
 

Fèlix Sontheimer 

Dellmensingen 

Residència jueva 

KR. Ulm a. D. 

(Würt) 

 

Dellmensingen, 24 de juny  del 1942 

 

Conrad Sontheimer 

Muntaner, 250  

Barcelona 

 

Estimat Kurt: 

 

Acabo de llegir que la teva esposa està millor i que us podreu prendre unes merescudes vacances a la 

muntanya, de les quals segur que en recuperareu tota la fortalesa. El que m’expliques de Heinz i Paul 

em fa molta il·lusió. No he dubtat en cap moment de què els dos, que són nois molt vàlids i aplicats, 

tiraran endavant així com Fritz. M’ha preocupat molt no tenir notícies d’ells des de finals de 

novembre, i et demano que, o bé tu o bé els teus pares, que els hi seguiu les pistes. Estic segur que els 

hi anirà bé i potser estaven tan ocupats que no han tingut temps d’escriure. 

 

Pel que fa  a nosaltres, les coses van més o menys igual. Tenim un temps d’estiu fantàstic i podem 

anar a passejar pel jardí. Jo treballo una mica (de 9 a 12 als matins i de tarda de 4 a 6), la qual cosa em 

va molt bé per la salut. Aquí no m’he engreixat, he mantingut el meu pes, cosa que no ha passat amb 

alguns dels meus amics. A la mare li va relativament bé, s’ha integrat en l’ambient i té amigues.  

 

Em sap greu que no tinguis més notícies dels teus, i espero que els hi vagi molt bé, i que puguin estar 

com l’oncle Henry, al qual li va molt millor.  

 

Estic molt trist perquè Marianne hagi hagut d’abandonar la seva estança. M’agradaria posar-me en 

contacte amb ella. Li he escrit. Esperem que li arribi la meva carta.  

 

Si escrius a Heinz, Paul o Fritz, dóna’ls una forta abraçada de la meva part. Penso molt en els tres i 

espero que el futur els hi sigui favorable. 

 

A tu, estimat Kurt, et desitjo tot el millor, igual que a la teva esposa. 

 

Rep una forta abraçada del teu oncle,  

 

Fèlix 

Moltes salutacions als teus pares i l’oncle Henry. 
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CARTA 12 
1. Resumeix la carta de l’oncle Fèlix. 

 
 


