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Cronologia de la vida d’Ida Pfeiffer: fets rellevants (verd); viatges (negre), cartes (blau) i 

llibres escrits (vermell); articles en diaris i revistes (marró) i literatura de viatges de 

l’època on ella hi apareix (lila)  

Any Mes / Dia Lloc / Fet 

1797 14 d’octubre Naixement d’Ida Laura Pfeiffer a Viena 

1803 ? Estància a Klafgenfurt i Malborghetto Valbruna amb els seus pares 

1805 ? Viatge a la Basílica de Mariazell, al nord de Graz (sud-est d’Estíria)  

1806 ? Mort d’Aloys Reyer, pare d’Ida Pfeiffer 

1808 ? Novament a la Basílica de Mariazell amb la mare i el germans Marie i Karl 

1810 ? Contractació de Josef Franz Emil Trimmel com a tutor d’Ida 

1814 ? Petició de matrimoni per part d’un home grec 

 
? Enamorament amb Trimmel i rebuig de matrimoni per part de la mare d’Ida 

1817 ? 

Viatge amb una tia seva a la Baixa Silèsia, a l’actual Polònia, probablement per superar 

la crisi sentimental amb Trimmel: Breslau, Bad Reinerz (actualment Duszniki-Zdrój) i 

Glatzer Bergland (província de Glatz) 

1818 ? Un altra cop a la Basílica de Mariazell amb la mare i el germans Marie i Adolf 

1819 ? 

Llarg viatge amb la mare i els germans Marie i Adolf per Bohèmia i Alemanya: Praga, 

Teplice, Karlovy Vary, balnearri de Marienbad (actualment Mariánské Lázně), Eger 

(actualment Cheb), Dresden i Bayreuth 

 
? 

Coneix Mark Anton Pfeiffer, vint-i-quatre anys més gran que ella, advocat de Lemberg 

(actualment Lviv, nord-oest d’Ucraïna),  

1820 1 de maig Casament amb Mark Anton Pfeiffer a Viena 

 
9 de maig Ida va a viure a Lemberg amb el seu marit 

 
Agost 

Recorregut pels Càrpats en solitari i probablement embarassada: Dolyna (sud de Lviv) i 

Wadowice (prop de Cracòvia),  

 
Desembre Visita de Bełżyce (a la bora de Lublin, nord-est de Polònia), també en solitari 

1821  
Ida i el seu marit s’estableixen a Viena després que ell tingués problemes professionals 

 
27 de febrer Naixement del seu fill Alfred 

1822 7 de maig Naixement de la filla Bertha (morta poques hores després de néixer) 

 
Agost Viatge amb la seva tia Theresa Reyer a Bratislava (actual Eslovàquia) 

1823 Juliol Estància de tres setmanes amb el marit a Bad Pirawarth (al nord-est de Viena) 

 
Agost Viatge durant un mes per Bohèmia, amb la seva mare i el germà Alfred 

 

Novembre - 

Desembre 
Estància amb el marit a Wadowice (19 de novembre a 14 de desembre)  

1824 22 d’octubre Naixament del seu fill Oscar 

1828 Juliol Viatja sola a Bochnia (sudest de Cracòvia) 

1829 Abril Estància a Wadowice amb el seu marit 

 
Juny - Juliol 

Ida torna a Viena a través d’Opava (al costat d’Ostrava, Txèquia), per acceptar una 

donació de la seva mare 

 
Agost Viatge amb marit a Bratislava i torna a Viena passant per Estíria i Croàcia 

 
Octubre 

A principis de mes anà a Lemberg amb el seu fill Alfred i s’hi va estar durant uns 

mesos. La relació amb el seu marit ja estava molt deteriorada 

1830 Abril – Setembre 

Durant sis mesos va estar amb el seu fill Oscar, de cinc anys, a Lodygowice (sud-oest 

de Cracòvia) i van fer una excursió a Bochnia (al costat de Cracòvia), on es troba la 

mina de sal més antiga de tota Europa 

 
Octubre Va estar uns dies a Cracòvia amb el marit i després ja va tornar a Viena 

1831 22 d’octubre Mort de Rosina von Schwernfeld, la mare d’Ida 

1832 Abril 
Després de la mort de la mare, Ida va tornar a Lemberg amb el marit, ell li assegurà que 

havia trobat la feina que desitjava 

1833 30 d’agost 
Ida es va instal·lar definitivament a Viena amb els seus fills deixant el marit sol a 

Lemberg, la relació estava completament trencada 
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1835 ? Viatge amb els dos fills a Čáslav, al sud-est de Praga 

1836 Juliol - Agost Viatge al balneari de Trieste amb el seu fill Oscar que es trobava malalt 

1840 Setembre Viatge amb la cunyada Leopoldina i els seus dos fills a Marburg (Hesse) 

 
Octubre? Viatge a Pàdua, Venècia i Trieste 

1842 
22 de març fins 

mitjan desembre 
VIATGE A TERRA SANTA 

 

22 de març a 8 

d’abril 
Recorregut pel riu Danubi i després el mar Negre 

 
8 d’abril 

Arribada a Constantinoble, on hi va passar quatre setmanes. Aquí va conèixer el pintor 

Hubert Sattler 

 
13 de maig Excursió a Bursa en cavall i tornada a Constantinoble 

 
17 de maig 

En vaixell a Esmirna, on va coincidir amb el pintor William Henry Bartlett i continuà 

viatge amb ell 

 
20 de maig En vaixell fins l’illa de Rodes i Larnaca (Xipre) 

 
25 de maig 

Arribada a Beirut i després Jaffa en vaixell, i Jerusalem, després de cavalcar durant 

setze hores, on hi va romandre tretze dies 

 
1 de juny 

Trobada en el convent on s’allotjava amb els Comtes Franz von Salm-Reifferscheit i 

Friedrich von Berchtold. Amb aquest darrer tindria una llarga amistat. Fa una excursió 

a Betlem amb ells dos 

 
3 de juny  

Arribada dels Comtes Zichy i Wratislaw, companys de viatge de Salm-Reifferscheit i 

von Berchtold 

 
11 de juny 

Inici d’una llarga excursió en companyia dels Comtes pel mar Mort i el riu Jordà, 

Nablus, Natzaret, mont Tabor, llac de Galilea, Tabarit i mont Carmel 

 
17 de juny 

Arribada a Haifa en vaixell fins Acre i en cavall a Beirut, on coincideix amb Hubert 

Sattler i s’afegeix al grup. Continua el recorregut en direcció a Damasc, Baalbek i les 

muntanyes del Líban 

 
10 de juliol Arribada a Beirut on Ida ja continuarà el viatge sola 

 
28 de juliol 

En vaixell fins Limassol (Xipre) i després Alexandria, on va fer una quarantena de 

dotze dies 

 
18 d’agost 

Viatge pel Nil en direcció a El Caire. Visita de les piràmides i l’esfinx i excursió a 

l’istme de Suez i el mar Roig. Tornada a El Caire i després Alexandria 

 
7 de setembre 

Embarcà en direcció a l’illa de Creta i després Malta, on ha de fer una nova quarantena 

fins el 2 d’octubre. D’allà a Sicília, on visita Catània, Messina i Palerm 

 
10 d’octubre 

Viatge en vaixell fins Nàpols. Visita de la ciutat, el Vesuvi i Caserta i després quinze 

dies d’estància a Roma 

 
23 de novembre Retorn a casa passant per Siena, Florència, Bolonya, Venècia i Trieste 

 
Mitjan desembre Arribada a Viena 

1843 
 

Preparació del llibre del viatge a Terra Santa i recopilació d’informació i documentació 

sobre el proper viatge, amb estudi de la llengua danesa i anglesa 

1844 
 

Publicació de Reise einer Wienerin in das Heilige Land (Viena) 

Reedicions els anys 1845, 1846, 1856 

 
Abril 

Viatge a Trieste amb la seva neboda Emilie Marie Schmück, una pintora que li va fer 

un retrat 

 
Agost Viatge a Venècia també amb Emilie  

1845 
10 d’abril fins 4 

d’octubre 
VIATGE A ISLÀNDIA I ESCANDINÀVIA 

 
10 d’abril 

Viatge en direcció Praga i més tard Dresden, un recorregut que va fer en tren, vaixell i 

diligència; després cap a Hamburg via Magdeburg i Kiel 

 
27 d’abril Arribada a Copenhaguen, on s’hi va estar set dies 

 
4 de maig 

Embarcà en un bergantí en direcció Islàndia, un viatge molt remogut d’onze dies en els 

que va estar marejada la major part del temps 

 
16 de maig 

Desembarcament a Havenfjord (probablement l’actual Hafnarfjörður) i poc després en 

marxa a Rejkavik en cavall, acompanyada d’una guia 

 
4 de juny 

Excursió a la península de Reykjanes acompanyada d’un guia, visitant Krýsuvik, les 

muntanyes sulfuroses i Keflavik 

 
8 de juny Excursions a l’illa de Viðey i a Laxselv (riu del salmó) 

 
16 de juny 

Viatge de cinc dies a Thingvellir, canó d’Almannagjá, riu Oxará, Reykholt, caverna de 

Surtshellir i tornada a Reykjavik 

 
24 de juny 

Llarg viatge d’onze dies a Thingvellir, vall de Haukadalur i visita dels guèisers (el gran 

Geysir i l’Strokkur), Skalholt, Salsund, ascens al volcà Hekla i tornada a Rejkavik 

 
19 de juliol  Embarcada de retorn en direcció a Copenhaguen 
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7 d’agost Arribà a Copenhaguen i al dia següent embarcà en direcció Christiania (Oslo) 

 
25 d’agost Inici de l’excursió per la regió de Telemark i retorn a Christiania 

 
30 d’agost 

Embarcada en direcció Göteborg i després recorregut pel canal de Götha, passant pels 

llacs Vännern, Vättern i Roxen 

 
2 de setembre Erupció del volcà Hekla 

 
9 de setembre Arribada la llac Mälaren i Estocolm 

 
12 de setembre Excursió a Uppsala i les mines de ferro de Dannemora 

 
18 de setembre Retorn a casa: Travemunde, Hamburg, Berlin, Potsdam, Dresden i Praga 

 
4 d’octubre Arribada a Viena 

1846 4 de gener Article aparegut al diari Sonntagsblätter (Viena). Islàndia i Escandinàvia 

 
7 de gener Carta escrita des de Viena al seu editor Jakob Dirnbök  

 
21 de gener Carta escrita des de Viena al seu amic i periodista Ludwig August Frankl 

 
8 de febrer Article aparegut al diari Sonntagsblätter (Viena). Islàndia i Escandinàvia 

 
Setmana Santa 

Publicació de Reise nach dem Skandinavischen (Pest) 

Reedició l’any 1855 

 

1 de maig de 1846 

fins 4 de novembre 

de 1848 

PRIMER VIATGE AL VOLTANT DEL MÓN  

 
1 de maig 

De Viena a Praga, on es trobà amb el comte von Berthold i ell li confirmà que 

l’acompanyaria en el seu viatge a Brasil però l’hauria d’esperar unes setmanes 

 
3 de maig Article aparegut al diari Sonntagsblätter (Viena). Brasil 

 
13 de maig 

De Praga a Dresden a través del riu Elba i després Leipzig i Hamburg, on s’hi va passar 

tres setmanes amb la seva família 

 
8 de juny 

Embarcada en un veler amb el comte von Berthold, un viatge que podia durar entre dos 

i quatre mesos 

 
24 de juliol 

El vaixell pot sortir del Canal de la Mànega, després de patir vents contraris i calma 

absoluta 

 
Juliol Article aparegut al diari Morgenblatt für gebildete Leser. Islàndia i Escandinàvia 

 
29 d’agost El vaixell passa a l’hemisferi sud  

 
16 de setembre Arribada a Rio de Janeiro i visita de la ciutat i les rodalies 

 
27 de setembre Excursió a Porto da Estrela i Petròpolis, on tots dos varen patir l’atac d’un esclau negre 

 
2 d’octubre 

Nova excursió sortint de Rio de Janeiro: primer Nova Friburgo i després Ida, sola, a la 

Fazenda Boa Esperanza, Aldea do Pedro i en companyia d’un guia a veure els indis 

Puris, amb qui passa dos dies  

 
18 d’octubre Arribada a Rio de Janeiro on varen assistir a diverses celebracions 

 
8 de desembre 

Després de nombrosos retards, Ida embarcà en direcció a Valparaíso, a Xile. El comte 

von Berthold es queda a Brasil 

1847 6 de gener El vaixell patí una gran tempesta després de fer escales a Sâo Paulo i Santos 

 
24 de gener Article aparegut al diari Wiener Bote (Viena). Brasil 

 
19 de febrer 

Dues setmanes després de passar per la Terra del Foc i doblar el cap d’Hornos pateixen 

una nova turmenta 

 
2 de març Arribada a Valparaíso i estància durant dues setmanes 

 
18 de març Embarcada en direcció a Tahití 

 
19 d’abril Arribada a Papetee, on roman tres setmanes 

 15 de maig Article aparegut al diari Blätter für literarische Unterhaltung (Leipzig)  

 
17 de maig Embarcada en direcció a Xina 

 
29 de juny Carta escrita des del vaixell al seu amic Joseph Winter 

 
9 de juliol Arribada a Macau i després Hong Kong i Canton, on s’hi estigué cinc setmanes 

 
25 d’agost 

Embarcada a Hong Kong en un vaixell a vapor en direcció a Singapur, on va arribar el 

3 de setembre. Allà va fer excursions per la selva i moltes recol·leccions d’insectes 

 9 setembre Article aparegut al diari The Singapore Free Press (Singapur). Singapur  

 
7 d’octubre 

Embarcada en un vaixell a vapor en direcció a l’illa de Ceilan (actual Sri Lanka), on 

visita Colombo i la ciutat sagrada de Kandy 

 
10 d’octubre Article aparegut al diari Sonntagsblätter (Viena). Primer viatge al voltant del món 

 
11 de novembre Article aparegut al diari Carinthia (Klagenfurt). Primer viatge al voltant del món 

 
12 de desembre Article aparegut al diari Sonntagsblätter (Viena). Brasil 

 
24 d’octubre Carta escrita des de Kandy (Ceilan) a la seva germana Marie 

 
27 d’octubre 

Embarcada en un vaixell a vapor en direcció a Madras i després Calcuta, navegant pel 

riu Hugly, una de les set boques del Ganges 

 
28 de desembre Després de cinc setmanes a Calcuta, navegà pel riu Ganges en un vapor en direcció a 



4 
 

Benarès, “la ciutat més antiga de l’Índia”, on va romandre deu dies. En aquest 

recorregut va conèixer un anglès, de cognom Law, seguiria viatge en la seva companyia  

1848 7 de gener 
Embarcada en un vapor amb Law es dirigí a Allahabad i després en cotxe correu a 

Agra, on visita el magnífic Taj Mahal   

 
20 de gener Arribada a Delhi i visita de la ciutat 

 
30 de gener 

Inici d’un gran viatge, sola i acompanyada només per guies, en carro de bous i a cavall, 

en direcció a Bombai, a 1.100 quilòmetres de distància: Kota, Indore, Aurangabad, 

Burhampur, coves d’Ajanta, Roja, temples d’Ellora, Puna i Panvel 

 28 de març 
Article aparegut a la revista The British Indian Gentleman’s Gazette (Bombai). Primer 

viatge al voltant del món (Article no trobat) 

 
Finals de març 

Arribada a Bombai després de set setmanes de viatge. Visita de la ciutat i dels temples 

d’Elefanta i Salsette 

 
23 d’abril 

Embarcada en vaixell a vapor en direcció a Bagdad. El dia 8 de maig arriba a Buixehr, 

un viatge difícil i molt incòmode 

 
17 de maig 

Embarcada en vaixell de guerra a Bàssora remunta el riu Tigris i visita Bagdad i les 

rodalies, també les ruïnes de Ctesifont i Babilònia 

 
17 de juny 

Viatjà sola amb una caravana en direcció a Mossul, catorze dies a través del desert i les 

estepes 

 
30 de juny Arribada a Mossul, visita la ciutat i les ruïnes de Nimrud i Nínive 

 
8 de juliol 

Viatge a cavall en direcció Tabriz amb un grup format només per tres homes kurds i 

diversos cavalls de càrrega. Passen per uns camins extremadament perillosos amb 

bandits i abruptes precipicis  

 
1 d’agost Sortida d’Urmia i arribada a Trabriz quatre dies més tard 

 
11 d’agost 

Novament en marxa cap al nord, en direcció Tblissi, passant per les regions 

d’Azerbaidjan, Armènia, Geòrgia i l’antiga Mingrèlia. El 20 d’agost veié el mític mont 

Ararat 

 
29 d’agost 

Arribada a Tblissi i sis dies més tard ja marxà en direcció Kutaïsi i Redut Kale (actual 

Kulevi), a les ribes del mar Negre 

 
31 d’agost Carta escrita des de Tblissi (Geòrgia) a la seva germana Marie  

 
17 de setembre 

Embarcada en un vapor en direcció Kertx, a la península de Crimea, i després Odessa, a 

l’actual Ucraïna 

 
30 de setembre Arribada a Odessa i dos dies més tard navega en direcció Constantinoble 

 
7 d’octubre 

Embarcada de nou en direcció a Grècia, va haver de fer una quarantena de dotze dies a 

l’illa d’Egina  

 
24 d’octubre 

Va veure breument Atenes i de seguida embarcà en un  vapor en direcció Patràs, l’illa 

de Corfú i Trieste 

 
31 d’octubre 

Marxà de Trieste en direcció Viena però no pogué entrar fins el 4 de novembre, quan es 

varen obrir les portes degut als enfrontaments de la revolució de 1848. Des d’un primer 

moment es va posar a treballar les seves notes per publicar l’obre del viatge però va 

haver d’esperar gairebé un any a recuperar el diari que havia enviat a casa des de 

Messopotàmia i s’havia perdut   

 11 de novembre  Article aparegut al diari Carinthia (Klagenfurt). Primer viatge al voltant del món  

 Novembre 
Article aparegut al diari New York Literary World (Boston). Primer viatge al voltant 

del món 

 
Desembre 

Article aparegut a la revista Little’s Living Age  (Boston). Primer viatge al voltant del 

món (és còpia de l’article del New York Observer) 

1849 Principis d’any 
Article aparegut al diari Sharpe’s London Journal (Londres) escrit per William Henry 

Bartlett. Terra Santa 

 

Desembre de 1848 i 

maig de 1849 

Viatges d’Ida a Hamburg amb la seva família i després Colònia i Berlin, on conegué el 

zoòleg Hinrich Lichtenstein, el geògraf Carl Ritter i el geògraf i naturalista Alexander 

von Humboldt  

 
21 de maig Carta escrita des de Praga al seu amic el comte von Berthold 

 
Maig - Juny 

Després d’estar a Praga, on no va coincidir amb el comte von Berthold per estar absent, 

Ida es va quedar dos mesos a Lembereg però en guardaria un mal record. Potser el 

marit encara estava viu o potser havia mort poc abans (ell tindria en aquell moment 

setanta-sis any i ella cinquanta-tres). El marit ja no seria mencionat mai mes. 

 
3 d’octubre Carta escrita des de Viena a la seva amiga Frau von Wittum 

 
Desembre Estància a Wieliczka (al sud de Cracòvia) i tornada a Viena 

 
17 de desembre Carta escrita des de Wieliczka al seu editor Carl von Gerold 

1850 Al llarg de l’any 

Diversos viatges a Graz, la capital d’Estíria, on probablement es veuria amb el seu fill 

gran Alfred. Altres viatges a Olomouc (Txèquia), Trieste i per la província de Caríntia, 

als voltants de Klagenfurt 

 
Segon semestre  Publicació de Eine Frauenfahrt um die Welt (Viena) 
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1851 
20 de febrer 

El Consell de Ministres austríac acorda donar a Ida una subvenció de 1.500 florins per 

començar un segon viatge al voltant del món, amb el compromís de recol·lectar 

“objectes naturals” per al Gabinet zoològic de Viena, dirigit per Vincenz Kollar, qui 

seria el seu gran valedor  

 
Principis de març 

Viatjà a Caríntia abans d’iniciar el segon viatge al voltant del món, probablement per 

acomiadar-se del seu fill Alfred  

 
18 de març Romangué durant un mes a Praga i Hamburg amb amics i familiars 

 
10 d’abril 

Arribada a Londres, visita de la ciutat i de la Gran Exposició Industrial (oberta al públic 

de l’1 de maig a l’11 d’octubre).  

 
Abril - Maig 

Ida visita el Museu Britànic i fa amistat amb científics com Richard Owen i George 

Robert Waterhouse, amb qui tindrà una gran amistat. Probablement coneix en aquesta 

visita a Samuel Stevens, que seria el seu agent comercial i vendria una bona part de les 

seves recol·leccions 

 
Primavera 

Publicació de A Woman's Journey Round the World (Londres) 

Reedicions els anys 1852, 1854, 1856 

 
24 de maig 

Article aparegut a la revista The Athenaeum (Londres), escrit pel geògraf i cartògraf 

alemany August Heinrich Petermann. Islàndia i Escandinàvia  

 

24 de maig de 1851 

a 20 de novembre 

de 1854 

SEGON VIATGE AL VOLTANT DEL MÓN 

 
24 de maig Ida embarca en un vaixell a vela en direcció a Ciutat del Cap (Àfrica del Sud) 

 
27 de maig Deixen enrere el Canal de la Mànega i entren a l’Atlàntic sis dies més tard 

 
7 de juny Article aparegut a la revista The Athenaeum (Londres).Primer viatge al voltant del món  

 
4 de juliol 

El 13 de juny varen passar per les illes Canàries però encara van haver d’esperar més 

de vint dies a creuar l’equador 

 
29 de juliol Carta escrita des del vaixell a la seva amiga Frau von Schwarz 

 
29 de juliol Carta escrita des del vaixell al seu amic Joseph Winter 

 
Juliol  

Article aparegut al diari Sharpe’s London Journal escrit per William Henry Bartlett. 

Entrevista a Ida Pfeiffer  

 
Juliol 

Article aparegut a la revista Blackwood’s Edinburgh Magazine. Primer viatge al voltant 

del món  

 
11 d’agost Arribada a Ciutat del Cap després de setanta-cinc dies de navegació 

 
20 d’agost Carta escrita des de Ciutat del Cap al periodista i geògraf August Petermann 

 
25 de setembre 

Estància d’un mes a casa de la família Behn, amb alguna excursió a l’interior del país. 

Decideix anar a Austràlia, viatjar per Àfrica és massa car i no té prou recursos. 

Embarcà en un bergantí en direcció a Singapur, que ja coneixia del viatge anterior 

 
16 de novembre 

Arriba a Singapur després de fer un viatge amb manca de vents i passant una calor 

insuportable. Fa excursions per la selva i recol·lecta molts insectes 

 Octubre 
Article aparegut a la revista The Westminster and Foreign Quaterly Review (Londres). 

Primer viatge al voltant del món   

 11 de novembre 
Article aparegut al diari Le Constitutionnel (París). Article de Xavier Marmier. Primer 

viatge al voltant del món 

 12 de novembre 
Article aparegut al diari Le Constitutionnel (París). Article de Xavier Marmier. Primer 

viatge al voltant del món 

 21 de novembre 
Article aparegut al diari The Singapore Free Press and Mercantile Advertiser 

(Singapur). Singapur  

 
30 de novembre Carta escrita des de Singapur a Vincenz Kollar 

 

Voltants del 2 de 

desembre 
Ida canvia el pla d’anar a Austràlia i decideix dirigir-se a Sarawak, a l’illa de Borneo 

 
6 de desembre Article aparegut a la revista The Athenaeum (Londres). Àfrica del Sud 

 
17 de desembre Carta escrita des d’un vaixell a la boca del riu Sarawak a Herr Behn (Singapur) 

 

Voltants del 18 de 

desembre  

Arriba a Kuching, la capital de Sarawak, i s’allotja a casa del capità Brooke, nebot de 

James Brooke, conegut com el rajà blanc 

 
20 de desembre 

Recorregut pel riu Sarawak de quatre dies en companyia de Brooke, on veié els primers 

daiak 

1852 1 de gener Carta escrita des de Sarawak al seu amic Joseph Winter 

 3 de gener 
Article aparegut al diari Bombay Gazette (Bombai). Notícia sobre Ida Pfeiffer (Article 

no trobat) 

 
4 de gener 

Article aparegut a la revista Magazin für der Literatur des Auslandes (Berlin). Àfrica 

del Sud 

 
5 de gener 

Inici d’un gran excursió en què va anar sola amb alguns guies pel riu Lupar, Fort 

Sacaran i la serralada Sekamil, una regió selvàtica amb una vegetació exuberant. Allà 

vivien daiak salvatges fora del control dels europeus 
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 13 de gener Article aparegut al diari The Strait Times (Singapur). Primer viatge al voltant del món 

 
26 de gener 

Entrada al riu Batang Lupar, llac Boenot i riu Kapuas, a través del qual va navegar en 

direcció a Pontianak, localitat administrada per holandesos. Aquesta era la primera 

vegada que un europeu feia aquest recorregut 

 
6 de febrer Arribada a Pontianak i nova excursió per veure les mines de diamants de Landak 

 
16 de febrer 

Article aparegut al diari Javasche Courant (Batàvia). Notícia sobre Ida Pfeiffer (Article 

no trobat) 

 
17 de febrer 

Arribada a Landak després d’un viatge de set dies a peu i amb barca pel mig de boscos 

espessos i altes herbes selvàtiques 

 
22 de febrer 

Arribada a Pontianak i després de recol·lectar extensament es dirigeix al nord-oest, a 

Fort Sorg, a l’embocadura del riu Sambas.  

 26 de febrer 
Article aparegut al diari Javasche Courant (Batavia). Notícia sobre Ida Pfeiffer (Article 

no trobat) 

 6 de març  
Article aparegut al diari Eliza Cook’s Journal (Londres). Primer viatge al voltant del 

món 

 
17 d’abril Article aparegut a la revista Church’s Bizarre (Philadelphia). Singapur 

 25 abril 
Article aparegut a la revista The Spectator (Londres). Primer viatge al voltant del món 

(Article no trobat)  

 
Finals d’abril Cartes escrites des de Sambas a August Petermann (es desconeix data exacta) 

 
1 de maig 

Ida embarca en direcció Pontianak, on hi romandrà catorze dies. Decideix anar a 

Batàvia (actual Jakarta) i renunciar al viatge a Austràlia 

 
12 de maig Carta escrita des de Pontianak (Borneo) a la seva amiga Freundin Eliese 

 
13 de maig Carta escrita des de Pontianak (Borneo) al seu amic Joseph Winter   

 
15 de maig Carta escrita des de Pontianak (Borneo) a la seva amiga Frau von Schwarz 

 
15 de maig Article aparegut a la revista Church’s Bizarre (Philadelphia). Islàndia 

 
22 de maig Embarcada en direcció a Batàvia, on arriba una setmana més tard  

 
29 de maig Article aparegut a la revista Church’s Bizarre (Philadelphia). Borneo 

 
3 de juny Carta escrita des de Batàvia al geògraf Carl Ritter 

 
11 de juny 

Visita de la capital i les rodalies i recorregut per Bogor, el volcà Pangerang, Bandung, 

Lembang, el volcà Tangkuban Prahum, Tangerang 

 Juny Article aparegut a la revista The Calcutta Review (Calcuta). Índia  

 
8 de juliol Embarcada en un vaixell a vapor en direcció a Padang (Sumatra) 

 13 de juliol 
Article aparegut al diari The Strait Times and Singapore Journal of Commerce  

(Singapur). Borneo, Java  

 
19 de juliol 

Ida no segueix els consells que li donen i comença el llarg viatge per anar a veure el 

llac Toba que cap europeu ha vist abans. És el territori dels temibles batak, molts d’ells 

fora de la jurisdicció holandesa 

 
27 de juliol 

El recorregut a cavall segueix les estacions holandeses: Fort-de-Kock, Palembajang, 

Bonjol, Lubuk Sikaping i Panti 

 
29 de juliol 

A Muara Sipongi ja entra en territori batak, i acompanyada per rajàs de la zona segueix 

endavant: Padang Sidempuan, Sipirok, Danau, Sossor Doluk, Sigumpolang i Tugula 

 
Principis d’agost Article aparegut al diari Triester Zeitung (Trieste). Borneo (Article no trobat) 

 
7 d’agost Article aparegut al diari Carinthia (Klagenfurt). Borneo 

 
13 d’agost 

Després de molts problemes i enfrontar-se cara a cara amb els batak que no volien que 

continués viatge, arriba als límits de la vall de Silindung i l’obliguen a tornar, no hi ha 

negociació possible. Cap europeu havia arribat abans tan lluny, però no aconsegueix 

veure el llac Toba 

 
18 d’agost 

Article aparegut al diari Nederlandsche Staat Courant (La Haia).Borneo (Article no 

trobat) 

 
20 d’agost Article aparegut al diari Leydse Courant (Leiden). Borneo (Article no trobat) 

 
28 d’agost Article aparegut a la revista The Athenaeum (Londres). Borneo 

 
9 de setembre 

Arriba a Fort-de-Kock, on va patir el primer accés palúdic que ja seria una constant en 

els seus viatges. En aquest lloc descansa uns dies i aprofita per recol·lectar plantes i 

insectes  

 
Setembre (?) 

Publicació de Visit to Iceland and the Scandinavian North (Londres).  

Reedició l’any 1853 

 
5 d’octubre Article aparegut a la revista Magazin für der Literatur des Auslandes (Berlin). Borneo 

 
7 d’octubre 

Ida arriba a Padang i pel camí es trobà els volcans Merapi, Singalang i Sago i s’atura a 

les poblacions costeres de Tiku i Pariaman on recol·lecta corals, peixos i crustacis 

 
8 d’octubre Article aparegut al diari Carinthia (Klagenfurt). Borneo 

 
15 d’octubre Embarcada en un vapor en direcció a Batàvia 

 
15 de novembre 

Inicia un viatge per l’interior de l’illa de Java: en vaixell a Semarang i després 

Magelang, els volcans Sumbing, Merapi, Merabu i Ungaran, el temple de Borobodur, 
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Yogyakarta, temples de Prambanana, Surakarta 

 
3 de desembre Tornada a Semarang i després Surabaya 

 
12 de desembre Carta escrita des de Surabaya al geògraf August Petermann 

 
14 de desembre 

Embarcada en un vapor en direcció Makassar, la seu del govern holandès a l’illa de 

Cèlebes (actual Sulawesi), però les pluges no feien possible la visita 

 
14 de desembre 

Vincenz Kollar va rebre aquest dia les recol·leccions que Ida havia fet de Borneo, Java 

i Sumatra i sol·licità un nou subsidi per a ella de 750 florins, que li fou concedit 

 
18 de desembre Carta escrita des de Makassar a la seva amiga Frau von Schwarz 

 
21 de desembre  

Embarcada  en direcció a Banda Neira, al centre de les illes Moluques i un dia després 

marxa a Ambon, on es troba el governador d’aquestes illes 

 31 de desembre 
Article aparegut al diari The Singapore Free Press and Mercantile Advertiser 

(Singapur). Borneo  

 Desembre Article aparegut a la revista The Dublin Review (Londres). Islàndia i Escandinàvia  

 
? 

Publicació de A visit to the Holy Land (Londres) 

Reedició l’any 1853 

 
? 

Publicació de A Journey to Iceland and Travels in Sweden and Norway  (Londres i 

Nova York) 

 
? Publicació de A Lady's Voyage Round the World (Londres i Nova York) 

 ? Publicació de Reis  Eener Vrow roudom de woreld (Gorinchem) 

 ? 
Article aparegut a la revista Magazin für die Literatur des Auslandes (Leipzig). Primer 

viatge al voltant del món (Article no trobat) 

 ? 
Article aparegut a la revista The Westminster Review (Londres). Primer viatge al 

voltant del món (Article no trobat) 

 ? 
Article aparegut a la revista The Literary Gazette (Londres). Primer viatge al voltant 

del món  (Article no trobat)        

 
? 

Article aparegut a la revista Eclectic Review (Londres). Primer viatge al voltant del 

món (Article no trobat) 

1853 17 de gener 
Inici d’una nova excursió: illa de Saparaua, Makariki (sud de l’illa de Seram) i Wahai 

(nord d’aquesta illa), on va veure els alfurs, també talladors de caps  

 
30 de gener 

Retorn de Wahai en direcció a Sawai en barca, una travessa perillosa per una costa 

plena d’esculls i muntanyes que cauen a pic. Més tard tornà a Makariki i Ambon, on va 

recol·lectar força insectes 

 31 de gener 
Article aparegut al diari The Economist, Weekly Commercial Times (Londres). Primer 

viatge al voltant del món 

 
3 de març 

Embarcada en un vapor en direcció a l’illa de Ternate, on veu el gran volcà Gunung 

Gamalama i després en direcció Manado, a la punta nord de les Cèlebes 

 
7 de març 

Arribada a Kema i tot seguit, en cavall, recorregut per Manado, Lotho, Tomohon, 

Lanhondon, Sondor, llac Tondano i tornada a Manado 

 
9 d’abril 

Embarcada en direcció Makassar, on rep un permís per visitar el sud de l’illa excepte la 

regió de Bone 

 
15 d’abril 

Article aparegut al diari De Oostpost (Surabaya). Notícia sobre Ida Pfeiffer (Article no 

trobat) 

 22 d’abril   
Article aparegut al diari The Singapore Free Press and Mercantile Advertiser 

(Singapur). Moluques 

 
23 d’abril  

Inici d’una excursió a cavall i en canoa acompanyada per una escorta de nou persones: 

Mandalle, Tanete, Barua, Pare Pare i districte de Sindenrang i tornada a Makassar 

 26 d’abril  
Article aparegut al diari The Strait Times and Singapore Journal of Commerce  

(Singapur). Moluques  

 Abril 
Article aparegut al diari Javasche Courant (Batavia). Notícia sobre Ida Pfeiffer (Article 

no trobat) 

 
4 de maig 

Article aparegut al diari Java Bode (Batàvia). Notícia sobre Ida Pfeiffer (Article no 

trobat) 

 
4 de maig 

Article aparegut al diari De Oostpost (Surabaya). Notícia sobre Ida Pfeiffer (Article no 

trobat) 

 
7 de maig Article aparegut a la revista The Athenaeum (Londres). Java 

 
14 de maig Article aparegut al diari Carinthia (Klagenfurt). Java 

 
14 de maig Carta escrita des de Makassar (Cèlebes) al seu amic Joseph Winter 

 
20 de maig Carta escrita des de Makassar (Cèlebes) a la seva amiga Frau von Schwarz 

 
20 de maig 

Embarcada a Makassar en direcció Surabaya, a l’illa de Java, on descansà uns dies i 

patí nous atacs de paludisme. Després es desplaçà a Batàvia 

 
30 de maig Carta escrita des de Surabaya (Java) probablement a la seva tia Constantia von Reyer 

 
14 de juny Article aparegut al diari Carinthia (Klagenfurt). Moluques 

 
15 de juny Article aparegut al diari Oostpost (Surabaya). Notícia sobre Ida Pfeiffer (Article no 
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trobat) 

 
29 de juny 

Article aparegut al diari Java Bode (Batàvia). Notícia sobre Ida Pfeiffer (Article no 

trobat) 

 
6 de juliol Ida té l’oportunitat de viatjar gratuïtament a Califòrnia i embarca en un veler 

 15 de juliol 
Article aparegut al diari The Singapore Free Press and Mercantile Advertiser 

(Singapur). Java  

 19 de juliol 
Article aparegut al diari The Strait Times and Singapore Journal of Commerce  

(Singapur). Cèlebes, Java  

 
27 d’agost Article aparegut al diari Carinthia (Klagenfurt). Java, Moluques, Cèlebes 

 
10 de setembre Article aparegut al diari Carinthia (Klagenfurt). Java, Moluques, Cèlebes  

 
27 de setembre 

Durant el viatge varen patir una turmenta terrible i varen témer un tifó (22 de juliol). 

Ida continuà tenint brots de paludisme i finalment arribà a San Francisco     

 
Octubre 

Article aparegut al diari The Daily Public Ledger (San Francisco). Califòrnia (Article 

no trobat) 

 
3 d’octubre 

Inici d’una excursió a Sacramento, Marysville, el ranxo de Hock Farm propietat de 

John Sutter, les mines de quars i or de Brown Valley en el riu Yuba; veié els indis de la 

regió i tornà a San Francisco 

 8 d’octubre Article aparegut al diari The Daily Union (Sacramento). Califòrnia 

 
30 d’octubre Carta escrita des de San Francisco al geògraf August Petermann  

 
3 de novembre 

Nova excursió d’Ida, ara a Crescent City, a l’estat d’Oregon, on va visitar els indis del 

riu Rogue i conviví amb ells durant quatre dies  en les seves tendes (wigwam).  

 
10 de novembre 

Retorn a Crescenty City i San Francisco i excursió a San José, San Mateo i Santa Clara, 

poblacions amb un passat mexicà molt recent 

 
16 de desembre 

Embarcada en un vaixell a vapor en direcció a Panamà, on arribà dues setmanes més 

tard 

 
31 de desembre Article aparegut a la revista The Athenaeum (Londres). Califòrnia 

1854 2 de gener Article aparegut a la revista Bonplandia (Hannover). Califòrnia 

 
12 de gener Article aparegut a la revista Die Gartenlaube (Leipzig). Califòrnia 

 
7 de gener 

Embarcada en un vapor en direcció Lima, passant per Guayaquil, Paita, Casma, 

Huacho i Callao 

 
19 de gener 

Arribà a Lima amb la intenció de creuar la serralada andina i navegar pel riu Amazones 

fins l’oceà Atlàntic. Va haver de desistir per la revolució que hi tenia lloc i li 

aconsellaren que intentés passar la serralada des de Quito  

 
1 de març Arribada a Guayaquil 

 
22 de març 

Inici del viatge en direcció a Quito via Jujan, Guaranda i Ambato, per uns camins molt 

difícils i escarpats, on va ser testimoni d’un terratrèmol provocat per una erupció del 

volcà Cotopaxi. En aquest recorregut no va poder veure el volcà Chimborazo, 

completament tapat per núvols i bromeres 

 
3 d’abril 

Arribada a Quito, rodejada per la muntanya anomenada Panecillo i el volcà Pichincha. 

La idea era viatjar fins l’Amazones o fins Bogotà, però no va rebre cap suport de les 

autoritats i va haver de desistir 

 
5 d’abril Carta escrita des de Quito a la seva amiga Frau von Schwarz 

 
28 d’abril 

Viatge de tornada a Guayaquil, acompanyada solament per un arrier. Ara veié el 

Chimborazo “en tota la seva bellesa” i més tard patí un greu incident en caure a l’aigua 

al riu Guayas i no rebre ajut de la tripulació. Ida no sabia nedar  

 
21 de maig 

Embarcada a Guayaquil en un vaixell a vapor en direcció a Panamà i després en tren 

fins Aspinwall (actual Colón), a la costa atlàntica 

 
31 de maig 

Embarcada en un vapor en direcció a Nova Orleans, on va romandre durant tres 

setmanes, visitant la ciutat i algunes plantacions de les rodalies 

 
23 de juny 

Inici de l’extens recorregut a través del riu Mississippí: Baton Rouge, Vicksburg, 

Napoleon, Little Rock, Fort Smith, i seguint el riu Arkansas a cavall fins Fort Gibson, 

prop d’on vivien els indis cherokees 

 

Voltants del dia 10 

de juliol 

Nou accés febril, tornada a Napoleon i embarcament en un altre vapor remuntant el riu 

fins la ciutat de Saint Louis 

 
14 de juliol 

Arribada a Saint Louis, on va conèixer la comunitat alemanya amb antics 

revolucionaris exiliats com Karl Bernays o Friedrich Hecker 

 
3 d’agost 

Continuà pel riu Mississippí i arribà a Galena i Saint Paul, on veié la cataracta de Saint 

Anthony. Després Fort Snelling a Minnesota i Chicago a Illinois 

 
9 d’agost 

Es posa en camí en direcció al llac Superior: llac Michigan, Milwaukee (s’hi va estar 

dues setmanes), Sault Ste. Marie i llac Superior, que va recórrer durant cinc dies i on 

veié nombrosos indis chippewa i sioux 
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6 de setembre 

Torna a Sault Ste. Marie i al dia següent embarca en un vapor que recorre el llac Huron 

en direcció al riu Saint Claire i després Detroit i Cleveland 

 
10 de setembre 

Ida veu “un dels espectacles naturals més meravellosos i impressionants del món”: les 

cataractes Niàgara.  

 
13 de setembre 

Creuà el llac Erie en un vapor i després remunta el riu Sant Llorens en direcció a 

Montreal i després Quebec 

 
19 de setembre 

Navegà en un altre vapor novament pel riu Sant Llorens fins el llac Champlain i poc 

després agafà un tren en direcció Nova York. Ida visità abastament la ciutat i coincidí 

amb personatges reconeguts com l’escriptor i viatger Bayard Taylor, el periodista 

William Bryant o el poeta i historiador Washington Irving 

 
10 d’octubre 

Ida es dirigí a Boston per mar i per terra i visità la ciutat i la Universitat de Harvard, a 

Cambridge . Durant la seva estància conegué el cirurgià John Warren i el geòleg Louis 

Agassiz  

 
18 d’octubre Article aparegut al diari Boston Evening Transcript (Boston). Entrevista a Ida Pfeiffer 

 
19 d’octubre Tornà a Nova York i encara hi romangué tres setmanes més 

 
20 d’octubre 

Article aparegut al diari New York Times (Nova York). Còpia de l’entrevista del 

Boston Evening 

 
24 d’octubre Article aparegut al diari New York Times (Nova York). Entrevista a Ida Pfeiffer 

 
26 d’octubre Article aparegut al diari New York Times (Nova York). Entrevista a Ida Pfeiffer 

 
31 d’octubre 

Article aparegut al diari Triester Zeitung (Trieste). Notícia sobre Ida Pfeiffer (Article 

no trobat) 

 
9 de novembre 

Carta escrita des de Nova York a un amic sense identificar i publicada al diari Triester 

Zeitung (12 de desembre de 1854).   

 
10 de novembre Carta escrita des de Nova York a la seva amiga Frau von Schwarz 

 
10 de novembre Embarcà en un vapor en direcció Liverpool, el trajecte només durà deu dies 

 
21 de novembre 

Arribada a Londres i allotjada a casa del naturalista Robert Waterhouse, on s’hi estigué 

un parell de setmanes 

 
2 de desembre 

Article aparegut al diari Triester Zeitung (Trieste). Equador i Amèrica del Nord (Article 

no trobat) 

 
5 de desembre Article aparegut al diari Carinthia (Klagenfurt). Notícia sobre Ida Pfeiffer 

 
9 de desembre Article aparegut al diari Carinthia (Klagenfurt). Equador i Amèrica del Nord 

 
16 de desembre Article aparegut a la revista The Athenaeum (Londres). Segon viatge al voltant del món 

 
23 de desembre Article aparegut al diari Carinthia (Klagenfurt). Segon viatge al voltant del món 

 
30 de desembre Article aparegut al diari Carinthia (Klagenfurt). Segon viatge al voltant del món 

 
11 de desembre 

Ida embarcà en una petita goleta en direcció a l’illa de Sâo Miguel, a les Açores, on es 

troba el seu fill Oscar descansant de les seves gires musicals. La travessia dura vint dies 

1855 26 de gener Article aparegut al diari Ost-Deutsche Post (Viena). Notícia sobre Ida Pfeiffer 

 
Febrer 

Carta escrita des de Sâo Miguel a un amic sense identificar i publicada al diari 

Unterhaltungen am häuslichen (1856)   

 Abril  
Article aparegut a la revista The Edinburgh Review, or Critical Journal (Edimburg). 

Rússia  

 
21 de maig 

Pfeiffer aprofità l’estància a les Açores per escriure el relat d’aquest segon gran viatge 

al voltant del món. Després embarcà en direcció a Lisboa i posteriorment a Anglaterra 

 
14 de juny Arribada a Southampton després d’uns dies a Lisboa, on patí un nou atac palúdic 

 
Principis juliol 

Ida romangué un mes a Londres on s’hauria trobat amb l’agent Samuel Stevens i 

acordat la venda i el cobrament dels “objectes naturals” recol·lectats. Més tard marxà a 

Hamburg i després Berlin, on va ser rebuda per Alexander von Humboldt i el 

malacòleg Friedrich Pätel 

 
Juliol Article aparegut a la revista Nouvelles Annales des Voyages 

 
19 de juliol Carta escrita des d’Hamburg a E. Pfeiffer (suposat familiar sense identificar) 

 
22 de juliol Carta escrita des de Berlin al zoòleg Friedrich Pätel 

 
Finals de juliol 

Ida arribà a Viena a través de Praga i es dedicà a finalitzar el manuscrit sobre el segon 

viatge al voltant del món i exposà en un pis del cèntric carrer Graben una completa 

exposició dels objectes naturals i etnogràfics recollits 

 
2 d’agost Carta escrita des de Viena al mineròleg Gustav Rose 

 
15 de setembre Caricatura d’Ida Pfeiffer publicada al diari Wiener Telegraf (Viena) (Article no trobat) 

 
10 de novembre Article aparegut al diari Ost-Deutsche Post (Viena). Segon viatge al voltant del món 

 
Finals d’any 

Adolf Dauthage va fer un retrat d’Ida que es convertí en litografia i fou utilitzada en 

diverses edicions dels llibres dels seus viatges 

 
8 de desembre Carta escrita des de Viena a Therese Jaeger von Jaxthal (coneguda d’Ida Pfeiffer) 

 
15 de desembre Article aparegut a la revista The Athenaeum (Londres). Segon viatge al voltant del món 

 15 de desembre 
Article aparegut al diari Didaskalia (Frankfurt). Segon viatge al voltant del món 

(Article no trobat)  
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22 de desembre 

Article aparegut a la revista The Literary Gazette (Londres). Segon viatge al voltant del 

món 

 
27 de desembre 

Article aparegut al diari Der Sammler (Augsburg). Segon viatge al voltant del món 

(Article no trobat) 

 
Desembre  Publicació de A Lady's Second Journey Round the World (Londres) 

 
Finals d’any 

Article aparegut al diari Die Donau (Viena). Notícia sobre Ida Pfeiffer (Article no 

trobat) 

 

Finals d’any Article aparegut al diari Frankfurter konversationsblatt (Frankfurt). Notícia sobre Ida 

Pfeiffer (Article no trobat) 

 
Finals d’any Article aparegut al diari Pester Lloyd (Budapest). Notícia sobre Ida Pfeiffer (Article no 

trobat) 

 

Finals d’any Article aparegut al diari Ungarische Post (Budapest). Notícia sobre Ida Pfeiffer (Article 

no trobat) 

 
? 

Article aparegut al diari Pester Sonntags Zeitung (Budapest). Segon viatge al voltant 

del món (Article no trobat) 

1856 5 de gener 
Article aparegut a la revista Punch, or The London Charivari (Londres). Comentari 

humorístic sobre Ida Pfeiffer 

 
1 de febrer 

Article aparegut al diari Unterhaltungen am häuslichen Herd (Leipzig). Biografia i 

viatges 

 
Principis de febrer 

Article aparegut a la revista de moda Die Wiener Elegante on apareix dibuixada amb la 

seva “disfressa de viatge” 

 
Febrer Publicació de Meine zweite Weltreise (Viena) 

 
15 de febrer Carta escrita des de Viena al seu cosí Alexander 

 
22 de febrer Carta escrita per Alexander von Humboldt dirigida a Ida 

 
22 de febrer 

A finals de febrer, Ida es dirigí a Berlin i lliurà un exemplar del seu llibre a Humboldt. 

Aquest li escrigué una breu carta on la convidava a reunir-se amb Carl Ritter i Heinrich 

Barth, el famós explorador de l’Àfrica Occidental 

 
23 de febrer 

Ida és acceptada com a membre de la Gesellschft für Erkunde de Berlín (Societat 

Geogràfica), la primera dona en aconseguir-ho. També és acceptada com a membre de 

la Gesellschaft Naturforschender Freunde de Berlín (Societat d’Amics de les Ciències 

Naturals). Probablement a finals de febrerr o principis de març huria donat una 

conferència sobre els batak 

 
23 de febrer Article aparegut a la revista Illustrirte Zeitung (Leipzig). Biografia i viatges 

 
26 de febrer Carta escrita per Alexander von Humboldt dirigida a Ida 

 
28 de febrer 

Ida lliurà un exemplar del seu llibre a la parella imperial prussiana, Friedrich Wilhelm 

IV i Elisabeth Ludovika de Baviera, i aquests li imposen la Goldene Medaille für 

Wissenchaft und Kunst (Medalla d’Or de les Ciències i les Arts)  

 
29 de febrer 

Article aparegut al diari Königlich-Privilegierte Berlinische Zeitung (Berlín). Notícia 

sobre Ida Pfeiffer (Article no trobat) 

 Febrer 
Article aparegut a la revista The Rambler. New Series (Londres). Segons viatge al 

voltant del món  

 
Principis d’any Publicació de A Lady's Second Journey Round the World (Nova York) 

 
Principis d’any Publicació de Mijne Tweede Reis rondom de Wereld (Amsterdam) 

 
16 de març 

Article aparegut al diari Frankfurter konversationsblatt (Frankfurt). Notícia sobre Ida 

Pfeiffer (Article no trobat) 

 
Març i Abril 

Després de deixar Berlin, Ida va estar a Wiener Neustadt, Graz, Trieste i Venècia amb 

familiars i amics, amb la intenció d’acomiadar-se d’ells perquè iniciaria un nou gran 

viatge, tenia previst anar a Madagascar 

 27 de març 
Article aparegut al diari The Singapore Free Press and Mercantile Advertiser 

(Singapur). Segon viatge al voltant del món   

 
2 d’abril Article aparegut al diari Abendblatt zur Neuen Münchner Zeitung (Munich). Borneo 

 
11 d’abril Article aparegut al diari Abendblatt zur Neuen Münchner Zeitung (Munich). Sumatra 

 
12 d’abril Article aparegut al diari Abendblatt zur Neuen Münchner Zeitung (Munich). Sumatra 

 26 d’abril 
Article aparegut a la revista The Criterion: Literary and Critical Journal (Nova York). 

Segon viatge al voltant del món  

 
3 de maig Article aparegut al diari Carinthia (Klagenfurt). Biografia i viatges 

 
14 de maig 

Article aparegut al diari Neuen Münchener Zeitung. Abendblatt (Munich). Segon 

viatge al voltant del món 

 
14 de maig Article aparegut a Wiener Zeitung-Mittwoch (Viena). Segon viatge al voltant del món 

 
21 de maig 

Pfeiffer inicia el seu darrer gran viatge, primer en direcció Linz a través del riu Danubi 

i després Salzburg i Munich en diligència 

 26 de maig 
Arribada a Munich, on passà cinc dies i el pintor i litògraf Franz Hanfstaengl  va fer 

dues fotografies, les úniques que es conserven d’Ida 
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Maig Article aparegut a la revista Putnam’s Monthly Magazine (Nova York). Estats Units  

 Maig  
Article aparegut a la revista Harper’s New Monthly Magazine (New York). Segon 

viatge al voltant del món  

 
Maig 

Article aparegut a Unterhaltungen am häuslichen Herd (Leipzig). Entrevista a Ida 

Pfeiffer (exposició d’objectes naturals i etnogràfics) 

 
1 de juny 

Marxà en direcció a Berlin, on passà vuit dies i fou convidada per Ritter a una sessió de 

la Societat Geogràfica 

 
7 de juny Carta escrita des de Berlín al seu amic Joseph Winter 

 
8 de juny Carta escrita per Alexander von Humboldt dirigida a Ida 

 
9 de juny 

Arribà a Hamburg, on s’allotjà a casa de la seva família i ràpidament embarcà en un 

vapor en direcció a Amsterdam 

 
16 de juny 

Arribada a Amsterdam, on va ser nomenada membre de la Koninklijk Zoölogisch 

Genootschap (Reial Societat Zoològica). Visità la ciutat i amb Willem van Rees, l’antic 

resident a Batàvia amb qui havia fet amistat, va fer un recorregut pel país: Utrecht, 

Zaandem, La Haia, Leiden i Rotterdam 

 
2 de juliol 

Des de Rotterdam es dirigeix a Londres i romangué tot el mes a casa del seu amic 

Waterhouse. A finals de mes es trobà amb Heinrich Barth 

 23 de juliol  
Article aparegut al diari Neue Münchener Zeitung (Munich). Segon viatge al voltant 

del mçon  

 
29 de juny Carta escrita des d’Amsterdam al seu amic Joseph Winter 

 
7 de juliol Carta escrita des de Londres al seu amic Joseph Winter 

 
7 de juliol Carta escrita des de Londres a l’explorador alemany Heinrich Barth 

 
8 de juliol Carta escrita des de Londres a l’explorador alemany Heinrich Barth 

 
2 d’agost  

Arribada a Paris i presentació a la Société de Géographie, on va rebre una càlida 

acollida per part dels geògrafs Edmé-François Jomard i Conrad Malte-Brun i va ser 

acceptada com a membre honorària de l’Associció. Ida comentà el seu projecte d’anar a 

Madagascar però tothom li ho va desaconsellar, les circumstàncies del país eren molt 

complicades i França es plantejava una intervenció militar 

 
12 d’agost 

Ida visità la ciutat i les rodalies i el dia 8 signà un contracte amb l’editorial Hachette 

perquè fossin publicats el seu primer i segon viatge al voltant del món. Quatre dies més 

tard tornà a Londres 

 14 d’agost 
Article aparegut al diari The Times (Londres). Notícia sobre Ida Pfeiffer (Article no 

trobat) 

 
Mitjans d’agost 

Ida és rebuda per Henry Shaw, secretari de la Royal Geographical Society. Els socis 

fan un recol·lecta de 20 lliures però no poden acceptar-la com a membre de la Societat, 

no està permès a les dones. El rei consort de Gran Bretanya, el príncep Albert de 

Sachsen-Coburg i Gotha contribuí també amb 97 florins 

 
22 d’agost 

Ida marxà novament a Rotterdam perquè els passatges a Londres eren excessivament 

cars, 75 lliures amb un descompte ridícul de només cinc lliures  

 
26 d’agost Carta escrita des de Rotterdam a una Comtessa sense identificar 

 

31 d’agost de 1856 

a principis de juny 

de 1858 

VIATGE A MADAGASCAR 

 
31 d’agost 

Embarcada en un veler en direcció a Ciutat del Cap, amb la idea de tornar a visitar les 

illes indonèsies 

 
1 de setembre Article aparegut a la revista Révue de Paris. Biografia i viatges 

 27 de setembre 
Article aparegut a la publicació científica Association Medical Journal. Notícia sobre 

Ida Pfeiffer (Article no trobat) 

 
16 de novembre 

Arribada a Ciutat del Cap i quan estava a punt de desembarcar es presentà Joseph-

François Lambert, un empresari i diplomàtic francès que li proposà anar a Madagascar 

amb ell, podia aconseguir-li un permís per entrar al país 

 
18 de novembre 

Ida embarcà en un vapor en direcció a l’illa de Maurici, tretze dies de navegació, on 

s’allotjà a casa de Lambert tot esperant que finalitzi l’estació de les pluges a 

Madagascar 

 
Novembre - Abril 

Visita de l’illa i recol·lecció d’”objectes naturals”: Jardí botànic, plantacions de sucre i 

les muntanyes més interessants. Lambert marxà a la costa africana per traficar amb 

esclaus i Pfeiffer es quedà a Maurici esperant-lo. El governador anglès ja l’avisà que el 

francès era un home polític perillós 

 
5 de desembre 

Article aparegut al diari The Commercial Gazette (Port Louis, illa de Maurici). Notícia 

sobre Ida Pfeiffer (Article no trobat) 

 
27 de desembre Carta escrita des de Port Louis a un Comandant de Batavia (sense identificar) 

 ? 
Article aparegut a la revista The Idler. A Treasury of Essay, Criticism and General 

Literature (Londres). Poema del periodista escocès James Hannay 

 
? Article aparegut al diari Erinnerungen (Praga). Notícia sobre Ida Pfeiffer (Article no 
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trobat) 

1857 8 d’abril  
Article aparegut al diari  Portland Guardian and Normanby General Advertiser 

(Portland, Victoria-Austràlia). Biografia 

 
25 d’abril  

Embarcada en un veler en direcció Madagascar, al port de Tamatave (actual 

Toamasina). S’allotjà a la casa de Madame Juliette esperant l’arribada de Lambert. El 

clima era molt dolent, plovia cada dia i els europeus no s’hi podien exposar, “la humitat 

causa la febre immediatament” 

 
13 de maig Arribada de Lambert i preparació del viatge cap a la capital Antananarivo 

 
19 de maig 

La comitiva, formada per més de 400 persones, es posà en marxa, havent de navegar 

per petits rierols, rius com l’Iaroka i llacs com Nosive, Nossamasay i Rassaby. Varen 

dormir en diverses aldees: Andevoranto, Manambonitra, Ampasimbe, Beforona i 

Analamazoatra  

 
29 de maig 

Un cop varen pujar l’altiplà d’Ankay ja varen entrar a l’interior del país d’Imerina, el 

feu de la cruel reina Ranavalona, a més de 1.300 metres sobre del nivell del mar 

 
30 de maig 

Arribada a Antananarivo i presentació de Jean Laborde, un francès que treballava al 

país des de feia molts anys, i del príncep Rakoto, el fill de la reina 

 
2 de juny 

Presentació a la Cort i coneixença de la reina Ranavalona. Ida va passar els tres dies 

següents molt malalta amb símptomes de paludisme. Poc després Pfeiffer va saber que 

Lambert, també malalt de febres, i Laborde, tenien un pla per derrocar la reina amb la 

complicitat de Rakoto 

 
13 de juny Ida tocà el piano davant la reina en el seu palau i aconseguí un gran èxit 

 14 de Juny Article aparegut a la revista Friend’s Intelligencer (Philadelphia). Nova York 

 
20 de juny 

El pla d’enderrocar la reina no va poder ser executat “per la covardia i perfídia del 

príncep Rakoto”. Ida i Lambert estaven malalts amb febres i la reina es va assabentar 

del complot dos dies més tard  

 
17 de juliol 

Els europeus havien quedat retinguts dins les seves cases, tot esperant la decisió de la 

reina, i temien la pena de mort. Finalment, la sentència es va limitar a expulsar-los del 

país per por a una intervenció armada dels francesos 

 
18 de juliol 

El retorn a Tamatave va ser llarg i dolorós, cinquanta-tres dies en total quan només en 

calien vuit, acampats durant dies en zones pantanoses amb la intenció que tots 

emmalaltissin greument de paludisme, com així va ser 

 
13 de setembre 

Arribada a Tamatave i dos dies després embarcats en un vaixell en direcció Port-Louis, 

on varen arribar deu dies més tard   

 
29 de setembre Carta escrita des de l’illa de Maurici al geògraf Carl Ritter 

 29 d’octubre 
Article aparegut a la revista Blätter für literarische Unterhaltung (Leipzig). Segon 

viatge al voltant del món 

 
10 de novembre Carta escrita des de l’illa de Maurici a la redacció del diari Ostdeutsche Post 

 14 de novembre Article aparegut a la revista The Athenaeum (Londres). Madagascar  

 
19 de novembre Carta escrita des de l’illa de Maurici a George Robert Waterhouse 

 
24 de novembre Article aparegut al diari Le Spectateur (París). Segon viatge al voltant del món 

 
3 de desembre Article aparegut al diari Ostdeutsche Post (Viena). Madagascar 

 
5 de desembre 

Article aparegut al diari Oesterreichischer Volksfreund (Viena). Notícia sobre Ida 

Pfeiffer (Article no trobat) 

 
10 de desembre Carta escrita des de l’illa de Maurici a la redacció del diari Ostdeutsche Post 

 
16 de desembre Carta escrita des de l’illa de Maurici al seu fill Oscar  

 
16 de desembre 

Ida havia estat molt malalta i s’havia temut per la seva vida; però quan es restablí ja 

tornaren els plans de viatge per anar a Austràlia 

 
Finals d’any 

Publicació de Mon second voyage autour du monde (Paris) 

Reedicions els any 1859, 1868, 1880 

1858 13 de gener Carta escrita des de l’illa de Maurici al seu fill Oscar  

 
21 de gener Article aparegut al diari Ostdeutsche Post (Viena). Illa de Maurici 

 
22 de gener Article aparegut al diari Ostdeutsche Post (Viena). Illa de Maurici 

 
Principis d’any 

Publicació de Voyage d'une femme autour du monde (París) 

Reedicions els anys 1859, 1865, 1874, 1880, 1883 

 
27 de febrer Carta escrita des de l’illa de Maurici al seu fill Oscar  

 
1 de març   Carta escrita des de l’illa de Maurici al seu fill Oscar  

 
10 de març 

Amb alts i baixos en la seva malaltia, finalment Ida es veié obligada a embarcar en 

direcció a Londres, on arribà a principis del mes de juny 

 
18 de març 

Article aparegut al diari The Commercial Gazette (Port-Louis). Notícia sobre Ida 

Pfeiffer (Article no trobat) 

 15 de maig Article aparegut a la revista The Athenaeum (Londres). Illa de Maurici  

 
26 de juny Carta escrita per Alexander von Humboldt dirigida a Ida 
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Juliol - Agost 

Durant dos mesos va romandre a Hamburg, inclús ingressada a l’hospital, el seu estat 

era greu 

 3 de juliol 
Article aparegut a la revista The Illustrated London News (Londres). Notícia sobre Ida 

Pfeiffer (Article no trobat) 

 10 de juliol 
Article aparegut al diari The Times (Londres). Notícia sobre Ida Pfeiffer (Article no 

trobat) 

 
16 de juliol Carta escrita des d’Hamburg a un Cònsol sense identificar 

 
22 de juliol 

Vincenz Kollar llegeix al Naturalien-Cabinet la relació detallada d’espècies recollides 

per Ida a Madagascar i l’illa de Maurici, amb un bon nombre d’exemplars nous per la 

ciència (invertebrats, petits mamífers, rèptils i ocells) 

 
14 d’agost Carta escrita des d’Hamburg al Senador L. Mayer XXXX 

 
18 d’agost 

Arribada a Berlin, convidada per una amiga, l’esposa del mineròleg Christian Samuel 

Weiss  

 
8 de setembre 

Ida està molt malalta i accepta ser portada a Viena, fent primer una escala a Wieliczka, 

on estaria amb la seva amiga la baronessa Stein 

 
15 de setembre 

La seva cunyada l’anà a buscar i la portà a Viena en un furgó sanitari. Els metges 

vienesos la visiten i el dictamen és unànime, Ida té càncer de fetge provocat per la 

“febre de Madagascar” i és incurable 

 
27 d’octubre Mort d'Ida Pfeiffer 

 
29 d’octubre Article aparegut al diari Ostdeutsche Post (Viena). Notícia necrològica 

 
30 d’octubre Celebració del funeral i enterrament al cementiri de Sankt Marxer de Viena 

 
31 d’octubre Article aparegut al diari Die Presse (Viena). Notícia necrològica 

 
2 de novembre Article aparegut al diari Didaskalia (Frankfurt). Notícia necrològica (Article no trobat) 

 
2 de novembre Article aparegut al diari Tagesbote aus Bömen (Praga). Notícia necrològica 

 2 de novembre Article aparegut al diari The Times (Londres). Notícia necrològica 

 
3 de novembre 

Article aparegut al diari Triester Zeitung (Trieste). Notícia necrològica (Article no 

trobat) 

 
6 de novembre 

Article aparegut al diari Nationalzeitung (Berlín). Notícia necrològica (Article no 

trobat) 

 6 de novembre Article aparegut a la revista The Athenaeum (Londres). Notícia necrològica 

 
13 de novembre 

Article aparegut a la revista The Illustrated London News (Londres). Notícia 

necrològica 

 
13 de novembre Article aparegut a la revista L’Illustrations (Paris). Notícia necrològica 

 
16 de novembre Article aparegut al diari The New York Times (Nova York). Notícia necrològica 

 
27 de novembre Article aparegut a la revista Scientific American (Nova York). Notícia necrològica 

 8 de desembre 
Article aparegut al diari de missions The Repository (New England). Notícia 

necrològica 

 
16 de desembre  

Article aparegut al diari The Singapore Free Press and Mercantile Advertiser 

(Singapur). Article aparegut a la revista The Illustrated London News (Londres). 

Notícia necrològica   

 
Desembre 

Article aparegut a la revista Le Journal des Économistes (Paris). Notícia necrològica 

(Article no trobat) 

 
Desembre 

Article aparegut a la revista Literary and educational Yearbook (Londres). Notícia 

necrològica (Article no trobat) 

 
Desembre Article aparegut al diari The Indiana School Journal (Indianapolis). Notícia necrològica 

 
Desembre 

Article aparegut al diari The Journal of Educations for Upper Canada (Toronto). 

Notícia necrològica 

 
Desembre 

Article aparegut a la revista Illustsrated Times (Londres). Notícia necrològica (Article 

no trobat) 

 
Desembre Article aparegut al diari Leipziger Repertorium (Leipzig). Notícia necrològica 

 
Desembre 

Article aparegut al diari Der Wanderer (Viena), on apareix un poema que Ludwig von 

Frankl dedicà a la seva amiga Ida Pfeiffer 

 
Desembre 

Article aparegut al diari Le Musée des Familles (Paris). Notícia necrològica (Article no 

trobat) 

 
? 

Publicació de l’obra Dictionnaire des Contemporains de Louis Goustave Vapereau, on 

apareix la biografia d’Ida Pfeiffer, que es manté en les reedicions de 1861, 1865 i 1870, 

però ja desapareix en les següents 

 
? 

La biografia de Peiffer apareix també en l’obra Biographisches Lexikon des 

Kaiserthums Oesterreich de Constant von Wurzbach, iniciada l’any 1850 i acabada el 

1896 

1859 Gener Article aparegut a la revista The Geologist (Londres). Notícia necrològica 

 
15 de febrer Article publicat a la revista Révue des deux Mondes (París). Viatges d’Ida Pfeiffer 
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12 de març Article aparegut al diari Carinthia (Klagenfurt).Biografia i viatges 

 
Finals d’any 

Article publicat a la revista religiosa Bibliographie Catholique (París). Biografia i 

viatges 

1860 11 d’abril Article publicat al diari Triester Zeitung (Trieste). Madagascar (Article no trobat) 

 
21 d’abril Article publicat al diari Triester Zeitung (Trieste). Madagascar (Article no trobat) 

 
8 de juliol 

Pfeiffer va enviar el manuscrit del viatge a Madagascar al seu fill Oscar, que llavors 

estava de gira per Montevideo i Buenos Aires. Ell el va arreglar, li va afegir una nota 

autobiogràfica escrita per la pròpia Ida i l’envià a l’editor 

 
Finals d’any Publicació de Reise nach Madagascar 

 
? 

Publicació de Dwie podróże na około świata przez niewiastę odbyte 

(Dos Viatges al voltant del món per una dona) 

 
? Article publicat al diari Unterhaltungen am häuslichen Herd (Leipzig). Madagascar 

1861 Principis d’any 
Publicació de The last Travels of Ida Pfeiffer. Inclusive of a visit to Madagascar 

(Londres i Nova York). Reedició l’any 1863 

 
22 de juny Article publicat a la revista The Athenaeum (Londres). Biografia i Madagascar 

 3 d’agost 
Article aparegut a la revista The London Review, and weekly journal (Londres). 

Biografia i viatges 

 24 d’agost 
Article aparegut a la revista The Saturday Review of Politic, Literaure, Sience and Art 

(Londres). Madagascar  

 
Segon semestre Article publicat a la revista Le Tour du Monde (París). Biografia i Madagascar 

 
30 de novembre The Illustrated London News (Londres). Madagascar (Article no trobat) 

1862 Primer semestre Article publicat a la revista Le Tour du Monde (París). Borneo 

 
? 

Publicació de Voyage à Madagascar (Paris) 

Reedició l’any 1881 

 
? Publicació de Laatste reis van Ida Pfeiffer naar Madagaskar (Amsterdam) 

 
(1862-1867) 

Publicació de Путешествие женщины вокруг света (Moscou) 

(El viatge d'una dona pel món) 

1863 14 de febrer 
Article aparegut al diari The London Lady’s Newspaper and Pictorial Times (Londres). 

Biografia (Article no trobat)  

 ? Article publicat a la revista Globus. Illustrierte Zeitschrift (Braunschweig). Borneo 

1866 ? 
Publicada obra on apareix Ida Pfeiffer:  

Richard Cortambert. Les illustres voyageuses (Paris) 

 
? 

La seva biografia també apareix en el Grand Dictionnaire Universel du XIX Siècle de 

Pierre Larousse, reagrupada en disset volums entre 1866 i 1876 

1868 ? 

Publicació de Round the world. A Story of Travel Compiled from the Narrative of Ida 

Pfeiffer a càrrec de Murray Smith (Londres, Nova York)  

Reedicions els anys 1873, 1881 

 
? 

Publicació de Voyages autour du monde de Madame Ida Pfeiffer. Extractes en l’edició 

de Jules Belin-de-Launay (París) 

Reedicions els anys 1869, 1873, 1876, 1885 

1869 ? Article publicat a la revista Globus. Illustrierte Zeitschrift (Braunschweig). Sumatra 

 
? 

Article publicat a la revista La Vuelta al Mundo (Madrid). Borneo (còpia de l’article de 

Le Tour du Monde, 1862) 

1870 12 de febrer Article aparegut al diari The Strait Times (Singapur). Sumatra  

 15 de febrer 
Article aparegut al diari Strait Times Overland Journal (Singapur). Sumatra (Article 

copiat del dia 12 de febrer) 

1875 ? 

Publicada obra on apareix Ida Pfeiffer:  

Charles de Folleville. Les plus célèbres voyageurs des temps modernes. Les voyages de 

Madame Ida Pfeiffer dans les deux Amériques (Limoges). 

1877 ? 
Sumatra: Publicació de Kesah pelajaran seorang perampoewan mengoelillingi boemi 

(Batàvia) 

1878 ? 
Sumatra: Publicació de Kesah pelajaran seorang perampoewan (jaitoe Ida Pfeiffer) 

mengoelillingi boemi (Batàvia). Reedició l’any 1879 

1879 ? 
Publicació de The Story of Ida Pfeiffer and her travels in many lands (Londres), d’autor 

anònim. Reedició l’any 1881 

 ? 

Publicació de Путешествие по Индии и Персии в страну душителей и 

огнепоклонников с описанием всех замечательных памятников и древних 

развалин (Моscou) 

(Un viatge per l'Índia i Pèrsia fins al país de desconeguts i adoradors del foc amb una 

descripció de tots els meravellosos monuments i ruïnes antigues) 

https://polona.pl/item/dwie-podroze-na-okolo-swiata-przez-niewiaste-odbyte,MTQyNzE0MA/4/#info:metadata
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1880 5 de desembre 
Article aparegut a la revista Journal des Voyages et des Aventures de Terre et de Mer 

(París). Biografia i imatge d’Ida tocant el piano 

1882 ? 
Publicada obra on apareix Ida Pfeiffer:  

Davenport Adams. Celebrated Women Travelers of the Nineteenth Century (Londres) 

1883 5 de gener 
Article aparegut al diari The Strait Times and Singapore Journal of Commerce  

(Singapur). Madagascar  

1887 ? 
Publicació de Trois mois chez les Malgaches. Extractes en l’edició d´Émilie Delaunay 

du Dézen (Rouen) 

 ? 
Publicada obra on apareix Ida Pfeiffer:  

Charles Simond. Les exploratrices au XIX siècle (Paris) 

 27 de desembre Article publicat al Diario Illustrado de Lisboa. Biografia d’Oscar Pfeiffer 

1888 ? 
Borneo: Publicació de Kesah pelajaran kepoelau Kelemantan (Batavia) 

Reedicions els anys 1899, 1902, 1906 

 ? 
Publicació de Voyages autour du monde de Madame Ida Pfeiffer. Extractes en l’edició 

dÉmilie Delaunay du Dézen (Rouen) 

1889 ? 
Publicada obra on apareix Ida Pfeiffer:  

Amélie Chevalier. Les voyageuses au XIX siècle (Tours).  

1892 ? 
Macassar / Moluques: Publicació de Kesah pelajaran ka Mengkasar dam lain-lainnja 

(Batàvia). Reedicions els anys 1901, 1904, 1907 

 27 d’abril 

La Vereine für weweiterte Frauenbildung (Associació per a l’educació avançada de les 

dones) va demanar que es fes un monument de reconeixement a Pfeiffer i que fos 

enterrada al Cementiri Central de Viena (Zentral Friedhof) 

 28 d’abril 
Article publicat al diari Neue Freie Presse (Viena). Notícia sobre el trasllat del fèretre 

d’ida Pfeiffer 

 2 de maig 
Article publicat al diari Extrapost (Viena). Notícia sobre el trasllat del fèretre d’ida 

Pfeiffer 

 2 de novembre 
Article publicat al diari Die Oesterreichische Volks-Zeitung (Viena). Notícia sobre el 

trasllat del fèretre d’ida Pfeiffer (Article no trobat) 

 5 de novembre 

Les despulles d’Ida Pfeiffer son traslladades al Zentral Friedhof, la primera vegada que 

una dona és enterrada allà, una tomba d’honor encapçalada per un monument fúnebre 

dissenyat per l’escultor Johann Benk 

 6 de novembre 
Article publicat al diari Neue Freie Presse (Viena). Notícia sobre el trasllat del fèretre 

d’ida Pfeiffer 

 6 de novembre 
Article publicat al diari Wiener Zeitung (Viena). Notícia sobre el trasllat del fèretre 

d’ida Pfeiffer 

 7 de novembre 
Article publicat al diari Extrapost (Viena). Notícia sobre el trasllat del fèretre d’ida 

Pfeiffer 

1893 ? Article publicat a la revista Deutsche Rundshau (Viena). Notes sobre Ida Pfeiffer 

1894 ? 
Publicada obra on apareix Ida Pfeiffer:  

Marie Dronsart. Les grandes voyageuses (Paris) 

1935 30 d’abril Article publicat al diari Reichspost (Viena). Notes sobre Ida Pfeiffer 

1942 24 de desembre Article publicat al diari Bote von der Ybs (Waidhofen and der Ybbs). Biografia 

 


