
 

Ella Lehmann 
Ben Yehuda, 56 
Tel  Aviv 
 

Tel Aviv, 6 de juny del 1939 
 

Max i Rosa Sontheimer 
Theodorstrasse, 9 
Nuremberg 
 
Els meus estimats Max i Rosa: 
 
La meva carta en la que us explicava que Dorel havia conegut a Morris suposo 
oque ja l’heu rebuda. Avui us escric per donar-vos l’alegre notícia de què Dorel i 
Morris s’han promès. Estic molt contenta per ella i estic feliç de poder donar el sí en 
el vostre nom. Edith i Franz (el meu gendre) ja han conegut Morris i estan 
encantats amb ell, com jo. Farem una boda senzilla, només la família i els amics més 
íntims. El que vulgueu fer vosaltres allí ja m’ho comunicareu.. 
 
Per si voleu anunciar-ho en alguna revista de la comunitat jueva us donaré el nom 
complet: Morris Baume de Manheim 
 
Us passo a Dorel, que us vol escriure. 
 
Bé, estimats, sóc la dona més feliç del món i puc assegurar-vos que 
Morris i jo ens estimem intensament. Vosaltres ja sabeu que no em deixo 
emportar només per una atracció física, sinó per la manera de ser de les 
persones, i Morris és encantador.  
 
M’agradaria poder comptar amb vosaltres aquí, la boda es realitzarà 
d’aquí a dos mesos, però si no podeu venir, ens casarem ja, perquè no 
volem esperar més temps.  
 
Per al casament m’ho he de fer tot, però Morris m’ha dit que es casaria 
amb mi encara si portés només una camisa de dormir. M’estima i jo 



 

l’estimo moltíssim. Ara hem d’estalviar, però gràcies a Déu ell guanya un 
bon sou.  
 
La tieta Ella ens ajudarà a arreglar el pis com ho van fer amb tu fa 
trenta anys, mamà, i Edith més que una cosina sembla una germana per 
a mi. Estic increïblement agraïda. 
 
 
Dorel ha marxat amb Morris i jo acabaré la carta. Ara només en cal tenir el vostre 
visat per entrar a Palestina, per la vostra felicitat i per la nostra. 
 
La documentació ha d’arribar en els propers dies,  
 
Un petonàs,  
 

Ella i Dorel 
 
 



 

 
CARTA14 
 

1. Apareix un nou personatge: Ella Lehmann, qui és? Marca’l a l’arbre genealògic. 
2. Quin és el motiu d’escriure aquesta carta per part d’Ella i Dorel. 
3. Completa l’arbre de família amb els nous noms que s’aporten. 
4. Geolocalització: busca informació de: 

a. La nova adreça a Nuremberg de Max i Rosa 
b. L’adreça a Tel Aviv d’Ella 

Anota tota la informació al teu mapa personal del Google Maps. 

 
 


