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16 DE ABRIL 

1895 > Tomam posse do cargo de Superintendente Municipal, Oto Stutzer e de Conselheiros Municipais: 
Pedro Cristiano Feddersen, Luiz Abry, Frederico Wilde, Ricardo Voigt, Aléssio Freiner, Pedro 
Schmidt, Paulo Zimmermann, André Campregher e Henrique Klug. 

1919 >  A lei municipal de Blumenau, nº 120, cria o distrito de Ascurra. 

1933 >  É instalado, com solenidade, o distrito de Paz de Trombudo Central, no Município de Rio do Sul. 

1919 >  A lei municipal nº 120 cria o distrito de paz de Rodeio. 

1919 >  A lei municipal nº 120 cria o distrito de Rodeio que ficou sendo o 7º do município de Blumenau. 



EFEMÉRIDES 

 
 
1883 >  São vendidos em hasta pública, realizada na Coletoria Estadual (de que era coletor Guilherme 

Engelke) objetos de propriedade do Estado e que haviam pertencido à antiga direção da colônia. 
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16 DE AGOSTO 

 

1882 > Nasce em Tatutiba, deste Município, Fritz Lorenz, neto de Fritz Muller (pelo lado materno) e 
futuro grande industrial blumenauense. 
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 16 DE DEZEMBRO 

 

1876 > O Presidente da Província, Dr. Alfredo d’Escragnole Taunay, visita a colônia de Blumenau, aqui se 
demorando até o dia 18. 

1864 > Manoel Joaquim d’Almeida Coelho, autor da “Memória Histórica da Província de Santa Catarina”,  
publicada no Desterro em 1865, foi aposentado, por ato (nº 95) desta data, ao cargo de 
“Secretário da Câmara Municipal”. Em vista do seu mau estado de saúde e de ter setenta e dois 
anos de idade, como mostrou por documentos, circunstâncias estas que o impossibilitam de 
continuar no exercício do emprego que exerce desde 16 maio de 1849, data em que prestou 
juramento e entrou no exercício de suas funções.”Passou a perceber a pensão de Cr$ 292,20 
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anuais, por contar quinze anos e sete meses de serviços. (Vencia no cargo, Cr$ 576,00 anuais e a 
que teria direito de pensão se contasse 50 anos de serviços) 

1883 > Domingo. Reunião em Indaial para tratar-se da fundação de uma comunidade evangélica. 

1883 > O Dr. Antônio Ferraz da Mota Pereira, nomeado Juiz de Direito da Comarca de Itajaí, chega à 
Blumenau, onde provisoriamente fixaria residência. 

1884 > Primeiro culto e confirmação na igreja recém construída de Indaial (templo protestante) D 10. 
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16 DE FEVEREIRO 

 

1884 > Nasce e Itajaí, Adolfo Konder que chegou a ser governador do Estado de Santa Catarina. 
Frequentou o Colégio Franciscano de Blumenau e, depois, o dos jesuítas em São Leopoldo. 
Matriculou-se na Faculdade de Direito de São Paulo, onde colou grau. Exerceu a advocacia e o 
jornalismo em sua terra natal. Em 1910, desejando seguir a carreira diplomática, entrou como 
funcionário do Ministério do Exterior. Em 1918, foi convidado pelo Governador Hercílio Luz para 
Secretário da Fazenda. Foi eleito deputado federal em 1921 e 1924. Em 1926 foi eleito 
governador do Estado, posto onde encontro a revolução de 1930. Faleceu pobre, no Rio de 
Janeiro. 
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1882 >  As 4,30 da manhã (quinta feira), falece o Sr. Teodoro Kleine, funcionário da Administração da 

Colônia Blumenau. 

1824 > Toma posse do governo da Província de Santa Catarina, o Desembargador João Antônio 
Rodrigues de Carvalho. Governou até 12 de março de 1825. 

1893 >  Um conflito entre Hercílio Luz e Elesbão Pinto da Luz, põe o centro de Blumenau em verdadeira 
polvorosa, com tiros e descomposturas entre os partidários republicanos e liberais. 

1895 > A Sociedade Teatral Frohsinn realiza uma representação, levando à cena a peça “Ultimo”, 
comédia em 5 atos, de G. V. Moser, a qual foi o último espetáculo na antiga casa doa Atiradores, 
onde a Sociedade vinha funcionando. Com a construção do novo teatro à Rua das Palmeiras, os 
espetáculos ali passaram a se realizar. 
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16 DE FEVEREIRO 

 

1930 > Conclui-se a nova torre da matriz de Blumenau, com 33 metros de altura e onde foi instalado o 
grande relógio, e os novos sinos passam a bimbalhar. 

1862 >  Foram aprovados os primeiros estatutos da Comarca Evangélica de Blumenau. 

1904 >  Caetano Deeke Figueiredo, a pedido, é exonerado do cargo de Comissário de Polícia e nomeado 
o capitão de polícia Januário de Assis Cortes. 
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16 DE JANEIRO 

 

1877 > Primeiro dia de aula no Colégio São Paulo, fundado pelo Padre Jacobs. Começou com 16 alunos 
entre meninos e meninas. 

1910 > Henrique Hostin, natural de Gaspar, toma o hábito de frade franciscano, no noviciado de Rodeio, 
tomando o nome de Daniel. Foi, mais tarde, bispo de Lages. 

1897 >  Nasce em Tijucas, SC., J. Ferreira da Silva, jornalista, escritor e ex-prefeito de Blumenau. 

1908 >  Otto Stutzer é exonerado do cargo de 3º suplente do comissário de polícia. 
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16 DE JANEIRO 

 

1906 > Dá-se início à construção da estrada de rodagem ligando os municípios de Itajaí e Camboriú. 
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16 DE JULHO 

 

1894 > Henrique Krohberger, em reunião da Câmara Municipal desta cidade e desta data, foi nomeado 
arruador da Vila de Blumenau. 
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16 DE JULHO 

 

1919 > Dom Amando Bahjmann, bispo-prelado de Santarém, Pará, faz uma conferência no Teatro 
Frohsinn, desta cidade, sobre a vida e os costumes dos índios Mundurucus. No fim da 
conferência houve uma coleta em benefício das missões. 

1919 > Por ato desta data foi criada a coletoria estadual de Indaial, sendo seu primeiro coletor o Sr. 
Alfredo Campos, que, mais tarde, viria a ser Prefeito de Blumenau. 

1893 > Aparece o primeiro número “Der Urwaldsbote”, propriedade do Pastor Fralhaber. 
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1919 > O nº 9 de 1º de agosto de 1919, do “Brazil”, de Blumenau traz esta noticia: “Brazil Sport Clube vai 

vingar a idéia há tempos aventada da fundação de um Club de Foot-Ball nesta cidade. Um grupo 
de moços, à frente dos quais se acham os foot-ballers Carlos Sada e Frederico Gasenferth, se 
encarregaram de levar a efeito tal idéia, prometendo iniciar muito breve os jogos. É uma bela 
iniciativa essa que por certo contribuirá para despertar nossa mocidade no amor ao Sport. Que 
esse Clube logre uma existência próspera”. 
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16 DE JUNHO 

1836 > É sancionada a Lei Provincial de Colonização, que teve grande influência na colonização e 
povoamento da província catarinense. 

1892 >  O Padre José Maria Jacobs, doente e alquebrado, deixa Blumenau a bordo do “Progresso”, com 
destino ao Rio de Janeiro, onde faleceu, a 1º de agosto, atacado de febre amarela. Tendo 
entregado a direção da paróquia de Blumenau aos padres Franciscanos que pouco antes haviam 
se estabelecido em Teresópolis ( SC), o padre José Maria Jacobs, 1º vigário de Blumenau, seguiu 
para o Rio onde faleceu no hospital da Gambôa. 

1883 >  O “Blumenauer Zeitung” de 16 de junho de 1883 publica:”Segundo ouvimos, a montagem das 
máquinas da fiação dos senhores Karsten, Hadlich e Röder já está de tal forma adiantada que, 
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em poucas semanas, a fábrica poderá começar a funcionar. Algumas peças quebradas, que aqui 
podem ser refeitas, obrigaram um retardamento na montagem. Um bom sinal representa o fato 
de terem os empresários comprado já algumas centenas de algodão aqui produzido e a 
construção da fábrica virá certamente dar grande impulso à cultura do algodão entre nós”. 

1853 >  O Dr. Blumenau passa a escritura do lote nº 11, do Garcia, ao Sr. Andréas Klinger e sua mulher 
Auguste. 
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16 DE MAIO 

1832 > Nasce em Düren, na Renânia, o Padre José Maria Jacobs, primeiro vigário de Blumenau. 

1882 > Falece João Schreep, proprietário do Hotel Schreep que, por longos anos foi dos mais procurados 
e das poucas casas de hospedagem de Blumenau. Ao desatrelar um cavalo do carro, Schreep foi 
vítima de coice, partindo-lhe a perna à altura da coxa. Teve que amputar a perna. Não resistiu 
aos sofrimentos, vindo a falecer. 
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16 DE MARÇO 

1848 >  O Dr. Blumenau encaminha à Assembléia Legislativa de Santa Catarina um memorial propondo a 
colonização das terras do Itajaí por conta da Sociedade de Proteção aos Emigrados Alemães no 
Brasil. 

1947 >  Benção da nova matriz de Nossa Senhora da Glória, no bairro da Glória, no Garcia. 

1909 >  Jacob Schmidt foi nomeado 1º suplente do Comissário de Polícia de Blumenau. 
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16 DE MARÇO 

1878 >  O diretor da Colônia D. Francisca transmite ao Dr. Lourenço Cavalcanti de Albuquerque o 
seguinte telegrama: “Chegaram hoje aqui (Joinville) perto de 300 colonos de São Bento, todos 
com armas, para reclamar desta direção, dinheiro, ajuda, venda à fiados dos gêneros pelos 
negociantes, mantimentos e cousas extraordinárias tomado por pretexto a suspensão, desde 
perto de 3 meses, de pagamento dos trabalhos da Estrada de D. Francisca. O distúrbio é 
originado por uma caudilha de turbulentos que ameaçaram a gente pacífica para seguir com 
eles, levando consigo a força, o sub-delegado de São Bento. Peço de V. Excia. Um oficial, 
podendo servir sub-delegado militar para proteger em São Bento a gente pacífica e poder se 
proceder a um novo inquérito policial indispensável. A crise foi contornada e, dois dias depois, 
18, o próprio presidente da Província chegava a Joinville trazendo o dinheiro necessário para o 
pagamento dos salários atrasados. 
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 16 DE NOVEMBRO 

 

1913 > Em virtude da inauguração do Grupo Escolar Luiz Delfino, foram extintas todas as escolas 
públicas da cidade de Blumenau. O citado grupo foi fundado no dia 31 de dezembro de 1913. 
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16 DE OUTUBRO 

 

1946 > É lançada a pedra fundamental da barragem da Usina Palmeiras, da Empresa Força e Luz Santa 
Catarina. 
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16 DE SETEMBRO 

 

1876 > Chega a Blumenau o seu primeiro vigário, o Padre José Maria Jacobs. 

1833 > Nasce em Goslar, Alemanha, o Padre Carlos Boegershausen, primeiro vigário de Joinville, para 
onde veio em 1857 (Gedenkbuch, Entres, pag. 233) 
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