
B e r n , julius 8. /Német Távirati Iroda/ 
„A lembergi pokol” cimen a Die Tat berlini tudósitója,aki több semleges laptudósitóval együtt 
a napokban Lembergben járt, a következőkben ecseteli a szovjet által elkövetett borzalmakat: 
- A laptudósitók                         kivétel nélkül megrendültek attól a látványtól, amelyben 
Lembergben volt részük. A rendőrfőnökségen a Kasimir-Zwoss a utcai vizsgálófogházban és 
a Mizymmarski téren álló GPU-laktanyában 7000férfit és nőt zsufoltak össze, akiket a német-
szovjet háboru kitörése után tartóztattak le. Ezek szinte kizárólag ukránok voltak, akiket ukrán 
nemzeti érzelmük miatt vettek gyanuba a bolsevikik. 
Amidőn szombaton, egy héttel ezelőtt egyre tarthatatlanabbá vált a szovjet katonai helyzete 
Lembergben . irja a svájci tudósitó – a GPU nemsokkal az orosz visszavonulás előtt vérfürdőt 
rendezett az ukránok között. Semleges sajtótudósitók nem emlékszenek rá, hogy valaha is a 
világ bármelyik részében ilyen borzalmas vérfürdő játszódott volna le. A rendőrfőnökségen 
20-as csoportokban terelték be a foglyokat egy szük cellába, majd csukott ajtón keresztül 
géppuska-és géppisztoly sortüzzel kaszabolták le. Legtöbbje csak megsérült, ezeket később 
leöldösték. A vizsgálati fogságban eleveneket és holtakat dobáltak egymás mellé a földalatti 
pincékben és befalazták őket, majd felgyujtották az egész fogházat. A semleges laptudósitók 
csak ugy tudtak bel[é]pni a borzalom e   helyére, hogy kölnivizzel itatott zsebkendőt tartottak 
orruk elé. Csak magában Lembergben kétezer –kétezerötszáz ukránt gyilkoltak meg a 
bolsevikik. A három emlitett fogságból – nem számitva a pincét és a még befalazott vizsgálati 
fogházat – már eddig is 700 holttestet hoztak napvilágra, köztük több gyermekét./MTI/ 
 
S t o c k h o l  m, julius 8. /Német Távirati Iroda/ 
Mint az Aftonbladet jelenti, a Svédországban élő észtek jelentős része kijelentette, hogy részt 
akar venni  a bolsevizmus elleni harcban. Közöttük van egy ezredes is, akinek sikerült a 
bolsevisták elől elmenekülnie. Az ezredes néhány borzalmas tényt beszélt el a szovjet 
erőszakoskodásokról             . Midőn a keleti háboru megkezdődött– jelentette ki – 10.000 
észtet erőszakkal a besszarábiai és a bukovinai arcvonalra vittek. /MTI/ 
 
R ó m a, julius 8./Magyar Távirati Iroda/ 
A Gazetta del Popolo besszarábiai haditudósitójának jelentése szerint a bolsevikiek 
Besszarábiában tökéletes pusztulást hagytak hátra. Nincs egyetlen gaz[d]asági épület, amelyet 
épségben hagytak volna. Elvitték még a házörző kutyákat is. A vörösök a lakosságot is 
elhurcolták. A románokat a Don folyó vidékére és Szibériába szállitották. 
 
B e r l i n ,julius 8. 
Német részről már 1939 novemberében igen nagy figyelmet szenteltek a fegyencek 
kérdésének, amidőn megkötötték az első áttelepitési szerződést a Szovjetunióhoz csatolt 
egykori lengyel területek német lakosságának átköltöztetés  ügyében. Ebben az időben   – 
mint a Német Távirati Iroda értesül – kereken 380 német sinylődött a GPU börtöneiben. Bár 
német részről nem kiméltek semmi  fárad[s]ágot, csak 120-at tudtak közülük kiszabaditani. A 
többi vigasztalan rabságban maradt és a bolsevikik megpróbáltak minden lehetőt, hogy 
szörnyü kinzásokkal megnyerjék őket terveiknek. Igy például egy sztaniszlavi börtönben ülő 
német hidépitő mérnököt hosszu ideig koplaltatták, hogy testileg összeroppanjon, majd 
befecskendezéssel arra birták rá, hogy bizonyos értelemben tegyen vallomást. Másokat vakitó, 
többszáz gyertyafényerejü lámpák elé állitották éjjel-nappal; több centiméteres rétegben 
poloskával megtöltött ládákba zárták be és egyéb szinte le sem irható gyötrelmeknek tették ki. 
Legtöbbjük nem is élte tul a kinzásokat vagy megörült a fájdalmaktól. 
Amidőn később a birodalomba telepitették át a balti, besszarábiai és északbukovinai 
németeket is, a német kormány olyan értelmü szerződést kötött, amelyek diplomáciai uton 
szoritották rá a szovjet kormányt, hogy a börtönben lévő németeket is engedje vissza a 



birodalomba, tehát elméletileg ki volt zárva, hogy a fegyenceket visszatarthassá k. A 
gyakorlatban azonban a GPU poroszolói értették annak a módját,miként kell kijátszani 
e[z]eket a világos szerződésbeli megállapodásokat is. Azt tették ugyanis,hogy az eddigi 
fegyenceket szabadon bocsátották, ugyanakkor pedig más németeket tartóztattak le.Igy az 
áttelepitési bizottság munkájának megindulása után a besszarábiai német fegyencek száma 
45-ről 130-ra emelkedett,Litvániában pedig   450-re, nem is szólva arról a sok más 
németről,akit átmenetileg vetettek fogságba.A biro[da]lomba visszatelepülők 
menetoszlopából is többeket letartóztattak és válogatott kinzásoknak vetették alá. 
Mindezekből kitünik,milyen kevéssé törődtek vele a moszkvai hatalmasok,hogy békés 
megegyezésre jussanak a német birodalommal./MTI/ 
 
B e r l i n , julius 8. 
A Német Távirati Irodához érkezett jelentésekből kiviláglik, hogy a szovjet hadsereg 
vezetősége egyáltalán nem kiméli az ellenfél sebesült katonáit, sem nem tartja tiszteletben a 
háborus jogot, mert a szovjet katonák kegyetlenkednek a becsületes harcban megsebesült 
védtelen katonákkal. 
Igy például a Horochow város környékén junius 24. és 25.-én lezajlott csatákban az oroszok 
ellenrohama során Sass őrmester,,egy német lővészszázad szakaszparancsnokának mellét és 
lábát golyó járta át s nem tudott elmozdulni az ütközet szinteréről. Mielőtt az egészségügyi 
katonák gondjukba vehették volna sulyosan megsérült bajtársukat, bolsevisták rohantak rá és 
szuronyokkal össze-vissza döfködték a védtelen katonát. A sérült katona életét még meg 
lehetett volna menteni, de ezek az uj sebek halálosak voltak. Mint hasonló szörnyü 
kegyetlenkedésekben, itt is a 469., 622., és 781. szovjet lővészezred katonái jártak elől „jó 
példával”. 
Egy másik jelentés szerint az előretörő német katonák Wlodzimierz környékén 11 német 
sebesült holttestére bukkantak egy bolsevista tábori kórházban. Az orvosi látlelet tanusága 
szerint a védtelen foglyokat tőrrel szurkáltak agyon. /MTI/ 
 
S z t a n i s z l a u, julius 8./Magyar Távirati Iroda/ 
A legutóbbi harcok során szovjet katonák több helyen olymódon kerültek hadifogságba, hogy 
halottnak vagy sebesültnek tették magukat a honvéd csapatok beérkeztéig. 
Ezek elmondják, hogy tisztjeik és a politikai és a politikai biztosok sebesülés esetére olyan 
utasitásokkal látták el őket, hogy jajgassanak, hivják magukhoz a német vagy magyar 
katonákat és sebesültvivőket és mihelyt azok föléjük hajolnak,lőjjék le őket. Sok katonának 
egyenesen azt a parancsot adják, hogy tetesse magat sebesültnek és igy visszamaradva csalja 
lépre az ellenfél sebesültszállitó katonáit. 
Minket is ilyen paranccsal hagytak vissza, – mondották ezek a foglyok –, de mi nem követtük 
ezt a parancsot, inkább örültünk, hogy ilymódon könnyü szerrel megadhattuk magunkat. 


