
S t a n i s l a u , julius 9. /Magyar Távirati Iroda/ 
A magyar honvédség által felszabaditott galiciai terület városainak és falvainak élete most 
már kezd nyugodtabb kerékvágásba visszatérni. A fokozatos rendeződéssel kapcsolatosan 
hajmeresztő felfedezésekre bukkannak a magyar katonai és helybeli ideiglenes polgári 
hatóságok. A szovjet-rendszer képviselői, de főként a különböző politikai megbizottak   
terror-szervezetek visszavonulásuk előtt csaknem minden helységben meggyilkolták a háboru 
elején összeszedett ukrán és lengyel tuszokat. Turka, Skole, Kalusz, Stanislau, Nadworna, 
Kolomea és Horodenka városokban, de a falvakban is szinte kivétel nélkül állati 
kegyetlenséggel legyilkolt holttestek egész tömege került napvilágra. 
Turka környékén egy országut-menti kutban 11 teljesen összeroncsolt holttestet találtak. 
Valamennyinek fejét baltával zuzták össze, mielőtt holttestüket a kutba dobálták.       A 
környékbeli lakosság már nem tudta felismerni őket, de azt gyanitják, hogy ezek a 
serencsétlenek azonosak azokkal a Drohobycz vidékéről bekisért lengyel kőolajvállalati 
tisztviselőkkel és munkásokkal, akiket a háboru kitörése utáni napon Cohen      GPU ügynök 
hurcolt Turkára. Ezeket a szovjet –csapatok a  helységből való visszavonulásukkor magukkal 
vitték és igy nyilvánvaló, hogy a megtalált áldozatok azonosak ezekkel a szerencsétlenekkel. 
Skole vidékén egy felgyujtott szalmakazal hamvában találtak négy összeégett holttestet. Ezek 
között egy női és egy gyermekhulla is volt. Kilétüket ezideig nem lehetett megállapitani. 
A Kaluszhoz közeleső egyik fürésztelepen a fürész mellett bukkantak emberi  végtagokra. 
Ezekben egy sambori ukrán tanitó holttestének maradványait vélik felismerni. 
A kaluszi szovjet rendőrség pincéjében létrára feszitve borzalmas sebekkel eléktelenitett 
állapotban találták meg egy katolikus pap holttestét. Mivel a szerencsétlen áldozat nem a 
környékről való, egyelőre lehetetlen megállapitani kilétét. 
A stanislaui GPU szervezet épületében a középkori kinzóeszközök egész gyüjteményére 
bukkantak a magyar katonai közigazgatás szervei. Bár holttesteket itt nem találtak, az épület 
pincéje leirhatatlan kegyetlenkedések nyomait árulja el:  a falak tele vannak alvadt 
vércsikokkal, vérfoltokkal és pisztolygolyó-nyomokkal. 
 
B e r l i n , julius 9. 
A Német Távirati Iroda leirja a moldvai arcvonalon harcoló egyik  rohamcsapat élményei 
nyomán, milyen  harcmodort alkalmaznak a bolsevikik a keleti arcvonalnak ezen a szakaszán 
is. A német rohamcsapatra,  amidőn átkelt egy folyón, a tuloldali fákról lövöldözni kezdtek. A 
németek géppisztollyal  leszedték az orvlövészeket és amidőn átkutatták őket, kiderült, hogy 
több lefürészeltvégü, tehát rombológolyó volt náluk.  További előnyomulásuk során megint 
találkoztak orvlövészekkel, de ártalmatlanná tették őket. Bár a szovjet tüzérség még hevesen 
tüzelt, a rohamcsapat nem zavartatta magát, még ak[k]or sem, amidőn hamarosan 
megismerkedett a bolsevikik egy másik alattomos harcmodorával. A szovjet katonák ugyanis 
német nyelven szóltak a németekhez, hogy magukhoz  csalogassák, majd ha a közelükbe 
értek,  rájuklőttek. A rohamcsapatok több tagja sérült meg ezen  az  alattomos módon.  A 
német rohamot azonban még ez az aljas harcmodor sem tudta megállitani. A folyón át 
megérkezett a várt erősités és hamarosan elérte célját. /MTI/ 
 
B e r l i n ,julius 9. 
A Donau rádióállomás kedden este 9 óra 15 perces magyar adásában közölte, hogy a magyar 
csapatok mélyen bennjárnak szovjet területen. A kiváló magyar csapatok ragyogó harci 
teljesitményei és sikerei egész Németországban őszinte örömet keltettek. 
A rádió hangoztatta, hogy a szovjet arcvonalon szerzett hadizsákmány alapján megállapitható, 
hogy a bolseviki csapatok dum-dum golyókat használnak. Magyar katonai körök is közzé 
tették – folytatta a rádió –, hogy a kolomeai harcokban a szovjet  csapatok dum-dum 
lövedéket használtak. /MTI/ 


