
EFEMÉRIDES 

 
 
 

1 DE JANEIRO 

 

 

1903 > Toma posse do cargo de Superintendente Municipal o Sr. Alvin Schrader, eleito em setembro do 
ano anterior. 

1915 >  Assume o exercício do Cargo de Superintendente Municipal o Sr. Paulo Zimmermann, para o qual 
fora eleito no ano anterior. 

1918 > Eleito para segundo quatriênio, Paulo Zimmermann toma posse do cargo de Superintendente 
Municipal. 
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1926 > Reeleito, toma posse do cargo de Superintendente Municipal aliás, Prefeito Municipal o Sr. Curt 

Hering. 

1908 >  Começa a funcionar a Caixa Econômica, anexa ao Sindicato Agrícola de Blumenau. 

1940 >  Por ato do governo do Estado,  a Vila de Timbó passa a ter foros de cidade. 

1923 >  Foi criada a paróquia de Nossa Senhora da Consolata, em Rio do Oeste. 

1929 >  Funda-se o Hospital Dom Bosco, de Encruzilhada, sob a direção das Irmãs Vicentinas. 

1881 > Aparece o primeiro número do “Blumenauer Zeitung” jornal em língua alemã, com o qual se 
fundou a imprensa blumenauense. Esse jornal foi publicado por mais de 50 anos consecutivos. 
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10 DE MAIO 

1926 > Dá-se começo à construção do trecho Blumenau – Itajaí da Estrada de Ferro Santa Catarina. 
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10 DE OUTUBRO 

 

1878 > O Diretor da Colônia Blumenau indefere o protesto que Jacob Luiz Zimmermann e outros 
moradores de Gaspar, fazem contra a proposta de Polidoro Dias de Moura, delegado daquela 
freguesia, de construir, inteiramente à sua custa, uma casa para a escola pública daquela 
localidade. 

1926 > É solenemente inaugurada à ponte “Curt Hering” sobre o Rio do Sul, na cidade desse mesmo 
nome, então distrito de Blumenau. 

1907 > Falece em Blumenau o Sr. Bruno Lungershausen, guarda-livros e interessado na firma Gustav 
Salinger. 
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1926 > É inaugurada a ponte sobre o Itajaí Açu no distrito de Indaial. Custou Cr$ 440.000,00. 

1739 > O Brigadeiro José da Silva Paes, governador da Capitania de Santa Catarina, manda armar um 
iate e uma sumaca e despachou-os com quarenta e cinco homens armados e bem municiados 
sob as ordens do Capitão José de Magalhães, dois alferes e um sargento (alias toda a oficialidade 
que dispunha o aludido Brigadeiro) para a baía de Itapocorói para aprisionar um navio de 
mastros que ali descarregava contrabandeada. O navio foi aprisionado sendo, que a mercadoria 
era: muitos barris de aguardente, que também foram confiscados com o navio, sendo que a 
tripulação e tudo foram enviados para o Rio de Janeiro e dali para Lisboa. 
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10 DE OUTUBRO 

 

1930 > A lei estadual 1708 cria o Município de Rio do Sul que foi instalado a 15 de abril de 1931. 

1926 > Inaugurada à ponte “Curt Hering” sobre o Rio do Sul, na cidade desse mesmo nome. 
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13 DE MAIO 

1926 > Visitam Blumenau o comandante e marinheiros do navio “Meteor”, da Marinha Alemã, destinado 
aos estudos oceanográficos. No dia seguinte o comandante leva a efeito, no Teatro Frohsinn uma 
conferencia sobre os trabalhos realizados pelo seu navio. 

1909 > Chega a visita pastoral a Blumenau, o primeiro bispo da diocese de Santa Catarina, Dom João 
Becker. Permaneceu alguns dias em Blumenau, continuando depois a sua visita a outras 
paróquias do Estado 

1907 > Inauguração da linha telefônica entre o Farol de Cabeçudas e a estação telegráfica da cidade de 
Itajaí. 
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1863 >  José Henrique e sua esposa davam ao governo provincial 30 braças de frete por 40 de fundos, no 

lugar Poço Grande para a construção da matriz do pároco da freguesia de São Pedro Apóstolo 
em Gaspar. 
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15 DE AGOSTO 

 

1926 > O bispo de Florianópolis, Dom Joaquim, solenemente as reformas efetuadas na matriz de 
Blumenau. 
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 15 DE DEZEMBRO 

 

1947 > Toma posse do cargo de Prefeito Municipal o Sr. Guilherme Busch Júnior. 

1926 > Foi inaugurada a linha de transmissão de eletricidade Indaial-Timbó, sendo instalada nesta 
última cidade a rede de distribuição. 

1884 > Chega a Blumenau, a bordo do “Progresso”, o Conde d’Eu, esposo da princesa Isabel que aqui é 
entusiasticamente recebido pelas autoridades e pela população. 
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 15 DE NOVEMBRO 

 

1926 > Assume o cargo de Ministro da Viação e Obras Públicas do Governo da República, o Dr. Victor 
Konder, presidente da Câmara Municipal de Blumenau. 

1921 > Inauguração a iluminação elétrica de Rodeio, produzida na “Usina e Luz e Força”, construída pelo 
engenheiro Siegfried Ehrenberg. 
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 15 DE NOVEMBRO 

 

1926 > Assume a Presidência da República o Dr. Washington Luiz Pereira de Souza. De seu governo 
faziam parte três ministros catarinenses: General Nestor Sezefredo dos Passos, ministro da 
Guerra, Contra almirante Arnaldo Pinto da Luz, ministro da Marinha e Victor Konder, Ministro da 
Viação. 
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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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 23 DE NOVEMBRO 

 

1947 > Realizam-se as eleições para Prefeito Municipal de Blumenau, disputando o cargo três 
candidatos: Victor Hering, pelo Partido Social Democrata, Frederico Busch Júnior, pela União 
Democrática Nacional e Domingos Borba, pelo Partido Trabalhista Brasileiro. Venceu Frederico 
Guilherme Busch Jr.  

1869 > Depois de longas férias na Alemanha, onde casara, regressa à sua Colônia, à margem do Itajaí, o 
Dr. Hermann Blumenau, acompanhado da esposa e de um filhinho. 

1926 > Sobrevoa Blumenau o hidroavião Dornier Waal, conduzindo a bordo o ex-ministro alemão 
Luther. Esse avião foi o primeiro engenho aéreo que sobrevoou a nossa cidade. 



EFEMÉRIDES 

 
 
1869 > Regressa da Alemanha, casado, o Dr. Blumenau numa terça-feira. 
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29 DE JULHO 

 

1926 > Falece Reinoldo Anton, primeiro suplente do Superintendente Municipal de Blumenau. Era 
farmacêutico estabelecido à Rua 15 de Novembro. 

1883 > Com solenidades religiosas inaugura-se o harmônio da Igreja Protestante de Blumenau. 

1883 > É levado à cena nesta vila a comédia em 5 partes “Die Reise auf Gemeindschaftliche Kosten”, de 
Luiz Angely. 
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29 DE JUNHO 

1930 > Foi solenemente instalado o distrito de Arrozal, criado com a fusão dos distritos de Rodeio e 
Ascurra. 

1885 > É solenemente inaugurada a nova igreja de São Pedro Apóstolo de Gaspar, planejada pelo 
engenheiro Henrique Krohberger e mandada construir pelo Padre Henrique Matz. 

1926 >  Falece Luiz Abry, prócer político blumenauense, que foi deputado estadual, tabelião, etc. 

1857 > Chega a Blumenau, acompanhado de sua esposa Ida e de seus filhos Jorge e Maria, o Pastor 
Oswaldo Hesse, contratado para servir de Pastor da Comunidade de Blumenau. 
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1850 > Inauguração da primitiva capela de Belchior Baixo, dedicada a S. Pedro Apóstolo, início da 

freguesia de Gaspar. 
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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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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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30 DE JULHO 

 

1926 > Falece, no Rio de janeiro, o Dr. Lauro Severiano Muller, governador de Santa Catarina, ministro 
de Estado por várias vezes e um dos brasileiros mais ilustres, natural de Itajaí, onde nascera a 8 
de novembro de 1863. 

1882 > Realiza-se eleição complementar para a Câmara de Vereadores de Blumenau em virtude de 
terem apenas 4 candidato obtido quociente na eleição de 1º deste mês. Foram eleitos nessa 
eleição: José Henrique Flôres, José Joaquim Gomes e Henrique Watson, os dois primeiros de 
Gaspar e o último da vila de Blumenau. Como suplentes foram eleitos Adão Schmitt (Gaspar) e 
Guilherme Scheffer (Blumenau). 
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1882 > Na sociedade dos Atiradores, a Sociedade Theatral, faz representar as comédias em 1 ato 

“Wiezwei Tropfen Wasser” e “Ein Don Joan Wilhel. 

1884 > Falece Augusto Brockes, genro de Fritz Müller. 

1881 > No nº 31 do “Blumenauer Zeitung” aparece este anúncio: “Cuidado, os abaixo assinados avisam 
a todos que tem negócios a tratar com o pastor Jacobs que tenham cuidado para que não sejam 
tocados com palavras injuriosas e descomposturas. Até, o caminho parece que lhe pertence, pois 
o cocheiro foi proibido de passar pelo pastor Jacobs A. Schadrack, em nome de minha mulher e 
genro. 

 

 

 



EFEMÉRIDES 

 
 
 

 5 DE NOVEMBRO 

 

1953 > Foi inaugurada a Igreja Evangélica de Rio do Sul, cuja planta fora feita pelo arquiteto Meinicke de 
Blumenau. 

 1926 > O Cel. Leonel Rocha, com suas forças invadem o Estado, pelo Peperi-Guaçu vinda da Argentina e 
a 7 chega a Mondaí. Tendo a 24 tomado S. Joaquim, depois de ter sofrido derrota infligida pelas 
forças do Cel. Eliziário Paim em Campos Novos. 
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6 DE FEVEREIRO 

 

1926 > Frei Daniel Hostin, vigário de Blumenau, é removido para Curitiba, para guardião do Convento 
Franciscano daquela cidade. 

1908 > Falece nesta cidade Hermann Baumgarten, editor do “Blumenauer Zeitung” e pai da imprensa 
blumenauense. 
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8 DE MARÇO 

1926 >  Chega ao porto “Santa Teresa”, com grande carregamento de trilhos para o prolongamento da 
E.F.S.C. de Blumenau a Itajaí. 

1891 >  Realizam-se as eleições para deputados à Assembléia Constituinte Estadual, tendo Blumenau 
dado dois deputados: Vitorino de Paula Ramos e José Bonifácio da Cunha. 
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