
ESPERÀNTLSTJ 	IiTTEdJLPO 

Servo de u:A 

Palais Vilson - G e n è y e 	Svislando 

Adm.Jaro 1939 	 lielpo—Fando POT Genève, 	Decebro ±o) Cirk.let.N 5 	 Zarnenhofa Familio 

Al la Eserantistoj ilanaj, 

	

La sciioj pri la sie 	e Varsovio 
kaj giaj sekvoj prernigis la koron de raultaj S.spera•ntistoj. Louas 
ja en iu--ci urlo la iwriJJo arien.hof. 

V a r s o y i o , la Sefurbo pola, 
kie antat du jaroj Iuuvenis la .2sperontistoj por la Jubilea Ion-
&reso, estas en ruinoj Uia dissemit loaantaro  spertas m&llespe-
ron, su.ferojn koi'pajn kaj spiritajn Cu ni resta indiferentaj a1 
la krioj je helpo ? H e t Se estas ekster nia povo helpi iujn 
suferantojn, ni alrnenau k.lotodu tuj por plenami sanktan devon, 
kian ni sulias al la 

iarnilio 	de 	D — ro Zarnenhof 

Nek.redeblaj estas la infornaoj pri 
la Juda Rezervej o instalata en Centra Poluj o . ALdone al la ras-
leoj tiaj kondioj celas ce.rtan ekstermon (le la jada loantaro. 

Li £iceyas de diversaj flankoj kor-
tuajn informpetojn pri la ?amilio Zamenhof. Ti scii'is, ke sain-
ideanino en Sada francujo riceyis la permeson de la Franca Redis—
taro por ai-:cept e si Fratliion Ldia Zai -exaof. 1, ion do ni povas 
furi por savi la ceterajn ±'amilianojn, .vin personojn, kiaj sen 
tio eble pereas samkiel la plejiuulto de la pola ju.daro ? 

Nia servo jam entreprenis plurajn 
klopoojn por la intencota 11011)0. Tiu i helpo nur povas veni de 
ni Esperantistoj sen i a distingo. Sarae kid ni fans por hel-
pi samideanojn duin pasinta jaro, ni nun stanias 

lie 1 p  o - f u n don p o r Fa ra il i o Z an e nh 0f 

Tiu-6i fundo celas Lavii al la Familio Zamenhof plej eleraentajn 
vivrimedojn, eventuale e^c monon 1a la oirkonstancoj. Ûia kuel-
p0 al ai—tiu fando estas bonvenata. S e d u r a s 

La Estraro de IJEA iaj la cêteraj 
sabskribintoj 	'e alvokas partopreni al tia—& helpo per tuja 
kontnibuo 1apova. ii tannas nin al vi iuj kmi la kora peto 
H e 1 p  u. 	La interna ideo, la sento de danJemo oerte ne pereis 
spitd Siaj okazinta5oj. 

La Esperantista Interbelpo kun la 
Estraro de UEA klpodos pox plej racia enmanigo de la helpo espe-
rantista latt la kondi6oj de la siraila belpo por enloantoj de F0-
lujo. Pni la sinsevo e la ki3podado estus infoninata la Esperan-
tistaro per la azeto EP.11•.J kaj ceteraj esperantistaj gazetoj 
kiuj bonvolos represi koIrIaniiojn. 

La tata helpo estas farata sen de-
preno por kostoj de administrado, par cdrtii ïnaksimwaon de rime-
doj, sed 6efe helpa rapide xaj rnalavare 

Lun sinoeTaj sanideanaj salutoj. 

La Estraro de UEt 	L.IL. Liniger, Renaud nichez, 11.11. Ktlrsteiner, 
Oh. Rosen 	- 	Direktoro 	ns Jakob. 

Aprobas kaj subtenns 	D—no Edrriond Fnivat 	Ed. Stettler 
Jakob Sc}oaid, L.h. 	 1rofesor' P. .3ovet 	Jean ijorel. 


