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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 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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4 DE ABRIL 

1936 >  Alberto Stein, eleito Prefeito Municipal, assume o exercício desse cargo. Também toma posse à 
nova Câmara Municipal, sob a presidência do Sr. José Ferreira da Silva. 

1847 >  O Dr. Blumenau embarca no rio de Janeiro com destino ao Sul do país para visitar as colônias 
alemãs do Rio Grande e de Santa Catarina. 

1856 >  Nasce nesta cidade Hermann Baugarten, que foi o fundador da Imprensa Blumenauense. 

1859 >  Lei nº 464, desta data: Art. 1º - Será elevada à categoria de Vila a paróquia do S. Sacramento do 
Itajaí, logo que seus municípios tenham prontificado, à sua custa, casa para as sessões da 
Câmara. Art. 2º - Esta paróquia, a de Camboriú e a de Nossa Senhora da Penha de Itapocoroi 
serão desmembradas dos municípios de Porto Belo e de São Francisco, de que ora fazem parte e 



EFEMÉRIDES 

formarão um município denominado de Itajaí. Art. 3º - O município de Itajaí se regulará pelas 
atuais posturas de Porto Belo, enquanto a Câmara respectiva não confeccionar as suas. Art. 4º - 
A sede da Vila de Porto Belo passará para a freguesia se São Sebastião de Tijucas, logo que na 
nova Vila tenham os habitantes prontificado casa para as sessões da Câmara. Esta freguesia, a de 
Porto Belo e a de São João do Alto Tijucas, que fica desmembrada do município de São Miguel, 
formarão um município com a denominação de São Sebastião. Art. 5º - O município de Itajaí 
pertencerá à Comarca de Nossa Senhora da Graça e o de São Sebastião à de São José. (lei 464) 

1883 >  São aprovadas, por lei desta data, as contas da Câmara de Itajaí referentes a 1881 – 1882. 

1883 >  Aparece o primeiro número do semanário “Imigrant”, de propriedade de Bernardo 
Scheidemantel e que foi, mais tarde, substituído por “Der Urwaldsbote”. Aparecia às quartas-
feiras e a sua assinatura custava 4$000 por semestre e 7$000 por ano. De regular formato, 
geralmente com 6 páginas, trazia abundante noticiário. Defendendo pontos de vistas contrários 
aos de “Blumenau Zeitung”, jornal fundado em 1880, não tardou em apresentar-se oportunidade 
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para que os dois semanários entrassem em luta acesa. O julgamento, pelo júri, de um polaco de 
nome Wolek, que pretendera por fogo numa capela, no Indaial, serviu de pretexto para 
acaloradas discussões. (ver “Blumenau em Cadernos”, Iº Tomo, pág 119). 

1859 >  A lei nº 164, de 1859, desmembrou o território da freguesia do S. Sacramento de Itajaí, da 
jurisdição de Porto Belo, para constituir município autônomo. (Ver outras efemérides de abril em 
“Blumenau em Cadernos”). 
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6 DE MAIO 

1892 > Guilherme Engelke assume a presidência da Intendência Municipal de Blumenau, permanecendo 
nesse cargo por 22 dias apenas. 

1856 > A lei 417, desta data, cria o Liceu Provincial. Fritz Müller, o sábio blumenauense, foi convidado 
para reger a cadeira de matemática. Outro colono de Blumenau, o jurista Becker, foi reitor e o 
professor de latim. 

1857 > Com sua esposa e dois filhos parte de Hamburgo o pastor Osvaldo Hesse, que assumiria as 
funções de pastor em Blumenau. 
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