
EFEMERIDES 

 

24 DE MARÇO 

1858 >  Por lei desta data foi criada a Comarca de Lajes, que ficou desmembrada da sede de S. José. O 
município de S. Miguel foi desmembrado da Comarca da capital e anexado à de S. José. 

1883 >  No “Blumenauer Zeitung” desta data, a firma Meyer & Spierling publica o seguinte aviso: “Em 
virtude de acordo com os procuradores, comunicamos que, para fins de balanço, o nosso 
negócio se conservará fechado até o fim deste mês”. Meyer e Spierling. 

1928 >  Falece em Indaial o escrivão e chefe político Frederico Müller, filho de Augusto Müller e sobrinho 
do sábio Fritz Müller. 

1909 >  Pelo decreto 442, desta data, foi comutada a pena para e meses imposta a Hermann Butzke, pelo 
Tribunal Correcional de Blumenau. 
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8 DE ABRIL 

1945 >  É lançada, com solenidade, a pedra fundamental da nova matriz de São Pedro Apóstolo de 
Gaspar, planta do arquiteto Gramlich. 

1948 >  Pela lei municipal nº 8, o Hospital Municipal passa a denominar-se Hospital Santo Antônio. 

1858 >  O distrito de Paz da Colônia Dona Francisca, por lei desta data (452) foi elevado à categoria de 
freguesia sob invocação de São Francisco Xavier de Joinville. Nesse tempo estava em construção 
a capela católica, que serviria de matriz. 

1881 >  A lei 935, que orçou a receita e despesa da província, autorizou o município de Itajaí a despender 
no exercício de 1881/82 o total de sua receita, no montante de Cr$ 11.542,282, assim 
descriminados:Funcionários – 870,00; expediente – 30,00; exp. Do júri e alistamento militar – 
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50,00; dívida passiva – 4.402,990; obras públicas, inclusive as pontes de Piçarras e Gravatá – 
4.000,00; exação – 600,00; eventuais – 100,00; presos indigentes – 500,00; enterros de presos e 
pobres – 200,00; vencimento de Manoel José Ferreira Máximo, ex – procurador aposentado – 
789,20. No pagamento da dívida ativa deveria dar-se preferência a de José Pereira Liberato, 
credor de Cr$ 4.152,90. Essa mesma lei consignou o auxílio de Cr$ 500,00 pelos cofres provinciais 
para reparos urgentes na matriz de Itajaí – 500,00 para a matriz de Porto Belo; 500,00 para a 
construção da sacristia desta última; 500,00 para a descriminação dos limites entre os termos de 
Itajaí e São Francisco. Pelo artigo 10 desta lei foi restabelecido o 17 da lei 818, de 1º de maio de 
1876 que tinha sido revogado pelo artigo 23 da lei 907 de 8 de abril do ano passado, tão 
somente na parte que se refere ao porto de Itajaí, cujo ancoradouro, começando na cidade, 
terminará na passagem do Itajaí Mirim. A mesma lei aprova o ato do presidente da Província que 
aposentou Cipriano Ramos Martins no lugar de Coletor das Rendas Provinciais de Itajaí. 

1913 >   O decreto 792, desta mesma data, cria escola em Matadouro. 
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