
 

Henry Sontheimer 
310 West 79th Street 
Nova York 

Nova York, 18 de juny del 1943 
 

Conrad i Rosa Sontheimer 
Muntaner, 250 
Barcelona 
 
Estimat Conrad,  
 
Vaig rebre la vostra carta del 22 de maig, i mentrestant vaig rebre també 
la carta dels teus pares des de La Havana. Estic content de saber que s’hi 
trobem bé. Per altra banda, tinc bones notícies per donar-te que crec que 
alegraran la teva esposa. L’última carta que vaig rebre de Julius, amb el 
qual estem contínuament en contacte, era per comunicar-te el següent: 
 

“Dissabte vaig rebre el títol de l’escola de ràdio. He obtingut el diploma 
d’operador de ràdio. Estic sobre el terreny fent pràctiques amb el general. 
L’entrenament es cada vegada més intens” 
 
Estic segur que l’entrenament que està fent amb l’Exèrcit l’està fent més fort 
en tots els sentit. Poques vegades m’havia parlat d’aquesta manera. 
 
Pel que fa als nois, tot segueix bé. Carl i Eleanor segueixen endavant amb els 
seus plans. Tinc correspondència freqüent des de Tel Aviv d’Edith i Franz. 
M’expliquen com creixen els seus nens. 
 
Fritz, el fill de Fèlix, s’ha allistat a l’Exèrcit. Estan preocupats perquè no 
tenen cap notícia del seu pare, ni de la seva àvia, ni del seu oncle Max i la 
seva esposa. 
 
Per altra banda, les notícies de Marianne són aterridores.Sabeu alguna cosa 
de la família de Praga? Em vas dir que estaven a Theresienstandt. 
Escriu-me, per favor, les adreces perquè pugui posar-me en contacte amb ells. 
Espero que aquesta carta us arribi abans que l’última que us vaig enviar. Si 
teniu noves notícies, escriviu-me de seguida.  
 
Fes una forta abraçada a Rosita i comenta-li tot el que t’he dit de Julius. 
Una abraçada molt forta també de Tess, 

 
Oncle Henry 



 

 

CARTA 1 
1. Que explica l’oncle Henry sobre Július? On penses que treballa ara el germà de 

Rosita? 
2. Repassa una mica la història de la família, què diu? 

 

 


