
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. 
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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 JUNHO 

1908 > Virgílio Várzea visita Blumenau. Veio como representante da Liga Marítima Brasileira. Perante 
grande assistência, pronunciou uma conferência no Hotel Frohsinn, recolhendo fundos para 
aquela Liga. 
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 13 DE NOVEMBRO 

 

1945 > Assume o exercício do cargo de Prefeito Municipal, em substituição do Sr. Alfredo Campos, o Sr. 
Frederico Guilherme Busch Jr. 

1927 > Frei Gabriel Zimmer benze a pedra fundamental da capela de Texto Salto. 

1908 > O decreto estadual nº 409, desta mesma data, aprova os estudos definitivos das 1ª e 2ª seções e 
parte da 3ª para a construção da Estrada de Ferro Santa Catarina. 
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 14 DE NOVEMBRO 

 

1908 > O decreto 410, de 14 de novembro de 1908, nomeia Francisco A. de Oliveira Margarida, escrivão 
de órfãos. 

 



EFEMÉRIDES 

 
 
 

16 DE JANEIRO 

 

1877 > Primeiro dia de aula no Colégio São Paulo, fundado pelo Padre Jacobs. Começou com 16 alunos 
entre meninos e meninas. 

1910 > Henrique Hostin, natural de Gaspar, toma o hábito de frade franciscano, no noviciado de Rodeio, 
tomando o nome de Daniel. Foi, mais tarde, bispo de Lages. 

1897 >  Nasce em Tijucas, SC., J. Ferreira da Silva, jornalista, escritor e ex-prefeito de Blumenau. 

1908 >  Otto Stutzer é exonerado do cargo de 3º suplente do comissário de polícia. 

 



EFEMÉRIDES 

 
 
 

18 DE OUTUBRO 

 

1927 > Foi iniciado o serviço telefônico intermunicipal 

1908 > Falece nesta cidade Bernardo Scheidemantel, o fundador das indústrias gráficas em Blumenau. 
Fundou aqui a primeira tipografia e litografia e editou um jornal “Imigrant”. 

1928 > É inaugurada a estação Telefônica de Blumenau, intermunicipal da Empresa Telefônica 
Catarinense. 

1912 > Pelo decreto 688 concede a D. Catarina Reuter e seus filhos, 2.524 hectares de terras em 
Blumenau, pelo valor da construção da Estrada do Ribeirão Mosquito, que não terminou. 
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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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2 DE JULHO 

 

 

1881 > O Coro misto “Gemischte Chor” festeja, com o concurso do Club Germânia, a sua fundação na 
casa de Júlio Baumgarten. 

1882 > Para o fundo escolar local foi representado no Teatro da vila a peça “Allzu Scharf machschartig” 
em um ato e a comédia, também em 1 ato, “Pikante Lokalnachrichten”. Depois houve baile. 
Entradas: homens 1$000 e senhoras: 500. 
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1908 > Anulado o concurso para escrivão de órfãos por não ter o concorrente Francisco Margarida 

prestado exame na forma legal. 
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20 DE JANEIRO 

 

1911 > Inaugurada à estação Telegráfica da Penha. 

1908 > Oto Schulze, Leopoldo Kriescke, Henrique Kopelke e Gustavo Leite, são nomeados por ato 
estadual, para subcomissário de polícia e suplente respectivamente. 
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 24 DE NOVEMBRO 

 

1908 > Os moradores do Rio do Sul enviam uma petição ao Presidente da Câmara de Blumenau pedindo 
providências contra os bugres que, a 17 deste mês haviam atacado Carlos Basílio Correa e sua 
mulher quando trabalhavam na roça, próximos à sua residência no Rio do Oeste. 
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26 DE JANEIRO 

 

1934 > A lei 468 criou o Distrito de Rio de Texto, com sede na povoação de Pomerode. 

1908 > 36 colonos protestantes de Rio do Sul, então Bela Aliança, fundam a Comunidade Evangélica 
Local. O Professor Koberstein funcionou como pastor. Seu título “Comunidade Evangélica 
Eclesiástica e Escolar de Rio do Sul e circunvizinhanças”. 

1895 >  É promulgada a terceira carta constitucional do Estado de Santa Catarina. 
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 30 DE NOVEMBRO 

 

1917 > Dom Agostinho Benassi, bispo de Niterói, confere as ordens sacerdotais a Frei Daniel Hostim 
que, em agosto de 1929 foi nomeado bispo de Lajes. 

1908 > Leopoldo Zimmermann exonerado do cargo de 1º suplente do comissário de Polícia em 
Blumenau. 

 



EFEMÉRIDES 

 

31 DE MARÇO 

1892 >  Manifesto dos 13 generais, intimando o Marechal Floriano a convocar eleições no país. Floriano 
reforma 11 dos signatários e transfere os outros dois para reserva. 

1908 > O decreto 374, desta data, aposenta com todos os vencimentos o arquiteto Henrique Krohberger. 

 



EFEMÉRIDES 

 
 
 

4 DE JUNHO 

1908 >  O Dr. José Bonifácio Cunha embarca, no porto de Itajaí, com destino à Europa, onde vai ocupar o 
cargo de Comissário da Missão Brasileira de Propaganda no estrangeiro. Seguiu com família, 
tomando, em Itajaí, o vapor “Vitória”, com destino ao Rio. 
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5 DE FEVEREIRO 

 

1928 > É inaugurado, na praça que recebeu o seu nome, em Blumenau, o busto em bronze do Ministro 
Victor Konder, da Pasta da Viação e Obras Públicas. Ao ato estiveram presentes o governador 
Adolfo Konder, grande número de autoridades e de amigos do homenageado. 

1908 >  Vitor Konder é nomeado para auxiliar o Sr. Gustavo Lebon Régis, delegado à exposição nacional, 
recebendo 200$000 por mês. 

 



EFEMÉRIDES 

 
 
 

6 DE FEVEREIRO 

 

1926 > Frei Daniel Hostin, vigário de Blumenau, é removido para Curitiba, para guardião do Convento 
Franciscano daquela cidade. 

1908 > Falece nesta cidade Hermann Baumgarten, editor do “Blumenauer Zeitung” e pai da imprensa 
blumenauense. 
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7 DE ABRIL 

1892 >  O Dr. Servílio José Gonçalves, Chefe da Polícia do Estado, chega a Blumenau com 45 praças de 
polícia, destitui os Conselheiros Municipai e empossa, na presidência deste, o Dr. Fritz Müller. 

1892 >  O Dr. Fritz Müller, Guilherme Engelke, Adão Schmitt, José Joaquim Gomes, Augusto Germer e 
Francisco Lungershausen, nomeados pelo tenente José Joaquim Machado, intendentes de 
Blumenau, são empossados nos cargos peelo Chefe de Polícia Servílio José Gonçalves, que viera a 
Blumenau com ima força de 45 praças. (Ver “Blumenau em Cadernos”, nº 12, do 2º Tomo). 

1908 >  Jacob Schmidt é exonerado do cargo de 1º suplente de Comissário de Polícia e nomeado em seu 
lugar Leopoldo Francisco Zimmermann. 
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7 DE MAIO 

1935 > Por ato do Governo do Estado, a sede do Município de Hamônia (Ibirama) passou da povoação de 
Nova Breslau para a de Hamônia 

1908 > João Otaviano Müller é nomeado 2º suplente do comissário de Polícia em substituição a Carlos 
Gruner, que não prestou a promessa legal. 

1908 > Victor Konder, não aceitou a nomeação para auxiliar do Delegado à exposição e é nomeado em 
seu lugar o dr. Adolpho Konder. 
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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; 
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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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9 DE JANEIRO 

 

 

1937 > Falece, em Blumenau, Eugênio Fouquet, que foi, por muitos anos, redator do “Der Urwaldabote”. 

1854>  Nasce na cidade de Goiania, em Pernambuco, José Brasilício de Souza, autor do hino do Estado de 
Santa Catarina e que deixou grande bagagem de composições musicais. 

1908 > Reinoldo Anton é nomeado adjunto do Promotor Público. 
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