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Republikańska Hiszpanja znajduje sie ̨ w niebezpieczeństwie. Codziennie opowiadaja ̨ o
bohaterskich czynach, dokonywanych dla jej ocalenia. Mimo to coraz bardziej zacieśnia
sie ̨ krag̨ dokoła Madrydu.

Powiadaja ̨niektórzy, że Hiszpanja jest daleko: „cóż nas wobec tego obchodzić moga ̨wy-
padki, jakie tam zachodza,̨ kiedy każdy zpośród nas patrzy ze strachem na zmiany, jakich
bed̨zie musiał dokonać w swym budżecie w zwiaz̨ku z dewaluacja franka?”

Hiszpanja jest dostatecznie blizka. Wynik wojny domowej w Hiszpanji zadecyduje o na-
szym losie. Nic nie rozpowszechnia sie ̨tak szybko jak faszyzm, który gwałci wszelkie prawa
państwowe i mied̨zynarodowe.

Jeżeli zwycież̨a ̨ powstańcy, którzy wysyłaja ̨ przeciwko ludowi hiszpańskiemu marokań-
czyków, uzbrojonych przez faszystowski Włochy i hitlerowskie Niemcy, to czemóżby rek-
cja krajów demokratycznych nie miała ich naśladować? Jeżeli nasi sas̨iedzi z zachodu stra-
ca ̨ swe prawa obywatelskie, zdobyte z tak wielkim trudem, to czyż możecie przypuszczać,
iż Szwajcarja, otoczona ze wszech stron przez kraje faszystowskie, potrafi zachować swój
ustrój demokratyczny i swoja ̨wolność?

Sprawa hiszpańska jest również wasza ̨ sprawa!̨
Wasza ̨ jest sprawa, robotnicy, rzemieślnicy, handlowcy i rolnicy, zachować śród chaosu

świata, który rownież i nam sie ̨ udzielił, porzad̨ek, równowage ̨ i równość.
Sprawa ta jest również wasza, uczeni, artyści, pedagodzy, którzy żyjecie życiem ducho-

wem i pragnienie duch pobudzać! Czyż istnieje coś bardziej niezbed̨nego dla życia umysło-
wego niż wolność? Cóż to jest za myśl, jeżeli nie jest myśla ̨ wolna?̨ Cóż to jest za wycho-
wanie, które nie ma prawa tworzyć ludzi wolnych? Cóż to jest za sztuka, jeżeli na służyć
władze ̨ dzierżac̨ym? Jest to właśnie ten duch wolności, którego bronia ̨ i dla którego umie-
raja ̨ codzień setki i tysiac̨e rewolucjonistów hiszpańskich.

Sprawa hiszpańska jest wasza ̨ sprawa,̨ obywatele szwajcarscy! Oszuści polityczni ape-
luja ̨ do waszego patrjotyzmu, chcac̨ przyciag̨nać̨ sympatje wasze na strone ̨ nacjonalistów
hiszpańskich. Lecz prawdziwymi obrońcami ludu hiszpańskiego sa ̨ właśnie ci obywatele,
którzy walcza,̨ bez broni prawie, przeciwko legji cudzoziemskiej. Nastap̨iła chwila zdema-
skowania nacjonalizmu.

We Francji partje narodowe oczekuja ̨ z niecierpliwościa ̨ zwycies̨twa faszystów. Wiedza ̨
oni bowiem, ze faszystowska Hiszpanja nie bed̨zie mogła być opora ̨ dla ich najbardziej za-
ciet̨ych wrogów. W Szwajcarji partje narodowe robia ̨ wszystko możliwe, aby udaremnić
wszelka ̨ akcje pomocy dla Hiszpanji; albowiem wiedza ̨ oni doskonale, że broniac̨ swej wol-
nosci, lud hiszpański, broni rownież tego, co stanowi kwintesencje ̨ naszej ziemi szwajcar-
skiej.

Co tworzy jedność naszego kraju? Jez̨yk? Rasa? Religja? Przyroda? Historja? Jedność
Szwajcarji opiera sie ̨ wyłac̨znie na duchu demokratycznym; Idea, której broni lud hisz-
pański, jest idea ̨ naszego narodu.

Ponieważ sami nie możemy brać bezpośredniego udziału w walce, winniśmy: przynaj-
mniej „pomagać”. Należy przyjść z pomoca,̨ okazywać nasza solidarność. Potrzebne sa ̨cie-
płe ubrania na zime ̨ buciki, mleko zkondensowane, środki opatrunkowe.

Codzień, co godzine ̨ umieraja ̨ tam ludzie za nasza ̨wspólna ̨ sprawe.̨
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Czekamy na was. Przyjdźcie póki czas…
W celu skoordynowania i wzmożenia solidarności, utworzyliśmy Stowarzyszenie Przy-

jaciół Hiszpanji Republikańskiej, reprezentujac̨e wszystkie tendencje antyfaszystowskie.
W skład zarzad̨u obecnego wchodza,̨ mied̨zy innymi, nastep̨uje osobistości: p. Andrzej Ol-
tramare, profesor uniwersytetu Genewskiego;. J.Weigle, profesor uniwersytetu; mecenas
M.A.Dupont, mecenas J.Vincent i inni.
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