
EFEMÉRIDES 

 
 
 

1 DE MAIO 

1910 > A Caixa Econômica, anexa ao Sindicato Agrícola de Blumenau, passa a denominar-se “Caixa 
Agrícola Cooperativa de Responsabilidade Limitada dos Agricultores do Município de Blumenau. 

1915 > Entra em funcionamento a Usina do Salto, constituída de duas turbinas e respectivos geradores 
com a capacidade de 1.750 KVA cada um (1.750 KVA). 

1889 > Começa a funcionar a “Escola Nova” (Neue Detsche Schule), que foi um dos mais importantes 
estabelecimentos de ensino de Blumenau e do qual se originou o atual Colégio Dom Pedro II. 

1907 > Carlos Hertel competente e zeloso professor completa o 25º aniversário como professor na 
Escola da Velha (atual Rua São Paulo), e para celebrar tal acontecimento houve uma festa no dia 
28 no clube Teutônia. 



EFEMÉRIDES 

 
 
1910 >  A Agencia do Correio de Blumenau foi autorizada a emitir vales postais de quantias inferiores a 

mil francos. 
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01 DE OUTUBRO 

 

1891 > Intala-se, de acordo com a Constituição, o Superior Tribunal de Justiça do Estado de Santa 
Catarina, criado pela lei estadual n° 104, de 19 de agosto. Os primeiros desembargadores foram: 
José Roberto Viana Guilhon, presidente, Edilberto Licínio da Costa Campêlo, Francisco da Cunha 
Machado Beltrão, José Elísio de Carvalho Couto, Domingos Pacheco d’Avila. Procurador do 
Estado era o Desembargador Licínio da Costa Campêlo. 

1960 > Por ato desta data foi fixado em 5 o número de eleitores da paróquia do S. S. Sacramento e 5 da 
Penha de Itapocorói. 

1911 > Hermann Struve, intendente de Indaial, solicita exoneração desse cargo. 
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1907 > São nomeados, pelo decreto 337, para o quatriênio de 1907/1911 os suplentes do juiz de direito 

de Blumenau: Guilherme Schaeffer, 2º Rodolfo Altenburg e 3º Victor Gaertner. 
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1 DE SETEMBRO 

 

1907 > No Salão Paupitz, em Passo Manso, realiza-se a reunião em que foram estabelecidas as bases 
para a fundação do Sindicato Agrícola de Blumenau. 

1882 > Paulo Schwartzer é nomeado por ato do Presidente da Província, desta data, juiz comissário do 
Município de Itajaí, com jurisdição em Blumenau. 

1881 > O Dr. Paes Leme recebe uma manifestação à noite, dos seus amigos políticos. Acompanhada da 
banda de Música, dirige-se à Sociedade dos Atiradores onde, depois de um concerto do 
violonista Stella, falou sobre sua candidatura, dizendo que o seu programa se resumia em 
“Caminhos e boas escolas”. 
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10 DE MAIO 

1926 > Tem inicio a construção do prolongamento da E. F. S. C. de Blumenau a Itajaí. 

1921 >  Inaugurada a Agência Postal e Telefônica de Ascurra. 

1907 > Falece em Blumenau o engenheiro chefe da Estrada de Ferro Santa Catarina, em início de 
construção Sr. Rudolf Kroeber. 
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10 DE OUTUBRO 

 

1878 > O Diretor da Colônia Blumenau indefere o protesto que Jacob Luiz Zimmermann e outros 
moradores de Gaspar, fazem contra a proposta de Polidoro Dias de Moura, delegado daquela 
freguesia, de construir, inteiramente à sua custa, uma casa para a escola pública daquela 
localidade. 

1926 > É solenemente inaugurada à ponte “Curt Hering” sobre o Rio do Sul, na cidade desse mesmo 
nome, então distrito de Blumenau. 

1907 > Falece em Blumenau o Sr. Bruno Lungershausen, guarda-livros e interessado na firma Gustav 
Salinger. 
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1926 > É inaugurada a ponte sobre o Itajaí Açu no distrito de Indaial. Custou Cr$ 440.000,00. 

1739 > O Brigadeiro José da Silva Paes, governador da Capitania de Santa Catarina, manda armar um 
iate e uma sumaca e despachou-os com quarenta e cinco homens armados e bem municiados 
sob as ordens do Capitão José de Magalhães, dois alferes e um sargento (alias toda a oficialidade 
que dispunha o aludido Brigadeiro) para a baía de Itapocorói para aprisionar um navio de 
mastros que ali descarregava contrabandeada. O navio foi aprisionado sendo, que a mercadoria 
era: muitos barris de aguardente, que também foram confiscados com o navio, sendo que a 
tripulação e tudo foram enviados para o Rio de Janeiro e dali para Lisboa. 
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11 DE MAIO 

1933 >  Foi realizada a primeira missa na capela do Hospital Municipal Santo Antônio. 

1883 > Deixa Blumenau, com destina à Alemanha, onde voltou a se fixar, o Sr. Ludwig Beyer, 
acompanhado de sua família. Entre os filhos seguia Paulo Beyer (ver ficha) que se tornou célebre 
como radiestesista. 

1891 > Lauro Müller é eleito o primeiro governador do Estado pela Assembléia Legislativa. Vices – 
Raulino Horn e Gustavo Risch. 

1907 > Falece o conselheiro Manoel da Silva Mafra, advogado de Santa Catarina que na questão de 
limites com Paraná. 
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13 DE JULHO 

 

1907 > Foi transferido ao Sr. Francisco Domingos da Nova Jr. o contrato firmado entre a prefeitura de 
Joinville e o engenheiro Etienne Douat para fornecimento de luz e força elétrica à cidade de 
Joinville. 

1904 > Júlio Probst que tinha sido nomeado para o cargo de Comissário de Polícia, na resolução de 1º de 
julho de 1904, foi substituído pelo Alferes de Polícia, Amaro de Seixas Ribeiro, que foi nomeado 
pela resolução de 13 de julho de 1904. 
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13 DE MAIO 

1926 > Visitam Blumenau o comandante e marinheiros do navio “Meteor”, da Marinha Alemã, destinado 
aos estudos oceanográficos. No dia seguinte o comandante leva a efeito, no Teatro Frohsinn uma 
conferencia sobre os trabalhos realizados pelo seu navio. 

1909 > Chega a visita pastoral a Blumenau, o primeiro bispo da diocese de Santa Catarina, Dom João 
Becker. Permaneceu alguns dias em Blumenau, continuando depois a sua visita a outras 
paróquias do Estado 

1907 > Inauguração da linha telefônica entre o Farol de Cabeçudas e a estação telegráfica da cidade de 
Itajaí. 



EFEMÉRIDES 

 
 
1863 >  José Henrique e sua esposa davam ao governo provincial 30 braças de frete por 40 de fundos, no 

lugar Poço Grande para a construção da matriz do pároco da freguesia de São Pedro Apóstolo 
em Gaspar. 
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20 DE OUTUBRO 

 

1880 > Nasceu em Itajaí Arno Kinder. Foi adido Comercial do Brasil nos Estados Unidos onde faleceu. 

1907 > Funda-se em Blumenau o Sindicato Agrícola de Blumenau, que prestou grande serviços ao 
desenvolvimento de Blumenau. 

1911 > Rodolfo Odebrecht é nomeado agente do Correio de Rio do Sul, por portaria desta data. 

1892 > Reuniu-se a intendência de Blumenau para proceder a divisão do eleitorado em seções para as 
eleições marcadas para 20 de novembro. 
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 21 DE DEZEMBRO 

 

1785 > Nasce, na freguesia da Trindade, na Ilha de Santa Catarina, Feliciano Nunes Pires, que viria a ser 
presidente das Províncias de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul. 

1878 > O Presidente da Província, Dr. Ramalho, visita Blumenau e aproveita a oportunidade para 
fiscalizar os serviços administrativos. 

1892 > O Conselho de Intendência de Blumenau se reúne e anula a eleição realizada a 20, sob o 
fundamento de terem sido eleitos nove em vez de sete conselheiros e marca o dia 21 de janeiro 
de 1893 para se proceder a nova eleição. 
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1907 > Por resolução estadual desta data fica transferido para Braço do Sul a agência fiscal de Pouso 

Redondo e nomeado Otto Wehmuth para nela servir, ficando exonerado Leopoldo Konoblauch. 
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 21 DE JULHO 

 

1907 > Inaugurada a estrada de Tijucas a Biguaçu. Com a inauguração desse trecho da estrada entre 
Itajaí e Florianópolis, ficou franco o trânsito de carros entre a capital do Estado e a divisa com 
Paraná. Até então esse trajeto só poderia ser feito a cavalo. 

1906 > Núncio Apostólico D. Júlio Tonti esteve em Rodeio. 

1881 > Intenso frio e geadas. O termômetro, às 7 da manhã, marcava 2° Reamur. 
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22 DE OUTUBRO 

 

1936 > A lei nº 104 cria o Município de Rodeio, com sede do mesmo nome, desmembrando-o do 
município de Blumenau. (14-3-1937) 

1912 > Combate do Trani em que pereceram o Coronel João Gualberto e o Monge José Maria e com o 
qual teve início a Guerra doa Fanáticos.  

1921 > Lei nº 222, que criou o distrito de Palmital, no município de São Francisco. 
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1907 > O Sr. Domingos Rodrigues, da nova Jos., concessionário da instalação da Luz e energia elétricas 

para a cidade de Joinville, transfere o contrato à “Empresa Joinvillense de Eletricidade”, de 
Oliveira, Rodrigues & Cia, organizada nesta data. 

1891 > A lei nº 3, desta data, doa a Prefeitura Municipal de Itajaí, o terreno do atual cemitério na 
“Fazenda”. 
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24 DE MAIO 

1936 > Funda-se em Blumenau a Fábrica de Artefatos Têxteis “Artex”, sendo eleitos: Diretor – presidente 
Ricardo Peiter, (falecido em 1941), Teófilo Zadrozny, dir. gerente e Oto Huber, diretos técnico. O 
capital inicial foi de 500 contos. 

1907 > Faleceu na cidade de Itajaí, com idade de 88 anos de idade, Maria Clara da Silveira Flores, esposa 
de José Henrique Flores.  
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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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27 DE OUTUBRO 

 

1907 > Realiza-se a Assembléia constitutiva do Sindicato Agrícola de Blumenau, tendo sido eleita a sua 
primeira diretoria. 

1852 > Lisette Schramm caseira e cozinheira do Dr. Blumenau desde 15 de novembro de 1851 deixa o 
serviço onde ganhava 8$000 mensais. 

1889 > Foi fundada a Comunidade Evangélica de Indaial, com paróquia autônoma. 
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27 DE MAIO 

1907 > A esposa do pastor Mumelthey, que durante 8 anos foi enfermeira em hospitais na Alemanha, 
funda, neste dia um curso para o ensino de tratamento de doentes, e que começou a ser 
freqüentado por grande número de senhoras e moças das mais importantes famílias. 
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28 DE MAIO 

1907 > Realizou-se uma reunião dos acionistas da Companhia Fluvial Itajaí Blumenau, para resolver sobre 
o transporte dos materiais da futura Estrada de Ferro Santa Catarina. Consta que não se chegou 
a um acordo, tendo sido considerado muito baixa a oferta feita pelo Dr. Goes representante da 
Companhia. É provável que a Companhia Estrada de Ferro faça aquisição dos vapores da Fluvial, 
visto como o transporte do material é calculado em mais de 50 contos de réis. 
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 30 DE DEZEMBRO 

 

1907 > Realizou-se o primeiro recenseamento municipal em Blumenau, no qual se apurou que a 
população do município, então constante de três distritos (sede, Indaial e Gaspar) era de 45.089 
habitantes. A cidade de Blumenau tinha, apenas, 1.516 habitantes. Ao todo havia no município 
7.067 famílias, de sorte que, em média, cada família blumenauense se compunha de 6 pessoas. 

1943 > A lei estadual 257, cria o distrito de paz de Rio do Oeste, no Município de Rio do Sul. 

1948 > A lei estadual 247 cria os municípios de Ituporanga e Taió, desmembrados do Município de Rio 
do Sul. 
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1933 > Organizado por Frei Modestino Oechtering, vigário da Paróquia, tem lugar a abertura do 

Primeiro Congresso Católico de Blumenau, que contou com a presença de vários bispos e muitos 
sacerdotes, além de enorme massa de fiéis. O Congresso durou até 2 de janeiro, seguinte. 

1852 > Seis caboclos e alguns colonos batem os matos em redor da colônia, em perseguição dos bugres 
que, a 28, haviam levado a efeito um ataque ao rancho do Dr. Blumenau. Não se encontrou 
senão um ou outro pouso abandonado. No dia seguinte deveria chegar o capitão Flôres com 
mais seis homens para prevenir novos ataques. 
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30 DE MAIO 

1898 > Morre, na Alemanha, o Sr. Marcos Konder, pai dos irmãos Konder, Marcos, Adolfo, Vitor e Arno 
Konder que tiveram grande destaque na vida pública nacional. Era casado com Adelaide, filha de 
José Henriques Flores grande latifundiário às margens do Itajaí. 

1907 > Juvêncio Martins Laux, professor público de Indaial, é removido para a escola de Blumenau. 
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