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hogy ekkor még nem tudta, hogy nincs kegye, 
lem és péntek reggel kivégzik anyja meggyilko-
lása miatt. De a tömeg, amely körülvette és ar-
cába nézett, már tudta és mindenki borzongva 
gondolt arra a jelenetre, amikor a gyilkos előtt 
kihirdetik a megfellebbezhetetlen döntést.* 

Nem érdemes a Kegyelemre 
Nemsokára bevonult a terembe a tanács, élén 

dr. Sáray Lajos elnökkel. A tanács tagjai dr, 
Szalay Zoltán és dr. Bókay János voltak, jegyzője 
dr. Lehoczky Károly. Az ügyészséget dr, Tarajotsy 
Béla ügyészségi elnök képviselte. A biróság zárt 
ajtók mögött hirdette ki az Ítéletet az anya-
gyilkos előtt és a hivatalos személyeken, vala-
mint a gyilkoson és védőjén kivül senki sem tar-
tózkodhatott a teremben. 

Egykedvűen lépett bc az ajtón ifj. Apjok Jó-
zsef. A folyosón izgatottan lesték az emberek a 
teremből kiszűrődő hangokat, azonban semmi 
sem hallatszott ki, ami odabenn történt. Mind-

'össze ha tiz percig tartott az egész, majd a ta-
nács tagjai sápadt arccal kivonultak, nemsokkal 
később hozták kifelé a gyilkos legényt is . . , 

Aki arra gondolt, bogy összeroskadt, ijedt, 
kétségbeesett embert fog látni, az tévedett. A le-
gényen egyáltalán nrm látszott az, hogy közölték 

vele a kivégzés terminusát, illetve azt, hogy nem 

kapott kegyelmet és órái meg vannak számolva... 
Ugyanolyan nyugodtan, mint ahogy befplé ha-
ladt, lépett ki a terem ajtaján, sem arcán, sem 
viselkedésén nem látszott felindultság. Amikor n 
sok embert, a sok rémült szemet meglátta, sze-
mébe húzta sapkáját és fejét kissé leszegezve ha. 
ladt a szuronyok között. 

Az otolsö Kívánság 
Igy viselkedett a teremben is, a megbánás 

legkisebb jelét sem mutatva. Amikor az elnök ki-
hirdette előtte a határozatot, a gyilkos legény 
kijelentette, hogy szeretné, ha a kormányzó elé 
vezetnék, mert tőle akar kegyelmet kérni... 

Később kijelentette, hogy utolsó kívánsága az 
volna, hogy nővérétől szeretne elbúcsúzni. Ter-

mészetcsen ezt a kívánságát teljesitik, azonban 
kétséges, hogy a leányt elő yudják-e valahol ke. 
rifeni. A gyi'kos fiu nem tudta megmondani, hogy 
loslvérc hol tal i lhatő, valahol a fanvák közölt 

szolgál Az ügyészség megtette a szükséges intéz-
kedést abban az irányban, hogy a leányt előte-
remtsék péntek reggelig. 

PfiníeK reggel 8 ára 
Dr. Tarajossy Béla, az ügyészség elnöke a 

következőket mondotta ifj. Apjok József kivég-
zésével kapcsolatban: 

— A tőrvényszék kihirdette, hogy a kormányzó 
ur megengedte, hogy a gyilkosság büntette és 
egyéb bűncselekmények miatt ősszbüntetésül ha. 
lálraitélt ifj. Apjok Józseffel szemben a törvény 
és az igazságszolgáltatás rendes lefolyása aka* 

dálytalanul bekövetkezhessék. 

— Az itélet végrehajtására határnapul január 
28., azaz péntek reggel nyolc őrdjál lüzlent ki, a 

kivégzés a kerületi börtön udvarán fog megtör-
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ténni. A rend fenntartásáról és a közbiztonság 
megóvásáról megfelelően gondoskodtam. 

Szigora intézkedések 

Ezek szerint tehát Apjok Józsefen péntek reg-
gel a halálos ítéletet végrehajtják. Az ügyészség 

a kivégzéshez igen korlátozott számban adott ki 
jegyeket. Jegyet kaptak a rendőrség, csendőrség, 
ügyés:ségi bíróság hivatalosan elfoglalt szemé-
lyei, jegyet kapott a sajtó, ezeken kivül másokat 
nem engednek be a börtön udvarára. Minden 

jegyet névreszólóan állitottak ki és a belépésnél 
mindenkit szigorúan igazoltatnak. A kerületi bör-
tön elótt erős rendőri és börtönőri kordon fog 
vigyázni a rendre. 

A biróság Ítéletét dr. Szalay Zoltán törvény-
széki előadó biró hirdeti ki az elitélt előtt a ki-
végzés előtt, az ügyészség részéről dr. Tarajossy 
Béla elnök veszi át az elitéltet és adja át az ité-
letvégrehajtónak. Dr. Incze Gyula orvosszakértő 
a kirendelt orvos, neki kell majd konstatálnia, 
hogy a halál bekövetkezett. 

A Kegyeltén anyagyilkosság 

Ifj. Apjok József annakidején nagy kegyet-
séggcl gyilkolta meg. özvegy édesanyját, aki mo-
sásból tartotta fenn magát. A fiu nem nagyon 
dolgozott, inkább az anyja nyakán élt és mindig 
pénzért zsarolta anyját. A gyilkosság előtti na-

pokban is pénzt kért anyjától, aki azonban meg-
tagadta a segítséget, ami miatt a fiu elhatá-
rozta, hogy megöli az anyját. 

Tudta, hogy anyjának néhány pengőnyi meg. 
takarított pénze van a sublrítbanr ezt szerette 

volna megkaparintani. Már este végre akarta haj-
tani tettét, azonban elhalasztotta a dolgot más-
napra. A kamrában, ahol lakása volt, az egész 
éjszakát ébren virrasztotta át és azon gondolko-
zott miképen végezhetne az anyjával. Reggel 

korán kelt, nem elég korán ahhoz, hogy anyját 
munkában ne találja. A szegény asszony már a 
mosóteknő fölé hajolva dolgozott . . . Apjok 

József dorongot kerített elő és azt tartogatta a 
kezében, lesve a pillanatot, amikor anyjára vet-
heti magát. 

Anyjának feltűnt, hogy a fiu állandóan ott 
settenkedik a háta mögött, többszór visszafordult, 
de a fiu ilyenkor mindig ugy tett, mintha a do-
rongot farigcsálná. Igy multak az órák, az anya 
mosott, a fiu pedig leste a pillanatot. Végre jó 

néhány óra múlva elérkezett. A szerencsétlen 
asszony lehajolt, hogy a kannából vizet öntsön 
a teknőbe. A fiu ezt a pillanatot alkalmasnak 
vélte és rávetette magát anyjára. Néhány borzal-
mas csapással kioltotta az életétw majd a holtles. 
tet bevonszolta kamrájába és a szalma alá rcj. 
tette. Majd visszament a szobába és megkereste 
anyja megtakarított pénzét a sublótban. Amikor 
a pénz a kezében volt, mint aki jól végezte a 
dolgát, az ajtót becsukta, maga pedig elment a 
kocsmába, ahol euett, ivott, aztán pedig egy ócs. 
kdsboltba tért be és az anyjától rabolt pénz ma-
radékán szépen kiöltözött . . . 

A gyilkos fiút néhány nap múlva elfogták. A 
rendőrségen is, a bíróságok előtt is mindent be-
ismert és soha egyetlen percre sem mutatott 
őszinte megbánást Pénteken reggel sorsa betel-
jesedik. 

A város Kfpvlselále az Itélet 
végrehajtásánál 

A büntető perrendtartás a halálos Ítéletek 
végrehajtásánál szerepet ró a közigazgatási ha-
tóságokra is. A vonatkozó törvényszakaszra és a 
végrehajtásról szóló miniszterelnöki rendeletre 
való hivatkozással az ügyészség elnöke csütörtö-
kön délelőtt értesítette a város polgármesterét, 
hogy a gyilkosság és egyéb bűncselekmények 
miatt kötéláltali halálra ítélt ifj. Apjok Józsefen 
pénteken reggel hajtják végre a halálos Ítéletet 
a kerületi börtön udvarán. Az ügyészség elnöke 
felkérte a polgármestert, hogy a törvény értel-
mében a közigazgatás egyik tisztviselőjével kép-

• viseltesse ennél a szomorú aktusnál a város 
hatóságát. 

Az ügyészség elnökének átiratát a Budapesten 
tartózkodó dr. Pálfy József polgármester helyeit 
dr. Tóth Béla polgármesterhelyettes vette át és 
először dr. Simkó Elemér tiszti főügyészt akarta 
kiküldeni a halálos itélet végrehajtásához a vá-
rosi hatóság képviselőjeként. Dr. Simkó Elemér 
azonban nem vállalta a megbízást. A polgármes-
tcrhelyettes akikor dr. Csonka Miklós tanácsnok-
tól kérdezte meg, hogy vállalná-e a város képvi-
seletét, Csonka tanácsnok sem érzett hozzá haj-
landóságot. A polgármesterhelyettes ezekután 
mr|:állapitotta, hogy miután közrendészeti kér-
désről van szó, ezek a kérdések pedig a máso-
dik tanácsi ügyosztály hatásköribe tartoznak, dr. 

> Katona István tanácsnokot, a második ügyosztály 
I vezetőjét küldte ki. 

"yA szabadtéri karmester-affér 
X budapesti Operaház tagjai elégtételt kérnek Rubányl Vilmosnak 

(A Délmagyar ország munkatársától.) A sza-
badtéri játékok ismeretes karmester-afférja 
egyre szélesebb hullámokat ver. Legutóbb — 
mint ismeretes —, dr. S z e n t - G y ö r g y i Al-
bert professzor vezetésével a Szegedi Filhar-
monikusok Egyesületének választmánya kül-
döttségileg kereste föl dr. P á l f y József pol-
gármestert. A küldöttség élén a Nobel-dijas 
professzor azt mondotta beszédében, hogy a 
szabadtéri játékok rendezőbizottsága részéről 
mellőzés érte a filharmonikusok karnagyát, 
Fricsay Ferencet és kérte a polgármestert, 
hogy változtassa meg a határozatot és bizza 
meg Fricsayt a műsorra tűzött Háry János di-
rigálásával, vagy pedig adjon olyan anyagi 
támogatást a filharmonikusoknak, amit Fri-
csay is elfogadhat erkölcsi elégtételül. Hang-
súlyozta Szent-Györgyi, hogy nem merült 
volna fel kifogás, ha olyan karmestert szer-
ződtetnének, akinek a neve nemzetközi vi-

szonylatban is fokozná a szegedi játékok von-
zó erejét, de Rubányi Vilmost ilyennek ncm 
tekinthetik. 

Az egyik budapesti napilap csütörtöki szá-
mában hosszabb cikkben foglalkozott a szege-
di karmesterafférral és az előzmények ismer-
tetése után többek között ezeket irta: 

— Szent-Gvörgyinek ez a felszőlalása igen 
nagv merrülközést keltett az Operaházban. 
ahol rendkivül nagyra becsülik R u b á n v i 
Vilmos karmester valóban értékes képességeit. 
Nem tudják megérteni, hogv ezt a kitűnő 
kamestert, aki mindenkor mintaképe volt a 
korrektségnek és soha mással, mint a művé-
szetével nem törődött, miért éri Szent-Gvör-
gyi Albert professzor részéről támadás. Kije-
lentették az operaházi tagok, hogvha Rubánvi 
.Vilmos írem kap elégtételt és nem ő fogja ve-

zényelni a Háry János elődását, működ-
nek közre a szegedi előadásokon. Ebben min-
denki igazat is ad nekik. Ez a legkevesebb, 
amit pályatársukért, a nagytehetségű fiatal 
karmesterért megtehetnek. De gyakorlati szem-
pontból is teljes naivitás az, amit a szegediek 
kívánnak. Egy nehéz műnek az előadását egy, 
vagy két futólagos próba után nem lehet olyan 
karmesterre bizni, aki nem ismeri az együt-
test és sohasem vezényelte még azt a müvet. 
Csakis olvan dirigens mellett tudják képessé-
geiket teljes mértékben kifejteni a művészek, 
akiknek vezetéséhez hozzászoktak. Színházi és 
főleg zenei körökben nagy érdeklődéssel vár-
ják a bonyodalom további fejleményeit. 

Ujabb természet' • 
timemémr Par i sban 

Páris, január 27. Csütörtökön délután fél 3 
óra körül a főváros felett nagy sugárban az é§ 

hirtelen beborult és Páris lakossága ebben az 

évszakban ritka természeti tüneménynek volt ta. 

nuja. Az égboltozaton hatalmas vihar vonult vé-

gig t a vihart erős menydörgc's és szél kísérte, 

majd jégeső, dara és utána hó esett. A forgalmas 

helyeken a ritka természeti tünemény sokáig a 

forgalmat megbénította. 

Hátizsákok. 
vízmentes oonyva, tótaka-
ró. haiászhá Ó, Stb. gyári áron 
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