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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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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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9 DE ABRIL 

1933 >  É solenemente intalado o distrito de Pouso Redondo, no município de Rio do Sul. 

1919 >  O governo federal decretou a encampação dos bens da Companhia de Navegação Fluvial o vapor 
Itajaí – Blumenau. 

1860 >  Frederico Teodoro Schroeder é nomeado, pela Câmara de Porto Belo, fiscal da Colônia Blumenau 
e na mesma ocasião é nomeado Oto Germano Siebert para fiscal suplente da mesma colônia. 

1853 >  A 9 de abril de  1853 fundeava no porto do Desterro o primeiro paquete da nova “Companhia de 
Vapores”., com escala pelos portos do Rio Paranaguá, São Francisco e Desterro. 

1893 >  Foi dissolvido o Superior Tribunal de Justiça do Estado e criado o Tribunal de Relação. 
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