
besluit tot het aangaan der leening werden vastgesteld 
,? 

waarop de goedkeuring van gedeputeerde staten in te roepen 

�4 Eene aanvraag om subsidie van de Commissie der bijzondere 

zondere ’school 
’ 

aan welke mede kosteloos onderwijs en 

seh«ŁïbeboŁ moeten worden ’verstrekt en kitfderen van 

behoeftige Protestantsche ouders onderwezen worden ,  wordt 
totaan 

aan de behandeling van de begrooting voor 1861 in 

verband met de regeling van het onderwijs uitgesteld 

5 De Heer Dirix inlerpelleert over de dienst der nachtwacht 

wacht ,  over de surveillance en hoofdzakelijk het bezigen 

der klep als middel van surveillance op de wakers zelve 

daartoe aanleiding vindende in plaats gehad hebbende feiten 

ten waaronder een stoute diefstal ,  door de nachtwakers 

niet ontdekt 

De voorzitter antwoordt hoedanig de nachtwachten ingedeeld’ 

deeld’ 
zijn en welk toezigt over de wakers door de plaatselijke’ 

selijke’ 
politie des nachts ,  op onverwachte tijdstippen ,  

gehouden 

houden wordt ,  dal ook nu en dan de Commissaris van politie 

de dienst controleert ,  en van ieder gehouden onderzoek hem 

des anderen daags rapport moet gedaan worden dat hieraan 

aan de hand is gehouden en zelfs eene bestraffing van een 

nachtwaker wegens verzuim van dienst heeft plaats gehad 

hij 
meent dat de Heer Dirix voornamelijk liet weder bezigen 

zigen der klep bedoeld ,  doch moet herinneren dat zulks 

door den Raad herhaalde malen werd afgekeurd ,  om dal 

daarin vooral eene waarschuwing voor misdoeners gelegen 

was ,  die zich op hel hooren der klep konden schuilhouden 

enz De Heer Dirix meent levens dat het personeel niet 

toereikend is ;  na eene daarop gevolgde discussie waaraan 

met beide Heeren mede deelnamen de Heeren Thissen ,  Michiels 

chiels en Guillon ,  wordi in overweging genomen te onderzoeken 

zoeken in hoever de Marechaussee zou kunnen geroepan 

worden om ook binnen deze gemeente nachtelijke dienst te 

verrigten ,  enz ,  en zal de voorzitter een onderzoek deswe- 

üc instellen 

Roermond ,    gedrukt bij J J Romen 


