
Z a l e s c s i k i ,julius 10./Magyar Távirati Iroda/ 
A magyar csapatok által a szovjet uralom alól felszabaditott Dnyeszter menti városokból és 
falvakból egyre nagyobb számban jelentik be hozzátartozóik eltünését és elhurcolását a sokat 
szenvedett ukránok. Eddig több mint 1700 ilyen elhurcolást jelentettek be. Az esetek kivétel 
nélkül olyan egyénekre vonatkoznak, akiket a szovjet hatóságok a háboru első napjaiban 
tuszként tartóztattak le  és kivonulásuk alkalmával magukkal hurcolták. A kétségbeesett 
hozzátartozók nemzetközi diplomáciai közbelépést kivánnak megindittatni az elhurcoltak 
megmentése véget , mert a Dél- és Keletgaliciában tapasztalt szörnyü szovjet 
kegyetlenkedések láttára attól tartanak, hogy a visszavonuló szovjet hadak – miként ez 
számtalan esetben máris megtörtént –  szorongattatásuk esetén könyörtelenül lemészárol ják 
őket. 
 
U n g v á r , junius 10. 
Ungvárra érkezett megbizható, szavahihető szemtanuk elbeszélése szerint hétfőn volt 
Sztaniszlauban tömeges temetése annak a 360 embernek, akit   a bolsevisták az utóbbi 
napokban kivégeztek. 
Emberileg a legelképzelhetetlenebb módon történtek ezek a kivégzések és gyilkosságok. Igy 
például egy halomba terelve 180 embert petroleummal öntöttek le, majd meggyujtották és 
élve elégették. Egy épületben körülbelül 200 embert falaztak be, hogy levegő és élelem hijján 
pusztuljanak el. A gyengébb szervezetüek közül sokan meghaltak, mire az odaérkező magyar 
honvédség tagjai kibontották őket. Sok embert a befalazás az őrületbe kergetett. Több embert 
kisebb-nagyobb csoportokban pincékben, vagy a házak udvarán géppisztollyal lőtték agyon. 
Szemtanuk szerint a „bolsevista paradicsom”-ban sehol sem volt egyetlen üzlet sem, hanem 
csupán raktárak, az u.n. elosztó központok, amelyek előtt éjjel nappal ezernyi ember állt 
sorba, hogy élelmiszerhez jusson. Ha valamelyik munkás kenyérhez akart jutni, akkor 
munkábalépése előtt már éjjel kér órakor oda kellett állnia az elosztó központ elé. Ha nem 
jutott be a sorba, akkor munka után ismét oda kellett állnia, hogy legalább este kenyérhez 
juthasson. 
Sztaniszlauhoz hasonló volt a helyzet a magyar honvéd csapatok által megszállt és 
felszabaditott Kolomeában is. 
A szovjet csapatoktól kifosztott területeken a magyar honvédség teljesitménye mindenütt a 
legnagyobb csodálatot érdemli ki. A müszaki csapatok éjjel-nappal megfeszitett erővel 
dolgoznak a megrongált és felrobbantott hidak helyreállitásán. Veszteségeink elenyészően 
csekélyek. Uton-utfélen csapataiktól megszökött szovjet katonákkal találkoznak, akik ott 
settenkednek a magyar csapatok körül azon igyekezve, hogy visszajuthassanak falvaikba. 
A falvak lakosságának egy része már az ellenségeskedések első napján elmenekült a közeli 
erdőkbe s napokon keresztül itt bujkált. Most az erdőkből és hegyekből előkerülve ismét 
leszivárog a falvakba és a bolsevistáktól megtisztitott vidék lassan-lassan ismét benépesedik. 
/MTI/ 
 
B e r l i n ,  julius 10. /Német Távirati Iroda/ 
A szovjet katonák felgyujtottak egy majort Rajsk mellett. Nem messzire a majortól  
borzalmas leletre bukkantak a német katonák: német katonai ruhafoszlányokat találtak, 
amelyeken felismerhető volt, hogy tulajdonosaikat a legkegyetlenebb módon halálra kinoztak. 
A leghajmeresztőbb lelet azonban egy frissen  lenyuzott fejbőr volt. A fejbőrt kétségtelenül 
egy sulyosan megsebzett katonáról huzták le, akit bolsevista katonák gyilkoltak le. 
Megállapitották  még, hogy a Rajsk körüli harcokban sok sebesült német katona        esett a 
szovjet csapatok kezébe, amidőn a németek átmenetileg kiüritették  a várost. Ezeket a 
sebesülteket a bolseviki katonák megkinozták, majd égő házak lángjába vetették. /MTI/ 
 



B e r l i n ,julius 10. /Német Távirati Iroda/ 
Egy német gyalogezred hadnagya jegyzőkönyvileg jelenti, hogy Bornicki vidékén igen sok 
bolseviki katona közeledett felemelt kézzel a német vonalhoz. Mikor mintegy harminc 
méternyire voltak, megnyitották a tüzet és a hadi joggal igy visszaélve, olcsó sikert akartak 
elérni. Egész hasonló eset történt  Uhowo közelében is. Uhowonál egy csoport bolseviki fehér 
kendőkkel jelezte, hogy nem akar többé ellenállni. A szembenálló német alakulat tisztje ezért 
beszüntette a tüzet és néhány bajtársával feléjük közeledett. A bolsevikiek azonban hirtelen 
igen közelről ismét tüzet nyitottak és több német katonát megsebeztek. Ugyanezen a 
szakaszon mintegy száz másik bol[s]eviki , akik rövid idővel ezelőtt felajánlotta megadását, 
megkisérelte, hogy a tárgyaló német katonákat szuronnyal leszurja. /MTI/ 


