
L a v o c s n e , julius 6. /Magyar Távirati Iroda/ 
A honvédség által a szovjet uralom alól felszabaditott nyugat-galiciai területek lakosságában a 
bolseviki-rendszer a rendelkezésbe állt másfél év alatt is mélyreható változtatásoka t végzett. 
A katonai övezetnek nyilvánitott határvidékről ugyszólván teljesen eltávolitották a polgári 
lakosságot, amelynek csak kisrésze tudott a helyekbe és erdőkbe való elbujdosással 
megmenekülni a távolabbi orosz területekre történő internálás elől. 
A hadiövezetnek nyilvánitott területen tul levő hegyvidékről ugyancsak ezrével távolitották el 
az ukrán és lengyel lakosságot s helyére tömegesen telepitettek a Volgán tulról hozott 
„nagyorosz” nemzetiségü csoportokat. Ezek természetesen nem várták  meg a győzelmesen 
előnyomuló magyar csapatokat, hanem a visszaözönlő szovjet hadakkal együtt menekültek 
Kelet felé.Legtőbb helyen még butoraikat s ingóságaikat sem tudták magukkal vinni és 
elhagyatott gazdátlanul maradt házaik élénk fogalmat nyujtanak arról  a kapkodásról, amellyel 
a falvakat és városokat elhagyták. 
A hegyekből lassan visszamerészkedő ukrán ősla[k]osság siralmas állapotban van. Amijük 
volt, azt elvitték tőlük. Különösen élelmiszerekben aggasztó a helyzetük. A szovjet uralom 
alatt födjeiket ötödért kellett müvelniök s még a leghitvány abb beteg birka után is egy egy 
kiló gyapjut, vagy annak árát kellett beszolgáltatni. Az adókat természetesen ezeken a 
szolgáltatásokon kívül kellett leróniok. A feszültség első napjaiban nyomban előre behajtották 
rajtuk az egész jövő évi adót is. 
Az agyonsanyargatott szegény lakosság meginditó jelenetekben hálálkodik minden falat 
élelmiszerért, amelyet a magyar katonák ajándékoznak nekük. Hálája kifejezéseképpen 
mindenütt diadalkaput emelt a felszabaditó honvédcsapatok tiszteletére. 
 
B e r l i n, julius 6./Német Távirati Iroda/ 
A bolsevisták szőrnyü rémtetteit fedezték fel sok olyan ukrán helységben, amelyet a német 
csapatok az utóbbi napokban elfoglaltak. Luckban a fogházigazgató a német csapatok 
közeledtére a fogház udvarában összeterelte  az ukrán nemzeti mozgalomhoz tartozó 
foglyokat. Ekkor géppuskával rájuk lőttek és kereken 500 ukránt halomra lövöldöztek. Azokat 
a sebesülteket, akiket nem ért halálos találat, a bolsevisták kézigránátokkal és pisztolyokkal 
végezték ki. 
Dubnóban a fogház udvarán több mint száz  női és férfi fogoly borzalmasan megcsonkitott 
holttestére bukkantak. A bolsevisták ezeket a foglyokat fejszékkel, késekkel, pisztolyokkal, 
kézigránátokkal és válogatott kinzásokkal végezték ki. /MTI/ 
 
B e r l i n , julius 6. 
Mint a német Távirati Iroda egy különjelentésből értesül, a volhiniai Dubnó város 
fegyházának zárkáiban  a szovjet géppuskával és pisztollyal 528 férfit és nőt lőtt agyon. Még 
a csecsemőket is leszurták. A tettesek –GPU-biztosok, zsidó pártvezetők és két zsidó nő,– 
még a fegyház házőrzőkutyáit is lelőtték, majd egy tehergépkocsin elmenekültek; mindez a 
junius 25.-ére virradó éjszaka történt Dubnóban. 
Egy tudósitó, aki ebben az időben  a vársoban tartózkodott, az alábbiakban számolt be 
benyomásairól: 
- A lángoló nap tüzsugarakat bocsát a vigasztalan szürke homokos belső udvarra, szakadatlan 
áradatban férfiak, nők, katonák és gyermekek özönlenek  be  a borzalom házának szük 
bejáratán. Az ötemeletes épület többszáz halálzárkát rejt falai között. 
Borzadály fog le, amikor     betört, vaspántos ajtó mögött az első hullákat megpillantjuk. Egy 
aggastyán összecsuklott  holtteste hever egy szalmazsákon, arcát véresen eltorzitotta és 
szétszaggatta egy géppuska lövéssorozata. Feje mögött golyónyomok látszanak a falon. 
Jobbra a sarokban egy fiatal szőke férfi gugol. [Ü]veges szemei reánkmerednek,  felsőteste a 
falnak dül, nyakán feketén alvadta meg a vér. Lába előtt vértől szennyes ingben                egy 



ukrán paraszt hullája. Szeméthalom látszik a zárka másik sarkában. A zárka olyan szük és 
keskeny, hogy a három fogoly nyolchavi fogsága alatt alig mozdulhatott. 
Tovább megyünk, egyik zárkától a másikhoz. Éjszaka géppuskával és pisztolyokkal 
gyilkolták itt a foglyokat; kézigránátok dörrentek a zárkákban és cafatokra tépték az ukrán 
nők és férfiak testét. A borzalom házának m[á]sodik emeletén halálkamrákban olyan anyák és 
leányok hullái fekszenek, akiken erőszakot követtek el,             felmetszett hasu csecsemők 
gurultak anyuk kebléről a padló puszta köveire. 
Szakadatlan sorban vonulnak el   gyászoló ukránok az áldozatok előtt.Férfiak arca rándul 
össze,  keményedik meg, nők sirnak fel s leborulnak szeretteik holttestére, gyermekjaj       
sikolt a folyósókon, kiáltások hangzanak apát, anyát keresve, de válasz nem érkezik. /MTI/ 


