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19 DE ABRIL 

1894 > Chega ao porto de Destêrro o navio Itaipu, no qual vinham 500 praças do 7º e do 23º Batalhões 
de Infantaria, comandados pelo Coronel Antônio Moreira Cesar, o qual, por ordem de Floriano, 
assumiu o governo de Santa Catarina. Moreira Cesar, assumindo o governo, nomeou seus 
secretários os alferes alunos João Oliveira e Souza e Malaquias Belerofonte de Lima. Fez prener e 
recolher à Fortaleza de Santa Cruz os apontados como inimigos da Legalidade, aos quais mandou 
fuzilar. Não se sabe, até hoje, o número exato fuzilados que, segundo Boiteux, foi a mais de 185 
só na Fortaleza de Anhatomirim. 

 



EFEMÉRIDES 

 
 
 

19 DE AGOSTO 

 

1927 > Falece Gottlieb Reif, antigo conselheiro municipal. 

1860 > A segunda turma, composta de 139 colonos, chega à sede da colônia Itajaí. Essa turma subiu o 
rio em canoas, chefiada por José Alves Serpa. 

1861 > Tendo em vista a lei 509, de 25 de abril de 1861, que criou a freguesia de São Pedro Apóstolo, de 
Gaspar, o Governo Provincial determinou, por ato desta data, a criação, na dita freguesia, de um 
distrito de paz e sub-delegacia se polícia. Determinou que a eleição de juiz de paz se fizesse a 13 
de outubro deste ano, na matriz que não estava ainda provida canonicamente de pároco. (O Pe. 
Gattone, seu primeiro vigário, só foi nomeado em 1862). 
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1824 > Nasce em Watzum, Brunswick, Alemanha, o agrimensor Hans Breithaup, auxiliar do Dr. 

Blumenau na direção da Colônia. 
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 19 DE DEZEMBRO 

 

1883 > Falece em Badenfurt, com 63 anos de idade, Hans Harbs, veterano soldado de Holstein e 
membro da “Kriegsverein” de Blumenau. 

1893 > Realiza-se o casamento de Alvin Schrader com Elsa Hosang. 
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19 DE FEVEREIRO 

 

 1891>Funda-se o Partido Federalista de Santa Catarina, contando-se entre os seus principais 
organizadores Severo Pereira, Eliseu Guilherme, Fernando Hackradt e outros. 

1908 > Blumenau é iluminada. 

1923 >  Heinrich Bühler toma posse do cargo de pastor da Comunidade de Indaial. 
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19 DE FEVEREIRO 

 

 1946 >  Assume o cargo de Prefeito Municipal de Blumenau em subtituição do Sr. Frederico Guilherme 
Busch Jr. o Sr. Germano Beduschi. 

 1891 > Constitui-se o Partido Federalista no Estado sendo suas principai figuras Severo Pereira, 
Fernando Hackradt e outros. 

 1904 > O Dr. João Paulo de Souza Vasconcelos, promotor público de Blumenau, é removido para a 
comarca de Laguna e deste para aquela o bacharel Deocleciano do Canto Menezes. 
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19 DE JULHO 

 

1935 > O Bispo de Joinville, Dom Pio de Freitas, aprova canonicamente a Congregação das Catequistas, 
fundada em Rodeio por Frei Policarpo Schuhen. 

1919 > Falece em Blumenau, Elisa Lueders, esposa de Teodoro Lueders, Arquivista Municipal. 

1926 > Visita Blumenau o embaixador alemão no Paraguai, Dr. Von Buelow. 

1925 > O “Blumenauense F. C.”, de Blumenau e o “Aldo Luz F. C. “ de Ilhota, jogam no Campo do 
Ginástico uma partida amistosa. 
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1863 > Alguns colonos, como Guilherme Friedenreich, Augusto e Frederico Muller, Baumgarten etc., 

fundam a “Cultur-Vereine” com 55 associados. 

1862 > Ofício 520 ao Inspetor da Tesouraria: “O Presidente da Província remete para sua ciência e 
devida execução na parte que lhe toca cópia do aviso do Ministério dos Negócios d’Agricultura, 
comércio e obras públicas, expedido pela Diretoria de terras públicas e colonização, em 19 do 
corrente mês, sob o nº 51, autorizando a Presidência a mandar abonar ao pároco da freguesia de 
São Pedro Apóstolo e ao Ver. Guilherme Roehr, administradores do pasto espiritual aos católicos 
da Colônia Blumenau, Teresópolis e Santa Isabel a mesma gratificação de 30.000 mensais aos 
pastores protestantes se abona para forragens para uma cavalgadura”. 
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19 DE JUNHO 

1846 > O veleiro “Johannes”, no qual viajava o Dr. Blumenau, chega ao porto de Rio Grande. 

1932 >  Inaugurou-se a igreja Evangélica de Salto Weisbach. 
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19 DE MAIO 

1851 > Falece em Hasselfelde, Ducado de Brusnvique, Alemanha, Cristiana Sofia Kegek, mãe do Dr. 
Hermann Blumenau, fundador da cidade e município que tem o seu nome. 

1930 > Foi estabelecido o sistema de distribuição de energia elétrica na localidade de Arrozeira, ex – 
Encruzilhada, partindo do ramal de alimentação da Estação de Timbó. 
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19 DE SETEMBRO 

 

1854 > Nasce em Warendorf, Alemanha, Monsenhor Francisco Topp que, em 1889, como simples padre, 
veio para o Brasil a expensas dos colonos de Braço do Norte, tendo permanecido algum tempo 
como vigário Teresópolis. Em fevereiro de 1890 foi festivamente recebido em braço do Norte, 
onde continuou o notável apostolado do Padre Roer. Foi depois vigário de Florianópolis, onde 
faleceu. 

1904 > Por ato do estado, Juvêncio Martins Laux é nomeado professor da escola Pública de Indaial. 
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