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1 DE JANEIRO 

 

 

1881 > Vêm à luz o primeiro número do “Blumenauer Zeitung”, sob a direção de Hermann Baugarten. 
Esse jornal foi publicado, quase sem interrupção, até 1941. 

1906 > O primeiro trem da linha São Paulo – Rio Grande faz percurso entre a Ponta da Cruz e o Rio da 
Pedreira. Foi declarada caduca a concessão Schüller para a construção de uma estrada de Ferro 
ligando Blumenau a vários pontos do Estado. Com a caducidade e dessa concessão, pode-se dizer 
certa a construção da projetada estrada de ferro de Blumenau a Aquidaban e ao Rio Negro. 
Projeto esse que até aqui estava embaraçado pela concessão Schüller. 
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1911 >  É inaugurado a Estação da Estrada de Ferro Santa Catarina, na passagem de Diamante que seria a 

povoação de Rodeio. 
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1 DE JANEIRO 

 

 

1903 > Toma posse do cargo de Superintendente Municipal o Sr. Alvin Schrader, eleito em setembro do 
ano anterior. 

1915 >  Assume o exercício do Cargo de Superintendente Municipal o Sr. Paulo Zimmermann, para o qual 
fora eleito no ano anterior. 

1918 > Eleito para segundo quatriênio, Paulo Zimmermann toma posse do cargo de Superintendente 
Municipal. 
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1926 > Reeleito, toma posse do cargo de Superintendente Municipal aliás, Prefeito Municipal o Sr. Curt 

Hering. 

1908 >  Começa a funcionar a Caixa Econômica, anexa ao Sindicato Agrícola de Blumenau. 

1940 >  Por ato do governo do Estado,  a Vila de Timbó passa a ter foros de cidade. 

1923 >  Foi criada a paróquia de Nossa Senhora da Consolata, em Rio do Oeste. 

1929 >  Funda-se o Hospital Dom Bosco, de Encruzilhada, sob a direção das Irmãs Vicentinas. 

1881 > Aparece o primeiro número do “Blumenauer Zeitung” jornal em língua alemã, com o qual se 
fundou a imprensa blumenauense. Esse jornal foi publicado por mais de 50 anos consecutivos. 
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1 DE JUNHO 

1900 > A ponta dos trilhos da Estrada de Ferro Santa Catarina alcança a estação de Diamante. 

1881 > Chegam ao atual Porto União – União da Vitória, 24 colonos alemães, contratados pelo Coronel 
Amazonas de Araujo Marcondes, que os foi receber em Joinville, onde os mesmos haviam 
aportado juntamente com outros, destinados à colônia D. Francisca. Fizeram a viagem de 
Joinville a Rio Negro, parte a pé e parte a cavalo. De Rio Negro em diante a viagem foi feita pelo 
rio Iguassú em duas grandes lanchas. Naquele tempo, Porto União não contava mais de 25 casas. 
Depois que, em 1882 o pequeno vapor “Cruzeiro” passou a fazer viagens regulares e mais 
cômodas entre Rio Negro e Porto União, esta povoação começou a progredir. 

1927 > É reorganizado, em Blumenau, o Tiro de Guerra 475. 



EFEMÉRIDES 

 
 
1928 > É inaugurada a linha postal diária entre Blumenau e a capital do estado, via Itajaí e Tijucas. 
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11 DE MARÇO 

1881 >  Nasce em Joinville Dom Inocêncio Engelke O.F.M., bispo de Campanha, em Minas Gerais. De 
Joinville, transferiu-se com a família para Blumenau tendo feito seus estudos no Colégio Santo 
Antônio, entrando para a Ordem Franciscana em 1898. Durante seis anos foi superior do 
Convento de Curitiba. 

1912 >  Por ato da Câmara Municipal de Blumenau, foi elevado à categoria de distrito de paz o território 
da Colônia Hansa-Hammonia. Foi instalado a 29 de maio, seguinte, tendo, como primeiros juízes 
de paz, José Deeke e Luiz Hedler. Escrivão de Paz foi nomeado o Sr. Arthur Müller. 

1883 >  A convite de Luiz Sachtleben, reúnem-se na Sociedade dos Atiradores, madereiros e serradores 
de todo o Vale do Itajaí a fim de estudarem meios de obter um melhor preço da madeira 
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exportada pelo porto de Itajaí, por onde já eram embarcados 90% de toda a madeira produzida 
no sul do país. Seus preços, entretanto, muito reduzidos, não compensavam mais as despesas de 
extração. Uma dúzia de madeiras (tábuas de 2ª) era vendida por 7$000 e a de 1ª por 11$000. 
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15 DE MARÇO 

1881 >  Pela lei nº 917, desta data, foram fixados os seguintes limites para a freguesia do S. S. 
Sacramento da cidade do Itajaí: Ao Norte o rio Gravatá, partindo daí para o ocidente até 
encontrar a foz do rio do Peixe, afluente do Luiz Alves: Ao Sul, o Ribeirão da Praia Brava, partindo 
daí para o ocidente até o Ribeirão da Limeira, afluente do Itajaí Mirim; a Leste o oceano; a Oeste 
a linha que, partindo da Foz do Rio do Peixe vai encontrar a Foz do Ribeirão da Ilhota ou das 
Minas (afluente do Itajaí Açu) e daí até encontrar o Ribeirão da Limeira. 

1906 >  Os padres jesuítas iniciam as aulas do Ginásio Catarinense, em Florianópolis, que substituiu o 
Liceu Provincial. 

1944 >  Criada a Comarca de Timbó. 
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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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18 DE ABRIL 

1912 > A Câmara Municipal outorga à firma Bromberg concessão para instalação da Usina Elétrica do 
Salto. 

1883 >  A lei nº 1000 desta data, cria a comarca de Joinville. 

1881 >  Exame público no Colégio São Paulo, em Blumenau. Neste mês foram feitas experiências de 
moagem de trigo em grãos, importado pela firma W. Asseburg, de Itajaí. 

1882 >  Fritz Müller publica no “Bl. Ztg.” um aviso e, em que comunica que, em julho, se realizaria no Rio 
uma exposição e pedia que todos aqueles que possuíssem objetos dos indígenas, como flechas, 
arcos, cerâmicas, pedras etc. fizessem-lhe entrega para figurar naquela exposição. Depois da 
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exposição, os objetos seriam devolvidos, caso os seus proprietários não quisessem doa-los ao 
Museu Nacional. Fritz assinava-se como “viajante naturalista do Museu Nacional”. 
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2 DE ABRIL 

1892 >  O Conselho Municipal de Blumenau, em memorável sessão, resolve resistir às ordens do governo 
estadual, que havia demitido o Superintendente e Conselheiros, resolvendo que somente à força 
abandonariam o poder. 

1881 >  Pelo § 8º da lei 929, de 2 de abril de 1881, foi criada uma escola pública no Saco da Armação, na 
freguesia de Nossa Senhora da Penha do Itapocorói. 

1881 >  A freguesia de São Pedro de Alcântara de Barra Velha é desmembrada do termo de Paratí e 
passa a pertencer ao de S. Francisco Xavier do Sul. (lei 931) 



EFEMÉRIDES 

1890 >  Heitor Liberato funda a “Farmácia Brasil” e a vem dirigindo até hoje, (2/4/1960) quando 
completa 50 anos de existência. Em comemoração ao cinqüentenário, Heitor manda rezar missa 
na velha matriz. 
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21 DE ABRIL 

1879> O Dr. Valloton, médico da Colônia, depois de uma ausência de mais de um ano regressa a 
Blumenau, de volta da Europa. O Dr. Francisco Valloton, cidadão suíço, fora contratado como 
médico da colônia em fevereiro de 1876. Em julho de 1878 seguira para a Alemanha. 

1883 >  “A freguesia de Na. Sa. da Conceição do Itapocu, criada pela lei 959 de 14 de novembro de 1882 
formará um só distrito de paz e sua sede será no sertão de Itapocu onde está se construindo a 
capela para servir de Matriz. Ficam revogadas a lei ou ato que criou o distrito de paz da extinta 
freguesia de Barra Velha”. (lei 1004). 
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1881 >  Em visita à colônia chega o conhecido viajante Amand Goeg. Esse camarada fez uma conferência 

pública na casa de Friedenreich, tendo, entretanto, que interrompe-la por ter desagradado a 
muitos dos presentes. 

1906 >  Inaugurada uma linha telefônica entre Blumenau e Hamônia, sede da Colônia Hansa. 

1893 >  O General Luis Alves Leite Oliveira Salgado, abandona as forças governistas e passa a comandar 
uma divisão do exército maragato comandado pelo General Tavares. (Foto de Salgado é página 
177 do “Apontamento para a História da Revolução Riograndense de 1893” de W. Escobar. 
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23 DE MARÇO 

1881 >  Foi elevada à categoria de Município a freguesia de S. Luis de Gonzaga das colônias Itajaí e 
Príncipe D. Pedro, com a mesma denominação (lei 920). A sede do Município ficou sendo a Vila 
de S. Luis. O novo município seria instalado logo que estivesse arranjada a casa para a Câmara, 
devendo esta reger-se pelo código de posturas de Itajaí até que organizasse o seu próprio. Pelo 
mesmo dispositivo legal foram criados os ofícios de Tabelião do público, judicial e notas, escrivão 
do cível e comercial, do júri e execuções criminais, capelas e resíduos, de órfãos e ausentes, 
todos reunidos era um só. 

 



EFEMÉRIDES 

 

28 DE MARÇO 

1881 >  Pela lei provincial nº 920, a freguesia de S. Luís de Gonzaga, foi elevada à categoria de Município 
(hoje Brusque). 

1920 >  Por iniciativa do Juiz de Direito Dr. Amadeu Felipe da Luz, funda-se nesta cidade um posto do 
Marcílio Dias (Clube de Regata Marcílio Dias, Itajaí). Ao meio dia chegou ao porto de Blumenau, a 
diretoria daquele clube acompanhada dos rowera. Foi eleita a primeira diretoria do Posto 
composto de: Presidente – Dr. Amadeu da Luz, Vice – Presidente – Antônio C. de Figueiredo, 1º 
Secretário – Francisco Margarida, 2º Secretário – Vitoriano Braga, Procurador – Alfredo Büechler 
Jr., Diretor de Regatas – João Amaral. E mais tarde desse posto originou-se o Clube Náutico 
América. 
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2 DE ABRIL 

1850 >  Falece em Hasselfelde, Brunsvique, Alemanha, o engenheiro de matas, Carlos Frederico 
Blumenau, pai do Dr. Hermann Blumenau, fundador da cidade e Município que tem seu nome. 

1848 >  A comissão de Colonização, da Assembléia Legislativa de Santa Catarina, dá parecer favorável ao 
requerimento da Sociedade Protetora dos Emigrados Alemães no Brasil, da qual era procurador 
o Dr. Hermann Blumenau, propondo a colonização das terras do Itajaí. 

1881 >  A “Theater Geselschaft” leva à cena em Blumenau a comédia em 4 atos “Der Beste Ton”. 
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3 DE JULHO 

 

 

1925 > Os jornais locais noticiavam que haviam sido apanhados, na Colônia, especialmente na zona de 
italianos, filmes que se destinavam a ser exibidos no exterior, principalmente na Itália. 
Recomendava-se que esses filmes apresentassem somente motivos que não servissem de 
vergonha para Blumenau. Noticiava-se igualmente que o Sr. Frederico Guilherme Busch Júnior 
pretendia construir ao lado do Banco Sul do Brasil (atual residência do Sr. Busch Júnior) um 
cinema moderno e de grande capacidade. As plantas tinham sido feitas pelo engenheiro Meyer e 
estavam expostas na vitrina da Casa de Confecções da Sra. Cecília Busch Huber. 
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1883 > Em virtude de divergências com o pastor e outros membros da Comunidade Evangélica, J. F. 

Faust e Heinrich Koehler publicaram um aviso convidando interessados na fundação de uma 
nova comunidade evangélica para uma reunião a realizar-se a 15 de julho e onde seriam 
discutidos os estatutos etc. 

1909 >  Inaugurado o trecho da Estrada de Ferro Santa Catarina, entre Warnow e Aquidaban. 

1915 > O Bispo Diocesano de Santa Catarina faz uma visita solene a Blumenau, sendo recebido com 
grandes festas. De Gaspar a Blumenau veio pelo Vapor Gustavo. 

1881 >  Assembléia geral da “Turn-Verein” 
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30 DE MARÇO 

1881 >  Elevada à categoria de Vila e município, a freguesia de São João de Campos Novos, com a  
denominação de Município de São João de Campos Novos (lei 923). 

1881 > Foi restaurada a Comarca de Itajaí, compreendendo o Município de Blumenau, que ficou 
desanexada da Comarca de S. Francisco, ficando assim revogada a lei 861 de 4 de fevereiro de 
1880 (lei 924). 

1897 > O Diretor C. Fabri, que contratara com o governo do Estado, a medição e demarcação e 
respectiva colonização dos terrenos dos atuais municípios de Ibirama, Presidente Getúlio, 
Gustavo Richard, Curupá etc. transfere, nesta data, o seu contrato à “Hanseatische Kolonisations 
– Gesellschaft”, (Sociedade Colonizadora Hanseática, com sede em Hamburgo, os deveres e 
direitos dele decorrentes. Os terrenos contratados extendiam-se por 167.617 hectares pelos 
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quais o governo R$ 266.574,40. Além desses foram mais adquiridos pela companhia 1993 
hectares do Príncipe Schönburg – Waldenburg e 262 hectares do Duque de Chartres e Penthievre 
e, nessas terras, constituiu os distritos coloniais de Itapocú e Piraí, no município de Joinville e 
Itajaí – Hercílio, em Blumenau. 
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4 DE JULHO 

 

 

1925 > Reuniu-se, nesta cidade, a Conferência anual das igrejas evangélicas de Santa Catarina. No dia 
seguinte, ofício religioso na matriz evangélica, com prática pelo pastor Langbein, de Pomerode. A 
tarde reuniu-se a conferência, onde foram tratados e resolvidos assuntos de relevância para o 
credo. Foi eleito presidente da Confederação o Pastor Hohfeld, de Timbó. 

1925 > O ônibus postal do Sr. Carlos Bauer começou a fazer uma linha regular entre Blumenau e 
Massaranduba. 
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1881 > O colono Schlegel, de Ilse, é gravemente ferido, num baile em sua residência, por Francisco 

Miranda Leite, vulgo lageano. Schlegel faleceu no dia seguinte e Chico lageano evadiu-se  
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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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