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21 DE MAIO 

1885 > Foi assinada, na Alemanha, a escritura de venda das terras que o Dr. Blumenau possuía, na Velha 
e na Ponta Aguda, ao pastor Gustavo Stutzer que se propunha colonizá-las. 

1867 > Tendo sido transferido para a paróquia de Brusque, o Padre Gattone, até então vigário de Gaspar, 
reza nesta freguesia a sua última missa, despedindo-se de seus antigos paroquianos. 

1825 > Nomeado novo paradeiro para o Rio das Pissarras. 

1927 > Falece Carlos Rischbieter, antigo conselheiro municipal. 
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29 DE JUNHO 

1930 > Foi solenemente instalado o distrito de Arrozal, criado com a fusão dos distritos de Rodeio e 
Ascurra. 

1885 > É solenemente inaugurada a nova igreja de São Pedro Apóstolo de Gaspar, planejada pelo 
engenheiro Henrique Krohberger e mandada construir pelo Padre Henrique Matz. 

1926 >  Falece Luiz Abry, prócer político blumenauense, que foi deputado estadual, tabelião, etc. 

1857 > Chega a Blumenau, acompanhado de sua esposa Ida e de seus filhos Jorge e Maria, o Pastor 
Oswaldo Hesse, contratado para servir de Pastor da Comunidade de Blumenau. 
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1850 > Inauguração da primitiva capela de Belchior Baixo, dedicada a S. Pedro Apóstolo, início da 

freguesia de Gaspar. 
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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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