
Korte 1VIededeelingen. 

liet kleuren van kunsttanden. De uitvinder van 
deze methode, Aug. Polscher te Dresden, beklaagt zich over de 
schade, door waardelooze namaaksels aan zijne vinding en aan 
de praktijk toegebracht, en geeft een uitvoerige beschrijving, op 
welke wijze men kunsttanden moet kleuren om er blijvend suc-
ces van te hebben. Een volgens zijne aanwijzigingen samenge-
steld „Pignientariurn" stelt volgens deze mededeeling den tand-
arts in staat, de tanden naar verkiezing te kleuren, van een 
schijnbare goudvulling te voorzien, tandvleesch aan te brengen, 
en erosie na te bootsen. De kleuren en het goud worden door 
inbranden gefixeerd. Het „Pigmentariuni" is verkrijgbaar ge-
steld bij de firma Simonis. 

Wortelkanal en. Voor vulling van wortelkanalen wordt 
door H. Welin te Stockholm het gebruik van koolwatten 
warm aanrevolen. De onveranderlijkheid der kool maakt haar 
zeer geschikt voor blijvende aseptische vulling. Het eenige be-
zwaar is de zwarte kleur, maar deze dringt niet door en zal dus 
bij voldoende reiniging der caviteit de behandelde tand niet 
kunnen verkleuren. 	 Odont. Batter. 

Cont our-Go udvulling en. Dr.Nutting te Spring Val-
ley (Minn.) was eenige keeren ongelukkig geweest met gecontou- 
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reerde vullingen, b. v. waar de hoeken der incisiven opgebouwd 
moesten worden. Hij vergroot nu de holte aan de achterzijde 
van den tand, waardoor de basis van de vulling versterkt wordt. 
Het opgebouwde deel der vulling rust dus op eene veel grootere 
onderlaag. 

Inkt om op glas tel schrijven. Water 500,  Borax 75, 
Alcohol 300 (gemeten), Vischlijm 40, en Methylviolet 2 dee-
len, geven een inkt, waarmede gemakkelijk op glas kan worden 
geschreven, en die onuitwischbaar is. 	Dental Review. 

P ij nloos excaveeren. Volgens Dr. Goble is het in 
vele gevallen mogelijk, eene holte pijnloos of bijna pijnloos te 
excaveeren, indien men gebruik maakt van nagelolie, twee of 
meermalen aangewend. Ook brengt hij een wat met deze olie 
in de holte, bevestigd door sandarac, gedurende vijf dagen, en 
dan desnoods hernieuwd. 

Een ander collega, Dr. Clyde Payne, gebruikt een middel, 
dat in vijf minuten de gevoeligheid van de dentine wegneemt. 
Hij neemt een verzadigde oplossing van carb. kalicus in glyce-
rine, verder een verzadigde oplossing van cocaïne in carbolzuur, 
en mengt deze twee oplossingen op een warme glasplaat. Na de 
holte te hebben drooggelegd, brengt hij er een droppel van dit 
mengsel in, en droogt weer uit door heete lucht; opnieuw een 
droppel ingebracht, en opnieuw drooggeblazen, en dit gedurende 
vijf minuten herhaald, gelukt het hem de holte geheel ongevoe-
lig voor de boor te maken. Dit middel bevalt hem beter dan de 
toepassing der kataphoresis. 

Een gezonde min kan op dien titel geen aanspraak ma-
ken, als haar tanden carieus en in slechten toestand zijn. Zij 
komt voortdurend met het teere schepseltje, dat zij moet voe-
den, in aanraking, het kind wordt door haar gekust en komt on-
der haar adem. Daarom zou.het zeer wenschelijk zijn, dat be-
halve het gewone onderzoek, ook een onderzoek van den mond 
plaats vond. Niet alleen de zwangerschap, ook de zoogperiode 
is schadelijk voor de tanden, en bevordert de cariës. Het is dan 
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ook een zeldzaam verschijnsel, bij eenè zogende vrouw een ge-
zond gebit te vinden. 

Het tan del oo ze kindje. Ten bewijze dat de redac-
tie door al het prozawerk dat zij steeds te verrichten heeft, nog 
niet geheel gevoelloos is geworden voor de schoone dichtkunst, 
vinde onderstaande Engelsche rijmelarij een plaats in dit tijd-
schrift. Wij betreuren het zeer, niet een Hollandsche verta-
ling te kunnen geven. Zou misschien een van de geachte col- 
lega's 	? Ziehier het origineel: 

A sweet little baby brother 
Had come to live with Flo', 

And she wanted it brought to the table 
That it might eat and grow. 

„It must wait for a while" said grandma, 
In answer to her plea, 

„For a little thing that hasn't teeth, 
Can't eat like you and me." 

„Why hasn't it got teeth, grandma?" 
Asked Flo in great surPrise. 

„Oh my, but isn't it funny? 
No teeth, but none and eyes." 

That afternoon to a corner 
With paper and pen and ink 

Went Flo saying: „Don't talk to me, 
If you do you'll 'sturb my think, 

I'm writing a letter, grandma, 
To send away to-night, 

An' cause it 's very 'portant 
I want to get it right." 

At last the letter was finished, 
A wonderful thing to see, 

And directed to God in heaven. 
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„Please read it over to me" 
Said little Flo to her grandma, 
„To see if it 's right you know." 
And here is the letter written 

To God, bij little Flo. 
„Dear God, the baby you brought us 

Is awful nice and sweet, 
But, 'cause you forgot his toofies, 

The goor little thing can't eat. 
That 's why I'm writing this letter, 

A purpose to let you know, 
Please come and finish the baby., 

That 's all. — From little Flo." 
Items. 

PERSONALIA. 

Gevestigd te Middelburg de heer S. BLAAUW. 

De praktijk neergelegd door den heer E. P. WEINERT, te Rotterdam. 

Overleden te Rotterdam: Tandarts A. C. j. BEICK. Geboren 
17 Februari 1853 te Hamburg en aldaar opgevoed, maakte hij kennis 
met de tandheelkunde bij Dr. Fritze te Hamburg, waar ook Telschow 
leerde. Hij was techniker•assistent in Meklenburg, Saksen en Zwit-
serland, en later assistent bij wijlen den heer Koenaart te Rotterdam. 
Na een kort verblijf in Amerika vestigde hij zich omstreeks 1880 in 
Rotterdam en verwierf spoedig een groote praktijk. 1893 ging hij 
een associatie aan met den heer Witthaus, die in 1898 weder ontbon-
den werd. In Mei 1897 trof hem een apoplexie, die hem verlamde, 
en 3o Maart 1898 stierf hij, na een nier-operatie. Tandarts Scholten 
zet zijn praktijk voort. 

B. was een self-made man, goed op de hoogte van zijn vak, vooral 
de techniek, onvermoeid werkzaam en een trouwe bezoeker der verga-
deringen van den Central-Verein Deutscher Zahn5.rzte. Hij was joviaal 
en opgeruimd in zijn omgang, en zeer hulpvaardig voor hen die zijn 
vertrouwen bezaten. Hij bleef ongehuwd. 

C. W. 


