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ze in een geconcentreerde oplossing van Natrium.-pentasulfide 
zoo lang te laten liggen, tot de voorwerpen met een borstel 
van het roest bevrijd kunnen worden. Het eventueel aan-

hechtende vet moet eerst door natronloog verwijderd worden. 

Eene verlamming genezen door extractie 
van een verstandskies. Een 24 jarig meisje was op het punt 
zich aan eene operatie te onderwerpen wegens eene verlam-
ming van den rechter arm en de rechter halsspieren; deze 
bestond reeds 21 jaar en werd toegeschreven aan de gevolgen 
van een val, waardoor de arm gebroken was geweest. Een 
tandarts bezoekende, met het doel zich eenige tanden te laten 
vullen, kreeg zij van hem den raad een zeer slechte derde molaris 
te doen verwijderen, hetgeen geschiedde. Den volgenden dag 
verscheen zij weer bij den tandarts om hem mede te deelen, dat 
de verlamming volkomen genezen was. 

Rundschau. 

Reiniging van instrumenten. Evenals een sterk 
alkali — b. v. r ammonia liquida, zie vorig nummer — dienst 
kan doen om een stift en wortel van cement te bevrijden, kan, het 
ook gebruikt warden voor het reinigen van instrumenten, die 
met cement in aanraking zijn geweest. 	

items. 

BERICHTE.N. 

INTERNATIONAAL TANDHEELKUNDIG CONGRES. 
TE PARIJS (1900.) 

Van het voorloopig Comité te Parijs ontvingen wij de vol-
gende in 't fransch gestelde circulaire ter publicatie, waarvan 
wij de vertaling hieronder laten volgen. 
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Ingevolge eener oproeping, gericht tot het bestuur der Ecole 
Odontotechnique door het Comité van organisatie van de Ecole 
Dentaire de Paris, had eene gecombineerde vergadering plaats 
in het gebouw van deze laatste op 22 Juni 1.1. 

Deze vergadering bestond uit 34 leden, aldus samengesteld : 
17 leden vertegenwoordigers der Ecole. Dentaire de Paris (5 

leden van het Conseil dei Direction de la Société de l'Ecole et 
du Dispensaire dentaires de Paris ; 4 leden gekozen uit het 
bureau de la Société d'Odontoiogie de Paris ; 4 leden gekozen 
uit de provinciale Gedelegeerden van het Conseil de Direction 
de l'Association Générale des Dentistes de France). 

17 leden, vettegenwoordigers uit het bestuur van de Ecole 
Odontotechnique (5 leden uit de raad van beheer van de Société 
de l'Ecole Odontotechnique, 4 leden gekozen uit het bestuur 
van de Société Odontologique de France, 8 leden uit de pro> 
vinciale gedelegeerden van de raad van beheer van de Associa-
tion Odontotechnique. 

Nadat door den heer Godon het doel dezer' bijeenkomst was 
uiteengezet en mededeeling was gedaan van de voorloopige 
werkzaamheden door het Comité, besloot de vergadering tot 
het instellen eener Commissie, wier werkzaamheden aldus wer-
den ingedeeld : 
r. Voorbereiding van een concept reglement. 
2. Een beroep te doen op de Fransche tandheelkundige ver-

eenigingen en haar uit te nodigen een gedelegeerd lid te 
benoemen, verkozen door twintig leden dier vereenigingen. 

3. Zich in verbinding te stellen met de buitenlandschen ver-
eenigingen, opdat door deze in de respectieve' landen con, 
missien worden benoemd. 

4. Ten slotte, voor te bereiden eene algemeene Vergadering 
van gedelegeerden, te houden Maart of Juli 1899 van een 
definitief Comité te benoemen. 

Het voorloopig Comité is aldus gevormd: 
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M.M. Lecaudey, Eere-voorzitter. Ch. Godon, Voorzitter. Dr. 
Oueudot, Ducournau, Dr. Martin (Lyon), Schwartz (Names), 
Vice-voorzitters. Viau, Penningmeester. Dr. E. Sauvez, Alge-
meen Secretaris. Burt, D'Argent, Hjvert, Dr. Maire, Martinier,, 
Siffre, Secretarissen. Rodolphe, Penningmeester (adjunct.) 

De Algemeen; Secretaris 
Dr. E. SAUVEZ. 

Voor alle inlichtingen, betreffende het Congres, wendde men 
zich tot Dr. E. Sauvez, 17, me de Saint-Petersbourg te Pa-
rijs. 

„JOHN TOMES." 
Voor eenige dagen geleden herdacht de Vereeniging „JOhn 

Tomes" haar eenjarig bestaan. Zij heeft dit op recht feestelijke 
wijze gedaan. In een der zalen van het Haagsche Koffiehuis te 
Utrecht werd na afloop der gewone vergadering een feestelijke 
bijeenkomst gehouden, waarbij o. m. tegenwoordig waren de 
eere-voorzitter, Dr. Th. Dentz, de heer John E. Grevers, enz. 

Het feest vol afwisselingen, duurde tot laat in den nacht. Wij 
wenschen der jeugdige vereeniging een zeer voorspoedig leven 
toe, waardoor 't dus bij dit eerste feest niet zal blijven. 

PERS- ONALIA. 

Geslaagd voor het Theoretisch Tandheelk. Examen: Mevr. 
Muntendam—van Coeyorden en de Heer L. G. Th. Baaten. 

Voor het Praktisch Tandmeesters-Examen : de HH. Th. van 
Eupen, J. Sanders Ezn., C. C. Cramer en Th..M. Ruys. 


