
BERICHTEN. 

Kort verslag van de Vergaderingen op Zaterdag 19 en Zondag 
20 December. 

Zaterdag 19 December 1896, des avonds 8 uur, Hotel Palais-Royal, 
Paleisstraat, Amsterdam. 

Agenda: Rapport van de Commissie voor de Herziening van het 
Huishoudelijk Reglement. 

Verslag van de Redactie-Commissie van . het Tijdschrift voor 
Tandheelkunde. 

Bestuursverkiezing. 
Zondag 20 December, des morgens 10 uur, Collegekamer van 

den Hoogleeraar J. ROTGANS, Binnen-Gasthuis. 
Dr. W. HERBST. Kroon- en Brugwerk. Submarine goudvul-

lingen. Nieuwe slijp- en polijstmiddelen. 
Des middags 11/2 uur, Hotel Krasnapolsky, Warmoesstraat. 
JOSEPH OTTE. (Groningen) Intra-Ossale Cocaïne Injectie. 
J. W. ROELOFFS. I. Het maken van een zeer juist articulee-

rende kroon voor neolaren. II. Een apparaatje tot het drooghouden 
van den mond tijdens het vullen. III. Een rechthoekig gebogen 
Pulpanaald 

Vrije mededeelingen. 
Met het oog op den korten tijd, verloopen sedert de bovenge-

noemde vergadering zal de lezer wel geen uitgebreid verslag ver-
wachten, welk doel we dan ook niet beoogen. 

Echter zouden we tekort doen aan het recht van Dr. HERBST 
op onze dankbaarheid, als we niet reeds nu kortelijk eenige 
woorden wijdden aan zijne belangrijke demonstratie. 

Het submarine goud blijkt in zijne kunstvaardige hand een 
belangrijk hulpmiddel voor gevallen waar tot dusverre het maken 
van goede goudvullingen feitelijk tot de onmogelijkheden behoorde, 
en ook waar men reeds naar de oude methode uitstekend kon 
vullen is de wijze, waarop men volgens de submarine methode 
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werkt, voor den patient zooveel aangenamer, dat deze faktor 
belangrijk ten gunste van het nieuwe preparaat spreekt. 

Om het submarine goud als pièce de milieu groepeerden zich de 
demonstraties en besprekingen over slijpmiddelen en kroon- en 
brugwerk. De laatste soort van prothese, alsook de submarine 
goudvullingen, werden door Dr. HERBST ook in vivo gedemonstreerd;  
de wijze waarop een en ander geschiedde was zooals we dat van ons 
eerelid gewoon zijn, geestdriftig en opgewekt, zoodat de lange 
duur der demonstraties in de schatting zijner hoordors tot slechts 
enkele oogenblikken ineenkromp. 

Omtrent het verder verloop der vergadering verwijzen we den 
leden, die door afwezigheid schitterden, naar een volgend nummer 
van het Tijdschrift. Zoo ooit echter dan geldt het hier : les absents 
avaient tort, temeer, daar de heer J. OTTE ons in den namiddag 
verraste met een mededeeling over een nieuwe injectie methode, 
die voor patienten en operateurs een groote weldaad kan worden. 

C. B. 

Bij de ERVEN H. VAN MUNSTER & ZOON is ter perse: 

Handelingen der gecombineerde vergaderingen van het 
Nederl. Tandheelkundig Genootschap, de Eastern Counties 
Branch of the British Dental Association en de Nederl. 
Tandmeesters-Vereeniging, gehouden op 29 en 30 Juni te 
Amsterdam en Utrecht 

Prijs 12.50 per exemplaar. 
Tegen inzending van genoemd bedrag verkrijgbaar bij den heer 

N. J. J. GREETER, Amsterdam, 171 Heerengracht. 

De Redactie ontving ter kennismaking van de firma BROCADES & 

STHEEMAN te Meppel een nieuw model chlooraethylbuis, voorzien 
van een automatische sluiting. Deze firma belast zich met het 
weder vullen der buisjes waardoor de kosten van aanschaffen 
merkelijk minder worden, ook levert zij grootere buizen dan ge-
woonlijk in den handel verkrijgbaar. 


