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Rodziny Langfusów i Szternfinklów
Była  duża  rodzina  Langfusów  w  Lublinie,  ojciec  [tej  nauczycielki]  miał  biuro
[rachunkowe],  robił  buchalterię dla [właścicieli]  tych małych sklepów, co musieli
[płacić] podatki i to wszystko, to on to robił dla nich, zamiast żeby każdy sklep czy
każdy warsztat miał swojego buchaltera. I był dość bogaty, [miał] troje dzieci. Jeden
Szymek, on tutaj skończył agronomię i  zginął w wypadku samochodowym, drugi
Arnold, Noldek go wołali, to on był w Szwajcarii. A ta najmłodsza była w Lublinie, w
Warszawie skończyła [szkołę]  i  była nauczycielką przyrody. Była bardzo ładna i
mówiono, że jest najlepszą partią. Później wyszła za mąż za jednego, przeżyła wojnę
i tu była. Mina, Mina Langfus, zdaje się. Mieszkaliśmy w jednym domu.
Arnold był  w Szwajcarii  i  później  się ożenił  z jedną lublinianką, wdową, też była
bardzo ładna. Szternfinkiel, Hanka Szternfinkiel. Też przeżyła. Pobrali się, mieszkali
we Francji, mieli córkę. Ona napisała książkę, po francusku pisała. Dostała jakąś
[nagrodę]. A te książki były wszystkie o tym, co było w czasie wojny.
[Szternfinklowie] mieli na rogu Probostwa i Lubartowskiej takie dwa domy aż do rzeki,
dzisiaj [jej] nie ma. [To] byli też bogaci ludzie. Jedna [Szternfinklówna] miała męża,
[który] nazywał się Słuszny. Ten Słuszny był komunistą, jak myśmy wrócili do Lublina
[po wojnie], to [spotkaliśmy go w] komitecie [żydowskim]. Poszliśmy do tego komitetu
z bratem, nie mieliśmy grosza przy duszy, byliśmy oberwani. To on się ucieszył, [że
nas spotkał],  dostaliśmy nowe ubranie. Ja mówiłem, że jadę do Palestyny, a on
mówił: – Nie, zostań tutaj. Będziemy tu budować państwo socjalistyczne. I tak dalej.
Pod koniec on tu przyjechał i tu umarł. I ona też, ta Szternfinklówna.
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