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Die Kaiserliche Gesandtschaft in Petropolis,das Kai

serliche Generalkonsulat in Bio de Janeiro und die Kai

serlichen Konsulate in Florianopolis, Parà, Pernambuco 

und Sao Paulo sind von dem Reiseplane ĉ es Professors Dr. 

Bresslau in Kenntnis gesetzt und beauftragt worden, ihm, 

wenn er sich an sie wenden sollte, zur Erreichung seines 

Reiseswecks nach Möglichkeit behilflich su sein. Die Kai

serliche Gesandtschaft in Petropolis hat ferner Weisung 

erhalten, bei der Brasilianischen Regierung für das Ge

päck des Professors Bresslau Befreiung vom Sin - und Aus

fuhrsoll su beantragen.

Eine weitere Mitteilung darf ich mir Vorbehalten.

Der Reichskansler.

Jm Aufträge, 

ges. Dr.Kuntsen.

An den Kaiserlichen Herrn Statthalter in Straßburg i.E.

Straßbürg

Auf das Schreiben vom 2t.Januar d.J.

K. 147 
St.436.

* , »  ä»». ' *
Auswärtiges - Amt.
Ho.III.d.709. 

16570.

'~XbschriftT

Berlin, den 11.März 1913.



Zum Gesuch vom’ 
15. Januar ds. Js. Straßburg, den 18. März 1913.

Abschrift lasse ich Euer Hochwohlgeboren zur Eenntni 

nähme ergebenst zugehen.

Der Kurator der Universität.

An

den Privatdozenten

Herrn Professor Dr. Bresslau

K. 755. Hier.

































































































































































TRõbsevelt-Ronclon — /tíANTOSJ'26 — A 
bordo do “Arnazon” passaram hontem 
por este porto os srs. drs. Fernando So
ledade, Friedrich Hohne, Horta Barbosa 
e Ileinrich Reinisch, que fazem parte da 
commissãoscientifico-cynegetica de que 
é chefe o coronel Gandido Mariano da 
Silva Rondón, a qual deve acompanhar o 
coronel'Theodoro Roosevelt na travessia 
dos sertões do Brasil.

O coronel Gandido Rondon ficou ainda 
no Rio, donde partirá, por térra para Co
rumbá, via Noroeste, um dia depois da 
partida do coronel Roosevelt do Chile, de 
que espera aviso.

O dr. Soledade, medico da Saude Pu- 
.blicá do Rio de Janeiro foi incorporado 
á commissão como encarregado de estu
dos climatológicos eetotomologieos, das 
regiões, ao mesmo lempo que terá o en
cargo da parte cynegetica, de que tem 
grande experiencia por commissoes exer
cidas no alto Rio Doce e nos sertões da 
Bahía e Piauhy. ·

O dr. Friedrich Hohne é o encarregado 
da parte botánica da expedição, como 
preparador que é do Musen Nacional.

Gomo taxidermista segue o dr. Hein- 
rich Reinisch, tambem do Museu Nacional, 
a quem está affecto todo o preparo e con
servação dos exemplares da nossa fauna, 
destinados ás collecções daquelle Mu
sen.

O dr. Ilorta Barbosa é o encarregado 
da parte teclmica, estudos de geologia, 
topographica e outros.

Seguem. com a commissão mais dois au
xiliares technicos do Museu Nacional.

O inicio da expedição será São Luiz de 
.Caoeres, Estado de Matto Grosso, sendo 
o ponto terminal La Guayra, na Venezue
la. J S i i  '

Além do’ outros estudos, a commissão 
deverá fazer o reconhecimento do Rio da 
Duvida, até agora completamente inex
plorado.

A expedição atravessará os tres gran
des valles dos rios Paraná, Amazonas e 
Orinoco.

A duração desta expedição será de 7 a 
8 mezes para o que a commissão teve.ne- 

i cessidade de fazer uma provisão extràor- 
dinaria de generös, bem como # de tudo o 
mais necessário.

A titulo de curiosidade damos aqui a 
nota que nos forneceu um dos membros 
da commissão.

No “Amazon” seguem 210 volumes de 
generös, apparelhos, ambulancia etc.

Bsta dizer que esta ultima está provi
da com 5.000 capsulas de sulfato de qui- 
nina já preparadas e que leva um sup- 
primento de mais 60.000 capsulas e 15 
kilos de quinina, além de 6.000 ampollas 
do mesmo medicamento.

Tambem levam enorme quantidade de 
tubos de serum anti-ophidico do Instituto 
do Butantan além de outros seruns con
tra tétano, dysenteria e erysipela, do Ins
tituto de Manguinhos.

O dr. Soledade, que visitou a nossa ci
dade, em companhia do sr. Ernesto Ro
so, é campeão do# tiro federal, tendo to- 

l mado parte em todos os concursos na- 
cionaes e no grande concurso Pan Ame
ricano realisado em Buenos Aires em 
1912.

A commissão deverá seguir de Monte
vidéu para Gorumbá, pelo vapor “Venus” 
que teve ordem de aguardar alli a sua 
chegada.

Os especialistas do Museu Nacional es
tão encarregados de aproveitar a maior 
parte possivei de exemplares da nossa 
flora e fauna para ornamento daquelle 
Instituto Scientifico.

o e sta d o  m Kwwm   .










































































































































































