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12 DE OUTUBRO 

 

1919 > Inaugurado com grande solenidade o distrito de Ascurra, 8º do Município de Blumenau. 

1892 > Aparece em Blumenau o primeiro número da “Gazeta de Blumenau”, semanário em português e 
alemão, destinado a combater os federalistas que se haviam instalado no poder municipal. Teve 
curta duração. 
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13 DE JUNHO 

1943 > Funda-se em Indaial, a Sociedade Beneficente “Hospital Beatriz Ramos”. 

1854 > O presidente da Província, João José Coutinho, por ato desta data, nomeia Ferdinando 
Ostermann primeiro professor público da Colônia Blumenau. Na mesma data é declarado 
cidadão brasileiro por carta desta data, registrada na Câmara de P. Belo a 22 de junho, data em 
que prestou o juramento do estilo. 

1892 >  Em Joinville, é fundado o “Corpo de Bombeiros Voluntários de  Joinville” por um grupo de moços 
convocados por Frederico Hudler, os quais, reunidos no salão Berner, resolveram essa fundação. 
O primeiro comandante foi Victor Müller. 
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1919 > Descontentes com o lançamento do imposto territorial rural, colonos de Indaial se reúnem em 

frente da Coletoria Estadual em atitude hostil. O Coletor Clodoaldo Machado da Luz tentou 
embarcar no trem para dar parte às autoridades de Blumenau, no que foi impedido por 
populares que conduzindo-no à Coletoria fizeram-no alterar os lançamentos de acordo com a 
opinião de cada um. Ciente do ocorrido o Secretário da Fazenda, Sr. Adolfo Konder, seguiu para 
aquela localidade. Com as providências que tomou a situação foi normalizada, mas para grantir a 
autoridade do fiscal, o governo do Estado mandou para aquela localidade um destacamento da 
polícia militar. 
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13 DE OUTUBRO 

 

1930 > Vitoriosa a revolução de 3 de outubro, é deposto o Prefeito Municipal, Sr. Curt Hering, tendo 
assumido esse cargo o Sr. João Kersanach, comerciante aqui estabelecido. 

1919 > Instala-se em Blumenau a Rua 15 de Novembro a firma Moelmann & Filhos que ficou sob a 
orientação do Sr. Orval Moelmann. A casa era filial de importante estabelecimento de comércio 
de louças e ferragens da Capital do Estado. 

1930 > O Prefeito de Blumenau, Sr. Curt Hering, passa o exercício do cargo ao Sr. João Kersanach, por 
imposição das forças revolucionária que ocupam o município. Nesse mesmo dia, se reúne a Junta 
Administrativa Municipal composta dos Srs. Antônio Cândido de Figueiredo, Tomé Braga, Max 
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Mayr, Adolfo Wollstein e Teolindo Pereire. (Ver “Blumenau em Cadernos” Tomo I, pág. 201 e 
Tomo II, pág. 12). 

1894 > Henrique Krohberger, foi autorizado pelo Governo do Estado para dar início ao orçamento da 
Estrada Blumenau – Curitibanos. 
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15 DE JULHO 

 

1919 > Carlos Rischbieter transfere a Otto Berner a cervejaria de sua propriedade em Blumenau, na Rua 
São Paulo. 

1925 > A Senhorita Rosi Gibon, cantora, neta do pastor Gustavo Stutzer, chegada a Blumenau a 12/7, da 
um concerto em que canta canções populares alemãs. O pastor Stutzer, escritor de nomeada, 
estivera também em Blumenau tentando a colonização das terras da Velha e da Ponta Aguda, há 
35 anos. Ao piano, acompanhou a cantora Srta. Margaret Schrader. 

1853 > Em companhia de outros emigrados chega a Blumenau o Sr. Hermann Wendeburg que seria o 
guarda-livros e vice-diretor da Colônia até 1881 em que faleceu. 
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1883 > Os bugres atacam a propriedade do colono Wilhelm Schievelbein, em Itoupava Rega, roubando-

lhe gado e vários objetos. No dia do assalto, o colono achava-se com a família em visita a amigos 
que moravam distante. 

1882 > Cai sobre a Vila, uma forte saraiva. Granizos, alguns do tamanho de um ovo de galinha – 
conforme testemunhos dos jornais da época – causam estragos. 
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16 DE ABRIL 

1895 > Tomam posse do cargo de Superintendente Municipal, Oto Stutzer e de Conselheiros Municipais: 
Pedro Cristiano Feddersen, Luiz Abry, Frederico Wilde, Ricardo Voigt, Aléssio Freiner, Pedro 
Schmidt, Paulo Zimmermann, André Campregher e Henrique Klug. 

1919 >  A lei municipal de Blumenau, nº 120, cria o distrito de Ascurra. 

1933 >  É instalado, com solenidade, o distrito de Paz de Trombudo Central, no Município de Rio do Sul. 

1919 >  A lei municipal nº 120 cria o distrito de paz de Rodeio. 

1919 >  A lei municipal nº 120 cria o distrito de Rodeio que ficou sendo o 7º do município de Blumenau. 
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1883 >  São vendidos em hasta pública, realizada na Coletoria Estadual (de que era coletor Guilherme 

Engelke) objetos de propriedade do Estado e que haviam pertencido à antiga direção da colônia. 
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16 DE JULHO 

 

1919 > Dom Amando Bahjmann, bispo-prelado de Santarém, Pará, faz uma conferência no Teatro 
Frohsinn, desta cidade, sobre a vida e os costumes dos índios Mundurucus. No fim da 
conferência houve uma coleta em benefício das missões. 

1919 > Por ato desta data foi criada a coletoria estadual de Indaial, sendo seu primeiro coletor o Sr. 
Alfredo Campos, que, mais tarde, viria a ser Prefeito de Blumenau. 

1893 > Aparece o primeiro número “Der Urwaldsbote”, propriedade do Pastor Fralhaber. 
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1919 > O nº 9 de 1º de agosto de 1919, do “Brazil”, de Blumenau traz esta noticia: “Brazil Sport Clube vai 

vingar a idéia há tempos aventada da fundação de um Club de Foot-Ball nesta cidade. Um grupo 
de moços, à frente dos quais se acham os foot-ballers Carlos Sada e Frederico Gasenferth, se 
encarregaram de levar a efeito tal idéia, prometendo iniciar muito breve os jogos. É uma bela 
iniciativa essa que por certo contribuirá para despertar nossa mocidade no amor ao Sport. Que 
esse Clube logre uma existência próspera”. 
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19 DE JULHO 

 

1935 > O Bispo de Joinville, Dom Pio de Freitas, aprova canonicamente a Congregação das Catequistas, 
fundada em Rodeio por Frei Policarpo Schuhen. 

1919 > Falece em Blumenau, Elisa Lueders, esposa de Teodoro Lueders, Arquivista Municipal. 

1926 > Visita Blumenau o embaixador alemão no Paraguai, Dr. Von Buelow. 

1925 > O “Blumenauense F. C.”, de Blumenau e o “Aldo Luz F. C. “ de Ilhota, jogam no Campo do 
Ginástico uma partida amistosa. 
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1863 > Alguns colonos, como Guilherme Friedenreich, Augusto e Frederico Muller, Baumgarten etc., 

fundam a “Cultur-Vereine” com 55 associados. 

1862 > Ofício 520 ao Inspetor da Tesouraria: “O Presidente da Província remete para sua ciência e 
devida execução na parte que lhe toca cópia do aviso do Ministério dos Negócios d’Agricultura, 
comércio e obras públicas, expedido pela Diretoria de terras públicas e colonização, em 19 do 
corrente mês, sob o nº 51, autorizando a Presidência a mandar abonar ao pároco da freguesia de 
São Pedro Apóstolo e ao Ver. Guilherme Roehr, administradores do pasto espiritual aos católicos 
da Colônia Blumenau, Teresópolis e Santa Isabel a mesma gratificação de 30.000 mensais aos 
pastores protestantes se abona para forragens para uma cavalgadura”. 
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20 DE MAIO 

1949 > Entra em funcionamento a segunda unidade geradora da Usina Cedros da Empresa Força e Luz 
Santa Catarina S/A. 

1878 > Foi constituída a “Companhia de Navegação Fluvial a Vapor Blumenau – Itajaí, com capital de 300 
contos de réis, dividido em ações de 100 mil réis. 

1929 > É inaugurada a estátua de Fritz Müller, na praça de seu nome. Deve-se esse monumento aos 
esforços do Dr. Vitor Konder, então ministro da Viação. Ao ato da inauguração esteve presente o 
ilustre Dr. Roquete Pinto que, em magnífica conferência, historiou a vida do notável botânico e 
sábio naturalista. Esse trabalho foi depois publicado sob título de “Uma glória sem rumor”. 
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1926 > Foi criado por portaria do Ministro da Guerra, o Tiro de Guerra 232 com sede no Colégio Santo 

Antônio de Blumenau. 

1919 > Falece em Florianópolis, com 64 anos de idade, o poeta, escritor e dramaturgo Horácio Nunes 
Pires, Diretor Geral da Instrução Pública do Estado de Santa Catarina. 
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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. 
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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 
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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.  
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8 DE OUTUBRO 

 

1876 > Falece em Gaspar o vigário da freguesia, Padre Henrique Matz. 

1919 > Falece o Dr. Ernesto Sappel, primeiro diretor do Hospital Santa Isabel. 

1858 > Chega a Blumenau o Sr. Victor Gaertner, sobrinho do Dr. Blumenau e que teve em seguida 
destacada atuação na vida administrativa, social, política e econômica da Colônia. 

1919 > Pela manhã em seu quarto, quando fazia a sua costumeira ginástica, falece em seu quarto o Dr. 
Ernesto Sappelt, vítima de um colapso. Contava com 57 anos de idade; havia 2 anos emigrado 
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para Blumenau, estabelecendo-se primeiramente em Hansa-Hammônia, mudando-se depois 
para Blumenau. 

1891 > Faleceu no hospital de Porto Alegre o Padre Guilherme Poer, primeiro vigário de Teresópolis 
desde 1860. Foi o fundador de São Ludgero, Tubarão, para onde ele conseguiu levar várias 
famílias de colonos de Teresópolis, que preferiram trocar por aquelas, férteis terras do vale do 
Tubarão as pouco produtivas de Teresópolis. Tendo sofrido uma queda da mula em que viajava 
no rio Cubatão, foi salvo da morte pelo seu fiel cão e tratado cuidadosamente por Mathias Kuhn. 
Mas, veio mais tarde a falecer em conseqüência de ferimentos sofridos na queda (Gedenkbuch – 
Entres – Página 234). 
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9 DE ABRIL 

1933 >  É solenemente intalado o distrito de Pouso Redondo, no município de Rio do Sul. 

1919 >  O governo federal decretou a encampação dos bens da Companhia de Navegação Fluvial o vapor 
Itajaí – Blumenau. 

1860 >  Frederico Teodoro Schroeder é nomeado, pela Câmara de Porto Belo, fiscal da Colônia Blumenau 
e na mesma ocasião é nomeado Oto Germano Siebert para fiscal suplente da mesma colônia. 

1853 >  A 9 de abril de  1853 fundeava no porto do Desterro o primeiro paquete da nova “Companhia de 
Vapores”., com escala pelos portos do Rio Paranaguá, São Francisco e Desterro. 

1893 >  Foi dissolvido o Superior Tribunal de Justiça do Estado e criado o Tribunal de Relação. 
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