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жаць тыя самыя „lіsty państwowe“. Але польскі Сойм паводле сказанага артыкулу зусім сьвядома пазбаўляе ўсе меншыя групы насяленьня права карыстацца „дзяржаўнымі сьпіскамі“:
права гэтае мецімуць адно толькі тыя групы, якія здалеюць саматугам у шасьцёх выбарных акругох правясьці ў сойм дэпутатаў галасамі гэтае групы, лічанымі ў кожным окрузе
асобна. Калі беларусы, прыкладам, жывучы ў шасьцёх выбарных акругох, правядуць сваіх
паслоў адно ў трох акругох, дык усе галасы, пададзеныя ў трох другіх акругох тамтэйшымі
беларусамі, прападаюць і зусім ня лічацца.
Тое, што адносіцца да беларусаў, адносіцца да кожнае другое нацыянальнасьці. Але ёсьць
вельмі простая рада на тое, каб нацыянальным меншасьцям абараніцца ад такое крыўды:
усе яны павінны згаварыцца разам і ўлажыць супольны выбарны сьпісак, падзяліўшы
між сабою па справядлівасьці дэпутацкія месцы. Пры такім адзіным, супольным для ўсіх
„меншасьцяў“ сьпіску кандыдатаў у Сойм не прападзе ніводзін голас гэных „меншасьцяў“,
бо тады напэўна можна спадзявацца, што сьпісак пройдзе ў вымаганых законам шасьцёх
акругох.

Накід дэклярацыі аб заснаваньні Блёку нацыянальных меншасьцяў
Варшава, 17 жніўня 1922 г.
Дзеля выраўнаньня несправядлівасьці, учыненай нацыянальным меншасьцям у Польскай Дзяржаве выбарчаю ардынацыяй, мы, ніжэйпадпісаныя прадстаўнікі беларускай, нямецкай, расейскай, украінскай і жыдоўскай нацыянальнасьцяў, ствараем выбарчы блёк
нацыянальных меншасьцяў у Польскай Рэспубліцы (у акругах з нацыянальна мяшаным
насельніцтвам). З гэтаю мэтаю арганізуем Аб’яднаны Выбарчы Камітэт Нацыянальных
Меншасьцяў, у які кожная з нацыянальнасьцяў дэлегуе па тры прадстаўнікі.
Ад імя Блёку Беларускай, Украінскай і Расейскай нацыянальнасьцяў
Антон Луцкевіч
Самуіл Падгорскі
Мікалай Сярэбранікаў
Ад імя нямецкай нацыянальнасьці
Старшыня Цэнтральнага аб’яднаньня нямецкіх арганізацыяў у Польшчы Наўман
Старшыня нямецкага прадстаўніцтва (Abgeordnung) у Сойме Гасбах
Ад імя жыдоўскай нацыянальнасьці
За часовую Жыдоўскую нацыянальную Раду Грунбаўм
За Жыдоўскую народную партыю1 Прылуцкі
За Саюз артадоксаў Кіршбраўн, Даўчэр2

Адозва Беларускага Цэнтральнага Выбарнага Камітэту
ГРАМАДЗЯНЕ!
9 гэтага жніўня ў месьце Вільні заснаваўся БЕЛАРУСКІ ЦЭНТРАЛЬНЫ ВЫБАРНЫ КАМІТЭТ для ўсіх Беларускіх зямель у межах Польскае Рэспублікі.
Камітэт прыступіў ужо да арганізацыі выбараў, маючы на мэце правясьці ў Сойм і Сэнат
дэпутатаў, якія шчыра будуць бараніць нацыянальныя правы беларускага народу, правы

