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10 DE ABRIL 

1930 >  Foi inaugurado o ramal de alimentação, com rede de distribuição elétrica na localidade de Bela 
Vista, ex – Nova Berlin, no Município de Ibirama. 

1909 >  Aprova provisoriamente as instruções e tarifas de passageiros e fretes da Estrada de Ferro Santa 
Catarina. 
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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. 

 



EFEMÉRIDES 

 
 
 

15 DE JUNHO 

1930 > Foi criada a paróquia católica de Presidente Getúlio, antiga Nova Breslau, confiada aos padres 
salesianos. Seu primeiro vigário foi o Padre Francisco Eigmann. 

1853 > Chega à Colônia Blumenau mais uma leva de mais 12 imigrantes alemães. 
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16 DE FEVEREIRO 

 

1930 > Conclui-se a nova torre da matriz de Blumenau, com 33 metros de altura e onde foi instalado o 
grande relógio, e os novos sinos passam a bimbalhar. 

1862 >  Foram aprovados os primeiros estatutos da Comarca Evangélica de Blumenau. 

1904 >  Caetano Deeke Figueiredo, a pedido, é exonerado do cargo de Comissário de Polícia e nomeado 
o capitão de polícia Januário de Assis Cortes. 
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17 DE OUTUBRO 

 

1905 > Chegam a Itajaí, pelo Max, 22 grandes volumes com maquinismos e outros objetos, destinados a 
Fábrica de Fósforos que o Sr. F. G. Busch pretendia montar em Blumenau. Os volumes haviam 
sido encomendados na Alemanha. 

1893 > Acampado com suas tropas na Vila da Lagoa Vermelha, o General Salgado, oficia ao Governador 
de Santa Catarina solicitando seu posto corrente, notícias verídicas sobre o que acontecia em 
Destêrro e se havia necessidade de invadir o Estado com suas tropas para apressar a vitória da 
revolução. 
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1852 > O diretor da Colônia Dona Francisca, G. W. Schroder, acompanhado de Otto Nyemayer, chegava 

de canoa à Blumenau, em visita ao seu fundador, ai se demorando até o dia 19. 

1930 > Em reunião desta data, a Junta Administrativa revolucionária, nomeia uma comissão para 
tomada de contas do ex-prefeito e dos intendentes municipais de Blumenau. 
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19 DE MAIO 

1851 > Falece em Hasselfelde, Ducado de Brusnvique, Alemanha, Cristiana Sofia Kegek, mãe do Dr. 
Hermann Blumenau, fundador da cidade e município que tem o seu nome. 

1930 > Foi estabelecido o sistema de distribuição de energia elétrica na localidade de Arrozeira, ex – 
Encruzilhada, partindo do ramal de alimentação da Estação de Timbó. 
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21 DE JUNHO 

1930 > É inaugurado o sistema de iluminação elétrica de Presidente Getúlio, ex-nova Breslau. 

1930 > Inaugura-se em Rio do Sul a torrefação de café do Sr. Walter Probst, a primeira indústria movida 
à eletricidade no então distrito de Bela Aliança. A inauguração foi feita com um coquetel a quem 
estiveram presentes Júlio Odebrecht, juiz distrital, Felix Odebrecht, coletor federal, Oscar 
Kirsten, subdelegado, Júlio Rouseng, Dante Pellizzetti, Saturnino Fernandes, telegrafista, Oto 
Demarchi, redator do “O Agricultor” e outras pessoas de destaque. 
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23 DE AGOSTO 

 

1937 > DOM pio de Freitas, bispo de Joinville, cria a paróquia de Taió.  

1869 > Nasce em Würtemberg, Alemanha, o Dr. Paul Aldinger que, em 1901, veio para a colônia Hansa 
Hammonia como colono. Era laureado em filosofia e teologia. Veio para conhecer como se 
fundava e desenvolvia uma colônia nos sertões do Brasil. Foi o primeiro pastor e o primeiro 
professor de colônia (Ibirama). Tomou parte na fundação e orientação das sociedades de ensino, 
culturais e religiosas que se organizaram na colônia. Colaborou em vários jornais e outros 
periódicos. Escreveu alguns ensaios sobre o Major Schaeffer, sobre a fundação de São Pedro de 
Alcântara e Rio Negro, biografias de vários estadistas e sobre vários problemas ligados à 
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colonização. Regressou a Alemanha em 1931 como pastor em Kleinbottwar. Prestou serviços ao 
engrandecimento de Ibirama. 

1930 > Uma comissão de autoridades e pessoas gradas do distrito de Bela Aliança, composta de 
comerciantes e industriais de destaque, são recebidos pelo governador do Estado em exercício, 
Dr. Bulcão Viana, a quem apresentaram o pedido para elevação do distrito de Bela Aliança a 
município e comarca, desmembrando-o de Blumenau. 
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25 DE OUTUBRO 

 

1924 > Falece em Florianópolis o Dr. Hercílio P. da Luz. 

1930 > O General Ptolomeu de Assis Brasil, assume, como interventor, o Governo do Estado de Santa 
Catarina. 

1753 > Toma posse do cargo de governador da capitania de Santa Catarina José de Mello Manoel. 
Governou até março de 1762.  

 



EFEMÉRIDES 

 
 
 

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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04 DE OUTUBRO 

 

1893 > A lei estadual nº 92, é elevado a município o distrito de Indaial. A sede toma a categoria de Vila. 

1930 > Chega a Blumenau a notícia do levante no Rio Grande do Sul, de que resultaria a queda do 
Presidente Washington Luís e a implantação de uma ditadura no país. 

1909 > Foi inaugurado, em uma casa modesta, anexo ao Colégio das Irmãs, o Hospital Santa Isabel, 
tendo como médico diretor o Dr. Ernesto Sapelt. 

1917 > A partir desta data, até outubro de 1919, foi interditada a publicação do “Blumenauer Zeutung” 
em alemão. O jornal passou a ser editado em português com o nome de “Gazeta Blumenauense” 
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1836 > Combate do Fanfa, em que foram derrotados os republicanos e seus chefes Bento Gonçalves, 

Onofre Pires e outros. 
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