
EFEMÉRIDES 

 
 
 

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. 



EFEMÉRIDES 

 
 
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. 

 



EFEMÉRIDES 

 
 
 

 1 DE NOVEMBRO 

 

1898 > Eugênio Fouquet assume as funções de redator do “Der Urwaldsbote’, cargo que ocupou até 
aposentar-se. 

 1903 > Chega a Blumenau, João Paulo de Souza Vasconcelos, o novo promotor público. 

 



EFEMÉRIDES 

 
 
 

22 DE FEVEREIRO 

 

 1903 > No Rio de Janeiro, nesta data, um domingo de carnaval, falece o grande pintor catarinense, 
Victor Meireles de Lima, que nascera em Destêrro a 18 de agosto de 1832. 

 

 



EFEMÉRIDES 

 

26 DE MARÇO 

1914 >  A Santa Sé elege bispo de Florianópolis, D. Joaquim Domingues de Oliveira, cônego da Catedral 
de São Paulo e secretário do Cabido. Foi sagrado em Roma e tomou posse da Diocese a 7 de 
setembro desse mesmo ano. Faleceu no exercício do cargo em 1967. 

1927 >  A lei municipal 213 cria o distrito de Taió, desmembrando-o de Bela Aliança (Rio do Sul). 

1903 >  Exonerada do cargo de adjunta da escola pública de Blumenau, Elsa Schrepp. 

 



EFEMÉRIDES 

 
 
 

 3 DE NOVEMBRO 

 

1891 > Deodoro, incompatibilizado com o Congresso Nacional, num golpe de Estado, dissolve o mesmo 
Congresso. 

 1903 > Assume o cargo de promotor público de Blumenau, João Paulo de Souza Vasconcelos. 

 



EFEMÉRIDES 

 
 
 

3 DE SETEMBRO 

 

1895 > Vaga a paróquia de Gaspar e os franciscanos de Blumenau dela se encarregam até 1901. 

1928 > Em companhia do Desembargador José Boiteux, visita Blumenau o historiador Afonso de Taunay, 
diretor do Museu Paulista. 

1903 > Nomeados para cargos de agentes, do 3º, 4º e 5º distritos, criados pela lei nº 521, de 20 de 
agosto último, Leopoldo Zimmermann, José Vicente Haendschen e Érico Von Ochel. 

 



EFEMÉRIDES 

 
 
 

 6 DE DEZEMBRO 

 

1878 > Informando um requerimento do Dr. Blumenau sobre a guarda do material da demolição da casa 
de Oração protestante, sem uso em virtude da inauguração do novo templo, o Inspetor de 
Colônias F. A. R. Quadros, depois de opinar pelo indeferimento do pedido, ajunta: “Já é tempo, 
me parece, do Governo decretar a emancipação da referida Colônia, que se acha em pé de 
subsistir por si só. Bastam os sacrifícios que com ela se tem feito!”Que diria hoje esse Inspetor? 

1860 > Por ato desta data (nº18) foi criada uma agência para a Cobrança das rendas provinciais na 
Freguesia de Nª Sª da Penha de Itapocorói, subordinada a Itajaí. 



EFEMÉRIDES 

 
 
1909 > Entra, pela segunda vês, em julgamento, Michel Nita, o matador do Comandante Karbeck, do 

vapor “Blumenau”, fato que “Blumenau em Cadernos” relembrou. No primeiro júri, Nita fora 
condenado a 17 ½ anos de prisão: Neste segundo julgamento foi condenado a 12. O réu, ao ouvir 
a sentença, parece não ter se impressionado muito, pois ainda fez caretas aos jurados, pondo-
lhes a língua de fora. 

1903 > Eleição para Deputados ao Congresso do Estado. 
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