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10 DE JANEIRO 

 

 

1883 > Com grandes solenidades, é instalado o Município de Blumenau. O ato da instalação e posse da 
primeira Câmara foi presidido por Luiz Fortunato Mendes, presidente da Câmara de Itajaí, 
secretariado por Luiz Vitorino da Silva. 

1905 >  Otto Jenneck é nomeado delegado escolar de Indaial. 
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11 DE ABRIL 

1847 >  O Dr. Blumenau visita a Colônia Alemã de São Pedro de Alcântara em Santa Catarina. 

1883 >  Por lei desta data (938) é aprovada a tabela de pedágio pela ponte denominada “Canhanduva”, 
sobre o Ribeirão Conceição na estrada de Itajaí a Brusque. Da tabela constava: por carro ou 
carroça de 4 rodas, 320 réis; por carro ou carroça de 2 rodas tirada por 2 animais, 240 réis; por 
carro e carroça de , 2 rodas tirada por um animal 160 réis; por animal montado e cargueiro, 100 
réis; por animal à solta ou conduzido em cabresto, 80 réis; por animal em tropa cavalar, muar ou 
vacum, 40 réis. 
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11 DE MAIO 

1933 >  Foi realizada a primeira missa na capela do Hospital Municipal Santo Antônio. 

1883 > Deixa Blumenau, com destina à Alemanha, onde voltou a se fixar, o Sr. Ludwig Beyer, 
acompanhado de sua família. Entre os filhos seguia Paulo Beyer (ver ficha) que se tornou célebre 
como radiestesista. 

1891 > Lauro Müller é eleito o primeiro governador do Estado pela Assembléia Legislativa. Vices – 
Raulino Horn e Gustavo Risch. 

1907 > Falece o conselheiro Manoel da Silva Mafra, advogado de Santa Catarina que na questão de 
limites com Paraná. 
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11 DE MARÇO 

1881 >  Nasce em Joinville Dom Inocêncio Engelke O.F.M., bispo de Campanha, em Minas Gerais. De 
Joinville, transferiu-se com a família para Blumenau tendo feito seus estudos no Colégio Santo 
Antônio, entrando para a Ordem Franciscana em 1898. Durante seis anos foi superior do 
Convento de Curitiba. 

1912 >  Por ato da Câmara Municipal de Blumenau, foi elevado à categoria de distrito de paz o território 
da Colônia Hansa-Hammonia. Foi instalado a 29 de maio, seguinte, tendo, como primeiros juízes 
de paz, José Deeke e Luiz Hedler. Escrivão de Paz foi nomeado o Sr. Arthur Müller. 

1883 >  A convite de Luiz Sachtleben, reúnem-se na Sociedade dos Atiradores, madereiros e serradores 
de todo o Vale do Itajaí a fim de estudarem meios de obter um melhor preço da madeira 
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exportada pelo porto de Itajaí, por onde já eram embarcados 90% de toda a madeira produzida 
no sul do país. Seus preços, entretanto, muito reduzidos, não compensavam mais as despesas de 
extração. Uma dúzia de madeiras (tábuas de 2ª) era vendida por 7$000 e a de 1ª por 11$000. 
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12 DE JUNHO 

1874 > Por ato desta data é nomeado, interinamente, para exercer as funções de Professor Público de 
Blumenau, em substituição ao falecido professor Victor Von Gilsa, o Sr. Antônio Hartwig von 
Hartental. 

1923 > Visita Rodeio o capitão tenente Luigi Zeghetti, representante da Sociedade “Itálica Geus”, o qual 
visita a escola paroquial e publica no “O Escudo” uma declaração, elogiando os esforços dos 
franciscanos na preservação da língua italiana entre os filhos dos colonos. 

1883 >  Nas disposições gerais do Orçamento para a província, por lei desta data, consta o seguinte que 
deveria ser pago: “a José Mendes da Costa Rodrigues (Ver trabalho do Prof. José Ferreira da Silva 
“Itajaí, a fundação e o fundador” pelo aluguel da casa de sua propriedade na freguesia de Porto 
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Belo, para servir de cadeia, quartel e sala de audiência, durante os meses de 1881, assim como 
de 1º de janeiro a último de junho de 1882, a quantia de 90$000 (noventa mil réis). Nessa 
mesma data e no mesmo orçamento foi autorizado o presidente a auxiliar com 1 conto de réis as 
obras da matriz de Itapocu. Ainda na mesma data e no mesmo orçamento foi consignada uma 
verba de 1 conto de réis para “as obras da estrada que confina com o rio Piçarras, na freguesia 
da Penha de Itapocóroi. 
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12 DE MAIO 

1883 > O “Blumenauer – Zeitung” desta data, anunciando a passagem, a 17, em S. Francisco, do 
transatlântico alemão “Corrientes”, da Hamburg Suedamerikanische 
Dompfschiffsfahrtsgesellschaft, dá os seguintes preços das passagens de São Francisco: para 
Santos, 1ª classe 20$000, 2ª 10$000; para Rio de Janeiro, 1ª 50$000, 2ª 25$000; para Bahia, 1ª 
80$000, 2ª 40$000; para Lisboa 1ª 25 libras, 2ª 80$000; para Hamburgo 30 libras de 1ª e 
125$000 de 2ª. Havia também bilhetes de ida e volta com 25% de desconto. 
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15 DE ABRIL 

1848 > A Assembléia Provincial de Santa Catarina aprova o parecer da Comissão de Colonização no 
memorial do Dr. Blumenau, propondo a Colonização pela Soc. De Proteção aos Imigrantes 
Alemães no Brasil, das terras do Vale do Itajaí. 

1934 >  É solenemente instalada a Comarca de Indaial, criada pelo decreto 529, de 28 de fevereiro deste 
mesmo ano. 

1931 >  É solenemente instalado o Município de Rio do Sul. 

1881 >  A “Theater Geselochaft” leva à cena, em Blumenau, a comédia em 4 atos “Der beste Fon”. 
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1883 >  O Dr. Fritz Müller faz uma interessante conferência sobre “polinização nas plantas”, na sede da 

Cultur Verein. 

1847 >  Pela lei provincial 239 a Vila de São Francisco foi elevada a categoria de cidade. 

1883 >  O Dr. Fritz Müller pronuncia na reunião da Cultur Verein uma interessante conferência sobre a 
fecundação das plantas e diversas cruzas para a obtenção de produtos melhorados. 
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16 DE ABRIL 

1895 > Tomam posse do cargo de Superintendente Municipal, Oto Stutzer e de Conselheiros Municipais: 
Pedro Cristiano Feddersen, Luiz Abry, Frederico Wilde, Ricardo Voigt, Aléssio Freiner, Pedro 
Schmidt, Paulo Zimmermann, André Campregher e Henrique Klug. 

1919 >  A lei municipal de Blumenau, nº 120, cria o distrito de Ascurra. 

1933 >  É instalado, com solenidade, o distrito de Paz de Trombudo Central, no Município de Rio do Sul. 

1919 >  A lei municipal nº 120 cria o distrito de paz de Rodeio. 

1919 >  A lei municipal nº 120 cria o distrito de Rodeio que ficou sendo o 7º do município de Blumenau. 
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1883 >  São vendidos em hasta pública, realizada na Coletoria Estadual (de que era coletor Guilherme 

Engelke) objetos de propriedade do Estado e que haviam pertencido à antiga direção da colônia. 
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16 DE JUNHO 

1836 > É sancionada a Lei Provincial de Colonização, que teve grande influência na colonização e 
povoamento da província catarinense. 

1892 >  O Padre José Maria Jacobs, doente e alquebrado, deixa Blumenau a bordo do “Progresso”, com 
destino ao Rio de Janeiro, onde faleceu, a 1º de agosto, atacado de febre amarela. Tendo 
entregado a direção da paróquia de Blumenau aos padres Franciscanos que pouco antes haviam 
se estabelecido em Teresópolis ( SC), o padre José Maria Jacobs, 1º vigário de Blumenau, seguiu 
para o Rio onde faleceu no hospital da Gambôa. 

1883 >  O “Blumenauer Zeitung” de 16 de junho de 1883 publica:”Segundo ouvimos, a montagem das 
máquinas da fiação dos senhores Karsten, Hadlich e Röder já está de tal forma adiantada que, 
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em poucas semanas, a fábrica poderá começar a funcionar. Algumas peças quebradas, que aqui 
podem ser refeitas, obrigaram um retardamento na montagem. Um bom sinal representa o fato 
de terem os empresários comprado já algumas centenas de algodão aqui produzido e a 
construção da fábrica virá certamente dar grande impulso à cultura do algodão entre nós”. 

1853 >  O Dr. Blumenau passa a escritura do lote nº 11, do Garcia, ao Sr. Andréas Klinger e sua mulher 
Auguste. 
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18 DE ABRIL 

1912 > A Câmara Municipal outorga à firma Bromberg concessão para instalação da Usina Elétrica do 
Salto. 

1883 >  A lei nº 1000 desta data, cria a comarca de Joinville. 

1881 >  Exame público no Colégio São Paulo, em Blumenau. Neste mês foram feitas experiências de 
moagem de trigo em grãos, importado pela firma W. Asseburg, de Itajaí. 

1882 >  Fritz Müller publica no “Bl. Ztg.” um aviso e, em que comunica que, em julho, se realizaria no Rio 
uma exposição e pedia que todos aqueles que possuíssem objetos dos indígenas, como flechas, 
arcos, cerâmicas, pedras etc. fizessem-lhe entrega para figurar naquela exposição. Depois da 
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exposição, os objetos seriam devolvidos, caso os seus proprietários não quisessem doa-los ao 
Museu Nacional. Fritz assinava-se como “viajante naturalista do Museu Nacional”. 
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20 DE MARÇO 

1883 >  Para tratar de assuntos relacionados com a liquidação da firma Meyer & Spierling, reúnem-se na 
casa de Julio Baumgarten, os credores da mesma. A comissão de liquidação era composta de 
Otto Stutzer, Theodoro Lüders e Hermann Hering Júnior. 

1890 >  Manoel dos Santos Lostada assume o cargo de promotor público da Comarca de Blumenau. 
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21 DE ABRIL 

1879> O Dr. Valloton, médico da Colônia, depois de uma ausência de mais de um ano regressa a 
Blumenau, de volta da Europa. O Dr. Francisco Valloton, cidadão suíço, fora contratado como 
médico da colônia em fevereiro de 1876. Em julho de 1878 seguira para a Alemanha. 

1883 >  “A freguesia de Na. Sa. da Conceição do Itapocu, criada pela lei 959 de 14 de novembro de 1882 
formará um só distrito de paz e sua sede será no sertão de Itapocu onde está se construindo a 
capela para servir de Matriz. Ficam revogadas a lei ou ato que criou o distrito de paz da extinta 
freguesia de Barra Velha”. (lei 1004). 
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1881 >  Em visita à colônia chega o conhecido viajante Amand Goeg. Esse camarada fez uma conferência 

pública na casa de Friedenreich, tendo, entretanto, que interrompe-la por ter desagradado a 
muitos dos presentes. 

1906 >  Inaugurada uma linha telefônica entre Blumenau e Hamônia, sede da Colônia Hansa. 

1893 >  O General Luis Alves Leite Oliveira Salgado, abandona as forças governistas e passa a comandar 
uma divisão do exército maragato comandado pelo General Tavares. (Foto de Salgado é página 
177 do “Apontamento para a História da Revolução Riograndense de 1893” de W. Escobar. 
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24 DE MARÇO 

1858 >  Por lei desta data foi criada a Comarca de Lajes, que ficou desmembrada da sede de S. José. O 
município de S. Miguel foi desmembrado da Comarca da capital e anexado à de S. José. 

1883 >  No “Blumenauer Zeitung” desta data, a firma Meyer & Spierling publica o seguinte aviso: “Em 
virtude de acordo com os procuradores, comunicamos que, para fins de balanço, o nosso 
negócio se conservará fechado até o fim deste mês”. Meyer e Spierling. 

1928 >  Falece em Indaial o escrivão e chefe político Frederico Müller, filho de Augusto Müller e sobrinho 
do sábio Fritz Müller. 

1909 >  Pelo decreto 442, desta data, foi comutada a pena para e meses imposta a Hermann Butzke, pelo 
Tribunal Correcional de Blumenau. 
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25 DE MAIO 

1860 > A vila de Lajes é elevada a cidade pela lei nº 500 desta data. 

1883 > Em Itoupava ocorre um fato lamentável que penalizou a quantos dele tiveram conhecimento. 
Cerca de 9 horas da manhã mulher do colono Simão Oechsler deixou um dos seus filhos de cerca 
de 3 anos de idade sobre a beira do fogão, enquanto foi à horta buscar umas cabeças de couve. 
Quando voltou, o fogo havia atingido as vestes da criança que ardia inteiramente. Apesar dos 
socorros que lhe foram prestados, a vítima faleceu na mesma noite com atrozes sofrimentos. 

1907 > Os bugres fizeram uma investida no trombudo, matando Bento José Jacinto e ferindo gravemente 
uma mulher. O guarda da linha telegráfica declarou ser por demais perigosos correr a linha entre 
Braço do Sul e Pouso Redondo. 
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1905 > Frederico M6uller, Fernando Kinder e Arnoldo Schneider, são nomeados escrivães de paz de 

Indaial, Blumenau (sede) e Gaspar. 
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27 DE JUNHO 

1883 > Realiza-se a segunda Sessão do Tribunal do Juri. 
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27 DE MARÇO 

1883 >  Realiza-se, nesta data, a primeira sessão do Tribunal do Júri. Dos 48 jurados sorteados, 9 eram de 
Blumenau e 39 de Gaspar. Os 9 de Blumenau eram: Ernesto Härtel, Otto Stutzer, Henrique Carlos 
Watson, Henrique Koehler, Leopoldo Hoeschl, Dr. Fritz Müller; Dr. G. Eberhard, Henrique 
Fröhner e L. Sachtleben. 

1883 >  Realiza-se a primeira sessão do Tribunal do Júri do Termo de Blumenau, de que era juiz 
Municipal. 
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27 DE MARÇO 

1883 >  Presidida pelo juiz de Direito de Itajaí, Dr. Francisco Martins Fontes, realiza-se em Blumenau a 
primeira sessão do Júri. Foram julgados vários réus, todos absolvidos. 
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3 DE FEVEREIRO 

 

1883 > Por ato da Câmara Municipal de Blumenau, foi dado o nome de “Boulevard Wendebourg” à atual 
Alameda Duque de Caxias (Rua das Palmeiras) e “Rua Taunay” à atual Alwin Schrader. 

1904 > Lucia Fernandes Lopes foi nomeada para o cargo de Professora da escola feminina de Gaspar. 
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3 DE JULHO 

 

 

1925 > Os jornais locais noticiavam que haviam sido apanhados, na Colônia, especialmente na zona de 
italianos, filmes que se destinavam a ser exibidos no exterior, principalmente na Itália. 
Recomendava-se que esses filmes apresentassem somente motivos que não servissem de 
vergonha para Blumenau. Noticiava-se igualmente que o Sr. Frederico Guilherme Busch Júnior 
pretendia construir ao lado do Banco Sul do Brasil (atual residência do Sr. Busch Júnior) um 
cinema moderno e de grande capacidade. As plantas tinham sido feitas pelo engenheiro Meyer e 
estavam expostas na vitrina da Casa de Confecções da Sra. Cecília Busch Huber. 
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1883 > Em virtude de divergências com o pastor e outros membros da Comunidade Evangélica, J. F. 

Faust e Heinrich Koehler publicaram um aviso convidando interessados na fundação de uma 
nova comunidade evangélica para uma reunião a realizar-se a 15 de julho e onde seriam 
discutidos os estatutos etc. 

1909 >  Inaugurado o trecho da Estrada de Ferro Santa Catarina, entre Warnow e Aquidaban. 

1915 > O Bispo Diocesano de Santa Catarina faz uma visita solene a Blumenau, sendo recebido com 
grandes festas. De Gaspar a Blumenau veio pelo Vapor Gustavo. 

1881 >  Assembléia geral da “Turn-Verein” 
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31 DE MAIO 

1895 > Hercílio Pedro da Luz, governador do Estado, visita oficialmente Blumenau, sendo recebido com 
grandes festas e em uma sessão solene do Conselho Municipal. 

1885 >  Inaugurada a Igreja protestante de Indaial, pelo pastor Sandreczki. 

1883 > Tendo o “Imigrant” publicado um artigo em que dizia que o Dr. Fritz Müller, pelas suas intrigas e 
conversas havia transformado o paraíso que fora Blumenau, num verdadeiro inferno, amigos do 
sábio publicaram a seguinte declaração que foi inserta no “Blumenau – Zeitung”; de 2 d junho: 
“Para os leitores que vivem fora daqui, esclarecemos que a opinião que a redação do “Imigrant” 
imitiu no nº 9 dessa folha sobre o nosso respeitado concidadão Dr. Fritz Müller é completamente 
outra na realidade. E prossegue alegando que o perturbador da paz do paraíso blumenauense 
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deveria ser procurado em outras bandas. A declaração, datada de 31 de maio, era assinada por 
Henrique Probst, Victor Gaertner, Dr. W. Eberhard, Julio Baumgarten, Luiz Sachtleben, Henrique 
Avé Lallemant, Dr. H. Blumenau, Sametzki, Fernando Schrrader, Frederico Deeke, Frederico Van 
Ockel, Bernardo Hoepner, Hermann Baumgarten, Pedro Hartmann, F. Faust, Henrique Froehner, 
Guido Von Seckendorff, Dr. Fr. Walloton, Henrique Watson. 
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4 DE ABRIL 

1883 >  Surge o primeiro número “IMIGRANT”, jornal de propriedade de Bernardo Scheidemantel, 
redatoriado por W. Friedenreich e apoiado pelos elementos partidários de engenheiro Antunes, 
chefe da Comissão de engenheiros. Esse jornal veio à luz para combater o “Blumenauer Zeitung”, 
de propriedade de Hermann Baumgarten. 
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4 DE ABRIL 

1936 >  Alberto Stein, eleito Prefeito Municipal, assume o exercício desse cargo. Também toma posse à 
nova Câmara Municipal, sob a presidência do Sr. José Ferreira da Silva. 

1847 >  O Dr. Blumenau embarca no rio de Janeiro com destino ao Sul do país para visitar as colônias 
alemãs do Rio Grande e de Santa Catarina. 

1856 >  Nasce nesta cidade Hermann Baugarten, que foi o fundador da Imprensa Blumenauense. 

1859 >  Lei nº 464, desta data: Art. 1º - Será elevada à categoria de Vila a paróquia do S. Sacramento do 
Itajaí, logo que seus municípios tenham prontificado, à sua custa, casa para as sessões da 
Câmara. Art. 2º - Esta paróquia, a de Camboriú e a de Nossa Senhora da Penha de Itapocoroi 
serão desmembradas dos municípios de Porto Belo e de São Francisco, de que ora fazem parte e 
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formarão um município denominado de Itajaí. Art. 3º - O município de Itajaí se regulará pelas 
atuais posturas de Porto Belo, enquanto a Câmara respectiva não confeccionar as suas. Art. 4º - 
A sede da Vila de Porto Belo passará para a freguesia se São Sebastião de Tijucas, logo que na 
nova Vila tenham os habitantes prontificado casa para as sessões da Câmara. Esta freguesia, a de 
Porto Belo e a de São João do Alto Tijucas, que fica desmembrada do município de São Miguel, 
formarão um município com a denominação de São Sebastião. Art. 5º - O município de Itajaí 
pertencerá à Comarca de Nossa Senhora da Graça e o de São Sebastião à de São José. (lei 464) 

1883 >  São aprovadas, por lei desta data, as contas da Câmara de Itajaí referentes a 1881 – 1882. 

1883 >  Aparece o primeiro número do semanário “Imigrant”, de propriedade de Bernardo 
Scheidemantel e que foi, mais tarde, substituído por “Der Urwaldsbote”. Aparecia às quartas-
feiras e a sua assinatura custava 4$000 por semestre e 7$000 por ano. De regular formato, 
geralmente com 6 páginas, trazia abundante noticiário. Defendendo pontos de vistas contrários 
aos de “Blumenau Zeitung”, jornal fundado em 1880, não tardou em apresentar-se oportunidade 
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para que os dois semanários entrassem em luta acesa. O julgamento, pelo júri, de um polaco de 
nome Wolek, que pretendera por fogo numa capela, no Indaial, serviu de pretexto para 
acaloradas discussões. (ver “Blumenau em Cadernos”, Iº Tomo, pág 119). 

1859 >  A lei nº 164, de 1859, desmembrou o território da freguesia do S. Sacramento de Itajaí, da 
jurisdição de Porto Belo, para constituir município autônomo. (Ver outras efemérides de abril em 
“Blumenau em Cadernos”). 
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5 DE ABRIL 

1883 >  Surge o primeiro número “IMIGRANT”, jornal em língua alemã, que o segundo órgão da 
imprensa blumenauense. 

1850 >  Lei 302 que criou o distrito de Saí, no município de São Francisco. 

1850 >  A lei nº 302, de 5 de abril de 1850 cria a freguesia de Nossa Senhora da Glória do Saí, no 
município de São Francisco. 
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6 DE JULHO 

 

 

1874 > O Presidente da Província chega a Blumenau, em visita a Colônia. 

1882 > Theodoro Lüders, que muitos anos depois, foi nomeado arquivista da Prefeitura, assume o ativo e 
o passivo da firma comercial desta praça, Friedrich Lange & Cia. 

1883 > Chega, pelo “Progresso”, o harmônio para a igreja Evangélica, encomendada pela Comunidade, 
por intermédio da firma Ernesto Wahl & Cia, de Destêrro. O harmônio, inclusive embalagem, 
custou, na Alemanha, 1.500 marcos, chegando aqui, mais ou menos por 1000$000, devendo-se 
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notar que a firma Ernesto Wahl & Cia., nada cobrou pela sua comissão e, bem assim, a dispensa, 
que foi dada, do imposto de importação que subiria a cerca de 400$000. 
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7 DE JULHO 

 

 

1883 > Em Rio do Texto sucedeu um fato que causou dolorosa impressão. O menor Paulo, de 16 anos de 
idade, filho do mestre carpinteiro Schubert fora a caça em companhia de dois irmãozinhos. 
Avistara uma jacutinga e, com a espingarda armada, pos-se-lhe no encalço. Ao saltar um tronco 
de árvore, caiu e a arma detonou, indo o projétil atingir o pobre rapaz. Paulo teve morte 
instantânea. Tanto mais foi lamentável este fato quanto a família de Paulo vinha sido vítima de 
constantes infelicidades. Havia alguns anos o velho Schubert estava completamente cego. A 
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mulher morrera-lhe seis meses antes da desgraça que o feriu profundamente, arrancando-lhe o 
filho que o auxiliava a ganhar a vida. 
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8 DE JUNHO 

1893 > Hercílio Luz e seus companheiros, que haviam sido presos pelo governo do Tenente Machado, 
regressam a Blumenau, onde tiveram ruidosa e entusiástica recepção. 

1883 > Orçamento, aprovado por lei desta data, da província, autoriza a Câmara de Itajaí a dispensar, no 
exercício de 1883/84 o montante de sua arrecadação, 11.242$000, da seguinte forma: 
funcionários Cr$ 1.200,00; exação ao procurador, Cr$ 600,00; expediente Cr$ 30,00; expediente 
do júri e serviço militar Cr$ 100,00; dívida passiva e custas, sendo Cr$ 500,00 ao credor Luíz 
Fortunato Mendes Cr$ 600,00; eventuais, 100,00; alimentação de presos pobres Cr$ 500,00; com 
enterros de pobres Cr$ 150,00; vencimentos ao ex - procurador Manoel José Moreira Máximo 
Cr$ 462,00; com obras públicas Cr$ 7.500,00. Blumenau, nesse mesmo exercício, orçava a sua 
despesa no montante da receita de Cr$ 6.400,00, assim distribuídos: funcionários Cr$ 920,00; 
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expediente Cr$ 300,00; expediente do júri e alistamento militar Cr$ 80,00; obras públicas Cr$ 
3.000,00; exação Cr$ 1.300,00; eventuais Cr$ 200,00; presos pobres Cr$ 500,00; enterramento 
de indigentes Cr$ 100,00. 

1928 >  Enchente do rio Itajaí - Açu que, em Blumenau subiu a 9,5 metros acima do nível normal. 

1920 > Explode um movimento grevista nesta cidade chefiados pelos anarquistas Fritz Koch e Georg 
Sterneck. A greve teve por causa a diminuição de dois operários da Empresa Industrial Garcia. 

1890 >  Toma posse o primeiro pastor protestante de Indaial, Heinrich Ehrich. 

1908 >Teodoro Carlos Schoepping, Romualdo Silveira, João Francisco Caiya e Paulo Ziendien são 
nomeados subcomissário e suplentes do comissário de polícia do distrito de Gaspar. 



EFEMÉRIDES 

 
 
 

9 DE MAIO 

1923 > Falece o Superintendente Municipal, o Sr. Paulo Zimmermann. Na qualidade de Vice - presidente 
da Câmara Municipal assume o governo do Município o Sr. Curt Hering. 

1883 > A lei 1014, desta data, aprova o primeiro Código de Posturas da Câmara Municipal de Blumenau. 

1973 > Chega a Blumenau, um grupo de industriais franceses ligados a Agrivale, para ver a viabilidade da 
implantação de uma unidade industrial no Vale. 
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