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perbandingkan bahasa, jg
dapat digabungkan
de-

pengetahuan sedjarah purSudah lebih
tahun
bangsa.

dari pada
Indonesia

Oormati warna merah-putih

jan rasa jang mengandung ke
jaan dan kesaktian.

' Dalam sedjarah Indonesia terbukti,
bahwa bendera Sang Merah

Putih

dikibarkar. dalam

PRESIDEN RLLS.

ta-

hun 1292 oleh tentara Seri Djajakatong ketika hendak meruntuh“kan dan memberontak- kepada

5 radja Seri Kartanegara
di Singosari

bersama

(1222-1292).

Sedjarah “itu disebutkan dalam
tulisan tembaga dalam
Djawa-lama dan memakai

1216 Caka (1294 Masehi).

baha:
ti

4 pembentuk

Kabinet.

“Tembaga itu didapat dalam ta- hun 1780 dalam
tjelah gunung

Biutak dekat Surabaja. Tembaga
itu diberikan oleh maharadja Seri
aradjasa Djajawardana, ra.
“dja Madjapahit jang pertama jg
“(lebih terkenal dengan
Bert Inja Raden Ng

nama kePegbaya

Widjaja bagus |
mendjadi

radia besar,

bertachta

. dikeraton Madjapahit,

serta me-

uat kekantjingan keradjaan unatau
tuk memberi ,,kawaritran”

autonomi

5

kepada

desa

.

Kedadu

melepaskan desa itu dari keaan tanah Merdikan di Kleang hingga pada ketika itu

menguasainja. Beberapa kalimat
“dari tembaga itu berbunji : Pada
tatkala itu ada kelihatan bendera

san Luar Negeri

Timur,

- berkibar-kibar disebelah

IDE ANAK AGUNG GDE AGUNG
Menteri Urusan Dalam Negeri.

Drs. MOH. HATTA
Perdana Menteri merangkap Menteri UlruSementara.

merah dan putih warnanja. Sete-

lah

maka

itu,

terlihat bendera

' menjudahi peranglah sang Ardradja, melakukan tindakan jg

membikin malu, (ia) berlari tidak
dengan sebabapa2, menudju ke- :

ungan.
alimat jang distas ialah bukti
pasti, bahwa dalam pemerin-

ahun 1292

ra kebangsaan itu berkibar.

Sang Arddharadja meninggalkan

mertua dan kawamnja, dan terus
memihak kembali kepada tentara
beronajahnja ' jang sedang: mem
' tak, karena waktu itu kelihatan

slab bernr

hun.

i

ing

Jepan

aa

ami 650. ta-

«

3

Hi.

Merah- Putih

. Hitam di

suatu kitab Tambo

At

A-

nangkabau jang disalin da:
aa ai 1840 dari kitab ig
| lebih tua dari itu, didapat gam-

Sri SULTAN HAMENGKU BUWONO
Menteri

ar Bendera Merah Putih sebagai bendera Alam Minangkabau.

”

Sri

Pertahanan.

ET

'Merah putih ditanah Minangka-

bau, ialah sebagian dari, warna
,merah putih saga 8 jasa”
Pe

pandji2 alam

Minan

PERTAMA

SULTAN HAMID
Menteri Negara.

R.LS.

Coukan bendera radja).

'Merah

warna huhibaladg:

(bagian
jang mendjalankan
merintahan).

Menteri Las

Negeri

sementara di Djokja telah diumumkan su-

sunan Kabinet pertama darj RIS.
1 Tee

pe-

Putih warna agama.
. Perdana
“Menteri e merangkap
Hitam warna adat Minang Menteri Luar"Negeri sementara
kabau, jang bag
er berpeng
“Menteri: Uepagp ita
Na
hulu. :
.

Warna hitam Pekiadi tambahaa, » nana da
ge Sana

Menteri Pertahanan

Menteri Keuangan
1gai

nian

merah ialah

Menteri

“keberanian dan putih ialah keber'
rian atau tudju-

Menteri

Perhubungan,

Tenaga

an dan Kebud

aa

Menteri Kesehatar |

— Menteri Perburuan

AGUNG

GDE

HAMENGKU

Maa

PRAWI-

Ir. H. LAOH.

P3 5

1 3

Menteri2 Negara

Dr. J: LEIMENA.

| Mr. WILOPO.
KOSASIH.

HASIM.

BENAR Egi Oa

mengusahakan

dengan

saksama,

reorganisasi

dan pembentukan

angkatan

Knil

RIS

dan Dr, SUPAR-

supaja dalam

ketentramwaktu

jg

(ai

mokrasi dan terlaksananja dasar2
hak kemanusiaan dan kemerdeka
an. Mengadakan persiapan untuk
dasar hukum,
tjara
bagaimana
rakjat: menjatakan
kemauannja
menurut azas2 Undang2
Dasar
RIS dan menjelenggarakan pemilihan umum untuk konstituante.
Berusaha untuk memperbaiki ke.
adaan
ekonomi rakjat, keadaan
keuangan, perhubungan, perumahan dan kesehatan, mengadaxan
persiapan untuk djaminan sosial
dan penempatan tenaga kembali

» s.kedalam masjarakat, mengadakan

2 kolom "
SAN

SRI SULTAN HAMID IL, Mr.
RUM

supaja pe-

sesingkat2nja terdjamin hak2 de.

Drs. ABU HANIFAH.

nge

5 PE

Menjelenggarakan

mindahan
kekuasaan
ketangan
bangsa Indonesia diseluruh Indo-

an umum

ARNOLD MONONUTU.
f Nae

10.30 telah dilangksungkan pelan
tikar dan
penjumpahan
para
menteri oleh P.J.M. Presiden.
Program Kabinet RIS
adalah
sebagai berikut:

Menjelenggarakan

?

WAHID

jokja kemarin pagi pukul

dan pengembalian tentara Belanda kenegerinja dalam waktu jang
singkat.

DJUANDA.

Mr.

an bertempat dikepreside-

nesia terdjadi

Prof. Mr. Dr. R. SUPOMO.

Menteri Kehakiman
. Menteri Pendidikan,
Lgi

IDE
ANAK
AGUNG.

Ir.

dan Pekerdjaan Umum

ag

Drs. MOH. HATTA.

Mr. SJAFRUDDIN
RANEGARA.

Kemakmuran

nan..

itu adalah sebagai ber-

SRI SULTAN
BUWONO.

Bai

k ,Kesutjian' ,

Susunan

3

peraturan
tentang upah maxi.
mum,
pengawasan Pemerintah
atas kegiatan ekonomi agar kegi-

atan itu terwudjud kepada kemak
muran rakjat seluruhnja.
Menjempurnakan — perguruan
tinggi sesuai dengan
keperluan
masjarakat Indonesia dan membangunkan pusat kebudajaan nasional, mempergiat pemberantasan buta huruf dikalangan rakjat.

Menjelesaikan soal Irian dalam
dalam setahun ini djuga dengan
djalan damai.

Mendjalankan

politik luar ne-

geri jang memperkuat kedudukan

RIS dalam

dunia

internasional

dengan memperkuat tjita2 perdamaian
dunia dan persaudaraan
bangsa2.
Memperkuat
ril, politik dan

perhubungan moekonomi
antara

negara2 Asia Tenggara.
Mendjalankan politik dalam
Uni agar supaja Uni ini berguna
bagi kepentingan RIS.
Berusaha

supaja RIS mendja-

di anggota Perserikatan Bangsa2.:

DELEGASI
RS.
KE BELANDA
DIPIMPIN OLEH P.M. HATTA.
(Aneta). ' Perdana
Menteri
Moh. Hatta dan kebanjakan Men
teri2 kabinet RIS telah tiba kema
rin petang di Djakarta
dimana
mereka
disambut oleh Ir. Laoh,
Gubernur
Hilman Djajadining-

grat, Mr. de Beus danlain2 pem

besar. Sesudah
an kehormatan
Menteri

Hatta

memeriksa barisTNI,
Perdana
menerangkan, bah

wa delegasi jang akan dipimpin
oleh beliau sendiri akan berangkat pada tanggal 23 ketanah Belanda. Jang akan mengambil bahagian dalam delegasi tersebut
ialah Sri Sultan Hamid, Prof. Supomo, Dr. Suparmo,: Dr. Sukiman

dan Mr. Dr. Kusumaatmadja, Se
landjutnja

beliau.

mengatakan,

bahwa Komisaris Tinggi Indonesia ditanah Belanda nanti "akan
dilantik sesudah penjerahan ke-

daulatan. Belum diketahui siapa
jang akan djadi.
Sri Sultan Djokja membenarkan

berita2

jang...mengatakan,

bahwa ia mendjadi pemimpin delegasi Indonesia

jg akan meneri-

ma kedaulatan di Djakarta,
Ketika ditanja, Perdana Mente

ri Hatta menerangkan, bahwa bu
kanlah maksudnja untuk memes:

Akibat hasil p
Australia bag t
dan Tadoeeki

nurut pernjataannja telah diran.
tjang oleh perwakilan Belanda di
tn. van

| Luyk dari kementerian urusan so-

sial Belanda baru2 ini, jang akan

memberikan bantuannja akan terwudjudnja rentjana immigrasi ter
sebut, Calwell telah membatalkan
djuga rentjana tersebut, sedangkan ia dalam perjakapan2 partikulir terus menjatakan kegusaran.

nja terhadap perwakilan Belanda.

'Sambungan

dari muka

1, kolom

Pandji2 pusaka Kjai Ageng
Taruh.
Keterangan
jang
didapat di
Warna,Merah

Solo:

Putih

dise-

but warna ,,Gula Klapa”. Kombinasi warna itu mempunjai nama
sendiri2, umpama: Warna hidjau
putih disebut ,,Pandan
binetot”
(daun pandan djika ditjabut dari
'batangnja
berwarna hidjau putih). Merah kuning disebut ,,Pedang nusub sari'
(Burung Pedang mengihirup sari bunga) dan
-lain2nja.
Merah-Putih

Klopo”,
lambang

tidak
warna

disebut

»Gulo

karena ,,merah”
gula (gula Dja-

.wa), dan ,,Putih” lambang warna

“buah njiur jang telah
dikupas
(kelapa, klopo) seperti anggapan
orang banjak.
Anggapan orang
-banjak, Gulo Klopo (merah Pu-

sg itu katanja lambang keradja-

, jang demikian artinja: ,,Gue itu rasanja manis: klopo (buah
njiur) rasanja gurih.
Rasa manis
gurih (legi gurih) itu rasanja jg

lazad.

Artinja jang benar tidak diketa

hui.

Ada yag mengeluarkan Te

mikian:

kan

dalam kabinet-Menzies dalam per

pesta

Dijokja,

perkawinannja.

Mr.

Fockema

Pada

Andreae,

gambar
Dr,

tampak

Leimena

Tidak si keberatan lagi ter-

ngan Asia.

hadap KLM.

a.l.

Sultan

dan Mr.

Moh.

ORANG2 INDONESIA DI SURINA— ME GELISAH.

Suatu akibat lagi dari hasil pe(A.N.P, dgn. pos udara). Dikali2 tidak akan melemahkan poli.
milihan bagi Nederland jalah, bah | kalangan golongan orang2 Indotetapi : wa apabla KLM
tik Australa-Putih, akan
tetap akan menesia suatu kegelisahan jang supemerintah baru itu akan mentjengadakan dinas hubungan udara
dah terasa sedjak beberapa lama,
gah timbulnja insiden2 seperti pe- . dengan Australia, maka maskapai
pada minggu ini telah mentjapai
ristiwa-O'Keefe. Kini njonja O'tersebut diduga tidak akan menpuntjaknja. Hampir sadja kegeKeefe tidak akan dituntut lagi.
djumpai perlakuan jang
hampir
lisahan itu meningkat
mendjadi
Mahkamah tinggi jang masih hadapat dikatakan bermusuhan dari
pertumpahan darah karena tjerirus memeriksa perkara
tersebut,
fihak pemerintah baru, seperti ditera2 jang menakuti. Tersiar kaalmi KLM Pari fihak pemerin.. akan mentjoret perkara tersebut
bar, bahwa oleh dinas kesehatan
dari atjara pemeriksaannja.
tah Buruh.
akan dilakukan penjuntikan, jang
akan
mengakibatkan
penjakit2
Kaum komunis
jang terhebat dan
jang
akan
mengakibatkan
orang
tidak
mung
Karena Menzit
ah mendj jan
Warffa merah itu lambang dadjikan akan men atakan
partai “kin dapat kembali ke Indonesia.
rah (perempuan)
Dikatakan, bahwa
penjuntikan2
komunis tidak sah dan akan meitu
akan
dilakukan
oleh
orang2 jg
Putih itu lambang dzat (lelaki).
ngeluarkan anggota pengurus koberkedok.
Merah putih itu Jambang permunis dari Serkat2 sekerdja, daDidistrik2 Suriname dan Comsatuan kodrat lelaki perempuan,
pat diduga, bahwa dalam waktu
mewijne
sebagian anak2 Indonejang mendjadi perantaraan per14 hari orang2 jang telah mengesia
tidak
masuk sekolah. Dibebemulaan hidup:
luarkan pemboikotan terhadap ka.

tidak boleh dikibarkan.

Pandji2

itu meskipun masih didalam selabung, tdak boleh ditaruh diluar.
Pusaka itu peninggalan
Kjai
Ageng Taruk, putera Browidjojo
terachir jang kemudian menurunkan Ratu2 Djawa.

Dasar2 Pandji itu Putih, pakai tulisan
gandil
(pegon bahasa
Djawa huruf Arab, atau huruf Arab dipakai melukis
pengertian
bahasa Djawa). Tulisan atau huruf2 tadi warnanja merah.
Djadi

memang

warna

Merah-Putih

itu

sudah ada mulai dahulu

kala.

Gulo Klopo (Merah-Putih) itu
tidak harus berupa dua djedjeran,
merah diatas dan putih dibawah.
Dasar putih, tulisan atau tjorak

merah itu pun Gulo Klopo.

pal2 Belanda, jaitu Healy, Roach
dan Elliott, djika perlu dengan
bantuan polisi mereka itu dikeluar

rapa

pusat

suasana

masjarakat

demikian

Indonesia

tegangnja,

se-

hingga diwaktu malam ditempat-

kan dari kantor? serikat? sekerdja

ikan

dari buruh pelabuhan dan pelaut.

pada suatu malam hampir terjadi
“perkelahian, ketika serombongan
orang

Gulo

Klopo

dalam

zaman

Sultan Agung (1618-1645).

pendjaga2.

Di

Paramaribo

Indonesia berkumpul disu-

atu wijk untuk ,,mengadjar” bebe.
'rapa orang

jang mereka

“ Pemerintah2

distrik

tjurigai.

terpaksa

Dalam kitab babad Djawa jg t
bernama Babad Mentawis (djilid mengambil tindakan untuk mengH katja 123) tsb., bahwa ketika hilangkan rasa chawatir dan tjuri.
ga terhadap dimas kesehatan.
Sultan Agung berperang dengan
negeri Pati, maka tentaranja berDari perselisihan2 jang tertamnaung dibawah bendera merahpak
dalam kedjadian2 itu ternjaputih Gulo. Klopo.
Menurut pemeriksaan sedjarah,
Sultan Agung memerintah dalam
tahun 1618-1645, dan kedjadian
diatas berlaku kira2 dalam tahun
1628.
MERAH PUTIH di Tanah Pilipina.
Adapun

bendera

instalasi,

darat)

harga2

f.o.s.

(franko

dan harga2 f.o.r. (franko

kereta) resmi, jang berlaku djuga

Makassar
Pare-Pare

32//x sen seliter.
Aa
uh

Menado

Benoa

(Bali)

4017,

»

39

VW

Ampenan (Lom-

baru se-

Dalam keraton terdapat
pandji2 Pusaka, jang
selabungnja
tidak boleh dibuka, dan memang

Indonesia ada ditetapkan harga2

untuk agen2 Petroleum Board setempat. Untuk N.I.T. karga2 tersebut adalah sebagai berikut:

Ipphos-Aneta.

: Rum,

bekas gubernur Benggala. Selain
seorang pro-Belanda, Casey ada'lah seorang jang berusaha keras
untuk mendapatkan harmoni depemerintah

mendesak kepada pemerintah pu
“sat, Pet
status kofya Surakarta

Pada tgl. 12 Desember 'j.I. Kolonel Simatupang telah meraja-

soonnja Richard Gardiner Casey,

Meskipun

'Meskipun kedatangan

Indone-

sia akan mendapat seorang kawan

BA

Sumbawa-besar
(Sumbawa)

Kupang

DISTRIBUSI PEMERINTAH DARI
ROKOK2-C DAN MINJAK TANAH
DI INDONESIA DITIADAKAN.
Rokok2-C.

Muai tanggal 1 h.b. ini distribusi Pemerintah dari apa jang di
sebut rokok2-C (merk2 Signet,
Blue Bell dan Timo) dan minjaktanah telah ditiadakan. Produksi
kedua barang tersebut kini telah
mendjadi begitu luas,
sehingga
permintaan dalam negeri
seka-

rang dapat

dipenuhi. sebaiknja.

Hal ini dapat dilakukan sebaik2.
nja dengan mendjalankan persediaannja sebanjak mungkin melalui lagi saluran2 perdagangan jg
|
biasa.

Buat rokok2-C akan ditetapkan
didalam beslit harga suatu harga
pendjualan setinggi2nja f 0.50 sa
tu bungkus dari 20 batang untuk
seluruh Indonesia. Dalam pada
itu telah diumumkan Beslit Harga
No. 205, jang mulai berlaku pada

Amboina

(Ti.

».

.-

II

aan

395

,,

Lah

mor) 40175.

Se

TA

Harga2
jang tersebut diatas
merupakan dasar permulaan untuk mempertimbangkan tingginja
harga2 etjeran setempat. Apabila
persediaan untuk para konsumen
berdjalan setjara memuaskan, ma
ka ditempat2, dimana didjual minjak tanah dari instalasi,
£.o.s.
atau f.o.r., antara berturut2 harga
instalasi, Kos. dan .fo.r. dengan'

harga konsumen tak usah terdapat perbedaan lebih dari 8 sampai
10
sen.
Djadi
harga
an
konsumen
bagi
kota
Makazh
sar
boleh
berdjumlah
seting.
j
gi2nja 42”/, sen satu liter. Bagi
kota2, dimana

tidak berada insta-

“ '

lasi atau tak didjual f.o.s. atau
£o.r., untuk
mempertimbangkan

harga hendaknja diambil sebagai

dasar berturut2 (harga
instalasi,
f.o.s. dan f.o.r. ditempat, dari mana minjak tanah diterima. Harga
ini ditambah dengan ongkos2 selebihnja untuk penerimaan, pengangkutan, kerugian2, pengemba.
lian

tong2

kosong2,

dsb.,

selain-

nja dari itu djuga laba perdagang:
an
pantas setinggi2nja 5,5-sen,
satu liter bagi agen dan pendjual
etjeran bersama2.

2

TEA
an
T

tanggal 1 hari bulan ini.

Republik Pi-

lipina sekarang, berasal dari ben-

dera saka (standaard-viag) seper
ti jang dikibarkan Djenderal Emi.
lo Aguinalgo sebagai kepala Pemerintah Revolusi, pada tanggal
12

Djuni

1898

te). Bendera

di

Kawit

(Oavi-

itu berwarna biru-

merah-putih dengan
bergambar
Matahari bersinar 8 dan 8 bintang, bersegi lima.
Bendera jang pertama
ialah
memakai warna: merah dan pu-

tih. Dasarnja dari kain merah, jg
dinamai KUNDIMAN, nama per
kumpulan revolusi bangsa PilipiBendera itu dikibarkan @eiRak

jat Pilipina dibawah pimpinan pengandjur Bonifaco, waktu memberontak berlumur darah diperdjuangan Balentawak dalam tahun 1896.
KESIMPULAN.

Sedjarah bendera Merah-Putih
telah lebih dari 650 tahun lamanja: dengan pasti dikibarkan dalam tahun 1292. Ternjata bahwa
bendera itu dikibarkan pada ketika perdjuangan memuntjak atau
dalam zaman pemberontakan.

Tetapi warna Merah Putih dja-

uh lebih lama dari pada sedjarah
bendera. Warna jang dua itu beribu2 tahun menarik minat
dan
perasaan bangsa Indonesia.

(Akan disambung).
aan

KANAN

AAN

AA

INAP

3

Canberra.

oleh

'

YAP GOAN HONG
dan

MARIETJE SARDJO
1

LB.T. 904 — 105 — B
:

| Manado,

LL

21-12-1949,

-

ARAKA

Ona NA

tu, akan tetapi kemudian dibatalkan lagi olehnja sesudah terdjadinja peristiwa-O' Keefe, jang me-

da.

maupun

dihadiri

Partai
murba, Parkindo,
PKI,
PSII dan PSI) telah memutuskan

tang politik Evatt terhadap Belan,
Baik Belanda

jang

seluruh anggota2 (Masjumi, PNI

di-

Sa

lang2 ditunda.
Menteri Calve!l dulu sedang
mengusahakan rentjana sematjam

tai2 Surakarta

Untuk minjak tanah tidak

tetapkan harga2 etjeran setingi2nja, berdasar atas penimbangan2
praktis dan perekonomian. Tetapi
untuk sedjumlah besar kota2 di-

Saga

mengimigreer ke Australia. Maksud untuk mengadakan perdjandjan ini hingga kini telah beru-

karta, madjelis permufakatan par

Ne
an

tentara Belanda di Indonesia jang
telah didemobiliser, jang
ingin

ra-

patnja tgl. 6 Desember di Sura-

“an

Lae Pe

sar2an di Australia dari anggota2

kat dengan itu, maka “dalam

bagai seorang kawan lama dari
Nederland dan selama masa sidang jang lalu
dari parlemen
Australia bertindak selaku djurubitjara golongan oposisi menen-

Minjak tanah.

8

Pertjetakan Kementarian Penerangan N.I.T. - Tomohon.

La

dakan perdjandjian immigrasi be-

kin akan diubah sehingga mendja

di daerah kebupaten atau seting-

terkenal se

age
ee ge an agan “pt LPG

Baba

untuk menga-

Menzies

Pep pp

He pebpa

adalah

gai menteri imigrasi, akan tetapi
perdana menteri Australia jang

S3

rut dugaan

Berhubung dengan keterangan
wakil wali kota Surakarta, bahwa status kota Surakarta mung-

mendjadi | pengganti Calwell seba.
Robert

SURAKARTA
DIUBAH.

Pada hari. wi
ke- |
di bilah kepada Republik In'donesia. Serikat, tgl. 27 Desem- |
ber 1949, maka Kepala Daerah
Minahasa akan mengadakan
resepsi, mulai
pukul 10.30 pagi,
bertempat dalam gedung De-.
wan Minahasa. di Manado.

ANA EGA

pemerintah baru Australia menu-

Masih belum ada tanda2 jang
menundjukan
siapa
jang akan

baru,

antara

Hn

lam
pemilihan baru2 ini, bahwa
salah satu tindakan pertama dari

STATUS KOTA
MUNGKIN

DEA

mi partai Buruh Australia da-

damai

joso, hampir lenjap sama sekali.

Xx PEYNAENAN

naan dengan kekalahan jang di

suasana

KTPI dan PBI, jang telah diusahakan tuan Abikusno Tjokrosu-

x Pan

(Aneta). Koresponden Aneta
di Melbourne mengabarkan ber-

ta, bahwa

