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 15 DE DEZEMBRO 

 

1884 > O Conde d’Eu, esposo da Princesa Isabel, chega à visita a Blumenau sendo entusiasticamente 
recebido. 

1831 > Um decreto do Governo Imperial, desta data, acaba com os auxílios pecuniários que eram dados 
aos imigrantes estrangeiros destinados as Colônias. 

1884 > O Conde d’Eu, consorte da Princesa Isabel, visita Blumenau, tendo sido recebido com grandes 
festividades. (Ver notícias das festas no “Livro do Centenário de Blumenau”, pág. 32). 
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1883 > No “Blumenauer Zeitung” desta data, o Sr. Manoel Antônio Fontes (pai do depois 

desembargador Henrique Fontes) anuncia a venda de farinha de trigo em partidas de 10 barricas, 
das marcas “Codorus”, “Gallega”, “O’dance”, “Brilhante” e “Mighty dollar”, a 20$000 a barrica. O 
Sr. Fontes era negociante em Itajaí. 
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22 DE ABRIL 

1900 > Por ato do bispo Dom José de Camargo Barros, é desmembrada da paróquia de Blumenau a 
paróquia de Rodeio, com 17 capelas. 

1831 > Miguel de Souza Melo e Alvin, por exigência da tropa, deixa o governo de Santa Catarina, 
assumindo-o o comendador Francisco Luiz do Livramento. 

1909 > Falece Dr. Guilherme Eberardt que, depois de ter sido professor particular e farmacêutico, 
assumiu a agência do Correio, permanecendo nesse cargo até sua morte. 

1922 > O capitão reformado do Exército Antônio Bastos Paes Leme, à frente de 40 homens armados 
atacou o Quartel da Força Pública do Estado, em Porto União (SC) tendo tomado conta da 
estação ferroviária. O fato não teve maiores conseqüências. 
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28 DE JULHO 

 

1831 > Jerônimo Francisco Coelho, então capitão de Engenheiros, lança o número de estréia de “O 
CATHARINENSE”, o primeiro órgão da imprensa surgido em Santa Catarina (“A Imprensa em 
Santa Catarina”, pag. 3). 

1861 > O Padre Gattone, Vigário de Gaspar, publica, na Matriz, o decreto de criação da freguesia de 
Gaspar e instalou a respectiva Paróquia. 

1883 > No número desta data do “Blumenauer Zeitung”, o Sr. Victor Gaertner, na qualidade de Cônsul 
Alemão, publica um aviso que, no dia 7 de setembro deveria chegar a Itajaí a canhoneira alemã 
“Albatroz”, sob o comando do Cap. De Corveta Von Pavelsz e que, a bordo, se encontraria um 
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médico para exames dos que estivessem em idade de servir o exército alemão e residissem em 
Blumenau. 

1893 > Trava-se o “Combate do Morro do Aipim” em que voluntários blumenauenses fazem recuar para 
Itajaí um contingente da Polícia do Estado, sendo que este episódio foi um dos mais importantes 
acontecimentos da Revolução de 93 em Blumenau. (Ver livro do Centenário, pag 440). 

1894 > Pelo decreto 197, Blumenau foi elevada a categoria de cidade. 

1923 > Toma posse do cargo de Superintendente Municipal de Blumenau o Sr. Curt Hering, eleito em 
virtude do falecimento de Paulo Zimmermann. 
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6 DE AGOSTO 

 

1928 > A linha de energia elétrica da Emp. Força e Luz Santa Catarina S/A. foi estendida de Itajaí até o 
bairro de Navegantes, do outro lado do Rio. 

1900 > Frei Pedro Sinzig, notável compositor sacro e romancista, toma posse do cargo de vigário de 
Gaspar. Tomou posse da casa paroquial que acabou de ser construída em 17 de setembro deste 
mesmo ano. 

1911 > Funda-se a Associação das Comunidades Evangélicas de Santa Catarina e Paraná, depois 
transformada no Sínodo Evangélico do Paraná e Santa Catarina. 
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1831 > Feliciano Nunes Pires toma posse do governo de Santa Catarina. (Até 4 de novembro de 1835). 

1858 > A lei provincial nº 461, desta data, eleva à freguesia a sede da colônia Blumenau, sob a invocação 
de São Paulo Apóstolo, foi instalada em 1861. 

1905 > Leopoldo Teodoro Zimermann, de 25 anos de Gaspar, quando montava um cavalo que se 
apresentava para uma carreira, este animal desembesta e sai em louca carreira batendo contra 
uma casa vizinha. O cavaleiro sofreu uma batida tão forte no crânio, que faleceu imediatamente. 

1831 > Assume a presidência da Prov. De Santa Catarina, Feliciano Nunes Pires. 
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