
DZIAŁ DLA KOBIET. 
O wesołości i swobodzie. 

Ludzie weseli i swobodni są 
nictylko najszczęśliwszymi, ale i 
nadto najpożyteczniejszymi — 

“wszystko im się wiedzie i żyją 
najdłużej” — tak twierdzi jakiś 
mędrzec arabski. Sir Mardcn zaś 
twierdzi, żc "grzechem jest po- 
zbawiać dzieci śmiechu i przytłu- 
miać w nich wrodzoną wesołość!” 
Dar wesołości jest nam przez Bo- 
ga dany tak, jak zdolność zapra- 
cowania na Kawałek chlcba, i dar 
ten trzeba w każdym pielęgnować 
i rozwijać. 

Jest to prawdziwe lekarstwo 
dla duszy, zachowujące nam mło- 
dość i wesołość uczuć. Wesołe i 
swobodne u. posobienie jest w ży- 
ciu praktycznem ważniejszem, 
niż wielkie wykształcenie bez we- 

sołości — żałować też można 
wszystkich tych, którzy nie umie- 
ją się śmiać szczerze, z całego 
serca. Biedniejszymi są niż że- 

bracy i Sir Marden mówi, że 
znał milionerów, którzyby chętnie 
oddali majątek za wesołość i do- 
bry humor. (Co do tego, to zda- 
nia są pewnie podzielone). 

Co przed więcej niż stu laty 
Lord Chesterfield radził swemu 

synowi w pięknych listach, o 

czem przed kilkudziesięciu laty 
pisał Samuel Smiles, a mianowi- 
cie o kształceniu charakteru, co 

wytrawny John Lubbock mówił 
o znaczeniu wesołości w ludz- 
kiem życiu, to zebrał wszystko 
O. S. Marden w swem irowetn, 

dziele i upomina nas w serdecz- 
nych i gorących słowach, abyśmy 
sie starali o swobodę, u nas sa- 

mych i w naszych dzieciach. Mó- 
wi tak prosto i wyrainie, że każ- 
dy go zrozumieć musi. 

Najpierwszą jego zasadą jest: 
"Ucz się być wesołym i rozwe- 

selaj innych.” 
Podług jego zdania jest to wła- 

śnie fundament, na którym się o* 

piera szczęście ludzkie. Potęgę 
wesołości uważa za jedną z naj- 
większych potęg w życiu, cudów 
można nią dokonać! Kobieta nie- 
ustannie zgryźliwa, ganiąca i ła- 
jąca, nie.posiada ani w przybliże- 
niu tej władzy nad dziećmi i do- 
mownikami, jak kobieta łagodna, 
cierpliwa, uprzejma i wesoła — 

taka bowiem zamienia wszędzie 
brutalną silę w łagodną powagę. 

Czy kobieta jest gospodarną, 
czy nie, czy ładną, czy brzydką, 
czy mądrą czy nic — wszystko to 
nie znaczy tyle ile jedno pytanie: 
czy jest uprzejmą i swobodną. 

fe cnoty znaczą: zgodę w ro- 

dzinie i towarzystwie, zgoda zaś 
jest powodzeniem, długiem ży- 
ciem i szczęściem. 

Uśmiechaj sic do tych. od któ- 
rych żądasz jakiejś przysługi, daj 
każdemu, komu dajesz jałmużnę 
lub podarunek, uprzejme spojrze- 
nie i uśmiech w dodatku. Wtedy 
dar twój nabierze o wiele wię- 
kszego znaczenia, bo dajesz zara- 

zem część swej istoty. 
Najwięcej pragnie świat miło- 

ści. Rzucaj wiec kwiaty na twoją 
drogę bo drugi raz już tą drogą 
nic pójdziesz. 

Od wyrazu twarzy, r jakim 
kupiec swój personal traktuje, 
od chętnej i dobrej usługi wobec 
publiczności zateży powodzenie 
kupca. Każdy idzie chętnie tam, 
gdzie słońce świeci — dewizą 
życia ma być uprzejma twarz, 
pozdrowienie, uścisk ręki współ- 
czucia i śmiech swobody. Im 
hojniej darów tych udzielamy 
innym, tern więcej bogactw 
zbieramy dła nas samych. Czło- 
wiek wesoły i swobodny -mi 
zawsze więcej przyjaciół, niż 
sam myśli. 

Nie zajmujmy się nigdy bła- 
hostkami, nie wpuszczajmy ich 
wcale do naszego serca i umy- 
słu Co może zależeć na przeso- 
lonej zupie, lob nieudanej ulu- 
bionej potrawie! Ktoby się gnie- 
wał o znak- palca w szkle, por- 
celanie, lub meblach! Niektóre 
kobiety wyprawiają w domu for- 
malne wojny o takie drobnost- 
ki. psują całej rodrtn-e humor i 
tnarnują na nic swoją energię. 
Są one podobne do kotła paro- 
wego mającego dziury; zużywa- 
ją i niszczą dużo pary. mającej 
obracać koła i motory. 

".Staraj się o piękno w twem 

życiu! IJez piękna nie może ci 
s.ę powodzić! W'zędzie wysuwa 
się na pierwszy plan nagi mate- 

ryalizm; wszystko staje się mo- 

j notonneni i czczeni; wszędzie 
brak ciepła, przytulności i ci- 
szy. Na pozór zbogaciliśmy się 
noże, ale poczucie piękna stra- 

ciliśmy bezpowrotnie. Zamiast 
**rt> zmu, ideałów i wyższych 
dążności, widzimy wszędzie to, 
co ,est pożytecznem i prakty- 

cznem. Trzeba się koniecznie o- 

toczyć czerni, ęo uważasz za pię- 
kne : czytaj dobrze książki i od- 
dalaj od siebie wszystko, co su- 

rowe i brutalne. Nie zapominaj, 
że masz też i duszę.ff 

Tak radzi sir Marden. 
A jeśli nie zawsze i nie we 

wszystkiem za radą jego iść mo- 

żna. to przecież trzeba przyznać, 
że dużo ma słuszności. 

Każdy człowiek powinien żyć 
nadzieją i nie wyglądać tak, jak 
gdyby zrzekł się już wszelkiego 
na święcie szczęścia i powodze- 
nia. Trzeba się starać o naucze- 

nie się wszystkiego co nam jest 
możliwem, lecz nie trzeba sądzić, 
że głowa napełniona wiadomo- 
ściami i nauką znaczy już: być 
wykształconym! N aule i kształcą 
ducha i budzą w nim siłę! 

Bardzo pięknie wyraża się 
Marden o naszych najkosztow- 
niejszych skarbach: 

“Co ma nam być najdroż- 
szem ? 

Dobre sumienie! Kto nie ąest 
w zgodzie z sumieniem, ten nie 
jest dobrym człow ickiem — ser- 

ce nasze powinno być czystem i 
szczerem. 

Pogardzaj pieniądzmi, których 
sam nie zarobiłeś! Słowo to ma 

być twoim talizmanem. Możesz 
synowi pozostawić miliony, a 

pomimo to nie troszczyć się je- 
szcze dosyć o jego przyszłość. 
Daj mu dzielność i siłę ducha, 
wesołość i swobodę serca; roz- 

wiń jego charakter — daj mu 

odwagę, ostrożność i stanow- 

czość, cierpliwość i wytrwałość 
i naucz go pracować. Wszystko 
to więcej warte niż góry złota. 
Kto sam nie pracuje, ten jest 
podobny do stojącej wody, któ- 
ra gnije i cuchnie! Natomiast 
płynąca woda zawsze jest prze- 
źroczystą i jasną. 

Pracować trzeba z radością i 
chęcią i nie zrażać się drobnemi 
trudnościami. Nawet na lekki 
•ból głowy nie trzeba zważać! 

Nie unosić się z powodu byle 
jakiej drobnostki gniewem, nie 
mieć grymasów i złych humo- 
rów', bo tem zatruwany życic 
sobie i innym. Ludzie grymaśni 
nigdy nie mają powodzenia. Dla 
ludzi wiecznie narzekających, 
niezadowolonych, złośliwych, 

zgryźliwych i ganiących wszyst- 
kich, wszystko, niema miejsca 
pomiędzy ludźmi dzielnymi i 
swobodnymi. Do tych bowiem 

należy świat i oni potrafią wy- 
chować pokolenie ró.tvne im 
dzielnością i swobodą serca i 
duszy!" 

Carlyle twierdzi, że są ludzie, 
których oczy i twarze promie- 
nieją tak, jak gdyby z innych, 
wyższych pochodzili sfer, z in- 
nej, wyższej ojczyzny. 

Trochę dobrej woli, a każdy 
może tak wyglądać! 

Doświadczenie, jak dłoń arcymi- 
strza, 

Doskonali człowieka długim cier- 

pień cięgiem. 
Sąd jego coraz zdrowsi/, dusza 

coraz czystsza, 
I harmonijnym wreszcie staje się 

posągiem. 
Jak orzeł widzi kresy i ziemi i 

nieba. 
Myśl ma jasną, cierpieniom czoło 

stawia dumne, 
Zbadał zagadkę bytu i wie jak 

żyć trzeba, 
Szkoda tylko, że wówczas kłaść 

się musi w trumnę. 
Wiktor Gomulicki 

Ludzie dobrzy sądzą* zaczyna- 

jąc od dobrej strony. 
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KOBIETY W fcE MIE. 
Lwów, 6 grudnia. 

Komitet pracy obywatelskiej 
kobiet wraz z Ligą mężczyzn dla 
obrony praw kobiet zorganizował 
manifestacyę za prawami kobiet 
w dniu otwarcia Sejmu. Wybra- 

| on umyślnie dzień tak gorąco o- 

czekiwany przez obywateli kra- 
ju, dzień rozpoczęcia doniosłych 
prac w bieżącej kadencyi sejmo- 
wej, by zaznaczyć wspólną myśl 
obywatelską u drugiej połowy lu- 
dności kraju, tak odsuwanej od 
współdziałania w jego interesach 
i sprawach, by zaznaczyć czujne 
zawsze pogotowie w upominaniu 
się o należne jej prawa. 

Dziś szczególnie, gdy sprawa 
reformy ordynacyi wyborczej do 
Sejmu wysuwa się na pierwszy 
plan uchwał sejmowych, oczy 
całego zdrowo myślącego społe- 
czeństwa zwrócone są na ten je- 
dyny na polskich ziemiach kon- 

stytucyjny, dziś otwarty sejm. To 
też i manifestacya dzisiejsza wię- 
ksze przybrała rozmiary i zgro- 
madziła liczne reprezentantki 
wszystkich odcieni obu narodo- 
wości jako też nieliczne tłumy 

j publiczności, gromadzące się 
J przed Sejmem. 

Wybrana deputacya oczekiwała 
w apartamentach marszałkow- 
skich zakończenia posiedzenia 
sejmowego. Do niej należeli: re- 

prezentanci “Ligi mężczyzn”, re- 

prezentantki “Komitetu pracy o- 

bywatelskicj kobiet” i delegatki 
z wszystkich stowarzyszeń pol- 

| skich i ruskich. 
Po wejściu marszałka przemó- 

wiła pierwsza imieniem Komite- 
tu pracy obywatelskiej kobiet p. 
Dulębianka, zaznaczając, że w 

chwili doniosłej, gdy niezawodnie 
prace około reformy wyborczej 
dobiegają końca, należy przy- 
pomnieć, żc kobiety są współoby- 
watelami tego kraju i że należą 
im się prawa obywatelskie. 

"Wspomniała o poprzednich de- 

putacyach i o życzliwości mar- 

szałka i posłów dla postulatów 
kobiet, wskazała na przykłady w 

innych krajach Europy, wreszcie 

gorąco apelowała do marszałka, 
by wpływem swoim spowoaował 
uwzględnienie żądań kobiecych 
w nowej organizacji wyborczej. 

Przemówienie p. Maryi Dblę- 
bianki, proste a nacechowane, 
jak zawsze, znajomością rzeczy i 
stosunków narodowych, sprawiło 
na słuchaczach niezapomniane 
wrażenie. 

W końcu wręczyła marzsałko- 
wi pctjcję. podpisaną przez pre- 
zydyum “Ligi mężczyzn” i 140 

stowarzyszeń i instytucj i ze Lwo- 
wa i z prowincj-i. 

Tekst tej petycyi, (którą poda- 
jemy poniżej), rozesłany został 
dzień przedtem do wszystkich 
posłów sejmowjrch. 

Następnie przemawiała p. To- 
micka w imieniu związku równo- 
uparwnienia kobiet, p. Malicka 
(po rusku) i p. Perlmuttcr w i- 
mieniu kobiet zorganizowanych 
w polskiej partyi socyal demo- 

kratycznej. 
W końcu przemówił dr. Witold 

Lewicki w imieniu “Ligi męż- 
czyzn” i w' wymownych słowach 
poparł słuszne żądania kobiet, 
wskazując na ich wielkie posłan- 
nictwo w życiu obywatelskiem i 
narodowem. 

Bardzo życzliwie odpowiedział 
marszałek hr. Gołuchowski. 

Zapewnił wyraźnie o swoich 
najlepszj'ch intencyach i oświad- 
czył, że wszystkie petycye oda 
prezesowi komisyi retortny wy- 
borczej z gorącem poleceniem, a. 

by postulaty te choć w części zo- 

stały spełnione. 
Uczestniczki rozchodziły się z 

tern przekonaniem, że sprawa wy- 
walczenia praw kobiet posunęła 
się o krok naprzód. 

Następnego dnia udały się de- 
legatki "Komitetu pracy obywa- 
telskiej kobiet” w deputacyi do 
namiestnika D-ra Korytowskiego 
i prezesa nowowybranej komisyi 
dla reformy wyborczej D-ra Leo. 

W .imieniu delegatek przema- 
wiała p. Dtilębianka, domagając 
się, by namiestnik użyczył nieco 

uwagi i miejsca w reformie wy- 
borczej i kobietom. 

Na uwagę namiestnika, że jest 
jgromna trudność w przeprowa- 
dzeniu jakichkolwiek zmian w o- 

becnie projektowanej reformie, 
zaznaczyła delegatka: że bardzo 
łatwo rzecz ta dałaby się prze- 
prowadzić, po prostu wykreślając 
słowo: mężczyzna (w formule 
bowiem brzmi tekst: “prawo wy- 
borcze przysługuje każdemu mę- 
żczyźnie). 

W dalszym ciągu podniósł na- 

miestnik, iż na razie wprowadził 
do reformy prawo bezpośrednie- 
go głosowania dla kobiet i przy- 
rzekł, że jeżeli posłowie zechcą 
rozszerzyć prawa dla kobiet, to 
nie będzie temu przeszkadzał. 

Następnie konferowała deputa- 
cya z D-rcm Leo, wyrażając na- 

dzieję, że teraz panowie z komi- 
syi zajmą się równouprawnie- 
niem kobiet. “Protestujemy prze- 
ciwko reformie, któraby wyklu- 
czała kobiety z życia publiczne- 
go” 

P. Leo, który niejednokrotnie 
już oświadczył się przychylnie w 

tej sprawie, przyrzekł i tym ra- 

zem, że poprze słuszne żądania i 
usiłowania kobiet. 

PETYCYA LIGI MĘŻCZYZN 
DLA OBRONY PRAW KO 

BIST. 

J. W. Panie pośle! 
Niżej podpisane prezydyum 

“Ligi mężczyzn dla obrony praw 
kobiet” zwraca się do J. W. Pa- 
na z prośbą o rozpatrzenie i po- 
parcie kwestyi uprawnienia ko- 
biet przy obecnej reformie wybor- 
czej do Sejmu. Kwestyi tej przy- 
pisujemy pierwszorzędną donia- 
słość, tak ze względów społecz- 
no ekonomicznych jak i narodo- 

wych. widzimy też, że we wszy- 
stkich krajach stoi ona dziś na 

porządku dziennym. 
W bieżących miesiącach pozy- 

skały znowu kobiety pełne polity- 
czne równouprawnienie z mężczy- 
znami w Norwegii i w Isląndyi; 
w Danii uchwaliła je Komisya dla 
sejmow ej reformy wyborczej; w 

Holandyi królowa Wilhelmina w 

mowie tronowej zapowiedziała, 
że przy podejmowaniu rewizyi 
kónstytucyi, polityczne uprawnie- 
nie kobiet musi być uwzględnio- 
ne. We Francy i, w kwestyi tej 
dotąd najoporniejszej, Rada m. 

Paryża i Rada powszechna De- 

partamentu Sekwany przedłożyły 
odnośny projekt reformy. Zaś 
wszędzie tam, gdzie już kobiety 
w parlamentach zasiadają, jak w 

Stanach Australii, w kilkunastu 
Stanach Ameryki Północnej, w 

Chinach, w Finlandyi. pozyskują 
wysokie uznanie dla swej pracy 
nawet u byłych przeciwników ich 
politycznego uprawmienia. 

A przecież w Polsce więcej niż 

gdziekolwickbądź należą się ko- 
bietom prawa obywatelskie, zwła 
szcza w chwili obecnej, która mo- 

że stać się dla nas przełomową.— 
Przeżywamy czasy tak ciężkie, 
że trzeba nam jak najwięcej ta- 

kich sił i rąk nieznużonych do 

pracy na polu spraw publicznych. 
Kobieta pracująca dziś na równi 
z mężczyzną, ponosi wielkie cię- 
żary i konsekw«M)cye wynikające 
z układu stosunków społecznych, 
a nie ma żadnego wpływu na 

zmianę tych stosunków. Wypeł- 
niając w'»zystkic obowiązki, nie 

korzysta z żadnych praw. Zmu- 
szona pracować na utrzymanie 
nie tylko swoje, ale często i ca- 

łej rodziny, nie ma możności od- 

działywania na warunki swej pra- 
cy ani obrony swoich interesów; 
płaci podatki bez prawa kontro 
lowania, jak i na co te podatk 
są używane; prowadzi gospodar 
kę domową, nie mając najmniej 
szego wpływu na ceny produk- 
tów. na politykę cłową, podatko 
wą. 

Żądamy od niej, by dobrie wy- 
chowywała swoje dzieci, a odma 

wiany jej głosu tam, gdzie się ra 

dzi i decyduje o środkach, sposo- 
bach i instytucyeeh wychowaw- 
czych.. 

Jest członkiem gminu bea ża- 

dnego udziału w jej zarządzie. 
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Jest współobywatelką swego 
narodu bez prawa głosu w jego 
sprawach i interesach. 

A przecież pierwszą zasadę 
spoistości społeczeństwa, najpe- 
wniejszy fundament jego mocy 
stanowi niezawodnie zachowanie 
ścisłej równości pomiędzy dwo- 
ma czynnikami regulującymi ży- 
cie obywateli: obowiązkiem i 
prawem. 

Tedy tak w imię sprawiedliwo- 
ści, jak i dobrze zrozumianego in- 
teresu społecznego domagamy się 
pełnych praw dla kobiet dla wszy- 
stkich ciał ustawodawczych. A 
wobec przygotowującej się obec- 
nie reformy wyborczej do Sejmu 
żądamy dla kobiet czynnych i 
biernych praw wyborczych wc 

wszystkich kuryach. na tych sa- 

mych warunkach, jakie przyzna- 
ne będą mężczyznom. 

Dr. Witold Lewicki, m. p. 
Prof. Br. Pawlewski, m. p. 
Ini. Ignacy Drewnowski, m. p. 

UWAGI. 
Powinna nas bardzo zaintereso- 

wać i ucieszyć wiadomość ze 

I.wowa o wielkiej manifestacyi w 

Sejmie za równouprawnieniem 
kobiet. 

Miejmy nadzieję, że kobiety w 

Galieyi, przy swych usilnych za- 

biegach i przy pomocy takiej “Li- 
gi mężczyzn*’ wnet zdołają od- 
nieść zwycięstwo. A przynajmniej 
możemy być tego pewne, że Pol- 
ki nie będą zmuszone kołatać z 

petycyami do drzwi Sejmu przez 
! lat sześćdziesiąt, tak jak to czy- 
niły bezskutecznie kobiety an- 

! gielskie. 
Pctycyę “Ligi mężczyzn” po- 

winni z korzyścią przeczytać 
wszyscy ci, którzy jeszcze nie 

wierzą lub nic wiedzą, że czas już, 
aby kobiety brały czynny udział 
w życiu politycznem. 

W Ameryce najwięcej jest ta- 
kich mężczyzn, niczjednanych dla 

naszej sprawy, we wschodnich 
stanach, które z nadmiaru kon- 

serwatyzmu nie mogę się zdobyć 
na danie kobietom pełnego upra- 
wnienia. tak jak to czynią stany 
zachodnie. 

W stanic Illinois kobiety mogą 
się już poszczycić uzyskaniem 
częściowego prawa głosowania. I 

jeżeli tylko potraiimy się dobrze 

wywiązać ze swego nowego obo- 

wiązku, to w krótkim czasie bez 

dalszych zabiegów, uzyskamy 
pełne prawo. 

Dlatego to tutejsze obywatelki 
biorą się energicznie do pracy. 
Dużo klubów, jak np. “Women s 

City Club” w Chicago, pracuje 
nad uświadomieniem polityczncm 
kobiet. Polki w Chicago też nie 

pozostają w tyle. Zdaje się nawet, 
I że są więcej czynne, niż kobiety 
innych narodowości. W 16-tej 
wardzie istnieją już dwa kluby 
polityczne, należące jeden do pro- 
gresywnej, drugi do demokraty- 
cznej partyi, a w 27-mej wardzie 
też mamy dwa kluby. I po innych 
polskich wardach zaczynają się 
się kobiety organizować. 

Celem takich klubów jest za- 

chęcanie kobiet do korzystania z 

nowego przywileju i przygotowy- 
wanie ich do dobrego wywiązania 
się z tego obow iązku. 

W klubach tych pouczają mó- 

wcy o znaczeniu nowego prawa: 
tłumaczą, którym kobietom wol- 
no głosować i na jakich urzędni- 
ków, kiedy i w jaki sposób odby- 
wają się wybory i wogóle udzie- 

lają wszelkich instrukcyi potrze-1 
bnych głosującym obywatelkom. 

Dla korzyści tych kobiet w sta- 

nic Illinois, które nie mają sposo- 
bności uczęszczać na takie wy* 
kłady, podaję poniżej "Katechizm 
dla kobiet głosujących", który za- 

wiera w streszczeniu najważniej- 
sze informacye w tej sprawie. 

KATECHIZM DLA KOBIET 

GLOSUJĄCYCH W STANIE 
ILLINOIS. 

Na kogo mogą kobiety głoaować ? 

Kobiety mogą głosować na na- 

stępujących urzędników: 
I. W Chicago i w innych mia- 

stach i miasteczkach na 

Burmistrza, 

Członków rady miejskiej, 
Klerka miejskiego, 
Skarbnika miejskiego, 
Sędziów do sądów municypal- 

nych. 
Członków rady szkolnej, tam 

gdzie ich nie mianuje burmistrz. 
II. W powiecie na: 

Członków rady asaessorów, 
Członków rady rewizyjnej, 

(Board of Review), 
Urzędników szkolnego dy- 

stryktu, 
Superwizora, 
Kolektora, 
Klerka powiatowego. 
M icrniczego ( Surveyor), 
Komisarzy dróg. 
III. W stanie na 

Członków “Board of Equaliza- 
tion” — którzy podatki rozdzie- 
lają równo ha powiaty, a także 

ściągają niektóre podatki, 
Administratorów uniwersytetu 

stanowego, 
Klerków sądu apelacyjnego. 
Pełnomocników (trustees) dy- 

stryktu sanitarnego. 
IV. W Stanach Zjednoczonych 

«a 

Elektorów, którzy wybierają 
prezydenta (znaczy to samo, co 

głosować wprost na prezydenta), 
I we wszystkich sprawach, któ- 

re są dane pod głos w mieście lub 

innym politycznym podziale sta- 

nu. • 

Na kogo nie wcino kobietom 
głosować? 

Kobietom nie wolno glosować 
na 

I. Urzędników powiatowych (z 
wyjątkiem wyżej wspomnianych) 
t. j.: 

Sędziego i klerka sądu powia- 
towego, 

Sędziego i klerka sądu wyższe- 
go. 

Sędziego i klerka sądu okręgo- 
wego, 

Klerka sądu opiekuńczego, 
Klerka sądu kryminalnego, 
Skarbnika powiatowego, 
Koronera, 
Szeryfa, 
Sędziów pokoju, 
Konstabla. 
Spisywacza aktów i registra- 

tora tytułów własności. 
Adwokata stanowego, 
Superintendenta na szkoły po- 

wiatowe. 

II. Urzędników stanowych: 
Gubernatora. 
Porucznika (wice) gubernato- 

ra, 
Sekretarza stanowego, 
Skarbnika stanowego. 
Kontrolera finansów stanowych 

(Auditor of Public Accounts). 
Adwokata generalnego, 
Senatorów stanowych, 
Reprezentantów do legislatury, 
Sędziów i klerków najwyższe- 

go sądu, 
Stanowego superintendenta o- 

światy. 
« IIL Urzędników państwowych: 

Senatorów, 
Reprezentantów do kongresu. 
Na czem opiera się ten podział? 
Podług decyzyi Najwyższego 

Sądu (stanowego) urzędnicy wy- 
mienieni w konstytucyi stanowej 
mogą być wybierani tylko przez 
mężczyzn. Inni urzędnicy, któ- 

rych pozycye były ustanowione 
przez legislaturę. mogą być wy- 
bierani przez głosy tak mężczyzn 
jak i kobiet. 

Cty wszystkie kobiety mogą 
głosować ? 

Wszystkie kobiety, które są o- 

bywatelkami amerykańt>kienii, 
mogą głosować na tych samych 
warunkach, co i mężczyźni, t. j. 
muszą mieszkać w stanie na rok, 
w powiecie na 90 dni a w dy- 
strykcie wyborczym na 30 dnł 

przed wyborami i muszą się 
wprzód registrować. 

W jaki sposób się registru je? 
Idzie się do urny wyborczej 

swego precynktu w dniu ustano- 

wionym na registracyę Podpowia- 
da się na zadane pytania, poczcm 
zapisuje się swe nazwisko na li- 
stę głosujących. 

W których dniach odbywa się 
registracya ? 

We wtorek — trzy .tygodnie 
przed prawyborami — i znowu 
trzy tygodnie przed wyborami. 

Co to są prawybory? 
Prawybory — to głosowanie 

na kandydatów na urzędy. 
Kiedy odbywają się prawybo- 

ry? 
W ostatni wtorek lutego, dru- 

gi wtorek marca, drugi wtorek 
kwietnia, w^ pierwszą środę po 
drugim wtorku września i na trzy 
tygodnie przed wyborami na u- 

rzędnika, który nie jest ustano- 
wiony przez prawo. 

Co to są wybory? 
To są dni przeznaczone na gło- 

sowanie na urzędników, którzy 
są nominowani na prawyborach. 

Kiedy się odbywają wybory? 
Wybory urzędników miejskich 

i szkolnych odbywają się co roku 
w kwietniu; powiatowych i sta- 

nowych urzędników co dwa la- 
ta w listopadzie. 

Nadzwyczajne wybory mogą 
się odbyć każdego czasu. 

Czy kobiety głosują zupełnie 
tak jak mężczyźni? 

Nie. Muszą mieć osobne baloty 
i osobne skrzynki na baloty, że- 

by nie głosowały na tych wszy- 
stkich urzędników, co i mężczy- 
źni. 

Kiedy kobieta jest amerykań- 
ską obywatelką? 

Kobieta jest amerykańską oby- 
watelką: 

Jeżeli była urodzoną na ame- 

rykańskiej ziemi. 
Jeżeli jej ojciec był obywate- 

lem niczem ona skończyła dwa- 
dzieścia jedin lit wieku. 

Jeżeli jej mąz jest obywatelem, 
albo 

Jeżeli wyjęła papiery obywa- 
telskie w ten sam sposób, jak i 
mężczyzna. 

W jaki sposób niezamężna ko- 
bieta może się naturalizować? 

Niezamężna kobieta, mająca 
ośmnaście lat może wypełnić 
"Deklaracye zamiarów", znanych 
powszechnie jako "pierwsze pa- 
piery", w dystryktowym sądzie 
państwowym, w okręgowym są- 
dzie powiatu Cook, albo w wyż- 
szym sądzie, (t. j. w jakimkol- 
wiek sądzie oprócz municypalne- 
go i apelacyjnego sądu). W tej 
deklaracyi jest wymienioną data 
i miejsce urodzin, zajęcie, płeć, 
wzrost etc., ostatnie miejsce po- 
bytu i przynależności poprzednio 
do danego kraju, a także nazwa 

okrętu, miejsce i data przybycia 
do Stanów Zjednoczonych. Te 
papiery muszą być wyjęte naj- 
mniej dwa lata przed zgłoszeniem 
się po drugie papiery, ale są nie- 
ważne, jeżeli ktoś zwleka z wyję- 
ciem drugich papierów siedem 
lat. Drugie papiery udzielają peł- 
nego obywatelstwa. 

Czy kobiety mogą piastować u- 

rzędy? 
Kobiety mogą zajmować pozy- 

cye tych urzędników, na których 
wolno im głosować, a także i kil- 
ka innych, jak n. p. sędziów po- 
koju, gdzie płeć nie jest wymie- 
niona jako kwalifikacya. 
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