
BERICHTEN. 

Internationaal Medisch Congres. 

Het twaalfde Internationaal Congres voor Geneeskunde zal dit 
laar plaats vinden te Moscou, van den 'Oden tot den 16den 
(Russisch: 7-14) Augustus. Tegen betaling van 25 francs kan men 
een toegangskaart verkrijgen. Tandartsen kunnen niet als leden, 
maar wel als buitengewone leden toetreden, ontvangen dus wel 
alle berichten, maar hebben geen stem bij het bespreken van 
vraagstukken, het Congres betreffende. De afdeeling voor chirurgie 
stelt voor eene statistiek te maken van de toepassing van anae-
sthetica gedurende het jaar 1896, De chirurgen van alle wereld-
deelen worden hiertoe uitgenoodigd de volgende bizonderheden te 
verschaffen : Aantal aanwendingen van 1 Jan. 1896 tot 1 Jan. 
1897; de aard van het anaestheticum ; het aantal gevallen met 
lethalen afloop. 

De Duitsche tandartsen protesteeren met kracht tegen de boven-
bedoelde uitsluiting; het „Journal fiir Zahnheilkunde" geeft zijn 
lezers den raad, Rusland niet te bezoeken, maar te wachten tot 
1900, als wanneer te Parijs een groot internationaal congres zal 
plaats vinden. L'Odontologie, hierop reflecteerende, roept den Duit-
schen collega's reeds een hartelijk welkom in 1900 toe. 

Commissie voor het praktisch Tandmeesters-Examen. 
Bij K. B. zijn benoemd in de commissie die van 1 Aug. 1897 -

1 Aug. 1898 belast is met het afnemen van de practische examens 
van Arts, tevens belast met het afnemen van het practische examen 
van Tandmeester, tot lid en Voorzitter, Dr. T. HALBERTSMA, Hoogl. 
te Utrecht; tot lid en Secretaris, Dr. G. P. WESSELINK, te Utrecht; 
tot leden, Dr. S. Tm" en Dr. A. NARATH, beiden Hoogl., Dr. P. 
Q. BRONDGEEST, Dr. J. E. VAN DER MEULEN en Dr. TH. DENTE, 
allen lector, Dr. H. SNELLEN Jr., Privaat-Docent te Utrecht, JOHN 
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E GREVERS, Privaat-Docent te Amsterdam, en A. J. BOR, Tand-
meester te Utrecht; tot plaatsvervangende leden, Dr. H. SNELLEN, 
Hoogleeiaar te Utrecht, Dr. C. VAN DER HOEVEN, te 's Gravenhage, 
Dr. W. A. BOEKELMAN, te Utrecht, P. TIMMERMANS en M. C. CAR-
TIER VAN DISSEL, beiden Arts te Utrecht en A. A. H. HAMER, 
Tandmeester te Amsterdam. 

XXXVIe Jahres-Versammlung des Central-Vereins 
Deutseher Zahnëxzte. 

Deze hoogst interessante vergadering heeft 6 en 7 Augustus te 
Berlijn plaats gehad. Voorloopig moeten wij ons tot een kort 
verslag dezer vergadering bepalen, omdat ons nog enkele juiste 
gegevens ontbreken. 

Prof. HESsE uit Leipzig opende de eerste bijeenkomst in Langen-
beckhaus met eene welkomstrede, waarna onmiddellijk de heer 
MARDI:SE het woord verkreeg tot het houden zijner voordracht 
over Kataphorese. De kritiek werd dezen heer niet gespaard, 
inzonderheid werd hem door ADOLF WITZEL een kruisvuur van 
vragen geopend, welker beantwoording door den heer M. mij 
hoogst ongelukkig toeschenen. Hierna kreeg onze landgenoot, de 
heer E. STARK, het woord voor zijn voordracht over „Die Zahnpilege 
in den europiiischen Heeren." Spr. wist door zijne geestige voordracht 
zijne toehoorders te boeien en vond veel sympathie met Zijne denk-
beelden. De discussie over dit. onderwerp moest worden opgeschort 
omdat aan de eischen van den inwendige mensch moest worden 
voldaan. Om 3 uren verzamelden zich toen de leden en gasten 
opnieuw in het Tandheelkundig Instituut, waar Prof. Busces zijn 
gehoor langen tijd bezig hield met het zooals bekend is door hem 
bij voorkeur bestudeerd wordend onderwerp : Verschmelzung und 
Verwachsung der Milchzithne und der bleibenden Mime. Den-
zelfden namiddag waren wij in de gelegenheid de resultaten van 
een Suersen obturator te bewonderen bij een patiënt door Prof.  

WARNEKROS behandeld. Dr. C. BONTEN (Elberfeld) vortoonde ons 
zijn gepatenteerd Stanzapp:Iraat, stampte in onze tegenwoordigheid 
opnieuw een verbogen gouden gebit direct sluitend op den gips-
vorm, terwijl de tanden onder de loep niet het kleinstje bentje 
vertoonde. 

De eerste dag werd besloten met een Festessen, waaraan ook 
uwe verslaggever aanzat. Zaterdagmorgen werd de vergadering 



164 	 Berichten. 

heropend met een voordracht van Prof. HESSE uit Leipzig: Zur 
Mechanik der Kaubewegnng. Spr. die tevergeefs gezocht heeft 
in de• bestaande handboeken naar een oplossing over de vraag 
hoe de tanden zich ten opzichte van elkaar bewegen, heeft op eenti 
eenvoudige wijze gevonden (door een autogram) dm weg, die be. 
schreven wordt door de ondertanden ten opzichte van de boven-
tanden. Hierna werden wij vergast op een leerzame discussie tusschen 
de bekende sterren WARNEKROS en ADOLF WITZEL over den BoN-

WILL-articulator. Zelden mocht ik een helderder repliek en dupliek 
over een tandheelkundig onderwerp bijwonen. Beide sprekers wisten 
op welsprekende wijze hun standpunt te bewijzen. Of WITZEL 

(tegenstander van den BorfwiLL-afticulator) overtuigd is geworden 
geloof ik niet. WARNEKROS daarentegen besloot zijn pleidooi met 
een hartelijk woord tot Dr. BoltwiLL, die ook ter vergadering 
aanwezig was. Hierna hield Dr. WITZEL uit Marburg een voor-
dracht over Tuberculose der mondholte, terwijl deze ochtend ver-
gadering besloten werd met een demonstratie en voordracht van 
den heer H. HEITMULLER (GOttingen), Gummiverbanden bij kaak-
breuken, in 't bijzonder bij verouderden .  

Den namiddag was gewijd aan verschillende demonstraties, in 't 
bijzonder van Dr. BONWILL. 

In de volgende aflevering hoopen wij in den breede het ver- 
handelde mede te deelen. 	 D. J. C. 
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