
 
 
 

 
 
 
Cartea d-lui R. W. Seton Watson despre abuzurile de la alegerile dietale în Iunie 1910, este un studiu 
documentat al sistemului electoral ce se practică în Ungaria: tot ce se afirmă se dovedeşte cu acte 
autentice, din care autorul şi-a păstrat originalul ori copii legalizate, pentru cazul, — care nu e de loc 
imposibil în Ungaria, - dacă la un moment dat ar dispare din arhive documentele ruşinoase. — După 
descrierea alegerilor din Privigye, Szakolcza, Szenicz, Rózsahégy, Chişineu, Diciosânmartin, Vinţ, 
Ighiu, Orăşrăştie, Caransebeş, urmează în apendice două cazuri, care deşi n-au conexiune cu 
abuzurile electorale, sunt tipice şi foarte caracteristice pentru stările din Ungaria: este sentinţa 
adusă în afacerea de la Bozovici, când Părintele Ioan Brînzei s-a făcut vinovat de a fi demonstrat 
pentru Tunis şi Marocco (Maroc)1, lăsând să fie purtat, la o nuntă, drapelul acestor țări (o 
maramă roşie)2; apoi, motivarea în care se arată ce a comis d. adv. dr. Nestor Oprean suferind 
(admițând, n.n.) ca slugile sale să aşeze la poarta casei la 1 Mai, un copac împodobit cu panglici 
roşii şi albastre, care avea să reprezinte tricolorul românesc când, după câteva zile, vor îngălbeni 
frunzele3!4 
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1 Se poate bănui că vechii grăniceri umblați, ”cu prilejul” războaielor, prin aproape toată Europa, aveau 
suficiente cunoștințe de geografie și de ce nu, își exprimau simpatia față de țările Magrebului! 
2 În aceeași perioadă, a avut loc la Bozovici un caz asemănător și cu ”adevărat condamnabil”, când la o nuntă a 
unui oarecare Smeu (!), în fața șirului de perechi, defila steagul tricolor (v. Liviu Smeu, "Contribuții la istoria 
Almăjului"- Editura Litera, București, 1977). 
3 Afirmația nu trebuie luată în derâdere deoarece, într-o zi de toamnă ce-i drept, aflându-mă într-o mașină  care a 
intrat pe galben într-o intersecție, la observația făcută șoferului, acesta a ripostat: ”galben este verde ofilit”! 
4 Cred că cele două verdicte dau dovada unor minți deosebit de ascuțite, de imaginație, dar și de o scenaristică 
posibilă ... Sublinierea din text ne aparține! 


