
איינער  פיליקס,  קענדעל  קעגן  ּפראצעס  דער   
פון די באטייליגטע אין דעם קידנעּפן-מארד פון ר' 
מנחם שטארק ע"ה, האט זיך דראמאטיש געענדיגט 
אין  קארט  סוּפרים  סטעיט  אין  נאכמיטאג  מאנטאג 
ברוקלין, ווען די דזשורי איז צוריקגעקומען מיט אן 
אויף  שולדיג  איז  פיליקס  אז  אורטייל  איינשטימיגן 
גראד,  ערשטע  די  אין  קידנעּפן  פון  פארברעכן  דעם 
פון  פארברעכן  דעם  אויף  שולדיג  אויך  איז  ער  און 
צווייטע גראד מארד. לויט דעם, ווארט אויף פיליקס 
אן אורטייל פון לעבענסלענגליכע טורמע, און דער 
די  זיין  וועט  עס  וויפיל  באשטימען  וועט  ריכטער 
פאר  טורמע  אין  זיין  דארף  ער  וואס  יארן  מינימום 

ער קען באטראכט ווערן פאר ּפאראל. 
מאקסימום  די  איז  מארד  גראד  צווייטע  ביי   
שטראף לעבענסלענגליכע טורמע, און די לענגסטע 
פאר  מינימום  א  אלס  באשטימען  מ'קען  וואס  צייט 
די  יאר.   25 איז  ּפאראל  צו  בארעכטיגט  מ'ווערט 
קלענסטע צייט איז 15 יאר. ד.מ., דער ריכטער וועט 
אלס  יאר  און 25  צווישן 15  ערגעצוואו  באשטימען 

א  אז  אנמערקן  מ'דארף  מינימום.  א 
שנעל  אזוי  נישט  ווערט  מערדער 
זייער,  ּפאראל.  אויף  ארויסגעלאזט 
אז  טרעפן  זיך  וועט  זעלטן  זייער 
ערשטע  די  ביי  ּפאראל  געבן  מ'וועט 
מערדער  דער  וואס  מאל  ּפאר 
בעטן  מ'קען  ּפאראל.  פאר  אּפעלירט 

ּפאראל בלויז איינמאל אין 2 יאר.
אויף  אורטייל  שולדיג  דעם  מיט   
ערשטער  אן  בלויז  דאס  איז  פיליקס, 
שריט צו יוסטיץ, ווייל ווי איינער פון 
אנגעוויזן  האט  המשּפחה  קרובי  די 
פון  נאך  מען  ווייסט  ּפרעסע,  די  פאר 
מערדער-קידנעּפערס   2 ווייניגסטענס 
און  פראנק  ארום  זיך  דרייען  וואס 
זיי  לאנג  ווי  און  גאסן,  די  אויף  פריי 
צו  ווערן  געשטעלט  נישט  וועלן 
קיין  געווען  נאכנישט  איז  יוסטיץ, 

יוסטיץ אין דעם פאל. 
 מ'האט שוין נאכמיטאג געזען אז 
איז  עס  ווען  זיך",  "רירט  דזשורי  די 
דזשורי  די  פון  אנפראגע  אן  געקומען 
אויפצוקלערן גענוי וואס עס זענען די 
שולדיג  א  פאר  פארלאנגען  לעגאלע 
וואס  מארד,  פעלאני  אויף  אורטייל 
אומגעקומען  איז  עמיצער  אז  מיינט 
איז  פארברעכן  פעלאני  א  בשעת 
באגאנגען געווארן. דאס האט געקענט 
אן  ווי  ווערן  אויסגעטייטשט 
שוין  האבן  זיי  אז  אנדייטונג 
געווען  איז  פיליקס  אז  באשלאסן 

פראגע  די  איצט  איז  קידנעּפינג,  די  אין  באטייליגט 
מערדער  אלס  פאראורטיילן  אים  מ'קען  אזוי  ווי 
צו  בייגעשטייערט  נישט  האט  אליין  ער  ווען  אפילו 

דעם ברוטאלן מארד. 
דזשורי,  א  פאראויסזאגן  נישט  אבער  מ'קען   
אין  אנגעצויגענקייט  די  פארשטעלן  זיך  מען  קען 
די  געזעסן  איז  עס  וואו  זייט  די  אויף  זאל  געריכט 
דער  ווען  משּפחה,  איבריגע  די  און  תחי'  אלמנה 
האט  דזשורי  די  אז  איינגעמאלדן  האט  ריכטער 
די  אורטייל.  אן  האבן  זיי  אז  צעטל  א  געשיקט 
האט  ריכטער  דער  אריינגעקומען,  איז  דזשורי 
אן  אויף  געאייניגט  זיך  האבן  זיי  צי  געפרעגט 
דאן  יא,  געענטפערט,  האבן  זיי  וואס  אויף  אורטייל 
האט זיך געשטעלט דער "קלערק" פון געריכט פאר 
די  פון  פארזיצער  די  געבעטן  האט  און  דזשורי  די 
געענטפערט  האט  זי  און  אויפצושטעלן  זיך  דזשורי 
אדער  שולדיג  ּפונקט,  נאך  ּפונקט  פראגעס  די  אויף 

נישט שולדיג.
ערשטע  קידנעּפן  פון  קלאגע  ערשטע  די  אויף   

געענטפערט,  שטימע  שטילע  א  מיט  זי  האט  גראד 
"גילטי", וואס מיינט שולדיג. 

די  אויף  "גילטי"  א  געקומען  איז  זעלבע  דאס   
צווייטע קלאגע פון צווייטע גראד מארד.

אויף  שולדיג"  "נישט  געזאגט  זי  האט  דערנאך 
די  אז  מיינט  וואס  פארזוך,  רויב  פון  קלאגע  די 
האט  ער  אז  איבערצייגט  געווען  נישט  איז  דזשורי 
אויך  איז  ממילא  און  איד,  דעם  בארויבן  געוואלט 
אין  מארד  אויף  שולדיג"  "נישט  א  געווען 
רויב  פון  פארברכן  יענעם  מיט  צוזאמענהאנג 

פארזוך. 
זיך  האבן  דזשורארס  פרויען  די  פון  דריי   
אפילו  האבן   2 טרערן,  פון  אויגן  די  געווישט 
אזוי  באאמטן;  געריכט  פונעם  טישוס  געבעטן 
רירענד איז געווען פאר די דזשורי צו קומען צו דעם 
אורטייל נאכדעם ווי זיי האבן פארהאנדעלט דערויף 
דאנערשטאג נאכמיטאג, א גאנצן טאג פרייטאג און 
דאס  ארויסגעשיקט  האבן  זיי  ביז  מאנטאג  אויך 

צעטל אז זיי האבן אן אורטייל, 4:40 נאכמיטאג.
 דער ריכטער האט באדאנקט די 
איבערגעגעבענע  זייער  פאר  דזשורי 
פון  טעג  אוועקגעבענדיג 20  דינסט, 
לאנגען  דעם  פאר  לעבן  זייער 

ּפראצעס. 
 ווען די דזשורי איז ארויס, האט 
אקטאבער   באשטימט  ריכטער  דער 
19, דער ערשטער טאג חוה"מ, אלס 
שטראף,  די  מעלדן  פאר'ן  טאג  דער 
אבער דאס וועט מעגליך אּפגעלייגט 

ועורן אויף נאך יו"ט. 
דער  אז  מערקווירדיג  איז  עס   
קענדעל  מערדער,  פאראורטיילטער 
נישט  צייט  גאנצע  די  האט  פיליקס, 
ער  געפילן.  שום  קיין  ארויסגעוויזן 
אונטער־ אפילו  זיך  האט 
ער  אז  אויס  ווייזט  געשמייכעלט. 
האט דאך יא געוואוסט דעם אמת אז 
גאנצע  די  אין  שולדיג  איז  ער 
מאמע  זיין  דאקעגן  קאנסּפיראציע... 
וויינען  איין  אין  געהאלטן  האט 
מאנטאג  קארידאר  אין  אינדרויסן 
שוין  מ'האט  ווען  נאכמיטאג, 
אן  צו  נאענט  מ'האלט  אז  ערווארט 

אורטייל. 

(א מער אויספירליכער 
באריכט מיט איינצלהייטן 

וועט אי״ה ערשיינען אין ״די 
צייטונג״ פון מיטוואך צופרי.)

 שולדיג אורטייל אויף איינעם פון די מערדער 
פון מוה״ר מנחם משולם שטארק ע״ה 
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