
en ook niet meer de rook van zijn pijp, zoo-
dat Kruger maar drie pijpen per dag rookt
en ze nog dikwijls laat uitgaan. Geregeld
ging hij met zonsondergang uaar beneden
om tusschen acht en negen uur te gaan
rusten tot zes uur in den morgen. Op den
dag sliep Kruger doorgaans een uurtje na
het tweede ontbijt.

Onze briefschrijver roemt de beleefdheid
der ambtenaren van de Fransche kolonies,
waarvan men de kustplaatsen aandeed. Zij
bezochten den president, tal van visitekaartjes
werden aan boord bezorgd van Fransche
zee-officieren, die in warme woorden hunne
sympathie hadden betuigd. Een Duitsche
mailboot pavoiseerde in 't voorbijgaan en
het volk juichte. In 't Suez-kanaal gebeurde
dat nog eens. Verslaggevers van allerlei dag-
bladen trachtten, onder vermommingen soms,
in Suez en Port-Saïd aan boord te komen.
Eenigen gelukte dat; maar de president
ontving niemand.

TRAXSVAI.ERS NOG EENS HUN PRESIDENT VAARWEL

TOEROEPEND.

In de Middellandsche zee, gebeurde 't dat
Kruger in ambtsgewaad aan de officierstafel
verscheen. Hij droeg zijn sjerp, welke hij sedert
de laatste zitting van den Volksraad, die hij
presideerde, niet had omgeslagen. Men weet
reeds lang hoe Kruger een gebed deed en
zijn beeltenis met handteekening aan de
officieren vereerde. Met allen had Kruger
één voor één kennis gemaakt aan de tafel
van den gezagvoerder. Op onze fotografietjes
ziet men den president met het e'/aZ-wtf/ö/'
van de GV/d^r/aw/ en met zijn reisgezelschap
aan boord.

PRESIDENT KRUGER EN HET REISGEZELSCHAP AAN BOORD.

In den morgen van 22 November, stoomde
men de haven van Marseille binnen. Wat
daarna gebeurde weten wij allen.

NIEUWE BOEKEN.

— Met trots mag
de Nederlander wijzen op de boeken, die
voor zijne kinderen worden geschreven en
geïllustreerd. Hoe langer hoe beter wordt
— zeker ook wel onder den invloed eener
weldadige kritiek! de tekst en, aangemoedigd
door de Pers, durven de uitgevers hoe langer
hoe meer en artistieker prentjes geven. Wij
moeten aannemen dat het publiek al dat
moois voor de kinderen koopt, want jaar op
jaar neemt het aantal nieuw verschijnende
kinderboeken met kunstwaarde toe. Het is
een lust om er de aandacht op te vestigen.
Wat aan kinderen wordt gegeven om te lezen
en te kijken kan niet met genoeg zorg zijn
bewerkt. Ue opvoedkundige beteekenis van
het kinderboek kan niet worden overschat,
ook met de vorming van den kunst-smaak
dient zoo vroeg mogelijk begonnen. Naast
het vele leelijks, dat kinderen wel moeten
zien, geve men hun zoodra mogelijk wat
heel zuiver moois tot troost en tegengif,
opdat hun jonge oogen dadelijk leeren onder-
scheiden tusschen banaal bont en harmonisch
gekleurd, tusschen plompe lijnen en door-
dachte omtrekken. De adelbrief der toekomst
zal het bezit van schoonheidsgevoel wezen.

Wij hebben reeds melding gemaakt van
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