
EFEMÉRIDES 

 

10 DE ABRIL 

1893 >  O Ten. Machado, governador do Estado dissolve o Superior Tribunal de Justiça do Estado, por 
motivos políticos, criando em substituição o Tribunal da Relação, composto dos 
desembragadores José Ferreira de Melo, Presidente, Francisco Antônio Vieira Caldas, Cândido 
Vieira Chaves< Pedro Gordilho, Antônio Geraldo Teixeira e Umbelino de Souza Marinho. 
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10 DE ABRIL 

1930 >  Foi inaugurado o ramal de alimentação, com rede de distribuição elétrica na localidade de Bela 
Vista, ex – Nova Berlin, no Município de Ibirama. 

1909 >  Aprova provisoriamente as instruções e tarifas de passageiros e fretes da Estrada de Ferro Santa 
Catarina. 
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10 DE AGOSTO 

 

1861 > O presidente da Província cria o Distrito (Freguesia) de São Pedro Apóstolo de Gaspar. 

1929 > Inicia-se a construção da grande ponte metálica sobre o Rio Itajaí, na cidade de Blumenau, para a 
Estrada de Ferro Santa Catarina, trecho Blumenau-Itajaí. 

1884 > Lançamento da pedra fundamental da igreja protestante de Indaial. D 10. 

1867 > É fundada a terceira sociedade de cantores de Blumenau, a “Saengerbund”. 

1884 > É lançada a pedra fundamental da igreja Evangélica de Indaial, então 3º distrito de Blumenau. 
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1878 > Pelo decreto nº 6989, desta data, foram aprovados pelo governo Imperial os Estatutos da 

Companhia de Navegação e Vapor Itajaí-Blumenau, Sociedade Anônima, com o capital de 30 
contos, divididos em 300 ações de 100$000. Foram eleitos diretores para o primeiro ano os 
acionistas Carlos Guilherme Friedenreich, Hermann Wendeburg, Luiz Sachtleben, João Henrique 
Grewsmuehl e Carlos Meyer. 
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 10 DE DEZEMBRO 

 

1859 > O Governo Imperial baixou ordenança autorizando convênio com o Dr. Blumenau no sentido da 
encampação da Colônia Blumenau. 
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10 DE FEVEREIRO 

 

1890 > Foi instalada a Comarca de Blumenau e empossado o seu primeiro juiz de Direito, Dr. Pedro 
Celestino Felício de Araújo, que vinha exercendo o cargo de Juiz Municipal e de Órfãos do extinto 
Termo. 
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10 DE FEVEREIRO 

 

1950 > É criada a Paróquia de Barra do Laurentino. 

1871 >  Pelo decreto 4689 foi concedido ao engenheiro Sebastião Antônio Rodrigues Braga privilégio por 
50 anos para construção de uma estrada de ferro que, partindo do melhor porto marítimo de 
Santa Catarina se dirija à cidade de Porto Alegre. A extensão da linha foi calculada em 90 léguas. 
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10 DE JANEIRO 

 

 

1883 > Com grandes solenidades, é instalado o Município de Blumenau. O ato da instalação e posse da 
primeira Câmara foi presidido por Luiz Fortunato Mendes, presidente da Câmara de Itajaí, 
secretariado por Luiz Vitorino da Silva. 

1905 >  Otto Jenneck é nomeado delegado escolar de Indaial. 
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10 DE JANEIRO 

 

 

1938 > Assume o exercício do cargo de Prefeito Municipal o Sr. José Ferreira da Silva. 
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10 DE JULHO 

 

1928 > Pela terceira vez neste ano verifica-se cheio do Itajaí Açu que, desta vez, alcança 9,60 metros 
acima do normal. 

1925 > Falece nesta cidade o Sr. Fernando Kinder que, durante muitos anos, foi escrivão do Juízo de Paz 
de Blumenau. 

1886 > Hoje que tantas dores de cabeça têm as autoridades policiais em descobrir os fabricantes de 
moedas falsas que por aí andam a granel, convém lembrar que isso não é invenção de nossos 
dias. A ambição da riqueza sempre levou os homens até o crime para satizfaze-la. Um jornal 
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blumenauense dessa data chama a atenção daqueles que tinham prazer em guardar moedas 
para o grande número de moedas falsas que corriam na Praça da Vila de Blumenau. 

1888 > Prosseguindo nos trabalhos do dia anterior, a sessão do Júri submete a julgamento Friedrich 
Franz, acusado de cumplicidade na morte de Kästner. Nesse, que era já o terceiro julgamento, 
Franz foi condenado à morte. 

1881 > 210ª reunião da Cultur Verein. 

1928 > Pequena enchente do Itajaí Açu. A cidade foi inundada. 
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10 DE JUNHO 

1879 > A diretoria da Colônia Blumenau trata com José Beje de Siqueira e seus genros José Antônio da 
Cruz e Antônio Bernardo o arrendamento, por três anos consecutivos de uma área de 25.000 m2 
para cada um, na margem esquerda da Barra do Itajaí do Sul, com direito de preferência de 
compra de lotes urbanos e rurais na futura povoação de Humaitá (futura Rio do Sul). José de 
Siqueira foi encarregado da passagem de passageiros na Barra do Rio do Sul, pelo prazo também 
de 3 anos, podendo cobrar: por animal de sela, na balsa ou canoa, 60 réis, um cargueiro, com ou 
sem carga, 100 réis e tropas, passando a madrinha a nado, 500 réis. A passagem de pedestres 
era gratuita. 
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10 DE MAIO 

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

1921 >  Inaugurada a Agência Postal e Telefônica de Ascurra. 

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

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

1967 >  Toma posse do cargo de pastor da Comunidade Evangélica de Indaial, o pastor Friedrich Gierus 
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 10 DE NOVEMBRO 

 

1865 > Por decreto imperial desta data foi autorizada a construção do templo evangélico de Blumenau e 
da igreja católica de Blumenau. 
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10 DE OUTUBRO 

 

1878 > O Diretor da Colônia Blumenau indefere o protesto que Jacob Luiz Zimmermann e outros 
moradores de Gaspar, fazem contra a proposta de Polidoro Dias de Moura, delegado daquela 
freguesia, de construir, inteiramente à sua custa, uma casa para a escola pública daquela 
localidade. 

1926 > É solenemente inaugurada à ponte “Curt Hering” sobre o Rio do Sul, na cidade desse mesmo 
nome, então distrito de Blumenau. 

1907 > Falece em Blumenau o Sr. Bruno Lungershausen, guarda-livros e interessado na firma Gustav 
Salinger. 
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1926 > É inaugurada a ponte sobre o Itajaí Açu no distrito de Indaial. Custou Cr$ 440.000,00. 

1739 > O Brigadeiro José da Silva Paes, governador da Capitania de Santa Catarina, manda armar um 
iate e uma sumaca e despachou-os com quarenta e cinco homens armados e bem municiados 
sob as ordens do Capitão José de Magalhães, dois alferes e um sargento (alias toda a oficialidade 
que dispunha o aludido Brigadeiro) para a baía de Itapocorói para aprisionar um navio de 
mastros que ali descarregava contrabandeada. O navio foi aprisionado sendo, que a mercadoria 
era: muitos barris de aguardente, que também foram confiscados com o navio, sendo que a 
tripulação e tudo foram enviados para o Rio de Janeiro e dali para Lisboa. 
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10 DE OUTUBRO 

 

1909 > Inauguração da Igreja da Hammônia (hoje Ibirama). Foi benta pelo padre Modesto Hoettges, de 
Rodeio com assistência de grande massa de fiéis. As 7 horas houve missa e as 10 horas 
procedeu-se à sagração do templo. Frei Estanislau Schaette proferiu uma ligeira prática em 
português e o padre Modesto em alemão. A Igreja foi dedicada a São Humberto, patrono dos 
caçadores. 
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10 DE OUTUBRO 

 

1930 > A lei estadual 1708 cria o Município de Rio do Sul que foi instalado a 15 de abril de 1931. 

1926 > Inaugurada à ponte “Curt Hering” sobre o Rio do Sul, na cidade desse mesmo nome. 
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10 DE SETEMBRO 

 

1886 > Toma posse a nova Câmara, eleita em julho, composta de Guilherme Scheeffer, Francisco 
Lungershausen, Leopoldo Hoeschl, Jacob Zimmermann e Luiz Altenburg. Guilherme Scheeffer foi 
eleito presidente. 
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