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12 DE JUNHO 

1874 > Por ato desta data é nomeado, interinamente, para exercer as funções de Professor Público de 
Blumenau, em substituição ao falecido professor Victor Von Gilsa, o Sr. Antônio Hartwig von 
Hartental. 

1923 > Visita Rodeio o capitão tenente Luigi Zeghetti, representante da Sociedade “Itálica Geus”, o qual 
visita a escola paroquial e publica no “O Escudo” uma declaração, elogiando os esforços dos 
franciscanos na preservação da língua italiana entre os filhos dos colonos. 

1883 >  Nas disposições gerais do Orçamento para a província, por lei desta data, consta o seguinte que 
deveria ser pago: “a José Mendes da Costa Rodrigues (Ver trabalho do Prof. José Ferreira da Silva 
“Itajaí, a fundação e o fundador” pelo aluguel da casa de sua propriedade na freguesia de Porto 
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Belo, para servir de cadeia, quartel e sala de audiência, durante os meses de 1881, assim como 
de 1º de janeiro a último de junho de 1882, a quantia de 90$000 (noventa mil réis). Nessa 
mesma data e no mesmo orçamento foi autorizado o presidente a auxiliar com 1 conto de réis as 
obras da matriz de Itapocu. Ainda na mesma data e no mesmo orçamento foi consignada uma 
verba de 1 conto de réis para “as obras da estrada que confina com o rio Piçarras, na freguesia 
da Penha de Itapocóroi. 
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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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22 DE FEVEREIRO 

 

 1874 > Em conseqüência de um temporal ruíu o prédio que servia de Hospital da Colônia Blumenau 
(depois Hospital Municipal e, atualmente, Hospital Santo Antônio). 

 1923 > Funda-se em Massaranduba a Sociedade de Beneficência Misericórdia coma finalidade da 
construção, ali, de um hospital. 
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6 DE JULHO 

 

 

1874 > O Presidente da Província chega a Blumenau, em visita a Colônia. 

1882 > Theodoro Lüders, que muitos anos depois, foi nomeado arquivista da Prefeitura, assume o ativo e 
o passivo da firma comercial desta praça, Friedrich Lange & Cia. 

1883 > Chega, pelo “Progresso”, o harmônio para a igreja Evangélica, encomendada pela Comunidade, 
por intermédio da firma Ernesto Wahl & Cia, de Destêrro. O harmônio, inclusive embalagem, 
custou, na Alemanha, 1.500 marcos, chegando aqui, mais ou menos por 1000$000, devendo-se 
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notar que a firma Ernesto Wahl & Cia., nada cobrou pela sua comissão e, bem assim, a dispensa, 
que foi dada, do imposto de importação que subiria a cerca de 400$000. 
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