
EFEMÉRIDES 

 

1 DE ABRIL 

1935 >  Começa a funcionar, com o capital de 300 contos de réis, a Fábrica de Gazes Medicinais Cremer 
S/A, desta cidade. 

1929 >  Inaugura-se o trecho Subida – Lontras, da Estrada de Ferro Santa Catarina. (Estação Victor 
Konder). 

1905 >  Francisco Margarida é nomeado para o cargo de chefe escolar de Blumenau, em substituição ao 
Dr. José Bonifácio da Cunha. 

 



EFEMÉRIDES 

 
 
 

10 DE JANEIRO 

 

 

1883 > Com grandes solenidades, é instalado o Município de Blumenau. O ato da instalação e posse da 
primeira Câmara foi presidido por Luiz Fortunato Mendes, presidente da Câmara de Itajaí, 
secretariado por Luiz Vitorino da Silva. 

1905 >  Otto Jenneck é nomeado delegado escolar de Indaial. 
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13 DE FEVEREIRO 

 

1821 > Nasce Victor Von Gilsa, em Hessen, na Alemanha. 

1904 >  Por resolução desta data o governo do estado suspendeu a execução da resolução do Conselho 
Municipal que estabeleceu uma taxa de 20 réis sobre volumes exportados. 

1904 >  Por resolução desta data foram reconduzidos Guilherme Schaeffer e Frederico Guilherme Busch 
nos cargos de 1º e 2º suplentes do Juiz de Direito e nomeando Luiz Altenburg para 3º suplente. 

1905 >  Ana Haendschen foi nomeada professora da escola feminina de Gaspar e removendo para 
Brusque Lucia Fernandes Lopes. 
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EFEMÉRIDES 

 
 
 

13 DE MARÇO 

1912 >  A lei municipal nº 61 cria o distrito de paz Bela Aliança (hoje Rio do Sul) 

1892 >  Chegam a Blumenau os primeiros frades franciscanos, Frei Amando Bahlmann (que depois foi 
bispo de Santarém, no Pará), Frei Zeno Wahlbroel e Frei Lucínio Korte. 

1918 >  Os operários das oficinas da E.F.S.C. declaram-se em greve, pelo encampamento do governo da 
Estrada. A greve durou até 6 de abril. 

1905 >  José Bonifácio da Cunha, exonerado, a pedido, do cargo de chefe escolar de Blumenau. 
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15 DE JANEIRO 

 

1943 > O Colégio Santo Antônio de Blumenau, é autorizado a funcionar com o curso clássico e científico. 

1905 > Pelo decreto 359, desta mesma data, fica criado o distrito policial de Braço do Sul (Rio do Sul). 
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17 DE OUTUBRO 

 

1905 > Chegam a Itajaí, pelo Max, 22 grandes volumes com maquinismos e outros objetos, destinados a 
Fábrica de Fósforos que o Sr. F. G. Busch pretendia montar em Blumenau. Os volumes haviam 
sido encomendados na Alemanha. 

1893 > Acampado com suas tropas na Vila da Lagoa Vermelha, o General Salgado, oficia ao Governador 
de Santa Catarina solicitando seu posto corrente, notícias verídicas sobre o que acontecia em 
Destêrro e se havia necessidade de invadir o Estado com suas tropas para apressar a vitória da 
revolução. 



EFEMÉRIDES 

 
 
1852 > O diretor da Colônia Dona Francisca, G. W. Schroder, acompanhado de Otto Nyemayer, chegava 

de canoa à Blumenau, em visita ao seu fundador, ai se demorando até o dia 19. 

1930 > Em reunião desta data, a Junta Administrativa revolucionária, nomeia uma comissão para 
tomada de contas do ex-prefeito e dos intendentes municipais de Blumenau. 
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 24 DE DEZEMBRO 

 

1876 > O Padre José Maria Jacobs consagra a igreja matriz de Blumenau, cuja construção fora terminada 
pela direção da Colônia Blumenau, sendo nela celebrada a primeira missa. 

1905 > Pela resolução nº 105, sancionada pelo superintendente Procópio Gomes de Oliveira, foi 
concedido ao engenheiro Etienne Douat, ou empresa que organizasse privilégio para explorar a 
iluminação elétrica e locação de força motora no município de Joinville, por meio de instalação 
hidroelétrica, durante o prazo de 25 anos. 

1912 > O Decreto nº 694, desta data, aprova a planta da estrada da margem esquerda do Itajaí Açu, 
organizada pelo Agente do 3º Distrito. 
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25 DE AGOSTO 

 

1888 > Foram aprovados os estatutos da Comunidade Evangélica de Blumenau. 

1883 > “Blumenauer  Zeitung” desta data conta que causou sucesso, na principal rua da vila, o 
aparecimento de um tamanduá-bandeira que, calmamente, por ali passava pela frente da casa 
do Sr. Pedro Hartmann. Este não tinha arma com que abater o bicho. Este ameaçou de avançar 
sobre o homem, mas, depois, tomou calmamente o rumo do Morro do Aipim. 

1905 > Em vista a visita pastoral a Itajaí, do Bispo de Curitiba, D. Duart Leopoldo e Silva. 

1881 > Chega à vila o violonista sueco Roberto Stella. 
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25 DE MAIO 

1860 > A vila de Lajes é elevada a cidade pela lei nº 500 desta data. 

1883 > Em Itoupava ocorre um fato lamentável que penalizou a quantos dele tiveram conhecimento. 
Cerca de 9 horas da manhã mulher do colono Simão Oechsler deixou um dos seus filhos de cerca 
de 3 anos de idade sobre a beira do fogão, enquanto foi à horta buscar umas cabeças de couve. 
Quando voltou, o fogo havia atingido as vestes da criança que ardia inteiramente. Apesar dos 
socorros que lhe foram prestados, a vítima faleceu na mesma noite com atrozes sofrimentos. 

1907 > Os bugres fizeram uma investida no trombudo, matando Bento José Jacinto e ferindo gravemente 
uma mulher. O guarda da linha telegráfica declarou ser por demais perigosos correr a linha entre 
Braço do Sul e Pouso Redondo. 
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1905 > Frederico M6uller, Fernando Kinder e Arnoldo Schneider, são nomeados escrivães de paz de 

Indaial, Blumenau (sede) e Gaspar. 
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26 DE FEVEREIRO 

 

 1905 > A Companhia Colonizadora Hanseática, de Hamburgo, transfere a sua concessão de construção 
de uma ferrovia entre Blumenau e Hansa à Sociedade Anônima Estrada de Ferro Santa Catarina. 

 1820 >  Nasce em Racot, no Gran Ducado de Posen, Teodoro Kleine, escrevente da direção da Colônia 
desde junho de 1860. 
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6 DE AGOSTO 

 

1928 > A linha de energia elétrica da Emp. Força e Luz Santa Catarina S/A. foi estendida de Itajaí até o 
bairro de Navegantes, do outro lado do Rio. 

1900 > Frei Pedro Sinzig, notável compositor sacro e romancista, toma posse do cargo de vigário de 
Gaspar. Tomou posse da casa paroquial que acabou de ser construída em 17 de setembro deste 
mesmo ano. 

1911 > Funda-se a Associação das Comunidades Evangélicas de Santa Catarina e Paraná, depois 
transformada no Sínodo Evangélico do Paraná e Santa Catarina. 



EFEMÉRIDES 

 
 
1831 > Feliciano Nunes Pires toma posse do governo de Santa Catarina. (Até 4 de novembro de 1835). 

1858 > A lei provincial nº 461, desta data, eleva à freguesia a sede da colônia Blumenau, sob a invocação 
de São Paulo Apóstolo, foi instalada em 1861. 

1905 > Leopoldo Teodoro Zimermann, de 25 anos de Gaspar, quando montava um cavalo que se 
apresentava para uma carreira, este animal desembesta e sai em louca carreira batendo contra 
uma casa vizinha. O cavaleiro sofreu uma batida tão forte no crânio, que faleceu imediatamente. 

1831 > Assume a presidência da Prov. De Santa Catarina, Feliciano Nunes Pires. 
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08 DE JULHO 

 

1932 > Começa a funcionar o Hospital de Timbó, sob a direção do médico Dr. Meinrado Frick. 

1883 > Reune-se, em sessão, a Cultur-Verei, tratando de vários assuntos de interesse agrícola da 
Colônia. 

1904 > Eduardo Schubert, condenado em 1º de março, pelo júri de Blumenau a 6 anos de prisão, em 1º 
de março de 1895, foi indultado por decreto desta data, em regozijo da sentença do supremo 
Tribunal Federal, de 6 do corrente mês (7/1904) que deu ganho de causa a Santa Catarina na 
questão de limites contra o Paraná. 



EFEMÉRIDES 

 
 
1905 > Decreto 243, que dá nova divisão aos t. distritos do Comissariado de Terras. O 3º com sede em 

Blumenau abrangia este, São Francisco, Joinville e São Bento. 
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 8 DE NOVEMBRO 

 

1873 > Falece o professor público da Colônia Blumenau, capitão Victor Von Gilsa que, em 1865, 
interrompera, por algum tempo, o seu magistério para comandar o Batalhão dos Voluntários da 
Pátria que, de Blumenau foram combater nos campos do Paraguai. 

1863 > Nasce em Itajaí, Lauro Severino Muller. 

1905 > Foi nomeado para escrivão de paz de Gaspar o Sr. Antônio Schneider. 
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9 DE AGOSTO 

 

1857 > O Pastor Oswaldo Hesse, há pouco chegado à Colônia Blumenau, realiza o seu primeiro culto 
divino em Blumenau e a sua primeira prática aos seus fiéis. Por isso, esta data é considerada 
como a da fundação da Comunidade Evangélica de Blumenau. 

1905 > Chega a Brusque em visita pastoral o Bispo D. Duarte Leopoldo e Silva, Bispo de Curitiba. 
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