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Betrëfft : Umeldung fir de « verre de l’amitié » vum 10.01.1997  
 
 
 
Här Direkter, 
 
Ech soe merci fir Är Aluedung  
a melle mech un fir de « verre de l’amitié » vum 10.01.1997 am I.V.V. 
 
T’lescht Joer bei der selwechter Geléenheet huet Dir virun den ageluedene Gäscht gesot,  
dat dee Prozess deen ech virum Zivilgeriicht mat ärem Haus hun :   
« ...nët op der Stroos mee viru Geriicht plaidéiert gët... » 
 
Wann Dir eng Kéier Recht haat, da woar dat deemols,  
de Prozess as wiirklech viru Geriicht plaidéiert, an t’Urteel as gesprach gin ! 
 
Mee ech hoffen, Dir huet den 10. Januar deeselwechte Courage, 
• an Dir erzielt de Gäscht dat de Prozess viru Geriicht plaidéiert gin as, 
     an tatsächlech nët op der Strooss, a wéi t’Urteel ausgefall as, 
• an dann erzielt Dër de Leit och  w.e.g., wéi blaméiert ären Institut duerno woar, 
• wien de Prozess  gewonn huet, an aus watfir engem Gronn , etc.... 
 
• Vläicht sot Dir den Invitéen dann och nach,  
wéivill aner Analysen an  ärem Betrieb scho falsch woaren,   etc.... 
 
• a wéivill falsch Verbesserungstabellen aus dem I.V.V. schon un t’Wënzer verschéckt gi sin,  
 
• op dir eng Kläranlag huet,  
• oder op t’Chemikalien aus dem Labo einfach an t’Kanalisatioun lafe gelooss gi sin, etc.... 
 
 



 

 

• op der nët 1986 en 1985er  Rivaner per Submissioun verkaft huet, 
     deem  säin Alkoholgehalt ze héich woar,  
     an op deen nët iewer 12,2 Punkten an der Marque Nationale kritt huet etc.... 
 
• Dir kënnt hinnen dann och nach vläicht ärt Kellerbuch weisen, da kënnen së kontrolléieren,  
     op alles richteg agedro gin as...., etc... 
 
• an da kënnt Dër de Gäscht anengems erzielen wéini  Dir fir ären I.V.V. 
    mat séngem Laboratoire : 

 
1. de Commodo ugefrot huet,   ( November 1995 ) 
2. wéini Dir e kritt huet,        ( 27. Februar 1996 ) 
3. op Dir e Commodo haat, wou t’Analysen vu méngem Moscht gemat gi sin,  etc... 

 
• Dir kënnt de Leit dann awer och nach soen, 
     dat den   I. V.V. bis zu 4,7 mg Cadmium pro Kilo « Trockensubstanz »  a séngem Buedem huet, 
     dat intresséiert së bestëmmt, zemols déi, déi all Joer aus ärem Institut Wäin fir näischt kréien , 
     etc........etc...........etc......... ! 
 
Här Direkter, ech maachen Eech e Virschlag : 
 
Mellt Eech beim Här Marc Thoma vun RTL Télé Lëtzebuerg, 
dee sicht nach Kalwereien fir a séng Sendung « Den Nol op de Kapp », 
mat ärem I.V.V. hätt e Fudder fir e ganzt Joer ! 
 
Mat deene beschte Gréis an nach eng Kéier merci fir Är Aluedung 
 
 
DUSSELDORF Guy 
      

      
 
      
     
 
 
 
 
 
 


