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Interdicția primarului din Sibiiu.
Brașovă, 25 Iunie v.

Avemfi înaintea nostră hotă- 
rîrea, prin care primarulu Sibiiului 
a interzisă ținerea conferenței nbs- 
tre naționale, care era se se’ntru- 
nescă poimâne.

Spiritulu, ce resuflă dintr’însa 
este spiritulu intolerantu și violentă 
alu șovinismului domnitoru.

„Vocea este a lui Iacobu, er 
mâuile suntu ale lui Esau!44

Este vocea primarului, care anun
ță acesta oprire, der manile suntu 
aie guvernului ungurescu.

In istoria constituționalismului 
modernă nici că s’a mai pomenită 
pănă acuma o ciudeniă ca ceea ce 
ni-o presentă actulu subsemnată de 
onorabilulu primară alu Sibiiului, 
prin care ni-se vestesce Introducerea 
unei stări de asediu „constituțională“ 
in optima form a.

Mai surprindetore însă decâtu 
acesta monstruositate „constituțio
nală11 comisă într’unu stată, în care 
— cum se lăuda mai erî „Pester 
Lloyd44 — ar domni „o mare și ge
nerală libertate44, este motivarea ei.

Ținerea conferenței nostre na
ționale este interzisă din temere, 
că ea s’ar pute identifica cu Memo- 
randulu, precum și în vederea pre
tinsei agitațiuni dușmănose, ce s’ar 
face în România contra Ungariei.

Der nu vede 6re guvernulu un
gurescu, că resultatulu ce a voită 
elu să’lu încungiure prin oprirea 
conferenței, îlfl produce acuma elu 
însuși prin straniulu modă alu mo
tivării sale?

Nu mărturisesce ore, prin teme- 
merile, ce le esprimă, guvernulu un
gurescu însuși, că după a sa pro- 
priă convingere gravaminele cuprinse 
în Memoranda, suntu espresiunea 
adevărată și fidelă a păreriloru con- 
ferenței, și prin acesta a întregului 
poporu română?

P6te fi ore condamnată în modă 
mai aspru și mai nimicitoru proce- 
sulă intentată, din causa Memoran
dului, comitetului nostru centrală, de
câtu cum se face prin acea condam
nare propriă, ce este cuprinsă în 
mărturisirea tacită a guvernului 
Wekerle?

Și ore crede guvernulu ungu
rescu, că va pune capetu acelei „agi
tații44 din România, ce-lu superă și 
neliniștesce atâtu de multă, prin 
aceea, că îi dă nou nutrementu, că 
tbrnă oleiu pe focă?

Pănă acuma glasulu nostru ală 
celoru asupriți și prigoniți — care 
a aflată celu mai viu și mai sim
patică ecou în tbtă Europa — aici 
între marginile patriei nostre a ră
sunată în pustiă.

Astăcjî ocârmuitorii noștri mergă 
c’ună paBă mai departe. Ei ne as
tupă gura simplamente fără multă 
scrupule, după recepta loră unică 
„constituțională44.

In zelulă loră de a sugruma vo
cea Româniloră, dușmanii românis
mului trecu însă cu vederea, că 
amicii libertății poporului română 
dintre Tisa și Carpațî își voru ri
dica de acum vocea loră cu și mai 
mare putere în favbrea lui!

Este o adevărată nenorocire pen
tru statulu ungară, că cei ce suntă 
acjî chiămați a conduce destinele lui 
suntă stăpâniți de patima 6rbă a 
urei de rassă și’su așa de mici la 
sufletă și de scurtă vecjhtorl, încâtă 
îșî închipuescă, că ideile cele mari 
de libertate și de dreptate, de cari 
se inspiră veaculă de față, ară pute 
se fiă nimicite cu pumnulă !

Să ne întbrcemu însă ună mc- 
mentă la „minunata44 motivare a pri
măriului din Sibiiu.

D-sa susține între altele în pune- 
tulă întâiu, că una din căușele opri
tei ar fi bănuiala, că comitetulă ese- 
cutivă convocă adunarea „pentru a 
se accepta și aproba publice de-o 
mare mulțime de cetățeni de ori
gine română (sic!) partea decla
rată de ilegală a Memoran
dului44.

Nu înțelegemă de locă pe ce 
se întemeieză bănuiela și îngrijirea 
de mai susă, căci nu ne este cunos
cută pănă acuma, se se fi declarată 
ilegală vre-o parte a Memorandului 
prin vr’o sentință judecătorescă.

Scimă numai atâta, că s’a ini
țiată o cercetare judecătorescă în 
contra membriloră comitetului pen
tru Memoranda, der nu scimă se fi 
eșită acestă cercetare pănă acuma 
din stadiulă pregătitorii, nu scimă 
ca tribunalulă se fi luatu pănă acum 
decisiunea de punere în stare de 
acusaținne a celoru banuițl și trași 
în cercetare.

Cum p6te der onorabilulu pri
mară ală Sibiiului. ca atunci, când 
are se decidă decă alegătorii ro
mâni au său nu dreptulă de a se 
întruni pe temeiulă legei electorale 
în ființă, se șl bată capulă pentru 
domnii procurori și judecători din 
Sibiiu și Clușiu? Cine-i dă dreptulă 
de a se face provedința tribunaleloră 
ungurescl ?

Recunoscemă posiția dificiltă a 

d-lui primară față cu ordinele și 
instrucțiunile severe ale guvernului 
ungurescu, cari trebue că i'au inun
dată formală biroulă în timpulă din 
urmă, și nu-lă învidiămă.

Cu t6te aceste ne vedemu con- 
strînși a constata, că dându-și prea 
mare silință de a face pe voiă celoru 
dela putere, a scăpatu cu totulă din 
vedere, că chiămarea sa de primariu 
ală unui orașă însemnată, și încă 
nemaghiară, îi impunea nu de a servi 
causa dinainte perdută a forții bru
tale, ci din contră de a se face 
aperătorulu libertății amenințate a 
cetățeniloră!

Recursuiu în contra oprire! 
conferenței.
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Președintele comitetului centrală 
alesă de conferența națională din 
20 și 21 Ianuarie 1892, d-lă Dr. 
loanu Rațiu, a înaintată la comi- 
tată următorulu recursă în contra 
decisului, prin care primarulă ora
șului Sibiiu a oprită ținerea con
ferenței convocată pe cjiua de 9 
Iulie a. c.:
D-Sale Domnului Ludovicu Reissenberger, 

vice comite alu comitatului Sibiiu
în

Sibiiu.
Domnule Vice-comite!

In numele comitetului de 25, aleșii de 
conferența partidului naționala românii, 
ținută aici la 20 și 21 Ianuarie anulă tre- 
oută, am convocata împreună cu domnii 
secretari ai comitetului pe membrii con
ferenței pentru c|iua de 9 Iulie a. o. la 
Sibiiu.

Anunțândă couformă legii convocarea 
acestei adunări publice domnului primara 
alâ orașului Sibiiu, la cererea d-sale i-am 
așternuta încă în 24 Iunie a. o. și o ordine 
de cji a adunării.

Ier), în 3 Iulie, am primita sub nr. 
49/1893 dela domnula primara o hârtiă, 
prin care aduoe la cunoscința oomitetului, 
oă din partea autorității nu se pbte per
mite ținerea adunării.

In contra acestei hotărîrl a primăriei 
am onore a așterne, în numele comitetului 
convoofitord, d-v6stră, d-'e vice-comite re
cursă și a-la motiva precum urmeză :

Dreptulă de întrunire ală alegătoriloră 
este garantata prin legea electorală (art. 
de lege XXIII, 1874). §. 104 normeză
apriată acestă dreptă și nicăirl, niol în 
acestă lege, nici în alta, nu se dă autori
tății publice puterea de-a opri de mai 
înainte îutrunirea. Domnulă primară ală 
orașului Sibiiu nici nu seprovooă în hârtia 
sa prin oare se opresce ținerea adunării, la 
vre-o disposițiă a legii. Prin urmare ohiar 
și numai din ecestă punctă de vedere pri
vită, oprirea trebue considerată, ca o mă
sură ilegală.

Der mai examinândă și motivele, in
vocate în hârtia citată a primăriei pentru 
oprire, se dovedesoe pănă la evidență, că 
nu esistă niol ună felă de rațiune pentru 
oa adunarea să fiă oprită.

Adunarea de noi convocată la Sibiiu 
pentru cjiua de 9 Iulie n. a. c. nu este o 
adunare „poporală14, preoum este ea cali- 
fioată în hârtia primăriei, ci este o adunare 
eleotorală și îndeosebi compusă numai din 
delegații alegătoriloră româul din diferitele 
cercuri electorale din întrega țeră. Ea are 

deci ună numără limitată de membri și nu 
pbte fi privită dreptă o adunare, în oare 
ori și cine are cuvântă și locă. De altoum 
asemenea adunări s’au mai țînută de repe- 
țite ori și ohiar aid în Sibiiu. Cea din urmă 
adunare de acestă soiu s’a țînută la 20 și 
21 Ianuarie 1892. Autoritatea publică nu 
numai n’a oprită ținerea ei, ci a partioipată 
prin ună representantă ală ei, care a asis
tată la tdte hotărîrile luate publice. Tocmai 
pentru ducerea în îndeplinire a acestoră 
hotărîrl s’a alesă uDă comitetă de 25 
membri. Aoum, după ună ană și jumătate 
dela acea dată, când vine oomitetulă alesă 
și ocnvdcă acea adunare, ca să-și dec semă 
despre aotivitatea sa, pășesce autoritatea 
publică la mijlocă și opresoe ohiar în contra 
legii ținerea adunării!

Unde este rațiunea acestei măsuri ? 
In motivarea opririi se cjice, oă enunoiațiu- 
nile publioe de pănă aid dau loca la „pre
supunerea14, că comitetulă, fiindă urmărită 
judeoătoresoe din causa Memorandului cătră 
Maiestatea Sa, ar intenționa provocarea 
votului de aprobare a „unei mari mulțimi 
de cetățeni de origine română14 și a șl scădâ 
astfelă răspunderea. Acăstă „presupunere44 
este ou atâtă mai neîntemeiată, ou oâtă 
este în deobște cunoscută, oă toomai con
ferența din 20 și 21 Ianuarie a. tr. a luată 
hotărîrea unanimă, oa Memorandulă nu 
numai să se așternă Maiestății Sale, oi să 
se și tipărescă și să se distribue în țeră și 
în streinătate. Prin urmare nu mai e niol 
o nevoiă ca acăstă hotărîre să se mai iee 
înoă odată, er de „marea mulțime44 a po
porului română nu mai pote fi vorba, după 
oe unanimitatea delegațiloră este identică 
ou totalitatea poporului. T6te deduoțiunile 
ce s’ar pute trage deci din „presupunerea44 
acesta și s’au înșirată în textulă hârtiei pri
marului suntă lipsite de orl-ce temeiu.

După cele espuse pănă aci n’am tre
buință — așa oredă — să insistă îndeosebi 
asupra motivului, adusă și elă pentru spri- 
ginirea ordinului de oprire, că după soiri 
diariatioe voră lua parte la aoestă adunare 
și cetățeni ai regatului României. Este de 
sine înțelesă, că nime altcineva decâtă de
legații alegătoriloră — cari toți suntă su
puși ungari — potă să facă parte din adu
nare. Comitetulă niol n’a convocată pe alt
cineva la adunare deoâtă pe acești delegați 
și putința este ou totulă esclusă oa și alții 
nechiămațl, ori-cine ar fi ei, să iee parte la 
adunare.

Vă rogă, domnule vice-comite, să luațl 
în considerare aceste espunerl și să bine
voiți, a dispune ca să se revdce ordinuiă 
de oprire.

Sibiiu, 4 Iulie 1893, 
Cu totă stima

Dr. I. Rațiu, 
presidents.

Mișcarea națională în România.
rL'Independence Roumaine“ dela 

23 Iunie (5 Iulie) a. c. înregistrând u 
convorbirea d-lui Weckerle, primulu 
ministru alu Ungariei, cu unu re
dactorii dela „Egyetertes11 în privința 
conferenței dela Sibiiu, face următo- 
tbrele observări:

„In aoestă interwiev, pe care te- 
iegrafulă ni-l’a transmisă într’ună modă la- 
oonioă, n’a putută fi de sigură oestiunea 
străiniloră, cari s’ar găsi la Sibiiu în cjiua 
conferenței naționale.

„Amenințările primului ministru un
gurescu nu potă viza decâtă deputăția-


