
EFEMÉRIDES 

 

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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12 DE SETEMBRO 

 

1935 > Funda-se a maternidade de Rio do Sul. 

1911 > Foi criado o Município de Canoinhas. 

1840 > Falece no Rio de Janeiro, Feliciano Nunes Pires, ex-presidente das Províncias de Santa Catarina e 
do Rio Grande do Sul. 



EFEMÉRIDES 

 
 
 

15 DE OUTUBRO 

 

1850 > O Dr. Blumenau e seu sócio Fernando Hackradt resolveram dissolver, de comum acordo, o 
contrato de Sociedade que haviam feito para a exploração das terras do Itajaí, ficando o Dr. 
Blumenau com todo o ativo e passivo. 

1935 > A Administração do Hospital Municipal passa a ser feita pelas Irmãs Franciscanas. 

1909 > Iniciam suas viagens regulares entra Florianópolis e o Rio de Janeiro, o vapor “Ana”, da Empresa 
de Navegação Hoepcke – Partia de Florianópolis todos os dias 1º e 15 de cada mês e, do Rio para 
Florianópolis, a 9 e 24. 



EFEMÉRIDES 

 
 
1892 > Assassinado em Neisse o comerciante de Indaial Henrique Scheep. 
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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. 



EFEMÉRIDES 

 
 
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”. 

 

 



EFEMÉRIDES 

 
 
 

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. 



EFEMÉRIDES 

 
 
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. 

 



EFEMÉRIDES 

 
 
 

7 DE MAIO 

1935 > Por ato do Governo do Estado, a sede do Município de Hamônia (Ibirama) passou da povoação de 
Nova Breslau para a de Hamônia 

1908 > João Otaviano Müller é nomeado 2º suplente do comissário de Polícia em substituição a Carlos 
Gruner, que não prestou a promessa legal. 

1908 > Victor Konder, não aceitou a nomeação para auxiliar do Delegado à exposição e é nomeado em 
seu lugar o dr. Adolpho Konder. 
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