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10 DE FEVEREIRO 

 

1890 > Foi instalada a Comarca de Blumenau e empossado o seu primeiro juiz de Direito, Dr. Pedro 
Celestino Felício de Araújo, que vinha exercendo o cargo de Juiz Municipal e de Órfãos do extinto 
Termo. 
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18 DE JANEIRO 

 

1890 > O Dr. José Bonifácio da Cunha é nomeado presidente da Intendência Municipal de Blumenau, e 
assume, em grande solenidade, esse cargo. 
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2 DE ABRIL 

1857 >  O Dr. Blumenau demarca terras para igreja e cemitério entre os Rios Ribeirão Gaspar Grande e 
Pequeno, local onde hoje se levanta a bela matriz da cidade de Gaspar. 

1890 >  Nasce em Gaspar o futuro bispo de Lages, Dom Daniel Hostim. Era filho de Frederico Hostin e 
Margarida Martenthal. 

1914 >  D. Joaquim Domingues de Oliveira é eleito bispo de Florianópolis, sucedendo a D. João Becker, 
transferido para o Rio Grande do Sul. 

1870 >  Pela lei paranaense desta data, nº 219, foi criado o município de Rio Negro, que abrangia as duas 
margens do rio do mesmo nome. 
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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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20 DE MARÇO 

1883 >  Para tratar de assuntos relacionados com a liquidação da firma Meyer & Spierling, reúnem-se na 
casa de Julio Baumgarten, os credores da mesma. A comissão de liquidação era composta de 
Otto Stutzer, Theodoro Lüders e Hermann Hering Júnior. 

1890 >  Manoel dos Santos Lostada assume o cargo de promotor público da Comarca de Blumenau. 
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26 DE ABRIL 

1890 > Entra para a redação do “Blumenauer Zeitung” o Sr. Carlos Haertel, passando então o jornal a ser 
bissemanário. 
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30 DE JUNHO 

1942> O Banco Agrícola e Comercial de Blumenau é incorporado ao Banco Indústria e Comércio de Santa 
Catarina S/A, INCO. 

1890 > Por decreto desta data foi anexado ao ofício de Escrivão de Órfãos e ausentes da Comarca de 
Blumenau o de Tabelião de Notas, formando um único ofício de Tabelião Público, Judicial e 
Notas. Esse decreto foi revogado dois anos depois. 
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4 DE FEVEREIRO 

 

1890 > Em Destêrro verifica-se a primeira audição do hino do Estado de Santa Catarina, música de José 
Brasilício de Souza e letra de Horácio Nunes Pires. 
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6 DE JANEIRO 

 

 

1889 > Gustavo Salinger é eleito e toma posse da presidência da Câmara, Salinger era comerciante e 
Cônsul da Alemanha em Blumenau. 

1890 >  O vereador Henrique lasen é eleito presidente da Câmara Municipal de Blumenau. 
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8 DE JUNHO 

1893 > Hercílio Luz e seus companheiros, que haviam sido presos pelo governo do Tenente Machado, 
regressam a Blumenau, onde tiveram ruidosa e entusiástica recepção. 

1883 > Orçamento, aprovado por lei desta data, da província, autoriza a Câmara de Itajaí a dispensar, no 
exercício de 1883/84 o montante de sua arrecadação, 11.242$000, da seguinte forma: 
funcionários Cr$ 1.200,00; exação ao procurador, Cr$ 600,00; expediente Cr$ 30,00; expediente 
do júri e serviço militar Cr$ 100,00; dívida passiva e custas, sendo Cr$ 500,00 ao credor Luíz 
Fortunato Mendes Cr$ 600,00; eventuais, 100,00; alimentação de presos pobres Cr$ 500,00; com 
enterros de pobres Cr$ 150,00; vencimentos ao ex - procurador Manoel José Moreira Máximo 
Cr$ 462,00; com obras públicas Cr$ 7.500,00. Blumenau, nesse mesmo exercício, orçava a sua 
despesa no montante da receita de Cr$ 6.400,00, assim distribuídos: funcionários Cr$ 920,00; 



EFEMÉRIDES 

 
 

expediente Cr$ 300,00; expediente do júri e alistamento militar Cr$ 80,00; obras públicas Cr$ 
3.000,00; exação Cr$ 1.300,00; eventuais Cr$ 200,00; presos pobres Cr$ 500,00; enterramento 
de indigentes Cr$ 100,00. 

1928 >  Enchente do rio Itajaí - Açu que, em Blumenau subiu a 9,5 metros acima do nível normal. 

1920 > Explode um movimento grevista nesta cidade chefiados pelos anarquistas Fritz Koch e Georg 
Sterneck. A greve teve por causa a diminuição de dois operários da Empresa Industrial Garcia. 

1890 >  Toma posse o primeiro pastor protestante de Indaial, Heinrich Ehrich. 

1908 >Teodoro Carlos Schoepping, Romualdo Silveira, João Francisco Caiya e Paulo Ziendien são 
nomeados subcomissário e suplentes do comissário de polícia do distrito de Gaspar. 
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