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11 DE MARÇO 

1881 >  Nasce em Joinville Dom Inocêncio Engelke O.F.M., bispo de Campanha, em Minas Gerais. De 
Joinville, transferiu-se com a família para Blumenau tendo feito seus estudos no Colégio Santo 
Antônio, entrando para a Ordem Franciscana em 1898. Durante seis anos foi superior do 
Convento de Curitiba. 

1912 >  Por ato da Câmara Municipal de Blumenau, foi elevado à categoria de distrito de paz o território 
da Colônia Hansa-Hammonia. Foi instalado a 29 de maio, seguinte, tendo, como primeiros juízes 
de paz, José Deeke e Luiz Hedler. Escrivão de Paz foi nomeado o Sr. Arthur Müller. 

1883 >  A convite de Luiz Sachtleben, reúnem-se na Sociedade dos Atiradores, madereiros e serradores 
de todo o Vale do Itajaí a fim de estudarem meios de obter um melhor preço da madeira 
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exportada pelo porto de Itajaí, por onde já eram embarcados 90% de toda a madeira produzida 
no sul do país. Seus preços, entretanto, muito reduzidos, não compensavam mais as despesas de 
extração. Uma dúzia de madeiras (tábuas de 2ª) era vendida por 7$000 e a de 1ª por 11$000. 
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12 DE JUNHO 

1912 > Frederico Boehm é reconhecido como encarregado do Consulado alemão durante a ausência do 
Sr. J. Salinger. 

1913 > O decreto nº 733 cria uma escola em Ascurra. 
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13 DE ABRIL 

1925 > É inaugurada a linha de transmissão destinada a suprir a “Empresa de Eletricidade Jaraguá” pela 
Empresa Força e Luz Santa Catarina S/A. 

1844 >  A colônia S. Pedro de Alcântara é elevada à categoria de freguesia, e distrito sob jurisdição de 
São José. 

1934 >  Inauguração do Jardim de Infância Evangélico de Indaial. 

1912 >  O superintendente sancionou a lei do Conselho que criou os distritos de Hammonia e Bela 
Aliança, foi designado pelo decreto 664, de 18 de março de 1912, o dia 28 de abril para as 
eleições de juízes de Paz. 
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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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13 DE MARÇO 

1912 >  Foi  sancionado o ato da Câmara Municipal de Blumenau, pelo prefeito, criando o distrito de Bela 
Aliança. 
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15 DE OUTUBRO 

 

1865 > Os voluntários da Pátria de Brusque, sob o comando do alferes Von Seckendorff, seguem para 
Itajaí, onde são efetivamente recebidas pela população, como acontecera com os voluntários de 
Blumenau. 

1912 > O Governador de Santa Catarina recebe um telegrama do chefe político de Curitibanos, Cel. 
Francisco Ferreira de Albuquerque, comunicando-lhe que os fanáticos haviam proclamado a 
monarquia nos sertões Taguarassu. 
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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. 
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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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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”. 

 



EFEMÉRIDES 

 
 
 

23 DE JANEIRO 

 

1920 > Toma posse do cargo de vigário de Blumenau o Frei Daniel Hostin, nomeado, em 1929, bispo de 
Lages. 

1912 > Foi criada, por ato desta data, uma escola pública em S. Maria. 
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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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24 DE OUTUBRO 

 

1912 > É criada a paróquia de Santo Ambrósio, em Ascurra. 
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27 DE AGOSTO 

 

1933 > O distrito de Rodeio, que havia sido suprido, para formar, com o distrito de Ascurra, um só 
distrito, com o nome de Arrozal, foi restabelecido por ato desta data do Governo do Estado. 

1912 > A Usina da Companhia de Laticínios de Blumenau fabricou o primeiro gelo artificial em máquinas 
fornecidas pela firma Hermann Stoltz & Co. do Rio. Foi o primeiro gelo artificial aqui fabricado. 

1881 > O Violonista sueco Roberto Stella dá seu primeiro concerto, o qual causou ótima impressão. 
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29 DE MAIO 

1926 > O Dr. Washington Luiz, eleito presidente da República, visita Blumenau, sendo aqui recebido com 
grandes solenidades. 

1935 > O Sr. Germano Beduschi assume o exercício do cargo de Prefeito Municipal de Blumenau, em 
substituição ao Sr. João Gomes da Nóbrega, que se exonerou. 

1894 > O decreto estadual nº 189 anula a lei nº 92, de 4 de outubro do ano anterior, que criara o 
município de Indaial. 

1944 > Aparece o primeiro número do jornal diário “A Nação”, que ainda circula em Blumenau, sob a 
direção de Maurício Xavier. 
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1912 > É solenemente instalado o distrito de paz de Hamônia, desmembrado do de Indaial e criado por 

lei municipal de 11 de março deste mesmo ano. 
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31 DE JULHO 

 

1873 > Pela lei provincial nº 694, de 31 de julho, foi criada a freguesia de São Paulo Apóstolo de 
Blumenau, desmembrada da freguesia de Gaspar. 

1912 > É criada a paróquia de Luiz Alves. 

1881 > Assembléia Geral da Turn-Verein. 
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