
EFEMÉRIDES 

 
 
 

13 DE JUNHO 

1943 > Funda-se em Indaial, a Sociedade Beneficente “Hospital Beatriz Ramos”. 

1854 > O presidente da Província, João José Coutinho, por ato desta data, nomeia Ferdinando 
Ostermann primeiro professor público da Colônia Blumenau. Na mesma data é declarado 
cidadão brasileiro por carta desta data, registrada na Câmara de P. Belo a 22 de junho, data em 
que prestou o juramento do estilo. 

1892 >  Em Joinville, é fundado o “Corpo de Bombeiros Voluntários de  Joinville” por um grupo de moços 
convocados por Frederico Hudler, os quais, reunidos no salão Berner, resolveram essa fundação. 
O primeiro comandante foi Victor Müller. 
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1919 > Descontentes com o lançamento do imposto territorial rural, colonos de Indaial se reúnem em 

frente da Coletoria Estadual em atitude hostil. O Coletor Clodoaldo Machado da Luz tentou 
embarcar no trem para dar parte às autoridades de Blumenau, no que foi impedido por 
populares que conduzindo-no à Coletoria fizeram-no alterar os lançamentos de acordo com a 
opinião de cada um. Ciente do ocorrido o Secretário da Fazenda, Sr. Adolfo Konder, seguiu para 
aquela localidade. Com as providências que tomou a situação foi normalizada, mas para grantir a 
autoridade do fiscal, o governo do Estado mandou para aquela localidade um destacamento da 
polícia militar. 
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15 DE JANEIRO 

 

1943 > O Colégio Santo Antônio de Blumenau, é autorizado a funcionar com o curso clássico e científico. 

1905 > Pelo decreto 359, desta mesma data, fica criado o distrito policial de Braço do Sul (Rio do Sul). 
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 25 DE NOVEMBRO 

 

1879 > Após um profícuo apostolado de quase 23 anos seguidos, falece em Blumenau o seu pastor 
protestante, Ver. Oswaldo Hesse. 

1943 > É lançada a pedra fundamental da construção do novo edifício para o Hospital, visto estar já 
quase em ruínas. 

1869 > Chegando ao Rio de Janeiro, vindo da Alemanha, onde fora contratada Cura para a Colônia 
Blumenau, o Padre Guilherme Roemer apresenta-se ao Ministério da Agricultura, onde recebe 
instruções para o exercício do cargo que assumiria a 11 de dezembro, seguinte. 
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 30 DE DEZEMBRO 

 

1907 > Realizou-se o primeiro recenseamento municipal em Blumenau, no qual se apurou que a 
população do município, então constante de três distritos (sede, Indaial e Gaspar) era de 45.089 
habitantes. A cidade de Blumenau tinha, apenas, 1.516 habitantes. Ao todo havia no município 
7.067 famílias, de sorte que, em média, cada família blumenauense se compunha de 6 pessoas. 

1943 > A lei estadual 257, cria o distrito de paz de Rio do Oeste, no Município de Rio do Sul. 

1948 > A lei estadual 247 cria os municípios de Ituporanga e Taió, desmembrados do Município de Rio 
do Sul. 
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1933 > Organizado por Frei Modestino Oechtering, vigário da Paróquia, tem lugar a abertura do 

Primeiro Congresso Católico de Blumenau, que contou com a presença de vários bispos e muitos 
sacerdotes, além de enorme massa de fiéis. O Congresso durou até 2 de janeiro, seguinte. 

1852 > Seis caboclos e alguns colonos batem os matos em redor da colônia, em perseguição dos bugres 
que, a 28, haviam levado a efeito um ataque ao rancho do Dr. Blumenau. Não se encontrou 
senão um ou outro pouso abandonado. No dia seguinte deveria chegar o capitão Flôres com 
mais seis homens para prevenir novos ataques. 
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 31 DE DEZEMBRO 

 

1943 > Em virtude do decreto 941, desta data, o Município de Timbó passou a constituir comarca 
autônoma da de Indaial, passando esta a 2ª entrância. 

1943 > Em virtude desse mesmo decreto 941, Aquidaban passou a denominar-se Apiuna. Por esse 
mesmo decreto, foi criado o distrito de Lontras, em Rio do Sul.  

1913 > É inaugurado, com grandes festividades, o Grupo Escolar “Luiz Delfino”, na cidade de Blumenau. 

1927 > O ministro Victor Konder sobrevoa, de hidroplano, a cidade de Blumenau. (Ver “Blumenau em 
Cadernos”, Tomo II, pág. 56). 
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1927 > Inauguração do novo prédio dos Correios e Telégrafos de Blumenau, à Alameda Barão do Rio 

Branco. 

1860 > O Barão Schneeburg, diretor da colônia Itajaí, faz o primeiro relatório endereçado ao presidente 
da província, sobre a chegada das duas primeiras turmas de imigrantes. 
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