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Změ na ná zvu ŽNO se od ra zi la i v le gen dě je jích po moc ných ra zí tek, kte rá exis tu jí v ně ko li ka va rian tách:
1. do úno ra 1943 byla po uží vána pů vod ní ra zít ka s le gen dou: „Antwort nur durch Jüd. Kultusge meinde

Prag“ a „Antwort nur in deutscher Spra che durch Jü dische Kultusge meinde Prag“. To to ra zít ko se
za cho va lo i s chy bou, mís to „durch“ by lo uve de no „duch“;

2. čtyřřádko vé ra zít ko s le gen dou: „Antwort nur über den Ältestenrat der Ju den in Prag V Phi lipp de
Monteg. 18“, pří pad ně „… Monte gasse 18“;

3. čtyřřádko vé ra zít ko s le gen dou: „Antwort nur an den Ältestenrat der Ju den in Prag V Phi lipp de
Monteg. 18.“;

4. čtyřřádko vé ra zít ko s le gen dou: „Rückantwort nur auf Postkarten in deutscher Spra che über den
Ältestenrat der Ju den in Prag V. Phi lipp de Monte Gasse 18.“.

Ra zít ka pod bo dem 2. až 4. byla po uží vána sou běž ně v le tech 1943 - 1945 a kaž dé mě lo ně ko lik 
ty po vých va ri ant. Ozna čo va la se ji mi veš ke rá ko res pon den ce smě řu jí cí z ghet ta na úze mí pro tek to rá tu
vy jma do pisnic do ru čo va ných pro střed nic tvím po bo ček ŽNO v pro tek to rá tu, a to až do je jich po stup né -
ho zru še ní.

Do pisni ce pro chá ze jí cí po boč ka mi by ly opatřo vá ny ra zít ky s dvoj ja zyč nou le gen dou „Ältestenrat der
Ju den in Prag Aussenstelle … (ná sle do val míst ní ná zev) … Ži dov ská ra da star ších v Pra ze Po boč ka … “.
Ra zít ka se dě lí na dva zá klad ní ty py - úřed ní a po moc ná ra zít ka po boč ky. Úřed ní ra zít ka po bo ček mě la tři
ob vyk lé va ri an ty:
1. kru ho vá ra zít ka (Uher ský Brod, Olo mouc). Dvoj ja zyč ný text byl vsa zen do kru hu. Míst ní ná zev, opět

dvoj ja zyč ně, byl umís těn upro střed ra zít ka pod ži dov skou hvěz dou;
2. jed no du chá čtyřřádko vá dvoj ja zyč ná ra zít ka. Míst ní ozna če ní by lo sou čás tí tex tu. Jde o nej ví ce po -

uží va ný typ (Hra dec Krá lo vé, Ko lín, Br no ad.);
3. dvojřádko vá ra zít ka s pou ze ně mec kým tex tem (Olo mouc).

Úřed ní ra zít ko po boč ky by lo v ně kte rých pří pa dech nahra zo vá no po moc ným ra zít kem pro evi den ci
ko res pon den ce z ghet ta. V le gen dě ra zít ka byl text „Ältestenrat der Ju den in Prag Aussenstelle - Ži dov -
ská ra da star ších v Pra ze Po boč ka“. Míst ní ozna če ní by lo umís tě no vně tex tu. Ra zít ko by lo ob dél ní ko vé
s rá meč kem a rub ri ka mi „Akt/spis“, „Eingang/Do šlo“ a „G.Z. Čj.“ pro do pl ně ní pří sluš ných úda jů. Zná -
mo je je ho po uží vá ní na po boč ce v Klad ně.

Praž ským ad re sá tům by ly do pisni ce z ghet ta do ru čo vá ny ku rý ry ŽNO ne bo ode sí lá ny poš tou. Mimo -
praž ským pří jemcům by ly za sí lá ny hro mad ně na pří sluš né po boč ky, od kud by lo je jich do ru če ní za jiš tě -
no stej ným způ so bem. Po je jich po stup ném ru še ní by ly do pisni ce ode sí lá ny poš tou pří mo z Pra hy. Po -
sí la ly se již vypla ce né, pro míst ní styk 50ha lé řo vou pro tek to rát ní poš tov ní znám kou a v dal ší do pra vě
60ha lé řo vou. Znám ky by ly orá že ny běž ný mi den ní mi po da cí mi ra zít ky poš tov ních úřa dů. V rám ci pro tek -
to rát ních pro ti ži dov ských na ří ze ní moh ly být do pisni ce po dá vá ny pou ze na po štov ním úřa du Pra ha 3
v Ostrov ní uli ci, kte rý byl ur čen ta ké pro ži dov ské oby va tel stvo Vel ké Pra hy a na víc na po štov ním úřa -
du Pra ha 2 v Kap ro vé uli ci, kte rý byl ur čen pro lis tov ní styk ŽNO.57

Lis tov ní styk me zi pro tek to rá tem a ghet tem v období 16. 9. 1942 - 6. 5. 1945
Do ghet ta do chá ze ly do pisni ce přes ŽNO v Pra ze, kte rá mě la po vin nost in for mo vat ode sí la te le v Pra ze
a po boč ky o změ nách poš tov ní ho sty ku s Te re zí nem. Prv ním zná mým pra me nem s pí sem nou in struk cí
po bočkám byl do da tek k ne do cho va né vy hláš ce z 27. 5. 1943. Da to ván byl 29. 5. 1943. Za ka zo val uvá dět
v tex tu sdě le ní zmín ky o po č tu ode sí la ných do pisnic a ba lí ků do ghet ta, po sí lat jed no mu pří jem ci ví ce do -
pisnic ob dob né ho ob sa hu a po dá vat jich vět ší po čet na jed nou. Do pisni ce, je jichž sdě le ní by lo psá no stro -
jem, moh ly být po de psá ny tuž kou ne bo pe rem, ni ko liv však ba rev nou tuž kou. V pří pa dě do pisni ce psa né
tuž kou ne bo in kous tem mu sel být zvo le ný způ sob za cho ván i u pod pi su. Ne da to va ná vy hláš ka na tis ko -
pi su z červ na 1943 ob sa ho va la bliž ší spe ci fi ka ci před pi sů a zá ka zů. Do Te re zí na by lo do vo le no ode sí lat do -
pisni ce se sdě le ním nej vý še o tři ce ti slo vech ně mec ky, vel mi či tel ně psa ných. Me zi jed not li vý mi řád ky mu -
se ly být vět ší me ze ry, aby při kon tro le ne vznik ly po tí že. Kaž dá do pisni ce mu se la být da to vá na. Psát se
smě lo in kous tem, hůl ko vým pís mem nej mé ně 5 mm vel kým ne bo stro jem. Opa ko val se zá kaz po uží vat
ba rev né tuž ky, zmi ňo vat se o po č tu ode sí la ných do pisnic a ba lí ků a po sí lat sou čas ně dva a ví ce líst ků
stej né ho ne bo ob dob né ho ob sa hu pro té hož ad re sá ta ne bo vět ší po čet do pisnic na jed nou ne bo krát ce
po so bě, a to i růz ným ad re sá tům. Na dá le se po dá va ly pro střed nic tvím pří sluš né po boč ky.

Po sled ním do cho va ným do ku men tem tý ka jí cím se lis tov ní poš ty do ghet ta by ly při po mín ky ŽRS
k poštovní mu sty ku. Da to vat je lze po dle ci ta ce o při pouště cích znám kách do do by po čer ven ci 1943.
Opět se v nich zdů raz ňo va la je di ná do vo le ná ces ta do pisni ce do Te re zí na přes Ži dov skou ra du star ších
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Do pisni ce z pro tek to rá tu do ghet ta z led na 1944 po da ná u poš tov ní ho úřa du v Do maž li cích.
/Sou kro má sbír ka, ČR/

Obál ka do pi su z květ na 1943, zasla né ho z pro tek to rá tu poš tou pří mo do ghet ta, s ra zít kem
poš tov ní evi den ce P.E. /ŽM/
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v Pra ze, re spek ti ve po boč ky. Do tři ce ti po vo le ných slov se ne za po čí tá va lo da tum, oslo ve ní a pod pis. Po -
vin nost psát buW hůl ko vým pís mem ne bo stro jem tr va la. Ne pří pust né zmín ky by ly roz ší ře ny o sdě le ní,
na ja kém mís tě ode sí la tel pra cu je u ŽRS a pří pad né po znám ky o je ho pů vo du (mí še nec, árijská mat ka
apod.). Ob sa ho va ly in for ma ci, že do ghet ta je mož né za slat jed nou za šest mě sí ců fo to gra fii do pisni co -
vé ho for má tu, ale pou ze s po do biz nou ode sí la te le. Uvá dět po č ty ode sí la ných do pisnic by lo i na dá le za -
ká zá no, po vo lo va ly se však zmín ky o při pouště cích znám kách a ba lí cích, ni ko li ale o je jich po č tu, 
ob sa hu a vá ze.58 Při pře vze tí na ŽNO v Pra ze by ly do pisni ce i na dá le opatřo vá ny cen zur ním ra zít kem.
Do led na 1943 se po uží va lo stej né ra zít ko ja ko v pře de šlém ob do bí „Zensu riert JKG Prag.“. Se změ nou
ná zvu Ži dov ské ná bo žen ské ob ce na Ži dov skou ra du star ších byl z ra zít ka od stra něn údaj JKG a otisk
ra zít ka ob sa ho val zby lý text „Zensu riert Prag.“.

Od úno ra 1943 se za ča lo na do pisni ce otis ko vat no vé ob dél ní ko vé evi den ční ra zít ko s rá meč kem:
„Ältestenrat der Ju den in Prag“ a rub ri ka mi „Eingang“ a „Zensur“. Da tum pří cho du se vy zna čo va lo 
da tu mo vým ra zít kem do tisknu tým do ra zít ka evi denč ní ho.

Vzác ně se lze se tkat s dal ším ty pem po moc né ho ra zít ka ŽNO s le gen dou: „We gen Formfehler
unzustellbar - Erlaubt sind nur 30 deutsche Worte in Blockschrift“ (tj. pro chyb ný způ sob ne do ru či tel -
né - po vo le no jen 30 slov v něm či ně tis ka cí mi pís me ny). Ozna čo va ly se jím do pisni ce s for mál ní mi ne -
do stat ky, za chy ce né cen zo rem ŽNO a vrá ce né zpět ode sí la te li. Ze ŽNO se zá sil ky hro mad ně pře dá va -
ly na Ústřed nu pro ži dov ské vy stě ho va lec tví v Pra ze a od tud šly ku rýrní ces tou tá bo ro vé ko manda tu ře
v ghet tu, kte rá je pře da la ži dov ské sa mo sprá vě. Pře vze tí do pisni ce od dě le ním poš ty se vy zna čo va lo
v pra vém hor ním ro hu da tu mo vým ne bo evi denčním ra zít kem. Evi den ční ra zít ko od dě le ní Poš ty a do -
pra vy ži dov ské sa mo sprá vy pro pří jem do pisnic by lo ob dél ní ko vé s rá meč kem a tex tem: „Jü dische
Selbstverwaltung The re sienstadt“ ve dvou řád cích v rub ri ce hor ní a „Post und Verkehr“ v rub ri ce dol -
ní. Do pro střed ní rub ri ky se do tisko va lo da tum pře vze tí do pisni ce ke zpra co vá ní jedno řádko vým da tu -
mo vým ra zít kem s vy zna če ním dne, mě sí ce (pl ným ná zvem ne bo zkrat kou) a pl nou da ta cí ro ku.

Oje di ně le lze na ko res pon den ci za chy tit dal ší po moc ná ra zít ka. Čas tě ji se ob je vu je poš tov ní evi den -
ční ob dél ní ko vé ra zít ko P.E. v rá meč ku, ze jmé na v prv ní po lo vi ně ro ku 1943. Mů že jít o vy zna če ní 
evi den ce poš ty tá bo ro vé ko man da tu ry na zá silkách pro pro mi nent ní oso by, na zvlášt ní po vo le ní ne bo
na zá silkách dohle dá va ných.

Pí sem ný styk z pro tek to rá tu do ghet ta pří mým po štov ním spo je ním
Po dá vá ní do pisnic adre so va ných do ghet ta pří mo u poš tov ních úřa dů a ni ko li pro střed nic tvím ŽNO se
ob je vu je spo ra dic ky v ro ce 1944. Po dá va li je vět ši nou mi mo praž ští ode sí la te lé zřej mě v sou vis los ti
s ukon če ním čin nos ti jed not li vých po bo ček ŽNO, kdy sta no ve ná me to di ka po dá ní by la po jis tou do bu
na ru še na. Otáz kou však zů stá vá, zda by ly všech ny tak to ode sla né do pisni ce pří jemcům v ghet tu sku -
teč ně pře dá ny a ja kou úlo hu hrál v do ru čo vá ní zá si lek do ghet ta poš tov ní úřad v Bo hu šo vi cích nad Ohří.

Funk ci poš tov ní ho úřa du je nut né roz li šit na služ bu po da cí a služ bu do ru čo va cí. Při po dá ní zá si lek
je zce la na roz hod nu tí ode sí la te le, u ja ké ho poš tov ní ho úřa du po dej uči ní. (Ome ze ní pro tek to rát ní ho
ži dov ské ho oby va tel stva ne by lo na ří ze ním poš tov ní sprá vy, ta by la jen je ho vy ko na va te lem.) Do ru čo -
va cí služ ba poš tov ní ho úřa du je ulo že na poš tov ní sprá vou for mou poš tov ní ho vý no su a zna me ná, že
pří sluš ný úřad pře jí má veš ke rou do ru čo va cí agen du v pev ně sta no ve ném ob vo du. Poš tov ní vý nos, kte -
rým byl k 1. 7. 1942 zru šen poš tov ní úřad v Te re zí ně zá ro veň ur čil poštovní mu úřa du v Bo hu šo vi cích
nad Ohří roz sah je ho do ru čo va cí ho okrs ku: „Ně mec ké Ko pisty, Kre ta (po kud le ží mi mo pev nost ní pás -
mo), Čes ké Ko pisty, Po čaply, Zá dušní ky, Travči ce, pra chár ny a ma lá pev nost (na sil ni ci me zi Te re zí nem
a Čes ký mi Ko pisty), kte ré do sud pat ři ly do do ru čo va cí ho ob vo du poš tov ní ho úřa du Te re zín“.59

V do bě zru še ní poš tov ní ho úřa du v Te re zí ně ne byl do ani z ghet ta do vo len pí sem ný styk věz ňů, ale
úřed ní ko res pon den ce ně mec ké ko man da tu ry, sou kro má ko res pon den ce je jích za měst nan ců i úřed ní
ko res pon den ce ži dov ské sa mo sprá vy exis to va la. Jest li že Te re zín ne byl za hrnut do do ru čo va cí ho ob vo -
du poš tov ní ho úřa du v Bo hu šo vi cích nad Ohří, zna me na lo to, že ta to služ ba ne by la pro vá dě na a ze stra -
ny ně mec ké ko man da tu ry ne by lo po ža do vá no je jí za ve de ní. Ve ške rý pí sem ný styk s ghet tem byl za jiš -
Lo ván ku rýrní ces tou. Ani v do bě, kdy by lo s ghet tem na vá zá no pra vi del né poš tov ní spo je ní, ne by la do -
ru čo va cí služ ba bo hu šo vické mu úřa du ofi ci ál ní ces tou na ří ze na. Po dle plat ných pro tek to rát ních poš tov -
ních před pi sů mu se ly veš ke ré změ ny v do ru čo va cích ob vo dech pro jít po štov ním věstní kem, jak se sta -
lo v pří pa dě te re zínské Ma lé pev nos ti, je jíž ko res pon den ce, a to i vě zeň ská, obou stran ně přes Bo hu šo -
vi ce pro chá ze la.

V se zna mu poš tov ních úřa dů a úřa do ven uve řej ně ném v sou pi su hlav ní ho ber lín ské ho poš tov ní ho
úřa du v květ nu 1944 pro říš ské úze mí a pro úze mí oku po va ná na vý cho dě je hes lo Te re zín při po je no
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Do pisni ce z ghet ta do Vý chod ní Mar ky z 19. 8. 1944, odesla ná z Berlína. /Sou kro má sbír ka, SRN/

Ma pa s vy zna če ním poš tov ních smě ro va cích pá sem ří še, pro tek to rá tu a oku po va ných úze mí.
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k hes lu Bauscho witz an der Eger - Bo hu šo vi ce nad Ohří a uve de no dvoj ja zyč ným ná zvem The re -
sienstadt - Te re zín. Do ka zu je to sa mo stat né po sta ve ní Te re zí na i v po štov ním sty ku, pro to že do ru čo va -
cí mís ta jed not li vých poš tov ních úřa dů zde ne jsou uvá dě na.

Bo hu šo vický poš tov ní úřad byl s tá bo ro vou ko manda tu rou ne spor ně v kon tak tu. Od vo lá vá se na něj
pro tek to rát ní poš tov ní sprá va při zve řej ňo vá ní pra vi del ba lí ko vé ho sty ku s ghet tem v led nu 1943: „Po -
dle zprá vy poš tov ní ho úřa du Bo hu šo vi ce nad Ohří do vo li la sprá va ži dov ské ho tá bo ra v Te re zí ně …“,
stej ně ja ko v dub nu 1943: „Po dle zprá vy pošt. úřa du Bo hu šo vi ce n. O. jsou pro Ghet to do vo le ny …“.60

Te re zínské ghet to by lo te dy vy ňa to z pů sob nos ti pro tek to rát ní poš tov ní sprá vy a bo hu šo vický poš tov -
ní úřad slou žil vý hrad ně jen ja ko pro střed ník me zi pro tek to rát ní poš tov ní sprá vou a ně mec kým ve li tel -
stvím ghet ta. Ně mec ká ko man da tu ra pře dá va la bo hu šo vické mu poštovní mu úřa du po ky ny, kte ré mu se -
la pro tek to rát ní poš tov ní sprá va re spek to vat, stej ně ja ko po ky ny ve vě ci poš tov ní ho sty ku s Te re zí nem,
kte ré do stá va la z Úřa du říš ské ho pro tek to ra či říš ské ho stát ní ho mi nis ter stva pro Če chy a Mo ra vu. I když
se čas to v ad re se zá si lek, pře de vším z ci zi ny, ob je vu je údaj o tzv. po sled ní poš tě, kte rou byl poš tov ní
úřad v Bo hu šo vi cích nad Ohří, ty to zá sil ky - aL lis tov ní ne bo ba lí ko vé, za sí la né nor mál ní mi poš tov ní mi
kur sy, na bo hu šo vický poš tov ní úřad, kte rý byl umís těn v ob ci v Pi vo varnické uli ci, ne do šly. Na zdej ším
ná dra ží by la to tiž pro po tře by poš ty vy hra ze na sa mo stat ná míst nost, kam se ba lí ky a pyt le s poš tou a no -
vi na mi vy lo že né z va gó nu vla ko vé poš ty uklá da ly a kde je pra cov ní ci pro tek to rát ní ho poš tov ní ho úřa du
v Bo hu šo vi cích tří di li. Všech ny zá sil ky ur če né pro ghet to v Te re zí ně rov nou na ná dra ží pře dá va li zá stup -
cům ně mec ké ko man da tu ry.61 Jen v pří pa dě do po ru če ných listovních zá si lek z ci zi ny62 měl bo hu šo vický
poš tov ní úřad aktiv něj ší ro li.

Na otáz ku, proč byl jed no duš ší způ sob pře dá vá ní poš tov ních zá si lek bo hu šo vickým po štov ním úřa -
dem na hra zen buW pří mou ně mec kou ku rýrní služ bou me zi ghet tem a Pra hou a ghet tem a Ber lí nem ne -
bo je jich pře jímkou ihned na bo hu šo vickém ná dra ží, mů že být ně ko lik vy svět le ní. Moh lo jít pou ze o vy -
uži tí pra vi del né ho a ne zbyt né ho ku rýrní ho sty ku ně mec ké ko man da tu ry v Te re zí ně s nad ří ze ný mi úřa dov -
na mi v Pra ze a v Ber lí ně, o sna hu za jis tit sto pro cent ní izo la ci te re zínské ho ghet ta a jeho věz ňů, ale pře -
de vším šlo o to, že veš ke rou pra vo moc nad osu dem Ži dů měl Hlav ní úřad říš ské bez peč nos ti, kte rý vy -
řa dil z pro ce su roz ho do vá ní o osu du ghet ta a věz ňů ne jen pro tek to rát ní, ale i říš ské úřa dy, te dy i říš ské
poš tov ní mi nis ter stvo a pro tek to rát ní poš tov ní sprá vu.

Ži dé z říš ské ho úze mí v ghet tu Te re zín
Funk ce te re zínské ho ghet ta při ře še ní ži dov ské otáz ky na úze mí ří še, tj. Ně mec ka, bý va lé ho Ra kous -
ka pod ná zvem Vý chod ní Mar ka a bý va lé ho čes ko slo ven ské ho po hra ni čí - Su det, se za ča la na pl ňo vat
od lé ta 1942 s prv ní mi trans por ty sta rých a pri vi le go va ných Ži dů. K de por ta cím do Te re zí na by li v sou -
la du s na cis tic ký mi plá ny urče ni Ži dé nad 65 let a je jich man žel ští part ne ři, ne moc ní nad 55 let, pro mi -
nen ti, no si te lé vy so kých vá leč ných vy zna me ná ní z 1. svě to vé vál ky, vá leč ní poško zenci a je jich že ny,
ži dov ští part ne ři z již zru še ných ně mec ko-ži dov ských man žel ství a osa mě lí mí šen ci po dle no rim ber ských
zá ko nů. Ostat ní Ži dé by li de por to vá ni do sběr ných a kon cent rač ních tá bo rů. De por ta ce do Te re zí na
z Ně mec ka za ča ly 2. 6. a z bý va lé ho Ra kous ka 21. 6. 1942. Do ghet ta bylo z úze mí Ně mec ka ve 301
trans por tech zavlečeno 42 221 osob, ze Su det ve 33 trans por tech 611 osob a z bý va lé ho Ra kous ka
v 50 trans por tech 16 404 osob.

Říš ským Ži dům byl Te re zín vy lí čen ja ko sta rob ní síd liš tě v pří jem ném pro stře dí. Ma je tek jim mo hl do -
po mo ci do kon ce „k za kou pe ní vhod né ho byd liš tě v The re sienstadtu“. S trans por ty pro to při jíž dě li li dé
vy ba ve ní spí še do spo leč nos ti než do kru tých po mě rů v ghet tu s otřes ný mi uby to va cí mi, hy gie nický mi
a stra vo va cí mi pod mín ka mi. Mno ho z nich ze mře lo zá hy po pří jez du v dů sled ku fy zic ké ho strá dá ní
a psy chic ké ho šo ku. Je jich úmrt nost by la ve dru hé po lo vi ně ro ku 1942 tak vy so ká, že k 1. 1. 1943 vě -
ko vá sku pi na nad 65 let tvo ři la pou ze 32,9% věz ňů, i přes ma siv ní trans por ty, kte rý mi stá le při chá ze li
dal ší. De ci mační úlo ha ghet ta, plá no va ná při je ho pří pra vě, s pří cho dem Ži dů z ří še prud ce vzrost la.

Na tře ti no vém za stou pe ní star ší vě ko vé ka te go rie v uve de ném ob do bí mě ly po díl i de por ta ce na vý -
chod, kte rých Ži dé z říš ské ho úze mí ne by li ušet ře ni. Na opak, ně ko lik týd nů po pří cho du do Te re zí na,
v do bě me zi 14. čer ven cem a 22. říj nem 1942, by li za řa zo vá ni spo lu s pro tek to rát ní mi Ži dy do de -
portačních trans por tů. Dal ší trans por ty, ve kte rých by lo za řa ze no mno ho sta rých věz ňů, ode šly v po lo -
vi ně květ na 1944, a to do Osvě ti mi-Birke nau.

S trans por ty se do ghet ta do sta li i vý znač ní či ni te lé ži dov ských or ga ni za cí v Ně mec ku. Nej vý raz něj -
ší mi po sta va mi by li ra bín Leo Baeck (do Te re zí na při šel 28. 1. 1943) a Paul Eppstein (27. 1. 1943), dá -
le Phi lipp Ko zo wer (27. 1. 1943) a Mo ritz Henschel (16. 7. 1943), kte ří pů so bi li v ži dov ské sa mo sprá vě
a je jím po štov ním od dě le ní.
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Ži dov ské or ga ni za ce na úze mí ří še by ly zce la zá vis lé na na ří ze ních na cis tic kých úřa dů. Od ro ku 1933
zde pů so bi la zastřešující or ga ni za ce ně mec ké ho ži dov stva Říš ské sdru že ní Ži dů v Ně mec ku - Reichsve -
rei ni gung der Ju den in Deutschland. Od ro ku 1938 sdru že ní pou ze vy ko ná va lo pří ka zy na cis tic kých 
úřa dů, stej ně ja ko ži dov ská obec v Ber lí ně a je jí po boč ky, k ně mu ná sil ně za čle ně né. Pro vá dě lo po dle
nich pří pra vy de portačních trans por tů a po je jich ukon če ní by li de por to vá ni i je ho ve dou cí pra cov ní ci.

Lis tov ní styk me zi ghet tem a říš ským úze mím
Pro lis tov ní styk me zi ghet tem a říš ským úze mím pla ti la stej ná pra vid la o způ so bu psa ní, turnu sech
a dal ší na ří ze ní ja ko pro ko res pon den ci věz ňů s pro tek to rát ním úze mím. Pou ze ces ta zá sil ky z a do
ghet ta se li ši la. Pro úze mí bý va lé ho Ra kous ka ved la přes Ži dov skou ná bo žen skou obec ve Víd ni a pro
ostat ní úze mí přes Říš ské sdru že ní Ži dů v Ně mec ku. Z ghet ta šly zá sil ky ku rýrní ces tou na pří sluš nou
slu žebnu Hlav ní ho úřa du říš ské bez peč nos ti v Ber lí ně, od kud by ly po zru še ní ŽNO ve Víd ni a Říš ské -
ho sdru že ní Ži dů ode sí lá ny pří mo poš tou.

Pro lis tov ní styk se po uží va ly pro tek to rát ní do pisni ce bez vy tiš tě né znám ky s dvoj ja zyč ným ozna če -
ním ne bo do pisni ce vy da né pro ghet to s ně mec kým ná zvem. Evi den ce se na do pisni cích vy zna čo va -
la vždy upro střed adresní stra ny v hor ní čás ti, vět ši nou ve for mě ru ko pis né ho ozna če ní E (Evi denz)
a čís la ne bo šif ry a čís la.

S kla sic kým cen zur ním ra zít kem Z se lze se tkat na do pisni cích zříd ka, a to ob vyk le ve spo je ní s čís -
lem ne bo šif rou. Čas tě ji se ob je vu je čís lo cen zo ra ži dov ské sa mo sprá vy ve for mě dvoj čís lí v le vém dol -
ním ro hu ob dob ně ja ko u do pisnic do pro tek to rá tu z po zděj ší ho ob do bí. Stej ný způ sob zna če ní cen-
zorské ho zá sa hu na do pisni cích, kte ré šly z Te re zí na do Pra hy a do Ber lí na, do klá dá, že to to vy zna če -
ní je spo je no s cen zu rou ži dov ské sa mo sprá vy v ghet tu ne bo tá bo ro vé ko man da tu ry.

Říš ské sdru že ní Ži dů v Ně mec ku ozna čo va lo do pisni ce po moc ný mi ra zít ky s tex tem, že od po věW je
mož no za slat pou ze je ho pro střed nic tvím, ob dob ně ja ko ŽNO v Pra ze. Jsou do cho vá ny tři ty py:
1. tří řádko vé ra zít ko s le gen dou: „Rückantwort nur über die Reichsve rei ni gung der Ju den in

Deutschland Berlin-Charlottenburg 2, Kantstr. 158“. Do cho va lo se též s chyb ným ná zvem
Deuschland;

2. čtyřřádko vé ra zít ko s le gen dou: „Antwort nur über die Reischsve rei ni gung der Ju den in Deutschland
Berlin N 65 Ira nischestr. 2“;

3. pě ti řádko vé ra zít ko s le gen dou: „Antwort nur über die Reichsve rei ni gung der Ju den in Deutschland
Berlin N 65 Ira nischestrasse 2“.

Po moc ná ra zít ka sdru že ní by la na hra ze na po je ho zru še ní dvou řádko vým ra zít kem v ně ko li ka ty pech
s in for ma cí, že od po vě dět lze pou ze na do pisni cích a v něm či ně „Rückantwort nur auf Postkarten in
deutscher Spra che“.

V Ber lí ně by ly do pisni ce opat ře ny říš skou znám kou v hod no tě 5 (pro Ber lín) ne bo 6 fe ni ků pro ostat -
ní říš ské úze mí včet ně Vý chod ní Mar ky a Su det. Po dá vá ny by ly té měř vý hrad ně u poš tov ní ho úřa du
Berlin-Charlottenburg 2.

Do ghet ta při chá ze la ko res pon den ce z říš ské ho úze mí přes Říš ské sdru že ní Ži dů v Ber lí ně ne bo Ži -
dov skou ná bo žen skou obec ve Víd ni. Ně kte ré zá sil ky by ly po dá vá ny u říš ských poš tov ních úřa dů pří -
mo. Do lo že na jsou po dá ní ve Víd ni a Ber lí ně. Opět lze před po klá dat je jich pře dá ní zá stup cům ně mec -
ké ko man da tu ry pří mo na bo hu šo vickém ná dra ží k dal ší mu opa tře ní.

Přes Ber lín pro chá ze la obou stran ně ta ké veš ke rá ko res pon den ce me zi te re zínským ro din ným tá bo rem
v Osvě ti mi-Birke nau a pro tek to rá tem. Do pisni ce do pro tek to rá tu by ly ozna če ny pě ti řádko vým po moc ným
ra zít kem s le gen dou „Rückantwort nur (pod tr že no) auf Postkarten in deutscher Spra che über die
Reichsve rei ni gung der Ju den in Deutschland Berlin N 65, Ira nische Strasse 2“.

Listovní styk me zi ghet tem a ne utrál ní a spřá te le nou ci zi nou
24. 9. 1942 byl v den ním roz ka ze po vo len lis tov ní styk me zi ghet tem a ne utrál ní a spřá te le nou ci zi nou
for mou do pi sů. Šlo o vý ji meč ný poš tov ní styk vá za ný na jme no vi tý sou hlas ve li te le tá bo ra. Kdy do šlo
k je ho úpra vě a za čal se ří dit pra vid ly lis tov ní ho sty ku v ghet tu ne ní v pra me nech pod chy ce no. Do pisni -
ce, kte ré se pro něj za ča ly po uží vat, pod lé ha ly všem po štov ním pra vid lům v ghet tu včet ně turnu sů. Nej -
čas těj ší styk byl udr žo ván s Ma War skem, Slo ven skem, Švý car skem a Švéd skem. Ja ko me zi ná rod ní 
zá sil ky pod lé ha ly do pisni ce ta ké ci vil ní mu cenzurní mu ří ze ní na pří sluš ných me zi ná rod ních zku -
šebnách lis tov ní poš ty. Poš ta ži dov ských věz ňů z ghet ta a pro ně pro chá ze la přes hlav ní zku šeb nu
v Ber lí ně, ně kdy dupli citně i přes je jí po boč ky. Ci vil ní cen zu ra sou kro mé a ob chod ní ko res pon den ce
by la zpo čát ku pro vá dě na kom plet ně na ústřed ní zku šeb ně v Ber lí ně.


