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17 DE ABRIL 

1879 > Inauguração da capela de Santo Ambrósio, em Ascurra. 

1861 >  Foi criada a freguesia de São Pedro Apóstolo, de Gaspar. 

1855 >  Por contrato firmado com o Governo Imperial, o Dr. Blumenau ficou autorizado a contratar um 
pastor protestante para a sua Colônia, com o ordenado anual de 800$000, que seria pago pelo 
governo. 

1856 >  Lei 411 que dividiu a província em 4 comarcas. 

1856 >  A província de Santa Catarina, de conformidade com a lei 411, desta data, foi dividida em quatro 
comarcas: a da capital, compreendendo os municípios do Desterr e de S. Miguel; a 2ª de São 
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José, compreendendo esse município e Lajes; a 3ª de S. Antônio dos Anjos, compreendendo o 
município de Laguna e a 4ª de Nossa Senhora da Graça, compreendendo os municípios de São 
Francisco e Porto Belo. (Itajaí ficou incluído nessa comarca). 

1883 >  Foram criadas escolas mistas em Itapocu no município de Parati e em Oxford, no de São Bento. 

1874 >  O governo é autorizado, por lei provincial desta data, (709) a estabelecer aldeiamentos para 
catequese e civilização de índios em São Francisco, Joinville e Itajaí. 

1925 >  O conselho municipal de Blumenau autoriza um empréstimo de 150 contos para pagamento da 
dívida flutuante. 

1881 >  Funda-se no Encano, atualmente do município de Indaial, uma sociedade agrícola, 
“Landwistschaftlide Verein” com a finalidade de instruir os colonos na prática da agricultura e 
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especialmente de intensificar o cultivo do algodão. Seus primeiros dirigentes foram: O 
Bachmann, presidente; A. Lauth, vice e O. Heilmann, secretário. 

1894 >  As forças Florianistas tomam Destêrro. 
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17 DE AGOSTO 

 

1877 > Toma posse do cargo de Vigário de Gaspar o Padre Henrique Matz. 
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 17 DE DEZEMBRO 

 

1927 > Apurado o recenseamento municipal procedido em Blumenau, verificou-se ser de 98.663 almas, 
distribuídas por 16.658 famílias, a população de Blumenau. 

1909 > Os bugres assaltam a fazenda de um certo Ribeiro, além de Pouso Redondo, matando 13 pessoas 
e, depois de terem roubado o que puderam carregar, incendiaram a casa e ranchos. 

1909 > Cola grau em Direito, na Faculdade de São Paulo, o Dr. Guilherme Abry, filho de Luiz Abry, o 
primeiro blumenauense a formar-se em Direito. Depois de exercer a promotoria em algumas 
comarcas e o juizado de Direito de Curitibanos, Mafra e Joinville, o Dr. Abry foi nomeado 
desembargador do Superior Tribunal de Justiça do Estado, cargo em que se aposentou. 
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1811 > Nasce em Neustadt, na Orla, o farmacêutico Franz Keiner, formado em Weimar e que residia em 

Blumenau. 
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17 DE FEVEREIRO 

 

1841 > A Câmara de Porto Belo põe em concurso a Cadeira de Primeiras Letras da freguesia de Itajaí. 
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17 DE FEVEREIRO 

 

1934 > A lei estadual 498 cria o Município de Dalbérgia (atual Ibirama), constituindo dos distritos de 
Hamonia, José Boiteux e Nova Breslau. A sede do município seria a povoação de Nova Breslau, 
atual Presidente Getúlio. O decreto 499 eleva à categoria de Município, desmembrando-o do de 
Blumenau, o distrito de Gaspar. 
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17 DE JULHO 

 

1887 > O Dr. Bonifácio Cunha publica um aviso que, a contar desta data, mudou seu consultório no Rio 
Texto, para a nova casa de negócios de Luiz Abry, junto à igreja, onde poderia ser procurado de 
14 em 14 dias. 

1906 > Comutado para 15 dias a pena de 3 meses e 15 dias que Alexandre Francisco de Borba cumpre 
na cadeia pública de Blumenau, em regozijo à visita que Fez ao Estado o núncio apostólico, D. 
Júlio Fonti. 
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17 DE JULHO 

 

1925 > O “Der Urwaldsbote” noticia: “Praga de ratos. Quando a taquara floresce, o que acontece de 7 
em 7 anos, aparece uma praga de ratos. Também neste ano têm aparecido enxames de ratos 
que causam grandes danos, principalmente nas roças de cana. Um colono do Gaspar, que meteu-
se a dar caça aos ratos, matou 200 de uma só vez. Parece tratar-se de ratos migrados que 
aparecem e depois desaparecem. 

1862 > O Presidente da Província remete a tesouraria a fim de que apresente o seu parecer o ofício ao 
Delegado de Terras Públicas, nesta província, datada de 16, sob nº 127, informando sobre o 
ofício a ele junto em que o Diretor da Colônia Blumenau pede autorização para despender das 
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quantias dadas para despesas da mesma Colônia, a de 400,000 com a demarcação de lotes 
urbanos na sede da freguesia de São Pedro Apóstolo. 

1883 > A Câmara Municipal publica edital para o arrendamento, em hasta pública, do terreno à Alameda 
Dr. Blumenau, destinada a um curral do Conselho. As condições do arrendamento eram os 
seguintes: cercar o terreno, receber gratuitamente as carretas, seges e outros veículos que 
vierem e se demorassem nesta vila; receber, no dito terreno, os cavalos e outros animais dos 
moradores do interior, cobrando 40 réis por animal, durante 24 horas. 
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17 DE MAIO 

1856 > Por lei desta data, o Professor público da Colônia Blumenau passou a receber uma gratificação de 
120$000 anuais. 

1891 > Pedro Wagner, o mais velho dos moradores da Colônia Blumenau, assiste à confirmação de 1 
neto, 2 netas e 1 bisneto ao mesmo tempo. Foi a primeira vez que ocorrera o caso de um bisavô 
assistir a confirmação de um bisneto. 

1962 >  A lei 826, desta data, cria o Município de Dona Ema, desmembrado do Município de Ibirama. 

1870 >  A chegada da comissão presidida pelo Sr. L. M. Albuquerque Galvão e Trompwski. 
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 17 DE NOVEMBRO 

 

1855 > Começa a chover em todo Vale do Itajaí, provocando às águas a grande enchente que causou 
prejuízos à nascente colônia do Dr. Blumenau. Este perdeu a casinha que possuía e foi arrastada 
rio abaixo, pela fúria das águas. 

1865 > Dá-se começo ao preparo do terreno em que se construiria o templo da Colônia Blumenau. 

 



EFEMÉRIDES 

 
 
 

 17 DE NOVEMBRO 

 

1889 > Confirmadas as notícias sobre a proclamação da República, uma junta Governativa, composta do 
Coronel João Batista do Rêgo Barros, comandante do 25º Batalhão de Infantaria, dr. Alexandre 
Marcelino Bayma, médico militar e do farmacêutico Raulino Horn, assume o governo do Estado 
de Santa Catarina, em substituição ao seu último presidente sob regime monárquico, Dr. Luiz 
Alves de Oliveira Belo. 
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17 DE OUTUBRO 

 

1905 > Chegam a Itajaí, pelo Max, 22 grandes volumes com maquinismos e outros objetos, destinados a 
Fábrica de Fósforos que o Sr. F. G. Busch pretendia montar em Blumenau. Os volumes haviam 
sido encomendados na Alemanha. 

1893 > Acampado com suas tropas na Vila da Lagoa Vermelha, o General Salgado, oficia ao Governador 
de Santa Catarina solicitando seu posto corrente, notícias verídicas sobre o que acontecia em 
Destêrro e se havia necessidade de invadir o Estado com suas tropas para apressar a vitória da 
revolução. 
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1852 > O diretor da Colônia Dona Francisca, G. W. Schroder, acompanhado de Otto Nyemayer, chegava 

de canoa à Blumenau, em visita ao seu fundador, ai se demorando até o dia 19. 

1930 > Em reunião desta data, a Junta Administrativa revolucionária, nomeia uma comissão para 
tomada de contas do ex-prefeito e dos intendentes municipais de Blumenau. 
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