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GEHEIM. 

Mede voor Buitenlandse Zaken, 
Zaterdagavond d2 dezer werd de theeonderneming Pemengatan, 

gelegen nabij Tjikadjanio;, de hoofdweg van Garut naar Pameurnpeuk door  
een bende van ongeveer 50 man aangevallen. De aanval werd geopend 
met een hevige beschieting van de  administrateurswoning. De adminí- 
strateur, d e  heer Rambohnet, w i s t  zich met vrouw en kind in de bad- 
kamer in ve i l ighe id  t e  brengen. Na d e  beschieting drong een deel 
der bende het huis binnen en dwong de heer Rambonnet onder bedrei- 
ging hem te rluJjlen neerschieten in het ondernemingskantoor de brandkast 
te openen. Een bedrag van Bp. 4O.OOO werd meegenohen. H e t  administra- 
teurshuis en twee woningen van employé's werden geplunderd. Volgens  
de heer Rambonnet betrof h e t  
de Darul Islm spererende vanaf de berg Tjikurai. De bende was goed 
bewapend en i n  keurigs legeruniformen gestoken, Tegelijkertijd 
v i e l  een andere groep het plaatsje Tjikaâjang aan. D e  politiepost 
ward in brand gestoken en geplunderd, Een burger werd neergeschoten, 
D e  aanval duurde v m  09.00 UUF des avonds tot OlcOO uur des nachts  

h i e r  waarschianlijk een afdeling van 

toen TWI versterking arriveerde. Veling merkt op ,da t  Oost  Yriangan 
reeds lang opexatiegebied van de Darul Islam is, doch dat deze be- 
weging t o t  dusverre uitsluitend optrad tegen de machtsapparaten van 
de Regering, , D e  aanval sp de onderneming kwam geheel onverwacht 
en had waarsohi jnJ,.ijk h b o f d z a k e l i  j k  ten doel kasmiddelen te be: 
machtigen. De firma Tiedeman en Van Kerohem meldde, dat d e  adrninistra- 
t e u r  van de onderneming Miramara (gelegen aan de Zuidkust, 30 K.M. 
ten Oosten van Parneumpeuk) van Wedeina advies kreeg vrouwen en kinderen 
van de ondernemingsstaf tussen ?O sn 20 Augustus van het emplacei. 
ment te evacueren. A l s  reden v o o r , d i t  advies werd opgegeven, dat 
volgens vex'kregen inltchtingen in deze periode ongeregeldheden ver- 
wacht kunnen worden in verband met herdenking van de Darul Islam 
proclmatie van Augustus 1948. 
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Ter beveiliglng van code-verbindingen zijn o.a. de volgende punten van belang :- 

1. O p  een codetelegram mag telegrafisch niet in open taal worden geantwoord. 
2. Over de inhoud van een codetelegram mag niet met verwijzing naar dat telegram permtelefoon worden gesproken. 
3. Dossiers. welke codetelcgramnien bevatten (ook in paraphrase), dicncn veilig t e  worden opgcborgen. 
4. Kladpapier, carbonpapier en dergelijke verband houdende inet codetelegrammen dienen te  worden verbrand 

5. Afschriften van paraphrasen van codetelegrammen mogen uitsluitend door de afd. Verbindingen worden vervaardigd. 
(versnipperen i s  niet voldoende). 
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