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Scheikunde Boeken
Catalogus van de boeken en tijdschriften geplaatst in de laboratoria voor scheikunde en toegepaste scheikunde, en voor mineralogie en geologieVaderlandsche letter-oefeningen, of tijdschrift van kunsten en wetenschappen, waarin de boeken en schriften, die dagelijks in ons vaderland en elders uitkomen, oordeelkundig tevens en vrijmoedig verhandeld worden: benevens mengelwerk, tot fraaije
letteren, kunsten en wetenschappen, betrekkelijkCatalogus van eene belangrijke verzameling boeken ... nagelaten door ... H.W. Broedelet ..., J.P. Felperlaan ..., en een voornaam predikant, waarvan de verkooping zal plaats hebben op Donderdag 23 Mei 1872 ... door ... J.H. Dunk, Boekhandelaar, RotterdamCatalogus van eene belangrijke verzameling boeken over alle vakken van wetenschap
voornamelijk op gebied van taal- en letterkunde en godgeleerdheid. Plaatwerken en muziek, grootendeels nagelaten door de heeren H. W. Broedelet.... J. P. Felperlaan... en een voornaam predikant...Catalogus eener zeer uitgebreide verzameling boeken over godgeleerdheid en kerkgeschiedenis, geschiedenis en plaatsbeschrijving ... kostbare prentwerken, schilderijen, aquarellen ... muziek,
antiquiteiten, liefhebberijen en boekenkasten, op dinsdag 13 Juli 1886 ... in het nieuwe verkooplokaal van H.G. Bom ..Veilingcatalogus, boeken van J. M. de Kempenaer, 21 april tot 1 mei 1873Veilingcatalogus, boeken van Eijck van Zuylichem ... [et al.], 22 tot 31 mei 1877Catalogus van eene belangrijke verzameling boeken, in verschillende vakken van wetenschap en kunst, benevens landkaarten,
schilderijen, prenten, prentwerken, diverse papiersoorten en liefhebberijen, alsmede eenige historie-penningen en munten, en eindelijk eene verzameling hoorns en schelpen, en boekenkasten, afkomstig voor een gedeelte uit de bibliotheek van den hoog welgeboren heere F. G. Van Lijnden Van Hemmen... en van den hoog edel gestrengen Mr. Cornelis Carbasius...Catalogus van eene belangrijke
verzameling boeken, plaatwerken, handschriften en instrumenten, nagelaten door de heeren G. Doedes... P. J. Van Kerckhoff... P. H. J. Wellenbergh... en anderen, benevens eenige fraaie photographien, nagelaten door Mr. E. J. Kiehl...Catalogus van eene belangrijke verzameling boeken, plaatwerken, couranten, handschriften, autografen, photographieën en instrumenten, nagelaten door de
heeren Mr. Eijck Van Zuylichem te Maartensdijk, Mr. C. L. Schuller tot Peursum, Dr. J. Van Rossum en Dr. A. F. Verhoeff te Utrecht en anderenNieuwsblad Voor Den Boekhandel
Naamlijst van uitgekomen boeken, kaarten, prentiverken, enz
de verkooping zal plaats hebben ... op Vrijdag, 8 December 1871 ... door en ten huize van J.L. Beijers, te Utrecht
waarvan de verkooping zal plaats hebben op Zaterdag 23 November 1878 ... door en ten huize van Martinus Nijhoff, Boekhandelaar te 's Gravenhage
Catalogus van de Algemeene Pharmaceutische Bibliotheek en van de boeken over pharmacie en aanverwante vakken
Veilingcatalogus, boeken van Willem Simon Swart ... [et al.], 4 tot 13 december 1848

Voorts een alphabetische lijst van Nederlandsche boeken in België uitgegeven.
Catalogus van eene belangrijke verzameling boeken en plaatwerken meerdendeels nagelaten door de HH. H. L. De Voogt... N. Brons Middel... en anderen...
Catalogus van net geconditionneerde en veelal fraai gebonden boeken, nagelaten door wijlen K. Hiddinga, oud-procureur te Heerenveen, P.A. Schik Viëtor, kantonregter te Workum en G. van der Meer med. ... doctor te Dragten, bestaande inuitgezochte werken over regtsgeleerdheid, geneeskunde ... alsmede atlassen,
landkaarten ...
Brinkman's cumulatieve catalogus van boeken
Catalogus eener zeer uitgebreide verzameling boeken over godgeleerdheid en kerkgeschiedenis, geschiedenis en plaatsbeschrijving ... kostbare prentwerken, schilderijen, aquarellen ... muziek, antiquiteiten, liefhebberijen en boekenkasten, op dinsdag 13 Juli 1886 ... in het nieuwe verkooplokaal van H.G. Bom ..
Veilingcatalogus, boeken van L. A. te Winkel ... [et al.], 9 tot 14 november 1868
With 1901/1910-1956/1960 Repertoium is bound: Brinkman's Titel-catalohus van de gedurende 1901/1910-1956/1960 (Title varies slightly).
Veilingcatalogus, boeken van Eijck van Zuylichem ... [et al.], 22 tot 31 mei 1877
Vaderlandsche letter-oefeningen, of tijdschrift van kunsten en wetenschappen, waarin de boeken en schriften, die dagelijks in ons vaderland en elders uitkomen, oordeelkundig tevens en vrijmoedig verhandeld worden: benevens mengelwerk, tot fraaije letteren, kunsten en
wetenschappen, betrekkelijk
Catalogus eener uitmuntende verzameling plaatwerken en boeken, kaarten, platen, portretten, boekenkasten, enz., meerendeels nagelaten door ... J. E. van Gorkum ...
Veilingcatalogus, boeken van W. B. Donker Curtius van Tienhoven ... [et al.], 4 tot 12 oktober 1858
Catalogus eener belangrijke en uitgebreide verzameling boeken, portretten en autographen, uitmakende de bibliotheek, nagelaten door Dr. A. de Jager ..., waarbij gevoegd is een gedeelte der bibliotheek nagelaten door Dr. T.J. Stieltjes ...
Includes section "Boekaankondigingen".
Catalogus van eene belangrijke verzameling boeken ... nagelaten door ... H.W. Broedelet ..., J.P. Felperlaan ..., en een voornaam predikant, waarvan de verkooping zal plaats hebben op Donderdag 23 Mei 1872 ... door ... J.H. Dunk, Boekhandelaar, Rotterdam
Alphabetische naamlijst van boeken, plaaten kaartwerken, die gedurende de jaren 1833 tot en met 1849 in Nederland uitgegeven of herdrukt zijn
Veilingcatalogus, boeken van J. M. de Kempenaer, 21 april tot 1 mei 1873
Catalogus van de boeken en tijdschriften geplaatst in de laboratoria voor scheikunde en toegepaste scheikunde, en voor mineralogie en geologie
With 1855-1927 are issued and bound: Handelingen van de algemeene vergadering.
Catalogus van eene belangrijke verzameling boeken, plaatwerken, handschriften en instrumenten, nagelaten door de heeren G. Doedes... P. J. Van Kerckhoff... P. H. J. Wellenbergh... en anderen, benevens eenige fraaie photographien, nagelaten door Mr. E. J. Kiehl...
Catalogus van eene belangrijke verzameling boeken en plaatwerken meerendeels nagelaten door de HH. H.L. de Voogt Predikant te Haastrecht, N. Brons Middel Predikant te Meeuwen en anderen
Catalogus eener belnagrijke en uitgebreide verzameling boeken, portretten en autographen, uitmakende de bibliotheek nagelaten door Dr. A. De Jaeger, hoofdonderwijzer te Rotterdam, lid van verschillende geleerde genootschappen, enz.; waarbij gevoegd is een gedeelte der bibliotheek nagelaten door Dr. T. J. Stieltjes, lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, enz
Catalogus van boeken in de navolgende vakken van wetenschap, kunst en letteren ... Voorts eene groote zee-atlas, zee- en landkaarten, alsmede eenige handschriften, geschreven en gedrukte staatsstukken. Vervolgens schilderijen, teekeningen, prenten en portretten. En eindelijk eenige penningen en munten ... Gedeeltelijk nagelaten door wijlen ... Mr. W. B. Donker Curtius van Tienhoven ... en door wijlen
... Jhr. Mr. H. E. Ridder Huyssen van Kattendijke ... Al hetwelk zal verkocht worden ... 4 October 1858 en volgende dagen ... door en ten huize van W. P. van Stockum, boekverkooper te 's Gravenhage ...
Zak-boek voor practiserende artzen, ter vermyding van scheikundige en pharmaceutische misslagen in het voorschryven van geneesmiddelen
Dit boek behandelt de theorie en pikt en passant ook nog kernenergie mee en een hoop natuurkunde.
Veilingcatalogus, boeken van A. de Jager ... [et al.], 23 november tot 2 december 1878
Chemisch weekblad
Catalogus van eene belangrijke verzameling boeken, plaatwerken, couranten, handschriften, autografen, photographieën en instrumenten, nagelaten door de heeren Mr. Eijck Van Zuylichem te Maartensdijk, Mr. C. L. Schuller tot Peursum, Dr. J. Van Rossum en Dr. A. F. Verhoeff te Utrecht en anderen
Veilingcatalogus, boeken van P. Hofstede de Groot, 26 maart tot 4 april 1881
Catalogus van eene fraaie verzameling boeken en plaatwerken in alle vakken van wetenschap. Waarvan de verkooping zal plaats hebben ten overstaan van den notaris E. P. Temminck op dinsdag 27 april 1875 en volgende dagen ... door en ten huize van J. L. Beijers, boekhandelaar ... te Utrecht
Geannoteerde selectie uit het jeugdboekenaanbod en andere media van het afgelopen jaar voor kinderen vanaf ca. 12 jaar, met tevens aandacht voor leesbevordering, achtergrondliteratuur, adressen en diverse registers.
Boek en Jeugd 12 +, 2005
Catalogus van eene belangrijke verzameling boeken, in verschillende vakken van wetenschap en kunst, benevens landkaarten, schilderijen, prenten, prentwerken, diverse papiersoorten en liefhebberijen, alsmede eenige historie-penningen en munten, en eindelijk eene verzameling hoorns en schelpen, en boekenkasten,
afkomstig voor een gedeelte uit de bibliotheek van den hoog welgeboren heere F. G. Van Lijnden Van Hemmen... en van den hoog edel gestrengen Mr. Cornelis Carbasius...
Brinkman's catalogus van boeken en tijdschriften
Catalogus van drie belangrijke verzamelingen goed geconditioneerde boeken, in onderscheidene talen en wetenschappen ...; wijders eenige erotische werken en platen, boeken en handschriften de provincie Zeeland betreffende; voorts muzijk, atlassen, kaarten, prentwerken ...; eindelijk liefhebberijen, ... Nagelaten door
onderscheidene liefhebbers. Al hetwelk zal verkocht worden ... op maandag den 22 october 1866 en volgende dagen ... op het Koorkerkhof ... te Middelburg, door de boekverkoopers Van Benthem & Jutting ...
Alphabetische naamlijst van boeken, landkaarten, en verder in den boekhandel voorkomende artikelen

Page 1/1

Copyright : africanamericanstudies.coas.howard.edu

