
EFEMÉRIDES 

 
 
 

12 DE ABRIL 

1865 > É demitido por conveniência do serviço, Manoel Galdini da Silva, do cargo de professor de 
primeiras letras da Vila de Itajaí. 
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15 DE MAIO 

1865 > No orçamento provincial foi consignado um dispositivo autorizando a professora de São Pedro de 
Alcântara, Apolônia Von Buettner a ir a Europa para tratamento de saúde. “Deixando substituta 
idônea na cadeira, paga por ela”. 

1928 > João Kersanach toma posse do cargo de Presidente da Junta de Alistamento Militar de Blumenau, 
em substituição do Sr. Augusto Zittlow que se exonerara do cargo. 

1960 >  Foi inaugurada a nova imponente Igreja Evangélica de Indaial. 
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25 DE JANEIRO 

 

1865 > O Padre Gattone, vigário de Gaspar, inaugura a pequena capela de Blumenau, construída de 
madeira, na mesma colina da atual matriz, celebrando, ali, a primeira festa de São Paulo 
Apóstolo. A capela havia sido terminada no dia anterior. 

1888 > O reverendo Ricardo Drewitz, que estudara no Colégio São Paulo, fundado pelo Padre Jacobs, 
depois de cursar o seminário de Caraça e se ordenar sacerdote, reza a sua primeira missa solene 
na matriz de Blumenau. O Padre Dewitz ficou por dois anos como coadjutor do Padre Jacobs, 
indo depois trabalhar em Joinville. São Bento e em Minas Gerais, onde morreu. 

1777 >  A Ilha de Santa Catarina cai em poder da esquadra espanhola comandados por Cevallos. 
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29 DE ABRIL 

1865 > A lei 561 suprime a Comarca de Lajes e anexa o município à Comarca de S. Antônio dos Anjos de 
Laguna. 

1793 > Falece às margens do Itajaí, onde residia, Ana Maria da Costa, esposa de Antônio Dias de Arzão, 
com 90 anos, mais ou menos. 

1898 > Falece, em Blumenau, o Sr. Ferdinand Schrader, pai de Alvin Schrader, que foi superintendente 
durante 12 anos. Fundou a casa comercial que ainda perdura. 

1909 > Chega a Blumenau, aonde vem estacionar, o 55º Batalhão de Caçadores sob o comando do 
Tenente Coronel Crispim Ferreira. 
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