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H o r v á t h B é S a közismert é n e k e s p r i -

; más vezetésével JáttzSk minden reggel 4 ó r á i g . m h — i — 

Pipás Pista büntetése: 
életfogytiglani fegyház 

kormányzói kegyelmet kedden délelőtt hirdette ki a törvényszék 
— Izgalmas jelenetek a törvényszéken 

(A Délmagyarország munkatársától.) Kedden 
délelőtt lezajlott Pipás Pista ügyének utolsó fel 
vonása a szegedi törvényszék másodemelet 94. 
számú termében. Rieger Pálnét, vagy ahogy a 
férfiruhás asszonyt a tanyák között hivták, 
Pipás Pistát a kúria is halálra Ítélte, novem-
ber 29-én. A kúriai Ítélet előtti napon a 
szegedi törvényszék Gömöry-tanácsa előtt 
Pipás Pista kegyelmet kért, azonban ugy 
tudták, hogy a törvényszék kegyelmi tanácsa 
nem ajánlotta kegyelemre. A kúria Ítélete után 
biztosra vették, hogy Pipást kivégzik, 
Ez a vélemény annál is inkább artotta ma-
gát, mert a legfelsőbb döntés napról-napra ké-
sett. 

Az ünnepek eltelte után biztosnak " látszott, 
hogy Pipás Pisi a nem kapott kegyelmet. Hét-
főn délelőtt érkezett meg a szegedi törvény-
székre a legfelsőbb döntés, amelytől függött 
Pipás élete. Gömöry Andor tanácselnök intéz-
kedésére rövid uton megidézték kedd délelőtt 
10 órájára Pipás Pistát és a többi vádloitait, 
valamint a védőket. Már hétfőn elterjedt a hi-
re annak, hogy kedden délelőtt kihirdetik Pi-
pás előtt az Ítéletet. Kedden reggel hatalmas 
erdeklődő tömeg jelent meg a törvényszék épü-
letében. Sokan az ügyészségen jelentkeztek és 
jegyet kértek a kivégzésre. Az ügyészségről 
mindenkit elutasítottak azzal, hogy amig a 
kormányzói kéziiratot fel nem bonrtják, nem le-
het tudni: lesz-e kivégzés, vagy sem. Nem hi-
vatalosan azonban az egész épületben beszél-
ték, hogy Pipás kegyeim t kapott és igy nem 
lesz kivégzés. Bizonyosait azonban senki sem 
tudott. Épen ezért a másodemeleti folyosón 
óriási izgalommal várt fél kilenc órától kezd-
ve a közönség. A terembe senkit sem engedtek 
be. Az aj'ó előtt tumultuózus jelenetek játszód-
tak le. A közönség be akarta törni az ajtót. Az 
épület előtt, az uccán is nagy tömeg várako-
zott Pipás Pistára, akit rabszállító kocs;ban 
hoztak a Csillag-börtönből. Féltíz után néhány 
perccel érkezett a kocsi és abból egyedül Pipás 
Pista szállott ki. A többi vádlottat másik kocsi-
ban hozták. Pipás Pista a törvényszéki tár-
gyalás óta nagy változáson ment keresztül. 
Jóformán felényire fogyott le. Ráncos, sárga 
arcából, a dus ősz szemöldök alól azonban tö-
retlen^ vadsággal csillogtak a szemek. Haja 
megnőtt. Az első birói tárgyaláson egész rövid, 
férfias hajat viselt, azóta nyakigérő haja nőtt. 
Gyors léptekkel sietett fel a lépcsőkön. Nyomá-
ban hatalmas tömeg vonult. Pipást azonnal a 
terembe vezették és leültették. Nemsokkal ké-
sőbb a tömeg között ismét utat törtek a fegy-
őrök. Ezúttal a többi vádlottakat hozták, aki-
ket a tömeg gunvos megjegyzésekkel fogadott. 
A férfiak rabruhát, a nők civilruhát viseltek. 
Valamennyi meghízott a böitönben, még Do-
bakné is, aki pedig azelőtt sem volt valami 
sovány jelenség. Szótlanul haladt el a társa-
ság a közönség sorai között. Tiz óra előtt né-
hány perccel a tanács tagjai is megérkeztek 
és bevonultak a tanácskozó szobába. A folyo-
són a hangulat egyre izzóbb lett. Mindenki 
szeretett volna jelen lenni az Ítélet hirdetés-
nél. Tiz órakor azután megnyitották a te-
rem a '̂-aját és beengedték a védőket, újság-
írókat, bizalmiakat. A termet azonban néhány 
perc múlva, az elnök utasítására, teljesen ki-
ürítették. Még a többi vádlottak védőinek is 
el kellett hagyniok a termet, csak néhány fegy-
őr és törvényszéki szolga maradt benn a vád-
lotton, az ügyészen és az ügyvéden kivül. Az 
elnök azonban a fegyőröket is, az altiszteket 
is kiküldötte, az ajtókat ezután kulccsal bezá-
ratta. 

A künnrekedt tömeg rátapadt a terem két 
ajtajára és ugy hallgatta, mi folyik belül. Ami-

kor a tanács bevonult, elcsöndesült a folvosó. 
Hallani lehetett, amint az elnök felvette Pi-
pás Pista nacionáléját, amint ismertette a kú-
riának reávonatkozó Ítéletét. Halálos csend 
lett künn és benn, amikor a kegyelmi kérvény-
re került a sor. Világosan hallatszott az elnök 
szava: 

— Életfogytig tartó fegyházra változtatta 
át... 

Pillanatok alatt végigfutott az épületen a 
hír : Pipás Pista kényelmet kapóit, a kormány-
zó a kötéláltali halált életfogytig tartó fegyház-
ra változtatta át. 

A terem ajtaját kinyitották, beengedték a 
közönséget, majd bekísérték a többi vádlotia-
kat is: Dobák Antalnét, Horváth-Bende Já-
nost, Császár Józsefet, özv. Börcsök Istvánnét, 

Börcsök Imrét és Vecsernyés Jánost, a két ször-
nyű gyilkosság felbujtóit és tettestársait. Az 5 
szemelyi adataikat is felvették, majd az elnök 
kihirdette előttük a kúria Ítéletét, mely velük 
szemben is helybenhagyó volt, csupán a bűn-
cselekmény elkövetésének idején fiatalkorú 
volt Börcsök Imre büntetését szállította le a 
kúria három esztendőre. 

— Megértették-e az ítéletet? — kérdezte az 
elitéltektől az elnök, majd mindegyiktől kü-i 
lön is megkérdezte, érti-e a kúria ítéletét. Van 
lamennvien azt felelték, hogv értik. 

— Miután ez ellen további jogorvoslatnak: 
helye nincs, az itélöt november 29-ike óta 
jogerős — fejezte be az elnök —, az elitélteket 
atadom az ügyészségnek a büntetés végrehaj-
tása végett. A biróság a kiszabott büntetésből 
november 29-ig egy évet és három hónapot 
kitöltöttnek vett a kiszabö't büntetésből, kivé-
ve Börcsök Imrét, akivel szemben, miután fia.-
talkoru, beszámításnak helye nincs. 

A tárgyalás ezzel véget ért. A fegyőrök az el-1 
elitélteket egymás háta mögé állították és a 
melléklépcsőn lekísérték a Vörösmarty-uccai 
kapuhoz, ahol már várakozott rájuk a Csillag-
börtön fekete kocsija. Három életfogytiglani 
Jegy házra itélt ember ült a kocsiban... 

A Pipás-ügy aktái ezzel végleg lezárultak..^ 

Háború és ostromállapot 
a felsővárosi cipőgyárban 

az üzem eladása miatt 
A gyár kapujában őrsénél állnak a leállított szövetkezet tagjai és 
megakadáiyozták az épület átadását — Senkit sem engednek be a 

gyár helyiségeibe 

Az IOKSz 200 ezer pengős végrehajtást vezet a szövetkezet ellen — 
Permanens tárgyalások az Gzem megindítása érdekében 

(A Délmagyarország munkatársától.) Né-
hány hét óta ostromállapot van a Római-köruti 
cipőgyárban. Helyesebben 23-án tört ki a harc 
a cipőgyári szövetkezet tagjai és az IOKSz kö-
zött, de már a december elsejei események elő-
revetették árnyékukat az elkövetkezendőknek. 
December elsején a gyárat, amely 1905-től 
kezdve szinte megszakítás nélkül működött és 
jó esztendőben 100 ezer pár cipőt produkált, 

leállították 

azzal az indokolással, hogy átszervezés vált 
szükségessé. Az üzem elcsöndesedett, mig aztán 
23-án, karácsony előtt két nappal kiderült, hogy 
mi volt az üzemleállitás hátterében. A szövet-
kezeti tagok megtudták, — mint karácsonyi 
számunkban jelentettük — 

az IOKSz az üzemet 100 ezer pen-
gőért eladta, a gyárépületet pedig 

bérbeadta. 

Ezzel a szerződéssel 38 szövetkezeti tag földön-
futóvá lett. Itt és ekkor kezdődött meg az elke-
seredett élet-halál harc, amelyet jelenleg is 
folytatnak a kis szövetkezeti tagok a hatalmas 
IOKSz ellen. Az, ami 23-ától a mai napig tör-
tént meglepetésekkel, cselfogásokkal és más 
egyebekkel, rendkívül érdekes és bonyodalmas. 

Ott kezdődött, hogy az üzem leállítása után 

S z é c h e n y i M o z i 

Az évad kimagasló eseménye, Jerlcza Mária a 
kiváló oporaőnekesnö egyetlen űlmje 

A Nagyhercegnő 
Főszereplők Paul Hartmann és Szőke Szakáll 

a szövetkezeti tagok kérték a munka folytatá-
sát. Ehelyett 24-en az igazgató és a főellenőr 
felhívatta a szövetkezeti tagokat az irodába és 
körülbelül a következőket mondotta nekik: 

— Uraim, a szövetkezet a tegnapi nappal —-
megszűnt. Maguk kenyér nélkül maradtak. Kö-
vetelésük nincs, igényük nem lehet, majd a tag-
jóléti alapjukat kikapják, azután megszűntek 
a szövetkezetnek ta«jai lenni. Az IOKSz a teg-
nap tartott igazgatósági ülésen bemutatta azt 
a szerződést, amely szerint a gyárat eladták 100 
ezer pengőért Szűcs Testvérek budapesti cég-
nek . . . 

A szövetkezeti tagokat ezek a kijelentések 
ugy érintették, mint a derült égből jövő villám-
csapás. Üzemindulást, pénzt vártak és ehelyett 
azt kapták, hogy 

tudtuk nélkül eladták' azt az üze-
met, melyet ők teremtettek meg 

hosszú évek munkájával. 
i . 

Azonnal elhatározták, hogy 

nem adják meg magukat, Kanem 
harcolnak körömszakadtáig. 

Az üzemet lezárták", a kulcsot z»ebrevágták. 
így várták a vevőt, aki 28-án meg is érkezett az 
üzem átvételére. De a gyárban szövetkezeti ta-
gokon kivül senkit sem találtak. Az igazgató és 
a főellenőr éppen 

a hatóságok' segítségét 

kérték, Hogy a tagokkal szemben eljárjanak. A 
Szűcs Testvérek végül is kénytelenek voltak 
visszautazni Pestre, anélkül, hogy a gyárból a 
folyosón kivül bármit is láttak volna. 

A hatóság ugyanis nem adott kar-


