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NYA DAGLIGT ALLE HAND 
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Hurudana voro ord' rna' 

Med h<in'yn till den cunctatortaktik, 
som t. f. poli~ll1ästaf"'Cn an\ iindt J d(:nna 
arrar, är dcn mis"Itanken förJatlig', att \.'c
derbör:LOde h:!bt vilja lala alltsamman, 
rinna bort i ~1.nden, eller tltminstone re
ducera det hela till så sm. dim<.'n"ioncr 
~m möjligt. En dylik mh~lankc \. innt:r 
st()d af den lGinda obcn.i~(.·nhcten :llt 

krafligt och med h.lrd hand grtpa in. af. 
ven nar frä<:khclf':n och ! .• .j"iJrs\ Idet kn:tp
pa~t ha' n~lgra gr!i.nser, ilh·cn....om daraf. 
att s:1kcn ma!:otc blih"a kompromcttcr.tnde 
rör poU",n - för de und ",.ordn:lde eller 
för ledningen eller för dem bägg". 

Mcn denna SJk f Ö. T man icke !.c genom 
fing-r;.rn;l m<xf, icke söka reduccra a d 
n i h i I u m, .tlmin!'olone icke ulan en 
kraftig prol('~t Iran dem, ~m ansc, att 
ordning och r""'pekt för öhcrhet, lagar 
och för de grundvalar, hvarpa heb 'am. 
h,ill<;t llVllar, ",ed all" lagliga och lofliga 
medd m3Ste uppr.1tthållas, Det är därför 
vi arven i dag aterkomma till denna ';"k. 

Det är då ett par punkter af dem, 'Om 
'u i gårdagens artikel f~amhöllo, som vi 
nu \ilja ytterligare utveckla och starkare 
betona 

Att aIgöra, h V:lo r felet ligger inom 
borde icke stålla sig så synner. 

ligen sv!tt fÖtT hr t, f. polismästaren _ 
så vid! han nu vill medgifva, att där öf. 
verhufvud något [el blifvit begånget _ 
och han behöfver vill nappeljgen därför 
.. mJa hela det för cheSen SOm det synes 
mgot svårtillgängliga polisbefälet, Två 
detektiv konstaplar hafva medgifvit, att de 
under snart ,agdt hela tiden gått bredvid 
fanan med <1<.." mest brottsliga inskriften, 
~t på fanan, sett p~ de6s motto och noga 
betraktat fanbäraren, Godt I Ull OSS så 
bara få se de order och sär kjlda iJ\stTuk. 
tioner, som tvifvclsutan utgifvits {ör d.,. 
I:'en, så skoja vi sjlllfva ~aga OSs att af. 
gÖtra. h,'ar felet lig~. Lyda or", Illa på 



alt polismAl1l"kapet endast h .... r att gi f va 
a k t på (och sedan möjligen ra?POrtera) 
dylika tilltag, då äro ju detekt'vkonMap
I"rne utan $kuld, men hvad skall man då 
säga om ordergifvaren? Hade manska. 
pet Itt:er order att skrida in, nlir nägot 
brottsligt eller föraTgelsevackande föreha. 
d",s, sä balva tydligen detektiverna för. 
summat sin plikt. 

II va.rlÖT har icke t. f. poIismäsl aren i 
sin förklaring till c1v.ilmin i stern genast 
meddelat de för dagen gäJlande orderna? 
Det skulle ,,*d ens ha. st.ällt hela affären 
i klarare dag och vaa-it betydligt bättre på 
sin plats än kamletandct af en Göteborgs. 
dom i ett förment analogt f all. Detta 
framletande kan knappast anses vara an· 
nat än en avis ät de" domstol, som möjli. 
gen en gäng fär taga hand om affåren. 
Den behöfvcr :?cke hr Tamms peksticka, 
ty den känner tvifvelsutan lagrum och 
prejudikat minst lika bra som hr Temm. 

Ordinarie poliomästaren har ej så a1lde· 
les lyckligt fyllt si n ,v;;ora post, och det 
glunkas "edan om, at! han skulie vara cl:!. 
signerad tiJl understithaIIare, när den 
platsen snart blir ledig. Detta till",,,· 
pande af satsen melio!" quia non 
b O n u s fö",kommer alltför ofta h"r i 
landet för att väcka vare sig anstöt eller 
förvåning . Men d~ sti r I,r Tamm som 
närmaste aS>picant till polismästareärnhc· 
tet. Han speciminerar nu . Måt;e ha~s 
specimen få ett fin,.,-e slut, iin början glf. 
vit anledning att hoppas. 
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