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gevolgen, welke daaruit voor hen zouden kunnen voortvloeien
en dat zj vast beslotgn waren zich door eventueel door de

Regeering- c3f door de Justilie naar aanleiding van de publi-
catie van dat t te diunnen aanzi'e^-ts., nemen maatre-

gelen niet le laten "v/eerhouden oirl met hunne revoluVi^nnaire

actie voort te gaanj

dat dit laatste ond^r meer bevestiging vindt in een

door Tjipto MangoenkoeSbemo dn het Eerste Blad van de

Expr6s van 26- Juli 1913 opgenomen, ingezondan stuk, geti-

teld; "Kracht of vrees", en in een door. R,M„ Soevmrdi Soer-

janingrat in het Eerste Blad van de Expros van 28 Juli 1913

opgenomen, ingezonden stuk, getiteld: "Een voor allen en

allen voor een", welke stukken op zich zelve eveneens op

^sprekendo' wyze ge tui'ge-n ̂ van een by de inzenders en meerge-

4-te - ■ - . - ^,noemde leden van het Co .te i?elbewust bestaande geest van

verzet -tegen de Overheid en van hunne vyandige gezindheid

tegen het Nederlandsch gezag;. . '

dat uit de bpvenaangeha'alde publicatieste'n duidelykste

-blykt, dat Tjipto Mangoenkoesoemo eh R.M, Soewardi Soerja-

ningrat beoogen- onrust, in het byzohder onder de Inlandsche

bevolking,te zaaien en haar te vervreemden van en op te zet-

ten tegen het Nederlandsch gezag en dat zy door de door hen

zoo persoonlyk als in geschrifte tegen de Overheid aangeno-

men houding blyk hebben gegeven tot het uiberste in hunne"

act.ie te willen volhardehj

dat van eene op die wyze volgehouden actie van voren-

uitoengeze11e strekking, de tegenwoordige tydsomstandigheden

in aanmerking genomen, ernstige gevolgen zyn te duchten in

van verstoring- van orde en rust; '
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dat het derhalve nood'.zakelyk is aan het gemeenschap-

pelyk optreden van de leden van het onderwerpelyk Comite

ter plaatse van zyne vestiging een einde te maken;

er mitsdien in 7211 -.d<& openbare rust en

orde alfleszins tormen aanwezig zyn om den by artikel 47
!

van het Regeerings-Reglement bedoelden maatregel toe te pas-|

sen op de "leden van het^Inlandsch Comite tot Herdenking van I

Nederlands Honderdjarige Vryheid te Bandoeng",

a. Tjipto Mangoenkoesoemo, Voorzitter

b.. R.M.Soewardi Soerjaningrat, Secretar is-Penningmeester

Nog gelezen de memories van verdediging van boven

genoerade Inlanders van 11 Augustus 1913;

'Gelet op het be>siuit van 1 Mei 1888 No,24 en op

;de circulaires van den E^rsten Gouvernements Secretaris van

16 Februari en 20 September 1889, 30 October 1897 en 4 Fe

bruari 1910 Nos,328, 2182, 2480 en 282 (de eerste, benevens

het aangehaald besluit onder No,4453 en de tweede, derde en

vierde rjespeotievelyk onder de Nos.4745, 5209 en 7159, op-

genomen in het Byblad op het Staatsblad van Nederlandsch-

Indie); *

Mondeling gehoord de Directeur van Justitie;

'  v " De 'Raad van N-ecerlandsch-Indi'e* gehoord;

Is goedgevonden en verstaan:

Eerstelyk: In overeenstemming ,met den Raad van Nederlandsch-

Indie^^^krachtens artikel 47 van het Reglement op het beleid
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