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Scope and content of collection 
This collection contains records of the Paper Wholesale Company in Czestochowa including financial 

books of departments, related to: bookkeeping, sales and employment. The founders of the 
company were: Leopold Kohn, Józef Markusfeld, Juliusz Schleicher, Gustaw Heyman, Alfred 
Kohn, Antoni Markusfeld and Stanisław Markusfeld. Initial capital amounted to 35,000 Polish 
zlotys divided into 100 shares of 350 zlotys each. There were many Jews among the staff and 
customers of this company who were later victims of the Holocaust. 

 
 
Administrative Information  
 
Restrictions on access:  No restrictions on access. 
 
Restrictions on reproduction and use:  Reproduction of more than 100 pages of copies of documents 

for researchers or other institutions requires a written permission of the General Director of the 
State Archives of the Republic of Poland. Publication of more than 10 complete documents in an 
individual work requires the written authorization of the General Director. The Museum may 



not publish any archival material obtained from the General Director, including specific archives 
under his control, on the Internet, the World Wide Web, or any other publicly accessible on-line 
network without the written permission of the General Director. Citation of the materials in any 
publication must refer to the Museum and the Polish State Archives and must include the name 
of the archival group and catalogue number of the originals. 

 
Preferred citation:  Preferred citation for USHMM archival collections; consult the USHMM website 

for guidance. 
 
Acquisition information: Source of acquisition is the Archiwum Państwowe w Częstochowie, 

Poland, Sygn. 152. The United States Holocaust Memorial Museum received the filmed 
collection via the United States Holocaust Memorial Museum International Archival Programs 
Division in 2014. 

 
Existence and location of originals: Archiwum Państwowe w Częstochowie 
 
Processing history: Processed by Aleksandra Borecka, 2014. 
 
 
System of arrangement 
Selected records are arranged in two series: 1. Bookkeeping books, 1932-1938; 2. Employees records, 

1936-1938. 
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CONTAINER LIST 
 

Założycielami firmy  byli: Leopold Kohn, Józef Markusfeld, Juliusz Schleicher, Gustaw Heyman, 
Alfred Kohn, Antoni Markusfeld oraz Stanisław Markusfeld. Kapitał zakładowy wynosił 35.000 zł, 
podzielony na 100 udziałów po 350 zł każdy. Celem Spółki było prowadzenie hurtowego i 
detalicznego handlu papierem oraz innymi artykułami wchodzącymi w zakres branży 
papierniczej. Hurtownia stanowiła odrębną jednostkę prawną i gospodarczą organicznie 
niezależną od Spółki Komandytowej Fabryki Papieru i Młyny w Częstochowie. Zachowane 
jednostki zawierają księgi działów: księgowość, sprzedaż i zatrudnienie. Wśród zatrudnionych 
oraz kontrahentów było wiele osób pochodzenia żydowskiego, które były ofiarami Holokaustu. 



 
 

1 Dziennik (księgowość), akta za 1932-1932, (283 karty) [w dziennikach znajdują się 
informacje o różnego rodzaju rachunkach, dla kogo one został wystawione, na jaki towar, 
a także na jaką kwotę. Pojawia się również informacja o mieście z którego pochodził 
kupiec. Wśród kupców/właściciel zakładów dla których wystawiane były rachunki 
występuje wiele osób pochodzenia żydowskiego (np. M. Biber, Iz. Rosenthal, K. 
Zichtenberg, Ch. Rozenbaum,  J. Kornblum, D, Weissman, W. Mendelson, H. Gilberstein i 
wielu innych). Jednak informacje o nich ograniczają się do wspomnianych wyżej danych] 

 
2 Dziennik (księgowość), akta za 1933-1933, (ok. 300 kart) [w dziennikach znajdują się 

informacje o różnego rodzaju rachunkach, dla kogo one został wystawione, na jaki towar, 
a także na jaką kwotę. Pojawia się również informacja o mieście z którego pochodził 
kupiec. Wśród kupców/właściciel zakładów dla których wystawiane były rachunki 
występuje wiele osób pochodzenia żydowskiego (np. M. Biber, Iz. Rosenthal, K. 
Zichtenberg, Ch. Rozenbaum,  J. Kornblum, D, Weissman, W. Mendelson, H. Gilberstein i 
wielu innych). Jednak informacje o nich ograniczają się do wspomnianych wyżej danych] 

 
3 Dziennik (księgowość), akta za 1936-1936, (ok. 300 kart) [w dziennikach znajdują się 

informacje o różnego rodzaju rachunkach, dla kogo one został wystawione, na jaki towar, 
a także na jaką kwotę. Pojawia się również informacja o mieście z którego pochodził 
kupiec. Wśród kupców/właściciel zakładów dla których wystawiane były rachunki 
występuje wiele osób pochodzenia żydowskiego (np. M. Biber, Iz. Rosenthal, K. 
Zichtenberg, Ch. Rozenbaum,  J. Kornblum, D, Weissman, W. Mendelson, H. Gilberstein i 
wielu innych). Jednak informacje o nich ograniczają się do wspomnianych wyżej danych] 

 
4 Dziennik (księgowość), akta za 1936-1936, (ok. 300 kart) [w dziennikach znajdują się 

informacje o różnego rodzaju rachunkach, dla kogo one został wystawione, na jaki towar, 
a także na jaką kwotę. Pojawia się również informacja o mieście z którego pochodził 
kupiec. Wśród kupców/właściciel zakładów dla których wystawiane były rachunki 
występuje wiele osób pochodzenia żydowskiego (np. M. Biber, Iz. Rosenthal, K. 
Zichtenberg, Ch. Rozenbaum,  J. Kornblum, D, Weissman, W. Mendelson, H. Gilberstein i 
wielu innych). Jednak informacje o nich ograniczają się do wspomnianych wyżej danych] 

 
5 Dziennik (księgowość), akta za 1936-1936, (ok. 300 kart) [w dziennikach znajdują się 

informacje o różnego rodzaju rachunkach, dla kogo one został wystawione, na jaki towar, 
a także na jaką kwotę. Pojawia się również informacja o mieście z którego pochodził 
kupiec. Wśród kupców/właściciel zakładów dla których wystawiane były rachunki 
występuje wiele osób pochodzenia żydowskiego (np. M. Biber, Iz. Rosenthal, K. 
Zichtenberg, Ch. Rozenbaum,  J. Kornblum, D, Weissman, W. Mendelson, H. Gilberstein i 
wielu innych). Jednak informacje o nich ograniczają się do wspomnianych wyżej danych] 

 
11  Księga sprzedaży, akta za 1936-1936, ok. 250 kart [Wśród kupców, właścicieli zakładów 

rzemieślniczych występują osoby pochodzenia żydowskiego, np. B. Btotmann, I. 



Rauchman, I. Rozenfhal, A. Edelsburg, G. Linefeld, W. Mendelson i wiele innych. Są  to 
jednak materiały typowo wytwórcze gdzie informacja o danej osobie ogranicza się do 
inicjału imienia i nazwiska a w przypadku firmy do jej nazwy. Ponadto wymieniony jest 
sprzedany towar, jego wielkości/ilość, a także cena] 

 
12     Księga sprzedaży, akta za 1936-1936, ok. 350 kart  [Wśród kupców, właścicieli zakładów 

rzemieślniczych występują osoby pochodzenia żydowskiego, np. B. Btotmann, I. 
Rauchman, I. Rozenfhal, A. Edelsburg, G. Linefeld, W. Mendelson i wiele innych. Są  to 
jednak materiały typowo wytwórcze gdzie informacja o danej osobie ogranicza się do 
inicjału imienia i nazwiska a w przypadku firmy do jej nazwy. Ponadto wymieniony jest 
sprzedany towar, jego wielkości/ilość, a także cena] 

 
 
13    Księga sprzedaży, akta za 1935-1937, ok. 470 kart [Wśród kupców, właścicieli zakładów 

rzemieślniczych występują osoby pochodzenia żydowskiego, np. B. Btotmann, I. 
Rauchman, I. Rozenfhal, A. Edelsburg, G. Linefeld, W. Mendelson i wiele innych. Są  to 
jednak materiały typowo wytwórcze gdzie informacja o danej osobie ogranicza się do 
inicjału imienia i nazwiska a w przypadku firmy do jej nazwy. Ponadto wymieniony jest 
sprzedany towar, jego wielkości/ilość, a także cena] 

 
14  Dziennik sprzedaży, akta za 1938-1938 [Wśród kupców, właścicieli zakładów 

rzemieślniczych występują osoby pochodzenia żydowskiego. Są  to jednak materiały 
typowo wytwórcze gdzie informacja o danej osobie ogranicza się do inicjału imienia i 
nazwiska a w przypadku firmy do jej nazwy. Ponadto wymieniony jest sprzedany towar, 
jego wielkości/ilość, a także cena] 

 
15 Lista stanu zatrudnienia na rok 1936, 16 kart [wśród pracowników występują osoby 

pochodzenia żydowskiego m.in. Leibek Silman, Mojżesz Lipszyc, Josek Zojwicz, Abram 
Czarny, Szmul Jungerman. Poza nazwiskiem pracownika wymieniony jest dzienny zarobek, 
ilość przepracowanych dni, a także ogólny zarobek tygodniowy. Informacje podawane w 
Tabeli]  

 
16 Lista stanu zatrudnienia na rok 1936, 10 kart [wśród pracowników występują osoby 

pochodzenia żydowskiego m.in. Leibek Silman, Mojżesz Lipszyc, Josek Zojwicz, Abram 
Czarny, Szmul Jungerman. Poza nazwiskiem pracownika wymieniony jest dzienny zarobek, 
ilość przepracowanych dni, a także ogólny zarobek tygodniowy. Informacje podawane w 
Tabeli]  

 
 


