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11 DE ABRIL 

1847 >  O Dr. Blumenau visita a Colônia Alemã de São Pedro de Alcântara em Santa Catarina. 

1883 >  Por lei desta data (938) é aprovada a tabela de pedágio pela ponte denominada “Canhanduva”, 
sobre o Ribeirão Conceição na estrada de Itajaí a Brusque. Da tabela constava: por carro ou 
carroça de 4 rodas, 320 réis; por carro ou carroça de 2 rodas tirada por 2 animais, 240 réis; por 
carro e carroça de , 2 rodas tirada por um animal 160 réis; por animal montado e cargueiro, 100 
réis; por animal à solta ou conduzido em cabresto, 80 réis; por animal em tropa cavalar, muar ou 
vacum, 40 réis. 
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11 DE AGOSTO 

 

1820 > Nasce em Reiswalde, Alemanha, o Pastor Oswaldo Hesse. 

1862 > O presidente da Província comunica ao vigário da Freguesia de São Pedro Apóstolo que não é 
possível dar mais de 5.000 mensais para aluguel da casa da escola daquela freguesia, porque o 
crédito concedido para essa despesa, apenas para isso chega. 
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 11 DE DEZEMBRO 

 

1896 > O Superintendente Municipal foi autorizado pela Câmara a abrir concorrência para a iluminação 
elétrica da cidade de Blumenau. 

1852 > Morre afogado no Itajaí Açu o colono Rudolfo Keiner, de 23 anos, tecelão que, em junho do 
mesmo ano, havia chegado a Blumenau, como imigrante. 

1869 > Assume, oficialmente, o Curato de Blumenau o Padre Guilherme Roemer, que fora contratado 
pelo Dr. Blumenau, na Alemanha, para essas funções. 

1869 > Chega a Colônia o Padre Roemer, o novo vigário. 
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 11 DE DEZEMBRO 

 

1916 > Chegam a Itajaí os primeiros 6 salesianos que vinham instalar a Obra de D. Bosco no Vale do 
Itajaí: Os padres Ângelo Alberti e João Rolando e o Irmão Coadjutor Valentim Barbieri que se 
destinavam a Ascurra e os padres Atílio Cosci e José Pastorino e o Irmão Coadjutor, Carlos 
Moreti, que se destinavam a Luiz Alves. 
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11 DE FEVEREIRO 

 

1895 > No incêndio verificado às 4 horas da manhã, na residência do Sr. Carlos Schneider, à esquina da 
Rua 9 de Março com a Rua do Príncipe, entram em ação, pela primeira vez, os bombeiros 
voluntários de Joinville, recebendo, assim, o seu batismo de fogo. 

1867 >  Ao meio dia chega a Colônia o Dr. Adolfo de Barros, presidente da Província. 
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11 DE JANEIRO 

 

1860 > O Governo Imperial comunica ao da Província de Santa Catarina, a realização do acordo com o Dr. 
Blumenau, pelo qual a Colônia por este fundada à margem Garcia, passaria para o domínio do 
Império. 
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11 DE JANEIRO 

 

1875 > O engenheiro João Maria de Almeida Portugal é nomeado Diretor da Comissão de Engenheiros 
encarregados da Medição de Lotes da Colônia Blumenau. 
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11 DE JULHO 

 

1925 > A Confederação de Amadores Teatrais de Indaial leva à cena a comédia em 3 atos “Um pai de 
família feliz”. Entrada 1$100. Os 100 réis eram do imposto. 

1862 > Ao Vigário da freguesia de São Pedro Apóstolo de Gaspar – O presidente da província declara em 
resposta ao seu ofício de 2 de julho, no qual pergunta se o ministro protestante da Colônia de 
Blumenau pode batizar licitamente crianças nascidas dos casamentos mistos, que nosso direito 
atual permitindo outras religiões, além de do Estado não se pode impedir por meio de 
autoridade que nos casamentos mistos os pais escolham para batizar seus filhos os ministros 
protestantes”. 
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11 DE MAIO 

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

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

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

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

1881 >  Nasce em Joinville Dom Inocêncio Engelke O.F.M., bispo de Campanha, em Minas Gerais. De 
Joinville, transferiu-se com a família para Blumenau tendo feito seus estudos no Colégio Santo 
Antônio, entrando para a Ordem Franciscana em 1898. Durante seis anos foi superior do 
Convento de Curitiba. 

1912 >  Por ato da Câmara Municipal de Blumenau, foi elevado à categoria de distrito de paz o território 
da Colônia Hansa-Hammonia. Foi instalado a 29 de maio, seguinte, tendo, como primeiros juízes 
de paz, José Deeke e Luiz Hedler. Escrivão de Paz foi nomeado o Sr. Arthur Müller. 

1883 >  A convite de Luiz Sachtleben, reúnem-se na Sociedade dos Atiradores, madereiros e serradores 
de todo o Vale do Itajaí a fim de estudarem meios de obter um melhor preço da madeira 



EFEMÉRIDES 

 
 

exportada pelo porto de Itajaí, por onde já eram embarcados 90% de toda a madeira produzida 
no sul do país. Seus preços, entretanto, muito reduzidos, não compensavam mais as despesas de 
extração. Uma dúzia de madeiras (tábuas de 2ª) era vendida por 7$000 e a de 1ª por 11$000. 
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11 DE MARÇO 

1934 >  Solenemente instalado o Município de Dalbergia (Ibirama atual). 

1904 >  Tornado sem efeito o ato de 19 de fevereiro de 1904, que removeu para Blumenau o promotor 
de Laguna, Deocleciano do Canto Menezes, sendo removido em seu lugar o promotor de São 
Bento do Sul, Manoel Barreto. 
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 11 DE NOVEMBRO 

 

1879 > Cornélius Murphy, colono irlandês, que se estabelecera na Itoupava, foi, à noite, atacado e 
gravemente ferido por uma onça, quando dormia em seu rancho. A fera metera uma pata 
através das largas frestas do rancho e pilhou o colono de surpresa. Recolhido ao Hospital da 
Colônia, não suportou os ferimentos, vindo a falecer a 10 de novembro, sendo sepultado a 11. O 
Dr. Blumenau oficiou ao Presidente da Província comunicando o fato e noticiando a remessa de 
meios para prevenir novos ataques de feras. 
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1812 > Em Freyburg, sobre o Unstrut, Alemanha, nasce Reinoldo Freygang, emigrado em Blumenau a 22 

de agosto de 1864, primeiramente professor no Rio do Texto, e depois, desde março de 1868, 
empregado na direção da Colônia. 
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11 DE OUTUBRO 

 

1909 > D. João Becker toma posse da Diocese de Florianópolis. 

1864 > O Presidente da Província por ato desta data, cassou a nomeação de Antônio Pereira Liberato 
para o cargo de Delegado de Polícia de Itajaí, feita em 28 de maio deste ano, a bem do serviço 
nomeou em substituição o Dr. Balbino Cezar de Melo, Juiz Municipal e de Órfãos do referido 
termo. 
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