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Mijnheer de Redacteur 

Belastingen zullen ten allen tijde moeten betaald 

worden ,  dit begrijp ik zeer goed dat het hatchjfc 

is belastingen te betalen zoo als de admodiatic van 

den accijns on de brandstoffen dit begrijpt iedereen 

maar dat het nog 
hatelijker is en geenszins strookt 

met den wil en wensen van een goed bestuur ,  dat 

de ontvangers de goede betalers binnen drie weken 

na hel rondzenden der aanslagbilletlen reeds met cene 

waarschuwing ad 10 cents bestormen dit is zonneklaar 

klaar en kan zoo weinig een middel zijn om zich 

zelvcn als wel om de regering ,  waardoor zij ge»telif 
zijn om deze belasting te innen beminnelijk te maken 

Maasniel had verleden Maandag 16 Julij het zonderling 

derling verschijnsel om den nieuwen deurwaarder 
met een bundel van 150 lot 200 waarschuwingen 
voor de admodiatie der brandstoffen ,  van deur tot 

deur te zien rondbrengen Slechts li dagen a 5 

weken te voren waren de aanslagbilletten aan de huizen 

zen bezorgd � Nu begrijp ik dat ISO waarschuwingen 

wingen ad 10 cents IE gulden maken maar wanneer 
een arme daglooner ,  die 20 cents in de belasting 
moet betalen ,  10 cents voor eene waarschuwing en 

20 cents voor ecne aanmaning ,  die vier dagen later 

zal volgen ,  moet bijvoegen ,  dan betaald 
hij 

reeds 

het dubbele en kan de vermindering van 2 cents op 
het brood die hem toelacht niet veel baten 

Had men nu nog 16 dagen gewacht dan hadden 
de menschen ,  die thans geen cent in huis hebben 
van den nieuwen oogst die belasting kunnen betalen 
Dat het nu alleen eenc speculatie was ,  laat zich 

hieruit afleiden ,  dat op de aanslagbilletten verzocht 

werd voor lti Julij de helft Ie betalen � 13 Julij 

was Zondag en Maandag 16 waren verscheidene aangeslagencn 

geslagencn ten kantore van den ontvanger ,  alwaar 
men hun tevens de waarschuwing die zij nog niet 

ontvangen hadden wilde doen betalen 

Maasniel den 18 Julij I860 
Een vriend des Kotiings 

Mijnheer de Redacteur ! 
In het belang van de goede orde en van de veiligheid 

ligheid der ingezetenen meen ik de bevoegde au- 

autoriteit 

toriteit onzer stad opmerkzaam te mogen maKen op 

de onachtzaamheid in de waarneming hunner bediening 

diening ,  waarvan men beweert dat onze nachtwakers 

niet zijn vrij te spieken 

De inbraak ten huize van den heer notaris Cornelis 

nelis heeft tot allerlei geruchten en verhalen van 

andere diefstallen of pogingen daartoe aanleiding 
gegeven 

geven ,  welke geruchten deels op waarheid kunnen 

gegrond zijn ,  deels in overdrevene angstvalligheid 

hun grondslag hebben ,  echter neemt zulks niet weg 

dat door de stedelijke regering veel gedaan kan worden 

den ,  om aan de misbruiken paal en perk te stellen ;? 

zoo zij 
slechts zorgt ,  dat de dienst der nachtwachten 

beter georganiseerd worde ,  en indien vier niet voldoende 

doende zijn ,  er meerdere wakers worden aangesteld 

want de publieke veiligheid behoort onder de eerste 

behoeften van ieder goed geadministreerde gemeente 

Van meerdere zijden toch wordt verhaald ,  dat 

oogenblikkclijk na den diefstal waarvan de reden 
,? 

de dag reeds was aangebroken en eene buitengewoon 

lange ladder ziglbaar ter plaatse lag ,  de glasruit 
,? 

besmeerd met groene zeep ,  verbroken was en het 

vensterraam geheel openstond ,  zonder dat iets hoegenaamd 

genaamd door de zoogenaamde klepperlieden was bespeurd 

speurd ,  een bewijs ,  dat deze zich in een of twee 

rondgangen niet tot op den hoek of het uiteinde deistraat 

straat ,  alwaar in den regel ,  even als op alle uithoeken 

hoeken der stad het toezigt het noodzakelijkste is 
,? 

vervoegd hebben gehad 

Eene goede nachtelijke politie moet niet a’lØØn bestaan 

staan in het op zekere uren geregeld op en af loopen 

pen der straten ,  maar moet juist ten doel hebben 

het onafgebroken toevoorzigt overen en het naauwleltcnd 

leltcnd bewaken van particuliere eigendommen ,  terwijl 

wijl eene soms onverwachte controle over de bewakers 

wakers of deze al dan niet zich van hunnen pligt naar 

behooren kwijten ,  dient te worden uitgeoefend 

Het is te hopen ,  dat er andere maatregelen zullen 

genomen worden ,  om de verontruste gemoederen der 

burgerij tot bedaren te brengen ,  ofschoon het niet 

overbodig geacht kan worden het publiek met de 

wetsbepaling bekend te maken dat iedereen straftoos 

de nachtelijke inbreker overhoop steken of schieten 

ten mag 
Roermond 19 Julij 
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