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1 DE JANEIRO 

 

 

1903 > Toma posse do cargo de Superintendente Municipal o Sr. Alvin Schrader, eleito em setembro do 
ano anterior. 

1915 >  Assume o exercício do Cargo de Superintendente Municipal o Sr. Paulo Zimmermann, para o qual 
fora eleito no ano anterior. 

1918 > Eleito para segundo quatriênio, Paulo Zimmermann toma posse do cargo de Superintendente 
Municipal. 
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1926 > Reeleito, toma posse do cargo de Superintendente Municipal aliás, Prefeito Municipal o Sr. Curt 

Hering. 

1908 >  Começa a funcionar a Caixa Econômica, anexa ao Sindicato Agrícola de Blumenau. 

1940 >  Por ato do governo do Estado,  a Vila de Timbó passa a ter foros de cidade. 

1923 >  Foi criada a paróquia de Nossa Senhora da Consolata, em Rio do Oeste. 

1929 >  Funda-se o Hospital Dom Bosco, de Encruzilhada, sob a direção das Irmãs Vicentinas. 

1881 > Aparece o primeiro número do “Blumenauer Zeitung” jornal em língua alemã, com o qual se 
fundou a imprensa blumenauense. Esse jornal foi publicado por mais de 50 anos consecutivos. 
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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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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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