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Obal z balíčku zaslaného z říšského území do ghetta v Terezíně. /PT/
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Adresní nálepka zásilky sardinek 
z Lisabonu pro příjemce v ghettu,
adresovaná radě starších 
do Terezína. 
/Soukromá sbírka, ČR/

Část obalu balíčku zaslaného
doporučeně z Vídně do ghetta v
Terezíně. /Soukromá sbírka, ČR/

Část obalu balíčku zaslaného v roce
1943 z Prahy do ghetta v Terezíně.
/Soukromá sbírka, ČR/


