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1 DE AGOSTO 

 

1892 > Morre no Hospital de Gambôa, no Rio de Janeiro, atacado de febre amarela, o Padre José Maria 
Jacobs, que fora o primeiro vigário de Blumenau. 

1916 > Entra para o serviço do Hospital Santa Isabel o Sr. João Doebeli, que, até a sua morte, foi ali 
enfermeiro dedicado. Em homenagem a esse humanitário cidadão, há uma rua blumenauense 
com seu nome. 

1892 > Falece no Rio de Janeiro, no Hospital da Gambôa, o Pe. José Maria Jacobs, primeiro vigário de 
Blumenau. 
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1928 > Foi inaugurada a linha postal diária entre Blumenau e Jaraguá. 

1902 > O pastor Max Ziegel solicita demissão do cargo de pastor da Comunidade de Indaial. 

1881 > Reunião da Comissão de Recrutamento até 10 do corrente. 

1889 > O Pastor Sandrezki deixa o cargo de cura d’almas em Blumenau. 

1857 > O Pastor Oswaldo Hesse assume o cargo de cura d’almas de Blumenau. 
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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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14 DE AGOSTO 

 

1920 > É fundado o “Foot-Ball Club Blumenauense”. Emílio Hoeltegebaum é o seu principal fundador. 

1881 > 211ª reunião da “Cultur-Verein”. 

1928 > Enchente. 
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15 DE MAIO 

1865 > No orçamento provincial foi consignado um dispositivo autorizando a professora de São Pedro de 
Alcântara, Apolônia Von Buettner a ir a Europa para tratamento de saúde. “Deixando substituta 
idônea na cadeira, paga por ela”. 

1928 > João Kersanach toma posse do cargo de Presidente da Junta de Alistamento Militar de Blumenau, 
em substituição do Sr. Augusto Zittlow que se exonerara do cargo. 

1960 >  Foi inaugurada a nova imponente Igreja Evangélica de Indaial. 
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18 DE JUNHO 

1928 > Inauguração dos novos sinos da matriz de Blumenau, comprados por Frei Gabriel. Pesam 2.988 
quilos e custaram Rs$ 9.490$000. 

1928 >  Novamente sobem águas do Itajaí, chegando a 11,80 metros acima do nível normal. 
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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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2 DE FEVEREIRO 

 

1849 > Nasce, na Silésia, Carlos Klein que, em companhia de seu pai, Teodoror, veio para Blumenau em 
1856. Foi agrimensor e professor primário. Escreveu contos e novelas tendo como tema a vida 
colonial, entre os quais: “Os sinos de prata de Vila Rica”, publicados em jornais e revistas da 
época. 

1928 > Falece em Encruzilhada (Arrozeira), João Longo, comerciante e um dos primeiros imigrantes 
italianos daquela zona. 

1898 >  É inaugurada a igreja dos Navegantes, do outro lado do Itajaí Açu, em frente à cidade de Itajaí. 
Sua construção tivera início em março de 1897, devendo-se a iniciativa de sua construção, 
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especialmente a Manoel do Santos Gaia, português de Vila Nova de Gaya, mestre e proprietário 
do lanchão “São João” que navegava entre o porto de Itajaí e o de Santos. 

1897 > O Conselho Municipal de Joinville autoriza, pela lei nº 20 o executivo então representado pelo Dr. 
Frederico Bruestlein a contratar com a firma Siemens & Halske, de Berlin, o serviço de 
iluminação elétrica das ruas da cidade. Infelizmente o projeto não se concretizou. 

1749 > Toma posse do cargo de governador da Capitania de Santa Catarina, o Coronel Manuel Escudeiro 
Ferreira de Souza. (Governou até 25 de outubro de 1753). 
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20 DE JUNHO 

1830 > Nasce, na cidade de Ruembeck, na Alemanha, o Sr. Ferdinand Schrader, pai do futuro prefeito de 
Blumenau, Alvin Schrader e fundador de grande firma comercial que ainda hoje existe. 

1928 > O ex–rei da Saxônia, Frederico Augusto, visita a cidade de Blumenau, recebendo grande 
manifestação do povo e das autoridades. 
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22 DE JUNHO 

1928 > O General Sezefredo Passos, ministro da Guerra chega em visita a Blumenau, aí demorando 
algumas horas. 
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24 DE MARÇO 

1858 >  Por lei desta data foi criada a Comarca de Lajes, que ficou desmembrada da sede de S. José. O 
município de S. Miguel foi desmembrado da Comarca da capital e anexado à de S. José. 

1883 >  No “Blumenauer Zeitung” desta data, a firma Meyer & Spierling publica o seguinte aviso: “Em 
virtude de acordo com os procuradores, comunicamos que, para fins de balanço, o nosso 
negócio se conservará fechado até o fim deste mês”. Meyer e Spierling. 

1928 >  Falece em Indaial o escrivão e chefe político Frederico Müller, filho de Augusto Müller e sobrinho 
do sábio Fritz Müller. 

1909 >  Pelo decreto 442, desta data, foi comutada a pena para e meses imposta a Hermann Butzke, pelo 
Tribunal Correcional de Blumenau. 



EFEMÉRIDES 

 
 
 

26 DE JULHO 

 

1892 > O “Jornal do Comércio”, do Destêrro publica a sentença que absolveu José Maria Jacobs, vigário 
de Blumenau, no processo que contra o mesmo moveu Domônico Adami, de Rodeio. 

1928 > Promulgada nova Constituição do Estado, sendo que os Superintendestes passaram a 
denominarem-se Prefeitos. 

 



EFEMÉRIDES 

 
 
 

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. 

 



EFEMÉRIDES 

 
 
 

3 DE SETEMBRO 

 

1895 > Vaga a paróquia de Gaspar e os franciscanos de Blumenau dela se encarregam até 1901. 

1928 > Em companhia do Desembargador José Boiteux, visita Blumenau o historiador Afonso de Taunay, 
diretor do Museu Paulista. 

1903 > Nomeados para cargos de agentes, do 3º, 4º e 5º distritos, criados pela lei nº 521, de 20 de 
agosto último, Leopoldo Zimmermann, José Vicente Haendschen e Érico Von Ochel. 
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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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5 DE FEVEREIRO 

 

1928 > É inaugurado, na praça que recebeu o seu nome, em Blumenau, o busto em bronze do Ministro 
Victor Konder, da Pasta da Viação e Obras Públicas. Ao ato estiveram presentes o governador 
Adolfo Konder, grande número de autoridades e de amigos do homenageado. 

1908 >  Vitor Konder é nomeado para auxiliar o Sr. Gustavo Lebon Régis, delegado à exposição nacional, 
recebendo 200$000 por mês. 
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6 DE AGOSTO 

 

1928 > A linha de energia elétrica da Emp. Força e Luz Santa Catarina S/A. foi estendida de Itajaí até o 
bairro de Navegantes, do outro lado do Rio. 

1900 > Frei Pedro Sinzig, notável compositor sacro e romancista, toma posse do cargo de vigário de 
Gaspar. Tomou posse da casa paroquial que acabou de ser construída em 17 de setembro deste 
mesmo ano. 

1911 > Funda-se a Associação das Comunidades Evangélicas de Santa Catarina e Paraná, depois 
transformada no Sínodo Evangélico do Paraná e Santa Catarina. 
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1831 > Feliciano Nunes Pires toma posse do governo de Santa Catarina. (Até 4 de novembro de 1835). 

1858 > A lei provincial nº 461, desta data, eleva à freguesia a sede da colônia Blumenau, sob a invocação 
de São Paulo Apóstolo, foi instalada em 1861. 

1905 > Leopoldo Teodoro Zimermann, de 25 anos de Gaspar, quando montava um cavalo que se 
apresentava para uma carreira, este animal desembesta e sai em louca carreira batendo contra 
uma casa vizinha. O cavaleiro sofreu uma batida tão forte no crânio, que faleceu imediatamente. 

1831 > Assume a presidência da Prov. De Santa Catarina, Feliciano Nunes Pires. 
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6 DE MAIO 

1928 > É inaugurado o Hospital de Caridade de Trombudo Central. 
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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 JUNHO 

1893 > Hercílio Luz e seus companheiros, que haviam sido presos pelo governo do Tenente Machado, 
regressam a Blumenau, onde tiveram ruidosa e entusiástica recepção. 

1883 > Orçamento, aprovado por lei desta data, da província, autoriza a Câmara de Itajaí a dispensar, no 
exercício de 1883/84 o montante de sua arrecadação, 11.242$000, da seguinte forma: 
funcionários Cr$ 1.200,00; exação ao procurador, Cr$ 600,00; expediente Cr$ 30,00; expediente 
do júri e serviço militar Cr$ 100,00; dívida passiva e custas, sendo Cr$ 500,00 ao credor Luíz 
Fortunato Mendes Cr$ 600,00; eventuais, 100,00; alimentação de presos pobres Cr$ 500,00; com 
enterros de pobres Cr$ 150,00; vencimentos ao ex - procurador Manoel José Moreira Máximo 
Cr$ 462,00; com obras públicas Cr$ 7.500,00. Blumenau, nesse mesmo exercício, orçava a sua 
despesa no montante da receita de Cr$ 6.400,00, assim distribuídos: funcionários Cr$ 920,00; 
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expediente Cr$ 300,00; expediente do júri e alistamento militar Cr$ 80,00; obras públicas Cr$ 
3.000,00; exação Cr$ 1.300,00; eventuais Cr$ 200,00; presos pobres Cr$ 500,00; enterramento 
de indigentes Cr$ 100,00. 

1928 >  Enchente do rio Itajaí - Açu que, em Blumenau subiu a 9,5 metros acima do nível normal. 

1920 > Explode um movimento grevista nesta cidade chefiados pelos anarquistas Fritz Koch e Georg 
Sterneck. A greve teve por causa a diminuição de dois operários da Empresa Industrial Garcia. 

1890 >  Toma posse o primeiro pastor protestante de Indaial, Heinrich Ehrich. 

1908 >Teodoro Carlos Schoepping, Romualdo Silveira, João Francisco Caiya e Paulo Ziendien são 
nomeados subcomissário e suplentes do comissário de polícia do distrito de Gaspar. 
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