
Αµ Ενδε υνδ Ανφανγ . . .

εινεσ ϕεδεν ϑαηρεσ γιλτ εσ, ειν Ρεσµεε ζυ ζιεηεν υνδ νευε
Πλνε ζυ σχηµιεδεν.
∆ερ Ρχκβλιχκ ιστ νατρλιχη αυχη ιµµερ µιτ �αχη ϕα, δα ωαρ
δοχη ...�  υνδ ετλιχηεν Ηιγηλιγητσ ϖερβυνδεν υνδ εινιγεσ ιστ
νοχη γανζ φρισχη ιν δερ Εριννερυνγ. ∆αβει ρειηεν σιχη Ταγε
υνδ Ωοχηεν σο σχηνελλ ανεινανδερ, βερσχηωεµµτ ϖον
στνδιγ νευεν Ερειγνισσεν υνδ ωιχητιγεν (ζυµινδεστ
γλαυβεν ωιρ δασ) ∆ινγεν, δασσ �κλεινε� ςορκοµµνισσε γανζ
σχηνελλ ιν ςεργεσσενηειτ γερατεν.
∆οχη οφτ σινδ εσ γεραδε διε κλεινεν ∆ινγε, διε υνσ
ερφρευεν υνδ υνσ φεστστελλεν λασσεν, δασσ Μενσχηεν δα
σινδ, διε ϖερστεηεν, διε γλειχηεν Ιντερεσσεν ηαβεν, σιχη
βερ διε γλειχηεν  Υνωιχητιγκειτεν αυφρεγεν υνδ λαχηεν
κννεν.

Πλνε ζυ σχηµιεδεν ιστ ζυ Βεγινν εινεσ ϕεδεν ϑαηρεσ φαστ
εινε �Πφλιχητ� � δενν πλαν −υνδ ζιελλοσ ειν γανζεσ νευεσ
ϑαηρ ϖορ σιχη ζυ ηαβεν � ωερ ωιλλ δασ σχηον!?

Αυχη δερ Ακτιονσκρεισ Λεβενσωερτε Αλτσταδτ ηλτ εσ
δαµιτ εβενσο. Ωιρ λασσεν δασ ϖεργανγενε ϑαηρε πασσιερεν
� αυχη ιν υνσερερ ηευτιγεν Αυσγαβε � υνδ ωενδεν υνσ
νευεν Αυφγαβεν ζυ. Μαλ µεηρ υνδ µαλ ωενιγερ σπεκτακυλρ
νατρλιχη, ϕεδοχη ιµµερ ιµ Σιννε υνσερεσ Μοττοσ: Βργερ
φρ Βργερ υνδ ςερεινε φρ ςερεινε ζυµ Ωοηλε εινερ
λεβενσ− υνδ λιεβενσωερτεν Κρονβεργερ Αλτσταδτ.

Ινφο φρ διε Μιτγλιεδερ
δεσ Ακτιονσκρεισεσ
Λεβενσωερτε Αλτσταδτ
Κρονβεργ ε.ς.

!!> ∆εζεµβερ 2003 <!!

Εβεν ωειλ δασ οηνε Μενσχηεν, διε γλειχηεσ ιµ Σινν ηαβεν,
νιχητ µγλιχη ιστ, µχητεν ωιρ δεν Αβσχηλυσσ δεσ
ζυρχκλιεγενδεν ϑαηρεσ αυχη δαµιτ ϖερβινδεν, υνσ φρ
διε Υντερσττζυνγ υνδ Ηιλφε ρεχητ ηερζλιχη ζυ βεδανκεν.
∆ιεσερ ∆ανκ γιλτ βεσονδερσ δεν βεφρευνδετεν ςερεινεν,
δερ Σταδτ Κρονβεργ υνδ ιηρεν Μιταρβειτερν, δεν
Εινζεληνδλερν υνδ ιν βεσονδερεµ Μα⇓ε υνσερεν
Μιτγλιεδερν, δερεν Ζαηλ ιν διεσεµ ϑαηρ ερφρευλιχη ωειτερ
ανγεστιεγεν ιστ.

∆ερ γεσαµτε ςορστανδ δεσ Αλτσταδτκρεισεσ ωνσχητ
Ιηνεν αλλεν µιτ Ιηρεν Φαµιλιεν υνδ Φρευνδεν ειν σχηνεσ
υνδ γερυησαµεσ Ωειηναχητσφεστ υνδ ειν γλχκλιχηεσ,
γεσυνδεσ υνδ φριεδϖολλεσ Νευεσ ϑαηρ
Ι η ρ

Ρ⇐ΧΚΒΛΧΚΕ

10 ϑαηρε Αλτσταδτκρεισ
ϖον Χορνελια Τεµµεν

Ιν διεσεµ ϑαηρ κονντεν ωιρ υνσερεν 10−ϕηριγεν Γεβυρτσταγ
φειερν.

Μιτ δεν ςορβερειτυνγεν ζυ υνσερερ ζωειτγιγεν Φειερ ιµ
ϑυνι καµεν διε Εριννερυνγεν δεσ Βεγιννσ υνσερεσ ςερεινσ,
διε Γρνδε, ωεσηαλβ ωιρ υνσ βερηαυπτ ζυσαµµενγεφυνδεν
ηαττεν υνδ διε Λειχητιγκειτ, µιτ δερ ωιρ δαµαλσ γεµεινσαµ
Ωιδερστανδ λειστεν ωολλτεν.

Σεηρ βαλδ ωυρδε υνσ κλαρ, δασσ ωιρ ζυρ Ερρειχηυνγ ϖον
Ζιελεν εινεν �ριχητιγεν� ςερειν µιτ αλλεµ ∆ρυµ υνδ ∆ραν
γρνδεν µυσστεν, υµ ερστ γενοµµεν ζυ ωερδεν. Στχκ φρ
Στχκ λερντεν ωιρ, Ηρδεν ζυ νεηµεν υνδ Ερφολγε υνδ
Μισσερφολγε ωεγ ζυ στεχκεν υνδ δαραυσ νευε Ερκενντνισσε
ζυ γεωιννεν. Σο σινδ ωιρ γεωορδεν, ωασ ωιρ ηευτε σινδ �
δερ ΑΚΤΙΟΝΣΚΡΕΙΣ ΛΕΒΕΝΣΩΕΡΤΕ ΑΛΤΣΤΑ∆Τ.

Ηαλλο, λιεβε

Αλτσταδτ−Φρευνδε!



Τραδιτιονσρειχηερ Απφελµαρκτ
ϖον Κλαυσ Πφειφερ

∆ερ Απφελµαρκτ ιν Κρονβεργ ηατ Τραδιτιον. Βερειτσ λανγε ϖορ
δεµ Φεστ ωερδεν ⊗πφελ γελεσεν, γεκελτερτ, προβιερτ υνδ
γετεστετ. ∆ιε βεστεν Στφφχηεν κοµµεν ιν διε Πρµιερυνγ
δενν εσ γιλτ, δεν Κρονβερϕερ ⊗ππελωοιµααστερ ζυ κρεν.
Αυχη δερ Αλτσταδτκρεισ δαρφ βει διεσεµ Φεστ νατρλιχη νιχητ
φεηλεν, ζωαρ νιχητ µιτ Σελβστγεκελτερτεµ αβερ µιτ
Σελβστγεµαχητεµ!
Αυχη βειµ Αλτσταδτκρεισ ωιρδ λανγε ϖορηερ σχηον γεπροβτ
υνδ γετεστετ. ∆α ιστ ζυνχηστ διε Φιρµα Βεχκ + Στραβελ, διε
υνσ µιτ ιηρεµ τολλεν Βαχκοφεν ζυρ Σειτε στεηεν, δαµιτ αν
υνσερεµ Στανδ διε ηερρλιχηστεν Λεχκερειεν ρυνδ υµ δεν
Απφελ (αβερ αυχη ανδερεσ)  ζυ ηαβεν ιστ.

∆ιε Αλτσταδτβχκερει Χηριστ βερνιµµτ βερειτσ ϖορηερ δεν
Βαχκκυρσ φρ διε �αυσζυβιλδενδεν Βχκερ� υνδ δανν, κυρζ
ϖορηερ, ηει⇓τ εσ: αλλε αν διε Μεσσερ − ⊗πφελ σχηλεν ιστ
ανγεσαγτ. Σεηρ  φλει⇓ιγε Μενσχηεν βελεγεν Κυχηεν υνδ
ωερδεν νιχητ µδε, ιµµερ νοχη ειν πααρ Κιλοσ ⊗πφελ µεηρ
ϖορζυβερειτεν.
∆ιε Βεγειστερυνγ δερ Γενιε⇓ερ ϖον φρισχη γεβαχκενεµ
Βροτ υνδ Κυχηεν γιβτ υνσ ρεχητ  − µιτµαχηεν λοηντ σιχη!

ϑαζζ & Ωειν ιµ Ρεχεπτυρκελλερ
ϖον Ωολφγανγ Ηαασ

∆ρει⇓ιγ ϑαηρε Φρευνδσχηαφτ ζωισχηεν Γυλδενταλ υνδ
Κρονβεργ βραχητε υνσ αυφ διε Ιδεε, ϑαζζ & Ωειν ιµ
Ρεχεπτυρκελλερ ζυ ϖερβινδεν. �Υνσερε� φνφ Γυλδενταλερ
Ωινζερ ωαρεν αυχη σογλειχη βερειτ, µιτ Ωειν− υνδ
Σεκτπροβεν υνδ εινερ �στιλγερεχητεν Τισχηδεκορατιον� ζυρ
Στελλε ζυ σειν. ∆ιε �Φρανκφυρτ Μαινστραεµερσ� ωυρδεν φρ
διε ϑαζζσειτε γεωοννεν υνδ Υλλα Πηιλιππι µαχητε σιχη
δαραν, φρ ϖερβινδενδε υνδ ηυµοριγε λιτεραρισχηε
�Εινωρφε� ρυνδ υµ δασ Τηεµα Ωειν ζυ σοργεν. Γερλινδε
Λαµµ ηαττε δεν γρ⇓τεν Τειλ δερ ςορβερειτυνγεν
βερνοµµεν, υνσερ Σερϖιχετεαµ υντερσττζτε διε
Ωινζερφρευνδε βει δερ ςερκοστυνγ υνδ δασ Ρεχεπτυρτεαµ
στελλτε δεµ Αλτσταδτκρεισ διε Ρυµλιχηκειτεν φρ διε
ςερανσταλτυνγ κοστενλοσ ζυρ ςερφγυνγ.
ϑετζτ φεηλτεν νυρ νοχη διε Γστε. ∆οχη δαρβερ µυσστεν
ωιρ υνσ κεινε Γεδανκεν µαχηεν, δενν ιννερηαλβ κυρζερ
Ζειτ ωαρεν αλλε Καρτεν φρ διε �µυσικαλισχηε Ωεινπροβε� ιµ
ςορϖερκαυφ αβγεσετζτ. ∆ασσ ωιρ ιν εινε �Μαρκτλχκε�
γεστο⇓εν ωαρεν, µερκτεν ωιρ σεηρ σχηνελλ υνδ
βεσχηλοσσεν νοχη αµ γλειχηεν Αβενδ: ∆ασ ωαρ νιχητ δασ
λετζτε Μαλ − ϑαζζ & Ωειν ωερδεν ωιρ ωιεδερηολεν.

Βεπφλανζυνγ ϖορ δερ Ζεηντσχηευνε
ϖον Μανφρεδ Ενγελ

∆ιε Βεπφλανζυνγ ϖορ δερ Ζεηντσχηευνε ωαρ ειν Τηεµα,
δεσσεν  σιχη δερ Αλτσταδτκρεισ ανγενοµµεν ηαττε.
Ιν ενγερ Ζυσαµµεναρβειτ µιτ δερ Σταδτ Κρονβεργ υνδ δεν
Βετρειβερν δερ Ζεηντσχηευνε ωυρδεν ανλσσλιχη δερ
λετζτεν Φρηϕαηρσπφλανζακτιον Εντωρφε ϖον δεν
Γαρτεναρχηιτεκτεν Κελλερ + Κελλερ ερστελλτ, διε αλλεν
Βετειλιγτεν ζυρ Βεγυταχητυνγ ϖοργελεγτ ωυρδεν. Αυχη διε
υνµιττελβαρεν Ανλιεγερ ωαρεν ιν δεν
Εντσχηειδυνγσπροζεσσ εινγεβυνδεν. ∆ιε Εργεβνισσε
ωυρδεν αν διε Σταδτ ωειτεργελειτετ.

Ιµ Ηερβστ φανδ νυν ειν Ορτστερµιν σταττ, αν δεµ Μιτγλιεδερ
δεσ Αλτσταδτκρεισεσ σοωιε ϑυλια Φινγερ σειτενσ δεσ
Βετρειβερσ τειλγενοµµεν ηαβεν.
∆αβει ωυρδε διε Ιδεε γεβορεν, ζυστζλιχη εινε Σκυλπτυρ µιτ
εινερ ∆αρστελλυνγ ιν γεσχηιχητλιχηερ Ανλεηνυνγ αν διε ιµ
16. ϑαηρηυνδερτ ερβαυτε Ζεηντσχηευνε υνδ  δερεν Ζωεχκ,
δερ Αυφβεωαηρυνγ δερ Ζεηνταβγαβεν, αυφζυστελλεν. Αυχη
αν εινε Βελευχητυνγ  δερ Σκυλπτυρ ιστ γεδαχητ υνδ σολλ
βερπρφτ ωερδεν.
Εβενσο σολλ διε Βεγραδιγυνγ δερ Βεετεινπφλανζυνγ ινσ
Αυγε γεφασστ ωερδεν.
∆ιε Ζεηντσχηευνε ηατ σιχη σειτ δερ Ερφφνυνγ ιµµερ µεηρ
ζυ εινεµ Ανζιεηυνγσπυνκτ δερ Κρονβεργερ Αλτσταδτ
εντωιχκελτ, νιχητ ζυλετζτ αυχη, ωειλ διε Βετρειβερ µιτ ϖιελ
Ενγαγεµεντ υνδ ωυνδερσχηνεν Ιδεεν ηιερ εινε �Γρνε
Ηλλε� γεσχηαφφεν ηαβεν, ωιε σιε ιν Ινσιδερκρεισεν γενανντ
ωιρδ.

∆ΑΝΚΕ φρ διε Σπενδεν
ϖον Χηαρλοττε Ενγελ

Αυχη ιµ ζυρχκλιεγενδεν ϑαηρ ερηιελτεν ωιρ ωιεδερυµ
Σπενδεν, φρ διε ωιρ υνσ αν διεσερ Στελλε βει αλλεν
Σπενδερν ρεχητ ηερζλιχη βεδανκεν µχητεν.
Ωιε σχηον ηυφιγ βετοντ, σινδ ωιρ αυφ Σπενδεν − υνδ σινδ
σιε αυχη νοχη σο κλειν − δρινγενδ ανγεωιεσεν.

∆εσηαλβ υνσερε Βιττε: µαχηεν Σιε ωειτερ σο!



Βειτραγσζαηλυνγεν
ϖον Χηαρλοττε Ενγελ

Αµ ϑαηρεσενδε σολλτεν ειγεντλιχη αλλε Βειτργε, διε
νατρλιχη σχηον ζυ Ανφανγ δεσ ϑαηρεσ φλλιγ ωαρεν,
βεζαηλτ σειν.
Λειδερ ιστ δασ ϕεδοχη νιχητ δερ Φαλλ υνδ υνσ φεηλεν νοχη
ετλιχηε Ζαηλυνγσεινγνγε.
Βιττε βερπρφεν Σιε δοχη Ιηρε Υντερλαγεν, οβ διε δεν
Βειτραγ ινζωισχηεν βερωιεσεν ηαβεν.
Ωιε Σιε ωισσεν, αρβειτετ υνσερ ςερειν ζυµ Ωοηλε
υνσερερ Ηειµατσταδτ − υνσερ Βειτραγ ιστ γερινγ, δεσηαλβ
ωιρδ ερ ϕεδοχη γανζ βεσονδερσ δρινγενδ βεντιγτ.
Γερνε σενδε ιχη Ιηνεν εινε Εινζυγσερµχητιγυνγ ζυ,
δαµιτ Σιε αν δεν Τερµιν νιχητ µεηρ δενκεν µσσεν.

Ειν Ωορτ − Ζυµ Ωοηλε
ϖον Ωολφγανγ Σχηνειδερ αυσ Γυλδενταλ

Σειτ ϑαηρεν οδερ ϑαηρζεηντεν κανν µαν φαστ σαγεν
κεννεν ωιρ Κρονβεργ υνδ ηαβεν δορτ ϖιελε Φρευνδε.
Υµγεκεηρτ ιστ δασ νατρλιχη αυχη δερ Φαλλ − ηυφιγ ηαβεν
ωιρ υνσ σχηον γεγενσειτιγ βεσυχητ υνδ Φρευνδσχηαφτεν
ϖερτιεφτ.
Σειτ Βεγινν δεσ Κυνστ− υνδ Ωεινµαρκτεσ οδερ ωιε ερ ζυ
Βεγινν ηιε⇓: Βιλδερ− υνδ Ωεινµαρκτεσ, ηαβεν ωιρ
Γυλδενταλερ Ωινζερ − φνφ αν δερ Ζαηλ − εινεν Ωεινστανδ
ιν Ιηρερ Σταδτ. ∆ασ ιστ βερειτσ Τραδιτιον υνδ ωιρ Ωινζερ
ηαβεν δεν Τερµιν διεσεσ Μαρκτεσ βερειτσ φεστ ιν
υνσερεµ Καλενδερ ϖερανκερτ.
Ναηεωειν κενντ µαν ϕετζτ ϖερβρειτετ ιν Κρονβεργ, ωασ
ϖορηερ εϖεντυελλ νυρ εινιγεν Ωεινκεννερν ϖορβεηαλτεν
ωαρ.
Αυχη δεν Ωεινανβαυ ηαβεν ωιρ ιν εινεµ − γεµ⇓ αν
υνσερεν Φλχηεν βετριεβενεν − κλεινεν Ωεινβεργ ιν
Ζυσαµµεναρβειτ  µιτ δεµ Αλτσταδτκρεισ ναχη Κρονβεργ
ζυρχκγεβραχητ. ∆ερ Ωεινβεργ ιµ Ρατηαυσγαρτεν ιστ
Ιηνεν ινζωισχηεν βεστενσ βεκανντ − ηιερ ηαβεν ιν
διεσεµ ϑαηρ διε Ρεβεν ζυµ ερστεν Μαλ Φρχητε γετραγεν
υνδ δερ Ροτε Ρεγεντ ηατ, ωιε ιχη Ιηνεν ϖερσιχηερν κανν,
νιχητσ µιτ Ιηρεµ Βργερµειστερ ζυ τυν, σονδερν ιστ εινε
Ρεβσορτε, διε βεσονδερσ ωιδερστανδσφηιγ ιστ.

Φρ υνσ σινδ διε Βεσυχηε ιν Κρονβεργ νιχητ
ϖορδεργρνδιγ αλσ ςερκαυφσακτιον γεδαχητ, σονδερν δερ
Βεσυχη βει Φρευνδεν. ∆ασ ωολλτε ιχη Ιηνεν ειγεντλιχη
σχηον ιµµερ εινµαλ γανζ οφφιζιελλ σαγεν.

Αβσχηιεδ
ϖον Ροβερτ Πηλιππι

Εινιγε Ταγε ϖορ ιηρεµ 80. Γεβυρτσταγ ηατ υνσ Ηαννα
Φελδµανν φρ ιµµερ ϖερλασσεν.
Εινε Κρονβεργεριν, διε ωαχηεν Αυγεσ δυρχη ιηρ γελιεβτεσ
Κρονβεργ, �ιηρε Σταδτ� γεγανγεν ιστ. Οφτ ηατ σιε κριτισιερτ
υνδ βεανστανδετ, δυρχηαυσ βισσιγ, δοχη νιε ϖερβισσεν.
Σιε ηατ σιχη υµ ϖιελεσ γεκµµερτ,  ωειλ εσ ιηρ ειν
Ανλιεγεν ωαρ υνδ νιχητ υµ Ανερκεννυνγ γεβυηλτ. ∆ιε
Γεµεινσχηαφτ ωαρ ιηρ ωιχητιγ − νιχητ διε Γεσελλσχηαφτ.
Σιε βεηερρσχητε διε Μυνδαρτ − εινε Κυνστ διε σιε
βεωαηρτε υνδ λεβενδιγ ερηιελτ, εβενσο ωιε σιε
Τραδιτιονσπφλεγε βετριεβ. Ειν ωανδελνδεσ
Γεσχηιχητσβυχη, Γεσχηιχητενερζηλεριν υνδ ωαηρλιχη
κεινε Μρχηενταντε.
Σο ωερδεν ωιρ ιν Κρονβεργ Ηαννα Φελδµανν ιν
Εριννερυνγ βεηαλτεν.

ωωω.αλτσταδτκρεισ.δε
ϖον Η. Ω. Σχηµιδτ

. . . ηει⇓τ εσ λειδερ ιµµερ νοχη νιχητ!

Ωιρ ηαβεν βισηερ νοχη νιεµανδεν φινδεν κννεν, δερ
υνσερε Ηοµεπαγε γεσταλτετ, δενν ωιρ κννεν ιν
Ανβετραχητ υνσερεσ µαγερεν Κασσενβεστανδεσ υνδ ϖορ
αλλεµ αυχη υνσερερ Σατζυνγεν δαφρ κειν Γελδ
αυσγεβεν.
Γιβτ εσ ϕεµανδεν, δερ σιχη τροτζδεµ δαραν ωαγεν
ωρδε???
Ωρε σχην, ωενν ωιρ ηιερφρ ϕεµανδεν γεωιννεν
κνντεν.
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Τελεφον: 0 61 73 / 18 04
Φαξ: 0 61 73 / 6 08 48 35
εΜαιλ: ηωσκρονβεργ≅τ−ονλινε.δε
Αυφλαγε: 400 Στχκ
Λαψουτ υνδ ∆ρυχκ: ♥ ΩεΚο, ιµ ∆εζεµβερ 2003
Κρονβεργερ Αλτσταδτ Βλαττ ερσχηειντ … ϕηρλιχη

26. ϑανυαρ Αλτσταδττρεφφεν
20.00 Υηρ ιµ Κρονβεργερ Ηοφ

23. Φεβρυαρ Αλτσταδττρεφφεν − Ροσενµονταγ
20.00 Υηρ ιµ Κρονβεργερ Ηοφ

24. Φεβρυαρ Φασχηινγσυµζυγ
Οβερηχησταδτ

29. Μρζ ϑαηρεσηαυπτϖερσαµµλυνγ
20.00 Υηρ ιµ Κρονβεργερ Ηοφ

Λιεβε Μιτγλιεδερ,

βιττε δενκεν Σιε δαραν δεν ϑαηρεσβειτραγ ϖον 10,00 Ευρο
ζυ βερωεισεν, φαλλσ εσ νιχητ σχηον γεσχηεηεν ιστ.
Γερνε κανν ιχη Ιηνεν αυχη εινε Εινζυγσερµχητιγυνγ
ζυσενδεν − ρυφεν Σιε µιχη εινφαχη αν.
Σπενδεν σινδ αβσετζβαρ, ωιρ φρευεν υνσ αυχη βερ κλεινε
Βετργε.

Ιηρε
Χηαρλοττε Ενγελ, Κασσιερεριν − Τελεφον: 48 36

Υνσερε Βανκϖερβινδυνγ:
Ταυνυσ−Σπαρκασσε Κρονβεργ
ΒΛΖ: 512 500 00
Κοντο−Νρ.: 55 001 510

______________________________________________

ΩΙΣΣΕΝ ΣΙΕ ΕΙΓΕΝΤΛΙΧΗ . . .

. . . δασσ υνσερε ϑαηρεσηαυπτϖερσαµµλυνγ αµ 29.03.04

σταττφινδετ? Ωο? Νατρλιχη ιµ Κρονβεργερ Ηοφ.

. . . δασσ ωιρ αυχη ιν δερ κοµµενδεν Φασχηινγσσαισον

ωιεδερ δαβει σειν ωερδεν? ∆ερ Υµζυγ ιν

Οβερηχησταδτ φινδετ νιχητ οηνε υνσ σταττ!

. . . δασσ ωιρ ωιεδερ εινε Απφελωεινκνειπε βειµ Ιντερν.

Στρα⇓εντηεατερ−Φεστιϖαλ ιµ ϑυνι 2004 ∀ερφφνεν∀?

Μαχηεν Σιε δοχη δαβει µιτ! − δανν βει Κλαυσ Πφειφερ −

Τελ. 2065 µελδεν.

. . . δασσ ωιρ αµ Ροσενµονταγ ειν ετωασ ανδερεσ

Αλτσταδττρεφφεν ιµ Κρονβεργερ Ηοφ ϖερανσταλτεν?

Μιτ ρεγερ Βετειλιγυνγ µαχητ εσ ϖιελ µεηρ Σπα⇓ −

κοµµεν Σιε δοχη!

. . . δασσ υνσερε Μιτγλιεδερ, διε σιχη διε Πφλεγε δεσ

Ωεινβεργεσ ιµ Ρατηαυσγαρτεν τειλεν, γερνε νοχη

ετωασ Υντερσττζυνγ ηττεν? Ιντερεσσιερτ? − δανν

µελδεν Σιε σιχη βει Μανφρεδ Βρεµεν − Τελ. 4241

. . . δασσ Σιε υνσ φρ δεν ϑαηρεσβειτραγ αυχη εινε

Εινζυγσερµχητιγυνγ γεβεν κννεν? Ρυφεν Σιε αν

υντερ 4836

______________________________________________

ΗΕΡΖΛΙΧΗ ΩΙΛΛΚΟΜΜΕΝ

Αλσ νευε Μιτγλιεδερ βεγρ⇓εν ωιρ σεηρ ηερζλιχη

Ωινφριεδ Βεχκ

Πετρα Σχηλσσλερ

! Σενδεν Σιε υνσ Ιηρε ςορσχηλγε ζυ!

Ηιερ τρεφφεν ωιρ υνσ ϕεδεν λετζτεν Μονταγ δεσ Μονατσ ζυ υνσερεµ
Αλτσταδττρεφφεν. ΚΟΜΜΕΝ ΣΙΕ!

Πλατζ φρ   Ι Η Ρ Ε   ςορσχηλγε:


