Adamkiević, 

për informacione të nxjera nga dy gazeta të qershorit, dërguar kontit 

Berchtold, në Vjenë, lidhur me bashkëpunimin e Arif Hikmetit me serbët, 

kundër kryengritjes shqiptare  
Shkup, më 12 korrik 1914 257 

184.  

Raport i konsullit Halla, në Shkodër, dërguar kontit Berchtold, në Vjenë, mbi 

veprimtarinë e Preng Bib Dodës dhe imzot Doçit  
Shkodër, më 12 korrik 1914 258 

185.  

Informacion i komisarit Kral, në Durrës, dërguar kontit Berchtold, në Vjenë, 

mbi rënien e qytetit të Korçës, ikjen e banorëve si dhe gjendjen e rënduar në 

Berat  
Durrës, më 12 korrik 1914 259 

186.  

Raport i ministrit rezident Lövental, në Durrës, dërguar ministrit të Jashtëm 

Berchtold, në Vjenë, mbi veprimtarinë e Princ Wied-it  
Durrës, më 12 korrik 1914 260 

187.  

Telegram shifër i Ministrisë së Jashtme, në Vjenë, dërguar kontit von 

Mensdorff, ambasador në Londër, për një ndryshim të paragrafit të fundit të 

një telegrami  
Vjenë, më 12 korrik 1912 263 

188.  

Telegram i komandës së flotilës nga Kastelnuovo, dërguar Ministrisë së 

Luftës, Seksionit të Marinës, në Vjenë, mbi lëvizjet e anijes “Terez”  
Kastelnuovo, më 12 korrik 1914 264 

189.  

Shkresë e Ministrisë së Jashtme, në Vjenë, dërguar Ministrisë së Tregtisë, në 

Vjenë, lidhur me favorizimet për eksportin italian në Shqipëri  
Vjenë, më 13 korrik 1914 264 
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190.  

Relacioni i kryekonsullit Para, në Korfuz, dërguar kontit Berchtold, në Vjenë, 

për prezencën e Hamid Bej Toptanit në Korfuz dhe për kërkesën e tij për të 

legalizuar një autorizim  
Korfuz, më 13 korrik 1914 265 

191.  

Raport i konsullit Leyhanec, në Manastir, dërguar ministrit të Jashtëm në 

Vjenë, Berchtold, për kremtimin e festës kombëtare serbe në Manastir  
Manastir, më 13 korrik 1914 266 

192.  

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

austro-hungareze, për ardhjen e oficerëve austro-hungarezë si vullnetarë  
Vjenë, më 13 korrik 1914 267 

193.  

Informacion i nënkonsullit Kohlruss, në Prizren, dërguar kontit Berchtold, 

në Vjenë, lidhur me pushtimin e Pashtrikut nga forcat malazeze  
Prizren, më 13 korrik 1914 268 

194.  

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

Vjenë, mbi një artikull të revistës “Hylli i Dritës” ku sulmohet politika 

italiane në Shqipëri  
Shkodër, më 13 korrik 1914 268 

195.  

Shkresë e shefit të Shtabit të Përgjithshëm, në Vjenë, dërguar ministrit të 

Luftës, Ministrisë së Jashtme etj., me të cilën përcillet përmbajtja e telegramit 

të atasheut ushtarak austro-hungarez në Cetinë  
Vjenë, më 14 korrik 1914 269 

196.  

Telegram i Maichner, në Janinë, dërguar legatës austro-hungareze, në 

Durrës, mbi vendndodhjen e oficerit Melek [Frashëri]  
Janinë, më 14 korrik 1914 270 

197.  

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

mbi gjendjen ushtarake demoralizuese gjatë ofensivës së rebelëve, 

dezertimin e xhandarëve, grindjet mes vullnetarëve etj.  
Durrës, më 14 korrik 1914 270 
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198.  

Raport i përfaqësisë austro-hungareze në Milano, dërguar kontit Berchtold, 

në Vjenë, mbi një artikull të deputetit Torre në gazetën “Corriere della Sera”, 

për ngjarjet në Shqipëri  
Milano, më 14 korrik 1914 272 

199.  

Telegram i ministrit Szögyenyi, në Berlin, dërguar Ministrisë së Jashtme, në 

Vjenë, për përshtypjet e vizitës së Turhan Pashës në Berlin  
Berlin, më 14 korrik 1914 273 

200.  

Telegram i nënkonsullit Mayerhauser, në Vlorë, dërguar Ministrisë së 

Jashtme, në Vjenë, ku e vë në dijeni mbi arratisjen e shtetasit hungarez 

Siebertz-Irsay  
Vlorë, më 14 korrik 1914 274 

201.  

Raport i ministrit austro-hungarez në Durrës, Lövental, dërguar kontit 

Berchtold, në Vjenë, lidhur me influencën rumune te princesha Sofi  
Durrës, më 14 korrik 1914 275 

202.  

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

Vjenë, për thëniet e parëndësishme të Fishtës në “Hylli i Ditës”  
Shkodër, më 14 korrik 1914 276 

203.  

Relacion i konsullit Umlauf, në Mitrovicë, dërguar Ministrisë së Luftës dhe 

Ministrisë së Jashtme, në Vjenë, për lëvizjen e trupave ushtarake dhe 

përforcimin e fortifikimeve serbe  
Mitrovicë, më 14 korrik 1914 277 

204.  

Telegram i konsullatës në Shkup, dërguar Ministrisë së Luftës dhe Ministrisë 

së Jashtme, në Vjenë, për lëvizje trupash ushtarake dhe mjetesh nga “Serbia e 

Re” drejt asaj “të Vjetër”  
Shkup, më 14 korrik 1914 277 

205.  

Relacion i konsullit Umlauf, në Mitrovicë, dërguar ministrit të Jashtëm 

Berchtold, në Vjenë, për mosmobilizimin e trupave dhe lëvizjen e tyre në 

“Serbinë e Vjetër”  
Mitrovicë, më 14 korrik 1914 278 
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206.  

Raport i kundëradmiralit Saidenher, të Komandës së flotilës së kryqëzorëve, 

Kastelnuovo, dërguar Ministrisë së Luftës dhe shefit të Shtabit të 

Përgjithshëm, si dhe Ministrisë së Jashtme, në Vjenë, për gjendjen e Durrësit; 

vështirësitë e qeverisjes nga presioni i rebelëve, për përparimin e 

“vorioepirotëve” në jug etj.  
Vjenë, më 14 korrik 1914 279 

207.  

Telegram i nënkonsullit Mayerhauser, në Vlorë, dërguar Ministrisë së 

Jashtme, në Vjenë, mbi lutjen e Eqrem Vlorës për t’i dhënë nënës së tij 1000 

franga hua  
Vlorë, më 14 korrik 1914 283 

208.  

Raport i zëvendëskonsullit Kohlruss, në Prizren, dërguar kontit Berchtold, 

në Vjenë, mbi një incident të gjuajtjes me plumba në kopshtin e konsullatës  
Prizren, më 14 korrik 1914 283 

209.  

Informacion i zëvendëskonsullit Kohlruss, në Prizren, dërguar kontit 

Berchtold, në Vjenë, me rastin e vdekjes së kryediplomatit rus në Beograd, 

Hartvig  
Prizren, më 14 korrik 1914 284 

210.  

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

hungarez Mietzl pranë Komisionit Ndërkombëtar të Caktimit të Kufirit të 

Veriut, mbi përjashtimin e Komisionit të Veriut nga tagri doganor  
Vjenë, më 14 korrik 1914 285 

211.  

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

Mensdorff, në Londër, rreth trupave shqiptare që instruktohen nga 

ndërkombëtarët  
Vjenë, më 14 korrik 1914 286 

212.  

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

Mérey në Romë, dhe Kral-it në Durrës, në lidhje me Epirin  
Vjenë, më 14 korrik 1914 286 
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213.  

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

Tregtisë, në Vjenë, lidhur me shkresën e datës 28.6.1914, për blerjen e çifligut 

të Syrja Bej Vlorës  
Vjenë, më 14 korrik 1914 287 

214.  

Kopja e një urdhri të Ministrisë së Jashtme, në Vjenë, dërguar konsullit 

Halla, në Shkodër, për shkarkimin e patër Beçit nga posti si prift ushtarak 

dhe caktimin e tij si mësues në Institutin jezuit në Shkodër  
Vjenë, më 14 korrik 1914 287 

215.  

Raport i komisarit Kral, dërguar kontit Berchtold, në Vjenë, lidhur me 

vështirësitë e Zografos-it në çështjen e Epirit  
Durrës, më 14 korrik 1914 288 

216.  

Informacion i delegatit austro-hungarez Mietzl, dërguar Ministrisë së 

Jashtme në Vjenë, me të cilin bën parashtrimin e dublikatave të lajmërimeve 

për famullitarin e Selcës  
Selcë, më 14 korrik 1914 289 

217.  

Telegram i ambasadorit Mérey, në Romë, dërguar Ministrisë së Jashtme mbi 

vizitën e Turhan Pashës në Peterburg, i cili ka kërkuar pëlqimin e qeverisë 

ruse për dhënien e titullit mbretëror Princit Wied-it  
Romë, më 14 korrik 1914 290 

218.  

Buletin dite i Ministrisë së Jashtme në Vjenë, i cili pasqyron mendimin e 

qeverisë italiane që, për pjesëmarrjen e trupave greke në kryengritjen 

“vorioepirote”, të dërgoheshin nga Italia dhe Austro-Hungaria nga një anije 

lufte  
Vjenë, më 14 korrik 1914 291 

219.  

Letër përgjigjeje e nënshkruar prej shehut Hysejn, drejtuar guvernatorit të 

Shkodrës, Lezhës dhe Shëngjinit, Phillips, për moslejimin e tij që të kapërcejë 

në veri të lumit Mat  
Tiranë, më 15 korrik 1914 291 
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220.  

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

informatë konfidenciale Lövental-it, në Durrës, mbi vizitën e Turhan Pashës 

në Peterburg  
Vjenë, më 15 korrik 1914 293 

221.  

Raport i atasheut ushtarak austro-hungarez në Bukuresht, major Randa, 

dërguar gjeneralit të infanterisë baronit Conrad, për dërgimin e trupave 

rumune në Shqipëri; mosdakordësinë e kryeministrit rumun; influencën 

pozitive të mbretëreshës te mbreti etj.  
Bukuresht, më 15 korrik 1914 293 

222.  

Telegram nga Pola, dërguar Ministrisë së Luftës - Seksioni i Marinës, në 

Vjenë, për hyrjen e anijeve “Vesta” dhe “Husari” në Durrës dhe për nisjen e 

një torpediniere nga Pola  
Vjenë, më 15 korrik 1914 294 

223.  

Telegram i Ministrisë së Luftës – Seksioni i Marinës, drejtuar qendrës Pola 

për Komandën e Flotilës, mbi lëvizjen e dy anijeve në Durrës dhe Vlorë  
Vjenë, më 15 korrik 1914 295 

224.  

Ekstrakt i raportit të anijes “Turul”, përgatitur nga kapiteni Gustav Omissis 

për marrëdhëniet e tij të mira me stacionin italian “Agordat”  
Vlorë, më 15 korrik 1914 295 

225.  

Telegram i Ministrisë së Jashtme, në Vjenë, dërguar kolonelit Mietzl, në 

Gjakovë dhe të dërguarit Otto në Cetinë për okupimin nga malazezët të disa 

vendeve të larta të Pashtrikut, dhe më tej deri afër Morinës duke i porositur 

që të sqarojnë vijën e kufirit në jug të Gjakovës deri tek Drini i Bardhë  
Vjenë, më 15 korrik 1914 296 

226.  

Relacion i konsullit Halla, në Shkodër, dërguar kontit Berchtold, në Vjenë, 

lidhur me një protestë të hapur të imzot Kolecit, drejtuar ministrit italian në 

Durrës, baron Aliotti-t  
Shkodër, më 15 korrik 1914 297 
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227.  

Notë e Ministrisë së Jashtme, dërguar Ministrisë së Luftës -Seksionit të 

Marinës, në Vjenë, lidhur me qëndrimin e stacionarëve, në Vlorë dhe 

udhëzimet në rast sulmi  
Vjenë, më 15 korrik 1914 298 

228.  

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

Romë dhe nënkonsullit Mayerhauser, në Vlorë, lidhur me masat e sigurimit 

të stacionarit në rast të sulmit nga kryengritësit  
Vjenë, më 15 korrik 1914 299 

229.  

Informacion i legatës austro-hungareze, në Durrës, dërguar kontit Berchtold, 

në Vjenë, lidhur me oficerët holandezë të marrë peng nga kryengritësit  
Durrës, më 15 korrik 1914 300 

230.  

Rikonfirmim pikëpamjesh të fundit të vitit 1913 në diplomacinë vjeneze, 

lidhur me kandidaturën e Prind Fuadit për fronin e Shqipërisë  
Vjenë, më 15 korrik 1914 301 

231.  

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

Berchtold në Vjenë, lidhur me konkurrimin e oficerëve austro-hungarezë me 

gjuhë të huaj  
Shkodër, më 15 korrik 1914 301 

232.  

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

Athinë, Szilassy, ku mbahet qëndrim se nuk duhen bërë demarshe kundër 

Williams-it në Washington  
Vjenë, më 15 korrik 1914 302 

233.  

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

diplomatikë në Berlin, Londër, Paris dhe St. Peterburg, me të cilin u kërkon 

që të bindin qeveritë përkatëse për të marrë pjesë në demarshin që do të 

bëhet në Athinë nga Austro-Hungaria dhe Italia  
Vjenë, më 15 korrik 1914 302 
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234.  

Telegram i Ministrisë së Jashtme, në Vjenë, dërguar nënkonsullit 

Mayerhauser, në Vlorë, me të cilin i autorizon t’i japin bashkëshortes së Syrja 

Bej Vlorës, 1000 franga  
Vjenë, më 15 korrik 1914 304 

235.  

Telegram i Ministrisë së Jashtme, në Vjenë, dërguar Mayerhauser-it, në Vlorë 

dhe Lövental-it, në Durrës, për lënien me qira të shtëpisë, konsullatës ose 

komisarit Kral  
Vjenë, më 15 korrik 1914 304 

236.  

Informacion i zëvendëskonsullit Kohlruss, në Prizren, dërguar  ministrit të 

Jashtëm, Berchtold, në Vjenë, në lidhje me trupat ushtarake serbe të larguara 

nga Prizreni  
Prizren, më 15 korrik 1914 305 

237.  

Raport i komisarit Kral, në Durrës, dërguar ministrit të Jashtëm, Leopold 

Berchtold, në Vjenë, mbi çështjen e Kelmendit dhe të Vermoshit  
Durrës, më 15 korrik 1914 306 

238.  

Kërkesë e firmës “Graf” lidhur me pagesën që duhet të marrë për mjete 

mësimore gjatë viteve 1914-1915  
Vjenë, më 15 korrik 1914 307 

239.  

Shkresë e Ministrisë së Luftës - Seksioni i Marinës, në Vjenë, dërguar 

Ministrisë së Jashtme në Vjenë, lidhur me propozimin e konsullit italian, 

bërë qeverisë së Romës, për dërgimin e një stacionari italian në rast se 

sulmohet Vlora  
Vjenë, më 15 korrik 1914 307 

240.  

Telegram i Ministrisë së Luftës, dërguar Ministrisë së Jashtme, në Vjenë, për 

caktimin e nënkolonelit Lerh si komandant i detashmentit austro-hungarez 

në Shkodër  
Vjenë, më 15 korrik 1914 308 
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241.  

Telegram i Komandës së flotilës së kryqëzorëve me anë të Kastelnuovos, 

dërguar Ministrisë së Mbrojtjes - Seksionit të Marinës, në Vjenë, mbi 

gjendjen e pandryshueshme në Vlorë e Durrës etj.  
Kastelnuovo, më 16 korrik 1914 309 

242.  

Njoftim i Ministrisë së Jashtme, në Vjenë, dërguar përfaqësuesve të vet 

diplomatikë në Durrës, Vlorë dhe Athinë, ku bëhet fjalë për praninë e 

oficerëve grekë në Epir  
Vjenë, më 16 korrik 1914 310 

243.  

Shkresë shoqëruese e ministrit rezident në Durrës, Lövental,  dërguar 

Ministrisë së Jashtme, në Vjenë, për letrën e peshkopit të Zadrimës drejtuar 

baron Aliotti-t  
Durrës, më 16 korrik 1914 310 

244.  

Informacion i ambasadorit Mérey, në Romë, dërguar në Ministrinë e 

Jashtme, në Vjenë, lidhur me saktësimin e një termi telegrafik  
Romë, më 16 korrik 1914 311 

245.  

Letër e sipërmarrësit austriak Pal Siebertz, në Vjenë, dërguar këshilltarit të 

oborrit Demelic, në Ministrinë e Jashtme në Vjenë, mbi një pagesë ndaj 

Reinhold, në Durrës  
Vjenë, më 16 korrik 1914 312 

246.  

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

Austro-Hungarisë, në Durrës, për pagesën e sipërmarrësit Siebertz  
Vjenë, më 16 korrik 1914 312 

247.  

Telegram i Ministrisë së Jashtme, dërguar Ministrisë së Tregtisë, në Vjenë 

dhe Budapest, për paraqitjen e botimit “Il commercio e l’opposta sponda 

adriatica”  
Vjenë, më 16 korrik 1914 313 

248.  

Telegram i Ministrisë së Luftës - Seksioni i Marinës, në Vjenë, dërguar bazës 

Pola, mbi vënien në dispozicion të një vapori postar për Syrja Bej Vlorën  
Vjenë, më 16 korrik 1914 313 
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249.  

Letër e Mustafa Ndroqit, në emër të rebelëve, dërguar nga Shijaku ministrit 

të qeverisë italiane në Durrës, Aliotti, me të cilën i kërkon dëgjimin e 

kërkesave dhe transmetimin te qeveria e tij për të shmangur gjakderdhjen  
Shijak, më 16 korrik 1914 314 

250.  

Informacion në Ministrinë e Jashtme të Austro-Hungarisë, rreth një njoftimi 

të ambasadori të Italisë në Vjenë, për ndihmën ndaj princit dhe demarshet në 

Bukuresht e Athinë  
Vjenë, më 16 korrik 1914 315 

251.  

Raport i konsullit Adamkiević, në Shkup, dërguar ministrit të Jashtëm, 

Berchtold, në Vjenë, për festimet e ditëlindjes së Mbretit Peter, në Shkup  
Shkup, më 16 korrik 1914 315 

252.  

Telegram i Ministrisë së Jashtme Austro-Hungareze, në Vjenë, dërguar 

ambasadorit në Londër, Mensdorff, mbi një autorizim telegrafik të dërguar 

atij  
Vjenë, më 16 korrik 1914 317 

253.  

Letër e komitetit shqiptar në Vjenë, dërguar Ministrisë së Jashtme Austro-

Hungareze, mbi fushatën në ndihmë të fshatrave të Shqipërisë  
Vjenë, më 16 korrik 1914 318 

254.  

Raport i ambasadorit austro-hungarez, në Romë, dërguar ministrit të 

Jashtëm, Berchtold, në Vjenë, lidhur me situatën e vështirë në Shqipëri; 

zgjerimin e kryengritjes në Shqipërinë e Mesme dhe pamundësinë e forcave 

qeveritare për ta shtypur etj.  
Romë, më 16 korrik 1914 319 

255.  

Shtojcë e raportit të ambasadorit austro-hungarez, në Romë, për Ministrinë e 

Jashtme, me të cilin përcjell letrën private të konsullit në Napoli, Pflugel, 

dërguar ambasadorit Mérey në Romë, për Esat Pashën  
Romë, më 16 korrik 1914 321 

256.  

Notë verbale e Ministrisë së Jashtme austro-hungareze, dërguar ambasadës 

gjermane, në Vjenë, mbi projektstatutin e administrimit të Shqipërisë 322 
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Vjenë, më 16 korrik 1914 322 

257.  

Telegram i Komandës së flotilës së kryqëzorëve, dërguar Ministrisë së 

Luftës, Seksionit të Marinës, mbi zhvillimin e tratativave nga konsulli Kral, 

për të arritur paqe me kryengritësit  
Kastelnuovo, më 16 korrik 1914 323 

258.  

Korrespondencë e Ministrisë së Jashtme austro-hungareze, për një letër 

private të kontit Forgah, dërguar princit Lihtenshtajn, në Vjenë, mbi 

iniciativën e tij lidhur me ndihmat për Shqipërinë  
Vjenë, më 16 korrik 1914 324 

259.  

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

Berchtold, në Vjenë, për çështjen e formimit atje të batalioneve me trupat që 

po thirreshin  
Shkodër, më 16 korrik 1914 324 

260.  

Informacion i komisarit Kral, në Durrës, dërguar ministrit të Jashtëm, kontit 

Berchtold, në Vjenë, lidhur me moslirimin nga rebelët e oficerëve holandezë 

të kapur rob  
Durrës, më 16 korrik 1914 325 

261.  

Shkresë shtesë e ambasadorit Mérey, në Romë, dërguar Ministrisë së 

Jashtme, në Vjenë, me të cilën bashkëngjit kopjen e një shkrese private të 

konsullit austro-hungarez në Napoli  
Romë, 16 korrik 1914 326 

262.  

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

ministrit të Jashtëm, kontit Berchtold, në Vjenë, mbi fushatën e ndihmës për 

refugjatët në Shqipërinë e Jugut dhe nevojën për të akorduar një hua të re që 

të përballohet situata  
Durrës, më 17 korrik 1914 326 

263.  

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

në Vjenë, mbi vizitën e Princit Aleksandër Karagjeorgjević në Shkup  
Shkup, më 17 korrik 1914 328 
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264.  

Raport i Lövental-it në Durrës, dërguar kontit Leopold Berchtold, në Vjenë, 

lidhur me qëndrimin e Kaiser Wilhelm-it të Gjermanisë, për çështjen e Princ 

Wied-it  
Durrës, më 17 korrik 1914 328 

265.  

Telegram i kontit Berchtold, në Vjenë, dërguar Lövental-it, në Durrës, lidhur 

me përgjigjen ndaj thirrjes së princ Wied-it dërguar Fuqive të Mëdha, mbi 

ndihmat ushtarake që duheshin për të shtypur rebelët  
Vjenë, më 17 korrik 1914 330 

266.  

Vendim i Komisionit të Kontrollit lidhur me aksionin e ndihmave në Vlorë  
Durrës, më 17 korrik 1914 331 

267.  

Letër e 10 përfaqësuesve të distrikteve të Korçës, Kolonjës dhe Skraparit, 

dërguar Lövental-it, në Durrës, mbi mizoritë e trupave greke në këto vende 

ndaj popullsisë, mbi largimin e 100 mijë refugjatëve, dhe me kërkesën për 

ndihmë morale e materiale nga Europa  
Durrës, më 17 korrik 1914 332 

268.  

Telegram i kolonelit britanik Phillips, nga Shkodra, dërguar ministrit të 

Jashtëm, në Londër, për nevojën e rekrutimit të një force ushtarake shqiptare 

tyre  
Shkodër, më 17 korrik 1914 333 

269.  

Telegram i ministrit të Jashtëm, në Londër, dërguar konsullatës britanike, në 

Shkodër, për kolonelin Phillips, me anën e të cilit e autorizon atë të fillojë 

përgatitjet për rekrutimet dhe stërvitjen  
Shkodër, më 17 korrik 1914 334 

270.  

Telegram i kontit Berchtold, në Vjenë, dërguar Mérey-t, në Romë, me të cilin 

e porosit që t’i bëjë vërejtje miqësore ministrit italian San Giuliano, për 

ekspozimin e çështjeve të një marrëveshjeje të papërfunduar  
Vjenë, më 17 korrik 1914 334 

271.  

Raport i ambasadorit Mensdorff, në Londër, dërguar kontit Berchtold, në 

Vjenë, lidhur me vizitën e Turhan Pashës atje 335 
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Londër, më 17 korrik 1914 335 

272.  

Raport i të Ngarkuarit me Punë në St. Peterburg, Otto Czernin, dërguar 

kontit Berchtold, në Vjenë, lidhur me vizitën e Turhan Pashës atje, të cilën e 

cilëson një fiasko  
St. Peterburg, më 17 korrik 1914 336 

273.  

Telegram i ministrit Lövental, në Durrës, dërguar ministrit të Jashtëm, kontit 

Berchtold, në Vjenë, mbi trupat e huaja, për të cilat qeveria shqiptare i ka 

dërguar telegram Turhan Pashës, në Londër, si dhe tekstin e atij telegrami  
Durrës, më 17 korrik 1914 338 

274.  

Shkresë e Ministrisë së Luftës, Seksionit të Marinës, dërguar Ministrisë 

sëashtme, në Vjenë, për shërbimin stacionar në Shqipëri të anijes “Panter”  
17 korrik 1914 339 

275.  

Telegram i Ministrisë së Jashtme, në Vjenë, dërguar ambasadorëve 

Szögyenyi, në Berlin dhe Mérey-t, në Romë, lidhur me lajmet mbi 

përqendrime trupash në Bari, që mund të kenë lidhje me pushtimin e Vlorës  
Vjenë, më 17 korrik 1914 340 

276.  

Shkresë e firmës “A. Pikler W. Xitrol und Sohu”, në Vjenë, dërguar 

Ministrisë së Jashtme, me të cilën njofton botimin e teksteve mësimore 

destinuar për shkollën në Prizren  
Vjenë, më 17 korrik 1914 341 

277.  

Raport i kapitenit Basilius Opatić, në Shkodër, dërguar Komandës së 

stacionit ushtarak për konstatimet e bëra në krahinën e Vermoshit, ku 

pararojat e forcave malazeze kanë bërë përforcimet e tyre etj.  
Shkodër, më 17 korrik 1914 343 

278.  

Telegram i Ministrisë së Jashtme, në Vjenë, dërguar përfaqësuesve 

diplomatikë në Romë, Durrës dhe Vlorë, mbi një lajm të gazetës italiane për 

blerje pronash në Pasha Liman  
Vjenë, më 17 korrik 1914 344 
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279.  

Telegram i zëvendëskonsullit Kohlruss, në Prizren, dërguar Ministrisë së 

Jashtme, në Vjenë, për regjistrimin nga Serbia të gjithë rezervistëve  
Prizren, më 17 korrik 1914 345 

280.  

Raport i shoqërisë austriake për përkrahjen e Shqipërisë, dërguar këshilltarit 

sekret, kontit Forgah Johan, në Vjenë, lidhur me rekrutimin e vullnetarëve 

për Durrësin, si dhe fushatën e ndihmës për Shqipërinë etj.  
Vjenë, më 17 korrik 1914 345 

281.  

Informacion i konsullit Halla, në Shkodër, dërguar kontit Berchtold, në 

Vjenë, lidhur me të ashtuquajturin falënderim të myslimanëve të Shkodrës, 

drejtuar qeverisë italiane për transportimin e Esat Pashës në Itali  
Shkodër, më 17 korrik 1914 349 

282.  

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

informacion për togerin italian, kont Guido dela Skala  
Vjenë, më 17 korrik 1914 350 

283.  

Telegram i Ministrisë së Luftës, në Vjenë, dërguar komandës së 

detashmentit, në Shkodër, për pranimin e stërvitjes sportivo-ushtarake të 

rinisë shqiptare në Shkodër  
Vjenë, më 17 korrik 1914 351 

284.  

Shtojca e raportit të ambasadorit Mensdorff, në Londër, dërguar ministrit të 

Jashtëm Berchtold, në Vjenë, lidhur me diskutimet e Aubry Herbert në Odën 

e Komunave  
Londër, më 17 korrik 1914 352 

285.  

Raport i konsullit Halla, në Shkodër, dërguar kontit Berchtold, në Vjenë, 

lidhur me formimin e kuadrove të çdo batalioni, si dhe me stërvitjen e 

armatimin unik të tyre  
Shkodër, më 17 korrik 1914 353 

286.  

Raport i kolonelit Mietzl, në Junik, dërguar kontit Berchtold, në Vjenë, për 

veprimtarinë e Komisionit të Caktimit të Kufirit të Shqipërisë së Veriut, 
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vështirësitë për marrjen e vendimeve definitive dhe për punën në terren për 

përcaktimin e vijës së kufirit  
Junik, më 17 korrik 1914 354 

287.  

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

Durrës, Lövental, për raportimet mbi aktivitetin e oficerëve austro-

hungarezë në Shqipëri  
Vjenë, më 17 korrik 1914 356 

288.  

Shkresë e Ministrisë së Luftës austro-hungareze, dërguar depos për artikujt e 

artilerisë, në Vjenë, mbi transferimin e municioneve në detashmentin e 

Shkodrës  
Vjenë, më 17 korrik 1914 356 

289.  

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

Luftës, në Vjenë, lidhur me çështjen e kapitenit Fisher dhe të nënintendentit 

Bader  
Vjenë, më 17 korrik 1914 357 

290.  

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

hungareze, në Shkodër, për detashmentin ushtarak atje, lidhur me 

mosdërgimin e kapitenit pranë Komisionit të Caktimit të Kufirit në 

Shqipërinë e Veriut  
Vjenë, më 18 korrik 1914 358 

291.  

Telegram i Ministrisë së Jashtme të Austro-Hungarisë, dërguar Szilassy-t, në 

Athinë, rreth pretendimeve të Zografos-it për rrezikun mbi popullsinë e 

krishterë të Korçës për të justifikuar veprimet me trupat e tij, si dhe për 

nevojën e intervenimit të Fuqive të Mëdha në Athinë  
Vjenë, më 18 korrik 1914 358 

292.  

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

Romë, për sulmin mbi Durrës  
Durrës, më 18 korrik 1914 359 

293.  

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

stërvitjen e trupave shqiptare nga oficerë instruksioni 359 
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Vjenë, më 18 korrik 1914 359 

294.  

Raport i të dërguarit Szilassy, në Athinë, dërguar kontit Berchtold, në Vjenë, 

lidhur me Epirin dhe epirotët, mbi lëvizjen e krijuar nga qeveria greke, si 

dhe mbi rolin e Venizelos-it në instrumentalizimin e saj  
Athinë, më 18 korrik 1914 360 

295.  

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

përfaqësuesve diplomatikë në Berlin, Romë dhe Durrës, lidhur me lajmin 

për zbarkimin italian në Vlorë  
Vjenë, më 18 korrik 1914 362 

296.  

Telegram i ministrit, kontit Berchtold, dërguar ambasadorit Mérey, në Romë 

dhe Szilassy, në Athinë, për demarshet e Greqisë në lidhje me Epirin  
Vjenë, më 18 korrik 1914 363 

297.  

Korrespondencë e ministrit Lövental, të akredituar në Durrës, dërguar 

Ministrisë së Jashtme, në Vjenë, për rebelimin në Shqipërinë e Mesme, lidhur 

me një telegram të datës 17 korrik  
Durrës, më 18 korrik 1914 364 

298.  

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

për transportimin e xhandarëve dhe municionit nga Vlora  
Vjenë, më 18 korrik 1914 364 

299.  

Telegram i Ministrisë së Jashtme, në Vjenë, dërguar Otto-s, në Cetinë, për 

kthimin e Hotit dhe të Grudës, Malit të Zi  
Vjenë, më 18 korrik 1914 365 

300.  

Telegram i Komandës së flotilës nga Kastelnuovo, dërguar Ministrisë së 

Luftës – Seksionit të Marinës, mbi kalimin e kufirit të forcave të Malit të Zi 

në Zumb dhe mbi pushtimin e Hasit  
Vjenë, më 18 korrik 1914 365 

301.  

Telegram i Komandës së flotilës nga Kastelnuovo, dërguar Ministrisë së 

Luftës – Seksionit të Marinës, mbi përgjigjen e ministrave rezidentë në 
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Durrës rreth çështjes së bisedimeve të rebelëve me përfaqësitë e gjashtë 

Fuqive të Mëdha  
Vjenë, më 18 korrik 1914 366 

302.  

Telegram i Komandës së flotilës nga stacioni Kastelnuovo, dërguar 

Ministrisë së Luftës – Seksionit të Marinës, mbi lajmet për Shqipërinë  
Vjenë, më 18 korrik 1914 367 

303.  

Relacion i zëvendëskonsullit Mayerhauser, në Vlorë, dërguar ministrit të 

Jashtëm, në Vjenë, mbi propozimin për t’u furnizuar konsullata austro-

hungareze me lajme të shkurtuara të byrosë së korrespondencës  
Vlorë, më 18 korrik 1914 367 

304.  

Relacion i konsullit Halla, në Shkodër, dërguar ministrit të Jashtëm, kontit 

Berchtold, në Vjenë, lidhur me raportin e kapitenit Opatiç për lëvizjen e 

trupave malazeze në krahinën e Vermoshit dhe për gjendjen e mjerueshme 

të banorëve kelmendas  
Shkodër, më 18 korrik 1914 368 

305.  

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

Shkodër, për hyrjen e kelmendasve në Mal të Zi  
Vjenë, më 18 korrik 1914 369 

306.  

Letër e kryetarit të Komitetit Qendror të Shijakut, Mustafa Ndroqi, dërguar 

ministrave të gjashtë Fuqive të Mëdha, me të cilën i fton ata për diskutime 

mbi gjendjen në vend  
Shijak, më 5 temuz 1330 / Më 18 korrik 1914 370 

307.  

Raport – shtojcë e ministrit Lövental, në Durrës, dërguar kontit Berchtold, në 

Vjenë, lidhur me propozimin e admiralit britanik Trubrixh, për tërheqjen e 

luftanijes angleze nga Durrësi  
Durrës, më 18 korrik 1914 370 

308.  

Qarkore e gjeneralmajorit të ushtrisë [në pension] den Bosh,  kryetar i 

Komitetit në Hagë, drejtuar qeverisë dhe kombit holandez për të mbështetur 

oficerët holandezë në Shqipëri, duke bërë përçapje pranë Fuqive të Mëdha

 372 
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Hagë, më 18 korrik 1914 372 

309.  

Raport i konsullit Leyhanec, në Manastir, dërguar Ministrisë së Luftës dhe 

ministrit të Jashtëm, kontit Berchtold, në Vjenë, lidhur me lajmet ushtarake 

serbe në Manastir, Ohër e Dibër  
Manastir, më 18 korrik 1914 373 

310.  

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

në Berlin, lidhur me qëndrimin e Italisë për çështjen e Shqipërisë, që e ka 

burimin tek ministri rezident Aliotti  
Vjenë, më 18 korrik 1914 374 

311.  

Telegram i Ministrisë së Jashtme, në Vjenë, dërguar përfaqësive diplomatike 

austro-hungareze, mbi deklaratat e Zografos-it për marrëveshjen e kufirit 

dhe dyshimet e Aliotti-t për inspirimin grek të rebelimit në Shqipëri etj.  
Vjenë, më 18 korrik 1914 375 

312.  

Telegram i ambasadorit në Londër, kontit Mensdorff, dërguar Ministrisë së 

Jashtme, në Vjenë, mbi sugjerimet e bëra Turhan Pashës për çështjen e 

bankës në Shqipëri  
Londër, më 18 korrik 1914 376 

313.  

Shkresë e Ministrisë së Luftës, në Vjenë, lidhur me raportin e kapitenit 

Klaner, mbi vazhdimin e fushatës së planifikuar  
Vjenë, më 19 korrik 1914 377 

314.  

Telegram i komandës së Shigetvarit, dërguar Ministrisë së Luftës, në Vjenë, 

për nisjen e anijes “Turuli” drejt Durrësit  
Vjenë, më 19 korrik 1914 377 

315.  

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

Vjenë, për lëvizje forcash dhe mjetesh ushtarake të Serbisë  
Mitrovicë, më 19 korrik 1914 378 

316.  

Raport i anijes “Turul”, në Durrës, dërguar Ministrisë së Luftës – Seksionit të 

Marinës, në Vjenë, mbi gjendjen në Epir, rolin e kapitenit Ghilard në 

mbrojtjen e Vlorës dhe Beratit; rritjen e numrit të emigrantëve etj. 378 
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Durrës, më 19 korrik 1914 378 

317.  

Telegram i ministrit të Jashtëm, kontit Berchtold, dërguar ambasadorit 

Szögyenyi, në Berlin dhe Mérey, në Romë, për të theksuar në Ministrinë e 

Jashtme të Italisë se Princ Wied-i nuk duhej të abdikonte  
Vjenë, më 19 korrik 1914 380 

318.  

Raport i konsullit austro-hungarez në Tivar, dërguar ministrit të Jashtëm, 

kontit Berchtold, në Vjenë, mbi takimin në Ulqin të myslimanëve të 

pakënaqur nga Shkodra që u mblodhën për të vendosur të protestojnë 

kundër princit, të përkrahur dhe nga autoritetet malazeze, si dhe për të 

kërkuar takim me Esat Pashën etj.  
Tivar, më 19 korrik 1914 381 

319.  

Përgjigje e letrës së ministrave të Jashtëm të gjashtë Fuqive të Mëdha, 

dërguar kryetarit të Komitetit Qendror në Shijak, mbi pranimin e kërkesave 

të rebelëve për takimin me përfaqësuesit evropianë  
Më 6 temuz 1330 / Më 19 korrik 1914 382 

320.  

Korresponencë e paplotë e dukës së Avarnës dërguar ministrit të Jashtëm 

italian, lidhur me ngritjen e flamurit papnor në shtëpinë e kryepeshkopit në 

Shkodër  
Vjenë, më 19 korrik 1914 383 

321.  

Telegram i Filip Nogës, në Durrës, dërguar ministrit të Jashtëm, kontit 

Berchtold, në Vjenë, mbi pushtimin e fshatit Zumb në nahijen e Hasit nga 

forcat malazeze  
Durrës, më 19 korrik 1914 383 

322.  

Korrespondencë e komisarit Kral, në Durrës, dërguar konsullit të 

Përgjithshëm Rappaport, në Ministrinë e Jashtme, në Vjenë, mbi mundësinë 

e krijimit të një supremacie myslimane në Shqipëri me rastin e pranimit të 

një princi mysliman në Shqipëri  
Durrës, më 19 korrik 1914 384 

323.  

Telegram i nënkonsullit Mayerhauser, në Vlorë, dërguar Ministrisë së 

Jashtme në Vjenë, për udhëtimin e Syrja Beut për në Durrës 387 
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Vlorë, më 19 korrik 1914 387 

324.  

Telegram i Komandës së flotilës së kryqëzorëve nga Kastelnuovo, dërguar 

Ministrisë së Luftës – Seksionit të Marinës, mbi nisjen e anijes “Iride” për 

furnizim në Brindisi  
Vjenë, më 19 korrik 1914 387 

325.  

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

Berchtold, në Vjenë, mbi kërkesën e një kredie për detashmentin ushtarak në 

Shkodër  
Shkodër, më 19 korrik 1914 388 

326.  

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

Romë, me anë të të cilit e njofton se demonstrimi i flotës internacionale në 

Vlorë do të bëhej në një rast kritik dhe vetëm me propozim nga Vjena  
Vjenë, më 19 korrik 1914 388 

327.  

Raport i komisarit Kral, në Vlorë, dërguar kontit Berchtold, në Vjenë, mbi 

zhvillimin e punimeve të Kongresit të “vorioepirotëve”  
Vlorë, më 19 korrik 1914 390 

328.  

Telegram i komandës së flotilës së kryqëzorëve nga Kastelnuovo, dërguar 

Ministrisë së Luftës – Seksionit të Marinës, në Vjenë, mbi bisedimet e 

rebelëve me të gjashtë Fuqitë e Mëdha  
Vjenë, më 19 korrik 1914 391 

329.  

Telegram i komandës së Akademisë së Marinës, në Fiume, dërguar 

Ministrisë së Luftës – Seksionit të Marinës, për nisjen e vullnetarëve për në 

Durrës  
Vjenë, më 19 korrik 1914 391 

330.  

Telegram i bazës Pola, dërguar Ministrisë së Luftës – Seksionit të Marinës, 

për mbërritjen në Durrës të torpedinierës “69 F”  
Pola, më 20 korrik 1914 392 

331.  

Raport i ambasadorit Pallavicini nga Jenikoj (Stamboll), dërguar kontit 

Berchtold, në Vjenë, mbi diskutimet konfidenciale me kolegun gjerman për 
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zgjidhjen e çështjes shqiptare; për nxitjen e mundshme të kryengritjes nga 

Italia, që ta përdorë si shkak për ndërhyrje etj.  
Jenikoj (Konstandinopojë), më 20 korrik 1914 392 

332.  

Informacion i konsullatës austro-hungareze, në Durrës, dërguar kontit 

Berchtold, në Vjenë, për projekte rekrutimi të propozuara princ Wied-it nga 

Hasan Prishtina dhe Basri Beu 393 
Durrës, më 20 korrik 1914 393 

333.  

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

mbi bisedimet e princit me rebelët  
Vjenë, më 20 korrik 1914 394 

334.  

Kopja e raportit të komisionit lokal të ndihmës në Vlorë, drejtuar konsullit të 

Përgjithshëm Kral dhe Ministrisë së Jashtme në Vjenë, mbi caktimin e 

nënkomisioneve për ndihmën ndaj refugjatëve  
Vlorë, më 20 korrik 1914 395 

335.  

Telegram i nënkonsullit Kohlruss, në Prizren, dërguar Ministrisë së Jashtme, 

në Vjenë, mbi ngjarjen e ndodhur në kopshtin e konsullatës  
Prizren, më 20 korrik 1914 395 

336.  

Informacion i komisarit Kral, në Durrës, dërguar ministrit të Jashtëm, 

Berchtold, në Vjenë, mbi mendimin e tij dhe të zotit Leoni mbi pamundësinë 

e oficerëve holandezë për formimin e xhandarmërisë të parashikuar në 

marrëveshjen e Korfuzit  
Durrës, më 20 korrik 1914 396 

337.  

Telegram i nënkonsullit Kohlruss, në Prizren, dërguar Ministrisë së Jashtme, 

në Vjenë, për prezencën e gjeneralit malazez Martinović në këtë qytet  
Prizren, më 20 korrik 1914 397 

338.  

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

Romë, mbi kandidaturën e Princit Fuad për fronin e Shqipërisë  
Vjenë, më 20 korrik 1914 397 
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339.  

Telegram i Ministrisë së Jashtme në Vjenë, mbi demarshet ndaj Greqisë, 

dërguar të Ngarkuarit me Punë në Athinë, Szilassy  
Vjenë, më 20 korrik 1914 398 

340.  

Telegram i komandës së flotilës së kryqëzorëve nëpërmjet Kastelnuovos, 

dërguar Ministrisë së Luftës – Seksionit të Marinës, lidhur me veprimtarinë e 

rebelëve tek lumi i Vjosës  
Vjenë, më 20 korrik 1914 398 

341.  

Telegram i nënkonsullit Mayerhauser, në Vlorë, dërguar ministrit të 

Jashtëm, Berchtold, në Vjenë, mbi vendimet e mbledhjes së komisionit të 

ndihmës për refugjatët  
Vlorë, më 20 korrik 1914 399 

342.  

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

Mérey, në Romë, mbi dhënie mendimi në lidhje me dërgimin e luftanijeve 

austro-hungareze dhe italiane në Sarandë, si dhe për miratimin e propozimit 

të princit të Avarnës që të binden Fuqitë e Mëdha për demarsh në Athinë  
Vjenë, më 20 korrik 1914 400 

343.  

Telegram i Ministrisë së Jashtme në Vjenë, dërguar diplomatit të vet, Otto, 

në Cetinë, për hyrjen e kelmendasve në Vermosh  
Vjenë, më 21 korrik 1914 401 

344.  

Telegram i ministrit Berchtold, në Vjenë, dërguar ambasadorëve Mérey, në 

Romë dhe Szögyenyi, në Berlin, mbi pozitën e Princ Wilhelm-it  
Vjenë, më 21 korrik 1914 401 

345.  

Telegram i Ministrisë së Jashtme, në Vjenë, dërguar konsullatës austro-

hungareze, në Shkodër, mbi meshat ushtarake për detashmentin austriak në 

Shkodër  
Vjenë, më 21 korrik 1914 402 

346.  

Telegram i ministrit të Jashtëm, në Vjenë, dërguar ambasadorit Mérey, në 

Romë, lidhur me çështjen e dërgimit të luftanijeve në Sarandë  
Vjenë, më 21 korrik 1914 402 
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347.  

Telegram nga stacioni Pola, dërguar Ministrisë së Luftës – Seksionit të 

Marinës për gjendjen e pandryshueshme në Durrës  
Pola, më 21 korrik 1914 403 

348.  

Raport i konsullatës austro-hungareze, në Shkodër, drejtuar ministrit të 

Jashtëm Berchtold, në Vjenë, lidhur me rebelimin e Esat Pashës  
Shkodër, më 21 korrik 1914 403 

349.  

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

lidhur me ftesën e rebelëve drejtuar Fuqive të Mëdha  
Durrës, më 21 korrik 1914 405 

350.  

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

me shtyrjen e punimeve të Komisionit të Kufirit Verior  
Vjenë, më 21 korrik 1914 405 

351.  

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

perandorakë e mbretërorë në Berlin, Londër, Paris, Peterburg dhe Athinë, 

mbi një demarsh të përbashkët në Athinë për shkak të qëndrimit grek në 

Epir  
Vjenë, më 21 korrik 1914 406 

352.  

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

mbi dhuratën e Komitetit të Shqiptarëve për fshatrat Malkuq dhe Derven 
Durrës, më 21 korrik 1914 407 

353.  

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

mbi takimin e Princit Wilhelm me anëtarët e Këshillit Kombëtar Shqiptar për 

situatën dhe respektimin e kufijve të Londrës etj.  
Durrës, më 21 korrik 1914 408 

354.  

Telegram i komandantit të marinës, admiral Hans, në Pola, dërguar 

Ministrisë së Luftës – Seksionit të Marinës, në Vjenë, për të marrë udhëzime 

në rast të shpërthimit të një lufte në atë sektor  
Pola, më 21 korrik 1914 410 
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355.  

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

në Vjenë, për lëvizje e përqendrime të trupave serbe pranë kufijve me 

Austro-Hungarinë  
Shkup, më 21 korrik 1914 410 

356.  

Raport i konsullit Adamkiević, në Shkup, dërguar ministrit të Jashtëm, 

kontit Berchtold, në Vjenë, mbi vizitën e princit trashëgimtar serb 

Aleksandër në Shkup dhe për qëllimet e vizitës së tij  
Shkup, më 21 korrik 1914 411 

357.  

Raport i komisarit të Komisionit Ndërkombëtar të Kontrollit, Kral, në 

Durrës, dërguar ministrit të Jashtëm, kontit Berchtold, në Vjenë, për hyrjen e 

malazezëve në Has, synimet e tyre për të shtënë në dorë vendkalimet e 

Drinit dhe përparimin e forcave serbe drejt Lumës  
Durrës, më 21 korrik 1914 413 

358.  

Letër e këshilltarit sekret të princit, Kristo Meksit, dërguar ministrave të 

plotfuqishëm të Fuqive të Mëdha, mbi disa shpjegime lidhur me letrën e 17 

korrikut  
Durrës, më 21 korrik 1914 415 

359.  

Letër përgjigje e përfaqësuesve diplomatikë në Durrës, dërguar komitetit të 

Shijakut, që ftesën për takim e konsideron se nuk është në praktikën 

diplomatike të ministrave  
Durrës, më 21 korrik 1914 416 

360.  

Raport i konsullit Leyhanec, në Manastir, dërguar ministrit të Jashtëm, 

Berchtold, dhe Ministrisë së Luftës në Vjenë, mbi transportimin e ushqimeve 

në Ohër – Strugë për rebelët, si dhe mbi aktivitetin e gjeneralit Božović në 

Manastir  
Manastir, më 21 korrik 1914 417 

361.  

Raport i Lövental nga legata austro-hungareze në Durrës, dërguar ministrit 

të Jashtëm, Berchtold, në Vjenë, mbi figurën kontraverse të Preng Bib Dodës 

dhe veprimtarinë e tij  
Durrës, më 21 korrik 1914 418 
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362.  

Shkresë e Ministrisë së Jashtme në Vjenë, dërguar Ministrisë së Tregtisë , me 

anë të së cilës vë në dispozicion kopjen e një raporti rezervat për themelimin 

e bankës në Vlorë, nga avokat Tarabokia  
Vjenë, më 22 korrik 1914 423 

363.  

Letër e rebelëve të Shijakut dërguar ministrave të akredituar në Durrës, në të 

cilën e konsiderojnë princin të rrëzuar dhe paralajmërojnë për një sulm të 

armatosur e kasaphanë  
Shijak, më 9/22 korrik 1914 424 

364.  

Raport – shtesë i ambasadorit austro-hungarez në Hagë, Giskra, dërguar 

ministrit të Jashtëm, kontit Berchtold, në Vjenë, mbi deklaratat e ministrit 

Loudon, të bëra kolegut të tij italian Kalvello, lidhur me gjendjen e vështirë 

të oficerëve holandezë në Shqipëri, pasivitetin e Fuqive të Mëdha ndaj 

principatës, moszgjerimin e kompetencave të KNK-së etj.  
Hagë,më 22 korrik 1914 425 

365.  

Raport analitik i nënkonsullit Mayerhauser, në Vlorë, dërguar kontit 

Leopold Berchtold, në Vjenë, mbi situatën në Shqipëri, ngjarjet në Elbasan, 

Myzeqe, Durrës, Vlorë dhe pozita kritike e princit  
Vlorë, më 22 korrik 1914 427 

366.  

Telegram i nënkonsullit Mayerhauser, në Vlorë, dërguar Ministrisë së 

Jashtme, në Vjenë, për të dërguarin amerikan Williams në Athinë,  i cili gjatë 

qëndrimit në Vlorë u shpreh në disfavor të Komisionit të Kontrollit  
Vlorë, më 22 qershor 1914 430 

367.  

Shkresë e këshilltarit të Oborrit, Gobl, dërguar një këshilltari qeveritar për 

prenotimin e një dërgese me mjete mësimore për katolikët e Shkupit  
Vjenë, më 22 korrik 1914 431 

368.  

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

Vjenë, mbi lëvizje trupash serbe e mjetesh ushtarake në “Serbinë e Vjetër”  
Mitrovicë, më 22 korrik 1914 432 
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369.  

Raport i kapitenit Ghilard, dërguar përfaqësisë së Austro-Hungarisë në 

Durrës, nga kampi ushtarak Picar, mbi disa vërejtje të rëndësishme lidhur 

me luftimet në Korçë e Leskovik, kundër forcave greke  
Picar, më 22 korrik 1914 432 

370.  

Raport i nënkonsullit Mayerhauser, në Vlorë, dërguar konsullit të 

Përgjithshëm Kral, në Durrës, mbi shpërndarjen e ndihmave për refugjatët 

dhe nevojat e tjera në të holla e ushqime  
Vlorë, më 22 korrik 1914 434 

371.  

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

Halla, në Shkodër, për zhvillimin e meshës së të dielës në kishën franceskane 

duke alternuar me priftin ushtarak  
Vjenë, më 22 korrik 1914 435 

372.  

Telegram nga stacioni i Kastelnuovos, dërguar Ministrisë së Luftës – 

Seksionit të Marinës, në Vjenë, mbi mbërritjen e vullnetarëve rumunë dhe të 

anijes me armë  
Kastelnuovo, më 22 korrik 1914 435 

373.  

Shkresë e zëvendësministrit të Luftës, Arc, në Vjenë, dërguar ministrit të 

Jashtëm, kontit Berchtold, mbi dakordësinë për  instruksionet e dhënë 

kolonelit Mietzl, në Shkodër  
Vjenë, më 22 korrik 1914 436 

374.  

Raport – shtojcë e ministrit Lövental, në Durrës, dërguar ministrit të Jashtëm 

Berchtold, në Vjenë, mbi përgjigjen e dhënë rebelëve të Shijakut, si dhe rreth 

letrës së Kristo Meksit, dërguar rebelëve etj.  
Durrës, më 22 korrik 1914 437 

375.  

Raport shtesë i komisarit austro-hungarez, Kral, në Durrës, dërguar 

Ministrisë së Jashtme, në Vjenë, mbi mendimet tepër konfidenciale të tij për 

të hollat e konfiskuara nga trupat turke  
Durrës, më 22 korrik 1914 438 
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376.  

Letër e peshkopit të Lezhës, Luigj Bumçi, dërguar konsullit Halla në 

Shkodër, mbi dëmet që kanë shkaktuar rebelët në fshatrat e Lezhës dhe për 

gjendjen e mjerueshme të fshatarëve  
Kallmet, më 23 korrik 1914 439 

377.  

Korrespondencë e Ministrisë së Jashtme, në Vjenë, dërguar Ekspeditit dhe 

konsullit Kral, në Durrës, mbi veprimtarinë komerciale në Shqipëri dhe në 

lidhje me aktin për lexim të Ministrisë së Tregtisë  
Vjenë, më 23 korrik 1914 440 

378.  

Njoftim i të austro-hungarez Klary, në Bruksel, dërguar ministrit të Jashtëm, 

Berchtold, në Vjenë, mbi emërimin e një shtetasi belg si këshilltar specialist 

në Shqipëri  
Bruksel, më 23 korrik 1914 441 

379.  

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

Bertchold, për të njoftuar nisjen për në Vjenë të Turhan Pashës  
Paris, më 23 korrik 1914 442 

380.  

Telegram i nënkonsullit Mayerhauser, në Vlorë, dërguar për Siebertz, në 

Vjenë, mbi rregullimin e depove të librave  
Vlorë, më 23 korrik 1914 442 

381.  

Notë e Ministrisë së Luftës – Seksioni i Marinës, në Vjenë, dërguar Ministrisë 

së Jashtme, mbi çështjen e tërheqjes së njësive detare të stacionuara në 

bregdetin shqiptar në rast lufte  
Vjenë, më 23 korrik 1914 443 

382.  

Telegram i qendrës Pola në Kotorr, dërguar Ministrisë së Luftës – Seksionit 

të Marinës, në Vjenë, për nisjen e anijes “Turuli”  
Vjenë, më 23 korrik 1914 444 

383.  

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

në Berlin, mbi njoftimin e ambasadorit Mérey, në Romë, rreth mendimeve të 

San Giuliano-s për situatën në Epir dhe për Vlorën  
Vjenë, më 23 korrik 1914 444 
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384.  

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

Romë, me njoftimin për deklaratat e Poincaré-së mbi Shqipërinë  
Vjenë, më 23 korrik 1914 445 

385.  

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

Romë dhe ministrit Lövental, në Durrës mbi udhëtimin e ministrave 

rezidentë për në Shijak  
Vjenë, më 23 korrik 1914 445 

386.  

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

ambasadorit von Mérey, në Romë, me njoftim për rebelimin në Shqipëri  
Vjenë, më 23 korrik 1914 446 

387.  

Telegram i Komandës së flotilës së kryqëzorëve nga Kastelnuovo, dërguar 

Ministrisë së Luftës – Seksionit të Marinës, mbi kërkesën e rebelëve të 

Shqipërisë për abdikimin e menjëhershëm të princit  
Vjenë, më 23 korrik 1914 447 

388.  

Buletin i ditës i Ministrisë së Jashtme, në Vjenë, mbi kërkesën e qeverisë 

shqiptare ndaj KNK-së në Shqipërinë e Jugut lidhur me  ndihmat në 

materiale nga qeveritë e vendeve të ndryshme për refugjatët  
Vjenë, më 23 korrik 1914 447 

389.  

Telegram i zëvendëskonsullit Kohlruss, në Prizren, dërguar ministrit të 

Jashtëm, kontit Berchtold, në Vjenë, mbi largimin e sekretarit të delegatit 

pranë Komisionit të Kufirit Verior, Perrier  
Prizren, më 23 korrik 1914 448 

390.  

Raport i përfaqësisë austro-hungareze, në Hagë, dërguar ministrit të 

Jashtëm, kontit Berchtold, në Vjenë, për prononcimin e zotit von Lövental 

mbi gjendjen e vështirë të oficerëve holandezë në Shqipëri  
Hagë, më 23 korrik 1914 449 

391.  

Telegram i Ministrisë së Jashtme, në Vjenë, dërguar përfaqësive diplomatike 

në Berlin, Paris, Londër, Peterburg dhe Athinë, për instruksionet ndaj 

kolonelit Mietzl në rast të një lufte mes Austro-Hungarisë dhe Serbisë 452 
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Vjenë, më 24 korrik 1914 452 

392.  

Raport i komisarit provizor pranë KNK-së Kral, dërguar ministrit të Jashtëm 

Berchtold, në Vjenë, mbi ndryshimin e kufirit serbo-shqiptar në Veri; 

pretendimet e Serbisë dhe orvatjet për modifikime gjoja të parëndësishme të 

kufirit në krahun e djathtë të Drinit; argumentet strategjike të tyre; 

kundërshtimet e komisarit të kufirit etj.  
Durrës, më 24 korrik 1914 453 

393.  

Raport i gjerentit pernadorak e mbretëror, në Tivar, drejtuar ministrit, kontit 

Berchtold, në Vjenë, për ardhjen e Esat Pashës në Ulqin, si edhe rreth 

propagandës kundër princit që bën atje Tefik Mandiqit, i cili hiqet si sekretar 

i Esatit  
Tivar, më 24 korrik 1914 460 

394.  

Telegram i Ministrisë së Jashtme, në Vjenë, dërguar ambasadorëve austro-

hungarezë në Paris, Peterburg, Londër, Berlin dhe Romë, mbi pëlqimin për 

dërgimin nga Fuqitë e Mëdha të luftanijeve në ruajtje të bregdetit të Vlorës, 

por jo për zbarkimin e trupave  
Vjenë, më 24 korrik 1914 462 

395.  

Njoftim i konsullit Halla, në Shkodër, dërguar Ministrisë së Jashtme, në 

Vjenë, mbi vendndodhjen në Durrës të Bajram Currit, Isa Boletinit e Selim 

Dobatuskës  
Shkodër, më 24 korrik 1914 463 

396.  

Letër e Mahmud Qemalit [djalit të Ismail Qemalit], në Nicë, dërguar 

konsullit të Përgjithshëm në Ministrinë e Jashtme në Vjenë, Rappaport, për 

mungesë komunikimi me të atin  
Nicë, më 24 korrik 1914 463 

397.  

Telegram i konsullit Kral, në Durrës, dërguar ministrit të Jashtëm Berchtold, 

në Vjenë, mbi përhapjen e rebelimit në drejtim të Veriut të Shqipërisë  
Durrës, më 24 korrik 1914 464 

398.  

Telegram i konsullit të Përgjithshëm Rappaport, dërguar nga Vjena konsullit 

Kral, në Durrës, rreth lejes së pushimit që ka kërkuar 465 
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Vjenë, më 24 korrik 1914 465 

399.  

Raport i nënkonsullit Zhitovski në Durrës, dërguar ministrit të Jashtëm, 

kontit Berchtold në Vjenë, mbi kopjet e raporteve politike të dërguara në 

Romë  
Durrës, më 24 korrik 1914 465 

400.  

Telegram i Komandës së flotilës së kryqëzorëve në Kastelnuovo, dërguar 

ministrave të Luftës mbi vendimin e marrë nga ministrat rezidentë në 

Durrës për të mos u kthyer përgjigje rebelëve  
Vjenë, më 24 korrik 1914 467 

401.  

Teksti i protestës të nënshkruar nga peshkopi i katolikëve të Zadrimës, 

dërguar baron Aliotti-t kundër gazetarëve dhe gazetave që merren me 

çështjen shqiptare  
Shkodër, më 25 korrik 1914 468 

402.  

Informacion i ministrit rezident në Athinë, Szilassy, drejtuar ministrit të 

Jashtëm, kontit Berchtold, në Vjenë, mbi deklaratat e Karapanosit, botuar në 

shtypin e ditës kundër ngjarjeve të zhvilluara në Korçë etj.  
Athinë, më 25 korrik 1914 469 

403.  

Kopje e raportit shtesë të konsullit Kral, parashtruar nga nënkonsulli në 

Vlorë, Mayerhauser për kontin Berchtold në Vjenë  
Vlorë, më 25 korrik 1914 470 

404.  

Raport i gjeneralit de Weer, në Durrës, dërguar Komisionit Ndërkombëtar të 

Kontrollit, mbi pamundësinë e oficerëve holandezë që të ushtrojnë 

plotësimin e detyrës për organizimin e xhandarmërisë në Shqipëri, për 

shkak të ndryshimit të rrethanave  
Durrës, më 25 korrik 1914 471 

405.  

Deklaratë e Aleksandër Karapanos, ministër i Jashtëm i “qeverisë autonome 

epirote” bërë në Athinë, me të cilën justifikon pushtimin e Korçës nga 

“vorioepirotët” për arsye të ndeshjes me rebelët myslimanë si dhe 

përgënjeshtron mizoritë greke atje  
Athinë, më 25 korrik 1914 472 
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406.  

Telegram i Ministrisë së Luftës, dërguar Ministrisë së Jashtme, në Vjenë, për 

mosdërgimin e një atasheu ushtarak në Shqipëri  
Vjenë, më 25 korrik 1914 473 

407.  

Telegram i Ministrisë së Jashtme të Austro-Hungarisë, dërguar konsullit 

Kral, në Durrës dhe ambasadorit Mérey në Romë, për dërgimin në Epir të 

përfaqësuesve të KNK-së me kërkesën e qeverisë greke  
Vjenë, më 25 korrik 1914 473 

408.  

Informacion i ministrit austro-hungarez në Athinë, Szilassy, dërguar kontit 

Berchtold, në Vjenë, mbi letrën e hapur të amerikanit Williams-it drejtuar 

“epirotëve”  
Athinë, më 25 korrik 1914 474 

409.  

Informacion i ministrit austro-hungarez në Athinë, Szilassy, dërguar kontit 

Berchtold, në Vjenë, lidhur me evakuimin e ishullit të Sazanit  
Athinë, më 25 korrik 1914 475 

410.  

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

Mérey, në Romë dhe ministrit Szilassy, në Athinë, mbi protestën e KNK-së 

kundër masakrave epirote  
Vjenë, më 25 korrik 1914 475 

411.  

Telegram i ministrit të Jashtëm, Berchtold, në Vjenë, drejtuar baronit Giskra, 

në Hagë, me udhëzimin që t’i paraqesë ministrit holandez Loudon simpatinë 

e madhe të qeverisë austro-hungareze për oficerët holandezë në Shqipëri  
Durrës, më 25 korrik 1914 476 

412.  

Relacion i baron Marchid, në Vjenë, dërguar konsullit Halla, në Shkodër, 

mbi shpërndarjen e mjeteve mësimore për shkollat jezuite në protektoratin 

austro-hungarez  
Vjenë, më 25 korrik 1914 477 

413.  

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

lënien në Shqipëri të anijeve austro-hungareze të luftës  
Vjenë, më 25 korrik 1914 478 
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414.  

Telegram i nënkonsullit Mayerhauser, në Vlorë, dërguar Ministrisë së 

Jashtme, në Vjenë, sipas të cilit, në rast lufte me Serbinë, nuk mund të 

llogaritet ndonjë aksion bandash shqiptare për arsye të demoralizimit që 

ekziston  
Vlorë, më 25 korrik 1914 478 

415.  

Telegram i komisarit Kral, në Durrës, dërguar ministrit të Jashtëm, 

Berchtold, në Vjenë, mbi hapat përgatitore për kryengritjen në Serbinë e Re, 

si dhe insistimin e Hasan Prishtinës për të shkuar në Dibër dhe Lumë  
Durrës, më 25 korrik 1914 479 

416.  

Lista e raporteve politike të konsullatës austro-hungareze në Shkodër, të 

dërguara për njoftim në Vjenë dhe një kopje në Romë nga nëntori 1913 deri 

1914  
Shkodër, më 25 korrik 1914 480 

417.  

Telegram i stacionit Kastelnuovo, dërguar Ministrisë së Luftës – Seksionit të 

Marinës, mbi luftimet në jug të lumit Mat  
Kastelnuovo, më 25 korrik 1914 484 

418.  

Raport i kapitenit Ghilard, dërguar nga nënkoloneli në Vlorë, Mayerhauser, 

ministrit të Jashtëm kontit Berchtold, në Vjenë, mbi luftimet midis forcave 

qeveritare dhe atyre “epirote” e rebele në Korçë, si dhe trupave me uniformë 

greke etj.  
Vlorë, më 26 korrik 1914 485 

419.  

Korrespondencë midis Ministrisë së Jashtme austro-hungareze dhe 

Ministrisë së Luftës, mbi njoftimin nga Durrësi për nisjen që aty të 400 

shqiptarëve të Kosovës me anije për në Shëngjin  
Durrës, më 26 korrik 1914 490 

420.  

Telegram i nënkonsullit Mayerhauser, në Vlorë, dërguar Ministrisë së 

Jashtme, në Vjenë dhe përfaqësisë së Austro-Hungarisë në Durrës, për 

ardhjen e një anijeje të marinës austro-hungareze në Vlorë  
Vlorë, më 26 qershor 1914 491 
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421.  

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

Durrës, mbi lajmërimin e rebelëve për shpalljen e gjendjes së luftës me 

Serbinë  
Vjenë, më 26 korrik 1914 491 

422.  

Telegram i komandës së anijes “Shigetvar”, dërguar Ministrirë së Luftës, 

Seksionit të Marinës, mbi mbërritjen në Vlorë të çiftit princëror Wilhelm e 

Sofia  
Kastelnuovo, më 26 korrik 1914 492 

423.  

Telegram i Komandës së flotilës së kryqëzorëve nga Kastelnuovo, dërguar 

Ministrisë së Luftës – Seksionit të Marinës, në Vjenë, për njoftim dhe 

Ministrisë së Jashtme në Vjenë, mbi një alarm sulmi të simuluar  
Kastelnuovo,  më 26 korrik 1914 492 

424.  

Raport i nënkonsullit Mayerhauser, në Vlorë, dërguar legatës austro-

hungareze në Durrës, mbi vizitën e çiftit princëror në Vlorë dhe pritjen 

entuziaste të tij  
Vlorë, më 26 korrik 1914 493 

425.  

Telegram me anë të stacionit Kastelnuovo, dërguar Ministrisë së Luftës – 

Seksionit të Marinës, në Vjenë, për ngjarjet në jug të Shqipërisë  
Kastelnuovo, më 27 korrik 1914 494 

426.  

Telegram i delegatit austro-hungarez pranë Komisionit të Caktimit të Kufirit 

Verior, kolonelit Mietzl, për Ministrinë e Jashtme në Vjenë, me të cilin 

parashtrohet bashkëngjitur një ekstrakt i ditarit nga data 4 deri 17 korrik 

1914  
27 korrik 1914 495 

427.  

Ditar i përmbledhur i Komisionit të Caktimit të Kufirit të Shqipërisë së 

Veriut nga data 4 korrik 1914 deri më 17 korrik 1914 495 

428.  

Raport i konsullit të Përgjithshëm Halla, në Shkodër, bashkëngjitur me të 

dhe një shkresë, dërguar legatës austro-hungareze, në Durrës, mbi kërkesën 

e peshkopit të Lezhës për ndihmë për refugjatët e ardhur në këtë qytet 505 
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Shkodër, më 27 korrik 1914 505 

429.  

Raport i ministrit austro-hungarez në Durrës, Lövental, dërguar ambasadave 

garantuese të Fuqive të Mëdha, misionit ballkanik, konsullatave në Shqipëri, 

Kral-it, Hagës dhe ministrit të Jashtëm, kontit Berchtold, në Vjenë, lidhur me 

aftësitë e oficerëve holandezë  
Durrës, më 27 korrik 1914 506 

430.  

Relacion i kolonelit Mietzl i hartuar në afërsi të Gjakovës, dërguar Ministrisë 

së Jashtme, në Vjenë, mbi një deklaratë të gjeneralit rus Potapov për 

komunikimin Guci-Podgoricë  
27 korrik 1914 508 

431.  

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

në Vjenë, mbi disa probleme të banorëve të Vermoshit  
Shkodër, më 27 korrik 1914 509 

432.  

Telegram i stacionit Pola, dërguar Ministrisë së Luftës – Seksionit të Marinës, 

për mbërritjen në Durrës të çifit princëror  
Pola, më 27 korrik 1914 510 

433.  

Notë e Ministrisë së Jashtme, në Vjenë, dërguar Ministrisë së Luftës si dhe 

ambasadave gjermane dhe italiane rreth dërgimit të trupave austro-

hungareze në Shqipëri  
Vjenë, më 27 korrik 1914 511 

434.  

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

në Durrës, mbi mbrojtjen e Lezhës nga rebelët  
Vjenë, më 27 korrik 1914 512 

435.  

Kopja e urdhrit të Ministrisë së Jashtme, në Vjenë, drejtuar ambasadorit 

Szögyenyi, në Berlin, mbi instruksionet e dhëna kolonelit Mietzl se si duhet 

të veprojë në rast të një lufte midis Austro-Hungarisë dhe Serbisë  
Vjenë, më 27 korrik 1914 513 
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436.  

Telegram i Löventalit nga Durrësi, dërguar ministrit të Jashtëm, kontit 

Berchtold, në Vjenë, mbi qëndrimin besnik të Lumës dhe mundësisë për të 

dërguar në favor të princit 6000 luftëtarë nga Luma, Mati dhe Drini  
Durrës, më 27 korrik 1914 514 

437.  

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

Mérey, në Romë, për ta informuar për të dhënat mbi Epirin, që dërgon 

Szilassy nga Athina  
Athinë, më 27 korrik 1914 515 

438.  

Telegram i Komandës së flotilës në stacionin Kastelnuovo, dërguar 

Ministrisë së Luftës – Seksionit të Marinës, në Vjenë, me të cilin njofton 

nisjen për në Vlorë të çiftit princëror, që vizitoi Vlorën  
Kastelnuovo, më 28 korrik 1914 516 

439.  

Kopje e një telegrami të atasheut ushtarak kapitenit Hubka dërguar nga 

Kotorri, Ministrisë së Luftës dhe Ministrisë së Jashtme në Vjenë, mbi 

mbylljen e komunikacionit nga Mali i Zi dhe sekuestrimin e automobilit që 

përdorte legata austro-hungareze  
Kotorr, më 28 korrik 1914 516 

440.  

Telegram i Seksionit të Marinës, dërguar zyrës së Komandës së Marinës, për 

ndërrimin e dislokimeve të flotilës në Shqipëri  
Vjenë, më 28 korrik 1914 517 

441.  

Telegram i Ministrisë së Jashtme në Vjenë, dërguar konsullit Kral, në Durrës, 

mbi pikëpamjen e E. Grey-t, që koloneli Phillips të hynte në kontakt me 

rebelët  
Vjenë, më 28 korrik 1914 517 

442.  

Raport i komandantit holandez të xhandarmërisë, De Weer, dërguar 

Komisionit Ndërkombëtar të Kontrollit, lidhur me kontributin dhe shkaqet e 

largimit të misionit holandez nga Shqipëria  
Durrës, më 28 korrik 1914 518 
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443.  

Telegram i Ministrisë së Jashtme, në Vjenë, dërguar ministrit rezident 

Lövental, në Durrës, mbi oficerët holandezë  
Vjenë, më 28 korrik 1914 522 

444.  

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

Jashtëm në Vjenë, mbi lajmin e dorëheqjes ose jo të Zografos-it  
Korfuz, më 28 korrik 1914 523 

445.  

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

Durrës, kolonelit Mietzl, në Gjakovë dhe ambasadorit, kontit në Berlin, 

Szögyenyi, mbi deklarimin e luftës me Serbinë  
Vjenë, më 28 korrik 1914 524 

446.  

Telegram i konsullit Kral, në Durrës, dërguar Ministrisë së Jashtme, në 

Vjenë, mbi organizimin e lëvizjes nga Hasan Prishtina në Dibër e Lumë  
Durrës, më 28 korrik 1914 524 

447.  

Telegram i komandës së Flotilës së kryqëzorëve nga Kastelnuovo, dërguar 

Ministrisë së Luftës, Seksionit të Marinës për pritjen e kënaqshme të çiftit 

princëror  
Vjenë, më 28 korrik 1914 525 

448.  

Ekstrakt raport i Ministrisë së Luftës, Seksionit të Marinës, dërguar 

Ministrisë së Jashtme në Vjenë, për gjendjen e anijes “Turul”  
Vjenë, më 29 korrik 1914 525 

449.  

Memorandum i ambasadës britanike, në Vjenë, dërguar ministrit të Jashtëm 

austro-hungarez, kontit Berchtold, mbi ndalimin e marshimit të rebelëve të 

Shqipërisë së Mesme drejt Lezhës  
Durrës, më 29 korrik 1914 526 

450.  

Telegram i Komandës së flotilës së kryqëzorëve nga Kastelnuovo, dërguar 

Ministrisë së Luftës, Seksionit të Marinës, mbi disa lëvizje të oficerëve serbë 

dhe mbi gjendjen e pandryshueshme  
Vjenë, më 29 korrik 1914 527 
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451.  

Telegram i Ministrisë së Jashtme, në Vjenë, dërguar ministrit rezident, në 

Durrës, Lövental, mbi vullnetarët rumunë në Shqipëri  
Vjenë, më 29 korrik 1914 527 

452.  

Raport tepër konfidencial i ambasadorit austro-hungarez në Romë, Mérey, 

dërguar ministrit të Jashtëm, kontit Berchtold, rreth qëndrimit të Italisë ndaj 

notës së Austro-Hungarisë drejtuar Serbisë  
Romë, më 29 korrik 1914 528 

453.  

Telegram i zëvendëskonsullit austro-hungarez, Hornbostel, në Janinë, 

dërguar ministrit të Jashtëm, Berchtold, në Vjenë, lidhur me pajisjen me 

mjete të sigurta për aktet e zyrës  
Janinë, më 29 korrik 1914 531 

454.  

Njoftim i Ministrisë së Jashtme, në Vjenë, dërguar legatës mbretërore në 

Durrës dhe konsullatës në Vlorë, mbi një lajm konfidencial për ardhjen në 

Vlorë dhe Durrës të antishqiptarit Leonidha Naçi  
Vjenë, më 29 korrik 1914 532 

455.  

Telegram i Ministrisë së Jashtme, në Vjenë, për ambasadorin austro-

hungarez në Stamboll, markezin Pallavicini, lidhur me shqiptarët 

muhamedanë në Kosovë  
Vjenë, më 29 korrik 1914 533 

456.  

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

Vjenë, legatës në Durrës dhe Kralit, për ndërlikimin e situatës në Malësi, ku 

pas shpalljes së luftës vërehet gatishmëria e malësorëve për të sulmuar 

Malin e Zi  
Shkodër, më 29 korrik 1914 533 

457.  

Telegram i Ministrisë së Jashtme austro-hungareze, dërguar shefit të Shtabit 

të Përgjithshëm, gjeneralit Conrad, në Vjenë dhe konsullit Kral, në Durrës, 

mbi kryengritjen në Serbinë e Re  
Vjenë, më 29 korrik 1914 534 
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458.  

Telegram i ministrit rezident Lövental, dërguar Ministrisë së Jashtme, në 

Vjenë, për nisjen e konsullit Kral, Hasan Prishtinës dhe Isa Boletinit për në 

Kastelnuovo  
Durrës, më 29 korrik 1914 535 

459.  

Telegram i Komandës së flotilës së kryqëzorëve në Kastelnuovo, dërguar 

Ministrisë së Luftës – Seksionit të Marinës, në Vjenë, me njoftimin për nisjen 

e anijes “Edgar Kuineti” nga Durrësi  
Kastelnuovo, më 29 korrik 1914 536 

460.  

Telegram i komandës së marinës, nëpërmjet qendrës Pola, dërguar 

Ministrisë së Luftës – Seksionit të Marinës, në Vjenë, mbi pezullimin e 

komunikimit për dërgimin e lajmeve në Shqipëri  
Vjenë, më 29 korrik 1914 536 

461.  

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

austro-hungareze në Durrës, lidhur me pezullimin e komunikimeve me anë 

të Kastelnuovos  
Vjenë, më 29 korrik 1914 537 

462.  

Shkresë e Seksionit të Marinës mbi telegramin drejtuar zyrës së komandës së 

marinës, në Vjenë, për ndërrimin e njësive të flotës në Shqipëri 537 
Vjenë, më 29 korrik 1914  

463. 538 

Njoftim mbi dërgimin e mjeteve mësimore dhe librave shkollorë nga Vjena 

për në Shkup, nëpërmjet legatës austro-hungareze në Beograd  
Vjenë, më 29 korrik 1914 538 

464.  

Telegram i Ministrisë së Jashtme, në Vjenë, dërguar zotit Macchio, në Romë, 

mbi mbërritjen e Karaseid Pashës në Durrës  
Vjenë, më 29 korrik 1914 539 

465.  

Telegram i ministrit të Jashtëm Berchtold, në Vjenë, për ministrin Szilassy, të 

akredituar në Athinë, dhe për konsullin e Përgjithshëm Kral, në Durrës, mbi 

një aksion ndihme në Konispol  
Vjenë, më 29 korrik 1914 540 
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466.  

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

Romë, mbi një demarsh të trupave greke në Epir  
Vjenë, më 29 korrik 1914 540 

467.  

Kopje e një urdhri të Ministrisë së Jashtme, në Vjenë, dërguar 

zëvendëskonsullit Hornbostel, në Janinë, lidhur me çështjen e Gjirokastrës, 

për të cilën KNK ka marrë qëndrim  
Vjenë, më 29 korrik 1914 541 

468.  

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

Stamboll, Pallavicini, lidhur me një aksion të shqiptarëve kundër Serbisë 
Vjenë, më 30 korrik 1914 541 

469.  

Shkresë e zëvendëskonsullit austro-hungarez në Vlorë, dërguar ministrit të 

Jashtëm, kontit Berchtold, me të cilën informon mbi një shkresë të Athanas 

Nastos  
Vlorë, më 30 korrik 1914 542 

470.  

Raport i këshilltarit të oborrit Gobl, në Vjenë, dërguar një këshilltari të 

qeverisë, mbi pagesën e mjeteve mësimore për shkollat në Prizren  
Vjenë, më 30 korrik 1914 543 

471.  

Korrespondencë e Ministrisë së Luftës, dërguar Ministrisë së Jashtme, në 

Vjenë, për kthimin e detashmentit të caktuar pranë Komisionit të Caktimit të 

Kufirit në Shqipërinë e Veriut  
Vjenë, më 30 korrik 1914 543 

472.  

Shkresë e Ministrisë së Jashtme, në Vjenë, dërguar ambasadorit Mérey, në 

Romë, me të cilën bashkëlidhet kopja e urdhrit konfidencial për kthimin e 

kolonelit Mietzl dhe detashmentit të tij, nga zona e Gjakovës, ku punohej për 

caktimin e vijës së kufirit  
Vjenë, më 30 korrik 1914 544 

473.  

Shkresë e Ministrisë së Luftës, në Vjenë, dërguar ministrit të Jashtëm, kontit 

Berchtold, për të ndërmjetësuar pranë qeverisë malazeze për kthimin e 

kolonelit Mietzl dhe detashmentit shoqërues 545 
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Vjenë, më 30 korrik 1914 545 

474.  

Shkresë e konsullit Halla, në Shkodër, dërguar ministrit të Jashtëm, kontit 

Berchtold, në Vjenë, me të cilën bashkëngjitet një listë e librave për shkollat 

jezuite që nevojiten për vitin 1914-1915  
Shkodër, më 30 korrik 1914 545 

475.  

Relacion i konsullit Kral, në Shkodër, dërguar ministrit të Jashtëm kontit 

Berchtold, në Vjenë, për persekutimet malazeze në Vermosh dhe mbi 

dërgimin e kelmendasve në luftë kundër Austro-Hungarisë  
Shkodër, më 30 korrik 1914 550 

476.  

Raport i komisarit të KNK-së Kral, në Durrës, drejtuar ministrit të Jashtëm, 

kontit Berchtold, në Vjenë, mbi gjendjen e oficerëve holandezë dhe 

indiferencën e tyre ndaj veprimeve ushtarake  
Durrës, më 30 korrik 1914 551 

477.  

Raport i nënkonsullit Hornbostel, në Janinë, drejtuar ministrit të Jashtëm, 

Berchtold, në Vjenë, mbi shpenzimet e fshehta për të arratisurit që japin 

informata të vlefshme  
Janinë, më 30 korrik 1914 553 

478.  

Telegram i Ministrisë së Jashtme austro-hungareze, drejtuar komitetit 

austriak për Shqipërinë, në Vjenë, mbi një aksion ndihme për Malkuqin, që 

është mirëpritur nga legata në Durrës  
Vjenë, më 30 korrik 1914 554 

479.  

Telegram i nënkonsullit Mayerhauser, në Vlorë, drejtuar ministrit të 

Jashtëm, në Vjenë, për zbarkimin e 200 andartëve grekë në Sarandë  
Vlorë, më 30 korrik 1914 555 

480.  

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

Luftës, në Vjenë, për situatën në Shqipëri  
Nish, më 31 korrik 1914 555 

481.  

Telegram i ministrit Lövental, në Durrës, drejtuar Ministrisë së Jashtme, në 

Vjenë, për kthimin e Isa Boletinit dhe Hasan Prishtinës nga Kastelnuovo 556 
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Durrës, më 31 korrik 1914 556 

482.  

Telegram i konsullit Para, në Korfuz, drejtuar Ministrisë së Jashtme, në 

Vjenë, lidhur me kthimin e Hamdi Toptanit në Durrës, për të pajtuar rebelët 

me princin  
Korfuz, më 31 korrik 1914 556 

483.  

Telegram i ambasadorit Pallavicini, në Stamboll, dërguar Ministrisë së 

Jashtme, në Vjenë, mbi kryengritjen në Serbinë e Re  
Jonikeny, më 31 korrik 1914 557 

484.  

Informacion i konsullit Halla, në Shkodër, dërguar ministrit, kontit 

Berchtold, në Vjenë, mbi misionin e Murat Bej Toptanit për të kthyer 

myslimanët nga kundërshtarë në pasues të princit, i cili cilësohet i dështuar  
Shkodër, më 31 korrik 1914 558 

485.  

Njoftim i ambasadës britanike, në Vjenë, drejtuar Ministrisë së Jashtme 

austro-hungareze, lidhur me autorizimin e qeverisë britanike për largimin e 

luftanijes së saj; si edhe tërheqjen e kolonelit Phillips dhe të detashmentit 

britanik nga Shkodra  
Vjenë, më 31 korrik 1914 558 

486.  

Njoftim i konsullit në Vlorë, Mayerhauser, për diplomatin austro-hungarez 

të akredituar në Cetinë, rreth një lajmi të pakonfirmuar për një shumë lirash 

që Venizelos-i i ka dërguar Ismail Qemalit  
Vjenë, më 31 korrik 1914 559 

487.  

Raport i nënkonsullit Mayerhauser, në Vlorë, dërguar ministrit të Jashtëm, 

në Vjenë, për opinionin e popullsisë vendase dhe midis migrantëve kundër 

Ismail Qemalit  
Vlorë, më 31 korrik 1914 559 

488.  

Informacion i Lövental-it në Durrës, drejtuar ministrit të Jashtëm, kontit 

Berchtold, në Vjenë, mbi përpjekjet e xhonturqve në Shqipëri  
Durrës, më 31 korrik 1914 560 
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489.  

Letër e kryetarit të Komitetit Qendror të rebelimit të Shqipërisë së Mesme, 

Mustafa Ndroqi, dërguar nga Shijaku, Komisionit Ndërkombëtar të 

Kontrollit, në Durrës, lidhur me mbajtjen peng të oficerëve holandezë  
Shijak, korrik 1914 561 

490.  

Raport i komisarit Kral në Durrës, dërguar ministrit të Jashtëm, kontit 

Berchtold, në Vjenë, për marrëveshjen e Korfuzit, dredhitë e 

“vorioepirotëve” dhe prapaskenat e Zografos-it për Himarën  
[Pa datë], korrik 1914 562 

491.  

Telegram i të ngarkuarit për punët e Jashtme në qeverinë e Durrësit, dërguar 

Turhan Pashës i ndodhur për vizitë në Angli, me të cilin e njofton për 

gjendjen e rëndë në Shqipëri dhe i transmeton porosinë e Princ Wied-it për 

të ndikuar që Anglia të interesohet për të dërguar një ekspeditë 

ndërkombëtare në Shqipëri  
Vjenë, [Pa datë] korrik 1914 564 

492.  

Telegram i ministrit të Jashtëm austro-hungarez, dërguar ambasadorit 

Mérey, në Romë, mbi propozimin për dërgimin e një anijeje austro-

hungareze dhe një italiane në Sarandë për të impresionuar qeverinë greke  
[Pa datë], korrik 1914 566 

493.  

Raport i komisarit Kral, në Durrës, dërguar ministrit të Jashtëm, në Vjenë, në 

të cilin përshkruan akordin fakultativ mbi tekstin e rregullores së Komisionit 

Ndërkombëtar të Kontrollit, debatet mes tyre për caktimin e selisë së 

Komisionit, në Durrës ose Shkodër,  çështjen e buxhetit etj.  
[Pa datë], korrik 1914 567 

494.  

Promemorie e Ministrisë së Jashtme italiane, drejtuar ambasadës austro-

hungareze, në Romë, me të cilën qartëson pozicionin e kufirit midis 

Shqipërisë dhe Malit të Zi  
 [Pa datë], korrik 1914 569 

 

Fjalorth i termave osmanë dhe të tjera                                                                   573  
Treguesi i emrave                                                                                                   579 
 
 


