
EFEMÉRIDES 

 

1 DE ABRIL 

1929 >  É inaugurado o trecho Subida – Lontras (Estação Victor Konder) da Est. De Ferro Santa Catarina. 

1897 >  Toma posse do cargo de pastor da Comunidade de Indaial, o pastor Wilhelm Hägeholz. 
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1 DE ABRIL 

1935 >  Começa a funcionar, com o capital de 300 contos de réis, a Fábrica de Gazes Medicinais Cremer 
S/A, desta cidade. 

1929 >  Inaugura-se o trecho Subida – Lontras, da Estrada de Ferro Santa Catarina. (Estação Victor 
Konder). 

1905 >  Francisco Margarida é nomeado para o cargo de chefe escolar de Blumenau, em substituição ao 
Dr. José Bonifácio da Cunha. 
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1 DE AGOSTO 

 

1892 > Morre no Hospital de Gambôa, no Rio de Janeiro, atacado de febre amarela, o Padre José Maria 
Jacobs, que fora o primeiro vigário de Blumenau. 

1916 > Entra para o serviço do Hospital Santa Isabel o Sr. João Doebeli, que, até a sua morte, foi ali 
enfermeiro dedicado. Em homenagem a esse humanitário cidadão, há uma rua blumenauense 
com seu nome. 

1892 > Falece no Rio de Janeiro, no Hospital da Gambôa, o Pe. José Maria Jacobs, primeiro vigário de 
Blumenau. 
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1928 > Foi inaugurada a linha postal diária entre Blumenau e Jaraguá. 

1902 > O pastor Max Ziegel solicita demissão do cargo de pastor da Comunidade de Indaial. 

1881 > Reunião da Comissão de Recrutamento até 10 do corrente. 

1889 > O Pastor Sandrezki deixa o cargo de cura d’almas em Blumenau. 

1857 > O Pastor Oswaldo Hesse assume o cargo de cura d’almas de Blumenau. 
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 1 DE DEZEMBRO 

 

1889 > Assume o cargo de Pastor da Comunidade Evangélica de Blumenau o pastor Hermann Faulhaber, 
que foi um dedicado educador. Faulhaber traduziu e publicou na Alemanha o célebre livro de 
Afonso Celso “Porque me ufano do meu país”. 

1830 > Nesta data, a Colônia São Pedro de Alcântara, no município de São José, contava 652 habitantes: 
150 famílias na própria Colônia e 18 no Alto Biguaçu.  
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1 DE FEVEREIRO 

 

1862 > Assume o cargo de médico da colônia o Dr. Bernardo Knoblauch. 
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1 DE JANEIRO 

 

 

1881 > Vêm à luz o primeiro número do “Blumenauer Zeitung”, sob a direção de Hermann Baugarten. 
Esse jornal foi publicado, quase sem interrupção, até 1941. 

1906 > O primeiro trem da linha São Paulo – Rio Grande faz percurso entre a Ponta da Cruz e o Rio da 
Pedreira. Foi declarada caduca a concessão Schüller para a construção de uma estrada de Ferro 
ligando Blumenau a vários pontos do Estado. Com a caducidade e dessa concessão, pode-se dizer 
certa a construção da projetada estrada de ferro de Blumenau a Aquidaban e ao Rio Negro. 
Projeto esse que até aqui estava embaraçado pela concessão Schüller. 
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1911 >  É inaugurado a Estação da Estrada de Ferro Santa Catarina, na passagem de Diamante que seria a 

povoação de Rodeio. 
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1 DE JANEIRO 

 

 

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

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

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

Hering. 

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

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

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

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

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

 

1876 > O Dr. Antônio Florêncio Pereira do Lago, Inspetor de Colônias, visita Blumenau. 

1882 > Roberto Lorenz abre, em casa de Augusto Brokes, genro de Fritz Müller, um curso noturno que 
funcionava das 7 às 9 horas, para aprendizes e empregados no qual ensinava matemática, 
geometria, geografia, história, etc. 

1886 > Realizam-se as segundas eleições para Vereadores à Câmara Municipal. Foram eleitos Henrique 
Clasen, Wilhelm Scheefer, Franz Lungershausen, Leopoldo Hoelsch, Luiz Altenburg, Jacob 
Zimmermann e Gomes. 
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1904 > Francisco da Cunha Silveira e Ricardo Scheefer são exonerados dos cargos de Comissário de 

Polícia e primeiro suplente e nomeados em seus lugares: Júlio Probst, com Paulo Zimmermann e 
Carlos Junckes como 1º e 2º suplentes 
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1 DE JULHO 

 

1882 > Realizam-se nesta data, as eleições para vereadores à primeira Câmara Municipal de Blumenau. 
Em 1882, o número de eleitores no município de Blumenau, era de 49, sendo 14 no distrito de 
Blumenau e 35 no de Gaspar. Foram eleitos vereadores: Luiz Sachtleben, Otto Stutzer, Jacob 
Zimmermann e A. Gomes. Nesse mesmo dia, e conjuntamente com elas, houve também eleições 
para Juizes de Paz. Foram eleitos: o Dr. W. Eberhardt, com 11 votos; Julio Baumgarten com 10 
votos; Francisco da Rocha com 8; Guilherme Scheffer com 8 e outros menos votados. O Dr. W. 
Eberhardt era, então, agente de Correio de Blumenau de sorte que não poderia assumir o 
exercício do cargo de Juiz de Paz. Nessas eleições, foram eleitos apenas 4 vereadores e o número 
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legal era de 7. Sendo, pois, insuficiente o número de vereadores teve que realizar-se nova 
eleição, o que se verifiou a 30 deste mês e ano (julho se 1882). 
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1 DE JULHO 

 

 

1833 >  Instala-se a Comarca de Nossa Senhora da Graça da Vila de São Francisco. 

1895 > Aparece o primeiro número do “Joinvillenser–Zeitung”, sob a direção de Eduardo Schwartz que 
teve destacada atuação na vida política, cultural e administrativa de Joinville. Continua sendo 
editado sob o título de “Jornal de Joinville”. 

1925 >  Reinholdo Butzke trasnfere, por venda, o seu conhecido Salão de Baile em Itoupava Seca, aos Srs 
Walter Pershun e Oscar Pershun. 
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1925 > Por portaria desta data foi dispensado do cargo de fiscal do distrito de Hamônia, Emílio Bahr e 

nomeado em substituição Frederico Paupitz. Estava no exercício do cargo de Superintendente, o 
substituto Reinoldo Anton. 

1909 > José Deeke assume a direção da Sociedade Colonizadora Hanseática, em substituição ao Sr. 
Morsch. 
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1 DE JUNHO 

1900 > A ponta dos trilhos da Estrada de Ferro Santa Catarina alcança a estação de Diamante. 

1881 > Chegam ao atual Porto União – União da Vitória, 24 colonos alemães, contratados pelo Coronel 
Amazonas de Araujo Marcondes, que os foi receber em Joinville, onde os mesmos haviam 
aportado juntamente com outros, destinados à colônia D. Francisca. Fizeram a viagem de 
Joinville a Rio Negro, parte a pé e parte a cavalo. De Rio Negro em diante a viagem foi feita pelo 
rio Iguassú em duas grandes lanchas. Naquele tempo, Porto União não contava mais de 25 casas. 
Depois que, em 1882 o pequeno vapor “Cruzeiro” passou a fazer viagens regulares e mais 
cômodas entre Rio Negro e Porto União, esta povoação começou a progredir. 

1927 > É reorganizado, em Blumenau, o Tiro de Guerra 475. 



EFEMÉRIDES 

 
 
1928 > É inaugurada a linha postal diária entre Blumenau e a capital do estado, via Itajaí e Tijucas. 

 

 



EFEMÉRIDES 

 
 
 

1 DE JUNHO 

1908 > Virgílio Várzea visita Blumenau. Veio como representante da Liga Marítima Brasileira. Perante 
grande assistência, pronunciou uma conferência no Hotel Frohsinn, recolhendo fundos para 
aquela Liga. 
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1 DE MAIO 

1910 > A Caixa Econômica, anexa ao Sindicato Agrícola de Blumenau, passa a denominar-se “Caixa 
Agrícola Cooperativa de Responsabilidade Limitada dos Agricultores do Município de Blumenau. 

1915 > Entra em funcionamento a Usina do Salto, constituída de duas turbinas e respectivos geradores 
com a capacidade de 1.750 KVA cada um (1.750 KVA). 

1889 > Começa a funcionar a “Escola Nova” (Neue Detsche Schule), que foi um dos mais importantes 
estabelecimentos de ensino de Blumenau e do qual se originou o atual Colégio Dom Pedro II. 

1907 > Carlos Hertel competente e zeloso professor completa o 25º aniversário como professor na 
Escola da Velha (atual Rua São Paulo), e para celebrar tal acontecimento houve uma festa no dia 
28 no clube Teutônia. 
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1910 >  A Agencia do Correio de Blumenau foi autorizada a emitir vales postais de quantias inferiores a 

mil francos. 
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1 DE MARÇO 

1833 > O conselho Administrativo da Província, divide o território de Santa Catarina em duas Comarcas: 
a da Capital e a do Norte, com sede em São Francisco (Nª. Sª. Das Graças). 

1892 >  O Padre José Maria Jacobs, combalido por desgostos e sofrimentos físicos e morais é acometido 
de uma hemorragia, durante a celebração da missa. 

1835 >  Tem lugar a instalação da Assembléia Legislativa Provincial, criada em conseqüência do ato 
adicional de 1834. A Assembléia com punha-se de 20 membros e foi instalada pelo presidente da 
Província Feliciano Nunes Pires.  
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1 DE MARÇO 

1936 > Realizam-se as eleições para Prefeito e Vereadores à Câmara Municipal de Blumenau. Foram 
eleitos: Alberto Stein, prefeito e 11 vereadores, todos integralistas, 2 do Partido Liberal e 2 da 
União Democrática. 
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 1 DE NOVEMBRO 

 

1898 > Eugênio Fouquet assume as funções de redator do “Der Urwaldsbote’, cargo que ocupou até 
aposentar-se. 

 1903 > Chega a Blumenau, João Paulo de Souza Vasconcelos, o novo promotor público. 
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01 DE OUTUBRO 

 

1891 > Intala-se, de acordo com a Constituição, o Superior Tribunal de Justiça do Estado de Santa 
Catarina, criado pela lei estadual n° 104, de 19 de agosto. Os primeiros desembargadores foram: 
José Roberto Viana Guilhon, presidente, Edilberto Licínio da Costa Campêlo, Francisco da Cunha 
Machado Beltrão, José Elísio de Carvalho Couto, Domingos Pacheco d’Avila. Procurador do 
Estado era o Desembargador Licínio da Costa Campêlo. 

1960 > Por ato desta data foi fixado em 5 o número de eleitores da paróquia do S. S. Sacramento e 5 da 
Penha de Itapocorói. 

1911 > Hermann Struve, intendente de Indaial, solicita exoneração desse cargo. 
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1907 > São nomeados, pelo decreto 337, para o quatriênio de 1907/1911 os suplentes do juiz de direito 

de Blumenau: Guilherme Schaeffer, 2º Rodolfo Altenburg e 3º Victor Gaertner. 
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1 DE OUTUBRO 

 

1911 > Depois de três dias de chuvas torrenciais, Blumenau sofre outra catastrófica enchente do Itajaí 
Açu, ficando a cidade quase que inteiramente submersa, causando prejuízos enormes. 

1909 > Corre o primeiro trem entre as estações de Aquidabam e Hansa, da Estrada de Ferro Santa 
Catarina. 

1867 > Em Itoupava funda-se a segunda sociedade de cantores da Colônia Blumenau, sob a 
denominação de “Freundschafts-Verein”, cujo regente era o professor Júlio Scheidemantel. 

1894 > José Artur Boiteux é nomeado Secretário Geral do Estado. 



EFEMÉRIDES 

 
 
 

1 DE SETEMBRO 

 

1877 > O escritório da administração da Colônia Blumenau, que até então funcionava em algumas 
dependências da Casa de Guilherme Friedenreich, na Rua das Palmeiras, muda-se para o novo 
prédio (atual edifício da Prefeitura Municipal). 
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1 DE SETEMBRO 

 

1907 > No Salão Paupitz, em Passo Manso, realiza-se a reunião em que foram estabelecidas as bases 
para a fundação do Sindicato Agrícola de Blumenau. 

1882 > Paulo Schwartzer é nomeado por ato do Presidente da Província, desta data, juiz comissário do 
Município de Itajaí, com jurisdição em Blumenau. 

1881 > O Dr. Paes Leme recebe uma manifestação à noite, dos seus amigos políticos. Acompanhada da 
banda de Música, dirige-se à Sociedade dos Atiradores onde, depois de um concerto do 
violonista Stella, falou sobre sua candidatura, dizendo que o seu programa se resumia em 
“Caminhos e boas escolas”. 
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