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wybierał się tam na hitlerowski zjazd partyjny w Norymberdze jako 
przedstawiciel mniejszości niemieckiej w Polsce.

Policja i wychowanie

Z rozpoczęciem nowego roku szkolnego władze oświatowe wydały nowe 
przepisy porządkowe dla uczniów. Do walki z notorycznym zjawiskiem 
wagarów szkolnych wciągnięto policję, wydając jej polecenie legitymo
wania uczniów przebywających poza szkolą w godzinach nauki. Zarządze
nia te wzbudzają wiele zastrzeżeń w kołach nauczycielskich. Dyrektor 
jednej ze szkół warszawskich pisze o tym na łamach „Kuriera Polskiego” : 

„Duże niezadowolenie budzi zarządzenie o legitymowaniu młodzieży 
przez policję. Przy całym bowiem szacunku dla naszych władz bezpie
czeństwa nie sposób pominąć milczeniem tego, że policja nie jest powo
łana do wykonywania tak drażliwej funkcji jak legitymowanie uczni. To 
nie jest pociągnięcie pedagogiczne i w tej drodze plagi wagarów się nie 
zwalczy. Ta sprawa może być Załatwiona przy rozsądnej współpracy 
nauczycielstwa i rodziców, policja nie powinna się do tego wtrącać.”

W dalszym ciągu tego artykułu zwraca się uwagę na to, że troska 
czynników oficjalnych o wagary uczniów uczęszczających do szkoły nie 
zmieni faktu, iż pół miliona dzieci w Polsce pozostaje na „przymuso
wych wagarach” wobec braku miejsc w szkolnictwie. W przemówieniu 
wygłoszonym z okazji nowego roku szkolnego minister Oświecenia Pu
blicznego &więtosławski jako przyczynę tego faktu podał... wzrost stopy 
życiowej w kraju. Związku przyczynowego między tymi dwoma zja
wiskami minister bliżej nie wyjaśnił.

Jan Kiepura a godność adwokatury

W prasie warszawskiej ukazał się następującej treści komunikat Rady 
Adwokackiej w Warszawie:

„W związku z informacjami, które ukazały się w prasie zagranicznej 
-o wytoczeniu przez władze korporacyjne adwokatury, za pośrednictwem 
adw. H.— O. w Warszawie, sprawy przeciwko p. Janowi Kiepurze o obra
zę adwokatury, Rada Adwokacka w Warszawie podaje do wiadomości, że 
sprawy takiej nie wytaczała ani też nikogo do jej wytoczenia nie upo
w ażniała.”


