
EFEMÉRIDES 

 

1 DE ABRIL 

1929 >  É inaugurado o trecho Subida – Lontras (Estação Victor Konder) da Est. De Ferro Santa Catarina. 

1897 >  Toma posse do cargo de pastor da Comunidade de Indaial, o pastor Wilhelm Hägeholz. 
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1 DE ABRIL 

1935 >  Começa a funcionar, com o capital de 300 contos de réis, a Fábrica de Gazes Medicinais Cremer 
S/A, desta cidade. 

1929 >  Inaugura-se o trecho Subida – Lontras, da Estrada de Ferro Santa Catarina. (Estação Victor 
Konder). 

1905 >  Francisco Margarida é nomeado para o cargo de chefe escolar de Blumenau, em substituição ao 
Dr. José Bonifácio da Cunha. 
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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 AGOSTO 

 

1861 > O presidente da Província cria o Distrito (Freguesia) de São Pedro Apóstolo de Gaspar. 

1929 > Inicia-se a construção da grande ponte metálica sobre o Rio Itajaí, na cidade de Blumenau, para a 
Estrada de Ferro Santa Catarina, trecho Blumenau-Itajaí. 

1884 > Lançamento da pedra fundamental da igreja protestante de Indaial. D 10. 

1867 > É fundada a terceira sociedade de cantores de Blumenau, a “Saengerbund”. 

1884 > É lançada a pedra fundamental da igreja Evangélica de Indaial, então 3º distrito de Blumenau. 
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1878 > Pelo decreto nº 6989, desta data, foram aprovados pelo governo Imperial os Estatutos da 

Companhia de Navegação e Vapor Itajaí-Blumenau, Sociedade Anônima, com o capital de 30 
contos, divididos em 300 ações de 100$000. Foram eleitos diretores para o primeiro ano os 
acionistas Carlos Guilherme Friedenreich, Hermann Wendeburg, Luiz Sachtleben, João Henrique 
Grewsmuehl e Carlos Meyer. 
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14 DE FEVEREIRO 

 

1929 > Inaugura-se a escola paroquial no bairro da Glória, no Garcia, com a matrícula inicial de 63 
alunos. Foi obra de Frei Beda Koch. 

1867 > Regressa o Dr. Adolfo de Barros, presidente da Província, que esteve em visita a Colônia de 
Blumenau. 
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15 DE MARÇO 

1929 >  É inaugurado o ramal da Empresa Força Elétrica, digo Força e Luz Santa Catarina entre 
Salto/Itajaí até Pedra de Amolar (Fazenda Renaux). 

1944 >  Solenemente instalado o Distrito de Lontras, no Município de Rio do Sul. 
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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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22 DE MARÇO 

1929 >  O Conselho Municipal concede licença ao Prefeito Curt Hering para ir à Europa, em tratamento 
de saúde. Ficou em exercício, na sua ausência, o Sr. Otto Hennings 
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24 DE MARÇO 

1924 >  Em assembléia geral extraordinária desta data, a Empresa Força Luz Santa Catarina S/A, transfere 
sua sede de São Paulo para Blumenau. 

1929 >  Foi inaugurada a linha de transmissão destinada a alimentar a Empresa Tijuquense de 
Eletricidade limitada, linha que, partindo de Brusque, via Nova Trento, estendeu-se até a cidade 
de Tijucas. 

1936 >  As irmãs Franciscanas, com matriz em Angelina, passam a administrar o Hospital Municipal (atual 
Santo Antônio). 
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29 DE SETEMBRO 

 

1929 > Com grandes festividades e pompa é sagrado bispo de Lajes, na matriz de Blumenau, Frei Daniel 
Hostin, antigo vigário da paróquia de São Paulo Apóstolo. Foi sagrande o Arcebispo Dom 
Joaquim, de Florianópolis e consagrantes os bispos de Barra do Piraí e de Joinville. 

1893 > É assinado o ato de capitulação das forças legais da cidade de Destêrro ao comandante da 
“República”, componente da esquadra revoltada contra Floriano Peixoto. O Comandante do 
“República” era o Cap. Frederico Guilherme de Lorena que, depois, assumiu, na capital 
catarinense, a presidência da República. 
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1909 > Pelo decreto 469, desta data, resolve aceitar para ser aberto ao tráfego a Estrada de Ferro Santa 

Catarina. 
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5 DE OUTUBRO 

 

1865 > Parte da Colônia Blumenau um contingente de 56 voluntários da Pátria para a Guerra do 
Paraguai. Esse contingente saiu comandada pelo tenente Emílio Odebrecht 

1909 > Aparece o nº 1 do Jornal “Der Urwaldsbote” em língua portuguesa. 

1929 > O distrito de Rodeio, pela lei estadual nº 1650, foi suprimido para formar com o distrito de 
Ascurra, o distrito de Arrozal. Este, entretanto durou pouco. Em 1933, a 27 de agosto, foi o 
distrito de Rodeio restabelecido. 
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1883 > O Dr. Valloton ausenta-se algum tempo da colônia, prometendo nos anúncios que publicou nos 

jornais, voltar em breve e comunicar esse fato pelos jornais. 

 



EFEMÉRIDES 

 
 
 

5 DE OUTUBRO 

 

1929 > A lei estadual 1650 suprime o distrito de Ascurra para, juntamente com o distrito de Rodeio, 
formar o distrito de Arrozal. 
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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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