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Wądlą art.4 projsktu pragmatyki służbowej "Poszczezólne
korpusy są równe co do wartości vzajemnej i nie zachodzi między nimi żaden stosunek vodrzędnośći, ani nadrzędności: są
one wszystkie współrzędne.W raracei sprzeczności z powyższe teza jest brzmienia
art.8., w myśl którego oficerowie służb w kwestji osieznięcia
stopni sa traktowani nierównomiernie z oficerami wojsk liniema stornia analo-

niowyoh; mianowicie dla „им–&

;

,

gicznego do stopnia generała-broni.

Nie wyraga uzasadnienia szkodliwość podziału oficerów
ns uprzywilejowanych i nieurrzywilejowanych, jakoteż sprzeez
czność takiego rodziału z demokratycznemi zasadami r ównomier=
nego traktowania wszystkich oficerów, które znalazły andj
wyraz w brzmieniu art.4-go.
Traktowanie służb jako minoris gentium zostało jeszcze
dodatkowo podkreślone z chwil., gd; oficerowie służby zdrowia zostali zaliczeni do oficerów wojsk linjowych.ї myśl Konwencji Genewskiej z 1906 т.

і Коля экс j i

Haaskiej z 1907 r. lekarze i sanitarjusze nie należa do kombakantéw, a wigo nie moge byé zaliczani 40 oficaréw wojsk linjowych, i zaliczenie ich, wbrew konwenciom, do wojek linjowych wskazuje ne to, iż wlaściwie te służby, które su więcej
cenione, zalicza się do wojsk linjowych.~
Ten wyjstek uczyniony na rzecz oficerów służby zdrowia
wskazuje na wajliwość całsj budowy organizacji personalnej
armji opartej na podziale oficerów broni i służb i wywoła
nisratpliwie duże wśród oficerów służb rozgoryczemie.Meldujg,

iż jedynie słusznem, sprawiędliwem i zgodnem

z brzmieniem art.4 projektu ustawy rozstrzygnięciem roruszo=

nych kwestji byłoby skasowanie podziału na. oficerów wojs NM?"
liniowych-Ai oficerów służb, i przynajmniej teoretyczne
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w

służb

w

groszej

konsekwencji

sytuacji

ć oprowadzić

organizamusi

do-

voi—słu pozostaną w służbach tylko te „мамци de
rych praca i fachowe doświadczenie nie znajdzie
zastosowania
tego,

że

w

w innych dziedzinach życia naństwowago.# szczególności,

o ile chodzi. o sorpus S;dziowski, to ten,

z uwagi na tę okoliczność,

że w organizacji cywilnej

zajmują

sędziowie wyjątkowo poczęsne miejsca, dalej z
uwagi na to,że
sa to ludzie o universvtackiam wykształesniu, ofic
erowie zadaniem których jast utrzymanie na wysokim poziomie
najważniejsze=
то czynnika bitności armji, mianowicie karności
wojskowe j,winien v każdym razie takie w organizacji armj
i zajęć miejsce
równe oficerom broni.Okoliczność tę podkreślam z. tem, тієї
he sficerovie Korpusu

zem naciskiem ile

içwakîeuo rekrutuia się i będą się

w przyszłości rekrutować tylko а oficerów broni,
byłoby zatem
rzeczą niesłuszna oficera broni tylko dlatego, że posi
ada on
ray ao dodatkowo stul jin prawnicze, stewiąć niżej od jego kolesów,
którzy nadal pozostana # broniach.~
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