
 

Julius Heilbruner 
Moltkstrasse, 40 
Fribrug 
 

Friburg, 2 d’abril del 1939 
Kurt i Rosl Sontheimer 
Muntaner, 476 
Barcelona 
 
Estimada Rosl i estimat Kurt: 
 
Moltíssimes gràcies pel vostre telegrama on, malauradament, no he pogut constatar que 
la nostra trobada no seria possible, i la veritat, és que se’m va una mica difícil 
acomiadar-me de vosaltres per carta, ja que m’havia alegrat molt pensant en la nostra 
trobada. Volia respondre immediatament al telegrama, però em va resultar impossible. 
Mamà ha estat tota la setmana al llit amb una grip, i ja us podeu imaginar la feina que 
he tingut. Gràcies a Déu està millor i pot ja estar aixecada. 
 
L’hora de l’acomiadament està cada vegada més a prop. Avui és el meu últim dia aquí i 
demà de matí a les 8:07 h. me’n vaig en tren fins Hamburg. Acomiadar-me se’m fa 
doblement difícil perquè no sé quan papà i mamà podran trobar-se amb mi, i això em 
preocupa moltíssim. Ahir a la nit vaig celebrar una festa amb els amics. Em van fer 
tants regals que ha hagut de fer una altra maleta. 
 
Estimat Kurt, altra vegada m’agradaria donar-te les gràcies per la fantàstica manta de 
viatge que em van enviar els teus pares des de Nuremberg. Els teus pares va ser 
tan atents que mai oblidaré aquelles meravelloses hores que vam estar junts. És un 
regal que significa molt per mi. És un record constant vostre. Juntament amb el regal 
em van donar uns segells per Kurt i unes fotografies per vosaltres. 
 
Estimada Rosl, és cert que fins ara he escrit molt poc perquè mamà ja s’encarregava 
de la correspondència, però ara m’agradaria que, ja que tots estem separats, 
romanguem units mitjançant les cartes. 
 
Encara des de casa nostra, us desitjo el millor,  
 
Molts petons,  

Julius 



 

Estimats nens: 
 
Amb la marxa de Julius m’he quedat buida, és com si tot hagués mort per 
nosaltres. Estic molt trista. Aquestes últimes setmanes han estat per 
oblidar. Sé que últimament no he estat massa pendent del correu i de 
l’enviament de paquets. Si Déu vol i torno a animar-me me n’ocuparé una 
altra vegada. Sé que és el millor per Julius, però no puc estalviar-me la 
tristesa.  
 
Us envio la seva nova direcció: 
 
℅ Mr. Arthur Dittler 
161 West 75th. 
Nova York 
 
   



 

 
CARTA 7 
 

1. Recordes Július? Marca el seu nom a l’arbre genealògic que has elaborant. 
2. Quin és el motiu d’aquesta carta per Kurt i Rosl? 
3. On creus que hi va? 
4. Com se sent la seva mare? 

 


