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10 DE MAIO 

1926 > Tem inicio a construção do prolongamento da E. F. S. C. de Blumenau a Itajaí. 

1921 >  Inaugurada a Agência Postal e Telefônica de Ascurra. 

1907 > Falece em Blumenau o engenheiro chefe da Estrada de Ferro Santa Catarina, em início de 
construção Sr. Rudolf Kroeber. 
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 15 DE NOVEMBRO 

 

1926 > Assume o cargo de Ministro da Viação e Obras Públicas do Governo da República, o Dr. Victor 
Konder, presidente da Câmara Municipal de Blumenau. 

1921 > Inauguração a iluminação elétrica de Rodeio, produzida na “Usina e Luz e Força”, construída pelo 
engenheiro Siegfried Ehrenberg. 
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 2 DE NOVEMBRO 

 

1880> A Comissão de engenheiros, chefiada pelo engenheiro Joaquim Rodrigues Antunes, chega a 
Blumenau. Esse engenheiro casou-se, mais tarde, com uma filha de Guilherme Friedenreich. 

 1921 > Falece no Hospital Municipal o Dr. Hugo Geush, que se notabilizou pela campanha em prol da 
pacificação dos indígenas do Vale do Itajaí. 
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 20 DE NOVEMBRO 

 

1892 > Foram realizadas as eleições para Intendência Municipal de Blumenau, nas quais os republicanos 
infligiram retumbante derrota aos liberais que estavam no governo. 

1921 > Inaugura-se a torre do templo evangélico de Indaial. 
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21 DE AGOSTO 

 

1852 > Chega a Barra da Velha a terceira grande leva de imigrantes para a Colônia Blumenau, entre eles 
o Dr. Fritz Muller e seu irmão Augusto Muller e respectivas esposas. 

1852 > Chegam a Blumenau o célebre saio Fritz Muller, acompanhado da esposa e uma filha de colo e 
seu irmão Augusto Muller, jardineiro diplomado, este acompanhado da esposa. Os irmãos Muller 
tiveram destacada atuação na vida da Colônia, especialmente o primeiro que, já na época da sua 
chegada à Blumenau, gozava de grande conceito em todo o grande mundo científico como 
grande naturalista que era. Com os irmãos Muller chegaram ainda outros 64 colonos alemães, 
sendo 10 famílias com 50 pessoas e 15 solteiros. 
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1921 > Chega a Blumenau a Irmã Aloysianis, da Divina Providência, encarregada do manejo dos 

aparelhos de Raios-X do Hospital Santa Isabel. É uma freira benemérita e que durante largos 
anos, ou seja, desde a sua chegada, vem prestando serviços heróicos no hospital. 
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22 DE OUTUBRO 

 

1936 > A lei nº 104 cria o Município de Rodeio, com sede do mesmo nome, desmembrando-o do 
município de Blumenau. (14-3-1937) 

1912 > Combate do Trani em que pereceram o Coronel João Gualberto e o Monge José Maria e com o 
qual teve início a Guerra doa Fanáticos.  

1921 > Lei nº 222, que criou o distrito de Palmital, no município de São Francisco. 
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1907 > O Sr. Domingos Rodrigues, da nova Jos., concessionário da instalação da Luz e energia elétricas 

para a cidade de Joinville, transfere o contrato à “Empresa Joinvillense de Eletricidade”, de 
Oliveira, Rodrigues & Cia, organizada nesta data. 

1891 > A lei nº 3, desta data, doa a Prefeitura Municipal de Itajaí, o terreno do atual cemitério na 
“Fazenda”. 
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7 DE SETEMBRO 

 

1929 > É instalado oficialmente, com solenidades, o distrito de Taió, criado pela lei 213 de 26 de março 
de 1927. 

1922 > É lançada a pedra fundamental da nova maternidade Johanastift, (o prédio é o atual Hotel 
Alameda). 

1928 > É inaugurado o prédio da Intendência do Distrito de Encruzilhada (Rio dos Cedros) e a estação 
telegráfica local. No mesmo dia é inaugurada a estação telegráfica de Timbó e a estação de rádio 
da estação telegráfica de Blumenau. 
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1919 > Foi instalado o distrito de Rodeio, 7º do Município de Blumenau. 

1909 > A “União Blumenauense” promove o seu primeiro baile social. O Ten. Coronel Crispim Ferreira, 
comandante do 55º Batalhão de Caçadores, que, meses antes, havia chegado a Blumenau, 
discursou sobre a data, ao iniciarem-se as danças. O baile foi animado pela orquestra do mesmo 
batalhão. 

1921 > Solene Instalação do Clube Náutico América (“Vide V. Brazil”, de 15/9/21). 

1919 > Com grande festas é inaugurado o distrito de Rodeio, 7º de Blumenau. 

1909 > Professores e alunos da Escola Paroquial de Blumenau realizaram um passeio de canoa pelo rio 
Itajaí. Na volta a canoa bateu numa pedra e virou sucedendo caírem n’água os excursionistas. 
Destes três conseguiram salvar-se, morrendo os outros afogados, e até quinta-feira, haviam sido 
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encontrados dois cadáveres, o do professor Alfredo Schmidt e o aluno Celeste Macherini, de 
Rodeio. 

1884 > Lançamento da pedra fundamental da Igreja Evangélica de Corijós.  
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