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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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2 DE AGOSTO 

 

1892 > Lei desta data (nº31) autoriza o Presidente de Província a despender a quantia de 2.000$000 
com a reconstrução da estrada geral Blumenau – Brusque. 

1892 > A lei nº 33, desta, revoga o decreto de 30 de junho de 1890 que anexou ao ofício de Tabelião o 
de Escrivão de Órfãos da Comarca de Blumenau. 

1913 > Criada a Comarca de Canoinhas. 
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25 DE MARÇO 

1934 >  Solenemente instalado o Município de Timbó, desmembrado do de Blumenau. 

1947 >  É criada a paróquia de Ribeirão Grande. 

1913 >  Criada uma escola em Belchior. 
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 31 DE DEZEMBRO 

 

1943 > Em virtude do decreto 941, desta data, o Município de Timbó passou a constituir comarca 
autônoma da de Indaial, passando esta a 2ª entrância. 

1943 > Em virtude desse mesmo decreto 941, Aquidaban passou a denominar-se Apiuna. Por esse 
mesmo decreto, foi criado o distrito de Lontras, em Rio do Sul.  

1913 > É inaugurado, com grandes festividades, o Grupo Escolar “Luiz Delfino”, na cidade de Blumenau. 

1927 > O ministro Victor Konder sobrevoa, de hidroplano, a cidade de Blumenau. (Ver “Blumenau em 
Cadernos”, Tomo II, pág. 56). 



EFEMÉRIDES 

 
 
1927 > Inauguração do novo prédio dos Correios e Telégrafos de Blumenau, à Alameda Barão do Rio 

Branco. 

1860 > O Barão Schneeburg, diretor da colônia Itajaí, faz o primeiro relatório endereçado ao presidente 
da província, sobre a chegada das duas primeiras turmas de imigrantes. 
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5 DE AGOSTO 

 

1881 > O Major Taunay deixa a Colônia onde fizera propaganda da sua candidatura e aonde chegara no 
dia 3. 

1889 > Os protestantes de Indaial, Timbó, Warnow e Ilse, reúnem-se em Indaial para deliberar sobre a 
nomeação de um pastor que, sediado na última atendesse as demais comunidades. 

1928 > Tendo Emanuel Fontes renunciado ao cargo de Conselheiro Municipal de Blumenau procede-se à 
eleição para preenchimento da vaga, tendo sido eleito Carlos Schroeder, de Indaial. 

1913 > O decreto nº 740, cria uma escola em Diamante. 
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8 DE ABRIL 

1945 >  É lançada, com solenidade, a pedra fundamental da nova matriz de São Pedro Apóstolo de 
Gaspar, planta do arquiteto Gramlich. 

1948 >  Pela lei municipal nº 8, o Hospital Municipal passa a denominar-se Hospital Santo Antônio. 

1858 >  O distrito de Paz da Colônia Dona Francisca, por lei desta data (452) foi elevado à categoria de 
freguesia sob invocação de São Francisco Xavier de Joinville. Nesse tempo estava em construção 
a capela católica, que serviria de matriz. 

1881 >  A lei 935, que orçou a receita e despesa da província, autorizou o município de Itajaí a despender 
no exercício de 1881/82 o total de sua receita, no montante de Cr$ 11.542,282, assim 
descriminados:Funcionários – 870,00; expediente – 30,00; exp. Do júri e alistamento militar – 
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50,00; dívida passiva – 4.402,990; obras públicas, inclusive as pontes de Piçarras e Gravatá – 
4.000,00; exação – 600,00; eventuais – 100,00; presos indigentes – 500,00; enterros de presos e 
pobres – 200,00; vencimento de Manoel José Ferreira Máximo, ex – procurador aposentado – 
789,20. No pagamento da dívida ativa deveria dar-se preferência a de José Pereira Liberato, 
credor de Cr$ 4.152,90. Essa mesma lei consignou o auxílio de Cr$ 500,00 pelos cofres provinciais 
para reparos urgentes na matriz de Itajaí – 500,00 para a matriz de Porto Belo; 500,00 para a 
construção da sacristia desta última; 500,00 para a descriminação dos limites entre os termos de 
Itajaí e São Francisco. Pelo artigo 10 desta lei foi restabelecido o 17 da lei 818, de 1º de maio de 
1876 que tinha sido revogado pelo artigo 23 da lei 907 de 8 de abril do ano passado, tão 
somente na parte que se refere ao porto de Itajaí, cujo ancoradouro, começando na cidade, 
terminará na passagem do Itajaí Mirim. A mesma lei aprova o ato do presidente da Província que 
aposentou Cipriano Ramos Martins no lugar de Coletor das Rendas Provinciais de Itajaí. 

1913 >   O decreto 792, desta mesma data, cria escola em Matadouro. 
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