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1 DE JULHO 

 

1876 > O Dr. Antônio Florêncio Pereira do Lago, Inspetor de Colônias, visita Blumenau. 

1882 > Roberto Lorenz abre, em casa de Augusto Brokes, genro de Fritz Müller, um curso noturno que 
funcionava das 7 às 9 horas, para aprendizes e empregados no qual ensinava matemática, 
geometria, geografia, história, etc. 

1886 > Realizam-se as segundas eleições para Vereadores à Câmara Municipal. Foram eleitos Henrique 
Clasen, Wilhelm Scheefer, Franz Lungershausen, Leopoldo Hoelsch, Luiz Altenburg, Jacob 
Zimmermann e Gomes. 
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1904 > Francisco da Cunha Silveira e Ricardo Scheefer são exonerados dos cargos de Comissário de 

Polícia e primeiro suplente e nomeados em seus lugares: Júlio Probst, com Paulo Zimmermann e 
Carlos Junckes como 1º e 2º suplentes 
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1 DE JULHO 

 

1882 > Realizam-se nesta data, as eleições para vereadores à primeira Câmara Municipal de Blumenau. 
Em 1882, o número de eleitores no município de Blumenau, era de 49, sendo 14 no distrito de 
Blumenau e 35 no de Gaspar. Foram eleitos vereadores: Luiz Sachtleben, Otto Stutzer, Jacob 
Zimmermann e A. Gomes. Nesse mesmo dia, e conjuntamente com elas, houve também eleições 
para Juizes de Paz. Foram eleitos: o Dr. W. Eberhardt, com 11 votos; Julio Baumgarten com 10 
votos; Francisco da Rocha com 8; Guilherme Scheffer com 8 e outros menos votados. O Dr. W. 
Eberhardt era, então, agente de Correio de Blumenau de sorte que não poderia assumir o 
exercício do cargo de Juiz de Paz. Nessas eleições, foram eleitos apenas 4 vereadores e o número 
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legal era de 7. Sendo, pois, insuficiente o número de vereadores teve que realizar-se nova 
eleição, o que se verifiou a 30 deste mês e ano (julho se 1882). 
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16 DE FEVEREIRO 

 

1884 > Nasce e Itajaí, Adolfo Konder que chegou a ser governador do Estado de Santa Catarina. 
Frequentou o Colégio Franciscano de Blumenau e, depois, o dos jesuítas em São Leopoldo. 
Matriculou-se na Faculdade de Direito de São Paulo, onde colou grau. Exerceu a advocacia e o 
jornalismo em sua terra natal. Em 1910, desejando seguir a carreira diplomática, entrou como 
funcionário do Ministério do Exterior. Em 1918, foi convidado pelo Governador Hercílio Luz para 
Secretário da Fazenda. Foi eleito deputado federal em 1921 e 1924. Em 1926 foi eleito 
governador do Estado, posto onde encontro a revolução de 1930. Faleceu pobre, no Rio de 
Janeiro. 
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1882 >  As 4,30 da manhã (quinta feira), falece o Sr. Teodoro Kleine, funcionário da Administração da 

Colônia Blumenau. 

1824 > Toma posse do governo da Província de Santa Catarina, o Desembargador João Antônio 
Rodrigues de Carvalho. Governou até 12 de março de 1825. 

1893 >  Um conflito entre Hercílio Luz e Elesbão Pinto da Luz, põe o centro de Blumenau em verdadeira 
polvorosa, com tiros e descomposturas entre os partidários republicanos e liberais. 

1895 > A Sociedade Teatral Frohsinn realiza uma representação, levando à cena a peça “Ultimo”, 
comédia em 5 atos, de G. V. Moser, a qual foi o último espetáculo na antiga casa doa Atiradores, 
onde a Sociedade vinha funcionando. Com a construção do novo teatro à Rua das Palmeiras, os 
espetáculos ali passaram a se realizar. 
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16 DE MAIO 

1832 > Nasce em Düren, na Renânia, o Padre José Maria Jacobs, primeiro vigário de Blumenau. 

1882 > Falece João Schreep, proprietário do Hotel Schreep que, por longos anos foi dos mais procurados 
e das poucas casas de hospedagem de Blumenau. Ao desatrelar um cavalo do carro, Schreep foi 
vítima de coice, partindo-lhe a perna à altura da coxa. Teve que amputar a perna. Não resistiu 
aos sofrimentos, vindo a falecer. 
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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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18 DE MARÇO 

1882 >  Pelo decreto 8.454 ficaram emancipadas as partes da Colônia, ou seja de Aquidaban (Apiuna) 
para cima, que não haviam sido incluídas em decreto anterior. 
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2 DE FEVEREIRO 

 

1942 > Assume São fechados o Jardim da Infância e o internato da “Escola Nova” (Neue Deutsche 
Schule). 

1882 > Efetuou-se a transferência do Hospital da Colônia (atual Santo Antônio) pra a Sociedade Mútua 
de Assistência aos Enfermos. 

1826 >  Nasce em Foerste, em Hildesheim, o Sr. Hermann Wendeburg que emigrou em Blumenau em 15 
de julho de 1853 e eu foi o vice-diretor e guarda-livros da Colônia, desde que aqui chegou até 
1881, quando faleceu. 
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2 DE JULHO 

 

 

1881 > O Coro misto “Gemischte Chor” festeja, com o concurso do Club Germânia, a sua fundação na 
casa de Júlio Baumgarten. 

1882 > Para o fundo escolar local foi representado no Teatro da vila a peça “Allzu Scharf machschartig” 
em um ato e a comédia, também em 1 ato, “Pikante Lokalnachrichten”. Depois houve baile. 
Entradas: homens 1$000 e senhoras: 500. 
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1908 > Anulado o concurso para escrivão de órfãos por não ter o concorrente Francisco Margarida 

prestado exame na forma legal. 
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21 DE MARÇO 

1882 >  Terça feira. Chega a Blumenau o Vice - presidente Joaquim Augusto do Livramento, 
acompanhado do Chefe de Polícia e outros acompanhantes, às 5 e meia da tarde. Regressam na 
6ª feira, dia 24. 

1934 >  Instalado o Município de Indaial desmembrado do de Blumenau. Integravam-no três distritos: o 
da sede, o de Aquidaban (posteriormente Apiuna) e o de Ascurra. 
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25 DE ABRIL 

1861 > Foi criada a freguesia de São Pedro Apóstolo de Gaspar. 

1882 > O Dr. Antunes, com os membros da sua comissão, e soldados, deixam a vila de Blumenau, 
embarcados no vapor “Progresso”. 

1861 >  Pela lei nº 509, desta data, foi criada a freguesia de S. Pedro Apóstolo, no lugar Gaspar. 
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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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7 DE JULHO 

 

 

1892 > É promulgada a segunda constituição republicana do Estado de Santa Catarina. Entre os 
deputados que a subscreveram estavam Emanuel Pereira Liberato e Elesbão Pinto da Luz, o 
primeiro de Itajaí e o segundo de Blumenau. Dois anos depois Elesbão foi fuzilado na fortaleza de 
Santa Cruz. 

1882 > O subdelegado Guido Von Seckendorf, fez publicar o seguinte edital: “O Tenente honorário do 
Exército Imperial Guido Von Seckendorf, subdelegado de Polícia e primeiro suplente em exercício 
etc. Faz público que são ilegais e por conseguintes nulas todas as medições e demarcações feitas 
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por Max Gloeden visto que o mesmo não é agrimensor, nem se acha autorizado para proceder a 
medição alguma, e constatando a este Juízo que o mesmo Gloeden tem abusado da ignorância 
de vários colonos fazendo medições no distrito de Pomerode e noutros, e recebido 
emolumentos por seu serviço ilegal e portanto criminoso, trata de proceder contra o mesmo 
Gloeden conforme as disposições criminais deste Império”. 

1884 > Falece, em Timbó, a esposa de Frederico Donner, um dos fundadores daquele atual Município. 

1872 >  Inaugurada a Igreja Evangélica de Badenfurt. 
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