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beij vert de gebreken, waarop zoo bij herhaling de aandacht gevestigd 
is en die zoovele onbillijkheden ten gevolge hebben, weg te nemen. 

Her tarief van invoerrechten is voor eenen Minister eene ge- 
makkelijke manier om nan geId te komen. Of het drukt over- 
eenkomstig de draagkracht, of het in een land als her onze, 
welks hevolking in hoofdzaak haar bestaan moet vinden in 
landbouw, export-nijverheid, scheepvaart en handel, deze 
bronnen van welvaart benadeelt of misschien in gevaar brengt, 
daarover zal hij zijn hoofd niet breken, zoolang her geld in 
her laadje brengt, ea dan hoe meet hoe liever! 

Her geduld onbbreekt zelfs om de zoozeer verlangde verhooging 
uit te stellen totdat bet tarief zal zijn gezuiverd van zijne ge- 
breken, neen, in afwachting van de herziening fluks eene voor- 
loopige, tijdelijke verhooging van dertig procent, die elke four, 
welke bet tarief aankleeft, elke onbillijkheid, elke onrecht- 
vaardigheid, elken onjuisten aanslag, die van die font her 
gevolg is, verergert met dertig procent; waardoor juist deze 
belasting zoo uitermate ongeschikt is om daarop opcenten te heffen ! 

Zal de meerderheid inderdaad hare medewerking verleenen tot 
dergelijke middelen ter voorziening ill de behoefte der schatkist? 

G r o n i n g e n .  U . G . S .  

ERRATUM. 

De schrijver van her artikel ,JEenige eijfers betreffende de 
sterfte van kinderen beneden her jaar in NederlandJ~, Mr. H. W. 
Methorst, deelt ons mede, dat tot zijn leedwezen in bet onderste 
tabelletje op bl. 675 van dezen jaargang enkele hinderlijke fouten 
zijn geslopen. Dit tabelletje moet worden gelezen als volgt: 

Levend aangegevenen O verledenen 
Groepen van per 1000 inwoners per 1000 inwoners 
gemeenten 189811902 1903 /7  1898/1902 190317 

bovent00.000 31.58 29.20 16.46 14.08 
50.001--100.000 29.38 26.94 16.46 13.9~ 
20.001--50.000 33.31 31.60 17.99 15.95 
10.001--20.000 32.44 31.55 16.41 14.70 
5001~10.000 33.08 32.97 17.57 16.26 
2001--5000 3].88 30.81 17.55 15.78 
1001--~000 30.97 30.80 17.49 15.97 
501--1000 30.46 29.93 17.12 15.88 
500 en minder 29.35 28.4~ 16.91 15.03 


