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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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10 DE MAIO 

1926 > Dá-se começo à construção do trecho Blumenau – Itajaí da Estrada de Ferro Santa Catarina. 
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11 DE MAIO 

1933 >  Foi realizada a primeira missa na capela do Hospital Municipal Santo Antônio. 

1883 > Deixa Blumenau, com destina à Alemanha, onde voltou a se fixar, o Sr. Ludwig Beyer, 
acompanhado de sua família. Entre os filhos seguia Paulo Beyer (ver ficha) que se tornou célebre 
como radiestesista. 

1891 > Lauro Müller é eleito o primeiro governador do Estado pela Assembléia Legislativa. Vices – 
Raulino Horn e Gustavo Risch. 

1907 > Falece o conselheiro Manoel da Silva Mafra, advogado de Santa Catarina que na questão de 
limites com Paraná. 
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12 DE MAIO 

1883 > O “Blumenauer – Zeitung” desta data, anunciando a passagem, a 17, em S. Francisco, do 
transatlântico alemão “Corrientes”, da Hamburg Suedamerikanische 
Dompfschiffsfahrtsgesellschaft, dá os seguintes preços das passagens de São Francisco: para 
Santos, 1ª classe 20$000, 2ª 10$000; para Rio de Janeiro, 1ª 50$000, 2ª 25$000; para Bahia, 1ª 
80$000, 2ª 40$000; para Lisboa 1ª 25 libras, 2ª 80$000; para Hamburgo 30 libras de 1ª e 
125$000 de 2ª. Havia também bilhetes de ida e volta com 25% de desconto. 

 



EFEMÉRIDES 

 
 
 

13 DE MAIO 

1926 > Visitam Blumenau o comandante e marinheiros do navio “Meteor”, da Marinha Alemã, destinado 
aos estudos oceanográficos. No dia seguinte o comandante leva a efeito, no Teatro Frohsinn uma 
conferencia sobre os trabalhos realizados pelo seu navio. 

1909 > Chega a visita pastoral a Blumenau, o primeiro bispo da diocese de Santa Catarina, Dom João 
Becker. Permaneceu alguns dias em Blumenau, continuando depois a sua visita a outras 
paróquias do Estado 

1907 > Inauguração da linha telefônica entre o Farol de Cabeçudas e a estação telegráfica da cidade de 
Itajaí. 
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1863 >  José Henrique e sua esposa davam ao governo provincial 30 braças de frete por 40 de fundos, no 

lugar Poço Grande para a construção da matriz do pároco da freguesia de São Pedro Apóstolo 
em Gaspar. 
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14 DE MAIO 

1941 > Exonera-se do cargo de Prefeito Municipal de Blumenau o Sr. José Ferreira da Silva. 

1832 > Nasce em Hasselfelde, Brunsvique, o Sr. Victor Gaertner, sobrinho do Dr. Blumenau. 

 



EFEMÉRIDES 

 
 
 

15 DE MAIO 

1865 > No orçamento provincial foi consignado um dispositivo autorizando a professora de São Pedro de 
Alcântara, Apolônia Von Buettner a ir a Europa para tratamento de saúde. “Deixando substituta 
idônea na cadeira, paga por ela”. 

1928 > João Kersanach toma posse do cargo de Presidente da Junta de Alistamento Militar de Blumenau, 
em substituição do Sr. Augusto Zittlow que se exonerara do cargo. 

1960 >  Foi inaugurada a nova imponente Igreja Evangélica de Indaial. 
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16 DE MAIO 

1832 > Nasce em Düren, na Renânia, o Padre José Maria Jacobs, primeiro vigário de Blumenau. 

1882 > Falece João Schreep, proprietário do Hotel Schreep que, por longos anos foi dos mais procurados 
e das poucas casas de hospedagem de Blumenau. Ao desatrelar um cavalo do carro, Schreep foi 
vítima de coice, partindo-lhe a perna à altura da coxa. Teve que amputar a perna. Não resistiu 
aos sofrimentos, vindo a falecer. 
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18 DE MAIO 

1948 > Chuvas provocam outra grande enchente do Itajaí, invadindo as partes mais baixas da cidade de 
Blumenau em seus bairros. 

1920 > Por escrituras desta data e de 20 de maio foi constituída, em São Paulo, a Empresa Força e Luz 
Santa Catarina S/A., com o capital de 3 mil contos de réis, com os seguintes acionistas: Pedro 
Cristiano Feddersen, Carlos Jensen, Dorotéis Salinger, Paulo Zimmermann, Dr. Oscar Moreira, 
Coronel Romão Junqueira e Dr. Augusto Meireles Reis Filho. A sede da Sociedade era em São 
Paulo. 

1895 >  Depois de uma paralização de 17 meses, em virtude do empastelamento de suas oficinas pelos 
federalistas, volta a circular o jornal “Blumenau Zeitung”. 
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1870 >  A chegada da comissão presidida pelo Sr. L. M. Albuquerque Galvão e Trompwski. 
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19 DE MAIO 

1851 > Falece em Hasselfelde, Ducado de Brusnvique, Alemanha, Cristiana Sofia Kegek, mãe do Dr. 
Hermann Blumenau, fundador da cidade e município que tem o seu nome. 

1930 > Foi estabelecido o sistema de distribuição de energia elétrica na localidade de Arrozeira, ex – 
Encruzilhada, partindo do ramal de alimentação da Estação de Timbó. 
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20 DE MAIO 

1949 > Entra em funcionamento a segunda unidade geradora da Usina Cedros da Empresa Força e Luz 
Santa Catarina S/A. 

1878 > Foi constituída a “Companhia de Navegação Fluvial a Vapor Blumenau – Itajaí, com capital de 300 
contos de réis, dividido em ações de 100 mil réis. 

1929 > É inaugurada a estátua de Fritz Müller, na praça de seu nome. Deve-se esse monumento aos 
esforços do Dr. Vitor Konder, então ministro da Viação. Ao ato da inauguração esteve presente o 
ilustre Dr. Roquete Pinto que, em magnífica conferência, historiou a vida do notável botânico e 
sábio naturalista. Esse trabalho foi depois publicado sob título de “Uma glória sem rumor”. 
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1926 > Foi criado por portaria do Ministro da Guerra, o Tiro de Guerra 232 com sede no Colégio Santo 

Antônio de Blumenau. 

1919 > Falece em Florianópolis, com 64 anos de idade, o poeta, escritor e dramaturgo Horácio Nunes 
Pires, Diretor Geral da Instrução Pública do Estado de Santa Catarina. 
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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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22 DE MAIO 

1892 > O Padre José Maria Jacobs, alquebrado e doente, depois de transmitir a direção da paróquia aos 
padres franciscanos, reza a sua última missa paroquial na matriz de Blumenau e dirige aos fiéis 
comovedora prática, deles se despedindo. 
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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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23 DE MAIO 

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

 



EFEMÉRIDES 

 
 
 

24 DE MAIO 

1936 > Funda-se em Blumenau a Fábrica de Artefatos Têxteis “Artex”, sendo eleitos: Diretor – presidente 
Ricardo Peiter, (falecido em 1941), Teófilo Zadrozny, dir. gerente e Oto Huber, diretos técnico. O 
capital inicial foi de 500 contos. 

1907 > Faleceu na cidade de Itajaí, com idade de 88 anos de idade, Maria Clara da Silveira Flores, esposa 
de José Henrique Flores.  
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25 DE MAIO 

1860 > A vila de Lajes é elevada a cidade pela lei nº 500 desta data. 

1883 > Em Itoupava ocorre um fato lamentável que penalizou a quantos dele tiveram conhecimento. 
Cerca de 9 horas da manhã mulher do colono Simão Oechsler deixou um dos seus filhos de cerca 
de 3 anos de idade sobre a beira do fogão, enquanto foi à horta buscar umas cabeças de couve. 
Quando voltou, o fogo havia atingido as vestes da criança que ardia inteiramente. Apesar dos 
socorros que lhe foram prestados, a vítima faleceu na mesma noite com atrozes sofrimentos. 

1907 > Os bugres fizeram uma investida no trombudo, matando Bento José Jacinto e ferindo gravemente 
uma mulher. O guarda da linha telegráfica declarou ser por demais perigosos correr a linha entre 
Braço do Sul e Pouso Redondo. 
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1905 > Frederico M6uller, Fernando Kinder e Arnoldo Schneider, são nomeados escrivães de paz de 

Indaial, Blumenau (sede) e Gaspar. 
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27 DE MAIO 

1907 > A esposa do pastor Mumelthey, que durante 8 anos foi enfermeira em hospitais na Alemanha, 
funda, neste dia um curso para o ensino de tratamento de doentes, e que começou a ser 
freqüentado por grande número de senhoras e moças das mais importantes famílias. 
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28 DE MAIO 

1892 > Guilherme Engelke, presidente da Câmara Municipal de Blumenau, que havia sido empossado a 6 
deste mês, resigna o cargo a favor de Francisco Faust. 
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28 DE MAIO 

1907 > Realizou-se uma reunião dos acionistas da Companhia Fluvial Itajaí Blumenau, para resolver sobre 
o transporte dos materiais da futura Estrada de Ferro Santa Catarina. Consta que não se chegou 
a um acordo, tendo sido considerado muito baixa a oferta feita pelo Dr. Goes representante da 
Companhia. É provável que a Companhia Estrada de Ferro faça aquisição dos vapores da Fluvial, 
visto como o transporte do material é calculado em mais de 50 contos de réis. 
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29 DE MAIO 

 

1860 > Nasce em Destêrro, capital da Província de Santa Catarina, o Dr. Hercílio Pedro da Luz, 
engenheiro que foi, por mais de uma vez, governador do Estado, deputado e senador. Construiu, 
durante seu governo, a ponte que tem seu nome e que liga a Ilha de Santa Catarina ao 
continente. Seu nome está ligado à história de Blumenau, em cuja política teve papel saliente em 
1892/93. 

1911 > Os freis Modestino e Policarpo sofrem atentados a dinamite na casa paroquial em Rio dos Cedros. 
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29 DE MAIO 

1926 > O Dr. Washington Luiz, eleito presidente da República, visita Blumenau, sendo aqui recebido com 
grandes solenidades. 

1935 > O Sr. Germano Beduschi assume o exercício do cargo de Prefeito Municipal de Blumenau, em 
substituição ao Sr. João Gomes da Nóbrega, que se exonerou. 

1894 > O decreto estadual nº 189 anula a lei nº 92, de 4 de outubro do ano anterior, que criara o 
município de Indaial. 

1944 > Aparece o primeiro número do jornal diário “A Nação”, que ainda circula em Blumenau, sob a 
direção de Maurício Xavier. 
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1912 > É solenemente instalado o distrito de paz de Hamônia, desmembrado do de Indaial e criado por 

lei municipal de 11 de março deste mesmo ano. 
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3 DE MAIO 

1909 > 1909 pelo breve Apostólico, “Apostolatus Officium” foi eleito Dom João Becker para primeiro 
bispo da Diocese de Santa Catarina, criada no ano anterior pela Bula “Quum Sanctissimus 
Dominus Noster”, do Papa Pio X. O novo bispo chegou a Florianópolis em 11 de outubro de 1908. 
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3 DE MAIO 

1909 > Corre o trem especial que inaugurou o trecho da Estrada de Ferro Santa Catarina, entre 
Blumenau e Warnow, numa extensão de 30 Km e 800 metros. 

1973 > Para uma visita de inspeção ao 23º BI chegou a Blumenau, o General Florimar Campello, 
comandante do Grupamento Leste Catarinense, retornando logo após o almoço a Florianópolis. 
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3 DE MAIO 

1945 > Foi inaugurado, na cidade de Blumenau, o Posto de Saúde da Rua Itajaí. Seu primeiro diretor foi 
Dr. Afonso Rabe. 

1909 > É solenemente inaugurado o primeiro trecho da Estrada de Ferro Santa Catarina, entre Blumenau 
e Warnow. 
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30 DE MAIO 

1898 > Morre, na Alemanha, o Sr. Marcos Konder, pai dos irmãos Konder, Marcos, Adolfo, Vitor e Arno 
Konder que tiveram grande destaque na vida pública nacional. Era casado com Adelaide, filha de 
José Henriques Flores grande latifundiário às margens do Itajaí. 

1907 > Juvêncio Martins Laux, professor público de Indaial, é removido para a escola de Blumenau. 
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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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4 DE MAIO 

1892 > Fritz Müller é demitido pelo Governo Estadual, do cargo de Presidente do Conselho Municipal de 
Blumenau, cargo que exercera durante 27 dias. 
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4 DE MAIO 

1938 > O Colégio Santo Antônio, de Blumenau, recebe fiscalização federal permanente. 

1873 >  Foi autorizada a construção de um novo prédio para o Hospital da Colônia Blumenau, cuja 
construção se iniciou no ano seguinte. 
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5 DE MAIO 

1835 > A lei nº 11 cria as Colônias de Pocinho e Itajaí. A de Pocinho constava de dois arraiais, um em 
Pocinho e outro em Belchior. 
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6 DE MAIO 

1892 > Guilherme Engelke assume a presidência da Intendência Municipal de Blumenau, permanecendo 
nesse cargo por 22 dias apenas. 

1856 > A lei 417, desta data, cria o Liceu Provincial. Fritz Müller, o sábio blumenauense, foi convidado 
para reger a cadeira de matemática. Outro colono de Blumenau, o jurista Becker, foi reitor e o 
professor de latim. 

1857 > Com sua esposa e dois filhos parte de Hamburgo o pastor Osvaldo Hesse, que assumiria as 
funções de pastor em Blumenau. 
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6 DE MAIO 

1928 > É inaugurado o Hospital de Caridade de Trombudo Central. 
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7 DE MAIO 

1859 > A lei provincial desta data criou um distrito de paz na sede da Colônia Blumenau. O distrito foi 
instalado no ano seguinte. 

1962 > Pela lei 821, desta data, foi criado o Município de Botuverá, desmembrado do antigo território de 
Brusque. 
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7 DE MAIO 

1935 > Por ato do Governo do Estado, a sede do Município de Hamônia (Ibirama) passou da povoação de 
Nova Breslau para a de Hamônia 

1908 > João Otaviano Müller é nomeado 2º suplente do comissário de Polícia em substituição a Carlos 
Gruner, que não prestou a promessa legal. 

1908 > Victor Konder, não aceitou a nomeação para auxiliar do Delegado à exposição e é nomeado em 
seu lugar o dr. Adolpho Konder. 
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9 DE MAIO 

1923 > Falece o Superintendente Municipal, o Sr. Paulo Zimmermann. Na qualidade de Vice - presidente 
da Câmara Municipal assume o governo do Município o Sr. Curt Hering. 

1883 > A lei 1014, desta data, aprova o primeiro Código de Posturas da Câmara Municipal de Blumenau. 

1973 > Chega a Blumenau, um grupo de industriais franceses ligados a Agrivale, para ver a viabilidade da 
implantação de uma unidade industrial no Vale. 
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