
BERICHTEN. 

Tandheelkundig Instituut te Utrecht. 

In tegenwoordigheid van een groot aantal belangstellenden werd 
21 October j .1. het Tandheelkundig Instituut der Rijks-Universi - 
teit te Utrecht geopend. 

Dr. TH. DENTZ hield hierbij een rede: Het tegenwoordig stand-
punt der Tandheelkunde. 

Het gebouw ligt aan de Witte Vrouwenstraat, rechts van den 
ingang der Bibliotheek. Beneden is een wachtkamer voor de 
patiënten, een collegezaal en een laboratorium voor scheikundig 
en microscopisch onderzoek. Bovendien heeft Dr. DENTz nog een 
kamer, die bestemd is tot berging van zijn verzameling praepa-
raten en gipsafgietsels. 

Boven vindt men een kleine wachtkamer, een groote policliniek-
zaal, een dito kleine, een rustkamer en een practicanten-zaal. 

De Heer JOHN E. GREVERS, heeft Donderdag 21 November j.l. 
zijne lessen als Privaat-Docent aangevangen met het houden eener 
openbare les in het auditorium der Hoogleerareu STOKVIS en 
KUHN (Binnen-Gasthuis.) 

In tegenwoordigheid van vele professoren. enkele curatoren, 
tandheelkundigen en studenten hield de Heer GREVERS eene rede 
getiteld: Een historische schets der Tandheelkunde. 

De HH. JOHN. E. GREVERS en W. J. TER KIIILE LEHRER sedert 
medio Juni uit de redactie getreden hebben het hun aangeboden 
mandaat ontstaan door de vacatures der HH. E. STARR en CARL 
SCHAFER aangenomen. 
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De samenstelling van de tegenwoordige redactie is aldus: 
JOHN E. GREVERS, Voorzitter. 
N. J. J. GREETER, Penningmeester. 
T. C. A. BÖLGER, 

W. J. TER KUILE LEMKER, 
Leden. 

H. B. DE JONGE COHEN, Secretaris. 

Van het Bestuur der N. T. V. ontvingen wij het programma in 
zijne vergadering van den 28en November vastgesteld. 

Wij laten het hieronder volgen, opdat zij, die de vergadering 
wenschen bij te wonen thans reeds hunne schikkingen voor dien 
dag kunnen maken. 

Vergadering der Nederlandsche Tandmeesters-Vereeniging, op 
Zondag 15 December, des voormiddags om 10 uur, 

in „Hotel Krasnapolsky", te Amsterdam. 
Agenda: Installatie van de nieuwe Leden. 
I. Rekening en verantwoording van den Penningmeester der 

Regelingscommissie voor de algemeene zomervergadering. 
II. Rapport der commissie benoemd in de laatst gehouden 

vergadering. 
III. Voorstel van den heer J. HEINEMANN (Groningen) tot wijziging 

der contributie. 
IV. Verslag van de Redactie-commissie van het Tijdschrift voor 

Tandheelkunde. 
V. Ballotage van den Heer J. W. F. VAN 'T WOUT. 

VI. Verkiezing van een nieuw bestuur. 
VII. JOHN E. GREVERS. Over de chirurgische behandeling 

van Ataktodontia door luxatie en rotatie (met lantaarnbeelden.) 
VIII. BERNARD FRANK. Demonstratie van instrumenten voor 

de onmiddellijke regelings-methode. 
IX. J. HEINEMANN. Drie gevallen uit de praktijk. 

a. Een bovenkaaksfractuur. 
b. Een onderkaaksfractuur. 
c. Het regelen van een vooruitstekende onderkaak. 

X. J. OrrA (Groningen.) Demonstratie van de Wicsendangersche 
Ideaalkroon. 

XI. W. J. ROELOFFS (Utrecht.) Iets over de behandeling van 
wortelkanalen. Demonstratie van een stifttand met besparing 
der voorhanden zijnde kroonresten. 
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XII. Mejuffrouw H. VAN GELDEREN. Demonstratie van een 
afdruklepel met af koelingssysteem van Dr. n' ARGENT. 
XIII. N. J. J. GREETER. Demonstratie van de Büttner-kroon. 
XIV. T. A. C. BÖLGER (Haarlem.) Demonstratie van afdruk-

lepels bestemd voor bijzondere gevallen. 
XV. BERNARD FRANK. Demonstratie van een obturator bij een 

aangeboren defect. 

De Secretaris 

H. B. DE JONGE COHEN. 


