Tekst 7: Ulotka pt. „Kaszubi” informująca o rozpoczęciu wydawania czasopisma „Zrzesz
Kaszëbskô” (Archiwum Państwowe w Bydgoszczy, Urząd Wojewódzki Pomorski w Toruniu,
sygn. 2496, k. 9)
(Wywiesić na widocznym miejscu)
Kaszubi!...
Żalicie jeden drugiemu i narzekacie. – Chociaż słuszne są Wasze żale i narzekania, to
jednak nie zmieniły one dotąd na lepsze tego opłakanego stanu rzeczy. Szukaliście obrony
i opieki w różnych partiach i towarzystwach, ale i te nadzieje Was zawiodły.
Czy już naprawdę nie ma dla nas, Kaszubów, żadnej drogi wyjścia, żadnego ratunku?
Oto jest tylko jeden jedyny ratunek: Pomóc możemy sobie jedynie sami
[wszystkie wytłuszczenia w oryginale – D.Sz.]. Jeżeli sami nie stworzymy sobie obrony, to
nikt inny nam jej nie da, ani dać nie może.
Jeszcze nie jest za późno, ale czas najwyższy, abyśmy nie dali się dłużej tumanić
i okłamywać obcym, ale raczej sami zabrali się do pracy nad sobą.
Aby stworzyć sobie skuteczną obronę, musimy się dobrze zorganizować, a aby się
móc zorganizować, musimy mieć przede wszystkim w ł a s n ą g a z e t ę i to niezależną
ani duchowo ani materialnie od żadnych czynników rządowych, ani partyjnych.
Temu staje się obecnie zadość. Otóż z dniem 1 maja br. wychodzić będzie taka gazeta
w Gdyni [pierwszy numer ukazał się 2 maja 1933 roku – D.Sz.], na razie 2 razy tygodniowo,
pod tyt.

„Zrzesz Kaszëbskô”
wraz z dodatkiem

„Chëcz Kaszëbskô”
W tej gazecie będzie mógł każdy Kaszuba głos zabierać i wypowiadać swoje żale
i bolączki, jako też stawiać swoje żądania. Do tego ma każdy obywatel prawo. Niech się
świat dowie, że żyje jeszcze lud kaszubski i niech się dowie jak się [mu] powodzi! Bliższe
dane wyczytać można z numeru okazowego, który się ukaże w pierwszych dniach kwietnia
[numer okazowy ukazał się 5 kwietnia 1933 roku – D.Sz.].
Pamiętajcie, że jest to pierwsza i jedyna gazeta redagowana w duchu kaszubskim!
Zapisywać ją można u każdego listonosza, w każdym urzędzie pocztowym już od 15
kwietnia, albo i wcześniej u naszych kolporterów. Prenumerata miesięczna – tylko 90 groszy.
Wydawcy „Zrzesz”
Drukarnia „Dziennika Gdyńskiego”

