
Medina SÃVULESCUZIARUL „DRAPELUL” DIN LUGOJ – EXPRESIE AIDENTITÃ!II REGIONALEÎn peisajul presei româneºti din Monarhia Austro-Ungarã, ziarul „Drapelul”, apãrut la Lugojîntre anii 1901 ºi 1920, are un loc bine definit. El oferã, pe lângã fireasca deschidere spreproblematica general româneascã, ºi imaginea unei comunitã!i ce încearcã sã-ºi afirme valorile, sã-ºiconserve specificul ºi sã-ºi gãseascã propriul drum, inclusiv în miºcarea na!ionalã.Evolu!ia istoricã aparte, relativa prosperitate economicã, toleran!a etnicã ºi confesionalã, gradulînalt de alfabetizare, existen!a unor forme de expresie culturalã (asocia!ii, reuniuni literare, teatrale,corale), modera!ia ºi legalismul în politica na!ionalã, ce au dat identitate regiunii, îºi aflã un firescsuport de reflectare în publica!ia lugojeanã.Fãcând o incursiune în istoricul presei româneºti din Banat, îi putem plasa începuturile în timpulRevolu!iei de la 1848, când Eftimie Murgu a redactat, la Lugoj, un ziar litografiat prin care-ºipropaga programul politic. În a doua jumãtate a secolului al XIX-lea sunt atestate o serie de publica!iicu caracter ºtiin!ific, umoristic sau de informare, dintre care se detaºeazã gazeta lugojeanã„Desceptarea”, editatã între 1879 ºi 1881 de cãtre preotul ortodox Iosif Tempea ºi tipografulTraunfellner. Primul ziar românesc cu caracter na!ional militant a fost însã „Luminãtorul” apãrut în 1880, laTimiºoara, sub redac!ia lui Pavel Rotariu ºi Melentie Drãghici. Dupã sistarea acestuia, în 1884, C.Diaconovici, cu sus!inerea financiarã a familiei Mocioni, a înfiin!at la Timiºoara cotidianul„Dreptatea”, la conducerea cãruia a fost chemat Valeriu Braniºte, cel care ulterior îºi va lega numelede istoria presei bãnã!ene prin ziarul „Drapelul”. Deºi ardelean ca origine (s-a nãscut la Cincu Mare –Braºov, în 1869), V. Braniºte a fost ataºat ideilor lui Al. Mocioni ºi a încercat sã impunã publica!iilorla care a colaborat, inclusiv „Tribuna” din Sibiu, un „ton mai moderat, mai sobru, mai pu!in pãtimaº,cu evitarea atacurilor personale”. Potrivit memoriilor sale, în urma experien!ei de la „Dreptatea”, afost puternic impresionat ºi atras de mediul social ºi cultural bãnã!ean, lipsit de excesele de la Sibiu.Dupã întemni!area sa, în 1895, în închisoarea de la Va!, în urma unor procese de presã, ziarul„Dreptatea” a intrat treptat într-o crizã financiarã, încetându-ºi apari!ia în 1898.Ini!iativa umplerii golului lãsat în publicistica bãnã!eanã a fost preluatã, în vara anului 1899, deavocatul lugojean George Dobrin. În urma unei consfãtuiri cu Al. Mocioni s-a decis înfiin!area unuinou organ politic na!ional independent, care sã urmeze fidel linia programului P.N.R. din 1881.Demersul a fost sus!inut financiar tot de familia Mocioni, prin Alexandru, care a pus la dispozi!ie30.000 florini, ºi Anton, cu 4.000 florini, iar sarcina organizãrii apari!iei publica!iei i-a revenit luiG. Dobrin. Acesta a luat legãtura, în virtutea unei mai vechi prietenii, cu V. Braniºte, cãruia i-a cerut,printr-o scrisoare, pãrerea privind înfiin!area ziarului ºi angajarea lui T. V. Pãcã!ian caredactor-responsabil. Braniºte a sus!inut ini!iativa, rãspunzând cã „înfiin!area unei foi solide, serioase, independenteºi cu conduitã politicã conºtientã este o necesitate arzãtoare, cãci toate ziarele noastre gem depatimi, injurii politicianiste, lipsã de conducere sigurã”. În privin!a lui Pãcã!ian, nu s-a pronun!atferm, afirmând însã cã „… ºi lui îi lipseºte abilitatea politicã ºi siguran!a în în!elegerea situa!ieinoastre”. În urma propunerii lui G. Dobrin, Valeriu Braniºte a acceptat preluarea ziarului, ca proprietar ºieditor, cu condi!ia existen!ei unui redactor-responsabil, care sã-ºi asume articolele ce vor apãrea fãrãindicarea autorului sau cu pseudonime.
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Având adeziunea lui Braniºte, G. Dobrin a convocat, prin intermediul protopopului DavidTerfaloga, o conferin!ã secretã la Vârºe!, în 4 noiembrie 1900, cu participarea fruntaºilor bãnã!eni dr.Petru "epeneag ºi Ion M. Roºu, avocat în Biserica Albã, pentru a lua ultimele decizii. În final, G. Dobrin a organizat o întrunire a liderilor lugojeni C. Brediceanu, ªt. Petrovici, TituHa!ieg, D. Florescu, G. Popovici, A. Vãlean, I. Barbu, Tr. Vuia, Cornel Jucu, I. Vidu, C-tin Liuba, D.Cioloca, cãrora le-a prezentat discu!iile cu Al. Mocioni, coresponden!a cu V. Braniºte ºi rezultateleconferin!ei de la Vârºe!. Cei prezen!i au aprobat demersurile fãcute, devenind membri fondatori aiziarului. Ini!iativa a trezit totuºi opozi!ia „seniorilor” din partid, ce acuzau ac!iunea „pripitã, pe contpropriu” a aripii tinere. Potrivit memoriilor lui V. Braniºte, dispute au avut loc ºi în privin!a numeluiviitoarei publica!ii, fiind propuse succesiv „Dreptatea”, „Lupta”, iar „peste noapte, nu se ºtie la al cuiîndemn”, s-a ajuns la numele final „Drapelul”. Redac!ia ziarului a fost instalatã, în urma aprobãrii Comitetului parohial, la etajul fostului „Hanal Poºtei” din Lugoj, proprietate a Bisericii Ortodoxe. Stabilit în oraº, în decembrie 1900, V. Braniºtea investit zestrea so!iei sale, Maria, în cau!iunea ziarului ºi cumpãrarea imobilului de pe str. Fãgetuluinr. 12, unde a fost mutat ulterior sediul redac!iei.Primul numãr, apãrut în 1/14 ianuarie 1901, a trezit vii reac!ii. Potrivit relatãrii lui D. Cioloca,fruntaºii români, aduna!i la „masa poganilor” din cafeneaua Concordia, „aºteptau cu nerãbdare ºiîncredere apari!ia foii, deoarece nu to!i, mai ales cei mai bãtrâni, nu prea împãrtãºeau pãrereanecesitã!ii ºi mai ales a viabilitã!ii unui organ politic na!ional la Lugoj. Dar primul numãr ce seprezenta solemn, imediat a împrãºtiat rezervele celor sceptici. Treceau exemplarele din mânã înmânã ºi fiecare se sim!ea fericit cã a putut duce cu sine, acasã, aceastã pârghie a unei activitã!iintense ºi conºtiente româneºti … Aºa cã to!i cei ce trãgeau la îndoialã viabilitatea lui devenirã ceimai ferven!i sprijinitori ºi colaboratori”. „Drapelul” s-a conturat ca o publica!ie moderatã, ce promova legalismul politic ºi sus!ineasolidaritatea na!ionalã. În articolul de fond al primului numãr se definea ca „un organ de publicitateindependent ºi strict pe baza programului na!ional de la 1881, curat în principii ºi onest în executivã, menit sã corespundã de o parte trebuin!elor publicistice ale pãr!ilor bãnã!ene, iar pe de alta sãrãspundã intereselor general româneºti, în mod demn ºi serios, cu energia izvorâtã din iubirea deneam ºi moºie, fãrã nici o rezervã ascunsã”.Potrivit declara!iei de principii, menirea ziarului era sã punã capãt „amor!irii” ºi „dezbinãrii” din via!a politicã, fãrã a avea însã ambi!ia de a deschide direc!ii noi sau de a rupe cu trecutul politic. Înacelaºi timp, îºi asuma propagarea „spiritului pãcii ºi al bunei în!elegeri între popoarele patriei” ceurmau sã conlucreze pentru bunãstarea comunã, evitarea „disensiunilor tulburãtoare în sânulpartidului ºi afarã de partid”, cât ºi „colaborarea tuturor românilor pentru afirmarea drepturilorna!ionale ºi cetã!eneºti”.Ziarul a reflectat din acest punct de vedere spiritul tolerant, concesiv, regãsit în op!iunea sprepasivism politic ºi oportunism, ce a fost imputat adesea grupãrii bãnã!ene. Liderii acesteia auimprimat, la începutul secolului trecut, o direc!ie specificã în cadrul miºcãrii na!ionale, neacceptând,spre deosebire de alte fac!iuni, concesii sau compromisuri nici cu politica oficialã a Ungariei, nici cudiferitele orientãri de partid din România. Ei au încercat permanent sã gãseascã un „modus vivendi”în cadrul constitu!iei maghiare, sã ac!ioneze în apãrarea drepturilor na!ionale respectând direc!iaimpusã de Al. Mocioni „cu arme legale, în spirit constitu!ional”.Personalitatea lui V. Braniºte, „mocionist” declarat, s-a pliat pe aceastã op!iune, el aducândziarului voca!ia sa de gazetar cu o solidã forma!ie intelectualã, demn ºi tenace, cu un limbaj ce alternade la sobrietatea savantã la ironia finã ºi muºcãtoare. Cea mai mare parte a articolelor au fost scrise de
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el. A publicat editoriale, foiletoane, studii istorice în rubricile „File din trecut” sau „Din rãzmeri!ã”,comentarii de politicã externã, recenzii, studii de folclor, monografii (cum ar fi cea a lui Al. Mocioni,în 1909), note de cãlãtorie, Cântãre!ii noºtri la Bucureºti (în care descrie participarea corurilorromâneºti la festivitã!ile ºi expozi!ia din 1906) sau simple informa!ii.Articolele erau semnate cu numele întreg, atunci când îl angajau personal, cu pseudonime caLer, Bill-A-Zam (folosit ºi la „Tribuna”) Spin, Poganello, Io!a lu Toboc sau simple ini!iale Dr. V. B,V-l-r, l-r, B-A-Z.Comitetul redac!ional al ziarului, organizat pe departamente, era format din CoriolanBrediceanu, responsabil de redac!ie (dupã moartea acestuia, în 1909, redactor-ºef a devenit, fiul sãuCaius Brediceanu), dr. Iosidor Pop, delegat pentru administra!ie ºi dr. G. Dobrin, delegat pentrueviden!a fondatorilor. Redactori-responsabili au fost Cornel Jurca, apoi Nicolae Jugãnaru, ambiifiind de mai multe ori închiºi în urma incriminãrii unor articole. Dupã declanºarea rãzboiului, V.Braniºte a îndeplinit singur sarcina redactãrii ziarului, iar în perioada deten!iei, începând cu 1918,publica!ia a supravie!uit datoritã eforturilor so!iei sale, Maria.În paginile ziarului se regãsesc semnãturile lu D. Cioloca, Gh. Noaghea, Mihail Gaºpar, CassianMunteanu, Avram Imbroane, ªt. Petrovici, Traian Vuia, intelectuali cu op!iuni politico-na!ionaleferme, veritabili creatori de opinie, capabili sã influen!eze prin scrisul lor conºtiin!ele celor cãrora lise adresau. În primii 3 ani de existen!ã, „Drapelul” a fost administrat de comitetul fondatorilor, apoisuccesiv de G. Popovici, Titu Ha!ieg, G. Dobrin, iar începând cu 1909, de V. Braniºte, având ajutorulso!iei.Bugetul ziarului a crescut permanent, ajungând de la 20-25.000 coroane la 80.000 coroane.Finan!area era realizatã din abonamente (inclusiv în România), taxe de publicitate, ajutoareocazionale oferite de sus!inãtori ºi membri fondatori. Ziarul a fost sprijinit sporadic ºi din VechiulRegat, de la Ministerul Lucrãrilor Publice, Ministerul de Rãzboi (prin mijlocirea lui A. C. Popovici),Banca Na!ionalã ºi alte bãnci care achitau „taxe de inser!ii”. Ajutoarele au fost însã sistate dupãintrarea României în rãzboi. P.N.R. a sus!inut ziarul doar în ultimii ani, prin Th. Mihali. În memoriilesale, V. Braniºte dezminte afirma!iile potrivit cãrora gazeta lugojeanã ar fi beneficiat de finan!areamasivã a Ligii pentru Unitate Culturalã, declarând cã aceasta, timp de 3 ani, nu ºi-a achitat nici mãcarabonamentul.„Drapelul” a fost lansat ca o publica!ie bisãptãmânalã, dar începând cu 1902, dovedindu-ºiviabilitatea, a început sã aparã de 3 ori pe sãptãmânã, cu formatul mãrit.Pre!ul modic, de 1 coroanã, a fost men!inut pânã în anii rãzboiului, când devalorizarea a impuscreºterea acestuia la 3 coroane.Ziarul, având o largã difuzare, se adresa întregii comunitã!i româneºti din Banat. Era cititprioritar de intelectuali ºi meseriaºi, dar a pãtruns masiv ºi în lumea satelor. Se regãseºte, în toatãperioada, în inventarul bibliotecilor publice ºi al reuniunilor de lecturã, fiind atestat în acelaºi timpfenomenul de colportaj.Numãrul abona!ilor, în jur de 2.000, a scãzut în timpul rãzboiului la doar 300, fapt ce adeterminat mari dificultã!i financiare. Cu toate acestea, în 1916, „Drapelul” avea un tiraj dublu fa!ãde cele 5 ziare maghiare ºi germane din oraº. Publicul era men!inut prin diversitatea ºi actualitatea con!inutului, prin stilul clar, limbajul accesibil ºi îngrijit, la nivel mediu de în!elege re. Valeriu Braniºte a introdus la „Drapelul” unton moderat, tolerant, urmãrind declarat sã elimine impulsivitatea ºi excesele polemice, motivpentru care a fost suspectat, inclusiv de apropia!i, de „pierderea talentului gazetãresc”. Chiardacã la „Dreptatea”, în perioada Memorandumului, uzase de tonul agitatoric, acum nu-l mai
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considera necesar, apreciind cã prioritare pentru miºcarea na!ionalã erau solidaritatea ºiunitatea partidului, ac!iunea cu paºi mãrun!i dar siguri, în spiritul legii, pentru sus!iner eacauzei poporului român.Modelul sãu gazetãresc se întemeia pe sfatul primit de la S. Bãrnu!iu: „Trebuie sã ºtii a te opricând scrii. La fiecare vorbã pe care o scrii sã ai înaintea ochilor codul penal ºi sã-!i închipui cã laspatele tãu stã jandarmul”. A reuºit astfel sã evite procesele de presã, în întreaga activitate la„Drapelul” fiindu-i incriminate doar douã articole. În 1904, în timpul unei absen!e din Lugoj,comitetul (format din C. Brediceanu, Mihail Gaºpar ºi ªt. Petrovici) ce a preluat conducerea ziaruluia impus un ton mai agresiv, ajungând în 6 sãptãmâni la 5 ac!iuni judecãtoreºti, condamnãri de 24 luniºi amenzi.Structura ziarului era adaptatã criteriilor gazetãreºti ale epocii dar ºi scopului politico-na!ional. Articolele de fond dezbãteau în general problemele interne ale miºcãrii na!ionale ºi situa!iaromânilor în cadrul Imperiului. Existau de asemenea rubrici permanente:  – „Din strãinãtate” – cu ºtiri ºi comentarii de politicã externã;  – „Informa!iuni” – rubricã ce mediatiza ºtiri de ultimã orã, statistici sau informa!ii cu caracteranecdotic;  – „Scrisoare din România” – rubricã cvasipermanentã de coresponden!e speciale, prin care erauvehiculate informa!ii diverse, de naturã politicã, economicã, socialã, privind realitã!ile de pestemun!i;– Casete speciale, dedicate unor evenimente deosebite, cu o largã desfãºurare în timp (alegerile,crizele guvernamentale, Rãscoala din 1907 etc.); – „Foi!a Drapelului” – supliment literar, în care erau publicate lucrãri ale unor autori locali sau deprestigiu în literatura universalã, note de cãlãtorie, memorialisticã;– „Bibliografie” – rubricã prin care erau popularizate cãr!i sau reviste româneºti.Sursele de informare ale ziarului erau multiple. Cel mai des se preluau articole din periodicevieneze: „Neue Freie Presse”, „Neuer Wiener Tagblatt”, „Deutsches Volksblatt”, „Neues WienerJournal”, „Wiener Mittagszeitung”, dar ºi maghiare: „Pester Loyd”, „Magyarország”, „BudapestiHirlap” sau germane: „Reichpost”, „Berliner Tagblatt”, „Berliner Boersencourier”, asumate prinpublicare sau, dupã caz, amendate cu comentarii proprii, adesea polemice. Un rol important îl aveapresa româneascã, ziarele „Adevãrul”, „Viitorul”, „Patriotul”, „Minerva”, „L’IndépendenceRoumaine”, articolele acestora fiind de multe ori publicate integral. De asemenea, erau inseratecomunicate oficiale, proiecte legislative, discursuri parlamentare, statistici ºi informa!ii provenite dela trimiºi speciali sau coresponden!ã întâmplãtoare. Ziarul urmãrea prezentarea unor informa!iicorecte, din izvoare demne de încredere, uneori verificate prin punerea în paralel a mai multor surse. Analizând con!inutul ziarului, se detaºeazã clar problematica na!ionalã, sus!inerea cauzeiromânilor ºi dezbaterile privind orientãrile politicii de partid.În articolele de fond, centrate pe aceastã temã, este demonstratã permanent inconsisten!a ideii de stat etnic maghiar, cãreia i se opunea realitatea statului poliglot. Statul de drept, în concep!ia ziarului,presupunea pluralism de interese, supuse unui cadru unitar de esen!ã juridicã. Sus!inerea intereselorromânilor se fãcea, pe aceastã bazã, în numele principiilor liberalismului, constitu!ionalismului,democra!iei, considerate esen!iale pentru func!ionarea oricãrui stat modern.Într-o simplã enumerare, printre problemele luate în discu!ie se regãsesc cele privindadministra!ia, func!ionarii publici, abuzurile aparatului de stat, deprecierea ideii de justi!ie,sus!inerea drepturilor limbii, Bisericii, ºcolilor româneºti.
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În privin!a pozi!iei ideologice ºi tactice a P.N.R., ziarul a sus!inut fidel linia politicã a grupãriibãnã!ene, urmãrind solidaritatea în jurul programului din 1881, men!inerea intactã a organizãrii departid, amenin!atã în aceastã perioadã de presiunile externe ºi luptele din interiorul acestuia.„Drapelul” a devenit, în epocã, „ultima redutã a pasivismului”, atitudine pe care V. Braniºte oexplicã astfel: „Noi, cei din jurul «Drapelului» eram pasiviºti din tacticã ºi nu din principiu, cavechii pasiviºti ardeleni, care peste tot nu voiau sã recunoascã dreptul public ungar, !inând lahimera dreptului public ardelenesc de la 1863-1865 ... Noi, ziºi ºi «mocioniºti» eram pasiviºti dinoportunitate, pentru cã ni se fãcuse imposibil a alege deputa!i ... Noi !ineam la pasivitate pentru aîmpiedeca anarhia în partid. "ineam la programul na!ional de la Sibiu, de la 1881, deºi îi cunoºteamºi sim!eam toate greutã!ile ºi slãbiciunile … Trebuia sã !inem înainte de toate la organiza!ia departid ºi la solidaritate”.Trecerea la activism ºi sus!inerea luptei parlamentare i-a raliat pe „drapeliºti”, începând cu 1906, în numele aceleiaºi solidaritã!i, afirmatã ca principiu de bazã al organizãrii de partid.Firesc, în paginile publica!iei se regãsesc, pe tot parcursul apari!iei sale, problemele sociale cucare se confrunta comunitatea româneascã din Banat: colonizãrile masive, pauperizarea !ãrãnimii,insuficienta sus!inere a micilor meseriaºi de cãtre stat, emigrãrile, dificultã!ile în care se aflaComunitatea de avere a satelor grãnicereºti ºi, nu în ultimul rând, alterarea tradi!iilor sub influen!amodelelor strãine.De asemenea, „Drapelul” a cãutat sã rãspundã, în aceastã perioadã, interesului crescând alromânilor bãnã!eni pentru stãrile de fapt din România, asumându-ºi o dublã misiune – defamiliarizare a opiniei publice din Banat cu realitã!ile de peste mun!i ºi în acelaºi timp de propagandãsistematicã în favoarea României, de construire a unei imagini pozitive ºi atractive a acesteia. Ziaruloferã informa!ii variate ºi nuan!ate privind toate aspectele vie!ii româneºti, de la institu!ii, legisla!ie,sistem economic, fenomene sociale ºi culturale, construind cu mijloacele specifice presei o imaginecomplexã ºi dinamicã, voit idealizatã, a societã!ii româneºti. Apare totuºi în paginile ziarului ºi încercarea de delimitare, în special fa!ã de clasa politicã,acuzatã de superficialitate, indiferen!ã, desconsiderare. În raport cu aceasta, românii bãnã!eni se simtvictimele unor interese oculte, ale unor încercãri de manipulare sau au sentimentul pãrãsirii. „Ni sestrânge inima de durere când vedem primãvara mii ºi mii de fruntaºi ai fra!ilor de dincolo, trecândcu trenul fulger pe la noi, în strãinãtate, fãrã a arunca nici mãcar o privire pe fereastrã”, scriaV. Braniºte în 1906. Aceste atitudini erau însã mereu amendate, considerate conjuncturale,nereprezentative pentru poporul român.O pozi!ie intransigentã are ziarul ºi fa!ã de implicarea factorilor politici din România în miºcarea na!ionalã, condamnând ac!iunile, individuale sau regizate din umbrã, în scopuri politicianiste aleunor lideri din Regat, care provocau confuzii ºi dezbinare. „Fiecare vorbã ce ni se spune trebuiecumpãnitã ºi adusã în deplin acord cu atitudinea noastrã pe tãrâmul strict legal ºi constitu!ional. Noi ºtim mai bine pânã unde putem merge, cãci pe pielea noastrã mergem ºi de aceea noi ne-am ferit dinrãsputeri de amestecul fra!ilor din Regat în treburile noastre interne” scria „Drapelul” în 1907.Deosebit de numeroase în paginile ziarului sunt informa!iile cu caracter cultural, privindinstitu!iile, personalitã!ile sau manifestãrile culturale cu caracter românesc din cadrul Monarhiei saude peste mun!i, având în vedere concep!ia, des afirmatã, conform cãreia cultura era cea care dãdeaidentitate unui popor, iar unitatea na!ionalã se putea realiza în primul rând pe tãrâmul vie!ii spirituale.Participarea la Serbãrile Jubileului Regal, turneele corurilor româneºti, comemorãrile istorice,cursurile de la Vãlenii de Munte, activitã!ile Astrei, Academiei Române, Ligii Culturale, ale unorpersonalitã!i precum ar fi Regele Carol ºi Regina Elisabeta a României, N. Iorga, A. D. Xenopol îºigãsesc o largã reflectare în publica!ia lugojeanã.
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Ca ziar de opinie ºi organ de presã al P.N.R., „Drapelul” ºi-a propus sã transmitã, pe lângãinforma!ii variate ºi nuan!ate, un veritabil mesaj politico-na!ional, oferind astfel conºtiin!ei de sine aromânilor bãnã!eni imagini ºi simboluri de naturã sã-i întregeascã identitatea. Reflectarea realitã!iipolitice ºi sociale, tributarã concep!iei politice a ziarului, a fost adesea modelatã, reconstruitã, adusãîn tiparele propriei viziuni na!ionaliste. Acuzat adesea pentru atitudinea mult prea moderatã ºi legalistã, pentru încorsetarea miºcãriina!ionale în limitele constitu!ionalismului, ziarul a apãrut, într-un moment care cerea acest lucru, caun factor de echilibru. El a reuºit sã coaguleze în jurul sãu o direc!ie politicã ce a urmãrit, prinmijloace proprii, corespunzãtoare situa!iei de fapt ºi mentalului bãnã!ean, acelaºi scop, declarat, alemancipãrii na!iunii române.The newspaper “Drapelul” from Lugoj – Expression of the Regional IdentityAbstractWithin the scenery of the Romanian press from the Austrian-Hungarian Monarchy, thenewspaper “Drapelul”, published in Lugoj between 1901 and 1920, has a well defined place. Itoffers, besides the natural opening towards the Romanian general matters, the picture of a community trying to assert its values, to preserve its peculiarities and find its own way, even in the nationalmovement.The peculiar historical evolution, the relative economical prosperity, the ethnic and confessional tolerance, the high degree of education, the existence of some forms of cultural expression(associations or literary, theatrical, choral reunions) the moderation and lawfulness in the nationalpolicy which gave the identity of the region, find a natural support of reflection in the publicationfrom Lugoj.The coming out of the newspaper was based on the steps first taken in 1899, by the advocate G.Dobrin from Lugoj with the Mocionis’ financial support. The leadership of the publication was given to the Transylvanian V. Braniºte, and the editorial board reunited important local political andcultural personalities. The newspaper addressed to the whole Romanian community from Banat, having a widespreading in the countryside. Its contents stood out the national matters, the support of theRomanian’s cause, the debates about the orientation of the party policy, the stands on administration,justice, and the criticism of the abuses of the State machinery, the support of the rights of theRomanian language, Church and school.We also have found the illustration of the social matters which the Romanian community fromBanat had to face: massive colonization, the pauperization of the peasantry, the thin support of thepetty artisans, the emigrations, the hardships of the Wealth Community of the Frontier Villages andlast but not least, the alteration of the traditions under the influence of the foreign models.As for the ideological position, “Drapelul” faithfully supported the political line of the groupfrom Banat within R. N. P., pursuing the solidarity around the 1881 programme and the passivetactics, the intact maintenance of the party organizing (threatened at that time by the externalpressures and the fights within). It is also of interest to mention the way in which the publication mirrors the realities of Romaniaand its position often critical towards the involvement of the political factors beyond the Carpathiansin the national movement.There is also very much cultural information in the pages of the newspaper, about theinstitutions, personalities or cultural events with a Romanian character within the Monarchy and
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from across the mountains, taking into consideration the conception, often asserted, according towhich culture is the one giving identity to a people and the national unity can be achieved first in thefield of the spiritual life.
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