
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. 
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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. 
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10 DE JULHO 

 

1928 > Pela terceira vez neste ano verifica-se cheio do Itajaí Açu que, desta vez, alcança 9,60 metros 
acima do normal. 

1925 > Falece nesta cidade o Sr. Fernando Kinder que, durante muitos anos, foi escrivão do Juízo de Paz 
de Blumenau. 

1886 > Hoje que tantas dores de cabeça têm as autoridades policiais em descobrir os fabricantes de 
moedas falsas que por aí andam a granel, convém lembrar que isso não é invenção de nossos 
dias. A ambição da riqueza sempre levou os homens até o crime para satizfaze-la. Um jornal 
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blumenauense dessa data chama a atenção daqueles que tinham prazer em guardar moedas 
para o grande número de moedas falsas que corriam na Praça da Vila de Blumenau. 

1888 > Prosseguindo nos trabalhos do dia anterior, a sessão do Júri submete a julgamento Friedrich 
Franz, acusado de cumplicidade na morte de Kästner. Nesse, que era já o terceiro julgamento, 
Franz foi condenado à morte. 

1881 > 210ª reunião da Cultur Verein. 

1928 > Pequena enchente do Itajaí Açu. A cidade foi inundada. 
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11 DE JULHO 

 

1925 > A Confederação de Amadores Teatrais de Indaial leva à cena a comédia em 3 atos “Um pai de 
família feliz”. Entrada 1$100. Os 100 réis eram do imposto. 

1862 > Ao Vigário da freguesia de São Pedro Apóstolo de Gaspar – O presidente da província declara em 
resposta ao seu ofício de 2 de julho, no qual pergunta se o ministro protestante da Colônia de 
Blumenau pode batizar licitamente crianças nascidas dos casamentos mistos, que nosso direito 
atual permitindo outras religiões, além de do Estado não se pode impedir por meio de 
autoridade que nos casamentos mistos os pais escolham para batizar seus filhos os ministros 
protestantes”. 
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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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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. 
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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. 
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14 DE MARÇO 

1925 >  O conselho Municipal concede uma licença de 6 meses ao Superintendente Curt Hering, para 
tratamento de saúde na Europa. 

1937 >  Instalado o Município de Rodeio, integrado por dois distritos: Rodeio (sede) e Benedito Novo. 
Tomou posse o primeiro prefeito Silvio Scoz. 
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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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17 DE ABRIL 

1879 > Inauguração da capela de Santo Ambrósio, em Ascurra. 

1861 >  Foi criada a freguesia de São Pedro Apóstolo, de Gaspar. 

1855 >  Por contrato firmado com o Governo Imperial, o Dr. Blumenau ficou autorizado a contratar um 
pastor protestante para a sua Colônia, com o ordenado anual de 800$000, que seria pago pelo 
governo. 

1856 >  Lei 411 que dividiu a província em 4 comarcas. 

1856 >  A província de Santa Catarina, de conformidade com a lei 411, desta data, foi dividida em quatro 
comarcas: a da capital, compreendendo os municípios do Desterr e de S. Miguel; a 2ª de São 
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José, compreendendo esse município e Lajes; a 3ª de S. Antônio dos Anjos, compreendendo o 
município de Laguna e a 4ª de Nossa Senhora da Graça, compreendendo os municípios de São 
Francisco e Porto Belo. (Itajaí ficou incluído nessa comarca). 

1883 >  Foram criadas escolas mistas em Itapocu no município de Parati e em Oxford, no de São Bento. 

1874 >  O governo é autorizado, por lei provincial desta data, (709) a estabelecer aldeiamentos para 
catequese e civilização de índios em São Francisco, Joinville e Itajaí. 

1925 >  O conselho municipal de Blumenau autoriza um empréstimo de 150 contos para pagamento da 
dívida flutuante. 

1881 >  Funda-se no Encano, atualmente do município de Indaial, uma sociedade agrícola, 
“Landwistschaftlide Verein” com a finalidade de instruir os colonos na prática da agricultura e 
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especialmente de intensificar o cultivo do algodão. Seus primeiros dirigentes foram: O 
Bachmann, presidente; A. Lauth, vice e O. Heilmann, secretário. 

1894 >  As forças Florianistas tomam Destêrro. 
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17 DE JULHO 

 

1925 > O “Der Urwaldsbote” noticia: “Praga de ratos. Quando a taquara floresce, o que acontece de 7 
em 7 anos, aparece uma praga de ratos. Também neste ano têm aparecido enxames de ratos 
que causam grandes danos, principalmente nas roças de cana. Um colono do Gaspar, que meteu-
se a dar caça aos ratos, matou 200 de uma só vez. Parece tratar-se de ratos migrados que 
aparecem e depois desaparecem. 

1862 > O Presidente da Província remete a tesouraria a fim de que apresente o seu parecer o ofício ao 
Delegado de Terras Públicas, nesta província, datada de 16, sob nº 127, informando sobre o 
ofício a ele junto em que o Diretor da Colônia Blumenau pede autorização para despender das 
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quantias dadas para despesas da mesma Colônia, a de 400,000 com a demarcação de lotes 
urbanos na sede da freguesia de São Pedro Apóstolo. 

1883 > A Câmara Municipal publica edital para o arrendamento, em hasta pública, do terreno à Alameda 
Dr. Blumenau, destinada a um curral do Conselho. As condições do arrendamento eram os 
seguintes: cercar o terreno, receber gratuitamente as carretas, seges e outros veículos que 
vierem e se demorassem nesta vila; receber, no dito terreno, os cavalos e outros animais dos 
moradores do interior, cobrando 40 réis por animal, durante 24 horas. 
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18 DE JULHO 

 

1892 > O juiz de direito Silvério de Freitas, por ato desta data, é transferido de São Miguel para 
Blumenau. 

1925 > Falece, com 77ª nos, Dona Anna Gropp, nata Jennischen. Era natural de Mark Brandenburg e 
imigrara em Blumenau em 1861, em companhia de seus pais. 

1882 > São vendidas em leilão ferramentas, animais, arreios etc., pertencentes à Comissão de 
Engenheiros, organizadora dos trabalhos preparatórios da instalação do Município. 

1875 > Realiza-se importante exposição colonial. 
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1893 > Aparece o primeiro número “Der Urwaldsbote”, propriedade do Pastor Faulhaber. 

1884 > Reune-se a sessão do Júri que é, em seguida, encerrada, pois os réus não tinham advogados. 

1889 > Em São Paulo falece de um ataque cardíaco, o engenheiro Joaquim Rodrigues Antunes, que fora, 
em Blumenau, chefe da Comissão de engenheiros que aqui esteve antes da instalação do 
Município. 
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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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2 DE SETEMBRO 

 

1900 > Com grandes solenidades e muita pompa festeja-se o 50º aniversário da fundação da cidade e 
município de Blumenau. Foi publicado um livro comemorativo. 

1925 > Com grande desfile de carros alegóricos e muitas outras solenidades comemora-se o 75º 
aniversário da fundação de Blumenau. 

1950 > Com a maior festa que Blumenau já assistiu e que durou oito dias, festejou-se o 100º aniversário 
de fundação de Blumenau. Esteve presente uma filha do fundador, a Sra. Gertrudes Sierich, que 
veio da Alemanha, a convite do governo do Município, para assistir às solenidades. 
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1907 > É fundada a Maternidade Johannastift (hoje Maternidade Elsbeth Koehler), propriedade das 

senhoras evangélicas de Blumenau. A direção da maternidade foi entregue às irmãs diaconisas 
de Düsseldorf. Depois de funcionar numa casinha modesta, construiu o prédio em que 
atualmente está o Hotel Alameda e onde a mesma funcionou por muitos anos. 
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20 DE AGOSTO 

 

1934 > Pela resolução 3.932, do Governo do Estado, é exonerado do cargo de Prefeito Provisório do 
Município de Blumenau o capitão Antônio Martins dos Santos, tendo sido nomeado e 
empossado neste mesmo dia o Sr. João Gomes da Nóbrega. 

1796 > Morre Antônio Dias de Arzão, morador das margens do Itajaí, com 90 anos de idade. Era casado 
com Ana Maria da Costa. 

1925 > Deu-se começo à abertura da atual Rua Vidal Ramos, em Itoupava Seca. Essa rua deveria ligar 
aquele bairro à Blumenau, em rua paralela à Rua São Paulo, projeto que até hoje, não foi 
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executado, tendo os trabalhos sido paralisados à margem do Ribeirão do Tigre, ficando, assim, 
aberto apenas o trecho que aquela rua compreende. 

1862 > É transferido para o povoado de Piçarras, o destacamento de pedestre que se encontrava em 
Luis Alves. 
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 23 DE JULHO 

 

1861 > Foi solenemente instalada a freguesia de São Pedro Apóstolo de Gaspar. 

1857 > Chega com sua família a Blumenau, o Pastor Oswaldo Hesse. 

1872 > Os bugres matam o colono Schatz, no Alto Garcia. 

1892 > O Dr. Servílio José Gonçalves, chefe de Polícia do Estado, deixa esse cargo e retira-se para o Rio 
de Janeiro. 

1925> Chega a visita a Blumenau, o Cônsul Austríaco Antônio Restcheck. No dia seguinte houve, em sua 
honra, uma homenagem no salão do teatro Frohsinn. 
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1884 > O Padre Jacobs inaugura a Capela de Pomeranos. 
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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. 
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26 DE JULHO 

 

1928 > É promulgada a nova constituição do Estado de Santa Catarina. 

1925 > Primeira sessão cinematográfica no Cine Busch. 

1925 > O novo ônibus da Empresa Busch, entre Blumenau e Áltona (Itoupava Seca) começa a fazer suas 
viagens regulares. A linha denominava-se de Auto-Bonde. A passagem custava 400 réis (4 
centavos). O horário era das 7 da manhã às 7 da noite, de hora em hora. 
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1925 > O “Hotel Boa Vista” inaugura novas instalações com churrascada, sauerkraut e salada de batatas. 

O Hotel Boa Vista era propriedade de Seifert e ficava onde está, atualmente, o Edifício 
Catarinense, à Rua 15 de Novembro. 
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28 DE JULHO 

 

1923 > Nomeou na ocasião, seus substitutos eventuais, Felippe Doerck e Reinoldo Anton. 

1925 > O Sr. Fritz Kessel pronuncia conferências no interior do Município acompanhadas por projeção 
luminosas. 

1886 > O secretário da Legação Prussiana, Theodoro de Brunsen, visita a colônia. 
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30 DE JULHO 

 

1926 > Falece, no Rio de janeiro, o Ministro Lauro Muller. 

1925 > Chegam à visita a Blumenau o Dr. Victor Konder, Secretário da Fazenda do Estado e o Dr. 
Henrique Fontes, Diretor da Instrução Pública. 

1883 > Fortes geadas caem durante a noite, tendo aparecido, pela manhã, os quintais e pastos cobertos 
de denso lençol branco. 
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31 DE JULHO 

 

1873 > A lei provincial nº 694 eleva Blumenau à categoria de Freguesia sob a invocação de São Pedro 
Apóstolo de Blumenau, desmembrando-a da de São Pedro Apóstolo de Gaspar. 

1873 > Pela lei 693 foi criada a freguesia de São Luiz de Gonzaga de Brusque ficando o antigo núcleo de 
Itajaí e a Colônia Dom Pedro desmembrados do Município de Itajaí. 

1925 > O Professor Leonardt da início a uma série de conferências em que trata de assuntos 
transcendentais, como: “Que é a alma?” “Como a descobrimos” “Sonambulismo” etc. 
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4 DE AGOSTO 

 

1933 > Pelo decreto estadual 403 foram restaurados os distritos de Rodeio e Ascurra que haviam 
constituído o distrito de Arrozal.  

1860 > O barão de Schneeburg, nomeado diretor da colônia Itajaí, depois Brusque, depois de cinco dias 
de viagem pelo Itajaí - Mirim acima de canoa, chega com a primeira turma de 55 colonos, ao 
local onde deu começo ao povoado que é hoje a sede do município. Esse lugar era conhecido por 
“Vicente Sá, e ali Pedro José Werner, tronco de respeitável família, possuía casa e engenho de 
farinha. Neste foram agasalhados os colonos recém-chegados. Os 55 colonos eram componentes 
de 10 famílias cujos chefes eram Augusto Hoefelmann, João Wilhelm, Frederico Guilherme 
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Neuhaus, João José Schaufenberg, Frederico Ostmann, João Germano Boiting, Jacó Morsch, João 
Ostendarp, Daniel Walter e Luiz Richter. Desses colonos, 35 eram adultos e 24 crianças, entre 17 
anos e 6 meses. Foram, nos dias subseqüentes, construídos 4 ranchos grandes e um armazém de 
mantimentos. 

1925 > “Der Urwaldsbote”, desta data, anuncia ter sido posto à venda, a 8$000 por exemplar, o novo 
mapa do município de Blumenau organizado por José Deeke por ordem do Superintendente Curt 
Hering. O mapa foi impresso no Instituto Cartográfico de F. A. Brockhaus, de Leipzig, Alemanha. 
Escala: 1: 250.000 
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4 DE JULHO 

 

 

1925 > Reuniu-se, nesta cidade, a Conferência anual das igrejas evangélicas de Santa Catarina. No dia 
seguinte, ofício religioso na matriz evangélica, com prática pelo pastor Langbein, de Pomerode. A 
tarde reuniu-se a conferência, onde foram tratados e resolvidos assuntos de relevância para o 
credo. Foi eleito presidente da Confederação o Pastor Hohfeld, de Timbó. 

1925 > O ônibus postal do Sr. Carlos Bauer começou a fazer uma linha regular entre Blumenau e 
Massaranduba. 



EFEMÉRIDES 

 
 
1881 > O colono Schlegel, de Ilse, é gravemente ferido, num baile em sua residência, por Francisco 

Miranda Leite, vulgo lageano. Schlegel faleceu no dia seguinte e Chico lageano evadiu-se  
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5 DE JULHO 

 

 

1779 > Francisco de Barros Araújo Teixeira Homem, Brigadeiro, toma posse do Governo da Capitania de 
Santa Catarina, nele se conservando até 7 de junho de 1786. Foi um governo muito operoso. 

1925 > A Sociedade Teatral Frohsinn leva à cena a peça em três atos “Pension Scheller”. 

1870 > Por aviso desta data, do Presidente da Província, foi nomeado o agrimensor Emílio Odebrecht 
para continuar o serviço de estradas e topografias da Colônia, com a gratificação de 150$000 
mensais. 


	1 de julho -1833 - 1895 - 1925 - 1925 - 1909
	10 de Julho - 1928 - 1925 - 1886 - 1888 - 1881 - 1928
	11 de Julho - 1925 - 1862 -
	13 de abril - 1925 - 1844 - 1934 - 1912
	14 de Julho - 1893 - 1911 - 1925 - 1892 - 1888
	14 de marco - 1925 - 1937
	15 de Julho - 1919 - 1925 - 1853 - 1883 - 1882
	17 de abril - 1879 - 1861 - 1855 - 1856 - 1856 - 1883 - 1874 - 1925 - 1881 - 1894
	17 de Julho - 1925 - 1862 - 1883
	18 de Julho - 1892 - 1925 - 1882 -1875 - 1893 - 1884 - 1889
	19 de Julho - 1935 - 1919 - 1926 - 1925 - 1863 - 1862
	2 de Setembro - 1900 - 1925 - 1950 - 1907
	20 de Agosto - 1934 - 1796 - 1925 - 1862
	23 de Julho - 1861 - 1857 - 1872 - 1892 - 1925 - 1884
	25 de Julho - 1824 - 1925 - 1925 - 1909
	26 de Julho - 1928 - 1925 - 1925 - 1925
	28 de Julho - 1923 - 1925 - 1888
	30 de Julho - 1926 - 1925 - 1883
	31 de Julho - 1873 - 1873 - 1925
	4 de Agosto - 1933 - 1860 - 1925
	4 de julho - 1925 - 1925 - 1881
	5 de julho - 1779 - 1925 - 1870

