
L e m b e r g, julius 4. /Német Távirati Iroda./ 
A német csapatok lembergi bevonulása – mint röviden már jelentették – borzalmas 
büntettekre deritett fényt, amelyeknek az ukránok ezrei estek áldozatul. A tüzetes 
kihallgatásokból a következő tényállás derült ki: 
Már a háboru első hetében történtek szórványosan kegyetlen kinzások s GPU-biztosok ukrán 
férfiakat és nőket egyaránt végeztek ki. Az elmult hét vége felé s főként a vasárnapra virradó 
éjszaka a város három  fogházából szabadon engedték a gonosztevőket s ugyanakkor az 
utcákon fogdosták össze az ukránokat, férfiakat és nőket, sőt lakásaikból hurcolták ki őket és 
min[d]en ok nélkül börtönbe vetették. Itt és más  - helyeken – mint például a GPU központban 
– borzalmas meggyalázások, fenyités[e]k és kinzások folytak, amelyeknek német repülők is 
áldozatul estek. A lembergi fogházakban ilyen módon megölt ukránok száma az ezrekbe 
megy. Pontos számot azért nem lehet megjelölni, mert a holttesteket egyszerüen bedobták a 
börtönök pincéibe, leöntötték benzinnel és meggyujtották. 
Ezek a lembergi rémtettek azonban egyáltalán nem különálló jelenségek. Más városokból, 
amelyekből a szovjetesek elmenekültek a német véderő elől, hasonló szörnyüségeket 
jelentenek. Igy például Samborban szintén meggyilkoltak ötszáz ukránt. A Német Távirati 
Iroda krakói képviselőjének e hét szerdáján, tehát hat órával azután, hogy a német csapatok 
megszállták a várost, alkalma nyilt a borzalomnak és az emberi nyomoruságnak ezt a 
szinhelyét megszemlélnie. A Przemysl–ből jövő út mentén álló fogházépületből szerdán 
délután és még csütörtökön is sürü füst gomolygott kifelé.Itt még égtek a bolsevista 
szadizmus szerencsétlen ukrán ál[d]ozatain[a]k maradványai. 
Ugyanennek az épületnek a pincéiből csakugy dült az oszlásnak indult és több rétegben 
egymásfölött heverő holttestek szaga.Közegészségügyi okokból már akkor tilos volt  a 
bemenet, csütörtökön pedig elzárták a forgalmat az egész utszakaszon, amely a börtönépület 
mellett haladt.A napok óta eltünt hozzátartozóikmiatt nyugtalankodó ukrán férfiak és nők 
mégis ujra  és  ujra megkisérelték, hogy  bejussanak és bizonyosságot szerezzenek maguknak. 
F[e]ledhetetlenek mara[d]nak azok a jelenetek, amelyek a GPU-fogház körül lejátszódtak. Az 
udvart körül ezrei táboroztak a teljesen elborult lelkiállapotban lévő ukránoknak. A 
bolsevisták itt már a háboru első hetében hallatlan kinzások után egymásután lődöztek agyon 
ukránokat és  közvetlenül a német csapatok bevonulása előtt     tömegsirba         temették őket. 
A német csapatok bevonulása után mintegy száz holttestetkihantoltak, hogy 
személyazonosságukat megállapitsák. A szánalomraméltó áldozatok sorban feküdtek a 
fogházudvar földjén. Halotti merevségükből, karjuk, lábuk,kezük görcsös tartásából sejteni 
lehetett, milyen borzalmas kinzásoknak vetették őket alá. Ugyanezen az udvaron volt négy 
német repülő holtteste is, akiket a bolsevisták betű szerint lemészároltak.Ezek az 
emberszabásu állatok még terhes  asszonyokat sem kiméltek, felvágták testüket és magzatukat 
a falra szegezték./MTI./ 
 
B e r l i n, julius 4. 
Lettországból is hirek érkeznek most a GPU szörnyü erőszakosságairól. A Német Távirati 
Irodának Libauban a következő helyszini jelentést adták: 
Az ellenségeskedések kitörése után a szovjetbiztosok a lettek ezreit tartóztatták le, többnyire a 
városok tekintélyes polgárait és főként a lett hadsereg tisztjeit, akik egykor harcoltak a 
bolsevisták ellen. Legnagyobb részüket elhurcolták, valószinüleg azért, hogy utban 
Szovjetoroszország felé meggyilkolják. A libaui foglyok egy részét a vörösök nyomban 
meggyilkolták, amikor a német csapatok közeledtek. Egy német korvettkapitány két 
kisérőjével a bevett Libau utcáin járt,amikor egy pincéből felé kiáltottak: –Hadnagy úr, 
szabaditsanak ki! Kisérőivel azonnal a pincébe rohant, ahol három – nagy lakatokkal lezárt – 
ajtót találtak. Feszitővassal feltörték az ajtókat. Az első helyiségben hat holttestet, öt férfit és 
egy maggyalázott asszonyt találtak. Amikor a második helyiség zárát feltörték, feléjük 



támolygott az a férfi, aki segitségül hivta őket: egy sebesült volt lett tiszt     . A harmadik 
helyiségben borzalmasan megcsonkitott holttestek között még életben találtak két lett 
katonatisztet, akik szintén sebesültek voltak s már annyira elfásultak, hogy szinte tudomásul 
sem vették szabadulásukat. A németül beszélő lett elmondotta, hogy a német csapatok 
közeledésekor hozzájuk ment egy GPU ember s vadul belelövöldözött a szük helyiségben 
összezsufolt emberekbe. A földre leroskadóknak még beverte a koponyáját is. A lett tiszt 
csoda folytán menekült meg, mert elájult, leroskadt és ráestek a holttestek. Nem tudta,hány 
nap telt el azóta, hogy a haldoklók és feloszlásnak induló holttestek közé bezárva maradt. 
Mindjárt a pincehelyiségek feltörése után siró lett asszonyok jelentek meg és a holttestek 
között keresték napokkal ezelőtt letartóztatott férjeiket.            Szörnyű jelenetekre került   
sor, amikor egy-egy asszony felismerte férjét. Többeknek még mindig bizonytalanságban 
kellett távozniok. A szemben lévő  GPU-házban kezdett nyomozás eredménytelen maradt. 
Most rendszeresen átkutatják a környező házak pincéit. /MTI/ 
 
B u k a r e s t , julius 4. /Magyar Távirati Iroda/ 
A Pruth mellől érkező jelentések szerint a Szovjet embertelen eszközöket és módszereket 
kezd igénybe venni. Egyes vidékeken például repülőgépből géppuska-tüzzel árasztották el a 
mezőn békésen dolgozó asszonyokat és gyermekeket, valamint állatokat. 
 
B u k a r e s t, julius 4./Magyar Távirati Iroda/ 
A közegészségügyi miniszter a következőket hozza a lakosság tudomására: 
Az ellenség már többizben mérgezett élelmiszereket főleg cukorkákat dobott le 
repülőgépekből és igyekszik a kutakat és forrásokat is megmérgezni. Erre való tekintettel 
szükséges bizonyos intézkedések megtétele, hogy a lakosság védve legyen az ilyen gyalázatos 
támadásoktól. 1./ Abban az esetben, ha valahol meg nem állapitható eredetü élelmiszereket, 
hust, cukorkát, turó és sajtféléket talál valaki, ne érintse azokat és ne próbálja megizlelni, 
hanem jelentse a legközelebbi csendőr vagy rendőrörszemnek. 2./ A kutakat állandóan éjjel 
nappal befedve kell tartani, többször takaritani és fertőtleniteni. 3./ Ha a viznek különös szaga 
vagy ize lenne azonnal értesitendők a közegészségügyi közegek. 
 
B u k a r e s t, julius 4./Magyar Távirati Iroda/ 
A főváros légvédelmi parancsnoksága figyelmezteti a lakosságot, hogy a légiriadók 
alkalmával bármilyen hosszuk legyenek is azok, ne hagyja el az óvóhelyet még akkor sem, ha 
ellenséges repülőgépnek nem jelennek meg  az illető helység felett és a légelháritó tüzérség 
nem lépett müködésbe, mert az ellenség sok esetben egy gépet előre küld, amely rövid idő 
mulva eltávozik és csak azután jönnek hullámban a támadó repülőgépek. Ennek           az a 
célja, hogy a lakosság hagyja el az óvóhelyet és igy a támadó gépek eredményesebb munkát 
tudjanak végezni. 


