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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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12 DE AGOSTO 

 

1923 > A Empresa Força e Luz Santa Catarina liga a chave que deu início à iluminação elétrica da sede do 
distrito de Indaial, terminando a primeira etapa da sua penetração para o interior do Município. 
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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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19 DE FEVEREIRO 

 

 1891>Funda-se o Partido Federalista de Santa Catarina, contando-se entre os seus principais 
organizadores Severo Pereira, Eliseu Guilherme, Fernando Hackradt e outros. 

1908 > Blumenau é iluminada. 

1923 >  Heinrich Bühler toma posse do cargo de pastor da Comunidade de Indaial. 
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 2 DE DEZEMBRO 

 

1906 > Têm início os trabalhos de construção da Estrada de Ferro Santa Catarina, a cargo da firma 
Arthur Koppel & Cia. de Berlin e sob a chefia dos engenheiros Groeber e Musika. 

1923 > Benção da pedra fundamental para o aumento da igreja matriz de Blumenau. Com essa 
providência, deturpou-se a bela construção do engenheiro Krohberger, em belo estilo gótico. 

1938 > Deixa de existir o primeiro jornal blumenauense “Blumenauer Zeitung”. 

1859 > No aniversário do Imperador Pedro II, é fundada a Sociedade dos Atiradores de Blumenau, que, 
em 1868, contava 90 sócios. 
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2 DE JUNHO 

1878 > Solene instalação da paróquia e posse do primeiro vigário, Padre José Maria Jacobs. 

1923 >  Dom Joaquim, bispo de Florianópolis, chega a Blumenau em visita pastoral. É recebido no porto 
com grandes festas. No domingo seguinte, no salão Holetz, os colégios S. Antônio e Sagrada 
Família organizam um festival em sua honra. Permaneceu vários dias na Paróquia, tendo 
presidido as festividades em honra de S. Antônio, tendo celebrado pontifical, com prática por S. 
Revma. 
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22 DE FEVEREIRO 

 

 1874 > Em conseqüência de um temporal ruíu o prédio que servia de Hospital da Colônia Blumenau 
(depois Hospital Municipal e, atualmente, Hospital Santo Antônio). 

 1923 > Funda-se em Massaranduba a Sociedade de Beneficência Misericórdia coma finalidade da 
construção, ali, de um hospital. 
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22 DE MAIO 

1923 > É lançada a pedra fundamental para a construção do prédio do Hospital de Caridade de Vila 
Itoupava. 
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24 DE JUNHO 

1923 > Em virtude do falecimento do Superintendente Paulo Zimmermann, ocorrido a 9 de maio, realiza-
se eleição para novo governador do Município, tendo sido eleito o Sr. Curt Hering. 

1918 >  Pela manhã falece vítima de uma apoplexia, o Sr. Bruno Hering, com 81 anos de idade. Foi um 
dos fundadores da Companhia Hering. 
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25 DE MARÇO 

1923 >  O Cônsul italiano, Emanuel Grazzi visita Rodeio e outras localidades de Blumenau, povoadas pelo 
elemento ítalo. 

1927 >  O Conselho Municipal de Blumenau cria o distrito de Taió, desmembrado do de Bela Aliança. 

1934 >  Foi instalado, nesta data, o município de Timbó, desmembrado do de Blumenau pelo decreto – 
lei nº 527, de 28/02/1934. Foi seu primeiro prefeito, nomeado pela Interventoria Federal do Sr. 
Aristiliano Ramos, o capitão Ernesto João Nunes, da Força Publica do Estado. 

1934 >  Juntamente com o município de Timbó é instalado, nesta data, o distrito de Benedito Novo, 
criado por ato de e deste mês e ano. 
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28 DE JULHO 

 

1831 > Jerônimo Francisco Coelho, então capitão de Engenheiros, lança o número de estréia de “O 
CATHARINENSE”, o primeiro órgão da imprensa surgido em Santa Catarina (“A Imprensa em 
Santa Catarina”, pag. 3). 

1861 > O Padre Gattone, Vigário de Gaspar, publica, na Matriz, o decreto de criação da freguesia de 
Gaspar e instalou a respectiva Paróquia. 

1883 > No número desta data do “Blumenauer Zeitung”, o Sr. Victor Gaertner, na qualidade de Cônsul 
Alemão, publica um aviso que, no dia 7 de setembro deveria chegar a Itajaí a canhoneira alemã 
“Albatroz”, sob o comando do Cap. De Corveta Von Pavelsz e que, a bordo, se encontraria um 
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médico para exames dos que estivessem em idade de servir o exército alemão e residissem em 
Blumenau. 

1893 > Trava-se o “Combate do Morro do Aipim” em que voluntários blumenauenses fazem recuar para 
Itajaí um contingente da Polícia do Estado, sendo que este episódio foi um dos mais importantes 
acontecimentos da Revolução de 93 em Blumenau. (Ver livro do Centenário, pag 440). 

1894 > Pelo decreto 197, Blumenau foi elevada a categoria de cidade. 

1923 > Toma posse do cargo de Superintendente Municipal de Blumenau o Sr. Curt Hering, eleito em 
virtude do falecimento de Paulo Zimmermann. 
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28 DE JULHO 

 

1923 > Nomeou na ocasião, seus substitutos eventuais, Felippe Doerck e Reinoldo Anton. 

1925 > O Sr. Fritz Kessel pronuncia conferências no interior do Município acompanhadas por projeção 
luminosas. 

1886 > O secretário da Legação Prussiana, Theodoro de Brunsen, visita a colônia. 
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28 DE JUNHO 

1923 > Toma posse do cargo de Prefeito Municipal o Sr. Curt Hering, eleito a 24 de junho, na vaga aberta 
com o falecimento do Superintendente Paulo Zimmermann. 

1941 > Assume o exercício do cargo de Prefeito Municipal o Dr. Afonso Rabe, em substituição ao Sr. José 
Ferreira da Silva. 
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30 DE SETEMBRO 

 

1923 > É inaugurado, com grandes solenidades o novo prédio da Maternidade “Johanastift”, na 
Alameda Rio Branco (atual Hotel Alameda). 

1923 > É fundado em Rio do Testo a “Sociedade de Canto “Carlos Gomes” que tinha por fim “cuidar em 
cantos religiosos e também mundiais”. Foram seus fundadores Cristiano Frahm, Guilherme Rahn, 
Carlos Rahn e Guilherme Lindemann. Os estatutos foram registrados a 6 de julho de 1925. 

1883 > Realizam-se eleições para deputados provinciais. Em Blumenau o resultado foi: Guilherme 
Asseburg, 8 votos; Boaventura da Costa Vinhas, 1;Em Gaspar o primeiro teve 30 votos e o 
segundo 3. Em Brusque o primeiro apenas 4 e o segundo 7. 
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1909 > O decreto 470, desta data, cria uma escola mista no bairro da Velha. 
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