
BF.RICH'1'EN. 

XI. • DTERNÄTIOIAAL [NIESKU\BIG CON(ItES 

TE ROME IV 1894. 

Het XIe Internationaal Geneeskundig Congres werd Donderdag 
29 Maart 1894 in het Theater Costanzi te Rome geopend, in 
tegenwoordigheid van den Koning van Italië. 

De Algemeene Vergaderingen en Voordrachten werden gehouden 
in het Eldorado Amphitheater, via Genova: de Secties vergaderden 
in het Policlinicuin. 

Het Programma van liet Congres werd vastgesteld als volgt: 
Woensdag 28 Maart. Opening der Tentoonstelling van Genees- 

kunde en Hygiëne. 
Donderdag 29 Maart, voormiddags. Opening van het Congres ; 

namiddags verkiezing der Comités. 
Vrijdag 30 Naart, 	8-3 uur. Zitting der Secties. 

4 nur Algemeene Vergadering, Voordrachten. 
Zaterdag 31 Maart, 8-3 uur. Zitting der Secties. 

4 uur Algemeene Vergadering,Voordracliten. 
Zondag 1 April. 	Beschikbaar voor een tocht naar de „Castelli 

Romani". 
Maandag 2 April, 	8 3 nur. Zitting der Secties. 

4 uur Algemeene Vergadering,Voordrachten. 
Dinsdag 3 April, 	8-3 uur. Zitting der Secties. 

uur Algemeene Vergadering,Voordracllten. 
Woensdag 4 April, 	8-3 uur. Zitting der Secties. Sluiting der 

werkzaamheden. 
4 nur Algemeene Vergadering,Voordrachten 
's Avonds feestmaaltijd. 

Donderdag á April, 	voormiddags. Sluitingszitting. 
De Congresleden en hunne dames werden 's avonds 28 Maart door 
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het Centraal Comité in de gebouwen der Tentoonstelling gerecipiëerd 
en door het Gemeentebestuur van Rome in het Kapitool. 

In de Algemeene Vergaderingen werden de volgende voordrach- 
ten gehouden: 

BABES (Bucarest), Die Stellung des Staates zu den Resultaten 
der modernen Bacterienforschung. 

BIZZOZERO (Turin), Accrescimento e rigenerazione dell' Organisme. 
BROUARDEL (Paris), La hate contre les épidémies. 
CAJAL (Madrid), Morphologie des cellules nerveuses. 
DANILEWSKY (Petersburg), La róle biologique du phosphore dans 

les combinaisons organiques. 
FOSTER (Cambridge), The organisation of science. 
KOCHER (Bern), Thème réservé. 
JAKCOBI (New-York), Non nocere._ 
LAACHE (Christiania), L'hypertrophie idiopathique du coeur et 

la dégénération du muscle cardiaque. 
NOTHNAGEL (Weenen), Die Anpassung des Organismus an patho- 

logischen Veränderungen. 
STOKVIS (Amsterdam), De la chimie dans ses rapports avec la 

pharmaco-thérepeutique et la matière inéd ica le. 
VIRCHUW (Berlijn), Morgagni and das anatomische Denken. 
In de sectie voor Tandheelkunde werden de volgende voordrach- 

ten gehouden : 
AVANZI (Verona), Contributie allo studio della fisio-patologia 

Bella polpo dentale. 
BARKER (Huron), Mal-Occlusion. 
BEACH (Clarksville), The possibilities of inherent transmission. 
BEAUREGARD (Paris), Antisepsie dentaire (présentation d'instru- 

ments). 
CARRERAS (Pisa), Sulle propriet?t assorbenti della polpo dentaria. 

Ricerche st,ecimentali sopra diverse specie di animali. 
COULLIAUX (Milaan), Noinenelatura dentale di Haderup. 
Dezelfde 	( 	), Anomalie dentali. 
COULLIAUX, L. (Milaan), Dello strato e del substrato odontoblastico.  
FRIEDENWALD (Baltimore), Treatment of the mouth and teeth of 

insane patients. 
KINGSLEY (New-York), Some observations on the results of cleft 

palate treatment. 
KNIGHT (Cincinnati), The diagnosis and treatment of tumors of 

the Lower Jaw. 
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KOLIMAR (Karlsruhe), Herbst'sche Goldfiillungsmethode. 
LEWY (Warschau), Ein Vorschlag zier Reform der zalen irztlichen 

Ausbildung. 
METCALF (New-Haven), Dental diagnosis. 
PAPA (Napels), Valli casa di ripiantamento di dents incisivi. 
PARRAMORE (Hampton), Sterilized sponge hi Peilpa-capping. 
PLATSCHICK (Milaan), L'odontologia In medícina legale. 
RAY (Aiken), A medico-dental view of tooth extraction. 
RÈDARD (Geneve), De l'anesthésie. 
Dezelfde ( „ 	), Hygiéne de la bouche, ou de l'obturation des 

dents. 
SINT, (Bologna), L'odontoiatria nella stormti e ralativo sviluppo 

fine ai nostri giorno, con invocazione di ritorne onde (Fiesta scienza 
sia diffusa e posse portera i suoi benefizi in ognie angolo dolla 
nostra patria. 

SACHS (Breslau), Sofortige Wurzelfüllung. 
WEIL (Munchen), Ueber Amalgame and deren Verbindung mit 

Cementen zu Cenentamalgamplomben. 
WILSON (Burlington), Dental operations for women during the 

periods of menstruation and gestation. 

v. 

Ten bewijze dat er op het gebied der tandheelkunde ook voor 
ons land nog een groot arbeidsveld onbeploegd ligt, strekke 
onderstaand bericht. 

Zaterdag 1.1. had te Londen de inwijding plaats van den nieuwen 
vleugel van het „National Dental Hospital" door den president 
der inrichting, den Hertog van York. De Prins was vergezeld 
door Prins EDUARD van Saksen-Weimar en den Hertog van 
Fife, welke het Comité hebben uitgemaakt. Z. K. H. Werd officieel 
ontvangen door den Graaf van Strafford, vice-president der inrich- 
ting, en verscheidene andere leden van liet Comité, en niet-officieel 
door een groot aantal dames en heergin, waaronder wij opmerkten : 
den Bisschop van London, de douair. LADY HOWARD DE WALDEN,  
SIR HORACE FARGUHAR, SIR WALTER GILTEY, Generaal-majoor. 
A ELLIS, MR. E. BOULNOIS. M. P., MR. ALLAN GIBBS. M. P. 

In den loop zijner rede wees de Hertog van York in 't bijzonder 
Op de medewerking van de Douair. LADY HOWARD DE WALDEN, 
aan wier milden steun de inrichting toch reeds sinds lang groote 
verplichtingen had. 
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Tot zoover de Graphic van 3 Maart 1.1. waaraan wij dit bericht 
ontleenen. Onzerzijds wenschen wij er aan toe te voegen, dat we 
bijna naijverig zouden worden op de groote belangstelling, welke 
de tandheelkunde bij onze Engelsche naburen ondervindt. 

Eer wij zoo ver zijn, dat ook wij in ons land door schenkingen, 
legaten en bijdragen paleizen zien verrijzen als het National Dental- 
h ospital 	al vergenoegen we ons ook met gebouwen van heel 
wat bescheidener afmeting vreezen wij dat nog menige verzuchting 
zal worden geslaakt. 

En toch is het zeer noodig, dat eigen lokalen ons ten dienste 
staan ; lokalen voor onderwijs, musea, bibliotheek, vergaderingen 
en tandheelkundige klinieken. 

En toch moet het eenmaal zoover komen. 
De tandheelkunde moet ook in ons land meer burgerrecht ver- 

krijgen, meer geapprecieerd, meer tot algemeen goed verklaard 
worden. Wel is waar, komt zulk eene inrichting meer den minderen 
man ten goede, wiens mond er tegen geringe vergoeding, of zoo 
noodig kosteloos, behoorlijk behandeld wordt ; hij zal echter het 
behoud zijner tanden beter leeren waardeeren. 

In de meeste der bestaande kostelooze klinieken is tandentrekken 
schering en inslag. Eene degelijke inrichting echter zal er toe 
kunnen bijdragen, dat de tandheelkundige wetenschap ten nutte 
van het algemeen tot het hoogste standpunt zal worden opgevoerd. 

E. I. 


