
EFEMÉRIDES 

 
 
 

1 DE JULHO 

 

 

1833 >  Instala-se a Comarca de Nossa Senhora da Graça da Vila de São Francisco. 

1895 > Aparece o primeiro número do “Joinvillenser–Zeitung”, sob a direção de Eduardo Schwartz que 
teve destacada atuação na vida política, cultural e administrativa de Joinville. Continua sendo 
editado sob o título de “Jornal de Joinville”. 

1925 >  Reinholdo Butzke trasnfere, por venda, o seu conhecido Salão de Baile em Itoupava Seca, aos Srs 
Walter Pershun e Oscar Pershun. 



EFEMÉRIDES 

 
 
1925 > Por portaria desta data foi dispensado do cargo de fiscal do distrito de Hamônia, Emílio Bahr e 

nomeado em substituição Frederico Paupitz. Estava no exercício do cargo de Superintendente, o 
substituto Reinoldo Anton. 

1909 > José Deeke assume a direção da Sociedade Colonizadora Hanseática, em substituição ao Sr. 
Morsch. 



EFEMÉRIDES 

 
 
 

1 DE OUTUBRO 

 

1911 > Depois de três dias de chuvas torrenciais, Blumenau sofre outra catastrófica enchente do Itajaí 
Açu, ficando a cidade quase que inteiramente submersa, causando prejuízos enormes. 

1909 > Corre o primeiro trem entre as estações de Aquidabam e Hansa, da Estrada de Ferro Santa 
Catarina. 

1867 > Em Itoupava funda-se a segunda sociedade de cantores da Colônia Blumenau, sob a 
denominação de “Freundschafts-Verein”, cujo regente era o professor Júlio Scheidemantel. 

1894 > José Artur Boiteux é nomeado Secretário Geral do Estado. 



EFEMÉRIDES 

 

10 DE ABRIL 

1930 >  Foi inaugurado o ramal de alimentação, com rede de distribuição elétrica na localidade de Bela 
Vista, ex – Nova Berlin, no Município de Ibirama. 

1909 >  Aprova provisoriamente as instruções e tarifas de passageiros e fretes da Estrada de Ferro Santa 
Catarina. 

 



EFEMÉRIDES 

 
 
 

10 DE OUTUBRO 

 

1909 > Inauguração da Igreja da Hammônia (hoje Ibirama). Foi benta pelo padre Modesto Hoettges, de 
Rodeio com assistência de grande massa de fiéis. As 7 horas houve missa e as 10 horas 
procedeu-se à sagração do templo. Frei Estanislau Schaette proferiu uma ligeira prática em 
português e o padre Modesto em alemão. A Igreja foi dedicada a São Humberto, patrono dos 
caçadores. 

 



EFEMÉRIDES 

 
 
 

11 DE OUTUBRO 

 

1909 > D. João Becker toma posse da Diocese de Florianópolis. 

1864 > O Presidente da Província por ato desta data, cassou a nomeação de Antônio Pereira Liberato 
para o cargo de Delegado de Polícia de Itajaí, feita em 28 de maio deste ano, a bem do serviço 
nomeou em substituição o Dr. Balbino Cezar de Melo, Juiz Municipal e de Órfãos do referido 
termo. 

 



EFEMÉRIDES 

 
 
 

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. 

 



EFEMÉRIDES 

 
 
 

14 DE FEVEREIRO 

 

1909 > É inaugurado o Serviço de Iluminação Elétrica na cidade de Joinville. 

 



EFEMÉRIDES 

 
 
 

15 DE OUTUBRO 

 

1850 > O Dr. Blumenau e seu sócio Fernando Hackradt resolveram dissolver, de comum acordo, o 
contrato de Sociedade que haviam feito para a exploração das terras do Itajaí, ficando o Dr. 
Blumenau com todo o ativo e passivo. 

1935 > A Administração do Hospital Municipal passa a ser feita pelas Irmãs Franciscanas. 

1909 > Iniciam suas viagens regulares entra Florianópolis e o Rio de Janeiro, o vapor “Ana”, da Empresa 
de Navegação Hoepcke – Partia de Florianópolis todos os dias 1º e 15 de cada mês e, do Rio para 
Florianópolis, a 9 e 24. 



EFEMÉRIDES 

 
 
1892 > Assassinado em Neisse o comerciante de Indaial Henrique Scheep. 

 



EFEMÉRIDES 

 
 
 

16 DE MARÇO 

1848 >  O Dr. Blumenau encaminha à Assembléia Legislativa de Santa Catarina um memorial propondo a 
colonização das terras do Itajaí por conta da Sociedade de Proteção aos Emigrados Alemães no 
Brasil. 

1947 >  Benção da nova matriz de Nossa Senhora da Glória, no bairro da Glória, no Garcia. 

1909 >  Jacob Schmidt foi nomeado 1º suplente do Comissário de Polícia de Blumenau. 

 



EFEMÉRIDES 

 
 
 

 17 DE DEZEMBRO 

 

1927 > Apurado o recenseamento municipal procedido em Blumenau, verificou-se ser de 98.663 almas, 
distribuídas por 16.658 famílias, a população de Blumenau. 

1909 > Os bugres assaltam a fazenda de um certo Ribeiro, além de Pouso Redondo, matando 13 pessoas 
e, depois de terem roubado o que puderam carregar, incendiaram a casa e ranchos. 

1909 > Cola grau em Direito, na Faculdade de São Paulo, o Dr. Guilherme Abry, filho de Luiz Abry, o 
primeiro blumenauense a formar-se em Direito. Depois de exercer a promotoria em algumas 
comarcas e o juizado de Direito de Curitibanos, Mafra e Joinville, o Dr. Abry foi nomeado 
desembargador do Superior Tribunal de Justiça do Estado, cargo em que se aposentou. 



EFEMÉRIDES 

 
 
1811 > Nasce em Neustadt, na Orla, o farmacêutico Franz Keiner, formado em Weimar e que residia em 

Blumenau. 

 



EFEMÉRIDES 

 
 
 

18 DE JANEIRO 

 

1909 > O pastor Runte, de Badenfurt, festeja 25º aniversário de sua posse como pastor da comunidade. 

 



EFEMÉRIDES 

 
 
 

18 DE MARÇO 

1909 >  Pelo decreto 850, desta data, foi criado o Município de Itaiópolis, por parte do governo do 
Paraná. Solucionada, por acordo a questão de limites entre Paraná e Santa Catarina, a criação foi 
ratificada por ato do governo catarinense, em 1917. 

1912 >  O decreto 664, desta data, do governo do Estado, designa o dia 28 de abril, para realização das 
eleições para Juízes de Paz dos distritos de Hammônia e Bela Aliança, criados por lei municipal de 
13 deste mês. 

1904 >  Resolução desta data, que exonera o capitão Januário de Assis Cortês do cargo de Comissário de 
Polícia de Blumenau. 



EFEMÉRIDES 

 
 
 

18 DE OUTUBRO 

 

1909 > Chega a Blumenau, para uma visita de poucas semanas, o engenheiro de Minas, Pedro Hermann 
Blumenau, filho do fundador d Colônia. 

 



EFEMÉRIDES 

 
 
 

2 DE JUNHO 

1878 > Realiza-se, na Igreja Matriz, com grande solenidade, o ato da instalação da Freguesia de São 
Paulo Apóstolo de Blumenau. 

1909 >  Chega a Blumenau o Dr. Pedro Emílio Gomes da Silva, médico do 55º Batalhão de Caçadores que 
aqui permaneceu até junho do ano seguinte, quando foi transferido para o Rio de Janeiro. 

 



EFEMÉRIDES 

 
 
 

2 DE SETEMBRO 

 

1850 > Chegam à barra do Ribeirão da Velha os 17 primeiros imigrantes, fundadores de Blumenau. 
Foram eles: Reinoldo Gaertner, sobrinho do Dr. Blumenau, Paulo Kellner, Francisco Sallenthien, 
Julio Ritscher, Guilherme Friedenreich, sua esposa Minna e sua filha Clara e Alma, Daniel 
Pfaffendorf, Frederico Geyer, Frederico Riemer, Érico Hofmann, André Kohlmann, sua esposa 
Joanna e filhas Maria e Cristina e André Boettscher. 

1909 > Entra em julgamento perante o Tribunal do Juri, Miguel Nita, o matador de Comandante 
Krambeck, do vapor “Blumenau”. Foi condenado a 17 anos e 6 meses. Seu advogado, Tomé 
Braga, apelou de sentença. 



EFEMÉRIDES 

 
 
 

20 DE SETEMBRO 

 

1868 > É solenemente lançada a pedra fundamental da matriz católica da Colônia Blumenau. 

1820 > Por aviso real desta data foi mandada abrir a “Estrada da Mata”, cujos trabalhos foram confiados 
ao sargento-mor João da Silva Machado, depois Barão de Antonina. Essa estrada seria, mais ou 
menos, à que deu lugar à atual Rio-Negro X Caxias e que serviu para o transporte de tropas do 
Rio Grande para São Paulo. 

1868 > Colocação da pedra fundamental da Igreja Católica. 



EFEMÉRIDES 

 
 
1909 > Leopoldo Hoeschel é reconhecido, pelo decreto 467, agente cônsul da Austria e Hungria em 

Blumenau. 

 



EFEMÉRIDES 

 
 
 

22 DE ABRIL 

1900 > Por ato do bispo Dom José de Camargo Barros, é desmembrada da paróquia de Blumenau a 
paróquia de Rodeio, com 17 capelas. 

1831 > Miguel de Souza Melo e Alvin, por exigência da tropa, deixa o governo de Santa Catarina, 
assumindo-o o comendador Francisco Luiz do Livramento. 

1909 > Falece Dr. Guilherme Eberardt que, depois de ter sido professor particular e farmacêutico, 
assumiu a agência do Correio, permanecendo nesse cargo até sua morte. 

1922 > O capitão reformado do Exército Antônio Bastos Paes Leme, à frente de 40 homens armados 
atacou o Quartel da Força Pública do Estado, em Porto União (SC) tendo tomado conta da 
estação ferroviária. O fato não teve maiores conseqüências. 



EFEMERIDES 

 

24 DE MARÇO 

1858 >  Por lei desta data foi criada a Comarca de Lajes, que ficou desmembrada da sede de S. José. O 
município de S. Miguel foi desmembrado da Comarca da capital e anexado à de S. José. 

1883 >  No “Blumenauer Zeitung” desta data, a firma Meyer & Spierling publica o seguinte aviso: “Em 
virtude de acordo com os procuradores, comunicamos que, para fins de balanço, o nosso 
negócio se conservará fechado até o fim deste mês”. Meyer e Spierling. 

1928 >  Falece em Indaial o escrivão e chefe político Frederico Müller, filho de Augusto Müller e sobrinho 
do sábio Fritz Müller. 

1909 >  Pelo decreto 442, desta data, foi comutada a pena para e meses imposta a Hermann Butzke, pelo 
Tribunal Correcional de Blumenau. 



EFEMÉRIDES 

 
 
 

 25 DE DEZEMBRO 

 

1909 > A cidade de Itajaí começa a ser iluminada. 

 



EFEMÉRIDES 

 
 
 

25 DE JULHO 

 

1824 > É fundada a Colônia São Leopoldo, próxima a Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. 

1925 > O Grupo de Escoteiros realiza grande festival de poesias, cantos e uma comédia no Teatro 
Frohsin. 

1925 > Falece em Gaspar Alto Johanna Dorow, com 79 anos de idade. Imigrara em Blumenau em 1873. 

1909 > Colonos de Matador fundam ali uma Comunidade Evangélica. 



EFEMÉRIDES 

 
 
 

 28 DE DEZEMBRO 

 

1852 > O novel estabelecimento do Dr. Blumenau, à margem do Ribeirão da Velha, é tacado pelos 
bugres. Blumenau se achava ausente, mas os seus companheiros fizeram fugir os assaltantes, 
matando dois bugres e ferindo outro. (Vide “Calendário Blumenauense”, 1931, e “Blumenau em 
Cadernos”, vol. I, pág. 38). 

1853 > Chega a Blumenau mais uma leva de imigrantes, entre os quais chega Franz Keiner, 
farmacêutico. Estabeleceu uma farmácia na povoação. 

1895 > O Pastor Enrich, de Indaial, tendo solicitado um aumento de 2 para 3 contos de seu ordenado, 
pede demissão por não ter sido atendido. 



EFEMÉRIDES 

 
 
1909 > Otto Wehmuth é exonerado do cargo de agente fiscal de Braço do Sul. 



EFEMÉRIDES 

 
 
 

29 DE ABRIL 

1865 > A lei 561 suprime a Comarca de Lajes e anexa o município à Comarca de S. Antônio dos Anjos de 
Laguna. 

1793 > Falece às margens do Itajaí, onde residia, Ana Maria da Costa, esposa de Antônio Dias de Arzão, 
com 90 anos, mais ou menos. 

1898 > Falece, em Blumenau, o Sr. Ferdinand Schrader, pai de Alvin Schrader, que foi superintendente 
durante 12 anos. Fundou a casa comercial que ainda perdura. 

1909 > Chega a Blumenau, aonde vem estacionar, o 55º Batalhão de Caçadores sob o comando do 
Tenente Coronel Crispim Ferreira. 



EFEMÉRIDES 

 
 
 

29 DE SETEMBRO 

 

1929 > Com grandes festividades e pompa é sagrado bispo de Lajes, na matriz de Blumenau, Frei Daniel 
Hostin, antigo vigário da paróquia de São Paulo Apóstolo. Foi sagrande o Arcebispo Dom 
Joaquim, de Florianópolis e consagrantes os bispos de Barra do Piraí e de Joinville. 

1893 > É assinado o ato de capitulação das forças legais da cidade de Destêrro ao comandante da 
“República”, componente da esquadra revoltada contra Floriano Peixoto. O Comandante do 
“República” era o Cap. Frederico Guilherme de Lorena que, depois, assumiu, na capital 
catarinense, a presidência da República. 



EFEMÉRIDES 

 
 
1909 > Pelo decreto 469, desta data, resolve aceitar para ser aberto ao tráfego a Estrada de Ferro Santa 

Catarina. 

 



EFEMÉRIDES 

 
 
 

3 DE JULHO 

 

 

1925 > Os jornais locais noticiavam que haviam sido apanhados, na Colônia, especialmente na zona de 
italianos, filmes que se destinavam a ser exibidos no exterior, principalmente na Itália. 
Recomendava-se que esses filmes apresentassem somente motivos que não servissem de 
vergonha para Blumenau. Noticiava-se igualmente que o Sr. Frederico Guilherme Busch Júnior 
pretendia construir ao lado do Banco Sul do Brasil (atual residência do Sr. Busch Júnior) um 
cinema moderno e de grande capacidade. As plantas tinham sido feitas pelo engenheiro Meyer e 
estavam expostas na vitrina da Casa de Confecções da Sra. Cecília Busch Huber. 



EFEMÉRIDES 

 
 
1883 > Em virtude de divergências com o pastor e outros membros da Comunidade Evangélica, J. F. 

Faust e Heinrich Koehler publicaram um aviso convidando interessados na fundação de uma 
nova comunidade evangélica para uma reunião a realizar-se a 15 de julho e onde seriam 
discutidos os estatutos etc. 

1909 >  Inaugurado o trecho da Estrada de Ferro Santa Catarina, entre Warnow e Aquidaban. 

1915 > O Bispo Diocesano de Santa Catarina faz uma visita solene a Blumenau, sendo recebido com 
grandes festas. De Gaspar a Blumenau veio pelo Vapor Gustavo. 

1881 >  Assembléia geral da “Turn-Verein” 

 

 



EFEMÉRIDES 

 
 
 



EFEMÉRIDES 

 
 
 

3 DE MAIO 

1909 > 1909 pelo breve Apostólico, “Apostolatus Officium” foi eleito Dom João Becker para primeiro 
bispo da Diocese de Santa Catarina, criada no ano anterior pela Bula “Quum Sanctissimus 
Dominus Noster”, do Papa Pio X. O novo bispo chegou a Florianópolis em 11 de outubro de 1908. 

 



EFEMÉRIDES 

 
 
 

3 DE MAIO 

1945 > Foi inaugurado, na cidade de Blumenau, o Posto de Saúde da Rua Itajaí. Seu primeiro diretor foi 
Dr. Afonso Rabe. 

1909 > É solenemente inaugurado o primeiro trecho da Estrada de Ferro Santa Catarina, entre Blumenau 
e Warnow. 

 



EFEMÉRIDES 

 
 
 

30 DE SETEMBRO 

 

1923 > É inaugurado, com grandes solenidades o novo prédio da Maternidade “Johanastift”, na 
Alameda Rio Branco (atual Hotel Alameda). 

1923 > É fundado em Rio do Testo a “Sociedade de Canto “Carlos Gomes” que tinha por fim “cuidar em 
cantos religiosos e também mundiais”. Foram seus fundadores Cristiano Frahm, Guilherme Rahn, 
Carlos Rahn e Guilherme Lindemann. Os estatutos foram registrados a 6 de julho de 1925. 

1883 > Realizam-se eleições para deputados provinciais. Em Blumenau o resultado foi: Guilherme 
Asseburg, 8 votos; Boaventura da Costa Vinhas, 1;Em Gaspar o primeiro teve 30 votos e o 
segundo 3. Em Brusque o primeiro apenas 4 e o segundo 7. 



EFEMÉRIDES 

 
 
1909 > O decreto 470, desta data, cria uma escola mista no bairro da Velha. 

 



EFEMÉRIDES 

 
 
 

04 DE OUTUBRO 

 

1893 > A lei estadual nº 92, é elevado a município o distrito de Indaial. A sede toma a categoria de Vila. 

1930 > Chega a Blumenau a notícia do levante no Rio Grande do Sul, de que resultaria a queda do 
Presidente Washington Luís e a implantação de uma ditadura no país. 

1909 > Foi inaugurado, em uma casa modesta, anexo ao Colégio das Irmãs, o Hospital Santa Isabel, 
tendo como médico diretor o Dr. Ernesto Sapelt. 

1917 > A partir desta data, até outubro de 1919, foi interditada a publicação do “Blumenauer Zeutung” 
em alemão. O jornal passou a ser editado em português com o nome de “Gazeta Blumenauense” 



EFEMÉRIDES 

 
 
1836 > Combate do Fanfa, em que foram derrotados os republicanos e seus chefes Bento Gonçalves, 

Onofre Pires e outros. 

 



EFEMÉRIDES 

 
 
 

 5 DE DEZEMBRO 

 

1909 > Faleceu em Florianópolis o Sr. Felipe Schmidt, pai do governador Felipe Schmidt, que foi, 
também senador e por duas vezes governador de Santa Catarina. 

1909 > Eleições para Deputado ao Congresso. 

 



EFEMÉRIDES 

 
 
 

5 DE OUTUBRO 

 

1865 > Parte da Colônia Blumenau um contingente de 56 voluntários da Pátria para a Guerra do 
Paraguai. Esse contingente saiu comandada pelo tenente Emílio Odebrecht 

1909 > Aparece o nº 1 do Jornal “Der Urwaldsbote” em língua portuguesa. 

1929 > O distrito de Rodeio, pela lei estadual nº 1650, foi suprimido para formar com o distrito de 
Ascurra, o distrito de Arrozal. Este, entretanto durou pouco. Em 1933, a 27 de agosto, foi o 
distrito de Rodeio restabelecido. 



EFEMÉRIDES 

 
 
1883 > O Dr. Valloton ausenta-se algum tempo da colônia, prometendo nos anúncios que publicou nos 

jornais, voltar em breve e comunicar esse fato pelos jornais. 

 



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. 

 



EFEMÉRIDES 

 
 
 

6 DE JANEIRO 

 

 

1931 > É substituído no cargo de Prefeito Provisório do Município de Blumenau o Sr. João Kersanach 
pelo Sr. Antônio Cândido de Figueiredo que, nesta data, assume o exercício do cargo. 

1918 >  O governo Federal, pelo decreto 12.907, encampa a Estrada de Ferro Santa Catarina. 

1909 >  Inaugura a Igreja Evangélica de Santo Amaro da Imperatriz. 



EFEMÉRIDES 

 
 
 

7 DE SETEMBRO 

 

1929 > É instalado oficialmente, com solenidades, o distrito de Taió, criado pela lei 213 de 26 de março 
de 1927. 

1922 > É lançada a pedra fundamental da nova maternidade Johanastift, (o prédio é o atual Hotel 
Alameda). 

1928 > É inaugurado o prédio da Intendência do Distrito de Encruzilhada (Rio dos Cedros) e a estação 
telegráfica local. No mesmo dia é inaugurada a estação telegráfica de Timbó e a estação de rádio 
da estação telegráfica de Blumenau. 



EFEMÉRIDES 

 
 
1919 > Foi instalado o distrito de Rodeio, 7º do Município de Blumenau. 

1909 > A “União Blumenauense” promove o seu primeiro baile social. O Ten. Coronel Crispim Ferreira, 
comandante do 55º Batalhão de Caçadores, que, meses antes, havia chegado a Blumenau, 
discursou sobre a data, ao iniciarem-se as danças. O baile foi animado pela orquestra do mesmo 
batalhão. 

1921 > Solene Instalação do Clube Náutico América (“Vide V. Brazil”, de 15/9/21). 

1919 > Com grande festas é inaugurado o distrito de Rodeio, 7º de Blumenau. 

1909 > Professores e alunos da Escola Paroquial de Blumenau realizaram um passeio de canoa pelo rio 
Itajaí. Na volta a canoa bateu numa pedra e virou sucedendo caírem n’água os excursionistas. 
Destes três conseguiram salvar-se, morrendo os outros afogados, e até quinta-feira, haviam sido 



EFEMÉRIDES 

 
 

encontrados dois cadáveres, o do professor Alfredo Schmidt e o aluno Celeste Macherini, de 
Rodeio. 

1884 > Lançamento da pedra fundamental da Igreja Evangélica de Corijós.  

 



EFEMÉRIDES 

 
 
 

8 DE FEVEREIRO 

 

1878 >  Dom Pedro Maria, bispo do Rio de Janeiro, dirige canonicamente a paróquia de Blumenau. 

1909 >  Artur Muller e Paulo Kramer, 1º e 2 º suplente do Comissário de Polícia de Blumenau. 



EFEMÉRIDES 

 
 
 

 9 DE DEZEMBRO 

 

1909 > O vapor “Progresso” festeja o 30º ano de sua entrada em atividade no Rio Itajaí. 

1880 > Entra em tráfego regular entre Blumenau e Itajaí o vapor “Progresso” apud “Novidades”, (11 de 
dezembro de 1910). 
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