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14 DE JUNHO 

1878 > Chegam à visita à Colônia Blumenau o Presidente da Província, Dr. Lourenço Cavalcanti de 
Albuquerque e o inspetor da Tesouraria Fábio Alexandrino dos Reis Quadros e que aqui se 
demoram em fiscalização até 19. 

1892 > Instalou-se a nova Assembléia Legislativa Catarinense que elegeu governador do Estado o 
Coronel Eliseu Guilherme  da Silva. 

1892 > Eleito pela Assembléia Legislativa Constituinte de 1892, assume o Governo do Estado o Tenente 
Manoel Joaquim Machado. 
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16 DE MARÇO 

1878 >  O diretor da Colônia D. Francisca transmite ao Dr. Lourenço Cavalcanti de Albuquerque o 
seguinte telegrama: “Chegaram hoje aqui (Joinville) perto de 300 colonos de São Bento, todos 
com armas, para reclamar desta direção, dinheiro, ajuda, venda à fiados dos gêneros pelos 
negociantes, mantimentos e cousas extraordinárias tomado por pretexto a suspensão, desde 
perto de 3 meses, de pagamento dos trabalhos da Estrada de D. Francisca. O distúrbio é 
originado por uma caudilha de turbulentos que ameaçaram a gente pacífica para seguir com 
eles, levando consigo a força, o sub-delegado de São Bento. Peço de V. Excia. Um oficial, 
podendo servir sub-delegado militar para proteger em São Bento a gente pacífica e poder se 
proceder a um novo inquérito policial indispensável. A crise foi contornada e, dois dias depois, 
18, o próprio presidente da Província chegava a Joinville trazendo o dinheiro necessário para o 
pagamento dos salários atrasados. 
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2 DE JUNHO 

1878 > Realiza-se, na Igreja Matriz, com grande solenidade, o ato da instalação da Freguesia de São 
Paulo Apóstolo de Blumenau. 

1909 >  Chega a Blumenau o Dr. Pedro Emílio Gomes da Silva, médico do 55º Batalhão de Caçadores que 
aqui permaneceu até junho do ano seguinte, quando foi transferido para o Rio de Janeiro. 
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2 DE JUNHO 

1878 > Solene instalação da paróquia e posse do primeiro vigário, Padre José Maria Jacobs. 

1923 >  Dom Joaquim, bispo de Florianópolis, chega a Blumenau em visita pastoral. É recebido no porto 
com grandes festas. No domingo seguinte, no salão Holetz, os colégios S. Antônio e Sagrada 
Família organizam um festival em sua honra. Permaneceu vários dias na Paróquia, tendo 
presidido as festividades em honra de S. Antônio, tendo celebrado pontifical, com prática por S. 
Revma. 
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20 DE MAIO 

1949 > Entra em funcionamento a segunda unidade geradora da Usina Cedros da Empresa Força e Luz 
Santa Catarina S/A. 

1878 > Foi constituída a “Companhia de Navegação Fluvial a Vapor Blumenau – Itajaí, com capital de 300 
contos de réis, dividido em ações de 100 mil réis. 

1929 > É inaugurada a estátua de Fritz Müller, na praça de seu nome. Deve-se esse monumento aos 
esforços do Dr. Vitor Konder, então ministro da Viação. Ao ato da inauguração esteve presente o 
ilustre Dr. Roquete Pinto que, em magnífica conferência, historiou a vida do notável botânico e 
sábio naturalista. Esse trabalho foi depois publicado sob título de “Uma glória sem rumor”. 
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1926 > Foi criado por portaria do Ministro da Guerra, o Tiro de Guerra 232 com sede no Colégio Santo 

Antônio de Blumenau. 

1919 > Falece em Florianópolis, com 64 anos de idade, o poeta, escritor e dramaturgo Horácio Nunes 
Pires, Diretor Geral da Instrução Pública do Estado de Santa Catarina. 
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22 DE ABRIL 

1878 > O vapor “São Lourenço”, que fazia a linha regular entre os portos do Sul do país e Belchior, 
encalha em Gaspar, no Rio Itajaí Açu. 
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24 DE FEVEREIRO 

 

 1878 > Verifica-se um assalto de bugres a colonos estabelecidos no Caminho dos Tirolêses, em Rio dos 
Cedros. Foi morto no assalto o colono italiano Jacob Zecchini. 

1891 > Promulgada a primeira Constituição Republicana. 
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29 DE MARÇO 

1878 >  O engenheiro João Maria de Almeida Portugal, Chefe da Comissão de Medição de Terras, 
apresenta à Direção da Colônia, o orçamento das despesas para a construção de um Barracão de 
recepção de imigrantes destinados aos lotes que estavam sendo medidos acima da Serra, nas 
imediações do Salto do Pilão. Esse barracão, com 30, 80 m. de comprimento por 6,60 m de 
fundos seria construído em Aquidabam (atual Apiuna) – O custo seria de 338$997. 
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8 DE FEVEREIRO 

 

1878 >  Dom Pedro Maria, bispo do Rio de Janeiro, dirige canonicamente a paróquia de Blumenau. 

1909 >  Artur Muller e Paulo Kramer, 1º e 2 º suplente do Comissário de Polícia de Blumenau. 
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