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15 DE ABRIL 

1848 > A Assembléia Provincial de Santa Catarina aprova o parecer da Comissão de Colonização no 
memorial do Dr. Blumenau, propondo a Colonização pela Soc. De Proteção aos Imigrantes 
Alemães no Brasil, das terras do Vale do Itajaí. 

1934 >  É solenemente instalada a Comarca de Indaial, criada pelo decreto 529, de 28 de fevereiro deste 
mesmo ano. 

1931 >  É solenemente instalado o Município de Rio do Sul. 

1881 >  A “Theater Geselochaft” leva à cena, em Blumenau, a comédia em 4 atos “Der beste Fon”. 
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1883 >  O Dr. Fritz Müller faz uma interessante conferência sobre “polinização nas plantas”, na sede da 

Cultur Verein. 

1847 >  Pela lei provincial 239 a Vila de São Francisco foi elevada a categoria de cidade. 

1883 >  O Dr. Fritz Müller pronuncia na reunião da Cultur Verein uma interessante conferência sobre a 
fecundação das plantas e diversas cruzas para a obtenção de produtos melhorados. 
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15 DE AGOSTO 

 

1884 > O Dr. Blumenau, fundador da cidade de seu nome, deixa essa cidade a bordo do Progresso para 
Itajaí, donde seguiu para a Corte e dali definitivamente para a Alemanha, sua terra natal. 

1881 > Visita a colônia o Dr. Hugo Zöller, redator do “Kölnische Zeitung”, que viera ao Brasil em visita as 
colônias alemãs para estudar a sua situação. 

1881 > Com esta data, o “Blumenauer Zeitung” publica o seguinte: “Senhor Redator. Os abaixo 
assinados viram com satisfação o aparecimento dessa folha, tanto mais quanto um jornal bem 
orientado presta grande serviços, como a nossa em franco progresso... Infelizmente, porém, de 
um tempo a esta parte, na parte ineditorial de seu jornal começam a aparecer ataques a pessoas 
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e intrigas que provocam a desarmonia entre a população etc. (Ver nº 34 do I ano do Bl. Zeitung). 
Dr. Fritz Müller, Vitor Gaertner, Dr. H. Blumenau, Luis Sachtleben, H. Probst, Teodoro Kleine, Carl 
Meyer, H. Avé-Lallement, Dr. W. Eberhardt. Pede totalidade dos sócios da “V. Cultur-Verein”, M. 
Merck. 

1895 > Pela lei nº 126, desta data, sancionada pelo governador Hercílio Luz, foram instituídas as armas e 
a bandeira de Santa Catarina. O brasão de armas foi projetado pelo depois Almirante Henrique 
Boiteux e a bandeira foi desenhada por seu irmão, José Boiteux, ambos historiadores. 
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15 DE AGOSTO 

 

1926 > O bispo de Florianópolis, Dom Joaquim, solenemente as reformas efetuadas na matriz de 
Blumenau. 
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 15 DE DEZEMBRO 

 

1947 > Toma posse do cargo de Prefeito Municipal o Sr. Guilherme Busch Júnior. 

1926 > Foi inaugurada a linha de transmissão de eletricidade Indaial-Timbó, sendo instalada nesta 
última cidade a rede de distribuição. 

1884 > Chega a Blumenau, a bordo do “Progresso”, o Conde d’Eu, esposo da princesa Isabel que aqui é 
entusiasticamente recebido pelas autoridades e pela população. 
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15 DE FEVEREIRO 

 

1823 > Nasce em Dahne, em Mark Brandeburg, Carl Wilhelm Friedenreich, médico homeopata e 
parteiro. Veio para Blumenau em 1850. 
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15 DE JANEIRO 

 

1943 > O Colégio Santo Antônio de Blumenau, é autorizado a funcionar com o curso clássico e científico. 

1905 > Pelo decreto 359, desta mesma data, fica criado o distrito policial de Braço do Sul (Rio do Sul). 
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15 DE JULHO 

 

1919 > Carlos Rischbieter transfere a Otto Berner a cervejaria de sua propriedade em Blumenau, na Rua 
São Paulo. 

1925 > A Senhorita Rosi Gibon, cantora, neta do pastor Gustavo Stutzer, chegada a Blumenau a 12/7, da 
um concerto em que canta canções populares alemãs. O pastor Stutzer, escritor de nomeada, 
estivera também em Blumenau tentando a colonização das terras da Velha e da Ponta Aguda, há 
35 anos. Ao piano, acompanhou a cantora Srta. Margaret Schrader. 

1853 > Em companhia de outros emigrados chega a Blumenau o Sr. Hermann Wendeburg que seria o 
guarda-livros e vice-diretor da Colônia até 1881 em que faleceu. 
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1883 > Os bugres atacam a propriedade do colono Wilhelm Schievelbein, em Itoupava Rega, roubando-

lhe gado e vários objetos. No dia do assalto, o colono achava-se com a família em visita a amigos 
que moravam distante. 

1882 > Cai sobre a Vila, uma forte saraiva. Granizos, alguns do tamanho de um ovo de galinha – 
conforme testemunhos dos jornais da época – causam estragos. 
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15 DE JUNHO 

1888 > José Henrique Flores Filho, membro da Câmara Municipal de Blumenau, toma posse do Cargo de 
Coletor das Rendas Provinciais, para o qual fora nomeado. 
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15 DE JUNHO 

1930 > Foi criada a paróquia católica de Presidente Getúlio, antiga Nova Breslau, confiada aos padres 
salesianos. Seu primeiro vigário foi o Padre Francisco Eigmann. 

1853 > Chega à Colônia Blumenau mais uma leva de mais 12 imigrantes alemães. 
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15 DE MAIO 

1865 > No orçamento provincial foi consignado um dispositivo autorizando a professora de São Pedro de 
Alcântara, Apolônia Von Buettner a ir a Europa para tratamento de saúde. “Deixando substituta 
idônea na cadeira, paga por ela”. 

1928 > João Kersanach toma posse do cargo de Presidente da Junta de Alistamento Militar de Blumenau, 
em substituição do Sr. Augusto Zittlow que se exonerara do cargo. 

1960 >  Foi inaugurada a nova imponente Igreja Evangélica de Indaial. 
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15 DE MARÇO 

1881 >  Pela lei nº 917, desta data, foram fixados os seguintes limites para a freguesia do S. S. 
Sacramento da cidade do Itajaí: Ao Norte o rio Gravatá, partindo daí para o ocidente até 
encontrar a foz do rio do Peixe, afluente do Luiz Alves: Ao Sul, o Ribeirão da Praia Brava, partindo 
daí para o ocidente até o Ribeirão da Limeira, afluente do Itajaí Mirim; a Leste o oceano; a Oeste 
a linha que, partindo da Foz do Rio do Peixe vai encontrar a Foz do Ribeirão da Ilhota ou das 
Minas (afluente do Itajaí Açu) e daí até encontrar o Ribeirão da Limeira. 

1906 >  Os padres jesuítas iniciam as aulas do Ginásio Catarinense, em Florianópolis, que substituiu o 
Liceu Provincial. 

1944 >  Criada a Comarca de Timbó. 
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15 DE MARÇO 

1929 >  É inaugurado o ramal da Empresa Força Elétrica, digo Força e Luz Santa Catarina entre 
Salto/Itajaí até Pedra de Amolar (Fazenda Renaux). 

1944 >  Solenemente instalado o Distrito de Lontras, no Município de Rio do Sul. 

 



EFEMÉRIDES 

 
 
 

 15 DE NOVEMBRO 

 

1926 > Assume o cargo de Ministro da Viação e Obras Públicas do Governo da República, o Dr. Victor 
Konder, presidente da Câmara Municipal de Blumenau. 

1921 > Inauguração a iluminação elétrica de Rodeio, produzida na “Usina e Luz e Força”, construída pelo 
engenheiro Siegfried Ehrenberg. 
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 15 DE NOVEMBRO 

 

1926 > Assume a Presidência da República o Dr. Washington Luiz Pereira de Souza. De seu governo 
faziam parte três ministros catarinenses: General Nestor Sezefredo dos Passos, ministro da 
Guerra, Contra almirante Arnaldo Pinto da Luz, ministro da Marinha e Victor Konder, Ministro da 
Viação. 
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15 DE OUTUBRO 

 

1850 > O Dr. Blumenau e seu sócio Fernando Hackradt resolveram dissolver, de comum acordo, o 
contrato de Sociedade que haviam feito para a exploração das terras do Itajaí, ficando o Dr. 
Blumenau com todo o ativo e passivo. 

1935 > A Administração do Hospital Municipal passa a ser feita pelas Irmãs Franciscanas. 

1909 > Iniciam suas viagens regulares entra Florianópolis e o Rio de Janeiro, o vapor “Ana”, da Empresa 
de Navegação Hoepcke – Partia de Florianópolis todos os dias 1º e 15 de cada mês e, do Rio para 
Florianópolis, a 9 e 24. 
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1892 > Assassinado em Neisse o comerciante de Indaial Henrique Scheep. 
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15 DE OUTUBRO 

 

1865 > Os voluntários da Pátria de Brusque, sob o comando do alferes Von Seckendorff, seguem para 
Itajaí, onde são efetivamente recebidas pela população, como acontecera com os voluntários de 
Blumenau. 

1912 > O Governador de Santa Catarina recebe um telegrama do chefe político de Curitibanos, Cel. 
Francisco Ferreira de Albuquerque, comunicando-lhe que os fanáticos haviam proclamado a 
monarquia nos sertões Taguarassu. 
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15 DE SETEMBRO 

 

1892 > O Tenente Manoel Joaquim Machado, que em março deste ano, chegara ao Destêrro, como 
interventor federal, é eleito governador do Estado e assume o governo nesta data. 
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15 DE SETEMBRO 

 

1892 > Na imprensa de Destêrro, o Sr. Paulo Schwartzer, procurador da Câmara Municipal de Blumenau, 
um aviso comunicado o extravio das Cadernetas de Depósito da mesma Câmara, na Caixa 
Econômica, com o fim de que, finde o prazo de 30 dias, lhe serem passadas novas. O fato foi que, 
ao assumir a Câmara Federalista o exercício do governo do Município, Bonifácio Cunha, 
Superintendente deposto, recolheu todo o dinheiro que existia nos cofres do município à Caixa 
Econômica em Destêrro e não entregou à nova Câmara (federalista) as respectivas cadernetas. 
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