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Em suas Reisebriefe aus Mexiko, Eduard Seler (18491922) relata sua viagem de Bremen para o Mississipi, sua
travessia até o Rio Grande e descobertas pelo México se-
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Uma outra obra documenta os quatro anos da expedição
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se dirigiam sobretudo a um público geral para o qual reuniu
uma coleção de curiosidades e raridades do mundo inteiro,

Ajude-nos com a sua doação ou tornando-se
padrinho de livros!

vinculando-a a histórias divertidas.

Esses são apenas alguns exemplos desses valiosos
documentos históricos que precisam com urgência
da sua ajuda. Torne-se um padrinho!
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Agradecemos o seu apoio!
Você receberá um certificado de doação. A partir de uma doação de 200 euros, você
pode mediante solicitação ser mencionado como doador na nossa homepage ou em um
ex-libris.

