
De Presidents-speech !

Aan het Lustrumdiner heeft onze
Voorzitter een alleraardigste rede gehou-
den, waarvan wij in de gelegenheid zijn
het slot hier af te drukken. We compli-
menteeren heer K r i j n met deze vondst!

Men ziet, dat de speech is samenge-
steld uit alle titels van films, die in
den loop der 5 jaren voor de Liga ver-
toond werden!

Wij begonnen in De Kleuterschool,
waar wij op een Werkdag het Kinder
ABC leerden in Wit en Zwart. Onze
Groote Oogst was als wij Zeepbellen
met de Blonde en de Zwarte mochten
blazen. Dat was onze Arbeid als Bal-
lingen een Studie 3—33 van Menschen
en Water, waarbij Panta Rhei! Het
Leven der Boeken in de Leeszaal op de
Grens van Land en Water Zeilvlogen.
Voor ons was het Nur Ein Traum, maar
het kostte de Bewaarschool f25.— en
Vendetta stuurde ons op de Straat om
langs De Nieuwe Weg Arbeid te zoeken.

Nauwelijks was het Sleuteltje in het
slot of wij voelden ons Verschoppelingen
uit het Novietenkamp. We zochten Het
Groote Geluk op klompen en hadden
de Droom van een Visscher, toen we
mooie Violen hoorden spelen, doch de
Schelpenvisscher vertelde ons, dat het
Kermisfiitsen waren. Door Briefe eines
Unbekannten ontmoetten wij een Auto-
mobilist, die ons vertelde, dat hij in
Zoutelande Zeestudies gemaakt had,
waardoor Het Dorp op Stelten gezet
werd. Hij zei: Ik Ben Een Zwerver, ga
mee voor het Weekend naar het
Polderland, daar zullen we Camera-

'

Een van de hoof 'personen op den jubileums-filmavond met

buitenlandsche films was Saga, de reuzen-sprinkhaan.

Deze foto werd vanuit de zaal gemaakt, gedurende de

projectie en wel met de Leica, Summar F : 2, Perutz

Perpanticfilm ]6/lO DIN, 1 seconde!

Geprojecteerd werd metden Siemens Groszraum projector. Een

staaltje zoowel van de lichtsterkte van dezen projector

als van de capaciteit van de moderne kleinbeeld-camera.

D. B.

avonturen beleven met wonderen van
Schaduw en Lijn. Wat wij vonden wa-
ren: Smalle Gevallen]

Eén van. de bestuurders echter speelde
een Bruiloftsballade, gevolgd door een
Huwelijkspleging. Een ander had met
een derde de Affaire D 63, want op
mijn Verjaardag had ik Kiespijn. Dit
voerde me op Kruisende Wegen, met
Nummer 3. Wij kregen Stormy Weather
en deze Episode die met Illusie begonnen
was eindigde met Diederiks droeve
Dood.

Wij zijn toen Overstag gegaan en
hebben Autour de l' Af f air e in Rotter-
dam en Jansen behind the scènes, als
l'homme important en onze Kleine
Königstragödie als een Lentelied her-
wonnen. Toen men mij dan ook vroeg
kom je Feestvieren bij de Steeg in De
kroeg met Het Pierement, antwoordde
ik dan ook III be delighted tol

LEO R. KRIJN.

Een kijkje aan de H. B. tafel gedurende het Jubileums-

diner. Van rechts naar links: De Voorzitter, de heer Leo

R. Krijn met Mevrouw Krijn, Ir Japikse, Mevrouw Boer,

en Algemeen Secretaris Ir A. F. E. Jansen
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