
EFEMÉRIDES 

 
 
 

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. 



EFEMÉRIDES 

 
 
1892 > Assassinado em Neisse o comerciante de Indaial Henrique Scheep. 

 



EFEMÉRIDES 

 
 
 

2 DE SETEMBRO 

 

1850 > Chegam à barra do Ribeirão da Velha os 17 primeiros imigrantes, fundadores de Blumenau. 
Foram eles: Reinoldo Gaertner, sobrinho do Dr. Blumenau, Paulo Kellner, Francisco Sallenthien, 
Julio Ritscher, Guilherme Friedenreich, sua esposa Minna e sua filha Clara e Alma, Daniel 
Pfaffendorf, Frederico Geyer, Frederico Riemer, Érico Hofmann, André Kohlmann, sua esposa 
Joanna e filhas Maria e Cristina e André Boettscher. 

1909 > Entra em julgamento perante o Tribunal do Juri, Miguel Nita, o matador de Comandante 
Krambeck, do vapor “Blumenau”. Foi condenado a 17 anos e 6 meses. Seu advogado, Tomé 
Braga, apelou de sentença. 



EFEMÉRIDES 

 
 
 

20 DE MARÇO 

1850 >  O Dr. Blumenau, após uma permanência de vários meses na Alemanha, regressa ao Brasil e ao 
seu estabelecimento na Barra do Velho, onde aguardaria a chegada dos emigrantes que 
conseguira aliciar para sua Colônia. 

 



EFEMÉRIDES 

 
 
 

21 DE AGOSTO 

 

1850 > Chega ao porto de Santos o veleiro “Christian Mathias Schroeder”, no qual viajavam os 17 
primeiros imigrantes fundadores de Blumenau e que, a 2 de setembro, seguinte, chegavam à 
barra do Ribeirão da Velha, local em que teve começo a cidade de Blumenau. 

1852 > Juntamente com outros imigrantes, chegam a Blumenau o sábio Fritz Muller, sua esposa e uma 
filha e o seu irmão Augusto Muller, acompanhado da sua esposa. Com seus estudos sobre a 
fauna e a flora das margens do Itajaí e do litoral da Ilha de Santa Catarina, Fritz Muller 
consagrou-se universalmente como um dos maiores naturalistas do seu tempo. 



EFEMÉRIDES 

 
 
1862 > O Juiz Comissário de Itajaí remete ao delegado de terras públicas a informação sobre o 

requerimento de Francisco Sallentien, reclamando contra a medição ultimamente feita em Itajaí, 
pelo engenheiro Reviére. 

 

 



EFEMÉRIDES 

 
 
 

29 DE JUNHO 

1930 > Foi solenemente instalado o distrito de Arrozal, criado com a fusão dos distritos de Rodeio e 
Ascurra. 

1885 > É solenemente inaugurada a nova igreja de São Pedro Apóstolo de Gaspar, planejada pelo 
engenheiro Henrique Krohberger e mandada construir pelo Padre Henrique Matz. 

1926 >  Falece Luiz Abry, prócer político blumenauense, que foi deputado estadual, tabelião, etc. 

1857 > Chega a Blumenau, acompanhado de sua esposa Ida e de seus filhos Jorge e Maria, o Pastor 
Oswaldo Hesse, contratado para servir de Pastor da Comunidade de Blumenau. 



EFEMÉRIDES 

 
 
1850 > Inauguração da primitiva capela de Belchior Baixo, dedicada a S. Pedro Apóstolo, início da 

freguesia de Gaspar. 

 



EFEMÉRIDES 

 

2 DE ABRIL 

1850 >  Falece em Hasselfelde, Brunsvique, Alemanha, o engenheiro de matas, Carlos Frederico 
Blumenau, pai do Dr. Hermann Blumenau, fundador da cidade e Município que tem seu nome. 

1848 >  A comissão de Colonização, da Assembléia Legislativa de Santa Catarina, dá parecer favorável ao 
requerimento da Sociedade Protetora dos Emigrados Alemães no Brasil, da qual era procurador 
o Dr. Hermann Blumenau, propondo a colonização das terras do Itajaí. 

1881 >  A “Theater Geselschaft” leva à cena em Blumenau a comédia em 4 atos “Der Beste Ton”. 

 



EFEMÉRIDES 

 

5 DE ABRIL 

1883 >  Surge o primeiro número “IMIGRANT”, jornal em língua alemã, que o segundo órgão da 
imprensa blumenauense. 

1850 >  Lei 302 que criou o distrito de Saí, no município de São Francisco. 

1850 >  A lei nº 302, de 5 de abril de 1850 cria a freguesia de Nossa Senhora da Glória do Saí, no 
município de São Francisco. 

 



EFEMÉRIDES 

 

6 DE ABRIL 

1850 >  José Maurício Lopes da Silva requer o registro do seu sinal público como notário e escrivão de 
paz de Tijucas. Esse José Maurício era português de nascimento e naturalizado brasileiro por 
carta expedida em 13/11/1847. 

1918 >  Toma posse do cargo de diretor da E. F. S. C. o major Oscar Barcellos. 
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