
EFEMÉRIDES 

 
 
 

1 DE JANEIRO 

 

 

1881 > Vêm à luz o primeiro número do “Blumenauer Zeitung”, sob a direção de Hermann Baugarten. 
Esse jornal foi publicado, quase sem interrupção, até 1941. 

1906 > O primeiro trem da linha São Paulo – Rio Grande faz percurso entre a Ponta da Cruz e o Rio da 
Pedreira. Foi declarada caduca a concessão Schüller para a construção de uma estrada de Ferro 
ligando Blumenau a vários pontos do Estado. Com a caducidade e dessa concessão, pode-se dizer 
certa a construção da projetada estrada de ferro de Blumenau a Aquidaban e ao Rio Negro. 
Projeto esse que até aqui estava embaraçado pela concessão Schüller. 



EFEMÉRIDES 

 
 
1911 >  É inaugurado a Estação da Estrada de Ferro Santa Catarina, na passagem de Diamante que seria a 

povoação de Rodeio. 

 



EFEMÉRIDES 

 
 
 

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. 



EFEMÉRIDES 

 
 
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. 

 

 



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 

 
 
 

12 DE SETEMBRO 

 

1935 > Funda-se a maternidade de Rio do Sul. 

1911 > Foi criado o Município de Canoinhas. 

1840 > Falece no Rio de Janeiro, Feliciano Nunes Pires, ex-presidente das Províncias de Santa Catarina e 
do Rio Grande do Sul. 



EFEMÉRIDES 

 
 
 

14 DE JULHO 

 

1893 > Reuniu-se a Câmara Municipal de Blumenau e, em gesto memorável, proclamou governador do 
Estado o Dr. Hercílio Pedro da Luz, que prestou perante ela o juramento legal. Hercílio baixou 
imediatamente decreto designando Blumenau como capital provisória do Estado e outros atos 
de natureza administrativa. 

1911 > Falece Henrique Clasen, que foi presidente da Câmara de Blumenau. 

1925 > O advogado Gomes Winter faz público que fora nomeado correspondente em Blumenau, do “O 
Jornal”, do Rio de Janeiro. 



EFEMÉRIDES 

 
 
1892 > Hercílio Luz e Genuíno Vidal depõem a Câmara Municipal desse Município. Genuíno Vidal era Juiz 

de Direito de Tijucas. 

1888 > O circo de Carlo Lustre dá uma função, levando à cena depois dos números de acrobacia, 
apantomina “Die Tochter dês Dorfapothekers”. Os jornais da época, referindo-se a essa e à 
função do dia seguinte noticiaram que os rapazes da Vila rasgaram o pano do circo e atiraram-
lhe pedras. 

 



EFEMÉRIDES 

 
 
 

15 DE SETEMBRO 

 

1911 > É desmembrado de Blumenau o curato de Massaranduba. 

1892 > Assume o governo do Estado o Ten. Manoel Joaquim Machado, eleito pela Assembléia 
Legislativa. 
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2 DE JANEIRO 

 

 

1899 > O Dr. José Bonifácio da Cunha toma posse do cargo de Superintendente Municipal, para o qual 
fora eleito em eleições realizadas em novembro do ano anterior. 

1911 > Os trabalhadores do porto e da estiva de Itajaí, entraram em greve por maiores salários. 
Terminou no dia 12. 

 



EFEMÉRIDES 

 
 
 

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. 

 

 



EFEMÉRIDES 

 
 
 

29 DE MAIO 

 

1860 > Nasce em Destêrro, capital da Província de Santa Catarina, o Dr. Hercílio Pedro da Luz, 
engenheiro que foi, por mais de uma vez, governador do Estado, deputado e senador. Construiu, 
durante seu governo, a ponte que tem seu nome e que liga a Ilha de Santa Catarina ao 
continente. Seu nome está ligado à história de Blumenau, em cuja política teve papel saliente em 
1892/93. 

1911 > Os freis Modestino e Policarpo sofrem atentados a dinamite na casa paroquial em Rio dos Cedros. 
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30 DE JULHO 

 

1911 > Funda-se em Hammônia (hoje Ibirama) a Associação de Caridade Hammônia, com a finalidade de 
construir um Hospital. 

1815 > Em visita episcopal, a Capela de São João Batista de Itapocorói foi elevada a Curato. 
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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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09 DE JULHO 

 

1911 > Em virtude de epidemia de varíola que grasou na cidade e no interior do município, as escolas de 
Blumenau se encontravam fechadas desde junho, foram reabertas nesta data. 

1882 > Realizou-se uma sessão na “Cultur Verein”. Augusto Brockers faz algumas comunicações sobre a 
obra de Darwin, publicada no ano anterior sobre sementes mandadas, pelo Diretor do Jardim 
Botânico do Rio de Janeiro. A diretoria dá conhecimento de uma oferta feita pelo Dr. Blumenau 
de várias obras sobre agricultura, geografia de Kloeden, além de vários cadernos escolares e 
livros para serem distribuídos às escolas da Colônia. O Sr. Cristiano Spernau fala sobre várias 
utilidades do tronco da Imbaúba. 



EFEMÉRIDES 

 
 
1887 > A agência do Correio da Vila muda-se para a antiga casa de Hindelmeyer, junto à Casa de 

Negócio da viúva Knoblauch & Cia. 

1888 > Realiza-se uma importante sessão do Júri. Entrou em julgamento Cristiana Kästner, acusada da 
morte de seu marido. Cristiana que, em dois júris anteriores, fora condenada à morte, foi desta 
vez absolvida por 9 votos contra três.  

1890 > Com muitos foguetes festeja-se a ligação telegráfica de Blumenau à capital (Florianópolis). 
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9 DE SETEMBRO 

 

1911 > Quando trabalhavam no mato, os colonos Doerlitz e Haenert foram atacados pelos índios no 
Vale do Rio dos Índios, às três e meia da tarde. Não houve vítimas, pois os índios fugiram ao 
revide. 
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