
EFEMÉRIDES 

 
 
 

13 DE ABRIL 

1925 > É inaugurada a linha de transmissão destinada a suprir a “Empresa de Eletricidade Jaraguá” pela 
Empresa Força e Luz Santa Catarina S/A. 

1844 >  A colônia S. Pedro de Alcântara é elevada à categoria de freguesia, e distrito sob jurisdição de 
São José. 

1934 >  Inauguração do Jardim de Infância Evangélico de Indaial. 

1912 >  O superintendente sancionou a lei do Conselho que criou os distritos de Hammonia e Bela 
Aliança, foi designado pelo decreto 664, de 18 de março de 1912, o dia 28 de abril para as 
eleições de juízes de Paz. 
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13 DE AGOSTO 

 

1934 > Aquidaban, hoje Apiuna, é elevado à categoria de distrito de paz, pelo decreto estadual nº 655, 
sendo instalado em 26 deste mesmo mês e ano. 

1865 > Em virtude de queixa apresentada pelo capitão José Henrique Flores, o presidente da Província, 
por ato desta data (nº 55) suspende e manda que sejam responsabilizados o juiz municipal 
suplente do Termo de Itajaí, Felício José Borges e o seu escrivão José Antônio Pereira Tinoco. A 
denúncia foi dada por Flores e mais Maria Inácia de Jesus, viúva de João Antônio da Costa, 
Anacleto Dias Cardoso e outros herdeiros do mesmo Costa. 
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 13 DE DEZEMBRO 

 

1883 > O Sr. Teodoro Lüders, negociante em Blumenau publica o seguinte anúncio no “Blumenauer 
Zeitung”. Na noite de 11 para 12 deste mês, o meu empregado Marken Dankert, talvez no passo 
de Benedito, próximo ao Dr. Donner, tenha se afogado. Trajava chapéu de feltro preto, paletó 
marrom escuro e calças cinzentas e longas botas. Peço a quem porventura, encontre o corpo em 
algum lugar, que lhe de sepultura em algum cemitério evangélico. Pagarei as despesas que 
forem feitas. (O corpo foi achado dias depois). 
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13 DE FEVEREIRO 

 

1821 > Nasce Victor Von Gilsa, em Hessen, na Alemanha. 

1904 >  Por resolução desta data o governo do estado suspendeu a execução da resolução do Conselho 
Municipal que estabeleceu uma taxa de 20 réis sobre volumes exportados. 

1904 >  Por resolução desta data foram reconduzidos Guilherme Schaeffer e Frederico Guilherme Busch 
nos cargos de 1º e 2º suplentes do Juiz de Direito e nomeando Luiz Altenburg para 3º suplente. 

1905 >  Ana Haendschen foi nomeada professora da escola feminina de Gaspar e removendo para 
Brusque Lucia Fernandes Lopes. 



EFEMÉRIDES 

 
 
 



EFEMÉRIDES 

 
 
 

13 DE JANEIRO 

 

1860 > Na Repartição Geral das Terras Públicas, no Rio de Janeiro, é assinado o termo de cessão da 
Colônia Blumenau ao Governo Imperial. O Dr. Blumenau continuou como seu diretor e, por 
vontade expressa do Imperador D. Pedro II o estabelecimento continuou a chamar-se Colônia 
Blumenau. 

1951 > A lei nº 200, desta data, promulga o Estatuto dos funcionários públicos civis do Município de 
Blumenau. 
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13 DE JANEIRO 

 

1924 > É inaugurado o hospital Misericórdia, de Massaranduba, sob a direção do médico Dr. Alfredo 
Hoess. 

 



EFEMÉRIDES 

 
 
 

13 DE JULHO 

 

1907 > Foi transferido ao Sr. Francisco Domingos da Nova Jr. o contrato firmado entre a prefeitura de 
Joinville e o engenheiro Etienne Douat para fornecimento de luz e força elétrica à cidade de 
Joinville. 

1904 > Júlio Probst que tinha sido nomeado para o cargo de Comissário de Polícia, na resolução de 1º de 
julho de 1904, foi substituído pelo Alferes de Polícia, Amaro de Seixas Ribeiro, que foi nomeado 
pela resolução de 13 de julho de 1904. 

 



EFEMÉRIDES 

 
 
 

13 DE JUNHO 

1943 > Funda-se em Indaial, a Sociedade Beneficente “Hospital Beatriz Ramos”. 

1854 > O presidente da Província, João José Coutinho, por ato desta data, nomeia Ferdinando 
Ostermann primeiro professor público da Colônia Blumenau. Na mesma data é declarado 
cidadão brasileiro por carta desta data, registrada na Câmara de P. Belo a 22 de junho, data em 
que prestou o juramento do estilo. 

1892 >  Em Joinville, é fundado o “Corpo de Bombeiros Voluntários de  Joinville” por um grupo de moços 
convocados por Frederico Hudler, os quais, reunidos no salão Berner, resolveram essa fundação. 
O primeiro comandante foi Victor Müller. 
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1919 > Descontentes com o lançamento do imposto territorial rural, colonos de Indaial se reúnem em 

frente da Coletoria Estadual em atitude hostil. O Coletor Clodoaldo Machado da Luz tentou 
embarcar no trem para dar parte às autoridades de Blumenau, no que foi impedido por 
populares que conduzindo-no à Coletoria fizeram-no alterar os lançamentos de acordo com a 
opinião de cada um. Ciente do ocorrido o Secretário da Fazenda, Sr. Adolfo Konder, seguiu para 
aquela localidade. Com as providências que tomou a situação foi normalizada, mas para grantir a 
autoridade do fiscal, o governo do Estado mandou para aquela localidade um destacamento da 
polícia militar. 
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13 DE MAIO 

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

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

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

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

1912 >  A lei municipal nº 61 cria o distrito de paz Bela Aliança (hoje Rio do Sul) 

1892 >  Chegam a Blumenau os primeiros frades franciscanos, Frei Amando Bahlmann (que depois foi 
bispo de Santarém, no Pará), Frei Zeno Wahlbroel e Frei Lucínio Korte. 

1918 >  Os operários das oficinas da E.F.S.C. declaram-se em greve, pelo encampamento do governo da 
Estrada. A greve durou até 6 de abril. 

1905 >  José Bonifácio da Cunha, exonerado, a pedido, do cargo de chefe escolar de Blumenau. 
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13 DE MARÇO 

1912 >  Foi  sancionado o ato da Câmara Municipal de Blumenau, pelo prefeito, criando o distrito de Bela 
Aliança. 
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 13 DE NOVEMBRO 

 

1945 > Assume o exercício do cargo de Prefeito Municipal, em substituição do Sr. Alfredo Campos, o Sr. 
Frederico Guilherme Busch Jr. 

1927 > Frei Gabriel Zimmer benze a pedra fundamental da capela de Texto Salto. 

1908 > O decreto estadual nº 409, desta mesma data, aprova os estudos definitivos das 1ª e 2ª seções e 
parte da 3ª para a construção da Estrada de Ferro Santa Catarina. 
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13 DE OUTUBRO 

 

1930 > Vitoriosa a revolução de 3 de outubro, é deposto o Prefeito Municipal, Sr. Curt Hering, tendo 
assumido esse cargo o Sr. João Kersanach, comerciante aqui estabelecido. 

1919 > Instala-se em Blumenau a Rua 15 de Novembro a firma Moelmann & Filhos que ficou sob a 
orientação do Sr. Orval Moelmann. A casa era filial de importante estabelecimento de comércio 
de louças e ferragens da Capital do Estado. 

1930 > O Prefeito de Blumenau, Sr. Curt Hering, passa o exercício do cargo ao Sr. João Kersanach, por 
imposição das forças revolucionária que ocupam o município. Nesse mesmo dia, se reúne a Junta 
Administrativa Municipal composta dos Srs. Antônio Cândido de Figueiredo, Tomé Braga, Max 
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Mayr, Adolfo Wollstein e Teolindo Pereire. (Ver “Blumenau em Cadernos” Tomo I, pág. 201 e 
Tomo II, pág. 12). 

1894 > Henrique Krohberger, foi autorizado pelo Governo do Estado para dar início ao orçamento da 
Estrada Blumenau – Curitibanos. 
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