
B e r l i n, julius 11. 
A Német Távirati Iroda értesülése szerint Luck kis város elfoglalása előtt a Szovjet borzalmas 
vérfürdőt rendezett, amelynek 2750 ukrán fogoly esett áldozatul. Ezeket a foglyokat a Szovjet 
hat hónapra tartotta őrizetben egy kisebb szoba nagyságának megfelelő zárkákban körülbelül 
százanként összezsufolva. 
Midőn a németek közeledtek a városhoz, a foglyokat a börtön udvarára terelték és 
géppuskákkal s kézigránátokkal lemészárolták őket. Mint a kevés életben maradott fogoly 
beszámolójából kitünik, a szovjet katonák, mihelyt hallani lehetett az ágyudörgést, kinyitották 
a zárkák erős ajtóit és egymásután két-két zárka foglyait terelték a börtönudvarra. 
Itt már felállitottak négy géppuskát szemben a börtön   falával. Az ukránokat kényszeritették, 
hogy guggoló állásban tizenként [h]elyezkedjenek el külön a többiektől. Ekkor müködésbe 
lépett a géppuska. A golyók az egymásmögött guggoló foglyok közül lekaszaboltak négyet-
ötöt, sőt többet is. A gépuskák elnémulása után a bolsevisták kézigránátokat dobtak a 
szerencsétlenekre. 
A bolsevisták addig ismételték meg ezt a csoportos lemészárolást, amig valamennyi zárkát ki 
nem üritették. A  2800 fogolyból csak 46 kerülte el a halált.Ezek a foglyok ugy menekültek 
meg, hogy aföléjük tornyosuló holttestek fedezéket nyujtottak a golyók előtt. A bolsevisták 
ezeket az életben maradottakat későbben arra kényszeritették, hogy vetkeztessék le halott 
honfitársaikat és földeljék el holttesteiket. /MTI/ 
 
B e r l i n , julius 11./Német Távirati Iroda/ 
A”Dienst aus Deutschland” hirszolgálati iroda összeállitása szerint a legutóbbi években 
keresztülvitt különböző kutatások alapján megállapitható, hogy a szovjet-rendszer alatt nem 
kevesebb, mint 32,016.393 ember halt meg éhen vagy ugy, hogy meggyilkolták. 
Régi orosz megállapitások szerint 1917-1922 között a GPU 1,776.393 embert tett el láb alól. 
Ezekből 28 püspök, 1215 lelkész, 6.000 tanár és tanitó, 9.000 orvos, 54.000 katonatiszt, 
260.000 katona, 11.000 rendőrtiszt, 58.500 rendőr, 12.950 földbirtokos, 355.250 szellemi 
foglalkozásu egyén, 193.350 munkás és 815.000  földmüves az áldozat. 
Az Az 1917-21 évi polgárháboruban angol megállapitás szerint 1,400.000 ember pusztult el. 
Az 1920-21 évi éhinség következtében, amely a polgárháboru következménye volt, az 
éhezőket segélyező európai bizottság adatai szerint 10,240.000 ember pusztult el, főleg 
gyermekek, betegek és öregek. Az 1932-33 évi éhinség, amely a földgazdálkodás kényszerü 
kollektivizálásának volt a következménye, hasonló tömegek halálát eredményezte és ezuttal 
különösen a városi lakosság, a mezőgazdasági munkásság és a földjétől megfosztott 
parasztság szenvedett sokat. Ebben a két évben az áldozatok száma 10 millió. 
A Szovjetunió számkivetett-táboraiban és a kényszermunkánál, ahova a parasztok százezreit 
hajtották, valamint a sok nyilvános perben, amelyeken az ugynevezett „szabotálókat és 
ártalmasokat” itélték el, angol megállapitások szerint  8,600.000 ember vesztette életét. 
A szovjet-rendszer áldozatainak száma a Szovjetunióban ezek szerint 25 év alatt összesen 
32,016.393. /MTI/ 
 
S – t a n i s – l a u , julius 11. /Magyar Távirati Iroda/ 
Miként most kiderül, a honvédcsapatok váratlanul gyors megjelenése csupán Sztaniszlauban 
több mint ezer ember életét mentette meg.  A szovjet kémelháritó szervezet ugyanis a háború 
kitörése napján széles körzetben rengeteg embert tartóztatott le. Ezekből számszerint 1009 
foglyot a stanislaui szovjet haditörvényszékhez kisértek be. Megállapitható, hogy néhány 
kivételtől eltekintve, a kémkedés vádja csak koholt ürügy volt e szerencsétlenek 
letartóztatására. 
Amikor a honvédcsapatok gyors közeledése miatt a bolsevistáknak immár számolniok kellett 
Stanislau elvesztésével, akkor a város politikai biztosának rendeletére a szovjet müszaki 



katonák aláaknázták a város határában levő börtönt, az őrzést ellátó katonák pedig azt a 
parancsot kapták, hogy mihelyt a magyar csapatok felbukkanak a város határában, nyomban 
robbantsák fel a politikai foglyok börtönét. 
A magyar gyors alakulatok azonban olyan váratlanul jelentek meg Stanislau előtt s nyomultak 
be annak területére, hogy a foglyok őrzésére visszamaradt szovjet őrség   megbizatását 
elfelejtve, hanyat-homlok menekült.  Jellemző  különben, hogy a menekülők élén a város 
szovjet vezetői oldottak kereket. Maga a főmegbizott pisztollyal biztositotta a maga számára 
az első gépkocsit. 


