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1 DE MAIO 

1910 > A Caixa Econômica, anexa ao Sindicato Agrícola de Blumenau, passa a denominar-se “Caixa 
Agrícola Cooperativa de Responsabilidade Limitada dos Agricultores do Município de Blumenau. 

1915 > Entra em funcionamento a Usina do Salto, constituída de duas turbinas e respectivos geradores 
com a capacidade de 1.750 KVA cada um (1.750 KVA). 

1889 > Começa a funcionar a “Escola Nova” (Neue Detsche Schule), que foi um dos mais importantes 
estabelecimentos de ensino de Blumenau e do qual se originou o atual Colégio Dom Pedro II. 

1907 > Carlos Hertel competente e zeloso professor completa o 25º aniversário como professor na 
Escola da Velha (atual Rua São Paulo), e para celebrar tal acontecimento houve uma festa no dia 
28 no clube Teutônia. 
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1910 >  A Agencia do Correio de Blumenau foi autorizada a emitir vales postais de quantias inferiores a 

mil francos. 
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16 DE JANEIRO 

 

1877 > Primeiro dia de aula no Colégio São Paulo, fundado pelo Padre Jacobs. Começou com 16 alunos 
entre meninos e meninas. 

1910 > Henrique Hostin, natural de Gaspar, toma o hábito de frade franciscano, no noviciado de Rodeio, 
tomando o nome de Daniel. Foi, mais tarde, bispo de Lages. 

1897 >  Nasce em Tijucas, SC., J. Ferreira da Silva, jornalista, escritor e ex-prefeito de Blumenau. 

1908 >  Otto Stutzer é exonerado do cargo de 3º suplente do comissário de polícia. 
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 20 DE JULHO 

 

1821 > Tomaz Joaquim Pereira Valente toma posse do cargo de governador da Capitania de Santa 
Catarina. 

1910 > Reunem-se os comerciantes de manteiga de Blumenau, como fim de fundarem um Sindicato de 
Exportadores daquele produto. Presser expôs seu plano opinando pela fundação de uma 
Sociedade Anônima que tomaria a seu cargo a compra e a exportação do produto. O capital 
necessário seria de 120 contos, dos quais 80 deveriam ser subscritos pelo comércio de 
Blumenau. Na sede do Município constituir-se-ia o estabelecimento principal incumbido da 
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gerência e direção de negócios a cargo do sindicato. Houve quem sugerisse de se localizar esse 
estabelecimento perto da E. F. S. C. 

1881 > Depois de alguns dias de chuva, a temperatura baixou bruscamente. 
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22 DE JANEIRO 

 

1944 > Assumiu o exercício do cargo de Prefeito Municipal de Blumenau o Sr. Alfredo Campos, em 
substituição ao Sr. Afonso Rabe. 

1862 > “Cumpra-se” dado à portaria imperial nomeado José Antônio Pereira Tinoco para a serventia 
vitalícia do Ofício de Tabelião do publico, judicial e notas e escrivão de órfãos do termo de Itajaí. 

1910 > Inicia-se nesta cidade com sede no salão Holetz o Congresso dos Adventistas do Sul do Brasil. O 
Congresso durou até o dia 26. 
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23 DE MAIO 

1910 > Promulgada nova Carta Constitucional do Estado de Santa Catarina, que esteve em vigor durante 
18 anos. 
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28 DE ABRIL 

1891 > Intala-se a Constituinte Estadual para elaborar a Constituição Republicana para o Estado de 
Santa Catarina. A Mesa Diretora dos trabalhos da Constituinte era composta de Francisco 
Tolentino de Souza, como Presidente, Antônio Pinto da Costa Carneiro, Vice – presidente, 
Vitorino de Paula Ramos, 1º Secretário e Henrique Boiteux, segundo sercretário. 

1910 > Por ato desta data é aposentado o ex – Juiz de Blumenau José Cavalcanti de Arruda Câmara. 
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29 DE JULHO 

 

1906 > Desce sobre Blumenau densa nuvem de gafanhotos, como maior ainda não se havia visto. 
Calcula-se que ela cobria uma área de 8 km2, durando a sua passagem 6 horas. Os gafanhotos, 
afugentados por foguetes e tiros dirigiam-se para as regiões dos rios Velha e Garcia. 

1910 > Fundada a Companhia Blumenauense de Laticínios. Tinha por fim beneficiar a manteiga 
blumenauense pelos processos mais aperfeiçoados. 

1839 > Proclamação da Republica Juliana, na Vila de Laguna. 

1906 > Eleições para governador e vice-governador no estado de Santa Catarina. 
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30 DE JANEIRO 

 

1887 > Primeira eleição na Casa da Câmara de Blumenau para juízes de paz do novo distrito de Indaial. 

1910 >  Falece no Rio o poeta Luis Delfino, nascido em Destêrro em 1834. 

1954 > Lançamento da pedra fundamental do novo templo evangélico de Gaspar, que veio substituir o 
antigo, construído no tempo do pastor Mummelthley. (Ver “Centenário da Comunidade 
Evangélica, página 11). 
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30 DE MARÇO 

1846 >  O Dr. Hermann Blumenau, sete dias após a sua colação de grau na Universidade de Erlangen, 
embarca no porto de Hamburgo, no veleiro “Johannes”, com destino ao Brasil, onde fundaria, 
em 1850, a cidade que tem seu nome. 

1910 >  Falece em Florianópolis, José Brasilício de Souza, autor do Hino do Estado de Santa Catarina. 
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 31 DE OUTUBRO 

 

1910 > A Câmara Municipal outorga a Frederico Guilherme Busch concessão para instalação de luz 
elétrica na cidade de Blumenau. 
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 4 DE DEZEMBRO 

 

1910 > Realizam-se as eleições para superintendente e conselheiros municipais. Apresentam-se três 
chapas. A oposição apresenta como candidato o superintendente Sr. Júlio Probst. A situação 
apresenta o Sr. Alvim Schrader para reeleição e finalmente o Sr. Paulo Zimmermann não 
concordando com a chapa de conselheiros da situação, declarou votar no Sr. Alvim Schrader para 
superintendente, mas nos conselheiros da chapa da oposição. 
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7 DE AGOSTO 

 

1839 > O Tenente Coronel Joaquim Xavier Neves (avô do depois senador Hercílio Luz) é eleito 
Presidente da Republica Juliana, por eleição verificada na Matriz de Laguna. 

1881 > Às 19,30 horas foi realizado grande concerto pela orquestra de H. Rüdiger & Lingner, com o 
seguinte programa: “Marcha de Fiedler”; “Recitativo e ária do Freischütz”;”Aventura de Titus”, 
de Mozart; Canto Crescente de Kästror; “Danubio Azul”, valsa de Strauss; “Marcha”; Canção de 
Tsebisch; “Ouverture de Cörner; Alegro Grandioso, de Balfe e Galope. Entradas 500 réis. 

1910 > Inaugurada a Igreja de Cristo, tempo Evangélico de Gaspar. 
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9 DE OUTUBRO 

 

1909 > Falece a Sra. Ida Damm, esposa do poeta e jornalista Rudolfo Damm, deixando o viúvo e 10 
filhos.  

Chegam a Blumenau duas diaconisas (irmãs de caridade evangélicas) para a Residência fundada 
pelas senhoras evangélicas. 

Forte tempestade de granizo se abate a cidade e interior da Colônia, onde causou grandes 
prejuízos. 
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1910 > O Salão Holetz onde se realizava uma reunião dançante é invadido por praças do 55 B. C. que 

esbordoam o proprietário da salão e vários dançarinos. 
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