


Desde o primeiro momento em que tomamos 
conhecimento deste projeto, constatamos que se trata de 
uma obra singular com elevada qualidade, beleza e conteúdo. 
Como se alinha perfeitamente com os ideais e objetivos do 
Instituto Histórico de Blumenau, apoiamos desde o início a busca 
por mais documentos, imagens e recursos que enriquecessem 
e viabilizassem a publicação destes dois tomos. Agora a 
comunidade poderá conhecer melhor e valorizar ainda mais 
sua herança cultural.

Como contém uma grande quantidade de desenhos, 
fotografias, mapas, documentos e pinturas, em sua maioria 
inéditas, o leitor fará uma belíssima viagem ilustrada pela rica 
história de Blumenau.

Parabenizamos os autores desta grande obra, tanto pela 
qualidade da pesquisa histórica, quanto pela quantidade de 
imagens obtidas, pois alcançaram excelente resultado após 
as - certamente - longas e exaustivas pesquisas no Brasil e 
no Exterior. Acreditamos que não foi nada fácil compilar e 
organizar uma obra de tal envergadura; portanto, agradecemos 
o esforço e persistência dos autores para desenvolver este 
projeto e compartilhar com os pesquisadores, interessados no 
nosso patrimônio cultural e moradores de Blumenau e região 
este livro excepcional. Sem dúvida, poucas cidades terão 
sua história espelhada com este elevado padrão, conteúdo e 
riqueza iconográfica.

Venha conosco para iniciarmos este interessante passeio 
pela história da Kolonie Blumenau!

Nach Kenntnisnahme dieses Projektes entdeckten wir ein Werk von 
außergewöhnlicher Qualität, Schönheit und  wertvollem Inhalt. Da es sich 
in perfektem Einklang mit den Idealen und Vorsätzen des Historischen 
Instituts Blumenau befindet, unterstützten wir dieses Unterfangen von 
Beginn an mit der Forschung nach Dokumenten, Bildmaterialien und 
Finanzierungsmitteln, welche die Veröffentlichung dieser beiden Bände 
bereichern und ermöglichen halfen. Somit werden die Bürger unserer Stadt 
ihr kulturelles Erbe besser kennenlernen und zu schätzen wissen.

Das Werk bietet eine große Anzahl an Zeichnungen, Photographien, 
Karten, Dokumenten und Gemälden, die dem Betrachter eine wunderbare 
Reise durch die reiche Geschichte Blumenaus ermöglichen.

Wir beglückwünschen die Autoren für die Qualität ihrer historischen 
Forschung und Reichhaltigkeit des gewonnenen Bildmaterials, das sie nach 
langwierigen und erschöpfenden Reisen durch Brasilien und im Ausland 
zusammenbringen konnten. Ein Werk dieses Ausmaßes zusammenzustellen 
bedeutet eine große Herausforderung. Für ihre Ausdaner und Bemühung, 
das Projekt mit Forschern, Bewohnern Blumenaus und all jenen zu teilen, 
die ein Interesse am kulturellen Erbe der Stadt haben, möchten wir ihnen 
besonders danken.

Mit Sicherheit werden nur wenige Städte eine Wiedergabe ihrer eigenen 
Geschichte in einer derartig hochwertigen Darstellung vorweisen können.

Wir möchten Sie herzlichst einladen an diesem interessanten 
Ausflug durch die Vergangenheit der Kolonie Blumenau 
teilzunehmen!

Marcos schroeder

Presidente do instituto Histórico de Blumenau
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Blumenau, c. 1900

No 1º plano, foz do ribeirão Garcia, com ponte à direita. Casa da Municipalidade; Casa de Comércio 
Alwin Schrader (enxaimel); Cia. de Navegação Fluvial; Rua das Palmeiras; Hotel Schreep (Lüders, 
Brasil); Casa de Comércio e Residência de Louis Sachtleben; Dr. Todt; Dr. Faust; Padaria Kuehn;  
Casa de Comércio e Residência de Carl Wilhelm Jansen.
Im Vg., Garcia-Mündung mit Brücke rechts. Gemeindehaus; Handelshaus A. Schrader (Fachwerk); 
Reederei; Palmenallee; Hotel Schreep (Lüders, Brasil); Geschäfts- und Wohnhaus L. Sachtleben;  
Dr. Todt; Dr. Faust; Bäckerei Kuehn und Geschäfts- und Wohnhaus C. W. Jansen.
Photo eugen currlin  acervo / SaMMlung  B. K. Kadletz
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Eugen Currlin - 1900
Frederico Guilherme Busch
Robert Gernhard

Giacomo Vicenzi - 1902
Otto Stange - 1903
Dr. Wilhelm Lacmann

Gustav Arthur Koehler
Ernst von Hesse-Wartegg - 1913
Alfred Baumgarten

Colônia Hansa-Hammonia
Eduardo Hoerhann - 1914
Indígenas do Itajaí - 1915
Visita à Reserva Duque de Caxias - 1919
Visita de Adolpho Konder
Gunther Plüschov - 1928
Teatro Frohsinn - Die Schnauze

Max Humpl - 1912 / 1939
Giuseppe Julianelli - 1925
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Blumenau, c. 1920

Rua XV de Novembro. Interior da Livraria 
& Importação de Eugen Christian Currlin 
(por trás do balcão).
XV-Novembro-Straße. Innenansicht der 
Buchhandlung und des Importgeschäfts 
von E. C. Currlin (hinter dem Tresen).
acervo / SaMMlung  l. currlin JaPP

Anúncio de produtos Natalinos como: uvas 
passas, ameixas, figos, amêndoas, nozes, 
avelãs, chocolates em pó e biscoitos de 
chocolate, balinhas de hortelã, torradas 
açucaradas, chás, queijo-bola holandês, 
tomates, sardinhas, etc.
Álbuns de Fotografia com e sem música, 
mais de 100 unidades.
Gravatas masculinas e femininas, mais de  
mil unidades.
Grande sortimento de livros: de contos, 
textos juvenis e livros ilustrados.
A liquidação de todos os meus produtos  
será prolongada até minha partida para a 
Europa. Os produtos novos serão vendidos  
a preços mais atrativos possíveis. 
Eugen Currlin.

Página ao lado / Seite gegenüber

Grande liquidação no comércio de Eugen 
Currlin - próximo da Igreja Católica.
Großer Ausverkauf bei Eugen Currlin  
in der Nähe der Katholischen Kirche.
acervo / SaMMlung  a. h. BluMenau



Eugen Christian Currlin 1900

Eugen Christian Currlin nasceu em Waiblingen/Baden-Württenberg (Alemanha) em 9 de março 
de 1848, vindo a falecer em 31 de dezembro de 1928 em Blumenau, aos 80 anos de idade. Foi 
casado com Willelmine Emma Hadlich, nascida em Blumenau em 1859. Viriam a se divorciar 

em 1902. Eugen Currlin foi proprietário de livraria e comércio de importações, situada na Rua XV 
de Novembro em Blumenau. Residia também neste endereço e a situação deste imóvel naquela rua é 
facilmente identificável através de um dos seus postais. Nos últimos anos do século XIX ele comercializava 
postais e louças com fotos da cidade. Encontramos em São Paulo, através de uma colecionadora, um destes 
pratos onde uma foto da Rua XV de Novembro está gravada no fundo (pg 453). 

Otto Stange, em sua resenha de 1903, refere-se à Livraria Currlin: “Subimos os oito degraus 
da escadaria defronte à livraria do Sr. Eugen Currlin “ – O senhor deseja?”. “ - Algumas vistas de 
Blumenau, naturalmente.” “ - Tenho aqui a Rua das Palmeiras, a Casa dos Atiradores, a Ponte 
do Garcia, aqui uma bela vista do Morro do Aipim, aqui outra da rua principal, com o Canal 
do Blohm no início, aqui o porto de Blumenau com o vapor Progresso e veja só como é nítida, 
reconhece-se o comandante Gustav Hackländer em conversa com o primeiro maquinista Josef Gall. 
Custam apenas 300 réis cada, mandei fazê-los na Alemanha...” O comércio de postais tornara-
se uma constante e ele, primeiramente, imprimia-os em Leipzig, para onde ia constantemente. 
Desta série de Leipzig consta nos versos dos postais: Verlag der Buchhandlung Eugen 
Currlin in Leipzig. Lá, tinha como parceiro o fotógrafo alemão Hermann Walter.

Mais tarde, Currlin adquiriu maquinário de tipografia e passou a imprimir 
seus postais e trabalhos gráficos: Verlag der Buchhandlung Eugen Currlin, 
Blumenau. Editou também postais utilizando fotografias de B. Scheidemantel. 
Nesta época, final do Séc. XIX, ele passou a fotografar também Desterro 
(denominada Florianópolis, por decreto, em 1º de outubro de 1894).

Em torno de 1910, Eugen abriu uma filial em Itajaí, com livraria, 
gráfica e comércio de importações: Eugen Currlin, Livreiro Editor, 
Blumenau & Itajahy. Mais tarde, nos anos 1930-40 estes postais eram 
realizados por um de seus filhos – Immanuel Currlin. 

A importância de Currlin para o progresso de Blumenau é 
inimaginável. Levava com suas fotos a cidade para a Europa e América, 
estimulava o interesse por este Novo Mundo, passava com suas imagens 
uma mensagem mais forte que qualquer texto escrito. Da mesma forma que 
divulgou o Vale do Itajaí, o mesmo ocorreu com a capital Desterro.

Dedicamos este capítulo à memória de Eduardo Schmitt, meu colega de 
ginásio no Colégio Santo Antonio (1955-58), ele que foi um estudioso de 
Eugen Currlin.

C A P Í T U L O  V I
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Immanuel Currlin, filho de Eugen. 
I. Currlin, Eugens Sohn.
acervo / SaMMlung  l. currlin JaPP

Lampiões de temporal com 
luminosidade inédita, prática 
para qualquer colono.  
Eugen Currlin.
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Blumenau, c. 1900

Rua XV de Novembro.  
À esquerda, Gross, Hering, 
Husadel, Baumgart e Hotel 
Freygang. À direita, Brandes. 
Ao fundo, Igreja Católica. 
XV-Novembro-Straße.  
Links, Gross, Hering, Husadel, 
Baumgart und Hotel Freygang. 
Rechts, Brandes. Im Hg., 
Katholische Hauptkirche.
edição / herauSgeBer e. currlin

acervo / SaMMlung B. K. Kadletz

Liquidação do estoque de EUGEN 
CURRLIN, Livraria e Importação.
Livros, Revistas, Partituras musicais 
e produtos de todo tipo, provenientes 
da Alemanha, em troca de modestos 
encargos.
NB. Jornais e Revistas chegam via 
correio da Alemanha de 3 a 4 vezes por 
mês, sendo distribuídos imediatamente. 
A aquisição de caixas torna-se bem 
mais barata, mas leva de 5 a 6 semanas 
até sua chegada da Alemanha, sendo 
que somente após esse período é que 
poderão satisfazer seus assinantes.
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Antes da Proclamação da República em 1889, a rua principal 
era chamada de Haupstraße, depois Rua do Itajaí e, em 1890, 
Rua XV de Novembro. As antigas denominações usadas eram: 
Vorstadt (Entrada da Cidade), Stadtplatz (Centro), Hauptstraße 
(Rua Principal), Palmenallee (Rua das Palmeiras), Affenwinkel 
(Recanto dos Macacos), Kaiserstraße (Rua do Imperador), 
Gespensterstraße (Rua do Fantasma), Altona (Itoupava Seca), etc.

Vor der Gründung der brasilianischen Republik im Jahr 1889 
war die wichtigste Verkehrsader die Hauptstraße, später Itajaí-
Straße, ab 1890 in XV-Novembro-Straße umbenannt. Die früheren 
Ortsbezeichnungen waren Vorstadt (Eingang zur Stadt), Stadtplatz 
(Zentrum), Hauptstraße, Palmenallee, Affenwinkel, Kaiserstraße, 
Gespensterstraße, Altona, usw.

Para conhecimento!  
Aos meus caros clientes comunico que a partir de 
hoje aceito como forma de pagamento produtos 
coloniais como açúcar, cachaça, feijão, milho,  
arroz, manteiga e banha. Blumenau, 14.7.1883.  
Eugen Currlin, ao lado da Igreja Católica.
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A casa de dois andares, uma das poucas da rua principal, pertencia ao comerciante Carl 
Gottfried Gustav Baumgart. Em frente, no lado oposto da rua ficava o prédio do antigo Club 
Germania, local onde se reuniam os velhos blumenauenses para o seu Skat e sua cerveja 
vesperal. Uma figura típica que pontualmente, pelas 5 horas da tarde passava ali era o velho 
Blohm, que com passos lentos, apoiado em sua bengala com castão de marfim, se dirigia ao 
Club Germania. Nenhum menino deixava de tirar o chapéu perante aquele varão, que gozava  
o respeito de todos por sua retidão e honestidade. 

Das zweistöckige Haus war eines der wenigen Gebäude in der Hauptstraße und gehörte dem 
Geschäftsmann C. G. G. Baumgart. Auf der gegenüberliegenden Straßenseite befand sich der 
alte Club Germania, wo sich die betagten Blumenauer Herren zum Skat und ihrem Vesper-Bier 
trafen. Ein typischer Stammgast, der pünktlich um 5:00 Uhr nachmittags erschien, war der Alte 
Blohm, der sich mit langsamen Schritten auf seinem Gehstock mit Elfenbeingriff stützte, auf 
seinem täglichen Gang zum Club Germania. Kein Junge vermied es vor jenem alten stattlichen 
Herrn, der als Sinnbild für Aufrichtigkeit und Ehrlichkeit galt, seinen Hut zu lüften.

       Frederico Kilian

Blumenau, c. 1900

Rua XV de Novembro. Casa de negócio e 
moradia de Gustav Baumgart. Construida 
em 1899, passou mais tarde para a família 
Grossenbacher. Demolida c. 1975.
XV-Novembro-Straße. Geschäfts – und 
Wohnhaus von G. Baumgart. Erbaut im 
Jahr 1899, ging es später an die Familie 
Grossenbacher. Niederriss ca. 1975.

Página ao lado / Seite gegenüber

Rua XV de Novembro. Casa de negócio  
e residência de E. Currlin, c. 1900. 
XV-Novembro-Straße. Geschäfts –  
und Wohnhaus von E. Currlin.
edição / herauSgeBer e. currlin

acervo / Sammlung  a. J. Salatini, SP
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Por trás da Igreja Católica se encontra a construção colossal do Convento dos 
Franciscanos, o qual, de origem modesta, em poucos anos se desenvolveu 
extraordinariamente. E a rua continua para dentro do município surgindo as propriedades 
rurais, alternadas com casas comerciais. Salientam-se as propriedades dos engenheiros 
Kleine e Krohberger, e do proprietário da cervejaria Rischbieter. Da rua principal, perto  
do Porto, ramifica-se a Rua das Palmeiras majestosa, o orgulho de toda a Blumenau.  
As maravilhosas palmeiras reais são as “tílias” de Blumenau. Na Rua das Palmeiras está 
a Vila Probst e a Nova Escola Alemã, e no outro lado, o Hotel Lüders (Schreep, Brasil) e a 
sede social do Teatro Frohsinn e o Grande Hotel de propriedade do Sr. Willy Bechert.

Hinter der Katholischen Kirche befindet sich das kollossale Gebäude des Franziskaner-
Klosters, welches sich aus bescheidenen Ursprüngen zu stattlichen Ausmaßen 
entwickelte. Von der Stadt aus führt eine Landstraße zu ländlichen Höfen und 
abwechselnden Geschäftshäusern. Herrausragend sind die Höfe der Ingenieure Kleine  
und Krohberger, sowie des Eigentümers der Brauerei Rischbieter. Von der Hauptstraße 
zweigt sich in der Nähe des Hafens die Palmenallee ab, die in ihrer Pracht den ganzen 
Stolz der Stadt Blumenau darstellt. Die herrlichen Palmen sind die “Linden” Blumenaus.  
In der Palmenallee liegt die Villa Probst und die Neue Deutsche Schule, und gegenüber 
das Hotel Lüders (Schreep, Brasil), sowie der Sitz des Theaters Frohsinn und das  
Grande Hotel des Eigentümers Willy Bechert.
        Franz Giesebrecht

Blumenau, c. 1900

Rua XV de Novembro. Casa de negócio e moradia 
de Gustav Baumgart. Ao fundo, Hotel Freygang e 
Igreja Matriz Católica. Em frente, no lado oposto 
da rua, estavam as casas Brandes, Reinert & 
Grossenbacher, Brockes, G. A. Koehler e Club 
Germania. À esquerda, Relojoeiro Paul Husadel.  
Em 1901, Husadel adquiriu esta casa de Paul 
Hering e estabeleceu sua relojoaria que funcionava 
em frente (casa de Rothbarth), inaugurando-a em 
4.1.1902.
XV-Novembro-Straße. Geschäfts - und Wohnhaus 
von G. Baumgart. Im Hg., Hotel Freygang und 
Katholische Kirche. Auf der gegenüberliegenden 
Straßenseite befanden sich die Häuser Brandes, 
Reinert & Grossenbacher, Brockes, G. A. Koehler 
und Klubhaus Germania. Links, Paul Husadel 
Uhrmacher. Er kaufte dieses Haus von Paul Hering 
und richtete hier sein Geschäft ein, das bis dahin auf 
der gegenüber liegenden Straßenseite funktionierte. 
Das neue Geschäftshaus wurde am 4.1.1902 
eingeweiht.
acervo / Sammlung  B. K. Kadletz
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Grande Exposição  
de Brinquedos!  
Preços baratos. 
Gustav Baumgart.

Blumenau, c. 1904

Familia Baumgart. Carl Gottfried Gustav Baumgart (Posen, Schlesien, 1857 - 
Blumenau, 1927) era filho de Johann Carl Gottfried Baumgart e Friederike Luise 
Altmann Baumgart. Destacado comerciante, casou-se com Mathilde Odebrecht 
(1866-1904), filha de Emil Odebrecht e Bertha Bichels Odebrecht. Tiveram 12 
filhos: Emil (Bl. 25.6.1889 / RJ 9.10.1943), Rudolf (Bl. 15.3.1891 / RJ 8.9.1943), 
Hermann (Bl. 3.10.1892 / SP 19.12.1975), Oswald (Bl. 25.3.1894 / RJ 24.4.1969), 
Bertha (Bl. 20.4.1895 / SP 13.9.1957), Richard (Bl. 27.6.1896 / SP 9.9.1972), Otto 
(Bl. 11.9.1897 / SP 10.2.1973), Luiz (Bl. 23.11.1898 / Bl. 14.5.1902), Luise (Bl. 
3.2.1900 / RJ 23.10.1980), Anna (Bl. 11.9. 1901 / RJ 26.11.1988), Auguste (Bl. 
1.11.1902 / Bl. 10.9.1987) e Curt (Bl. 27.9.1904 / Bl. 17.2.1908). Mathilde viria a 
falecer pós-parto com a idade de 38 anos em 9.10.1904. Emil, neto mais velho de 
Emil Odebrecht, é o “pai do concreto armado” no país. Seu pai, Carl G. G. Baumgart 
faleceu de ataque cardíaco, aos 70 anos, em 4.11.1927.
Familie Baumgart. Carl G. G. Baumgarts Eltern waren Johann C. G. Baumgart und 
Friedrike L. A. Baumgart. Als herausragender  Geschäftsmann ehelichte er Mathilde 
Odebrecht (1866-1904), Tochter des Emil Odebrecht und Bertha B. Odebrecht. Das 
Paar hatte 12 Kinder: Emil, Rudolf, Hermann, Oswald, Bertha, Richard, Otto, Luiz, 
Luise, Anna, Auguste und Curt. Mathilde starb im Alter von 38 Jahren am 9.10.1904 
an den Folgen einer weiteren Geburt. Emil, ältester Enkel des Emil Odebrecht, gilt als 
Vater des brasilianischen Betons. Carl G. G. Baumgart starb an Herzschlag im Alter 
von 70 Jahren, am 4.11.1927.
acervo / Sammlung  MarcoS Schroeder
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Blumenau, c. 1900

Interior da Igreja Católica
Innenansicht der Katholischen Kirche
edição / herauSgeBer e. currlin

acervo / Sammlung  B. K. Kadletz

Atrás da Igreja Matriz Católica erguia-se o morro do velho cemitério, que não chegou a ser o “descanso 
eterno” dos restos dos habitantes Católicos, falecidos até 1920. Quem ainda sabe dos nomes 
daqueles que ali foram levados ao sepulcro, sob as sombras das majestosas palmeiras e dos frondosos 
cipestres? Em vão procurarás aquele banco no alto da colina onde tantos dos velhos se sentavam para 
observar a vida que se desenrolava na Rua da Lingüiça e meditar sobre a paz reinante naquele recanto 
sagrado no centro da Colônia.

Hinter der Katholischen Hauptkirche befand sich der Hügel des alten Friedhofes, der jedoch nicht lange 
als “ewige Ruhestätte” für die bis 1920 verstorbenen Katholiken diente. Wer kennt noch die Namen all 
derer, die dort im Schatten großartiger Palmen und Zypressen beigesetzt wurden? Vergebens suchst Du 
nach jener alten Bank auf dem Hügel, wo sich die Alten niederließen um das Treiben in der Wurststraße 
zu beobachten und in der Ruhe jenes heiligen Plätzchens im Zentrum der Kolonie zu meditierem.

        Frederico Kilian
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Um grupo de blumenauenses sob a presidência do Eng. Emil Odebrecht, inaugurou a 31 de 
maio de 1903, domingo de Espírito Santo, o Monumento à fundação do Município e aos 
primeiros 17 imigrantes. A pedra fundamental fora lançada há três anos, por ocasião dos 
50 anos da Cidade. Projeto de Ermínio Stinghen.

Am 31. Mai 1903 (am Sonntag des “Heiligen Geistes”) weiht eine Gruppe Blumenauer Bürger 
unter Vorsitz des Ingenieurs E. Odebrecht das Denkmal zu Ehren der Stadtgründung und ihrer 
ersten 17 Einwanderer ein. Die Grundsteinlegung war bereits 3 Jahre zuvor erfolgt, am 50.sten 
Geburtstag der Stadt. Entwurf von E. Stinghen.

Página ao lado / Seite gegenüber

Blumenau, 1903

Praça da Municipalidade. Inauguração do 
monumento ao Dr. Blumenau. 
Rathausplatz. Enthüllung des Monuments zu 
Ehren Dr. Blumenaus.
acervo / Sammlung  B. K. Kadletz

Blumenau, 1900

Lançamento da Pedra Fundamental do 
Monumento ao Dr. Blumenau.  
Ao fundo, Casa da Municipalidade.
Grundsteinlegung des Ehrendenkmals   
Dr. Blumenaus. Im Hg., Gemeindeverwaltung.
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Em 1907 a população da Blumenau era de 60 mil 
habitantes, assim formada: 58.410 brasileiros, 1.295 
alemães, 150 austríacos, 60 russos, 35 suíços e 50 
de outras nacionalidades. Deste total, 29.581 eram 
Evangélicos, 24.947 Católicos, 298 Adventistas, 126 
Batistas e 48 de outros credos.

Im Jahr 1907 zählte die Bewölkerung Blumenaus 
60 Tausend Einwohner, davon 58.410 Brasilianer, 
1.295 Deutsche, 150 Österreicher, 60 Russen, 35 
Schweizer und 50 anderer Nationalitäten. Von dieser 
Gesamtzahl waren 29.581 evangelischen Glaubens, 
24.947 Katholiken, 298 Adventisten, 126 Baptisten 
und 48 anderer Glaubensbekenntnisse.
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Página ao lado / Seite gegenüber

Blumenau, c. 1910

Municipalidade e Cadeia, à direita.
Rathaus und Gefängnis, Gebäude rechts.
edição / herauSgeBer e. currlin

acervo / SaMMlung B. K. Kadletz

Blumenau, c. 1905

Porto. Enchente do Rio Itajaí-açu. 
Hotel Holetz (1); Escola Pública 
Feminina (2); loja de Wilhelm 
Scheeffer (3); casa de Franz Maas (4).
Hafen. Flut des Itajaí-açu-Flusses. 
Hotel Holetz (1); Öffentliche 
Mädchenschule (2); Geschäftshaus W. 
Scheeffer (3); Haus des F. Maas (4).
edição / herauSgeBer e. currlin

acervo / Sammlung  a. J. Salatini, SP

Barato! Barato! Barato! 
Instrumentos musicais: violinos, 
flautas, harmônicas, concertinas, 
acordeões, gaitas de boca e peças 
de violino. Artigos de couro, bolsas 
de mão, sacolas, carteiras, álbuns 
de fotografia dos mais simples 
aos mais elegantes, leques, etc. 
Chapéus de feltro, sombrinhas e 
guardas chuvas elegantes, cartas 
de apadrinhamento e cartões de 
felicitação, caixas para serras 
manuais e ferramentas.  
Hermann Rüdiger Senior.



421

Das neue Gefängnisgebäude besteht bereits; seine Inneneinrichtung 
entspricht, was Bequemlichkeit und Hygiene angeht, durchaus dem 
Zweck, für den es errichtet wurde. Hier befinden sich ein Raum für 
Verhöre, eine Küche für die Polizei-Mannschaft sowie eine weitere 
für den Gefängniswärter. Eine Treppe führt zum Obergeschoss 
und zu den Unterkünften der Polizisten; eine weitere führt von der 
Küche zu den Wohnräumen des Wärters und seiner Familie. Die 
Gefängniszellen befinden sich im hinteren Teil des Gebäudes - 
insgesamt eine größere und fünf kleinere. Jede Zelle verfügt über 
ein Klobecken mit Abfluss, so dass die Gefangenen nicht mehr wie 
früher ihre vollen Eimer in Begleitung eines Polizeibeamten über 
die Straße tragen müssen, da es nun eine Sickergrube gibt, die 
etwas entfernt mit den Zellen über eine unterirdische Kanalisation 
verbunden ist. Es gibt ebenfalls ein Badezimmer mit Badewanne und 
Dusche, dessen Wasser in einen Tank gepumpt wird, welcher sich 
im oberen Teil des Gebäudes befindet.
   
    der Urwaldsbote – no 36 de 31.10.1908

O novo prédio da Cadeia pública acha-se concluído e suas 
instalações, mormente quanto ao conforto e higiene  
correspondem à necessidade e fins a que se destina. Há uma  
sala para as inquirições, uma cozinha para o destacamento  
policial e outra para o carcereiro. Uma escada dá para o piso 
superior onde é o alojamento dos policiais e outra partindo da 
cozinha, leva aos cômodos que servem de moradia ao carcereiro 
e sua família. As celas estão situadas na parte dos fundos, sendo 
uma grande e cinco menores. Cada cela tem um vaso sanitário  
com caixa de descarga, de forma que não é mais necessário 
os presos atravessarem a rua, sob vigilância dos soldados para 
despejar os baldes com fezes, pois há uma fossa construída a  
certa distância do prédio, ligada por canalização às celas. Há 
também um quarto de banho com banheira e chuveiro.  
A água para o chuveiro e banheiro é bombada para uma caixa 
d’água na parte superior do prédio. Desta forma as condições  
de higiene nada deixam a desejar.
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Página ao lado / Seite gegenüber

Blumenau, c. 1900

Vapor Blumenau atracado no Porto 
Dampfer Blumenau vor Anker im Hafen
edição / herauSgeBer e. currlin

acervo / Sammlung  M. Marchetti

Blumenau, c. 1890

Rua Itajaí. Primeiro Hospital Santo Antonio. 
Itajaí-Straße. Erstes St. Antonius Krankenhaus.
edição / herauSgeBer e. currlin

acervo / SaMMlung B. K. Kadletz

Em 1865, um grupo de imigrantes resolveu fundar uma Sociedade de Auxílio aos Enfermeiros / 
Franken Unterstuetzungsverein, onde cada associado pagava uma taxa de 500 réis e tinha direito 
a tratamento médico e a remédios com abatimento de preço. O 1º médico da Colônia foi  
Dr. Bernhard von Knoblauch, formado em Jena (Alemanha), assumindo em 16.1.1863. Em 1872, 
com seu falecimento, assumiu Karl Wilhelm Friedenreich, até a chegada de Karl T. Rechsteiner, 
suíço, há 25 anos no Brasil e que viria a falecer um ano depois, em 1873. Substituiu-o Claus 
Friedrich Jebe, que também faleceu logo em seguida, em 1874. Dois anos depois, assumia o 
posto Dr. Franz Volloton e o farmacêutico Dr. Wilhelm Eberhard.

Im Jahr 1865 gründete eine Immigranten-Gruppe den Verein zur Unterstüzung von Krankenpflegern 
(Franken – Unterstützungsverein), bei dem jedes Mitglied für den Betrag von 500 Réis das Recht 
auf ärztliche Behandlung und preisgünstige Medikamente hatte. Erster Arzt der Kolonie war  
Dr. B. von Knoblauch, in Jena ausgebildet, der am 16.1.1863 sein Amt antrat. Nach seinem Tod im 
Jahr 1872 übernahm K. W. Friedenreich den Vorsitz des Vereins, bis zur Ankunft des Schweizers 
K. T. Rechsteiner, der bereits 25 Jahre in Brasilien lebte und ein Jahr später, 1873, verstarb. 
Nachfolger wurde C. F. Jebe, ebenfalls kurz darauf  im Jahr 1874 verstorben. Zwei Jahre später 
übernahmen  diesen Posten Dr. F. Volloton und der Apotheker Dr. W. Eberhard.
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Der erste Dampfer Progresso war von 1879 bis 1912 in Betrieb. Im Jahr 
1889 brachten die Geschäftsleute H. Grewsmühl und H. Hering Jr. einen 
kleinen Dampfer nach Blumenau, dem sie den Namen Jahn gaben. 
Im Juni 1895 wurde ein weiteres Schiff erworben. Die Geschäfte der 
Flussgesellschaft entwickelten sich und verlangten nach einem weiteren 
Dampfschiff, das auf den Namen der Stadt – Blumenau, getauft wurde. 
Bei der Schiffstaufe befand sich der Governeur H. P. da Luz an Bord, der 
gekommen war, um am Schützenfest teilzunehmen. Die ersten Kapitäne 
waren J. Kuhlmann, C. Krubeck (im Jahr 1909 erschossen) und Gustav 
Hackländer (bis 1927). Die 72 Kilometer lange Strecke zwischen Blumenau 
und Itajaí wurde in ca. 7 Stunden flussabwärts zurückgelegt; flussaufwärts 
brauchte man dagegen 9 bis 12 Stunden. Der Dampfer Blumenau hatte 
eine Länge von 28 Meter und diente der Stadt über mehr als 50 Jahre. 
Auf diesem Schiff kamen viele Tausend Einvanderer aus 19 Nationen nach 
Blumenau. Am 26.6.1910 wurde ein neuer Dampfer aus Deutschland 
erworben: das Schiff Richard Paul. Die Fahrtkosten betrugen erster Klasse 
5 Tausend Réis und 3 Tausend Réis zweiter Klasse.

O primeiro vapor, o Progresso, funcionou entre 1879 e 1912.  
Em 1889, os comerciantes H. Grewsmühl e H. Hering Jr. haviam 
trazido para Blumenau um pequeno vapor batizado com o nome 
de Jahn. Em junho de 1895, mais um vapor foi adquirido. 
Os negócios da Companhia Fluvial prosperavam e a demanda 
exigia outro vapor. Foi batizado com o nome da Cidade – 
Blumenau. Nesta ocasião, estava a bordo o Governador Hercilio 
Pedro da Luz, que vinha para assistir à Festa dos Atiradores. 
Os primeiros comandantes foram Johann Kuhlmann, Carl 
Krubeck (assassinado a tiro em 1909) e Gustav Hackländer  
(até 1927). O percurso de 72 km entre Itajaí-Blumenau levava 
cerca de 7h, rio abaixo; para subir, entre 9 e 12h. O vapor 
Blumenau media 28 m e serviu à Cidade por mais de 50 anos. 
Trouxe a Blumenau milhares e milhares de imigrantes, de 19 
nações. Em 26.6.1910, um novo vapor chegava da Alemanha: 
era o Richard Paul. Os preços praticados eram de 5 mil réis na 
1ª classe e 3 mil réis na 2ª classe.



424

Blumenau, c. 1900

Rua das Palmeiras, Hotel Brasil. Cartão postal colorizado c. 1920.  
Em 1905, um almoço no Hotel Brasil, de Johann Schmidt, saía por 800 réis, onde as diárias 
variavam de 2 a 5 mil réis. A cerveja era vendida na cidade em torno de 250 a 270 réis.  
Foto ao lado: Hotel Brasil e casa de negócios João Zierhold & Puetter. 
Palmenallee, Hotel Brasil. Handkollorierte Postkarte, ca. 1920. 
Im Jahr 1905 kostete ein Mittagessen im Hotel Brasil (Besitzer: J. Schmidt) 800 Réis; eine 
Übernachtung zwischen 2 und 5 Tausend Réis. Ein Bier wurde in der Stadt damals für 250  
bis 270 Réis verkauft. Bild nebenan: Hotel Brasil und Geschäftshaus J. Zierhold & Puetter.

edição / herauSgeBer e. currlin   acervo / SaMMlung B. K. Kadletz



425

Blumenau, c. 1890

Grande Hotel Blumenau de Willy Bechert 
na Rua das Palmeiras.
Grande Hotel Blumenau (Besitzer Willy 
Bechert) in der Palmenallee.
edição / herauSgeBer e. currlin

acervo / Sammlung  a. J. Salatini, SP
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Blumenau, c. 1905

Rua das Palmeiras. Nova Escola Alemã, 
inaugurada em 28.8.1892. Esq./dir.: 
Heinrich Probst (1), Friedrich Blohm (2), 
Rudolf Damm (3), G. August Büchler (4) 
e Pastor Faulhaber (5). Em 1905, dirigida 
pelo Pastor Faulhaber e Prof. Rudolf 
damm, recebia da Associação Escolar 
da Alemanha, novos mestres: Emil 
Döring, G. August Büchler e Friedrich 
Siegel. À direita, casa de Karl Wilhelm 
Friedenreich.
Palmenallee. Neue Deutsche Schule, 
eingeweiht am 28.8.1892. Im Jahr 1905 
erhielt die Schule unter Leitung Pastor 
Faulhabers und Prof. Rudolf Damms über 
ihren Schulverein in Deutschland neue 
Lehrkräfte: Emil Döring, G. A. Büchler  
und Friedrich Siegel. Rechts, Haus von 
Karl Wilhelm Friedenreich.
edição / herauSgeBer e. currlin    
acervo / SaMMlung B. K. Kadletz

Concerto para o bem da “Nova Escola” na Casa 
dos  Atiradores.  Domingo, 1 de Setembro 1889. Início: 
8 horas da noite. Programa: 1ª Parte: 1. Marcha de 
Festa Escolar - de T. Franke. 2. “Vida de Cigano” – 
para Coral Mixto de Schumann. 3. Ouverture de “O 
Poeta e o Colono”, para Piano a 4 mãos – de Suppé.  
4. “O Estudante Mendigo”, para Coral Masculino – 
de J. Otto. 5. “O Pequeno Vale da Terra Natal”, para 
Coral Mixto – de Abt. 6. Ouverture  - de Mozart.  
2ª Parte: 7. Peça da Ópera “A Poção do Amor”.  
8. “Coral dos Campesinos”, das Estações do Ano – de 
Haydn. 9. “Trigêmeos” , Terceto Cômico – de Genée. 
10. Ouverture  do “Califa de Bagdá”, para Piano a 4 
mãos – de Boieldieu. 11. “No Verão” , para Coral Mas-
culino – de J. Otto. 12. “Se ainda tiveres uma mãe”, 
Solo para Pistão – F. Neumann. Baile após o concerto.  
Ingresso para Homens : 1$000 Rs. Para Damas: 500 
Rs. Para doações voluntárias não haverá limites. 
Ingressos a retirar com os Srs. H. Probst e H. Hering 
Senior, e à noite no caixa.
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Blumenau, c. 1905

Rua das Palmeiras. Companhia de Navegação Fluvial (1); casa de Karl Wilhelm 
Friedenreich (2), onde moraram depois Elesbão Pinto da Luz (1883)  
e August Zittlow (1893 até sua morte em 1945); Nova Escola Alemã (3), 
prédio maior com crianças à frente. Demolida c. 1960. Ao fundo, casa de Victor 
Gärtner (4), hoje, Museu Colonial.  
“Fundada em 1889 e inaugurada em 28.8.1892, a Nova Escola Alemã está 
abrigada num prédio de grande porte, com amplas e claras salas de aula. 
Dirigida pelo Pastor Faulhaber, tem 4 turmas e um total de 118 alunos, entre 
meninas e meninos, além de seus 4 professores. Recebe uma subvenção anual 
do Império Alemão de 1.000 Marcos alemães”. (Franz Giesebrecht)
Palmenallee. Reederei (1); Wohnhaus K. W. Friedenreich (2), in welchem 
später ebenfalls E. Pinto da Luz (1883) und A. Zittlow (1893-1945) residierten. 
Neue Deutsche Schule (3), größeres Gebäude mit Kindern, bereits abgerissen. 
Niederriss ca. 1960. Im Hg., Haus von V. Gärtner (4), heute Kolonialmuseum. 
“Die Neue Deutsche Schule, gegründet 1889, nahm am 28.8.1892 in einem 
großen Gebäude ihren Betrieb auf, mit großen und hellen Unterrichtsräumen. 
Unter Leitung Pastor Faulhabers und Hilfe von 4 weiteren Lehrkräften waren 
118 Schüler beiden Geschlechts in 4 Gruppen eingeteilt. Die Schule erhielt eine 
jährliche Unterstützung des Deutschen Reiches von 1.000 Reichsmark”.  
(F. Giesebrecht)
edição / herauSgeBer e. currlin   acervo / Sammlung  a. J. Salatini, SP

TEATRO FROHSINN
Sábado, 20.11.1926, 8h30’.
Grande Noite Sensacional com 
o conhecido hipnotizador e 
telepata Bruno Semrau.
Turnê pela América Latina 
após sucesso na Europa. 
Experimentos originais no 
campo da hipnose, sugestão 
e telepatia com leitura de 
pensamentos.  
Entrada 2$200, inclusive taxas.
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Blumenau, c. 1900

A Sociedade de Atiradores Blumenau completou em 2 de 
setembro de 1909 seus 50 anos de existência. É a mais 
antiga Sociedade do gênero no país. Hoje, no local,  
próximo à Rua das Palmeiras, está o Tabajara Tênis Clube.

Der Schützenverein Blumenau feierte am 2. September  
1909 sein 50-jähriges Bestehen. Es handelte sich um den 
ältesten Verein dieser Art in ganz Brasilien. Heute  
befindet sich am gleichen Ort  in der Nähe der 
Palmenallee der Tabajara Tennis-Klub.
edição / herauSgeBer e. currlin   acervo / SaMMlung B. K. Kadletz

Leilão!! Domingo, 17 de Maio, às 9h na Casa dos Atiradores serão  
leiloados utensílios domésticos, ferramentas, cartuxos de revólver, 
correntes para cães, etc.



429

Blumenau, c. 1900

Igreja Evangélica. À direita,  
Casa do Pastor; à esquerda,  
Casa do Coveiro. 
Evangelische Kirche. Rechts,  
Pfarrhaus; links, Haus des  
Totengräbers.
edição / herauSgeBer e. currlin

acervo / SaMMlung B. K. Kadletz

Na Rua do Garcia eleva-se no meio de uma vegetação opulenta a Igreja Evangélica, com a casa 
paroquial. Um pouco adiante, chega-se à propriedade do engenheiro Odebrecht, que se destaca 
pelas suas belas árvores exóticas no jardim. O Hospital está situado na rua que vai para Gaspar, bem 
como o Manicômio e a Loja Maçônica. Numa rua transversal da Rua das Palmeiras está a grande 
casa comercial de Gustav Salinger & Cia. e a Farmácia de Reinhold Anton. Na próxima rua paralela à 
Palmenallee, está a pequena cadeia de Blumenau e a bela Vila do Cônsul Sr. Salinger. Escondido dentro 
da vegetação, na base de uma encosta, está o Schützenhaus (Casa dos Atiradores). Estive muito bem 
alojado no Hotel Schreep (mais tarde, Lüders, Brasil).

In der Garcia-Straße befindet sich inmitten üppiger Vegetation die Evangelische Kirche, mit anliegendem 
Pfarrhaus. Etwas weiter gelangt man zum Besitz des Ingenieurs Odebrecht, welcher sich durch seine 
schönen exotischen Bäume besonders hervorhebt. Das Krankenhaus befindet sich auf der Landstraße 
zum Nachbarort Gaspar, ebenso wie die Irrenanstalt und die Loge der Freimaurer. In einer Querstraße zur 
Palmenallee liegt das große Geschäftshaus G. Salinger & Co. und die Apotheke R. Anton. In der ersten 
Parallelstraße zur Palmenallee befindet sich das kleine Blumenauer Gefängnis sowie die herrschaftliche 
Villa des Konsuls Salinger. Verborgen in dichter Vegetation am Fuße einer Anhöhe liegt das Schützenhaus. 
Ich selbst fand eine sehr gute Unterkunft im Hotel Schreep (später Lüders, Brasil).

        Franz Giesebrecht



430

Página ao lado / Seite gegenüber

Blumenau, c. 1895

Rua das Palmeiras. Postal idêntico ao da página anterior, porém, colorizado, em Blumenau.  
O aproveitamento do espaço do postal para o envio de notícias chegava a este caos...  
De Blumenau para a “Querida Tilda”, em 13 de fevereiro de 1906.  
Palmenallee. Postkarte von Blumenau wie auf Bild oben, jedoch handkolloriert. Die Nutzung 
verfügbarer Schreibfläche auf Postkarten zur Versendung von Nachrichten nahm chaotische 
Ausmaße an. Aus Blumenau an “Liebe Tilda”, am 13. Februar 1906.
edição / herauSgeBer e. currlin   acervo / Sammlung  a. J. Salatini, SP

Blumenau, c. 1895

Rua das Palmeiras. À esquerda, casas de Wendeburg e Gärtner; Escola Nova Alemã.  
À direita, ao fundo, Hotel Schreep; Meyer & Spierling (já demolida), onde seria construído  
em 1896 o Teatro Frohsinn. Foto ao lado, caldo de cana na entrada da Rua das Palmeiras.
Palmenallee. Links, Geschäftshaus Wendeburg und Gärtner; Neue Deutsche Schule.  
Im Hg., rechts, Hotel Schreep; Meyer & Spierling (bereits abgerissen), an dessen Stelle  
1896 das Theater Frohsinn erbaut wurde. Bild nebenan, Verkauf von Zuckerrohrsaft am 
Eingang zur Palmenallee.
edição / herauSgeBer e. currlin

acervo / Sammlung  a. J. Salatini, SP e B. K. Kadletz
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Segundo e último Concerto Popular do  
Cantor de Câmera ERNST U. OVERLACK.
Domingo, dia 20 Fevereiro, às 8½h no  
Teatro Frohsinn.  Apresentação:  
1. “Espírito Santo”, de Löwe 
2. “O Reconhecimento”, de Löwe  
3. “Heidelberg Antiga”, de Jensen 
4. “Eu te Amo”, de Beethoven 
5. “Do Reno o Vinho”, de Reibiger 
6. “O Bebão da Silésia e o Diabo”,  
     de Reibiger  
7. “O que devo dar de Presente  
     à minha Tia”, de Lazarus 
8. “O Pastor de Ohnewitz”, de Schäffer 
9. “A Balada do Rinoceronte”, de Krause.  
Preços: cadeira 2.200; entrada geral 1.100.
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Blumenau, c. 1900

Rua das Palmeiras. À esquerda, casa comercial  
Probst; Wendeburg; Gärtner e Escola Nova Alemã.
Palmenallee. Links, Handelshaus Probst; Wendeburg; 
Gärtner und Neue Deutsche Schule.
edição / herauSgeBer e. currlin

acervo / SaMMlung B. K. Kadletz

Heinrich Probst (Helmstedt, 1843 - Blumenau, 1906) chegou a Blumenau em 1860. Casou-se 
com Caroline Koehler e tiveram 11 filhos. Padeiro de profissão, em 1869 estava na Rua das 
Palmeiras com a Padaria Alameda das Palmeiras. Posteriormente seus negócios expandiram-
se para Livraria e Papelaria. Por fim, passou para o ramo de ferragens, que seus filhos e 
netos o sucederam. Em agosto de 1884, com a partida em definitivo do Dr. Blumenau para 
a Alemanha, ficou como seu procurador. Com a emancipação de Blumenau e consequente 
elevação a Município, entrou na Política e, entre 1893-95, foi Superintendente Municipal.

Heinrich Probst (Helmstedt, 1843 - Blumenau, 1906) kam im Jahr 1860 nach Blumenau. Er 
ehelichte Caroline Koehler, mit welcher er 11 Kinder zeugte. Als gelernter Bäcker gründete er 
1869 in der Palmenalle die Bäckerei Alameda das Palmeiras (Palmenallee). Später erweiterte 
er sein Geschäft  zur Buchhandlung und zum Schreibwarenladen. Danach wechselte er 
nochmals zum Eisenwarenhandel, den seine Kinder und Enkel übernahmen. Nach Rückkehr Dr. 
Blumenaus nach Deutschland wirkte er als dessen Generalbevollmächtigter. Nach Gründung 
der Stadt Blumenau trat er in die Politik ein und übernahm zwischen 1893 und 1895 das Amt 
des Stadtintendanten.
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Blumenau, c. 1915

Início da Rua XV de Novembro com Rua Itajaí 
transversal ao fundo, caminho para Gaspar.  
À direita, casa de negócio Salinger  
& Sachtleben.  Ao fundo, Villa Probst e   
A. Schrader. À esquerda, em 2 andares,  
Hotel Estrela e Casa Carl Jansen & Schmidt. 
Anfang der XV-Novembro-Straße, mit 
querlaufender Itajaí-Straße im Hg. Weg nach 
Gaspar. Rechts, Geschäftshaus Salinger und 
Sachtleben. Im Hg., Villa Probst und Schrader. 
Links, das zweitöckige Hotel Estrela und 
Geschäftshaus C. Jansen & Schmidt.
edição / herauSgeBer e. currlin

acervo / SaMMlung B. K. Kadletz

O Concerto anunciado para o   
dia 1o de Julho será transferido  
para o domingo, dia 8, sob  
qualquer condição meteorológica. 
Família Omacht. 
Revendedores podem adquirir 
Bombons, de gosto maravilhoso,  
na Confeitaria Katz. 
Teatro Frohsinn.
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Blumenau, c. 1900

Rua Alwin Schrader. Residência e Consulado Alemão, presidido pelo Sr. Gustav Salinger.
Alwin-Schrader-Straße. Wohnhaus und Deutsches Konsulat, während der Amtszeit G. Salingers.
edição / herauSgeBer e. currlin

acervo / SaMMlung  MonS. J. n. aBiB

Página ao lado / Seite gegenüber

Blumenau, c.1905

Villa Probst, à esquerda; à direita, casa de Alwin Schrader, Superintendente municipal (1903-15). 
Ao lado, Alwin, sua esposa Elise e Ferdinand (pai de Alwin).
Links, Villa Probst; rechts, Haus von A. Schrader, Gemeindevorsteher (1903-15).  
Darunter: Alwin, Ehefrau Elise und Ferdinand (Alwins Vater).
edição / herauSgeBer ProBSt & Sohn

acervo / Sammlung  B. K. Kadletz
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Alwin Franz Schrader (Blumenau, 1869 - Alemanha, 1945) era um dos 5 filhos de Ferdinand Schrader (1830-98) e Auguste Hahn Schrader. 
Seu pai chegou a Blumenau em 1855. Estudando na Alemanha no ginásio de Gotha, Alwin teve que retornar quando seu irmão, Edward Louis, 
que também estava na Alemanha, morrera com a queda de um raio. De volta a Blumenau assumiu os negócios do pai e casou-se com Elise 
Hosang, em 1893. O casal teve 4 filhos, constituindo a 3a geração da família Schrader. Foi prefeito de Blumenau em 3 mandatos consecutivos, 
entre 1903-15. Deputado Estadual entre 1925-28. 

Alwin F. Schrader (Blumenau, 1869 - Deutschland, 1945) war eines der 5 Kinder Ferdinand Schraders (1830-98) und Auguste H. Schraders. 
Sein Vater kam 1855 nach Blumenau. Alwin brach sein Studium am Gothaer Gymnasium ab, als sein Bruder Edward Louis, der ebenfalls in 
Deutschland war, durch einen Blitzschlag starb. Zurück in Blumenau, übernahm Alwin das väterliche Geschäft und ehelichte im Jahr 1893 Elise 
Hosang. Das Ehepaar hatte 4 Kinder und stellte die 3te. Generation der Schraders dar. Er war während drei Amtsperioden Bürgermeister von 
Blumenau, von 1903 bis 1915, danach Landes-Abgeordneter von 1925 bis 1928.

Alwin Franz Schrader Elise Hosang SchraderFerdinand Schrader
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Trotz der finanziellen Krisensituation der Stadt, wurden die 
städtebaulichen Maßnahmen Blumenaus zügig vorangetrieben. 
Imposant befindet sich das Haus des Herrn Probst am Hang des 
Aipim-Hügels in der Endphase seines Baus. Auf der anderen Seite 
der Brücke trifft man auf das große Gebäude des Herrn Holetz, der 
hier sein Hotel betreibt. Etwas weiter, auf der Hauptstraße links, 
entsteht das neue Gebäude des Herrn Busch. Das Wohnhaus des 
Herrn Lenzi, in der Gespensterstraße, ist fast fertig. Ferner haben wir 
in der “Hering-Straße” das Gebäude des Malers Hering, welches nach 
unseren Auskünften ein Geschäftshaus für Herrn Husadel werden 
soll. Weiter auf der Krippengasse sehen wir das Haus von Herrn J. 
Deeke, noch im Bau, ebenso wie das jüngst errichtete Haus von Frau 
Currlin. Schließlich ist noch der kleine Turm erwähnenswert, den 
die arbeitssamen Franziskaner über ihrer Kapelle errichten, um dem 
Kloster einen fröhlicheren Anblick zu verleihen.
   
    Blumenauer Zeitung, 31.8.1901

Apesar da calamidade financeira reinante em Blumenau, as obras de 
urbanização prosseguem em ritmo acentuado. Imponente a casa do 
Sr. Probst nas encostas do Morro do Aipim, em fase de conclusão. 
Atravessando a ponte, confrontamo-nos com a grande obra do 
Sr. Holetz, destinado a um hotel. Um pouco mais adiante, na rua 
principal, à esquerda, encontramos a construção nova do Sr. Busch. 
A casa do Sr. Lenzi, na Rua dos Fantasmas (Gespensterstraße), 
está quase pronta. Depois temos na “Rua dos Hering”, a obra 
construída pelo pintor Hering, e, como fomos informados, será 
uma casa comercial para o Sr. Husadel. Seguindo, na Travessia do 
Presépio (Krippengasse), encontramos a casa do Sr. José Deeke, em 
construção, como também a recém terminada casa da Sra. Currlin. 
Finalmente, podemos ainda mencionar a pequena torre, que os 
laboriosos franciscanos estão construindo em cima de sua capela, 
dando ao Convento um aspecto mais alegre.
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Blumenau, c. 1906

Plano geral da Cidade, tomada do Morro do Aipim. Esq./dir.: Hotel Estrela (1); Salinger (2); 
Sachtleben (3); Hotel Brasil (4); Cia. de Navegação Fluvial (5); Schrader (6); Casa da Municipalidade 
(7); casa da viúva Schrader (8); pontes antiga e nova na foz do ribeirão Garcia (9); Hotel Holetz (10).  
Ao fundo, na Alameda Rio Branco, casa de August Zittlow (11), depois de Louis Altenburg, 
conhecida como “Balança mas não cai” (ilustração ao lado; Acervo Dieter Altenburg).
Gesamtansicht der Stadt, aus des Sicht des Aipim-Hügels. Von l.n.r.: Hotel Estrela (1); Salinger 
(2); Sachtleben (3); Hotel Brasil (4); Reederei (5); Schrader (6); Rathaus (7); Haus der Witwe 
Schrader (8); alte und neue Brücke über den Garcia-Bach (9); Hotel Holetz (10).  
Im Hg., in Rio Branco-Allee, Haus von A. Zittlow (11), später L. Altenburg, mit Beinamen 
“Wackelt aber hält” (Bild rechts; Sammlung D. Altenburg).
edição / herauSgeBer e. currlin   acervo / SaMMlung hering-archiv

Página ao lado / Seite gegenüber

Blumenau, c. 1926

Rua das Palmeiras, à esquerda. Paralela, Rua dos Atiradores.  
Ao fundo, Rio Itajaí-açu e Igreja Católica.
Links, Palmenstraße. Paralell dazu, Schützenstraße.  
Im Hg., Fluss Itajaí-açu und Katholische Kirche.
edição / herauSgeBer e. currlin   acervo / SaMMlung hering-archiv
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Inauguração do Hotel Holetz, em 1o de setembro de 1902.. O Hotel Holetz era a própria fotografia do caráter 
da cidade. Sem dúvida construído por planta inspirada na arquitetura da Europa Norte. Além de ter uma 
palmeira da flora regional diante de sua escadaria, dominavam o panorama da confluência do ribeirão Garcia 
com o Rio Itajaí-açu. Maciço, arquitetônico, provocante de interpretação local, sua fachada impressionava. 
Admite-se que teria algo de telúrico, ecológico. Era quem dava as boas vindas a quem chegasse e poderia ter 
sido instituído como a marca da cidade. Poderia... poderia! Hoje, o Hotel Holetz é apenas uma saudade.  
E quem responde, sem filosofia, por que o homem decidiu pelo aplauso à descaracterização cultural?

Einweihung des Hotels Holetz am 1. September 1902. Das Gebäude war ein wahres Abbild der Stadt. 
Zweifelslos wurde sein Baustil von der Architektur Nordeuropas beeinflusst. Die tropische Palme beherrschte 
den Treppeneingang des Gebäudes, sowie die Landschaft der beiden Flüsse Garcia und Itajai-Açu, die hier 
zusammenflossen. Der massive Bau galt als Provokation an die lokale Sichtweise und beeindruckte durch seine 
Fassade. Er könnte sogar etwas wie Erdverbundenheit und Ökologie vermuten lassen, begrüßte jeden Besucher 
beim Betreten der Stadt, und könnte als deren Wahrzeichen gelten . Könnte… könnte!  Heutzutage  ist das 
Hotel Holetz nichts weiter als ein Stück Sehnsucht. Und wer könnte, ohne zu philosophieren, eine Antwort 
geben auf die Frage, weshalb man der kulturellen Entstellung Beifall zollt?
        theobaldo c. JamUndá
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Projeto de Richard Ebert, este Hotel foi demolido em 1959. O patriarca da família, 
Moritz Holetz, nasceu em Marklissa/Silésia em 1830. Chegou a Blumenau em 1854 
com o pai, uma viúva e um tio. Em 1857, casou-se com Caroline Ida Wagenknecht e 
moraram em casa de madeira no local em que foi construído o Hotel. Moritz Holetz 
faleceu em 22.5.1884 e deixou três filhos. Um deles, Richard (1), foi estudar na 
Alemanha e voltou para Blumenau onde construiu este Hotel e ocupou as funções 
de seu pai - Açougueiro e Hoteleiro. 

Dieses Hotel war ein Bau-Projekt des Architekten Richard Ebert und wurde im Jahr 
1959 niedergerissen. Der Familiepatriarch Moritz Holetz wurde 1830 in Marklissa/
Schlesien geboren. Im Jahr 1854 kam er mit seinem Vater, einer Witwe und einem 
Onkel nach Blumenau. 1855 heiratete er Caroline Ida Wagenknecht, mit der er ein 
Holzhaus bezog, wo später das Hotel gebaut wurde. Moritz Holetz starb am 22.5.1884 
und hinterließ 3 Kinder. Einer der Söhne, Richard (1), studierte in Deutschland und 
kehrte nach Blumenau zurück, wo er dieses Hotel erbaute und die Tätigkeiten seines 
Vaters als Metzger und Hotellier übernahm.

1
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Blumenau, c. 1903

Hotel Holetz, recém construído, esquina da Rua XV de Novembro 
e Rua do Imperador (Alameda Rio Branco). Ao lado, construção 
pertencente aos Holetz, demolida c. 1938 para dar lugar ao novo 
prédio do Cine Busch. À direita, espaço vago onde seria construída 
a Confeitaria de Samuel Katz.
Hotel Holetz nach seiner Fertigstellung, an der Ecke XV-Novembro-
Straße mit Kaiserstraße (Rio Branco-Allee). Das Gebäude rechts 
gehörte ebenfalls Holetz, wurde jedoch ca. 1938 abgerissen, um 
durch das spätere Kino Busch ersetzt zu werden. Rechts im Bild, 
freier Platz auf dem später die Konditorei S. Katz entstand.
edição / herauSgeBer h. ProBSt & Sohn   acervo / Sammlung  a. h. BluMenau

Página ao lado / Seite gegenüber

Blumenau, c. 1905

Elsbeth Wichmann Holetz (1868-1955) e Richard Holetz (1856-
1919), no varandão do Hotel Holetz, na Rua do Imperador 
(Alameda Rio Branco).
Elsbeth und R. Holetz in der Nähe des Hotels Holetz, 
Kaiserstraße (Rio-Branco Allee). 
acervo / Sammlung  heinz holetz

Hotel Holetz - Proprietário: R. Siebert. O mais conhecido Hotel do lugar. Quartos 
limpos e arejados. Cozinha de primeira qualidade. Apartamento modelo pode ser 
visitado pelos senhores viajantes. Garagem em número suficiente. Situado no 
centro da Cidade.
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Rua XV de Novembro, esquina com Rua do Imperador 
(Alameda Rio Branco). Ao fundo, canal Blohm e Pensionato 
da Escola Alemã (por trás torre da Fábrica de Fósforos de  
F. G. Busch). À direita, Casas Mayer & Blohm.
XV-Novembro-Straße, Ecke Kaiserstraße (Rio-Branco-Allee). 
Im Hg., Kanal Blohm und Wohnheim der Deutschen Schule 
(dahinter Turm der Zündhölzer-Fabrik des F. G. Busch).  
Rechts, Geschäftshauser Mayer & Blohm.
edição / herauSgeBer e. currlin   acervo / SaMMlung B. K. Kadletz

Em setembro de 1906, Samuel Katz construía um prédio de 2 andares, na esquina da Rua 
do Imperador (Alameda Rio Branco) com a Rua XV de Novembro, de frente para o Hotel 
Holetz. Uma nova linha de pães frescos era servida diariamente, bem como bombons, 
doces e bolos, além da preciosa gasosa... Mais tarde, este local seria ocupado por Krüger 
& Eimer e Ernst Kieckbusch. Estas duas importantes construções – S. Katz e Holetz – não 
existem mais. O Hotel Holetz veio abaixo em maio de 1959; o Kieckbusch, por volta de 
1980 e a Casa Baumgart c. 1975. Somando-se à demolição da Igreja Matriz Católica, em 
1953, estes 4 crimes contra o Patrimônio da Cidade são ainda hoje lamentados. 

Im September 1906 erbaute Samuel Katz gegenüber dem Hotel Holetz ein zweistöckiges 
Gebäude, an der Ecke der Kaiserstraße (Rio-Branco-Allee) mit der XV-Novembro-Straße. 
Täglich wurden hier neuartige frische Brote serviert, außer Bonbons, Süßigkeiten und Kuchen, 
sowie die kostbare Brause... Später wurde dieser Bau vom Geschäftshaus Krüger & Eimer sowie 
Kieckbusch übernommen. Diese beiden wichtigen Gebäude gibt es heute nicht mehr: Das Hotel 
Holetz wurde im Mai 1959 abgerissen, ebenso wie Kieckbusch um 1980. Zusammen mit dem 
Abbruch der Katholischen Kirche im Jahr 1953, und dem Geschäftshaus Baumgart ca. 1975, 
werden diese 4 Verbrechen am kulturellen Erbe der Stadt heute noch schwerstens bedauert.
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Uma Viagem Acidentada

Ovapor de rodas Progresso foi comprado na Alemanha e fez sua primeira viagem em 1879, sob 
o comando de Friedrich Kuhlmann. Sucederam-no Carl Jansen e Gustav Hackländer (que está 
presente na foto, segundo o livreiro Eugen Currlin, autor deste postal, vendido em sua Livraria 

da Rua XV de Novembro). Circa 1912, este vapor seria desmontado, servindo então como chata.  
O autor desta narrativa, Ferdinand Müller, nos deixou várias histórias de sua vida, sua infância doentia 
quando quase teve que amputar uma perna, sua vontade de ser marinheiro, enfim, uma trajetória que o 
levaria a errar pelo mundo em terras paulistas. Nascera em 1879 na Itoupava Norte, onde fora amigo, 
entre tantos, do fotógrafo Alwin Seeliger. Müller trabalhou por 8 anos na Companhia Fluvial Itajaí-
Blumenau, onde tinha a função de cozinheiro dos vapores Progresso e depois o Blumenau, a partir de 
1895. O relato abaixo, extraído da revista Blumenau em Cadernos (n. 9, set. 1970) narra um episódio 
ocorrido no vapor Progresso, em viagem de descida para Itajaí. Aí aparecem personagens que muito 
gostaríamos de saber mais, como os Odebrecht, Röse Gärtner, Gustav Hackländer, etc.

Quando entrei como marinheiro no vapor Progresso, o Sr. Edmundo Odebrecht 
trabalhava no vapor Blumenau como maquinista. Não o conhecia, embora a família 
Odebrecht fosse relacionada com a do meu pai. Os Odebrecht eram parentes da família 
Gropp, moradora da Vorstadt, e aparentada com a família Jännichen, em Itoupava, onde 
Fritz Jännichen era casado com Maria Müller, irmã de meu pai. Transferira-me para o 
Stadtplatz em 1894, com 15 anos, para frequentar a escola dirigida pelo Pastor Hermann 
Faulhaber. Ali, fiz amizade com Edgar Odebrecht, que se sentava no banco, ao meu 
lado esquerdo. Quando Edmundo Odebrecht era maquinista no vapor Blumenau, o 
comandante deste era o Sr. Kuhlmann; mas, quando o comando desse barco passou para 
o Sr. Karl Krubeck (que era metido a valentão e acabaria sendo assassinado a tiro em 
1909), Edmundo Odebrecht abandonou a Companhia de Navegação e empregou-se como 
maquinista num vapor costeiro. Esta Companhia costeira – Cruzeiro do Sul, atraiu muitos 
jovens das colônias de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul. Também fui convidado 
a trabalhar nela e então perguntei ao Edmundo por que eles tinham essa preferência. 
E ele me respondeu: “Eles gostam dos filhos dos colonos porque comem mais e têm 
mais força”. Como já estava casado, não aceitei o convite. Certa feita, durante uma grande 
enchente do Rio Itajaí, a esposa de Edmundo recebera um recado para ir encontrar-se com 
ele em Florianópolis. 

1895

Ferdinand Müller

Partida do Progresso: 
25 fev. às 5h da manhã. 

Agente V. Gärtner
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O navio em que Edmundo trabalhava 
estava de viagem da Argentina para o Norte 
e escalaria na capital catarinense. O vapor 
Blumenau encontrava-se em Itajaí e o Progresso, 
no porto de Blumenau, sem carga. A esposa de 
Edmundo estava com um filho recém-nascido 
(creio que o primeiro rebento do casal) e pediu, 
secundada por sua sogra, para que Dona Röse 
Gärtner, agente da Companhia Fluvial, arranjasse 
um jeito de transportá-la para Itajaí. Após 
combinar com Hermann Sachtleben, o gerente 
da Companhia, Dona Röse deu ordem ao Sr. 
Hackländer, mestre de bordo e ao Sr. Alfredo 
Hipólito do Canto, que era o comandante, que 
acendessem a caldeira do Progresso. Hackländer, 
que era prático da lida do rio, advertiu a Sra. 
Gärtner do perigo que representava descer 
o rio cheio, sem carga nos porões do barco. 
Mas Alfredo do Canto decidiu fazer a viagem. 
Canto era solteirão, alegre, gostava de uma 
boa cerveja e de parente só tinha a mãe. Não 
sabia, porém, nadar. Perguntei-lhe, certo dia, 
porque ele não aprendera a nadar e ele me 
respondeu: “A sepultura de marinheiro é a 
água e eu não quero ser enterrado em terra”. 
Trinta e nove anos depois de eu ter deixado 
Blumenau, encontrei-me, certa vez, com o Sr. 
Hackländer e com Augusto Faht e por eles 
fiquei sabendo que o velho marujo Alfredo 
do Canto morrera esticado numa cama, na 
casa dos seus, em Itajaí. Na ocasião em que se 
deu esta viagem, a tripulação do Progresso era 
composta por 7 pessoas: Alfredo do Canto 
era o comandante; Gustav Hackländer, sub-
comandante (ou mestre-de-convés); Gustav 
Jasper e Wernek eram os foguistas, August 
Faht e Sebastian Fischer marinheiros, e aqui 
o filho do meu pai, era o cozinheiro. Naquele 
dia, as duas senhoras já mencionadas, com 
uma criancinha recém-nascida , eram as únicas 
passageiras do Progresso. Este barco estava 
amarrado no corrimão da ponte do Garcia. 
Eram mais ou menos 11 horas quando Dona 
Röse Gärtner entregou o guia ao comandante. 
Hackländer estava de cara amarrada. Era um 
homem muito ordeiro, mas um tanto tímido. 
Parece que fora, como eu, criado em braço 
estranho. Certa vez, havia me contado que 

quem o criara fora Franz Lungershausen e, 
por isso, era muito protegido pelo filho deste, 
Bruno e por Gustav Salinger e Frau Röse 
Gärtner. Era um grande leitor de romances 
e novelas que Dona Röse lhe emprestava. O 
mau humor de Hackländer era devido a que, 
sem carga nos porões e o rio revolucionado 
pelas águas da cheia, o vapor ficaria ao sabor 
da correnteza. Nós, marujos, entretanto, 
estávamos despreocupados. A viagem parecia-
nos um passeio. Apenas os foguistas tinham 
de estar ocupados, assim mesmo bem pouco, 
pois a corrente impelia o vapor melhor que as 
máquinas que só trabalhavam para acionar o 
leme.  A viagem durou poucas horas. Até a 
Volta Grande tudo foi bem e até o Hackländer 
voltou ao seu bom humor de sempre. Mas, na 
Volta do Mafra, quem fechou a cara foi o sol: 
caiu um pé de vento que soprava rio acima, 
começando a trovejar. Hackländer quis atracar 
na barra do rio; Alfredo do Canto, porém, não 
queria que as duas passageiras, com a criança, 
perdessem o seu encontro com o vapor em que 
viajava o Sr. Edmundo Odebrecht. Em frente à 
Fazenda do Sr. Thieme, Alfredo pendurou um 
peso no cordão do apito do vapor para chamar 
a atenção e socorro dos barcos que se achavam 
atracados nos trapiches. A confusão foi geral. As 
duas senhoras choravam mais alto que o apito 
do vapor, o “Charuto”, como era apelidado o 
Progresso, por causa do seu formato. Alfredo 
determinou que eu cuidasse das senhoras e as 
acomodasse em lugar seguro. Eu já perdera a 
paciência e estava também de mau humor com 
os gritos do Sr. Hackländer que o vento abafava. 
Eu tinha manifestado ao Sr. Alfredo o receio 
de que iríamos morrer naquele pandemônio. 
Este retrucou: “Se você morrer, não há de ser 
sozinho. Portanto, cumpra com o seu dever”. 
Mandei as senhoras descerem a escada que dava 
para o camarote do comandante, enquanto eu 
ia segurando a criança recém-nascida, muito 
bem embrulhada em panos. A escada era 
muito a prumo e estreita. Como as mulheres 
hesitavam, medrosas, em descer a escada, eu, 
para ficar com os braços livres para ajudá-las, 
meti a criança dentro de um armário de bebidas 
e fechei-o a chave. O armário era do barzinho 

que eu mantinha a bordo. Por fim, consegui 
meter as duas mulheres no camarote, apesar 
dos seus gritos e protestos, e fechei-o também. 
Hackländer mandou arriar a âncora e quando 
esta atingiu o fundo do rio, o “Charuto” virou 
a proa contra a correnteza e o vento dava-
lhe pela popa, com violência. A âncora não 
resistiu à força das águas, acelerada pela maré 
vazante. Íamos sendo arrastados marcha à ré 
para frente do trapiche da Casa Malburg, onde 
estava amarrado um grande navio, o Emília, de 
propriedade da mesma firma, o qual já tinha 
arriado dois barcos salva-vidas, cuja tripulação 
trazia uma grossa corda com a extremidade 
amarrada à proa daquele navio. Com o auxílio 
dessa corda, o Progresso pôde amarrar no trapiche 
da firma Asseburg, onde já estava atracado um 
vapor da Casa Hoepcke, de Florianópolis. Com 
esse vapor as nossas passageiras iriam para a 
capital do Estado, onde encontrariam o navio 
da Cruzeiro do Sul, em que o Sr. Edmundo 
Odebrecht trabalhava. Alguns anos depois, eu 
já estava casado e continuava como cozinheiro 
do vapor Progresso. Certa vez, regressando do 
açougue do Holetz, na cabeceira da ponte do 
Garcia, encontrei sobre esta ponte uma senhora, 
idosa, que parou a poucos passos de mim, tirou 
suas chinelas e me estendeu a mão. Estranhei o 
gesto desta senhora desconhecida. Dirigiu-me, 
então, palavras tão amáveis que eu lhe perguntei 
se não estava enganada, acreditando que eu 
fosse um parente seu. Ao que ela me respondeu: 
“O senhor não me conhece, mas eu não o perdi 
da lembrança. Sou a avó da criança que o senhor 
trancou no armário de bebidas”. Retruquei-lhe, 
então, que ela deveria agradecer ao Sr. Alfredo 
do Canto, pois eu, naquela ocasião, estava mais 
preocupado comigo mesmo, em salvar minha 
pele. A senhora acrescentou que havia tirado 
as chinelas porque eu estava descalço e, assim, 
queria-me homenagear. Naquele tempo, os 
barqueiros de Blumenau andavam descalços na 
rua, mas aquela senhora, de certo, nem mesmo 
dentro de casa andaria descalça. 

Se a criança que deu causa a um gesto tão 
nobre, que tanto me confundiu, ainda estiver 
viva, que receba as minhas saudações! De então 
para cá, já se passaram bons 70 anos...
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Blumenau, c. 1900

Vapores Blumenau e Progresso aportados. O transporte fluvial entre 
Blumenau e Itajaí, sistema de transporte de cargas e passageiros 
que prevaleceu desde o início da colonização, chegou ao fim no ano 
de 1949.
Die Dampfer Blumenau und Progresso im Hafen. Der Flusstransport 
zwischen Blumenau und Itajaí, einzige Möglichkeit der Fortbewegung 
und Frachtlieferung seit Beginn der Kolonie, wurde im Jahr 1949 
eingestellt.
acervo / Sammlung  a. J. Salatini, SP

Página ao lado / Seite gegenüber

Rio Itajaí-açu. À direita, Ponta Aguda. Ao fundo, Igreja Matriz Católica. 
Itajaí-açu-Fluss. Rechts, Schärfeneck. Im Hg., Katholische Hauptkirche.
edição / herauSgeBer e. currlin

acervo / SaMMlung B. K. Kadletz
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Blumenau, c. 1900

Colégio das Irmãs da Divina Providência. 
Kolleg der Schwestern des Ordens der 
Göttlichen Vorsehung.
ed. Sg in leiPzig

acervo ed. livro 50 anoS de BluMenau

SaMMlung auSgaBe deS BucheS 50 Jahre BluMenau

Teatro Frohsinn - 18.10.1924.  
ATO FESTIVO organizado pelas alunas 
do Colégio Sagrada Família. Programa: 
1. Piel, P. “Marcha Festiva”, recital 
de piano - 2. Abt. F. “Waldandacht”, 
canto - 3. “O sino Dançador”, fábula 
dramática em 4 atos - 4. Spindler, P. 
“Bilder aus schöner Zelt”, piano - 5. 
“Roda de Marfim” - 6. “O Poder da 
Mente”, Schwank, em 1 ato - 7. Van 
Gael, H. “A Voz do Coração”, piano - 8. 
“Um quarto mal assombrado”, comédia 
em 1 ato - 9. Frank, M. “Marcha 
Festiva”, piano. Horário: 8 e ½ em 
ponto. Entrada: 1$000.
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Blumenau, c. 1930

Vista parcial. No 1º plano, Rua 7 de Setembro; à direita, 
Colégio Sagrada Família. Ao fundo, à direita, Morro da Igreja 
Evangélica; à esquerda, Rio Itajaí-açu. 
Teilansicht. Im Vg., 7-Setembro-Straße; rechts, 
Schwesternschule. Im Hg., rechts, Hügel der Evangelischen 
Kirche; links, Fluss Itajaí-açu.
edição / herauSgeBer e. currlin   acervo / SaMMlung  St.-antoniuS-Kolleg

Em paisagem aprazível, colina viridente, então coberta de espessa mata 
virgem, ali está o Colégio Sagrada Família, dirigido pelas Irmãs  
da Divina Providência. Árvores coposas coroam o cume do outeiro,  
o apreciado “matinho” com seus passeios orlados de grutas e nichos 
revestidos de flores e trepadeiras. 
     
     Uma ProFessora

In lieblicher Umgebung und grünen Hügeln (damals mit Urwaldvegetation 
noch dicht besetzt), befindet sich die Schule Sagrada Família (Heilige 
Familie), unter Leitung der Ordensschwestern der Göttlichen Vorsehung. 
Laubdichte Bäume bewaldeten den kleinen Hügel, das geliebte 
“Wäldchen”, mit seinen Spazierwegen, umringt von Grotten, Blumen - 
und Schlingpflanzen-Beeten.
     
     eine lehrerin
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Blumenau, c. 1895

Hotel Freygang, na esquina da atual Rua 
Padre Jacobs (ao lado da Igreja Católica).
Hotel Freygang, an der Ecke der heutigen 
Pater Jacobs-Straße (neben der 
Katholischen Kirche).
edição / herauSgeBer e. currlin

acervo / SaMMlung B. K. Kadletz

In meinen Anmerkungen zu Blumenau bringe ich zum Ausdruck, dass sowohl Blumenau als 
auch Joinville mir sehr gefallen haben. Der Stadtplatz wie auch sämtliche Wege der Kolonie 
sind sehr schön. Die Landschaft ist ebenfalls sehr ansehnlich. Die Stadt stellt sich dar wie ein 
mittlerer Badeort, bewohnt von einer wohlhabenden Bevölkerung. Sie erstreckt sich entlang 
des Flusses wie ein großer Garten. Die wohlgepflegte Vegetation macht sofort den Besucher 
auf sich aufmerksam. Ein Großteil dieser Anlagen stammt aus der Zeit des Koloniegründers, Dr. 
Blumenau, der viel für die kleine Stadt tat, die heute seinen Namen trägt. Auch die Gebäude 
sind im Allgemeinen schön und teilweise imposant anzusehen. Nahe bei der Brücke über den 
Garcia-Fluss, gegenüber des Hafens, befindet sich die Stadtverwaltung – ein weiträumiges 
Gebäude. Rechts davon liegt das schöne in modernem Stil erbaute Wohnhaus des deutschen 
Geschäftmannes F. Blohm. Zu beiden Seiten der Straße gibt es zahlreiche Läden, unter welchen 
das Unternehmen H. Rüdiger mit seinen Säulen auf sich aufmerksam macht, ebenso wie die 
Apotheke des H. Brandes, die Blumenauer Zeitung und das Postamt. Circa 15 Fußminuten von 
der Stadtkammer entfernt gelangt man auf einer Anhöhe zur schönen Katholischen Kirche.

       Franz Giesebrecht
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Blumenau, c. 1900

Colégio Santo Antonio / St.-Antonius-Kolleg
edição / herauSgeBer e. currlin

acervo / SaMMlung B. K. Kadletz

Ao relatar sobre minhas observações feitas em Blumenau, tenho a dizer que Blumenau, como 
Joinville me agradaram muito. O Stadtplatz, como os caminhos das colônias, é belo. Tem uma 
paisagem bela. Apresenta-se como uma estação balneária média, habitada por uma população 
abastada. A localidade se estende ao longo do rio como um imenso jardim. A vegetação 
bem cuidada chama logo a atenção do visitante. A maioria destes embelezamentos vem do 
tempo do fundador da Colônia, Sr. Dr. Blumenau, que muito fez pela cidadezinha que leva o seu 
nome. Também as edificações são de um modo geral bonitas, e em parte, imponentes na sua 
apresentação. Caminhando ao longo da rua principal, que acompanha o rio, se vê boa parte do 
Stadplatz. Perto da ponte sobre o Garcia, defronte ao porto, a residência em estilo moderno do 
comerciante alemão Friedrich Blohm. Em ambos os lados da rua estão numerosas lojas, dentre as 
quais a da firma Hermann Rüdiger, com suas colunas, chama nossa atenção, bem como também 
a farmácia de Hermann Brandes. Também lá estão a redação do Blumenauer Zeitung e o Correio. 
Distante da Camara Municipal, no tempo de 15 minutos, numa elevação, está a bela Igreja 
Católica.

       Franz Giesebrecht



452

Frederico Guilherme Busch 
1865-1943

F. Guilherme Busch Jr.
1899-1971

Frederico Guilherme Busch

Nasceu em São José (Santo Amaro da Imperatriz ) a 29.12.1865. Era filho de Wilhelm Busch, 
comerciante e carpinteiro. Seus pais tinham comércio na Rua do Príncipe, esquina com a Rua 
do Livramento (centro do Desterro), ocupando-se deste ponto Emilie Busch, vendendo roupas 

feitas, calçados, máquinas de costura, fumos, etc. Seu pai, Wilhelm, fazia comércio de importação e exportação 
na Rua Altino Correa (atual Conselheiro Mafra). Friedrich, o filho, aos 13 anos foi um dos alunos 
premiados na aula de Desenho ministrada por Manoel Francisco das Oliveiras, no Desterro. Aos 24 anos, 
seu nome aparece entre outros (Virgílio Varzea, Lydio Barbosa, vários Freyesleben, Goeldner, Moellmann, 
etc) admiradores que subscreviam um elogio à célebre atriz Apollonia Pinto, pelo seu papel em “A Mulher 
Diabo”, no Teatro Santa Izabel (Desterro, 1889). Consta ter vindo para Blumenau em 1890, quando 
casou em 13.10.1890 com Marie Clara Probst, filha de Heinrich Probst e Caroline Köehler Probst. Em 
28.3.1900, ela viria a falecer ao abortar uma criança. Busch casou-se, então, com sua cunhada, Ottilie 
Johanna Dorothea, em 14.6.1900. Da 1a esposa tiveram 4 filhos: Cecilia, Gustavo, Frederico Jr. e Martha 
Juliane (falecida em 1897, com 6 anos e meio de idade). Da 2a esposa, 3 filhos, onde 2 faleceram cedo: Harry 
Carl (com 8 dias de vida) e Edith Agnes Auguste (com 2 anos de vida); Gerda casou-se em 28.10.1928 
com Adolph Friedrich. Busch Senior trabalhou em várias frentes: alfaiate, exportação de lacticínios e agente 
empresarial, trazendo para Blumenau a 1ª Companhia Lírica, em 1900. Em setembro de 1903, importou 
o 1º automóvel. Nestes primeiros anos do século XX, Busch continuou com múltiplas atividades: instalou uma 
pequena hidroelétrica no Gaspar Alto, proporcionando aos habitantes e indústrias o conforto da iluminação 
pública (antes de Florianópolis); abriu uma Fábrica de Fósforos e iniciou-se na área do Cinematógrapho, como 
exibidor ambulante e fixo, importando um projetor da firma Wesphalen & Cia (Hamburg) e filmes da 
Pathé Frères (Paris). Em 1908, a Imprensa dava notícia de suas atividades como exibidor ambulante no 
Club Guarany, em Itajaí, tendo como concorrente Júlio Moura, de Florianópolis, levando Busch vantagem 
por fazer suas exibições gratuitamente. Em 1910, fazia parte da comitiva que recepcionou em Blumenau a 
Companhia Teatral Alemã Blum & Lessing. Em 30.4.1913 lançou no Rio Itajaí-açu, o 1º barco a motor 
– o Gustavo, com capacidade para 60 passageiros, fazendo o percurso Blumenau-Itajaí em 8 horas. Com 
seu sogro, Heinrich Probst, fundou a Empresa Industrial Garcia. Em maio de 1914, introduziu o 1º ônibus 
motorizado, com capacidade para 12 passageiros sentados e 2 em pé, fazendo o percurso Centro-Itoupava 

Seca (um auto-bonde da Ford). Após mais de 30 anos na atividade de exibidor 
cinematográfico, em 1940, três anos antes de falecer, realizou-se à inauguração do 
novo Cine Busch, na Alameda Rio Branco, portentosa obra com capacidade 
para 1.323 espectadores, em atividade até 1993 (onde por 40 anos Herbert Holetz 
trabalhou, de lanterninha à gerente). Busch Jr. (1899-1971), foi Prefeito de 
Blumenau por duas vezes entre 1947/51 e 1956/61.
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Página ao lado / Seite gegenüber

Blumenau, c. 1900

Rua XV de Novembro. À esquerda, casa 
comercial de Frederico Guilherme Busch. 
Ao fundo, à direita, casa da família 
Nienstedt (atual Praça do Teatro Carlos 
Gomes). A fábrica de fósforos F. G. Busch 
foi lançada em 1906, produzindo cerca 
de 1.200 caixinhas mensais. Os palitos, 
de pinho-de-riga, eram importados 
da Russia. Duas marcas dominavam: 
“Dominó” e “10.000”.
XV-Novembro-Straße. Links, 
Geschäftshaus von F. G. Busch. Im Hg., 
rechts, Haus der Familie Nienstedt 
(heutiger Theaterplatz Carlos Gomes).  
Die Streichholzfabrik F. G. Busch wurde 
1906 gegründet und produzierte 
monatlich ca. 1.200 Schachteln. Die 
Zündholz-Stäbe aus Riga-Pinien wurden 
aus Rußland importiert. “Dominó” und 
“10.000” waren die wichtigsten Marken.
edição / herauSgeBer e. currlin

acervo / SaMMlung B. K. Kadletz

Blumenau, c. 1900

Prato com imagem da página ao lado 
fixada em seu fundo. Produzido na 
Alemanha e comercializado por E. Currlin. 
Teller mit Bild der vorherigen Seite. 
Hergestellt in Deutschland und verkauft 
von E. Currlin.
Photo renato rizzaro  
acervo / SaMMlung B. K. Kadletz

Por meio deste anúncio, comunico 
que, a partir de agora, ofereço os meus 
Fósforos nos seguintes valores: 1 pacote 
0$600; 12 pacotes 7$000. Preços 
somente à vista. Revendedores com 
condições especiais! F. G. Busch.
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Os modernos meios de comunicação já estão penetrando o sertão. Na semana passada pudemos 
ver pela primeira vez nas ruas de Blumenau um veículo auto-motor, acontecimento que este jornal 
não poderia deixar de registrar. A nossa civilização está progredindo. Ainda a bem pouco tempo o 
velocípede era aqui uma curiosidade e agora já temos inúmeros deles. Até já nos acostumamos 
a ver senhoras montadas em velocípedes. Do velocípede passamos agora para o automóvel. 
Infelizmente ainda nos falta o mais necessário: a estrada de ferro. Quando será que ouviremos o 
seu apito?

Die modernen Verkehrsmittel halten im Hinterland bereits Einzug. In der letzen Woche sahen 
wir zum ersten Mal ein Motorfahrzeug in den Straßen Blumenaus - ein Ereignis, das von 
unserer Zeitung unbedingt gemeldet werden muss. Unsere Zivilisation macht Fortschritte. Bis 
vor kurzem waren noch Fahrräder hierzulande eine Seltenheit, von denen es jedoch heutzutage 
eine unzählige Menge gibt. Alle haben sich schon an das Bild radelnder Damen gewöhnt. Vom 
Fahrrad steigen wir jetzt auf das Automobil um. Leider fehlt uns jedoch noch eines der wichtigsten 
Fortbewegungsmittel: die Einsenbahn! Wann werden wir wohl ihr Pfeiffen vernehmen?
      der Urwaldsbote, 30.9.1903

Blumenau, 1903

A 23 de setembro de 1903 chegava a Blumenau o 
primeiro automóvel, importado da América do Norte 
pelo empresário Frederico Guilherme Busch. À frente 
está Frederico G. Busch Jr. (1899-1971), mais tarde 
Prefeito da Cidade (1947-51 e 1956-61). Sentados 
atrás, Gustavo e Cecilia; de pé, Edith Agnes Auguste, 
que viria a falecer no ano seguinte, em 4.11.1904.
Am 23. September 1903 kam das erste Automobil 
nach Blumenau, importiert aus Nordamerika vom 
Geschäftsmann F. G. Busch. Davor sitzend, F. G. Busch 
Junior (1899-1971) - später Bürgermeister der Stadt 
(1947-51 e 1956-61). Sitzend: Gustavo und Cecilia; 
stehend, Edith A. Auguste, die ein Jahr später, am 
4.11.1904, verstarb.
acervo / Sammlung  a. h. BluMenau
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Blumenau, 1914

Rua XV de Novembro, entrada da Rua das Palmeiras. Primeiro ônibus 
motorizado, lançado em maio de 1914. Dirigido por Franz Kumm, fazia 
a linha Centro – Itoupava Seca, até a altura da antiga Fábrica de Gaitas 
Hering. Importado por Frederico Guilherme Busch Senior da América do 
Norte. Capacidade para 12 passageiros sentados e 2 em pé. Também 
nestes anos de 1913-14, circulava entre Itoupava Seca e Blumenau uma 
linha de ônibus puxada a cavalos, em 6 viagens de ida e volta.   
Era propriedade de Hermann Sander e Gustav Graßmann. 
XV-Novembro-Straße, Eingang zur Palmenalle. Der erste motorisierte 
Bus wurde im Mai 1914 in Betrieb genommen. Gefahren wurde er von 
F. Kumm auf der Strecke zwischen Stadtzentrum und Itoupava Seca 
(Altona) bis zur ehemaligen Mundharmonika-Fabrik Hering. Das Fahrzeug 
wurde von F. G. Busch Senior aus Nordamerika importiert und bot Platz 
für 12 sitzende und 2 stehende Fahrgäste. Zwischen den Jahren 1913-14 
verkehrte zwischen Itoupava Seca und Blumenau eine von Pferden  
gezogene Buslinie, mit 6 Hin- und Rückfahrten zwischen der Städten.  
Das Fuhrunternehmen gehörte H. Sander und G. Graßmann.
acervo / SaMMlung  a. h. BluMenau

Cinema no Salão Holetz. Anúncio. 
Aproveitamento das caixinhas 
vazias de fósforos Dominó. Em 
Janeiro será realizada a primeira 
sessão cinematográfica para o 
aproveitamento das caixinhas 
vazias de fósforos Dominó. Será 
apresentado o filme “Madame 
Dubarry” - o melhor filme alemão 
em 12 atos. Atriz principal: Srta. 
Paula Schwartz (Pola Negri), a 
famosa rainha do cinema alemão. 
Preço da entrada por pessoa: 25 
caixas vazias de fósforos Dominó. 
Não será aceito dinheiro -  
somente caixas de fósforos.
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Blumenau, 9.12.1904

Vapor Progresso no Porto, na  
comemoração dos 25 anos de tráfego 
regular. Banda de Música Werner.
Dampfer Progresso im Hafen, bei 
der 25-Jahres-Feier des regulären 
Schiffsverkehrs. Kapelle Werner.
edição / herauSgeBer e. currlin

acervo / SaMMlung hering-archiv

Em 1879 fundaram a Companhia Fluvial a Vapor Blumenau-Itajaí, que 
colocou a serviço o vapor Progresso, que por longos anos fez o transporte 
entre Blumenau e o Porto Marítimo de Itajaí. Em 1888, os comerciantes H. 
Grewsmühl e H. Hering Jr. colocaram em atividade de transporte o lanchão 
Jahn, do qual se seguiu uma nova embarcação da Companhia Fluvial, o 
vapor Blumenau. 

Im Jahr 1879 wurde die Flusschiffahrts-Gesellschaft Blumenau-Itajaí 
gegründet, die das Dampfschiff Progresso (Fortschritt) in Betrieb nahm, 
welches über viele Jahre den Frachtverkehr zwischen Blumenau und dem 
Meershafen Itajaí übernahm. Im Jahr 1888 setzen die Geschäftsleute H. 
Grewsmühl und H. Hering Jr. das Schnellboot Jahn in Betrieb, dem später 
der neue Dampfer Blumenau folgte.
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Blumenau, c. 1900

Esquina da Rua XV de Novembro com Alameda Rio Branco.  
À esquerda, no 1o plano, loja de Wilhelm Scheeffer, onde em 1906 
Samuel Katz estava com sua Confeitaria, em 2 andares. Por trás, casa de 
Franz Maas (depois da viúva Olga Kersanach). À direita, Casas Mayer & 
Blohm, com canal em seguida. Ao fundo, Igreja Matriz Católica.
Kreuzung XV-Novembro-Straße mit Rio-Branco-Allee. Links im Vg., 
Geschäft des Wilhelm Scheeffer, wo im Jahr 1906 Samuel Katz seine 
zweistöckige Konditorei eröffnete. Dahinter, Haus des Franz Maas  
(später im Besitz der Witwe Olga Kersanach). Rechts, Geschäftshäuser 
Mayer & Blohm, mit angrenzendem Kanal. Im Hg., Katholische Kirche.
Ao lado, Friedrich Blohm (1850-1929), Wanda Schrader Blohm  
(1884-1960) e Família Blohm.
Bild rechts: F. Blohm, W. S. Blohm und Familie Blohm.
acervo / SaMMlung B. K. Kadletz
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Blumenau, c.1915

Rua XV de Novembro.  
Esq/dir: Casas Rabe,  
Flesch e Altenburg  
(depois Moellmann). 
XV-Novembro-Straße.  
V.l.n.r.: Haus Rabe,  
Flesch und Altenburg  
(später Moellmann). 

edição / herauSgeBer g. a. Koehler

acervo / Sammlung  a. J. Salatini

Recém chegados!  
Recém chegados!  
Brinquedos!  
Grande sortimento!  
Preços baratos!  
Revendedores com  
descontos!  
R. Max Grothe.
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Blumenau, c.1915

Rua XV de Novembro, em frente ao Colégio Santo Antonio. Casa 
pertencente a este Colégio, onde se hospedavam os professores 
civis. Primeira Livraria & Papelaria de Franz Joseph Carl Gustav Wahle 
(Merchede, Alemanha, 1882 - Blumenau, 1957). O Sr. Wahle, grande 
erudito e também professor deste Colégio, era primo de Frei Luciano Korte 
O. F. M. e amigo íntimo de Frei Estanislau Schaette O. F. M. No centro, 
Casa Borba. Ao fundo, à direita, casa de negócio e moradia de Gustav  
Baumgart; sede do jornal Der Urwaldsbote.
XV-Novembro-Straße, gegenüber des St. Antonius-Kollegs. Das Gebäude 
gehörte zur Schule und beherbergte die Lehrerschaft. Erster Buch- und 
Schreibwarenhandel von Franz J. C. G. C. Wahle (Merchede, 1882 - 
Blumenau, 1957). Herr Wahle war ein besonders gebildeter Lehrer dieser 
Schule, ein Cousin des Paters Luciano Korte O. F. M. und enger Freund des 
Paters Estanislau Schaette O. F. M. Bildmitte, Geschäftshaus Borba. Im Hg., 
Gustav Baumgart und der Hauptsitz der Zeitung Der Urwaldsbote.

edição / herauSgeBer g. a. Koehler

acervo / Sammlung  B. K. Kadletz
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Blumenau, c. 1890

Porto de Itoupava Seca. O ramo 
da metalurgia em Blumenau teve 
como pioneiro Karl Ernst Auerbach, 
que emigrou em 1886 da Alemanha 
(Sachsen) e fundou em Itoupava Seca 
uma pequena fundição que acabou 
resultando na firma Eletro-Aço Altona. 
Hafen in Itoupava Seca. Der 
Geschäftszweig der Metallindustrie 
begann in Blumenau mit dem Pionier  
K. Ernst Auerbach, im Jahr 1886 aus 
Sachsen eingewandert. Er gründete 
in Itoupava Seca eine kleine Gießerei, 
die sich später zum Unternehmen  
Eletro-Aço Altona S.A.  
(Elektro-Stahl Altona S.A.) entwickelte.
edição / herauSgeBer e. currlin    
acervo / SaMMlung B. K. Kadletz
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Blumenau, 1904

Festa das crianças no Salto do Norte da Itoupava. No 1º plano, Banda Lingner. 
Kinderfest am Salto do Norte (Wasserfall). Im Vg., Musikkapelle Lingner.
edição / herauSgeBer e. currlin   acervo / SaMMlung B. K. Kadletz

Ensino de Português. O abaixo assinado oferece ensino da língua portuguesa 
para adultos. Início das aulas dia 3 de Julho. Para os interessados, inscrições  
até o dia 28 deste mês. Hugo Riedel.
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Die Fröhliche Stunde   
A Hora Alegre.
Texto festivo do 
casamento da Srta. 
Erna Karsten com 
o Sr. Bernhard 
Scheidemantel.
Rio do Testo, 10 de 
Abril de 1920.
Lema: Igualdade de 
injustiça para todos, 
e portanto, tudo bem. 
Informações para a 
próxima edição aceitas 
a partir de agora.

Três unidades de 
Cítaras Helvetia 
(suíças) de 
forte sonoridade 
pianística! 
À venda! 
Aprendizado em 
1 hora. Cada 
partitura pode ser 
executada em 
5 tonalidades. 
Expostas no 
Hotel Central,  
R. Dr. Blumenau.
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Blumenau, 15.1.1895

Rio do Testo (Pomerode).  
Empresa de tecelagem  
Roeder, Karsten & Hadlich. 
Testo-Fluss. Weberei  
Roeder, Karsten & Hadlich.
edição / herauSgeBer e. currlin

acervo / SaMMlung  hering-archiv

Johann H. C. Karsten (Schleswig-Holsten, 1839 - Rio do Testo, 1918)  
emigrou para o Brasil em 1860 chegando a Blumenau no ano seguinte, 
na região de Testo-Salto. Casou-se em 1861 com Margarethe 
Sievers. Associou-se a Heinrich Hadlich, depois a Gustav Roeder e 
Johannes Findeiss (1883, mestre-tecelão) em serraria, atafona e 
tecelagem. Em 1894 tocou a firma sozinho por 10 anos, quando passou 
para seus filhos Christian e Johann.

Johann H. C. Karsten (Schleswig-Holsten, 1839 - Rio do Testo, 1918) 
wanderte im Jahr 1860 nach Brasilien aus und kam ein Jahr später nach 
Blumenau, wo er sich in der Gegend von Testo-Salto niederließ. 1861 
ehelichte er Margarethe Sievers und ging eine Geschäftspartnerschaft mit 
Heinrich Hadlich ein, später mit Gustav Roeder und Johannes Findeiss (1883, 
Webermeister) , in den Geschäftszweigen des Säge – und Mahlwerkes,  
sowie Weberei. Ab 1894 übernahm er den Betrieb alleine und führte ihn 10 
Jahre, wonach er ihn an seine Söhne Christian und Johann übergab.
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Página ao lado / Seite gegenüber

Blumenau, c. 1900

Igreja Católica de Indaial. Em 21.1.1896, bênção desta 
igreja, dedicada à Santa Inês.
Katholische Kirche in Indaial. Am 21.1.1896 wurde diese 
Kirche mit Namen Skt. Ines eingesegnet.
edição / herauSgeBer e. currlin   acervo / SaMMlung  a. J. Salatini

Blumenau, c. 1900

Moinho do Encano. 
“De Passo Manso, onde se encontra a magnífica propriedade 
do Dr. Engelke, alcançamos o vilarejo de Encano, onde o riacho 
homônimo desemboca no Rio Itajaí”. (Franz Giesebrecht)
Encano-Mühle. 
“Von Passo Manso aus, wo sich der großartige Besitz Dr. Engelkes 
befindet, erreichen wir die Ortschaft Encano, wo der gleichnamige 
Bach in den Itajaí-Fluss mündet”. (F. Giesebrecht)
edição / herauSgeBer e. currlin   acervo / SaMMlung B. K. Kadletz
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Página ao lado / Seite gegenüber

Blumenau, c. 1900

Vista geral da Cidade, tomada do Morro dos Padres Franciscanos.    
Ao centro, Rua 7 de Setembro. Ao fundo, Prefeitura e Morro da Igreja Evangélica.
Blick auf die Stadt, aus der Sicht des Franziskaner-Klosters. Bildmitte:    
7-Setembro-Straße. Im Hg., Rathaus und Hügel der Evangelischen Kirche.
acervo ed. livro doS 50 anoS BluMenau / Sammlung  ed. deS BucheS 50 Jahre BluMenau

Cinema Salão Holetz. Hoje, 2a feira, 12 de Abril. 
Apresentação extraordinária! A pedidos de todos: projeção 
do maravilhoso drama em 7 partes: “Os Ladrões de Pérolas”. 
Horário: 8½h. Entrada: 700 réis.
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Robert Gernhard

De tempos em tempos surgia na região colonizada pelos imigrantes 
alemães algum jornalista, catedrático, pastor religioso, etc. a fim de 
conferir como estava andando esta experiência do povo alemão na sua 

nova pátria, o Brasil. Robert Gernhard (1858-1904), alemão, ex-redator do 
Reform de Joinville, fez seu relato mais concentrado nas Colônias de Dona 
Francisca, Hansa e Blumenau (Anstalt v. S. Schottlaender – Breslau, 
1901), que serviram para as comemorações do Cinquentenário de Blumenau, ao 
lado de outras edições surgidas na época destas festividades.

O autor assina o prefácio da obra em Else (Hannover), no verão de 1900.  
O texto a seguir foi publicado na íntegra no Blumenau em Cadernos –  
Tomo XXXIX – nov/dez 1998, com tradução de Curt Willy Hennings.

1900
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Situada às margens do Rio Itajaí, a 
Colônia Blumenau, entre as numerosas 

colônias do sul do Brasil, é sem dúvida 
a mais conhecida na Alemanha. Isso se 
deve em parte ao nome germânico, mas 
principalmente à campanha desenvolvida 
pelo Dr. Blumenau (falecido em 30 de 
outubro de 1899, em Braunschweig), para a 
sua atividade filantrópica.

Na Alemanha considerava-se que todo o 
Brasil era um país escravocrata e os pobres 
alemães eram obrigados ao trabalho escravo. 
Apesar da existência de material, ninguém se 
preocupava em estudar o problema a fundo e 
não se diferenciava o norte do sul do Brasil. 
Até nossos dias a literatura alemã sobre o 
Brasil é uma fonte fidedigna aos escritores 
luso-brasileiros. Apesar do fascínio dos 
alemães pelos países tropicais e da divulgação 
de A. von Humboldt, outros exploradores e 
viajantes procuraram despertar a atenção para 
o Brasil. O resultado foi modesto apesar da 
tentativa de controlar o fluxo cada vez maior 
para a América do Norte. 

Quando o Dr. Blumenau (nascido em 
Hassefelde, 26 de dezembro de 1819), passou 
a promover uma colonização no sul do Brasil, 
foi hostilizado por todos os lados. Finalmente 
venceu os obstáculos e em 2 de setembro 
(1850), com 16 companheiros, aportou no 
litoral catarinense. As imensas dificuldades 
confrontadas o impediram de trazer maior 
número de imigrantes. Ele explorou todo o 
sul do Brasil e, não se justificava a antipatia 
que enfrentava na Alemanha. Seu projeto 
fora hostilizado e recebido com desconfiança. 
Na época se alastrava uma burocracia que 
suprimia toda tentativa de desenvolvimento 
material, espiritual e social. Suas esperanças 
teriam se realizado não fosse à proibição 
imigratória, fruto da miopia alemã. Blumenau 
aportou na margem direita do Itajaí e lá 
fundou um povoado onde hoje está situada 
a cidade. O Rio Itajaí apresenta um belo 
panorama. Suas águas límpidas correm larga, 
profunda e majestosamente calmas no meio 
de uma densa floresta. As esbeltas palmeiras 
balançam ao vento sobre o leito do rio. Nas 
margens, os desbarrancamentos arrastam 
parte da f loresta e árvores gigantescas, 
cujas copas ainda se levantam para o céu, 
envoltas em águas espumantes onde formam 
remansos. Nestes troncos mortos ainda estão 
os vestígios dos cipós que os estrangulam 
(cipó matador). O assassino e o assassinado 
jazem tombados no leito do rio aguardando 
sua destruição total pelas águas. 

Subindo-se r io acima se encontram 
corredeiras e pequenas cachoeiras. O caboclo 
é o único que tem a habilidade de manejar 
a canoa sem virá-la. Em fevereiro, o Rio 
Itajaí é indescritivelmente belo e quando a 
floresta está florida, milhares de colibrís e 
borboletas voam entre os cálices das flores 
absorvendo o orvalho. Para entrar no mato 
é preciso transpor todos os obstáculos que a 
natureza impõe ao intruso. Árvores tombadas 
formam obstáculos, cipós impedem o avanço, 
blocos de pedras devem ser contornados, e 
assim avança-se com auxílio dos pés e das 
mãos. Uma arma de caça dispara e um belo 
tucano tomba do alto de um araçá esbelto, 
fornecendo um almoço saboroso. O leito 
do rio se estreita, correndo por entre rochas 
negras, formando numerosas cachoeiras 
pequenas. O cenário grandioso não cansa 
o observador, que pode contemplá-lo da 
margem calma e sombreada. Também os 
vales dos afluentes do Itajaí despertam no 
observador um sentimento de admiração 
e respeito pelo trabalho hercúleo realizado 
pelo braço alemão. O machado e o fogo 
abriram clareiras profundas na f loresta, 
transformando os galhos em cinzas férteis. 
Com exceção dos gigantes da floresta, que 
tiveram seus galhos chamuscados, mas 
não carbonizados, também os troncos não 
foram queimados, e resistirão por décadas 
ou serão aproveitados. Nesta confusão, 
balança o canavial ou uma plantação de 
fumo prende nossa atenção. Em outros 
pontos, uma pastagem verdejante alimenta 
um rebanho bem cuidado, proporcionando 
farta alimentação. Nas casas dos colonos 
encontramos gente satisfeita. Ex-jardineiros, 
criados, pessoas com mãos fortes e calejadas 
se dão bem aqui. Pessoas que na Alemanha 
viviam entre o campo e a cidade, e emigraram 
levados por ilusões utópicas, encontram 
grandes dificuldades. Os homens sempre 
encontram compensação quando têm 
sucesso no seu árduo trabalho; mas as 
mulheres dificilmente se acostumam com 
a vida na colônia. São consumidas pela 
saudade da velha pátria, e frequentemente 
levam uma vida deprimida até a morte. 
Principalmente quando têm certo grau de 
cultura e instrução, necessitam de contato 
social com a vizinhança, o que se torna difícil 
aqui! Sofrem na solidão da floresta! Isto é um 
fenômeno generalizado nas colônias do sul 
do Brasil, quando não conseguem para si e 
para a família uma ocupação na cidade, que 
na situação atual é difícil. 

Mas quando estas mu lheres estão 
habilitadas para serem costureiras, ou outra 
atividade, estes conhecimentos práticos 
garantem a elas uma subsistência bem mais 
elevada aqui do que na Alemanha, ganhando 
o suficiente para o sustento da família.

Por vezes também as doenças castigam 
a vida dos colonos. A vida aqui é para as 
pessoas sadias e não para doentes. Mas 
em todos os lugares há um Médico, mas 
um caso de doença significa um retrocesso 
econômico, dado à falta de mão de obra. Nos 
primeiros tempos, apareceram casos de febre 
intermitente e problemas de aclimatação, 
que para uns desapareceram logo, enquanto 
outros sofreram durante longos anos. 
Existem numerosos insetos que atribulam 
a vida, entre estes, uma pequena espécie de 
mosquito, pouco perceptível a olho nu, que 
amargam a existência, até que a pele se torne 
imune contra a picada destes insetos. Entre 
os hóspedes indesejáveis estão as pequenas 
formigas que atacam os alimentos, e também 
as baratas que consideram as casas como 
sendo suas. A exterminação destes insetos 
é difícil.  Todo aquele que sonha com a vida 
romântica da floresta deve imaginar o quanto 
será difícil acostumar-se à saborosa carne do 
gambá ou do lagarto. O colono a consome 
frequentemente! O primeiro pertence à 
espécie dos ratos repugnantes e sua aparência 
é apetitosa. Isto se refere a todas as colônias 
do sul do Brasil, mas em todos os lugares 
existem os dois lados! 

O progresso só é possível para aqueles 
que conheceram as privações na vida, que 
estão dispostos a trabalhar na solidão, 
confiantes em si e em Deus. Os primeiros 
colonizadores aderiram a este princípio e os 
seus descendentes o seguem até a presente 
data. Graças à localização privilegiada da 
povoação, às margens de um rio navegável, 
houve o desenvolvimento. Os blumenauenses 
afirmam que daqui parte uma atividade 
comercial intensa e uma exportação maior 
do que a Colônia Dona Francisca. O rio 
navegável contribui, mas o fator principal está 
no tipo de imigrante que veio para Blumenau. 

Mais abaixo do local escolhido pelo Dr. 
Blumenau já existia uma colônia belga, e para 
sua proteção foi criado um destacamento 
militar pelo governo. Os colonizadores de 
Blumenau estavam mais próximos à região 
dos indígenas do que a colônia belga. Mas 
este problema foi superado! O ano de 1852 
trouxe 110 e o ano de 1854 uma leva de 147 
imigrantes. 
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H. Steiner, 1955

Testo-Salto
acervo / SaMMlung a. h. BluMenau

Heinz Rolf Steiner (Graz, Austria, 1910 - Gorizia, Itália, 1974) produziu cerca de 400 
matrizes, constituidas de paisagens, marinhas, cenas de gênero, ex-libris, fauna e 
flora brasileiras. A obra de Steiner deve ser compreendida como participante ativa da 
história da gravura brasileira. Um exemplo do domínio da técnica, da força do traço 
e da sensibilidade do olhar. Suas obras constam do acervo do Museu Nacional de 
Belas Artes (RJ) e da Academia de Belas Artes; do Museu Etnológico e da Academia 
Albertina (Viena).

Heinz R. Steiner (Graz, Österreich, 1910 - Gorizia, Italien, 1974) erstellte ca. 400 
Druckmatritzen, mit vorwiegend Landschafts- und Seemotiven, Gesellschaftsbildern, 
Ex-Libris, sowie Abbildungen der brasilianischen Tier- und Pflanzenwelt. Steiners Werk 
wird als aktiver Beitrag zur Geschichte des brasilianischen Kunstdruckes gesehen und 
gilt als ein wahres Beispiel für die Beherrschung der Technik, mit kraftvollen Linien und 
einfühlsamen Blick. Seine Arbeiten sind Bestandteil des Nationalen Kunstmuseums in 
Rio de Janeiro, sowie der Albertinen-Akademie in Wien.
       PaUlo l. G. VerGolino



470

Blumenau, c. 1900

Família de Carl Rothbarth. Sra. Johanne Löte Rothbarth tendo no colo Willy (Guilherme, 
que viria a falecer na Alemanha para onde fora estudar Eletrotécnica). Esq/dir: Adolph 
(segurando chapéu); Carl (que viria a se casar com Clara Koth); Friedrich (que se casaria 
com Luise Koplin); Mathilde (casaria-se com Oswald Otte).
Carl Rothbarths Familie. Fr. Johanne L. Rothbarth mit Willy auf dem Schoß (der später in 
Deutschland verstarb, wohin er gezogen war um Elektrotechnik zu studieren). V. l. n. r.: 
Adolph (mit Hut); Carl (der später Clara Koth ehelichte); Friedrich (der Luise Koplin ehelichte); 
Mathilde (später mit Oswald Otte verheiratet).
acervo / SaMMlung  a. h. BluMenau
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Blumenau, c. 1900

Rua XV de Novembro. Casa de negócio e residência 
de Carl Rothbarth. Utilizada por Paul Husadel (na foto, 
com sua Relojoaria, antes de se instalar em sua nova 
casa, construída defronte). Esta casa também serviu 
para Eugen Currlin instalar sua Livraria.
XV-Novembro-Straße. Geschäfts-und Wohnhaus 
von C. Rothbarth. Bewohnt von P. Husadel (hier mit 
seinem Uhrmacher-Geschäft, bevor er sich im neuen 
Gebäude auf der gegenüberliegenden Straßenseite 
einrichtete). Dieses Gebäude diente E. Currlin als erste 
Buchhandlung.
acervo ed. livro doS 50 anoS BluMenau 
SaMMlung ed. deS BucheS 50 Jahre BluMenau

Antes de comprar convença-se 
dos melhores preços e maior 
variedade de relógios, jóias de 
ouro e prata. Gaitas de fole e 
de boca, etc. e muitos outros 
artigos próprios para presentes 
em qualquer oportunidade. A 
loja, após a sua ampliação, 
tornou-se única em seu estilo. 
Paul Husadel.
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Blumenau, c. 1905

Família Kleine. Sentados, esq/dir: Max 
Hering – Agnes Kleine – Clara Kleine 
Hering e Rudolf Kleine. De pé, esq/dir: 
Rudolf Odebrecht  e esposa Theodora 
– Hedwig Kleine Hering e esposo Curt 
Hering – Agnes Kleine – Marie Kleine 
– Julius Kleine – Gertrud Kegel Kleine 
– (?) Kleine – Victor Kleine. 
Familie Kleine. Sitzend, v.l.n.r: Max 
Hering – A. Kleine – C. Kleine Hering 
und R. Kleine. Stehend, v.l.n.r.: Rudolf 
Odebrecht und Ehefrau Theodora –  
H. Kleine Hering und Ehemann Curt 
Hering – Agnes Kleine – Marie Kleine –  
Julius Kleine – Gertrud K. Kleine –  
(?) Kleine – Victor Kleine.
acervo / SaMMlung  hering-archiv

Produtos de porcelana: jarras, 
leiteiras brancas e coloridas, 
bacias redondas de 160 réis, 
bules de café de diferentes 
estilos, cumbucas com e 
sem tampa, panelas ovais 
brancas e coloridas, pratos 
de bolo finamente decorados, 
açucareiros, manteigueiras, 
lavabos, sopeiras, xícaras das 
mais simples às mais finas. 
Em grande sortimento! 
Chamo a atenção do meu 
distinto público para a minha 
nova variedade de leiteiras, 
mais rasas e muito mais 
baratas que as tradicionais. 
Friedrich Specht, Altona.
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Blumenau, c. 1900

Residência de Theodor Kleine, na Itoupava Seca, próximo à foz do ribeirão do Tigre. 
Theodor Kleine foi escrevente e secretário do Dr. Blumenau na década de 1860. 
Kleine chegou a Blumenau em dezembro de 1856 com a esposa Ida Dietrich Kleine 
e 2 filhos, Karl, de 7 anos e Theodor Jr. de 6 anos. Karl Kleine (1849-1922) escreveu 
um livro de memórias sobre a Cidade de Blumenau com 1.111 páginas: Blumenau 
de Ontem - Experiências e Recordações de um Imigrante / Blumenau Einst: Erlebnis-
se und Erinnerungen eines Eingewanderten.

Wohnhaus von T. Kleine, in Itoupava Seca, neben der Mündung des Tigerbaches.  
T. Kleine war in den 1860iger Jahren Schriftführer und Sekretär Dr. Blumenaus. 
Kleine kam im Dezember 1856 nach Blumenau, in Begleitung seiner Ehefrau Ida 
Dietrich Kleine und seiner beiden Söhne Karl (7 J.) und Theodor Jr. (6 J.). Karl Kleine 
(1849-1922) schrieb ein Buch mit Erinnnerungen an die Stadt Blumenau mit 1111 
Seiten : Das Blumenau von Einst – Erlebnisse und Erinnerungen eines Immigranten.
acervo ed. livro doS 50 anoS BluMenau / SaMMlung ed. deS BucheS 50 Jahre BluMenau Theodor Kleine (1820-1882)
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A vinda de um número maior de imigrantes 
era desejável. Existia também um grande 
perigo, dado aos recursos limitados dos 
quais dispunha o Dr. Blumenau. O fundador 
podia, com o capital que investiu na Colônia, 
levar uma vida confortável e l ivre de 
preocupações, mesmo nas regiões mais caras 
da Alemanha. O capital foi insuficiente para a 
manutenção da Colônia e ele teve que recorrer 
ao Governo Imperial. Ele havia adquirido 
deste, 10 milhas quadradas com pagamento 
à vista, e o restante do seu patrimônio 
cedo foi consumido para o sustento dos 
primeiros colonos, que foram trazidos por 
caminhos intransitáveis. As dificuldades 
foram se avolumando para o empreendedor. 
Mas ele conseguiu, nos primeiros 10 anos, 
obter gradativamente 80 contos de réis de 
empréstimo do Governo Imperial e mais 
8 contos a fundo perdido. Aos poucos 
ele se conscientizou que seria impossível 
manter a Colônia como empreendimento 
particular, e como não foi possível uma 
sociedade nos moldes da Kolonisattionsverein 
de 1849, vendeu seu empreendimento por 
contrato, em 17 de janeiro de 1860, para o 
Governo. Pelo seu investimento recebeu 
33 contos e para completar o débito dos 80 
contos, o Governo recebeu de volta parte 
das terras anteriormente adquiridas. O resto 
continuou como propriedade particular. Dr. 
Blumenau foi nomeado Diretor da Colônia 
e assim teve a oportunidade de realizar um 
trabalho abençoado. Sob sua administração 

competente, a Colônia teve um progresso 
rápido e não teve que passar por experiências 
maléficas, muitas vezes observadas em 
empreendimentos semelhantes. Durante os 
7 primeiros anos a Colônia estava sem um 
guia espiritual, e Dr. Blumenau teve que 
exercer as funções de oficial de Registro. 
No ano de 1867 foi formado um Conselho 
colonial de 7 pessoas para assistir o Diretor. 
Até esta data, ele agia como um ditador, fato 
que, como os leitores já sabem os colonos de 
Dona Francisca nem teriam tolerado. 

Somente em 1880, Blumenau se tornou 
um Município autônomo. Anteriormente, a 
Colônia sempre esteve sob a direção única e 
exclusiva do seu fundador e o Conselho se 
sujeitava à sua autoridade e sempre acatava 
as suas decisões. 

Não são raras as enchentes que elevam 
o nível do rio até 10 metros acima do 
normal. Apesar disto, Blumenau tomou um 
impulso não esperado, testemunho glorioso 
da inteligência e trabalho da população. 
Esta, conforme já insinuamos, tem uma 
característica diferente da de Joinvil le, 
para proveito de Blumenau. Em todos os 
tempos, por motivos compreensíveis, e 
para seu próprio benefício, foi vantajoso 
votar nas eleições, no Partido da situação. 
Foi uma decisão fáci l, porque os dois 
partidos principais que se revezavam no 
poder não tem ideologias partidárias. Os 
partidos se denominam Conservador e Liberal, 
e ambos têm por princípio, quando no 
poder, tirar o máximo de proveito para os 
seus partidários. Assim, Blumenau sempre 
aderiu aos partidos da situação e conseguiu 
obter com muita benevolência, auxílios 
substanciosos do Governo Imperial e do 
Federal, fato que nunca se deu em Dona 
Francisca. Isto continuou também sob o 
regime republicano e, nas últimas eleições, 
os blumenauenses votaram em massa no 
candidato do Governo; enquanto que em 
Joinville houve uma dispersão de votos, 
obtendo o candidato federalista, votação 
acentuada. Os federalistas do Rio Grande 
foram os revolucionários de 1893! Quero 
frisar mais uma vez que não só no Brasil, 
como em toda a América do Sul, a política 
é completamente desprendida de idealismo 
e visa somente encher os bolsos dos seus 
membros. Diante desta realidade, a paixão 
do alemão em se perder na discussão de 
princípios não é recomendável.  A única 
atitude certa para o teuto-brasileiro é votar 
com o Governo e paralelamente orientar 

a política para um caminho útil ao Estado 
e Município. O Município de Blumenau 
está situado na maior bacia hidrográfica do 
maravilhoso Estado de Santa Catarina e 
tem um porto cujo calado comporta navios 
maiores. Das terras de colonização quase 
nenhuma está nas mãos de especuladores 
particulares, mas pertence em grande parte 
à Hanseatische Colonizationsgesellschaft. 

A necessidade de uma vida social e cultural 
alemã (cantar, educação superior) levou-
os à fundação da Sociedade de Tiro no dia 2 
de dezembro de 1859. Em 19 de julho de 
1863 foi fundado o Kulturverein / Sociedade 
Cultural. Existem três Sociedades de Canto: 
Germânia, Freundschaftsverein e Saengerbund, 
além de outras mais e cuja enumeração se 
estenderia muito. O senso de justiça, de 
disciplina e ordem foi mantido em alto nível 
e possibilitou a eleição de um Juiz de Paz, 
de Órfãos e Chefe de Polícia, sempre com 
descendentes alemães.

O Stadtplatz de Blumenau nem de longe 
tem a respeitável extensão de Joinville, mas 
em compensação tem um bom número de 
localidades bem desenvolvidas. Como, por 
exemplo: Badenfurt, Indaial, Warnow, Ascurra, 
Aquidaban, Pomerode, Timbó e Carijós. Entre 
1850 e 1899 devem ter imigrado cerca de 
10.000 pessoas de origem alemã e o Stadtplatz 
tem 300 casas, com mais de 1.200 habitantes. 
Os principais produtos de exportação são: 
manteiga, banha, fumo, charutos, açúcar, 
carne, tábuas, madeira de lei; a indústria 
do fumo está em expansão e assim é mera 
questão de tempo que a Colônia Hansa 
comece a mostrar o mesmo resultado neste 
ramo.

Entre os comerciantes ativos de Blumenau 
está em primeiro plano o Sr. Gustav 
Salinger, chefe de firma Gustav Salinger & 
Cia., que simultaneamente é o Cônsul da 
Alemanha e presta bons serviços aos seus 
conterrâneos. O outro dirigente da firma 
Salinger é o Sr. Peter C. Feddersen, que 
como deputado estadual por Blumenau goza 
do reconhecimento geral. Ainda podemos 
citar Hermann Sacht leben, Heinr ich 
Probst , Fr iedr ich Blohm, A ltenburg 
Fi lho & Cia, Alwin Schrader, Gustav 
Baumgart, H. Rüdiger e Filhos, Esser e 
Scheeffer, Irmãos Hering (tricotagem), 
R. Finster e Fi lho (relojoeiro), Eugen 
Currlin (livreiro), Dittrich e Probst (oficina 
mecânica e fundição), Alwin Seel iger 
(artes fotográficas); Franz Scheidemantel 
(litografia e atelier fotográfico), etc. 

Peter Christian Feddersen, esposa Ella Guthe 
Feddersen e filhos, c. 1890.
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Todo Município deve ter hoje (1901), 
32.000 habitantes, dos quais 27.000 são 
de l íngua alemã. Vieram até o ano de 
1897, um total de 18.929 imigrantes para 
Blumenau, sendo destes 9.883 alemães; 
1.649 austríacos-alemães; 3.911 russos, a 
maioria de língua alemã; 1.363 italianos; 
641 tiroleses; 708 húngaros; 19 espanhóis; 
144 belgas; 54 suíços; 39 norte-americanos; 
14 brasileiros; 9 holandeses; 164 suecos; 5 
dinamarqueses; 1 grego; 16 franceses; 16 
irlandeses; 301 poloneses (russos e alemães); 
3 luxemburgueses. Destes, 10.292 do sexo 
masculino; 8.637 do sexo feminino; 10.494 
de confissão luterana e 8.435 Católicos. 
Chegaram 3.159 artesãos, 15.342 agricultores 
e 428 de outras profissões; 7.180 eram 
casados e 11.265 solteiros. 

Esta mistura de imigrantes em Blumenau, 
apresentando um caráter puramente 
germânico, é prova da assimilação de 
outras etnias. Blumenau exportou em 1897: 
400.000 kg de manteiga; 27.000 kg de banha; 
50.000 kg de fumo; 1.000.000 kg de açúcar; 
8.000.000 kg de charutos; 13.000 galináceos; 
2.700 kg de couro de boi; 15.000 dúzias 
de tábuas; 30.000 dúzias de ovos; 200.000 
litros de cachaça; 8.000 sacas de feijão 
preto e 90.000 kg de farinha. Existiam em 
1897: 262 engenhos de açúcar; 48 atafonas; 
46 ferrarias; 29 olarias; 13 cervejarias; 6 
tecelagens; 2 fábricas de sabão; 3 fábricas 
de limonada; 3 impressoras; 1 litografia; 2 

marcenarias movidas a vapor; 1 fábrica de 
extração de óleo de mamona; 9 fábricas de 
charutos; 2 fábricas de licor; 3 fábricas de 
vinho de laranja; 4 fábricas de tricotagem 
e 50 engenhos de farinha. O convento 
franciscano – Colégio São Paulo (depois 
Colégio Santo Antonio) está sob a orientação 
de Frei Herculano, um educandário com 
cerca de 50 alunos no internato, sendo que 
as aulas são ministradas pelos padres. A 
comunidade católica de Blumenau está em 
boas mãos!

No ano de 1855, Dr. Blumenau conseguiu 
do Governo Imperial, a permissão para a 
vinda de um Pastor. Veio Oswald Hesse, 
de Wreschen em Posen, que deixou a 
comunidade de lá para vir a Blumenau. 
Chegou no d ia 23 de ju lho de 1857, 
celebrando o primeiro culto no dia 9 de 
agosto. Após a construção inicial da Casa 
Pastoral, foi colocada a pedra fundamental 
para a Igreja em 1868, sendo inaugurada 
em 1877. Está localizada numa elevação 
próxima ao Stadtplatz, uma construção de 
base octogonal, em estilo semi-gótico. 

Dr. Blumenau levantou a casa do Pastor 
com recursos particulares, a Igreja foi 
construída com recursos do Estado e ele 
doou alguns morgos de terra à comunidade. 
Com o crescimento da Colônia, a atividade 
do Pastor se intensificou, pois tinha que 
celebrar os cultos nos diversos distritos. 
Badenfurt criou uma nova comunidade em 
1884, a Igreja já havia sido inaugurada em 
1872. Foi para lá o Pastor Runte, enviado 
pela Casa Missionária de Barmen. Os 
distritos de Pomerode, Alto Rio do Testo, Carijós 
e Itoupavazinha possuíam igrejas de alvenaria 
e algumas com torres. Pastor Hesse exerceu 
suas funções eclesiásticas em Blumenau até 
seu falecimento em 1879. Seu sucessor, o 
Pastor Sandreczki, pôs seu cargo à disposição 
em 1889. A comunidade solicitou outro 
Pastor ao Conselho Eclesiástico Superior 
em Berlin. Veio o Pastor Faulhaber, que 
assumiu suas funções no dia 1º de dezembro 
de 1889. Sendo ele um docente hábil, um 
bom orador, dotado de elevado senso prático 
e patriota fervoroso, trabalha até hoje para o 
desenvolvimento da comunidade. 

Com suas publicações foi um divulgador 
que despertou e manteve aceso na Alemanha, 
vivo interesse pelas colônias teuto-brasileiras, 
como sucessor do Dr. Blumenau. Somente 
em fevereiro de 1889 foi possível melhorar 
a situação do ensino em Blumenau, com a 
fundação de uma instituição educacional. Em 

Blumenau já existia um bom educandário, 
porém com o inconveniente de ser o seu 
Diretor o Padre J. Maria Jacobs, um senhor 
bastante briguento que pretendia fazer 
prosélitos dos seus alunos (conversão). 
Logo após sua chegada, o Pastor Faulhaber 
foi incumbido da inspeção da recém criada 
Escola Alemã. Depois de discussões no seio 
da recém formada sociedade iniciou-se a 
construção do prédio escolar orçado em 
12.000 marcos. No dia 28 de agosto de 1892 
o prédio foi entregue à sua finalidade. 

A partir de 1898, a Escola recebe uma 
subvenção anual da Alemanha no valor de 
1.000 marcos e um auxílio do Estado de 
Santa Catarina no valor de 4 contos e 800 
réis. Este auxílio está condicionado ao ensino 
da língua portuguesa e concede bolsas de 
estudo até 1/3 dos alunos, caso necessário. 

O cumprimento do primeiro compromisso 
está no próprio interesse dos alunos, pois 
para eles o domínio perfeito da língua é 
questão vital. 

A concessão de bolsas a crianças brasileiras 
inteligentes com poucos recursos é uma 
necessidade para a sua educação e na 
formação da mentalidade brasileira. Na 
Escola, a l íngua dominante é a Alemã. 
Português é ensinado como nos primeiros 
ginásios alemães, assim como o Inglês e o 
Francês (línguas estrangeiras). Paralelamente 
serão lecionados Latim e Grego. A Escola 
tem um ótimo corpo docente, destacando-
se o professor Rudolf Damm. No dia 1º de 
abril de 1899 a Escola estava constituída por 
124 alunos. 

Além de História do Brasil, são lecionadas 
História Europeia e Alemã. As cadeiras de 
História, Geografia, Matemática, Cálculo, 
Física, Ciências Naturais, Desenho e Canto 
são levadas até o limite da capacidade dos 
alunos. À testa do município de Blumenau 
está o Sr. Dr. Bonifácio da Cunha, um luso-
brasileiro, casado com uma senhora alemã, 
o qual como pessoa, Médico e político tem 
o mais alto conceito na sociedade. 

Dos jornais impressos em língua alemã, 
o Blumenauer Zeitung é o mais antigo com 
19 anos de existência. Vem ao público 
uma vez por semana e é publicado pelo Sr. 
Hermann Baumgarten. O outro periódico 
tem como título – Der Urwaldsbote, está no 
sétimo ano, sai aos sábados e tem como 
redator responsável o Sr. Eugen Fouquet. 
Aparentemente pertence ao Pastor Runte, 
de Badenfurt. Ambos os jornais cumprem 
sua finalidade.

Peter Christian Feddersen (1857-1946) e  
esposa Ella Guthe Feddersen (1861-1938)
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Nossos colonizadores se divertiam muito e os bailes de máscara 
bem como os carros alegóricos não eram esquecidos durante os 
festejos de Momo. 
A Sociedade dos Atiradores era o centro social e artístico da Colônia 
e foi palco de centenas de bailes de máscara. Também o salão 
de Karl Wilhelm Friedenreich, com espaço mais amplo, servia de 
palco. O Blumenauer Zeitung de 7.2.1885 anunciava um baile de 
máscaras no Salão dos Atiradores que seria realizado dia 14, onde 
todos teriam acesso. O preço para as máscaras e baile era de 500 
réis; não mascarados pagavam 300 mais uma taxa extra para a 
música. Ninguém poderia dançar antes de tirar a máscara e os 
mascarados não poderiam ser molestados. As máscaras poderiam 
ser adquiridas com o Sr. Franz Lungershausen. Em 1907 foi fundado o 
Club Carnavalesco Filhos do Inferno e Momo foi festejado com baile 
e desfile. Em 1909, um grupo de amantes do Canto se reuniu para 
formar o Club Unter Uns / Clube entre Nós. Este grupo promoveu seu 
baile de máscaras no Salão Holetz, animado pela banda Werner, com 
entrada do Momo às 11 h e 11 minutos. Pelas 4 da tarde, na Avenida 
Dr. Blumenau (Palmenallee), era feita uma batalha de flores e um 
baile à fantasia no último dia de Carnaval no salão do Teatro Frohsinn. 
Também era muito comum pelo Carnaval os Lumpenball / Baile dos 
Andrajosos. (Sentado, à esquerda, Paul Hering - 1)

Unsere Koloniebewohner amüsierten sich sehr; sowohl  Maskenbälle 
als auch Festwagen wurden während der Karnevalszeit niemals 
vergessen. Der Schützenverein war Mittelpunkt für Kunst und 
Gesellschaftstreffen sowie Schauplatz unzähliger Maskenbälle. 
Auch der größere Saal von K. W. Friedenreich wurde oft für solche 
Veranstaltungen verwendet. Die Blumenauer-Zeitung vom 7.2.1885 
announcierte einen Maskenball im Schützenverein für den 14. 
Februar, zu dem jeder Bürger freien Zutritt haben sollte. Der Preis 
für Maske und Ball betrug 500 Réis; für Nicht-Maskierte kostete der 
Eintritt 300 Réis, plus Zuschlag für Musik. Niemand durfte tanzen 
ohne seine Maske abgezogen zu haben, und Maskierte durften 
nicht belästig werden. Die Masken konnten beim F. Lungershausen 
erworben werden. Im Jahr 1907 wurde der Karnevalsverein Söhne 
der Hölle gegründet, und König Momo wurde mit Tanz und Umzug 
geehrt. 1900 gründete eine Gruppe von Gesangs-Liebhabern den 
Klub Unter Uns. Diese Gruppe veranstaltete ihren Maskenball 
im Holetz-Saal mit Musik der Werner-Kapelle und Auftritt des 
Karneval-Königs um 11:11 Uhr. Um 4 Uhr Nachmittags erfolgte eine 
Blumenschlacht in der Blumenau-Allee, und am letzten Karnevalstag 
fand im Theater Frohsinn nochmals ein Maskenball statt. Während 
der Karnevalszeit  wurde auch häufig ein Lumpenball veranstaltet. 
(Sitzend, links, Paul Hering - 1)
     edith Kormann
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Carnaval em Blumenau

Não passou despercebida em Blumenau 
a data do Deus Momo. Um grupo de 

moços do logar Itoupava Secca e da Cidade 
organizou um bando carnavalesco que desfilou 
do edificio da sociedade Teutonia, às 2 horas da 
tarde de domingo, percorrendo uma extensão 
de três kilometros e parando apenas um pouco 
na sede onde os mascaras se refrescaram e se 
exhibiram em mais enthusiasmo e alegria.

O referido bando era precedido de um 
arauto, montado no seu corcel e vestido de 
branco e azul, tendo sobre o peito as armas 
da Republica e empunhando o estandarte 
com as côres brasileiras. Ladeava-o, trajando 
de official da antiguidade, o commandante 
do prestito. Seguia-se uma guarda de honra 
composta de bugres, armados, uns com lanças, 
e outros com machadinhas, montados todos 

em fogosos cavallos, em numero mais ou 
menos de 25, bem a caracter e muito alegres, 
produzindo optimo effeito. Logo após a 
musica, também mascarada, vinha o carro 
de critica à linha de transways de Blumenau-
Aquidaban, representando a machina de um 
trem, um vagão de carga e outro de passageiros, 
puxado tudo por quatro cavallos, o que não 
deixou de produzir bom effeito e gargalhadas. 
O segundo carro de critica e um dos que mais 
hilaridade causou, representava o Conselho 
Municipal onde se via o ex-presidente, tendo 
a seu lado o superintendente, com o seu 
chapéo branco de naturalista inglez, quatro 
conselheiros encartolados e uma mulher 
trajada, como aquelles, de preto. O ex-
presidente e o superintendente estavam bem 
imitados e, até bem parecidos, o que causou 
muito riso. Ante a enorme concurrencia 
popular, na cidade, em frente ao Theatro, 

Carnaval, 1900

Sessão da Câmara (Carnavalesca) de 
Schoeppenstedt! Ano do Senhor 1900.
Schoeppenstedter Kammersitzung!  
Anno Domini 1900.
acervo / SaMMlung  a. h. BluMenau
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interpretaram uma sessão do conselho, onde 
apenas se ouvia fallar o superintendente, ao que 
o ex-presidente com simples movimentos de                                                                                                                  
cabeça, como um boneco de engonço parecia 
tudo approvar, emquanto a mulher beliscava 
e soprava aos ouvidos do conselheiro, seu 
marido. Essa critica foi muito applaudida pelo 
modo espirituoso porque foi interpretada, 
arrancando de muitos, gostosas gargalhadas.

No terceiro carro de critica, destacava-se a 
figura de um Dr. Hugo, charlatão de marca 
maior, sentado à cabeceira da mesa, segurando 
um garrafão de cachaça e quase sempre de 
cabeça ao sol, tendo a seu lado o inseparável 
amigo Chancho Pansa e uma indiana. Alludia 
esta critica a um celebre Dr. Allemão, que 
ali existe, author de diversos artigos sobre 
política local e de um folhetim sobre scenas 
do Paraguay, tendo como protagonista uma 
Indiana, publicados no Zeitung. Foi muito 

applaudido, vista ter o mascara interpretado 
bem o seu papel. Seguia-se a este carro um 
outro, não menos interessante, representando 
um caixão fúnebre sobre o qual destacava-se a 
figura da morte, critica que alludia a queda dos 
novos impostos projectados pela Superintendencia 
Municipal. Nas quatro faces do carro liam-
se os títulos de diversos artigos escriptos e 
publicados em allemão no Zeitung, attribuidos 
ao mesmo superintendente. Dizem que o 
carro significava a morte política do referendo 
personagem. Causou grande hilaridade. O 
imposto de consumo também foi criticado. O 
carro representava um balcão em cujos lados, 
dependurados, se destacavam chapéos, botas, 
chapéos de sol, garrafas, charutos, etc., com 
enormes sellos, encimando-o um colossal 
caranguejo como emblema do Progresso.

 
  República, 23.2.1901

Carnaval, 1901

Alegoria satírica ao Dr. Hugo Gensch: Dr. Hugo 
Eisenbarth. / Dr. Hugo “Barba-de-Ferro”.
Satyrische Allegorie auf Dr. H. Gensch
acervo / SaMMlung  a. h. BluMenau
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Família Bichels, blumenauense, em Curitiba,  
Agosto 1910.

Família Bichels, filhos(as) de Theodor Adolf 
Bichels e Elizabeth Ernestine Straube Bichels. 
Em pé, esq/dir: Robert Adolph, Heinrich 
Adolph, Alfred Adolph, Reinalda Ernestine, 
Otto Adolph e Isabel Ernestine. Sentados: 
Carlota Ernestine, Anna Ernestine, Bertha 
Ernestine, Oswald Adolph, Camila Ernestine e 
Auguste Ernestine (ao piano).

Die Blumenauer Familie Bichels, Curitiba, August 1910.

Familie Bichels, Söhne und Töchter Theodor 
A. Bichels und Elizabeth E. S. Bichels. 
Stehend, v.l.n.r.: Robert A., Heinrich A., Alfred 
A., Reinalda Ernestine, Otto A. und Isabel 
Ernestine. Sitzend: Carlota Ernestine, Anna 
Ernestine, Bertha Ernestine, Oswald A., Camila 
Ernestine und Auguste Ernestine (am Klavier).  
acervo / SaMMlung  rolf e renate SYBille odeBrecht

Canções e Baladas acompanhadas de Viola e 
interpretadas por ADDI KLEY-SCHLIE. 
Sábado, 19 de Março, às 8h30m, no Teatro Frohsinn.
1. Baladas e Legendas  
“A Bela Rothraut” - A. Stieg 
“O Violinista de Gemünd” - A. Stieg 
“O Músico à porta do Céu” - A. Stieg
2. Canções Caseiras 
“A Canção do Marinheiro” - G. Pfister 
“Rosemarie” - Fr. Toere 
“Canção de Dança” - G. Pfister 
“Assombração” - G. Pfister 
“Divino Amor” - G. Pfister
3. Brincadeira e Dança 
“Comece a cantar Sr. Rouxinol” 
“Lá embaixo no Vale” 
“Claus no Céu” 
“Ciumeira” 
Entrada 2$200 
Vendas antecipadas de ingressos pelos Srs. R. Klein  
e Nietsche &Hömke.
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Blumenau, c. 1900

Rua das Palmeiras. Residência de August Zittlow. Antiga casa 
de Karl W. Friedenreich, onde também morou Elesbão Pinto da 
Luz (1883) e August Zittlow (1893-1945). Nascido na Alemanha 
(1855 - Blumenau, 1945), Zittlow chegou a Blumenau com 17 
anos, trabalhou como agrimensor com Emil Odebrecht e por 20 
anos foi Presidente da Sociedade Teatral Frohsinn (1915-35). 
Casou em 1885 com Anna Repsold, parente da esposa do Dr. 
Blumenau.
Palmenallee. Wohnhaus von A. Zittlow. Früheres Wohnhaus des 
K. W. Friedenreichs, in welchem später ebenfalls E. Pinto da Luz 
(1883) und A. Zittlow (1893-1945) wohnten. Der in Deutschland 
gebürtige A. Zittlow (1855 - Blumenau,1945) kam im Alter 
von 17 Jahren nach Blumenau, wo er als Landvermesser mit 
E. Odebrecht arbeitete. 20 Jahre lang war er Vorsitzender des 
Theater-Vereins Frohsinn (1915-35). Er ehelichte 1885 Anna 
Repsold, eine Verwandte Frau Dr. Blumenaus.
ed. Sg leiPzig 50 anoS BluMenau

ed. Sg leiPzig 50 Jahre BluMenau

acervo ed. livro doS 50 anoS BluMenau

SaMMlung ed. deS BucheS 50 Jahre BluMenau

Domingo, 14 de 
Fevereiro de 1909. 
Apresentação pública 
de Teatro na Casa São 
José. “Nada além de 
Obstáculos”, ou “A 
Esperteza Feminina”.  
Em 8 atos. 
Entrada 1$000. 
Início 7½ horas. 
Convida-se 
cordialmente. 
A Direção.
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Blumenau, Itoupava, 27.7.1939

Árvore Genealógica da Família Carl Jensen. Lembrança 
às Bodas de Ouro em 27 de Julho de 1939 em Itoupava.
Stammbaum der Familie Carl Jensen. 
Zur Erinnerung an die Feier der Goldenen Hochzeit am 
27.Juli 1939 in Itoupava.
Photo renato rizzaro   acervo / SaMMlung  Joana JenSen deeKe

Itoupava Seca desenvolveu-se muito depressa. Em todas as direções 
eram abertos caminhos para cavaleiros e carroças, caminhos esses que 
mais tarde foram bem melhorados. Em 1872, o Sr. Jens Jensen abriu uma 
casa de negócios em Itoupava Central que, com o correr do tempo se 
desenvolveu muito. Chegava a abater uma centena de porcos por dia.

Itoupava Seca entwickelte sich sehr schnell. In alle Richtungen wurden 
Wege für Reiter und Wagen erschlossen, später ausgebaut. 1872 gründete 
Jens Jensen ein Geschäftshaus in Itoupava Central, welches sich rasch 
vergrößerte, und wo zeitweise bis zu 100 Schweine am Tag geschlachtet 
wurden.
     max brücKenheimer
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Blumenau, c. 1900

Itoupava Central. Residência e Casa de Negócio de Jensen & Cia. Jens Jensen faleceu 
em 23 de março de 1899 e assim desapareceu sua firma individual. A esposa Carolina 
dá continuidade ao projeto, agora tendo como sócios Carl Jensen e Paul Zimmermann, 
surgindo assim a Jensen & Cia. 
Itoupava Central. Wohn-und Geschäftshaus von Jensen & Co. Mit dem Tod Jens Jensens 
am 23 März 1899 löste sich dessen Einzelhandel auf. Ehefrau Carolina setzte die 
Geschäfte mit den neuen Partnern C. Jensen und P. Zimmermann als Jensen & Co. fort.
acervo ed. livro doS 50 anoS BluMenau / SaMMlung ed. deS BucheS 50 Jahre BluMenau
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Blumenau, Timbó, c. 1910

Filial da Casa de Comércio  
Gustav Salinger & Cia.
Filiale des Geschäftshauses  
G. Salinger & Co.
acervo / SaMMlung  B. K. Kadletz
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Blumenau, Pomerode, c. 1910

Residência e casa de Comércio 
de Hermann e Paulina Karsten 
Weege. Esq/dir: Paulina, Cecilia 
(no colo), Arno, Victor e  
Albrecht Weege.
Geschäfts- und Wohnhaus von 
Hermann und P. K. Weege. Von 
l.n.r.: Paulina, Cecilia (auf dem 
Schoß), Arno, Victor und  
Albrecht Weege.
acervo / SaMMlung a. h. BluMenau Hermann Weege (1877-1947)

Hermann Weege criou a firma que leva seu nome.  
Em 1918, estabeleceu uma usina elétrica que abasteceu Rio do 
Testo (Pomerode). Em 1925, fundou uma fábrica de chapéus - Clasen 
& Weege (depois Nelsa S.A.). Em 1930 criou o Jardim Zoológico (ainda 
existente em Pomerode). Foi Deputado Estadual entre 1926-30.

Hermann Weege war Gründer des gleichnamigen Betriebes.  
Im Jahr 1918 erbaute er ein Elektrizitätswerk, welches Rio do Testo 
(Pomerode) mit Strom versorgte. 1925 gründete er eine Hutfabrik 
– Clasen & Weege (später Nelsa S.A.). 1930 eröffnete er den 
Zoologischen Garten (bis heute noch in Betrieb in Pomerode).  
Er war Landesabgeordneter zwischen den Jahren 1926 und 1930.
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Blumenau, c. 1900

Gaspar. Ao fundo, Igreja de São Pedro Apóstolo. À direita, Rio Itajaí-açu.
Gaspar. Im Hg, St. Petrus Apostel-Kirche. Rechts, Fluss Itajaí-açu.
ed. Sg leiPzig 50 anoS BluMenau / leiPzig 50 Jahre BluMenau

acervo / SaMMlung ed. livro doS 50 anoS BluMenau  /  ed. deS BucheS 50 Jahre BluMenau
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Blumenau, c. 1900

Gaspar. Igreja Matriz Católica. Projeto de Heinrich Krohberger, em estilo 
romano, inaugurado na Festa de São Pedro, 28.6.1885. Era vigário 
Frei Henrique Matz, desde agosto de 1877 (faleceu em 1894). A vida 
religiosa em Gaspar começou na capela de pau-a-pique em Belchior 
Baixo, inaugurada em 29.6.1850 - Capela de São Pedro Apóstolo, a 4,5 
km do centro de Gaspar. Ao lado, Padre Alberto Gattone, Pároco em 
Gaspar entre 1860-67.
Gaspar. Katholische Hauptkirche, im römischen Stil von H. Krohberger 
entworfen und am St. Petrus-Fest am 28.6.1885 eingeweiht. Vikar war 
seit 1877 Pater H. Matz (gest. 1894). Das religiöse Leben in Gaspar 
begann in einer Lehmkapelle in Nieder-Belchior, die am 29.6.1850 
eingeweiht wurde - die Kapelle des Heiligen Apostels Petrus, 4,5 km vom 
Zentrum Gaspars entfernt. Pater A.Gattone, Priester in Gaspar, 1860-67.
edição / herauSgeBer e. currlin   acervo / SaMMlung B. K. Kadletz Padre Gattone
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Blumenau, 1896

Gaspar. Colônia de Julius Hönnicke. 
Gaspar. Hof des Julius Hönnicke.
acervo / SaMMlung nancY Bini

Pura ração suíça 
Kronenburger
para engorda
a preços baratos.
Farmácia Brandes,
Blumenau, Altona.
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Eu me 
ofereço como 
preparador 
de cavalos de 
carroças. 
Florenz 
Brotesser.
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Georg Knoll (Kronberg, 1861 - Cruzeiro, 1940) era filho de 
professores e desde cedo teve estreita relação com a 
natureza, quando trabalhou no Palmengarten de Frankfurt, 
vindo a estudar Botânica em Geisenheim, margem direita 
do Reno. Após uma estada em Würzburg, na Baviera, é 
obrigado a buscar climas mais quentes por causa de sua 
saúde. Em 1880 emigra para o Brasil acompanhado de um 
dos seus irmãos. Estabeleceu-se em Blumenau e depois 
em outros municípios do Estado. Exerceu várias funções: 
professor, agricultor, comerciante, promotor público e 
escritor - autor de vários livros e poemas. Em Blumenau, 
publicou nos jornais Immigrant e Blumenauer Zeitung.

Em meio a um sombrio e denso bosque de pinheiros
Próximo a uma cachoeira veloz,
Encontra-se edificada de maneira simples, coberta de musgo 
A antiga e pequena Capela da Mata.

In einem düstern Pinienwald, 
Dicht an des Stromes Schnelle, 
Steht rauhgefügt, bemoost und alt, 
Die kleine Waldkapelle.
   GeorG Knoll

Georg Knoll (Kronberg, 1861 - Cruzeiro, 1940) war als Sohn 
eines Lehrer-Ehepaares seit frühester Kindheit eng mit 
der Natur verbunden und arbeitete später im Frankfurter 
Palmengarten. Er studierte Bothanik im rechtsrheinischen 
Geißenheim. Nach einem Aufenthalt in Würzburg (Bayern)
musste er aus gesundheitlichen Gründen in ein wärmeres 
Klima umsiedeln. 1880 kam er in Begleitung einer seiner 
Brüder nach Brasilien. Zunächst ließ er sich in Blumenau, 
später in anderen Orten des Bundeslandes nieder. Er wirkte 
als Lehrer, Bauer, Händler, Staatsanwalt und Schriftsteller und 
veröffentlichte mehrere Bücher und Gedichte. In Blumenau 
schrieb er für den Immigranten und die Blumenauer Zeitung.



Giacomo Vicenzi 1902

C ônego Giacomo Vicenzi é natural da freguesia de São Felice de Panone, Tirol, Diocese de Trento, 
ali nascido em 10 de agosto de 1868. Veio para o Brasil com 8 anos de idade, fazendo seus 
estudos primários em Blumenau. Ordenado no Rio de Janeiro em 21 de outubro de 1894, foi 

Capelão em várias Irmandades e entidades do Rio de Janeiro. Seguiram-se vários postos: Coadjutor de 
Santa Rita (provisão de 24 de maio de 1898); Vigário de N. S. da Luz (1904-13); Cônego no Rio de 
Janeiro em 1913 e Capelão da Coroa de São Pedro, em 1914. Autor de vários livros e sonetos, utilizando  
o pseudônimo de Silvius Ovídio. Compositor musical, foi o 1o sacerdote de Rio dos Cedros. Em 
Pomerode, fundou a 1a Banda Musical com instrumentos que ele adquiriu no Rio de Janeiro. Era 
chamado de “el pret del Rosso”, por causa de seu pai. Faleceu no Rio de Janeiro em 11 de junho de 1942.

No livro Uma Viagem ao Estado de Santa Catharina (Ed. Niteroi, 1904), ele começa sua 
narrativa com o embarque no Rio de Janeiro no vapor Itaperuna, com destino a Santa Catarina, onde 
iria visitar em Blumenau seu pai adoentado (a família morava na região conhecida como Pomerode). 
Além de Paranaguá o vapor fez escala em Desterro onde ele ficou por alguns dias antes de seguir para 
Blumenau. Às 8 horas da manhã do dia 1º. de novembro de 1902, o vapor Itapemirim dava partida do 
porto do Desterro com destino ao porto de Itajaí. Chegariam lá às 5 da tarde do mesmo dia. Logo no dia 
seguinte ele seguiria no vaporzinho Jahn, um dos três que faziam este percurso de rio acima até Blumenau.

C A P Í T U L O  V I I

Blumenau, c. 1900

Igreja dos Franciscanos em Rodeio
Franziskaner-Kirche in Rodeio
edição / herauSgeBer e. currlin

acervo / SaMMlung  adeMar goeldner

Página ao lado / Seite gegenüber

Blumenau, c. 1900

Capela Católica da Encruzilhada, região do Cedro.
Katholische Kapelle an der Encruzilhada (Wegkreuzung), Region Cedro.
ed. Sg leiPzig 50 anoS BluMenau / leiPzig 50 Jahre BluMenau

acervo / SaMMlung ed. livro doS 50 anoS BluMenau  /  ed. deS BucheS 50 Jahre BluMenau
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Eram 7 horas da manhã, quando o Jahn 
dava último sinal de partida. A viagem 

entre Itajaí e Blumenau é uma das mais 
encantadoras e amenas que eu conheço. 
A navegação é feita pelo Rio Itajaí que até 
Blumenau tem a distância de 53 km. Nesse 
dia, suas águas eram amarelas, sinal certo 
de enchente, ou, como muito bem dizem os 
marinheiros e habitantes de Itajaí, o rio trazia 
água do monte. A viagem, por conseguinte, 
deveria ser mais vagarosa, por causa da 
maior violência do movimento das águas. 
O rio não é muito largo, e por isso torna-
se mais atraente, ostentando de perto aos 
passageiros suas ribanceiras eternamente 
verdes. Nos lados direito e esquerdo, à 
altura de poucos metros, estendem-se férteis 
planícies, cultivadas por lavradores, ou 
reduzidas a pastos, cuidadosamente tratados 
pelos criadores de gado. Na distância de cem 
ou poucas centenas de metros, erguem-se 

outeiros e montanhas, vestidas até os cumes 
de densas florestas. Nesse longo percurso de 
mais de 50 km sucedem-se as vistas de mil 
formas diferentes. 

Desce o rio, com marcha mais ou menos 
regular, tortuoso e lento, abrindo caminho 
pelas planícies, serpeando em derredor dos 
morros, apertando-se mais ao passar entre 
augustas gargantas, deixando por fim, após 
si matos, capoeiras, pastagens, habitações e 
choupanas, para, de instante em instante, 
tornar a ver os mesmos quadros, mas 
com diferentes aspectos. Passam assim 
rapidamente os momentos e as horas desse 
passeio cheio de encantos. 

É costume munirem-se os passageiros, 
antes do embarque, de algum alimento, 
como no Rio costumamos fazer quando 
vamos a um piquenique. Julguei prudente 
seguir o exemplo dos mais experimentados 
e práticos. O meu bom Basílio, que costuma 

acompanhar-me de Santa Catarina até a 
Colônia de Blumenau, preparou uma boa 
galinha com farofa, oferecida generosamente 
pela generosa Dona Anna Rodi. A bordo me 
encontrei com o velho camarada Augusto 
de Oliveira, que desejava ansiosamente ver 
pela primeira vez a Cidade de Blumenau. O 
vapor em que seguíamos era uma embarcação 
minúscula. Mediria uns 10 metros de 
comprimento, e não mais de 3 ou 3,5 metros 
em sua largura máxima. Éramos uns 12 ou 
15 passageiros, e já estava literalmente cheio! 
Nunca, talvez, em seus 15 ou mais anos de 
existência andou tão apinhado. 

A razão disso é que o Jahn foi construído 
exclusivamente para levar cargas, ou rebocar 
barcos cheios de mercadorias. Eram 9 horas 
e meia e já o apetite, ou melhor, uma fome 
devoradora nos apertava. A manhã tinha 
estado fresca e uma puríssima viração matinal 
produzira o efeito do melhor dos aperitivos. 
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Tratamos, pois, de aprontar o necessário 
para a refeição. O difícil era encontrar um 
lugar, que, apesar de não o ser, fizesse às 
vezes de mesa. Alguém teve a feliz idéia de 
nos levar para a proa do Jahn; seguimo-lo 
sem demora. Nem havia perigo que algum 
dos companheiros do grupo improvisado 
pusesse a proposta em discussão... A parte 
elevada que servia de mesa tinha a superfície 
de quase um metro quadrado. Aí colocamos 
tudo que possuíamos para tal fim e, todos de 
pé, em roda da mesa, pusemo-nos a comer. 
Éramos 5 ou 6 companheiros, de sorte que, o 
que um não podia fornecer, o outro tinha em 
abundância. Havia pão com manteiga, bom 
queijo e carne assada a fartar; mas, modéstia 
à parte, a galinha assada com farofa foi um 
verdadeiro petisco. Porém não foi tudo que 
o amigo Oliveira apresentou na mesa; para 
complemento do banquete, três garrafas de 
vinho de uva superior que acabava de receber 

de presente do conceituado e muito estimado 
negociante de Itajaí, o senhor Asseburg. 
Em poucas palavras, esse almoço, ao ar 
livre, consumado admiravelmente, não com 
talheres bem areados, mas simplesmente, 
como cá dizemos em linguagem de casa, a 
unhas e dentes, foi um verdadeiro banquete 
principesco. Havia longo tempo que eu 
não comia com tanta satisfação.  Era 2 
de novembro de 1902, ano esse que nos 
últimos não teve igual na intensidade e 
duração do calor, pois sentiu-se de um modo 
extraordinário em todos os pontos do Brasil. 
À medida que o sol caminhava para o seu 
zênite, de tal forma inflamava de mais a mais 
a atmosfera, que, por volta das 11 horas para 
o meio dia, o calor era tão forte que lá no 
Rio de Janeiro, raras vezes e talvez nunca, 
o senti tão asfixiante e aflitivo. A despeito 
do contínuo movimento do vaporzinho não 
havia a menor aragem. 

Blumenau, c. 1900

Casa típica (enxaimel) 
Typisches Wohnhaus (Fachwerk)
acervo / Sammlung  a. h. BluMenau

Página ao lado / Seite gegenüber

Habitantes das colônias / Kolonisten
acervo / Sammlung  B. K. Kadletz
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Em vão se procurava, onde quer que 
fosse, o mínimo refrigério. Os entendidos 
anunciaram-nos próxima tempestade. Às 2 
horas da tarde chegamos à Gaspar, principal 
porto entre Itajaí e Blumenau. Disse principal, 
porquanto não é o único. Esses diversos 
portos são, contudo, mui curiosos e originais.  
Surpreende-nos, muito de frequente, o 
apito do pequeno vapor que, sem mais nem 
menos, se encaminha para uma das margens, 
dirigindo-se para um ponto qualquer, unido 
por um trilho a uma próxima casa ou palhoça. 
Um dos empregados de bordo atira para 
terra um pequeno cabo, que imediatamente 
é apanhado por um homem ou rapaz que 
está à espera, e então, com a maior presteza, 
os empregados colocam uma taboa, que 
serve de ponte para desembarque de um 
saco ou de outro volume e mesmo de algum 
passageiro. O mais engraçado é quando o 
porto improvisado serve apenas de correio 

particular: ouve-se um apito, o vapor se 
aproxima uns 2 metros da terra, sem parar, 
enquanto um empregado, ou mesmo o chefe, 
arremessa a encomenda para junto de seu 
destinatário. O pequeno embrulho consiste 
em uma ou duas cartas amarradas num 
pedaço de pau do tamanho de um palmo. 
Foi-me dito que todos esses privilegiados 
são acionistas da pequena Companhia, que 
tem três pequenos vapores e alguns barcos; e 
quando não sejam, contribuem com um tanto 
anualmente em troca de tais favores. Essas 
pequenas paradas não aborrecem a ninguém 
por serem rápidas, e tornarem a viagem 
mais divertida. Em Gaspar, demoramo-nos 
uns 15 minutos. Enquanto uns foram ver a 
próxima cidade, outros ficaram sobre a relva 
da margem direita do rio. Aí começa uma 
encosta bastante íngreme, a qual se levanta 
acima do leito do Itajaí talvez uns 50 metros. 

No alto dessa elevação começam as casas 

da cidadezinha, plana, mas, como se vê, 
bastante elevada, e fora de qualquer perigo 
de inundações. 

O céu começou a escurecer, enquanto do 
lado de Blumenau, nos feriam de vez em 
quando à vista, raros e longínquos coriscos. 
Dado mesmo o caso que alguma tempestade 
venha a desabar, não é, dizia cá com meus 
botões, tão cedo que nos há de incomodar. 
Os distanciados relâmpagos pareciam tê-la 
afastada para bem longe. 

Enganei-me profundamente. Mal nos 
tínhamos destacado de terra em demanda de 
Blumenau que nos acometeu uma tempestade 
súbita e violenta de aguaceiros, enxotados 
de contínuo pelo ímpeto de caprichosas 
ventanias, que nos mortificavam, ora pela 
frente, ora pelos lados, não permitindo 
aos marinheiros que, com toldos laterais 
apropriados viessem defender-nos a tempo 
de tão furibundas rajadas. 
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O Jahn estava coberto à moda dos nossos 
bonds do Rio, mas de nada lhe valeu a coberta. 
Fomos atacados com maior veemência do 
lado esquerdo (vem a ser o lado direito do 
rio) pelo que nos recolhemos todos do lado 
oposto abrindo os guarda-chuvas, para em 
parte nos defendermos da tormenta. 

Quando os elementos serenaram, o convés 
estava todo alagado, nem se sabia onde 
colocar os pés, ou descansar um pouco. E 
assim, nesse estado, que, contudo, não era 
dos mais deploráveis, chegamos às 4 horas da 
tarde, a Blumenau. É uma cidade pequena, 
moderna e é sede desse florescente município 
que, há pouco mais de 50 anos, foi fundado 
por um velho prussiano o qual lhe deixou 
o próprio nome. Parece incrível que, no 
curto espaço de meio século aquelas matas 
virgens se transformassem no mais próspero 
município de Santa Catarina. Devido a uma 
rápida curva do rio, o passageiro encontra-

se, sem o esperar, em frente da cidade, na 
distância de poucas centenas de metros. O 
primeiro edifício que depara à vista é a torre 
da Igreja matriz, pequena, mas elegante e 
de estilo gótico. O apito do vapor espalha 
habitualmente no coração dos habitantes de 
Blumenau um alvoroço de íntima alegria. 
Uns esperam cartas, outros encomendas ou 
visita de pessoas amigas, de maneira que, 
num abrir e fechar d’olhos vem descendo 
de todos os pontos pessoas de diferentes 
idades e condições, o que muitos fazem por 
simples curiosidade e distração. De Itajaí 
tinha telegrafado a um amigo, pedindo-lhe 
viesse receber-me, não por luxo, senão para 
que me apresentasse aos Revmos. Padres 
Franciscanos, em cujo convento costumo 
hospedar-me. Sabia que já não eram os 
mesmos que encontrara em minha última 
viagem, e por isso não lhes tinha mandado 
aviso algum. 

Blumenau, c. 1900

Tipo de uma colônia
Typischer  Koloniehof

Página ao lado / Seite gegenüber

Residência primitiva de um colono 
Einfaches Kolonistenhaus
acervo / SaMMlung Sg leiPzig 50 Jahre BluMenau
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Desembarquei, examinei de relance os 
presentes e tive a decepção de não encontrar 
entre eles o amigo esperado, o que me pôs 
em certo embaraço. Assim mesmo segui 
para lá, onde fui recebido de modo que mais 
uma vez cativaram meu coração esses bons 
filhos de Francisco de Assis. A essas horas já 
tinha tido notícia de que meu pai se achava 
em franca convalescença, o que me tirou 
do coração um peso que me oprimia. As 
saudades, contudo, quanto mais próximo 
de casa, mais me apertavam: havia mais de 
três anos que não via minha família e os 
bons amigos que estimo de coração desde a 
infância.  Meu primeiro cuidado, na hora do 
desembarque, foi ajustar um carro, para que, 
às 5 horas do dia seguinte, estivesse à porta 
do convento à minha espera. A noite pareceu-
me mais comprida do que nunca: mas afinal 
passou. Às 4 e pouco da madrugada levantei-
me. Era uma segunda feira, 3 de novembro, 

dia, nesse ano, consagrado às almas, pelo 
que, às 4 h e ¾ celebrei missa de finados. Às 
5 h e meia, já estava no carro, pronto para 
partir. Foi nessa ocasião que vi aproximar-
se do carro o amigo, a quem na véspera 
esperara encontrar ao meu desembarque. 
Desculpou-se, atribuindo a incômodos a 
falta cometida, e, para prova, pediu-me que 
na volta lhe expedisse de Indaial (25 km 
acima de Blumenau) um telegrama. Vi nesse 
pedido um excesso de gentileza, agradeci 
penhoradíssimo e prometi satisfazer-lhe 
o desejo. Acabada a conversa, que duraria 
talvez meio minuto, fiz sinal ao cocheiro para 
partir, transmitindo-o ele imediatamente aos 
quatro cavalos que prontamente obedeceram. 
A viagem não era pequena. Cinquenta 
quilômetros de caminho separavam-me da 
residência de meu velho pai, o qual ficava 
em um lugar denominado – Caminho dos 
Pomeranos, em alemão – Pommerstraße. 

Esse caminho, ou rua, se quiserem, é 
habitado de ambos os lados, devendo notar-se 
que os moradores da esquerda têm, de certo 
ponto em diante, o rio dos Cedros fazendo 
frente com seus terrenos. Chamam-se 
Pomeranos, porque seus primeiros moradores 
foram alemães vindos da Pomerania. A essas 
ruas, que mais propriamente se chamam 
caminhos, os seus habitantes, de origem 
italiana, lhes aplicam o nome significativo 
de vales, e isso tem sua razão de ser, se 
observarmos a descrição topográfica desses 
territórios. Carros e especialmente carroças os 
percorrem diariamente em todas as direções. 
A conservação dos caminhos corre por conta 
dos colonos, obrigados, duas vezes por ano, 
a limparem e consertarem a frente dos seus 
terrenos, sob pena de serem multados pela 
Câmara. Muitas pessoas conheço que, em um 
dia, vão a pé, de Pomeranos a Blumenau em 10 
ou mesmo em 8 horas. 
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Um carro, sendo bom tempo, pode vencer 
esses 50 km em 4 ou 5 horas. Eu, porém, 
não fui tão feliz: tinha chovido bastante, 
de sorte que a lama, pisada pela contínua 
passagem dos cavalos e carroças, nos 
atrasou extraordinariamente a marcha. Na 
pequena povoação de Indaial, última agência 
do Correio, como também última estação 
telegráfica, descansamos uma hora e meia 
para almoçar.  No município de Blumenau, 
por onde quer que se ande, encontram-se 
habitantes, de ordinário, de ambos os lados 
do caminho. Isso torna a viagem muito 
divertida, pois a cada instante, se encontra 
ora um viajante, ora uma carroça carregada de 
gêneros. Por toda parte se avistam no campo 
famílias inteiras ocupadas no cultivo da terra. 
Os alemães, bons lavradores, são, contudo, 
mais propensos à criação de gado; os italianos 
dedicam-se com preferência à lavoura. Todos 
eles obtêm, com seus suores, das entranhas 

da terra, os gêneros alimentícios necessários 
para a própria subsistência. Entretanto, 
eu continuava o meu caminho, enlevado 
de contínuo por esses quadros singelos e 
atraentes. 

Cada passo que dava trazia-me ao coração 
novas e doces recordações. A população 
do município de Blumenau é, em sua quase 
totalidade, ou alemã ou italiana, pelo menos 
na origem. Pode-se, contudo, dizer que 
as pessoas de 25 ou 30 anos para baixo, 
todas nasceram no Brasil. Os que vieram 
da Alemanha creio que quase todos são 
prussianos; os chamados italianos não são 
italianos senão na língua, sendo quase todos 
eles naturais da Áustria, isto é, do Tirol. 
Na distância de cerca de hora e meia de 
casa, comecei a passar por entre moradores 
italianos, em cujo número conto com as 
mais íntimas e sinceras relações. Sempre se 
aproximavam de mim e me pediam a benção. 

Blumenau, c.1900

Habitantes das colônias
Kolonisten
acervo / Sammlung  B. K. Kadletz



498

para junto de si, na própria choupana, (que 
a este tempo já não conviviam mais no 
barracão, como a princípio eram obrigados 
pela necessidade) sua família. Todos, então, 
de comum acordo, cuidavam não só da 
lavoura, mas em ter também sua criação, 
trabalhando todos satisfeitíssimos, como 
homens livres que eram naquelas paragens 
solitárias que iam tomar vida após tantos 
séculos de mudez e inalterável silêncio. É 
difícil aquilatar a veemência dos sentimentos 
que então experimentara esse povo laborioso 
que, depois de ter deixado para sempre a terra 
natal, com um doloroso adeus, e depois dos 
inevitáveis sofrimentos e privações de uma 
longa viagem, via-se em um novo país, nova 
pátria adotiva que o agasalhava com carinho, 
e que lhe oferecia generosamente terras 
fertilíssimas e abundantes, cujas brenhas 
escuras o extasiavam e lhe prometiam 
próximo futuro cheio de esperanças. 

Que íntima alegria experimento, toda 
a vez que chego àqueles mágicos lugares! 
Apesar dos caminhos ruins e das diversas 
paradas, cheguei ao fim da viagem às 2 horas 
e meia da tarde. Era esperado, mas alguns 
dias mais tarde. Encontrei, graças a Deus, 
todos bons, e meu pai, que tinha estado em 
perigo de vida, já andava e comia com certa 
regularidade; enfim, achei-o enfraquecido, é 
verdade, mas quase bom. Descrever agora 
o regozijo indescritível de meu pai, irmãos, 
irmãs, sobrinhos, parentes e amigos, é coisa 
impossível de fazer. Ser-me-ia muito mais 
difícil descrevê-lo do que ao leitor imaginá-lo.

Os colonos foram durante alguns anos 
favorecidos pela imigração completamente 
gratuita. Logo que chegaram a Blumenau 
eram auxiliados nos primeiros meses, embora 
com quantias mui reduzidas. Recebiam, 
além disso, 50 mil réis para a construção de 
uma cabana no próprio terreno. Cada qual 

procurava tomar posse, quanto antes, de sua 
bela propriedade. Todos eram animados pelo 
mesmo pensamento: amor ao trabalho. As 
famílias permaneciam por alguns meses na 
sede da Colônia, hoje Cidade de Blumenau. 
Os pais de famílias e os filhos já homens 
partiam, em pequenos grupos, todos munidos 
de foices e machados, encaminhando-se para 
seus respectivos terrenos, que a princípio 
ficavam na vizinhança e mais tarde foram se 
afastando 20, 30 e mesmo acima de 50 ou 60 
quilômetros. Chegando os diferentes grupos 
ao seu destino, escolhiam um ponto cômodo 
para todos. Aí levantavam de improviso um 
barracão, e em cada lote, junto à picada, já 
se sabe, faziam uma pequena derrubada, 
a queimada, semeavam os cereais mais 
indispensáveis para sua própria subsistência, 
e, depois de vencidas as dificuldades dos 
primeiros meses e de se aproximar o tempo 
da colheita, tratava cada qual de trazer 



499

O preço dessas terras era quase nulo e só 
vinte e mais anos depois é que começou a 
cobrança.

No percurso de Blumenau a Pomeranos 
encontrei diversos conhecidos e amigos 
que me puseram em dia sobre as principais 
nov idades e acontecimentos que me 
interessavam. O principal de todos foi-me 
narrado no momento em que desembarquei 
do pequeno Jahn. Existe em Pomeranos um 
mestre-escola, vindo do norte da Itália há 
cerca de 26 anos. Desde que aí chegou, apesar 
de lavrador, nunca deixou de dedicar ao 
menos uma parcela de seu tempo ao ensino 
das crianças e da mocidade. A princípio 
dava aulas noturnas que eu mesmo por 
algum tempo frequentei. Pelo voto geral 
dos pais de família, aceitou por fim a escola 
primária particular, a qual, a despeito dos 
muitos contratempos e contrariedades, tem 
consagrado, até hoje, 17 anos de sua vida. 

Blumenau, c.1900

Crianças na relva
Kinder auf Wiese
acervo / Sammlung  B. K. Kadletz
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Blumenau, c.1900

Casa de pau-a-pique & Família
Lehmhütte und Familie
acervo / Sammlung  B. K. Kadletz

Das 12 ou 15 escolas pa roqu ia is 
pertencentes aos Católicos de língua italiana, 
não há em todo o município exemplo de tanta 
perseverança e dedicação neste magistério 
tão ingrato e tão mal recompensado naqueles 
lugares. A esse mestre-escola, que por bastante 
tempo foi também meu mestre, dedico 
amizade profundamente sincera, admirando 
nele predicados verdadeiramente especiais. 
Como professor tinha um dom inexcedível. 
Para com as crianças era de uma bondade 
imperdoável em qualquer outro, porquanto, 
não obstante as insistentes recomendações 
de muitos pais de família, nunca foi capaz 
de aplicar a um de seus pequenos alunos o 
menor castigo físico. Viera da Itália viúvo, 
trazendo consigo uma filhinha que, com 
os anos, ficou moça, desaparecendo porem 
do mundo dos viventes, com imensa dor de 
seu pai angustiado! Contava apenas 20 anos 
de idade. 
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afirmações. O município de Blumenau conta 
aproximadamente com uns 50 mil habitantes, 
sendo a maior parte alemã. (Em 1864 era 
em torno de 2.400 habitantes!). A cidade é 
pequena, e talvez conte com seus arredores, 
de umas 3 ou 4 mil almas. Em seguida vem 
os italianos, em número de 10 para 15 mil.  
Há alguns poucos milhares de polacos, 
como também há brasileiros, russos e belgas 
em menor número. Em parte alguma, vi 
que suas fadigas não foram devidamente 
compensadas. 

No dia 29 de dezembro, às 8 horas da 
manhã, embarquei no pequeno Blumenau, o 
maior dos três vapores da Companhia, em 
demanda de Itajaí. O rio, devido às chuvas 
recentes, enchera bastante, e, por isso, as 
águas corriam com maior impetuosidade. 
Viagem mais rápida não podia ter. Ao meio 
dia e meia hora da tarde já estávamos em 
Itajaí.

Era proprietário, professor e lavrador; 
vivia trabalhando, mas completamente 
independente, e gozava, como se costuma 
dizer, de uma saúde de ferro.  Dr. Hermann 
Otto Blumenau veio da Alemanha fundou a 
colônia em 1850, para onde voltou de vez em 
1884, morrendo ali creio que no ano de 1899.

Não cabe nos estreitos l imites deste 
opúsculo dizer quem era esse homem cujo 
espírito superior e cuja tenacidade tornaram-
no um benemérito do Brasil pela sua obra 
imorredoura da colonização de toda aquela 
vasta zona. Se nos primeiros anos teve de 
vencer dificuldades quase insuperáveis, 
nunca soube o que era descanso, porquanto, 
considerando essa Colônia como filha de seu 
coração, esforçava-se por vê-la progredir, 
ornando a povoação, agora Cidade, e seus 
arredores, com alamedas de palmeiras, 
árvores e plantas de toda a espécie, mandadas 
vir de além mar, fazendo, enfim, tudo com 

que no correr de poucos anos a tornasse uma 
cidade comercial, próspera e industrial.

Ouvi dizer que o plano primitivo do Dr. 
Blumenau era de povoar os territórios, que 
o Governo lhe concedera para este fim, só 
de alemães Protestantes. Mais tarde, ou por 
mudar de opinião, ou por circunstâncias 
independentes de sua vontade, a imigração 
estendeu-se a Católicos alemães, e a um 
grande número de italianos. Estes últimos 
quase todos pertencentes à Áustria, e 
austríacos de coração em sua totalidade, 
(digo isto para que se não pense que são 
irredentistas) só 25 anos mais tarde foram 
para aquela Colônia. Que direi agora da 
atual população desse município? Eu mesmo 
não sei por não possuir dado algum.  Sendo 
forçado a dizer alguma coisa, para satisfazer 
a justa curiosidade do leitor, repetirei o que 
mais ou menos ouvi dizer, sempre pronto a 
corrigir os erros que possam existir nestas 



501501

Wilhelm August Reuters, c. 1915

Salto do rio Benedito em Santa Maria
Wasserfall des Benedito Flusses in Santa Maria
acervo / SaMMlung a. h. BluMenau

Wilhelm August Reuters (Köln/Alemanha, 1886 – Porto Alegre, 1965) veio para o Brasil 
em fevereiro de 1902, fixando-se na Colônia Hansa-Humboldt (Corupá). Depois foi para 
Gaspar onde passou a trabalhar em Blumenau, como pintor, professor, músico e Pastor 
Evangélico (sendo Católico). Viajou pelo Sul do Brasil e Argentina, participando da 
fundação de várias escolas de 1º Grau.

W. A. Reuters (Köln, 1886 – P. Alegre, 1965) kam im Februar 1902 nach Brasilien, wo 
er sich in der Kolonie Hansa-Humboldt (Corupá) niederließ. Nach seinem Umzug nach 
Gaspar betätigte er sich im benachbarten Blumenau als Maler, Lehrer, Musiker und 
evangelischer Pastor (obwohl katholisch getauft). Er bereiste den Süden Brasiliens und 
Argentinien, wo er sich am Aufbau verschiedener Grundschulen beteiligte.
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Hildegard Schleiff (1903-1934) 
aos 10 anos.
Die 10.-jährige H. Schleiff
acervo / Sammlung  a. h. BluMenau

Viktor Carl Martin Fritz Schleiff (Ribnitz - Damgarten, 1869 - Blumenau, 1953) cursou o seminário 
pedagógico em Franzburg, atuando em 1889 como professor em Bergen e mais tarde em Grimmen. A partir 
de 1894, na Escola Secundária Alemã de Constantinopla (Istambul). Em 1904, em Galati (Romênia), e em 
1906 em Posen (Prussia). Chegou a Blumenau em 13.2.1920 com a esposa e filha. Reconhecido e muito 
prestigiado em vários países da Europa, teve dificuldade nos primeiros anos em Blumenau. Até que em 
1931 assumiu a redação do Der Urwaldsbote, quando teve grande reconhecimento pela qualidade dos seus 
textos. Com a entrada do Brasil na 2a Guerra Mundial em 1942, temendo represálias por parte de fanáticos, 
refugiou-se com a família em Salto Weissbach e em Rio Morto (comunidade de Indaial). Sua única filha, 
Hildegard, faleceu de tuberculose em São Paulo, 1934.

Viktor C. M. F. Schleiff (Ribnitz - Damgarten, 1869 - Blumenau, 1953) besuchte das Lehrerseminar in 
Franzburg, wurde 1889 Lehrer in Bergen, später in Grimmen, dann 1894 an der deutschen Realschule in 
Konstantinopel (Istambul); ab 1904 Lehrer in Galati (Rumänien), 1906 in Posen. 1920 kam er nach Blumenau 
mit Ehefrau und Tochter. Er fand große Anerkennung in verschiedenen Ländern Europas, stieß jedoch auf große 
Anfangsschwierigkeiten in Blumenau. Ab 1931 übernahm er die Schriftleitung und Redaktion des Urwaldsboten 
und fand in dieser Tätigkeit sicheren Erfolg und Wertschätzung durch seine tiefgründigen Abhandlungen und 
Texte. Mit dem Eintritt Brasiliens in den Zweiten Weltkrieg gegen Deutschland im Jahr 1942, suchte er aus Furcht 
vor fanatischen Brasilianern in Salto Weissbach und Rio Morto (Indaial) Unterschlupf. Seine einzige Tochter 
Hildegard war bereits 1934 in São Paulo an Tuberkulose gestorben.
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Blumenau, c.1930

Rio dos Cedros. Hildegard Schleiff e seus pais, Viktor e Elizabeth. 
Rio dos Cedros. H. Schleiff und ihre Eltern, Viktor und Elizabeth.
acervo / Sammlung  a. h. BluMenau

Bist du das Glück, das uns lockte und rief?
Doch nimmer gibt’s ein Zurück!
Ach, heimische Kate, so eng und so schief,
Was bargst du doch köstliches Glück!

Bist du das Land, von dem wir geträumt,
Du seiest das Paradies,
Hier wäre die Zukunft so sonnenumsäumt,
Hier blühten die Blumen so süß?
   
   ViKtor schleiFF

É esta a sorte, que nos chamou e seduziu?
Um caminho de volta não existe mais!
Ó cabana familiar, tão torta e apertada,
Quão saborosa a sorte que nos desvendaste!

Serás tu a terra, da qual sonhamos,
Serias o paraíso do futuro ensolarado,
Onde as flores exalam
Doces perfumes?
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Blumenau, c.1915

Rio Benedito. “No rio Benedito, sobretudo pairava a expressão de 
uma serenidade e majestade indescritíveis, um ar tépido e embal-
samado num maravilhoso firmamento azul.” Dr. Blumenau, 1848. 
Benedito Fluss. “Über dem Benedito-Fluss schwebte vor allem der 
Ausdruck einer unbeschreiblichen Ruhe und Majestät, inmitten der 
warmen Luft, wie einbalsamiert im herrlichen blauen Firmament.”  
Dr. Blumenau, 1848.

Página ao lado / Seite gegenüber

Riacho no Bom Retiro / Bom Retiro-Bach 
acervo / SaMMlung  B. K. Kadletz
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Blumenau, 1889

Antiga Escola Alemã, na Rua das Palmeiras. Dois anos depois, em 1891, 
seria demolida para dar lugar à Nova Escola Alemã.
Alte Deutsche Schule, in der Palmenallee.  
Im Jahr 1891 niedergerissen, um die Neue Deutsch Schule zu erbauen.
acervo / SaMMlung  a. h. BluMenau

Cartão utilizado nas escolas para ensino da leitura 
Unterrichtshilfe im Leseunterricht

Trage dein Unglück mit Geduld. / Carrega a tua Infelicidade com paciência.
acervo / SaMMlung  M. Marchetti

Pst! “Estou ocupado!”
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Blumenau, 28.4.1907

Itoupava Seca - Club Teutonia.  
25º aniversário de magistério  
do Prof. Karl Hertel. 
Itoupava Seca - Club Teutonia.  
25. Jahresfeier zu Ehren  
Professor K. Hertels.
acervo / SaMMlung  a. h. BluMenau

Inaugurado no sábado 31.3.1895, o Club Social Teutonia recebia 
em 6 de junho deste ano o governador Hercílio Luz. Em 1898 
já tinha 128 sócios. Ali, além de campeonatos de tiro e boliche, 
festas e bailes, também peças de Teatro foram levadas.  
O Cinema, a partir de 1913, através de F. G. Busch Sênior  
(aos sábados) e depois com Victor Gärtner Jr., Adolf Schmals e 
Hans Lorenz.

Am Samstag dem 31.3.1895 eingeweiht, empfang der Soziale 
Verein Teutonia am 6.Juni dieses Jahres den Governeur 
Hercílio Luz. 1898 zählte der Verein bereits 128 Mitglieder. Hier 
fanden Schützenwettbewerbe statt, sowie Bälle, Feste und 
Theateraufführungen. Ab 1913 begannen Filmvorführungen, 
iniziiert (Samstags) von F.G. Busch Senior und später fortgeführt 
von V. Gärtner Jr., A. Schmals und H. Lorenz.Karl Hertel
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B. Scheidemantel, 1902

Ao casamento da senhorita Else Feddersen com o senhor Rudolf Hoeschl em 5 de julho de 1902, dedicado por vários amigos. 
Rudolf (filho de Leopold Franz Hoeschl) tinha 26 anos e Else (filha de P. C. Feddersen), 20 anos. Deste casamento nasceram 
Hella (1903), Peter Leopold (1907) e Adolf (1908).
Rudolf (Sohn des L. F. Hoeschl) war 26 Jahre alt, und Else (Sochter P. C. Feddersens), 20. Aus dieser Ehe wurden Hella (1903), 
Peter Leopold (1907) und Adolf (1908) geboren.
acervo / SaMMlung  a. h. BluMenau

Else Feddersen Hoeschl
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Jornal Carnavalesco, 24.2.1903.

Publicação foliã independente 
alemã. Exemplar do Carnaval 
de Teutonia, editado por 
alguns foliões locais. Lema: 
Ressentimento será punido de 
acordo com o parágrafo II.   
A Mariazinha Atiradora.
acervo / SaMMlung  a. h. BluMenau

Mimi Hoeschl
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Otto Stange 1903

O historiador Frederico Kilian, de quem Bruno Kilian Kadletz , meu parceiro na organização 
deste livro é neto, relata na pag. 150 do Blumenau em Cadernos (Tomo IV - 8 ag. 
1961) que, ao folhear a edição do Livro do Centenário de Blumenau (Ed. 1950), 

aquelas fotografias ali publicadas fizeram lhe vir à mente, um relato feito pelo Sr. Otto Stange, 
que naquela época, 1960, vivia seus últimos anos em Indaial. Lembrava-se Kilian também 
“daquela Blumenau, das pessoas que então habitavam a cidade e vagavam pela sua principal rua 
que atravessava a cidade de ponta a ponta”. Continuava Kilian: “Neste relato, feito em forma de 
narração de um lento passeio pela rua principal de Blumenau, o narrador faz aparecer aquelas 
velhas e populares figuras que davam vida à nossa Cidade, escutando suas conversas e participando 
das mesmas e tomando parte de seus prazeres e suas preocupações, mostrando ainda suas virtudes e 
às vezes também os seus fracos”.  Terminava Kilian seu intróito, dizendo ter chegado ele, Kilian, 
a Blumenau precisamente há 50 anos e que também conhecera de perto a maioria daqueles 
personagens que Stange se referia. Assim, lendo as 10 páginas datilografadas deixadas por 
Stange, ele, com a devida vênia do autor resolvera traduzir o texto do original alemão para o 
português. Juntamente com o diário do Prof. Max Humpl, mais tarde, entre 1912-39, este relato 
é preciosíssimo, escrito com humor, fazendo-nos hoje antever todos aqueles blumenauenses “que 
vagavam lentamente pelas ruas”, entre os anos 1900 a 1903. Otto Stange casou-se em 1913 com 
Hedwig Reckenberg e tiveram 5 filhas e 2 filhos. Em 1926 eles estavam em Indaial, onde em 1932 
lançou um jornal satírico de Carnaval - O Pepino / Die Gurke. Criou um grupo teatral e fazia 
parte do coro masculino do grupo Eintracht und Lyra. Nascera em 15.7.1890 em Mühlhausen 
(Thüringen, Alemanha). Faleceu em Indaial em 22.6.1964.

Página ao lado / Seite gegenüber

Woldemar Odebrecht  
e Guy Schmidt
acervo / SaMMlung  a. h. BluMenau

Blumenau, c. 1940

Família Stange. De pé, esq./
dir.: Else, Lotte, Kaethe, Hella 
e Asta. Sentados: Hedwig 
Reckenberg e seu marido Otto 
Stange. Crianças: Erich  
e Guenther.
Familie Stange. Stehend, 
v.l.n.r.: Else, Lotte, Kaethe, Hella 
und Asta. Sitzend: Hedwig 
Reckenberg und Ehemann Otto 
Stange mit ihren beiden Söhnen 
Erich und Guenther.
acervo / SaMMlung dadnei Suani howe
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Acabamos de visitar, rapidamente, 
o Barracão dos Imigrantes, situado na 

Vorstadt (NR: região da cidade antes do 
Stadplatz , Centro). Atualmente não serve 
mais ao seu destino, pois está ocupado por 
algumas famílias de “caboclos” que ali se 
aboletaram. Também serve. Todavia este 
rancho comprido, de madeira, dividido 
internamente em vários compartimentos, 
tem servido, há seu tempo a muitas famílias 
de imigrantes como primeiro lar neste país. 
Hoje, porém, estes imigrantes não chegam a 
se demorar muito em Blumenau, pois logo 
após sua chegada, são transportados em 
carroças puxadas por quatro cavalos, para 
o interior, além do morro do Concho, até a 
zona da Hansa no vale do Itajaí do Norte, 
ou rio Hercílio. 

Mas vejam, lá embaixo aponta o vapor 
Blumenau, repleto de “alemães novos”, 
imigrantes a procura de uma nova pátria. 
Agrupados em redor da chaminé e no 
pequeno espaço livre do convés estão eles 
sentados ou em pé, admirando a vegetação 
e o panorama em ambas as margens do Rio 
Itajaí-açu, homens, mulheres e crianças.

Maneca, o cozinheiro, mal pode abrir 
passagem por entre aquele aglomerado, 
enquanto que os dois marinheiros se postaram 
na proa. O comandante Krambeck anuncia 
a aproximação ao porto de Blumenau e dá o 
primeiro sinal com o apito – Tuuuuuuuuuuut, 
Tuuuuuuut – estamos chegando! São três 
horas da tarde, o vapor hoje vem cedo, mais 
cedo do que de costume, talvez não tivesse 
demorado tanto em Gaspar e Ilhota, zarpando 
de Itajaí mais cedo.

Apressamos o passo, pois queríamos assistir 
a chegada do Blumenau ao porto. Também o 
Dr. Cunha, nosso Superintendente, está 
postado atrás de sua casa observando a 
passagem do vapor. “- Alemães novos, está 
bem, servem bem para nós, são ótimos 
colonos, ainda temos muitas terras a cultivar.” 

Alguns passos além cumprimentamos o 
velho Emil Gropp, que está atravessando 
a rua, em direção à sua casa, vindo de sua 
serraria; com a manga de sua camisa de 
malha enxuga o suor e o pó de madeira 
de sua testa. Sempre ativo, manejando as 
máquinas, compete ainda com seus filhos 
no árduo serviço, dando-lhes exemplo de 
tenacidade e esforço. No longo prédio à 
margem esquerda da rua lê-se a inscrição: 
Emil Gropp & Filhos. Também o Dr. Gensch 
está á beira da estrada, em frente à sua 
casa; está dando neste momento as últimas 

instruções a uma mulher, em sua voz 
ressonante. “- Bem, isto vai melhorar daqui 
uns dias; tome o remédio como eu disse, já 
há de lhe fazer bem, pois sempre tem feito 
bem aos outros também. Não há nada a 
temer, até logo.” Acompanha-nos ainda até ao 
“Canôe-Schneider” que já o cumprimenta na 
varanda de sua bodega. “- Boa tarde, doutor... 
Sim, já vou providenciar...”; depois ouço as 
gargalhadas de ambos..., já percebo tudo. 
Passamos em frente ao Hospital Municipal 
e ao lado podemos ainda cumprimentar a 
Lieschen Vandal que rega suas flores. Mas, 
que barulho e berreiro serão estes do outro 
lado da rua? Ah, já sei, deve ser uma destas 
pobres criaturas que teve um acesso de fúria 
e foi recolhida ao manicômio e encarcerada 
na cela.  “- Boa tarde, Sr. Stutzer, ainda esteve 
trabalhando à tarde?”. É o tesoureiro de 
nosso Município, que está chegando a casa, 
o homem que assinou as cédulas de 100 e 200 
réis com sua assinatura: “Otto Stutzer”. Com 
sua longa barba branca, tem um aspecto de 
alta dignidade; apesar de sua avançada idade, 
ainda está em plena atividade na Prefeitura, 
a todos atendendo com atenção e paciência. 
Todo respeito! Apertando seu guarda-chuva 
debaixo do braço, abre o portão do quintal, 
depois a porta de casa e entra. 

Abre-se-nos a vista ao portão e ao 
conhecido panorama da Cidade. Damos 
uma espiada ao cais do porto. Ué, o Jahn ainda 
está atracado? Não desceu hoje? Bem, ficou 
esperando para que ainda fosse carregada 
uma lancha para então rebocá-la, todas para 
o porto de Itajaí. 

O vapor Blumenau, entrementes tem 
mantido passo conosco, ou nós com ele, mas 
agora já está se preparando e manobrando 
para atracar e nós dobramos a esquina da 
casa do Jansen. À nossa esquerda, avistamos 
o Sr. Peter Chr. Feddersen, parado com sua 
carruagem, um Landau, defronte a casa de 
negócio de Salinger; veio de Altona, trazendo 
em sua companhia o Sr. Louis Abry, que tem 
logo que se dirigir ao porto para atender aos 
imigrantes recém chegados. 

Sr. Feddersen, porém, já anuncia ao entrar 
na porta: “- Senhor Cônsul, chegaram novos 
imigrantes alemães”, e o Sr. Gustav Salinger, 
sorrindo, dirige-se ao Sr. Hugo Joachimstal, 
que está por trás do balcão esfregando as 
mãos, dizendo: “- Chegam bem a propósito, 
para reforçar a pequena colônia da Hansa, 
onde breve poderemos abrir uma filial em 
Hammonia; imigrantes aumentam a população 
e esta o movimento comercial.” 

Lá fora d iscutem Lungershausen e 
Schoenfelder, reclamando aquele qualquer 
serviço mal feito em sua nova construção. 
Retira-se apressadamente. Louis Sachtleben 
aparece à porta e indaga: “- O que há?”. Mas 
Lungershausen não se demora muito e só 
diz, aborrecido: “- Este Schoenfelder não 
quer atender”, e desaparece na esquina, em 
direção ao Hotel Brasil, do Hannes Schmidt, 
vizinho de seu prédio em construção, à Rua 
das Palmeiras.

O padeiro Kuehn, porém, sentado no 
banco em frente à sua casa, ao lado do prédio 
do Jansen, pensa com seus botões: “- Se isto 
continuar assim com a padaria tenho que 
empregar mais um auxiliar, pois o Albert 
Jaeger sozinho não dá conta do serviço, ainda 
mais que ainda tem que fazer a distribuição 
do pão com a carrocinha. O Dr. Faust 
também é da mesma opinião, quando olha 
por cima da cerca de sarrafos e vê os dois 
trabalharem, que o serviço é demais para 
eles. Nos fundos destas duas casas, para o 
lado do caminho da balsa, anda de passos 
lentos defronte de sua casa, de um lado para 
o outro, fumando seu cachimbão, o Dr. Todt, 
movimentando-se um pouco para melhor 
digestão do prato de rins de porcos, assados, 
dos quais tanto gosta. 

No porto da balsa, Heinrich Probst, com 
seu chapéu de palha de 400 réis na cabeça, 
postado ao lado da carroça do velho Stein, 
da Garcia, agita as mãos e braceja em frente 
ao velho Stein; parece que qualquer coisa 
não está certa com as tábuas que este está 
descarregando. 

Da agência da Companhia Fluvial vem 
correndo o Sr. Erich Gärtner com suas 
pernas curtas e, barrigudinho, como sempre, 
quase esbarra, na esquina do Probst, com o 
Prof. Juerges, que neste momento dobra a 
esquina em direção à Rua das Palmeiras: “– 
Tanta pressa, Sr. Gärtner?”. Este cambaleia, 
com sua pasta preta para frente e para 
trás, durante seu andar depressa: “– Sim, 
imigrantes”, e atravessou a rua tomando o 
caminho da balsa. August Zittlow e Paul 
Schwarzer, porém, não demonstram tanta 
pressa. Zittlow, como sempre, com as mãos 
cruzadas nas costas, com seu quépi branco na 
cabeça, única peça de uniforme que usa para 
identificá-lo como funcionário do telégrafo 
nacional, indaga neste momento a Schwarzer: 
“– Bem, como vão ser distribuídos os papeis 
da nova peça? O papel de chefe florestal cabe, 
naturalmente, ao Salinger, e Curt Hering 
representará o guarda florestal.
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Gustav Lungershausen ou Max Feddersen 
faz o papel de amante, Max Clasen o rival, 
a esposa do chefe florestal será representada 
por Dona Nanny, a mocinha será sua filha, 
Sr. Schwarzer; para os papéis menores temos 
ainda minha filha e Srta. Salinger; resta 
ainda o papel para ...... Arre! .... puxa! Quase 
que isto tinha resultado num acidente... 
Woldemar Odebrecht vinha vindo a toda 
com seu velocípede, o primeiro e até então 
o único existente em Blumenau, e esqueceu 
de tocar a sineta ao dobrar a esquina da Rua 
das Palmeiras... Bem, não houve nada, afóra o 
susto; os dois homens, ainda sobressaltados, 
observam o jeito do Woldemar, como ele 
pedala a roda dianteira, que é quase de sua 
altura, sentado todo faceiro, a olhar para 
os lados; é isso, Blumenau avança com 
velocidade para o seu progresso. 

Pois bem, Woldemar, que há pouco voltou 
da Alemanha, onde esteve a passeio, quer 
mostrar que possui um velocípede. Assim, 
comentando e descendo a Rua das Palmeiras, 
surgem dois rapazotes que pulam às pressas 
a cerca do quintal da casa em que morara 
o Dr. Blumenau, correndo às cegas para o 
outro lado da rua. Woldemar só tem tempo 
de pular de seu biciclo, para não cair com o 
mesmo, pois dessa vez foi ele quem levou o 
susto. “– Quem são estes dois garotos, com os 
bolsos cheios de jaboticabas?”, perguntou ele 

ao Prof. Rudolf Damm, que neste momento 
vinha bufando, subindo a estrada. “– Se 
não me engano são o Felipe Brandes e a 
Maenne Lüders”, disse o professor. “ – Pois 
eu já suspeitava que fossem os meus dois 
sobrinhos Baumgarten”, replicou Reinhold 
Anton, o farmacêutico que vinha de sua casa 
do outro lado. 

No botequim do Baechert os freguezes 
também esticavam o pescoço. O serralheiro 
Fr ischknecht , porém, não perdeu a 
oportunidade para comentar em rimas, 
soltando a seguinte trova:

Andar de velocípede é um prazer,
mas só depois de aprender;
senão, na rua, facilmente
o ciclista atropela toda gente.               

Flitzepede zu fabren ist sehr schön,
man muss es nur auch erst verstehn,
denn leicht passiert’s dem Fahrradmann,
dass er die Fussleut’ rempelt an.

Todos riram ante o chiste do trovador. 
Jacob Schmidt, o notável Delegado de Polícia, 
porém, bate nos ombros de Frischknecht 
e diz: “– Sempre fazendo suas trovas e 
quadrinhas!” E, dirigindo-se aos outros: 
“ – Saúde, e me sirvam também um copo, 
pois estou com sede; e já que estão bebendo 
Jennrich e Rischbieter, não se esqueçam de 
mandar abrir também uma garrafa de 
Hosang , mas sempre com moderação, e 
nada de badernas, pois sabem, senão vão 
pro xilindró, em nome da lei...”. “– Não 
te faças de tão importante, já sabemos, cá 
com o pessoal da roça, ninguém engrossa; 
e quem não quer ouvir nossas conversas, 
não precisa se por a escutá-las; sempre com 
calma, vizinho”. 

Diz então o Sr. Saint-Martin-Hofer, do 
depósito de móveis e caixões fúnebres na Rua 
dos Atiradores: “– Caixões fúnebres sempre 
prontos para os que morrerem na briga”. 
Todos riem. “- Pessoal, não briguem, senão 
eu bato uma fotografia e publico o clichê com 
todos os pormenores no jornal”, disse e saiu 
em direção ao porto. Também nós fomos 
para lá, pois em virtude do acidente com a 
bicicleta, quase que havíamos esquecido dos 
imigrantes que chegaram com o Blumenau. 

Dissemos só: “- Chegaram os imigrantes” 
– e já outros também nos acompanharam ao 
porto, para ver o vapor e os alemães novos 
que haviam chegado. O funileiro Behnke 
associou-se a nós no Teatro Frohsinn, tendo 

passado logo pela viela ao lado da cadeia, 
convidando o carcereiro, sapateiro Peter, 
que também queria ver os recém chegados. 
Do alto do barranco já estavam olhando para 
o porto o Sr. Schrader, o pequeno Cunha e 
Fides Deeke, que haviam saído da Prefeitura. 

Os alemães novos já tinham desembarcado 
do vapor e Eugen Germer estava tratando 
de carregar as suas bagagens em sua carroça, 
para conduzí-la ao Hotel Holetz. De uma só 
vez não pôde levar tudo, pois os imigrantes 
vieram com muitas caixas, cestas, malas e 
outros objetos pertencentes aos mesmos. 
Suas espingardas, porém, os homens haviam 
levado a tiracolo ou no ombro, alguns deles 
até com duas. Louis Abry estava explicando 
que já no dia seguinte eles iriam prosseguir 
viagem, de carroças de quatro cavalos até a 
Hansa, pois havia ainda muita terra devoluta 
em Taquaras e também o Vale do Sellin 
já havia sido medido em lotes coloniais, 
podendo cada um escolher o seu lote. 

Subiram pelo caminho da balsa, passando 
em frente da Prefeitura onde os dois únicos 
policiais, Katzwinkel e Gebien, estavam 
encostados à porta da Prefeitura, olhando 
admirados para aquelas espingardas bonitas 
que os “alemães novos” traziam consigo, 
pois eles mesmos possuíam apenas um 
sabre velho cada um, que usavam quando 
“em serviço”, mas hoje estavam de folga e 
Katzwinkel tinha tirado um de seus sapatos e 
substituído por um chinelo, já que o calçado 
novo que recebera lhe havia feito uma bolha 
no calcanhar, conforme nos informou 
quando com ele trocamos algumas palavras 
na passagem. 

Um pequeno declive do caminho nos leva 
à ponte do Garcia, a velha ponte de madeira. 
Já não era a primeira, pois aquela era ainda 
mais frágil e sofreu bastante na enchente de 
1880. O Hotel Holetz foi tomado de “assalto” 
pelos imigrantes, mas Frau Holetz, enérgica 
hoteleira, não perde a calma e ordena às 
empregadas que arrumem as mesas no 
salão; toalha é coisa de luxo e dispensável, o 
principal é que a “bóia” seja boa e abundante. 

De cada lado das longas mesas são postos 
bancos compridos e em três tempos a 
mesa estava posta, havendo lugar e comida 
para todos. Karl Holetz e Orth, os dois 
açougueiros da cidade haviam matado uns 
bois e porcos e assim até havia salame para 
comprar, que o Poerner preparara. 

Mas d if ici lmente a lgum dos recém 
chegados iria querer gastar a pequena 
economia que possuía com tal iguaria. 
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Contentavam-se com o “prato do dia” que 
era feijão preto, farinha de mandioca e carne 
seca. Também encomendamos uma destas 
“feijoadas completa” e pagamos 1 mil réis.

Os imigrantes iam pernoitar no Hotel, 
que, naturalmente, não possuía tantos 
quartos e tantas camas para toda esta gente, 
mas o salão estava vazio e ali improvisaram 
um acampamento geral. Após a refeição 
deixamos os imigrantes e voltamos para a 
rua, despedindo-nos antes ainda do velho 
Richard Holetz, este coitado que devido 
sua paralisia estava preso à sua cadeira de 
rodas e não podia sair detrás do balcão 
onde passava o dia todo. Otto Strobel, 
o marcineiro, chegava neste momento, 
trazendo ao velho Holetz o jornal Urwaldsbote. 
“- O Blumenauer Zeitung só sai amanhã”, disse 
ele. Chegando à estrada, vimos os filhos do 
Sr. Knoblauch andar com sua carrocinha, 
puxada por uma parelha de cabritos; coisa 
engraçada como estes bichos aprenderam a 
puxar a carrocinha e obedecem ao toque da 
varinha, indo para a esquerda ou direita; mas, 

não obstante, o velho Leopold Knoblauch 
observa os animais e cuida que nada aconteça, 
ainda mais hoje, sábado à tarde, quando o 
movimento é maior, acrescido dos novos 
imigrantes e principalmente das crianças que 
estão paradas nas imediações e andando de 
um lado para o outro da rua. 

No outro lado da rua vimos chegar o Sr. 
Wilhelm Scheeffer, montado em seu tordilho 
e parar defronte do seu negócio. Estava vindo 
de sua serraria da Nova Russia, no Spitzkopf e 
comenta algo com seu filho Richard. Depois 
ouvimo-lo chamar para dentro da venda: 
“- Rudolf, Rudolf”. Ao chamado, aparece 
Rudolf Sprengel, a quem Scheeffer diz: ‘- 
Corre ligeiro à casa de Lieschen Strobel e 
vê se ela tem pão de trigo fresco, pois tenho 
apetite de comer um destes gostosos pães, 
depois de duas semanas que passei no mato 
só com farinha e pão de fubá amarelo; depois 
você vai ao Correio e vê se veio alguma 
correspondência para nós”. 

Isto dito atravessa o portão do pátio e se 
dirige aos fundos da casa onde está o estábulo. 

Blumenau, c. 1906

Centro. Tomada do Morro do Aipim.  
À esquerda, Rua das Palmeiras. Ao centro, 
Consulado Alemão (1); Teatro Frohsinn (2); Hotel 
Brasil (3); Salinger (4); Sachtleben (5); Jansen 
& Schmidt, Hotel Estrela (6), Escola Nova Alemã 
(7), Cia. Navegação Fluvial (8), Casa Schrader 
(9), Municipalidade (10), Ponte Garcia (11), Hotel 
Holetz (12) na Rua XV de Novembro. Escola Pública 
Feminina (13), W. Scheeffer (14, depois Katz), Franz 
Maas (15), Mayer (16), F. Blohm (17), Pensionato da 
Nova Escola Alemã (18) e Casa de Altenburg (19, 
“Balança mas não Cai”). À direita, Rio Itajaí-açu.
Stadtzentrum aus der Sicht des Aipim-Hügels. Links, 
Palmenallee. In der Mitte, Deutsches Konsulat (1), 
Theater Frohsinn (2), Hotel Brasil (3), Salinger(4); 
Sachtleben (5), Jansen & Schmidt, Hotel Estrela (6), 
Neue Deutsche Schule (7), Reederei (8), Schrader 
(9), Gemeindehaus (10), Garcia-Brücke (11), Hotel 
Holetz (12) in XV-Novembro-Straße, Öffentliche 
Mädchenschule (13), W. Scheeffer (14, danach 
Katz), F. Maas (15), Mayer (16), F. Blohm (17), 
Pensionat der Neuen Deutschen Schule (18) und 
Haus von Altenburg (19, mit Beinamen “Wackelt 
aber hält”). Rechts, Itajaí-açu Fluss.
acervo / SaMMlung B. K. Kadletz
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Na passagem, nota que sua vizinha, Dona 
Margarida, está debaixo do pé de abacate, 
em frente à sua casa e a cumprimenta: “- Boa 
tarde, Dona Margarida, como vai? E como 
vai a aula?” Sempre se deram muito bem, 
Dona Margarida, a professora da escola 
pública feminina e a família Scheeffer. 
Dona Margarida, amável como sempre, 
responde: “- Obrigada, Sr. Guilherme, tudo 
bem. Como vai lá com os Deutschrussen do 
Spitzkopf ?”. Da Rua do Imperador vê-se muito 
bem o pico do Spitzkopf, que se ergue à altura 
de 950 metros e forma um belo fundo para 
esta artéria imperial. “-Não vai tudo tão 
bem como devia ser”, responde Scheeffer à 
pergunta da professora. “- Os colonos estão 
inquietos devido aos bugres que ultimamente 
apareceram por lá com atitudes ameaçadoras. 
Temem ser assaltados, pois por várias vezes 
foram vistos na orla do mato, não querendo 
por isso irem trabalhar. Muitos estão com 
vontade de mudarem-se para Benedito Novo, 
mas meu filho Erwino, que de lá veio nos 
trouxe a notícia que também lá, no ribeirão 

da Liberdade, os bugres estão ficando cada vez 
mais atrevidos e ameaçadores”.

Montado em seu ginete vem pela Rua do 
Imperador (NT: Kaiserstraße, atual Alameda 
Rio Branco) o Sr. Christian Schmidt, vulgo 
Millionen-Schuster / Sapateiro-milionário, hábil e 
procurado mestre de danças, o dirigente das 
polonaises e quadrilhas: Les dames en avant au 
bonheur, balancés toutes envers.

Com gesto cortês, nos cumprimenta 
com seu boné, descobrindo sua careca 
cor de marfim. A seu lado, montada num 
tordilho, com muita graça e elegância, sua 
linda filha Amanda, a “branca de neve”, 
como era apelidada na escola que deixou há 
poucos meses. Dobram a esquina do Holetz 
e dirigem-se à ponte do Garcia, conversando 
animadamente. 

Prosseguimos em nossa caminhada e 
vimos descer a escada de sua casa o velho 
Friedrich Blohm, com sua respeitável barba 
a la Imperador Friedrich, cartola na cabeça 
e guarda-chuva na mão. Dirige-se rua acima. 
Ah!, vai ao clube tomar sua cerveja e bater 

um papo. Já atravessara o canal quando 
chegamos ao pontilhão de tábuas. Um pouco 
frágil, mas com o tempo também isto será 
melhorado. 

E agora chegamos à residência do Sr. 
Eberhard, do Correio. A moradia está 
fechada, mas ao lado, um pouco mais atrás, 
está a “Agência” do Correio Nacional, e ali 
há bastante movimento. 

Uma casinha de madeira sob pilares, com 
uma escada de madeira de uns 10 degraus 
que dá acesso à agência. Um corrimão de 
sarrafos serve para proteger as pessoas de 
uma queda imprevista.

Meditava a Sra. Paul i, debruçada no 
peitoril da janela que servia de moldura 
às suas exuberantes formas feminina. 
Atravessamos a esquina da entrada do 
Bom Retiro, mais conhecido por Jammertal, 
e avistamos o Sr. Ferdinand Schadrack 
ganhar em poucos lances o outro lado da 
rua, entrando em seu jardim e atravessar a 
pequena horta defronte a casa, esfregando, 
como sempre, as mãos. 
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Também seu vizinho, Carl Rothbarth tem 
um bom espaço ao redor de sua casa para 
flores e legumes, mas quem cuida disso é 
sua esposa, pois ele tem outros afazeres.

Ping-péngue, ping-péngue, ouvimos o 
alegre martelar do mestre caldereiro Georg 
Hiendlmayer, nosso velho amigo. 

Defronte de sua oficina, encostada ao 
barranco da rua achava-se um caldeirão e um 
enorme alambique com seus canos espirais 
para conserto. Ao lado da porta da oficina, 
parafusados em pranchões, estão duas 
bombas novas, para água, recém pintadas, 
prontas para serem entregues, pois o mestre 
Hiendlmayer é um competente construtor de 
bombas de todos os tipos, tanto as de simples 
sucção como as combinadas para pressão 
d’água à apreciável altura. Um pouco mais 
retirada da oficina, escondida atrás de rozeiras 
e pés de camélias e trepadeiras, achava-se a 
residência do caldereiro Hiendlmayer. Seu 
vizinho, Carl Rothbarth, vem saindo de sua 
casa e atravessa de forma segura a rua, com 
sua perna de pau afivelada no joelho dobrado, 

calçando tamanco no outro pé. Cumprimenta 
seus fornecedores italianos que trouxeram 
fumo em folha para sua fábrica de charutos 
e seu depósito de fumo. Uma carroça puxada 
por 4 cavalos já foi descarregada e está 
saindo do portão da fábrica. Mais adiante, 
numa pequena casa baixa lê-se “Depósito 
de Tricotagem” – Gebrüder Hering. Assim 
como a fábrica de charutos de Rothbarth é 
também de baixa construção a casa entre esta 
e o depósito dos Hering, uma pequena adega. 
Antigamente na casa de depósito estava 
instalada a fábrica de tricotagem, que hoje 
se ergue no final do vale do Bom Retiro. Esta 
pequena casa à rua principal de Blumenau foi 
o berço da indústria têxtil do Vale do Itajaí, 
pois foi ali que os Irmãos Hering iniciaram esta 
indústria e há poucos anos atrás tanto Papá 
Hering com Tio Hering manejava ainda os 
teares que eram movidos à força humana. 
Agora, porém, usa a força hidráulica fornecida 
por uma roda d’água instalada numa pequena 
queda do ribeirão Bom Retiro, que movem os 
teares, as máquinas de costura, etc. 

Blumenau, c. 1900

Porto. Enchente do Rio Itajaí-açu.
Hafen. Flut des Itajaí-açu-Flusses.
acervo / SaMMlung B. K. Kadletz

Página ao lado / Seite gegenüber

Rio Itajaí-açu, vapor Progresso e Cidade ao fundo.
Itajaí-açu-Fluss, Dampfer Progresso mit Stadt im Hg.
acervo / SaMMlung a. h. BluMenau
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Apenas construídas há poucos anos, já se 
tornam insuficientes as instalações pois o 
produto é ótimo e muito procurado, e as boas 
camisas Hering são procuradas e compradas 
em todos os recantos do Estado e até no sul 
e norte do país.  Um genro do Papá Hering, o 
Sr. Ernst Steinbach e sua jovem esposa é que 
cuidam do depósito e do negócio do centro 
da cidade. Os demais filhos do Papá Hering 
estão trabalhando na fábrica, exceto Paul, o 
pintor. Agora mesmo o Sr. Steinbach sai de 
sua loja e dirige-se ao bar vizinho, de Oscar 
Gross, para um pequeno bate-papo, pois é 
sábado à tarde e neste dia sempre se reúnem 
alguns bons amigos no bar do Gross, para 
saborearem uma boa cerveja do Jennrich, do 
Hosang, ou do Rischbieter, segundo o gosto ou 
a preferência de cada um. Aliás, o carro de 
mola do Sr. Karl Rischbieter já está parado em 
frente ao bar do Gross e seu dono já se acha 
sentado com alguns amigos numa das mesas, 
tendo à sua frente a sua cerveja preferida, a 
Kleine Swarze (a pretinha). Também seu amigo, 
o farmaceutico Brandes aprecia a Swarze, 

dizendo que faz esquecer depressa as mágoas 
e é um bom fortificante. Aos presentes reúne-
se agora o Sr. Paul Husadel, recentemente 
chegado de uma viagem à Alemanha, que 
naturalmente tem uma porção de novidades a 
contar. Enquanto Husadel relata as passagens 
mais interessantes de sua viagem, não se 
esquecendo de comunicar que trouxe muitos 
novos artigos a preço convidativo, Oscar 
Gross se acha empenhado com Gazosen-
Schossland, o fabricante de refrigerantes, 
numa renhida partida de bilhar. Havíamos 
nos esquecido de comprar algo na livraria 
do Currlin e por isso voltamos até a casa 
de negócio deste, que fica entre a casa de 
Schadrack e Rothbarth. Nesta caminhada 
passamos pela casa da Sra. Brockes, dona de 
uma loja de chapéus e modas de senhoras. 
Escutamos como a Sra. Brockes, sentada 
no banco lateral da pequena varanda de seu 
negócio, conta à sua vizinha, a Sra. Kleine, 
dos êxitos que teve com a exportação de 
canários de sua criação, os quais havia levado 
pessoalmente à Alemanha, auferindo um 

bom lucro com este negócio. Seria mesmo tão 
lucrativo assim, acompanhar estes pequenos 
cantores na longa travessia sobre o oceano? 
Quem sabe? (N.R.: Sra. Johanna Müller 
Brockes, filha de Fritz Müller).

Subimos os 8 degraus da escadaria defronte 
à livraria do Sr. Currlin. 

“- O Senhor deseja?”. “- Algumas vistas 
de Blumenau, naturalmente”. “- Tenho aqui 
a Rua das Palmeiras, a Casa dos Atiradores, a 
Ponte do Garcia, aqui uma bela vista geral do 
Morro do Aipim, aqui outra da rua principal, 
com o canal do Blohm no início, aqui o Porto 
de Blumenau com o vapor Progresso e veja só 
como é nítida, reconhece-se o comandante 
Gustav Hackländer em conversa com o 
primeiro maquinista Josef Gall. Custam 
apenas 300 réis cada, mandei fazê-los na 
Alemanha”. Escolhi alguns postais e me 
despedi. “- Até logo, obrigado”.

Novamente na rua, vimos parar ao lado 
da farmácia Brandes o sub-fiscal Wehmuth, 
montado em sua mula, carregada ainda com 
dois malotes de couro. 
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Um de cada lado e por cima as balizas de 
madeira com pontas de ferro, os mesmos 
apetrechos que também sempre traz consigo 
seu chefe o fiscal geral Ebert, que mora em 
Fidelis. G. A. Koehler estava justamente 
sentado perto da janela, experimentando 
sua nova máquina de escrever, vinda da 
Alemanha. Homem de pouca paciência 
e ainda menor experiência na arte da 
datilografia, irritava-se constantemente 
quando seus dedos gordos e curtos não 
acertavam logo o tipo visado ou não achava 
logo a letra desejada, pois a disposição desta 
era outra do que na caixa tipográfica. Vez em 
quando se ouvia seu praguejar até a casa de 
H. Hering. Afinal desiste a aparece à porta 
de sua livraria. “- Alô, Sr. Wehmuth, quando 
o vejo assim sentado na mula lembro-me de 
meus tempos como caixeiro viajante, lá no 
sul, quando também passava dias e semanas 
viajando de um lugar para outro montado em 
uma mula, só que não levava estas balizas, 
mas duas malas cheias de amostras. Belos 
tempos aqueles. Mas, o que há de novo?”. 

“- Nada de importante, Sr. Koehler”, 
replica Wehmuth, “estive na última semana 
medindo terras na Velha Alta. Mas a coisa 
lá não está nada boa. Os bugres parece que 

vieram do outro lado do 
Spitzkopf e deram sinais 
de sua presença. O pessoal 
na Velha Alta e no Encano 
Alto estão atemorizados, 
receiam um assalto dos 
nativos. No Alto Warnow 
estes patifes já andaram 
saqueando os colonos, 
conforme me contaram 
alguns moradores que 
conseg u i ram escapar 
por uma picada recém 
aber t a .  O Sr .  Eber t 
acha que o Sr. deveria 
escrever estes fatos em 
seu Urwaldsbote, para que a 
população se precavesse e 
as autoridades tomassem 
a lguma prov idência”. 
“- É mesmo”, last ima 
o Sr. Koehler, “sempre 
este perigo dos bugres 
n a s  zonas  novas  d a 
colonização. Creio que não 
há outro remédio do que 
chamar o Martins com sua 
turma para dar uma batida 
no mato e um corretivo 

nestes malfeitores, só que não deveria fazê-
lo de forma tão desumana. Sua simples 
presença nas zonas mais arriscadas já basta 
para afugentar os bugres e a destruição de 
seus ranchos desertos completaria sua missão. 
Bem, muito obrigado pelas notícias. Vou logo 
à casa do Fouquet para que ele escreva um 
artigo sobre este assunto. Também devemos 
mandar um relatório para Desterro. O 
Governo deve ficar a par dos acontecimentos, 
ajudar os colonos e defendê-los das investidas 
desta corja de bugres”. Hermann Hering, 
que estava postado em frente ao seu negócio 
e ouviu a conversa, confirmou dizendo: 
“- Meu irmão Georg veio ontem de Ilse e 
também falou que nos fundos do ribeirão 
Ilse encontraram sinais dos bugres e também 
viram bem nítida a pisada do Pé Grande. 
Este sujeito deveria usar no mínimo calçado 
número 48”. “- É interessante saber isto”, 
disse Koehler, e voltando-se para dentro do 
seu negócio, gritou: “- Elsbeth, eu vou ligeiro 
dar um pulo até ao Fouquet. Até outro dia, 
Sr. Wehmuth, passe um bom domingo”. E lá  
foi  ele em seu andar elástico de atleta, passou 
pelo sobrado do Sr. Gustav Baumgart e na 
seguinte casinha bateu na janela, pois era ali 
que morava seu redator, Sr. Eugen Fouquet. 

Conversou com este, enquanto o Sr. Gustav 
Baumgart passeava calmamente, de passos 
largos e mãos nas costas em frente à sua 
casa, pois ainda não era hora de fechar o 
negócio. Na volta o Sr. Koehler deparou com 
Papá Hering e Tio Hering que se dirigiam 
ao Clube ao lado da casa de Paul Hering; 
vinham de carro de mola de sua fábrica no 
Bom Retiro. Apressadamente Koehler lhes 
conta o que acabara de ouvir a respeito dos 
bugres. Paul Hering, que aparece por trás de 
sua casa escuta atento o relato e Tio Hering 
comenta: “- Desta forma o nosso lombo de 
porco (Scheinerücken) também não estará mais 
seguro para umas caçadas”. “- Qual o que”, 
retruca Papá Hering, sempre otimista, “creio 
que não precisamos nos preocupar; o lombo 
de porco os bugres já deixaram em paz, afinal 
o nosso Dr. Blumenau há 50 anos atrás 
se viu numa situação muito pior, pois os 
bugres lhe fizeram uma visita inesperada 
aqui na embocadura do ribeirão da Velha e 
ele, por isso também não fugiu. Como é, 
Arthur, vamos entrar um pouco e tomar 
uma cervejinha?”. “- Não, muito obrigado, 
vocês sabem, estou muito ocupado e, com 
a nova máquina de escrever ainda não 
estou bem familiarizado; mas, enfim, pelo 
menos o que escrevo agora qualquer um 
pode ler, pois minhas garatujas eu mesmo 
em geral não decifrava mais. Divirtam-se 
bem. Até amanhã, lá atrás, quando nos 
veremos no Skat, tenho que dar revanche ao 
Hermann Mueller que me depenou a última 
vez”. Despediram-se rindo e também nós 
nos despedimos, prosseguindo em nossa 
caminhada. Logo adiante cumprimentamos 
o velho Lüders (conhecido pela alcunha de 
Korsett-Lüders) e sua esposa, que aproveitavam 
a tardinha para regar ainda suas flores em 
frente da casa.

O advogado Thomé Braga (apelidado de 
Nussknacker – quebra-nozes) vem com suas 
pernas curtas atravessando a rua, para uma 
ligeira conversa fiada com o Juiz de Direito, 
Dr. Ayres de Albuquerque, pois sábado à 
tarde não se fala de assuntos forenses. “- Boa 
tarde, seu vizinho”. “- Boa tarde, seu Thomé, 
como tem passado?”. “- Obrigado, muito 
bem”. Nós também cumprimentamos os dois 
respeitosamente: “- Boa tarde, doutores”; e 
entramos na venda do Sr. Freygang para lhe 
fazer uma rápida visita e sorver um dos seus 
bons licores que fabrica há muitos anos. “- Uma 
boa mistura, Sr. Freygang”. “- É”, diz ele, “e 
tudo com essências naturais, nada de produtos 
químicos”, puxando seu pequeno cavanhaque.
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Lá do alto da torre da Igreja Católica ouvem-
se os sinos, dando Ave Maria. Seis horas. Os 
pequenos sinos da capela do Convento também 
ressoam, dando um conjunto harmonioso. 
“- Até logo, Sr. Freygang, não podemos mais 
demorar, se não quisermos chegar noite 
escura em casa”. Passamos defronte da escada 
comprida que leva à porta da Matriz e seguimos 
pelo muro do terreno dos Franciscanos, dando 
uma olhadela para o convento. Não param de 
construir estes frades, sempre aumentando, 
uma ala após outra e lá para os fundos possuem 
até uma serraria, com oficina de marcenaria 
e um moinho de fubá, para moer a farinha 
necessária para o pão. Do lado do rio umas 
corujas saem dos seus esconderijos do topo 
das árvores. Podiam mandar roçar um pouco 
este barranco, só capim e capoeira e algumas 
bananeiras e nada mais até a casa de Louis 
Altenburg, com seu negócio de ferragens. 

No trapiche da Casa Altenburg ainda estão 
descarregando uma lancha, ferro em barras, 
caixas com vidraças, barricas de cimento, 
máquinas e instrumentos agrícolas ainda são 

levadas ativamente ao depósito. Ferdinand 
Altenburg, o mais moço dos filhos, dá um 
pulinho, atendendo a um chamado do Sr. 
Veiga, o telegrafista, para buscar um telegrama 
que chegara naquele momento. 

A Sra. Rudolf Altenburg espera na frente 
da porta da residência e interpela Ferdinand 
antes deste desaparecer no negócio: “- Boas 
notícias?”. “- Creio que sim, Rudolf voltará 
em breve com o vapor Santos, tem ainda alguns 
negócios a tratar em São Paulo, no mais vai 
tudo bem”. 

Descendo o caminho do convento, montados 
em seus muares, chegam dois padres e, já na 
rua, se despedem: “- Bem, então, boa viagem, e 
dê lembranças ao pessoal do Belchior; quando eu 
voltar do Encano passarei por lá, pois tenciono 
ir a Luiz Alves - Deus convosco!”. E assim cada 
um segue rumo oposto, um para Belchior e outro 
rua acima em direção a Encano. Continuando 
nossa caminhada passamos pelo depósito do 
negócio de Nienstedt & Rabe, defronte ao qual 
está parada uma carroça com tolda, puxada 
por quatro cavalos. 

Blumenau, c. 1930

Escola Paroquial São José, fundada em 
14.2.1929, na Rua Belo Horizonte, bairro da 
Glória, em terras da família Loos.
St.-Joseph-Pfarrschule, gegründet am 
14.2.1929, in der Straße Belo Horizonte,  
Stadtviertel Glória, auf Länderrein der  
Loos-Familie.

Página ao lado / Seite gegenüber

Blumenau, 1904

Guy Schmidt
acervo / SaMMlung  a. h. BluMenau
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Deve ter chegado de Massaranduba. Arthur 
Rabe e o bolieiro estão descarregando as 
mercadorias trazidas da colônia. Os cavalos 
já foram desatrelados e um menino os leva 
para a cocheira. Leopold Rabe pega os 
sacos e com um empregado os leva para o 
interior do armazém. O Sr. Nienstedt, com 
papeis na mão, controla o desembarque das 
sacas de milho e feijão e também dos barris 
com banha e manteiga, anotando tudo 
para registrar a entrada nos livros da firma. 
Da linda Vila do outro lado, ouvem-se as 
alegres vozes dos jovens rebentos Rabe, em 
animada conversa e também as filhas de Fides 
Deeke, ao lado, estão brincando no grande 
jardim que rodeia esta linda mansão recém-
construida. São dois prédios que demonstram 
o progresso de Blumenau e o bom gosto de 
sua gente, mas principalmente a competência 
do engenheiro Krohberger que sabe dar a 
cada casa que projeta uma nota original, que 
ainda após várias gerações, daqui a uns 100 
anos, continuará a embelezar a cidade, com 
suas linhas arquitetônicas. 

Para o lado do rio, no topo da escadaria 
da velha casa da família Rabe está o alfaiate 
Ringling, recém imigrado da Alemanha. 
“- Como vai, Sr. Ringling, tudo bem?”. “- 
Obrigado, serviço bastante. Quero mostrar 
à gente daqui como se deve assentar um bom 
terno. Estou satisfeito com o começo aqui 
em Blumenau”.

Hermann Baumgarten, sentado na varanda 
de sua casa, estava estudando as mais recentes 
notícias vindas do Rio e do exterior; ouvindo 
a voz estridente do alfaiate e suas palavras, 
observa com um aceno de cabeça: “- Folgo 
em saber que o senhor está sat isfeito, 
Sr. Ringling; um bom ofício garante um 
próspero futuro. Nós jornalistas não levamos 
uma vida tão fácil, os leitores nunca estão 
satisfeitos conosco, mesmo se imprimíssimos 
o jornal com letras de ouro, sempre têm algo 
a reclamar. Estamos lutando já há mais de 20 
anos com os leitores e com a política, mas não 
conseguimos satisfazer a todos. É uma vida 
pesada; estou certo que não ficarei velho”. 
Nós retrucamos: 

Blumenau, c. 1915

Rua XV de Novembro. Procissão. Ao fundo, 
Casa Max Creuz; à direita, Casa Alfred Finster; 
Baumgart (prédio); sede do jornal  
Der Urwaldsbote e Casa Husadel.  
À esquerda, Club Germania.
XV-Novembro-Straße. Prozession. Haus des 
Max Creuz. Rechts, Haus A. Finsters; Gebäude 
Baumgart; Sitz der Zeitung Der Urwaldsbote,  
und Haus Husadel. Links, Klubhaus Germania.
acervo / SaMMlung MonS. J. n. aBiB
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“- Pois é isso, cada um tem as suas 
preocupações e seus aborrecimentos. A 
seu modo, a Sra. Jenny Petters, al i do 
outro lado da rua, leva uma vida mais 
calma e feliz. Descemos a ladeira e ao 
atravessarmos o Canal do Petters, observamos 
como uma boa dúzia de gansos, vindos do 
rio, majestosamente riacho acima, sobe o 
barranco, sacodem as penas alvas e procuram 
o seu ranchinho. Do outro lado do canal 
somente vemos uma extensa capoeira em 
ambos os lados da rua. Parece até que a cidade 
termina aqui, pois num trecho de cerca de 
100 metros só vemos capoeiras. O fiscal 
Wehmuth deveria intimar essa gente a roçar 
os seus terrenos. Mais adiante nos deparamos 
com o muro alto defronte à propriedade do 
Sr. von Ockel. Do lado oposto, o Sr. Caetano 
Deeke instalou-se com um negócio de 
papelaria e livraria. Depois vem o armazém 
de cal e sal de F. G. Busch e logo em seguida 
a sua casa residencial com jardim na frente e 
ao lado da casa de negócio, de onde exporta 
banha e manteiga. O pessoal ainda está 

pregando as últimas caixas e o Sr. Busch 
está ao lado, uma mão no bolso e assobiando 
uma alegre melodia de uma opereta. Sabe lá o 
que ele está idealizando novamente, talvez a 
instalação de luz elétrica para Blumenau, ou a 
construção de uma linha de bonde até Altona, 
pois a concessão para isso já tem há anos. 
Ou será que está pensando no automóvel 
que encomendou na Alemanha? Não deve 
demorar a chegar e será o primeiro aqui em 
Blumenau. Estará ele pensando seriamente 
na construção de uma fábrica de fósforos? 
Ouviram-se rumores a respeito, ou dará 
preferência à uma fábrica de gelo? Dizem que 
quer mandar vir um aparelho cinematográfico 
para entreter os blumenauenses, cujo único 
divertimento até agora sempre foram os bailes 
aos sábados e umas duas festas de atiradores 
por ano. Talvez esteja pensando em tudo 
isto, enquanto assobia. Gente assim como o 
nosso Fritz Busch, Blumenau precisa e deveria 
ter mais alguns, com coragem de iniciativas 
próprias, para acelerar o progresso da Cidade 
e dar mais vida ao nosso comércio. 

Blumenau, c. 1915

Rua XV de Novembro. Procissão na altura da Casa 
Husadel. À direita, Casa Max Creuz Sombrinhas.  
À esquerda, no prédio em destaque, residência 
de Thomé Braga, seguida da Casa de Negócios 
Gustav Ermlich (fundada em 1903). 
XV-Novembro-Straße. Prozession in der Höhe 
der Haus Husadel. Rechts, Schirmgeschäft Max 
Creuz. Links, im Vg., Wohnhaus T. Bragas, dahinter 
Geschäftshaus G. Ermlich (Gegründet  1903).
acervo / SaMMlung a. h. BluMenau
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Mas o que será que estão fazendo lá em 
frente da casa do Sr. Bernhardt? Porque estão 
rolando alguns blocos brancos e grandes para 
o lado da porta? Vamos ver.  “- Isto não é de 
pedra não meu amigo”, diz o Sr. Bernhardt, 
“são vértebras de baleias que trouxemos de 
Armação, onde estivemos passando uns dias 
na praia. Em Armação havia antigamente 
uma estação de pesca de baleias e lá ferviam 
o azeite. Uns ossinhos bonitinhos, não são? 
Se alguém, ao comer peixes se engasgasse 
com uma vértebra desta, esticaria logo as 
canelas. A propósito, hoje à noite temos baile 
em meu salão, é público, mas desde logo 
estão convidados”.  “- August Werner com 
seus filhos vai tocar hoje à noite juntamente 
conosco no baile. Vai ser uma orquestra de 
arromba. O senhor vai ficar logo aqui, não 
é? Não pode? Oh, que pena. Não sabe que 
divertimento vai perder”. O vizinho ao lado, 
alfaiate Gruner, também está apreciando 
as imensas vértebras, chama sua mulher e 
ambos, por cima de seus óculos admiram 
a ossada. 

Ernst Diehm, o seleiro, também se 
aproxima com passos lentos e acena a seu 
ajudante, Heinrich Pasold, para vir ver aquilo. 
“- Isto são ossos; se tivéssemos que fazer 
correames para uns bichos destes, que tal? 
Deveríamos ter uma oficina maior do que o 
salão do Sr. Bernhardt e uma fôrma para o 
peitoral do diâmetro do maior tonel.”

O Sr.  T heoph i lo Eg ger t ,  porém, 
proprietário da livraria ao lado da casa 
de Diehm diz: “- Estes ossos não são dos 
maiores, devem ser de um cachalote, pois 
as baleias do Mar Ártico são bem maiores. 
Quero lhes mostrar na minha enciclopédia 
“Meyers Lexicon”, que acabo de receber da 
Alemanha, o que esta obra diz das diferentes 
espécies de cetáceos.”

Entramos na livraria do Sr. Eggert, que 
duma prateleira tirou o 12º volume do 
“Lexicon de Meyer” – letras WA-ZZ. Mas 
já estava um pouco escuro para ler a letra 
miúda. Foi buscar o lampeão de querozene 
e nervosamente começou a tirar a fuligem 
do pavio antes de acendê-lo, enquanto seu 

Blumenau, c. 1915

Final da Rua XV de Novembro. À esquerda, 
Hotel Esperança, de Oswald Benthien (que 
atendia pelo telefone no 67); à direita, uma 
das filiais de Gustav Salinger (Velha, Fortaleza, 
Testo, Encano, Timbó, Hammonia e Benedito 
Novo). Ao fundo, casa de F. G. Busch. 
Blumenau foi a 1a cidade catarinense a ter 
iluminação pública (19.2.1909), quando 116 
lâmpadas foram instaladas pela usina geradora 
de F. G. Busch. Também atendia a instalações 
particulares.
Ende der XV-Novembro-Straße. Links, Hotel 
Esperança, von O. Benthien (Rufnummer 67); 
rechts, eine der Filialen G. Salingers (weitere 
Filialen in Velha, Fortaleza, Testo, Encano, 
Timbó, Hammonia und Benedito Novo).  
Im Hg., Wohnhaus von F. G. Busch. Blumenau 
war die erste Stadt Santa Catarinas die 
öffentliche Beleuchtung hatte. Am 19.2.1909 
leuchteten die ersten 116 Glühbirnen auf, die 
mit Strom des Werkes von F. G. Busch gespeist 
wurden. Das Kraftwerk bediente ebenfalls 
private Haushalte. 
acervo / SaMMlung a. h. BluMenau
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queixo punha seu cavanhaque branco em 
movimentos convulsivos. Limpou seus 
dedos na jaqueta antes de começar a folhear 
o volume da enciclopédia. Enquanto isso 
nós demos o fora, de mansinho. Na casa 
vizinha estava em letreiros grandes escrito 
numa tabuleta: RUDOLF KRAUSE. Ao 
lado, na esquina que vai para a Velha, havia 
um fundamento, com um porão aberto; foi 
construído para um prédio novo, porém, já 
ha anos que nada é levantado ali. Parado, 
na esquina, o Sr. Krause, com os polegares 
enfiados em seu colete, como que esperando 
por alguém, olha para a outra esquina da 
estrada da Velha, onde se acha o negócio de H. 
Rüdiger & Filhos. Não demora muito e o Sr. H. 
Rüdiger, chefe da firma, aparece na varanda 
de sua casa. O Sr. Rüdiger é ao mesmo tempo 
maestro de uma banda de música e dirigente 
de coros orfeônicos em Sociedades de Cantos. 
Ao ver seu vizinho Krause, acena-lhe com a 
mão, desejando-lhe uma boa noite. Krause, 
por sua vez, doidinho por um bate-papo, 
atravessa a rua. 

Depois de cumprimentar seu vizinho, 
começa logo a falar de seus negócios: “- Só 
lhe posso afirmar que tão logo o caso na 
barra do rio estiver solucionado, vai ser um 
negócio de milhões. São milhões, senhor 
vizinho.” Amanhã mesmo tenho que falar 
com o Dr. Manoel Barreto, o Promotor; 
também o Escrivão Francisco Margarida 
tem que tratar do assunto. Tenho que falar 
com ambos, para que o caso tenha seu 
andamento rápido e não fique engavetado. 
Com o Sr. Margarida ainda poderia falar hoje 
à noite, pois vejo luz em seu cartório. Mas 
estou vendo o Dr. Barreto atravessar a rua e 
dirigir-se à casa do Sr. Margarida. Bem, se os 
dois ainda têm uma grande conversa a fazer 
hoje à noite, tenho que esperar até amanhã. 
Paciência. 

“ - Mas, vizinho, como vai o Club Harmonie? 
Muito canto e exercitando muito?” - Ah, 
sim, vizinho Krause, estamos ensaiando 
muito canto e peça teatral. O Chico Franz 
Lungershausen já nos reservou o seu salão e 
palco lá na Sociedade dos Atiradores. 

Blumenau, c. 1920

Final da Rua XV de Novembro. À esquerda, 
Hotel Esperança; à direita, Gustav Salinger.  
Ao fundo, casa de F. G. Busch. 
Ende der XV-Novembro-Straße. Links, Hotel 
Esperança; rechts, G. Salinger.  
Im Hg., Wohnhaus von F. G. Busch. 
acervo / SaMMlung B. K. Kadletz
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Blumenau, 1905

Rua XV de Novembro, frente do Colégio 
Santo Antonio. As duas primeiras casas à 
direita eram da Firma Altenburg (depois Casa 
Moellmann). No final, com escadas à frente, 
Casa Rabe. À esquerda, 1a casa, depósito 
de cal da Firma Altenburg; 2a casa, de Fides 
Deeke; 3a casa, de Nienstedt.
XV-Novembro-Straße, vor dem St. Antonius-
Kolleg. Die beiden ersten Häuser rechts 
gehörten dem Unternehmen Altenburg 
(später Moellmann). Am Ende der Straße, mit 
Eingangstreppe, Haus Rabe. Erstes Haus links 
war das Kalk-Depot der Firma Altenburg; das 
zweite Haus gehörte Fides Deeke; das dritte, 
Nienstedt.
edição / herauSgeBer eugen currlin

acervo / Sammlung  a. h. BluMenau

Um dos papeis principais da peça está 
reservado ao senhor, esperamos que o aceite, 
caro vizinho Krause. Conto com a sua 
amizade. Ainda não terminei de transcrever 
todos os papeis individualmente e também 
ainda não copiei as notas, mas, mesmo assim, 
já teremos o primeiro ensaio hoje à noite, 
espero você também, muito obrigado, e até 
a noite.” Do Centro ainda está chegando 
alguém. Não dá para reconhecer a pessoa 
devido à escuridão, mas com o guarda-chuva 
que sempre carrega, o chapéu preto de abas 
largas na cabeça, a barba cheia e branca 
e sua capa preta, não pode ser outro, é o 
engenheiro Heinrich Krohberger, construtor 
e responsável por todas as construções e 
edifícios públicos e igrejas da cidade. Ele 
vai ao outro lado do Rüdiger, atravessando 
o pasto para a sua casa, perto do barranco 
do ribeirão da Velha, um pouco recuada. 
À esquerda, sai da sua casa o consertador 
de guarda-chuvas, Sr. Max Creuz, tranca a 
mesma e sai apressado com passo de ginasta, 
calça branca e paletó escuro, em direção 

ao Centro. As pernas da calça, viradas um 
pouco para fora, ainda se vê branquinhas ao 
escurecer. Na casa da viúva Hosang já tem luz 
de lamparina. Vê-se Frau Hosang e sua irmã 
solteirona, já avançadas em idade, tricotando, 
provavelmente um par de meias para o filho e 
sobrinho Franz, para se esquentar no inverno.

Descendo o declive, chegamos à ponte do 
ribeirão da Velha. O corrimão, já oscilante 
devido à velhice e falta de manutenção, não 
inspira confiança. Algum animal se refugia na 
água com a nossa chegada. Na casa de Otto 
Destamm, no morro do lado esquerdo atrás 
da ponte, também já tem luz. Provavelmente 
estará escrevendo algo para o Blumenauer Zeitung 
que publica os seus artigos. Mutter Pauli, do 
outro lado, está subindo a escada que dá acesso 
à sua casa. Sua filha Luise ilumina a escada com 
sua lanterna para facilitar a subida. Tiramos 
as botinas e as meias dos pés, arregaçamos as 
calças e pés no chão, como de costume, pois o 
centro da Cidade ficou para trás e a rua agora 
continua bastante esburacada, com pouco 
macadame e mal cuidada. 
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Para chegar em casa ainda teremos de 
andar um bom tempo. Mas valeu. Estivemos 
novamente no Centro desta simpát ica 
cidadezinha que é Blumenau. Falamos com 
sua gente, vimos a chegada de alemães novos, 
aos quais demos as nossas boas vindas aqui 
nesta terra abençoada, que doravante será 
sua nova pátria, para a qual trabalharão, 
trazendo mais progresso e bem estar. Com os 
pés no chão, calças arregaçadas e os sapatos 
pendurados por cima dos ombros (como nós 
neste momento), com destino ainda incerto, 
mas provavelmente risonho, quando a nova 
casa estiver levantada, que irão construir 
com capricho e que será cercada por um 
pasto com gado e uma rocinha bem cuidada, 
onde o aipim, o milho, a cana de açúcar, o 
feijão, a batata, o arroz e também o tabaco 
serão colhidos em abundância e o sustento 
da família estará assegurado. 

Também o pomar com laranjas, tangerinas, 
ameixas, abacates, mamões, caquis, goiabas, 
etc. ajudarão na manutenção e diversificação 
do paladar. O ribeirão ou rio sempre tem 

peixes gostosos, a caça ainda é abundante e 
variada, o jardim, com hortaliças e legumes 
os mais diversos, e os bailes aos sábados e as 
festas de Tiro ao Rei para se divertirem, e não 
devemos nos esquecer do jogo de cartas que 
reúne os vizinhos nas suas casas. 

Com mais tempo disponível, poderíamos 
ter adentrado no Affenwinkel para ver os 
velhos Dittrich, faz tempo que estamos 
devendo uma visita. Também o Budag teria 
nos recebido com alegria e conversado um 
pouco. E à boa Frau Lallemant teríamos dado 
um bom dia. No Garcia teríamos parado no 
Siebert. O engenheiro E. Odebrecht teria nos 
esclarecido algumas dúvidas sobre as terras 
da Colônia. Ehrat e Pamplona poderíamos 
ter cumprimentado e lá no outro lado do 
ribeirão, no Huscher, teríamos examinado 
alguns couros e pele de animais selvagens: 
lontras, gato-do-mato, tamanduás. Uma 
pele bonita de onça-pintada também tem; 
eu mesmo matei uma com tiro certeiro, 
pois estava matando nossos bezerros e 
porquinhos. 

Blumenau, c. 1910

Rua XV de Novembro. Casas de Fides 
Deeke e Nienstedt (demolida para dar lugar 
à Praça do Teatro Carlos Gomes).
XV-Novembro-Straße. Haus der F. Deeke 
und Nienstedt (später abgerrissen, um den 
Theaterplatz Carlos Gomes zu erbauen).
acervo / Sammlung  MonS. J. n. aBiB, SP
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O fabricante de carroças, Sr. Paul Herbst, 
teria comprado nosso feijão Urucurana, do 
qual é freguês. Bem, ainda não é o fim do 
mundo, teremos tempo numa próxima 
chegada a Blumenau.

Mas, onde estamos? Chegamos ao latoeiro 
Weise e ao lado seu irmão, o charuteiro. A 
lua, neste momento, aparece por trás do 
Morro do Tucano e clareia a rua. Agora dá 
para ver melhor, pois quase esbarrei num 
cavalo que se espreguiçava no leito da estrada, 
provavelmente pertencente ao carroceiro 
Quest, aqui do lado do morro à direita. No 
lado esquerdo, passamos por Mathes e no 
direito por Ferdinand Rüdiger, subindo para 
o fabricante de vinagre Rischbieter. Mais 
para cima, à esquerda, temos a cervejaria do 
Hosang e Schlossland, à direita, na subida, 
a oficina de carroças de Beins e ao lado, 
Charles Labes. Escutamos atrás de nós o 
barulho da chegada de uma charrete e uma 
voz grossa e cheia cantando uma canção 
popular religiosa em alemão. Já sabem quem 
está para nos alcançar: Pastor Hermann 

Faulhaber. Amanhã cedo, certamente, terá 
que administrar missa lá na Itoupava Norte 
ou Badenfurt, assim, já vai hoje, pois antes 
da missa deve dar aulas de religião aos 
confirmados e batizar algumas crianças. 
Naquela região também teve um óbito 
uns dias atrás, mas o enterro foi executado 
pelo professor da escola. Pastor Faulhaber 
deverá recolher os dados pessoais que serão 
registrados nos livros da igreja. Ainda antes 
dos Gaulke, à esquerda, nos alcançou com a 
charrete. Ele para, deve ter nos reconhecido 
no escuro, pois cumprimenta-nos pelo nome: 
“Ainda tão tarde indo para casa? Subam, 
sempre temos lugar, mal viajando é bem 
melhor do que bem andando, mesmo não 
sendo o Pastor”, comenta ele rindo. Aceitamos 
a carona. Na entrada do ribeirão Jararaca 
(Scharakenbach) ele começa novamente o seu 
canto alto, por perto dos Boettcher, Probst 
e August Werner. Provavelmente o pedreiro 
Ratzlaff, bem em cima do morro, na esquina 
esquerda, também estará escutando a canção. 
E nós o acompanhamos no canto. 

Blumenau, c. 1910

Final da Rua XV de Novembro.  
À esquerda, Casa da família Rischbieter (1). 
À direita, ao fundo, Estação Ferroviária (2); 
residência de Frederico Guilherme Busch (3); 
Casa do Alfaiate Fritz Holetz (4) e Casa de 
Ernst Mendel (5), Diretor da Empresa  
Industrial Garcia.
Ende der XV-Novembro-Straße. 
Links, Haus Rischbieter (1). Rechts, im Hg., 
Bahnhof (2); Wohnhaus F. G. Busch (3); 
Schneiderei F. Holetz (4); Haus E. Mendel (5), 
Direktor der Industriegesellschaft Garcia. 
edição / herauSgeBer eugen currlin

acervo / Sammlung  a. h. BluMenau
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Velha geração. Esq./dir., sentados: Leopold 
Hoeschl (Cônsul Honorário do Império 
Austro-Húngaro, em Blumenau), Johann 
Schmidt e Theodor Lüders.  
De pé: P. C. Feddersen e August Zittlow.
Alte Generation. Von l.n.r., sitzend: Leopold 
Hoeschl (Honorarkonsul des Österreichisch-
Ungarischen Kaiserreiches in Blumenau), 
J. Schmidt und T. Lüders. Stehend: P. C. 
Feddersen und August Zittlow.
acervo / Sammlung  a. h. BluMenau

Passando a casa do professor Hertel, já 
cantávamos a terceira estrofe. Este abre a 
janela, cumprimenta-nos, pois é o organista 
da igreja de Blumenau e sabe quem está 
passando na rua, cantando assim. Lá no 
padeiro Paul Lang sai fumaça da chaminé. 
O bom homem já está aprontando os 
pãezinhos que os blumenauenses exigem 
fresquinhos mesmo aos domingos, isto ele 
sabe muito bem. Passamos pela cervejaria do 
Rischbieter e pelo jardim bem cuidado da 
família Lorenz e estamos nos aproximando 
do bairro Altona. Convém examinar este 
bairro de dia, com calma. Otto Jennrich 
com seu Museu Natural e Cultural, cheio de 
bichos empalhados como macacos, quatis, 
jaguatiricas, gambás, mão-pelados, graxains 
e muitos pássaros regionais, lá estão, 
para serem apreciados e estudados, para 
conhecimento geral e principalmente dos 
blumenauenses, e ainda cuida da sua fábrica 
de cerveja. A cancha de bolão da Sociedade 
Teotonia, dizem, é excelente, conforme a 
opinião de seus associados altonaenses como 

Grahl, Auerbach, Marx, Morauer, Persuhn, 
Theodor Lüders, Liesenberg, Parucker, 
Specht, Galluff, Boettcher, Louis Abry, 
Peter Christian Feddersen, August Franke e 
outros, todos exaltam sua Teutonia acima de 
tudo. Bem, deixemo-los, cada um na sua...

O senhor Pastor deve ter pensado assim, 
pois quando passamos por Galluff  e Specht, 
ele olhou para trás e disse: “Este pessoal 
de Altona em breve não mais se distinguirá 
dos blumenauenses, pois quando a estrada 
principal for aberta definitivamente, até ao 
Schneckenberg (Morro do Caracol ), casa por 
casa, passando por Spernau e mais adiante 
ainda, haverá somente uma Blumenau, 
grande e forte. Este tempo chegará, podem 
f icar certos disso.” E o senhor Pastor 
deve saber disso, se fala assim, pois com 
o atual progresso e o espírito de iniciativa 
dos blumenauenses, como será grande o 
futuro desta nossa Cidade? Viva Blumenau, 
resultado dos incansáveis imigrantes, 
dirigidos pelo seu fundador de ampla visão, 
honrado, idolatrado e querido!
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Blumenau, c. 1908

Rua XV de Novembro.  
Esq./dir.: Casa Husadel com andaimes 
à frente; Casa Baumgart; residência 
de Eugen Fouquet; residência e 
relojoaria de Alfred Hermann Finster; 
Hotel Freygang e Banco Popular e 
Agrícola da Vale do Itajaí.
XV-Novembro-Straße.  
Von l.n.r.: Geschäftshaus Husadel, 
mit Baugerüst; Baumgart; Wohnhaus 
von Eugen Fouquet; Wohnhaus 
uns Uhrmachergeschäft von Alfred 
Hermann Finster; Hotel Freygang; 
Volks- und Landwirtschaftsbank des 
Itajaí-Tales.
edição / herauSgeBer e. currlin    
acervo / SaMMlung B. K. Kadletz

Albert Friedrich Weitnauer (Basel, Suíça, 1876 - Blumenau, 1918) chegou a Blumenau em 
1907 para a construção da Estrada de Ferro de Santa Catarina. A partir de 1908 projetou 
a construção de várias casas em Blumenau, onde ainda existem a Casa Husadel - marco 
arquitetônico da Cidade, e a Ponte de Granito da E.F.S.C. sobre o ribeirão do Tigre (pg. 573). Em 
novembro de 1911 casou-se com a filha de Leopold Hoeschl - Stefanny. Ele com 37 anos e ela 
com 28. O casal teve uma filha, Charlotte (nascida em 1913) e Albert Jr. (nascido em 1916). 
Albert Weitnauer era Cônsul Honorário da Suíça, assim como Leopold Hoesch o era da Aústria. 
Com a morte prematura de Albert Weitnauer aos 44 anos, os filhos e mãe retornaram à Suíça.

Albert Friedrich Weitnauer (Basel, 1876 - Blumenau, 1918) kam im Jahr 1907 nach Blumenau, 
um am Bau der Eisenbahnlinie mitzuwirken. Ab 1908 entwarf er mehrere Gebäude der Stadt, von 
denen das Geschäftshaus Husadel, sowie de Granitbrücke der EFSC über den Tigerbach (Seite 
573) heute noch bestehen. Im November 1911 ehelichte er die 28-jährige Tochter Stefanny des 
Leopold Hoeschl. Aus der Ehe entsprangen Tochter Charlotte (geb. 1913) und Sohn Albert (geb. 
1916). Albert Senior wurde Schweizer Honorarkonsul in Blumenau. Nach seinen frühzeitigen Tod 
im Jahr 1918 wechselten seine Ehefrau und Kinder in die Schweiz.
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Blumenau, c. 1905

Rua XV de Novembro, esquina com Rua Hermann 
Hering Senior (Floriano Peixoto). Hotel Pauli à direita 
(enxaimel) e Hotel Holetz ao fundo. À esquerda,  
Casa de Negócios de Gustav Ermlich (enxaimel).
XV-Novembro-Straße, Ecke H. Hering Senior  
(Floriano-Peixoto-Straße). Rechts, Hotel Pauli 
(Fachwerk). Im Hg., Hotel Holetz. Links, G. Ermlichs 
Fachwerk-Geschäftshaus.
edição / herauSgeBer e. currlin   acervo / SaMMlung B. K. Kadletz

Adeus. 
Aproveite! 
Comprar mais 
barato do que agora 
no comércio de 
Gustav Ermlich é 
impossível. 
Preços até melhores 
que em leilão!
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Página ao lado / Seite gegenüber

Blumenau, c. 1900

Rua XV de Novembro. Casa São José, em frente à Igreja Católica.
XV-Novembro-Straße. Sankt-Joseph-Haus, gegenüber der Katholischen Kirche.
acervo / Sammlung  a. h. BluMenau

Blumenau, c. 1900

Rua XV de Novembro em dia de festa. Casa São José. 
XV-Novembro-Straße. Festtag. Sankt-Joseph-Haus.
acervo / Sammlung  MonS. J. n. aBiB
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A história desta casa está ligada aos fastos religiosos e sociais 
de Blumenau. Foi fundada em 7.9.1884 com o nome de S. Joseph 
Männer-Verein / Sociedade dos Homens de São José. Esta 
Sociedade foi dissolvida em 1894 passando a funcionar como local 
onde os colonos Católicos do interior encontrassem hospedagem 
na Cidade para assistirem as missas e demais ofícios litúrgicos.  
Em 1905, com a derrubada do Barracão dos Imigrantes, este 
material foi vendido para a Associação São José. Nova pedra 
fundamental foi lançada com reinauguração em 1.11.1906. Festas, 
casamentos e batizados, além de hospedaria com apresentações 
Teatrais e Cinema funcionaram até sua desapropriação pela 
Prefeitura, com demolição em 1952. O local serviu de acesso à 
Ponte Adolpho Konder. No 2º piso havia cerca de 20 dormitórios. 
Limitava-se por um lado com a Casa Altenburg (depois Moellmann); 
por trás ficavam os estábulos para cavalos. Na frente desta casa 
foi colocada a 1ª bomba de gasolina de Blumenau (dos Moellmann), 
de funcionamento manual por meio de alavanca.

      

Die Geschichte dieses Hauses ist mit den religiösen und sozialen 
Ereignissen Blumenaus eng verbunden. Gegründet wurde es am 
7.9.1884 unter dem Namen St. Joseph-Männer-Verein. Dieser Verein 
wurde 1894 aufgelöst und diente danach den Bauern katholischen 
Glaubens als Stadtunterkunft, von wo aus sie an Messen und 
sonstigen liturgischen Abläufen teilnahmen. Nach Niederriss der 
Immigranten-Halle im Jahr 1905 wurde deren Baumaterial an den 
St. Joseph-Verein verkauft. Die Grundsteinlegung fand bei der 
Wiedereröffnung am 1.11.1906 statt. Hier wurden bis zur Enteignung 
durch die Stadt und Abriss im Jahr 1952 Feste, Hochzeiten und 
Taufen gefeiert; bis dahin diente das Gebäude außerdem als 
Herberge, Theater und Kino. Nach Abriss des Gebäudes diente 
der Platz als Zugang zur A. Konder - Brücke. In der zweiten Etage 
waren ca. 20 Schlafräume untergebracht. Rechts befand sich das 
Geschäftshaus Altenburg (später Moellmann); Hinter dem Haus gab 
es Pferdestallungen, an dessen Vorderseite entstand später die erste 
handbetriebene Tankstelle Blumenaus (im Besitz Moellmanns).
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Dr. Wilhelm Lacmann

W ilhelm Lacmann (1880-1918) desembarcou no porto de São Francisco em maio de 1903 
como passageiro do vapor Corrientes. Percorreu as áreas de colonização alemã de Santa 
Catarina e Rio Grande do Sul entre 1903-04. Estava, pois, com 23 anos de idade.

Em Santa Catarina visitou Joinville, São Bento, Blumenau e Colônia Hansa (Ibirama), subindo 
então para o planalto, Lages, depois seguindo para o Rio Grande do Sul.

O resultado foi o livro – Cavalgadas e Impressões no Sul do Brasil, publicado em Berlin no 
ano de 1906. Seu relato, como todos os outros, sempre acrescenta algo a mais para que possamos imaginar o 
que era esta região e as dificuldades de sobrevivência naquele início do século XX. Ele chega a Blumenau a 
cavalo, vindo de São Bento. O texto a seguir foi extraído do Blumenau em Cadernos (Tomo 38 - N 
11.12.1997); tradução de Curt W. Hennings.
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No dia 3 de junho de 1903, encilhei meu 
pangaré e parti em direção ao Sul. Logo 

depois de São Bento, passei pela localidade 
de Bechelbronn e iniciei a descida pelo vale 
encarpado do rio Humboldt. Cheguei à região 
litorânea, o império das laranjeiras, cujos 
frutos abundantes e dourados brilhavam 
nos pomares.

No período da tarde passei por uma 
robusta ponte de madeira sobre o rio 
Humboldt. Junto à ponte existem algumas 
casas de madeira que formam o Stadtplatz / 
Centro, ponto de entroncamento do Distrito 
Itapocu e da Colônia Hansa Humboldt. Do 
Stadtplatz passei por uma ponte majestosa 
sobre o rio Novo, continuando pela Izabelstraße. 
As encostas das montanhas são íngremes e 
as plantações em parte estão em terrenos 
bastante acidentados. Pernoitei na hospedaria 
do Sr. Pieper, que era simples, porém boa. 
Começou a chover e continuou durante 
todo o dia seguinte. Devido ao mau tempo 
permaneci em Humboldt e aproveitei o dia para 
observar in loco as condições de vida local. 
Mais tarde permaneci por mais tempo numa 
povoação da Hansa, onde aprendi sobre as 
condições de vida e fiz um relato a respeito. 
Na manhã seguinte pude continuar minha 
cavalgada, pois o dia estava claro. Logo após 
o Stadtplatz atravessei o rio Humboldt por 
uma passagem. A água estava bastante alta e 
precisei encolher as pernas para não molhar 
as botas. As chuvas dos últimos dias haviam 
amolecido a estrada e meu cavalo afundava na 
lama até os tornozelos. Mas, as experiências 
com más condições das estradas brasileiras 
ainda estavam por vir. Meu caminho seguia 
por uma bela floresta para o Vale do Itapocu. 
As montanhas tinham cumes ponteagudos 
como no Hochvogesen, levantando seus picos 
selvagens acima de mim e gradativamente 
foram suavizando, imprimindo um aspecto 
mais alegre à paisagem. O Vale do Itapocu 
paulatinamente se alargava e dava espaço 
suficiente às povoações ao longo do caminho. 
Atravessei o rio Itapocu com uma balsa. 
Próximo a esta havia uma venda na qual 
fiz uma pausa para o almoço. Ali ouvi pela 
primeira vez, in natura, um dialeto que até 
o momento só havia escutado em piadas. 
Nesta região estão estabelecidos os teuto-
húngaros. À tarde, atravessei o rio Jaraguá e 
depois o seu afluente, o rio Serra, e em seguida 
acompanhei o rio Jaraguá em direção à sua 
nascente. Ao anoitecer, cheguei a uma região 
de colonização italiana e estive próximo ao 
divisor de águas do Itapocu com o Rio Itajaí. 

Atravessei a serra perto do pico Garibaldi, 
entrando no vale do ribeirão Adda.

Quem quiser conhecer as condições das 
estradas do Brasil, que viaje em épocas de 
muita chuva. E quem quiser poupar-se de 
horas de desespero de vida, que desista 
da intenção de viajar. Minha montaria 
estava atolada na lama até a barriga. Queria 
conduzí-la pelas rédeas, mas era impossível 
porque as minhas botas ficaram presas no 
lamaçal. Não tive alternativa, continuei 
montado no cavalo. Já havia passado o 
alto da serra, quando começou a escurecer. 
Enxerguei ao longe uma luz, mas levei um 
bom tempo até chegar à Colônia. Perguntei 
pela próxima venda e responderam-me que 
logo adiante encontraria. Cheguei a uma 
casa de negócios que estava toda às escuras. 
Aos meus chamados apareceu um homem 
com uma lamparina, cumprimentou-me e 

tomou as rédeas do cavalo. Naquela noite 
não havia muita escolha na comida que me 
apresentaram: serviram-me um pedaço de 
pão de milho com toucinho e um copo de 
cachaça. Para meu cavalo, encontrei milho e 
trato abundante. Pernoitei num rancho sem 
janelas sobre um estrado com roupa suja e 
úmida, mas apesar de tudo dormi muito bem. 
Na manhã seguinte pedi água para lavar o 
rosto, mas informaram-me que a bacia estava 
em uso e recomendaram-me que procurasse 
um riacho próximo. 

Na noite anterior eu já havia cruzado a 
divisa da Colônia Blumenau. O caminho era 
melhor que o anterior, porém continuava 
ruim. Quem viaja deve acostumar-se com as 
condições das estradas do Brasil. Constroem 
as estradas, mas gastam muito pouco 
com a sua manutenção, e assim ela vai se 
deteriorando cada vez mais. 
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Mesmo depois de uma ponte ter ficado 
intransitável, leva muito tempo até que a 
consertem provisoriamente.

A travessia dos rios e riachos profundos 
normalmente é feita por balsas. Meu caminho 
prosseguiu ao longo da Pommerstraße. No 
decorrer da tarde cheguei à baixada atravessada 
pelo Itajaí-açu. A localidade dos Carijó fica na 
margem esquerda do rio e no outro lado as 
casas brancas de Indaial despontam entre 
o verde. Atravessei o rio com uma balsa e 
pernoitei em Indaial. Na manhã seguinte, 
depois de três horas de cavalgada, cheguei 
à Cidade de Blumenau. Foi um passeio 
maravilhoso ao longo do belo Vale do Itajaí. 
Normalmente as águas do rio são calmas 
como um lago, mas às vezes se transformam 
em corredeiras encachoeiradas. Nas ilhas 
cobertas de densa vegetação, sobressaem-se 
esbeltas palmeiras. A certo ponto se elevam 
do leito do rio gigantescos pilares de uma 
ponte a ser terminada, pois faltam recursos 
ao Município. Ao longo do vale do rio 
estendem-se montanhas cobertas e florestas 

verdes, entremeadas por áreas cultivadas e 
bonitas casas coloniais. Tudo isto sob um céu 
azul, um ar puro e raios de sol. O número de 
residências aumenta gradativamente. Passei 
por um grupo de casas numa localidade 
denominada Altona e pouco depois alcancei o 
Stadtplatz de Blumenau. À direita do caminho 
está o imponente Colégio Franciscano, com 
seu terraço ajardinado e a Igreja Católica. 
Antes de chegar ao ribeirão Garcia, notei à 
minha direita o bonito prédio de três andares 
do Hotel Holetz. A ponte sobre o ribeirão 
Garcia parece fraca. À minha esquerda vi no 
porto um pequeno vapor e várias lanchas. 
Entrei na primeira rua à direita, uma alameda 
de soberbas palmeiras reais e pouco depois 
amarrei minha montaria defronte ao Hotel 
Brasil. Durante minha permanência em 
Blumenau, hospedei-me neste hotel, cujo 
proprietário é o Sr. Schmidt. Consta que 
este é o primeiro da cidade. A sua categoria 
corresponde ao nível de um bom hotel de uma 
pequena cidade alemã. Fiquei muito satisfeito 
com o atendimento recebido. 

Blumenau, c. 1875

Imigrantes trentinos. Sentados, esq./dir.:  
Fiorenzo Zatler e Andrea Camp. 
Trentiner Immigranten. Sitzend, v.l.n.r.:  
F. Zatler und A. Camp.
acervo / Sammlung  a. h. BluMenau
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O Stadtplatz de Blumenau estende-se ao 
longo da margem direita do Rio Itajaí. A 
paisagem se assemelha à de uma pequena 
cidade alemã das montanhas. Blumenau 
está ligada à cidade de Itajaí por uma linha 
telegráfica e o transporte para o porto 
marítimo é feito por três vapores.

A Cidade de Blumenau, em sua projeção 
urbana, contrasta com a de Joinvi l le. 
Blumenau é uma cidade aberta, mas não tão 
extensa como Joinville. É comum a ambas 
as cidades a falta de calçamento das ruas, 
sendo que Blumenau não tem iluminação 
pública e apesar dos esforços, muita coisa 
ainda se encontra em seu estado primitivo. 
No entanto, Blumenau com cerca de 40.000 
habitantes, transmite uma impressão melhor. 
Isto devido à existência de lojas mais vistosas 
e de inúmeras casas de dois pavimentos. 

Blumenau possui três escolas: duas públicas 
e uma particular, sendo que esta última 
recebe auxílio da Alemanha. Em tempos 
passados também o Estado de Santa Catarina 
subvencionava a escola, mas há alguns anos 
já não o faz.

Jo i n v i l l e  e  B l u m e n a u  p o s s u e m 
um Consulado alemão. O Sr. Salinger, 
comerciante radicado há muitos anos em 
Blumenau, exerce a função de Cônsul.

A Imprensa de Blumenau está representada 
pelo Blumanuer Zeitung e pelo Der Urwaldsbote. 
Num comentário a respeito da Imprensa 
a lemã no Estado de Santa Catar ina, 
Gernhardt, na sua obra Dona Francisca, Hansa 
e Blumenau diz: “Pode-se tirar o chapéu diante 
dos jornalistas alemães no sul do Brasil, com 
pequenas exceções”. Minha impressão sobre 
a Imprensa alemã de Joinville, São Bento e 
Blumenau não merece qualquer manifestação 
de respeito. Pelo contrário, as colunas destes 
periódicos estão cheias de ataques pessoais 
e obstruções, além de se exprimirem de 
maneira nada elegante.

Às vezes, os periódicos coloniais de Santa 
Catarina lembram os romances de “faroeste” 
de Mark Twain. Um exemplo na seção de 
anúncios: “Atenção! Como minha vizinha me 
assaltou várias vezes com uma arma, vejo-me 
obrigado a andar armado no futuro. R.W. 
Wunderwald”. Um outro artigo, publicado 
no Der Urwaldsbote, começa da seguinte 
maneira: “Há alguns anos, existia na Itoupava 
uma comunidade escolar pacífica. De alguns 
tempos para cá foi assolada por uma epidemia 
que quase a dizimou. A causa desta doença é 
uma pessoa imprestável, vinda da Alemanha 
e renegada pela própria mãe. Um bandido que 

prejudica toda a humanidade. Ainda existem 
pessoas que não sabem como se livrar desta 
peste. Se bem que todos reconhecem que 
este é um grande mal para os seus filhos e 
se esta praga não for eliminada logo, os pais 
constatarão as tristes consequências em seus 
filhos. Toquem este canalha para fora dos 
limites enquanto é tempo. Currículo: Emil foi 
levado para Joinville pela polícia. Caminhou 
para Blumenau e trabalhou como charuteiro. 
No Belchior, pediu comida e lhe foi concedida; 
porém quando estava só, lançou mão do 
dinheiro de uma cômoda. O colono disparou 
alguns tiros contra ele...”. Segue enumeração 
de outros deslizes do mestre escola e o relato 
que descreve como lhe destelharam a escola, 
com um aviso: “Também estou apelando aos 
senhores de Blumenau, que não conhecem 
esta praga, para que não dêem ouvidos a ele, 
e sim a nós, que pretendemos educar nossos 
filhos como bons cidadãos brasileiros e 
ordeiros”.

Blumenau viveu tempos agitados. Houve 
uma série de inundações consequentes da 
elevação do nível do Itajaí. A última destas 
enchentes foi a de 1880. Naquela ocasião, as 
águas subiram além do primeiro andar e nas 
ruas se transitava com canoas. Os prejuízos 
foram imensos!

A agitação política da década passada foi 
tumultuosa e ocasionou tempos difíceis 
para a pacífica cidade. Os blumenauenses 
estavam em primeiro plano no movimento 
contra o odiado interventor Manoel Joaquim 
Machado. Em consequência das mudanças 
pol ít icas no âmbito federal, Machado, 
novamente voltou a ocupar seu cargo. As 
tropas policiais, que a seu mando marcharam 
contra Blumenau, desencontraram-se do 
contingente blumenauense que estava a 
caminho de Desterro. Ao pretenderem 
tomar a cidade, foram rechaçados pela 
população local. Nos anos seguintes, durante 
a Revolução Federalista, as tropas adversárias 
revezavam-se nas suas passagens por 
Blumenau. A Guarda Nacional de Blumenau 
estava permanentemente sob armas e zelou 
pela calma e ordem na cidade. 

Em Blumenau, a língua alemã se preservou 
e naturalmente entraram no vocabulário 
dos colonos muitas palavras e expressões 
idiomáticas brasileiras. Os imigrantes foram 
confrontados aqui com muitos conceitos que 
lhes eram estranhos até então. Aceitaram 
estes termos no seu vocabulário, passando 
a chamar uma área derrubada de “rosse”; 
a faca comprida para o trabalho no mato 

de “fakong”; o asno, “mule”; o cangalho, 
“kangalje”. Além dessas expressões, também 
foram inseridas outras no vocabulário 
cotidiano. Entraram espontaneamente ou 
por comunidade! A negativa é “não”, como 
no francês, “non” e tem a ênfase “senhor” 
e “sim senhor”, que tomou o lugar do “ja”. 
No meio da frase usam o “mais ou menos” 
e dizem: comprei isto por “cento e tantos 
milréis”. Ao despedirem-se adotaram o “te 
logo”. Em vez de barranco, pronunciam 
“baranke”; cabresto, “kabreste”; portão, 
“portong”; pasto, “past”; puxar, “puschen”; 
pousar, “posen”; ribeirão, “riberong”. Nota-
se que adaptaram as palavras portuguesas à 
sua pronúncia própria e há uma tendência em 
mudar o gênero das palavras.

Como na língua, também na maneira 
de viver, nota-se a inf luência do meio 
ambiente. Isto começa na disposição física das 
localidades, os colonos não vivem em aldeias 
fechadas: cada qual mora no seu próprio 
lote. Residem numa casa de um pavimento, 
entre plantações bem cuidadas. As paredes 
são, via de regra, de tijolos vermelhos com 
uma armação enxaimel marrom. Os tijolos 
são fugados com massa branca. As casas de 
madeira são levantadas em cima de pilares de 
pedra que aparentam ter pés. Raramente as 
casas têm um porão. A cozinha está abrigada 
numa construção menor, separada da casa 
principal. As casas estão cercadas de um 
jardim, com laranjeiras e bananeiras. Tudo 
isto dá uma impressão agradável e bonita. 
O interior das casas prima pela limpeza, 
dando uma boa impressão, havendo sempre 
as célebres exceções à regra.

Uma propriedade agrícola denomina-se 
kolonie e o mesmo termo também significa 
um povoamento de propriedades agrícolas. 
As “colônias” se alinham ao longo das 
estradas, havendo uma e outra área de floresta 
virgem. Mas em alguns pontos as casas se 
aproximam, formando localidades e núcleos. 
A nova geração adaptou-se às exigências e 
condições do país. 

Tornaram-se mateiros, caçadores tão 
hábeis como os nativos. Os nascidos aqui 
estão familiarizados com cavalos e selas, 
sabem domar cavalos xucros e usam o laço 
com a destreza dos tropeiros. Num ponto o 
alemão não pode comparar-se ao brasileiro: 
na despretenciosidade. No cultivo da terra 
ele é muito superior ao nativo. O brasileiro 
é extremamente hábil e rápido ao derrubar 
árvores e ao roçar. Mas falta-lhe a força física, 
consequência da alimentação. 
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Também não tem a força de vontade e 
perseverança do alemão. Ele necessita de 
pausas para descanso durante o trabalho, e 
depois de alguns dias ou semanas, recolhe-
se para descansar por um bom tempo, 
fumando seu cigarro no seu rancho.

Um contraste enorme com a vida na 
A lemanha é o uso de montar ias nas 
povoações alemãs no sul do Brasil. As 
grandes distâncias, os maus caminhos, a 
abundância de cavalos e o baixo custo de 
manutenção dos mesmos produziu esta 
geração de cavaleiros. Nos caminhos, 
encontram-se pessoas montadas em cavalos 
ou mulas. Também se vê frequentemente 
mulheres e moças montadas, um contraste 
grande para quem está acostumado a ver 
somente senhoras da alta classe social 
usando montarias, um privilégio da alta 
sociedade. Defronte de cada venda e 
hospedagem, vêem-se cavalos encilhados, 
e junto às igrejas, nas horas de culto há por 
vezes centenas de montarias. Não se vence 
uma distância grande, a não ser a cavalo. 

Mesmo crianças vão à escola no lombo de 
um cavalo. Também a alimentação sofreu 
uma grande modificação, adaptando-se 
às condições do ambiente. A alimentação 
básica no Brasi l é o feijão preto, que 
desempenha um papel de maior relevância 
do que a batata inglesa em nossa casa. 
Outro a l imento básico é a far inha – 
“farin”, que geralmente é consumida com 
o feijão já em forma de pirão. Não se 
cultiva trigo e centeio na faixa litorânea 
de Santa Catarina; a base do pão é o milho 
na forma de fubá. A carne é barata, mas 
como as casas estão muito distantes umas 
das outras, só se encontra carne verde nas 
cidades. O lugar da carne verde é tomado 
pela carne seca ou charque: fatias finas de 
carne seca ao sol. Nunca criei simpatia 
por este alimento, principalmente quando 
tinha bichos e mau cheiro, fato frequente, 
que causa repugnância a todas as pessoas 
civilizadas. 

Quando em viagem, consome-se carne 
seca assada no fogo. A primeira vez que 

provei este churrasco, não sabia como 
comê-lo: era duro demais, apesar de ter 
bons dentes. Fiz o que é comum nestas 
ocasiões, observei o vizinho. Este tomou 
um pedaço entre os dentes e separou-o 
com o facão, mastigando a parte que ficou 
na boca até amolecê-la, para então poder 
engoli-la. Nos povoamentos a vida cultural 
se limita à Igreja e à Escola. Excetuando-se 
as cidades, as condições são precárias. As 
Colônias, sob o meu ponto de vista, podem 
ser consideradas como deutches Gebiet, uma 
região de caráter alemão. Nestas Colônias 
foram conservadas a língua, os hábitos e 
os costumes germânicos. Também não 
desapareceu o sentimento de afinidade 
com o povo alemão. O recém chegado é 
intitulado de Landsmann – conterrâneo. 
O vizinho que leva no mato uma vida 
modesta é denominado com um pouco de 
desprezo de “caboclo”, isto é, meio índio. 
E a si próprios, apesar da sua nacionalidade 
brasileira, intitulam-se com convicção, 
“alemão”. Esta vida longe do mar, debaixo 
de palmeiras e pinheiros é na realidade 
uma “vida alemã”. Mas é uma vida que 
f icou muito atrás em relação à nossa. 
Lembra as condições que exist iam na 
Alemanha em tempos que há muito já se 
foram. No início das colônias de Blumenau 
dominou o sistema da pura exploração do 
solo. A floresta foi destruída pelo machado 
e pelo fogo. O solo foi cult ivado por 
alguns anos até o seu esgotamento. Então, 
a terra permaneceu em descanso e depois 
passou a ser cultivada novamente, até novo 
esgotamento. E assim continua, planta-se, 
deixa-se descansar e planta-se novamente 
ou t ransforma-se em pastagem. Nas 
últimas décadas, a agricultura da Colônia 
Blumenau fez algum progresso. Muitos 
colonos abandonaram o uso exclusivo da 
enxada e passaram a utilizar o arado e a 
grade. Mas isto só pode ser feito em terras 
planas. Em terras com maior declive, o uso 
do arado não é possível, pois revolve o solo 
e causa erosão. Com a chuva, a camada de 
húmus é levada para as baixadas. Outra 
mudança foi o fato do colono não esgotar 
o solo por completo, mas transformá-lo 
em pastagem para o seu rebanho. E assim 
apareceu uma considerável produção de 
leite e simultaneamente uma criação de 
suínos e produção de banha. Na escala 
da exportação, os lacticínios ocupam o 
primeiro e os produtos da suinocultura, o 
segundo lugar. 
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As produções de milho, mandioca, cana 
de açúcar e fumo são consideráveis. Os 
produtos do tabaco ocupam o terceiro 
lugar. O açúcar e a cachaça ocupam o 
quarto lugar na exportação. O milho e 
a mandioca não são exportados, pois 
usam estes produtos para o trato dos seus 
animais. A agricultura se baseia no sistema 
da pequena propriedade. Uma produção em 
grande escala não é viável devido ao alto 
custo da mão de obra. É difícil conseguir 
trabalhadores, dado o baixo preço das 
terras, que facil itam o estabelecimento 
autônomo. Preferem trabalhar para si do 
que para estranhos. O colono depende 
do seu próprio trabalho e da famí l ia 
que gera lmente é numerosa . Poucos 
colonos de Blumenau enriqueceram, mas 
a maioria está bem situada e todos têm sua 
subsistência. 

Mas a situação poderia ser melhor. A 
carga de impostos é alta, principalmente o 
imposto de Consumo. Além disso, o preço 
dos produtos agrícolas é oneroso devido 

ao grande número de intermediários. O 
colono entrega seus produtos ao dono da 
venda e este para o comerciante na cidade, 
que por sua vez envia para uma firma em 
Itajaí e de lá seguem para o Rio de Janeiro 
e São Paulo. 

Nestas cidades os agentes comissionários 
vendem os produtos e a f isca l ização 
é exercida pelas grandes f irmas sobre 
seus comissionários. As firmas menores 
são muitas vezes ludibriadas. Tudo isto 
contribui para baixar o preço pago ao 
produtor. Os colonos poderiam evitar os 
intermediários, caso se organizassem em 
cooperativas. Mas em Blumenau, ainda não 
há uma tendência neste sentido, enquanto 
que no Rio Grande do Sul os colonos já 
se organizaram. O dono da venda que 
compra o produto, também fornece todos 
os art igos necessár ios aos colonos: é 
exportador e vendedor, simultaneamente. 

A situação geográfica de Blumenau é 
muito favorável. O Rio Itajaí constitui 
uma importante via fluvial para o porto de 

Itajaí. De lá os produtos seguem para São 
Paulo e Rio de Janeiro. Até pouco tempo, 
todo o transporte era feito pelos vapores 
do Lloyd Brasileiro. Os fretes eram muito 
elevados, devido ao pouco volume de 
mercadorias. O comércio com o planalto 
sofre com a falta de vias de transporte 
adequadas, e se orienta principalmente 
para Porto Alegre e Curitiba. Além dos 
fretes altos, o Lloyd é uma companhia 
pouco conf iável e impontual: muitos 
produtos chegam deteriorados ao destino. 
Espera-se uma melhora com a fundação 
de uma nova companhia de transporte, 
a Companhia de Navegação Cruze iro do 
Sul. Esta companhia pertence a várias 
f irmas brasi leiras conceituadas, como 
também a Hamburg-Amer ika-Linie e a 
Hamburg-Suedamerikanische-Dampfschiffahrts-
Gesellschaft.

Out ra perspect iva promissora é a 
ferrovia planejada entre Blumenau e Rio 
Negro, um projeto cuja execução parece 
garantida.
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Gustav Arthur Koehler

N asceu em Dresden em 28 de outubro de 1875 e faleceu em Blumenau em 27 de abril de 1945.  
Em 1892 veio para Blumenau, onde se instalou na firma de seus tios, os irmãos Hering.
Como Eugen Currlin, foi um editor-livreiro importantíssimo em Blumenau. Viria a adquirir da 

viúva de Eugen Currlin todo o material deste. Dirigiu e se tornou proprietário de um dos mais importantes jornais 
de Blumenau – o Der Urwaldsbote / O Mensageiro da Selva.  Antes, porém, trabalhando para seus tios 
como caixeiro-viajante, G. A. Koehler constatou o estado de miséria em que se encontravam muitos colonos, quer 
materialmente como espiritualmente. Data de 1º de abril de 1900 a fundação de sua livraria e tipografia, ao 
mesmo tempo em que assumia a direção deste jornal. G. A. Koehler teve uma atuação dinâmica na vida social e 
cultural da Cidade de Blumenau. Editou centenas de cartões postais da Cidade, divulgando-a pelo mundo inteiro. 
Era muito comum em suas edições, colorizar os postais. Assim, temos aí também uma técnica exercida por muitos 
destes fotógrafos e retocadores anônimos, pois no Bilhete Postal só constava o nome do editor. Como Eugen 
Currlin, também editou na forma do postal várias fotografias de B. Scheidemantel. Desde 1896 exercia as funções 
de mestre de ginástica, sendo por muitos anos Presidente do Clube de Ginástica de Blumenau. Estendeu 
nesta área sua atuação aos vários clubes de ginástica do Vale do Itajaí, na Itajai-Turngau, sendo também nesta 
entidade presidente por vários anos. Na Sociedade de Cantores do Vale do Itajaí, ao lado de Hans Pape, 
também foi um entusiasta, onde Max Humpl era presença constante. Gerente do Sindicato Agrícola de 
Blumenau até o início da 1ª Guerra Mundial, quando tudo foi extinto. Neste setor agrícola, G. A. Koehler foi 
um pioneiro no Estado! Com os irmãos Ernst e Richard Baumann ele empreendeu a colonização da maior parte 
do distrito de Trombudo Central e construiu a estrada de Trombudo até o rio Canoas.  Mais tarde, fundou 
a Estação Agro-Pecuária em Rio Morto, próximo a Indaial, anexando a esta entidade o Instituto Fritz 
Müller. G. A. Koehler casou-se com Elsbeth Schrader, irmã de Alwin Schrader, um dos mais importantes 
superintendentes que Blumenau teve, por 12 anos, entre 1903-1914. Elsbeth (Blumenau 2.1.1877 - 19.1.1949), 
também foi uma batalhadora pelas causas sociais da Cidade. Os últimos anos da vida dos Koehler foram tristes, 
pois o casal viu todas suas atividades serem proibidas pelo Governo, devido aos conflitos da 2ª Guerra Mundial.

Gustav Arthur Koehler e seus 
redatores do Der Urwaldsbote
G. A. Koehler und Redakteure 
des Urwaldsboten

C A P Í T U L O  V I I I

Página anterior / Vorherige Seite

Heinrich Keunecke e Wilhelmine 
Wetzel Keunecke, c. 1910
H. Keunecke und  
W. W. Keunecke, ca. 1910
acervo / Sammlung  a. h. BluMenau
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Blumenau, 26.3.1911

Sociedade Esportiva, 1º Clube de Futebol. De pé,  
esq/dir: Kraemer - Bruno Hindlemeyer – Anton Fischer 
– Franz Blohmann – Oswald Hindlemeyer e Felipe 
Brandes. Ajoelhados, esq/dir: Felix Langraf (ou Kluger) 
– Alfred Eiche e Gustav Arthur Koehler. Numa manhã 
de domingo, no pasto do Holetz, a Sociedade Esportiva 
Blumenau enfrentou a equipe dos marinheiros do 
encouraçado alemão Von der Tann.  
Resultado final: Von der Tann 5 x 2 Sociedade Esportiva.  
(Na foto da equipe blumenauense faltam 2 jogadores.)

Sportverein, Erster Fußball-Klub. Stehend, v.l.n.r.: 
Kraemer – B. Hindlemeyer – A. Fischer – F. Blohmann –  
O. Hindlemeyer und F. Brandes. Kniend,  
v.l.n.r: F. Langraf (Kluger?) – A. Eiche und G. A. Koehler. 
An einem Sonntagmorgen spielte die Fußballmannschaft 
Blumenaus gegen die Besatzung des deutschen 
Panzerkreuzers Von der Tann.  
Endstand: Von der Tann 5 x 2 Sportverein. 
(Auf dem Bild fehlen 2 Blumenauer Spieler).
acervo / Sammlung  a. h. BluMenau

F. B. C. Blumenauense - 
Domingo, 14 Agosto 1921: 
Festa Beneficente. Programa da 
Festa: 8,30 saída com música 
do Hotel Central até a Praça 
Esportiva Rio Branco - 9,30 início 
dos jogos entre “Brusquense”, 
“Paissandu”, “Gasparense”, 
“Esporte Clube Militar”, 
“Amazonas”, “Tamandaré” e 
“Blumenauense”. Sorteio: os 
objetos a serem sorteados estão 
expostos na Casa Comercial Paul 
Husadel. Rifas ao preço de 
1$000. Grande Baile às 8h 
da noite, para associados e 
convidados.
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Blumenau, c. 1910

Jogando o Skat no Club Germania.   
Rudolf Hoeschl, à esquerda, lançando a carta.
Skat Spiel im Club Germania.   
R. Hoeschl, links, Karte gebend.
acervo / SaMMlung  a. h. BluMenau

O Skat é o jogo nacional de cartas dos alemães. Desenvolvido em Altenburg (Alemanha) 
entre 1810-17, surgiu através da fusão de vários jogos: l’Hombre e Solo (Espanha), Tarock 
(Itália) e Schafskopf (Cabeça de carneiro, Alemanha). É jogado a três, com 32 cartas. 
Coloca-se duas cartas em separado e, deste ato, Scatare, surgiu o nome - Skat.  
Chegou a Blumenau através dos primeiros 17 pioneiros.
 
Skat ist das verbreiteste deutsche Kartenspiel. Es entstand zwischen 1810-17 in Altenburg 
(Deutschland) aus der Verbindung mehrerer Spiele: l’Hombre und Solo (Spanien), Tarock 
(Italien) und Schafskopf (Deutschland). Es wird zu dritt mit 32 Karten gespielt. Man legt  
zwei Karten ab - Scatare; daher die Ableitung - Skat. Das Spiel kam mit den ersten  
17 Einwanderen nach Blumenau.
       sUeli m. V. Petry
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Blumenau, c. 1910

Rua XV de Novembro. Casa da Municipalidade.
XV-Novembro-Straße. Gemeindeverwaltung.
edição / herauSgeBer g. a. Koehler

acervo / Sammlung  a. h. BluMenau Gustav Arthur Koehler (1875-1945) Elsbeth Schrader Koehler (1877-1949)
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Blumenau, c.1910

Monumento do Dr. Blumenau. Ao 
fundo, Casa da Municipalidade.
Denkmal Dr. Blumenaus. Im Hg., 
Gemeindehaus.
edição / herauSgeBer g. a. Koehler

acervo / Sammlung  B. K. Kadletz

Gratidão do Povo 
de Blumenau 
à Memória do fundador 
do Município. 1902

     Zur Erinnerung und Dank
an den Gründer
der Stadt Blumenau
von seinen Bewohnern. 1902
        

Página ao lado / Seite gegenüber

No 1o feriado de Pentecostes Concerto Público no Teatro Frohsinn em benefício do 
projeto de monumento do falecido Dr. Hermann Blumenau, realizado pela Banda 
Amadora Hermann Rüdiger.  
Programa:  
1a parte: 1. “Abertura”, de F. Kuffner - 2. Potpourri “A Dama Branca”, de Boildieu -  
3. Dueto “Bebida do Amor”, de Donizetti - 4. “Festa Polonesa”, quarteto de Merzdorf -  
5. Aria “Lucia Lammermor”, de Donizetti - 6. “Cantigas”, potpourri de Merzdorf -  
7. “Saudade, Canção sem Palavras”, quarteto de Schramm. Intervalo de 10 minutos.  
2a parte: 8. “A Despedida do Guerreiro”, marcha de Rentzel - 9. “Sons de Cítara”, peça 
de salão para 2 violinos - 10. “Canção ao Amorzinho”, canção sem palavras de C. Franke 
- 11. “Ondas do Danúbio”, valsa-concerto de Ivannovici - 12. Potpourri “O Caçador” de 
von Weber - 13. “Trompa Alpina”, terceto para piano e 2 violinos - 14. Truques musicais 
ou “Confusão no Guarda-roupas”, terceto humorístico de Emil Winter. Após o Concerto, 
baile. Início: 7½h. Entrada 1$000 réis, mas para atos de misericórdia não há limites. 
Convidamos para presença em massa. A Banda Amadora.
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Blumenau, c. 1900

Rua XV de Novembro, ponte sobre o Canal Blohm.  
À esquerda, Pensionato da Nova Escola Alemã.  
Ao fundo, torre da Igreja Matriz Católica.
XV-Novembro-Straße, Brücke über den Blohm-Kanal.  
Links, Wohnheim der Neuen Deutschen Schule.  
Im Hg., Turm der Katholischen Hauptkirche.
edição / herauSgeBer g. a. Koehler   acervo / SaMMlung  a. J. Salatini

Página ao lado / Seite gegenüber

Rua das Palmeiras e Igreja Evangélica
Palmenallee und Evangelische Kirche
edição / herauSgeBer g. a. Koehler   acervo / SaMMlung B. K. Kadletz

A Rua XV de Novembro recebeu este nome a partir de 1890, com a 
proclamação da República um ano antes.  Em 1902, parte dela foi 
retificada, ganhando novo traçado, com menos curvas. Daí seu apelido 
– Rua da Linguiça (Wurststraße). O Canal Blohm (que atravessa por 
baixo deste pontilhão) seria canalizado, constituindo-se na atual Rua 
Nereu Ramos.

Die XV-Novembro-Straße bekam ihren Namen 1890 im ersten Jahr 
nach Gründung der Republik. 1902 wurde ein Teil von ihr begradigt, 
mit neuem Verlauf und weniger Kurven. Daher ihr Spitzname – 
Wurststraße. Der Blohm-Kanal (der unter dieser Brücke fließt) wurde 
später kanalisiert und ergab die heutige Nereu Ramos-Straße.
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Blumenau, c.1906

Rua XV de Novembro. Terceira ponte 
sobre o ribeirão Garcia, com edifício 
da Municipalidade ao fundo.
XV-Novembro-Straße. Dritte Garcia-
Brücke, mit Gemeindeverwaltung im 
Hintergrund.
edição / herauSgeBer g. a. Koehler

acervo / Sammlung  JoSé alBerto JungeS, rS

CINEMA SALÃO HOLETZ.  NATAL 1919. 
25 Dezembro: “O Imprevisto”, Triangle-Film, partes 
importantes. 
25 Dezembro: “Grande Matinée” às 5h, grande 
sucesso, uma comédia chic. 
26 Dezembro: “Vindicta do Amor”, Triangle-Film, 
5 partes. Continuação do famoso filme “Bandido 
Texas - a luta de um Coração”.
27 Dezembro: “Malditos Homens”, Triangle-Film, 5 
partes duplas, drama cômico.
28 Dezembro: “Passa uma Nuvem”, Triangle-Film, 
romance “The Mauxman”.
Dia 25 Dezembro, às 5h, grande apresentação 
infantil com programa especial do filme 
“Vencedora”, Triangle-Film, comédia.
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Blumenau, c.1908

Rua XV de Novembro. Terceira ponte 
sobre o ribeirão Garcia. Hotel Holetz 
e Padaria - Confeitaria S. Katz.
XV-Novembro-Straße. Dritte Garcia-
Brücke, Hotel Holetz und Bäckerei 
Konditorei S. Katz.
edição / herauSgeBer g. a. Koehler

acervo / Sammlung  B. K. Kadletz

A 3 de junho de 1906, às 3 horas da tarde, era inaugurada a ponte sobre o ribeirão Garcia, próximo 
ao Hotel Holetz e Confeitaria S. Katz. Presença do Sr. Governador interino, Antonio Pereira da Silva 
e Oliveira. A construção desta ponte durou 6 anos e 5 meses, sendo supervisionada por Heinrich 
Krohberger. Os recursos financeiros para a aquisição da estrutura de ferro, importada da Alemanha, 
foram levantados através de empréstimo público com apoio da Associação Comercial. 
A nova ponte tem 29 m de comprimento e 9 m de largura.

Am 3.Juni 1906 wurde um 3 Uhr Nachmittags die Brücke über den Garcia-Bach eingeweiht, in der 
Nähe des Hotels Holetz und der Konditorei S. Katz. Anwesend war der Stellv. Governeur A. P. da Silva 
e Oliveira. Die Erbauung dieser Brücke dauerte 6 Jahre und 5 Monate und wurde von H. Krohberger 
überwacht. Die Finanzmittel zum Kauf des aus Deutschland importierten Eisengerüsts wurden mittels 
eines öffentlichen Darlehens und Unterstützung der Handelskammer beschafft. Die neue Brücke ist 29 
Meter lang und 9 Meter breit.
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Blumenau, c.1915

Rua XV de Novembro, esquina com Alameda 
Rio Branco. Café e Confeitaria S. Katz (depois, 
Krüger & Eimer e Casa Ernst Kieckbusch, já 
demolida). À esquerda, Escola Pública Feminina.
XV-Novembro-Straße, Ecke Rio Branco-Allee. 
Bäckerei und Konditorei S. Katz (später A. Eimer 
und Haus E. Kieckbusch, bereits zerstört). Links, 
Öffentliche Mädchenschule.
edição / herauSgeBer g. a. Koehler

acervo / Sammlung  B. K. Kadletz

S. KATZ - Confeitaria e Padaria 
Fábrica de Bombons e Chocolates 
com produção elétrica. Café com 
bolos, garrafas de cerveja, vinhos 
finos e diversos licores. Especialidade: 
farinhas nutritivas  para crianças.
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Blumenau, c.1910

Rua XV de Novembro. 
Pensionato da Nova Escola 
Alemã, ao lado do Canal Blohm. 
À direita, Fábrica de Fósforos de 
F. G. Busch.
XV-Novembro-Straße. 
Wohnheim der Neuen 
Deutschen Schule, neben Kanal 
Blohm. Rechts, Streichholz-
Fabrik von F. G. Busch.
edição / herauSgeBer g. a. Koehler

acervo / Sammlung  MonS. J. n. aBiB

Salve! Salve!  
O tio Knopp está de volta! 
Aos meus grandes amigos 
e conhecidos comunico que 
retornarei as minhas PALESTRAS 
COM DIAPOSITIVOS nas colônias 
e espero poder novamente, 
como há 3 anos, oferecer um 
entretenimento de qualidade 
a todos os visitantes. Novos 
assuntos: 1a parte: uma viagem 
ao Rio de Janeiro e São Paulo. 
2a parte: palestra animada 
com poesias divertidas e 
imagens engraçadas. Peço pela 
participação de todos. Tio Knopp.
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Página ao lado / Seite gegenüber

Blumenau, c.1910

Rua XV de Novembro. Banda de música 
passando diante da casa de Fides Deeke 
(Projeto de Heinrich Krohberger).  
Ao lado, casa de Nienstedt.
XV-Novembro-Straße. Musikkapelle, vor dem 
Haus F. Deeke (nach einem Projekt von H. 
Krohberger). Darunter, Haus von Nienstedt.  
edição / herauSgeBer g. a. Koehler

acervo / Sammlung  B. K. Kadletz

Blumenau, 14.5.1911

Piquenique elegante. Gertrud Hering (1).
Elegantes Picknick. Gertrud Hering (1).
acervo / Sammlung  a. h. BluMenau
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Blumenau, c.1915

Rua XV de Novembro. À direita, em tom amarelo, sede do Jornal Der 
Urwaldsbote (construção de 1913, ainda existente). Ao lado, Casa 
Husadel (também existente); Hermann Hering; Casa de Bilhar e Cerveja 
Gross; Irmãos Hering e Steinbach. Ao fundo, Casa de Negócios Max Creuz.
XV-Novembro-Straße. Rechts, in gelber Färbung, der Hauptsitz der Zeitung Der 
Urwaldsbote (erbaut 1913, besteht bis heute). Daneben, Haus Husadel (ebenfalls 
bis heute bestehend); H. Hering; Billard-Stube und Bierhaus Gross; Geschäftshäuser 
Gebrüder Hering und Steinbach. Im Hg., Geschäftshaus Max Creuz.

edição / herauSgeBer g. a. Koehler   acervo / Sammlung  B. K. Kadletz

Máquinas de Datilografia rápida de letras visíveis e alavanca tipográfica. As 
vantagens da máquina datilográfica rápida Continental não são superadas 
por nenhuma outra máquina. Na opinião de autoridades especializadas, esta 
máquina representa o que há de melhor neste segmento. No escritório do 
abaixo assinado encontra-se um modelo em uso, sendo que ali mesmo serão 
prestadas informações sobre preço e fornecimento.
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Blumenau, c.1915

Rua XV de Novembro. À esquerda: Exportação de Fumo em Folha 
Rothbarth; Casa Steinbach; Irmãos Hering (que chegaram em 
1878); Bar e Bilhar Gross; Hermann Hering (que chegaram em 
1856); Casa Husadel; sede do Jornal Der Urwaldsbote;  Casa 
Baumgart; Hotel Freygang e Igreja Católica, ao fundo.  
À direita, Club Germania, G. A. Koehler, Farmácia Brandes, 
Brockes, alpendre da Livraria Currlin e casa do Dr. Ralphe.
XV-Novembro-Straße. Links: Blatt-Tabak-Export Rothbarth; Haus 
Steinbach; Gebrüder Hering (eingewandert 1878); Billard-Bar 
Gross; Hermann Hering (eingewandert 1856); Haus Husadel; Sitz 
der Zeitung Der Urwaldsbote; Haus Baumgart; Hotel Freygang und 
Katholische Hauptkirche. Im Hg., rechts, Klubhaus Germania, G. A. 
Koehler, Apotheke Brandes, Brockes, Balkon der Buchhandlung 
Currlin und Haus von Dr. Ralphe.
edição / herauSgeBer g. a. Koehler   acervo / Sammlung  B. K. Kadletz

Cartões Postais de Blumenau colorizados à mão, um trabalho realmente 
limpo e natural de G. Artur Koehler.
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Paul Husadel nasceu em Bahan (Pommern, Alemanha) em 12.3.1860. Chegou ao Brasil em 1890 e estabeleceu-
se na Capital do Estado (Desterro) na Rua Trajano, 11, com loja onde vendia relógios de parede, despertadores, 
óculos, binóculos, termômetros, instrumentos musicais e pedras preciosas. Em 1897 foi para Blumenau e fixou-se 
no sobrado dos Rothbarth, à Rua XV de Novembro (onde Eugen Currlin abriu sua Livraria). Paul casou-se com Frieda 
Clasen e tiveram duas filhas: Alice (depois casada com Alfred Hering) e Cora (com Armin Baumgarten).  
Em 1901 construiu, em terreno adquirido dos Hering, esta casa da foto (inaugurada em 4.1.1902), ainda hoje marco 
arquitetônico da Cidade. Faleceu em 1932, aos 72 anos de idade; sua esposa Frieda (1878-1960).

P. Husadel wurde am 12. März 1860 in Bahan, Pommern, geboren. Er kam im Jahr 1890 nach Brasilien, wo er 
sich in der Provinzhauptstadt Desterro niederließ. Hier unterhielt er in der Trajano-Straße Nr. 11 einen Handel 
für Wanduhren, Wecker, Brillen, Ferngläser, Thermometer, Musikinstrumente und Edelsteine. 1897 zog er nach 
Blumenau, wo er sich in der Villa Rothbarth, in der XV-Novembro-Straße, niederließ, im gleichen Gebäude wo 
später E. Currlin seine Buchhandlung betrieb. Paul ehelichte F. Clasen, mit welcher er 2 Töchter hatte: Alice 
(spätere Ehefrau von Alfred Hering) und Cora (Ehefrau Armin Baumgarten). Diese Haus wurde von Husadel 1901 
auf einen von Familie Hering erworbenen Grundstück erbaut und gilt heute noch als architektonisches Meisterwerk 
der Stadt. Er starb 1932 im Alter von 72 Jahren. Hier mit seiner Ehefrau Frieda (1878-1960).
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Blumenau, c.1900

Casas particulares. Acima, à esquerda, residência da família Blohm;  
à direita, família Schrader; abaixo, família Hering (depois, Gropp).
Privathäuser. Oben links, Haus von Familie Blohm;  
rechts, Familie Schrader; unten, Familie Hering (später Gropp).
edição / herauSgeBer g. a. Koehler

acervo / Sammlung  a. J. Salatini
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Blumenau, c.1920

Rua XV de Novembro. Esq./dir.: residência e comércio de Carl Heinrich Künzer (1), antigo botequim 
e padaria de Benno von Paraski, mais tarde Confeitaria Eimer e Bar Polar. Casa geminada de 2 anda-
res, construída por Alexandre Lenzi. (2) Hospedaria de Alexandre Lenzi, mais tarde Calçados Ideal; 
(3) Antiga residência Lenzi, alugada para o alfaiate Sutter; (4) Alfaiataria Sutter, mais tarde, Ponto 
Chic; (5) Residência e Alfaiataria de Albert Hausser; (6) Hotel Holetz; (7) Samuel Katz; (8) Viúva 
Kersanach; (9) Pensionato da Escola Alemã; (10) Armazém e residência de Merk; (11) Residência 
do Coletor Buechle; (12) Residência do dentista Haertel, mais tarde Casa 43; (13) Residência Mayer, 
mais tarde Casa Peiter; Salão Barbeiro e Engraxataria Blumenauense.
XV-November-Strasse. Von l.n.r.: Wohnhaus (1 und 2)) e Geschäftshaus von Carl H. Künzer, 
ehemalige Schenke von Benno von Paraski - später Konditorei Eimer und Polar-Bar. Doppelhaus 
erbaut von Alexandre Lenzi. (2) Gasthaus A. Lenzi, später Schuhhaus Ideal; (3) Früheres 
Wohnhaus von A. Lenzi, vermietet an Schneider Sutter; (4) Wohnhaus und Schneiderwerkstatt 
Sutter, später Ponto Chic; (5) Wohnhaus und Schneiderwerkstatt von Albert Hausser; (6) Hotel 
Holetz; (7) Samuel Katz; (8) Wohnhaus der Witwe Kersanach; (9) Pensionat der Deutschen 
Schule; (10) Waren- und Wohnhaus der Familie Merk; (11) Wohnhaus der Steuereintreiber 
Buechle; (12) Wohnhaus des Zahnarztes Haertel, später Haus 43; (13) Wohnhaus der Familie 
Mayer, später Peiter; Blumenauer Barbiersalon
edição / herauSgeBer g. a. Koehler   acervo / Sammlung  B. K. Kadletz
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Blumenau, c.1900

Bairro Bom Retiro. Esq/dir: residência de Kurt Prayon; Escola 
Alemã (depois Colégio Pedro II); residências do maestro Heinz 
Geyer, Reckenberg, Curt Hering (Casa Rosada), Nanny Hering 
Pöthig e Gross.
Stadtviertel Bom Retiro. V.l.n.r: Wohnhaus von K. Prayon; 
Deutsche Schule (später Schule Pedro II); Wohnhäuser des 
Dirigenten H. Geyer, Reckenberg, C. Hering (Casa Rosada), 
Nanny H. Pöthig und Gross.
acervo / Sammlung  hering archiv

Jornal de Casamento 
Festa do enlace do Sr. Ingo Hering com a Srta. Lilly Weege. 
Blumenau, 5 de maio de 1934.
acervo / Sammlung  BiBlioteca PúBlica de Santa catarina

O ribeirão que passava no Bom Retiro, afluente pequeno do 
Itajaí-açu, era tomado em suas margens por uma planta 
chamada Inhame, da família das Araceas. Costumava-se 
degustar suas folhas e também os tubérculos que substituíam 
a batata inglesa. Entrou para o linguajar comum com o nome 
de Jammertal - que também significa Vale das Lamúrias.

Die Ufer des Baches, der durch Bom Retiro floss (ein kleiner 
Zubringer des Itajaí-açu-Flusses), waren bewachsen von 
einer Pflanze namens Inhame, aus der Familie der Araceas. 
Gewöhnlich dienten ihre Blätter und Knollen als Nahrung und 
ersetzten die Kartoffel. Der Wasserlauf war volkstümlich auch 
bekannt als Jammertal.
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Heinrich Graf, 1919

Bairro Bom Retiro, Casa Rosada de 
Curt Hering. Ao lado, Curt Hering, 
sua esposa Hedwig Clasen Hering  
e seu filhinho Ingo, c. 1907. 
Stadtviertel Bom Retiro, Casa 
Rosada von C. Hering. Darunter:  
C. Hering, Ehefrau H. C. Hering und 
ihr kleiner Sohn Ingo, ca. 1907.
acervo / Sammlung  iSolde hering dandrea

Blumenau poderia muito bem ter deduzido o seu nome 
de “Blumen” (“Flores”) e “Au” (“Várzea”) – “Várzea de 
Flores”, pois em toda redondeza campestre, como no centro 
urbano, em seus jardins e varandas cresce e floresce toda a 
exuberante beleza tropical.

Blumenau könnte seinen Namen von einer “Blumen-Au” 
abgeleitet haben, denn in seiner ländlichen Umgebung, 
sowie Gärten und Häusern wächst und erblüht eine wahre 
exotisch-tropische Blütenpracht.
   e. Von hesse warteGG
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Jornal de Casamento de Kurt Prayon e Annemarie Hering, 25 Abril 1931. 
Sentados, esq./dir.: Ralf Gross, Annemarie e Kurt (noivos). De pé, esq./
dir.: Sra. Bückmann, Hildegard Gross, Paul Koch, Eva Gross, Max Schelling, 
Hertha Meyer e Ingo Wolfgang Hering.
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Blumenau, c.1915

Bairro Bom Retiro. Residência da família Hering-Pöthig. 
Stadtviertel Bom Retiro. Wohnung der Familie Hering-Pöthig.

Página ao lado / Seite gegenüber

Blumenau, c.1915

Bairro Bom Retiro. Residência de Kurt Prayon.  
À direita, casas de Heinz Geyer e Curt Hering.
Stadtviertel Bom Retiro. Wohnung von K. Prayon.  
Rechts, Häuser von H. Geyer und C. Hering.
edição / herauSgeBer g. a. Koehler   acervo / Sammlung  B. K. Kadletz

Cada construção mostra um estilo particular concebido e 
decorado de acordo com o gosto do seu proprietário, mas 
sempre alegre e mágico, e sobre cada entrada poderia estar 
escrito: “Meu lar é meu universo”.

Jedes einzelne Gebäude wurde nach dem persönlichen 
Geschmack seines Eigentümers gestaltet, stets fröhlich und 
magisch anziehend, über dessen Eingang geschrieben sein 
könnte: “ Mein Heim ist mein Universum”.
        
    e. Von hesse warteGG
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Blumenau, c.1900

Primeira construção da Fábrica Hering, no Bom Retiro. Em 1898, eram 
fabricadas, mensalmente, 300 dúzias de camisas e 100 dúzias de 
pares de meias. Em 1929, Hering & Cia. foi transformada em sociedade 
anônima familiar, passando a ser denominada Cia. Hering. 
Erstes Gebäude der Hering Fabrik im Stadtviertel Bom Retiro. Im Jahr 
1898 wurden hier monatlich 300 Dutzend Hemden sowie 100 Dutzend 
Sockenpaare hergestellt. Im Jahr 1929 wurde die Firma Hering & Co. in 
eine familiäre Aktiengesellschaft umgewandelt.

Página ao lado / Seite gegenüber

Etapas da construção da Fábrica Hering, c. 1905-07.
Bau-Etappen der Fabrik Hering, ca. 1905-07.
acervo / Sammlung  hering archiv
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Blumenau, c. 1915

Bairro Bom Retiro. Conglomerado da Fábrica Irmãos Hering.
Stadtviertel Bom Retiro. Gebäudekomplex der Hering-Fabrik.
acervo / Sammlung  B. K. Kadletz
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Blumenau, c. 1915

Grupo da Comunidade Evangélica. 
Reconhecidos: Kurt Boettner (1), Bruno (2) e 
Paul Hering (3), ao lado do maestro. Curt Hering 
(4), Max Humpl (5), Ernst Steinbach (6). 
Gruppe der Evangelischen Gemeinde. Auf dem 
Bild zu sehen sind Kurt Boettner (1), Bruno (2) 
und Paul Hering (3), an der Seite des Dirigenten.  
Curt Hering (4), M. Humpl (5), E. Steinbach (6).
acervo / Sammlung  hering archiv

Neste ano o Papai Noel trouxe produtos 
alemães: Reguladores, Relógios de Bolso, 
Despertadores, Correntes, Anéis, Broches, etc. 
Encontrados na Joalheria de Hermann Hering.

1
2

3

4
5 6
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Blumenau, c. 1900

Associados do Theater Verein Frohsinn. Sentados, na 1ª fila, esq/dir: Hermann Rüdiger – Sra. Brandes – Hermann 
Hering – Srta. Bertha Brandes – Gustav Salinger – Minna Hering e Paul Schwarzer. De pé, 2ª fila, esq/dir:  
Max Hering – Karl Friedenreich – Margarethe Hering – Bruno Lungershausen – Srta. Anna Zittlow – Bruno Hering 
– Heddy Hertel – Johanna Hering e Rudolph Krause. Terceira fila, esq/dir: Paul Hering – August Zittlow – Gustav 
Arthur Koehler – Maria Gross – August Franke – Ernst Steinbach – Prof. Carl Hertel e Curt Hering. Quarta fila,  
esq/dir: Nanny Hering Kegel – Edith Gärtner – Peter Christian Feddersen – Srta. Else Gärtner – Marie 
Lungershausen – Victor Gärtner Filho e Gertrud Hering. Quinta fila, esq/dir: Otto Stroebel – Heinrich Froehner – 
Heini Krause – Julius Probst – Johanna Müller Brockes (filha de Fritz Müller) – Alwin Schrader e Elly Rischbieter.

Mitglieder des Theatervereins Frohsinn. Sitzend, 1.Reihe, v.l.n.r.: H. Rüdiger – Frau Brandes – H. Hering – Fräulein 
B. Brandes – G. Salinger – M. Hering und P. Schwarzer. Stehend, 2.Reihe, v.l.n.r.: M. Hering – K. Friedenreich – 
M. Hering – B. Lungershausen – Fräulein A. Zittlow – B. Hering – H. Hertel – J. Hering und R. Krause. Stehend, 
3.Reihe, v.l.n.r.: P. Hering – A. Zittlow – G. A. Koehler – M. Gross – A. Franke – E. Steinbach – Prof. Carl Hertel und 
C. Hering. Stehend, 4.Reihe, v.l.n.r.: N. H. Kegel – E. Gärtner – P. C. Feddersen – Fräulein E. Gärtner –  
M. Lungershausen – V. Gärtner Sohn und G. Hering. Stehend, 5.Reihe, v.l.n.r.: O. Stroebel – H. Froehner –  
H. Krause – J. Probst – J. Müller Brockes (Tochter Fritz Müllers) – A. Schrader und E. Rischbieter.
acervo / Sammlung  hering archiv

Família Hering: Rudolf, Bernhard 
(criança), Hermann e filho Paul.
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Blumenau, 5.3.1910

Chegada ao Porto da Companhia 
Teatral Alemã Blum & Lessing. 
Ao fundo, Ponta Aguda. 
Ankunft der deutschen Theater-
Truppe Blum & Lessing am 
Hafen. Im Hg., Schärfeneck.
acervo / Sammlung  hering archiv

Sociedade Teatral Alemã.  
“Teatro Alemão na América do Sul Ltda.” 
“Faust” de Goethe, 1º ato - “Die Räuber” de 
Schiller - “Die Heimat” de Sudermann - “Glück im 
Winkel” de Sudermann - “Jugend” de Halbe - “Der 
Biberpelz” de Gerhardt Hauptmann - “Liebelei” de 
Schnitzer - “Taifun” de Lengyel - “Der Dummkopf” 
de Fulba - “Charles Tante” de Thomas - “Das 
Leutnantsmündel” de Stein - “Renaissance” de F. 
v. Schönthan - “Cornelius Boß” de F. v. Schönthan. 
Números de 1 ato: “Abschied vom Regiment” de 
D. Erich Hardfleben - “Abschiedssouper” de Sch-
nitzler - “Militärfromn” de Moser e Troiha.
Preços dos lugares: 1. - numerado 5$000; sócios 
4$500; para 6: 27$000 / 2. - numerado 3$500; 
sócios 3$000; para 6: 18$000 / 3. - de pé 2$000. 
As assinaturas podem ser repassadas.  
Blumenau, março 1910. A Comissão: Salinger, 
Feddersen, Zittlow, Blohm, C. Hering, Fouquet.
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Blumenau, 5.3.1910

Visita da Companhia Teatral Alemã Blum & Lessing pela passagem dos 25 anos de fundação da Associação Teatral Frohsinn. Crianças, sentadas, esq/dir: 
Kaete Werner – Ingo Hering – Lotte Wistel – Victor Hering – Hildegard Gross e Lilli Schelling. Na 1a. fila, sentados, esq/dir: Johanna Hering com a criança 
Wally Odelsechl – Hanni von Schoenebach – Anna Zittlow – Fraulein Wünfel – Frau Pastor Mummelthag e 5 artistas da troupe. De pé, esq/dir: Hedwig Kleine 
e esposo Curt Hering – Frau Altenburg – Fernando Altenburg – Müller Hering com sua Frau – Richard Gross – Lotschen Hering (esposa de Paul Hering) –  
Alvin Schrader e Frau – Gertrud Hering Gross – Paul e Max Hering – Frau Steinbach – o artista alemão Karl Grube – Gustav Arthur Koehler – Felipe Brandes 
– August Zittlow – Gustav Lungershausen – um dos artistas alemães – Herr Neuhaus – outro artista alemão – Hermann Hering – outro artista alemão –  
Herr Blum (um dos chefes da Cia.) – Bruno Hering – Hans Bülau – Alfred Eicke – Herr Lessing (outro dos chefes da Cia.) e Nanny Hering Poethig.

Besuch der deutschen Theatergruppe Blum & Lessing bei der 25- Jahresfeier des Theater-Vereins Frohsinn. Die Kinder, sitzend, von l.n.r: K. Werner – I. Hering 
– L. Wistel – V. Hering – H. Gross und L. Schelling. In der ersten Reihe, sitzend, von l.n.r: J. Hering mit dem Kind W. Odelsechl – H. von Schoenebach –  
A. Zittlow – Fraulein Wünfel – Frau Pfarrer Mummelthag und 5 Künstler der Truppe. Stehend, von l.n.r: H. Kleine und Ehemann C. Hering – Frau Altenburg –  
F. Altenburg – M. Hering mit Gemahlin – R. Gross – L. Hering (Ehefrau von Paul Hering) – A. Schrader und Gemahlin – G. H. Gross – Paul und Max Hering – 
Frau Steinbach - der deutsche Künstler K. Grube – G. A. Koehler – F. Brandes – A. Zittlow – G. Lungershausen – einer der deutschen Künstler – Herr Neuhaus 
– ein weiterer deutscher Künstler – H. Hering – ein weiterer deutscher Künstler – Herr Blum (einer der Leiter der Theatergruppe) -  B. Hering – H. Bülau –  
A. Eicke – Herr Lessing (ein weiterer Leiter der Theatergruppe) und Nanny Hering Pöthig.
acervo / Sammlung  hering archiv
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PROGRAMA DA 
FESTA DOS 50 ANOS DO 
CLUBE DOS ATIRADORES DE BLUMENAU 
DIAS 1 A 3 DEZEMBRO 1909.

Dia 1o, às 4h da tarde: saída do Consulado Alemão para a sede 
da Associação e inauguração da nova bandeira do Clube; às 8h: 
recepção aos convidados e abertura do barril.

Dia 2, pela manhã, Alvorada; às 8h, saída do Consulado  
Alemão para a Praça da Festa; às 9h, início do Tiro ao Alvo;  
à 1h, almoço; às 3h, continuação do Tiro ao Alvo; às 8h,  
Baile público na Casa dos Atiradores e apresentação teatral  
mediante ingressos.

Dia 3, às 10h: premiação do Tiro ao Pássaro. Corrida;  
à 1h: almoço; às 3h, continuação do Tiro; 
às 5h, desfile dos Atiradores; às 8h, Baile festivo.

Cada atirador dará 3 tiros ao alvo. 
A sequência dos atiradores será determinada por sorteio. 
     
     A Direção.

10 Anos da Morte do Dr. Blumenau
10jähriger Todestag Dr. Blumenaus
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No dia de hoje a Estrada de Ferro de Santa 
Catarina iniciará suas atividades no trajeto 
final de Blumenau à Colônia Hansa, após a 
inauguração do seu primeiro trajeto parcial 
no dia 3 de maio, e do segundo trajeto parcial 
em 1º. de julho deste ano. Com este fato, as 
obras de construção atualmente previstas 
chegam ao seu final. Uma ampliação da 
linha depende das atuais negociações entre 
o representante da Companhia da Estrada de 
Ferro e o Governo Federal do Rio de Janeiro.

A Estrada de Ferro de Santa Catarina 
signif ica uma obra cultural da maior 

A ESTRADA DE FERRO DE SANTA CATARINA

importância para todo o Vale do Itajaí. 
Com a inauguração deste moderno meio 
de transporte inicia-se uma nova fase de 
desenvolvimento da cidade de Blumenau. Os 
tempos tranquilos e muitas vezes penosos 
do transporte de carretas na nossa estrada 
principal a partir de agora, quando passa 
a correr o cavalo de ferro, pertencem 
definitivamente ao passado. O comércio e a 
comunicação em breve haverão de conhecer 
um novo ritmo. O espírito empreendedor será 
estimulado, e o comércio e a indústria – até 
então modestas atividades se comparadas à 

nossa principal fonte de renda, (que até então 
tem sido a agricultura e a criação de gado) – 
deverão desabrochar plenamente.

No dia de hoje, não iremos relembrar 
todas as dificuldades encontradas durante 
a construção da Linha Blumenau – Colônia 
Hansa, tampouco evocar os grandes homens 
visionários responsáveis pela realização 
deste grande projeto. Mesmo assim, não 
escondemos a nossa satisfação por ter sido 
uma empresa alemã que veio trazer este 
imprescindível progresso à colônia fundada 
por conterrâneos. 
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Esta obra de verdadeiro perfeccionismo 
germânico hoje é inaugurada para a glória 
de seus idealizadores e para o benefício de 
todos nós.

Por repetidas vezes temos destacado a 
importância e a necessidade de ampliação 
deste trajeto ferroviário, tanto até o Porto 
de Itajaí como em direção ao Planalto 
Catarinense, para que nossa região possa sair 
do marasmo (econômico). Quem conhece 
a nossa região sabe que somente dessa 
forma poderemos alcançar um verdadeiro 
desenvolvimento econômico e político. O 
foco, portanto, deveria ser a saída deste 
marasmo. Fomos informados de que o 
Porto de Itajaí não se apropria como ponto 
final de uma linha ferroviária, e que nós 
blumenauenses deveríamos procurar uma 
conexão com o Porto de São Francisco (do 
Sul). Ao contrário disse, vale lembrar que nos 
últimos dois anos Itajaí tem servido como 
atracadouro de navios alemães, e que até 
mesmo navios de guerra brasileiros entram 
e saem sem quaisquer dificuldades. Somente 
isto já serve como testemunho de que este 
porto é bem melhor do que a sua fama. Além 
disso, poderia ser facilmente ampliado até 
mesmo com o apoio (financeiro e logístico, 
NT) da Estrada de Ferro que certamente 
abraçaria esta tarefa pelo grande interesse 
que tem neste porto.

Por outro lado, deveria ser procurada uma 
conexão com a Estrada de Ferro de São 
Paulo-Rio Grande.. O nosso Estado ainda 
não dispõe de uma conexão com o planalto 
interiorano, e se não construirmos uma linha 
de transporte adequada a tempo, correremos 
o risco de escoamento da produção do 
nosso Estado para os estados do Paraná e 
Rio Grande do Sul. Na verdade, já estamos 
correndo este risco e não pode deixar de ser 
enfatizado. Por este motivo, os políticos do 
nosso Estado, ao invés de travarem disputas 
políticas pela inveja, deveriam se dedicar  ao 
assunto da conexão do Litoral com o Planalto, 
conexão esta que poderia ser administrada 
pela Estrada de Ferro de Santa Catarina com 
grande facilidade. A importância político-
econômica deste projeto é tão grande que 
todas as outras prioridades tornam-se 
secundárias.

A administração pública da cidade de 
Blumenau merece grande destaque, por não 
ter medido esforços em apoiar a construção 
de novos trajetos ferroviários. O apoio 
financeiro disponibilizado pelo Município 
à Companhia de Estrada de Ferro de Santa 

Ponte sobre o ribeirão Encano, fev. 1909. / Brücke über den Encano-Bach, Feb, 1909.

Almoxarifado no km. 2,9 em Itoupava Seca. / Materiallager am Kilometer 2,9 in Itoupava Seca.

A “Macuca” em Salto Weissbach. / “Macuca” am Salto Weissbach.
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Catarina na verdade compromete a longo 
prazo uma grande parte da arrecadação 
municipal, uma vez que sem este ônus a 
cidade não teria acesso à linha ferroviária. 
Os financiadores (externos) da Estrada de 
Ferro, sem pressa na conclusão das obras, 
vinham exigindo uma prova de interesse 
dos municípios, citando como exemplo a co-
participação de comunidades da Alemanha 
em casos semelhantes. Como a União e o 
Estado segurassem todos os seus recursos, o 
município (de Blumenau) viu-se obrigado a 
recorrer aos seus próprios meios fragilizados, 
para evitar que a construção da linha férrea 
fosse mais uma vez colocada em questão. 

Os mi lhões apl icados até agora na 
construção deste projeto tiveram grande 
efeito positivo sobre a nossa vida econômica. 
Comerciantes, artesãos e colonos foram 
amplamente benef ic iados, d i reta ou 
indiretamente. Este fato nos concilia com o 
aumento de impostos municipais recolhidos 
para investimentos na construção da Estrada 
de Ferro.

A administração municipal fez a sua 
parte, queira a União a partir de agora fazer 
a dela. Além do favorecimento econômico, 
lembramos a importância estratégica da 
Estrada de Ferro, e justamente este argumento 
deveria levar o Governo Federal a efetuar um 
movimento e esforço maior do que o tem 
feito até agora. Uma vez que a princípio os 
recursos já foram aprovados, um pouco de 
boa vontade seria suficiente para o repasse.

Chefe de trem e guardas-freio. / Zugführer und Bahnwärter.

Ponte sobre o ribeirão do Tigre. / Brücke über den Tigerbach.

Ponte metálica de Hansa (102 m) sobre o Rio Itajaí. / Eisenbrücke in Hansa (102 Meter) über den Itajaí-Fluss.
Rudolf Sprengel, 1º agente da estação de Encano.
R. Sprengel, erster Bahnwärter in Encano.
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Blumenau, 1 de outubro de 1909

Inauguração da Estrada de Ferro de Santa Catarina
Gründung der Eisenbahn-Gesellschaft Sta. Catarina
acervo / Sammlung  B. K. Kadletz

Em 9.5.1909, o primeiro trecho da ferrovia estava pronto 
para o uso. Nesse dia, a direção da ferrovia instalou um trem 
especial para a inauguração dos 30,8 km da linha que ia de 
Blumenau até Warnow. Em 1o de outubro deste ano, toda a 
linha Hansa foi posta em funcionamento, num total de 70 km.

Am 9.5.1909 wurde die erste Teilstrecke der Eisenbahnlinie 
fertiggestellt. An diesem Tag stellte die Gesellschaft für die 
Einweihung der ersten 30,8 Kilometer zwischen Blumenau und 
Warnow einen Sonderzug ein, und am 1. Oktober desselben 
Jahres wurde die gesamte Hansa-Linie mit insgesamt 70 
Kilometer in Betrieb genommen.
    max hUmPl
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Nos carros alegóricos que abrilhantaram os festejos de 1o 
de outubro de 1909, algumas manifestações diziam respeito 
às novas invenções do início do século: o avião e o Zeppelin. 
Diante da Estação Ferroviária de Blumenau eles passaram a 
caminho da Itoupava Seca, até Warnow.

Einige der Umzugswagen bei den Festlichkeiten des 1. Oktober 
1909 zeigten Motive der neuen Erfindungen des beginnenden 
Jahrhunderts, wie z.B. Flugzeug und Zeppelin. Sie zogen am 
Bahnhof von Blumenau vorbei in Richtung Itoupava Seca  und 
setzten ihren Weg bis Warnow fort.
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Neste local está, hoje, a Prefeitura Municipal. O estandarte da Escola Alemã de Itoupava Seca é levado sobre um 
cavalo branco. A Estrada de Ferro foi construída pela firma berlinense Bachstein & Koppel. Iniciada em dezembro de 
1907, em 3 de maio de 1909 era inaugurado o trecho entre Blumenau e Warnow (30,8km). Em 1º de outubro 1909 
entrava o 1º comboio em Hansa-Hammonia (Ibirama). Total do percurso - 70 km: Itoupava Seca, Encano, Indaial, 
Warnow, Neisse, Rio dos Bugres (Apiúna), Morro Pelado e Hansa-Hammonia (Ibirama). Foram construídas cerca de 
15 pontes. Seu 1º diretor foi Otto von Rohkohl (depois Cônsul), que estivera três anos antes na construção de uma 
estrada de ferro na África do Sul. Pelo Decreto n. 13.907, de 6.1.1918, a EFSC foi encampada pelo Governo Federal. 
Em 13.3.1971, a Estrada de Ferro Santa Catarina deixava de existir.  

An diesem Platz befindet sich das heutige Rathaus. Das Wappen der Deutschen Schule Itoupava Seca wird auf 
einem weißen Ross geführt. Die Eisenbahn-Strecke wurde von dem Berliner Unternehmen Bachstein & Koppel 
erbaut. Im Dezember 1907 begonnen, wurde die Strecke Blumenau-Warnow (30,8km) am 3. Mai 1909 eingeweiht. 
Am 1. Oktober 1909 fuhr der erste Zug in Hansa-Hammonia (Ibirama) ein (Streckenlänge: 70 Kilometer), an 
Itoupava Seca (Altona), Encano, Indaial, Warnow, Neisse, Rio dos Bugres (Apiúna), Morro Pelado vorbei, bis 
Hansa-Hammonia (Ibirama). Insgesamt wurden 15 Brücken gebaut. Erster Direktor der Eisenbahngesellschaft war 
Otto von Rohkohl (später Konsul), der zuvor 3 Jahre den Bau einer Eisenbahnlinie in Südafrika geleitet hatte. Durch 
Dekret nr. 13.907 vom 6.1.1918 wurde die EFSC (Eisenbahngesellschaft Santa Catarina) von der brasilianischen 
Bundesregierung übernommen. Am 13.3.1971 wurde die Gesellschaft endgültig stillgelegt.

Theodor Lüders (1851/1938)
acervo / SaMMlung  dieter altenBurg
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Blumenau, 1 de outubro de 1909

Inauguração da Estrada de Ferro de Santa Catarina, em 
Warnow. À direita, casas comerciais de Leopold Hoeschl.  
À esquerda, Estação Ferroviária de Warnow.
Gründung der Eisenbahn-Gesellschaft Sta. Catarina, in 
Warnow. Rechts, Geschäftshaus Leopold Hoeschls.  
Links, Bahnhof Warnow.
acervo / Sammlung  B. K. Kadletz
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Blumenau, 1 de outubro de 1909

Região de Hansa-Hammonia. À esquerda, ponte metálica 
de Hansa (102 m), a 1a ponte sobre o Rio Itajaí-açu.
Hansa-Hammonia Region. Links, Eisenbrücke in Hansa 
(102 m), erste Brücke über den Fluss Itajaí-açu.
Acervo / Sammlung  B. K. KAdletz

Não havia tuneis a atravessar, mas sim diversas pontes 
ferroviárias que passavam sobre a Velha, Ilse, Warnow, Neisse, 
Subida e sobre o Rio Itajaí do Oeste.

Es gab keine Tunneldurchfahrten, wohl aber verschiedene Brücken 
über die Wasserläufe Velha, Ilse, Warnow, Neisse, Subida und über 
den Fluss Itajaí do Oeste (West-Itajaí).
     Max HuMpl
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Página ao lado / Seite gegenüber

Blumenau, 13.7.1908.

Ponte sobre o ribeirão do Bode, em Indaial (km 7,2 + 40). Albert Weitnauer, P. C. 
Feddersen, G. Salinger, Dr. Karl Alexander Wettstein, Leopold Hoeschl e sua equipe 
inspecionando as obras de implantação da Estrada de Ferro de Santa Catarina.
Brücke über den Ziegenbach, in Indaial (km 7,2 + 40). A. Weitnauer, P. C. 
Feddersen, G. Salinger, Dr. K. A. Wettstein, L. Hoeschl und seine Mannschaft bei 
der Inspektion des Baus der Eisenbahnlinie Santa Catarina.
Responsáveis pela instalação da Estrada de Ferro de Santa Catarina. Sentados, 
esq/dir: Dr. Wettstein, Albert Weitnauer e Leopold Hoeschl.
Verantwortliche Gründer der Eisenbahn-Gesellschaft Santa Catarina. Sitzend, 
v.l.n.r., Dr. Wettstein, A. Weitnauer und L. Hoeschl.
Acervo / Sammlung  B. K. KAdletz

Blumenau, Itoupava Seca, c. 1907

Escritório da ferrovia, entre 1905-09. Casa construída em 1902 pelo mestre-
pedreiro Gustav Krieg, a mando de Christian Dittrich.
Hier eine Aufnahme aus den Jahren 1905-09. Das Büro der Gesellschaft wurde 
im Jahr 1902 vom Maurermeister G. Krieg im Auftrag C. Dittrichs errichtet.

De grande influência para o próspero desenvolvimento 
do projeto da ferrovia, pleiteada há mais de 30 anos, foi 
a viagem à Europa feita por Peter Christian Feddersen, 
nos anos 1903-04. Após a documentação estatística 
por Theodor Lüders, o projeto entrou em andamento na 
Alemanha, em 1906. A construção propriamente dita 
começou em dezembro de 1907.

Einen großen Einfluss auf die Fortschritte des 
Einsebahnprojektes, welches seit über 30 Jahren erwartet 
wurde, hatte Peter Christian Feddersens Reise nach 
Deutschland in den Jahren 1903-04. Nach Einreichung der 
statistischen Unterlagen durch Theodor Lüders wurde das 
Projekt schließlich 1906 in Deutschland vorangetrieben, 
und im Dezember 1907 wurde mit den Bauarbeiten 
begonnen.
O. vOn ROHkOHl , 1O DiRetOR Da eFSC / ErstEr DirEktor DEr EisEnbahngEsEllschaft
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Blumenau, 21.11.1905

Recepção à tripulação do Encouraçado alemão Panther na Sociedade dos 
Atiradores. Esq/dir: Karl Rischbieter - Jacob Schmidt - Julius Probst -  
Francisco Margarida (Presidente da Câmara Municipal) - Conde Saurma-Jeltsch 
(Comandante do Panther) - Dr. Ayres Gama (Juiz de Direito) - Louis Altenburg  
e Eugen Fouquet. Por trás, esq/dir., reconhecidos: Hermann Rüdiger - Dr. Manoel 
Barreto (Promotor Público) - Alwin Schrader (Superintendente) e Friedrich Blohm. 
Empfang der Besatzung des deutschen Panzerkreuzers  Panther im Schützenverein. 
Von l.n.r.: K. Rischbieter - J. Schmidt - J. Probst - F. Margarida (Vorsitzender des 
Stadtparlaments) - Graf S.-Jeltsch (Kommandant des Panther) - Dr. A. Gama 
(Richter) - L. Altenburg und E. Fouquet. Hinten stehend, v.l.n.r.: H. Rüdiger -  
Dr. M. Barreto (Staatsanwalt) - A. Schrader (Gemeindevorsteher) und F. Blohm.
Acervo / Sammlung  A. H. BlumenAu
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Blumenau, 27.3.1911

Entrada da Guarnição S.M.S.   
Von der Tann, diante do Pensionato 
da Nova Escola Alemã, na Rua  
XV de Novembro.   
“Benvinda Querida Alemanha”. 
Einzug der Besatzung S.M.S. Von der 
Tann, vor dem Wohnheim der Neuen 
Deutschen Schule in der   
XV-Novembro Straße. “Willkommen 
Geliebtes Deutschland”.
Acervo / Sammlung  B. K. KAdletz

Visita da Tripulação do 
Navio S.M. “Von der 
Tann” em Blumenau, 
Sul do Brasil, em março 
de 1911. Carta de 
Alojamento Nr.: 19. 
Nome do Hospedeiro: 
A. Schmalz Endereço da 
Hospedagem: Bl. Comitê 
de Alojamento.
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Blumenau, 27.3.1911

Porto. Pinasse (lancha) do Encouraçado alemão Von der Tann. 
Hafen. Pinasse (Beiboot) des S. M. S. Von der Tann.
edição / HerAusgeBer g. A. KoeHler   Acervo / Sammlung  B. K. KAdletz

O vento sopra fresco, o mar bravio Frisch weht die Luft, das stolze Meer        
se abre em largas ondas. Rollt aus in breiten Wogen.
Para longe da antiga pátria Fern von der alten Heimat her
é conduzido o Von der Tann. Kommt “Von der Tann” gezogen.
No gurupés balança preta,  Am Bugspriet winken schwarz-weiß-rot 
branca e vermelha Des Deutschen Reiches Fahnen.
a bandeira do Reino Alemão. Dank für den Gruß, den uns entbot
Agradecemos a saudação  Der Herrscher der Germanen! 
que nos enviou 
o soberano dos germanos!  RuDOlF DaMM

O grande navio encouraçado Von der Tann, equipado com turbinas, em sua primeira 
travessia para a América do Sul.
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Herta Koehler

Paul August Rudolf Damm (Dresden, 1858 - Blumenau, 
1915) era filho do pintor Rudolf Damm. Interrompeu 
seus estudos de Filologia, em München, tornando-
se professor em Leipzig. Em 1887 casou-se com Ida 
Hachmann e no dia seguinte emigrou para o Brasil, 
primeiro em Joinville e depois em Desterro, atuando 
como professor. Em dezembro de 1896 veio para 
Blumenau onde foi professor, intérprete público e 
auxiliar-escrevente do tabelião. Em 1901 publicou uma 
gramática portuguesa para alunos da língua alemã, 
Lehrbuch der Portugiesischen Sprache. Poeta, autor 
de inúmeros contos e novelas, traduziu para o alemão 
vários dos nossos autores: Cruz e Sousa, Araujo 
Figueredo, Taunay, J. Bonifácio, F. Varella, J. de Alencar, 
etc. Como cantor, atuou na fundação do coral masculino 
- Liederkranz. Foi jornalista nos 2 principais jornais,  
Blumenauer Zeitung e Der Urwaldsbote.

Paul A. R. Damm, war Sohn des Malers Rudolf Damm. 
Er unterbrach sein Phylologie-Studium in München um 
als Lehrer in Leipzig zu unterrichten. 1887 ehelichte er Ida 
Hachmann, mit der er am Tag nach seiner Hochzeit nach 
Brasilien auswanderte, wo er zunächst in Joinville und dann 
in Desterro als Lehrer wirkte. Im Dezember 1896 wechselte 
er nach Blumenau, wo er als Lehrer, öffentlicher Übersetzer 
und notarieller Schreibgehilfe tätig war. Im Jahr 1901 
veröffentlichte er ein Lehrwerk portugiesicher Grammatik 
für Schüler der deutschen Sprache - das Lehrbuch der 
Portugiesischen Sprache. Dichter und Autor verschiedener 
Erzählungen und Novellen wirkte er zudem als Übersetzer 
zahlreicher brasilianischer Schriftsteller: Cruz e Sousa, A. 
Figueredo, Taunay, Varella, Alencar, usw. Er wirkte als 
Journalist für die zwei wichtigsten Zeitungen Blumenaus - 
die Blumenauer Zeitung und Der Urwaldsbote, ebensowie 
als Sänger im Männerchor Liederkranz.
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Dez dias há que, como hediondo 
espectro, paira por sobre Blumenau, 

desgraça, penúria, pavor e inquietações 
tristíssimas companheiras e consequencias 
da innundação, essa terrível catastrophe. E, 
até hontem, não houve esperança de que a 
sinistra calamidade melhorasse. Inexoraveis 
temporaes, acompanhados de formidáveis 
aguaceiros faziam com que o rio, que já 
transbordara consideravelmente seu leito, 
crescesse incessantemente. Telegrammas do 
interior do Municipio predizendo-nos terrível 
enchente, redobravam desmesuradamente o 
pavor e consternação profunda da desditada 
população, já por demais exahusta pelos 
molestos serviços de salvação, vigílias e 
alquebrada pelos desgostos e tormentos. Eis 
que finalmente, depois de passados os dez 
dias de fatal enfado, os céus se nos mostram 
propícios: fecharam seus funestos esguichos 
á tarde de 9 de Outubro. No dia seguinte, 
soprava poderoso terral, que dissipara, de 
todo, algumas nuvens tardias.

O sol, tornando a nós, nos enviava sua 
benigna luz. Pela vez terceira, as águas, que 
sempre tornavam a crescer e guardavam 
as estradas immersas, começaram a baixar. 
Novas esperanças e novos animos aos 
habitantes lhes tomara o coração. Para onde 
quizessemos que as vistas se alargassem, se 
nos deparavam laboriosos braços, salvando, 
soccorrendo e limpando! Calor do sol e vento, 
em copia, eram os melhores alliados.

Nas obras de limpeza, porem, é que mais 
distinctamente se divisa o damno, o prejuizo 
que, em particular, a innundação nos trouxe. 
Cabanas inteiras, cozinhas, telheiros, inclusive 
contendo foram levados pela correnteza ou 
assoiados; e não sejam, agora, montes de 

BLUMENAU INUNDADO

ruínas e ninguem saberá que ali edificações 
exist issem. Volumosas paredes foram 
desmoronadas pelas irresistíveis aguas, os 
fundamentos de varias casas esterrados no 
cepo e abatidos de outras as paredes racharam 
ameaçando ruína; e todas estas habitações, 
atingidas pela enchente, metamorphosear-
se-ão em focos os mais insalubres, donde 
dimanarão graves moléstias, á vista do lodo e 
demais substancias perniciosas que afluíram 
exalando odor fétido e intoxicante.

Blumenau, que tem visto melhores dias, 
que outrora assomava sobremaneira nas 
margens do Itajahy, está desfigurado por 
completo, é verdadeiramente um chaos de 
ruínas. Alguns commerciantes lamentam 
a perda de quase todas as mercadorias 
ou prejuizos nellas havidos. Tudo, assim 
saturado de lodo, tornou-se-lhes mister 
vender por uma bagatela; e, aproveitando-
se do ensejo, convergem para ahi, ás 
centenas, habitantes do interesse para assim 
compral-o. Artífices pranteiam a falta de 
seus instrumentos, que, por longo espaço, 
frustará os modestos proventos para a 
subsistência, que, com estes, obtinham, e 
consequentemente, como muitos outros, 
serão arrastados á mendicidade. Que 
espectaculo lugubre, veremos os fructos, 
entremonhados ao termo da senda trilhada 
em busca da prosperidade, desvanecer-se ao 
calor de poucos dias! Ambos os Governos, 
federal e estadoal, tiveramn-o por seu dever 
sagrado, prover de remédio ao grande mal 
que nos sobreviera. Inteiradas da horrenda 
occorrencia, incontinenti procederam a varias 
providencias: o Governo estadoal, alem de 
viveres, expediu o pessoal da Repartição 
de Terras e Obras Publicas, para fazer os 

orçamentos das reconstrucções, que em 
breve iniciará conjunctamente com a União. 
Por tudo que ahi deixamos assignalado, 
pelo mais que está sendo providenciado e 
o que ainda será feito, o povo de Blumenau 
confessa-se, desde já, muitíssimo penhorado 
para com os Exmos. Snrs. Presidente da 
Republica, Governador e Representantes 
Federaes, que jamais serão olvidados. 
Todos que agora se recordam das angustias 
e dissabores dos dias passados sacudirão a 
cabeça, ficam assombrados e pasmos, pois 
nunca esperavam por tamanho desastre. 
Sobretudo os veteranos que assistiram as 
águas de 1880, não atinam com a razão de tão 
desproporcional phenomeno da natureza; 
mas a enchente ahi esteve e maior e mais 
portentosa. Uma desluxoria seguridade, 
que de muitos se tivera apoderado, não os 
abandonara, ainda que as águas já tivessem 
submergido a varias ruas, na noite do dia 
30 de setembro, esperavam constantemente 
que a agua descesse, apezar das proporções 
assustadoras que tomava.

A luz electrica extinguira-se: a cidade, 
então, envolta em tenebrosa noite. No dia 
seguinte, 1 de Outubro, justamente Domingo, 
a cidade não teve, nem trajos, nem semblante 
domingueiros: um lago immenso a encobria 
de um a outro ponto. Agora, mas tarde já, 
também os scepticos erguiam-se para salvar 
seus haveres, salvação essa que se malograra, 
em grande parte, em vista de as águas já terem 
penetrado na maior parte dos aposentos. Agora 
a água iniciava sua guerra destructiva. Tudo 
quanto restava no primeiro pavimento estava 
á mercê do dilúvio; pianos, mezas, armários 
emborcados, outros trastes descolavam-se; 
emfim, uma anarchia horrenda. 
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Os utensíl ios mais indispensáveis na 
maior parte, foram transportados para 
as mansardas, para onde os habitantes ao 
constante subir d’agua, eram obrigados 
a lhes seguir. Mas nem todas as casas 
tinham sotões livres d’agua, e, por isso 
mesmo, eram impel l idos a refugiar-se 
para outras que os t inham e onde os 
esperava acolhimento affavel e caridoso. 
Os Revdos. Padres Franciscanos abrigaram 
avultado numero de necessitados, que se 
sabe ter attingido a 200! Releva serem 
igualmente mencionadas as Irmãs da 
Divina Providencia que, nos aposentos do 
respectivo convento, agasalharam numero 
não inferior a 100. Já ia a terra sendo 
revertida cada vez mais por jorros d’agua 
por entre as planícies, levando consigo o que 
resistia e arrancando choupana e alpendres, 
continuava crescendo desesperadamente 
provocando ruído estranho e atemorizador, 
por vezes entreimeado de mugidos e berros 
de animaes famélicos.

Na Seg unda-fe i ra ,  2 de Outubro, 
verif icou-se, em vários lugares, de as 
águas terem vencido a maior altura: o 
f luviometro accusava 16,27m acima do 

nivel do rio Itajahy em aguas normaes. 
Toda cidade igualava um mar. Possantes e 
contínuas correntezas deslocavam portas 
e janellas, expelliam enfurecidas trastes 
e outros tantos objectos das vivendas 
desbaratadas, os quaes assim desamparados 
e despedaçados, debandavam aos quatro 
ventos, indo enrolar-se nos fios electricos, 
telephonicos, telegraphicos e nas fianças. Á 
Ponta Aguda, as indômitas aguas roubaram-
lhe partícula por partícula, milhares de 
metros cúbicos de terras. Em quanto a 
detrimentos e incidentes occorridos na 
colonia, que indubitavelmente fora bastante 
falada, nada nos é dado adiantar, visto não 
termos noticias exactas.

Como consta, não pereceu vida humana, 
tanto no perímetro da cidade como fora 
della, a não ser uma única morte que se 
deplora no Braço do Sul: morrera afogada, 
nas correntes daquelle rio, a esposa de 
Vicente, guarda da linha telegraphica!

Mais uma vez e após 31 annos, acaba 
Blumenau de passar pelos horrorosos 
effeitos de uma innundação, que á todos 
apavora. Communicado o acontecimento ao 
Governo do Estado, logo que foi possível, 

pois as communicações telegraphicas 
de Blumenau com Itajahy e Capital e 
outros pontos ficaram logo interrompidas. 
O Coronel Vida l Ramos, sem perda 
de tempo, começou a dar as primeiras 
providencias seguindo, via terrestre, para 
aqui ao dia do corrente, apesar do mau 
tempo e da innundação que tinha também 
attingido o município de Tijucas, podendo 
entretanto chegar á Itajahy no dia 3, de 
onde tomou o rebocador Itajahy que sem 
muitas difficuldades poude vencer as aguas 
do Itajahy-assú, chegando á esta cidade ao 
anoitecer de ante-hontem, sendo recebido 
pelo digno Juiz de Direito da Commarca, 
Coronel Feddersen, Deputado Margarida, 
Louis Abry, Julius Probst, Fides Deeke, 
Collector João Büchele, Manoel Barreto 
e muitos outros, sendo hospedado na 
residencia do Sr. Capitão Fides Deeke. Em 
companhia de S. Exa. vieram os Srs. Ten. 
Cel. Gustavo Schmitt, commandante do 
Regimento de Segurança, Dr. Americo 
Nunes, digno Juiz de Direito de Itajahy, 
advogado Dr. Victor Konder, Alt ino 
Faraco, representante especial d’ O Dia e o 
jovem Accacio Ramos.

Panorama da Cidade inundada. Ao fundo, à 
esquerda, Casa da Municipalidade, Ponte do 
Garcia, Hotel Holetz. À direita, Morro da Igreja 
Evangélica. 
Ansicht der überfluteten Stadt. Im Hg., links: 
Rathaus, Garcia-Brücke, Hotel Holetz. Rechts, 
Hügel der Evangelischen Kirche.
Acervo / Sammlung  mons. J. n. ABiB
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Blumenau, 2 Outubro 1911

Porto inundado. Municipalidade e Cadeia, à direita.
Hochwasser im Hafen. Rathaus und Gefängnis,  
Gebaude rechts.
Acervo / Sammlung  H. A. Joinville

Na altura da ponte do ribeirão Garcia, as águas inundaram a Cadeia e a 
Casa da Municipalidade. Graças à ação do vapor Blumenau, muitos da 
população foram transportados para buscarem abrigo no Morro da Igreja 
Evangélica.

Auf der Höhe der Garcia-Brücke überflutete das Wasser Gefängnis und 
Rathaus. Dank des Einsatzes des Dampfers Blumenau fand ein Großteil der 
Bevölkerung Schutz auf dem Hügel der Evangelischen Kirche.
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Blumenau, 2 Outubro 1911

Inundação na região do Hotel Holetz e 
Padaria & Confeitaria S. Katz 
Überflutung in der Gegend des Hotels 
Holetz und der Konditorei S. Katz
Acervo / Sammlung  Heinz Holetz

Na esquina da Rua XV de Novembro com a Avenida Rio Branco, as águas 
alcançaram em torno de 2 m acima da rua, inundando o Hotel Holetz e a 
Padaria & Confeitaria S. Katz. As chatas também auxiliaram no resgate da 
população.

An der Ecke XV-Novembro-Straße-Rio Branco-Allee erreichte der 
Wasserstand 2 m über Straßenniveau und überflutete sowohl das Hotel 
Holetz als auch die Konditorei S. Katz. Hier wurden zum Schutz der 
Bevölkerung Fähren eingesetzt.
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Blumenau, 2 Outubro 1911

Rua XV de Novembro, em frente ao Hotel Freygang. À esquerda, Farmácia Brandes, 
de Bertha Brandes (nascida Johanna Bertha Schossland, viúva de Heinrich Brandes, 
falecido em 12.9.1908). Em seguida, casa de August Brockes, cuja esposa Johanna 
Müller Brockes (filha de Fritz Müller, na foto ao lado), tinha seu atelier de modas, 
chapéus, rendas e linhas. Otto Stange, em sua narrativa de 1903, fala da exportação 
de canários vivos que Frau Brockes fazia para a Europa. A 3a casa, à esquerda, 
Livraria de Eugen Currlin (casa que fora de Carl Rothbarth). À direita, ao fundo, Casa 
Max Creuz. 
XV-Novembro-Straße, gegenüber von H. Freygang. Links, Apotheke Brandes, im 
Besitz von Bertha Brandes (Witwe des am 12.09.1908 verstorbenen Heinrich 
Brandes’). Daneben, Haus des August Brockes, in welchem dessen Ehefrau J. Müller 
Brockes (Tochter Fritz Müllers) ein Atelier für Mode, Hüte,  Hecklereien und Garn 
betrieb. In einem Bericht des Jahres 1903 erwähnt Otto Stange den Vogelexport nach 
Europa, den Frau Brockes betrieb. Das dritte Haus links ist die Buchhandlung von 
Eugen Currlin (ehemailges Haus Carl Rothbarths). Rechts im Hg., Haus Max Creuz.
Acervo / Sammlung  A. H. BlumenAu

Óleo de São Jacó. Reumatismos, Distensões, Contusões. Johanna Müller Brockes (1852-1940)
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Blumenau, 2 Outubro 1911

Inundação na Rua XV de Novembro. Esq/dir: Livraria  
G. A. Koehler; Farmácia Brandes e Casa August Brockes. 
Überschwemmung der XV-Novembro-Straße. V.l.n.r.: Buchhandlung 
G. A. Koehler, Apotheke Brandes und Haus A. Brockes.
Acervo / Sammlung  A. H. BlumenAu

Ao lado: A enchente nos jornais da Alemanha.    
Die Überschwemmung im Bericht deutscher Zeitungen.
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Blumenau, 2 Outubro 1911

Inundação na Rua XV de Novembro, altura das Casas Gross, Hering, 
Husadel, Baumgart, Hotel Freygang. Igreja Católica ao fundo. 
Überschwemmung der XV-Novembro-Straße auf Höhe der 
Geschäftshäuser Gross, Hering, Husadel, Baumgart, Hotel Freygang. 
Im Hg., Katholische Kirche.
Acervo / Sammlung  A. H. BlumenAu

Lâmpadas de mesa, abajures, lustres e lampiões em 8, 10,  
12 e 14 polegadas. Cilindros de alta qualidade inteiramente  
claros e polidos. Friedrich Specht, Altona.
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Blumenau, 2 Outubro 1911

Enchente na Rua XV de Novembro
Hochwasser an der XV-Novembro-Straße
Acervo / Sammlung  A. H. BlumenAu

Artigos de Fotografia. Importação direta.  
Placas de 9 x 12, 13 x 18, Cartões, Papéis, 
Cartões Postais, Revelador, Sais e Fixador.



594

Blumenau, 2 Outubro 1911

Enchente na Rua XV de 
Novembro. Ao centro, Casa 
Baumgart (por trás da cumeeira 
desta casa está a Matriz da 
Igreja Católica). À direita,  
Club Germania. 
Hochwasser an der XV-
Novembro-Straße. Bildmitte: 
Haus Baumgart (hinter dem 
Dachgiebel der Firma Baumgart 
befindet sich die Katholische 
Kirche). Rechts, Klubhaus 
Germania.
Acervo / Sammlung  A. H. BlumenAu

Programa para a Festa de 25 anos da Associação de Canto Germania 
de Blumenau, em 3.8.1888. A reunião começa a 1h em ponto no 
local da Associação. Saída do cortejo em direção à Praça dos 
Atiradores a 1h30’. “A canção de recepção”, de Mozart: “Vinde, vinde 
querido Circulo de Cantores”. Discurso das diversas associações. 
1 - “Alemanha, Alemanha sobretudo” de Abt; 2 - “Suaves brisas eu 
sinto” de Mozart, apresentado pela Associação Frohsinn; 3 - “Irmãos, 
deixem os copos circularem”, apresentado pela Associação Harmonia 
(Encano); 4 - “Soavam os sinos vespertinos” de Abt, apresentado pela 
Associação Teutonia (Timbó); 5 - “Junto ao poço em frente ao portal”, 
de Schubert, apresentado pela Associação Liederkranz (Weissbach); 
6 - “Eu fiz minha escolha”, de Noak, apresentado pela Associação 
Concordia (Badenfurt); 7 - “Totalmente coberto de feridas”, de 
Möhring, apresentado pela Associação Germania (Blumenau);  
8 - “Maravilhosa soa uma nova canção”, de Heim, apresentado por 
todas as Associações.
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Blumenau, 2 Outubro 1911

Enchente na região final da Rua XV de Novembro.  
Estação Ferroviária e Cia. Blumenauense de Laticínios.  
A indústria de lacticínios no Vale do Itajaí teve origem entre 1905-09 
através de Heinrich Hardt. Em 1921 haviam 16 fábricas de lacticínios 
beneficiando entre 14 e 18 mil litros de leite por dia. 
Hochwasser an der XV-Novembro-Straße. Bahnhof und Molkerei. Der 
Molkere-Bretrieb Vale do Itajaí wurde 1909 von Heinrich Hardt gegründet. 
Im Jahr 1921 gab es 16 Molkereibetriebe mit einer täglichen Bearbeitung 
von 14 bis 18 Tausend Liter Milch.
Acervo / Sammlung  A. H. BlumenAu
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Blumenau, 2 Outubro 1911

Enchente na Itoupava Seca (Altona). A água subiu durante toda a noite de 
domingo, e na segunda, 2 de Outubro, continuou a subir até ao meio dia. 
O nível da água verificado naquele momento chegou a 16 metros além do 
nível normal da água. A região do vilarejo de Altona assemelhava-se a um 
grande lago com uma área de cerca de 4 a 5km2. Algumas casas, como 
a Paul & Cia e o Museu do Jennrich, estavam inundados até o telhado. 
Em outras construções, a água estava acima das janelas e portas ou 
abaixo do vão das janelas. Poucas casas ficaram livres da água. O tráfego 
ferroviário havia sido completamente interrompido. A iluminação elétrica 
também, devido ao fato de ter sido interrompido o fornecimento de 
energia elétrica pela estação de F. Busch, situada acima de Gaspar.  

Os velhos candeeiros a petróleo foram novamente postos em uso.  
As famílias cujas casas estavam alagadas buscavam refúgio em casas 
livres da enchente. Na casa de Victor Gärtner (na atual Rua Paul Werner, 
esquina com a Rua Pará), 36 pessoas encontraram abrigo e melhor 
acolhimento. A Sra. Gärtner estava encarregada de incansavelmente 
assar pão para a metade de Altona. As famílias aflitas também foram 
alojadas e acolhidas nas casas de Abry, Feddersen, Clasen, Auerbach, 
Marx, Dietrichkeit, etc. Finalmente, a água começou a descer lentamente 
e somente em 11 de outubro de 1911, o sol se mostrou em um fulgor 
radiante e ao meio dia o vento terral soprou.
     Max HuMpl



597

A Morro dos Seeliger
B Pasto de Luiz Böttner
C Morro de Timbó
D Leito do Rio Itajaí-açu
E Casas da Itoupava Norte
F Morro do Kuehnrich (hoje)
G Morro do Caça e Tiro
H Leito da EFSC
I Atrás da Padaria Benkendorf (hoje)

1. Viúva Liesenberg
2. Richard Paul
3.  Antiga casa de Alwin Seeliger
4.  Fundição Auerbach & Probst
5.  Casa Salinger
6.  Club Teutonia (3 m)
7.  Persuhn (1,65 m)
8.  Oficina EFSC (livre)
9.  Gustav Grahl (3,5 m)

10.  Hermann Sander (3,5 m)
11.  Kummerlöwe
12.  Estação da EFSC (1,65 m)
13.  Probst
14.  Siebert
15.  Altenburg (0,20 m)
16.  E. Siebert
17.  M. Städele
18.  Antiga casa de Theodor Kleine

19.  Maas
20.  Cervejaria Rischbieter
21.  E. Siebert
22.  Eckelberg
23.  Oficina Grahl
24.  Viúva Thomsen

PHoto F. von WeideBAcH

Acervo / Sammlung  B. K. KAdletz
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Ernst von Hesse-Wartegg1913

E rnst von Hesse-Warteg g nasceu em Viena (Áustria), a 21 de maio de 1854 e 
faleceu em Lucerne (Suíça), a 18 de maio de 1918. Autor de numerosa bibliografia, 
predominantemente livros de viagem, publicou de 1878 até sua morte, no mínimo 30 livros 

sobre as mais diversas regiões do mundo, com várias reedições.
Declarava-se um seguidor de Humboldt. Veio três vezes à América do Sul, entre 1903 e 1913. 

Ao voltar para a Europa, antes de estourar a 1ª. Grande Guerra, publicou esta sua viagem – 
Zwischen Anden und Amazonas / Entre os Andes e o Amazonas.

Em Santa Catarina, passou por Blumenau, Itajaí e Florianópolis no 1º semestre de 1913. 
Tinha, então, 59 anos completos e fora recebido muito bem pelo governador Vidal Ramos. Seguiria 
depois para Porto Alegre. No Capítulo XXXI ele narra aspectos da Cidade de Blumenau. 
Tradução de Pedro Jungmann, setembro 2012.

Blumenau, c. 1915

Rua XV de Novembro.  
No 1o plano, Canal Blohm. 
À esquerda, Pensionato da 
Nova Escola Alemã. À direita, 
Alfaiataria de Albert Hausser.
XV-Novembro-Straße. Im Vg., 
Kanal Blohm. Links, Wohnheim 
der Neuen Deutscher Schule. 
Rechts, Schneiderei A. Hausser.
Acervo / sAmmlung B. K. HAdletz e  
BiBliotecA de züricH, suiçA.

Duas apresentações de Diapositivos do Conselheiro Ernst von Hesse-Wartegg 
no Salão do Teatro Frohsinn. / Dia 16 de Junho, 2a feira: “A Nova Alemanha no 
Governo de Wilhelm II”, com diversos quadros projetados a cores de várias 
cidades alemãs. / Dia 18 de Junho, 4a feira: “Os países do Balcã e seu Povo”, 
com muitos quadros projetados. / Início, pontualmente, às 8h da noite.
Acervo / sAmmlung BiBliotecA uFsc

PáginaS SeguinteS / nächSte Seiten

Recepção no Porto e na  
Casa da Municipalidade.
Empfang im Hafen und in der  
Gemeindeverwaltung.
Acervo / sAmmlung A. H. BlumenAu



599599

Blumenau é uma das cidades mais 
mencionadas do Sul do Brasil, ficando 

em primeiro lugar entre aquelas de origem 
alemã. Em obras da literatura colonial, ela é 
considerada como um exemplo de força de 
vontade, pró-atividade e de perseverança. 
O modesto povoado fundado em 1850 pelo 
Dr. Hermann Blumenau, proveniente da 
cidade de Braunschweig na Alemanha e 
seus 17 acompanhantes em meio à floresta 
de Santa Catarina, desenvolveu-se em uma 
comunidade de 50 mil almas, entre elas 37 mil 
de nacionalidade alemã, sem qualquer apoio 
do Governo brasileiro ou do exterior, mas 
exclusivamente por força própria. (O maior 
apoio do Governo Imperial viria somente 
a partir de 1860, N.R.). A cidade alcançou 
tamanha importância, que deu origem ao 
fantasma do “perigo alemão”.

É com grande expectativa que o viajante 
da Alemanha chega a este centro de cultura 
germânica. O transporte para Blumenau por 
via férrea ainda é inexistente. Para chegar à 
cidade é preciso deslocar-se de navio até o 
porto mais próximo de Itajaí, e de lá subir o 
rio de mesmo nome com pequenos barcos 
a vapor, ou ir de trem até a estação mais 
próxima de Jaraguá no Norte do Estado, e de 
lá atravessar as montanhas de carroça ou em 
lombo de cavalo, num percurso de um dia e 
meio de viagem. 

Eu mesmo escolhi este ultimo caminho. 
A paisagem é de grande beleza e fertilidade, 
o número de povoados vai aumentando à 
medida que nos aproximamos de Blumenau. 
O subúrbio chamado de Altona (bairro 
de Hamburg, na Alemanha, N.T.) é uma 
imagem aprazível da mais típica cultura 
germânica, a ser encontrada antes nas regiões 
de Thüringen do que no Sul do Brasil. 
Curioso, o viajante se aproxima da cidade 
principal, sendo saudado por uma majestosa 
Igreja no alto de uma colina, com seu amplo 
monastério adjacente. De ambos os lados 
da bem conservada estrada de chão que nos 
aproximam do centro da cidade, vão surgindo 
simpáticas casas de comércio, algumas delas 
com sobrados de dois pisos. Junto à ponte 
sobre a larga desembocadura de um afluente 
do Itajaí encontra-se um suntuoso hotel. 
Do outro lado do rio, avistamos grupos 
maiores de casas em meio a fileiras de 
altas palmeiras. Certamente esta deve ser a 
cidade de Blumenau. Uma vez passadas estas 
habitações, no entanto, abre-se novamente a 
estrada de campo, e Blumenau ficou para trás.

Talvez Blumenau nem tenha sido idealizada 

por seus fundadores como um grande centro 
urbano, mas como simples núcleo de uma 
colônia de imigrantes, permanecendo como 
tal até os dias de hoje, já que o seu tamanho, 
sua importância e força econômica não 
se restringem ao centro urbano, mas às 
áreas rurais, numa circunferência de 100 
quilômetros. A pequena cidade com seus 2 
mil habitantes se contenta em ser o centro 
desta Colônia, uma espécie de praça urbana 
tão frequente nas colônias brasileiras, sendo 
que os 50 mil habitantes habitam as suas 
terras, formando o município de Blumenau, 
com uma superfície semelhante ao Estado de 
Hessen, na Alemanha. 

Se considerarmos que os interesses de 
todos os habitantes de Blumenau converge 
neste pequeno “centro” urbano – o centro 
intelectual, comercial e administrativo de 
toda uma região, podemos ter uma idéia da 
importância de Blumenau e da grandeza das 
realizações de seus cidadãos.

Este fato nos enche de admiração pelos 
seus habitantes. Imaginemos o que custaria 
a qualquer nação colonia l européia a 
constituição de uma colônia ultramar do 
tamanho do Condado de Hessen, povoá-
la com 50 mil colonizadores brancos e 
conduzí-los a uma convivência confortável 
e satisfatória! Para tanto, certamente seria 
necessário organizar numerosas expedições 
de flotilhas, batalhões de tropas coloniais, 
t ravarem guerras sangrentas com os 
selvagens nativos, recrutarem um exército de 
funcionários, engenheiros, agrimensores e, 
sobretudo, incontáveis milhões em recursos 
financeiros. Basta dar uma olhada no mundo 
tropical e ler a história da criação de colônias; 
onde mais no mundo encontraríamos uma 
colônia como a de Blumenau, erguida por um 
punhado de imigrantes pobres sem recursos, 
somente com a própria força e coragem, com 
vontade e persistência ferrenhas, levada por 
seus habitantes ao êxito e à prosperidade? 

O governo que abriga esta Colônia nada 
mais investiu do que o equivalente a 6 
milhões de marcos alemães distribuídos 
ao longo de 60 anos, e esta soma já se 
amortizou amplamente pela venda de terras, 
devolvendo ao Estado impostos calculados 
em um quíntuplo do investimento inicial. 
Todas as necessidades foram supridas pelos 
próprios colonizadores, que com as próprias 
mãos abriram centenas de quilômetros de 
caminhos por entre as florestas, erguendo 
suas casas no meio do nada, transformando a 
floresta tropical em terras ricas e produtivas, 

criando rebanhos de gado e aves no valor de 
muitos milhões. Estes pioneiros conseguiram 
erguer moradias confortáveis para seus 
familiares, não pensando apenas no próprio 
bem, sobretudo se sacrif icando para o 
bem comum de toda a comunidade. Sem 
medir esforços e sacrifícios construíram, 
por mero esforço próprio, mais de 100 
escolas, igrejas, habitações para professores 
e padres, mantendo tudo por força de 
recursos próprios, juntando dinheiro para a 
manutenção de pontes e estradas, ajudando 
com grandes quantias em dinheiro a custear 
estradas de ferro, novas vias de comunicação, 
ao mesmo tempo em que recolhem todos 
os impostos ao Estado. Ao mesmo tempo, 
organizam a autodefesa contra os índios, dos 
quais sofrem constantes ataques, mantendo a 
ordem do grande território municipal de tal 
forma que tornam dispensável a presença de 
soldados ou forças de segurança. O município 
se autoadministra sem a necessidade de 
funcionários públicos.

Nas proximidades do Hotel Holetz, de cujas 
janelas é possível enxergar sobre a maior 
parte da cidade, encontram-se duas casas de 
um só pavimento térreo. A mais próxima 
é a Prefeitura Municipal, aqui chamada de 
“Câmara”, onde dois escrivães realizam todos 
os trabalhos administrativos. O Prefeito 
exerce cargo honorário, que lhe exige grande 
habil idade, senso de tato e, sobretudo, 
empenho, sem lhe garantir um alto salário. 
Há muitos anos esse cargo é exercido pelo 
respeitado e corajoso comerciante Alwin 
Schrader, que na casa ao lado mantém um 
comércio de melado e sacas de café. Os 
relatórios anuais que o Prefeito apresenta 
à Câmara de Vereadores são exemplo de 
clareza e transparência. Nestes relatórios, 
que gentilmente me foram cedidos pelo Sr. 
Schrader, é possível descobrir informações 
interessantes sobre o povoamento deste 
Município. Desde a sua fundação no ano 
de 1850, foram contados 13 mil alemães, 
4 mil habitantes da Áustria, 4 mil russos 
e poloneses de origem e idioma alemães, 
somando 21 mi l habitantes. Entre os 
restantes 4 mil habitantes que desconhecem 
a língua alemã, encontram-se 2 mil italianos 
e menos de 100 brasileiros, sendo que destes 
últimos a grande maioria aprendeu o idioma 
alemão no decorrer do tempo. Desta forma 
entende-se que eu próprio não tive grande 
oportunidade de ouvir a língua portuguesa 
durante a minha estadia no Leste do Estado 
de Santa Catarina. 
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Além do alemão, o idioma português é 
falado e ensinado na maioria das escolas 
alemãs, sendo que permanece sendo a língua 
comumente mais frequente. Uma vez que os 
colonizadores alemães tenham se tornado 
bons cidadãos brasileiros, que jamais se 
opõem ao novo país, tampouco cogitam em 
fundar um estado à parte dentro do território 
brasileiro. 

Todo aquele que fala de uma degeneração 
dos costumes alemães, comete uma grande 
injustiça para com esta nova geração de 
colonizadores, que mantém as suas tradições, 
costumes e idioma, fazendo brotar novas e 
ricas florações no velho tronco germânico.

Aos já citados imigrantes somam-se 
seus descendentes nascidos no Brasi l , 
que já dobraram o número da população 
original. A excepcional fertilidade desta terra 
abençoada que se tornou a nova pátria dos 
imigrantes alemães, da mesma forma parece 

ter tomado conta dos seres humanos. Eles 
se multiplicam nos matrimônios como os 
frutos das laranjeiras, sendo que famílias 
com menos de uma dúzia de filhos em via 
de regra são a exceção. Se não fosse assim, 
de onde os colonizadores teriam a garantia 
de mão de obra tão carente para as vastas 
propriedades rurais? A afluência de novos 
imigrantes vindos da Alemanha de mais em 
mais se torna um fenômeno raro. Aos 15 ou 
16 anos, as crianças têm tamanho e força 
suficientes para ajudar no trabalho do campo. 

É de costume celebrar o casamento aos 
20 anos, de onde surgem novos pequenos 
imigrantes loiros como que caídos do céu, 
que crescem e povoam a região, sem que o 
Governo precise gastar um só centavo. Estas 
novas gerações representam o melhor sangue 
nascido em terras brasileiras, apegadas ao 
solo da nova pátria, familiarizadas desde a 
infância com as condições da Colônia. 
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Altos e fortes jovens impregnados de 
espírito empresarial germânico. Uma vez 
casados, estes jovens migram para as suas 
terras virgens mais ao Oeste, tranformando 
a floresta com esforço e vontade ferrenhos 
em culturas abençoadas. Essa força somada 
à cultura tem sua origem em Blumenau. 

Est a  c idade se  desenvolveu com 
impressionante perseverança através de todas 
as dificuldades por força própria, impondo-
se a todo tipo de obstáculos e má-sorte. 
Dificuldades estas que se multiplicavam 
palmo a palmo. Houve colheitas perdidas, 
epidemias de peste dizimando grande parte 
dos rebanhos, os estados vizinhos impondo 
bloqueios da exportação blumenauense 
de açúcar, def lagrando uma guerra de 
fronteira. No ano de 1911 a região urbana 
foi devastada por uma enchente terrível. 
Em função de chuvas intermináveis, o Rio 
Itajaí transbordou de suas altas margens de 

20 metros de altura, inundando o núcleo da 
cidade até o 2º pavimento de todas as casas 
e causando estragos extraordinários. Até 
eu mesmo tenho dificuldade de imaginar o 
quarto do primeiro andar do Hotel Holetz, 
no qual estou hospedado, completamente 
submerso. O Cônsul alemão me mostra a 
marca d’água de 2,5 metros de altura na 
parede de sua sala de recepção, situada no 
andar superior de sua residência. Até hoje as 
paredes continuam úmidas. Camas e baús 
haviam flutuado pelos quartos superiores 
de Blumenau. 

As folhas dos livros da biblioteca do Reitor 
da Escola Alemã continuam coladas umas às 
outras, tanto que entre suas páginas ainda 
hoje se encontra uma camada de lama seca 
proveniente desta enchente. Naqueles tempos 
difíceis, os habitantes de Blumenau revelaram 
o seu espírito solidário, ajudando uns aos 
outros como e onde podiam. 

O monastério franciscano, onde até 
hoje irmãos provenientes da Alemanha 
ensinam jovens estudantes, abriu suas portas 
para acolher centenas de blumenauenses 
vítimas da enchente, oferecendo-lhes, com 
seus próprios parcos recursos, estadia e 
alimentação. Quem tem conhecimento do 
infortúnio que atingiu a Cidade de Blumenau 
e dos pesados sacrifícios infringidos aos seus 
habitantes, e quem vê a prosperidade atual, 
descobre este povoado de maneira muito 
mais bonita e simpática do que a primeira 
impressão revela.

A única e grande avenida, que desce 
do monastério, atravessando a ponte, nos 
leva até a “Ponta Aguda” e cria nova vida 
e importância com suas casas e jardins 
conquistados da floresta. Esta mesma avenida 
significa atualmente e continuará sendo berço 
de toda a cultura germânica difundida em 
Santa Catarina. 
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De maneira semelhante às colônias saxônias 
nas regiões de Siebengebirge (atual República 
Tcheca, N.T.), e do Além-Volga (atual Bielo 
Rússia, N.T.). Aqui nestas ruas erguem-
se as casas dos senhores comerciantes, 
que oferecem quase que exclusivamente 
produtos de origem alemã, fazendo com 
que as importações anuais da Alemanha 
para o Estado de Santa Catarina fossem 
maiores em volume do que as importações 
conjuntas de todos os outros países. Nesta 
rua se encontram as três livrarias alemãs, 
assim como os escritórios dos dois jornais 
alemães, Der Urwaldsbote (“Mensageiro da 
Selva”, N.T.) e Blumenauer Zeitung, ambos 
muito lidos e empenhados em manter viva 
a cultura alemã entre os colonizadores e em 
todo o Estado. Aqui se encontra também o 
prédio do Club Germania, lugar de encontro 
dos representantes da cidade. No ponto de 
confluência do Rio Itajaí e de seu pequeno 

afluente, foi construído um parque muito bem 
cuidado, com o monumento do fundador da 
Cidade, Dr. Blumenau, cuja viúva, na época 
da colonização vivia também na Cidade 
alemã de Braunschweig. Entre palmeiras, 
pinheiros e arbustos de cores luminosas entre 
o vermelho e o marrom, pode-se mirar o 
amplo leito do rio em cujas margens ancoram 
as pequenas embarcações provenientes do 
porto marítimo de Itajaí. A viagem de barco, 
subindo o rio entre o porto e Blumenau 
leva de 5 a 6 horas, dependendo do nível 
das águas e das marés, que influenciam até 
mesmo no nível da água nos leitos da Cidade. 
Os bairros mais afastados além do parque 
foram construídos nas encostas barrentas e 
instáveis destas margens. A rua mais bonita 
é a ampla alameda que leva o nome do Dr. 
Blumenau, com suas fileiras duplas de altas 
palmeiras reais. Lá se encontrava a casa 
hoje desaparecida do fundador da cidade, 

ao lado da grande Escola Alemã com cinco 
anos escolares e uma classe “seletta”. A sua 
equipe de professores é tão qualificada, que 
até mesmo os filhos de altos funcionários 
do Estado e do Inspetor do Ministério 
da Educação frequentam as suas salas de 
aula. Que maravilhosa e alegre é a pequena 
sociedade que se reúne aqui diariamente! Que 
saudosas imagens da grande pátria alemã se 
espelham nestas paredes! O velho espírito 
alemão de otimismo dos pais destes alunos 
se traduz até mesmo no nome do Teatro que 
fica em frente à Escola: “Frohsinn” (“Alegria, 
Contentamento”, N.T.). Um pouco mais 
longe ainda se avista algumas simpáticas 
mansões, e beirando a estrada a Itajaí outras 
tantas se escondem atrás de seus jardins 
floridos. Acima da cidade se ergue o Hospital 
Alemão, e à sua frente, do outro lado do vale, 
a bonita e pequena Igreja Protestante com a 
Casa pastoral construída ao lado. 
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Página ao lado / Seite gegenüber

Blumenau, Rua XV de Novembro, c. 1915

Carro de Mola diante da casa F. G. Busch
Pferdewagen vor dem Haus von F. G. Busch
Acervo / sAmmlung A. H. BlumenAu

Blumenau, c. 1915

Rua XV de Novembro. À esquerda, Hotel Pauli; 
à direita, casa do Advogado baiano Thomé 
Braga. Ao fundo, local da Igreja Católica.  
Ao lado, Advogado Thomé Braga (Bahia, 1862 
- Blumenau, 1950; avô de Carlos Braga Müller) 
com Juiz João Pedro da Silva (São José, 1882 
- Florianópolis, 1936), tomando uma cervejinha 
Bavária.
XV-Novembro-Straße. Links, Hotel Pauli; rechts, 
Haus des T. Braga (Großvater von C. Braga 
Müller). Im Hg., verborgen die Katholische 
Kirche. Bild rechts: Anwalt Thomé Braga mit 
Richter João Pedro da Silva, Bavária - Bier 
trinkend.
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Num ra io um pouco maior, foram 
construídas algumas indústrias de belo 
porte, como fábricas de pregos e cercas de 
arame farpado, fábricas de tecidos, sabonetes 
e de erva-mate, usinas de açúcar e, como 
não podia faltar, cervejarias e fábricas de 
charutos. Isto é o de mais essencial que um 
pesquisador poderia relatar de Blumenau. 
No entanto, não é possível imaginar este 
núcleo urbano inserido em qualquer distrito 
industrial alemão. 

Ao invés disso, Blumenau poderia muito 
bem ter deduzido o seu nome de “Blumen” 
(“Flores”, N.T.) e “Au” (“Várzea”, N.T.) – 
“Várzea de Flores”, pois em toda a redondeza 
campestre, como no centro urbano, assim 
como em seus jardins e suas varandas cresce 
e floresce toda a exuberante beleza tropical, 
limoeiros formando cercas selvagens, laranjas 
avermelhadas aparecendo entre copas 
verde-escuras, bananas transbordando em 

cachos, bambusais exuberantes explodindo 
como foguetes, roseiras brancas, amarelas 
e vermelhas enfeitando as varandas e os 
terraços. Cada construção mostra um estilo 
particular concebido e decorado de acordo 
com o gosto do seu proprietário, mas sempre 
alegre e pacífico, e sobre cada entrada poderia 
estar escrito: “Meu lar é meu universo”. 

A cidade inteira de Blumenau respira calor, 
prosperidade e aconchego. Tomara que fique 
sempre assim, até mesmo quando a pequena 
cidade alemã no país estrangeiro for invadida 
pelo grande fluxo de tráfego! 

Este tráfego certamente virá logo mais, 
para despertar Blumenau de seu sono de Bela 
Adormecida! No Teatro Frohsinn e no Hotel 
Holetz os senhores da Companhia Alemã de 
Estrada de Ferro me informaram dos projetos 
finalmente aprovados para as linhas férreas, 
que até agora fizeram tanta falta para a cidade. 

Há pouco foi construído um curto trajeto 

Blumenau, c. 1925

Rua XV de Novembro. Casa Hoepcke  
(já demolida), em frente ao Hotel Esperança  
e ao lado da Casa Rüdiger. Antigo local 
ocupado pela filial G. Salinger. 
Geschäftshaus Hoepcke (heute abgerissen),  
gegenüber des Hotels Esperança, neben  
Rüdiger & Co. Das Gebäude wurde zuvor  
von der Filiale G. Salinger betrieben.
edição / HerAusgeBer g. A. KoeHler

Acervo / sAmmlung FundAção genésio mirAndA lins, itAJAí
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unindo o romântico Vale do Itajaí à praça 
principal de Hammonia, no centro da grande 
colônia alemã de Hansa, passando pelo Salto 
Weissbach e o simpático vilarejo Indaial. 

Mesmo para este curto trajeto a cidade 
de Blumenau foi obrigada a certa fiança 
tributária. Chegando a Pomerode, eu mesmo 
ainda tive que atravessar o rio com meu carro 
apoiado sobre uma balsa, que encalhou numa 
ilha de pedras no meio do rio e teve que ser 
liberada com muito esforço após meia hora 
de trabalho pesado. 

A pouca distância, no entanto, dava 
para ver a ponte da linha férrea sobre o 
rio, que dias mais tarde seria inaugurada 
festivamente pelo Governador do Estado. 
Ele próprio deslocou-se com esta finalidade 
de Florianópolis para Blumenau, cidade 
que ele muito ama, conforme me falou com 
suas próprias palavras. Até hoje os cidadãos 
de Blumenau lhe são muito gratos por sua 

ajuda prestada durante a enchente, e nesta 
sua ultima estadia lhe ofereceram bailes 
e banquetes. Mas apesar da linha Hansa 
de Estrada de Ferro, Blumenau ainda se 
encontra isolada do f luxo de trânsito da 
região. Financiada pelo Banco Alemão 
(Deutsche Bank), desta vez a Estrada de Ferro 
está sendo costruída entre Itajaí e Blumenau, 
projetada para ir além de Hammonia até a 
fronteira do Brasil com a Argentina, de onde 
ela poderá conectar-se às Linhas de Ferro da 
Argentina, dando acesso até Buenos Aires. 
Esta Estrada de Ferro de Santa Catarina também 
irá abrir e levar o crescimento do trânsito até 
as regiões ocidentais do município, onde se 
encontra as grandes propriedades rurais e 
terras férteis às margens ocidentais do Rio 
Itajaí. 

Algumas centenas de famílias de italianos 
já migraram para aquela região para lá 
estabelecerem suas raízes.

Blumenau, c. 1925

Em 30.12.1913 foi inaugurado o Grupo Escolar 
Luiz Delfino (já demolido). Construido pelo  
Governo do Estado, ficava no final da Rua XV  
de Novembro e início da Rua São Paulo.  
À esquerda, pedaço do varandão da casa de 
Hermann Rüdiger. 
Am 30.12.1913 wurde die (heute abgerissene) 
Schule Luiz Delfino eingeweiht. Erbaut von der 
Landesregierung am Ende des XV-Novembro-
-Straße und Anfang der São Paulo-Straße. 
Links, ein Teil der Veranda des Hauses von 
Hermann Rüdiger.
edição / HerAusgeBer g. A. KoeHler

Acervo / sAmmlung PAulo roBerto cAminHA
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Blumenau, c. 1920

Rua XV de Novembro. Casa da União de 
São José, Casa Moellmann & Cia. (inau-
gurada em 13.10.1919), Flesch e Rabe.
XV-Novembro-Straße. Häuser São José, 
Moellmann .Co, Flesch und Rabe.
Acervo / sAmmlung  A. H. BlumenAu 

Hermann Moellmann
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Alfred Baumgarten

Alfred Baumgarten (1883-1967) 
foi o fotógrafo de Blumenau. 
Documentou a vida da cidade 

como ninguém. Casamentos, festejos, eventos 
políticos, paisagens e até as enchentes.

Alfred Baumgarten era filho de Hermann 
Baumgarten, o fundador do primeiro jornal 
da cidade, o Blumenauer Zeitung, publicado 
desde 1881. Alfred era brasileiro já da segunda 
geração. Seu avô paterno, Julius, filho de 
tradicional família de pastores luteranos da 
região de Braunschweig, em Sachsen, aqui 
aportou em 1853; sua avó Margarethe era 
filha do legendário Peter Wagner, originário 
de Burbach, Saarbrücken, que já habitava a 
colônia antes da chegada do Dr. Blumenau. 
Seu avô pelo lado materno era Friedrich Deeke, 
chegado em 1857, proveniente de Bräunrode, 
no Harz, casado com Christiane Krohberger, 
irmã do arquiteto Heinrich Krohberger, 
construtor das igrejas da cidade. 

Nasceu a 6 de junho de 1883, tendo herdado 
o nome de seu padrinho, Alfredo d’Escragnolle 
Taunay, o Visconde de Taunay, veterano da 
guerra do Paraguai, renomado escritor, um 
dos fundadores da Academia Brasileira de Letras, 
ex-presidente da Província de Santa Catarina e 
grande amigo de seu pai, tipógrafo e jornalista.

Em 1901, Alfred seguiu para a Alemanha 
para estudar no Liceu de Artes Gráficas de 
Leipzig, onde permaneceu até 1906. Encantou-
se, no entanto, com a fotografia, ramo que 
escolheu para a sua especialização, sem a 

aprovação prévia da família, mas com todo o 
apoio posterior necessário. Quando já estava 
se preparando para voltar ao Brasil, soube 
da morte do fotógrafo Scheidemantel, até 
então, o único estabelecido em Blumenau. 
(Na verdade, havia outros fotógrafos atuando 
em Blumenau neste início do século XX – 
N.R.). Escreveu à família, que lhe comprou 
os equipamentos do falecido, e com eles 
começou sua carreira profissional. A perda 
prematura do pai aos 52 anos de idade, em 
1908, obrigou-o a assumir o jornal por este 
criado, como editor-chefe, quando a publicação 
saiu das mãos da família por um período de 
7 anos, por razões econômicas. Mais tarde 
voltou ao posto de editor, quando dividiu 
as responsabilidades do Blumenauer Zeitung 
com seus irmãos Julius e Hermann, até seu 
fechamento em 1938, provocado por suas 
acertadas previsões da proximidade de uma 
nova guerra européia, envolvendo mais uma 
vez a Alemanha, o que certamente traria de 
volta as grandes dificuldades, ainda vivas 
na lembrança, para a adaptação do mesmo 
para o português, como entre 1917 e 1919, 
durante a primeira conflagração, quando saiu 
sob o nome de Gazeta Blumenauense. Alfred 
Baumgarten casou-se em 1909, com Selma, 
filha do comerciante Louis Altenburg (e de 
sua segunda esposa, Clara Breithaupt), sua 

Frau pelos 58 anos seguintes. Um casamento 
muito bem sucedido que gerou 4 filhos: Hans, 
Alfred (Fred), Hugo (falecido ainda criança) e 
Margarethe (Grete) e deixou uma descendência 
que já atinge hoje a 4 gerações. Seguindo 
a tradição do pai, republicano militante, 
correligionário e companheiro de Hercílio 
Luz, teve participação ativa na vida política de 
Blumenau, por sua atuação jornalística e por 
sua atuação partidária, como membro da Ação 
Integralista Brasileira, pela qual foi eleito vereador 
em 1934, tendo sido vice-presidente na 
legislatura presidida por José Ferreira da Silva.  

Lamentavelmente, seu imenso patrimônio 
fotográfico, acumulado durante mais de 40 
anos, foi destruído pelas águas da enchente 
de 1957. Como sempre, a força das águas 
determinando o destino da cidade... Por algum 
tempo dedicou-se a documentar em cinema 
os principais acontecimentos da cidade. Parte 
das imagens fixadas no celulóide por sua 
câmara logrou, no entanto, sobreviver e hoje 
se encontra no Arquivo Histórico de Blumenau. Foi 
membro ativo da Schützenverein, a Sociedade dos 
Atiradores, até a interrupção de suas atividades 
pela guerra (e sua ocupação como quartel do 
Batalhão do exército). Alfred Baumgarten 
faleceu em 1967, aos 84 anos, de morte natural. 
Deixou o que de melhor alguém pode deixar: 
a melhor das lembranças.

aRManDO luiz MeDeiROS

Atelier Baumgarten - recomenda-se para a confecção de fotografias de todo o tipo! 
Retratos, Grupos, Paisagens, Ampliações de imagens para Medalhões, Broches, etc.



608

Blumenau, c. 1900

Hermann Baumgarten e Família. Sentados, 
dir/esq: Hermann Baumgarten; esposa Marie 
Deeke B.; filho H. Baumgarten. De pé, esq/dir: 
Fried B.; Richard B.; Julius B.; Litly B. e Alfred 
Baumgarten. A criança, entre Marie e esposo 
Hermann, era adotada, vindo a falecer logo 
após esta data.
H. Baumgarten und Familie. Sitzend, v.l.n.r.: 
H. Baumgarten, Ehefrau Marie D. B.; Sohn H. 
Baumgarten. Stehend, v.l.n.r.: Fried B.; Richard 
B.; Julius B.; Litly B. und Alfred B. Das Kind 
zwischen Marie und Hermann war ein Adoptiv-
sohn des Ehepaares, der kurz nach Entstehung 
dieses Bildes verstarb.
Acervo / sAmmlung A. H. BlumenAu

O melhor presente de 
Natal é uma Fotografia em 
acabamento artístico do 
Atelier Fotográfico de Alfred 
Baumgarten. Pedidos para o 
Natal devem ser feitos com 
urgência.



609



610



611



612

Blumenau, 1915

Hidrelétrica do Salto do Rio Itajaí-açu. Propriedade 
da Firma Feddersen, Jensen e Zimmermann. A 1º 
de maio de 1915 entrou em funcionamento com 2 
turbinas e geradores com capacidade de 1.750 Kva 
cada um. Antes, em 1909, em Gaspar Alto, Frederico 
Guilherme Busch Senior instalara uma pequena 
usina, proporcionando assim o conforto da energia 
elétrica, propulsora do desenvolvimento comercial. 
Aqui nascia a futura Celesc. 
Kraftwerk am Fall des Flusses Itajaí-açu, Eigentum der 
Firma Feddersen, Jensen und Zimmermann. Am 1. 
Mai 1915 wurde das Kraftwerk in Betrieb gesetzt, mit 
Hilfe zweier Turbinen und Generatoren, sowie einer 
Leistung von je 1.750 Kw. Bereits im Jahr 1909 hatte 
Frederico Guilherme Busch Senior in Gaspar Alto ein 
kleines Kraftwerk in Betrieb genommen, welches 
die ersten Annehmlichkeiten des elektrischen 
Stromes und des wirtschaftlichen Aufschwunges 
mit sich brachte. Hier entstand später die Staatliche 
Stromgesellschaft Celesc.
Acervo / sAmmlung  A. H. BlumenAu
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Colônia Hansa-Hammonia

E ntre 1897 e 1898, a Sociedade Colonizadora Hanseática / Hanseatischen Kolonisations 
– Gessellschaft, teve a intenção de adquirir terras do Governo de Santa Catarina, num total de 
650 mil hectares, glebas de terras situadas em 4 zonas ao norte e nordeste do Estado. Esta área logo 

seria diminuída e foram, então, adquiridos 167.619,743 hectares. Assim distribuídos: 1ª zona, no Sertão de São 
Bento (10.012 hectares); 2ª zona, no Vale do Itapocú (ex-patrimônio do Conde D’Eu, município de Joinville, 
30.289,7 hectares); 3ª zona, no ribeirão do Cocho, município de Blumenau (985,347 hectares); e, 4ª zona, no 
Braço Norte do Rio Itajaí ou rio Hercilio, município de Blumenau (126.332,7 hectares). Além dessas glebas, 
a Sociedade também adquiriu mais 2.255 hectares de terras particulares, a maior parte (1.879 hectares) situada 
no rio Piraí -Piranga, no município de Joinville, antes pertencentes ao Príncipe de Schönburg-Waldenburg. Além 
disto, cerca de outros 5 mil hectares, terras da extinta Sociedade Colonizadores de 1849, na antiga Colônia 
Dona Francisca, nos municípios de Joinville e São Bento. Foram criados, então, 4 distritos coloniais que juntos 
formavam a Colônia Hansa da Sociedade Colonizadora Hanseática: 1. Itajaí-Hercílio, o maior e mais 
importante, no então município de Blumenau, com sede em Hammonia, centro administrativo da Colônia a 
partir de 1904 (hoje Ibirama);  2. Itapocú, em Joinville, com sede em Humboldt (hoje Corupá); 3. Sertão 
de São Bento, nos municípios de Joinville e São Bento e 4. Piraí, no então município de Joinville. O primeiro 
lote seria vendido em 30.7.1897; o local da futura sede de Hammonia fora escolhido em 8.11.1897; os primeiros 
imigrantes alemães alí chegados no final do ano de 1899. Destinada a cuidar do estabelecimento dos imigrantes, 
nos primeiros 5 anos chegaram a estas terras loteadas e reservadas cerca de 2.085 pessoas. Dados mais detalhados 
desta Sociedade Colonizadora podem ser obtidos no precioso trabalho realizado pelo Dr. Klaus Richter em A 
Sociedade Colonizadora Hanseática de 1897 e a Colonização do Interior de Joinville e Blumenau 
(Ed. UFSC & FURB, 1986). Em janeiro de 1903, o Diretor da Estação Agropecuária de Salto 
Weissbach (Blumenau), Richard Hinsch, esteve em visita a Hammonia – Colônia Hansa. Seu relato deste 
início do século XX revela vários aspectos deste distrito de Blumenau, 9 anos antes da chegada da Expedição 
Miranda na região (onde Eduardo Hoerhann era simples auxiliar), na tentativa de pacificação dos índios 
Botocudo (Xokleng ou Kaigang).  Estas impressões foram publicadas no Der Urwaldsbote de 31.1.1903  
e republicadas no Blumenau em Cadernos (março 1999), com tradução de Annemarie Fouquet Schünke.

C A P Í T U L O  I X

Hansa-Hammonia, c. 1905

Postal. Acima, rua Principal 
com a primitiva Igreja 
Evangélica e na esquina Casa 
Comercial Salinger & Co. 
Abaixo, Hotel Berg e casas dos 
primeiros moradores.
Postkarte. Oben, Hauptstraße 
mit der ursprünglichen 
evangelischen Kirche und 
Geschäftshaus Salinger & Co. 
Unten, Hotel Berg und Häuser 
der ersten Siedler.
Acervo / sAmmlung B. K. KAdletz
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Ultimamente, houve um considerável 
aumento de imigração na Colônia 

Hansa – Hammonia, e a chegada de imigrantes 
se sucede em um curto espaço de tempo. 
Além do Barracão dos Imigrantes no Stadplatz de 
Hammonia, no qual os imigrantes são alojados, 
a companhia está construindo outro em 
Índios, mais ao Norte. As terras demarcadas se 
encontram à disposição do imigrante.

O desenvolvimento da Colônia está sendo 
vagaroso, mas contínuo, e o motivo disso são 
as pessoas vindas da Alemanha, que não são 
exatamente aquelas das quais uma Colônia 
nova necessita. São senhores esnobes de pince-
nez e com bengalas, senhoras com chapéus de 
plumas, sapatos de verniz e espartilhos. Essas 
pessoas realmente não servem para desbravar 
a floresta. 

Alguns abandonam tudo depois de certo 
tempo, outros não conseguem nada, pois 
não têm nenhuma prática em serviço pesado. 
Pessoas como os serventes de lavoura da 
Pommern, são as que têm mais sucesso. Foram 
estas pessoas que vieram para Blumenau 
após sua fundação, e a elas devemos o 
desenvolvimento e bem estar da Cidade.

Há tempos atrás, tive a oportunidade de ir à 
Hansa e fiquei interessado no desenvolvimento 
da Colônia e na organização econômica dos 
colonos. Como estive lá há um ano queria 
ver o progresso que houve neste meio tempo. 

A inf raest rutu ra implantada pe la 
administração da Hansa é exemplar. Os 
caminhos, as pontes e a canalização se 
encontram em ótimo estado. Sob este aspecto 
esta Colônia está mais evoluída do que o 
município de Blumenau, que durante esta 
minha viagem ainda era administrado pelo 
Dr. José Bonifácio da Cunha. 

A narrativa a seguir ilustra a diferença 
na administração: tínhamos que passar por 
um pontilhão, mas este havia caído, em 
consequência de uma forte chuva, pouco antes 
de chegarmos. No dia seguinte tínhamos de 
transpô-lo novamente, e qual nossa surpresa 
ao vermos que já havia sido reconstruído. 

Em Blumenau teríamos que esperar meses 
para que isto acontecesse. Esperamos que 
agora as coisas mudem, já que a administração 
do município passou às mãos do Volksverein.

Se compararmos os relatos de antigos 
moradores com a atual situação da Hansa, e 
observarmos a dedicação da diretoria desta 
Colônia na manutenção de estradas, podemos 
afirmar que hoje os colonos de lá vivem num 
mar de rosas. 

Em Blumenau não havia caminhos nem 

picadas, tudo vinha de Itajaí de canoa até o 
Stadplatz, inclusive os mantimentos, e então 
eram carregados nas costas até seu destino. 
Na Hansa pode-se ir de carroça até a porta da 
casa. No entanto, observadores comentam 
que antigamente havia mais satisfação em 
Blumenau do que hoje na Hansa. Esta geração 
é menos resistente, no entanto mais exigente. 
No meu parecer a vida social na Hansa é 
bastante agitada para uma Colônia recém 
formada. Quando cheguei no hotel, havia 
uma reunião dançante de umas 30 pessoas. 
Para meu divertimento contei as garrafas que 
haviam sido tomadas, no total eram 281, e o 
proprietário do hotel afirmou que isto não 
era tanto, pois em outras ocasiões bebia-se 
muito mais. 

Fui informado que a direção da Colônia 
havia proibido o consumo de bebidas 
dest i ladas em bailes, principalmente a 
cachaça. Talvez fosse necessário também 
controlar o consumo de cerveja. Afinal, um 
jovem colono tem mais o que fazer, ele precisa 
concentrar-se para vencer as dificuldades que 
no início lhe são impostas.

Para o desenvolvimento econômico da 
Hansa e para os recém chegados é de suma 
importância a presença de colonos de 
Blumenau, que lá se estabeleceram, pois 
servem como exemplo e podem orientar os 
novatos. 

Agora que nosso município é dirigido pelo 
Volksverein, espero que tudo melhore. No 
futuro, o método de administração usado 
pelos colonos da Hansa deverá ser igual ao 
aplicado em Blumenau, isto quer dizer, a 
criação intensiva de gado, a exportação de 
manteiga e banha e talvez de tabaco. 

No momento, e provavelmente durante a 
próxima década, o colono vai poder plantar 
de tudo, e isto vai ser absorvido pelo próprio 
mercado a um bom preço, como consequência 
da imigração contínua. 

Mas será prudente preparar-se para o 
futuro, quando a Colônia estiver saturada e 
quando todos forem auto- suficientes. É por 
isso que ele precisa começar agora com uma 
boa criação de gado, e então estar pronto para 
a venda da manteiga e da banha.

Ultimamente foi dado um prognóstico 
desfavorável sobre a Hansa. Com certeza 
foi por falta de informação ou inveja. 
Argumentaram que a Colônia está localizada 
muito longe do Porto, consequentemente sem 
condições de exportar. 

Não foi considerado que a manteiga e a 
banha são produtos que, embora sejam de 

pequeno volume, têm relativamente um valor 
elevado e por isso seu transporte em carroça é 
viável. Em Blumenau existem lugares tão ou 
mais longe do Porto aonde as condições das 
estradas são piores. 

Como exemplo temos o rio Cunha, o 
Josephina, o Adda e sobretudo a extensa 
Massaranduba, que tem uma proveitosa 
exportação daqueles produtos. 

Apesar das distâncias, os habitantes destas 
regiões recebem um pagamento justo.

Com cer teza va i  haver  o mesmo 
desenvolvimento na Hansa. Esta deve ser a 
mesma opinião dos colonos blumenauenses 
lá estabelecidos, pois eles sabem como obter 
vantagens materiais. Em todo caso poderá 
ser dado um prognóstico mais favorável 
àquela, do que foi dado à Colônia Blumenau 
em sua fundação. Lá já havia estradas boas 
desde sua fundação, enquanto em Blumenau 
não existia nada. O blumenauense durante 
anos não sabia como ganhar dinheiro, e foi 
com muito esforço e sacrifício que conseguiu 
introduzir a manteiga no mercado dos 
estados do centro-sul, que até lá consumiam 
manteiga vinda da Europa. Os moradores 
daquela Colônia apenas precisam seguir 
os passos de Blumenau, usar a experiência 
desta em exportação, e com isto garantir sua 
existência. 

Mas para isto os colonos da Hansa 
precisam adquirir gado de qualidade, pois 
do contrário não obterão sucesso. Neste 
aspecto, minhas observações infelizmente 
não foram favoráveis. Os novatos, que não 
têm experiência com gado e que não querem 
gastar muito, acabam sendo enganados, 
comprando animais de má qualidade que 
ninguém mais quer. A experiência ensina que 
o colono com um rebanho ruim, dificilmente 
consegue desfazer-se do mesmo, que o levará 
à estagnação ou ao retrocesso econômico.

Na vizinha Blumenau encontra-se gado 
de boa qualidade, quase sempre a um preço 
relativamente justo. A dificuldade para 
adquirir gado consiste na falta de uma feira 
de animais em Blumenau, e o colono da 
Hansa se vê obrigado a percorrer inúmeras 
propriedades. Ele acaba ficando tão cansado 
que compra gado de má qualidade, do qual o 
vendedor está querendo se livrar. 

Esta s it uação poderá ser mudada 
facilmente se o Kulturverein se encarregar de 
criar uma central de compra e venda, desse 
modo atenderiam todos a contento. Isto 
seria o primeiro passo para a instalação de 
uma feira de gado, que se faz tão necessária.
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Eu quase não vi árvores frutíferas na Hansa, 
nem sequer recém plantadas. As frutas são 
muito importantes no nosso clima, elas fazem 
bem à saúde e são essenciais na alimentação. 
Muitas doenças poderiam ser evitadas, 
principalmente nos habitantes do interior, 
se o colono logo no início plantasse algumas 
árvores frutíferas e continuasse fazendo isto 
nos anos subsequentes.

As condições das escolas são bem melhores 
do que na maioria dos distritos de Blumenau. 
Dr. Aldinger, administrador da escola colonial 
Palmenhof, assumiu a direção da mesma. Com 
isto a Colônia tem um ganho muito grande, 
e isto só pode avaliar quem conhece as 
dificuldades que as escolas alemãs têm no 
exterior, principalmente numa Colônia recém 
instalada.

Dr. A ld inger também fundou uma 

biblioteca para suprir a falta de cultura, a 
qual os habitantes estavam expostos. Ouvi 
dizer que esta biblioteca é muito procurada 
aos domingos. Sem dúvida, Dr. Aldinger, 
com sua força de vontade e idealismo, é 
indispensável à Colônia.

Ele não apenas é filólogo, mas também 
teólogo, e assumiu a direção da igreja sem se 
importar com a remuneração.

Lá existem muitas queixas contra o serviço 
postal, mas ninguém sabe ao certo quem é 
o culpado. Uns afirmam que é a agência de 
Indaial, outros dizem que é lá mesmo. Eu não 
tenho opinião a respeito, apenas faço menção 
para que as partes competentes tomem 
conhecimento.

Estas são de um modo geral minhas 
impressões sobre a Hansa. Eu acredito que esta 
Colônia terá um desenvolvimento próspero.

Hansa-Hammonia, c. 1910

Hammonia. Colônia Hansa. Casa de madeira 
construída com costaneiras e telhas de tábuas. 
Hammonia. Hansa-Kolonie. Aus halbrunden 
Brettern und Holzziegeln gebautes Haus.
Acervo / sAmmlung A. H. iBirAmA
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Hansa-Humboldt (Corupá), c. 1905

Jakob Schwanda, trabalhador-pioneiro, na Sociedade Colonial da Lavoura em Santa 
Catarina, Sul do Brasil. Carl Friedrich Deeke, Capitão das guardas em proteção 
aos índios era casado, desde 1860, com Christiane Krohberger, irmã do Eng. 
Krohberger (com quem viajou da Alemanha para o Brasil). Grande conhecedor do 
mato, prestou, sob este aspecto, relevantes serviços à colonização. Faleceu em 
6.7.1895; sua esposa em 11.4.1897. Tiveram 6 filhos: Marie (1861-1947), casada 
com Hermann Baumgarten; Fides (1863-1929), 1o Tabelião de Blumenau; Félix 
(1866-1948), caçador e lavrador em Rio do Sul; Caetano (1868-1951), agente de 
terras, Inspetor e Delegado; Fritz (1870-1946), viveu em São Paulo; e, José Deeke 
(1875-1931), Diretor das Colônias Hanseáticas, casado com Emma Rischbieter 
(1885-1950). 
J. Schwanda, Pionierarbeiter in der Landwirtschaftlichen Gesellschaft  
S. Catarina, Süd-Brasilien. C. F. Deeke, Hauptmann der Indianer-Schutzwache.  
Seit 1860 mit C. Krohberger verheiratet (Schwester des Ing. Krohberger), mit 
welcher er aus Deutschland nach Brasilien auswanderte. Als großer Kenner des 
Urwalds leistete er der Kolonie beträchtliche Dienste. Er starb am 6.7.1895, gefolgt 
von seiner Ehefrau (11.4.1897). Aus der Ehe entsprangen 6 Kinder: Marie  
(1861-1947), verheiratet mit H. Baumgarten; Fides (1863-1929), erster Notar in 
Blumenau; Félix (1866-1948), Jäger und Landwirt in Rio do Sul; Caetano  
(1868-1951), Land-Makler, Steuereintreiber und Polizeikommissar; Fritz (1870-1946), 
lebte in São Paulo; und José (1875-1931), Direktor der Hanseatischen Kolonien, 
verheiratet mit Emma Rischbieter (1885-1950).
Acervo / sAmmlung B. K. KAdletz Carl Friedrich Deeke (1829-1895)
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Hansa-Hammonia, c. 1908

Igreja Evangélica e Colônia Hamburguesa.
Evangelische Kirche und Hamburgerhof.
Acervo / sAmmlung B. K. KAdletz

Cartão utilizado nas escolas para ensino.
Im Schulbetrieb verwendete Lesekarte.

Hochmut kommt vor dem Fall. 
O orgulho precede a queda.
Acervo / sAmmlung m. mArcHetti

Hammonia no Brasil, 15.11.1908
Augúrios para a Santa Festa do Natal e virada do ano. 
Cordiais saudações, Johannes
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Hansa-Hammonia, c. 1908
Cartão Postal enviado para a Alemanha pelo Pastor Aldinger:

“L. G. Ephoras! Após quase dois anos passo 
a responder-lhes em boa hora, tendo me 
certificado do seu endereço. Espero que na 
próxima primavera possa estar aí para rever 
os velhos amigos. Cordiais saudações à 
esposa, da Escola! Aldinger.”

Nach Deutschland gesandte Postkarte von Pfarrer Aldinger:

“L. G. Ephoras! Nach fast zwei Jahren 
antworte ich Ihnen zu guter Stunde, nachdem 
mir Ihre Anschrift bestätigt wurde. Ich 
hoffe, im nächsten Frühling in Deutschland 
meinen alten Freund wiedersehen zu können. 
Herzliche Grüße von unserer Schule an Ihre 
Gemahlin! Aldinger.”
Acervo / sAmmlung B. K. KAdletz Pastor Paul Aldinger (1869-1944)

Cantemos louvor à nova pátria Brasil.
Que um gentil laço de amizade abrace  
sempre a ambos - à velha e à nova pátria,
façamos a nossa homenagem!

Nun singt dem neuen Heimatland Brasilien,
O, möchte doch ein freundlich Band
Um beide stets sich schlingen!
Dem alt’ und neuen Vaterland
Ein Lebehoch wir bringen!
   DR. paul alDingeR



619

Hansa-Hammonia, c. 1910

Nova Bremen, Igreja de Melanchton 
(Philipp Melanchton, 1497-1560). 
Ao lado, Richard Hinsch e esposa. 
Hinsch era Diretor da Estação 
Agropecuária de Salto Weissbach.  
Sua narrativa sobre os primeiros anos 
da Colônia Hansa-Hammonia está nas 
páginas 614 e 615.
Melanchton Kirche in Neu Bremen  
(P. Melanchton, 1497-1560). 
Bild rechts: Richard Hinsch und Ehefrau. 
Hinsch war Direktor der Landwirtschaftlichen 
Station in Salto Weissbach. Seine 
Beschreibung der ersten Jahre der Hansa-
Hammonia-Kolonie findet sich in den Seiten 
614 und 615. 
Acervo / sAmmlung A. H. iBirAmA

Clínica de Naturologia - “Salto”. Localização alta, 
saudável e arejada. Métodos de terapia: curas com 
águas frias e quentes, banhos à vapor e de luz, ar 
e sol. Dietas e massagens. Disponível literatura de 
Naturologia. O Coordenador, Richard Hinsch.
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Hansa-Hammonia, c. 1930

Xilogravura de Ditmar Hilmers. Ao fundo Igreja Evangélica; abaixo à esquerda Deutsche 
Schule Hammonia; prédio maior na esquina ao centro, Intendência; abaixo da Igreja, 
Filial Casa Comercial Gustav Salinger; na rua, à direita, Hotel Hansa; depois a Casa 
Comercial Alfred Schlorke; à direita ponte baixa sobre o Itajai do Norte (Hercílio). 
Hozdruck von Ditmar Hilmers. Im Hintergrund, Evangelische Kirche; unten, Filiale 
des Geschäftshauses Gustav Salinger. Links, Deutsche Schule Hammonia; größeres 
Gebäude am Eck – Gemeindeverwaltung. Rechts - Hotel Hansa, Geschäftshaus Alfred 
Schlorke, Ganz rechts, Niedere Brücke über den nördlichen Itajaí-Fluss (Hercílio).
Acervo / sAmmlung  m. mArcHetti

3.000 Terrenos à Venda nas Colônias Hanseáticas - Hammonia e Hansa.
Visitar é melhor que perguntar! Cia. de Colonização Hanseática.
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Eduardo Hoerhann 1914

A o contrário dos índios Botocudo de Santa Catarina, que viviam e viam parte de 
seus itinerários a partir das florestas virgens das cabeceiras do Rio Itajaí-açu em 
direção ao mar, nós faremos esta viagem na via inversa, que é afinal o itinerário 

dos europeus que chegaram a esta parte da América: do mar, da foz do Rio Itajaí para os 
confins do interior rio acima. Isto quer dizer que vamos fazer um mergulho, conhecê-los 
então um pouco mais de perto, a esses índios selvagens de Santa Catarina, os Botocudo, 
como viveram até 1914 e até meados de 1930. Claro, um pouco, bem pouco, mas mais 
do que se conheceu e revelou sobre eles até hoje. Alguns destes índios terão aqui seus 
nomes tribais divulgados pela primeira vez aliados às suas imagens, bem como alguns 
aspectos de suas vidas. Deixarão assim o reino do esquecimento e da imaginação para 
serem conhecidos como pessoas, passando a ter identidade. E, além deles, vamos ampliar 
o conhecimento sobre o Pacificador, Eduardo de Lima e Silva Hoerhann. Eles remaram 
contra o curso da História, fazendo-a parar por um tempo. O curso da colonização e da 
civilização dos brancos subiu o Rio Itajaí, os índios tentaram impedir, Eduardo procurou 
dar razão e equilíbrio aos cursos antagônicos rio acima x rio abaixo. Permanece bem 
pouco conhecida esta parte da história regional, os seus personagens, seus papéis e os 
episódios cruciais que vieram a formar algumas de suas cidades. Quase nada se sabe 
da micro-história que se foi costurando para dar no Vale do Itajaí de hoje. A roda da 
História seguiu seu curso. Todos têm e ninguém tem razão. 

Um pouco de justiça reparadora faríamos aos que desciam o rio rumo ao mar, aos 
seus ocupantes imemoriais que eram chamados de Botocudo, se o Rio Itajaí-açu fosse 
conhecido como NGÔIO-MBANG - ÁGUA GRANDE. E o mar, onde ele desemboca, 
de NGÔIO-UVÁI - ÁGUA DO HORIZONTE -, tal como eles os chamavam e 
cultuavam1.

MaRCOnDeS MaRCHetti

O Senhor é de fato um homem extraordinário, cujas habilidades intelectuais só se encontram entre os 
grandes professores das nossas melhores universidades.

gRegORy p. uRban, pROFeSSOR-antROpólOgO na univeRSiDaDe De penSilvânia, eM CaRta paRa eDuaRDO HOeRHann, 24.11.1975.

Trata-se, sem dúvida, do melhor, do mais instruído e mais competente encarregado de Posto que conheci... 
esse homem tem uma experiência incomparavelmente maior e mais preciosa que a de qualquer etnólogo... 
vive há quarenta anos com os Botocudo, fala fluentemente sua língua. (…) Ele era o último exemplar da 
primeira leva de oficiais recrutados por Rondon para trazer os índios à civilização. (…) Ouvi dele palavras de 
incrível amargura: “se era para vê-los morrer assim melhor fora ter deixado completar o seu extermínio à bala 
pelos Martinhos e Zé Bentos” (…) “Tenho um arrependimento negro de ter tirado esta gente da mata... para 
que pacificá-los se não os poderíamos proteger?”

DaRCy RibeiRO, eM os ÍnDios E a civilização e eM SeuS DiáRiOS De CaMpO e SuaS MeMóRiaS.

O meu Destino! Que coisa engraçada é a vida - esse arranjo misterioso de lógica impiedosa visando algum 
desígnio fútil. O máximo que dela se pode esperar é um certo conhecimento de si mesmo - que chega tarde 
demais - uma safra de remorsos inextinguíveis... Se é essa a forma de sabedoria suprema, a vida é um 
enigma ainda maior do que pensam alguns de nós.

JOSepH COnRaD, eM coração Das trEvas.

Cóovi Capitão, 30.11.1935

Macuco (Uvô)
Acervo / sAmmlung  m. mArcHetti

Eduardo Hoerhann (1896-1976)
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Sempre nos pareceu injusto e precário 
não se ver em Eduardo Hoerhann o 

interventor decidido que, nesta ocupação 
territorial do Vale, por convicção e decisão 
pessoal, num momento precoce de sua vida 
e da história da formação de Santa Catarina, 
no cumprimento de seu dever, estabeleceu um 
diálogo e uma negociação mínima entre os 
dois grupos antagônicos - imigrantes e índios 
- que combatiam com temerária proximidade, 
povoada de estranhamento mortal, nas frentes 
colonizatórias. O que fez então resultou na 
depois chamada Pacificação, isto é, no fazer 
a paz.2

A Pacificação, para os que não entendem, foi 
a dos índios, para os que entendem, foi a deste 
conflito brutal, no qual é inescapável reconhecer 
que o povo mais primitivo resultaria eliminado. 
O que, felizmente, por suas ações e por bem 
pouco, não aconteceu.

Ele entendeu, já aos 18 anos, que somente 
com o destemor da presença física direta e do 
diálogo forçado, frente a frente com os índios, 
mesmo que a vida estivesse na balança, é que 
seria possível esta negociação mínima.

Não seria tocando no gramofone hinos 
patrióticos diante do hasteamento matinal da 
bandeira nacional no acampamento, ou fazendo 
discursos numa canoa subindo e descendo o 
rio, ou com promessas de religiosos dirigidas 
às selvas, que estes índios se curvariam à 
superioridade dos brancos. Não seria dando fé 
a um mirabolante plano que circulou no Estado, 
que defendia que uma embaixada de brancos 
teria sucesso na capital da República desta tribo, 
rio acima, nos pés do Morro Tayó, firmando um 
tratado de paz com o governador dos Botocudo.

Não seria com estas ingênuas iniciativas que 
eles seriam encontrados e acreditariam nas boas 
intenções dos invasores do seu território.

Reconhecer a precariedade da situação 
encontrada pelo resoluto jovem Eduardo 
na história destes acontecimentos parece 
ser o ponto de partida para estabelecer uma 
apresentação do personagem que mudou o 
curso dos acontecimentos no Vale do Itajaí. Só 
muito recentemente começa-se a perceber que 
foram suas ações obstinadas que determinaram 
a paralisação da mortandade de brancos e 
índios. Isto em relação à colonização do Vale 
do Itajaí. 

No sentido geral da Nação, deram a 
credibilidade e os fundamentos para novas 
iniciativas de política pública indigenista, é 
certo que intuitivas, idealistas, burocráticas 
e centralizadas, de resultados frustrantes e 
muito precários. Mesmo assim, e sempre sob 

severo antagonismo, ele obstinadamente lutou 
e contribuiu para que estas políticas inaugurais 
se firmassem, e elas foram consideravelmente 
melhores do que aquelas que se propunham 
até aquele momento no Brasil com relação ao 
tratamento da questão dos índios. Assim, daqui 
da selva distante de Santa Catarina para o Rio de 
Janeiro, construindo a caminhada praticamente 
solitária nas picadas da mataria, fez Eduardo 
Hoerhann mais pela causa da humanização das 
relações entre brancos e índios, numa situação 
limite, do que qualquer outro fizera até então 
ou faria dali em diante.

Qual era o ambiente proponente da 
nobilíssima empreitada? Deve-se lastimar que, 
como em tudo no país, os solenes discursos 
oficiais proclamavam mais amadorismo 
fortemente ideológico do que direções 
fundamentadas em conceitos acreditados e em 
conhecimento prévio.

Sempre se pregava uma espécie de ampla 
religião messiânica com os mais altos objetivos 
idealistas. No entanto, apesar das dramáticas 
lições cotidianas que se sucediam em seu 
trabalho, em sua história no Vale do Itajaí, 
Eduardo manteve-se fiel aos ideais humanistas 
básicos de Rondon e dos positivistas a quem 
devia sua formação, e a sua saga conta, ou deverá 
um dia contar, muito desta parte da história da 
civilização brasileira.

Ele foi renegado pelos seus, pelos brancos, 
pelas ciências humanas das academias, pelos 
índios e seus descendentes, sem que, de verdade, 
se conheça minimamente a incrível história 
que protagonizou, num equívoco que não 
concordamos em manter.

Analisá-lo sob as circunstâncias e perspectivas 
do presente é o erro mais comum que se vem 
cometendo, desconsiderando o ambiente e as 
condições com que se deparou em sua vida 
e em seu trabalho. As condições objetivas da 
sua época, os contextos gerais do início do 
século XX, ditaram as possibilidades de suas 
realizações e a sua condição de equacionar os 
conflitos que enfrentava.

Imaginemos os desacertos se, daqui a 30 
ou 50 anos, aqueles de nós que deixarem 
memória de sua hora em cena forem avaliados 
pelas circunstâncias daquele momento futuro 
e não pelas contingências do presente. As 
circunstâncias do presente explicam e, muitas 
vezes, podem justificar os personagens. Só um 
futuro isento poderá mais ou menos avaliá-los.

Ao propor contar parte da história de 
Eduardo Hoerhann, caminhamos entre duas 
vertentes: a de apresentá-lo como o herói 
civilizatório e pacificador do choque entre 

índios e brancos na penetração do Vale do Rio 
Itajaí ou como um herói literário de Joseph 
Conrad neste Vale do grande Rio Itajaí, que 
foi o seu Coração das Trevas. Um conradiano que 
fugiu da civilização aos 16 anos para “morrer 
se preciso for, matar nunca” daqueles idealistas 
do começo do século XX que, sob a influência 
de Rondon e seus seguidores, positivistas e 
humanistas armados com a razão, a moral e a 
ciência, pregavam serem capazes de salvar os 
seres humanos da barbárie.

Por inclinação pessoal, somos levados a 
valorizar a segunda hipótese ao lado da história 
formal e pública da sua vida, não só por amor 
e gratidão à grande literatura de Conrad, mas 
por conhecermos com proximidade o seu 
caráter aventureiro e romântico e os infindáveis 
dramas do curso da sua vida e da sua história: 
um singular herói dos começos do século XX, 
quando se desenhava o Brasil republicano. 
Sabemos como exemplo que a grande lâmina 
de lança, em pedra, que encima o seu solitário 
túmulo no Cemitério Municipal de Ibirama 
- Calmo bloco caído de um desastre obscuro, / Que 
este granito ao menos seja eterno dique, / Aos vôos da 
Blasfêmia esparsos no futuro, bem poderia estar 
invertida e apontada para ele mesmo, para o seu 
coração, e que o romântico e fatalista epitáfio 
ali gravado só é verdadeiro em parte, pois quem 
sabia de seus feitos nas selvas de Santa Catarina 
guardou-os no tumulto de sua história3.

Ter em mãos o acervo memorial e fragmentos 
dos arquivos pessoais produzidos por um 
personagem assim, que não pediu licença 
nem copiou modelo anterior de ninguém para 
construir seus compromissos de vida, acrescenta 
à inquietação um complexo dilema afetivo. 

Um dilema que resulta num drama, a 
impressão de poder ter o controle e alertá-
lo do destino da sua vida intervindo nos 
acontecimentos, como se permitem os 
fascinantes narradores nos livros de Conrad, 
que ora são guias dos personagens, ora vêem 
suas vidas mudar por força deles. E ainda com 
um outro drama, que é próprio da abordagem 
revisionista assumida desde já neste Capítulo, 
sabendo que, ao propor a tênue justiça das 
correções, só se acrescentarão mais razões 
para alimentar os ressentidos de sempre. 
Revisionista, sim, porém não para criar ou nutrir 
mitos, mas por dever de denunciar preconceitos. 
Aludir a Conrad faz lembrar a novela Coração das 
Trevas, que narra as desventuras de um emissário 
avançado do progresso enviado pelo Império 
Britânico aos confins do Congo, um complexo 
personagem que sobe um rio até se destruir em 
choque com o mundo primitivo4.
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Algo nos dizia que a aventura deste nosso 
herói, este Hoerhann meio austríaco, meio 
inglês, nascido no Brasil e convicto da sua 
brasilidade, toca na aventura daquele Sr. 
Kurtz , inglês de nome alemão, “fabricado 
pela Europa inteira”, pois ambos diziam e 
acreditavam que cumpriam seu papel e ambos, 
assim, consumiram a mecha de suas vidas5.

Algo segue nos dizendo, ainda hoje, que 
esses dois destinos têm muito mais em comum 
do que alguém poderia imaginar, com a vida 
do nosso personagem vivida em insolente 
desafio à ficção - mesmo aquela possível 
na imaginação conradiana - e com a ficção 
de Conrad, na sua densa e absoluta novela 
de aventura, capturando o cerne da novela 
eduardiana por antecipação, posto que este 
acreditou, sim, que os índios eram dotados 
de uma humanidade aparentada com a dele, 
mesmo que vivendo na noite das primeiras 
eras: pré-homens que ele sonhou tornar em 
pós-homens. 

Viveu para dar conta desta meta ou para 
morrer acreditando nela. 

Ninguém mais que ele, um insigne 
conradiano, como dissemos. 

Assim, estes fragmentos de realidade da sua 
vida, arbitrariamente selecionados, supondo 
mostrá-lo mesmo que em viés, talvez o 
mostrem e signifiquem conhecê-lo um pouco 

mais, tanto quanto à sua história e à história 
da colonização do Vale do Itajaí, Blumenau 
acima. 

Quase sem exagero se poderia dizer que 
lançam luz em acontecimentos da noite do 
esquecimento.

O império brasileiro da Ordem e Progresso 
seduzira nosso jovem herói (nascido em 1896 e 
que, aos 15 anos, com a idade alterada, entrara 
no Serviço de Proteção aos Índios), colocando em 
suas mãos, no dia da sua partida - 6 de junho de 
1912 -, na Estação Central do Rio de Janeiro, 
uma poesia que a ficção da novela não ousaria 
propor, dedicada “Ao Sertanista Eduardo de 
Lima e Silva Hoerhann, partindo para o Gentio do 
Sul como Auxiliar da Expedição Miranda”, que 
abria com a máxima emulação encontrada 
em Castro Alves: “conduza a Deusa o Peregrino 
Audaz”, e seguindo com a síntese ideal, nesta, 
reconheçamos, sincera versificação:

Partes para o Gentio, Amigo, partes 
Para a Glória talvez, talvez a morte.
Mas se morreres... - gloriosa sorte 
A tua, se, com ele, o bem repartes!

És moço, és bom, és generoso, és forte, 
E do sportsman possues todas as artes;
Mas te não fartes nunca, ah! te não fartes
De lhe ser bom: - “Ser bom”, seja o teu norte.

Hansa-Hammonia, 1912

Expedição Miranda, no rio Plate: (1) Manoel 
Tavares da Costa Miranda, chefe da Secção; 
(2) Dr. Raul Abbott, inspetor de Santa Catarina; 
(3) Tenente Raymundo, encarregado do Posto 
Rio do Veado; (4) Eduardo Hoerhann.
Expedition Miranda, am Plate-Fluss: (1) M. T. 
da Costa Miranda, Bezirkschef; (2) Doktor R. 
Abbott; (3) Leutnant  Raymundo, Vorsteher des 
Posten Rio do Veado; (4) E. Hoerhann.
Arquivo PessoAl / PersönlicHe sAmmlung m. mArcHetti



624624624

Possuía o silvícola esta terra...
E moveu-lhe o “emboaba” crua guerra 
De extermínio, em prol da Cristandade!

Confinou-o no seio da floresta...
Trá-lo, feliz, para o convívio em festa
Da Ciência, em pleno amor da Humanidade.6

Poderiam seus patronos da elite intelectual 
do Exército e daquela arregimentadora 
inteligência positivista brasileira da transição 
do Império para a República, e da afirmação 
desta, ter previsto o Gentio que ele encontraria 
no Sul? E que, para tratar com eles, não havia 
antecedentes, manuais, recomendações nem 
pressupostos, afora a regra da idealizada 
proteção a qualquer custo? E em que fatal 
linha de equilíbrio teria seu sinalizado de 
andar ao lidar com as frentes da colonização 
em conflito aberto com os índios e, mais 
que isto, imaginariam como poderia alguém 
conter o tumultuado império da política, dos 
negócios, do comércio e da opinião pública - 
estes ramos da civilização e do progresso - que 
se firmavam arrastando e seguindo os passos 
da Colônia de Blumenau, que avançava pelo 
Vale do Rio Itajaí acima?

Poderiam eles ter mantido o jovem enviado 
na ignorância sobre a infernal burocracia 
estatal plantada, que dominava todos os 
gabinetes e repartições de governo, pronta 
a alargar e a assumir o comando do uso e da 
aplicação dos recursos públicos em qualquer 
plano ideal? Poderiam confessar que (como 
eles) esta burocracia nada sabia da nobre tarefa, 
mas tinha a arrogância de ditar as regras?

Eduardo assumiu assim o caminho de sua 
vida, pela porta pela qual poucos entram, 
deixando de lado todas as esperanças anteriores.

O grande Cacique que o pacificou - inversão 
assumida, de fato vivida e sempre afirmada 
por eles - e o adotou, por pertencimento 
da coisa bem domada, cujo nome, quando 
ele o pronunciava, soava repleto de alusões 
legendárias e afetivas fluindo como o Rio Itajaí, 
como se contivesse a própria história ideal 
do povo Botocudo - Kusúgn Ngáklãng Caniá-hêe 
Cambê-tschúje7 -, tinha suas razões para alguma 
vez ter acrescentado ao nome tribal que lhe 
deram de Katanghára - cabriúna, a madeira 
que não quebra, em botânica Dalbergia nigra, 
um doce nome que ele nunca esqueceria - o 
apelido adicional de Mêng-lêe, o Onça-Pintada, o 
invencível animal das florestas, em reverência e 
em culto aberto à coragem, onde quer que ela se 
apresentasse. Assim, o nome tribal de Eduardo 
Hoerhann, desde o começo da pacificação, 
ficou sendo N´dúardu Katanghára Mêng-lêe8.

Eduardo, após o contato, como índio, 1915.
Eduardo, nach Kontaktaufnahme, als Indianer, 1915.
Acervo / sAmmlung idelí KuBin sArdá
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Uma bela legenda testemunhada com 
detalhes por Eduardo sobre os grandes dias 
do pai deste Cacique, o velho e temido Vêitschá, 
dá conta de que ele conversava muito, em 
particular, com a Cobra-Coral Grande - a Pôn-
Kút-tschôn-Mbâng -, cobra belíssima e inofensiva, 
que todavia era imune ao veneno de todas as 
outras cobras que ela devorava, e que devia ser 
protegida, sob pena de Pôn-nê-ma - o terror - 
entre eles. Esta cobra era uma verdadeira amiga 
deles, uma parente que nunca os deixava sem 
avisos. Ela era a novidadeira da tribo e previa os 
grandes acontecimentos, que contava baixinho 
para ele com avisos e sábias instruções, a fim 
de que ele então os transmitisse à sua gente. 
Estavam bem gravados na memória de todos 
as previsões e alertas que ele transmitira, de 
um grande e devastador ataque de Martinho 
Bugreiro e seus homens, em 1906, no qual 
foram dizimados jovens, mulheres e crianças, 
bem como da extraordinária aparição da 
ameaçadora estrela com rabo de tamanduá 
gigante que chamaram Glínk-zãnla mbuma, a 
estrela do fim do mundo: Vêitschá anunciara 
algo fora da astronomia deles, a aparição do 
Cometa Halley, em maio de 1910. Notícias 
impossíveis de terem vindo do mundo dos 
brancos.

Segundo apurou e escreveu Eduardo, a 
Pôn-Kút-tschôn Mbâng, esta Cobra-Coral Grande, 
fora uma criatura especial de Patäe-ma, o Deus 
criador primordial deles, cansado e enfastiado 
depois de muitas criaturas perfeitas. Patäe-ma, 
por distração, para divertir-se um pouco, quis 
criar um ser que contradissesse a natureza, um 
ser de bondade, de beleza extrema, todavia 
sem defesas, sem presas, sem venenos. Com 
suas cores rutilantes, esta cobra é como uma 
pedra de luz no mais escuro lugar da floresta. 
Sem defesas, mas foi por Ele dotada de dons 
especiais, o da Previsão e o da Onisciência, para 
servir e avisar com antecedência e detalhes o 
que de bom ou ruim viesse para o Homem, 
que, à força desses favores, aprenderia a estimá-
la e respeitá-la. 

Foi dotada também do dom da imunidade 
aos venenos de todas as outras cobras e 
animais peçonhentos, dos quais se alimentaria. 
Conclui Eduardo: “Assim falou Patäe-ma: Terão 
os Kaingang de te aceitar, como a um de sua 
família, e te adorar, como a mais perfeita e a 
melhor criatura de minha vasta e multiforme 
lavra”. Um Kaingang matá-la era cometer um 
ato aterrorizante, Pôn-nê-ma9.

O filho de Kusúgn Ngáklãng com Kóotá 
Kunhant-pan, de nome Kóo- mrêm Zú-Nhíidn 
Maneta, herdou Eduardo em adoção do pai 

e, tão logo compreendeu o drama que seu 
povo vivia, reconhecendo o fatal universo 
de interesses que os cercavam, tornou-se um 
aliado muito dileto dele. Antes de morrer, 
convocou a tribo e apelou para que ficassem 
sob a proteção de Eduardo, o único verdadeiro 
amigo deles, a única proteção confiável que 
existia (suas razões foram detalhadas por 
Darcy Ribeiro). Talvez tenha enfim entendido 
que, de verdade, fora ele que os adotara. Ficou 
conhecido como Kam-rêm, pelas inúmeras e 
repetidas cópias, boas e más, de seus retratos 
feitos pelo pintor alemão Franz Richard 
Becker, que circularam pelo Vale do Itajaí e 
pelo Estado depois da pacificação. Sua mulher 
chamava-se Káckzule Kút-tschó10.

Num dos ataques do tristemente célebre 
caçador de índios Martinho Bugreiro, sua irmã 
de nome Koricrã foi feita prisioneira, levada 
com outras crianças índias para Blumenau e ali 
entregue para ser criada pela família do Médico 
Hugo Gensch, tornando-se uma personagem 
muito marcante da história regional. O Dr. 
Gensch recebeu Koricrã não para ser uma futura 
doméstica. Contra tudo e todos, adotou-a como 
filha, deu-lhe o nome de Maria Gensch e a 
instruiu a toda velocidade, antecipando uma 
ideia de inclusão interétnica, a qual, supunha, 
iria atenuar a enorme rejeição existente contra 
os povos indígenas na colonização do Vale do 
Itajaí, no Estado e no País. O Médico relata 
a experiência da adoção e da educação num 
texto que faz publicar na Alemanha, com 
um pequeno Dicionário Botocudo. Blumenau em 
Cadernos publicou sua tradução pelo Dr. Cesar 
Zillig, Tomo 53 no 2, 3, 4, 5 e Tomo 54, 1. Uma 
feliz conjugação de circunstâncias por uma vez 
se apresenta. Eduardo estuda esse dicionário 
quando chega a Hammonia, em 1912, e 
em Blumenau, diretamente com Koricrã e 
com outras índias adotadas, aperfeiçoa o 
entedimento de palavras chave da língua do 
grupo Botocudo. 

Vale-se disso no primeiro encontro de 
1914. Os índios, muito assustados, poupam 
sua vida quando o branco expressa suas 
intenções perante eles em sua língua.

Hugo Gensch é mais um dos personagens 
enigmáticos da Colônia, movido por razões 
que não foram ainda estudadas. Médico 
e meio cientista, chega a Blumenau em 
1896 e logo se envolve em disputas com os 
concorrentes da Medicina, e é adotado por 
um dos dois jornais influentes, o Blumenauer 
Zeitung, onde monta trincheira contra o 
Der Urwaldsbote. Agrediam-se publicamente, 
com regularidade, os que viam nos bugres 

o impedimento do progresso e os queriam 
bem longe, escorraçados ou mortos, e 
os que, adeptos e seguidores de Gensch, 
advogavam a adoção das crianças aprisionadas 
pelos bugreiros liderados por Martinho, 
defendendo que podiam ser civilizadas e não 
mortas. Elas e os índios. Ler com atenção sua 
Monografia, que escreve por anos a fio e leva 
para ser editada na Alemanha e apresentada 
em Viena, no XVI Congresso Internacional de 
Americanistas, em 1908, e confrontando-a 
com os acontecimentos do período, amplia 
consideravelmente a compreensão da história 
da colonização do Vale. Não se pode dizer que 
Gensch fosse tímido, pois mesmo como leigo, 
enfrentou os estudiosos da etnografia. Sua 
monografia abre com reparos ao luminar Karl 
von den Steinen, dirigente da seção americana 
do Museum für Völkerkunde Berlim e que vai 
encontrar em Viena, mais adiante. Steinen 
estivera na Colônia Blumenau, anos antes 
e escrevera sobre os índios. Aqui o Doutor 
Hugo Gensch, e nós também, cruzamos com 
um outro homem notável, mais um herói 
conradiano, que vinha comocionando Santa 
Catarina quanto à colonização promovida 
pelos alemães, pela forma brutal como 
tratava os indígenas Kaingang e Xokleng. Nesta 
história e na História personagens aparecem 
e desaparecem. Vamos ressuscitar para a 
História brasileira este, como é nosso dever. 
Alberto Vojtěch Frič faria a honra de sua 
eminente família em Praga. Preferiu, aos 19 
anos, fazer a honra à aventura e à crença em 
si mesmo. 

Eduardo Hoerhann (1896-1976)
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Em 1901 embarca para a América do Sul 
para coletar botânica, comissionado por 
orgulhosos Museus etnográficos alemães, 
ávidos por vencer a corrida de exibição das 
coleções testemunhais das exóticas Colônias 
produzidas pelas potências européias mundo 
afora. Professor von der Steinen era seu 
contratante ao lado do Hamburguises Museum 
für Völkerkunde. O jovem Frič era muito 
talentoso e custava pouco. Da botânica, no 
Brasil, Frič, conhecendo tribos indígenas, 
deriva para incluir seus artefatos, outra 
paixão ainda mais apreciada pelos etnólogos 
e antropólogos alemães e europeus e por suas 
instituições. Muito chocado com o que via, 
tomado por compaixão civilizada, torna-se 
denunciador destas brutalidades. Quando 
os fundos de seus contratos quebram e suas 
tentativas de remeter sua vasta coleção de 
artefatos falham, sem saída e sem dinheiro, 
vai para Florianópolis, em 1907, fazendo-se 
contratar como Pacificador dos Índios, pela 
nascente Liga Patriótica para a Catequese 
dos Silvícolas, formada por livres pensadores 
maçônicos e positivistas. Denuncia em artigos 
veementes as barbáries praticadas livremente 
contra a população indígena nativa em Santa 
Catarina. Embarca para Blumenau. Ali se 
choca com todos, inclusive com Gensch, 
acusando-o com os demais adotantes como 
compradores de índios escravizados. Num 
certo sentido poderiam ser aliados, mas Frič 

radicaliza. Koricrã, de uns meses para aquele 
momento, já Maria Gensch, era, portanto, 
uma índia escravizada. O bondoso Gensch, 
ridicularizado por seu humanismo na Colônia, 
alia-se aos demais contra Frič. Este sobe o 
Vale do Rio Itajaí e vai adquirindo troféus 
guerreiros dos Botocudo junto aos colonos, 
inclusive um tacape que matara um auxiliar 
de Martinho. Não temia mostrar de que lado 
estava. Frič começava a entrar para valer 
na história do indigenismo brasileiro. Pois 
bem, cada um por seus motivos, embarcam 
em 1908, os dois para Viena, rumo ao XVI 
Internacionalen Amerikanister- Kongresses. Gensch 
com seu livrinho explicando os méritos e 
a crença na adoção humanitária e Frič para 
desafios inimagináveis então. 

Diante da atônita assembléia, Steinen 
inclusive, e dos dirigentes dos Museus e das 
sociedades antropológicas, com suas famosas 
coleções predatórias de povos e de culturas 
primitivas caídas na marcha colonizatória, e 
dos doutores e dos mais eruditos professores, 
Frič derruba o Kongresses. Acusa-os por 
omissão, que legitima a barbárie exploratória 
impiedosa com os povos primitivos no avanço 
de ocupação de territórios pelas Colônias 
européias. Testemunha com detalhes o caso 
da colonização alemã em Santa Catarina. 
Dissemos derruba o Congresso. Moralmente 
claro, pois é expulso com um elenco de 
acusações ressentidas, muito indignas. 

Eduardo em meio aos índios, temerosos  
diante do aparelho fotográfico, após   
o primeiro contato, 1916.
Eduardo unter Indianern, die ängstlich den 
Fotoapparat betrachten, nach dem ersten 
Kontakt  im Jahr 1916.
coleção / sAmmlung m. mArcHetti
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Baseadas nas cartas que o irado Gensch 
remetera para seus correspondentes meses 
antes. No entanto, suas denúncias ganham 
a Imprensa alemã e européia, envergonham 
o mundo de fantasia dos sábios de gabinete, 
obriga a representação brasileira a trazer 
o assunto em seu retorno. Aqui o assunto 
transborda, ganha a Imprensa, constrange o 
respeitado etnólogo Hermann van Ihering, 
Diretor do Museu Paulista e, na sequência, em 
1910 é criado o Serviço de Proteção aos Índios. E, em 
1912, outro jovem da estirpe de Frič embarca 
no Rio de Janeiro, para cuidar dos indios no 
Sul, o nosso biografado neste ensaio, Eduardo.

E Frič? Saindo da realidade para entrar na 
ficção ou emergindo da ficção para encontrar 
seu lugar na História? Voltando a Gensch e sua 
inclinação aos índios, parece claro que vinha 
estudando a vida e os costumes dos índios 
com diversas crianças índias adotadas antes 
de conseguir, finalmente, adotar Koricrã, em 
janeiro de 1907, feita prisioneira em fins de 
1906. Ele se descreve como cientista amador, 
desprovido de livros e de interlocutores, e 
querendo provar uma tese. Com certeza 
acelerou a educação dela, para provar que os 
índios podiam ser educados e civilizados, e 
não necessariamente perseguidos e mortos. 
Acreditou nas histórias que ouvia, sem cogitar 
que as crianças índias as combinavam entre si, 
no absoluto terror que viviam ao serem caçadas 
em seu grupo tribal, aprisionadas e entregues 
a estranhos. O Dicionário que colheu, apesar 
de extenso, é bem precário. Os nomes de 
familiares destas índias, que coletou, parece 
serem em sua maioria invenção, de forma 
defensiva. As informações que publica não 
deve ter coletado com a jovem Koricrã, mas com 
índias adotadas antes dela por outras famílias. 
Parece que ele não cuidou muito para evitar a 
visível confusão que faz entre Koricrã e outra 
índia adotada anos antes por outra família, esta 
sim com fina educação europeia e domínio 
de várias línguas. Vai se saber no ano de 1919 
que o pai de Koricrã não fora assassinado por 
Martinho como escreve em 1908, pois ela o 
encontra em Hammonia. As agressões públicas 
de seus rivais contra Gensch, indicam o pesado 
clima político na Colônia. Respeitavam-se 
pouco alguns dos blumenauenses de então.

Darcy Ribeiro registra alguns detalhes do 
dramático encontro de Maria Gensch com 
seu pai, o Cacique Kusúgn, ocorrido em 1919, 
em Hammonia, numa articulação que contou 
com a relutante mediação de Eduardo. Ele era 
íntimo da família Gensch e vira fracassar em 
Blumenau todas as suas tentativas de dialogar 

com Koricrã, que o tinha como um elo de 
ligação com sua gente, que ela não conseguia 
aceitar depois de todos os traumas e dramas que 
viveu desde a captura, a adoção e a educação 
branca que recebeu. Ocorria uma Exposição 
de Gados, que pretendia trazer o Governador 
Hercílio Luz. A tribo chegou em caravana 
para conhecer a cidade e de Blumenau vieram 
autoridades e representantes da alta colônia 
alemã, inclusive Eugen Fouquet, dirigente do 
jornal Der Urwaldsbote, para conferir e desmentir 
o sucesso daquela “ilha de humanidade 
artificial” criada por Eduardo. Teria vindo 
com ele sua principal redatora, Maria Kahle? 

Da Capital vieram Adolpho Konder (um 
admirador e aliado de Eduardo) e Alfredo Luz, 
Secretário da Fazenda e filho do Governador. 
Nas pastagens dos terrenos da grande ferraria 
do Meister Fritz Gustav Otto Kroeplin, diante 
de todos, da família Gensch, da tribo, dos 
colonos, dá-se o encontro. Kusúgn certifica-se 
de que ela era mesmo sua filha Koricrã raptada 
muitos anos antes. Quer e exige que ela o 
reconheça. Aterrorizada e branqueada por 
completo, ela o repele e a todos os seus. É então 
solenemente amaldiçoada pelo pai, diante dos 
trêmulos Gensch. E, como sempre, imputa-se 
na tribo a Eduardo também esta culpa. No 
mesmo relato, já com humor algo ressentido, 
Darcy Ribeiro conta como os índios puderam 
finalmente ver bem de perto e apalpar e conferir 
os detalhes físicos daqueles estranhos seres 
brancos que até cinco anos antes combatiam, 
muitos um tanto obesos, e constatar que eram 
tão diferentes deles. Uma bela pergunta deles 
ficou registrada: o que são aqueles olhos de gelo por 
cima dos olhos? Já Eduardo descreve em seu 
Diário daquele ano a tumultuosa viagem desde 
o Posto até Hammonia, a partir do dia 5 e até o 
dia 22 de julho. No dia 9 dá-se o encontro com 
Koricrã, que ele anota de passagem, pois este 
não era o seu objetivo naquela movimentação, 
e sim a ampliação das conquistas junto às 
autoridades para com sua tribo e seu trabalho, 
já que Hercílio Luz prometera regularizar a 
Reserva e vinha falhando em sua promessa, a 
qual acaba nunca cumprindo, como se sabe. E 
começam os sintomas de uma nova epidemia 
de gripe, que o alcança, que derruba seu 
compadre índio João Priprá, o Jango, e muitos 
outros índios. Nos dias seguintes, pioram. No 
dia 14, Kusúgn “espanta a moléstia a pau”. No 
dia 18, ao meio-dia, enterram Jango. No dia 19 
retornam, caídos, em carroças alugadas, de 
volta ao Posto. No dia 22 chegam os últimos 
índios. Eduardo relata enternecido como foi 
vivido este extraordinário turismo por alguns 

índios, em especial por Rendiá, a terceira e mais 
jovem mulher de Kusúgn. Sobre ela um registro 
dá conta de que o erre de seu nome Rendiá era 
pronunciado como um erre brando.

Eduardo ainda faz mais um profético 
registro, que, sem o saber, homenageia 
Conrad: a mãe da mulher do ferreiro, uma 
velha tricotadora alemã, tecendo uma espécie 
de cobertor de lã preta na cadeira de balanço 
da varanda, vendo os índios ao redor da casa, 
tem esta fala: “Agora eles de novo! Aquele o 
Cazique? Quantos e quantos eu vejo hoje! Eles 
vão voltar? Quantos vão me ver de novo?! 
Auf Wiedersehen. Adeus”. Para Kusúgn e para 
seus guerreiros foi uma imensa surpresa e 
grande consternação reencontrarem o ferreiro 
Kroeplin em Hammonia, pois o conheciam 
de antigas tentativas de assalto à sua casa, 
quando morava no rio Rafael, no interior 
da Colônia. Sempre foram repelidos por 
tiros disparados de sua grande espingarda. 
Guardavam espantosas lembranças dele, um 
Nyóín, um demônio de cabelos amarelos. 
Lembraram da caçada que observaram, a um 
lado de uma grota, e da tentativa frustrada 
de tomar-lhe o veado em que ele atirara. 
O branco disparara, acertara e perseguia o 
animal ferido. Descendo o barranco, caiu e 
perdeu sua espingarda, que na queda detonou 
rente a seu rosto, tirando-lhe o chapéu e 
incendiando sua longa barba. A arma, mais 
abaixo, parou com os canos apontados para o 
seu grupo, pronta para novo disparo. Estupor.  
O branco, ele um demônio que os fustigava, 
ainda tinha um ti-pum que disparava sozinho, 
contra ele mesmo, e que, do chão, os mirava 
e controlava em suas intenções, para novo 
disparo. Um duplo Nyóin! Agora, à sua frente, 
ele os recebia na sua grande ferraria, prestes a 
dar mais uma prova de que vinha do mundo 
dos demônios.

Meister Kroepl in, na juventude um 
marinheiro, deu assim sua contribuição aos 
eventos, às gargalhadas. Levou os índios à 
bigorna, aqueceu ao rubro uma lâmina de 
ferro, malhou e deu-lhe a forma de um pequeno 
facão. Ferveu no óleo para dar têmpera, 
reaqueceu, corrigiu, tornou a temperar, passou 
no grande rebolo e exibiu assim sua grande arte, 
não sem antes martelar fagulhas de ferro em 
brasa nas pernas dos índios. Uma espantosa 
tecnologia: meia hora de trabalho diante dos 
três meses para malhar, a frio, com pedras, 
uma lâmina de lança com o ferro que tomavam 
nos assaltos. Só lhes deu o espetáculo. Julgou 
estar protegendo os colonos ao tomar de volta 
o martelo que um índio tentou levar. 
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Enfim conheceram a cidade e a civilização 
dos brancos, e passearam e andaram 
muito no trem. Subindo e descendo o 
rio Água Grande, espiavam e viam seus 
passageiros e o conheciam por fora.  
Finalmente foram por uma vez seus alegres 
passageiros. Depois, por longo tempo, 
incorporaram e imitaram seus ru ídos 
resfolegantes e seus apitos correndo pelas 
matas, memorizando não o culto ao prodígio 
da imensa máquina alimentada pelo fogo e 
pelo vapor andando em trilhos com um tipo 
de chefe fardado de amarelo encarapitado, 
empurrando uma grande alavanca para 
frente e para trás, mas o seu lado lúdico e 
alegre, de um bicho fumegante, um lagartão 
de ferro brilhante e barulhento. 

Mais uma vez, mostravam sua singela 
sabedoria primitiva que não se impressiona 
com nada e que reduz o mundo à sua medida.

Quem não deveria ter faltado a estes 
acontecimentos é o ital iano Giuseppe 
Julianelli, o homem do circo e do cinema, 
pioneiro na exibição itinerante da magna 
novidade no Vale. 

Ele comprara um laboratório e câmaras 
reluzentes de madeira e latão, e ensaiava em 
Blumenau, naqueles anos, as suas primeiras 
f i lmagens de jornais cinematográficos. 
Ecos da invenção do final do século XIX 
encantavam os colonizadores que, por 
certo, ansiavam por se verem nas imagens 
do próximo Jornal. Numa fase adiantada 
de sua vida, Julianelli sonhou realizar um 

filme com índios, assalto ao trem, winchester 
e tudo o mais. Vivendo em Blumenau, nunca 
soube o que perdeu ao não acompanhar 
seus conterrâneos. Filmar esses singulares 
acontecimentos seria testemunhar o drama 
que passava ao natural à sua frente, seria o 
documentário da sua vida e, talvez, uma 
glória do cinema.

Apresento-lhes por tanto Eduardo 
Hoerhann, o Pacificador dos Índios Botocudo 
de Santa Catarina, dos índios e dos brancos, 
podendo ser visto ora como herói civilizador 
que suprimiu os costumes bárbaros, ora como 
herói conradiano; em ambos os casos, um 
personagem pouco conhecido, cuja vida 
perscrutamos lendo seus apontamentos, 
suas cartas, seus documentos e memórias, e 
a cada passo flagrando o encontro dos dois 
personagens caminhando lado a lado11.

Eduardo escreveu: “Às nove horas da 
manhã do dia 22 de setembro de 1914 tivemos, 
pessoalmente, o imenso, o indescritível prazer 
de ver, pela primeira vez, em carne e osso, 
autênticos, magníficos representantes desta 
legendária tribo; tribo que, com tanto amor, 
com tantos sacrifícios, há tanto tempo tão 
ansiosamente procurávamos.”12 Anotou ainda 
que “um ano antes, no dia 10 de janeiro de 
1913 - estes mesmos índios - assaltaram o bem 
instalado Posto de Atração de Índios do rio Krauel. 
Por esta ocasião, flecharam lá dois homens e, 
com certeiro flechaço no coração, mataram 
nosso boníssimo empregado de nome Horak.”

Como sintetizar numas poucas linhas uma 

vida assim, nestes tempos indiferentes que 
vivemos, com vésperas inventadas e diante 
dos incertos amanhãs, testemunhando algum 
aspecto mais relevante que possa alargar 
a sua apresentação e vislumbrar o nosso 
personagem? Alguns recortes que nos vêm 
ocorrendo poderão permitir esta proposta de 
aproximação.

Acta non verba, como ele gostava de dizer. 
Ações, não palavras.

Em 1935, Eduardo mal saíra do maior revés 
político e social de sua vida, ao sofrer a derrota 
para o Distrito de Hammonia na disputa pela 
criação do novo município que se desmembrava 
do grande Município de Blumenau.

Sua proeminente inf luência regional e 
estadual tinha conseguido obter, em 1934, 
a aprovação, junto ao Interventor Federal 
Aristil iano Ramos, da criação do novo 
município e da mais que adequada proposta 
de mudar o local da sua sede e o seu nome.

Através do Decreto Emancipatório de 
17 de fevereiro de 1934 obtivera razão (e o 
cargo honorífico de Presidente do Conselho 
Consultivo), tendo sido criado o novo Município 
de Dalbérgia, cabendo a ele mesmo presidir a sua 
instalação. Insistentemente, Aristiliano Ramos 
quer fazê-lo Prefeito, encargo e honraria que 
não aceita devido aos seus compromissos 
maiores com a continuidade dos trabalhos 
junto aos indígenas. Aprazeria a Aristiliano 
tê-lo como aliado político influente em toda a 
região, tanto para este desafio quanto para os 
desafios que antevia, lançados justamente por 
seu primo e rival Nereu Ramos.

Por todos os meios e sob a força de 
argumentos, sua proposta foi a de fundar 
uma nova sede para este município, não no 
acanhado local onde se fixaram os hammonienses, 
entre morros estreitos, mas nas planícies da 
região intermediária, próxima a Neu Breslau. 
Sua pregação visava a coesão ideal entre as 
duas comunidades rivais, superando suas 
diferenças e unindo-as neste novo local com 
a implementação de uma pioneira cidade 
planejada.

No dia 22 de abril, quando do lançamento da 
pedra fundamental da Prefeitura de Dalbérgia, 
no terreno adquirido por coleta pública, 
afirma tudo isto no discurso que escrevera, 
muito adiante do seu tempo e como o crente 
na prevalência da boa lógica comum, que se 
afirmaria por si mesma13.

Esta Colônia Hansa-Hammonia, objeto dos 
investimentos centrais da Companhia Colonizadora 
Hanseática, sucessora e incorporadora de 
direitos da esvaziada Sociedade Colonizadora 
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de 1849 em Hamburg, foi resultado de uma 
conjunção de fatores, muito bem esmiuçados 
pelo pesquisador Klaus Richter sobre fontes 
documentais, e foi o último e tardio grande 
projeto colonizatório teuto-brasileiro no Sul 
do Brasil, onde ainda se vivia a expectativa 
da introdução de colonos europeus para 
povoar espaços territoriais vazios14. Deve ser 
anotado que a Sociedade Colonizadora de 1849 
em Hamburg implantou as Colônias Dona 
Francisca-Joinville e São Bento do Sul.

Sob o governo de Hercílio Pedro da Luz, 
pressionado por déficits do Tesouro do Estado, 
obtivera a Hanseática em 1895, por compra, 
a concessão de grande área de terras no Vale 
do Rio Itajaí do Norte-Hercílio, dentre várias 
outras áreas.

Eduardo mais tarde ensinava que aqueles 
que trocaram o nome de Hammonia para o 
de Ibirama, já durante a Segunda Guerra, não 
sabiam o significado desta expressão. Seu 
notório saber sobre línguas indígenas não era 
mais requisitado. 

Ibirama é um nome de apressada invenção, 
uma obtusa costura de supostas palavras em 
alguma língua indígena, talvez o genérico Tupi, 
estranha ao grupo indígena que justamente 
ali, no Vale, vivia desde sempre. E aldeado no 
território do município que se queria nomear. 
Como é comum na pátria apressada, dizia-se 
que era para homenagear os índios. Acabou 
sendo mesmo uma síntese resolutiva para 
equacionar os acontecimentos recentes de 1935, 
como os conflitos Dalbérgia x Hammonia, Índios 
x Colonização e o abandono da inclinação 
pró-Eixo do Governo brasileiro x adesão 
aos Aliados na Segunda Grande Guerra. 
Com esta virada getulista, era preciso, com a 
máxima urgência, extirpar os quistos alemães. 
Hammonia, que fora enaltecida como justa 
homenagem aos valorosos colonos alemães, em 
1935, na busca de argumentos para derrubar o 
nome eduardiano de Dalbérgia, agora era Ponêma 
numa pátria meio indígena (!) muito embalada 
pelo sangue bom dos soldados brasileiros do 
Nordeste trazidos das fileiras do Exército para 
educar direito essa alemoada quinta-coluna. Neste 
ambiente, sob a inspiração de um bajulador 
adesista da Campanha de Nacionalização - 
implementada com entusiasmo por Nereu -, 
um meio-graduado com passos apressados de 
professor de Letras, que batia seu tamborete 
pelas bandas de Blumenau e que procurava 
caldear as raças, incutindo um alto sentimento 
nacional nalguma fraulein empacada mas bem 
nascida, surgiu o nome Ibirama, explicado de 
uma forma que ninguém entendeu. E que 

foi imediatamente acatado. Assim como em 
Desterro bem rápido se engolira Florianópolis, 
entronizou-se ali o novo nome. Um sonoro 
contraponto aos já então perseguidos e muito 
perigosos colaboradores do Eixo no Estado.

Estes, afirmava-se e propagava-se por todos 
os meios, em todos os Boletins e falas, ali, nos 
fundos das vilas, nas vendas e nas bodegas, nos 
clubes de bolão, de canto, de ginástica, de tiro 
ao alvo, e também nas escolas, nos bailes, nas 
domingueiras e nos casamentos, nos cultos e 
nos encontros de coros, nas varandas das casas, 
entre os carroceiros de leite e os compradores de 
porcos, nas fábricas de licor e de cerveja e entre 
seus exagerados adeptos, nas queijarias, nos 
latoeiros e na Hammonia, uma espécie de capital 
secreta do nazismo no Estado, logo depois de 
Rio do Sul e de Blumenau, e ainda, é claro, como 
sempre, entre os que liam muito e tinham muitos 
livros em casa e, para piorar, ainda ouviam rádio, 
e por fim, mas não os últimos, entre os adeptos 
do partido adversário, estes todos e mais alguns, 
afirmava-se e propagava-se que tramavam com 
grande e grave risco para a nacionalidade e a 
Pátria. Os que tiverem oportunidade devem ler 
Memórias de uma (Outra) Guerra, de Marlene de 
Fáveri (Editora da UFSC, 2004). O cotidiano 
e o medo durante a Segunda Guerra em Santa 
Catarina estão bem retratados nesta obra. Nereu, 
que abençoara o nome Hammonia, argumenta 
a favor de Ibirama e agora, naturalmente, o 
abençoa. Por mais que quisesse, nem Eduardo 
decifrava o significado deste novo nome. 
Sua veia humorístico-bugresca optava por 
especulações hilárias que ofenderiam os atuais 
ibiramenses. Mas terra da fartura é que não era.

Este Vale do Rio Itajaí do Norte era então 
uma espécie de fundos da Colônia Blumenau, 
inexplorado ainda, mas uma importante rota 
de integração do Vale com o Planalto Norte do 
Estado, reconhecidamente uma via mais curta 
do que pelo Rio Itajaí do Sul. Tratava-se de um 
vasto território vazio a despertar a atenção das 
empresas de colonização.

Na imensa região do Planalto, grandes 
fazendeiros, pequenos criadores e agricultores, 
posseiros e populações marginais, e ainda 
outras Colônias, haviam se instalado há 
muito tempo e, a partir de 1908, vivia-se 
o conflito da implementação de projetos 
de integração do Sul, do Governo Federal, 
com a desapropriação de imensas áreas de 
terra em favor do complexo de negócios 
ferroviários, madeireiros e colonizatórios de 
Percival Farquhar, com todas as suas funestas 
consequências e onde fervilhavam as questões 
das áreas Contestadas entre Santa Catarina e o 

Cacique da aproximação Kusúgn Ngáklãng 
Caniá-hêe Cambê-tschúje. Única foto solo.
Häuptling Kusúgn Ngáklãng Caniá-hêe Cambê-
tschúje. Bei der ersten Kontaktaufnahme, 
Einzelfoto.
coleção / sAmmlung m. mArcHetti

Página ao lado / Seite gegenüber

Trio de frente do 1º encontro: Kusúgn, 
Vombrema Krem-Douma e Uvanhêkü-Teyê 
Kobackä Tschukam-mbãng. Ao fundo, o corpo 
de Vêitschá, pai de Kusúgn, preparado para a 
cremação ritual. 
Die ersten drei Kontakmänner: Kusúgn, V. 
Krem-Douma und U.-Teyê Kobackä Tschukam-
mbãng. Im Hintergrund, der Körper des 
verstorbenen Vêitschá, Vater Kusúgns, 
vorbereitet für das Verbrennungs-Ritual.
edição / HerAusgeBer g. A. KoeHler

Acervo / Sammlung  m. mArcHetti

Paraná. Os acontecimentos nessa região, que 
fazia limite com as terras da Cia. Hanseática, nos 
fundos do Vale do Rio Itajaí do Norte até suas 
cabeceiras, interagiam com o que se passava 
na nascente Hammonia e com as iniciativas de 
pacificação dos conflitos com os índios. E 
estes, que circulavam e viviam nas bordas e 
dentro desses eventos, os testemunharam à 
sua maneira, não se sabendo até hoje o grau 
de seu envolvimento e se tiveram algum papel 
relevante neles. Não deve ser desconsiderado 
que, caso as teses paranaenses na Questão dos 
Limites fossem aceitas, o território do Estado do 
Paraná chegaria às portas da pacata Hammonia. 
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Alguns paranaenses mais afoitos 
diziam que nos bastava a Ilha de 
Santa Catarina. O resto seria para 
quem trabalha! Um dado histórico 
e lateral a estes acontecimentos 
registra que remanescentes 
fugitivos dos derrotados na Guerra 
do Contestado - um grupo específico 
e coeso de pequenos agricultores 
e coletores, muito pobres, 
denominados cafuzos - resultantes 
do cruzamento entre escravos 
libertos por fazendeiros da região 
de Palmas e índios da mesma 
etnia que os Botocudo, primos 
deles, portanto, mas inimigos 
jurados entre si - que vagueavam 
pelos fundões das matas mais 
escondidas, muitos anos depois 
viveram dentro da Reserva, por 
décadas (de 1947 a 1980).

Foram recolhidos de suas longas 
peregrinações e abrigados por 
Eduardo. Tratados num curioso 
estado de subtribo marginal, 
conseguiam manter-se invisíveis 
até que ávidos antropólogos 
os descobrissem e, entregues 
à Reforma Agrária, tiveram que 
mudar da Reserva.

Ao nos referirmos a este 
grupo, de cafuzos, impõe contar um pouco de 
sua história. Revela-se assim o tumulto dos 
acontecimentos daqueles dias. Segue o resumo, 
que se imbrica com dois outros episódios que 
pautam o contexto civilizatório do período e 
ainda o caráter de Eduardo. Todos aconteceram 
em 1916, logo após a pacificação. Foram-nos 
contados por ele, 50 anos depois, num final de 
tarde de longas reminiscências, na varanda de 
sua casa, donde se ouvia o rumor da corrente 
do grande Itajaí do Norte, que ele adotara como 
o seu rio, diante da fileira de árvores que ele 
plantara. Dalbergia nigra, naturalmente.

Dois anos depois do primeiro contato, de 
1914, os conflitos de índios com brancos e 
vice-versa, os desentendimentos de Eduardo 
com os colonos e as autoridades, o recurso 
que estas autoridades municipais e estaduais 
utilizavam, comissionando a Martinho e a seus 
homens para escorraçar livremente os grupos 
indígenas sempre que ocorriam conflitos nas 
frentes, acirraram os ânimos entre Eduardo e 
Martinho. Eduardo o marcava e controlava, 
seguindo seus passos, esperando a oportunidade 
de encontrá-lo. Perdera uma boa ocasião no 
ano anterior, quando reunira seus auxiliares 

e partira em busca do grupo de Martinho, 
que se encontrava numa operação de batida 
comissionada para fazendeiros da região de 
Santa Cecilia. Estiveram bem próximos de um 
encontro, que derivaria para uma batalha, mas 
Martinho, pressentindo o choque, na última 
hora evita o confronto. Era o mês de junho, 
um alto inverno, em 1916 recebe um próprio 
enviado por um grosso fazendeiro da região do 
Planalto Norte, das proximidades de Canoinhas, 
um Fabriciano dos mais fortes que, cheio da 
empáfia emprestada pelo coronelato recebido 
do Exército, como colaborador distinguido 
na campanha de extermínio dos caboclos da 
Guerra do Contestado, em curso naquelas 
paragens, exigia atendimento imediato. Índios 
mataram cabeças de gado de uma fazenda 
sua. Como agente do Governo da República, 
destacado para cuidar dos índios, que viesse 
Eduardo controlar e dar cabo destas arruaças. 
O fazendeiro também convocara Martinho, 
como Eduardo descobriu, para dar cabo 
dos índios, aplicando-lhes uma grande lição. 
Urgia portanto correr para pacificar a situação.  
Era questão vital para Eduardo estancar as 
matanças entre índios e locais, e dar notícias da 
política em andamento de proteção aos índios. 

Esforços urgentes vinha fazendo para 
orientá-los a fim de não mais assaltarem 
rebanhos de fazendeiros ou terras ocupadas 
por colonos brancos. Com dois índios e dois 
mateiros, Eduardo cobre os 200 quilômetros 
do roteiro em duas etapas: a pé, subindo o rio, 
derivando pelas Colônias da Linha Carvalho 
e Iracema até Moema, e dali até Papanduva, de 
onde os índios voltaram. Alugando cavalos, os 
três seguem em direção a Canoinhas. Usando 
o mapa de Santa Catarina desenhado por 
Emílio Sada em 1903, Eduardo logo percebe 
sua falha, pois indicava que o Rio Itajaí do 
Norte subia na direção de Papanduva, indo 
pela vertente Leste da Serra Geral, divisor 
de águas com a bacia do rio Canoinhas. Ele 
corrige o traçado, apontando que o rio desvia 
à esquerda bem antes, no rumo Sul. Não era 
o único erro do mapa: todos diziam que eles 
estavam no território do Paraná, menos o 
mapa desenhado no momento da elaboração 
e da divulgação da tese catarinense, perante 
o Supremo Tribunal Federal, relacionada a 
Questão dos Limites, contra o Estado do 
Paraná. Seguindo a orientação dos índios, 
o grupo procura avançar em paralelo ao rio 
Canoinhas para, através do Campo de Gelo, 
chegar ao destino. Aquele percurso pela 
região do Planalto, tão diferente das florestas 
virgens onde vivia, foi bem movimentado.  

Franz Richard Becker, c. 1925

Pintura a óleo sobre cartão do jovem Cacique 
Kam-rêm.
Ölbild auf Postkarte des jungen Häuptlings 
Kam-rêm.
Arquivo PessoAl / PersönlicHe sAmmlung m. mArcHetti

Página ao lado / Seite gegenüber

Cacique Kóomrem Zu-Nhíidn Maneta, dito 
Kam-rêm (filho de Kusúgn). Foto colorizada. 
Este Cacique costumava encobrir o seu braço 
direito, perdido num encontro com uma onça. 
Häuptling K. Z. Maneta, genannt Kam-rêm 
(Sohn des Kusúgn). Kolloriertes Photo. Dieser 
Häuptling verbarg stets seinen rechten 
Armstumpf, dessen Arm er bei der Begegnung 
mit einem Tiger verloren hatte.
PHoto g. gAelzer netto

Acervo / Sammlung  iBero AmAricAniscHes institut - Berlin
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O trio determinado, com aquele jovem 
cabeludo, branco e meio apolacado, meio 
alemão, chamava muito a atenção. Ferviam na 
região os ecos finais da Guerra do Contestado. 
Grupos de militares do Exército, muitos 
militares da Polícia catarinense, vaqueanos 
armados até os dentes contratados por 
fazendeiros e, para coroar, intensos boatos 
de que as tropas de Adeodato, em desespero 
de fuga e com ele no comando, campeavam 
por ali, justo na direção mais próxima de 
Canoinhas, buscando furar os cercos para não 
serem trucidadas, povoavam a imaginação das 
pessoas. Uma situação que produzia boatos e 
criava o clima ideal para saques, vinganças, 
denúncias de vizinhos, traições, assassinatos 
de ocasião e ajustes de contas, bem como para 
o surgimento de grupos correndo em todas 
as direções contra alvos invisíveis. Eduardo 
opta por desviar mais à direita, via o rio São 
João, subindo pela Estrada Nova, vila a vila. 
Nas proximidades da vilazinha de Estiva, 
cabeceira do rio São João, que vai desaguar no 
rio Negro, tem um encontro com um homem 
negro, que somente depois de muita insistência 
e esclarecimentos aceita conversar com ele. 

“Chamou a atenção a incomum Winchester 
de cano longo, reluzindo de nova, que ele 
portava, e que era quase da sua altura. Um 
tosco V gravado a facão ornava a telha da 
arma. V da Virgem, parceira do Monge Santo, 
São João Maria, que os haveria de proteger, 
explicou. Uma recolha, depois de alguma 

batalha, contou. E que ele não era da luta. Sua 
expressão precocemente envelhecida em tudo 
lembrava os índios lá de baixo. Quase negro, 
mas índio ao mesmo tempo. Assim, parecendo-
lhe que estava diante de um inimigo disfarçado 
das tropas do Exército, ferveu o sangue de 
Eduardo, criado numa família de militares, 
com seu pai privando da alta oficialidade, 
ele mesmo destinado a uma carreira militar 
e adotado no círculo próximo de Rondon. 
Empertigou-se em comando e o admoestou 
muito, com bravas lições de patriotismo e, 
crente nos ideais da fé positivista, de uma 
República justa, civilizadora, benevolente com 
os pobres, com o povo da Nação, enumerou 
pontos que, para sua grande surpresa, foram 
assim respondidos:

Sio home moço, já qui me parô i que mi óia pedindo 
urgença de resposta, i que parece estudado, inducado, 
escuita só: tua vida inté oje só te deu a mocidade. 
Adespois de ficá maduro taliveiz veja a mardade em tudo 
quié lado. Arguém tem de nois escuitá. Eu, nóis, meu 
povinho com a famiarada, que tá em vorta escondido, 
tamo em retirança, fugido e tamo perdido. Somo atacado 
e aperseguido de tudo quié lado, dos póbri, dos rico, dos 
sordado. Prá uns semo cabocro, pra otros semo vaqueano, 
na milior semu póbri memu. Magina a desgraça. Gente 
do lado do São Juão Maria tiro nóis do mundo onde 
vivia. Nóis tinha uma terrinha de paiz, desde u sô 
Possidonho, no dito Rociu da Serra du Espigão, nosinha 
Vila di São Juão dos Póbri, bem, bem longe daqui. 
Era uma terra ganha. Sabi, quando um morri, dexa 
escrito pra quem vai seus pertence. Ele, sô Possidonho, 

ficou penado de nossa genti, escravo dele. Sabi, religião, 
medo, essas coisa. Dexada de papel passado, de Cartóro, 
na Vila de Parma, um pedaço bem grandi da terra da 
fazenda dele, fundos, escondido. Ficamo dono, era nossa 
terra. Um milagre. Uma estrada de ferro já buliu com 
nóis, tinha que passá lá. Agora vamu em frente com 
nossas famia. De certo que um canto escondido nóis vai 
achá prá começá a vida de novo. Vancê num é daqui, 
num é não? É? Vancê parece é meio polaco, acho, da 
mesma raça do homi véio chapeado cum quem tomei 
umas cachaça uns dia prá trais lá na Papanduva. 
Reclamava dos engano da vida, viero enganado prá aqui. 
Essi povo lá deli e tarveiz seu é qui neim nóis. Somo 
os úrtimo, pra baxo de nóis num tem mais ninguém. 
Ninguém vê nóis. Pódi maginá nossa sina? Nossus avô 
pelo lado de pai era genti de umas guerra lá pratráis, 
que perdeu. O Rei e suas muié e seus fio, seus caçadori, 
tudo prendido, escravo, na corda, trazido de arrastro 
até o mari, lá na África. Forum vendidos, depois 
atravessaram o mari, depois de novo na praia, vendido 
tudo separado. Depois trazido no sertão pra umas 
fazenda de criador de gados. Do lado das muié as avó 
era índia do povo de Parma, dos índio manso, uns dize 
Campo de Palmas, mais certo. Deu cruza qui deu in 
nóis. Di certo que tuas palavra tem fé, mas veje: arguém 
vai olhá pros úrtimo? Fumo tirado da paiz, fugido de 
gente do Santo, da Virge, aperseguido dos sordado, 
caindo pelas mataria pra ficá invisive. Africano prá 
uns, cabocro prá otros, bugre pros desconfiado, ladrão, 
gente andarilho, tropero de carguero. Uns dize que semu 
cafuzo. Tu parece que tem lado mas não apersegue uns 
pobri. Deixa nóis segui prá frente. Cuida da tua vida.

Tratava-se de um Zé Alves, o líder que, com 
um parente Machado, na retaguarda guiava um 
grande grupo de retirantes, todos aparentados, 
uma espécie de tribo independente, conhecidos 
como cafuzos, que em sua procura de novo lugar 
para viver passavam pela região. Controlavam 
de um lado as possíveis tropas de Adeodato, 
em fuga, e doutro, as tropas do Exército e 
dos vaqueanos, além dos civis que viviam na 
região, em sua grande maioria, agora, pró-
Exército. Mas todos sem saber se ficariam, 
como queriam, no território de Santa Catarina 
ou do Paraná. Acuados, portanto, no meio da 
insegurança e de uma guerra ensandecida, onde 
ninguém tinha certeza de nada.

Eduardo lembrou e viu a confusão das tribos. 
O índio que o Serviço colocara à sua disposição, 
em 1914, nas etapas finais do contato, era para 
ser deste grupo, mas não era. Não entenderam 
sua fala os Botocudo. Entenderam a fala que havia 
aprendido com Koricrã e com o dicionário do 
Dr. Gensch. Mas esse sem dúvida era do povo 
Botocudo, seus traços o mostravam. Parentes 
talvez dos de lá de baixo. O destino desde logo 
deu rumo distinto a ambos. 
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A pressa de fugir de Zé Alves e sua gente os 
empurrou mato a dentro, escapando da região. 
E a pressa de Eduardo em encontrar quem 
procurava o empurrou no rumo de Canoinhas. 
Temeroso de dar com as tropas de Adeodato, 
seguiu sempre pela região mais povoada. Passou 
por Contagem, Guabiroba, Saltinho, Sepultura, rio 
São João, rio do Bugre, dando em Canoinhas. Uma 
cidade com casas de madeira, comércio, cercada 
por pinheirais, imbuias e muita erva mate, e 
longos acampamentos militares.

Logo Eduardo visita o Quartel das tropas, 
mas não encontra mais os oficiais graduados. 
Mesmo assim, ao darem conta de sua origem 
familiar, foi muito bem recebido, mas não 
lhe faltaram avisos quanto à piedade que 
manifestou pela gente miserável presa que ia 
encontrando em todos os lugares, exposta. 
Todos aprisionados, depois de se entregarem. 
Presencia ali uma estranha discussão que mal 
entende. Um oficial, que se identifica como 

Vieira da Rosa, da elite militar da Capital, 
trava ríspida discussão com outros oficiais do 
Exército, clamando o desfavor em que ficaram 
as tropas da Polícia Militar do Estado, que foram 
“para os carrascais, para os matos, para as tarefas 
mais cruéis contra a jagunçada, sacrifícios que 
ninguém reconhece. E então os heróis são só 
vocês?!” Que raios de pretensão expressava 
aquele oficial, pergunta-se Eduardo. Disputa 
glórias vãs nesta guerra?! Teria vergonha se 
fosse com ele. Eduardo depara-se pela primeira 
vez com uma crise na sua fé pela República. 
Sente-se sozinho e decide que dali para frente 
irá cuidar ele mesmo da sua missão, tendo por 
guia Rondon, a sua fé e os seus compromissos 
com a Pátria. Percebe que Alves tinha razão: 
abaixo deles talvez não houvesse mesmo mais 
ninguém. E para cima, sendo pobre, não 
adiantava muito. Para cuidar dos índios, existia 
ele. Talvez a República cuidasse dos caboclos 
desta região, se restar algum.

Crianças índias aprisionadas por Martinho 
Bugreiro, em Blumenau, 1906. Dentre elas 
está Koricrã (a menina índia adotada pelo  
Dr. Hugo Gensch).
Von Martinho Bugreiro eingefangene 
Indianerkinder, in Blumenau 1906. Unter ihnen 
Koricrã (das von Dr. H. Gensch adoptierte 
Indianermädchen).
Acervo / Sammlung  in Hugo genscH / 1908
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Detalhe de grupo: Kam-rêm (ao fundo) posando 
para F. R. Becker. Em frente, Rendiá, a 3ª jovem 
mulher de Kusúgn, c. 1922. 
Gruppen-Detail: Kam-rêm (Im Hg), in Pose für F. 
R. Becker. Im Vg., Rendiá, dritte junge Frau des 
Kusúgn, ca. 1922.
coleção / sAmmlung m. mArcHetti
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Na sede do Quartel vê nas paredes inúmeros 
mapas do Estado do Paraná, de fina lavra 
e feitura, que, para seu espanto, contrariam 
totalmente o seu apagado mapa de Sada, pois 
parece que até a região da Colônia Hammonia, 
onde estão os seus índios, faz parte do Paraná. 
No entanto, observa que o Mapa do Teatro de 
Operações das Forças Federais no Contestado, 
de 1914, do General Fernando Setembrino de 
Carvalho, copia com alguns acréscimos o seu 
mapa de Sada. Questiona-se então pelo fato de 
este general, tão famoso pelas campanhas que já 
fez, ser aqui chamado de O Pacificador, como ele 
o é lá para baixo. Ele pacificara as guerras dos 
colonos com os índios para salvá-los, enquanto 
aqui, não, aqui o lado mais fraco, combatido 
pelo general, perecera.

Escuta irônicas referências à guerra: que ela 
valeu para o Paraná, que vai acabar ficando com 
o território em disputa entre os dois estados, 
o Contestado. 

Tem então notícia da presença na cidade 
de um pequeno grupo de estranhos, e decide 
procurá-los.

Numa venda, encontra então o grupo de 
Martinho, local onde eles tem uma conversa, na 
verdade um monólogo. Eduardo, fortemente 
influenciado pelo modo de falar do cafuzo 
Zé Alves, pela força bruta de sua linha de 
argumentos quando posta no falar natural, 
próprio daqueles lugares, em muito parecido 
com o falar dos caboclos de serra abaixo, 
escolhe falar da maneira local. Era de seu 
feitio improvisar ao sabor dos sentimentos 
e ironizar o próprio humor, mesmo nas 
situações mais críticas, como se verá. Sabia 
que, para Martinho, o aviso teria mais efeito 
se passado neste linguajar. Comunica que 
esteve em conferência com o fazendeiro e 
que já ajustara tudo, inclusive que já pagara as 
cabeças de gado que os índios mataram. Tem 
então esta fala:

Bom dia, compadre. Martinho, desarregala os óio. 
Me escute muito bem: vim aqui arresorvê o causo. Vim 
vê quantas braças o mundo mede. Vim dos lado dos 
índio, que tu mata de a traição, nas espera. Agora tem 
eu no carteado. Tô oito dias desguaritado e sem vigilha 
pelos sertão. Vim pelo governo e pela minha fé. La 
prá baxo se mata os índio. Aqui se mata a cabocrada. 
Acho que saí de um hospício e caí num outro. Já 
paguei pro o fazendeiro a ponta de gado alçado que os 
índio mataro. Tua tropa desaquilibrou a luta cos meu 
índio. Deixa stá que agora eu entrei na aposta. Tu 
não te azula daqui, que oje vou apagá teu facho: se tu 
assarsiná só mais um bugre tais vendo esse trinta aqui? 
Tu só ś iscapa atuchado de estanho. É qui nein fosse 
eu. Peior, tás matando gente do princípio do mundo.  

Blumenau, 1906

Martinho Bugreiro, caçador de índios. Única foto de estúdio, quando da incursão que aprisionou as 
crianças índias (foto pg. anterior). 
Einziges Studiofoto des Indianerjägers M. Bugreiro, zum Zeitpunkt der Gefangennahme der 
Indianerkinder (Photo vorherige Seite).
Arquivo PessoAl / PersönlicHe sAmmlung m. mArcHetti
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O retorno de Martinho Bugreiro e seu grupo de mateiros, numa das expedições de 1906, em Blumenau. 
À esquerda, com pano em volta do queixo, Martinho. Sentadas, o grupo de crianças aprisionadas. 
Die Rückkehr M. Bugreiros und seiner Waldläufer, bei der Expedition von 1906, in Blumenau.  
Links, Martinho mit Kinntuch. Sitzend, die Gruppe der gefangenen Kinder.
Acervo / Sammlung  rAFAel HoerHAnn
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Te arrebato das aspa do demonho no inferno se for 
perciso. Vai dizê isso pros provalecido que te pagaro 
e que te usaro.  Martinho sabia que ele o faria. 
Sabia quem falava. Recolhe seus apetrechos de 
bugreiro e seus mateiros e vai desaparecer. No 
ano seguinte ocorre o último ataque conhecido 
contra os índios, bem longe dali, em Anitápolis, 
nas bandas da origem de Martinho. Por lá 
sossega o facho e vai ser Juiz de Quarteirão 
e criador de gado. Nos bailes e domingueiras 
onde exibia sua autoridade nunca mais deu 
briga. Bazofiava ter matado mais de mil índios.

Na volta desta viagem, no final do mês de 
agosto, Eduardo recebe um novo emissário, 
agora com uma missão delicada.

E muito secreta, vindo da articulação 
comandada pelo fazendeiro com quem tratara 
em Canoinhas. O emissário comunica que 
Adeodato fora preso com seus últimos homens 
e que a guerra terminara. Estavam em grandes 
comemorações por lá. Desfiles, bailes, jornais 

com notícias, autoridades do Estado e tal. A 
proposta foi a seguinte: que ele organizasse 
uma grande festa, com churrasco, comes e 
bebes à vontade para todos os índios, homens, 
mulheres e crianças, com tudo por conta deles. 
Usariam estricnina para dar cabo, de uma só 
vez, de todos os índios. Em troca, contos 
e contos de réis de dinheiro, uma tropa de 
gado engordado, casa e fazenda muito, muito 
longe dali, segurança e um futuro garantido. 
O emissário voltou pelo mesmo caminho, 
muito ferido em seu orgulho pelo que ouviu 
e do que se fez portador.

Portanto, a história do grupo de cafuzos que 
Eduardo viria a abrigar na Reserva como se 
fossem índios, e que os Botocudo receberam 
como parentes inimigos, reduzindo-os a uma 
subtribo, trouxe consigo fatos correlatos no 
tempo e no contexto dos acontecimentos 
que ilustram o que então se viveu. Como 
dissemos, confirmam também o caráter do 

jovem Eduardo, então com 20 anos de idade.
Desde 1901 o Estado de Santa Catarina 

promovia, no Supremo Tribunal Federal, 
uma Ação de reconhecimento do domínio 
das terras de seu território, praticamente 
todo o Oeste do Estado, contra um histórico 
esbulho do Governo do Paraná. O Supremo 
Tribunal reconheceu o direito do Estado de 
Santa Catarina em três sucessivas decisões 
favoráveis. Por fim, impedida por todos os 
meios a Execução da Sentença (!) e sob intensa 
pressão dos bem mais pragmáticos e muito 
melhor organizados políticos paranaenses, que 
bem sabiam o alto significado da propriedade 
territorial, o Presidente Wenceslau Braz força 
o Acordo de Limites de 1916, passando por 
cima da corte máxima de Justiça do País. O 
território de Santa Catarina emagrece bastante. 

Dos 48.000 km² reconhecidos, perdemos 
20.000 km², superfície equivalente a quarenta 
e sete Ilhas de Santa Catarina, não menos. 
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Executada a Sentença, o limite Norte entre 
Santa Catarina e o Paraná seria o rio Iguaçu, 
partindo de Porto União/União da Vitória e 
subindo até a divisa com a Argentina, e não 
descendo a partir dali numa curva abrupta 
rumo ao Sul, como ditou o Acordo. 

Na moderna Santa Catarina clama-se muito 
pelos pinheiros e imbuias derrubados pela 
Lumber, mas sem clamar muitíssimo contra a 
capitulação e a entrega do imenso território ao 
Sul do Iguaçu - e sem sequer lembrar de cogitar 
uma indenização. No mundo real guerreia-
se por território. Aqui, parece que vivemos 
com culpa por termos vencido uma batalha 
judicial justa15. Mas, voltando ao leito deste 
Capítulo, achava-se que neste Vale do Rio Itajaí 
do Norte se poderiam fixar grandes levas de 
imigrantes alemães. Na Alemanha, capitais de 
grandes empresas de navegação transatlântica, 
de bancos, de casas industriais exportadoras, 
do alto comércio, de interesses políticos, 

fundiários, religiosos e ainda de interesses 
privados, aliados a um discurso expansionista 
do império alemão, moveram céus e terras 
para constituir o empreendimento. Três linhas 
de argumentos corriam pelos Gabinetes: 
obtenção de matérias-primas na nova Colônia, 
construção de grandes mercados de consumo 
para produtos alemães e criação e consolidação 
de novos núcleos de presença e influência 
germânica no continente Sul-americano. 
Neste sentido, chegou-se a cogitar, no 
entorno propagandístico do nascimento 
deste projeto, que, com a Proclamação da 
República, o Brasil se dividiria em Repúblicas 
Independentes, uma delas a República Meridional 
Teuto-Brasileira, que congregaria os Estados 
do Sul. Então, sim, os interesses alemães 
progrediriam muito na região, claro que 
com o irrestrito apoio do projeto da Cia. 
Hanseática. O prudente Chanceler Bismarck 
achou melhor não se meter tanto por aqui.  

Eduardo, sucesso e orgulho: a grande tribo  
após a pacificação, 1926. Eduardo e esposa 
Francisca, à esquerda (1 e 2). Acima, à direita,  
Cacique Kam-rêm (3).
Eduardo, Erfolg und Ehre: Der große 
Indianerstamm nach seiner Befriedung, 1926. 
Eduardo und Ehefrau Francisca, links (1 und 2). 
Oberhalb, rechts, Häuptling Kam-rêm (3).
PHoto scHrAder  Acervo / Sammlung  idelí KuBin sArdá
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Visita do Governador Adolpho Konder, 1926. 
Kam-rêm (1), Hugo Straube (2), Adolpho Konder 
(3), Eduardo (4), Francisca (5), Christiane Deeke 
(6), Pastor Paul Aldinger (7), José Deeke (8) e  
Emma Deeke (9). 
Besuch des Governeurs A. Konders, 1926.  
Kam-rêm (1), H. Straube (2), A. Konder (3),  
Eduardo (4), Francisca (5), C. Deeke (6), Pastor  
P. Aldinger (7), J. Deeke (8) und E. Deeke (9).
coleção / Sammlung  m. mArcHetti
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À primeira vista, em Santa Catarina a 
Empresa Hanseática sempre pareceu um 
empreendimento multimilionário, o que 
fazia sentido perante os outros modestos 
investimentos em andamento no período. 
Richter esclarece as dificuldades pelas quais 
passou a empresa, mas sua administração, 
exercida com controle e competência tanto 
aqui como na Alemanha, sempre conseguiu 
levar ad iante o projeto. Um notável 
feito resultante deste empreendimento 
colonizatório foi a construção da Estrada 
de Ferro Blumenau - Hansa-Hammonia 
através da Estrada de Ferro Santa Catarina, 
fundada em 1907, com sede em Berlim. 
Este difícil projeto foi levantado do chão 
a duras penas, e com 1.500 operários 
durante dois anos foi concluído, conforme 
segue esclarecendo o pesquisador Richter. 
A ferrovia foi inaugurada com muita festa 
em Hammonia em 1.10.1909, coincidindo 

com os verdadeiramente multimilionários 
negócios ferroviários de Farquhar no 
Planalto Norte, onde em 1910 é inaugurada 
a Ferrovia São Paulo-Rio Grande. Em 1911 
começa a operar em Três Barras a Lumber, 
a maior madeireira do mundo. E a Guerra do 
Contestado deflagra-se em 1912. Fixara-se 
a sede provisória da Colônia Hammonia no 
local do primeiro rancho dos imigrantes, 
uma região muito acidentada e de todo 
imprópria para sediar uma ambiciosa e 
improvável futura cidade.
 Neu Berlin, Neu Bremen ou Neu Breslau. 
Resultou todavia de interesses muito 
humanos dos pr imei ros moradores 
naqueles recuados dias - magnetizados e 
em permanente estado de excitação pela 
aventura da construção de um novo começo 
para suas vidas, sem controles sociais e sem 
autoridades ativas, desprovidos de códigos 
e regras mínimas para a fundação de uma 

cidade ou uma comunidade - que ali se 
fixassem definitivamente as raízes da sede 
do Distrito de Hammonia, integrante do 
grande Município de Blumenau. Situações 
de consol idação de sedes de Colônias 
em locais impróprios foram comuns no 
processo colonizatório do Vale do Itajaí.

Aconteceu com Rio do Sul e inclusive com 
Blumenau, com suas áreas centrais sujeitas 
a enchentes. Os convictos e ardorosos 
discursos inaugurais de Eduardo Hoerhann 
quando das cerimônias alusivas à conquista, 
nos eventos das instalações dos três distritos 
que compunham o novo Município de 
Dalbérgia, são novamente peças de oratória 
impossíveis de serem criadas pela ficção. 
Sozinho, aconselhado por sua vibrante 
inteligência e superior orgulho, acreditava 
poder se agigantar contra todas as forças 
políticas e econômicas que teciam o cipoal 
onde ele acabaria enredado.
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A turma dos proprietários, do comércio e 
da nascente burocracia política encastelada 
na Hammonia pulou nas banquetas do Hotel 
Hansa e tocou tan-tans em seus pequenos 
tambores. As mensagens desceram rio 
abaixo e foram captadas em Blumenau, onde 
os mensageiros das selvas, com seus tambores 
maiores, as ampliaram e as transmitiram 
para a Capital. Naquela alta athmosphera a nova 
aritmética que subia nos escritórios políticos 
moveu a cremalheira, as polias, roldanas e 
catracas. Para máxima desgraça de Eduardo, 
o poder migrou para Nereu Ramos, presidente 
do Diretório Central do Partido Liberal, eleito 
Presidente Constitucional do Estado ainda no 
mesmo ano de 1934, derrotando Aristiliano. Já 
ao assumir o Governo, em 1º de maio de 1935, 
Nereu atende aos altos clamores e reclamos 
de seus liderados, muitíssimo afrontados 
pelos desafios do revolucionário Eduardo, e 
acerta as contas. Baixa em 7 de maio de 1935, 

Eduardo, provedor de caça, Adolpho Brasil (seu filho 
com Tan-ndu-Leê-Nandjá) e Deodato Silva. c. 1934.
Jäger Eduardo, sein Sohn mit Indianerin Tan-ndu-
Leê-Nandjá A. Brasil und Deodato Silva, ca. 1934.
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Sucesso e orgulho de Eduardo: a 1ª Escola 
Indígena, dirigida pelo Professor polonês, 
Mieczislau Brzezinski, em 1941. Abaixo, túmulo 
de Brzezinski erigido por Eduardo, em 1944, 
quando cometeu suicídio. Comenta o significado 
da educação e a gratidão de Eduardo diante 
deste notável Professor.
Eduardos Erfolg und Ehre: Die erste 
Indianerschule, geleitet vom polnischen 
Lehrer M. Brzezinski, 1941. Darunter, das von 
Eduardo 1944 erbaute Grab Brzezinskis, der 
Selbstmord übte. Die Inschrift deutet auf die 
Notwendigkeit der Erziehung hin, als Dank an 
diesen bemerkenswerten Lehrer.
Acervo / Sammlung  rAFAel HoerHAnn / m. mArcHetti

significativamente, seu Decreto inaugural de 
nº 1, revertendo a decisão anterior, matando 
Dalbérgia e ressuscitando a velha Hammonia. 
Tudo reposto no status quo anterior, criando 
feridas na memória dos moradores regionais 
que o tempo ainda não apagou.

Brigavam os lageanos e suas diferenças 
influíam na vida e no destino da tribo branca 
de Hammonia e na vida e no destino do valente 
Eduardo. Em carta para Jules Henry, datada 
de 25 de maio, Eduardo escreve: “Dalbérgia 
agora passou a ser um Distrito do Deutsches-
Munizipp Hammonia”.

Bem se pode e se deve imaginar o que 
seria hoje a nova cidade planejada que tivesse 
reunido desde então Presidente Getúlio e Ibirama 
numa só, no seu novo local, unindo as 
tradições zelosas dos hammonienses e a força de 
trabalho e de progresso dos breslauenses, e que 
congregasse toda a energia produtiva de bens e 
riquezas de que eram capazes os colonizadores 
do Vale do Rio Itajaí do Norte.

Para qual quinto dos infernos o soturno Nereu 
Ramos mandou a desaforadíssima e desconexa 
carta datada de 25 de maio que Eduardo escreve, 
na qual acusa explicitamente o golpe e expressa 
o desespero de ver ruir sua elementar e acertada 
articulação e tudo o que com tanta energia e 
dedicação planejara, não sabemos até hoje, e 
a saudação nazista ao encerrar a missiva - que 
alude ao domínio germanófilo em Hammonia e 
em Blumenau e atribui simpatias para com eles 
do novo Governador - só ele mesmo seria capaz 
de produzir. Antes de lançar ao lixo a carta, 
porém, o político Nereu arquitetou seu plano: 
copiar as partes em que Eduardo vitupera 
seus desafetos de Hammonia e de Blumenau, e 
narra de forma satírica a romântica visita de 
Fräulein Maria Kahle e sua particular amiga 
Frau K., àqueles territórios, talvez para colher 
algumas flores da floresta tropical. Kahle era 
uma intelectual alemã, ativista do nazismo, que 
escrevia livros, dirigia periódicos e poetava 
pelas colônias alemãs do Sul louvando a 
nova ordem da distante pátria, de onde havia 
recém-chegado, depois de estar ausente 
desde 1921, agora para tarefas bem definidas. 
Passeios a cavalo pelas matas e pelas 
estradas do hinterland, de canoa pelo rio e 
um complicado incidente com a bandeira 
nacional hasteada em frente ao Hotel Berg, 
hospedagem das ninfas, ornamentam o 
relato de Eduardo. Nereu agil izou para 
que as cópias de seu interesse chegassem 
a dois dest inos: o Consulado Alemão 
na Capital (e deste para o Consulado em 
Blumenau) e seus correligionários na mesma 
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cidade, ainda antes das grandes festas do feriado 
estadual que acabara de criar, em 25 de julho, 
do Dia do Colono, em Blumenau recebido 
como Nosso Dia, o Dia da Colonização Alemã. 
Nem todos foram discretos, como se esperava. 
As cópias circularam e a fama de Fräulein 
Kahle restou algo arranhada, pois a navalha 
de Eduardo caiu sobre ela como um facão. Ela 
personificava o ideal alemão mais à mão para 
servir à sua verve irônica. Um tipo de humor 
radical e impiedoso que ele adotara, parecido 
com o humor dos seus índios. Ele já era bem 
conhecido como aberto opositor tanto da 
superioridade cultivada pelos alemães no Vale, 
em especial em Hammonia e Blumenau, quanto 
da onda nacional-socialista, ideologia muito bem 
recebida nas colônias.

Justo no dia 25 de julho, Maria Kahle, depois 
de repousar a taça de champanhe, tendo na outra 
mão uma cópia da carta que lhe fora entregue, 
diante da atônita Frau K., que se preparava 

para desmaiar, acrescenta em sua caderneta, 
na coluna Inimigos, alguns parágrafos a mais 
ao nome de Eduardo, agora definitivamente 
eleito o maior dos inimigos de Hammonia, de 
Blumenau, dos alemães, da Alemanha, dela e 
do próprio Führer! - Aquele Etuardo! Vacabunda! 
Um ferdadero Verdammter Schwinehundt! Vife mais 
pracima naquele Arsch der Welt e quer gab mi reinem 
Anschif! Der Hurensohn! Um dia ele vai me pagar! Fou 
destruir aquele!! Fräulein Kahle introduzia em seu 
discurso o culto que os nazistas tornariam usual 
anos mais tarde: planejar, vingar, destruir. E, 
depois, alegrar-se com os resultados.

O Instituto Alemão para o Exterior e, 
via Embaixada Alemã no Rio de Janeiro, o 
Ministério de Relações Exteriores, em Berlin, 
foram notificados. E, claro, o NSDAP, o Partido 
Nacional Socialista Alemão, em sua unidade 
para o exterior. E, também, o ativo grupo 
local deste partido. Um completo serviço de 
informações.
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Na mesma carta para Jules, referida 
anteriormente, Eduardo anexa uma cópia 
desta carta para Nereu e escreve: “Ao lerem esta 
carta, muitos serão capazes de lhe dar rótulo de 
humorística. Não há, porém, lá tanto humor. É 
ácida, corta e arde, como pedra infernal sobre 
ferida brava. É uma sátira.

E, como toda sátira, traz fito moralizante, 
moralizador e vingativo...” Ainda mais 
sozinho, com seu orgulho ferido, assim ia 
Eduardo destruindo as pontes que com tanto 
esforço construíra, não só com o Governo do 
Estado, mas com toda a política e as lideranças 
da região, prenunciando seu autoisolamento e 
os contínuos retornos de iras, de desprezo e 
de vinganças. As vitórias obtidas vinte anos 
antes, em 1914, com o tratado de paz que 
obtivera com a tribo junto ao Cacique Kusúgn 
- um documento (não escrito) de civilização 
e que era também um documento atestatório 
de barbárie -, beneficiaram mais que tudo a 
colonização e o progresso de Blumenau e de 
todo o Vale do Rio Itajaí, e mesmo do Estado 

Eduardo e visitantes no grande Rio Itajaí 
(Plate), 1926.
Eduardo und Besucher am großen Itajaí-Fluss 
(Plate), 1926.

Página ao lado / Seite gegenüber

Pedra fundamental da Prefeitura de Dalbérgia 
(antiga Hammonia, depois Ibirama), em 
22.4.1934. Eduardo (1) e Francisca (2). 
Grundsteinlegung der Gemeindeverwaltung  
Dalbérgia (frühere Hammonia, später Ibirama), 
am 22.4.1934. Eduardo (1) und Francisca (2).
coleção / Sammlung  m. mArcHetti

de Santa Catarina. Mas agora voltam-se 
finalmente contra ele as muitas e velhas contas 
infladas pelos ressentimentos da civilização dos 
brancos, inteiramente contrária ao seu trabalho, 
e que, represadas até então, encontraram o 
ambiente para serem apresentadas e muito bem 
cobradas. Deveria ele ter visto que civilizar 
a Colônia Hansa-Hammonia e o Rio Itajaí-açu 
abaixo era uma tarefa tão utópica quanto a da 
pacificação. 

E, como sabemos agora pesarosamente, 
mal sabia ele a guinada radical que sua vida 
tomaria daí em diante e o preço que ele iria 
pagar, naqueles anos e pelo resto de sua vida.

Assim é que, na metade do caminho de sua 
vida, durante o qual nunca se manteve neutro, 
adentrava em selva escura e sem estrada reta, e 
se ia perdendo em novo mergulho no inferno.

Se o astuto Vêitschá ainda estivesse presente 
naqueles dias, ter-lhe-ia prevenido e ajudado 
muito caso a Cobra-Coral Grande olhasse 
também para o destino deste branco afoito.

Assim falou a sombra de Vêitschá: 
“N´dúardu, escuta bem eu de verdade memú. Eu 

tenho sábe e eu vai contar: tu tenho outro dentro. Ele 
tem conhece tu. Tu não escuta! É um bugiu cego!? 
Acorda, acorda! Eu tenho brabo contigo: tu não leva 
a tua lança afiada como eu leva!? Anda bem ligero. 
Os home não tenho alegria na frente do maior. Eles 
tenho muita raiva. Tu não gosta de escutar. Cuidado 
N´dúardu!” 

O que ele deveria ter feito e nunca fez era ler 
e reler a carta, e começar a reavaliar suas ações, 
extraindo os avisos de que precisava diante de 
seus cegos impulsos, que ele ingenuamente 
atribuía ao bugre Botocudo em que se tornara.

Como veremos em seguida, ao apresentar 

Jules Henry, saberemos que ele introduziu 
Eduardo nos fundamentos da nova ciência 
proposta por Sigmund Freud. Com toda a 
certeza podemos supor, no relacionamento 
íntimo que travaram, que Jules, angustiado, 
tenha recomendado muito a Eduardo o 
entreouvir-se, no coração das muitas trevas 
por onde caminhava. 

Trouxera notícias do gigante que surgia, 
sinalizando no horizonte esta esperança ao 
propor um espelho diante de cada um.

Espelho que Eduardo - como os índios - 
sempre quebrava, tomando como fatais as 
previdentes perguntas e questões deste outro 
si mesmo. 

Nesta v i rada crucia l da metade de 
sua vida, deveria ter dado uma parada e 
ref letido, para chegar à conclusão - que 
seu idealismo e seu romantismo talvez não 
lhe permitissem chegar - de que, quanto 
mais era generoso, mais revides colheria, 
mais ressentimentos despertaria, maiores 
incompreensões sofreria. Poderia assim 
precaver-se e organizar-se para o restante 
da caminhada, amadurecendo, consolidando 
e defendendo as suas conquistas. Voltemos 
ao ano de 1934, quando tinha partido de 
volta para New York o jovem antropólogo 
Jules Henry depois de dois anos entre os 
Botocudo, comissionado no Brasil pelo seu 
professor Franz Boas, hóspede de Eduardo 
e de sua esposa Francisca, deixando imensas 
saudades e uma proposta em que Eduardo 
iria trabalhar: a de procurar colher, junto 
a alguns dos velhos índios, desenhos que 
representassem seres, animais e plantas, que 
fixassem um testemunho concreto da sua 
visão e seus conceitos em imagens plásticas 
naquele momento, tal como fizera no início 
do século o Dr. Hugo Gensch colhendo 
esboços com a menina que adotara, Koricrã.

É em torno dos resultados deste estímulo 
recebido que queremos propor um dos 
marcos centrais deste Capítulo. Com todo o 
cuidado e com todas as reiterações necessárias 
aos determinados índios, Eduardo preparara 
o caderno com as opções do que deveriam 
desenhar, numa lista enumerada com 64 
variantes, desde homem, mulher, criança, 
lança, anta, onça, peixe traíra, cobra, sol, 
estrelas, cometa, pinheiro, xaxim, chuva, ipê 
florido etc. Alguns dos desenhos que foram 
assim colhidos, e que estão até hoje inéditos, 
têm suas imagens reproduzidas nesta obra16.

Tal como seus mais remotos ancestrais teriam 
feito nas paredes de qualquer caverna do mundo, 
eis aqui seus desenhos testemunhando o incrível 
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mundo em que muitos deles ainda viviam, 
em fins de 1935, nas selvas de Hammonia, Rio 
Itajaí-Hercílio acima, bem perto do local onde 
tiveram o célebre primeiro encontro de 1914 
que, presumidamente - o império de Rondon e 
de tantos outros o dizia -, os traria da barbárie 
em festa para a ciência e para a civilização. Os 
últimos índios deste povo que poderiam ainda 
ter feito estes desenhos, na borda da inescapável 
inclusão que os diluiria no mundo dos brancos, 
testemunharam quem eram, o estágio em que 
viviam, que memórias delineavam seus traços e 
suas sínteses, e como estas sombras primitivas 
caminhavam em suas mentes.

Cremos que falam por si os desenhos aqui 
apresentados. Eduardo aguardou, durante 
muitos anos, a prometida volta de Jules Henry. 
Queria presenteá-lo com estes desenhos. 
Poderíamos supor, ao ter noção hoje da obra 
que ali Jules Henry esboçara, que ele mesmo 
se espantaria ao ver estes traços testemunhais 
confirmando suas descobertas e constatações 
sobre aquele povo primitivo, ancestral, mantido 
ainda vivo muitas vezes à força por Eduardo 
Hoerhann. 

Povo que, semi-isolado dos brancos, num 
milagre de sobrevivência tribal e cultural que 
bem raro teria podido acontecer em qualquer 
outra conjuntura, aqui e em qualquer parte, 
seguia ainda íntegro, em seu mundo17. 

Seus dois anos de vida incluído entre os 
Botocudo, com o ilustrado Eduardo servindo de 
intérprete e guia à sua disposição, perguntando, 
ouvindo e anotando os registros, e copiando 
ainda aqueles que o pacificador obtivera no 
curso dos precedentes vinte anos, direto nas 
primeiras fontes, em sua língua, com os usos 
e os costumes expostos, deram mais que 
suficiente material para sua monografia The 
Jungle People, com a qual se doutorou em 1935 
e que foi publicada em 1941, com grande 
prestígio acadêmico, fazendo escola em seu 
país e no mundo civilizado. Obra dedicada a 
Eduardo Hoerhann e a sua esposa Francisca, 
naturalmente.

Jules Henry formara-se entre os melhores e 
mais influentes professores de Antropologia 
na Universidade de Columbia, orientado por 
Franz Boas, do mesmo grupo do qual faziam 
parte Margaret Mead e Ruth Benedict. Boas 
foi influente professor de Gilberto Freyre e é, 
para muitos, o pai da Antropologia americana. 

Sob o fascínio instigante das recentes 
descobertas e formulações de Sigmund 
Freud, que fundamentaram a Psicanálise, 
Jules assumiu produzir a sua monografia sob 
a ótica da obra Além do Princípio de Prazer, de 

Freud. Como antecipação ao conhecimento 
desta obra de J. Henry, que se espera seja em 
breve traduzida e publicada, extraímos parte 
da Apresentação, escrita por Ruth Benedict 
para a edição de 1941: “O Dr. Henry foi para 
o Brasil estudar a cultura deste povo. (…) 
A imagem do Kaingang é a imagem de uma 
tragédia social. 

Dentro do pequeno grupo de acompanhantes, 
eles eram alegres e autoindulgentes, resolviam 
suas rixas sem violência. Mas o pequeno bando 
não tinha fronteiras em seu mundo externo e 
só lhe restava matar, e matar aqueles com os 
quais tinha laços sociais e econômicos. 

Para o observador de fora, fica claro que eles 
estavam cortando sua própria garganta, que 
nenhuma vitória poderia ser uma verdadeira 
vitória. (...) O Kaingang é uma fábula para 
nosso tempo, (…) em seus ataques suicidas 
eles estavam quase sós entre tribos primitivas 
e eram realmente as vítimas de uma ordem 

social inadequada para sanções inadequadas 
a uma vida humana respeitável. (...) Dr. 
Henry acrescentou, ao nosso entendimento 
de sociedade, sua imagem de uma cultura 
que agonizava por suas próprias mãos. Sua 
investigação esmerada nos coloca em débito 
com ele.” 

Os tópicos sublinhados por Benedict, que 
no curso da Apresentação traça paralelos 
com o mundo civil izado de então, dão 
conta da complexidade da tarefa incumbida 
a Eduardo, de trazê-los felizes para o convívio em 
festa da Ciência em pleno amor da Humanidade, 
como lhe propusera seu padrinho Adolpho 
Generino Rodrigues dos Santos no dia 6 de 
junho de 1912, partindo para o Gentio do Sul.

O Instituto Histórico e Geográfico de 
Santa Catarina publicou na sua Revista, vol. 
XIII, 1944, páginas 127 a 133, um artigo 
de J. Henry escrito depois do sucesso de 
sua obra, do qua l segue um extrato: 
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“Os Kaingang de Santa Catarina pertencem 
a um grande número de tribos conhecidas na 
literatura etnológica Sul-americana pelo nome 
de Gês. Há também outras denominações, 
como Bugres, Owaicomang e Botocudo, mas o 
termo Kaingang é o mais correto porque, 
linguisticamente, são primos irmãos dos 
índios do mesmo nome que habitam em São 
Paulo e no Paraná e cuja palavra para homem é 
Kaingang. Os de Santa Catarina usam a palavra 
Koingégng, para designar a mesma coisa.”

O que dizer dessa experiência tão singular 
que eles viveram? De Jules Henry? Uma mente 
aberta ao mais contemporâneo e revolucionário 
conhecimento, particularmente aplicável ao seu 
campo de pesquisa, convivendo diretamente 
com uma tribo ainda selvagem, ouvindo em 
primeira mão seus testemunhos, anotando 
um a um seus mitos, seus contos e suas 
lendas, suas memórias e relatos primitivos e 
recentes, sem nenhuma ideologia política e 
nenhum idealismo oportunista de reformador 
social perturbando suas observações, apenas 
procurando entender a lógica peculiar do modo 
de operar suas próprias vidas. 

É quase certo que ele tenha coletado todos os 
mitos deste povo, num caso único na Antropologia. 
Se assim for, além da língua fonetizada por 
Eduardo teremos preservada a memória 
simbólica e a ancestralidade intemporal inteira 
de um povo. O que dizer de um trabalho com 
este alcance? Como não ansiar por conhecê-lo? 

Sempre se poderá indagar por que a 
Antropologia acadêmica das décadas seguintes, 
no Brasil e aqui em Santa Catarina, nunca 
reclamou que The Jungle People estivesse, como 
está, inédita em português. Mesmo que a obra 
de Jules esteja datada, impregnada de um 
conhecimento peculiar àqueles começos da 
ciência psicanalítica, nada como conhecê-la 
para chegar a alguma conclusão18.

Ali, nas terras altas de Santa Catarina, na selva 
mais primitiva, com o irrestrito apoio do nosso 
personagem, colheu-se o material para uma das 
primeiras monografias antropológicas escritas 
sob o ponto de vista psicanalítico produzida 
no mundo das ciências sociais. Alguns de 
seus apontamentos seguem perturbando 
o sono da antropologia comprometida, 
particularmente sobre a falta de coesão grupal 
e as disputas internas de extermínio vingativo, 
que verdadeiramente colocavam em risco a 
sobrevivência do grupo. Quanto a Eduardo, 
deve-se acreditar que lidou muito mal com esta 
constatação, que colheu logo nos primeiros dias. 
Já com relação a Henry, sua bagagem teórica 
e as observações que compartilhava com os 

pesquisadores de seu grupo facilitaram-lhe 
entender e procurar explicar o comportamento 
deste grupo. Seria exigir demais, no entanto, 
que tivesse podido identificar, naqueles limiares 
dos estudos que se desenvolviam, todas as 
forças motrizes poderosas que moviam aquela 
população tão primitiva. Naqueles idos, muitos 
se chocaram e não entenderam na extensão 
devida o que hoje pode ser compreendido, 
embora não como uma condição diferenciada 
e moralmente criticável, mas compreensível 
como a resultante de sua trajetória histórica, 
como grupo humano. Grupos bem civilizados, 
movidos por forças motrizes semelhantes, vêm 
produzindo desastres intra e intergrupais muito 
maiores, como sabemos. Claro que adotar 
um entendimento deste tipo é recebido com 
maior dificuldade quando se esteja possuído de 
ressentimentos ou quando se estiver a serviço 
de alguma ideologia política.

Parece que os responsabilizados pelo fim 
deste povo - nós, os brancos em geral - não 
podemos requerer só para nós sermos o modelo 
e os únicos inspiradores e protagonistas das 
tragédias que o gênio canônico por excelência 
de Shakespeare produzira, conforme conclui 
desolado e sem condescendência o próprio 
Jules Henry - tal como seu anfitrião Eduardo 
concluíra desde o primeiro dia, sem nunca o 
afirmar. Poderíamos fechar estes comentários 
dizendo: retirada a capa que a civilização nos 
impôs, de controle dos impulsos instintivos, 
caem as diferenças entre nós, brancos, e eles, 
índios. No fundo, somos iguais em tudo e 
por tudo o que seja da natureza última do 
ser humano. Noutro contexto e sob novas 
abordagens, se poderá saber quais apelos e 
estudos requeridos com toda veemência por 
Eduardo Hoerhann não pôde Jules Henry 
atender por suas novas paixões na América.

Impossibilidades que afetaram profunda-
mente o esperançoso etnólogo e missionário 
Eduardo. Uma questão reiterada, e bem crucial: 
eram afinal Kaingang, Xokleng ou o que, estes 
índios Botocudo de Santa Catarina?

E, como sabemos, e como escreveram, tanto 
Jules como Urban, se pudessem, teriam tirado 
nosso personagem daquele fim de mundo e o 
levado orgulhosamente para lecionar e ensinar 
em suas Universidades...

Rafael Hoerhann localizou documentos 
mostrando que Eduardo, em abril de 1935, com 
a orientação cruzada de Jules Henry e Herbert 
Baldus, manteve contato com o notável 
antropólogo e sociólogo austríaco Richard 
Thurnwald, - referido por muitos como um 
dos pais da Antropologia moderna alemã-, que 

propunha a chamada etnopsicologia, o mesmo 
conceito que, noutros países, designou-se como 
antropologia cultural ou antropologia social 
e grandemente referenciada na psicanálise 
freudiana aplicada. Thurnwald fazia parte 
da mesma corrente modernizadora da 
Antropologia de Franz Boas, Ruth Benedict, 
Margaret Mead e Jules Henry, dentre 
outros nos Estados Unidos, de Bronislav 
Malinowski, na Inglaterra, e, no Brasil, 
de seu aluno Herbert Baldus, com quem 
Eduardo se correspondia. Como professor 
honorário, pontificava na Universidade 
de Berl im. Pretendia Eduardo obter o 
doutorado em Antropologia justo com quem 
trabalhava como Henry, indo conviver com 
povos primitivos. Se Thurnwald estudou in 
loco na Micronésia, Melanésia, Nova Guiné, 
Ilhas Salomão e Tanganica o impacto da 
civilização ocidental sobre tribos selvagens, 
como não receberia um colega que passou 
20 anos entre os primitivos Botocudo de 
Santa Catarina? Um antropólogo de campo 
como ele?

Desenhava-se um novo e fascinante rumo 
para a vida de Eduardo, mesmo numa 
Alemanha com os nazistas no poder desde 
1933. Onde andaria o espírito de Vêitschá? 

Como não socorreu Eduardo neste rumo! 
Se o velho guerreiro não apareceu, fazendo 
justiça em um de seus futuros, parece que a 
ativa Maria Kahle sim. Bem ao seu gosto e de 
seus chefes, riu em sua vingança. Thurnwald 
interrompeu a correspondência. 

Em 19.2.1938, por carta, recebe uma 
admoestação significativa do antropólogo Kurt 
Nimuendajú, que transcrevemos: “O que não 
seria uma monografia sobre os Botocudo se o 
Sr. quisesse empregar em semelhante trabalho 
os seus conhecimentos adquiridos durante 
25 anos de convivência com essa gente!? Eu 
queria ter a eloquência para convencer o Sr. de 
sua obrigação moral de deixar para a ciência a 
documentação desse tesouro.” Kurt, como 
observamos na troca de correspondências 
que mantiveram, incomodou-se bastante com 
as conclusões de Jules Henry a respeito dos 
Botocudo e queria manter Eduardo afeto às 
suas teorias e à sua doutrina antropológica. 
Eduardo ficou do lado de Jules Henry. Ele com 
certeza era da estirpe destes pioneiros. Pode-
se também supor que deveria ter produzido 
um certo orgulho para os hammonienses escutar 
Eduardo citando em suas falas o tal de Doktor 
Sigmund Freud, um alemão. Fazia-o naquelas 
vilas e no meio mesmo das florestas muito 
antes que o citassem na maioria dos centros 
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cultos do país. Como o mais completo 
autodidata que poderia existir, além de exímio 
estatístico, escriturário e arquivista, ele também 
cuidava muito bem de seu violino, de sua cítara; 
de prover todos da melhor caça sempre que 
necessário, como se pode ver numa foto que 
ilustra este Capítulo (página 636). Em falar, 
ler e escrever no mais castiço Português e em 
Alemão, Espanhol, Francês, Italiano e Inglês. 
Em ser fluente, pesquisar e dar forma escrita à 
língua indígena Botocuda. Em divertidamente 
escrever suas cartas da forma como falavam 
os açorianos (cuja marcante presença no Vale 
do Itajaí é bem pouco conhecida). 

Em cultivar o Latim. Em intensas pesquisas 
para registrar no Cartório Civil o nascimento de 
cada indígena, com seu nome próprio tribal e 
sua detalhada genealogia. Em colher subsídios 
e escrever sobre a ampla história tribal e da 
colonização. 

Em observar, colher, estudar e escrever 
sobre Botânica, Agronomia, Zoologia, 
Filologia Indígena, Antropologia e Etnografia, 
cumprindo com isto o dever natural de 
servir sua pátria, aproximando-se nestes 
campos do saber acadêmico. Em responder 
a todos os pesquisadores e antropólogos 
que o procuravam. Em clamar aos céus para 
que o ajudassem na sua tarefa. Em estudar, 
conhecer e praticar a melhor Medicina e 
Farmácia que as circunstâncias permitissem 
a fim de, correndo, ir salvar todas as vidas 
que pudesse. E em possuir uma primorosa e 
inacreditável biblioteca, hoje perdida, com mais 
de cinco mil obras: todos os clássicos gregos 
e latinos (em Português, Alemão e Francês) 
e da literatura ocidental até os seus dias; as 
mais reputadas obras de Botânica, Zoologia, 
Arqueologia, Paleontologia, Pré-História, 
Geografia, Antropologia, História Antiga e 
Moderna, Sociologia, Psicologia e Direito, 
além de dicionários, enciclopédias, todos os 
mais importantes autores brasileiros e toda a 
literatura técnica especializada para a vida dos 
campos e da Agricultura: o mais vasto acervo 
de livros de toda a região. 

Não há como deixar de registrar a emoção e 
a estupefação ao ler a Relação das Obras de sua 
Biblioteca, feita por seu filho Edmar depois de 
sua morte e antes de ser perdida. 

Emergem assim, melhor delineados, o 
discreto homem e sua intimidade com este 
vasto mundo dos grandes gênios canônicos 
da literatura e da cultura humana.

Ouvi-lo trazer à conversação, com uma 
musicalidade de pronúncia que certamente 
aprendera no convívio com os seus vizinhos 

imigrantes italianos, uma narrativa poética dos 
versos da Divina Comédia e não vibrar na mesma 
intensidade que a emocionada récita dele, coisa 
imperdoável de jovem inculto, deseducado. 

Como não emocionar a percepção da sua 
solidão e do isolamento do seu grande coração 
sem companheiros de jornada com quem 
pudesse dividir sua lúcida angústia? Que 
pudesse Eduardo ter o consolo de Dante, nos 
obriga a reconhecer e proclamar que o distante 
e generoso poeta da alma italiana trouxe mais 
luz ao mundo do que se diz, pois segurou de 
pé mais um que se abrigou nos seus cantos. 

E dizer que ele formou esta biblioteca 
impensável longe de interlocutores e da 
civi l ização instruída, com quem só se 
comunicava através de cartas, vivendo no 
coração da selva e no meio das batalhas que 
viveu. E, com um lembrete para os que se 
queixam: nunca a luz elétrica chegou a sua casa.

E, à força de persistência, obter em 1926 a 
bem pouco provável criação legal da Reserva 
Indígena Duque de Caxias19. E em ser um 
primeiro a açoitar a arrogância e a presunção 
onde quer que se apresentassem. 

Caminhamos agora na via inversa, verba non 
acta. Bem, os desenhos originais que ele obteve 
junto aos índios, aqui reproduzidos, devem 
significar muito mais do que este discurso, 
estas palavras.

Registro final

Em 1967-68 estimulamos o Prefeito de 
Ibirama, Carlos Pabst, visando a revitalização da 
Biblioteca Pública e a criação do Museu Eduardo de 
Lima e Silva Hoerhann. Ele atendeu as sugestões. 

Tínhamos o plano de argumentar e 
convencer o Sr. Eduardo a dotar o Museu com 
suas coleções, suas memórias e registros, sua 
documentação e sua biblioteca. Falhamos, 
não conseguimos construir as condições para 
atingir este objetivo. 

Em 1980, numa das enchentes do Rio Itajaí, 
inundou-se a região acima da Barragem Norte, 
nas portas da casa onde ele viveu. 

A ensecadeira de desvio da água durante 
a construção da barragem entupiu, antes de 
sua conclusão, devido a incontáveis erros 
de engenharia e de execução e por falta de 
acompanhamento da obra, antecipando o 
grande lago da Reserva de proteção das regiões 
baixas do Vale, Blumenau e Itajaí em especial. 

Não se conseguiu salvar o acervo pessoal do 
falecido Eduardo, guardado na casa que ficou 
submersa. Pasmem todos do silêncio, até hoje, 
sobre o singular tesouro memorial e etnográfico 

que se perdeu. Conforme o Laudo Pericial 
IC/093/81 da Diretoria de Polícia Técnica de 
Santa Catarina, datado de 20 de janeiro de 1981, 
foi a seguinte a relação da tragédia:

Dezenas de pastas de correspondências 
trocadas com von Ihering, Cândido Rondon, 
Curt Nimuendajú, Herbert Baldus, Harold 
Schultz, Noel Nutz, Wanda Hamke, Jules 
Henry, Darcy Ribeiro e Egon Schaden, e com 
governadores, autoridades locais, regionais 
e nacionais. Muitos dos documentos hoje 
existentes foram salvos por recolha e restauro 
posterior procedidos por Rafael Hoerhann. 

O acervo do Autor faz parte de um grupo de 
documentos separados por Eduardo e passados 
para Márlen Irmgard Broedersen e Raymond 
Lawrence Lucas. 

Doações recentes, como a ocorrida nos 45 
anos de criação do Museu Eduardo Hoerhann, 
em 25 de julho de 2013, em Ibirama, da parte 
de Adilson Adam, revelaram fragmentos dessa 
história recuperada, como rascunhos de cartas 
manuscritas de Eduardo ao Dr. Hugo Straube, 
seu eminente colega de trabalho ainda nos anos 
de 1914-15, quando se encontrava sob a doma 
dos seus pacificadores. 

Este Dr. Straube é neto do naturalista Franz 
Gustav Straube, que emigra para a nascente 
Colônia Dona Franscisca - Joinville, já em 
1851, e cuja esposa chega com os filhos no ano 
seguinte no mesmo navio que Fritz Müller. 
Hugo assiste em Viena, em 1908, ao XVI 
Congresso Internacional de Americanistas, como 
estudante de Filosofia, conhecendo as denúncias 
de Alberto Vojtěch Frič quanto às atrocidades da 
colonização no Sul do Brasil contra os indígenas, 
com quem conversa longamente. 

Mais tarde forma-se em Farmácia, retorna 
ao Brasil, renuncia à sua carreira profissional, 
procura e alia-se ao esforço pacificatório, 
tornando-se muito íntimo de Eduardo, para 
o que der e vier no trabalho que ambos fazem 
juntos. Um personagem, mais um, conradiano, 
que vê sua esposa ser assassinada num conflito 
com um trabalhador do Posto, desestrutura-
se e, com as fibras morais abaladas, exila-se 
em Blumenau, renunciando ao trabalho com 
Eduardo e com os índios. 

Assim, 100 anos depois, documentos salvos 
da lama das enchentes, desde as matas de Santa 
Catarina, revelam o espanto e a incredulidade 
de Eduardo diante daquilo que Jules Henry 
somente iria constatar em 1933-34, e que ele, 
idealista e romântico, tendo colocado os pés ali, 
optou por não o afirmar nunca, vagando para 
sempre incerto e inseguro do que a revelação 
poderia provocar. 
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N O T A S
1 A designação genérica de Botocudo, adotada neste 

texto, é arbitrária e intencional. Circunscreve e limi-
ta este povo que vivia imemorialmente no interior 
de Santa Catarina,e, no periodo da colonização, foi 
se confinando no interior do Vale, Rio Itajai acima, 
assumindo esta região o sentido de seu território. A 
grafia das palavras indígenas, neste caso e em to-
dos os demais, é a recolhida e adotada por Eduardo. 
Para a tradução destas denominações ajudou Rafael 
Hoerhann, através do Prof. Namblá Gakran, estudio-
so moderno da língua Xokleng. A opção adotada é 
pessoal, do Autor. Respeita os registros originais de 
Eduardo. Lembramos que faria sentido que Ngôio-
-Uvái significasse ÁGUA DE VERDADE, pois o grande 
mar é a Água mesmo de Verdade, imenso, sem fim, 
como se descortina das praias. De onde - recons-
truindo relatos fragmentados e incorporando a ima-
ginação eduardiana - poderiam os índios ter visto as 
velas vermelhas dos grandes juncos chineses ma-
peando o mundo, fornecendo novas presenças para 
suas lendas e mitos, ainda antes que chegassem as 
caravelas e os homens barbudos que esfolaram e 
saquearam.

2 Um bom começo quanto a Eduardo Hoerhann: ler 
Darcy Ribeiro. Conviveu com ele em 1953 e o avalia 
de forma muitíssimo interessante e instrutiva, não 
só a ele mas à história da tribo e da pacificação. 
Além do clássico Os Índios e a Civilização, ver tam-
bém, em especial, Carta, Falas, Reflexões, Memó-
rias: A pacificação dos Xokleng (1993), páginas 23 e 
seguintes.

3 Primeiro uma inserção de Mallarmé, o terceto final 
de A tumba de Edgar Poe, e depois o epitáfio: Aqui 
jaz Katanghara. De seus nobres feitos podem falar as 
matas virgens de Santa Catarina, ou os Koingang de 
longos e negros cabelos que bem o conheceram. A 
foto que encerra este capítulo. Ele foi poeticamente 
fatalista nesta renúncia a pavonear-se por sua agita-
da hora em cena e quis que pouco ou nada se ouvis-
se de seu nome ao conferir a quem não falaria a me-
mória de seus feitos. Em silêncio, como sabemos, 
resignou-se e aceitou as contingências e o destino. 
Uma hipótese: os índios que sabiam dos seus feitos 
têm descendentes vivendo entre os brancos, e são 
vivos e inteligentes. Poderão permitir livrar-se da tu-
tela estreita de supostos luminares das Academias 
que se apropriaram e vêm propondo interpretar 
e contar sua história: que comecem eles mesmos 
uma revisão. Fariam justiça a si mesmos, a seus an-
cestrais e àquele que os adotou com outros ideais. 
Com novas versões dos acontecimentos, dos papéis 
e dos personagens, poderão conhecer e reconhecer-
-se diante de seus ancestrais e de sua história.

Eduardo Hoerhann, 1974

“Assim como os índios, estou no fim.”
“So wie die Indianer, bin ich am Ende.”
PHoto t. mAttos - o estAdo   Acervo / sAmmlung  m. mArcHetti

HIER RUHT
KATANGHARA

 
VON SEINEN EDLEN TATEN WISSEN DIE 
UNBERÜHRTEN WÄLDER SANTA CATARINAS 
ZU BERICHTEN, EBENSO WIE DIE (INDIANER) 
KOINGANG MIT IHREN LANGEN SCHWARZEN 
HAAREN,  D IE  IHN  WOHL  KANNTEN.

Emergem ainda destas cartas seus clamores 
e apelos, atestando que, já nos meses iniciais 
dos contatos, viviam com falta absoluta 
de verbas, de remédios e do básico para o 
trabalho cotidiano das equipes de atração e 
pacificação, sem recursos para proteger, vestir 
e alimentar os índios. A burocracia estatal de 
então começara, bem mais cedo do que se 
supunha, a colocar à prova aqueles idealistas, 
deixando-os literalmente no mato. 

Mas isto é matéria para outros estudos e 
livros que virão. Com certeza, doações de 
documentos recolhidos da mesma maneira 
poderão acontecer, ampliando as fontes 
primárias de consulta.

Prosseguindo a relação do que se perdeu: 
de sua autoria, dezenas de pastas de estudos 
e pesquisas sobre Antropologia, Sociologia e 
Psicologia indígena. De sua autoria, dezenas 
de pastas com estudos sobre: classificação 
botânica de vegetais nativos do Alto Vale do 
Itajaí; pesquisas sobre recursos farmacológicos 
de vegetais autóctones; estudos sobre vegetais 
úteis à al imentação humana e animal; 
pesquisas sobre parasitologia ictiológica; 
estudos sobre epidemias animais em tapires, 
capivaras e onças.

De sua autoria: estudos detalhados sobre 
pacientes de ofidismo; estudos filológicos das 
línguas indígenas; estudos das lendas, das 
tradições e das histórias indígenas; estudos 
dos fatos históricos da colonização de Santa 
Catarina. E ainda: coleção de crânios de 
animais da fauna de Santa Catarina; coleção 
de fotografias históricas da colonização do 
Vale do Itajaí e sobre a atuação dos bugreiros; 
coleção de centenas de negativos em lâminas 
de vidro, registrando fatos da colonização do 
Vale do Itajaí e dos primeiros contatos com 
os Botocudo.

Material etnográfico recolhido e catalogado 
por ele: coleção de cerâmica indígena; 
coleção de tecelagem indígena; coleção 
de arte plumária; coleção de conjuntos de 
armas indígenas, únicos cochos de cedro 
preservados, para fermentação de bebidas de 
uso dos índios, e pilões de madeira; coleção 
de cestaria e trançados indígenas; coleção de 
artefatos de pedra, pontas de flecha, mãos de 
pilão, raspadores, amoladores e furadores; 
coleção de adornos indígenas, botoques de 
nó de pinho e de osso, tangas, trançados com 
penas de aves, colares, cocares, braceletes, 
tornozeleiras e suportes para pênis; coleção 
representativa de vários tipos de lanças feitas 
com lâminas de ferro malhado; coleção de 
óleos de artistas teuto-brasileiros e achados 
fósseis de animais pré-históricos da região do 
Alto Vale do Itajaí.

E, para encerrar, a Biblioteca com os cerca 
de cinco mil livros, já referida neste Capítulo.

A G R A D E C I M E N T O S

No curso do tempo, contribuíram com documentos, 
fotografias, gravações e acesso a valiosas informações as 
seguintes pessoas do círculo próximo a Eduardo de Lima 
e Silva Hoerhann: Márlen Irmgard Broedersen; Raymond 
Lawrence Lucas e esposa Ruth; Waldomiro Colautti; 
Hermann Aichinger; Guido Koepsel; Edmar de Lima e 
Silva Hoerhann; Rafael Hoerhann; Klaus Richter; Manoel 
Marchetti. E ainda: Bettina Lucas Staudinger; Fritz, Rudolf 
e Adalberto Kroeplin; Domingos Manuel do Nascimento; 
Adão dos Santos; João Carlos Mosimann; Tarcísio Mattos; 
Idelí Kubin Sardá e Fernando Tokarski. A mais que atenciosa 
Maria Aparecida Cristóvão, que dirigiu e organizou o 
Arquivo Histórico de Ibirama; Sueli Maria Vanzuita Petry; 
Dioney Sartor; Harry Wiese e Jesse Salgado. Grato a 
Miranda Rectenwald pela distante e inestimável ajuda; e 
ainda a H. Glenn Penny, pelas novas informações sobre A. 
V. Frič, a Luiz Carlos de Almeida Mesquita, a Paloma Andréa 
Marchetti, que fez a conexão com arquivos universitários 
e cuja alegria em colaborar com o trabalho é sempre 
estimulante. E a Maria Ines Catalano, primeira leitora, que, 
atenta, confirmou a linha deste Capítulo. Aos atenciosos 
Bruno Kilian Kadletz e Renato Rizzaro. Ao escritor Amilcar 
Neves, que contribuiu com importantes observações e fez 
a revisão ortográfica e gramatical final. E, claro, ao fraterno 
amigo, o honorável Gilberto Gerlach.
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4 Os amantes de cinema devem ter  em sua coleção a 
adaptação livre de Francis Ford Copolla, Apocalypse 
Now, inspirada nesta novela: uma caçada contem-
porânea de arrepiar, rio acima, a um outro Kurtz.

5 O pai de Eduardo, Miguel, era austríaco; a mãe, bra-
sileira. Ela se chamava Eulália de Lima e Silva Aveli-
ne e seu pai foi William Plaxton Aveline, inglês. Ela 
era neta de um irmão do Duque de Caxias, sobrinha-
-neta dele, portanto. Eduardo, seu sobrinho-bisneto. 
Lembrá-la obriga ao registro de que foi assassina-
da em 1918, num roubo ocorrido no sítio onde vi-
viam, conforme registra o “Correio da Manhã” de 
02.11.1918. Origina-se daí a lenda de que Eduardo 
viera fugido para o Sul, protegido pela família, por 
ter assassinado alguém. Ao lado de outras sobre ele 
uma lenda infamante alimentada e divulgada sem 
nenhuma preocupação de fidedignidade, com reco-
nhecível gosto duvidoso, por autores de trabalhos 
acadêmicos, fizeram Eduardo ser refutado e acu-
sado, amargando julgamentos injustos e chocantes 
que o condenaram ao ostracismo. Procedimento 
imperdoável para com ele, pois provinha daqueles 
que detinham condições amplas de fundamentar 
suas pesquisas em fontes confiáveis, mais do que 
em lembranças de informantes ressentidos. Agora, 
morto ele, cabe a quem o conheceu e à sua vida, 
contribuir para aclarar os fatos, o seu trabalho, reco-
locando-o  no contexto histórico, de forma mais jus-
ta e reconhecida. Desinformar em proveito de uma 
ideologia de bolso fez parte daquele período sombrio 
das ciências ditas sociais e humanas, o que foi - e 
muitas vezes ainda é - um vício infeliz de muitas car-
reiras cujas histórias não podem ser contadas.

6 Assinado: Generino. Adolpho Generino Rodrigues 
dos Santos, pernambucano, jornalista, promotor 
público, ativista do Positivismo e ligado ao grupo 
de Rondon, cultuado por Eduardo, que de fato adota 
suas recomendações. Generino o introduz e apadri-
nha no círculo positivista de Miranda e no Serviço, 
depois o abençoa rumo ao Sul. Eduardo batiza dois 
filhos em sua homenagem, Generino e Generina.

7 Eduardo, no curso do tempo, ia aperfeiçoando o 
registro escrito da língua e da pronúncia botocuda, 
com suas nuances inexistentes e quase impossíveis 
de transcrever no português, ampliando assim as 
informações que colhia. Resulta ter feito registros 
diferentes. Exemplo: nos primeiros Relatórios da 
Pacificação este Cacique era referido como Kusugo 
Kaniahê Gaklang Kambetjuje. Muitas vezes foi referi-
do por seu apelido de Velho Trovoada. H. Gensch em 
sua obra de 1908, colhe seu nome como Kusógma-
-Kaniaháma-Gaklang-Gambetsúje. Era o pai de Kori-
crã e seu primeiro filho chamava-se Vombrê. Ele está 
aqui identificado, em sua única foto solo conhecida 
(pg 629). Eduardo deu forma escrita à língua desta 
tribo. Perdeu-se porém o Dicionário que organizou. 
Fonetizar e manter esta língua ancestral, com con-
centrada aplicação amorosa, era bem próprio da 
generosidade de Eduardo.

8 Coragem, a dele, Eduardo, e, difícil imaginar, tam-
bém a das mulheres, índias ou brancas. Um registro 
que deixou dá conta que Váa-Klá (ou Váakrá) era re-
verenciada por ter dado fim a um colono, a pauladas, 
num assalto (ao lado de outros dois mortos a flecha 
pelos guerreiros) em 1902, nas cercanias de Blume-
nau. E a viúva Dona Maria Leocádia, uma branca, 
era muitíssimo cultuada por ter sido observada num 
assalto portar-se à altura, entrando determinada 
na sua casa que ardia, escudada num couro seco 
de boi, a fim de salvar seu último filho, escondido 
no sótão. Elas assim eram consideradas Koingâng 
táu-vén,  ou seja, Koingâng, autodesignação deles 
mesmos, homem, o proto-homem, e táu-vén, ainda 
mais que, pessoa distinguida. Eduardo anota ter 
sido solenemente apresentado a esta Váa-Klá, filha 
de Uvanhêkü Kuvêi, de um clã principal, e que ela se 
orgulhava dos seus feitos guerreiros, ridicularizando 
muito os varões da tribo, inclusive Kusúgn (!), cons-
trangendo-os como fracos, covardes e incapazes. 
Uma líder feminista antes de todas. Heroína, mas 
não a salvo das tramas tribais: seu pai e seu avô 
pereceram por Kô-ngô Túu-mbãng.

9 Esta compilação sintetiza um texto de Eduardo 
recém-encontrado. Patäe-ma, grafado com trema, 
resulta na pronúncia aproximada Patée-ma. Este 
Criador primordial, que tem clara identidade com o 
pimitivo Javé da Bíblia hebraica, é, como ele, dotado 
de características bem humanas. Esta concepção é 
de tal forma refinada que cabem duas hipóteses 
para entendê-la: ou é uma bem possível invenção 
literária de Eduardo ou uma insuspeita prova de que 
o pai do avô de Vêitschá soubera pelo pai do seu avô, 
e assim regressivamente até a noite dos tempos, e 
lhe contara, que nas fontes mais primitivas deste 
povo houvesse líderes capazes de propor e pôr de 
pé um Criador que lhes fosse parecido nas melhores 
virtudes de humor, fastio e travessuras. Capaz de rir, 
de desafiar e de, às vezes, oferecer auxiliares para 
apoiar a condução da vida do Homem. Primitivos, 
sim, eram, e muito, mas não faltos de perspicácia 
cultural para produzir uma divindade assim.

10 Kóo-mrêm, mais tarde grafado como Káa-mrêm, e 
por fim Kam-rêm, ou, como alguns afirmam hoje, 
Kamlem, aqui retratado por Franz Richard Becker, 
talvez no mais expressivo e intimista dos seus retra-
tos, nos olhando fixamente, como a dizer: vocês me 
veem, eu vejo vocês – e cobrando a futura revisão 
sobre si e sua gente. Este retrato foi um presente 
que vem da coleção memorial de Eduardo Hoerhann, 
através de seu fraterno amigo Raymond Lawrence 
Lucas. Também uma rara e bela foto colorizada, de 
época, é mostrada nesta obra (pg 631) e um detalhe, 
na qual nitidamente posa para Becker, tendo à sua 
frente talvez a única imagem que restou de Rendiá 
(pg 632). A Fundação Cultural de Blumenau possui 
em seu acervo várias destas boas e más cópias dos 
retratos de Kam-rêm, firmados F. Becker. Becker foi 
uma espécie de retratista oficial deste Cacique, co-
missionado por Eduardo para conferir dignidade aos 
índios perante as colônias em volta de Hammonia, na 
Capital do Vale, Blumenau e em especial, na Capital 
do Estado. Por necessidade, reproduziu muitos des-
tes retratos, alguns bem apressados.

11 Na fase de revisão deste Capítulo buscamos con-
tato com Rafael Hoerhann, bisneto de Eduardo e 
estudioso da sua vida, da sua aproximação com os 
indígenas e das atividades formais do Serviço de 
Proteção aos Índios. Foi gratificante ler sua Tese 
de Doutorado em História na Universidade Federal 
de Santa Catarina, de 2012, O Serviço de Proteção 
aos Índios e a Desintegração Cultural dos Xokleng 
(1927-1954). Nos antecedeu amplamente com rigor 
histórico e documental. Sua Tese deve ser publica-
da em livro e lida com muita atenção por todos que 
queiram se aproximar do período e da história des-
tes acontecimentos. Ele mesmo, por certo, ampliará 
a abordagem da história. Outros também deverão 
fazê-lo. Talvez nos próximos anos, quando os feitos 
da Pacificação, com o primeiro contato datado de 
22 de setembro de 1914, já terão cumprido o cen-
tenário, se tenham simpósios e debates apropriados 
que ampliem a marcação e o conhecimento destas 
efemérides.

12 O trio de frente do referido primeiro encontro foi for-
mado pelos magníficos Kusúgn, o Cacique, e seus 
fiéis Vombrema Krem-Douma e Uvanhêkü-Téiyê Ko-
backä Tschukam-mbãng. Estes podem ser os dois 
que ladeiam Kusúgn numa foto aqui apresentada (pg 
628).

13 O preocupado Eduardo posa na fotografia que re-
gistra o lançamento da pedra fundamental da nova 
Prefeitura de Dalbérgia, no dia 22 de abril de 1934 
(pg 641).

14 O historiador e arquivista teuto-brasileiro Klaus Ri-
chter pesquisou a fundo a documentação e a histó-
ria deste projeto de colonização a partir de fontes 
e arquivos hamburgueses. Seu livro A Sociedade 
Colonizadora Hanseática de 1897 e a Colonização do 
Interior de Joinville e Blumenau (UFSC/FURB, 1992) 
é fonte de consulta muito instrutiva e obrigatória. 
Klaus ensina que Hammonia fora uma figura mito-
lógica criada idealmente para enaltecer Hamburgo, 
erigida em sua patrona e protetora em 1710. Reunia 
a muralha (defesa), Mercúrio (comércio) e um sím-
bolo da liberdade. A Sociedade Colonizadora Hanse-
ática, com sede em Hamburgo, batizara de Hammo-
nia seu núcleo principal em Santa Catarina.

15 Está esgotado e inencontrável o livro Um cambala-
cho político: a verdade sobre o “acordo” de Limites 
Paraná-Santa Catarina, de Licurgo Costa (Lunardelli, 
1997). Deve ser registrado que todo o trâmite desta 
heroica e espantosa Ação Judicial consumiu quatro 
anos no Supremo Tribunal Federal, no Rio de Janeiro, 
até sua decisão. Impossível deixar de registrar que, 
no presente, Santa Catarina repete outra Questão 
de Limites com o Paraná, desta vez para delimitar 
o Mar Territorial. Reservas de petróleo existentes 
em frente à costa da Capital do Estado justificam 
este recurso ao Judiciário. Tudo nesta Ação alardeia 
o simples e melhor direito catarinense. Basta olhar 
o mapa da costa Sul do País. Na época da informá-
tica e do avião, esta Ação tramita desde o ano de 
1991 sem nenhuma solução. Vinte e seis anos. De 
cabriolet e caneta-tinteiro, os Ministros do Supremo 
sabiam cumprir seu dever em 1900, mesmo numa 
complexa ação demarcatória territorial, em que de-
cidiram em favor do Estado menor, menos poderoso 
e menos influente. Valiam a Lei e o Direito. Tinham 
então um sério senso de Justiça e respeitavam a 
razoabilidade de prazos para decidir.

16 O caderno original foi um presente de Eduardo. Faz 
parte do acervo pessoal do autor.

17 Transcrição de um apontamento de Eduardo: “A 
admiração extática do Dr. Sartori, observando por 
mais de duas horas a fio o velho e imponente Kóo-
-mrêm trabalhando dentro do seu rancho! Dois ex-
tremos: de um lado o Homem cultíssimo, educado, 
que viajou e esteve em todas as partes do mundo; 
e de outro o Homem das selvas, primitivo Botocudo, 
vivendo a era da pedra polida!” Este Dr. Cesar Sar-
tori, Médico italiano radicado em Lages, beneméri-
to que assistiu com a maior dedicação a todos os 
índios do Estado, desde Hammonia até Chapecó, e 
do Paraná, foi credor do culto e da admiração do gra-
tíssimo Eduardo. Na multitudinária biblioteca eduar-
diana constava Halogênese - Nos rumos da doutrina 
da Evolução; Evolução por causas internas, de Cesar 
Sartori (Rio, 1939).

18 Jules Henry é muito refutado por alguns autores e 
somente lido de passagem, quando lido. Nem esta 
sua Tese estritamente focada num povo indígena 
de Santa Catarina é lida e reconhecida. De certo, 
o ressentimento governando sua inclusão no index 
dos livros proibidos, por não confirmarem  crenças 
de certos autores, azedados assim, feridos em sua 
autoridade  autoconferida e em face do risco  de 
cessarem  aplausos de sua clientela cativa. Injusto 
com quem saiu da cidade mais cosmopolita do mun-
do para embrenhar-se por conta e risco nas selvas 
virgens de Santa Catarina, vivendo por dois anos 
com uma tribo primitiva e realizando uma extensa 
pesquisa antropológica diretamente na fonte, e que, 
para isto, aprendeu sua língua, tendo seu trabalho, 
ao ser publicado, obtido imediato reconhecimento. 
Jules, como é sabido, não veio aqui aproveitar quin-
ze dias de suas férias, para  então ousar escrever 
trabalhos com conclusões definitivas. Interessante 
ler seu obituário e sua bibliografia (Wiley online li-
brary). A relação de suas obras e trabalhos aprova-
dos e publicados nas mais respeitadas publicações 
científicas da América e da Europa é, em certos 
casos, mais extensa do que a obra inteira produzida 
por quem o desdenha. Logo que se traduza e publi-
que The Jungle People e os mitos que ele coletou, 
cada um terá o direito democrático de ler e avaliar 
a obra e a ele como pesquisador, psicólogo social e 
antropólogo. Conhecer honestamente voltará a ser 
o lenitivo de novos tempos. Uma utopia mais que 
urgente nesta era de caos em que vivemos.

19 Uma fotografia que registra a visita de Adolpho 
Konder à Reserva (pg 637), agendada por Eduardo, 
ilustra este Capítulo. Observe-se o Cacique Kam-rêm 
à esquerda da foto. Era o começo de março de 1926. 
Em 3 de abril é firmado o Decreto Estadual nº 15, de 
criação da Reserva, para espanto de Eduardo, para 
quem a pacificação estava no fim, já cercada pelo 
contínuo avanço das frentes colonizatórias, e quan-
do se entendiam como terras indígenas somente 
aquelas que eles cultivavam.
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Desenhos originais dos índios Botocudo, obtidos em 20.10.1935 por Cóovi Pataca e em 30.11.1935 por Cóovi Capitão.
Malheft des Cóovi Pataca (20.10.1935) und Cóovi Capitão (30.11.1935).
Acervo / sAmmlung  m. mArcHetti
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13. Macuco (Uvô)
14. Lagarto (Cáipan-ngrên)
15. Anta (Ói-yôro)
16. Xaxim (Ngígn) 
17. Tamanduá-bandeira (Kídn)
18. Cágado (Pédnên)

1. Homem (Cóingãng)
2. Mulher (Tä-Prôn) 
3. Jacutinga (Pêin) 
4. Picuán (Bütcãn) 
5. Veado (Cam-mbê) 
6. Papagaio (Tá-ngrádn) 

647

  7. Bugio (Ngúgn)
  8. Porco (Úgn)
  9. Macaco (Conhára-uán)
10. Cobra (Pôn-)
11. Onça (Mêng-ma)
12. Tucano (Ngrô)
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A ugust Zittlow (Lippstadt, Vestfalia, Alemanha, 1855 - Blumenau, 1945) fez seus estudos 
primários em Bielefeld e com 17 anos emigrou para o Brasil, empregando-se, em 1873, como 
ajudante de agrimensor na Serra do Oratório, em Laguna, Tubarão, Rio do Braço, etc. 

No ano seguinte foi nomeado Inspetor de Linhas Telegráficas. Também atuou como Agrimensor 
onde teve encontro com Emil Odebrecht e sua equipe, em 1883, quando estes estavam perdidos nos sertões 
paranaenses. Em 1885 casou-se com Anna Repsold, parente da esposa do Dr. Blumenau. Em 1893 
trabalhou na execução do contrato da construção da Linha Telegráfica de Blumenau para Lages. Foi 
um animador entusiasta da vida social e cultural de Blumenau. Entre 1915-35 foi Presidente da Sociedade 
Teatral Frohsinn. Entre 1921-25, dirigiu a Schutzenverein. Esta visita que ele fez aos índios de 
Hammonia se deu em 1915, logo após o início da pacificação por Eduardo Hoerhann.

Indígenas do Itajaí1915

Anuindo ao convite do Sr. Eduardo Hoerhann, que é atualmente o único funcionário 
do Serviço de Proteção dos Índios, existente no vale do Rio Itajaí do Norte, os signatários 
destas linhas, em companhia de mais algumas pessoas, seguiram para o posto do rio 
Plate, confluente do Itajaí do Norte, com o fim de esclarecer as muitas desconfianças 
e erros existentes a respeito dos sivícolas do município de Blumenau, apesar de terem 
conhecimento dos perigos e fadigas que teriam de enfrentar, aventurando-se a tal 
cometimento.

Como já dissemos, o fim da viagem era constatar, de visu, que não se trata de 
bandoleiros, ou índios coroados mansos, dos aldeiamentos de Palmas, como muita gente 
pensa e aos quais se atribuem os assaltos e roubos feitos, por diversas vezes, em Pouso 
Redondo, etc., mas de verdadeiros íncolas da selva, completamente bravios, para, expondo os 
resultados das observações, por nós feitas, solicitamos a atenção do poder competente para 
a catequese do gentio, que habita as florestas do nosso município, à qual, até bem pouco 
tempo, o governo ligou o máximo interesse, em benefício do índio e do colono, e de que 
depende em grande parte, a boa marcha da colonização neste Estado.

No dia 22 de maio (1915), véspera da festa do Espírito Santo, partimos, às 3 horas 
da madrugada, do Hotel Berg, de Hammonia. Chovia torrencialmente e a noite caliginosa 
não era convidativa para a execução do nosso projeto. Alguns companheiros deixaram 
transparecer, no rosto, as mostras da pouca vontade e do receio que tinham de se porem 
a caminho, com tal tempo, não ocultando a má impressão, que lhes havia causado a 
declaração, que nos fizera o Sr. Eduardo, de que, para não despertarmos a desconfiança 
dos silvícolas, era indispensável não levarmos armas conosco. Refletimos se nos seria 
conveniente enfrentarmos os selvagens assim. Como, porém, tínhamos grande empenho 
em vê-los, para realizarmos o nosso intuito, e não querendo voltar a Blumenau sem ter 
posto em execução, puzemos o coração à larga e seguimos. Quem sabe o que é viajar nos 
nossos caminhos coloniais, depois de alguns dias chuvosos, por noites escuras, é que pode 
imaginar pelo que passamos. Após 5 horas de viagem, chegamos ao povoado Neu Bremen, 
donde, feita uma pequena demora, fomos, com mais 2 horas de caminho, ao extremo da 
parte colonizada de Hansa, que fica a 1 km, mais ou menos, da foz do rio Laiss, no Itajaí do 
Norte. Para chegar na embocadura do mesmo rio, abrimos 1 km de picada.

August Zittlow
1855-1945
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Mal chegados aí, apresentaram-se os 
nossos canoeiros, que nos conduziram, em 
número de 18 pessoas, e levando, numa 
canoa, um cevado de presente aos nossos 
hospedeiros de arco e f lecha. Alguns 
coroados mansos t inham seguido pela 
picada Moema, levando um touro e uma vaca. 
Em viagem, quase perdemos o porco; se 
não fora a perícia dos nossos canoeiros que, 
mesmo virando-se a canoa, salvaram num 
salto, aquele animal.

Em 5 horas de viagem, rio acima, passando 
saltos e corredeiras, chegamos à embocadura 
do rio Plate, confluente do lado esquerdo do 
Itajaí do Norte.

Sendo já tarde e começando a anoitecer, 
julgamos não entrar em contato com os 
índios nesse dia, quando, porém, havíamos 
transposto o último salto, e estávamos a 300 
metros de distância da foz do Plate, onde se 
acha o posto, avistamos, repentinamente, 
muitas figuras trigueiras que faziam um 
alarido medonho. Expressando-se por sons 
inarticulados, mais parecidos com vozes de 
animais que as de criaturas humanas, faziam 
eles a saudação ao seu amigo “Katanghára”, 
como chamam eles o Sr. Eduardo. Queriam, 
deste modo, os selvagens, manifestar o 
regozijo pela sua chegada, bem sabendo 
pelo instinto e pela experiência, que ele lhes 
levava presentes.

Sob este alarido, ao qual juntamos a nossa 
voz, a pedido do Sr. Eduardo e com o grito: 

“Aji katjia kama”, o que quer dizer: “Sou teu 
amigo”, aproximamo-nos do barranco e 
desembarcamos, sendo logo revistados pelos 
índios e despojados de tudo que levávamos 
nos bolsos, como canivetes, chaves, óculos, 
etc. Alguns índios apoderaram-se das canoas, 
em procura de algumas presas.

Ainda não t inham chegado as duas 
últimas canoas (navegávamos à distância 
de 200 a 300 metros), quando já um dos 
nossos companheiros estava sem paletó, 
colete, colarinho e suspensórios. A firmeza e 
ousadia com que nos espoliaram as algibeiras, 
prejudicaram qualquer tentativa, de nossa 
parte, para salvar algum objeto dos que 
eles queriam. Conseguimos, porém, reaver 
alguma cousa que eles lançaram ao chão 
durante a matança do porco. Tendo chegado, 
finalmente, a última canoa, e estando nós já 
refeitos das primeiras impressões e, quiçá, de 
alguns sustos e temores, presenciamos uma 
cousa horrenda, tal, que pela sua simples 
narração, se poderá imaginar com que 
espécie de gente lidávamos.

Foi o caso que, havendo entre os presentes 
que levamos alguns facões, um dos selvagens, 
para provar a sua utilidade, e ver se estavam 
bem afiados, cravou um deles na barriga do 
porco, não se importando com os berros 
que a dor arrancava ao desventurado animal. 
Um dos nossos companheiros, como nós, 
compadecido do pobre bicho, arrancou-lhe 
o facão da barriga. Tendo travado relações e 
tendo, cada um deles, se dirigido a nós com 
a frase: “Aji tang harrikete”, que quer dizer: 

“Como se chama?”, entramos no rancho do 
posto, feito pela comissão de pacificação dos 
índios, onde também tinham chegado, pela 
picada da Moema, os Coroado mansos, com o 
touro e a vaca de que eram portadores.

Os silvícolas, que apareceram neste dia, 
eram, na maior parte, guerreiros novos e 
alguns impúberes. Os homens, de boa estatura 
e compleição robusta, andam completamente 
nús. Usam, unicamente, uma cordinha 
(mansema) feita de fibras de coqueiro, a qual 
trazem enrolada em volta das coxas, e que 
lhes serve, nas caçadas, e nas matas, para 
resguardar os órgãos sexuais. A cabeleira, que 
lhes cobre as orelhas, é maltratada, estando 
inçada de nojentos parasitas. Segundo 
afirmou-nos o Sr. Eduardo, eles trincam toda 
a espécie de sevandijas que apanham.

Voltemos, porém, ao sacrifício do porco. 
Sem ter dado ao animal o golpe mortal, 
começaram a cortar-lhe as pernas e orelhas, 
destripando-o, em seguida, sem a mínima 
emoção pelo sofrimento da vítima, sendo de 
admirar que não se cortassem, manejando 
tão bem os facões. Era repelente e miserável 
o estado do pobre bicho, ainda vivo e 
com pernas e orelhas cortadas e estripado. 
Enquanto isso se passava, começou a 
anoitecer. Pediram, então, os silvícolas, 
passagem para o lado direito do rio, alegando 
que queriam avisar os seus irmãos, que se 
achavam à certa distância, no interior do 
mato. Isso certamente era uma desculpa, pois 
o que eles queriam era repastar-se à vontade 
e sem testemunhas, no cevado que acabavam 
de sacrificar.

A circunstância de, no dia seguinte, se 
recusarem às nossas sol icitações para 
cantarem e dançarem, alegando dores de 
cabeça, fez-nos supor que eles haviam 
comido mais do que os seus estômagos lhes 
permitiam.

O alarido que ouvimos no outro lado do rio, 
durante uma hora, parecia o latido de muitos 
cães enrouquecidos: “Juck, ku, bang, bu, lu 
kang, kiú”, etc.

Conforme o que nos disse o Sr. Eduardo, 
o contexto dessas canções, referia-se a 
guerrilhas, caça, tiragem de abelheiras, etc. 
Há, entre eles, portanto, indícios de poesia 
e música. Em consequência da viagem e 
da excitação, estávamos bastante fatigados, 
motivo porque, depois de termos feito ligeira 
refeição, estendemo-nos sobre a palha de feijão 
que encontramos no rancho, e dormimos 
bem, tanto quanto o ressonar de alguns 
companheiros o permitia. Sabendo que os 
índios nos espiariam, deixamos dois dos nossos 
canoeiros de atalaia, revezando-se de duas em 
duas horas. Ao amanhecer do dia seguinte, 
ouviu-se do outro lado do rio, os gritos dos 
silvícolas: “Katanghára!”, sinal para que o Sr. 
Eduardo os fosse buscar.

Ao contrário do dia antecedente, os nossos 
agrestes amigos se apresentaram como 
guerreiros, porém, com única exceção: sem 
arcos e flechas, tendo, todos, os rostos pintados 
de preto, cor esta que eles preparam com carvão 
de madeira e leite de figueira.

Ao invés, também, do dia anterior, em que 
se apresentaram só com uma cordinha na 
cintura e nas coxas, nesta manhã traziam eles 
muitas “mansemas”, com algumas das quais nos 
presentearam. Nestes cordéis eles penduram 
seus berloques: cartuchos, argolas, medalhas, 
etc. Um dos nossos companheiros presenteara 
o cacique com um relógio e corrente. Era 
interessante vê-lo pendurado abaixo da cintura. 
Alguns dos índios trajavam fatos roubados em 
assaltos anteriores: um vestia um colete, outro 
um paletó, outro trazia um pedaço de riscadinho 

“schelas” a guisa de manto, semelhante a uma 
túnica romana, reconhecido como sendo o 
forro da cama do colono Cristóvam Knecht, 
que fora assaltado pelos índios, no ano passado, 
em Santa Maria.

Se não nos achássemos no rio Norte, diríamos 
que estávamos assistindo um carnaval. Do 
mesmo modo que no dia anterior, os índios 
cobiçaram nossos vestuários, vendo-se o Sr. 
Eduardo em sérios embaraços para que deles 
não fôssemos despojados, o que ele conseguiu 
declarando-lhes que era a única roupa que 
possuíamos e que nossas esposas ficariam tristes 
se voltássemos sem elas.

Alguns índios andavam com os cobertores, 
que nos haviam tirado na véspera, às costas, em 
forma de manto. Como já dissemos, os compadres 
(como os apelidavam os nossos canoeiros), só 
tinham um único arco e flecha, demonstrando, 
assim, que não tinham más intenções contra 
nós. No dia que passara, fôra o contrário. 
Estavam todos armados de cacetes. 
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Novamente começaram a perguntar-nos: 
“Aji tang harrikete?”. (“Como te chamas?”), 
e se lhes respondíamos, diziam-nos os 
seus nomes. Alguns dos nossos nomes eles 
pronunciaram logo – “Sitlu”, “Bichu”, etc. 
Todos, exceto as crianças, usam botoques, 
os quais tinham ornamentos bonitos. Esses 
botoques podem ser, quando feitos de nó de 
pinho, facilmente tirados do seu lugar com 
a língua, servindo, então, o furo do beiço 
para assobiar. Nos rapazes ele é posto na 
idade de 3 anos, fazendo-se, nesta ocasião 
uma festa, igual ao nosso batizado. Debaixo 
de cantos e danças, fazem o neófito ingerir 
uma bebida feita de milho triturado e mel 
de abelhas bem fermentado, até que ele 
fique completamente embriagado. Neste 
estado aplicam-lhe o botoque, e o rapaz, 
quando acorda, fica considerado guerreiro.

De a lgumas cousas nossas , mu ito 
se admiraram eles, surpreendendo-se, 
sobremaneira, do abdômen de um dos 
nossos companheiros e que é de respeitáveis 
dimensões. Compraziam-se os selvagens 
em apalpá-lo, indagando da causa de ser 
assim tão volumoso.

As mulheres são bem-feitas e nutridas e 
de bela aparência. Depois de termos travado 
conhecimento com todos, iniciaram eles 
a matança do gado que lhes levamos. 
Antes, declarara-nos o Sr. Eduardo que 
eles costumam sacrificar as suas vítimas, 
flechando-as, demonstrando, nessa ocasião, 
uma ligeireza simiesca. Numa distância de 
10 metros, flecharam o touro certeiramente, 
penetrando a lança da flecha no coração 
do a n i ma l ,  que ca iu  pesada mente , 
contorcendo-se de dor. Imediatamente 12 
índios lançaram-se sobre ele, retalhando-o, 
como haviam feito com o cevado. Coube a 
vez à vaca. Como as feras que se regozivam 
com as dores de suas vítimas, brincando ao 
princípio com elas, e deleitando-se, depois, 
com a sua agonia, os selvagens alegravam-se 
com o sofrimento do animal, acutilando-o 
por todos os lados. Enquanto todos os 
olhares se fixavam na vaca, calculando a 
quantidade de carne que poderia dar, um 
índio aproximou-se dela e fincou-lhe a 
faca na barriga. Uma segunda facada, no 
coração, derrubou-a. Repetindo-se então a 
cena, que presenciáramos, quando mataram 
o porco. Despedaçaram o animal semi-vivo. 
Começou o banquete. Para não se servirem 
do nosso fogo, eles tinham trazido tições 
acesos. Cumpre notar que eles nunca se 
utilizam do fogo dos civilizados.

As mulheres eram em número de 8, de 
12 a 18 anos, tendo a cabeleira igual à dos 
homens e as feições simpáticas, não usando 
botoques no beiço.  

O seu talhe é menor que o dos homens, 
bem contornado. Uma só era de maior 
altura. Pela fisionomia, parecia ser irmã 
do cacique. Julguemos ser a primeira vez 
que elas entraram em relações com os 
civilizados a não ser com o Sr. Eduardo e 
seus companheiros. A princípio estavam 
muito ariscas, escondendo-se atrás dos 
homens. Uma tremia muito; quando viram 
pôr os berloques e presentes que mostramos, 
f icaram mais afáveis, consentindo que 
colocássemos colares de contas no pescoço 
e anéis nos dedos. Uma até consentiu em 
pentear os cabelos, que não tinham tantas 
sevandijas, como os dos homens. Usam 
tangas, da cintura até aos joelhos, não 
fazendo caso quando a tanga se desprendia, 
com o que ficamos convencidos de que não 
têm noções do que seja pudor e de que a 
nudez é tão natural para elas, como é a dos 
recém-nascidos.

As casadas distinguem-se das solteiras 
pela falta de dois dentes caninos. Em geral, 
têm boa dentadura. Uma delas carregava 
uma criança de 9 meses, presa por uma 
fita em redor da cabeça. A princípio a 
criança olhou-nos muito espantada, depois 
familiarizou-se conosco, estendendo as 
mãositas trigueiras, como para pedir tetéias. 
Vimo-la mamando ao peito, e a intervalos, 
em um pedaço de carne de porco, que a mãe 
colocara entre os seios. Os nomes delas são 
muito perceptíveis e sonoros: “Kondesima”, 

“Laksi”, Kunglukinax”, “Korokra”, etc.
De tarde, as mulheres pediram ao Sr. 

Eduardo passagem para o outro lado. 
Como levaram a carne em cestos, é de 
supor que quisessem preparar os assados. 
Não sabendo lidar com canoas, foi preciso 
fazer-se três viagens para passá-las e à carne, 
cobertas, etc.

Mais tarde, alguns dos nossos foram a 
um rancho deles, onde nada de apreciável 
encontraram. O acampamento comum 
achava-se a a lg uns qu i lômet ros de 
distância. Observamos que os homens 
e mulheres seguiam com os cestos na 
mesma direção. Com a promessa de voltar 
breve e trazer bastante presentes e alguns 

“váu-váu” (cachorros), separamo-nos deles 
embarcando mesmo de noite.

Na v iagem, ref let indo com ca lma, 
conjeturamos sobre o passado e o futuro 

dessa gente, que será, talvez, o resto de 
uma grande tribo. Mandará o governo 
extinguí-los, ou permitirá que o façam? Não, 
indubitavelmente. Isolá-los-á em territórios 
numerosos, deixando-os no estado em que 
se acham? Ou restabelecerá o serviço de 
catequese, mas sistemático, a fim de que eles 
venham a ocupar, no seio da sociedade, o 
lugar a que têm direito, tornando-se, nela, 
elementos de utilidade e de progresso? 

O problema é d if íc i l ,  mas nada é 
impossível. Com perseverança e atividade 
conclui-se os mais dificultosos tentames. O 
Sr. Eduardo conseguiu o máximo dos seus 
esforços pela coragem e abnegação que 
tem empregado, como tivemos ocasião de 
presenciar nos dias em que estivemos entre 
os silvícolas. 

E de certo é ele o homem que poderia 
levar tudo a bom fim, se o governo, neste 
momento crítico, continuar a fornecer-lhe 
os meios de bem empregar a sua atividade 
em benefício do aborígene.

Se, porém, cessar, de todo, o serviço de 
aliciação do índio, este será em consequência, 
o constante flagelo do laborioso colono, a 
quem fará todo o mal que puder, roubando-
lhe os haveres, matando-lhe a criação, e, 
quiçá, assaltando-lhe o próprio lar, onde 
dará l ivre curso aos seus inst intos de 
crueldade contra o civilizado. Quebraram 
o primeiro gramofone que viram e ouviram. 
São muito desconfiados, de modo que foi 
impossível fotografá-los; só contam até 
cinco. Daí por diante, contam por grupos, 
ou frações desse número.

Antes da viagem ao Plate, supúnhamos e 
estávamos plenamente convencidos de que 
os anteriores assaltos feitos em Pouso Redondo, 
Aterrado Torto, etc. eram de índios mansos 
dos aldeiamentos de Palmas, no Paraná. Era, 
entretanto, errônea. 

O batedor de índios, Martinho, que, aliás, 
não é desconhecido deles, das incursões que 
fiz às nossas matas, nunca trouxe homens. 
Aprisionava, apenas, mulheres e crianças. 
Trouxe, é certo, uma vez, três rapagotes 
com botoques, mas, asseverava ele, eram 
roubados pelos Coroado aos Botocudo nas lutas 
em que aqueles saíam vencedores.

Por essa razão era corrente a versão de que 
os assaltos, neste município, eram praticados 
pelos Coroado.

bluMenau, JunHO De 1915.
auguSt zittlOw – inSpetOR DO telégRaFO naCiOnal

MaRtin l. biSCHOF – DiRetOR Da eFSC
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Visita à Reserva Duque de Caxias 1919

H ermann Müller-Hering, em seu livro Memórias/Erinerungen, relata uma visita feita 
à Reserva Duque de Caxias, em Ibirama (então Hammonia), no dia 6 de julho de 
1919. Em trem especial, um grupo saiu de Blumenau a caminho da Reserva dos índios. 

Entre estes excursionistas, além de Müller-Hering, estavam sua filha Kaete, a Sra. Nanny Hering 
Poethig e Irmã Berta, da Maternidade. E ainda Dr. Hugo Gensch e sua filha adotiva. 

Em 1906, esta pequena índia, fora feita prisioneira por Martinho Bugreiro, com nome tribal de 
Koricrã e que passou a se chamar Maria Gensch. Era filha do Cacique do grupo, Kusúgn e irmã do 
Cacique seguinte, Kam-rêm. Educou-a ensinando o Francês, Inglês e Alemão, levando-a à Europa. 

Gensch nascera na Alemanha em 1862 e com 34 anos, através do Paraguai, chegou a Blumenau 
em 1896. Médico humanitário, foi muito criticado e incompreendido por grande parte da sociedade 
blumenauense que não via com bons olhos este ato de cristianismo. 

No Carnaval de 1901, haviam lhe dedicado um carro alegórico, numa desaforada “homenagem” onde 
ele era representado ao lado de garrafões de cachaça. A notícia saiu na República da Capital do Estado, 
edição de 3.2.1901 (Pg 478).

Gensch coletara palavras na língua do grupo de Koricrã e as publicou sob a forma de Dicionário, do 
qual se servira Eduardo para fazer contato com os selvagens em 1914. Faleceu em 1 de novembro de 1922, 
aos 61 anos. A seguir, o relato de Müller-Hering.

Chegados a Hammonia, havia pouca possibilidade para podermos visitar os bugres, pois 
estes estavam em alvoroço. Dr. Gensch levara sua filha adotiva, a índia, e o pacificador 
Hoerhann a apresentou aos bugres em seu reduto, para mostrar-lhes como poderiam viver 
felizes se adotassem os hábitos dos brancos. A índia era uma moça culta, falava Português, 
Alemão e Inglês, havia cursado a escola em Blumenau e também feito uma viagem com o Sr. 
Gensch e sua esposa para a Alemanha. Ela era muito inteligente. 

O Cacique, após ter arrancado a roupa do corpo da índia, reconheceu nela, pelas 
tatuagens que trazia no corpo, sua filha predileta, Koricrã. Pegou-a e jogou-a em sua choça, 
junto às outras mulheres que lá se achavam. Houve então um grande alvoroço e Dr. Gensch 
pediu ao Sr. Hoerhann que intercedesse, para livrar sua filha adotiva do cativeiro. Após 
alguns debates e discussões, o Sr. Hoerhann aconselhou ao Dr. Gensch que ofertasse aos 
bugres um boi e um porco, para acalmá-los. Ambos os animais foram levados ao reduto 
cercado com arames e soltos ali, sendo logo atacados pelos bugres com suas flechas e lanças 
e sacrificados, retalhando-os com suas facas primitivas e consumindo a carne, assim mesmo, 
sem a assar, no que foram imitados também pelas mulheres. Quando achávamos que já 
estivessem satisfeitos e saciados, tentamos por intermédio do Sr. Eduardo Hoerhann entrar 
na Reserva, porém os bugres ainda não estavam acalmados e saciados, sendo então necessário 
ofertá-los outro boi que com mais alguns amigos foi comprado. Finalmente, saciados, os 
ânimos se acalmaram e pudemos entrar sem receio na Reserva e ver os índios de perto. Os 
homens, todos fortes e bem musculosos, bonitos e rijos. Desde pequeno os índios do sexo 
masculino usam um bodoque no beiço inferior que lhes é introduzido de dentro para fora, 
pendendo cerca de 6 centímetros pelo lado de fora. Este bodoque é feito de madeira ou aço. 
Por causa de um deste bodoque, que um professor de Blumenau retirou de um rapaz, dando-
lhe qualquer outro objeto em troca, houve novo alvoroço. 

Desenhos de Koricrã, 1906-07, 
colhidos pelo Dr. Gensch.
Koricrã-Zeichnungen, 1906-07, 
gesammelt von Dr. Gensch.
Acervo / sAmmlung rAFAel HoerHAnn
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Tendo o cacique e seus fieis tomado uma atitude hostil, pegando nas armas, avançando 
contra os blumenauenses com flechas, lanças e machadinhas, fazendo com que todos fugissem 
apressadamente pelo portão de entrada. Felizmente o pacificador Eduardo descobriu quem 
havia retirado o bodoque e fez o mesmo restituí-lo ao menino bugre, retornando assim a calma 
entre eles. A situação era muito crítica, mas com a intervenção do Sr. Eduardo Hoerhann tudo 
terminou bem. As mulheres dos bugres eram feias de figura como também de rosto. Quase 
todas sem dentes, de peitos flácidos, caídos, nos quais as crianças mamavam até quase seus 
6 anos de idade. Eles chegam às mulheres, mesmo às já de idade que ainda têm leite e após 
sugar todo o leite, jogam a mama por sobre o ombro, o que é um procedimento muito cômico. 
Infelizmente muitas das mulheres e seus filhos estavam em suas barracas doentes de gripe, onde 
foram visitadas pelas mulheres que conosco haviam feito a excursão, sendo que algumas destas 
também foram acometidas mais tarde pela gripe. Também nos 4 visitantes, acima referidos, 
tivemos que guardar o leito por alguns dias aqui em Blumenau, devido a gripe contagiada. 
Todos os visitantes haviam levado presentes para os bugres; por exemplo, lenços coloridos, 
bijuterias baratas como braceletes, anéis, colares e ainda talheres, colheres, garfos, etc. Ainda 
devo relatar um fato que provocou muito riso para uns e incômodo para outros. Todos os 
homens obesos passaram mal com os bugres, pois estes não queriam acreditar que a obesidade 
fosse coisa natural e começaram a examiná-los, tirando-lhes o paletó e camisa e nada achando 
além da barriga acabaram por lhes dar uma surra, ficando os barrigudos com a marca desta. 
Irmã Berta queria ainda voltar ao acampamento, para visitar algumas doentes e eu me oferecí 
para acompanhá-la. Lá entregamos os presentes que havíamos levado, o que causou regosijo 
entre as mulheres. Nisso um bugre veio e tirou minha aliança do dedo, enfiando-a em seu dedo 
mindinho. Felizmente não tinha descoberto meu relógio no bolso da calça. Pedi a intervenção 
do Sr. Eduardo e só com troca de equivalente o bugre queria devolver o anel. Felizmente eu 
tinha ainda no bolso algumas colheres que dei em troca de meu anel. Aliviado, eu e Irmã Berta 
deixamos apressadamente o acampamento.

Blumenau, c. 1920

Dr. Hugo Gensch (à esquerda), 
esposa, mãe e filhas. A seu 
lado, índia Koricrã, que ele 
adotara para criar e educar.
Links, Dr. H. Gensch, mit 
Ehefrau, Mutter und Töchter. 
An seiner Seïte das Indianer- 
mädchen Koricrã, welches 
er zur Erziehung und Pflege 
adoptiert hatte.
Acervo / sAmmlung m. mArcHetti
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Visita de Adolpho Konder 1926

E mma Rischbieter Deeke (Blumenau, 1885-1950) era filha de Karl Rischbieter e Hedwiges 
Clasen Rischbieter. Quando tinha 19 anos casou-se com o historiador José Deeke, filho 
de Karl F. Deeke (1829-1895), primeiro Capitão das guardas em proteção aos índios. 

José Deeke (1877-1931) era funcionário da Sociedade Colonizadora Hanseática, com sede 
em Hammonia. Tiveram 5 filhos, sendo que o 4o deles, Hercílio Deeke, foi Prefeito de Blumenau 
por duas vezes (1951-56; 1961-66) e Deputado Estadual, entre 1955-58. Hercílio vem a ser o pai 
de Niels Deeke (1937-2013), pesquisador que muito nos ajudou na elaboração deste livro. Emma 
participou de várias atividades de beneficência em favor de hospitais, igrejas, associações culturais e 
esportivas. Em 15.6.1962, por vontade popular, foi promulgado o município com seu nome - Dona 
Emma (antes, Nova Esperança), próximo de Hammonia. O relato a seguir, extraído do 
Blumenau em Cadernos (no 2, fev 1989), narra uma viagem empreendida pelo casal Deeke, o 
Governador Adolpho Konder e comitiva, às terras indígenas, em 1926.

Atendendo a um convite do tão considerado “domador de índios” Eduardo de 
Lima e Silva Hoerhann, chegou aqui o nosso governador Dr. Adolpho Konder, com um 
acompanhamento expressivo, em Hammonia. A comitiva pretendia, no dia seguinte, visitar a 
Reserva indígena Duque de Caxias, na região superior do Hansa.

Como Diretor da Companhia Hanseática, meu marido José Deeke também recebeu um 
convite para esta excursão, junto com a família. Também recebera convite o Pastor Aldinger 
que, pessoalmente, já havia dado o primeiro passo em direção à pacificação desde que 
chegara à Hammonia.

O tempo nos favoreceu. Esperançosos, um grupo de 30 pessoas partiu do Hotel Berg, às 
6 h da manhã. Seguimos na companhia de Eduardo, numa caravana considerável de carros. 
Em Nova Bremen, paramos no Hotel Wanselow, onde, em homenagem ao ilustre visitante foi 
servido um lauto café. Em seguida, com novas energias, cantando e barulhentos, seguimos 
viagem. Passamos por inúmeras colonizações, onde poucos anos atrás não existia nada e os 
índios, com arco e flecha, se sentiam como únicos donos da terra.

Após algumas horas começaram a nos pressionar as verdadeiras dificuldades. Um 
caminho íngreme, um morro alto, tudo tínhamos que vencer sob um sol causticante! 
Estavam preparados alguns cavalos para nosso transporte; nós seguimos a pé. Estava 
preocupado com meu marido, que sofre de problemas cardíacos.

Após cerca de uma hora, enfim, chegamos na outra margem do rio Plate, onde fui alvo 
das maiores homenagens. Fui conduzida com grande pompa pelo regente de um verdadeiro 
pequeno Estado. Seguimos por um caminho enfeitado com bandeirinhas coloridas até a 
residência particular de Eduardo. Lá, nosso anfitrião colocou à disposição um dormitório 
onde pudéssemos descansar um pouco. Após breve descanso seguimos para um amplo 
rancho onde estavam preparando o churrasco. Duas velhas carpideiras, acocoradas no chão, 
entoavam um lamento constante: lamentavam seus antepassados mortos.

A esposa de Eduardo, Francisca, fora nos chamar para o almoço. Uma grande mesa 
próxima a casa fora colocada e frondosas palmeiras e outras árvores nos protegiam do sol. 
Foi servido um delicioso churrasco à moda gaúcha, uma fresca cerveja e vinho. Ao final da 
refeição, um discurso seguia o outro. 

Emma R. Deeke
1885-1950
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Também uma gaita surgiu e logo estávamos rodeados pelos curiosos selvícolas. 
Indiferentes, eles contemplavam a animada reunião em torno da mesa. Mulheres de estatura 
mediana, tipo mongol, olhos amendoados e todas sem exceção com os dentes em péssimo 
estado. Com um largo laço tecido preso à testa, levavam seus filhos presos às costas. Os 
homens, com rugas profundas em seu rosto bronzeado, eram de amedrontar. Não muito 
distante, atrás de alguns arbustos, tinha sido preparada a festança deles.

Ali, as maneiras eram um pouco diferentes das da nossa mesa. Como animais 
selvagens, devoravam os pedaços de carne semi-cosidos, que cortavam dos ossos com 
facões afiadíssimos. Mesmo as crianças ainda bem pequenas, já tinham nas mãos um osso 
sangrento, o qual sugavam avidamente. Rapidamente passaram-se as horas. Um temporal se 
formava e Eduardo recomendou que esperássemos ele passar. Reunimo-nos com os índios e 
tiramos várias fotografias na recepção às autoridades. Com esta cerimônia, em homenagem 
ao Governador, nossa visita chegou ao fim. Em seguida, abrigados pelo anfitrião, não 
demorou muito para que se ouvisse agradável música executada com harmônica. E então, 
todos partiram para uma alegre dança. Um forte pé de vento nos assustou e os primeiros 
trovões se fizeram ouvir. Assustados, todos ficaram na expectativa. A harmônica silenciou. 
Neste mesmo instante, surgiu à nossa frente Eduardo. Em seu semblante, marcante e 
indulgente, notava-se preocupação. Perguntou-me se não queria pernoitar ali e seguir para 
Hammonia na manhã seguinte. Havia alojamento mas nada havia para comer, nem ao menos 
pão. Neste diálogo, meus olhos depararam com os de um audacioso e temível índio. Fiquei 
assustada. Por isso, logo tomei a decisão de ir embora o mais rápido possível. Temia que algo 
nos acontecesse durante a noite se permanecêssemos ali. Olhei para as 5 moças que faziam 
parte da nossa excursão e vi claramente o perigo ao qual estavam expostas. 

Ao tomar esta decisão de partirmos, senti que Eduardo parecera aliviado. Os jovens 
partiriam pela floresta enquanto os mais velhos viajariam em canoas pelo rio Hercílio, para 
facilitar o regresso. A tempestade aproximava-se cada vez mais. Os raios rasgavam o céu. 
Parecia até um sonho, o fato de encontrar-me, finalmente, ao lado do meu marido, esperando 
a nossa vez de partir. No caminho, uma pinguela feita com um só tronco de árvore. Eduardo 
me entregou um velho e surrado casaco para eu me abrigar. Tão imundo que em outra 
situação só o tocaria com a ponta dos dedos. Mas, sem objeção, o vesti. As canoas chegaram 
e embarcamos, uma destas canoas de um só tronco de garapuvú. Um jovem engenheiro e 
uma jovem índia estavam nos remos. 

Hansa-Hammonia, c. 1920

Rio Itajaí, Subida. 
Itajaí-Fluss, Subida.
Acervo / sAmmlung  A. H. BlumenAu
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Entregues aos elementos, seguíamos rio abaixo. Sentia-me presa ao acento da canoa, 
receando que a qualquer momento pudesse soçobrar. Sobre nossas cabeças estouravam 
os trovões; poucos minutos depois a chuva caía sobre nós. Desesperada, eu previa um 
desastre. Meus olhos procuraram transpor a escuridão na expectativa de vislumbrar qualquer 
obstáculo à frente da canoa. Meus sentidos lembravam as minhas filhas, vestidas apenas 
com leves roupas de verão. As florestas elevavam-se negras e impenetráveis à nossa frente. 
Molhada e com frio, estava eu sentada, com os olhos ardentes, procurando sempre atravessar 
a escuridão. Não sabendo nadar, via a morte à minha frente. Apareceram indígenas ao lado 
de umas pedras e o remador determinou que desembarcássemos e, por cima das rochas, 
tivemos que engatinhar para a terra firme. Logo que chegamos ao rio mais tranquilo, a canoa 
foi novamente colocada na água e nós seguimos viagem. Diversas vezes se repetiu a manobra 
de andar sobre rochas, na corredeiras em que a canoa não podia passar e era carregada por 
homens por terra. Finalmente chegamos onde estavam os carros. Ainda tivemos que esperar 
por um retardatário que havia caído do cavalo e perdido este... Chegamos ao destino era mais 
de meia noite.

Hansa-Hammonia, 1926

Visita do Governador Adolpho 
Konder (1, de chapéu e bengala 
à mão) ao Posto Duque de 
Caxias. À esquerda de A. Konder, 
Eduardo Hoerhann (2), sua 
esposa Francisca (3), Pastor 
Aldinger (4) e Hugo Straube (5).  
À direita, José Deeke (6) e 
esposa Emma (7).
Besuch des Governeurs A. 
Konder (1, mit Hut und Stock) 
am Stützpunkt Duque de Caxias. 
Links von A. Konder, E. Hoerhann 
(2), Ehefrau Francisca (3), der 
evangelische Pastor Aldinger  
(4) und H. Straube (5). Rechts, J. 
Deeke (6) und Ehefrau Emma (7).
Acervo / sAmmlung  m. mArcHetti
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Gunther Plüschow1928

Oaviador, marinheiro e explorador alemão Gunther Plüschow, em sua viagem à Terra do Fogo, 
esteve de passagem por Blumenau e foi visitar, em julho de 1928, os índios Botocudo no Posto 
Duque de Caxias, em Hansa-Hammonia ( Ibirama). Pioneiro da aviação militar, tornou-

se herói da 1ª Guerra Mundial, na defesa da Colônia alemã em Tsingtao, na China. Assumiu o comando 
de uma base marítima, donde saiu mais tarde e organizou com parceiros do mundo editorial o nascente 
Correio Aéreo, pré-origem da Lufthansa.

Em 1929, ele publicou esta viagem no livro Silberkondor über Feuerland / Condor de Prata 
sobre a Terra do Fogo, incluindo trechos desta narrativa que aqui reproduzimos – em tradução de José 
Ferreira da Silva, do original publicado no Berliner Illustrierte Zeitung, nov. 1928 e republicado no 
Blumenau em Cadernos, out. 1997.

Gunther Plüschow nasceu em München (Alemanha) em 8 de fevereiro de 1889 e viria a falecer em 
acidente aviatório em 28 de janeiro de 1931, quando fazia sua segunda incursão pela Patagônia. Plüschow 
é considerado herói nacional pela Força Aérea Argentina. Já na 1ª Guerra Mundial ele atuara em várias 
frentes, sofrera várias prisões e realizara tantos escapes. Seu livro lançado em 1926 – Segelfahrt ins 
Wunderland / Viagem ao País das Maravilhas, vendera 600.000 exemplares.

No Brasil fez uma visita aos alemães da indústria de charutos da Bahia, famosos no mundo todo, e 
daí, com o apoio do fornecedor de caixas de cedro Hermann Aichinger, de Hammonia, organizaram uma 
visita aos índios Botocudo. Foi recebido por Aichinger em Hammonia, este que fora seu antigo colega 
prisioneiro de guerra. Entretanto, o conhecimento dos índios tornou-se difícil, pois estes se encontravam em 
conflito na Reserva estabelecida por Eduardo Hoerhann. Após várias insistências, por fim ele consegue 
entrar na Reserva e com seu fotógrafo-cinegrafista registrar um natur-film. Plüschov encantou a todos 
na região com suas palestras realizadas em Joinville, Hammonia e Blumenau (no Club Teutonia), onde 
além das palestras fazia projeção do filme e exposição de fotos.

Seguiu depois para a Terra do Fogo, onde recebeu seu 
avião e começou a aventura que o tornaria o Conquistador 
da Patagônia. Acabaria perdendo sua vida e a do co-piloto 
mecânico Ernst Dreblow, em 28.1.1931, na borda do lago 
Rico, no território argentino, onde caiu seu avião. Neste país, 
Plüschow é reverenciado como herói da aviação, tendo sido 
erigido um monumento à sua memória.

Roberto Litvachkes pesquisou sua saga pela Patagônia 
inserindo em seu livro - Una Vida de Sueños, Aventuras y 
Desafios (2006) - um Dvd com as filmagens de Plüschow na 
Reserva (hoje disponível na Internet).  
Este texto, mantido inédito, veio a ser publicado, por cortesia 
do autor, no jornal Vale do Norte nas comemorações dos 70 
anos da Colonização de Ibirama, em 1968.  
O filme foi, então, localizado por Marcondes Marchetti no 
Instituto Alemão do Cinema (Arquivo Nacional), 
em 1980, e uma cópia exibida para alunos e professores de 
História da UFSC.

Comitê Beneficente de Blumenau. 
Terça-feira, 10 de Julho no Teutonia, 
Itoupava Seca e Quarta-feira, 
11 de Julho no Salão Koepfel, 
Hammonia, noite de palestra do 
Sr. Cap. Gunther Plüschow, sobre 
o tema: “Aventura da Minha Vida” 
e “Atravessando o Oceano no 
Tamanco”. Na sequência, projeção 
do fantástico filme em 5 atos. Início 
às 8 h da noite. Ingresso: 1$500 réis.
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Deixara Blumenau e estava a caminho, 
de trem, para Hansa-Hammonia. Warnow 

é uma colônia próxima e ali os compatriotas 
mecklemburgueses se estabeleceram e 
construíram suas casas ao estilo de Mecklemburg, 
de armação de madeira preenchida com tijolos 
vermelhos. Até o pequeno chiqueiro, tão 
comum em Mecklemburg, se vê unido às 
paredes das casas. O trem corre por um amplo 
e maravilhoso vale. De ambas as margens do 
rio, elevações cobertas de mata virgem, onde, 
em pequenas derrubadas, se divisam casas; fogo 
e fumo se levantam de muitas delas. Colonos 
alemães no seu duro e abençoado trabalho. 

Entra no carro o chefe de trem e falando 
correntemente o alemão, me diz: “ - Veja, senhor 
Capitão, lá naquele morro, há poucos anos 
atrás, naquela casinha, minha mãe foi morta 
pelos Botocudo. Cada morro tem sua história 
sangrenta: há 20 anos, longas flechas cruzavam 
os ares e qualquer um de nós poderia sucumbir”. 
Respondi-lhe: “ – E eu estou mesmo a caminho 
dos Botocudo... Permita Deus que encontre algum. 
Quero fotografá-los e filmá-los”. O bravo 
homem fixou-me, por alguns momentos, como 
abobado. “ – O senhor quer ir espontaneamente 
até os Botocudo?” E depois de ficar pensativo por 
alguns instante, continuou: “ – Bem..., o senhor 
vai viajar no seu pequeno veleiro sobre o Oceano 
e lá o senhor não precisa ter medo daquela gente 
nua. Mas olhe bem! É um perigo danado e 
uma história pouco agradável..., defenda-se das 
compridas flechas...”. Apertamo-nos as mãos e 
o trem continuou às sacudidelas, cambaleante 
e, depois de uma grande curva, transpôs dois 
braços do rio; apareceram algumas luzes e 
chegávamos à estação terminal, Hammonia.

Na pequena estação muita gente veio para 
me receber. Por toda parte vozes se alteavam 
em vários dialetos da velha e querida pátria. 
Num momento, eu e o meu “Garibaldi”, este 
carregado com os nossos aparelhos de cinema 
e de fotografia, fomos cercados. As nossas 
bagagens eram-nos arracandas das mãos e dos 
ombros. Todos queriam nos ajudar a levá-las. 
Mãos calorosas e honradas apertavam as nossas 
e abraçavam-nos. De repente, aparece o chefe 
da “comissão de recepção”, um sujeito ágil e 
alegre, que me olha sorridente, abraça-me com 
força e, depois, afastando-se um pouco, fixa-me 
demoradamente. Tive então a impressão de já 
havê-lo visto, alguma vez, em algum lugar.

“ – Eu sou o Aichinger, homem! Você não 
conhece mais o amigo de quem você roubou o 
cobertor de lã, a bordo do Andania?”

“ – Aichinger? Então você é o Aichinger... 
quantos anos já lá se foram entre o então e 

hoje... E vimos nos encontrar aqui, no meio 
do Brasil!” De braços dados, seguimos entre 
fileiras de gente que se acotovelava para nos 
saudar. Há 18 anos, nós, os dois amigos, também 
assim abraçados, mas então cheios de desespero, 
seguimos para bordo do Andania, como 
prisioneiros de guerra, juntamente com milhares 
de outros miseráveis. O navio se encontrava 
ancorado atrás da ilha de Wight. Quando 
cheguei a bordo, eu precisava, justamente de um 
cobertor de lã e estava tratando de “arranjá-lo”, 
quando o seu legítimo dono, um bávaro alegre 
e despachado, aquele mesmo Aichinger, entrou 
e retomou o que era seu, pondo-me para fora do 
alojamento. Desde então, tornamo-nos bons e 
inseparáveis amigos na prisão, até que ele foi 
transferido para outro local e eu decidi deixar a 
Inglaterra mesmo sem licença. “ – E se você nos 
fizer hoje à noite uma bonita conferência – que 
com certeza será com casa lotada – amanhã eu 
tratarei de providenciar a sua ida até os Botocudo. 
De outro modo é impossível chegar até lá, ou 
mesmo voltar de lá sem vida”. Concordei. À 
noite, agradeceram-me olhares deslumbrados 
e úmidos de lágrimas e fortes apertos de mão. 
Bem cedo, na manhã seguinte, eu e Garibaldi, 
com os nossos aparelhos e mantimentos 
achávamo-nos acomodados sobre uma carroça 
de quatro rodas, puxada por cavalos. Olhares 
apreensivos nos acompanhavam e de toda 
parte éramos saudados com a recomendação: 
“Cuidado, não é brincadeira o que vocês vão 
fazer! Felicidade e breve retorno!”. 

Sentados num banco sem molas, íamos aos 
solavancos da carroça por uma estrada onde 
chuvas continuadas por meses inteiros haviam 
transformado num verdadeiro pantanal. Onde 
o barro era vemelho, tínhamos que descer 
e empurrar a carroça, ajudando os cavalos a 
tirá-la do atoleiro. Por toda a parte, laranjeiras 
carregadas de frutos dourados; tangerineiras, em 
filas, serviam de cercas aos pastos e sob as quais 
milhões de frutos, tão preciosos e apreciados, 
apodreciam no solo. Nem mesmo os porcos 
davam conta de devorar tanta fruta.

O meu coração sente-se orgulhoso de ver 
tanta ordem, tanta atividade e tanta limpeza. 
Que o espírito alemão já não conseguiu realizar 
nesta terra que traduz a sua gratidão na sua fértil 
produtividade! Fomos sacudidos por horas e 
horas seguidas. Sentados num banco de tábua 
dura, sem molas, por 10, 11, 12 horas seguidas, 
na Alemanha ainda poderia suportar, mas, pelas 
“estradas” daqui é uma prova bem dura, mesmo 
para nós. A noite começava a se aproximar. Fazia 
13 horas que rodávamos ininterruptamente. “ 
– Por Deus!”, exclamei afinal. “ – Eu só queria 

saber quando é que se chega a esses Botocudo!”...
“ – Dentro de pouco nós chegaremos até ao 

rio. É o limite. Quando atravessarmos a ponte, 
então, senhor Capitão, estaremos no território 
dos indígenas”, disse o nosso cocheiro, que 
também fora marinheiro alemão, creio que 
da antiga marinha prussiana. De repente, os 
cavalos se empinam e a carroça pára num brusco 
sacolejo. Somos atirados uns contra os outros e, 
por pouco, não somos jogados fora da carroça. 
Diante de nós, a estrada terminava abruptamente 
e ao fundo do precipício corria o rio. A ponte 
tinha caído. A última enchente a havia carregado 
e ninguém pensava em substituí-la. Tivéssemos 
nós vindos dois anos mais tarde e certamente 
ainda ela ali faltaria. Por instantes ficamos 
sem saber o que pensar, nem fazer. Como 
poderíamos transpor o rio para chegarmos aos 
Botocudo? Continuamos a marcha alegres, através 
da escuridão, esperando chegar, antes da noite, 
à casa de Dom Eduardo, o chefe do posto e 
guarda dos índios. Quando a escuridão se tornou 
mais intensa e não podíamos ver mais nada, 
tivemos que parar. Com os membros todos 
doloridos, saltamos dos lombos nús dos cavalos 
e, pela primeira vez na minha vida, tive uma idéia 
exata dos tormentos por que deveria ter passado 
o “cavaleiro espanhol”. E então, eu e Garibaldi 
fizemos às vezes de jovens indianos, alegres e 
contentes. Amarramos as nossas cavalgaduras 
numas árvores próximas e acendemos um 
fogo com ramos secos para afugentar do 
acampamento as cobras venenosas, que aqui são 
uma verdadeira praga; ajuntamos uns troncos 
grossos e em poucos momentos levantaram-se 
labaredas fantásticas em meio à escuridão da 
mata. Descobrimos sobre as nossas cabeças 
algumas laranjeiras e tangerineiras, cujos ramos, 
carregados de frutos dourados, ameaçavam 
quebrar-se. Em poucos momentos, centenas 
de laranjas jaziam aos nossos pés. Trouxemos 
os nossos cobertores, os arreios e sentamo-nos 
comodamente numa ceia de verdadeiros índios. 
Depois, cortamos um respeitável porrete de um 
galho com espinhos de uma árvore próxima; 
assim, ninguém nos atacaria impunemente. O 
fogo já ia se extinguindo lentamente.  De repente 
ouvimos o ruído de ramos quebrados e de 
passos apressados; saltamos num upa, segurando 
fortemente os nossos porretes. Perto de nós, os 
cavalos, inquietos, repuxavam furiosamente os 
cabestros a que estavam amarrados. E, como se 
tivessem surgido da terra, num instante estavam 
de pé, diante de nós, três figuras escuras, vestidas 
de trapos, cabelos negros como pixe; olham-
nos com curiosidade e depois o chefe, num 
gesto breve, medroso, entrega-me um bilhete. 
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Enquanto Garibaldi mantinha os sujeitos sob 
as suas vistas, aproximei-me, ligeiro, do fogo, 
passei os olhos pelo escrito e mal fiz ao primeiro 
indígena um gesto de assentimento, as três 
figuras haviam desaparecido.

“ – Vem cá, Garibaldi, não faz uma cara tão 
espantada. Poderemos passar descuidadamente 
a noite no nosso acampamento. Dom Eduardo 
mandou-nos um mensageiro. O bilhete diz: 
Venha amanhã aqui. O senhor será cordialmente bem 
recebido. Eu mesmo acompanharei o célebre terrafoguense 
até os Botocudo.” No outro dia, Dom Eduardo 
foi me dizendo: “ – Eu os aconselho, senhores, 
a desistirem do seu intento de chegar até 
os Botocudo. Eles, no momento, estão muito 
agitados e perigosos”. “ – O senhor acredita, 
Dom Eduardo”, retruquei, “que eu iria fazer 
uma viagem tão longa, até o Brasil, num 
tamanco de madeira (alusão ao veleiro em que 
o autor excursionava, N.T.), para fugir do mais 
interessante dos episódios?” “ – Seja como 
queiram, mas não me responsabilizo pelo 
que possa acontecer. Eu os avisei. Por favor, 
dêem-me por escrito que essa é a vontade de 
ambos. Não quero complicações”. Rindo e de 
boa vontade, dei-lhe a declaração e então Dom 
Eduardo, mais calmo, foi buscar armas do seu 
arsenal. Eu e Garibaldi pusemos à cinta um 
parabélum carregado cada um. Tivemos que 
nos despojar de tudo quanto levávamos; nem 
mesmo os lenços ficaram conosco, pois os 
Botocudo se apossaríam de tudo quanto vissem. 
Em seguida, carregamos uma pequena canoa, 
dessa de um único tronco de madeira, com 
os nossos aparelhos, filmes e caixas cheias de 
presentes que havíamos trazidos: uma porção 
de metros de fazendas coloridas, facas, tesouras, 
gaitas de boca, pequenos espelhos, etc., e quando 
o sol despontou atrás dos morros cobertos de 
florestas, pusemo-nos em viagem.

Além de Dom Eduardo, Garibaldi e eu, 
estavam na canoa mais dois bugres mansos e, 
conforme Dom Eduardo explicara, haviam sido 
aprisionados numa daquelas batidas contra os 
bugres levada a efeito até poucos anos atrás, nas 
quais os homens foram mortos e as mulheres 
e crianças aprisionadas para serem amansadas. 
Com fortes remadas impulsionávamos a canoa 
contra a corrente e ao alcançarmos a primeira 
corredeira, encostamos a canoa à margem e 
saltamos em terra. Com o coração aos pulos 
entramos no mato. À frente ia Dom Eduardo, 
atento como um cão de caça, pois ele conhecia os 
“seus” índios, conviveu anos com eles, conhecia 
de sobra as suas manhas, traições e crueldade. 
Depois, ia eu, atrás Garibaldi e, por fim, os dois 
bugres mansos que carregavam os aparelhos 

com evidente má vontade e cansaço.
De momento em momento olhávamos para 

cima, para os lados, para as gigantes copas da 
floresta e para o verde impenetrável. Aqui e 
ali, raios de sol conseguiam furar a cúpula da 
floresta, nos lugares menos densos. De repente, 
parou. No chão amolecido, via pegadas frescas 
de um pé descalço. “ – Dom Eduardo! Por aqui 
andou um bugre”. Ele se aproximou, rindo. 
Há muito ele vinha notando as pegadas, sem, 
entretanto nos dizer nada. Falou secamente: “ – 
Desde que deixamos a canoa que estamos sendo 
seguidos de perto pelos indígenas. Não estivesse 
eu presente, a quem os bugres conhecem e 
temem, vocês, há muito tempo estariam com 
uma flecha atravessada no corpo”.

“ – Assim..., sem qualquer motivo? São assim 
tão ferozes esses tratantes?”

“ – São os mais astuciosos, os mais traiçoeiros 
e os mais cruéis sujeitos de todo o Brasil. Eu 
mesmo, que vivo com eles há muitos anos, 
nunca estou seguro da minha vida. Há 20 anos, 
ninguém conseguira chegar até os Botocudo. 
Todos os que tentaram fazê-lo e muitos, muitos 
outros, pagaram com a vida a ousadia. Eu fui o 
primeiro a fazer contato com eles.”

“ – Pode contar-nos alguma coisa a este 
respeito?” “ – De boa vontade, tão logo voltemos 
a salvo deste nosso passeio extra. Antes, temos 
que tomar cuidado. Por favor, deixemos de 
conversar. Já estamos chegando ao Posto dos 
Índios. Lá será melhor.”

Um leve arrepio correu-me pelas costas. Uma 
flecha é rápida e silenciosa; antes que se pressinta 
o adversário, está com ela atravessada no 
corpo. “ – Nós voltaremos sãos e salvos, Dom 
Eduardo, e veremos tudo quanto desejamos ver, 
pois hoje, não é só dia 13, mas o dia 13 de julho, 
o meu dia de sorte. Hoje, há 13 anos, eu voltava 
para casa, depois de uma fuga bem sucedida.” 
Também Dom Eduardo riu-se. Caminhávamos 
apressados na manhã que surgia. De repente 
o mato terminou numa grande clareira onde 
pastavam alguns bois selvagens, pelos quais 
passamos dando uma grande volta. Depois a 
planície terminou abruptamente e estávamos 
diante do rio. Na outra margem apareciam 
algumas bananeiras e, em duas filas laranjeiras 
e tangerineiras e viam-se também homens nus 
e selvagens. “ – Como vocês vêem, há muito 
tempo eles já sabiam da nossa vinda”, disse 
Dom Eduardo. “Agora é tomar cuidado e 
ficar quietos”. Dom Eduardo, levando à boca 
as mãos em concha, gritou para o outro lado 
qualquer coisa numa língua gutural, que não 
sei reproduzir. Os indígenas responderam, 
acenando com as mãos, gritando e gesticulando. 

Apareceu depois um indivíduo de tamanho 
regular e que parecia o mais feroz de todos, com 
um enorme tórax, totalmente nu, com exceção 
de um cinto de fibra, quase invisível ao redor 
dos quadris. Dom Eduardo dirigiu-se a ele e 
depois que o mesmo lhe respondeu, agarrou-me 
pelo braço. Dom Eduardo pôs-me diante de 
si, apontou para mim e falou com o indígena 
até que este soltou um alegre uivo. Deus queira 
não significasse a alegria de, em pouco tempo, 
fazer um churrasco com o meu filé. Então, 
saltou como doido numa canoa e remou para 
o nosso lado.

“ – Eu o apresentei como um grande Capitão, 
ou comandante. Eles querem-no ver e dar-lhe 
um bom dia. Não os impeça, por Deus, que eles 
o examinem de baixo acima e deixe que eles lhe 
tirem o que quiserem, até mesmo o parabélum.”

Um momento depois, eu e Garibaldi fomos 
cercados por 5 ou 6 homens de caras selvagens 
e negras cabeleiras aparadas com pedras afiadas, 
fomos apalpados e examinados; meteram-nos 
as mãos nos bolsos, admirando-se de nada 
encontrarem; um deles abriu-me a camisa, 
apalpou-me o peito; outro quis apossar-se do 
meu parabélum, mas retirou, medroso, a mão 
quando Eduardo gritou-lhe algumas palavras: 
ele teria tocado um mau espírito. E chegaram-
se as mulheres e as meninas.  Traziam mantas 
ao redor da cintura. No mato elas andam tão 
paradisiacamente trajadas como os homens. 
Seus rostos não são feios. Os lábios das mulheres 
até que são bonitos. São verdadeiros tipos de 
esquimós, escuros como todo o corpo, os 
homens sem barba, mas em compensação com 
um botoque no lábio inferior, de onde vem seu 
nome. Dom Eduardo começou logo com as 
negociações. Mostramos os nossos presentes. 
As mulheres preferiam as fazendas coloridas 
e as tesouras; os rapazes as gaitas de boca e os 
homens as facas e o fumo.

“ – Essa gente não se deixará filmar e 
fotografar?”, indaguei a Dom Eduardo depois 
que as negociações chegavam ao fim.

“ – Não, ainda não. Conforme já disse, de 
uns tempos para cá eles estão muito agitados 
e amotinados. E veja com que cara eles andam 
e, no entanto, há pouco, pareciam tão cordiais. 
Antes tivéssemos ido logo embora!”.

“ – Prometa-lhes um boi inteiro”, repliquei, 
afinal. Pacientemente, Dom Eduardo voltou 
às negociações e, por fim, o cacique se afastou. 
Voltou pouco depois, com a cara pintada como 
para a guerra, tendo na mão a tremenda arma 
dos Botocudo, o enorme arco, com flechas da 
altura de um homem, e uma lança. Fiz-lhes 
compreender que eles mesmos teriam que abater 
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o animal que eu lhes presenteara, mas eles não 
deveriam se importar com o que Garibaldi 
fizesse: nesse meio tempo ele aprontou e limpou 
o aparelho cinematográfico e a “festa” começou.

“ – Tenha à mão a sua pistola”, disse-me 
Dom Eduardo, baixinho e sem ser pressentido. 
“Cuidado, nunca se sabe o que esses malandros 
intentam quando estão com as suas armas. 
Ainda há poucos anos, numa ocasião como 
esta, um general e os seus 16 acompanhantes, 
foram feridos a flechas, antes que pudessem 
lançar mão de suas próprias armas.” Os Botocudo, 
todos com as caras pintadas, avançaram, quase 
acocorados, para o descampado, tendo na mão 
direita o arco e na outra a primeira flecha a ser 
disparada, músculos retesados como do tigre 
que prepara o salto. Garibaldi, firme como um 
poste, fazia ranger a manivela do seu aparelho. 
Mal sabiam aquelas criaturas o que com elas 

estava acontecendo e que iriam aparecer, na 
tela iluminada, perante milhares e milhares de 
pessoas, perpetuando-se como um documento 
cultural, antes mesmo para bem depois que o 
último Botocudo tivesse desaparecido, e que suas 
cruentas correrias passassem definitivamente 
para o domínio das lendas como da história dos 
índios norte-americanos. Afinal os selvagens 
passaram a abater o touro oferecido. O não 
menos selvagem animal percebe os agressores, 
levanta a cabeça bem armada de chifres, solta 
um horrível e ameaçador mugido e começa a 
rodar desesperadamente. No mesmo momento 
os Botocudo aparecem, correm até certa distância 
e, então, o cacique estaca, por segundos, como 
uma coluna de cobre, com o gigantesco arco 
em suas mãos, arco que eu não poderia recurvar 
nem mesmo alguns decímetros, arca-o como 
se fora um ramo de vime e dispara a comprida 

flecha de ponta de ferro, derrubando o touro 
num momento. O animal, entretanto, levanta-se 
furioso, de um salto; do dorso escorre-lhe um 
largo fio de sangue. Então, as flechas dos outros 
bugres voam, ferindo o animal no flanco, no 
pescoço, no lombo. Como enloquecido pela 
dor e pela raiva, urrando alto o touro atira-se 
para frente, em direção a Garibaldi. Este se 
mantém como um poste, com o seu aparelho 
em forma, rodando a manivela. O touro 
avança. “ – Cuidado, Garibaldi! Olha o touro! 
Fuja!”. Garibaldi pouco se importou com os 
nossos gritos. Ele apanhara toda a cena dos 
sofrimentos do animal e tinha a sua missão: 
continuar rodando a manivela. Afinal chegam 
os selvagens com as suas lanças e rodeiam o 
animal. O cacique chega mais perto do touro 
ferido, pelo lado, e desfere-lhe poderoso golpe 
com sua lança de caça.

Franz Richard Becker, 1926

Cachoeira em Neu Bremen (Dalbergia). Rio Hercílio. 
Wasserfall in Neu Bremen (Dalbergia). Hercílio-Fluss.
Acervo / Sammlung  mArcos A. roecK
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Hansa-Hammonia, c. 1925

Pintor Franz Richard Becker, sobre uma pedra, dentro do rio, registrando uma paisagem.
Maler F. R. Becker auf einem Felsen mitten im Fluss, beim Abbilden einer Landschaft.
Acervo / sAmmlung  B. K. KAdletz

Página ao lado / Seite gegenüber

Franz Richard Becker, c. 1925

Cachoeira / Wasserfall
Acervo / Sammlung  A. H. BlumenAu

PáginaS anterioreS / Vorherige Seiten

Índios Botocudo brasileiros com sua caça. Esta imagem é de um filme de Gunther 
Plüschow do Sindicato Alemão de Cinema - “Condor de Prata na Terra do Fogo”. Com 
a morte de Plüschow em acidente de avião no dia 28.1.1931, a revista Durch alle Welt 
/ Através de todo o Mundo, prestava homenagem ao aviador, dando capa de uma foto 
sua dos Botocudo, na edição de fevereiro deste ano.
Botocudo-Indianer mit Jagdbeute. Dieses Bild zeigt eine Szene aus dem Gunther 
Plüschow-Film des Deutschen Lichtspiel-Syndicats - “Silberkondor über Feuerland”. 
Nach dem Tode Plüschows durch einen Flugzeugabsturz am 28.1.1931, widmete die 
Zeitschrift Durch alle Welt in ihrer Februarausgabe desselben Jahres sein Titelblatt dem 
Piloten, mit einem seiner Fotos der Botocudo-Indianer.
Acervo / sAmmlung  B. K. KAdletz

Franz Richard Becker (1880-1952) estudou desenho 
e pintura na Academia de Belas Artes de München 
(Alemanha). Após a 1ª Guerra Mundial, emigrou 
para o Brasil, aos 38 anos, acompanhado de sua 
esposa Marie e dos filhos Johanne, Curt e Erich. 
Estabeleceu-se como colono em Dona Emma, 
próximo a Hammonia (Ibirama), onde pintou vários 
retratos do Cacique Kam-rêm, paisagens do Vale do 
Itajaí e Florianópolis.

F. R. Becker (1880-1952) studierte Malerei an der 
Kunsthochschule München. Nach dem ersten 
Weltkrieg wanderte er nach Brasilien aus, im Alter 
von 38 Jahren, in Begleitung seiner Ehefrau Marie 
und seiner Kinder Johanne, Kurt und Erich. Er ließ sich 
als Bauer in Dona Emma nieder, nahe bei Hammonia 
(Ibirama), wo er mehrere Bilder des Häuptlings 
Kam-rêm malte, sowie Gemälde des Itajaí-Tales und 
Florianópolis.
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Franz Richard Becker, c. 1930

Nova Esperança (Dona Emma). Casa de Andreas Schwartz. 
À direita, ponte que vai para a região do Gavião.
Haus des Andreas Schwartz in Dona Emma. Rechts, Brücke 
auf dem Weg nach Gavião.
Acervo / Sammlung  m. mArcHetti
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Neu-Berlin (Bela Vista), Hammonia, dezembro, 1932.

Aquarela de autor desconhecido. Esq/dir: casa do alfaiate Max 
Roseneck; sob os pinheiros, casa de Ari Weiler; à direita, casa de 
Ludwig Rosenfelder. Ao fundo, Serra do Mirador, onde os índios 
depositavam, em cavernas, seus mortos. 
Aquarell eines unbekannten Künstlers. V.l.n.r.: Haus des 
Schneidermeisters M. Roseneck; unter den Pinien, Wohnhaus des  
A. Weiler; rechts, Haus von L. Rosenfelder. Im Hg., Mirador-Gebirge,  
wo die einheimischen Indianer ihre Toten in Höhlen beisetzten.
Acervo / sAmmlung  m. mArcHetti
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Autor desconhecido, c. 1930

Hansa-Hammonia. Estação Ferroviária e Igreja Evangélica.

Unbekannter Künstler, ca. 1930

Bahnhof und Evangelische Kirche.
Acervo / sAmmlung  m. mArcHetti

Página ao lado / Seite gegenüber

Pastor Wilhelm Brick, 1927

Nova Igreja Evangélica de Hammonia (Ibirama), Colônia Hansa. 
Neue Evangelische Kirche, Hammonia (Ibirama), Hansa-Kolonie.
Acervo / sAmmlung  niels deeKe
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Alma Sacenti, c. 1925

Óleo sobre tela, natureza morta. Alma Sacenti 
estudou no Colégio Sagrada Família, em Blumenau, 
onde teve sua iniciação artística. Viria a se casar com 
Manoel Marchetti e viver em Ibirama.
Stilleben, Öl auf Leinwand. Alma Sacenti besuchte 
die Schule Sagrada Familia (Heilige Familie), in 
Blumenau, wo sie Kunstunterricht erhielt. Später 
ehelichte sie Manoel Marchetti und verlegte ihren 
Wohnsitz nach Ibirama.
Acervo / Sammlung  mAriA inês cAtAlAno

Sábado, 16 de Julho às 8h30’ Salão Krause, Hammonia e 
Domingo, 11 de Julho, às 8h - Salão Lüders, Indaial.
Grande Concerto e Baile executado pelo conhecido 
Quarteto de Salão Wiener.
Diretor: Fr. Hintze.
Programa: 1a parte - 1. “Canções de Trilha”, marcha de 
Lindemann - 2. “Ondas do Danúbio”, valsa de Ivanovici 
- 3. “Vovozinha”, peça de salão de Langer -  
4. “O Tirol em Canção e Dança”, divertimento de Fetras - 
5. “Potpourri de Canções”, de Seidenglanz.
2a parte - 6. “Às margens do belo Danúbio Azul”, valsa de 
J. Strauss - 7. “A Rocha de Stolzenfels no Reno”, canção 
de Meisner - 8. “Serenata de Casamento”, intermezzo 
de Klose - 9. “Ciranda de Cantigas Alemãs”, potpourri de 
Helda - 10. “Meier, Meier, Meier”, humor, polka cantada 
de Schlegel.
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Guido Koepsel, c. 1925

Óleo sobre madeira, paisagem da Hansa-Hammonia. Guido Koepsel 
era filho do cervejeiro Hermann Koepsel. Estudou no Colégio Santo 
Antonio, em Blumenau, onde teve sua iniciação artística. Mais tarde, 
foi Oficial do Registro Civil no município de José Boiteux.  
Doou ao acervo de Marcondes Marchetti cerca de 7 pinturas.
Landschaft in Hansa-Hammonia, Öl auf Holz. G. Koepsel war der 
Sohn des Braumeisters Hermann Koepsel. Er besuchte das St.-
Antonius-Kolleg in Blumenau, wo er Kunstunterricht erhielt. Später 
wurde er notarieller Beamter im Munizip José Boiteux und stiftete 
der Sammlung Marcondes Marchetti ca. 7 Bilder.
Acervo / Sammlung  m. mArcHetti
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K. Hentschel, 1943

Hammonia. Serraria em Nova Esperança (Dona Emma). 
Em 15.6.1962, por vontade popular, foi promulgado o 
município com o nome de Dona Emma, em homenagem 
à Emma Rischbieter Deeke (1885-1950). 
Hammonia. Sägewerk in Nova Esperança (Dona 
Emma). Durch Volksabstimmung wurde am 15.6.1962 
das Munizip Dona Emma gegründet, zu Ehren Emma 
Rischbieter Deekes (1885-1950).
Acervo / sAmmlung  m. mArcHetti
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Mahler Heinz, c. 1920

Salão Boehm em Neu Bremen (Dalbergia)  
Salon Boehm in Neu Bremen (Dalbergia)
Hoje a Dinheiro – Fiado só Amanhã   
Heute Geld – Auf Pump nur Morgen
Acervo / sAmmlung  m. mArcHetti

Rodeio 
Irmãos Trevisani 
Brüder Trevisani
Acervo / sAmmlung  m. mArcHetti
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Hansa-Hammonia, c. 1915

Gustav Salinger & Cia.  
Por trás da cumieira desta casa  
(já demolida), no alto do morro, 
está a Igreja Evangélica. 
G. Salinger und Co.  
Hinter dem Giebel dieses 
bereits abgerissenen Hauses 
befindet sich auf der Anhöhe 
die Evangelische Kirche.
Acervo / sAmmlung  A. H. BlumenAu
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Hansa-Hammonia, c. 1915

Casa de negócio de Alfred Schlorke (já 
demolida), situada a cerca de 300 m da 
Casa Salinger, na rua principal de Hammonia. 
Das Geschäftshaus Alfred Schlorke befand 
sich in ca. 300 Meter Entfernung 
zum Geschäftshaus Salinger, in der 
Hauptstraße Hammonias.
Acervo / sAmmlung  m. mArcHetti

Antes de Hansa-Hammonia está Warnow, onde os compatriotas meckelemburgueses se 
estabeleceram e construíram suas casas ao estilo de Mecklemburg, de armação 
de madeira com tijolos vermelhos. Após Hammonia vem Nova Berlin, onde gentis 
criancinhas louras brincam diante das casas resplandescentes de limpas em meio a 
jardins bem cuidados... Depois surgem Nova Bremen e Nova Breslau. Belas casas de 
enxaimel se alinham ao longo da estrada.

Noch vor der Ortschaft Hansa-Hammonia liegt Warnow, wo sich mecklenburgische 
Bürger niederließen und ihre Häuser im heimatlichen Stil (mit Holzbalken und roten 
Ziegeln) errichteten. Nach Hammonia treffen wir auf Nova Berlin (Neu Berlin), wo blonde 
Kinder inmitten gut gepflegter Gärten und ihren sauber strahlenden Häusern spielen... 
Danach kommt Nova Bremen (Neu Bremen) und Nova Breslau (Neu Breslau). Schöne 
Fachwerkhäuser reihen sich entlang der Straße.
      guntHeR plüSCHOw
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Badenfurt, 1º de Janeiro de 1888

Família de August Lorenz
Conjunto Musical: 2 Bandoneons, 
1 Cello, 6 Violinos, 2 Clarinetas e 
uma Corneta.
Familie als August Lorenz
Musikkapelle: 2 Bandoneons,  
1 Cello, 6 Geigen, 2 Klarinetten  
und ein Horn.
imPresso / Druck von H. BAumgArten, BlumenAu

Acervo / sAmmlung  m. mArcHetti

Bandoneons!  
Nova remessa!  
Grandes descontos.  
Todos instrumentos 
com sons metálicos 
indestrutíveis, toque 
leve e fole extra-forte. 
Garantia escrita para 
todos os exemplares. 
Disponíveis em todas as 
escalas acústicas.
Paul Husadel.Gustav Lorenz
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Hansa-Humboldt (Corupá), c. 1920

Coral Alemão / Deutscher Sänger-Bund
Acervo / sAmmlung  m. mArcHetti

Salão Ebert em Indaial.  
Sábado, dia 3 de Janeiro: “O Inspetor em Viagem”.  
Peça cantada em 3 atos. Após o baile 
teatral! Domingo, 11 de Janeiro, no 
Salão Krause, em Hammonia.
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Boa Aventurança! 
Fiel até a morte da Ginástica 
Esta é a verdadeira vida do Ginasta.  
(F. Goetz) ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA  
HANSA NEU-BERLIN
Com 88 pontos e 1/5, o Sr. Walter  
Frech recebeu o Prêmio de Segundo  
Melhor Desportista da Categoria de  
Provas Quíntuplas.
Neu-Berlin, 30 de setembro de 1917
O Coordenador Comercial Richard Marmein
O Coordenador Esportivo Oswald Mikosvit
litogrAFiA HömKe irmãos - BlumenAu

Acervo / sAmmlung  m. mArcHetti
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Hansa-Hammonia, c. 1920

Sociedade de Tiro Hansa. Após a fundação da 1a Sociedade de 
Atiradores no centro de Blumenau, em 2.12.1859, esta atividade 
de confraternização se expandiu por todas as partes, chegando aos 
mais distantes rincões do Vale do Itajaí do Sul e do Norte.  
Era a oportunidade do homem simples ou não empunhar uma arma 
de fogo para treinar sua pontaria, necessária para defender-se na 
mata virgem de algum animal perigoso ou mesmo para sua própria 
subsistência.  
Schützenverein Hansa. Nach Gründung des ersten Schützenvereins 
im Zentrum Blumenaus, am 2.12.1859, begannen diese 
Brüderschaften sich in verschiedenen Teilen des Itajaí-Tales zu 
etablieren und erreichten selbst entferntere Ortschaften von Nord 
bis Süd. Das Schießen gab den Männern die Gelegenheit, mit einer 
Waffe umzugehen, um sich selbst im Urwald gegen wilde Tiere zu 
verteidigen und ihr eigenes Überleben zu gewährleisten.
Acervo / sAmmlung  m. mArcHetti
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Médio Vale do Itajaí, c. 1920

Família diante de sua casa.  
Crianças com cavalinhos de pau.
Mittleres Itajaí-Tal, um 1920. Eine Familie vor 
ihrem Haus. Kinder mit Holzpferdchen.
Acervo / sAmmlung  m. mArcHetti

Para o Natal 
Brinquedos 
Bonecas
Gaitas de boca
Gramofones
Enfeites natalinos
Friedrich Specht, Altona.
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Hansa-Hammonia, 30.9.1927

Escola Alemã Hammonia III + IV Kl
Deutsche Schule Hammonia III + IV Klassen
Acervo / sAmmlung  A. H. iBirAmA

Elixir 
Medicinal 
da Vida 
Para todo 
tipo de 
doença.  
Gotas de 
estômago 
para a  
difícil 
digestão.

Cartão utilizado nas escolas para ensino da leitura / Unterrichtshilfe im Leseunterricht

Der Mensch denkt, Gott lenkt. / O Homem pensa, Deus dirige.
Acervo / sAmmlung  m. mArcHetti
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Comércio de ferragens e armarinho. 
Importação direta. Especialidade: 
ferramentas para todos os ofícios. 
Estoque sortido de ferro e aço bruto, 
chapas onduladas em aço, ferro e 
galvanizadas; arames, telas e arame 
farpado, etc. Ferramentas para 
portas e janelas, fechaduras, pregos 
e parafusos de todos os tamanhos, 
porcas de 1/4” até 1 ½” para eixos 
veiculares, parafusos sextavados  
de ½” até 1”.
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Página ao lado / Seite gegenüber

Médio Vale do Itajaí, c. 1920 / Mittleres Itajaí-Tal, ca. 1920

Ferreiros / Hufschmiede
Acervo / sAmmlung  A. J. sAlAtini, sP

Itoupava Seca, c. 1870

Heinrich Clasen (1829-1911), ferreiro e comerciante de ferro.
H. Clasen, Schmied und Eisenhändler.
Acervo / sAmmlung  A. H. BlumenAu

Médio Vale do Itajaí, c. 1920

Alambique de Cachaça / Schnapsbrennerei
Acervo / sAmmlung  A. J. sAlAtini, sP
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Página ao lado / Seite gegenüber

Médio Vale do Itajaí, c. 1915

Caçada de Javali (Queixada-branca, Tajaçu, em Tupi)
Wildschwein-Jagd
Acervo / sAmmlung  B. K. KAdletz

Neu-Breslau (Presidente Getúlio), 1929

Caça à onça preta na região do rio Ferro.    
Esq/dir: Luiz Frari, Filagrana, Julio Pandini, Cum e Luiz Pandini.
Jagd nach dem schwarzen Leoparden am Ferro-Fluss.   
Von l.n.r.: L. Frari, Filagrana, J. Pandini, Cum und L. Pandini.
Acervo / sAmmlung  m. mArcHetti

Blumenau, c. 1905

Caçada no Spitzkopf. Gustav A. Koehler é o segundo da esq/dir.
Jagd am Spitzkopf. G. A. Koehler ist der zweite von l.n.r.
Acervo / Sammlung Hering-ArcHiv
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Johannes Janzen, 8.4.1941

Ginásio Hammonia. Johannes Janzen nasceu no Turquestão em 
29.5.1883. Em 30.11.1929, em meio às revoltas políticas na 
Russia, ele partiu para a Alemanha. Emigrou para o Brasil em 1930, 
onde viveu em Witmarsum (SC) por cerca de 15 anos.  
Casou com Luise Webel e tiveram 7 filhos. Foi Pastor da 
Comunidade Menonita. Faleceu em São Paulo em 20.2.1964.
Hansa-Gymnasuim. J. Janzen wurde im Turkistan am 29.Mai 1883 
geboren. Am 30.November 1929, inmitten politischer Unruhen in 
Russland, zog er nach Deutschland. Im Jahre 1930 wanderte er 
nach Brasilien aus, wo er sich in Witmarsum (SC) niederließ und 
weitere 15 Jahre lebte. Mit seiner Ehefrau L. Webel zeugte er  
7 Kinder. Er war Pastor der Mennonitengemeinde und starb  
am 20. Februar 1964 in São Paulo.
Acervo / sAmmlung  museu eduArdo HoerHAnn
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Johannes Janzen, c. 1935

Residência de Johann Aurich, Diretor da Colonização Hanseática. 
Wohnhaus des J. Aurich, Direktor der Hansa Kolonie.
Acervo / sAmmlung  museu eduArdo HoerHAnn
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Quando em 1917 o Brasil entrou ativamente na guerra contra a Alemanha, a 
Sociedade Frohsinn teve que encerrar suas atividades, pelo fato de se haver 
proibido o uso da língua alemã. A 3 de junho de 1917 depositou o então   

 presidente Gustav Salinger o cargo em minhas mãos, e convoquei incontinenti 
uma Assembléia para a eleição de novo dirigente, sendo eleito o Sr. August Zittlow, que 
exerceu o cargo por 23 anos, a contento de todos. Até 1920 ficou inativa a Sociedade, que 
perdeu então o seu antigo presidente Gustav Salinger, chamado à paz do Senhor depois 
de três anos de padecimentos, apenas mitigados pelo carinho com que o cercaram a 
família e os amigos. Em abril de 1920 a Sociedade recomeçou suas atividades com a peça 
Die Kreuzelschreiber / Os que assinam de cruz. A diretoria era constituída por August Zittlow 
(Presidente), Otto von Rohkohl (Secretário), Rudi Kleine (Tesoureiro), eu, Nanny Hering 
Poethig (Diretora), Maria Lungershausen (Décors). O ano de 1921 foi de grande atividade 
cênica. Em março, dias 19 e 27, Der Schriftstellertag / O dia do Escritor; em maio, dias 7 e 8, 
Suschens Tagebuch / O diário de Suzaninha e Im Vorzimmer seiner Exzellenz / Na antecâmara de Sua 
Excelência; em julho, dia 30, Dr. Klaus / Dr. Nicolau. No 2º semestre de 1921, em outubro, 
dias 29 e 30, Die Leibrente / O Foro da Gleba; e, finalmente, a 4 de dezembro, Othelos Erfolg 
/ O sucesso de Othelo. Daí em diante nossa atividade não mais esmoreceu, ocorrendo, no 
entanto, momentos de altos e baixos.

DIE SCHNAUZE / O BOCA GRANDE

1. Festa Beneficente do Clube 
de Música Lyra. Blumenau, 
Teatro Frohsinn, 28.2.1920.
Acervo / sAmmlung  A. H. BlumenAu

DIE SCHNAUZE / O BOCA GRANDE. 
Blumenau no espelho  
da pilhéria! Ilustrado  
em 8 páginas, a 1$000.  
Oferecido pelo Der 
Urwaldsbote nos pontos  
de venda: G. A. Koehler, 
Hermann Hering,  
Alfred Brattig.
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1922 – 11 de fevereiro: Die Silberne 
Hochzeit / As Bodas de Prata e Das Schwache 
Geschlecht / O Sexo Frágil ; 16 de abril: 
Grosstadtluft / Ares da Metrópole; 9 de julho: Der 
Dorfapostel / Apóstolo da Aldeia, de Gertrud 
Gross; 26 de agosto: Seine einzige Tochter / Sua 
única Filha e In der Kinderstube / Na salinha das 
Crianças; 4 de novembro: Die Goldene Eva / 
Eva de Ouro; 25 de desembro: Der Berg fey / O 
Gnomo da Montanha e Mädel sei schlau / Menina, 
seja Esperta.

1923 – 10 de março: Zwei Wappen / 
Dois Escudos; 24 de junho: Die Zeisige / Os 
Pintassilgos ; 1º. de setembro: Ammergauer 
Liese / A Liese de Ammergau; 3 de novembro: 
Die Kinder seiner Exzellenz / Os Filhos de Sua 
Excelência; 25 de novembro: Dorf und Stadt / 
Aldeia e Cidade.

1924 – 8 de março: Die Wilde Jagd / A 
banda infernal; 26 de março: Als ich noch im 
Flügelkleid / Quando ainda era Menina; 7 de 
março: Die Zwiederwurzeln / Os Espíritos de 
Contradição; 5 de outubro: Die Leibrente / O 
Foro da Gleba.

1925 – 25 de abril: Der Kassenschlüssel / 
A chave do cofre e Der Krug zum grünen Kranze / 
A Taverna da Coroa Verde; 23 de maio: Pension 
Schoeller / Pensão Schoeller; 26 de dezembro: 
Junggesellendämmerung / Crepúsculo dos Solteirões.

1926 – Em virtude de minha viagem à 
Alemanha, com meu marido, faltam-me os 
dados referentes a este ano.

1927 – 9 de abril: Sein Alibi / Seu Alibi; 11 
e 12 de junho: Der Zunftmeister von Nüremberg 
/ O Mester Sindical de Nuremberg ; 19 de 
novembro: Im Försterhause / Na Casa Florestal.

1928 – 8, 15 e 21 de abril: Alt Heidelberg 
/ Velha Heidelberg; 2 de junho: Der Weg zur 
Hölle / O Caminho do Inferno; 22 de setembro: 
Der Sprung in die Ehe / O Casamento; 3 de 
novembro: Asra ; 22 de novembro: Die 
Kaffeesiederinnen / As Coadoras de Café e Drei 
Wünsche / Três Desejos.

1929 – 1º de abril: Der Herr Senator 
/ O Senhor Senador ; 29 de junho: Glaube 
und Heimat / Fé e Pátria; 5 de outubro: Die 
Orientreise / Viagem ao Oriente.

1930 – 22 de março: Wer führt die Braut 
Heim? / Quem vai casar com a Noiva?; 22 de 
abril: Er ist Baron / Ele é Barão; 23 de agosto: 
Der Jubiläumsbrunnen / O Poço do Jubileu.

1931 – Temporada de pouca atividade, 
com apresentação de dois espetáculos, na 
representação de Der Sturm im Wasserglase / 
Tempestade num copo d’água.

1932 – 9 de julho: Die Dorfmusikanten 
/ Os Músicos d’Aldeia; 10 de outubro: Als ich 
noch im Flügelkleide; 25 e 26 de dezembro: 
Winzerliesel / Liesel da Vindima (opereta).

1933 – 16 e 17 de abril: Die Journalisten 
/ Os Jornalistas, direção do Sr. Nietzche; 
1º. e 8 de julho: Die Junggesellendämmerung / 
Crepúsculo dos Solteirões, sob minha direção; 16 
de dezembro: Die Herren Eltern / Os Senhores 
Pais; 25 e 26 de dezembro: Märchenbilder / 
Contos da Carochinha.

1934 – 1º e 14 de abril: reprise de Die 
Goldene Eva; 15 de setembro: Schlageter (por 
um outro grupo teatral).

1935 – Ano de grande significado para 
a Sociedade, pois assinala o lançamento da 
pedra fundamental do novo Teatro, a 10 
de novembro, em terreno adquirido dos 
herdeiros Rabe e doado à Sociedade pela 
Companhia Hering. As apresentações deste 
ano - 23 de março: Ein glücklicher Familienvater 
/ Um Feliz Pai de Família; 21 de dezembro: 
Schneewittchen und Rosenrot, conto de fadas de 
Grimm. De 1910 a 1935, participaram das 
representações teatrais os amadores: Helene 
Salinger (Lang), Elsbeth Blohm (Feddersen), 
Cilly e Trude Blohm, Frieda Hindelmeyer, 
Ushi Deeke (Hering), Kaethe Schrader, 
Kaethe Hering (Werner), Lore Hering 
(Beck), Edith, Siegfried e Otto von Rohkohl, 
Otto e Fritz Blohm, Curt e Felix Hering, 

Julius e  Wa l t e r  v.  C z e k u s ,  Wa l t e r 
Wer ne r ,  Sra. Kreuzer, Sra. Nietsche, Kurt 
Boettner, Adolf Poethig, Bruno Koschel, 
Sra. Broddersen e Isolde Hering (Amaral).

1936 – Ano que representa, do ponto 
de vista artístico, a culminância da vida 
teatral de Blumenau, com a representação 
de uma pequena ópera de Weber – Preciosa, 
sob a direção do Maestro Heinz Geyer, 
tendo Isolde Hering como prima donna no 
papel-título. Em 16 de agosto reestruturou-
se a Sociedade com seguinte diretoria: 
Curt Hering (Presidente); Maestro Heinz 
Geyer (Diretor Musical); Rudi Kleine 
(Tesoureiro); Paul Koch (Secretár io); 
Nanny Hering Poethig (Regisseur). O corpo 
cênico compunha-se de Franz Nietsch, 
Walter Werner, H. Kaulich, Lohr, Kreuzer. 
Reuniam-se aos componentes da Sociedade de 
Canto Liederkranz : H. Froeschlin, H. Webel, 
H. Franz Hering e Julius Baumgarten.

1937 – 27 de março: Die Dorfmusikanten 
(reprise); 6 de novembro: Die Logenbrüder / 
Os Maçãos. Por motivo de nova viagem à 
Alemanha, faltam dados das peças encenadas 
entre estas duas citadas.

Os anos seguintes foram dedicados 
exclusivamente à construção do novo Teatro, 
cujas atividades se viram outra vez suspensas 
em razão da 2ª Guerra Mundial. 

Neste ínterim, porém, o que deu grande 
impulso artístico à Sociedade foi a fusão 
da Sociedade Teatral Frohsinn com o Clube 
Musical, sob a denominação de Sociedade 
Dramático-Musical Carlos Gomes, ocorrendo 
assim magníficos concertos sob a direção do 
competente Maestro Heinz Geyer.

Terminada a 2ª Guerra Mundial, as peças 
passaram a ser encenadas somente em 
português. Em 1949 foi-nos dado receber 
novamente um grupo de artistas alemães.

  
  nanny HeRing pOetHig
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Teatro Frohsinn, c. 1920

Apresentação teatral
Theater-Aufführung
Acervo / sAmmlung  A. H. BlumenAu

 
Teatro Frohsinn. Turnê de 
Variedades. Direção teatral: 
Victor Busch  
5a feira, 1 de Setembro  
6a feira, 2 de Setembro  
Sábado, 3 de Setembro  
Apenas 3 apresentações!  
Seletos programas!  
Sucesso absoluto! 
Grandes noites de apresentação 
da famosa atriz trágica 
alemã - ERNA MANEGG, no 
Teatro Frohsinn, Blumenau.



690

Teatro Frohsinn, 3.11.1923

Os Filhos de Sua Excelência
Die Kinder seiner Exzellenz
Acervo / sAmmlung  A. H. BlumenAu

Chapéus. Chegou uma grande 
remessa de chapeus de palha 
e de feltro. Sombrinhas de sol 
e guarda-chuvas em grande 
variedade na Casa Hermann 
Sachtleben.
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Teatro Frohsinn, 3.11.1923

Os Filhos de Sua Excelência
Die Kinder seiner Exzellenz
Acervo / sAmmlung  A. H. BlumenAu

Aos alemães de todo o mundo! 
Pratiquem o humor alemão. 
Esta é a melhor dádiva mental 
que vocês, como alemães, 
possuem pelo mundo afora!
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Blumenau, c. 1910

Peça teatral no Club 
Germania. Sentados, esq/
dir: Paul Hering e August 
Sutter. De pé, esq/dir: Julius 
Probst – Max Hering – 
Nienstedt e August Werner.
Theater-Aufführung im Club 
Germania. Sitzend, v.l.n.r: 
P. Hering und A. Sutter. 
Stehend, v.l.n.r.: J. Probst – 
M. Hering – Nienstedt und 
A. Werner.
Acervo / sAmmlung  Hering-ArcHiv
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Edith Gärtner (1882-1967) é a última filha do casal Victor e Röse Gärtner. Se sua mãe é 
considerada a fundadora do Teatro em Blumenau, ela, Edith, é a atriz blumenauense que 
alcançou maior fama internacional. Saiu da cidade aos 20 anos e foi para Buenos Aires ao 
encontro de sua irmã Else, lá casada. Ali encontrou-se com a atriz Eleonora Duse (1858-1924), 
que lhe entusiasmou a seguir a carreira de atriz. Foi então para Alemanha onde, por 20 anos 
atuou em várias peças clássicas. Retornaria a Blumenau e, por cerca de 37 anos, viveu reclusa 
na casa onde nasceu, hoje Museu da Família Colonial e Parque Botânico Edith Gärtner.

Edith Gärtner war die letzte Tochter des Ehepaares Victor und Röse Gärtner. Ihre Mutter gilt als 
die Gründerin des Theaters in Blumenau, und sie selbst – Edith – war jene Schauspielerin  der 
Stadt, die wohl den wichtigsten internationalen Ruf erlangte. Sie verließ ihre Heimatstadt und 
zog  im Alter von 20 Jahren zu ihrer Schwester Else nach Buenos Aires, die dort  verheiratet war. 
In  der argentinischen Hauptstadt lernte Edith die Schauspielerin Eleonora Dusa (1858-1924) 
kennen, die sie zu einer Karriere als Darstellerin bewegte. Danach zog sie nach Deutschland, wo 
sie im Lauf von 20 Jahren an verschiedenen Bühnen wirkte. Schließlich kehrte sie nach Blumenau 
zurück, wo sie 37 Jahre Lang ein zurückgezogenes Leben in ihrem Geburtshaus führte, dem 
heutigen Kolonialen Familienmuseum und Botanischen Garten Edith Gärtner.

Sementeiras de Flores alemãs das melhores 
variedades. E. Gärtner.
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Blumenau, c. 1930

Conjunto Musical / Musikensemble
De pé, esq/dir / Stehend, v.l.n.r.: 
Udo Schadrack, Walter Meyer, Edith 
Pawlowski, Ricardo Gross,  Kurt 
Boettner, Franz Runze, Rolf Kleine, 
Maestro Heinz Geyer (1), 
Julius Baumgarten, Felix Hering, 
Bruno Hiendlmeyer, Ludwig Reinhardt. 
Sentados, esq/dir / Sitzend, v.l.n.r.: 
Heinrich Weber, Francisco Hering, 
Frida Baumgarten, Dr. Mayer Degen, 
Gertrud Hering Boettner, Hildegard 
Gross, Frau Dr. Capelle,  
Hertha Meyer Altenburg.
Acervo / sAmmlung  A. H. BlumenAu

Heinz Heinrich Geyer (Mülheim, 1897 - Blumenau, 1982) formou-se em 1913 no Conservatório Estadual de 
Música, em Duisburg, percorrendo logo toda a Alemanha sob a batuta de Strauss. Participou da 1a Guerra 
Mundial, recebendo a comenda Cruz de Ferro. Por motivo de saúde, optou vir para o Brasil e escolheu 
Blumenau, onde chegou em 1921. Por cerca de 50 anos atuou como maestro, formando músicos. Em 1922, 
criou o Club Musical; 7 anos depois, incorporou-se ao Liederkranz (criado em 1909). Em 1936, a Sociedade 
Teatral Frohsinn uniu-se a S. M. Liederkranz, formando a Sociedade Dramático-Musical Frohsinn. Em 1939, 
mudava de nome: S.D.M. Carlos Gomes. Em 5.12.1942, sábado, era inaugurado o Teatro Carlos Gomes com um 
concerto com músicas de Haendel, Mozart, Beethoven, Schubert e Carlos Gomes - seguido de um grande baile.
Heinz Heinrich Geyer (Mülheim, 1897 - Blumenau, 1982), absolvierte 1913 das Staatliche 
Musikkonservatorium in Duisburg und bereiste Deutschland mit dem Orchester J. Strauss. Er nahm am 
Ersten Weltkrieg teil und bekam das Eiserne Kreuz. Aus gesundheitlichen Gründen wanderte er nach 
Brasilien aus, wo er sich 1921 in Blumenau niederließ. Im Laufe von 50 Jahren wirkte er als Dirigent und 
bildete viele Musiker aus. Im Jahr 1922 gründete er den Club Musical; 7 Jahre später trat er in den (1909 
gegründeten ) Liederkranz ein. Im Jahr 1936 vereinten sich die Theatergesellschaft Frohsinn und der 
Musikverein Liederkranz zu dem neuen Drama und Musikverein Frohsinn, der 1939 in Drama- und Musikverein 
Carlos Gomes umbenannt wurde. Am Samstag, dem 5. Dezember 1942, wurde die Gründungsfeier dieses 
Hauses mit einem Konzert mit Werken Haendels, Mozarts, Beethovens, Schuberts und Carlos Gomes 
zelebriert, sowie anschließendem großen Eröffnungsball.
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Max Humpl 1912-1939

M ax Humpl chegou a Blumenau no dia 6 de dezembro de 1912 com sua filha Berta Maria 
de 9 anos, embarcados no porto de Bremen exatamente um mês antes. Deixara sua esposa 
e o filho Karl, de 11 anos, na Alemanha. Permaneceria em Blumenau até 24 de julho 

de 1939, quando retornou para a Alemanha com sua 2a esposa Marie, deixando a filha casada em 
Blumenau. Max era Professor, Músico (excelente Violinista, Organista e Cantor), Pintor, Escritor, 
Agricultor, Naturalista, – em suma, um homem que preenchia todos os requisitos do “bom alemão”. 
Passou os últimos anos em Blumenau numa casa que ele e sua esposa adquiriram no selvagem morro 
do Spitzkopf / Cabeça Pontuda. Humpl nascera em Heilig Kreuz (München) a 24 de julho 
de 1877, falecendo em Kienberg a 15.4.1964. A Crônica de Altona (página lado) infelizmente, 
desapareceu no fatídico incêndio da Prefeitura em 1958. Humpl escreveu-a entre 1914-18, buscando 
informações entre vários habitantes mais antigos da Itoupava Seca: Otto Jennrich, Gustav Persuhn 
Senior, Theodor Lüders, Gustav Graßmann e Karl Ernst Auerbach. Como a impressão nas 
rotatórias do Der Urwaldsbote sairía onerosa aos seus bolsos, resolveram contratar Max Humpl 
e sua esposa para fazer a redação com sua bela caligrafia, desenhos da esposa Marie e fotos do acervo 
de Lüders. Tudo saíra por 8 mil réis (uma cerveja custava 250 réis), com Jennrich entrando com 5 
e Persuhn com os outros 3 mil réis. Max registrou em diário sua permanência na cidade até 1939. 
São informações pormenorizadas que ele nos passa sobre as várias localidades da Cidade e arredores, 
seus proprietários, centenas de pistas para que o leitor monte um roteiro desta vivência feliz e plena de 
trabalho nestas primeiras décadas. 

Os originais desta narrativa pertencem ao acervo do Instituto Martius-Staden (SP), em cópia 
trazida por Niels Deeke, cedidas para uma primeira publicação no Blumenau em Cadernos,  
jan/fev/mar 1987.  Tradução de Niels Deeke e Edith Eimer.

C A P Í T U L O  X

Blumenau, c. 1905

Porto. Vapor Blumenau 
atracado. No 1º plano, praia 
da Ponta Aguda (Schärfeneck); 
à esquerda, Hotel Estrela; à 
direita, Hotel Holetz.
Hafen. Ankernder Dampfer 
Blumenau. Im Vg., Strand 
am Schärfeneck; links, Hotel 
Estrela; rechts, Hotel Holetz.
edição / HerAusgeBer e. currlin

Acervo / sAmmlung B. K. KAdletz
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Chegada ao Brasil

Com o navio S.S. Zeelandia partimos de 
Bremen a 6 de novembro de 1912. Bela 
viagem, ótima companhia no navio e bonita 
cabine. Chegamos a 26 de novembro ao porto 
de Santos. Pedro Seicht, um corretor de São 
Paulo, deu aos companheiros de viagem, no 
Rio, um jantar, num hotel local, onde logo 
tomamos conhecimento do cardápio do 
Brasil. No dia seguinte, viajamos de trem 
para São Paulo, onde conhecemos a cidade 
ainda em desenvolvimento. Tudo em volta 
construções, valetas sujas, mas no mercado 
agradáveis restaurantes. 

Com toda decisão sentia-me inclinado a 
viajar para a tão decantada Blumenau. Assim, 
segui dia 3 de dezembro de 1912, com o 
navio Sírio, fazendo escala em Paranaguá, 
Santa Antonina, São Francisco e, finalmente, 
Itajaí, de onde o vapor Blumenau nos levou 
até Blumenau.

Nossa primeira impressão 
de Blumenau - 1912

No porto de Blumenau, avistamos uma 
extensa margem de cascalho e uma balsa 
primitiva. Além da margem, vislumbrava-
se uma densa floresta. Na outra margem, 
encontrava-se o porto onde nosso vapor 
atracou com dificuldade. Finalmente foi 
possível desembarcar na nossa nova Pátria!

Poucas pessoas, para nós ainda estranhas, 
observavam atenciosamente os recém 
chegados. Numa carroça foram colocados 
alguns sacos ou malas postais. Um caminho 
estreito e íngreme nos levou ao Banco Schrader, 
com uma alta escada e uma marca da enchente 
de 1911. Uma casa mais alta era o Edifício da 
Câmara e na esquina a Casa Comercial Probst. 
Avistamos ainda uma rua – das Palmeiras, 
com caminhos de chão e à direita e esquerda, 
pequenas casas. Atravessando a ponte sobre o 
ribeirão Garcia, chegamos a um bonito local 
chamado Hotel Holetz, que escolhemos para 
nos hospedar. Atrás deste ficava a Kaiserstraße 
/ Rua do Imperador  – mais tarde Alameda Rio 
Branco. Passando o canal Blohm, chegamos ao 
centro da cidade, por uma rua acidentada. 
À direita e à esquerda, bonitas e limpas 
casinhas, com jardins até a rua. Nas casas 
comerciais, como a de Schadrack, agradáveis 
letreiros ofereciam as mercadorias; todos os 
anúncios escritos em alemão. Mais adiante, 
encontramos o restaurante Oskar Gross, a 

relojoaria Husadel e, à direita, uma livraria, 
de G. A. Koehler e um Club Germânia. 
A grande e bonita escadaria em direção 
à linda igreja estava logo à nossa frente e, 
mais à direita, uma hospedaria – a Josefhaus 
e, a seguir, mais uma casa comercial, a Rabe 
e Fides Deeke. Dali para adiante havia um 
bom trecho sem casas. Depois vinha F. 
Busch, proprietário da única usina elétrica. 
De Belchior até a estação rodoviária, havia 
grandes lotes de terra disponíveis. 

No movimento de estrada, somente se via 
alguns cavaleiros e carroças. Por isso, era 
fácil andar na rua. Uma bonita cidade, enfim, 
em estilo alemão, aconchegante, convidando 
logo para a gente ficar. 

Estávamos com sede. Por isso, entramos 
no Josefhaus, onde havia cerveja em garrafa. 
Pfui!, que coisa horrível era a cerveja! E 
nós, que estávamos acostumados a tomar 
tão deliciosa cerveja na viagem com o Sirio. 
Achamos melhor ir até o Gross, pois este 
pelo menos mantinha a cerveja na adega, já 
que geladeira ainda não havia. Por isso, era 
preciso a gente acostumar-se. No dia 6 de 
dezembro de 1912, nós nos hospedamos no 
Hotel Holetz, como já dissemos. Tínhamos 
um bom quarto e estávamos surpresos com 
a boa qualidade da comida. Havia uma longa 
mesa, na qual se encontravam três qualidades 
de carne, feijão, arroz, batatas, massa, frutas 
e pudim. Tudo isso por apenas 800 réis. Se 
havia mais uma pessoa, na companhia, esta 
recebia um prato e talheres e podia servir-se 
à vontade sem nada mais pagar. 

Apesar da boa e farta comida, eu pretendia 
ir a Hansa encontrar-me com o Dr. Aldinger, 
de quem já ouvira e lera tantas coisas bonitas. 
Assim, segui com o trenzinho para a 
Hammonia, através da margem direita. Depois 
da chegada ao final da linha, caminhei 
durante uma hora e, finalmente, cheguei ao 
minúsculo lugar (o trem só chegava à Hansa, 
logo após a ponte de ferro da Subida), com um 
comprido rancho para os imigrantes, uma 
pequena igreja, que ao mesmo tempo era 
escola. Hospedei-me num minúsculo hotel 
de madeira, cujo nome era Berg.

No dia 8 de dezembro, o simpát ico 
dono do hotel emprestou-me um cavalo 
de montaria e eu fui até Neue Berlin / 
Nova Berlin, vilarejo composto de três 
casas. Ali o cavalo não queria mais sair 
defronte do restaurante, até que mãos amigas 
empurraram o “empacador” e seu montador 
até a estrada. A seguir, tive que atravessar um 
trecho de floresta virgem, até Neue Bremen 

/ Nova Bremen, que no meu mapa estava 
assinado como cidade, mas, que decepção! 
Somente existia o negócio do Sr. Wanselow 
e mais três barracas.

O Natal de 1912 passei com a família do 
simpático Sr. Zierholz. Lá também conheci 
o Sr. Diretor José Deeke, assim como sua 
esposa e filhos.

1913                                    
O ano novo de 1913 festejei com um 

pequeno grupo onde o Sr. Krummel, o Sr. 
Aldinger e eu cantamos canções alemãs. Já 
no dia 5 de janeiro de 1913, o Sr. Krummel 
e eu apresentamos um concerto de piano 
e violino, acompanhado de canções, em 
benefício do pequeno hospital. Dr. Aldinger 
contribuiu com belas recitações. 

Em 9 de janeiro deste ano segui pelo longo 
e solitário caminho de Sellin até a casa do Sr. 
Bendrat, um extraordinário homem culto, 
colecionador de quase todas as espécies de 
animais da terra.

Naquele meio tempo, consegui colocação 
como professor em Altona, por intermédio 
da diretoria de Loius Abry. Assim, tive 
que deixar, infelizmente, a bela Hansa. 
A despedida foi festejada no Hotel Berg, 
ocasião em que o Dr. Aldinger pronunciou 
comoventes palavras de despedida.

A velha Altona nos anos 13 

Vendo o bairro hoje (1917), dificilmente 
podemos acreditar que há cinco anos passados 
era como vou descrever.

Vindo de Blumenau, na altura do Dr. Sappelt, 
ainda passamos densa mata para chegar numa 
estrada acidentada e cheia de curvas até a 
cervejaria Hosang e, depois de uma curva bem 
fechada, levava à torrefação de café Labes, e, 
atrás, o morro Boa Vista. Mais à esquerda, a 
casa, construção típica, do barbeiro Werner. 
Depois o fabricante de sabão Hertel e bem à 
nossa frente, estava a Escola Hertel. Escondido 
depois de uma acentuada curva, avistamos a 
cervejaria Rischbieter e, a seguir, somente pastos 
existiam, até chegarmos à Vila R. Paul, com 
seu maravilhoso jardim, que foi criado pelo 
Dr. Fritz Müller. Seguiam-se pastos e mais 
pastos, para então surgir a fábrica de vinagre 
Siebert. Mais alguns pastos e estávamos diante 
do restaurante Krüger (mais tarde Dr. Keibel ). 
O sapateiro Hergert ficava nas imediações 
e, mais à esquerda, a fábrica de refrigerante 
(gasosa) de L. Probst. 
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S. Fischer, 1898-1914

Vapor no Porto. Esq/dir: residências de Probst 
e Schrader; Hotel Estrela; Salinger,  
Sachtleben, Hotel Brasil e Cia. de Navegação. 
Ao lado, Max Humpl, sua irmã Lina e seus 
pais, ainda na Alemanha, antes de Max partir 
para o Brasil.
Dampfer im Hafen. V.l.n.r.: Wohnhäuser von 
Probst und Schrader; Hotel Estrela; Salinger, 
Sachtleben, Hotel Brasil und Reederei.  
Kleines Bild: Max Humpl seine Schwester Lina 
mit ihren Eltern, noch in Deutschland.
Acervo / sAmmlung  A. H. BlumenAu
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Estávamos então diante de uma clareira e, 
em nossa frente, víamos o Hotel A. Franke, o 
centro dos visitantes de Blumenau. Ainda vinha 
a padaria Sander, depois a casa com artefatos 
de couro do Sr. Liesenberg, e, depois de uma 
grande área, o Salão Teutonia. Depois deste, vinha 
a casa de Persuhn e a cervejaria O. Jennrich. Não 
havia calçadas e também não era preciso, pois as 
carroças trafegavam calmamente. E, frente ao 
Hotel Franke estava a casa do relojoeiro Finster, 
e era onde durante o período de construção 
da ferrovia, nos anos de 1909, funcionava o 
escritório da mesma. Logo a seguir, víamos a 
casa típica de Friedenreich (mais tarde Lorenz) 
e a seguir mais pastos. Cem metros mais 
adiante do hotel, nada encontrávamos até 
chegarmos à casa do sapateiro Penkhun (mais 
tarde Freitag), seguindo-se então Würges e 
Schaeffer. Repentinamente estávamos frente 
ao Hotel Danker, com um grande rancho para 
abrigar os animais e carroças dos viajantes que 
ali se hospedavam. Mais tarde foi construído 
no mesmo local o Hotel Dietrichkeit. Do outro 
lado da rua existia uma ferrovia e o bar de 
Emil Marx, o funileiro Parucker e seguiam-se 
então jardins e mais jardins. Um grande lugar 
aberto mostrava que estávamos em frente à 
casa comercial Salinger & Cia. Em frente, uma 
pequena casa típica do Sr. Domer, aonde mais 
tarde veio a funcionar a Farmácia Fouquet. 

No dia 20 de janeiro de 1913, nos mudamos 
para a bonita casa escolar de Altona e iniciamos 
as aulas com 43 alunos, todos alegres e 
comunicativos. Era um prazer lecionar. Com 
o professor Kurt Boettner, da Neue Schule / 
Escola Nova de Blumenau, promovemos um 
concerto de piano e violino, acompanhado 
por recitações de poesias de Loewe. A 27 de 
janeiro fui convidado pelo Sr. Abry para a 
festa solene em homenagem ao Imperador 
alemão no Teatro Frohsinn. G. A. Koehler 
convidou-me para cantar uma canção. Assim, 
acompanhado pela Sra. Hoeschl, cantamos e 
fomos muito aplaudidos. Eugen Fouquet fez 
um ótimo discurso e a noite tornou-se depois 
muito animada e agradável.

O que era novidade para nós eram os 
piqueniques com churrasco, palmito e bebidas 
de todo o tipo. Certo dia, fomos convidados 
para um piquenique costumeiro, por Victor 
Gärtner Jr., sua esposa e filhos, mais o Sr. 
Max Feddersen com família, seus empregados 
e ainda o Sr. Kochel. O local escolhido foi 
embaixo da grande figueira que existia atrás do 
Auerbach, onde tudo ainda era floresta virgem. 
Isto aconteceu duas vezes em abril – dias 6 e 27, 
em Salto, no ano de 1913.

Em 24 de abril deste mesmo ano, foi 
permitida a passagem sobre a Ponte do 
Salto, da qual até agora só se viam os pilares. 
Na ocasião, entreguei ao Sr. Vidal Ramos, 
uma tela pintada com a ponte e de minha 
autoria. Como prêmio, ganhei uma taça 
de champagne. Sua inauguração deu-se 
em 29.6.1913. No dia 24.7.1913, promovi 
um bem frequentado concerto no Hotel 
Josefhaus, de parceria com o Sr. Krumholz. 
(...) Em 4.8.1913, comecei minha viagem de 
férias para Curitiba. No regresso, fizemos 
uma bela viagem no navio Sirio, partindo 
de Paranaguá. O navio se revelou excelente, 
com a agradável e saborosa cerveja gelada. 
Depois de atracarmos em São Francisco, 
viajamos para Itajaí, onde pernoitamos outra 
vez no Hotel Burkhart. Felizmente encontrei 
a diretoria da minha escola e, com Marcos 
Konder, passamos horas agradáveis. Na 
manhã seguinte o vapor fluvial nos levou de 
regresso a Blumenau.

1914

Na Páscoa de 1914, fizemos um passeio 
como costumávamos fazer “em casa”, bem 
para dentro da floresta. O passeio foi lindo 
e conhecemos a natureza e fizemos outros 
amigos. Em 29 de junho de 1914, foi festejado 
na conhecida Wolfsschlucht, no Jararackenbach / 
Riacho das Jararacas, abaixo do Ernst Auerbach, 
os 46 anos do cervejeiro Otto Jennrich, cujo 
acontecimento foi maravilhoso. Lá pelas tantas, 
a festa foi interrompida por um telegrama 
que comunicava que o herdeiro do trono 
da Áustria, Ferdinand e sua esposa, haviam 
sido assassinados em Sarajevo. Foi este fato a 
consequência da 1ª Guerra Mundial. A guerra 
veio em 1º de agosto de 1914, quando a Rússia 
declarou guerra à Alemanha. Muitos moradores 
de Altona, como também de Blumenau, 
partiram para cumprir seu dever para com 
a Pátria. Mas só chegaram até Florianópolis, 
porque vasos de guerra americanos tinham 
bloqueado a costa brasileira. Aqui se vivia em 
pânico por causa dos fanáticos, uma seita no 
planalto serrano que já se fazia presente no Alto 
Trombudo. Blumenau, assim, corria perigo por 
ficar desprotegida, caso seus homens, em idade 
militar, não estivessem presentes. Felizmente, 
ninguém foi para a guerra e regressaram para 
Blumenau. 

Com o velho pioneiro Carl Liesenberg, 
que tinha comércio em Altona, fui de casa 
em casa, em busca de entusiastas para 
formar um grupo de cantores. A 8 de 

julho compareceram 14 homens que se 
comprometeram, com um simples aperto de 
mão, de servir com fidelidade à Sociedade 
Eintracht / Concórdia. Na semana seguinte, 
dia 15, nos reunimos e com entoação de 
uma canção prometemos sincera amizade. 
Que duraria por 25 anos, ainda que de vez 
em quando a morte dava um golpe entre nós. 

Como Diretor elegemos o Sr. Louis 
Abry, que também até sua morte, em 1926, 
serviu fielmente à Sociedade. A 25 de agosto 
aconteceu o primeiro concerto da Sociedade 
Eintracht, no Altona. Vieram muitas pessoas 
e fomos aplaudidos. Foi em benefício das 
viúvas e órfãos da guerra.

No dia 25 de dezembro, novo concerto 
para o mesmo fim. Toquei dois sonetos 
de viol ino. Conseguimos, nestas duas 
apresentações, 900 mil réis, que enviamos 
para a Alemanha.

1915

Em janeiro de 1915, comprei, de uma tropa 
vinda da serra, um cavalo manso e paciente. O 
Sr. Liesenberg vendeu a sela e então eu podia 
ir diariamente até o Salto Werk, para dar aula 
aos dois filhos do engenheiro Hacker. Era 
muito cansativo, principalmente depois das 
aulas e em dias de calor. Assim, comprei uma 
“aranha”, com a qual fazíamos também belos 
passeios. Uma festa recreativa pelo Eintracht 
nos salões do Teutonia em 10 de julho foi muito 
concorrida. Apresentamos ao todo 25 canções, 
e estávamos bem ensaiados. Confeccionamos 
uma bandeira para o Teutonia e a 7 de novembro 
ela foi consagrada numa festa solene com 
tômbola para arrecadação de fundos. 

No dia 7 de dezembro de 1915, o engenheiro 
Hacker sofreu um acidente automobilístico na 
descida da estrada que levava à sua residência 
e morreu. Sua esposa deixou Blumenau e as 
aulas, infelizmente, tiveram seu fim. No dia 
17 de dezembro cantamos pela primeira vez 
no cemitério na ocasião do sepultamento do 
engenheiro Hacker, do Salto Werk.

Dia 25 de dezembro, no Natal, apresentamos 
uma peça teatral.

1916

Dia 27 de janeiro, aniversário do Imperador, 
Fouquet pronunciou vibrante discurso. A 
festa foi muito agradável. A partir de 15 de 
fevereiro, durante dois anos, 1916-18, passava 
a dar aulas no Colégio Santo Antonio, aulas de 
canto, violino, piano e órgão. 
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No dia 14 de abril de 1916, no Hotel August 
Franke, aconteceu uma noitada agradável. 
Cantamos muito, apesar da noite chuvosa. 
Cantamos a quatro vozes todas as canções 
tristes e alegres do nosso repertório. Como 
cantores regularmente bons, podemos citar 
Hermann John, que sabia todas as letras, 
Hermann Sander, que cantava o alto, Victor 
Gärtner, que geralmente fazia o baixo, 
Jas Pelzmann e Adolf Schmalz, como seu 
futuro genro, como o chamávamos Franke 
e eu. Na mesa redonda do Hotel Franke se 
conhecia muitos viajantes que contratavam 
carroças para viagens à Colônia. Assim foi 
que conhecemos o “cavaleiro artístico” 
Wiedmann. Todos estimavam o hoteleiro 
Franke, homem a leg re , s impát ico e 
respeitador. Páscoa de 1916. Fizemos uma 
longa caminhada pela Velha, Weissbach e 
vizinhança, percorrendo linda paisagem e 
bela floresta. Dia 16 de julho, fomos assistir 

a consagração da bandeira em Timbó. Eu 
havia projetado a mesma e minha esposa 
a bordou. O preço foi, naquela ocasião, de 
200 mil réis. Ainda neste mês aconteceu 
um concerto na Hansa, no salão do Sr. 
Zieholz. Foi em benefício das viúvas e 
órfãos da guerra. A 14 de agosto mais um 
companheiro nos abandonou e novamente 
cantamos no cemitério, no sepultamento 
do amigo Liesemberg. Em 29 de outubro 
aconteceu a consagração da bandeira no 
Garcia. A festa foi muito bonita. No dia 29 
de dezembro de 1916, ocupando a “aranha”, 
minha filha Berta e eu fomos até Gaspar ; 
lá, pernoitamos para permitir que o cavalo 
descansasse. Depois seguimos para Itajaí, 
onde nos hospedamos no Hotel Burkhart. 
Em Itajaí, encontramos o amigo Sander. No 
dia seguinte, empreendemos uma viagem 
cansativa de volta a Blumenau. Foi demais 
para nós, como também para o cavalo.

Blumenau, 1913

A Ponte Lauro Müller (Ponte do Salto), foi 
inaugurada em 29.6.1913. Iniciada em 29.6.1896, 
é a 3a ponte sobre o Itajaí-açu. Seu projeto original 
possuía 175,5m (depois, 200m) e 6m de largura. 
Sua estrutura metálica, pesando 155t., veio da 
Alemanha. Três engenheiros foram responsáveis: 
H. Krohberger, E. Odebrecht e R. Ferraz. Em 1982, 
a parte superior da ponte foi implodida; duas 
reinaugurações ocorreram em 1983 e 2002. 
Die Lauro-Müller Brücke, auch bekannt als Ponte 
do Salto, wurde am 29.6.1913 eingeweiht. Der 
Bau der dritten Brücke über den Itajaí-Fluss wurde 
am 29. Juni 1896 begonnen. Das Original-Projekt 
sah eine Länge von 175,5 m vor, (später 200 m), 
sowie eine Breite von 6 Meter. Ihre 155 Tonnen 
schwere Metallstruktur wurde in Deutschland 
hergestellt. Zuständige Ingenieure für die Erbauung 
in Blumenau waren H. Krohberger, E. Odebrecht 
und R. Ferraz. Im Jahr 1982 wurde der obere Teil 
der Brücke mittels Sprengstoff abgetragen; zwei 
weitere Eingriffe erfolgten 1983 und 2002.
ed. g. A. KoeHler   PHoto g. gAelzer netto   
Acervo / sAmmlung  iBero-AmeriKAniscHes institut - Berlin 
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Domingo, dia 6 de Maio,  
às 2 ½ da tarde, 
encontro no Sr. 
Graßmann, em Altona, 
para a Grande Corrida 
de Cavalo. Serão 
providenciadas bebidas. 
Entrada livre!
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Blumenau, Altona, 15.6.1907

Festa de Jubileu de 20 anos da Fábrica de Charutos GSC 
(Gustav Salinger Cia.), fundada em 1887. Sócios: P. C. 
Feddersen (no centro, à esquerda) e Reinhold Butzke.  
“O tabaco produzido em Blumenau é de boa qualidade e 
tem bom preço. As folhas externas dos charutos são de 
excelente qualidade”. (Franz Giesebrecht)
20-jähriges Jubiläum der Zigarrenfabrik GSC, gegründet 
1887. Partner: P. C. Feddersen (Mitte links) und R. Butzke. 
“Der in Blumenau hergestellte Tabak ist von guter Qualität 
und gutem Preis, ebenso wie die äußeren Blätter der 
Zigarren”. (F. Giesebrecht)
Acervo / sAmmlung m. mArcHetti

SALÃO HOLETZ
Domingo, 1o Março 1914
Cinematógrafo
Apresentação da bela 
comédia em 11 partes
“Florette e Patapon”.
Entrada 500 rs., criança 300 rs.
Início: 20 ½h
Segunda-feira no Teutonia.
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Blumenau, 1915

Pequeno vapor Richard Paul, lançado na 
manhã de domingo de 26.6.1910. Tinha 28m 
de comprimento, 4,65m de largura, 2 hélices 
e 95cm de calado. Na foto, estacionado ao 
lado da Pedra do Lontra, no Rio Itajaí-açu. 
Juntava-se aos vapores Progresso e Blumenau 
no transporte de cargas e passageiros entre 
Blumenau e Itajaí. Preço das passagens:  
1a classe, 4 mil Réis; 2a classe, 2$500 Réis.
Kleines Dampfschiff Richard Paul, vom Stapel 
gelaufen am Sonntag dem 26.6.1910. Es 
war 28 Meter lang, 4,65 Meter breit, hatte 2 
Schrauben und einen Tiefgang von 95 Zentime-
ter.  Auf diesem Bild liegt es am Otter-Stein vor 
Anker, im Fluss Itajaí-Açú. Gemeinsam mit den 
Schiffen Progresso und Blumenau versorgte 
es den Fracht- und Passagierverkehr zwischen 
Blumenau und der Hafenstadt Itajaí.  
Die Kabinenpreise kosteten 1. Klasse 4  
Tausend Réis und 2. Klasse 2,5 Tausend Réis.
Acervo / sAmmlung  A. H. BlumenAu

Vapor 
“RICHARD PAUL”.  
Ofereço 30% de desconto 
para todos os tipos de 
cargas sobre os valores 
publicados na última edição 
deste jornal. Independe de 
ser cliente regular ou não. 
Preços das passagens:  
I. 1a classe: 4$000 Réis 
II. 2a classe: 2$500 Réis. 
Richard Paul.



705705

Blumenau, 1915

Gustavo atracado no Rio Itajaí-açu. O primeiro 
barco a motor a operar entre Blumenau e Itajaí 
foi o Gustavo, de propriedade de Frederico 
Guilherme Busch, desde 30 de abril de 1913. 
Possuía dois motores tipo Daimler de 50 
cavalos com capacidade para 60 passageiros. 
O percurso era feito em 8h, podendo-se ir e 
voltar no mesmo dia.
Das erste Motorschiff, das zwischen Blumenau 
und Itajaí seit dem 30. April 1913 verkehrte, 
hieß Gustavo und gehörte F. G. Busch. Es besaß 
zwei 50-Ps Daimler Motore und konnte 60 
Passagiere aufnehmen. Die Strecke wurde in 
8 Stunden zurückgelegt, so dass man Hin-und 
Rückfahrt an einem Tag vollbringen konnte.
Acervo / sAmmlung  A. H. BlumenAu

Companhia Fluvial de Navegação à Vapor  
Itajaí - Blumenau.  
PLANO DE VIAGEM  
a partir de 1o Maio de 1911.  
De Blumenau: Segunda, Quarta e Sexta - 11h.  
De Itajaí: Terça, Quinta e Sábado - 10h.
Conexão para chegada e partida de  
todos os vapores.
Preços: só ida,  
1a classe: 4$000;  
2a classe: 2$500 réis;  
ida e volta,  
1a classe: 7$000;  
2a classe: 4$000 réis.
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Blumenau, 1915

Gustav Hackländer, de costas.
G. Hackländer, im Vg., stehend.
Acervo / sAmmlung  A. H. BlumenAu

Na quarta-feira passada, com uma cerimônia festiva, o Sr. Gustav Hackländer 
comemorou seus 25 anos de Capitão do vapor Blumenau. O vapor estava 
festivamente decorado e o delegado estadual Sr. Bischof cumprimentou o 
mesmo em nome da Companhia Ferroviária que também é proprietária da 
Companhia Fluvial. Depois do almoço festivo a bordo, a festa continuou no 
salão do Sr. Gross, para o qual compareceram muitos amigos e admiradores. 
Hackländer, aos 2 anos de idade, teve seus pais massacrados pelos índios.

Am letzten Mittwoch wurde der 25-jährige Jahrestag des G. Hackländer 
als Kapitän des Dampfers Blumenau festlich begangen. Das Schiff war 
reichlich geschmückt; der Gesandte des Bundeslandes, Herr Bischof, 
beglückwünschte den Kapitän im Namen der Eisenbahngesellschaft, welche 
ebenfalls Eigentümerin des Flussfahrt-Gesellschaft ist. Nach einem festlichen 
Mittagsmahl an Bord wurde im Salon des Herrn Gross weitergefeiert, wo sich 
viele Freunde und Verehrer zusammenfanden.
Als Hackländer 2 Jahre alt war, wurden seine Eltern von Indianern hingerichtet.
     DeR uRwalDSbOte, 3.3.1916
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Blumenau, Fevereiro 1916

Jubileu de Prata de Gustav Hackländer como Capitão em frente ao vapor Blumenau.   
Dir/esq: Herminio Moser – Ildefonso Teixeira – Roberto Grossenbacher – César Silveira, 
Coletor – Dr. Victor Konder – Sr. Bischof, Diretor da E. F. S. C. – Paulo Zimmermann, Prefeito 
– Hartwig Rischbieter – Sr. Wehmuth – Consul Otto von Rohkohl – Erich Gärtner – José Gall 
– Gustav Hackländer – José Pelzmann – Otto Baumeier – Sr. Woerner – Sr. Sachtleben – 
Prof. Büchler – Gustav Lungershausen – Victor Gärtner Jr. – Richard Gross – “Doca” Büchler, 
Telegrafista – Sr. Dietrichkeit, Agente do Correio de Hansa – Samuel Katz e sua filhinha –  
E. Steinbach – Sr. Benthien e seus filhinhos – José Simm, irlandez, o fogueteiro.  
Sentados: a guarnição do vapor Blumenau. Ao fundo, Ponta Aguda.  
À esquerda, Igreja Matriz Católica. 
 
Silber-Jubiläum des Kapitäns G. Hackländer vor dem Dampfer Blumenau: V.l.n.r.: H. Moser 
– I. Teixeira – R. Grossenbacher – C. Silveira – Dr. V. Konder – Herr Bischof, Direktor der 
Eisenbahnlinie – P. Zimmermann – H. Rischbieter – Herr Wehmuth – Konsul O. von Rohkohl 
– E. Gärtner – J. Gall – G. Hackländer – J. Pelzmann – O. Baumeier – Herr Woerner – Herr 
Sachtleben – Prof. Büchler – G. Lungershausen – V. Gärtner Jr.– R. Gross – “Doca” Büchler, 
Telegrafist – Herr Dietrichkeit, Postbeamter aus Hansa – S. Katz und seine kleine Tochter –  
E. Steinbach – Herr Benthien und seine Kinder – Der Irländer J. Simm, Feuerwerker. Sitzend, 
die Bewachung des Dampfers Blumenau. Im Hg., die Ponta Aguda (Schärfeneck).  
Links, Katholische Hauptkirche.
Acervo / sAmmlung  A. H. BlumenAu

Gustav Hackländer
1871-1952
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Itoupava Seca, 29.6.1914

Numa manhã de domingo. Churrascada na “Toca do Lobo”. Reconhecidos: Kriegbaum (1), Franke (2), 
Adolf Schmall (3) e Otto Jennrich (4). “No dia 29 de junho de 1914 festejamos na conhecida Toca do 
Lobo / Wolfsschlucht, no riacho das Jararacas / Jararackenbach, abaixo do Auerbach, os 46 anos do 
cervejeiro Otto Jennrich, cujo acontecimento foi maravilhoso. Lá pelas tantas, a festa foi interrompida por 
um telegrama que comunicava que o herdeiro do trono da Áustria, Ferdinand e sua esposa, haviam sido 
assassinados em Sarajevo. Foi este fato a consequência da 1a Guerra Mundial.” (Max Humpl)
Em 1913, este grupo de moradores da Itoupava Seca, em reunião na Toca do Lobo, resolveu criar um corpo de 
bombeiros, tendo já sido adquirida uma mangueira especial, contra os incêndios que estavam acontecendo.
An einen Sonntag Vormittag: Spießbraten in der Wolfsschlucht. Auf dem Bild zu sehen sind Kriegbaum (1), 
Franke (2), A. Schmall (3) und O. Jennrich (4). “Am 29.6.1914 wurde in der berühmten Wolfsschlucht der 
46. Geburtstag des O. Jennrich gefeiert - am Jararackenbach, unterhalb des Auerbaches - ein wunderbares 
Ereignis! Während der Festlichkeit meldete ein Telegramm die Ermordung des österreichischen 
Thronfolgers Ferdinand und seiner Ehefrau, in Sarajevo, was zum Ersten Weltkrieg führte.” (Max Humpl)
Diese Gruppe von Bürgern aus Itoupava Seca gründete im Jahr 1913 die erste Freiwillige Feuerwehr, 
mittels Anschaffung eines ersten Wasserschlauches zur Brandbekämfung.
Acervo / Sammlung  A. H. BlumenAu

Página ao lado / Seite gegenüber

Blumenau, 27.9.1924

Churrasco no Recanto dos Macacos / Spießbraten im Affenwinkel
Acervo / sAmmlung  B. K. KAdletz
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Blumenau, c. 1920

Rua XV de Novembro. No 1o plano, Canal do 
Petters; à direita, casa de Nienstedt e Fides 
Deeke; ao fundo, Igreja Matriz Católica. 
À esquerda, Livraria Alemã.
XV-Novembro-Straße. Im Vg.,Petters- Kanal.  
Rechts, Haus von Nienstedt und Fides Deeke.  
Im Hg., Katholische Kirche.  
Links, Deutsche Buchhandlung.
Acervo / sAmmlung  B. K. KAdletz

Aberto diariamente 
das 8 às 18h! Entrada 
franca. Exposição de 
Inverno da feira de Livros 
(Livraria Alemã), Rua 
XV de Novembro n. 20, 
com diversas novidades 
do mercado alemão de 
livros. Não deixe de visitar 
os ricos sortimentos de 
livros. Promoção durante 
o evento: Pequeno 
Dicionário Meyer, 3 
colunas, valor 112$500 
réis (valor normal, 
120$000 réis) e o 
Grande Atlas do Vinho 
por 112$500 réis (valor 
normal, 120$000 
réis). Circulo do Livro. 
Livraria Moderna.
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Blumenau, c. 1920

Rua XV de Novembro, próximo 
ao Canal do Petters.  
Ao fundo, final desta rua, região 
da Casa Busch,  
Hoepcke, Hotel Esperança, 
Rüdiger, Grupo Escolar Luiz 
Delfino e Estação Ferroviária.
XV-Novembro-Straße, Nähe 
Petters-Kanal. Im Hg., Ende der 
Straße und Geschäftshäuser 
Busch, Hoepcke, Hotel  
Esperança, Rüdiger,  
Grundschule Luiz Delfino  
und Bahnhof.
Acervo / sAmmlung  A. H. BlumenAu 

  
O melhor presente de Natal  
é um bom livro. Grande estoque 
de livros de todo tipo.  
G. Artur Koehler, Livraria.
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Página ao lado / Seite gegenüber

Blumenau, c. 1925

Colégio Santo Antonio visto por trás.   
No 1º plano, Rua 7 de Setembro. 
Rückansicht des St. Antonius-Kollegs.   
Im Vg., 7-Setembro-Straße.
Acervo / sAmmlung  st. Antonius-Kolleg

Blumenau, c. 1920

Grande plano da parte posterior do Colégio 
Santo Antonio. Região onde foi construída uma 
piscina para os alunos internos. A atual Rua  
7 de Setembro localiza-se no sentido transver-
sal da foto (esq/dir). Ao fundo, à esquerda,  
Ponta Aguda. 
Landschaft aus der Sicht des St. Antonius-
Kollegs. Hier wurde später für die 
Internatsschüler ein Schwimmbecken gebaut. 
Die jetzige 7-Setembro-Straße verläuft 
schräg im Bild. Im Hg., links, die Ponta Aguda 
(Schärfeneck).

Cine Busch.  
Domingo, 23 de julho - pela manhã.
Duas sessões às 5 e 8½.  
Um programa maravilhoso!!!
1. Jornais da Paramount
2. “Loiras sob Encomenda” -  
comédia em 2 rolos; e POLA NEGRI  
ressurge em seu 1o filme falado:  
RAINHA MÁRTIR - uma história  
verídica da Rainha Draga da Sérvia.  
Luxo e arranjos colossais  
enquadram o enredo.  
Entradas: à tarde, 2$500, crianças 
1$500 e 600 Rs; à noite 2$500 e 
crianças 1$500.
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Já em 1877 cogitava-se da abertura da Rua 7 de Setembro quando, 
a lápis, pela anotação do Dr. Blumenau, teve o seguinte teor: 
“A rua ou estrada, de que este documento reza, tem de passar, 
principiando pouco mais ou menos onde se acha o travessão ou 
linha dos fundos das terras do patrimônio da Matriz, pelo baixo que 
aí existe, passando das terras dos autores do presente documento, 
pelas de hoje Deeke e Petters, para as de Dr. Blumenau”. A rua 
seria aberta somente na década de 1920, pelo Decreto no. 174 de 
5.6.1924.  

Bereits im Jahr 1877 wurde erwägt, die 7-Setembro-Straße zu 
erschließen, zu welcher Gelegenheit Dr. Blumenau eine mit Bleistift 
geschriebene Notiz hinterließ: “Die Straße oder Landstraße, von 
welcher dieses Dokument zeugt, muss ihren Verlauf beginnen dort, 
wo sich mehr oder weniger die Grenze der Gemeindeländereien 
befindet, durch die dortige Vertiefung hindurch, an den Grundstücken 
der Verfasser dieses Dokumentes vorbei, sowie entlang der 
Besitztümer von Deeke und Petters, bis zum Land Dr. Blumenaus.” 
Diese Straße wurde erst in den 1920ger Jahren fertiggestellt, mittels 
Dekret Nr. 174 vom 05. Juni 1924.

A tela dá gargalhadas! Aqui se fala, canta e até mesmo se ri em alemão. 
O Jakob Verdadeiro - Sexta, 2 de fevereiro no Cine Busch.
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Blumenau, c. 1920

Pátio interno do Colégio Santo Antonio. No espaço vazio do  
1º plano seria construído o Teatro do Colégio. 
“O Convento Franciscano foi edificado com fins educacionais. 
Trata-se de um prédio imponente, com grande número de sa-
las espaçosas e instalações exemplares, abrigando 50 alunos 
internos orientados pelos monges. Seu atual Diretor (1898) 
é o Padre Herculano, que convive com 33 monges, em sua 
maioria de descendência alemã.” (Franz Giesebrecht)
Innenhof des St. Antonius-Kollegs. Auf der freien Fläche im 
Vg., wurde später des Theater der Schule gebaut.
“Das Franziskans-Kloster wurde zu Erziehungszwecken erbaut. 
Ein imposantes Gebäude mit zahlreichen weiten Räumen und 
vorzüglicher Einrichtung beherbergte 50 Internatsschüler, die 
von Mönchen unterrichtet wurden. Der heutige Direktor Pater 
Herculano (1898) lebt hier gemeinsam mit 33 Mönchen meist 
deutscher Abstammung”. (F. Giesebrecht) 
Acervo / sAmmlung  st. Antonius-Kolleg

A Festa do Divino Espírito Santo 
era a Festa do Ano em Blumenau. 
E a Sociedade dos Atiradores era 
quem comandava as comemorações 
religiosas, a passeata dos Atiradores 
pela Cidade com Banda de Música e os 
festejos populares à noite.  

Das Fest des Göttlichen Heiligen 
Geistes war die wichtigste Jahresfeier 
Blumenaus. Der Schützenverein war 
für die religiösen Veranstaltungen 
verantwortlich, sowie für den 
Schützenumzug  mit Musikkapelle 
durch die Stadt und die öffentlichen 
Festlichkeiten am Abend.

   geRtRuD HeRing-gROSS
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Blumenau, c. 1925

Pátio interno do Colégio.
“Um jovem monge nos conduziu 
através das instalações, mostran-
do-nos também os setores produ-
tivos do Convento, como a padaria, 
a ferraria e a mercearia, assim 
como o moinho e o engenho”.  
(Franz Giesebrecht)
Innenhof des Kollegs.
“Ein junger Mönch begleitete uns 
durch das Kloster und zeigte uns 
die Produktionsräume, wie Bäcke-
rei, Schmiederei und Tischlerei, so-
wie die Mühle und das Mahlwerk.”  
(F. Giesebrecht) 
Acervo / sAmmlung  st. Antonius-Kolleg

As festividades religiosas do Divino, Santo Antonio, São João e São Pedro, de São Sebastião 
e de São Bom Jesus prolongavam-se por dias seguidos, e as novenas duravam exatamente 
9 dias, antecedendo a efeméride do Santo. Nas festas, além de comes e bebes, havia 
música, jogos, desafios, bailes, fogueiras, paus-de-sebo com uma desafiadora nota de 200 
réis no seu alto topo como prêmio ao vencedor, tiro ao alvo, corridas de muares e de animais 
cargueiros e outras inocentes brincadeiras populares à noite.  

Die verschiedenen kirchlichen Feierlichkeiten, wie Divino, Sankt Antonius, Sankt Johannes, 
Sankt Petrus, Sankt Sebastian und des Barmherzigen Christuskindes erstreckten sich jeweils 
über mehrere Tage; die Novenen dauerten genau 9 Tage, vor den Ephemeriden des zu 
verehrenden Heiligen. Außer Speisen und Getränke gab es Musik, Spiele, Wettbewerbe, 
Bälle, Lagerfeuer, Mastklettern mit einem verlockenden 200-Reis-Schein an der oberen 
Mastspitze, sowie Zielschießen, Maul- und Lasttier-Rennen nebst anderer unschuldiger 
Spielereien.
       C. gäRtneR
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Blumenau, c. 1920

Padre e seus alunos menores.
Em 1892, ao assumirem o Colégio Santo Antonio, 
os padres franciscanos sabiam do pesado com-
promisso iniciado em 1876 pelo seu fundador, o 
jesuíta Padre Jacobs.
Pater und jüngere Schüler.
Als die Franziskaner-Pater das St. Antonius-Kolleg 
1892 übernahmen, kannten sie die schwere 
Verantwortung die sie von Jesuitenpater Jacobs  
mit der bereits 1876 gegründeten Schule erbten.
Acervo / sAmmlung  st. Antonius-Kolleg

Salão Holetz / Buch’s Kino. Sábado, 25 de 
dezembro, Sessões às 5 ½ e 8 ½: Duas 
apresentações magníficas de Charles Chaplin, o 
famoso “Carlito”, o melhor comediante jamais 
representado nas telas, numa superprodução 
extraordinária - A Corrida do Ouro.
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Blumenau, c. 1920 
Porto das Canoas da Casa São José. 
Piquenique do Colégio Santo Antonio.  
Ao fundo, bandeira do Brasil; na canoa,  
bandeira do Tamandaré Esporte Club.
Boots-Anlegestelle des Sankt-Joseph-Hauses. 
Picknick des St. Antonius-Kolleg.  
Im Hintergrund brasilianische Fahne;  
im Boot, Flagge des Sport Clubs Tamandaré.
Acervo / sAmmlung  st. Antonius-Kolleg

Quando não havia pontes sobre o Rio Itajaí-açu, a travessia para a Ponta Aguda era feita 
através de balsas e canoas. As duas primeiras pontes surgiram em 1908, quando da 
construção da Estrada de Ferro SC. Havia, então, 6 Portos de Canoas: 1. da E.F.S.C., nos 
fundos do almoxarifado, na Itoupava Seca; 2. nos fundos do Hotel Schmidt (Rua XV); 3. no 
Petter’s Kanal, entre os terrenos de Zadrosny e Baumgarten; 4. nos fundos da Casa São 
José, em frente à Igreja Católica; 5. o porto dos Braga, entre os terrenos de Schadrack e 
Thomé Braga; 6. o Porto fluvial, na foz do ribeirão Garcia.

Als es noch keine Brücken über den Fluss Itajaí-açu gab, wurde die Überfahrt zum 
Schärfeneck (Ponta Aguda) mittels Boote und Flöße vorgenommen. Die ersten beiden 
Brücken wurden 1908 gebaut und dienten der Schienenlegung der Eisenbahnlinie. Bis dahin, 
gab es insgesamt 6 Bootshäfen: 1. Im hinteren Teil des Teilelagers der Eisengahngesellschaft, 
Itoupava Seca; 2. Hinter dem Hotel Schmidt; 3. Im Petter’s Kanal, zwischen den 
Grundstücken Zadrosny und Baumgarten; 4. Hinter dem Sankt-Joseph-Haus, gegenüber 
der Katholischen Hauptkirche; 5. Auf dem Grundstück der Familie Braga, zwischen den 
Grundstücken Schadrack und Thomé Braga; 6. Am Flusshafen bei der Garcia- Mündung.

       S. C. wHale
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Blumenau, c. 1925

Colégio Santo Antonio.  
Palco do Teatro.  
Em determinadas apresentações 
teatrais, as portas do palco ao 
fundo eram abertas e tinha-
se um cenário natural, do 
“morrinho” que ali existia. Para 
as sessões cinematográficas 
das quartas e sábados, uma tela 
era estendida à frente do palco. 
St. Antonius-Kolleg. 
Theaterbühne.  
In einigen Theater-Aufführungen 
wurden die hinteren Bühnentore 
geöffnet und gaben den Blick 
frei auf das natürliche Szenarium 
“morrinho” (kleiner Hügel). 
Bei den Filmvorführungen 
Mittwochs und Samstags wurde 
eine Leinwand vor die Bühne 
gespannt.
Acervo / sAmmlung  st. Antonius-Kolleg
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Blumenau, c. 1925

Colégio Santo Antonio. Grupo de Teatro.  
Abertas as portas traseiras do palco, tinha-
se um cenário natural, onde estão estes 
personagens do drama histórico -  
“Duque de Montgomery”. 
St. Antonius-Kolleg. Theatergruppe.  
Mit geöffneten hinteren Bühnentore ergab sich 
ein natürliches Szenarium, vor dem sich diese 
historisch gekleideten Darsteller aus dem Stück 
“Der Herzog von Montgomery” präsentieren. 
Acervo / sAmmlung  st. Antonius-Kolleg

Hoje - 5a feira, 18 de Março.  
De passagem de New York a Buenos Aires, 
no Teatro Frohsinn, o artista norte-americano-
alemão, o maior ator do mundo - RAPOLI. 
Apresentação com 2 horas de duração!
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Blumenau, c. 1920

Colégio Santo Antonio.  
Interior da Capela. 
St. Antonius-Kolleg.  
Innenansicht der Kapelle.

Página ao lado / Seite gegenüber

Equipe do Tamandaré  
Esporte Club - 4x1. 
Mannschaft des Tamandaré - 
Sportklubs - 4x1.
Divisão dos alunos  
menores, uniformizados. 
Division der uniformierten 
Schülergruppen.
Acervo / sAmmlung  st. Antonius-Kolleg
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Blumenau, c. 1935

Tomada do Morro dos Padres. À esquerda, Colégio; ao meio, Igreja Matriz. Abertura da Rua Padre Jacobs.  
À direita, Casa Baumgart.
Aus der Sicht des Pater-Hügels. Links - die Schule; Mitte - Hauptkirche. Erschließung der Pater-Jacobs-Straße. 
Rechts, Geschäftshaus Baumgart.
Acervo / sAmmlung  st. Antonius-Kolleg

Página ao lado / Seite gegenüber

Blumenau, 1927

Corpo docente do Colégio Santo Antonio. Sentado, no meio, Frei Ernesto Emmendoerfer O. F. M. 
(1897-1980), que dirigiu este Colégio por 34 anos. De pé, na extrema direita, Prof. Max Kreibich,  
também na instituição por mais de 30 anos. À esquerda, 1o sentado, Frei Gabriel Zimmer O.F.M. 
St. Antonius-Kolleg. Lehrkörper. Sitzend in der Mitte, Pater E. Emmendoerfer O. F. M. (1897-1980), der die 
Schule 34 Jahre lang leitete. Stehend, ganz rechts, Prof. M. Kreibich, hier ebenfalls über 30 Jahre tätig. 
Sitzend, ganz links, Pater G. Zimmer O.F.M.
Acervo / sAmmlung  m. mArcHetti

Blumenau, c. 1960

Sentados: Frei Odo Rossbach (Química), Frei Ernesto Emmendoerfer (Diretor do Colégio) e Profa. Frieda 
Liesegang (Matemática). Em pé, esq/dir.: Frei Odorico Durieux (Português), Prof. Hermann Sussegger  
(1920-90, Matemática), Frei Waldemar do Amaral (Matemática), Prof. Max Kreibich (Geografia),  
Prof. João Mosimann (História), Frei Fulgêncio Kaupp (Ciências Naturais), Prof. Karl August Mayer 
(Inglês), Prof. Luis Schwartz (Francês) e Prof. Heriberto Müller (Inglês).
Acervo / sAmmlung  st. Antonius-Kolleg
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Não era meu propósito falar. As palavras, no entanto, de Frei 
Ernesto, me chegaram ao coração, e daí, a razão porque modifico 
meu propósito. Devo muito e muito aos ensinamentos colhidos no 
Colégio Santo Antonio. A minha formação, os meus sucessos na 
vida pública são em grande parte a ele devidos, sucessos, valha a 
verdade, que não foram obra do acaso, e sim, o prêmio do trabalho 
e da conquista de uma vontade firme.

Meine Absicht war es nicht zu sprechen. Die Worte des Bruders 
Ernesto haben jedoch mein Herz berührt - deshalb entscheide 
ich mich anders. Den Kenntnissen, die ich im St. Antonius-Kolleg 
erwarb, verdanke ich sehr viel. Meine Ausbildung und die Erfolge,  
die ich im öffentlichen Leben erzielte, gründen sich auf diese 
Ausbildung. Erfolge, die als Ergehnis einer harten Arbeit und  
eines starken Willens zustande kamen.

aDOlpHO kOnDeR, gOveRnaDOR De Santa CataRina, 15.8.1927 / 50O aniveRSáRiO CSa
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Itajaí, c. 1910

Família Konder, de pé, esq/dir: Victor (1886-1941), Adolpho (1884-1956), não identificado, 
Marcos Filho e Arno. Sentadas, em torno da mãe Adelaide, nascida Flores (4ª, dir/esq) estão 
Eveline, Adelaide, Elisabeth, Marietta e Marie. 
“A ação cultural do alemão e do italiano no sul do Brasil é o testado altíssimo das virtudes, 
das energias sem par de dois povos que constituem, sem favor, legítimo 
padrão de orgulho da espécie humana.”(Adolpho Konder, Governador 1926-30)

Familie Konder, stehend, v.l.n.r.: Victor (1886-1941), Adolpho (1884-1956), (?), Marcos und 
Arno. Sitzend, um Mutter Adelaide, geb. Flores (4 Dritte von v.n.l.): Eveline, Adelaide,  
Elisabeth, Marietta und Marie.
“Das Zusammenwirken der deutschen und italienischen Kultur im Süden Brasiliens ist der 
höchste Beweis der Begabungen und vergleichslosen Energien beider Völker, die zweifelslos 
den echten Stolz der menschlichen Gattung darstellen.” (A. Konder, Gouverneur, 1926-30).

Acervo / sAmmlung  A. H. BlumenAu Marcos Konder Senior (1854-1898)
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Blumenau, 18.1.1911

Colégio Santo Antonio. Entre os alunos, Frei 
Gabriel Zimmer O.F.M. e Prof. Nicolas Burkhardt. 
Frei Gabriel Zimmer, acima e ao lado em tilburi 
importado da Alemanha, ano 1923. 
St. Antonius-Kolleg. Pater G. Zimmer O.F.M. und 
Prof. N. Burhardt umgeben von Schülern.  
Pater Gabriel Zimmer, im Jahr 1923, neben 
einem aus Deutschland eingeführten Fahrzeug.
Acervo / sAmmlung  A. H. BlumenAu e B. K. KAdletz
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Luta entre cobras

Hans Lorenz, o comerciante, filho do 
comerciante Lorenz em Altona, era um 
grande conhecedor da natureza, característica 
que herdara do seu avô Fritz Müller, com o 
qual andava pelas matas. Ele morava na casa 
típica do Sr. Friedenreich, na Altona, e certo 
dia deu um espetáculo para um pequeno 
grupo de alunos. Trouxe uma caixa, na qual 
se encontrava uma cobra Muçurana, de 
cerca de um metro. Abriu a caixa e deixou a 
cobra solta no pátio, onde ficou calmamente 
deitada. Então trouxe outra caixa, na qual se 
encontrava uma Jararaca. Atirou a mesma no 
meio do pátio, perto da Muçurana. Logo as 
duas cobras levantaram a cabeça e começou 
uma luta terrível. A Jararaca enroscou-se 
na Muçurana, mordendo-a nas costas até 
sangrar, mas a Muçurana, com uma mordida 
forte, quebrou a espinha da Jararaca. Então a 
Muçurana começou tranquilamente a devorar 
a Jararaca, através da cabeça. Desta realidade 
podemos aprender que, inimigas mortais, 
estas duas cobras são, e que a Muçurana nunca 
deveria ser perseguida e morta, porque mata 
a terrível cobra Jararaca. 

Nos anos de 1914 até 1918, fiz uma pesquisa 
entre os velhos moradores, a respeito das 
primeiras condições da Colônia, como seus 
pais e eles mesmos encontraram a situação 
da Vila. Colecionei velhas fotograf ias, 
documentos e descrições. Ao velho Lüders 
e ao Werner perguntei sobre a ferrovia. A 
Peter C. Feddersen sobre o comércio e ao 
Dr. Jehrig (morador do Hotel Franke), sobre a 
flora e animais, do que era grande conhecedor. 
Assim, em quatro anos, surgiu a crônica que 
escrevi nos anos de guerra e também ilustrei. 
Dei o original a Feddersen, que mandou 
encaderná-lo.

A 5 de janeiro de 1917 cantamos na Liga 
Germânica e também foi uma noite em 
benefício da Cruz Vermelha.

Inesquecível para os blumenauenses foi a 
noite 1º de abril de 1917, quando a poetisa 
Maria Kahle fez uma apresentação no Teatro 
Frohsinn de Blumenau. Quatro sociedades de 
cantores igualmente se apresentaram. Também 
nós estávamos presentes. O coral do Colégio 
Santo Antonio cantou sob minha regência. A 
festa foi maravilhosa. Arrecadamos 12 contos, 
enviados à Cruz Vermelha.

No dia 11 deste mês, em Hammonia, fizemos 
nova apresentação. Não foi tão alegre, pois 
neste dia o Brasil rompeu relações com a 
Alemanha.

Em 27 de outubro, numa pequena reunião 
festiva no Teutonia, aconteceu a declaração da 
guerra e seguida pela proibição de cantar até 
30 de junho de 1919.

Corrida de Cavalos em 
Altona - 1918

No dia 28 de abril, o colono Graßmann, 
residente perto da Escola Altona, que tinha 
uma estalagem e alugava charretes, abriu uma 
estrada de 800 metros, em linha reta, para 
corrida de cavalos. Grandes entusiastas eram 
os Srs. Eduard Tierhug e Adolf Schmalz. 

As corridas atraíam muitas pessoas. As 
provas eram um pouco diferentes do que 
conhecíamos: na partida, os cavalos ficavam 
de costas e, ao sinal de partida, o cavaleiro 
tinha que virar e partir, fazendo o percurso 
determinado. 

A últ ima corrida aconteceu em 8 de 
junho de 1919. Daí em diante, o entusiasmo 
foi decaindo e vários desentendimentos 
tiveram início entre os proprietários de 
cavalos e também porque o movimento 
automobilístico aumentava.

1920

No dia 7 de março tivemos a grande festa de 
cantores em Altona. Finalmente nós, cantores, 
pudemos novamente entoar nossas canções. 
Nos ombros do Sr. Abry, Woerner e meus 
pesava o trabalho de novamente animar os 
companheiros de todas as sociedades. A nós 
cabia novamente coordenar tudo, organizar 
a festa, conseguir os troféus para melhores 
cantores, etc. 

Os salões do Teutonia estavam lindamente 
decorados. No outro lado da rua tinha três 
barracas de cerveja, vinho e churrasco. 
Compareceram 20 sociedades. Um número 
enorme de pessoas compareceu às festividades. 
A Sociedade Liederkranz obteve o 1º troféu. 

As pequenas sociedades apresentaram-se 
timidamente, ainda mal ensaiadas e com 
muitos participantes descalços. Foi um 
memorável dia alemão, sem política, somente 
dedicado à canção alemã.

A 28 de agosto nós nos apresentamos em 
Brusque. Tive muito trabalho com os ensaios, 
pois a sociedade de Brusque, com seu dirigente 
Luelke, estava muito bem representada. 
Fomos muito bem recebidos nos salões de 
ginástica. Foi um dia maravilhoso. Voltamos 
no dia seguinte.
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Blumenau, Itoupava Seca, 7.3.1920

Desenho de J. R. Kluge. Saudação do dia da Canção em Altona.  
Diante do Club Teutonia, o ensaio, com o maestro Max Humpl, de pé sobre 
2 barris de chope das marcas Jennrich e Berner, regendo seus cantores: 
Bieging, Heinz, Abry, Woerner, Franke, Freitag, Brattig, Thomsen e Walter.
Zeichnung von J. R. Kluge. Grüße der Altonaer Sänger. Gesangsprobe vor 
dem Club Teutonia, wo Chorleiter M. Humpl auf 2 Bierfässern der Marken 
Jennrich und Berner seine Sänger dirigiert: Bieging, Heinz, Abry, Woerner, 
Franke, Freitag, Brattig, Thomsen und Walter.
Acervo / sAmmlung  A. H. BlumenAu
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1921

A 27 de março foi realizada a consagração 
da bandeira em Badenfurt, onde cantamos ao 
ar livre. A 2ª. Festa dos Cantores de Indaial 
ocorreu a 24 de abril de 1921. Foi muito 
bem organizada. Voltamos de trem especial 
e foi uma viagem bem perigosa, pois o 
chefe do trem, Alfredo Carvalho, dirigiu 
completamente embriagado e com grande 
velocidade. O Diretor, Sr. Grotmann, teve 
que mantê-lo em ordem mediante ameaça 
de revólver. Em 7 de agosto fomos á Festa 
dos Cantores de Brusque e conseguimos 
o 1º. prêmio. Com as visitas que fazia às 
sociedades de cantores, tive oportunidade de 
conhecer regiões que nunca teria conhecido 
em situação normal. Contatei com muitas 
pessoas e tipos de alemães do estrangeiro, 
ótimos colonos, alguns ébrios, assim como 
intelectuais, doutores, etc.

No dia 28 de outubro fomos a Zastro, no 
Wunderwald. 

O Período Canoeiro

Altona ficava situada às margens de um 
maravilhoso rio, que seguia até a Cervejaria 
Rischbieter, ao Norte, (mais tarde Berner) depois 
para o ocidente e com uma curva acentuada 
passava a Boa Vista, a ilha Eich (Eicheinsel ) e 
seguia para Blumenau. Sempre me senti atraído 
pela água. Assim, a 23 de dezembro de 1921, 
comprei, do Sr. Butzke, no Salto, uma canoa e 
dois remos. No ano novo, acompanhado de 
minha esposa e filha, fizemos o nosso primeiro 
passeio até Blumenau. 

1922

No dia 2 de janeiro de 1922, fomos até 
o Josefhaus para tomarmos um chope e 
ir até a igreja. Fazia um calor de uns 40 
graus e chegamos em casa somente à noite, 
infelizmente com chuva. Dia 8, às 7 horas, 
seguimos, tomamos a canoa para a qual 
havíamos mandado construir um dispositivo 
sobre rodas, que facilitava o transporte da 
mesma, desde a escola ao rio, cujo dispositivo 
fazia um tremendo barulho, semelhante aos 
carros de boi.  Por descuido, Berta e eu caímos 
n’água e tivemos que trocar de roupa. Voltamos 
correndo para o rio, onde o casal Buchner 
nos aguardava. Tomando a canoa, fomos até 
as ilhas acima de Altona e lá passamos o dia 
pescando, assando peixe e muito rimos sobre 

o banho involuntário que tomamos. Na Páscoa 
de 1922, fizemos um novo passeio de canoa até 
a ilha Eich, onde pescamos.  Dia 21 de maio, 
em Neue Berlin para a consagração da bandeira.

1923

No dia 2 de janeiro de 1923, fomos de 
canoa até Gaspar e regressamos com o vapor 
Blumenau (com a canoa a bordo). A 3a. Festa 
dos Cantores em Brusque realizou-se entre 
28 a 29 de abril de 1923.

Período da construção

Após muito trabalho de ambas as partes, 
com bordado, pintura, aulas particulares 
de piano e de violino ficamos aptos para 
comprar um terreno. 

Em 8 de janeiro de 1923, compramos 
um chão logo atrás da Escola, e que nos foi 
vendido pelo Sr. Boettger. 

Nas férias de janeiro a agosto, começamos 
a preparar o terreno, e, em seguida, fomos 
erguendo as paredes da casa. Em setembro, 
o carpinteiro Valtik, da Fortaleza, forneceu a 
madeira total e, assim, com a ajuda de quatro 
homens, começou-se a erguer o final da casa 
típica. Uma enorme alegria apossou-se de 
nós, quando já no Natal de 1923, pudemos 
entrar em casa. 

Com um churrasco e um barril de chope, 
festejamos com os Srs. Jennrich, Sander e 
Woerner, a inauguração da casa e também 
os 20 anos de nossa filha Berta. Remar no 
Rio Itajaí é maravilhoso, porém, cansativo. 

Depois de uma reunião e nova pintura, 
vendemos a canoa ao l ivreiro Currl in, 
pois precisávamos de dinheiro para os 
acabamentos da casa.

Passeio à Mina de Prata

Com a carroça do Sr. Sander seguimos, às 8 
horas, em direção ao Garcia. No bar Hinkeldey, 
fizemos a primeira parada, pois Sander 
era um amigo bastante unido. Chegamos 
ao Sirau, bem para dentro do Garcia, onde 
comemos e bebemos fartamente. Fomos 
adiante. Não encontramos nenhuma casa e, 
finalmente, depois do Spitzkopf, avistamos 
alguns ranchos e a famosa mina sem prata, 
pois somente chumbo estavam tirando. A 
região ainda era muito selvagem e, por isso, 
regressamos logo depois da chegada. 

Não havia nenhuma venda no caminho e, 
portanto, fomos até ao Sirau. A viagem em si 
foi muito proveitosa, pois foi naquela ocasião 
que o famoso Spitzkopf despertou em nós 
o interesse de conhecê-lo e que mais tarde 
tornou-se meu paraíso.

1924

No ano novo de 1924, fomos para a 
Hansa, onde, no Hotel Berg encontramos 
excelente acolhida e passamos horas muito 
agradáveis com o Dr. Aldinger.  No dia 2 
de janeiro atravessamos o rio e entregamos 
ao Sr. Bahr a encomenda de uma bandeira 
bordada. Com o engenheiro Karl, passamos 
lá algumas horas de boa palestra. Dia 3 de 
janeiro fizemos juntamente com o Sr. Abry, 
uma agradável viagem a Neue Breslau / Nova 
Breslau, e depois até Dona Emma, para visitar 
o colono Kochlin. Lá encontrei uma flora 
bem nova: amerinda, maçãs, cravo e pinhão; 
só não encontramos bananas. A casa de 
Kochlin foi construída com parede dupla e 
era uma verdadeira obra de arte. Fomos muito 
bem recebidos e na sexta-feira regressamos, 
empreendendo a viagem de trem. Chegamos 
cansados, mas fortalecidos espiritualmente. 
Em 13 de janeiro aconteceu a inauguração 
do Hospital em Massaranduba. A 5ª.  Festa 
dos Cantores em Nenherhi aconteceu em 11 
de maio, não foi muito concorrida, o que nos 
aborreceu muito. A 12 de julho, na festa nos 
salões do Teutonia, cantamos muito e fomos 
aplaudidos. O companheiro Erich Hermann 
apresentou uma peça teatral que também 
foi muito apreciada. Em 15 de novembro 
fomos ao Schützenhaus, onde a sociedade Talia 
Tatutiba festejava os 50 anos de fundação. O 
nosso ativo companheiro e tenor Richard 
Probst faleceu em Blumenau e nós cantamos 
novamente no cemitério.

Sobre a miséria da Escola 
Particular em Altona

No dia 6 de novembro de 1917, todas as 
escolas, assim como a nossa, foram fechadas. 
Em 4 de abril de 1918, foram reabertas. Eu 
lecionava numa sala aos fundos, sob a direção 
de Herbert Bieging. Em 23 de março de 1920 
ele nos deixou e então veio o Sr. Adolf Maier. 
De novembro até dezembro de 1920, Marie 
Humpl fez um curso em Florianópolis. Passou 
no exame e recebeu licença para lecionar e 
assim pudemos trabalhar os dois. 
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Mas as ordens tornaram-se sempre mais 
severas, até fins de 1934, quando Geffert 
assumiu nosso lugar e eu me mudei para o 
Spitzkopf. N. B. – Neste meio tempo, veio uma 
terceira professora que lecionava português, a 
Sra. Luseberg. Logo a situação tornou-se mais 
crítica com o aparecimento desavergonhado 
do partido da NSDAP. Assim, todas as 
escolas alemãs foram confiscadas e os velhos 
professores dispensados. 

Muitas jovens professoras foram colocadas 
nas escolas. Foi um desastre o que fizeram 
estes inimigos alemães. Sábado, dia 8 de 
dezembro de 1924, tivemos uma festa popular 
muito alegre e concorrida, para cujo sucesso 
trabalhamos semanas a fio. Ensaios de canto, 
poesias, ginásticas e peças teatrais foram 
necessárias. Fizemos arrecadações junto ao 
comércio para as rifas e fomos muito bem 
atendidos. Este ano terá que trazer uma boa 
renda, para que o auxílio, por criança, seja 

reforçado, apesar do subsídio que recebemos 
do governo alemão. A peça teatral eu mesmo 
escrevi, porque as que se compra, muitas vezes 
são pura tolice e muito caras. A arrecadação da 
festa foi de 2 contos de réis, uma ótima renda. 

1925
Depois do grande trabalho que deu a 

confecção da bandeira dos índios, seguimos a 
3 de janeiro de 1925, por trem, para Hammonia, 
e de lá de carroça até a região dos índios, onde 
a apresentação da bandeira causou muita 
alegria. Depois seguimos pelo Sandbach até a 
estrada do Süderstraße / Braço do Sul, e para o 
local que ali estava se desenvolvendo. Lá, as 
tropas de gado ainda eram conduzidas com 
muito trabalho através do rio, uma vez que 
existia somente uma balsa. Nosso conhecido 
Sr. Zerholz tinha um hotel no lugar, onde 
fomos bem acolhidos. 

Blumenau, c. 1922

Max Humpl, esposa Marie e filha Berta em sua 
“aranha”. 
M. Humpl, Gemahlin Marie und Tochter Berta in 
seiner “Spinne” (Fahrzeug).
Acervo / sAmmlung  A. H. BlumenAu
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Blumenau, 1914

1º Grupo de Escoteiros, alunos da Escola Nova, fundado em 
1912. Em 1914, comandados pelo Prof. Kurt Boettner, fizeram a 
pé uma viagem a Florianópolis, levando no percurso o tempo de 
3 dias e meio. Dos 19 jovens da foto, reconhecidos: Lourenço 
Bonnemassou, Heinz Schrader, Victor Breithaupt, Herbert 
Boehm, Victor Hering, Waldemar Barreto, Willy Karsten, Richard 
Paul, Helmuth Hackländer, René Deeke, Elpídio Fragoso, Harry 
Scheffer e Ottokar Gruber. 
Erste Pfadfindergruppe mit Schülern der Neuen Schule, 
gegründet 1912. Unter Leitung von Prof. K. Boettner unternahm 
die Gruppe 1914 einen Fußmarsch nach Florianópolis, für den 
sie dreieinhalb Tage benötigte.Von den 19 Jugendlichen auf 
dem Foto sind zu erkennen: L. Bonnemassou, H. Schrader, V. 
Breithaupt, H. Boehm, V. Hering, W. Barreto, W. Karsten, R. Paul, 
H. Hackländer, R. Deeke, E. Fragoso, H. Scheffer und O. Gruber. 
Acervo / sAmmlung  A. H. BlumenAu
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Blumenau, c. 1910

Piquenique / Picknick
Lili Konder Fleischmann (1) e Edith Schwarz Rohkohl (2)
Acervo / sAmmlung  A. H. BlumenAu

Fábrica de sombrinhas de Max Creuz. Maior estoque de 
guarda-chuvas e sombrinhas para homens, mulheres 
e crianças. Confecção sólida! Preços mais baratos! 
Novidades: sombrinhas coloridas de turistas, sombrinhas 
de seda pura, sombrinhas para malas (de punho dobrável e 
ponta retrátil) e sombrinhas de bonecas. Modelos especiais 
são confeccionados prontamente. Revendedores com 
descontos especiais.
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Blumenau, c. 1915

Hotel August Franke, em Itoupava Seca 
(Altona). Apropriado para recepções familiares 
e viajantes. “Construído em 1900 pelo mestre-
pedreiro Gustav Krieck, a mando do proprietário 
August Franke. O terreno para a construção 
fora comprado de Otto Jennrich. August Franke 
representava um pouco da velha Altona. Era 
ótimo contador de histórias e excelente 
pessoa a quem todos estimavam. Faleceu em 
22.2.1929.” (Max Humpl)
Hotel A. Franke, in Altona, geeignet zur 
Aufnahme von Familien und Reisenden. “Im 
Jahr 1900 von Maurermeister G. Krieck auf 
Bestellung des Eigentümers A. Franke erbaut. 
Das Grundstück wurde von O. Jennrich 
erworben. August Franke war das Sinnbild der 
ursprünglichen Kolonie Altona, ein begnadeter 
Geschichtenerzähler und außergewöhnlicher 
Mann, den jedermann mochte. Gestorben am 
22.2.1929.” (M. Humpl)
Acervo / sAmmlung  PAulo roBerto cAminHA

Nova inauguração.
HOTEL MODSCHIEDLER (antigo 
FRANKE). Nos 2 dias de Páscoa 
a partir das 6 horas: Concerto 
Discreto! Restaurante e 
Hotel restaurados de maneira 
aconchegante. Cozinha de 
primeira. Sanduiches. Cervejas e 
Vinhos nacionais e estrangeiros 
(inclusive gelados). Preços 
módicos. Disponíveis no local: 
automóvel, telefone, sinuca. 
Atendimento rápido e profissional. 
Belo salão disponível para 
casamentos e outras festas. 
Pedimos atenciosamente por 
ampla indicação.
Hans Modschiedler, Altona. 
Agradecemos pela grande 
afluência durante o último 
domingo.
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Blumenau, c. 1920

Max Humpl e seus alunos
Max Humpl und seine Schüler
Acervo / sAmmlung  A. H. BlumenAu

Precisei voltar no dia 6 de janeiro de 1925 
e fiz a viagem com chuva e péssima estrada 
de carroça. Minha esposa ficou mais um 
dia e veio depois de carro. Mas, como havia 
buracos de quase um metro de profundidade 
e cheios d’água, foi até a Subida e de lá veio 
de trem. 

Estivemos a semana ocupada com a 
confecção da bandeira para Indaial, a qual 
foi entregue no dia 22 de março de 1925 
e inaugurada numa festa pomposa. Em 
3 de maio de 1925, aconteceu a Festa dos 
Cantores de Timbó, onde arrebatamos o 1º 
prêmio. Passamos lá um belo dia e, com 
minha esposa, recebemos encomendas de 
mais bandeiras. Pela Páscoa choveu muito. 
Ótimo dia para pintura e assim, na terça-
feira, foi possível entregar dois grandes 
quadros ao Sr. Max Wulf. No dia 21 de 
maio de 1925, passeamos até o Schweinerüken 
/ Dorso do Porco. Trata-se de uma elevação 

longa, a Oeste da Velha. A subida começa 
logo depois da Fábrica Hering. Saímos às 8 
horas com o ônibus até Blumenau. Em nossa 
companhia estava o Sr. Josef Steierlein (noivo 
de minha filha) e sua irmã Anna. Atrás da 
Fábrica Hering começamos a percorrer uma 
estreita picada, subindo sempre através de 
um bambuzal e floresta. Caminhamos por 
duas horas. Lá em cima avistamos um belo 
panorama da cidade, do Rio Itajaí, da Boa 
Vista, Sargberg e Hundeberg. Depois de uma 
boa merenda voltamos em direção à Velha, 
onde encontramos o Sr. Alfred Brattig e 
também o Sr. Freier. Felizmente foi possível 
retornar de carro. É uma pena que tão poucas 
pessoas estejam interessadas em realizar 
passeios para aquele local. Se não fosse o Sr. 
Curt Hering, que manda abrir picadas, tudo 
estaria ao abandono.  Sábado, 10 de outubro 
de 1925, fomos a Hansa, com a bandeira a ser 
entregue à Sociedade Caça e Tiro Hammonia. 
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Blumenau, c. 1920

Gustav Salinger & Cia. em Itoupava Seca. “Construído entre 1891-92 a mando de 
Peter Christian Feddersen, em terreno adquirido da viúva Thomsen, que ali tinha 
uma casa desde c. 1870. Foi mestre-pedreiro, Gustav Krieck, auxiliado por Karl 
Letzew. Foi mestre-carpinteiro, Gustav Kirsten, nascido em 1862 em Leipzig e 
chegado em Blumenau em 1869”. (Max Humpl) 
Em 2018 a casa ainda estava de pé, cercada, como propriedade da FURB.  
G. Salinger und Co. in Itoupava Seca (Altona).”Erbaut zwischen den Jahren 1891-
92 im Auftrag P. C. Feddersens, auf einem von der Witwe Thomsen erworbenen 
Grundstück, auf dem sie seit 1870 ihr eigenes Haus bewohnte. Maurermeister 
war G. Krieg, sein Gehilfe K. Letzew. Tischlermeister war der in Leipzig 1862 
geborene und 1869 nach Blumenau ausgewanderte G. Kirsten”. (M. Humpl) 
Im Jahr 2018 stand dieses Haus noch, umgeben von einem Zaun, im Eigentum 
der FURB.
Acervo / sAmmlung  B. K. KAdletz

Gustav Salinger & Cia.
Blumenau  
Itoupava Seca (Altona) 
Filiais: Velha, Fortaleza, 
Rio do Testo, Central, 
Testo Rega, Alto Rio Testo, 
Jaraguá, Benedito, Timbó, 
Benedito Novo, Encano, 
Ascurra, Aquidaban, 
Hammonia, Bela Aliança.
Compramos com  
pagamernto à vista!
Produtos manufaturados e de 
Ferro, Armarinho, objetos de 
Porcelana e coloniais.
Venda somente à vista. 
Importação, Exportação, 
Comissão, Serraria a Vapor, 
Central de Viagens, Fábrica de 
Charutos, Fábrica de Caixas.
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Blumenau, Itoupava Seca, c. 1915

Padaria, Confeitaria, Fábrica de Bombom, Secos e Molhados de Hermann Sander. Estação Taberna. 
Vinho, Cerveja, Café, Chocolate, etc. Observando-se da Itoupava Norte, ficava a poucos metros à 
esquerda do Club Teutonia. “Construído em 1909 por Hermann Sander em terreno onde havia uma 
pequena casa construída em 1900 por Bertha Klüger, onde funcionou a Barbearia Die Schöne. Sander 
começou com Padaria (1904), Fábrica de Balas (1907) e depois Secos e Molhados (1909).  O terreno para 
esta construção fora comprado de Carl Liesenberg. Em 1918 morou aí Victor Gärtner Jr.”. (Max Humpl)
Bäckerei, Konditorei, Bonbon-Fabrik und Lebensmittelhandlung von H. Sander. Bahnhofschenke. Wein, 
Bier, Kaffee, Schokolade, etc. Aus der Sicht Itoupava Nortes, befand sich, wenige Meter links, der 
Club Teutonia. ”Errichtet im Jahr 1909 von H. Sander auf einem ehemaligen Grundstück von B. Klüger, auf 
dem seit 1900 der Schönheitssalon Die Schöne funktionierte. Sander begann hier 1904 mit einer Bäckerei, 
wechselte dann 1907 zu einer Süßwarenfabrik und 1909 zu einem Gemischtwaren-Laden. Das Grundstück 
wurde von C. Liesenberg erworben. 1918 wohnte hier V. Gärtner Jr. “. (M. Humpl)
Acervo / sAmmlung  PAulo roBerto cAminHA

ISTIZIN BONBONS,
o saboroso doce com efeito laxante!
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Itoupava Seca, c. 1920

À direita, Hotel Altona e Ferraria Marx. À esquerda, 
Hotel Dancker e Comercio Lessa Imthurm.
Rechts, Hotel Altona und Schmiedewerkstatt Marx. 
Links, Hotel Dancker und Handelshaus L. Imthurm.
Acervo / sAmmlung  B. K. KAdletz



739739739

Itoupava Seca, c. 1920

Casamento de um neto de August Daniel Persuhn (Braunschweig,1824- 
Blumenau,1895), 1o colonizador da Itoupava Seca. O pai do noivo, filho 
de August, está sentado à direita com garrafa à mão. Seus antepassados 
eram nobres, os Condes de Dupresson (França). August teve 4 filhos: Otto 
(ferreiro), August (marceneiro), Philipp (lavrador) e Gustav (alfaiate).

Hochzeitsfeier eines der Enkel August Daniel Persuhns (Braunschweig, 
1824 – Blumenau, 1895), erster Kolonist Itoupava Secas. Der Vater des 
Bräutigams, (Augusts Sohn) sitzt rechts, Flasche haltend. Ihre Vorfahren 
waren Adelige aus Frankreich - die Grafen De Dupresson. August hatte 4 
Söhne: Otto (Schmied), August (Schreiner), Philipp (Bauer) und Gustav 
(Schneider).
Acervo / sAmmlung  PAulo roBerto cAminHA Família Persuhn
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Blumenau, c. 1920

Hotel Dancker, de Franz Würges, em Itoupava Seca. “Construído em 1901 pelo então proprietário, Georg Penkuhn, em terreno comprado do velho Andreas 
Graßmann (1824-1908) por 1.000.000 Réis. Até 1913 abrigava uma sapataria e depois o consultório odontológico de Oskar Freitag. Desde 1916 passou a 
funcionar como Hotel, Restaurante e Venda”. (Max Humpl)
Hotel Dancker von F. Würges, in Itoupava Seca (Altona). “Erbaut 1901 vom damaligen Eigentümer G. Penkuhn auf einem vom Alten A. Graßmann (1824-1908) 
für 1.000.000 Réis gekauften Grundstück. Bis 1913 Schusterei, danach Zahnarztpraxis von O. Freitag. Seit 1916 Hotel, Restaurant und Laden”. (M. Humpl)
Acervo / sAmmlung  B. K. KAdletz

Carl Lisenberg 
Comércio de couros 
Artigos de Sapataria 
e Selaria 
Altona - Blumenau.

Hotel Dancker
Proprietário: 
Hermann Dietrichkeit
Blumenau - Altona
Claro, peças arejadas,
Boas camas, Cozinha
Alemã, Pronto Serviço.
Pensionistas são
aceitos a qualquer
hora. Preços moderados.
Salão de cabeleireiro
em casa.
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Blumenau, Itoupava Seca, c. 1920.

Dois hotéis: Dancker Würges e Würges Altona. 
Zwei Hotels: Dancker Würges und Würges Altona.
Acervo / sAmmlung  PAulo roBerto cAminHA
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Minha Vida com Alegria e Sofrimento
MEin lEbEn Mit frEuD unD lEiD - naRRativa De beRta MaRia HuMpl SteieRlein, FilHa De Max HuMpl.
Acervo / sAmmlung A. H. BlumenAu

O manuscrito de Berta Kerger Humpl (26.2.1903-29.1.1967) teve início no domingo 12 de julho 
de 1964, quando ela tinha 61 anos, 3 meses após a morte do pai em Kienberg (Alemanha), em 
15 de abril de 1964. Max Humpl teve um filho e uma filha do 1o casamento, na pequena cidade 

de Grafing (Baviera). Em 1911 a família muda-se para Kienberg, onde Max vai atuar como professor. 
Berta, então, passaria a morar com os avós em München. Quando Max pensa em viajar para o Brasil, a 
comunidade é contrária pois ele tinha forte atuação como organista da Igreja. Mas tal decisão foi tomada 
e, em 6 de novembro de 1912 ele embarcava com Berta, no porto de Bremen a caminho do Brasil. Duas 
malas, bagagem de mão, um violino e 3 espingardas, além de uma mochila cheia de maçãs. Ao partirem 
a avó de Berta dera um rosário preto para Max e um verde para Berta, dizendo que com aqueles rosários 
na mão eles jamais pereceriam na vida. Max deixara em Banco o valor de 10 mil marcos para cada 
um dos filhos. Dinheiro este que se evaporaria com a inflação. Um mês de viagem no S.S. Zeelandia, 
em 2a classe, onde Max todas as noites animava o ambiente tocando piano. Santos, Rio de Janeiro, São 
Paulo, Paranaguá, São Francisco, Itajaí e por fim Blumenau. Após um ano na nova terra, Max sentiu a 
necessidade de trazer Marie (nascida Wohlmuth, 1890-1983, que viria ser sua 2a esposa). Franz ficaria 
na Alemanha com os avós. A narrativa de Berta, transcrita a seguir, diz respeito somente à chegada em 
Blumenau. Uma vida que fora, como diz o título, cheia de alegria mas também de muito sofrimento. O 
mesmo epíteto do Dr. Blumenau, quando deixara o Brasil em 1884.

Chegamos em Itajaí e continuamos a viagem 
com o vapor Catharina para Blumenau, onde 
meu pai e eu nos hospedamos no Grande Hotel 
Holetz. Todos os dias caminhávamos pelas ruas 
da cidade; meu pai de terno de lã azul e eu com 
vestido de lã, no qual transpirava muito.

Um dia, meu pai me levou de trem para 
Hansa-Hammonia. Lá não fazia tanto calor. Nos 
hospedamos no Hotel Berg. Logo depois, meu 
pai alugou uma casa um pouco abaixo do hotel, 
onde mais tarde vieram a morar os Burger. A 
partir daí, começou para mim um período 
interessante. Como não tínhamos móveis, 
meu pai comprou uma carroça carregada de 
tábuas tão duras e pesadas que não entrava 
prego, com as quais fizemos vários bancos 
e uma mesa. Eu era um pouco desajeitada e 
não conseguia ajudar muito a meu pai, não 
sabendo como segurar as tábuas. na casa, ainda 
havia alguns armários de vidro. Começamos 
a limpeza dos vidros e descobrimos dentro de 
um dos armários uma cobra. No início, meu 
pai quis matá-la a tiros, mas depois foi buscar 
o Sr. Berg, que afastou a cobra com uma vara, 
jogando-a no mato, de onde nunca mais voltou. 
Deste mesmo senhor recebemos um grande 
saco de palha, após o que passamos a morar 

naquela casa. Roçamos a grama do jardim de 
trás e descobrimos um maravilhoso pomar, 
cheio de árvores frutíferas, como bananeiras, 
pessegueiros, laranjeiras, uma ampla parreira 
carregada de uvas negras. Pensei comigo que 
no paraíso não poderia ser mais lindo! Havia 
também figos e framboesas. Como ainda era 
o dia 17 de dezembro, meu pai disse que eu 
voltasse à escola, onde passei mais 10 dias 
(antes do Natal). Em outra ocasião, tivemos a 
visita de um senhor que bateu - como ele falou 
- “uma chapa” de nós. Nessa foto, eu estou 
usando um avental branco. Nestes últimos 10 
dias de escola eu contraí piolhos. Meu pai teve 
muita dificuldade de pentear as minhas duas 
tranças compridas, que iam até a bainha do meu 
vestido... Estes bichos se multiplicavam com 
tanta rapidez que meu pai cortou as duas lindas 
tranças, me levando de barco a uma ilha no rio, 
onde penteou os meus cabelos curtos. Mesmo 
assim, os piolhos continuavam se multiplicando 
tanto que encheram o travesseiro do meu pai, 
que perdeu a paciência e mandou uma carta 
para a farmácia de Blumenau. A resposta não 
veio, pois logo após o Natal meu pai recebeu o 
convite do Sr. Abry para assumir uma escola em 
Altona. O primeiro Natal no Brasil, sem neve, 

tudo muito verde e quente. Papai comprou um 
pinheirinho de surpresa, mas não conseguiu 
prender as velas como na Alemanha, pondo-
as em circulo sobre a mesa. Ganhei muitos 
presentes, ao mesmo tempo em que percebi 
que meu pai não havia ganhado nada, o que 
me deixou com muita pena. Cantamos canções 
de Natal sentados na escada, e depois, meu pai 
foi até a casa dos Zierhold. Eu fiquei sozinha, 
sem medo, apesar de estar tudo escuro, e as 
casas muito afastadas umas das outras. mais 
tarde, ouvi passos na rua, e a Sra. Rud Zierhold 
veio me buscar para a festa, já que meu pai 
havia ficado constrangido em me levar sem ser 
convidada. Ao meu pai eles presentearam uma 
galinha, ou melhor, duas, e a mim guloseimas. 
Após o Natal, começaram os compromissos. 
Meu pai comprou 3 tigelas marrons de barro: 
uma para conservar pêssegos, outra para 
preparar Knödel que ele havia feito (espécie de 
nhoques alemães, N.T.), e que podia ser usado 
como prato; e uma terceira para ser usada 
como penico, que naquela época ainda não se 
conseguia comprar. Da Alemanha, havíamos 
trazido outras panelas para cozinhar, tais 
como frigideiras de latão recebidas dos meus 
avós, bem como uma pequena bacia para 
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Berta com 1 ano e seu irmão Franz, com três. 
Die einjährige Berta mit ihrem 3-jährigen  
Bruder Franz - 1904.

Berta, 1a comunhão, em 30.3.1913.
Bertas Erstkommunion am 30.3.1913.

G.R. (Réis? N.T.), ao que meu pai fez questão 
de pagar 15$000 G. R. De qualquer maneira, 
fui muito mimada pelas Irmãs, e podia me 
permitir bem mais do que as outras alunas! O 
refeitório principal não comportava todos os 
alunos, assim que alguns comiam no andar de 
baixo, numa sala junto à cozinha. As freiras me 
mandavam cuidar de outras alunas, e logo após 
as refeições, eu descia para esse lugar, onde eu 
chamava a atenção das outras alunas, aplicando 
castigos e fazendo cócegas conforme o caso. 
Havia entre elas uma aluna que se chamava Any 
Steierlein, que tinha grande raiva de mim, sem 
poder mostrá-la abertamente, uma vez que as 
freiras jamais o teriam permitido. Assim, sem 
que eu me desse conta, eu havia conseguido 
uma inimiga. Mais tarde ela se tornou minha 
querida cunhada e me contou a história. Nesta 
escola eu fiquei 3 meses, protegida e privilegiada 
das Irmãs. Como Any me contou mais tarde, 
“todas eram castigadas, menos você!”. Acho 
que isso não foi justo, mas tampouco eu havia 
dado motivo para tanto. Marichen (Mariazinha, 
N.T.) Marhafer e Marichen Henn (hoje minha 
tia), eram alunas um pouco mais velhas e 
controlavam nós outras, o que não funcionava 
no meu caso. Mais tarde, as freiras me contaram 
que “fomos incapazes de nos aborrecer com o 
teu jeito selvagem de ser, pois o teu pequeno 
coração era bondoso”. Eu acho que na época 
tirei bastante proveito disso. Eu gostava muito 
da Frau Marhafer. Anos depois, ela me contou 
que me perguntara “quantos avós você tem 
na Alemanha?”, ao que respondi: “são tantos 
que nem sei contar!”. Eu sempre falava da 
Omana (vovozinha, N.T.), mas talvez eu só 
tenha imaginado um número maior de avós, 
sem lembrança.

Assim se passaram 3 meses, após os quais 
voltei para a casa do meu pai. Os piolhos tinham 
sido aniquilados, o cabelo havia crescido. Foi 
um período maravilhoso! No morro onde 
ficava a grande Casa de Comércio de Carlos 
Koffke, meu pai subia frequentemente com um 
fotógrafo para apreciar a vista. Aos domingos, 
meu pai e eu íamos à Igreja Católica, a pé; 
depois, à Casa São José, para almoçar, voltando 
para casa mais tarde. Passeávamos muito pela 
cidade. Na Confeitaria Katz, sempre tomávamos 
café com bolo. Outras vezes, tomávamos o 
trem até Blumenau (de Itoupava para o centro 
de Blumenau, N.T.). Por muitos anos ainda eu 
continuei a acreditar no coelhinho da Páscoa, 
que me presenteava com ovos cozidos ou 
recheados, o que para a época era bastante. 
Meus vestidos estavam se estragando ou 
ficando pequenos, o que dificultava os nossos 

almoços no Hotel Franke. A Sra. Büchner 
tentava recuperar as minhas roupas, o que com 
o passar do tempo tornava-se complicado. O 
casal Büchner aconselhara papai a casar-se de 
novo. Na escola tínhamos um quarto; papai 
preparava bolinhos num fogareiro e comíamos 
com salada, o que provocava saudades da 
Alemanha. Papai não gostava dos feijões 
servidos no hotel. Cozinhar em casa sempre era 
muito mais divertido - quem conhece a vida de 
solteiro sabe do que estou falando. Possuíamos 
somente um lampião ou uma vela. Certa vez, 
meu pai me falou que seria melhor que houvesse 
mais alguém na nossa casa. Eu mesmo gostava 
da Marie, que morava na Alemanha. Seguiu-se 
uma troca de cartas entre o Brasil e a Alemanha, 
até que meu pai decidiu viajar e buscar a Marie. 
Durante a sua ausência eu fiquei aos cuidados 
de uma professora viúva que tinha dois filhos, 
e que havia se alojado no Hotel Franke, todos 
os três extremamente antipáticos. Meu pai 
havia deixado uma boa soma de dinheiro em 
mãos do Sr. Abry, para o caso de ocorrer algum 
imprevisto na sua viagem e eu ter que voltar 
mais tarde para a Alemanha. 

Na despedida ele me disse: “cuida bem para 
que nenhuma cobra te pique”; já que havia 
muitas delas em torno da escola. “Quando 
escurecer, vá dormir sem deixar a luz acesa”. 

lavar o rosto. Além disso, também usávamos o 
penico durante o dia para alimentar os animais 
(galinhas), já que naquela época não existiam 
latas de metal. Quando íamos almoçar no Hotel 
Berg, levávamos algumas delas para o abate, 
de forma que todos tiravam proveito e nós 
mesmos tínhamos uma preocupação a menos. 
Meu pai pintou um quadro e deu de presente 
para a Igreja Católica de Hansa-Hammonia; era 
um quadro bem grande e acredito que ele ainda 
esteja lá. Ele sempre dizia que a pequena igreja 
era maravilhosa. Foi lá que ele conquistou 
muitos amigos. Após a virada do ano (1912-13, 
N.T.) nos mudamos para Altona - Itoupava Seca. 
Na loja do Sr. Christian Feddersen eu gostava 
muito de fazer compras. Em 30 de março de 
1913, assim que nos estabelecemos em Altona, 
meu pai me levou ao Convento das Freiras, 
primeiro, por causa dos piolhos, e também 
para as aulas da 1a Comunhão. Foi o dia mais 
lindo da minha vida. Meu pai ficou assustado 
quando me viu com este vestido comprido, 
maravilhoso, que as Irmãs haviam me dado. 
Elas foram muito queridas e atenciosas comigo 
em tudo, fazendo com que eu me sentisse 
extremamente privilegiada. Meu pai havia sido 
o primeiro a pagar pelo ensino de sua filha, 
dinheiro este, de início, recusado pela Madre 
Superiora Wiegberta, que afirmava não ser o 
hábito de remunerar pelo ensino, mas meu 
pai não cedeu. Foi então que ela estipulou um 
preço mensal, a quantia irrisória de 10$000 
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Blumenau (Itoupava Seca), c. 1925

Max e filha Berta. Ele construíra, além da casa 
em Blumenau, uma réplica da Capela existente 
em sua casa na Alemanha, 10 anos atrás, em 
1909.
Max und Tochter Berta. Neben seinem Haus in 
Blumenau baute er die Nachbildung einer 1909 
errichteten Hauskapelle in Deutschland.
Acervo / sAmmlung  A. H. BlumenAu

Assim, eu fiquei 2 meses sozinha no grande 
prédio da escola, até a volta do meu pai. De 
3 em 3 dias eu comprava 9 pãezinhos, que eu 
comia durante o dia, na maioria ressecados: 
um de manhã, um à tarde e um à noite, sempre 
com água. Todos os dias eu almoçava no hotel, 
assim como estava acostumada com papai. 
Quase sempre à tarde eu ia brincar na casa dos 
Parucker, com o pãozinho no bolso do meu 
vestido. Quando eles chamavam para o café, 
eu me escondia debaixo da casa (construída 
sobre pilares, certamente, N.T.), onde comia o 
meu pão. Isso funcionou algumas vezes; depois, 
eles me encontraram e eu pude comer o meu 
pãozinho com geleia, o que acabou sendo bem 
mais gostoso, mesmo que os pãezinhos de 3 
dias atrás já estivessem bastante ressecados 
e duros. Num fim de tarde, lá pelas 5 horas, 
os 2 meninos da viúva me perseguiram até a 
escola, onde fiquei trepada num pé de laranja, 
como uma gata. Eles atiravam pedras em mim, 

mas foram embora quando escureceu. Dali, eu 
procurei refúgio no meu quarto da escola.

Usava, às vezes, vestido de lã em pleno verão. 
Ao meu redor estavam 2 meninos maus, a Adele 
Gieser e a viúva Friede Liesegang. Um dia, a Sra. 
Gross me pediu para cuidar do menino Poly de 
2 anos de idade; em troca, recebi um pão com 
geleia. Mas o caso não acabou bem: com água na 
boca e louca de alegria, me descuidei do menino, 
que acabou caindo da escada. Levei uma bronca 
terrível e fiquei sem a recompensa, o que nunca 
pude perdoar àquela senhora. Meu pai partiu 
para a Alemanha no dia 29 de setembro de 1913, 
a fim de buscar a Marie e pedi-la em casamento 
junto a seus pais. Ela me contou que o navio 
passou por uma tempestade de vários dias em 
alto mar, deixando quase todos os passageiros 
mareados e o restaurante vazio. Só ele, papai, e 
mais alguns senhores resistiram. Disse-me que 
naquela hora pensou em mim e não que o navio 
pudesse naufragar.
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Blumenau, c. 1930

Rua Alwin Schrader. No 1o plano, Consulado Alemão (1);  
na esquina, casa de Gustav Salinger onde hoje está o Museu 
de Hábitos e Costumes (2). Casa comercial Carlos Koffke (3).  
À esquerda, ao fundo, Hospital Santa Izabel (4).  
À direita, Casa Carl Jansen & Schmidt, Hotel Estrela (5).  
Ao fundo, Igreja Matriz Católica (6).
“Neste morro, meu pai subia frequentemente com um 
fotógrafo, para apreciar a vista daquele lugar, onde se encontra 
a grande Casa de Comércio Carlos Koffke”. (Berta Humpl).
Alwin-Schrader-Straße. Im Vg. Deutsches Konsulat (1), -  
an der Straßenkreuzung Haus von G. Salinger (2), wo heute 
das Trachtenmuseum untergebracht ist. Geschäftshaus Carlos 
Koffke (3). Links im Hg.: Krankenhaus Santa Izabel (4).  
Rechts, Geschäftshaus C. Jansen & Schmidt, Hotel Estrela (5).  
Im Hg.: Katholische Hauptkirche(6). 
“Diesen Hügel bestieg mein Vater oftmals in Begleitung eines 
Fotografen, um die Aussicht von hier aus zu genießen, wo heute 
das große Geschäftshaus Carlos Koffke steht”. (B. Humpl).
Acervo / sAmmlung  B. K. KAdletz
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Cinema anos 20

Na década dos anos 20, o Cinema firmou-se como lazer em Blumenau. Funcionava 
no Hotel Holetz (em frente à Confeitaria Katz; Avenida; depois Kieckbusch). No grande 
salão, sempre usado para bailes e espetáculos teatrais, havia no fundo um bar. 

Juntavam-se as cadeiras, chamadas de italianas, e as sessões de Cinema tinham lugar às 4as feiras, 
sábados e domingos, às 20h. No intervalo de 20 minutos, os espectadores iam se refrescar com 
uma cerveja ou capilé. Ao 3o toque da sineta, todos voltavam para seus lugares. Aos domingos, 
às 14h, havia sessão para as crianças. Mas já se podia entrar às 13h e, como o filme era mudo, 
ao lado da tela havia um piano onde Dona Netinha Braga tocava marchinhas... Quando era 
filme-seriado, o capítulo sempre terminava no momento de maior perigo. Ali passavam Tarzan, 
Rin-tim-tim, Carlitos, Harold Lloyd, Mitz y Green, Jack Cooper, Rodolfo Valentino, etc. Na década dos 
anos 30, com o cinema falado, desapareceram muitos ídolos e surgiram outros. A UFA entrou 
em cheio em Blumenau. Filmes Deutsch Gesprochen u. Deutsch Gesungen (falados e cantados em 
alemão) garantiam casa cheia. Estavam muito em voga os filmes baseados em operetas, dando 
chances para bons cantores. Os mais conhecidos da UFA eram Lilian Harvey e Willy Fritsch, 
que formavam um par de renome. “Die drei von der Tankstelle” ficou na memória. Martha 
Eggert e Jan Kiepura; o fenômeno vocal Erna Sack (que viria a Blumenau em 1951); Beniamino 
Gigl i (1890-1957); etc. Trens especialmente fretados vinham de Rio do Sul para 
determinadas sessões. As sessões da UFA eram jocosamente chamadas de “sessões 
naftalina”: gente que pouco saía de casa tirava suas roupas guardadas no 
armário para verem os filmes da UFA...

gRete bauMgaRten MeDeiROS



747

Página ao lado / Seite gegenüber

Blumenau, c. 1930

Café-Confeitaria S. Katz passa a se chamar  
Confeitaria e Pensão Avenida de Krüger & Eimer.
Die Konditorei S. Katz wurde umbenannt in Kaffee-Pension  
und Konditorei Avenida, von Krüger & Eimer.
edição / HerAusgeBer g. A. KoeHler

Acervo / sAmmlung  B. K. KAdletz
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Blumenau, c. 1930

Rua XV de Novembro. Fundos 
da Confeitaria Alemã Söcher. 
Fundada em 1926 por Hugo 
Söcher, junto à Confeitaria 
Toenjes marcaram época na 
Cidade por cerca de 5 décadas. 
XV-Novembro-Straße. 
Rückansicht der deutchen 
Konditorei Söcher. Gegründet 
1926 von H. Söcher, neben 
der Konditorei Toenjes. 
Beide Unternehmen prägten 
das Stadtbild während fünf 
Jahrzehnte.
Acervo / sAmmlung  c. rotHBArtH
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Restaurante A. Brattig.
Recém-reformado! 
Quartos arejados,  
camas limpas, 
alimentação reforçada,  
preços módicos.
Se és forasteiro 
ou conhecido em 
Blumenau, não deixes 
de ir ao Brattig. Lá serás 
acolhido como em 
casa. Comerás barato e 
dormirás um bom tempo. 
À frente encontrarás um 
verde pasto cercado para 
o estacionamento de 
carroças e automóveis. 
Não existe mais falta 
de moradia. Portanto, 
não deixe de ir ao 
Restaurante Brattig.

Blumenau, 22.7.1923

Rua XV de Novembro. Pensão Brattig. “Casa asseada - Boa 
cozinha - Preço Módico.” Ao fundo, casa do advogado Thomé 
Braga (Bahia, 1862 - Blumenau, 1950).
XV-Novembro-Straße. Pension Brattig. “Saubere Zimmer – Gute 
Küche – Billige Preise.” Im Hg., Haus des Anwalts T. Braga 
(Bahia, 1862 - Blumenau, 1950).
Acervo / sAmmlung  A. H. BlumenAu
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A Maternidade Elsbeth Koehler foi fundada em 2.9.1907 por um grupo de senhoras 
da sociedade blumenauense – Der Evangelische Frauenverein von Blumenau. Até 
1922 funcionou em casa alugada. Por esta época, Johanna Hering fez a doação de 
um terreno na Rua do Imperador (Alameda Rio Branco). Em 7.9.1922, foi colocada a 
pedra fundamental da sede social, que passou a se chamar Johannastift / Fundação 
Johanna. Em 30.9.1923 a obra foi inaugurada. Elsbeth Koehler, esposa de Gustav 
Arthur Koehler, foi por vários anos presidente desta instituição.
Acervo / sAmmlung  A. H. BlumenAu Elsbeth Schrader Koehler (1877-1949)
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Blumenau, c. 1935

Alameda Rio Branco. Residência de Frederico Kilian, projetada e  
edificada em 1931 pelo arquiteto Franz von Knoblauch. Ao lado da  
Fundição e Oficina Altenburg, em frente à Rua Pandiá Calógeras.
Rio-Branco-Allee. Wohnhaus des Frederico Kilian, entworfen und  
erbaut um Jahr 1931 vom Architekten Franz von Knoblauch. Neben der  
Gießerei und Werkstatt Altenburg, gegenüber der Straße Pandiá Calógeras. 
Acervo / sAmmlung  B. K. KAdletz

Grande Exposição Natalina. Sombrinhas, Máquinas de Costura, Gaitas de 
Boca, Bonecas, Gaitas, Figuras de Açúcar para Árvore de Natal. Friedrich 
Specht, Altona.
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O pintor Heinrich Graf nasceu na Alemanha em 1859. Com sua esposa 
Emmy (1863-1907) teve duas filhas, Eugenie Rosa (1896) e Elsa (1907). 
Com a morte da esposa em 1907, três anos depois ele viajou para a 
América do Sul com uma outra companheira, Elizabeth Zimmermann e 
Elsa, com 3 anos. Em 1910, fixou-se em São José (SC), onde realizou 
várias pinturas da Cidade. Entre 1917-18, esteve em tratamento de saúde 
no Hospital Diocesano de Brusque (SC). Nesta Cidade pintou vários 
quadros com tema religioso. Em 1919, estava em Blumenau, onde nos 
deixou algumas pinturas, em especial duas da Igreja Evangélica, uma 
da Casa Rosada, “Pôr do Sol na Velha” e “Fecularia Encano”. Em 1924, 
recebeu a Medalha de Prata da Academia Imperial de Belas Artes, por 
uma paisagem de Brusque (desconhecida).  
Faleceu em Niterói (RJ) em 1934, com 75 anos.  
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Heinrich Graf, 1920-23.

Igreja Evangélica. Doação do Imperador D. Pedro II. 
Vom Kaiser D. Pedro II gestiftete Evangelische Kirche Blumenau, 
Südbrasilien.

Página ao lado / Seite gegenüber

Tomada da Igreja Evangélica sobre a Cidade.
Blick von der Evangelischen Kirche auf die Stadt.
Acervo / sAmmlung  A. H. BlumenAu

Auto-retrato de Graf e sua filha, 1908.
Selbstportrait Grafs mit seiner Tochter, 1908.
Acervo / sAmmlung doris BArtorelli, sP

Der Maler H. Graf wurde 1859 in Deutschland geboren. Mit Ehefrau Emmy 
(1863-1907) hatte er zwei Töchter, E. Rosa (1896) und Elsa (1907). Drei 
Jahre nach dem Tod seiner Ehefrau wanderte H. Graf mit seiner neuen 
Lebensgefährtin E. Zimmermann und seiner 3-jähringen Tochter Elsa nach 
Südamerika aus. Im Jahr 1910 ließ er sich in São José (SC) nieder, wo er 
mehrere Gemälde erstellte. Zwischen 1917-18 war er in gesundheitlicher 
Behandlung im Diozöse-Krankenhaus in Brusque (SC), wo er mehrere 
Bilder mit religiösen Motiven malte. 1919 besuchte er Blumenau, wo 
weitere Bilder entstanden, darunter zwei der Evangelischen Kirche, ein 
weiteres der Casa Rosada, “Sonnenuntergang in Velha” und “Stärkefabrik 
Encano”. Im Jahr 1924 bekam er die Silber-Medaille der Königlichen 
(Brasilianischen) Kunst-Akademie für ein in Brusque erstelltes unbekanntes 
Landschaftsbild.  
Er starb im Jahr 1934 in Niterói (RJ) im Alter von 75 Jahren.
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Heinrich Graf, c. 1920

Hospital Santa Catarina, imaugurado em 27.6.1920 pela Comunidade Evangélica.  
Dispunha de 23 leitos, sala de cirurgia, ambulatório e sala de Raio-X.
Krankenhaus Santa Catarina, von der Evangelischen Gemeinde am 27.6.1920 eingeweiht.  
Es besaß 23 Betten, OP-Raum, Ambulanz und Röntgenraum.
Acervo / sAmmlung  A. H. BlumenAu

Heinrich Graf, c. 1920

Menina de Blumenau / Mädchen aus Blumenau
Acervo / sAmmlung  museu de Arte de são José
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Heinrich Graf, c. 1920

Pintura a óleo da Fecularia Encano de Lorenz & Cia.  
Sagu, Dextrina, Araruta, Gomma. A Lorenz & Cia. oferecia 
assistência técnica e financiamento para o plantio de 
mandioca e aipim. Os irmãos Lorenz, Fritz e Hans (netos de 
Fritz Müller), são considerados os pais da indústria da Fécula 
em Santa Catarina, sendo Hans o 1o a fabricar porcelanas 
finas no Brasil, ao enviar Fritz Erwin Schmidt à Alemanha.
Ölbild der Stärkefabrik Encano. Das Unternehmen Lorenz & 
Co. bot technischen Support und Finanzierung für den Anbau 
von Maniok. Die Gebrüder Lorenz, Hans und Fritz (F. Müllers 
Enkel) gelten als Väter der Stärkeindustrie in Santa Catarina. 
Hans wurde der erste Porzellan-Fabrikant, nachdem er F. E. 
Schmidt zur Ausbildung nach Deutschland schickte.
Acervo / sAmmlung  victor BonA

Agora já é tarde para plantar Aipim, Mandioca e Araruta. 
No entanto, você pode obter vantagens importantes 
reduzindo o consumo de raízes e entregando uma 
quantidade maior à fábrica. Também estão processando 
Batatas cujo plantio é bem rentável!  
Fábrica de Polvilho e Fermento Encano Lorenz & Cia. Hans e Fritz Lorenz
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Por esta época (1928), as duas igrejas - Católica e Evangélica, sofreram alterações que, além 
de acrescentarem área útil, deram reais propriedades às suas linhas arquitetônicas (conforme 
podemos ver nesta litografia, no acréscimo lateral posterior). A 15.8.1926, esta Igreja foi 
consagrada pelo Bispo de Florianópolis, Dom Joaquim; um ano depois, foi introduzido um novo 
órgão, através de Frei Gabriel Zimmer. Das 3 principais igrejas projetadas pelo Eng. Krohberger 
(duas em Blumenau e uma em Gaspar), somente a Evangélica do Espírito Santo não foi demolida. 
Convém aqui repetir o epíteto do Prof. Jamundá, a propósito do Hotel Holetz: “E quem responde, 
sem filosofia, por que o homem decidiu pelo aplauso à descaracterização cultural?”.

Zu dieser Zeit (1928) wurden Ausbesserungen an der Katholischen und Evangelischen Kirche 
vorgenommen, die nicht nur größere Nutzflächen zur Folge hatten, als auch ihre architektonischen 
Linien hervorhoben (wie am seitlichen Anbau sichtbar).
Am 15.8.1926 wurde die Katholische Kirche vom Bischof aus Florianópolis - D. Joaquim - 
eingesegnet. 1927 setzte Pater Gabriel Zimmer eine Orgel ein. Von den von Ing. Krohberger 
errichteten Kirchen (2 in Blumenau, eine in Gaspar) blieb nur die Evangelische Kirche des Heiligen 
Geistes erhalten. Hier sei der Schluss-Satz des Prof. Jamundá bezüglich des Hotel Holetz erneut 
genannt: “Und wer könnte, ohne zu philosophieren, eine Antwort geben auf die Frage, weshalb man 
der kulturellen Entstellung Beifall zollt?”.
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Página ao lado / Seite gegenüber

Blumenau, 1928

Igreja Católica. Litografia de autor desconhecido.
Katholische Kirche. Lithographie eines unbekannten Künstlers.
Acervo / sAmmlung  iHgsc

Blumenau, c. 1930

Porto e Cidade. Marchetaria de autor desconhecido. 
Hafen und Stadt. Marcheterie eines unbekannten Künstlers.
Acervo / sAmmlung  lourenço rigAt
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Blumenau, c. 1920

No primeiro plano, Rio Itajaí-açu. À direita, fundos da Casa São José; Igreja Matriz Católica, 
Colégio Santo Antonio. À esquerda, fundos da casa dos padres franciscanos, onde se 
hospedavam os professores civis do Colégio Santo Antonio. Um deles, Carl Wahle, 
estabeleceu ali sua primeira Livraria e Papelaria.   
Im Vordegrund, Itajai-Fluss. Im Hintergrund, Katholische Hauptkirche, St.-Antonius-Kolleg. 
Rechts, Hinteransicht des Hauses São José. Links, Rückansicht des Franziskaner-Hauses, wo 
die Laien-Lehrer des St.-Antonius-Kollegs untergebracht waren. Einer von ihnen, Carl Wahle, 
richtete hier seine erste Buch- und Schreibwarenhandlung ein.

Página ao lado / Seite gegenüber

Lembranças de Blumenau, 1927

Acima, 1o oval, Rua das Palmeiras e Escola Nova Alemã; 2o oval, Igreja Evangélica; 3o oval, 
Ponte do Ribeirão Garcia e Hotel Holetz. Abaixo, Rio Itajaí-açu com vapor Blumenau.  
Ao fundo, complexo dos Padres Franciscanos (Igreja Matriz e Colégio Santo Antonio). 
Editado pela Casa Flesch, fundada em 1925 - Blumenau.
Gruss aus Blumenau, 1927

Erster Kreis oben: Palmenallee um Neue Deutsche Schule. Zweiter Kreis: Evangelische Kirche; 
Dritler Kreis: Brücke am Garcia-Bach und Hotel Holetz. Darunter, Fluss Itajaí-açu mit Dampfer 
Blumenau. Im Hg., Gebäudekomplex der Franziskaner (Hauptkirche und St. Antonius-Kolleg).
Herausgegeben von Haus Flesch, Gegründet im Jahr 1925  - Blumenau.
Acervo / sAmmlung  B. K. KAdletz
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Blumenau, c. 1930

Rua XV de Novembro, 62. Salão para senhoras de P. Kapp, depois Salão Lorena. 
Permanente, corte de cabelo, lavagem de cabeça, ondulações à água, manicure e 
cosmético - Permanentes sob encomenda, também para fora.
XV-Novembro-Straße. Damen-Friseur-Salon P. Kapp, später Salon Lorena.
Acervo / sAmmlung  A. H. BlumenAu

J. A. Henckel de Solingen (Alemanha). A maior variedade de canivetes, facas de mesa, 
de cozinha, de barbear, diversas facas de costura, saca-rolha com qualidade garantida. 
Friedrich Specht, Altona.
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Blumenau, Maio 1926

Tripulação do navio Meteor, da Marinha Alemã, chega ao Porto no vapor 
Blumenau. Vinha ao Brasil para realizar estudos oceanográficos.
“Com a visita dos marujos do Meteor, cantamos e dançamos no Club 
Teutonia. A festa foi maravilhosa! Foi a última festa do amigo Abry: no dia 
seguinte foi internado no hospital e a 30.6.1926 lhe dedicamos a última 
canção no cemitério”. (Max Humpl)
Ankunft der Besatzung des deutschen Marineschiffes Meteor im Hafen 
Blumenaus, an Bord des Dampfers Blumenau. Ziel der Reise nach Brasilien 
waren ozeanographische Studien.
“Bei dem Besuch der Meteor-Besatzung, sangen und tanzten wir im Club 
Teutonia. Das Fest war wundervoll! Es war das letzte unseres Freundes Abry: 
am nächsten Tag wurde er ins Krankenhaus eingeliefert und am 30.06.1926 
widmeten wir ihm ein letztes Lied auf dem Friedhof,” (Max Humpl)
Acervo / sAmmlung  A. H. BlumenAu

Club Aconchegante. Grande festa popular! Saída do Hotel Holetz às 8h da 
manhã, com retorno às 6h da noite. Na praça da festa estarão disponíveis 
várias atrações com premiações em Tiro ao Alvo, Boliche, Arremesso de 
Discos, Leilão e Roda da Fortuna. À noite, grande Baile Público na praça com 
a Banda Werner.
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Às duas horas, a bandeira foi consagrada 
solenemente e, à noite, juntamente com 
os Srs. Kiel e dois irmãos do Sr. Schmalz, 
festejamos no Hotel Koepse. No dia 15 de 
novembro de 1925, dia do 75º jubileu de 
Blumenau, cantamos no Jardim Público. A 13 
de dezembro, em companhia dos Srs. Brattig 
e Getzmrick fomos de carro a Massaranduba, 
com a finalidade de entregar a bandeira à 
sociedade local. Passamos na casa do Sr. 
Manke e depois fomos à festa. Regressamos 
bem, apesar de um ligeiro pileque.

Nos dias de Natal de 1925, instalamos, 
junto com um amigo alemão das redondezas, 
e o auxílio do carpinteiro Franz Sachtleben, 
as colméias e o galinheiro. N.B. – O mesmo 
carpinteiro construiu também o complicado 
telhado da Vila Hennings. Neste Natal de 25 
realizamos a festa na nova casa, juntamente 
com Berta e Josefina. Foi um dia muito alegre 
e sereno.

1926
Férias até 20 de janeiro de 1926. Muito 

trabalho com a confecção de bandeiras 
encomendadas, assim como com pinturas 
e serviços de jardim. Domingo, dia 21, 
fomos com o Gesangverein até Cabeçudas. O 
dia estava lindo. Do farol tinha-se uma vista 
maravilhosa sobre o mar. Almoçamos com 
muita alegria e entusiasmo, cantamos muito 
e regressamos às 8 horas. Quarta-feira, com 
dois ônibus repletos de escolares fomos a 
Cabeçudas. Todos tomaram banho. Minha 
esposa e a Sra. Max Feddersen foram juntas 
para cuidar das crianças. Todas regressaram 
bem. As crianças ficaram entusiasmadas com 
o mar, que ainda não haviam conhecido. 
Páscoa de 1926. Depois de longo período 
de seca, finalmente choveu. Fomos a Gaspar 
entregar uma bandeira encomendada. 
Regressamos com alguns gasparenses e, no 
Hotel Brattig, tomamos chope. Terça-feira. 
Como todos os anos, fomos com o Sr. Otto 
Jennrich para a Festa dos Atiradores. Jennrich 
era um companheiro sempre alegre.

Casamento de minha filha 
Berta com Josef Steierlein

Dia 14 de maio, num porão originalmente 
decorado por mim, festejamos a despedida 
de solteiro. O Gesangverein esteve presente 
com todos os seus componentes e foi uma 
noite muito alegre. Comemos, bebemos e 

cantamos. A direção da sociedade, na pessoa 
de Abry, presenteou o casal com um lindo 
relógio de pé, em nome do Gesangverein. 
No dia 15 de maio de 1926, como estava 
marcado, aconteceu na igreja em Blumenau o 
casamento. Padre Stanislau Schaette fez uma 
prédica muito bonita. 

Infelizmente, o jovem casal teve que 
partir logo em seguida para Ijuí. Nada pior 
do que uma despedida destas. N. B. – Os 
dois fugitivos voltaram de Ijuí no dia 15 de 
junho de 1926, porque lá não encontraram 
o ambiente que lhes fora descrito. Muita 
poeira e pouco pão. Com a visita dos 
marujos do Meteor, cantamos e dançamos 
no Teutonia. A festa foi maravilhosa. Foi a 
última festa do amigo Abry. No dia seguinte 
foi internado no hospital e a 30 de junho lhe 
dedicamos a última canção no cemitério. Em 
4 de novembro falecia outro companheiro, o 
nosso fiel “Papai Rüdiger”.

1927

Domingo, 9 de janeiro de 1927, fomos 
todos para Itajaí. Almoçamos no Hotel Burhot 
e depois fomos para a praia, onde ficamos 
hospedados num pequeno hotel da família 
Herbst. Ouvimos toda a noite o agradável 
barulho das ondas e no dia seguinte tomamos 
banho. As ondas estavam gigantescas. 
Fui sozinho até o farol. A impressão foi 
das mais agradáveis. Domingo de Páscoa 
de 1927 fizemos na companhia de Georg 
Cuchner e esposa, um passeio pela floresta de 
Graßmann na Velha Pequena. À beira do rio, 
sentamos e comemos o que trouxéramos de 
merenda. No armazém do Wolfram, na Velha, 
paramos para matar a sede. Em casa de Berta, 
tomamos café e ouvimos o que ela tinha para 
nos contar sobre Ijuí. Espírito Santo de 1927. 
Na igreja, em Altona, houve apresentação 
musical de manhã; depois, no Teatro Frohsinn 
foi encenada a peça Der Zunftmemeister von 
Nürnber / O Corporal de Nuremberg.

Dia do meu aniversário, 24 de julho de 
1927, quando completei 50 anos. Levamos 
as crianças outra vez para Cabeçudas. Todos 
tomaram banho e visitamos a Fábrica de 
Vidro. Tudo correu bem. Nos dia 3 de agosto 
de 1927 realizamos um grande passeio a pé. 
De trem até Indaial e depois a pé até a casa 
do Holetz, no Sandwerg, onde tomamos café. 
Seguimos depois pela Polakei (região dos 
poloneses), à margem da floresta virgem, onde 
ainda ouvimos bandos de macacos gritarem. 
Seguimos depois até a estação do Encano, 

aonde chegamos cansados, mas satisfeitos. 
De 18 a 28 de agosto de 1927, tivemos a 
apresentação do Ensemble Rischbühne, que se 
apresentava em Blumenau. Vinham da região 
de nossa pátria (Bairischzell ) e se apresentaram 
durante seis noites seguidas com casas 
superlotadas. Madalena e Amerikasepperl eram 
peças sérias, todas faladas em dialeto bávaro. 
Muitos poucos entenderam o que diziam, nos 
quadros e cenários. As representações foram 
impecáveis. Enchente de 27 de novembro. 
Altona e Blumenau ficaram isoladas, havendo 
tráfego entre ambas apenas pela estrada de 
ferro e o trem que circulava.

Natal e São Silvestre. Passamos estes dias 
geralmente sozinhos e por isso, fizemos 
um passeio a pé até Jararackenbach, e Berta, 
na Velha, voltando tarde da noite. Estes 
passeios eram sempre muito românticos. A 
8ª. Festa dos Cantores no Garcia trouxe muito 
aborrecimento. Nós recebemos o 1º prêmio 
mas o mesmo foi reclamado por Brusque, 
que acabou levando o mesmo. 

É sempre um caso sério cantar por 
prêmios.

1928

Domingo, 8 de janeiro de 1928, viajamos 
com o Gesangverein – eu, minha esposa e a 
Sra. Freitag até Camboriú, uma nova praia 
que prometia fazer muito sucesso, pela sua 
extensão, beleza e originalidade. A praia 
fica situada ao sul de Cabeçudas e tinha, na 
ocasião, cerca de seis barracas de madeira 
e uma venda. Thomsen nadou até a ilha 
e nós ficamos na praia. Voltamos para 
casa através de Itajaí. Quarta-feira, 1º de 
fevereiro, no velho carro de Persuhn, Otto 
Jennrich, Erich Hermann e eu fomos a 
Indaial pelo Sandweg e Kannerberg. Chegamos 
ao açougueiro Holetz, que fritou para nós 
uma enorme lingüiça. Jennrich comprou 
por nossa sugestão, “leite de pó”, que 
no dia seguinte, ao cozinhar, se revelava 
como pó de cascas de ovos. De 2 a 12 de 
fevereiro, a pé, fomos até a casa de minha 
filha Berta, na Velha. Fazia muito calor, 
mas todos passaram bem. Domingo, 25 de 
março, viajamos de ônibus a Indaial para 
assistir ao sepultamento de Fritz Müller, 
ocasião em que, juntamente com os Srs. 
Franke e Freitag, cantamos a canção Fahr 
wohl du Lenzesmorgen / Parte feliz na manhã 
de outono. Foi a nossa última homenagem 
àquele prezado amigo. (NT: não é o sábio 
naturalista, mas sim um sobrinho dele). 
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Na Páscoa de 28 fizemos um passeio a pé 
até Wolfram e Beims, na Velha. Tomamos café 
com Berta. Chegou a Festa do Espírito Santo. 
Josef e Berta vieram nos visitar, juntamente 
com a Sra. Abraham Fouquet. 

Era também aniversário desta senhora. 
Comemos churrasco na Wolfsschlucht. Foi um 
ótimo dia. 

Dia 29 de abril a 8ª Festa dos Cantores 
de Taquaras, bem acima da Hammonia, onde 
tudo estava festivamente decorado para 
nossa recepção. Mesmo assim aconteceu um 
pequeno aborrecimento, pois boa parte dos 
presentes se retirou para o baile que acontecia 
no salão Zierholz. A 20 de maio tivemos a 
consagração da bandeira do Liederkranz, na 
Velha. Esta bandeira nos deu muito trabalho 
com o bordado e os laços. Às 9 horas, com a 
canção Neim Müherlein war gut / Minha mãezinha 
foi boa, obtive o primeiro prêmio. A festa 
foi animada e boa. O coro misto de Altona 
foi fundado como coro de igreja em 1928. 
Com a diretoria da comunidade evangélica 
fui à procura de interessados em cantar no 
coro. Em companhia do Sr. Louis Probst, 
convidamos senhoras e cavalheiros para 
participar. Assim foi possível fundar também 
um bonito coral de igreja. A primeira reunião 
foi a 1º de junho, no Teutonia. Os cantores 
eram: H. Bieging, Presinger, Leo Probst e 
Frank. As cantoras: duas Hennigs, Parucker, 
Pelzmann, Srta. Bieging e Lilli Schmidt (mais 
tarde vieram mais cantores e cantoras).  

A 18 de junho aconteceram novas 
enchentes. As águas chegaram a alcançar 
meio metro a menos do que a de 1927. Não 
tivemos aulas naqueles dias. No Salto, as 
águas eram turbulentas. Às 4 horas fui de 
trem até o centro de Blumenau. Andei de 
canoa. Domingo, dia 29 de julho, aconteceu 
o lançamento da pedra fundamental da 
Igreja de Altona. Houve apresentação do coro 
misto e, infelizmente, a despedida do Pastor 
Schroeder. Foi uma linda e animada festa.

Passeio ao Spitzkopf

No dia 9 de agosto de 1928 resolvemos fazer 
um passeio ao Spitzkopf. Viajamos em direção 
à atraente montanha, eu e minha esposa, o 
velho Würges, August Franke, Baiker e sua 
irmã, Josef e Berta. Foi a concretização de um 
longo desejo. Seguimos todos alegres e nos 
hospedamos no pequeno hotel que existia na 
subida do Spitzkopf, pertencente ao Sr. Gustav 
Graeser. De lá seguimos um caminho que 
nos levou até o moinho do Sr. Faht. 

Depois atravessamos o Goldbach e, na 
margem esquerda, com muitas curvas, 
seguimos estrada acima até 500 metros de 
altura, onde encontramos uma choupana 
e também árvores frutíferas. Naquele local 
almoçamos e, após, seguimos por uma picada 
através de uma maravilhosa floresta, por mais 
duas horas. Infelizmente a neblina era tão 
intensa que o caminho até o pico quase não 
pudemos atingir. Encontramos lá em cima 
a Sra. Grossweiler (da casa de rádios) e uma 
enfermeira da cruz vermelha. Depois de uma 
agradável permanência lá em cima, retomamos 
a descida cedo, chegando até o hotelzinho, 
cansados do passeio. No dia seguinte, todos 
estavam com os ossos doídos e com tosse. Nos 
dias que seguiram após aquela bela excursão, 
nosso trabalho foi pintar, bronzear molduras, 
pintar móveis de cozinha e outros e ainda 
algum trabalho de jardim. As chuvas voltaram 
a provocar enchentes a 15 de agosto. Às 2 
horas fui de trem a Blumenau, acompanhado 
de Jennrich e Persuhn; andamos de canoa.

A 17 de setembro novas chuvas, os rios 
transbordaram, mas resultou em poucos 
estragos. Deste mês até novembro, trabalhei, à 
noite, sempre até muito tarde, na documentação 
para o Instituto Alemão de Estrangeiros de 
Stuttgart. Enviei a documentação das 
sociedades Teutonia, desde 1893 até 1928, da 
escola Altona, construção da escola desde 1907 
até 1928, da Sociedade de Cantores Eintracht, 
desde 1914 até 1928, e do Sangerverein, de Itajaí, 
desde 1916 até 1928. O Instituto agradeceu 
muito pela documentação recebida. 

No dia 16 de dezembro, começamos a 
preparação para a festa escolar, com teatro. 
Dez dias depois realizamos o passeio dos 
cantores até Cabeçudas. Houve muito banho 
de mar, saboreamos ótima comida no Zwoelfer 
e tudo correu bem. No Ano Novo, foi feito 
um passeio a pé até a Velha. Fez muito calor. 
O primeiro concerto com o novo coral deu-se 
em 29 de setembro de 1928, no Teutonia. Dia 
11 de novembro fizemos um alegre passeio a 
Passo Manso, no Salão Pfützenreuter.

1929

No dia 1º de janeiro, depois da missa, 
reunimo-nos na varanda do Hotel Seifert, para 
saborear um chope gelado com Josef, meu 
genro. Depois fizemos um passeio até o “vale 
dos lamentos”, no Bom Retiro. Fazia calor. À 
noite, no salão Würges, fomos a um discurso do 
Exército da Salvação, em Altona, onde o marceneiro 
Gernhard quis se fazer de interessante. 

A 8 de janei ro rea l izou-se o ba i le 
carnavalesco nos salões do Teutonia que 
estava lindamente decorado. Domingo, 13 
de janeiro, na companhia do Sr. Jennrich, 
visitamos o nosso bom e velho amigo August 
Franke, no hospital, o qual, infelizmente, 
faleceu no dia 22 de fevereiro seguinte. 

Os cantores, num coral misto, prestaram-
lhe a última homenagem. August Franke 
representava um pouco da velha Altona. Era 
ótimo contador dos episódios históricos e 
excelente pessoa, a quem todos estimavam. 

Na Páscoa de 29, fizemos como todo 
ano um longo passeio ao Weissbach, Encano 
e até Schroeder. Almoçamos e regressamos 
pela Velha, e, desta vez, tivemos que andar 
mesmo, pois não encontramos ninguém que 
nos desse carona. 

No Pentecostes de 29 estivemos com 
os escolares na inauguração da estátua do 
naturalista Dr. Fritz Müller, situada nas 
imediações da cervejaria Hosang.
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Chegada dos Russos

A 6 de julho, pela noite, um numeroso grupo 
dos assim chamados “russos”  hospedou-se 
no Hotel Würges, em Altona. Todos falavam 
alemão, pois sua descendência era alemã e 
dos alemães do Volga, que continuavam com 
seus usos e costumes trazidos de lá e, pela 
religião, eram menonitas. Por se negarem a 
prestar serviço militar devido à religião que 
professavam, eram perseguidos. Fugiram 
por Stelin e alguns foram enviados pelo 
governo alemão ao Brasil. Falamos com 
alguns deles e nos surpreendemos pelo 
silêncio e bom comportamento que reinava 
na hora das refeições. Antes eles rezavam 
ou apenas cantavam uma de suas canções 
típicas. Reinava a mais perfeita ordem no 
salão do hotel, que virara dormitório. Um 
pastor menonita os acompanhava; eram 
cerca de 200 pessoas entre homens, mulheres 
e crianças. No dia seguinte, seguiram de trem 
até Hammonia e foram estabelecidos em Dona 
Emma. Trabalharam muito, erguendo casas 
de madeira com paredes duplas e fogões a 
carvão. Porém, ouvia-se dizer que a terra 
não lhes agradava, porque era muito pobre 
em comparação com a terra rica em camada 
de húmus do vale do Volga. A 6 de agosto, 
uma terça-feira, conduzidos pelo caminhão 
Hasse, f izemos uma boa viagem até a 
Subida, onde a natureza torna-se romântica 
e sobressai o morro Pelado. A subida é 
íngreme até o hotelzinho de madeira onde 
se vê perfeitamente o encontro dos rios do 
braço do Sul e do braço do Norte. Então 
uma longa e monótona viagem nos levou 
até o destino, que era Matador, onde um 
conhecido comerciante, o Sr. Smarovsky, 
tinha a sua casa comercial. Fomos muito 
bem recebidos e também pernoitamos ali. 
Passamos agradáveis horas da noite. 

Na manhã seguinte, visitei as plantações 
deste senhor, cujo terreno era medíocre 
e na maior parte lamacento. Inspecionei 
seu harmônio e o adquiri para o uso na 
nova igreja de Altona. Ao meio-dia, segui 
de carroça até a Subida e de lá com o trem 
até em casa. N. B. – A diretoria da igreja, 
através do Sr. Gustav Persuhn, ficou muito 
satisfeita com a compra do harmônio, no 
qual eu, muitas vezes, executo as músicas 
convenientes. Dia 8 de setembro realizou-se 
uma grande festa na igreja. Foi inaugurada a 
nova construção com órgão e canto. À tarde 
houve festa popular e à noite, apresentação 
variada de sociedades com cantos e récitas. 

No dia 21 de setembro, no salão Teutonia 
homenageamos o velho amigo P. C. 
Feddersen, por ocasião dos seus 50 anos de 
imigração (chegara a Blumenau no ano de 
1879). Os cantores da Sociedade Eintracht, 
prestaram-lhe a homenagem. O final de ano 
de 1929 passamos com nossos vizinhos e a 
família Ritter, numa agradável tranquilidade, 
em nossa casa, conversando até uma hora da 
madrugada.

1930

O mês de janeiro de 1930, devido ao intenso 
calor, passei todo em casa, sem passeios. 
Escolhi e classifiquei para o velho Jennrich, 
cerca de 800 moedas de todo o mundo, 
sobre tabuletas forradas de veludo. Ficou 
muito bonito e principalmente interessante. 
Jennrich ficou satisfeito e demonstrou seu 
agradecimento através da oferta de uma 
caixa de cerveja. No dia 1º. de março houve 
eleição para Presidente da República no 
Teutonia. Persuhn, Gestwiky e eu, estivemos 
controlando, dando de vez em quando um viva 
a Getulio Vargas, o que provocou uma reação 
e admoestação de Feddersen que era contrário, 
pelo que infelizmente, mais tarde, pagou muito 
caro... Domingo, dia 11 de maio, aconteceu 
grande Festa dos Cantores em Blumenau. 
Disputaram-se muitos prêmios. O coro misto 
ganhou a taça e troféu. Eintracht e Liederkranz 
ganharam iguais, para descontentamento do 
último. Sempre houve mal entendidos com 
estas competições. Na sequencia houve festa 
de cantores do Eintracht em Altona, por ocasião 
da visita dos brusquenses. No Hotel Würges foi 
festejada uma noite alegre com muita cerveja. 
Na manhã seguinte, com as cabeças ainda 
pesadas, fizemos um passeio ao Saltowerk e 
depois seguimos para Passo Manso, a fim de 
cantar e naturalmente beber cerveja. Depois 
houve uma comovente despedida. Maravilhosa 
foi a festa pela visita dos brusquenses a 14 de 
junho, que recepcionamos de ônibus e música 
no jardim público e os conduzimos até o Hotel 
Wurges. No Teutonia, à noite, aconteceu a festa 
principal. 

Passeio a Florianópolis

À uma hora da madrugada, dia 1º de agosto 
de 1930, partimos de ônibus com destino a 
Florianópolis. Estávamos eu e o Sr. Würges. 
Passamos por Camboriú, beirando a praia 
e fizemos a primeira parada em Tijucas, a 
segunda em Biguaçú. 

Atravessamos a longa ponte Hercílio Luz. 
Anoiteceu, jantamos no Club Germania, onde 
o filho do Würges era gerente. Depois, a pé, 
ainda com Würges, fomos até a residência da 
Sra. Fouquet Abraham, onde fomos recebidos 
atenciosamente, passando algumas horas em 
excelente conversa. Depois fomos dormir 
em confortáveis camas. No dia seguinte, 
a Sra. Fouquet Abraham nos levou até a 
Lagoa N. S. da Conceição para conhecermos 
as maravilhosas dunas. Almoçamos num 
restaurante local e, ao anoitecer, regressamos. 
À noite fomos fazer um passeio com o Sr. F. 
Fouquet até a Praça. É preciso ir pelo menos 
quatro vezes a Florianópolis para conhecer 
bem a cidade. No dia seguinte, 4 de agosto, o 
vento forte e a chuva, infelizmente chegaram, 
depois dos belíssimos dias de sol. Fomos com 
o ônibus circular até São José, no continente, 
onde o Sr. Busch t inha também uma 
fábrica de fósforos. No dia seguinte, depois 
dos agradáveis dias de estada na capital, 
regressamos a Blumenau, partindo de lá às 4 
horas da tarde. Consagração da bandeira de 
Pomerode a 31 de agosto de 1930.

Novamente no Spitzkopf

Mais uma vez programamos um passeio 
ao Spitzkopf. Isto aconteceu no dia 6 de 
setembro de 1930. Os Srs. Winterberg e 
Walter Thomsen, com as Sras. Baeker, 
Schmidt e Thomsen também foram. Fomos 
alegremente recebidos lá pelos Srs. Otto Huber 
e Scheidemantel, assim como pelas esposas 
que lá estavam instaladas. Passamos uma noite 
alegre, com um pouco de álcool e cigarros. 
Mais tarde ainda chegou o Sr. Gustav Graese 
e cantamos até tarde. No dia seguinte, bem 
cedo, fomos até o pico do morro. 

O dia estava claro e, assim, t ivemos 
uma vista espetacular. Por volta das 4 da 
tarde retornamos. No Hotel Graeser nos 
abastecemos para o regresso. 

Domingo, dia 5 de outubro, eclodiu a 
revolução no Brasil. Até quarta-feira tivemos 
um ambiente nervoso e carregado. As escolas 
estiveram fechadas. Feddersen mudou-se. 
No dia 10 de outubro chegaram as primeiras 
tropas de Vargas. Todos se comportaram 
muito bem. Ocorreram dias tensos até sexta-
feira, dia 24 de outubro. Seis trens lotados 
com gaúchos passaram por Altona. Todo 
dia passavam pela cidade carros cheios de 
soldados. Notícias da revolução informavam 
que o Rio de Janeiro havia aderido, tendo São 
Paulo aderido somente dia 25 de outubro. 
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Getúlio Vargas, enfim, era o presidente. 
Neste ambiente revolucionário, nada mais 
fizemos a não ser pintar, escrever e trabalhar 
no jardim.

1931

Em 1931, foram reiniciadas as costumeiras 
viagens à praia. Assim, fomos a 4 de janeiro 
com os cantores para Camboriú. Às 9 horas 
tomamos banho de mar, depois fizemos a 
merenda na praia. 

Passamos o dia todo na praia e regressamos 
à noite. No dia 19 de janeiro registrou-se 
a passagem dos 36 anos de fundação da 
Escola Altona. No dia seguinte reiniciamos 
as aulas com 111 crianças. Fazia muito calor. 
Domingo de Páscoa, 5 de abril, encontramos 
parceiros para um longo passeio até Encano. 
O Sr. Kel e esposa foram juntos. Um 
maravilhoso piquenique foi efetuado às 
margens do rio. Depois fomos até Schroeder, 
para após, seguirmos pelo ribeirão da Velha. 
Na casa de um colono tomamos café. 

Foi um longo caminho até Blumenau. 
Todos ficaram cansados, mas ninguém se 
arrependeu. A nossa escola completou 25 
anos de funcionamento. Foi elaborado um 
vasto programa comemorativo e trabalhamos 
muito antes da missa, que abriu os festejos. 
Depois se realizaram campeonatos e festa 
popular. À noite, houve canto, poesias, teatro, 
etc. A arrecadação foi muito boa. Domingo, 
17 de março, foi consagrada a bandeira da 
Sociedade de Cantores de Altona. A festa foi 
cerimoniosa e o Sr. C. R. Koehler pronunciou 
palavras muito bonitas e inspiradas. Também 
se referiu à minha esposa com palavras de 
reconhecimento. Houve apresentações de 
corais e canto, música, até as 2 horas da 
manhã. No ano de 1931 aconteceu outra 
enchente. Foi no dia 1º de maio, quando 
fomos ver as águas turbulentas. 

Dia 7 de maio tivemos a consagração da 
bandeira nacional nos salões do Teutonia. Foi 
a última bandeira por nós confeccionada. 
Ao todo, foram 13 bandeiras de Sociedades 
bordadas em seda ou veludo por minha esposa. 

J. Janzen, 1940

Praia entre Itajaí e Cabeçudas.
Strand zwischen Itajaí und Cabeçudas.
Acervo / sAmmlung  J. PelzmAnn
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Eis a relação: 1. Sociedade de Canto Lyra-
Indaial (de veludo, 200 mil réis); 2. Sociedade 
de Caça e Tiro Bela Aliança (320 mil); 3. 
Sociedade de Ginástica Neue Berlin (500 mil); 
4. Sociedade de Caça e Tiro Sandbach (300 
mil); 5. Gemüthichkert Blumenau (550 mil); 6. 
Sociedade Caça e Tiro Indios (de veludo, 620 
mil); 7. Sociedade de Caça e Tiro Indaial (720 
mil); 8. Sociedade de Caça e Tiro Hammonia 
(de tafetá, 750 mil); 9. Sociedade de Caça e 
Tiro Massaranduba (750 mil); 10. Sociedade 
de Canto Gaspar (720 mil); 11. Sociedade 
Unterhaltung (recreação) Massaranduba (550 
mil); 12. Liederkranz Velha (de tafetá, 700 mil); 
13. Saengerbund Itajaí (1 mil e 400 réis). Dia 24 
de junho, dia de São João, fizemos com as 
alunas um passeio ao Schweinerücken. A subida 
fizemos em duas horas e ficamos uma hora lá 
em cima. Felizmente todos regressaram bem. 
Isto é sempre uma satisfação para o professor, 
por causa da responsabilidade. Depois de 
muito trabalho no jardim, rancho e galinheiro, 
em nossa casa, fizemos um novo passeio. 
Desta vez foi em companhia de Jennrich. 
Fomos a pé pela margem até Blumenau. Este 
caminho é quase deserto, existindo apenas 
alguns ranchinhos de negros, enquanto que 
o resto é floresta. Foi muito interessante a até 
agradou a Jennrich. No dia 18 de setembro, 
aconteceu mais uma enchente. As águas, desta 
vez, estiveram mais altas do que a enchente 
anterior. Estivemos vendo as águas no Salto. 
Na reunião regional no Salão Würges, a 14 de 
dezembro, a atual diretoria entregou o cargo. 
Peter Christian Feddersen foi aclamado 
“Presidente de Honra” e, como “Dirigente de 
Honra” o Dr. Pape, novo Presidente, e Heinz 
Geyer, o Dirigente oficial.

1932

As fest iv idades do Espír ito Santo 
aconteceram na igreja de Blumenau. Havia 
muitas barracas nas quais se vendiam 
cerveja, o que fez com que resultasse muita 
gente embriagada. Estas festas “cervejadas” 
acontecem muito, e são promovidas 
anualmente pelas igrejas. O próprio Padre 
Stanislau pronunciou-se contrário a estas 
festas. Dia 22 de maio realizou-se uma grande 
exposição agro-pecuária em Neue Berlin. Fui 
à exposição na companhia do Sr. Jennrich. 
Tudo teria sido muito agradável, não fosse a 
forte chuva e vento que até causou o desmonte 
de algumas barracas. P. Protze, o gerente da 
Sociedade Teutonia, faleceu. Como era nosso 
companheiro na Sociedade de Canto, nós lhe 

oferecemos, no cemitério de Salto, uma canção 
como despedida. Dia 1º de agosto realizamos 
o 4º. passeio ao Spitzkopf. Era férias e nós 
fomos até a cabana onde o Sr. F. Hasse e o Sr. 
Schwabe estavam trabalhando na ampliação 
da velha casa. Infelizmente o tempo não 
ajudou. Na manhã seguinte fui ao pico. Uma 
vista panorâmica maravilhosa. Às 2 horas da 
tarde iniciei a descida até a fábrica e depois 
segui de carro. No dia 10 de agosto passeei 
de bicicleta em companhia do meu genro 
Josef e fomos até Groeser. O Sr. Schwabe era 
proprietário do velho rancho, a 500 metros 
de altura.

Primeiro avião

Dia 5 de maio de 1932, aterrissou o primeiro 
avião no aeroporto de Altona, nas terras do 
colono Boettger. Muitas pessoas, inclusive 
toda a nossa família, foram ver de perto o 
aparelho. O avião fez durante todos os dias 
seguintes vôos panorâmicos sobre a cidade, 
cobrando 10 mil réis por pessoa. Para nós, 
infelizmente, era um preço muito alto, embora 
coragem não nos faltasse. Dia 4 de setembro 
fizemos nova subida ao Spitzkopf e desta 
vez fomos até o rancho do Sr. Fekelmann, 
100 metros mais acima do “nosso”. O Sr. 
Graßmann estava em minha companhia. Dia 
12 de setembro fomos à Câmara Municipal 
acertar a venda de nossa casa e do terreno 
ao Sr. Gernhardt. Compramos do Sr. Bruno 
Schreiber a colônia no Spitzkopf com 160 
morgen. Agora, com todas as forças, queremos 
construir ali o nosso tão sonhado paraíso. 
Precisamos limpar a floresta e construir nova 
casa. Domingo, dia 25 de setembro, com 
uma carroça cheia de madeira, viajamos do 
Auerbach até o moinho na Garcia e de lá o Sr. 
Faht encarregou-se de transportar o material lá 
para cima. Subimos com bom tempo e fizemos 
um churrasco. Visitamos o Sr. Fekelmann 
que, dentro em breve iria se mudar. Assim, 
ficarei com minha esposa completamente só 
ali no Spitzkopf. Na terça-feira 4 de outubro, 
terminou a revolução, para alívio de todos. 
Voltamos a residir na própria escola, pois 
havíamos vendido a casa. Em fins de outubro 
levei novo carregamento de material até o 
moinho do Sr. Faht, onde fui sozinho. Fritz 
Hasse já estava trabalhando na construção do 
rancho. Trabalhei bastante com ele. A água 
aqui é límpida e fresca. Nós a transportamos 
por canos para dentro da casa. Regressamos 
ao entardecer. Pernoitei em casa do Sr. Hasse. 
Quarta-feira chegou minha esposa com novo 

carregamento. Inspecionei toda a redondeza e, 
à noite, caí exausto na cama. Os 160 morgen de 
terra da colônia ficavam a 500 metros de altura. 
Maravilhosamente situada entre morros. Um 
límpido riacho. Antes de mim pertencia ao 
Sr. Schreiber, um alemão, e antes deste a um 
certo Sr. Effenberger, que, devido a febre, 
abandonou a região. Há 20 anos passados 
havia ali um italiano. Eu agradecia diariamente 
o belo trabalho feito por ele. Árvores frutíferas 
de muitas qualidades encontramos ali. Só 
precisavam ser limpas e tratadas, o que exigia 
de nós um grande trabalho e também despesas 
para com os rapazes que nos auxiliaram no 
trabalho, nos anos de 1933 a 1934, antes de 
nos mudarmos definitivamente para lá. No 
dia 2 de novembro houve apresentação do 
coral Altona na igreja do nosso lugar. A 18 de 
dezembro tiveram início as férias. Seguí para o 
Garcia, carregado de material. Era um trabalho 
cansativo, porque cada tijolo tinha que ser 
transportado desde a casa do Sr. Riedel até a 
minha, por quase meia hora. Natal de 1932. 
Fomos a pé até a casa de minha filha, na Velha. 
Foi muito agradável a cerimônia natalina 
naquela noite, com a família reunida. No 
segundo dia de Natal houve festa escolar com 
cantos, poesias, teatro, ginástica e brincadeiras 
recreativas.

No dia 27 de dezembro realizamos mais 
uma subida ao Spitzkopf. Fomos de carro 
até Lages. No sopé da montanha, Marie 
começou a subida sozinha e eu segui com o 
Sr. Schwemle mais tarde. O carregamento era 
pesado. Mas chegamos bem. No dia seguinte, 
iniciamos a construção do fogão e do forno 
e, à noite, Schwemle regressou para casa. Nós 
ficamos para limpar o terreno e os pés de café. 

1933

Ano Novo de 1933. Festejamos sozinhos no 
meio da floresta, com milhares de vagalumes 
nos cercando. Silenciosamente nos despedimos 
do ano velho e, para nós, começava uma nova 
vida. No dia seguinte, chegaram Berta, Josef 
e Schwemle, trazendo grande carregamento 
de mantimentos. Comemos alegremente e 
conversamos muito. Praticamos tiro ao alvo e 
visitamos o Goldbach / Riacho de Ouro. Depois 
da partida da visita, ficamos até o dia 16 de 
janeiro sozinhos, eu e Maria. Trabalhamos 
muito, até que um mal estar nos obrigou a 
descer. Era febre. Dia 23 de janeiro tiveram 
início as aulas, com 91 crianças. Logicamente 
que este ano muitas vezes fomos ao Spitzkopf 
para verificar se tudo estava em ordem. 
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O Sr. Fekelmann, que morava um 
quilômetro acima, mudou-se. Viktor Schleiff, 
do Urwaldsbote, comprou a casa, mas raramente 
ia até lá. Quando nos visitava, era alegremente 
recebido. Domingo, dia 14 de maio, fomos 
ao enterro do Diretor da escola, o Sr. Probst. 
Depois, de carro, regressamos para Blumenau, 
onde acontecia o encontro das Sociedades 
de Cantores na Casa dos Atiradores. O jardim 
estava muito bem decorado. Cantamos muito, 
bebemos e comemos à vontade. 

A festa decorreu na maior harmonia. 
Espírito Santo de 1933. Marie, eu, Renatte 
e o cachorro “Bello”, fomos de carro até 
Graeser. (“Bello” não suportava viajar de 
carro porque enjoava). Fizemos a subida do 
Spitzkopf com os Srs. Hasse, Scheidemantel 
e esposas, Augsburg, Josef, Berta e Bubi. 
Natureza maravilhosa. Chegamos bem. O 
regresso fizemos sob chuva torrencial.

Sábado, 8 de julho, festa dos 19 anos de 
fundação da Sociedade dos Cantores, no Salão 
Teutonia. Cantei solo, com acompanhamento 
da orquestra de Rüdiger. Dia 27 de julho fomos 
com a nossa charrete até a Velha, para comprar 
uma nova charrete. Nas férias de agosto, a 
subida ao Spitzkopf foi muito difícil e Marie 
teve de regressar logo, por causa da febre. 
Ela regressou com o Sr. Schleret, Diretor do 
Salto Werk. Berta e Anne Steierlein estavam 
de visita. Dia 26 de agosto, enterramos meu 
amigo Kübel em Altona. Depois da cerimônia 
de sepultamento, fomos com os cantores 
para Brusque, onde festejamos os 27 anos 
de fundação da Sociedade local. Tudo correu 
bem.

Dia 27 de setembro houve reunião dos 
professores. O acontecimento foi marcado 
com uma grande recepção no Frohsinn, com 
muitos discursos, dos quais uns aproveitáveis 
e outros que teria sido melhor nem fazer. 
Foram discutidos problemas de professores, 
pagamentos, etc. A despedida foi festejada 
na varanda do Seifert, onde tive oportunidade 
de conversar com o Sr. Doetzer, que havia 
conhecido em Curitiba, em 1913, assim como 
o Sr. Rauschmann. Sábado, 8 de outubro, 
viajei a cavalo até a Garcia. Chovia muito 
e era realmente difícil a caminhada. Os 
rios começaram a transbordar e tornou-se 
impossível ultrapassá-los onde não havia 
ponte. Abandonamos o cavalo em lugar 
seguro e, sob chuva torrencial, continuamos 
a pé. Assim, esta viagem ao Spitzkopf não foi 
tão agradável e precisamos partir cedo para 
podermos passar os rios que logo aumentaram 
de volume. Nas bodas de ouro do velho 

companheiro Louis Boettger, na Colônia, 
estivemos presentes. Foi uma grande festa 
nas imediações do aeroporto. Em 28 de 
outubro participamos da festa da NSDAP, 
para a coleta de inverno. Véspera de Natal. 
Passamos na casa dos Steierlein, na Velha. 
Fizemos a viagem de charrete e passamos 
agradáveis horas juntos. Alegramo-nos com 
os milhares de vagalumes que nos cercavam. 
Uma tranquilidade imensa. Trouxemos boas 
conversas e cerveja.

1934
Domingo, 4 de março, o Sr. Hasse chegou e 

ainda nos encontrou dormindo. Com grande 
barulho nos acordou. Pulamos da cama e, 
depois de um rápido café, partimos para 
nossa caminhada de exploração. O Sr. Hasse 
foi nosso guia e explicava-nos sobre plantas 
e árvores, como também sobre insetos, 
folhas, espinhos e madeira própria para 
fabricar um cabo de martelo e também para 
fazer setas, assim como folhas de palmeiras 
para cobertura de casas. Numa toca que 
encontramos, senti um cheiro apodrecido. 
Ele disse-nos que lá se encontrava uma 
cobra dormindo, depois de ter devorado um 
animal. Levamos 4 horas na caminhada. 
Sem o auxílio do Sr. Hasse nós nos teríamos 
perdido. Chegamos bem em casa, mas muito 
cansados. Domingo, 18 de março, partimos 
todos de bicicleta. Fazia um calor terrível. 
Paramos na Confeitaria Eimer para um bom 
café e refresco. A segunda parada foi na casa 
do Sr. Graeser. A trovoada estava formada e 
aproximava-se. Começou a chover pesado e 
trovões nos cercavam. Molhados até os ossos 
chegamos à nossa casa. Fomos dormir cedo. 
O Sr. Hasse veio no dia seguinte bem cedo 
com três homens para iniciar a construção 
da estrada com uma nova picada. Colhemos 
as primeiras ervilhas e os primeiros figos. 
Partimos de regresso, em bicicleta e chegamos 
em casa muito enlameados. Dia 14 de abril, 
com ótimo tempo, segui de trem junto com os 
cantores até a Subida e de lá até Sudarim / Rio 
do Sul . Pernoitamos no Hotel Brattig e no dia 
seguinte, domingo, visitamos as duas igrejas, 
cantamos e comemos um delicioso churrasco. 
Todos viveram momentos alegres e felizes. 

No dia 20 de abril eu e Marie partimos a 
cavalo à 1 hora da madrugada, rumo à casa 
no Spitzkopf. Foi uma jornada triste. Passamos 
sede. Marie, logo ao chegar, foi para a cama. 
Comecei a limpeza da casa. Às 7 horas, 
chegaram Faht e Jakob trazendo cerveja e leite. 

Depois do café partimos para o lago, 
onde Hasse havia preparado uma excelente 
picada, limpando os arredores. É um lugar 
maravilhoso. Retornamos para casa mais 
tarde, porque lá nos esperava o trabalho. 
Precisávamos limpar as bananeiras, os pés 
de café, etc. Ao meio dia, tomamos uma 
boa sopa para fortificar com bananas de 
sobremesa. Depois de uma hora de descanso 
no banco, atrás da casa, tomamos um bom 
café de nossa propriedade. Visitantes estavam 
chegando e entre eles o Sr. Hasse. O céu 
estava nublado, mas não choveu. Domingo, 
21 de abril. Eram 7 horas quando ouvimos 
vozes que nos chamavam. Eram Berta, Josef 
e Bubi. Que alegria! Também chegou o Sr. 
Schwemmle. Primeiro tomamos um café 
gostoso em conjunto. 

Depois fomos ao lago. Mais tarde, Josef 
e Schwemmle seguiram morro acima para 
caçar. Regressaram de mãos vazias. Ao meio 
dia foi servido um prato de Kuteln / bucho, 
que Marie trouxera. Em feliz comunidade 
permanecemos até às 4 horas da tarde, e 
era chegada a hora de partida. Começamos 
a descida. Berta e Josef e mais os visitantes 
regressaram de carroça. 

Nós seguimos de charrete. Muito nos 
aborreceu a poeira que os motoristas faziam 
com seus carros. Sentíamos como que 
sufocados depois do ar puro que havíamos 
respirado. Um luso-brasileiro, chamado 
Pedro, residia na Garcia e trabalhava numa 
roça em terreno do governo. Todo dia tinha 
de subir o Spitzkopf para chegar ao local do 
trabalho. Como nós o conhecíamos como 
uma pessoa honesta e de boas maneiras, 
oferecemos-lhe nossa casa para morar, o que 
ele aceitou agradecido e nós ficamos também 
satisfeitos por saber que nossa casa não estaria 
tão abandonada a partir de então. 

Ele mudou-se para lá a 22 de abril. Pedro 
sempre nos ajudava onde fosse preciso. 
Ganhava seu dinheiro, trazia nossas coisas 
desde a casa de Riedel e cuidava de nossa 
plantação de cana, feijão e aipim. Nós 
gostávamos muito dele. Morou quatro anos 
conosco até o dia que adquiriu um pedaço de 
terra. Dia 1º. de maio fizemos a loucura de 
empreender um passeio de bicicleta ao bairro 
de Fortaleza, depois Fidelis, Itoupavazinha, Testo 
e, no retorno, pelo Weissbach, e dali até nossa 
casa.  Foi cansativo, mas bonito, porque 
conhecemos muita gente nova. Dia 10 de 
maio. Ontem, depois das aulas, fui de bicicleta 
até a casa no Spitzkopf. Encontrei tudo em 
ordem. Fazia muito frio. 
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Bem cedo, na manhã seguinte, chegaram 
os primeiros visitantes, Sr. Gasswerber e 
Augsburger. Tomamos café juntos e depois 
eles seguiram adiante.  Em seguida chegaram 
os ginastas Koehler e Boettig, Brand, Kleine, 
Sutter, Berner, Max Hertel e Schmied. 
Ninguém passava pela nossa casa sem tomar 
café. Otto Berner e August regressaram 
porque se sentiram cansados com a subida. 
Ficaram conosco e visitaram nossa plantação, 
a lagoa e a cascata, onde refrescamos algumas 
garrafas de cerveja. Todos se sentiram bem. Às 
8 horas todos regressaram e nós também nos 
preparamos para o retorno. 

Dia 19 de maio. Novamente no Spitzkopf. 
Muito t raba lho nos esperava. O Sr. 
Scheidemantel e sua esposa passaram também 
em direção ao pico. Durante o dia muitos 
visitantes também passaram, inclusive o Sr. 
Iten. À noite, estávamos sentados todos juntos, 
numa roda alegre e animada. Dia 7 de julho 
realizou-se a festa da Sociedade Eintracht. Pela 
primeira vez apresentaram-se corais. Todos 
gostaram muito. Dia 16 de julho aconteceram 
as bodas de ouro do casal Boettger. Diante de 
sua vila houve uma recepção calorosa. O jardim 
estava preparado para receber muitos visitantes. 
Quantidade incrível de cerveja foi consumida, 
além de verdadeiras montanhas de doces. 
Cantamos todas as canções preferidas do velho 
Boettger, até altas horas da madrugada. Dia 
23 de julho tivemos o encontro em Warnow. 
Pouca novidade. Dia 4 de agosto fomos ao 
Teatro Frohsinn, onde a poetisa Maria Kahle 
deu um recital. A mesma, em 1918, fez grande 
sucesso aqui na cidade; mas agora, por causa do 
comandante Eikoff, ficou “falada” e não trouxe 
nenhum benefício para os alemães daqui.

Dia 21 de agosto. Minha esposa fez a 
seguinte anotação no diário: “Terça-feira 
cedo fui de aranha até a Velha buscar Berta e 
seu Bubi e numa viagem tranquila seguinte 
fomos ao Garcia, até a casa do Sr. Faht, onde 
deixamos o cavalo. A subida foi ótima. 
Chegamos às 3 horas da tarde. Pedro estava 
colhendo laranjas. Depois do café fomos à 
roça de milho. As batatas também estavam 
bem. Tinha muitas formigas carregadeiras e 
não encontramos o ninho. À noite deitamos 
cedo. Na manhã seguinte, levantamos cedo e 
iniciamos o trabalho para o preparo de vinho 
de laranja. No outro dia, quarta-feira, foi um 
dia maravilhoso. Passamos horas junto ao lago. 
Depois almoçamos e colhemos couve-flor da 
nossa horta. No dia seguinte Berta foi buscar 
palmito e preparou conservas. Papai veio de 
bicicleta logo depois das aulas. Chegou às 3 

horas da tarde. Bubi corria pelas redondezas 
alegre e satisfeito. No dia seguinte, Berta, 
Bubi e Max voltaram para a cidade. Eu fiquei 
sozinha até terça-feira. Pedro era uma boa 
companhia, contava aventuras com animais 
selvagens e explicava alguma coisa que eu não 
conhecia. Na estrada que leva até nossa casa, 
o Sr. Hasse e mais três homens trabalham no 
alargamento para permitir também a subida de 
carros. Até agora tínhamos que carregar tudo. 
Deverá custar cerca de 100 mil réis, o novo 
caminho; mas valeu, porque ficou bem mais 
fácil a subida.” 

Dia 23 de setembro eu e minha esposa 
seguimos de carro aberto até Warnow, 
juntamente com os cantores, para a consagração 
da bandeira. Foi festa colona. Mas tudo muito 
caro e ofereciam pouco. À noite retornamos de 
trem. O Sr. Hasse está ampliando nossa casa 
no Spitzkopf. Todo o material foi transportado 
a pé até o alto. Ficou tudo muito bonito. 
Dia 1º de novembro. Fiz a subida sozinho 
levando uma cortadeira de trato na charrete. 
Foi muito difícil. A charrete virou duas vezes, 
uma vez bem perto do precipício, mas cheguei 
felizmente às 7 horas da noite, completamente 
exausto. No dia seguinte, quando estava 
ocupado no fogão, chegou Marie, de bicicleta. 
Almoçamos juntos e, à noite, muito cansados, 
fomos dormir cedo. Agora tivemos o trabalho 
de Pedro no acabamento da cozinha e da 
varanda. Tudo ficou muito acolhedor. No 
dia seguinte o tempo não estava bom e não 
pudemos trabalhar ao ar livre. No dia 3 de 
novembro partimos para a escola. 

Foram dias maravilhosos. Um grande e novo 
acontecimento teve no dia 6 de novembro 
quando cantamos na recém inaugurada Radio 
Clube de Blumenau. Nosso presidente Herbert 
Büging (da Câmara Municipal) e o engenheiro 
Kiel conseguiram esta apresentação. Muitas 
apresentações se seguiram nas mais diversas 
localidades. Minha última participação foi a 
25 de novembro de 1934, quando então nos 
mudamos para o Spitzkopf e o coro emudeceu. 
De 14 a 17 de dezembro, na visita a Blumenau 
do cruzado Karlsruhe, o coro voltou a atuar. 

Dia 21 de dezembro deu-se a despedida da 
escola, dos cantores e de tudo que em 22 anos 
chegamos a amar. Natal de 1934. Pela última 
vez fomos até a Velha, na casa de Berta. Foi 
uma noite muito agradável. Em fins deste ano 
de 1934, diariamente seguiam coisas para a 
nova casa. Móveis e os mais variados utensílios 
domésticos. As roupas pessoais, Marie e eu 
carregamos até o alto. Dia 28 de dezembro foi 
o dia definitivo de nossa mudança para a nova 

casa. Reinava um verdadeiro caos e tivemos 
muito trabalho. Mas estávamos felizes. Meus 
amigos, em Altona, estavam preocupados com 
a nossa permanência tão afastados de qualquer 
ajuda em caso de doença ou mordida de cobra. 
Mas nada nos convenceu. Medo não tínhamos 
e armas também não. Estávamos felizes em 
nossa nova propriedade, com duas vacas, 
alguns porcos, cachorro, gato, galinhas e o 
querido cavalo. Sempre estávamos ocupados 
com alguma coisa. 

A verdadeira permanência 
no Spitzkopf a partir de 35

A nova casa se parece com um castelo de 
fadas. Com um terreno suavemente inclinado, 
foi construída ao lado de alguns pés de 
tangerina. Do lado direito, murmurando, o 
riacho de águas cristalinas. 

A varanda tem bordas de madeira talhada 
e plantas ornamentais a enfeitam. A sala 
é também aconchegante com sua lareira 
e móveis rústicos típicos. A casa toda está 
cercada com madeira-de-lei. Atrás da casa, 
muito bem cercados, o chiqueiro, o galinheiro 
e a estrebaria. Vivemos felizes como num 
verdadeiro Eldorado. Dia 1º. de janeiro. Agora 
definitivamente instalados aqui, começa o 
trabalho de colocar tudo nos seus devidos 
lugares. Preparamos 65 garrafas de vinho de 
laranja delicioso! Terminamos ainda o que 
faltava da cerca e destruímos um grande ninho 
de marimbondos. 

Diariamente buscamos trato para as vacas e 
o cavalo. Inhame, folhas de café e aipim temos 
à vontade. A nossa vaca aprecia muito as folhas 
de amora, que é uma árvore que o velho italiano 
ainda plantou. Domingo, 6 de janeiro. Para 
nossa alegria, já bem cedo chegaram Berta, 
Josef e o casal Freiser, que trouxeram como 
presente um leitãozinho. Foi um alegre almoço 
e tomamos nosso vinho de laranja. Visitamos 
a plantação de milho, tiramos fotografias, etc. 
À tarde tomamos café na varanda. 

De 7 a 12 de janeiro trabalhei muito com 
o auxílio do Sr. Kiel na construção de uma 
vala. Cortamos na floresta alguns troncos de 
Granhuba para a vaca comer. Deparamos com 
um ninho de aranhas caranguejeiras que são 
asquerosas e perigosas. Atacaram-nos e, por 
isso, destruímos o ninho a tiros. 

O último encontro dos Cantores de Blumenau 
foi a 6 de junho de 1937. Foi muito bem 
organizado e programado, mas em todos os 
grupos participantes houve descontentamento 
com a distribuição dos prêmios. 
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Nós cantamos com 14 homens e o 
Liederkranz , de Blumenau, com 100. Assim, 
exigimos que não houvesse competição. 
Natal de 1937. Marie foi buscar carne. 
Seguiram-se os preparativos natalinos. De 
Berta e Bieging chegaram pacotes que à 
noite abrimos junto à árvore de Natal. Paula 
ficou encantada com tudo o que viu. 

No dia seguinte visitamos a famíl ia 
Jungbaner, onde fomos bem recebidos. 

No terceiro dia recebemos a visita de 
Viktor Schleiff que trouxe uma caixa de 
charutos, muitas novidades de Blumenau 
sobre os integralistas, os chamados camisas 
verdes, que pretendem “melhorar” o Brasil. 
O resto da semana estivemos ocupados 
com os trabalhos rotineiros. Véspera de 
Ano Novo. Marie foi buscar carne sozinha 
e eu fui ao encontro dela para ajudar a 
carregar as coisas compradas. Marie se 
ocupou com a costura e passou roupa. À 
noite descansamos lendo. De madrugada 
chegou até nós o barulho dos foguetes em 
Blumenau. 

1938
Ano novo cheio de trabalho. Dia 1º. veio 

visitar-nos o dentista Riedel, que é nosso 
vizinho, mais abaixo, mas que não mora 
permanentemente. Concretizei uma nova 
idéia: com o colono Müller, represamos 
um riacho, formando um lago, onde no dia 
24 coloquei 36 pequenas carpas, que nos 
deixaram muito contentes. Em pouco tempo 
estarão tão mansas que, ao bater na madeira, 
surgirão com a cabeça na superfície d’água à 
espera de comida. No dia 26 de fevereiro, eu 
e Marie fomos ao casamento de Ingo Labes 
com a Srta. Erhart. Foi muito agradável, mas 
Marie ficou doente e tivemos uma subida 
triste até em casa. Era a terrível febre que 
a atacara. Ela precisou descer por três dias 
até Blumenau onde a velha Sra. Winterberg 
a tratou. Agora começa a terrível época da 
febre. Terça-feira fui sozinho a Blumenau 
comprar Atebrina e entregar ao marceneiro 
200 quadros de aquarela. Voltei às 4 horas 
com Alfort. 

Blumenau, c.1935

Ponte sobre o ribeirão Garcia; Casa da 
Municipalidade. Praça Hercilio Luz, com 
presença de alguns soldados, início da 
campanha da nacionalização, com a chegada 
de Nereu Ramos e a queda dos Konder. 
Tomada de uma das janelas do Hotel Holetz.
Garcia-Brücke; Gemeindehaus. Hercilio-Luz-
Platz, mit einigen Soldaten, zu Begin der 
nationalen Bewegung nach Amtsübernahme 
des (Governeurs) Nereu Ramos und Fall des 
Konder-Clans. Besetzung eines der Fenster des 
Hotel Holetz.
Acervo / Sammlung  B. K. KAdletz
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Era uma linda noite de luar. Subi solitário 
até em casa. Mil fantasmas cercam-me, vozes 
estranhas se fazem ouvir, as enormes árvores 
e os pequenos arbustos transformam-se 
em imagens fantasmagóricas. É esta a 
impressão ao caminhar assim sozinho pela 
floresta. Felizmente cheguei a casa, onde 
tudo encontrei em ordem. Senti um alívio 
enorme. Uma pessoa que vive na cidade 
dificilmente me compreenderia. Páscoa de 
1938. As coisas não andam bem. Alguns dias 
passamos colhendo inhame e trabalhando 
na rotina diária. Sábado desci ao vale para 
comprar carne e quando voltei encontrei 
Marie ardendo em febre. Domingo de Páscoa 
foi péssimo. Marie continuou com febre, que 
nunca esteve tão alta. O Sr. Gaulke e esposa 
estiveram aqui. 

Segunda-feira nasceu um bezerrinho, que 
em circunstâncias diferentes, muito teria nos 
alegrado. Marie levantou assim mesmo às 4 
horas da madrugada e foi à estrebaria, onde 
encontrou a mãe e filho em boas condições. 
Para nosso espanto o bezerrinho era preto e a 
vaca branca. Terça-feira, após a Páscoa. Marie 
já está melhor e temos muito trabalho. Subi 
com o colono Müller para roçar o cafezal 
e fazer valetas para escorrer a água, etc. 
Segunda, dia 25, Marie esteve em Blumenau 
na casa de Berta, por causa da doença. Eu 
fui buscá-la e na subida fomos surpreendidos 
por uma terrível chuva, que para o estado 
de saúde Marie, não era nada bom. Dia 2 de 
maio, Marie e Paula foram até Sachtleben. 
São quase três horas de caminhada. Ela foi 
pagar a conta. Nós tínhamos que receber 
por dois porcos 180 mil e eles cobraram 
160 mil por nossas compras. Domingo 8 
de maio. Recebemos a visita dos Cantores 
Garciathal . Já na venda de Sacht leben 
ensaiaram, subiram cantando, deram vivas 
ao seu dirigente. Proporcionaram grande 
alegria a todos nós. 

O grosso diário é escrito agora mais 
detalhado, como comprovante de trabalho, 
sobre os inúmeros pequenos trabalhos que 
fazemos, mas é sempre o mesmo. Em 1º. 
de agosto levamos o porco até Sachtleben, 
onde vendemos por 65 mil. Plantamos 
milho por quase seis horas ao dia, 200 pés 
de cebolas, cenouras, etc. Ontem fui até o 
Faht buscar mantimentos, como farinha de 
trigo, sal, açúcar, etc. Isto tudo fiz ontem, 
sábado. Hoje, domingo, bela manhã, estamos 
sentados ao ar livre tomando café. À noite 
passamos lendo ou jogando tarok e xadrez. 
Em noites de lua cheia muitas vezes toco o 

violino e sonho. Neste ano de 1938 faleceu 
com 87 anos de idade outro amigo: Theodor 
Lüders, incansável e meticuloso arquivista da 
Prefeitura que nos deixou, em manuscrito, 
uma biografia incompleta do Dr. Blumenau.

1939
Dia 1º de janeiro. Na casa do Sr. Schleiff 

foram derrubadas todas as colméias por uma 
tempestade. Nós subimos para ver o estrago. 
O terreno cedeu, pois em volta das colméias 
foi preciso construir uma valeta com água 
para protegê-las das formigas. A pequena 
Paula voltou novamente para casa dos pais. 
Não era muito agradável para minha esposa 
ficar assim sozinha, quando eu precisava ir a 
Blumenau ou afastar-me de casa. Assim, a 3 
de janeiro, ela aceitou em casa um rapaz de 
10 anos de idade, filho do colono Schmeid, 
para ajudar no serviço. O mesmo também 
aproveitou para aprender conosco a ler e 
escrever, porque nunca tinha frequentado 
uma escola. O nome dele é Paul. Conversei 
com o Sr. Hasse sobre a construção de 
uma estrada melhor até o Spitzkopf, para 
a possibilidade de até trafegar pequenos 
carros até minha propriedade. Este senhor 
receou as despesas. Comecei então a fazer 
um mapa bem esclarecido com algumas 
aquarelas sobre como se apresentaria a 
futura estrada. Fui a campo, procurei todas 
as grandes firmas como Hering, Hoepcke, 
Gestwiki, Zadrozny, Rischbieter, Schmalz, 
etc. Muitos contribuíram. Depois de 14 dias 
em Blumenau e Garcia (não esquecer a Empresa 
Garcia), consegui a bonita soma de 3 contos. 
Assim, pude contratar 8 homens e com eles 
trabalhei incansavelmente nesta estrada de 2 
até 20 de janeiro.

Ali realizamos um trabalho perigoso, 
como remover rochas das paredes de quase 
8 metros e do lado esquerdo reforçar um 
muro de arrimo de 4 metros. Senti-me 
realmente feliz quando terminamos este 
trabalho sem que alguém se acidentasse. 
Também os operários se cansaram com este 
serviço. Outros trabalhos fizeram com que 
estes operários fossem embora. Com alguns 
colonos continuei a trabalhar no trecho mais 
fácil, até minha propriedade e um pouco 
além. Também devo registrar agradecimentos 
a 12 ex-alunos de minha escola que vieram 
para trabalhar espontaneamente comigo. 
Também a Câmara Municipal, sob o comando 
do Sr. Dierschnabel, forneceu operários que 
com dinamite, removeram uma enorme 

rocha. Assim, em meados de 1939, uma 
grande obra foi terminada e felizmente sem 
um acidente. Junho de 1939. Como sempre, 
limpo à foice o cafezal. 

Em minha companhia está nosso cão 
“Bello”. Repentinamente, aparece uma 
Jararaca; o cachorro a viu e também atacou 
a mesma, sacudindo-a violentamente, 
matando-a. 

Quando olhei para “Bello” vi que a pata 
dianteira estava inchada. A cobra havia dado 
o bote. Levei o cão para casa, mas ele já caiu 
enfraquecido, sangrando pelo nariz, orelhas 
e boca. Uma visão terrível, assim como seu 
sofrimento. Tudo fizemos para salvá-lo, 
mas nada adiantou. Alguns dias mais tarde 
tivemos que sacrificá-lo, livrando-o de seu 
sofrimento. Nestes dias fiquei com tanta raiva 
destas víboras que matei mais duas Jararacas 
no vale próximo.

Noite de terror motivada 
por uma Jararaca

Durante a noite sentimos um forte cheiro 
de apodrecido em nosso quarto. Procuramos 
em todos os lugares. Por fim encontramos 
o que procurávamos. O forte cheiro vinha 
detrás do guarda roupa. Afastamos o móvel 
e então caiu uma Jararaca morta no chão, 
que provavelmente caíra da janela, atrás do 
guarda roupa, fora imprensada e morrera. Na 
trepadeira em frente à janela provavelmente 
subira e chegou assim ao nosso quarto. 
Os galhos da trepadeira foram afastados, 
para que não ocorresse susto igual. A 17 de 
fevereiro nossa vaca teve um bezerrinho. 
Infelizmente tivemos de vendê-lo, pois não 
tínhamos condições de criá-lo. Páscoa, 9 de 
abril. Estamos um pouco melhor este ano 
do que no ano passado, isto é, sem febre. 
Recebemos a visita dos senhores Grosswiler 
e Iten com esposas. Tomaram café conosco 
antes de continuarem a subida. Nos últimos 
dias de abril estávamos novamente com 
febre, uma vez eu, outra vez Marie. Assim 
nos revezamos no tratamento mútuo, com o 
trabalho esperando por nós.  

O engenheiro Kiel, de Blumenau, que 
conhece bem o que significa estes ataques 
de febre, pintou em cores vivas a beleza 
atual da Alemanha, onde sua esposa já se 
encontra e ele iria logo também. Marie e eu 
resolvemos procurar o Consulado alemão, 
a 4 de maio, para pedir o preparo de papeis 
para o regresso à Alemanha. No dia 9 de maio 
fomos a Blumenau e o Dr. Pape nos forneceu 
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os respectivos atestados Médicos. Tomamos 
a difícil resolução de voltar à Alemanha. 
Voltamos para casa. Muito trabalho nos 
esperava, mas sempre estamos com febre. 
Este estado febril impedia que trabalhássemos 
com disposição. Dia 26 de junho, subimos 
pela última vez o pico, olhamos para a linda 
paisagem, e com lágrimas nos olhos nos 
despedimos de toda esta beleza. Dia 29 de 
junho fui ao Consulado, entrando com o 
pedido de regresso à Alemanha para o dia 31 
de julho de 1939. Tristemente volto para casa. 
A decisão nos enche em parte de alegria, mas 
também de tristeza, por precisar deixar este 
lindo lugar. Dia 11 de julho. Muita alegria 
tivemos quando chegou diante de nossa casa, 
de jipe, o Sr. Nienstedt e com ele também o 
Sr. Udo Schadrack. 

Nunca pensávamos que fosse possível 
subir esta estrada íngreme com um carro, 
mas agora já há 2 meses isto é possível com 
a nova estrada. Também veio muito bem o 
Sr. Isleb, da Velha, que subiu o trecho todo 
de motocicleta. Com um pouco mais de 
capital e trabalho a estrada ficará melhor, e 
assim nossos amigos do Spitzkopf, a partir da 
minha casa, poderão subir tranquilamente 
até o pico. Sabe-se que apenas com 3 mil 
réis e um enorme esforço, foi feita uma 
estrada. No dia 12 de julho o Sr. Hering 
Júnior comprou nossa bonita casa com 
todo o mobiliário, plantações, pomar, etc. 
Ainda chegam centenas de compradores de 
pequenos objetos que não pretendemos levar. 
Nosso gado é vendido rapidamente, porque 
está bem tratado. O cortador de trato, vendí 
ao Sr. Schleiff, minha espingarda e revólver 
ao Sr. Dfiffer. 

Tudo se desfaz com em sonho. Apáticos, 
nós nos entregamos ao destino. Chegou 
o dia 20 de julho. Recebemos as nossas 
passagens. Mais uma vez percorremos os 
bonitos lugares, sentamos nos bancos nos 
quais sonháramos. Chegaram os compradores 
Franz Hering e Meintënt. Eles prepararam 
um delicioso churrasco como despedida. É 
como a última refeição de um condenado. 
Então partimos, para Blumenau, dando 
adeus à linda floresta... No dia seguinte, 24 
de julho, a Sociedade ofereceu uma festa de 
despedida. Foi comovente a despedida de 
todos os companheiros com os quais por 27 
anos cantei. Eu me senti envolvido por uma 
verdadeira tristeza. Era uma despedida para 
toda a vida, de tudo e de todos que tanto 
amávamos. Sábado de manhã, às 4 horas, 
partimos de ônibus para Florianópolis, onde 

nos esperava ainda a despedida mais dolorosa 
– a filha e o genro. No dia 1º. de agosto apitava 
o navio Monte Sarmiento, para a partida de 
nossa segunda pátria...

A Flora do Spitzkopf

Em Blumenau não chegamos a conhecer 
tanto a maravilhosa flora brasileira em 22 
anos do que no tempo em que moranos no 
Spitzkopf. Na cidade procura-se destruir toda 
e real natureza, enquanto aqui o apreciador da 
mesma a encontra representada na sua mais fiel 
interpretação. Do grande amigo da natureza, 
Sr. Hasse, muito aprendemos sobre ela nas 
nossas andanças pelo Spitzkopf. Muita madeira 
de lei encontramos, como a Canerana, Óleo, 
Louro, Jacatirão, Ingá. O mato é formado 
por um verdadeiro mar de samambaias. 
Nas árvores enormes de Anabiribe crescem 
maravilhosas orquídeas e enormes cipós caem 
até o chão. Grandes samambaias das quais 
se obtém o xaxim, dos quais novamente se 
faz vasos para flores. Palmitos e Palmeiras 
cujas folhas são usadas para cobertura de 
casas. Como árvores frutíferas encontramos 
Goiabeiras, Pitangueiras, Jaboticabeiras, 
etc. Também encontramos árvores de 
Canela, Carajuba, Coração, Lachão e o Ipê, 
Umbahuba, Cuti e Piquici, madeira da qual 
os índios fabricavam arcos e flechas. Além 
destas plantas “naturais”, foram plantadas 
pelo italiano naquela época: Pessegueiros, 
Figueiras, Tangerinas, Laranjeiras, Limoeiros, 
etc. Perto da casa crescem Mamoeiros, 
Cerejeiras, Abacateiros, Tomates de diversas 
espécies, Bananas, Batatas, Tayá, enfim, o que 
é preciso para a cozinha. Cuidar de tudo nos 
trouxe alegria e satisfação, apesar do trabalho. 

A Fauna do Spitzkopf

Em Blumenau, o barulho da cidade e a 
irresponsabilidade com as armas acabaram 
com a fauna rara. Mas, no meio da floresta 
do Spitzkopf, se aprende com os olhos 
abertos a conhecer a fauna, sua maneira 
de falar. Alguns úteis, outros nocivos e 
que trazem preocupação. Centenas de 
pequenos Beija-flores voam de flor em 
flor, constroem seus ninhos nos galhos 
bem protegidos. Muitas espécies de aves 
canoras nos cercam. 

Lá adiante grita o Bem-te-vi, as Rolinhas 
e Pombos selvagens, o Tucano, com 
sua bela plumagem, o João-de-Barro 

e bandos enormes de Per iqu itos que 
com uma gritaria incrível descem nas 
laranjeiras. Também grandes aves de 
rapina conhecemos e que muitos pintinhos 
roubaram do galinheiro. 

E nor mes  A ndor i n h a s  ma r í t i mas 
apareceram da região do mar, descendo, 
sobre as árvores da floresta e roubando os 
pássaros dos próprios ninhos.  Periquitos 
miúdos e com a cabecinha enfeitada com 
plumas vermelhas pousam na cerejeira, 
confundindo-se com as frutas. 

À noite aparecem enormes Morcegos que 
atacam o gado, agarram-se ao pescoço dos 
animais, sugando-lhes o sangue. 

Esta rica fauna, viva e ativa não permite 
que de nós se aposse a solidão, como meus 
companheiros cantores receiam. 

Além destes pássaros, ainda temos os 
Macacos que, mesmo lá no alto do pico 
ainda existem, invadem as plantações de 
milho, com um deles ficando sentado no 
alto de uma árvore e aos gritos avisava os 
companheiros da aproximação de uma 
pessoa.  Encontramos pequenas Corças, 
Pacas e Coatís, assim como Tatu, rastros 
de Onças, que nunca chegamos a vê-las 
propriamente. Matar a t iros um destes 
animais nunca me passou pela minha 
cabeça.  Considerava isto um verdadeiro 
cr ime. Além destes grandes an imais, 
também havia muitos insetos. Os Gecos 
dentro de casa eliminam baratas e outros 
insetos. Um enorme Sapo era nosso amigo 
e tinha escolhido seu esconderijo debaixo 
do guarda roupa, de onde saía à noite para 
procurar seu al imento.  Também uma 
cobra Muçurana vivia na casa e circulava 
entre nós sem mostrar medo, e também 
nós a deixávamos livre.  Pois sabíamos que 
matava as cobras venenosas que viviam na 
região, como a Jararaca ou a cobra Coral 
que, apesar de suas cores bonitas era 
perigosa. Mas a Jararaca era a pior, a mais 
venenosa, a mais perigosa. Encontrávamo-
las escondidas nos lugares mais diversos. 
As maravi lhosas borboletas em todas 
as cores , pr incipa lmente as g randes 
Mar phaeceen azu is. À noite, g rande e 
pequenos vagalumes aos milhares clareiam 
a vizinhança. Principalmente na época de 
Natal, apareciam em grande quantidade. 

Assim, a nossa sol idão era sempre 
interrompida por coisas boas e más. No 
primeiro devíamos procurar alegria e 
sat isfação, no segundo, t ínhamos que 
aceitar.
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Blumenau, c. 1930

Passeio de automóvel: Otto Huber e família. 
Huber foi o 1o Presidente do Spitzkopf Club,  
em 1929.
Automobil-Ausflug: O. Huber und Familie.  
Huber war der erste Vorsitzende des  
Spitzkopf-Vereins, im Jahr 1929.
Acervo / sAmmlung  A. H. BlumenAu

Histórico do Spitzkopf 
Há mi lên ios ,  quando tudo estava 

coberto por água e por erupções, surgiu 
a terra. Encontramos evidência no alto 
do Spitzkopf, onde havia areia do mar e até 
fragmentos de conchas. Antigamente deve 
ter sido um excelente lugar de caça para 
os índios. Animais e vegetação podiam 
se desenvolver, pois era transpassado por 
inúmeros córregos de uma água cristalina. 
Por volta de 1900 ouvia-se falar ainda dos 
índios nesta região e assim poucas pessoas 
tentaram uma colonização na localidade. 
A primeira escalada da montanha foi 
feita entre 19 e 20 de julho de 1892, pelos 
Srs. Otto Wehmuth, Christian Imroth, 
Fritz Alfahrt e Hermann Gauche Senior. 
Muito mais tarde foi feito uma picada para 
caçadores e lenhadores até a assim chamada 
“Roça dos Labes”. Os jovens empregados 
da Empresa Garcia, Srs. Scheidemantel e 
Otto Huber ficaram entusiasmados com a 

escalada do Spitzkopf ; pernoitaram várias 
vezes lá, com frio e animais selvagens. 

Auxiliados pelo Sr. F. Hasse criaram uma 
“Sociedade da Selva”, estabelecendo ali um 
rancho. Isto foi entre 1927-28.

A partir de 27 de julho de 1929 foi então 
fundado o Spitzkopf – Klub, cujo Diretor 
era o Sr. Otto Huber; secretário, Rud. 
Hollenweger; cobrador, Alfred Grosseiler; 
rancheiro, Fritz Hasse e proprietário, Paul 
Scheidemantel, Gauche (alfaiate) e Wünsch. 
Depois foi feita uma picada mais larga e o 
rancho provido com 20 camas, colchões e 
uma cozinha rústica. Em setembro de 1930 
o rancho foi ampliado por Hasse e Schwabe. 
A cozinha foi suprida com al imentos 
indispensáveis como: café, feijão, açúcar, 
sal, etc – água corrente tinha bem próximo. 

Entre 1934-35, a partir do final da minha 
propriedade, foi construído um caminho 
mais largo, seguindo o lado esquerdo 
não tão íngreme como o direito. Foi um 
trabalho árduo a construção do novo acesso. 
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Blumenau, c.1940

Entrada da Cidade pela Ponta Aguda  
Ao fundo, morro do Spitzkopf. À direita, Igreja 
Matriz Católica e Teatro Carlos Gomes.
Eingang zur Stadt am Schärfeneck. 
Rechts, Katholische Kirche und Theater Carlos 
Gomes. Im Hg., Spitzkopf-Berg.
Acervo / Sammlung  AdAlBerto dAy

O Spitzkopf, vista geral
É o pico mais elevado na região de Blumenau, 

com 920 metros de altura. Blumenau está 
somente 11 metros acima do nível do mar; 
o Spitzkopf está para nós como as montanhas 
nos Alpes da Baviera, que têm 1.600 metros de 
altura, mais áreas cultiváveis no sopé. 

Por volta de 1920 levava na margem 
esquerda, partindo da Empresa Garcia, 
um estreito caminho até Sirau-Sachtleben e 
então começava uma subida péssima de um 
caminho que ia até Brusque. Em linha reta 
chegava-se até a Silbermine onde se passava 
também pelas propriedades de alguns 
colonos como Schwabe, Erhart, Pfiffer 
e pela venda de Gustav Graeser. Ainda 
seguiam Labes e Boos. Seguindo por outro 
atalho chegava-se ao moinho do Sr. Faht. A 
pouca distancia corria o Goldbach e a partir 

dali uma estreita e íngreme picada começava 
a subir por serpentinas no meio da floresta. 
Uma vez ou outra passava-se um córrego e 
o ar ficava sempre mais puro. 

Na chamada Colônia Riedel acabava o 
caminho mais ou menos possível e começava 
a verdadeira picada até repentinamente 
estar-se à frente de um vale de laranjeiras; 
a Colônia Schreiber, mais tarde, o Eldorado 
de Max Humpl. Após 200 metros de subida 
íngreme pela floresta chegamos ao pico do 
mesmo, onde, pelo lado Leste, víamos o 
Sargberg, o Hundeberg e o mar. Para o Oeste, 
as montanhas e morros, mas também as 
áreas cultivadas de Pomerode, Diamante e 
Blumenau com seu vale. Como foi dito, em 
julho de 1939 o Sr. Hering Júnior comprou 
nossa propriedade; em 1950, esta passaria 
para Udo Schadrack, grande amigo da 
natureza e humanista.

Passeio de Ginastas ao Spitzkopf.



774

Giuseppe Julianelli1925

Giuseppe nasceu em São Constantino di Rivoli (Itália) em 19.3.1883. Filho de Francisco e 
Ângela Julianelli, veio para o Brasil (Rio de Janeiro) como mascate, acompanhado de seu pai, 
que mais tarde regressou à Itália, deixando-o no Brasil. Uma das primeiras atividades do jovem 

Julianelli, no Brasil, foi através do Circo – o Pavilhão Recreativo, onde havia exibição de um tigre e 
todas as atrações circenses destes circos mambembes (que ainda existem nos dias de hoje). Porém, há 100 
anos, esta recreação era muito procurada e os negócios prosperaram. Como era comum, não podia faltar o 
Cinematographo para animar as tardes e noites de espetáculo. Em uma de suas viagens para Curitiba, 
conheceu Anna Briss, natural da Rússia, com quem se casou em 24.12.1904. Deste casamento nasceram 
dois filhos: Angela, que faleceu cedo, e Francisco, nascido em 1915 e que desde criança acompanharia 
os passos do pai. Viria a se casar depois com Bertha Schill, com quem teve um filho, Antônio. Em 
28.8.1909, o Blumenauer Zeitung noticiava: “Todos ao Teatro São José! É ver para crer”! Era 
Julianelli apresentando-se, pela primeira vez, em Blumenau com o seu espetáculo dado na Casa São José, 
Rua XV de Novembro, em frente à Igreja Católica. Consta que no final dos anos 10 Julianelli fora 
proprietário de uma linha de ônibus entre Jaraguá, Blumenau e Florianópolis. Trabalhou também como 
dono de olaria, fábrica de bebidas e de remédios.

Marcondes Marchetti, através da “descoberta” de vários sacos de latas de filmes de Julianelli, nos anos 
1970, fez ressurgir o nome deste pioneiro do Cinema Catarinense. Dentre uma quantidade de outros filmes 
que pertenciam à Julianelli, lá estavam estes documentários que ele fizera entre 1925-29. Filmagens de 
inaugurações e chegadas de autoridades em vários municípios: Blumenau (Blumenau, 75 Anos – 1925; 
Visita de Adolpho Konder – 1926; A Matriz de Blumenau – 1926; Inauguração da Ponte 
de Indaial – 1926; Carnaval em Blumenau - 1926); Joinville (4 documentários curtos); Brusque 
(1); Nova Trento (1); São José (Centenário da Colonização Alemã – 1929) e Florianópolis 
(Ponte Hercilio Luz - 1926).

Giuseppe Julianelli, a quem devemos todas estas preciosas imagens em movimento, faleceu em 
Blumenau a 20 de maio de 1972, aos 89 anos.
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Universum Film

Jubileu de Blumenau 
Blumenaus Jubiläumsfeier
1850-1925
Realização / Regie  G. Julianelli
Acervo / Sammlung  M. Marchetti

Homenagens: Hercilio Pedro da Luz (homenagem póstuma) - Gov. Antônio 
Pereira da Silva e Oliveira - Ministro Victor Konder - Hermann Wendeburg - 
Dr. Blumenau - Emil Odebrecht.
Ehrungen an H. P. da Luz (verstorben) - Governeur A. P. da Silva e Oliveira - 
Minister V. Konder - H. Wendeburg - Dr. Blumenau - E. Odebrecht.

2. Rio Itajaí-açu, Ponta Aguda e Cidade / Fluss Itajaí-açu und Schärfeneck 3. Escadaria da Igreja Católica / Treppenaufstieg zur Katholischen Kirche

4. Desfile comemorativo / Festumzug 5. Desfile sobre a Ponte do Garcia / Umzug auf der Garcia-Brücke
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6. V. Konder, Amadeu Luz, Curt Hering, Luiz Vasconcellos e Cel. Hypólito Boiteux. 7. Próximo à Prefeitura / Nähe Gemeindehaus 

8. Frontispício da Prefeitura  / Hauptfassade des Rathauses 9. Desfile de carros alegóricos  / Umzug der Paradewagen

10. Carro da Rainha na Rua das Palmeiras / Umzugswagen der Königin in der Palmenallee 11. Desfile em frente ao Hotel Brasil / Umzug vor dem Hotel Brasil
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12. Colheita de melancia / Wassermelonen-Ernte 13. Personalizado como Dr. Blumenau / Umzugsfigur Dr. Blumenau

14. Homenagem ao fundador / Ehrung des Stadtgründers 15. Beldade do desfile / Umzugsschönheit

RESTAURANTE ZWÖLFER. 

Atendendo os pedidos de uma ampla clientela. Domingo,  
12 de Dezembro, a partir das 3 h da tarde até à meia-noite.

GRANDE CONCERTO FAMILIAR na pérgola. Banda Musical Baumgart.

Sem Domingueira! Sem Baile!

Churrasco, Arenque de Escabeche, Salsichas  
com Salada de batatas, Café e Bolo.

Chopes gelados - Clarinha. Lugares apropriados para jogadores 
de Skat e outros entretenimentos, assim como outros lugares de 
assentos disponíveis em número suficiente. Elementos duvidosos 

terão a entrada proibida! Convida gentilmente,

Joseph Zwölfer, Vorstadt.
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Vapor Blumenau chega ao Porto
Dampfer Blumenau legt im Hafen an

Banda de música dirige-se à Prefeitura
Musikkapelle auf dem Weg zum Rathaus

Recepção a Adolpho Konder (centro)
Empfang A. Konders (Mitte)

Universum Film

Visita de Adolpho Konder 
Besuch Adolpho Konders
1926
Realização / Regie  G. Julianelli
Acervo / Sammlung  M. Marchetti

1.

2.

3.

Die rieft er lebe hoch, will babbele den Prolog!
Musik die bläst die Backe uff, Sänger die singe druff und druff
Lieder, ihr Sangesbrüder, schenkt eich nor ein, do steht jo Wein,
Er is vor Rührung schon ganz baff und hot aach schun en kläne
Aff! Fröhlich und ach so selig
Er herzlich lacht, zu ihr dann sagt, es werd aach Nacht!

Todos gritam vivas, tentando balbuciar um prólogo!
A música esquenta as bochechas, trovadores cantam 
  e cantam canções,
Ó companheiros de música, vão enchendo as canecas, 
  o vinho está bem ali.
Ele mesmo fica  emocionado, já está de pileque,
Radiante e feliz ri de todo coração, e diz à esposa:
A noite está chegando!
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Em Indaial, distrito de Blumenau, no dia 10 de outubro de 1926 foi inaugurada a 
ponte que levou o nome de Ponte Curt Hering. Construída pela firma de Emil 
Odebrecht, teve como engenheiro Emil Baumgart – o inventor do concreto 

armado. O contrato fora assinado 2 anos antes, em 18.10.1924. A ponte tem um 
comprimento de 175m, 6 de largura, dividida em 6 arcos, cerca de 7m acima do nível médio 
do rio. Na inauguração estiveram presentes, além de grande público, todas as bandas de 
música da região. À noite houve um grande baile no Salão Lüders. Realizada na gestão 
de Curt Hering como Superintendente, estiveram presentes Victor Konder (Ministro da 
Viação), Amadeu Luz (Juiz de Direito) e Ermembergo Pellizzetti (Deputado Estadual). 
Além de Julianelli, Alfred Baumgarten também registrou o evento com sua filmadora. 

Ponte Curt Hering 1926

I n Blumenaus Stadtviertel Indaial 
wurde am 10. Oktober 1926 die 
Brücke auf den Namen Curt 

Hering eingeweiht. Erbaut wurde sie 
im Auftrag der Firma E. Odebrecht von 
Ingenieur E. Baumgart-dem Erfinder 
des (brasilianischen) Betons. Der Vertrag 
war zwei Jahre zuvor am 18.10.1924 
unterzeichnet worden. Die Brücke mit 
einer Gesamtlänge von 175 Meter und 
6 Meter Breite wird von 6 Bögen in 7 
Meter Höhe über dem durchschnittlichen 
Wasserstand des Flusses gestützt. Bei 
der Einweihung nahmen nebst lokater 
Bevölkerung sämtliche Musikkapellen 
der Umgebung teil. Am Abend fand 
ein großer Ball im Salon Lüders statt. 
Stadtvorsitzender war C. Hering, geladene 
Gäste V. Konder (Bundesminister für 
Flugverkehr), A. Luz (Richter) und E. 
Pellizzetti (Landesabgeordneter). Außer 
Julianelli nahm auch A. Baumgarten das 
Ereignis mit seiner Filmkamera auf.
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Universum Film

Ponte de Arcos / Arkaden-Brücke
Realização / Regie  G. Julianelli, 1926
Acervo / Sammlung  M. Marchetti

1. Marco da inauguração / Einweihungs-Portal
2. Chegada do Ministro Victor Konder / Ankunft des Ministers V. Konder
3. Cabeceira e lateral da Ponte / Brückenkopf und Seitenansicht der Brücke
4. Ministro Konder discursa / Minister Konders Ansprache
5. Julianelli filma Alfred Baumgarten (chapéu branco)
 Julianelli filmt A. Baumgarten (mit weißem Hut)
6. Carlos Schroeder e multidão / C. Schroeder und Menschenmenge
7. Senhoras diante da Ponte / Damen vor der Brücke
8. Portal da entrada / Eingangs-Portal
9. Vista lateral da Ponte / Seitenansicht der Brücke
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DIE GURKE / O PEPINO - Primeiro e mais 
antigo jornal satírico de Indaial, lançado por 
Otto Stange no Carnaval de 1932.  
DIE GURKE aparece anualmente e custa 
1$500. Editora da Sociedade de Ginástica 
Feminina - “Frisch Auf” / “Em Flagrante 
Delito”. Redator-chefe: “Prinz Carneval” / 
“Príncipe do Carnaval”.
Acervo / Sammlung  BiBliotecA PúBlicA de sc
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Blumenau, c. 1928

Família Deeke. Sentados,  
esq/dir: Hercilio, Emma 
e José. De pé, esq/dir: 
Christiane, Victor, Ilse e Raul.
Familie Deeke. Sitzend, v.l.n.r.: 
Hercilio, Emma und José. 
Stehend, v.l.n.r.: Christiane, 
Victor, Ilse und Raul.
Acervo / sAmmlung  A. H. BlumenAu

José Deeke (1875-1931) era o último dos 6 filhos do casal Karl Friedrich Deeke e Christiane Korhberger (irmã 
do Eng. Krohberger). José Deeke casou-se com Emma Rischbieter (1885-1950), filha de Karl Rischbieter e 
tiveram 5 filhos: Christiane, Victor, Ilse, Raul e Hercilio (1910-77); Prefeito de Blumenau (1951-56, 1961-66; 
Deputado Estadual 1955-59; pai de Niels Deeke). Ambos dedicaram-se também à Literatura. José publicou 
em 1917 a História de Blumenau em 3 volumes, além de vários contos e cartas geográficas. Dona Emma 
colaborou com escritos em vários almanaques e jornais. Os ancestrais dos Deeke viveram durante séculos na 
região Sul da Floresta Hercilia (Harz) na Alemanha central.

José Deeke (1875-1931) war der letzte Sohn des Ehepaares K. F. Deeke und C. Krohberger (Schwester des 
Ingenieurs Krohberger). Er ehelichte Emma Rischbieter (1885-1950), Tochter des Karl Rischbieters, mit der 
er 5 Kinder hatte: Christiane, Victor, Ilse, Raul und Hercilo (1910-77); Bürgermeister Blumenaus (von 1951-56 
und 1961-66; Staatsabgeordnerter 1955-59; Vater des Niels Deeke). Das Ehepaar widmete sich vor allem der 
Literatur: Im Jahr 1917 veröffentlichte José ein Geschichtwerk über Blumenau in 3 Bänden, sowie verschiedene 
Erzählungen und Landkarten. Ehefrau Emma publizierte etliche Artikel in Zeitungen und Almanachen. Deekes 
Vorfahren lebten seit mehreren Jahrhunderten im zentralen Harzgebiet Deutschlands.
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Na noite de 14 de junho de 1928, o Hotel Holetz acolheu o ex-Rei da Saxônia, S. M. Friedrich August. Antes, 
no Teatro Frohsinn, foi-lhe oferecida uma recepção. Após uma cantiga de saudação em alemão, o soberano foi 
saudado pelo Pastor Schroeder. Versos em dialeto saxão foram recitados por Willy Jungmichels. Várias peças 
musicais foram apresentadas sob a regência do Maestro Heinz Geyer. Um número humorístico coube ao Sr. 
Otto Arendt. Danças folclóricas e ginastas vieram após. Um brinde de honra foi proferido pelo Cônsul alemão 
Otto von Rohkohl. De pé, todos cantaram o Hino Nacional. Terminou com uma canção de autoria do poeta 
Rudolf Damm: “Das vagas azuis do mar ergue-se um país maravilhoso”.

Am 14.6.1928 beherbergte das Hotel Holetz den ehemaligen König Saxens, S.M. Friedrich August. Zuvor hatte 
ein Empfang im Theater Frohsinn stattgefunden, wo ein altes deutsches Lied vorgetragen und Seine Majestat 
von Pfarrer Schroeder willkommen geheißen wurde. Willy Jungmichels trug Verse im sächsischen Dialekt vor. 
Kapellmeister H. Geyer dirigierte verschiedene musikalische Stücke. Eine humoristische Einlage präsentierte 
Herr O. Arendt, gefolgt von folkloristischen Tänzen und Turnvorführungen. Die Trinkansprache hielt der deutsche 
Konsul O. von Rohkohl. Danach wurde von allen stehend die brasilianische Nationalhymne gesungen. Abschluss 
der Festlichkeit war das Lied des Dichters R. Damm: “Aus den blauen Wogen des Meeres erhebt sich ein 
wunderbares Land”.
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AUSWANDERERSTOLZ / 1829 - 1929
    kaRl FOuquet

Wir finden für unsere Kinder
Kein Brot im Vaterland,
Drum haben wir suchend die Blicke
Weit  übers Meer gewandt.

Die kleinen Koffer bergen
Nur wenig irdisches Gut,
Und doch zieht unser Schifflein
Tiefkielig durch die Flut.

Denn was die Väter errangen
In tausend Jahren und mehr,
Das lasted auf den Planken,
Das macht den Kiel so schwer;

Was uns die Väter vererbten,
Die Kraft des Geistes, der Hand,
Die Seele, die deutsche Sitte,
Wir bringen’s dem neuen Land.

Dann fallen die dunklen Wälder,
Die reissenden Tiere fliehen,
Und lachend erblühen die Auen,
Wo wir die Furche ziehn.

Und fordert ihr Gaben und Zölle,
Ihr Fremden, es sei gewährt,
Wir spenden und geben gerne,
Was freie Männer ehrt.

Doch eines werden wir halten,
Das opfert nur ein Wicht,
Die Sprache der Mutter, die Sitte!
Verlanget solch Opfer nicht;

Denn was auf den Planken lastet,
Es dient auch euch zum Heil,
Und ist es als teuerstes Erbe
Um alles Gold nich feil.

Die kleinen Koffer bergen
Nur wenig irdisches Gut,
Und doch zieht unser Schifflein
Tiefkielig durch die Flut.

ORGULHO DO EMIGRANTE / 1829 - 1929

Falta o pão aos nossos filhos
Na nossa pátria mãe,
Por isso o nosso olhar se lança
Para além do oceano.

Estas pequenas malas
Abrigam poucos bens terrenos,
Enquanto a quilha profunda do nosso
Naviozinho vai cortando as águas.

Pois tudo o que os nossos antepassados
Conquistaram em mil anos ou mais,
Agora pesa sobre estas pranchas
Afundando a quilha no mar.

Tudo o que herdamos dos nossos pais
Levamos para o Novo País,
A força do espírito e da mão,
A alma e os nossos princípios.

Com tudo isso as negras florestas cairão,
Fugirão os animais selvagens,
Florescerão os vales sorridentes,
Onde o nosso arado cortará a terra.

Mesmo que cobrem taxas e bens
De nós estrangeiros – será com alegria
Que daremos tudo aquilo que honra
Homens que vivem em liberdade.

No entanto, jamais abriremos mão
Da nossa língua materna e dos nossos costumes,
Como o fazem maldosas criaturas.
Não nos cobrem este sacrifício!

Pois o que pesa sobre estas pranchas
Será em vosso benefício
E não poderá ser trocado
Por todo o ouro do mundo.

Estas pequenas malas
Abrigam poucos bens terrenos,
Enquanto a quilha profunda do nosso
Naviozinho vai cortando as águas.
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Confeitaria Toenjes

O emigrante Henrich Toenjes, sua esposa Ana e dois filhos chegaram a Blumenau em 
1924 e se hospedaram no Hotel Holetz. Dois meses depois já estavam morando em 
casa de enxaimel na Itoupava Seca, fornecendo pães, cucas, doces, etc. Em 1926 falecia 

Heinrich. Em 1933, a viuva Ana adquire um terreno dos padres franciscanos na Rua XV de 
Novembro, no barranco que dava fundos para o Rio Itajaí-açu. Estabeleceu-se com uma padaria, 
cuja fermentação da massa era feita com o fermento de cerveja de Walter Berner. Em 1940, 
como os negócios andavam bem, construiu uma varanda na parte de trás, com vista para o rio, 
tornando-se o local em ponto de encontro. O maior movimento era aos domingos à tarde e à 
noite, após as sessões dos Cines Busch e Blumenau. Com a Casa São José e o Hotel Elite por perto, 
era comum os hóspedes procurarem o Toenjes. Doce de farofa (Streuselkuchen) ou cuca de queijo, 
capilé de framboesa e gasosa engarrafada (o Kassossão), gengibre, cigarros Belmont, Liberty e Elmo 
eram os preferidos. Morangos com nata eram muito apreciados. O capilé era servido em tubos 
vítreos transparentes; o preferido era o Rote gasose (fambroesa). Além de quase toda a sociedade 
local e dos municípios vizinhos, no varandão do Toenjes passaram vários artistas brasileiros 
(Procópio Ferreira) a até estrangeiros (a famosa cantora alemã Erna Sack, em 1951). 

weRneR H. tOenJeS, in bluMenau eM CaDeRnOS, abRil 1996
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Blumenau, c. 1930

Hertha Koehler (no sofá) e amiga.
H. Koehler (auf den Sofa) mit 
Freundin.
Acervo / sAmmlung  A. H. BlumenAu

Página ao lado / Seite gegenüber

Rio Itajaí-açu e Cidade de Blumenau.
Fluss Itajaí-açu und Stadt Blumenau.
PHoto scHmurr  Acervo / sAmmlung  B. K. KAdletz

Os netos do fundador, Gertrud e Hermann Blumenau 
estiveram alí em 1975. Nesta ocasião, saborearam um chá de 
rosas silvestres à moda Frísia, acompanhado de torta de cerejas 
da floresta negra - Schwarzwaelder Kirschtorte e o Apfelstrudel, torta de 
maçã com chantilly. Os doces do Toenjes tinham um simbolismo. 
A torta de morango representava as cores imperiais inglesas, 
a da floresta negra, as cores imperiais alemãs. O folheado de 
creme homenageava Bonaparte em sua entrada em Viena. O Marie Louise, com mil folhas 
de creme com chocolate às bordas e geleia de morango, homenageava a princesa da Casa 
Habsburg. A torta Bismarck, metade queijo branco e outra queijo achocolatado, representava a 
Prússia em suas cores preto e branco. O Schillerlocken (canudo folheado) era em homenagem 
ao poeta Schiller. As Granatsplitter (estilhaço de granada) eram feitos das sobras de tortas 
embebidas com rum e passas. Nos finais de semana, uma pequena orquestra dirigida pelo 
maestro Winckler alegrava o ambiente. Um pouco mais no início da Rua XV, próximo ao 
Hotel Holetz e Cine Busch, havia a Confeitaria Söcher, fundada em 1926 por Hugo Söcher e 
depois locado para Gustav Frank e mais tarde Victor von Rogoschin. Ambos lugares tinham 
como frequentadores mui sui generis, a dupla Germano & Puts: o primeiro, a excelente pessoa 
que por cerca de 20 anos ministrou aulas de Matemática no Colégio Santo Antonio, alto e 
gordo; o segundo, secretário deste estabelecimento, baixo e gordo, sempre com um charuto 
aceso à boca. A Confeitaria Toenjes fechou suas portas no ano de 1980.

A qualquer tempo a Varanda Toen-
jes (em frente à Igreja Católica) é o seu 
local acolhedor.
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Blumenau, 4.10.1930

Casamento na Igreja Evangélica.  
Rua das Palmeiras com enchente.  
Hochzeit in der Palmenallee bei 
Hochwasser. Im Hg. Evangelische 
Kirche.
Acervo / sAmmlung  A. H. BlumenAu

Página ao lado / Seite gegenüber

Jornais dos casamentos de Franz  
Blohm com a Srta. Clara Liese (1924)  
e Gerhardt Hildebrand com a Srta. 
Hertha Koehler (1927).
Acervo / sAmmlung  BiBliotecA PúBlicA sc Reservado para o próximo casal. Noivos. Blumenau, Outubro 1912.

Teatro Blumenau.  
Em comemoração ao 
casamento de hoje será 
apresentado Tristão e 
Isolda.
Regente: K e K. Diretor 
musical Werner. Em 
consideração ao casal, 
o 1º ato será cancelado; 
abrimos mão do 2º e o 3º 
não será apresentado.  
A Direção.
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Blumenau, c. 1930

Carnaval. Mathilde Frischknecht (1) 
e Hilde Gross (2)
Acervo / sAmmlung  A. H. BlumenAu
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Blumenau, 1934

Carnaval. Fantasias de recepcionistas de hotel. 
Esq/dir: Grete Baumgarten – (?) – (?) – Srta. 
Barcellos – Nair Borba – Nair Olinger e Márlen 
Broedersen (futura 2ª esposa do pacificador 
Eduardo Hoerhann).
Karnaval. Verkleidung des Hotel-Empfang-
Teams. Von l.n.r.: G. Baumgarten – (nicht 
erkannt) – (ebenso) – Frl. Barcellos – N. Borba 
und M. Broedersen (zukünftige zweite Ehefrau 
des Friedenstifters E. Hoerhann).
Acervo / sAmmlung  A. H. BlumenAu
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O Desmembramento de Blumenau, 1934 
Die Aufgliederung Blumenaus, 1934
Acervo / sAmmlung  B. K. KAdletz

Em 1924, no governo de Curt Hering, Blumenau tinha 10 distritos. Em 1930, véspera do 
desmembramento, a sua área territorial era de aproximadamente 9.428 km2. Após o 
desmembramento de 1934, esta área passou para menos de 1.000 km2. Evidente que os 
protestos foram muitos. A saída de Rio do Sul e Trombudo ainda era aceitável, pois estavam 
bem no planalto, além da Serra da Subida. Porém, o desmebramento de Gaspar, Indaial, Timbó 
e Hammonia (Ibirama), objetos de retaliação política, através do interventor Aristiliano Ramos, 
resultou na formação de vários grupos de contestadores, inclusive do próprio Juiz de Direito de 
Blumenau, Dr. Amadeu Felipe da Luz (que viria a falecer logo depois, em setembro de 1934, aos 
42 anos de idade). Outros nomes que se posionaram contra foram os de João Kersanach, Otto 
Hennings, Antonio Candido de Figueiredo, Carl Wahle, Otto Laux, etc.

Während der Amtszeit C. Herings im Jahr 1924 besaß Blumenau 10 Distrikte. Bis zur 
Gemeindespaltung im Jahr 1930 erstreckte sich das Stadtgebiet über 9.428 km2. Nach der 
Neugliederung im Jahr 1934 war diese Fläche auf weniger als 1.000 km2 geschrumpft. Zweifelslos 
gab es viele Proteste. Die Ausgliederung von Rio do Sul und Trombudo konnte noch hingenommen 
werden, denn sie befanden sich auf der Hochebene jenseits des Aufstiegs der Serra da Subida. 
Die Ausgliederung der Ortschaften Gaspar, Indaial, Timbó und Hammonia hingegen führte zur 
Bildung verschiedener Protestgruppen, einschließlich des Amtsrichters von Blumenau, Dr. A. F. da 
Luz (welcher kurz darauf im September 1934 im Alter von 42 Jahren vestarb). Weitere Gegner der 
Aufgliederung waren J. Kersanach, O. Hennings, A. C. de Figueiredo, C. Wahle, O. Laux, etc.Dr. Amadeu Felipe da Luz (1892/1934)
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À margem do Rio Itajaí-açu não verás mais os pastinhos e os jardins floridos 
que se estendiam ao redor das casas aí edificadas, nem a velha ferraria do 
Richter ou a charutaria dos Rothbarth. O pequeno casebre, onde o velho “Papa 
Hering” iniciou a indústria de camisas de malhas com um só tear, tendo como 
“operárias” as suas filhas, também já não existe mais, porém, a indústria nele 
iniciada é um dos muitos motivos de orgulho dos blumenauenses, devido a sua 
organização e também por ter sido, talvez a primeira que no Brasil introduziu 
uma modelar assistência social em favor dos seus operários.

An den Flussufern des Itajaí-açu wirst Du die kleinen Wiesen und Blumengärten, 
die die damaligen Häuser umgaben, nirgendwo mehr sehen, ebensowenig wie 
die alte Schlosserei der Richter oder die Zigarrenfabrik der Rothbarths. Auch 
die kleine Hütte, in der “Papa Hering” seine Hemdenfabrik mit einem einzigen 
Webstuhl begann und wo seine Töchter als “Arbeiter” wirkten, gibt es nicht 
mehr. Die hier entstandene Industrie wurde jedoch zum Stolz vieler Blumenauer, 
aufgrund ihrer hervorragenden Organisation und ihres in Brasilien erstmaligen 
Engagements für die sozialen Belänge ihrer Belegschaft.
      FReDeRiCO kilian

Ludwig Emmerich, c. 1935

Rio Itajaí-açu. À direita, torre da Igreja Católica. 
Fluss Itajaí-açu. Rechts, Turm der Katholischen Kirche.
Acervo / sAmmlung  mArcos von KnoBlAucH
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Ludwig Emmerich, 1947

Crepúsculo / Dämmerung
Jardim Público, Rio Itajaí-açu e Igreja Católica ao fundo. 
Stadtgarten, Fluss Itajaí-açu und Katholische Kirche im Hg.
Acervo / sAmmlung  BiBliotecA PúBlicA sc e WielAnd licKFeld

Ludwig Emmerich nasceu no Brasil em 1906 e faleceu em 22.8.1988 em 
Blumenau. Filho de Georg e Lina Emmerich. Desenvolveu seus estudos na 
Escola Superior de Artes em München (Alemanha). Retornou ao Brasil, fixando-
se em São Paulo, onde expôs seus quadros em várias galerias. Alí, fez amizade 
com Monteiro Lobato. Em viagens pela América Latina, expôs em Buenos 
Aires. Em Blumenau, foi Professor no Colégio Normal Pedro II, onde fundou 
uma Escola de Pintura (Atelier Livre).

Ludwig Emmerich wurde 1906 in Brasilien geboren und starb am 22.8.1988 in 
Blumenau. Seine Eltern waren Jorge und Lina Emmerich. Er studierte auf der 
Hochschule für Bildende Künste in München und lebte nach seiner Rückkehr 
nach Brasilien in São Paulo, wo er seine Bilder in verschiedenen Galerien 
ausstellte. In dieser Stadt knüpfte er Freundschaft mit dem brasilianischen 
Schriftsteller Monteiro Lobato. Auf seinen Reisen durch Südamerika wurden 
seine Werke auch in Buenos Aires ausgestellt. In Blumenau unterrichtete er an 
der Schule Pedro II, wo er eine Malschule als freies Mal-Atelier gründete.
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Como uma ilha está ali Blumenau
Em meio a um mar de jardins 
O largo rio refletindo-se no céu azul
Onde a palmeira real balança suas folhas.

Wie eine Insel liegt dies Blumenau
Im Meere schöner Gärten, angeschmiegt
Dem breiten Fluss, an dem im Himmelsblau
Die Königspalme ihre Wedel wiegt..

  viktOR SCHleiFF

Blumenau, c. 1940

Anoitecer / Abenddämmerung
PHoto ArtHur HenKel

Acervo / sAmmlung  B. K. KAdletz Hedwig Müller Lorenz
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Blumenau, c. 1940

Rio Itajaí-açu / Fluss Itajaí-açu
PHoto scHmurr  Acervo / sAmmlung  A. goeldner

Quando a criança criança era, Als das Kind Kind war
vinha com os braços soltos,  Ging es mit hängenden Armen
queria que o riacho fosse rio,  Wollte, der Bach sei ein Fluss,
o rio uma torrente   der Fluss sei ein Strom
e essa poça o mar.   und diese Pfütze hier das Meer.

    Canção da Infância
    Lied vom Kindsein
    peteR HanDke

Sibylla von Moers
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Blumenau, c. 1940

Rio Itajaí-açu / Fluss Itajaí-açu
PHoto scHmurr  Acervo / sAmmlung  B. K. KAdletz



Heinrich Graf, 1920.

Pôr do Sol na Velha
Sonnenuntergang in Velha
PHoto PAulo Henrique JordAn 
Acervo / sAmmlung  luisA HelenA JordAn
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Retiro-me profundamente comovido desta bela pátria adotiva em 
que passei os dias mais felizes como também os mais tristes de 
minha vida.

   HeRMann b. O. bluMenau, a bORDO DO vapOR strassburg, eM 20.10.1884, 
   eM CaRta De DeSpeDiDa enviaDa aO iMpeRaDOR D. peDRO ii.

In tiefer Ergriffenheit verlasse ich diese schöne Wahlheimat, wo 
ich die schönsten wie auch die traurigsten Tage meines Lebens 
verbrachte.

   hErMann b. o. bluMEnau, an borD DEs DaMpfErs StRaSSbuRg , 
   aM 20.10.1884, in sEinEM abschiEDsbriEf an kaisEr D. pEDro ii.

PHoto JosePH rAAB, BrAunscHWeig   Acervo / sAmmlung  A. H. BlumenAu
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A G R A D E C I M E N T O S
Aos meus avós Gottlieb Gerlach e Maria Scheimann Gerlach; Antonio Schmidt e Fanny 
Kumm Schmidt. Aos antepassados Gerlach, Burgthaler, Scheimann, Zelt, Pis, Schmidt, Forster, 
Kumm, Werner. Aos meus pais Benjamin Gerlach e Ondina Schmidt Gerlach; irmãos Carlos 
Antonio, Benjamin, Elenita e Ecléia. À minha esposa Carmen Lucia e filhos Ariane, Gunnar 
e Alice. Ao tio Rodolfo Gerlach (Diretor do Colégio Pedro II) e sua esposa Elfrida Gracher 
Gerlach; filhas Isolde, Ivete, Ilveni e Ione.  Aos parceiros desta pesquisa - Bruno Kilian Kadletz 
e esposa Eliane Moritz Kadletz; Marcondes Marchetti e Maria Inês Catalano; Renato Rizzaro 
e Gabriela Giovanka; Pedro e Katia Jungmann; Marinez Maravalhas Gomes (SP), Apparecido 
J. Salatini (SP), Monsenhor Jamil Nassif Abib (SP) e Alfredo Duberger Schinke (SP), fazendo 
renascer as muitas apagadas imagens deste livro. Agradecimento especial a Marcos Roeck, na 
identificação precisa de muitas fotografias. À bisneta do Dr. Blumenau - Frau Jutta, que muito 
gentilmente nos recebeu em Berlin; a Hans Prayon e Marcos Schroeder, ambos do Instituto 
Histórico de Blumenau; ACIB; Rotary Club; Carlos Tavares d’Amaral; Ivo Hering;  Amélia 
Malheiros; Hercilio Baumgarten; Jan e Rodrigo Zadrosny; Niels Deeke e esposa Joana; a 
Rodrigo Ramos, Presidente da Fundação Cultural; Sueli M. V. Petry, guardiã do Arquivo 
Histórico de Blumenau; Katia E. Curti; Adalberto Day; Wieland Lickfeld; Patricia Schwanke; 
Angelina Wittmann; Drs. Klaus Richter e João Klug. A Renato Vianna, Diretor do BRDE; 
Djalma Olinger, Glaucia Schroeder da Silva; Afonso Licks; Rodrigo e Joice Marchetti; aos 
familiares da família Fouquet em São Paulo; Andrea e Doris Bartorelli (SP); Luisa e Paulo 
Henrique Jordan; Renato, Carlos e Vera Kadletz; Ursel U. H. Kilian; Mariane Hofmann; 
Lorena Karasinski; Marlene Hüskes; Karl-Konrad Braasch; Isolde Hering Dandrea; Grete 
Baumgarten Medeiros; Carl Rothbarth; Werner H. Toenjes; Joaquim Tresguerras; José 
Alberto Junges; Larissa T. Pereira; J. Pelsmann; Juliane Bürger; Juerges e Mônica Maar; 
Annegret K. von Knoblauch; Lucia Currlin Japp; Rolf Gutberlet; Luciano Andriani;  Dadney 
Suani Howe; Dieter Altenburg; Victor Bona; Lourenço Rigat; Ideli Kubin Sardá; Rolf e 
Renate Odebrecht; Paulo Baier; Paulo Roberto Caminha; Marcos von Knoblauch; Nancy 
Bibi; Savio Abi-Zaid; Paulo L.G. Vergolino; Osni Antonio Machado; Antonio Schmidt 
de Oliveira; Niebert Witthinrich; Paulo Clóvis Schmitz; Rodrigo de Haro; Idésio Leal 
e Lela; Ari Bertoldo Sell; Mario Febronio de Oliveira e Isabel; Malcoln e Carmen Rosa 
Caldas Coulthard; Giovanni Fiorenzano (UFSC); Almeri Machado e Cristiano Ghirardelli 
(Biblioteca Pública SC); Paulo Clóvis Schmitz; Carlos Damião; Celso Vicenzi; Ademar 
Goeldner; Loreno L. Zatelli Hagedorn; Heinz e Werner Holetz; Jean e Jacqueline Hector 
(FR); Marjolein Akkerman (Delft, NL); Jesse Salgado e M. Cristina Scomazzon; Andrey J. 
Taffner Fraga; Maria da Glória Weissheimer; Denize Gonzaga; Onélia Silva Guimarães.  À 
Rede Marketing Cultural: Maria Teresa Lira Collares e Alexsandra Mendes.

I N  M E M O R I A N
José Ferreira da Silva (1897-1973); Frederico Kilian (1898-1995); Gertrud Hering-Gross 
(1879-1968); Edith Kormann (1921-2000); Rodolfo Gerlach (1906-1979); Walter Mogk 
(1912-2004); Niels Deeke (1937-2013); Herbert Holetz (1935-2013); historiadores e artistas 
cujas obras formam este livro.

F O N T E S  P Ú B L I C A S
Arquivos Históricos de Blumenau, Joinville e Ibirama - Comunidade Evangélica de 
Blumenau - Instituto Martius Staden (SP) - Arquivo Hering - Arquivo Colégio Santo 
Antonio - Tabajara Tênis Club - Museu Eduardo de Lima e Silva Hoerhann - Casa dos 
Amigos de Brusque - Fundação Genésio Miranda Lins, Itajaí - Museu de Arte de São 
José - Bibliotecas Públicas da UFSC e do Estado de Santa Catarina - Instituto Histórico 
Geográfico de Santa Catarina - Biblioteca de Zürich - Ibero American Institut.

T R A D U Ç Õ E S
Pedro Jungmann (legendas e textos) - José Ferreira da Silva - Niels Deeke - Edith Sophia 
Eimer - Brigitte Kretzchmar - Teodoro Cabral - Annemarie Fouquet Schünke - Paulo 
Rónai - Frederico Kilian - Curt Willy Hennings - Antonio Walter R. Junior.



GILBERTO SCHMIDT-GERLACH. São José, 1943. Engenheiro Civil 
(UFSC). Fundador do Clube de Cinema N. S. do Desterro em 1968. Membro 
do Conselho da Aliança Francesa de Florianópolis, Academia Catarinense 
de Letras- Cadeira 17 e IHGSC. Autor dos livros São José da Terra Firme 
(2007), Desterro (2010) e Ilha de Santa Catarina (2015).

 

BRUNO KILIAN KADLETZ. Blumenau, 1953. Oficial dentista 
(UFSC) da Polícia Militar de SC. Participou da pesquisa iconográfica 
para os livros São José da Terra Firme, Desterro e Ilha de Santa Catarina. 
Colecionador de livros e imagens sobre Blumenau. Neto do historiador 
Frederico Kilian e descendente do sábio Fritz Müller.

 

MARCONDES MARCHETTI. Dona Emma, 1943. Advogado 
(UFSC) e co-fundador do Clube de Cinema N. S. do Desterro. Coordenador 
da obra Ilha de SC - Relatos de Viajantes Estrangeiros nos Séculos XVIII 
e XIX (Ed. ALESC, 1979). Ex-Deputado Estadual de SC (1982-86). 
Atual Presidente do Conselho Estadual de Cultura. Possui vasto acervo 
iconográfico da região do Vale do Itajaí.
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