
 

Lina Heilbruner 
Moltkstrasse, 40 
Friburg 
 

Friburg, 25 d’abril del 1940 
 

Conrad i Rosa Sontheimer 
Muntaner, 250 
Barcelona 
 
Estimats nens: 
 
Anava a escriure una carta adreçada a vosaltres quan he arribat la            
vostra carta del 20 d’abril. Ens hem alegrat moltíssim d’allò que ens            
expliqueu i de què sempre estigueu tan enfeinats. Tant de bo es            
recompensi tota la vostra feina! Gràcies a Déu he rebut notícies de            
Julius mitjançant una carta per avió. Diu que ara està molt millor.            
Espero que no torni a emmalaltir i que, encara que torni a guanyar             
una mica de diners, no vulgui marxar i llogar-se una habitació. Julius és             
encara massa jove per estar sol, és el que sempre li dic. A casa sempre               
ha tingut bons consells i deu seguir-los, però tinc por de la mala             
influència d’algunes persones. 
 
Hem perdut els visats, però la resposta és negativa fins que no            
tinguem els passaports. Les coses de Nuremberg encara no han          
arribat. Tot va massa lent. Només llavors podrem fer les llistes. Bé,            
segur que Conrad deu estar de viatge i estic segura que tindrà sort.             
Li enviem segells per la seva col·lecció i quan tinguem ocasió de tenir-ne             
més d’alguns amics us els enviarem. 
 
Se’m passen tantes coses pel cap, pense en tantes coses i, també            
penso que per vosaltres no ha de ser fàcil, però allò que importa és              
tenir salut.  
 
Vull escriure encara una carta a Nuremberg així que ja acabo,  
 
Moltíssimes besades 
La vostra Mare 



 

No només vosaltres heu d’escriure tanta correspondència.  
 
 

26 d’abril 
 

Encara no havia enviat la carta i mentrestant ha arribat la resposta            
dels papers de sortida. L’obtenció del passaport pot arribar a tenir un            
any de durada. Hem d’adreçar-nos a: 
 
Sol·licitud de viatge,  
Dr. E. Zimmermann,  
Kalsruhe.  
 
Ho intentarem altra vegada,  
 
Una altra besada,  
 

Lina 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Núm. 3229 



 

 
CARTA 2 

1. Quina és la principal preocupació de Lina Heilbruner? 
2. Què passa amb els visats? i amb els passaports? 
3. Geolocalitza la nova adreça a Friburg al teu mapa de Google Maps. 
4. Recorda què és el número que hi ha a peu de carta. 

 


