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варшаўскімі верхаводамі, прымусяць вас заплаціць страшэнную цану за кожын за іх жа пададзены на выбарах голас: выбіраючы іх кандыдатаў, паслухмяных Варшаве, вы самі сабе
наложыце пятлю на шыю, самі сабе выкапаеце магілу.
Верце і падавайце свой голас адно толькі за сьпісак Блёку Нацыянальных Меншасьцей № 16, дзе кандыдатаў упіша згодна з вашай воляй Беларускі Цэнтральны Выбарны
Камітэт.

Фальшывае самаўпраўленьне
Мы ўжо пісалі ў „Звоне“1 аб тым, што на выбарах у гмінныя рады, якія адбываліся гэтым
летам, шмат дзе народ выявіў вялікую сьвядомасьць і павыбіраў людзей, што безумоўна будуць бараніць народныя патрэбы і правы ад усіх, хто будзе пасягаць на іх. Склад гмінных
рад часта–густа бывае цяпер чыста беларускі. У рэзультаце там, дзе дагэтуль гаспадарылі назначаныя ўладай палякі — паны і паўпанкі, дзе школы беларускія зачыняліся і разганяліся,
дзе ўрадовая статыстыка знаходзіла адно толькі „польскае“ насяленьне, — там цяпер зычна гудзіць беларускі голас, і новыя гмінныя рады выракаюцца гвалтам заведзеных польскіх
школ, пастанаўляюць адкрываць беларускія школы. Ня будзем пералічаць усіх тых месц,
дзе народ беларускі здалеў на выбарах гмінных рад выявіць сваё аблічча. Даволі адзначыць,
як прыклад, хоць бы Пастаўскую гміну, якая пастанавіла адкрыць 16 беларускіх школ, —
а такіх гмін усё больш прыбывае.
Выяўленьне[м] права выбарнасьці ў гміне зьяўляецца, паміж іншым, права выбару
войта. Гэта зусім цьвёрда ўстаноўлена законам. Зусім зразумела, што раз склад гміны —
беларускі, дык гмінная рада выбірае за войта свайго ж беларуса. Вось гэтага польская
адміністрацыя сьцярпець ня можа: у такіх прыпадках старасты2 ня толькі не зацьвярджаюць выбарных войтаў, а проста назначаюць угодных сабе людзей на гэтае выбарнае становішча. Цікавы прыклад гэткага нарушэньня выбарнасьці дае Нова–Пагосцкая
гміна.
Тутака ўлетку гміна выбрала за войта свайго чалавека, Чарвінскага (8 галасоў за і 2 проці).
Стараста адмовіўся зацьвярдзіць яго і загадаў зрабіць новыя выбары. На другіх выбарах ізноў
выбралі таго ж Чырвінскага, але цяпер ужо аднагалосна; за яго падалі свае галасы і тыя,
хто раней быў проці яго. Стараста ізноў не зацьвярдзіў яго і безь ніякіх выбараў назначыў
за войта суседняга паўпанка Федаровіча. Ды гэтага пану старасьце выдалася мала: каб забраць у рукі непакорную гмінную раду, выселілі даўнейшага пісара — тутэйшага чалавека і на яго месца насадзілі новага, выпісанага ажно з Каліша.
Мы гаворым аб Новым Пагосьце, як аб прыкладзе, бо гэта ж цэлая напярод задуманая
сыстэма нішчэньня беларускага ўплыву на самаўпраўленьне. З гэтай сыстэмай можна змагацца толькі адным спосабам: у Сойме і Сэнаце. А дзеля гэтага яшчэ раз скажам: глядзіце,
беларусы, каб паслалі туды такіх дэпутатаў, якіх не перакупяць ні панская ласка, ні
грошы, ні ўсялякія пасулы і абяцанкі.
Дык жа ўсе на выбары — дружна, адналіта як сьцяна!
Усе падавайце галасы за сьпісак, які абвесьціць Беларускі Цэнтральны Выбарны
Камітэт.

Самі за сябе!
У часе прадвыбарнае агітацыі па Зямлі Беларускай будзе выступаць вялікая чарга розных партыяў.

