
EFEMÉRIDES 

 

2 DE ABRIL 

1857 >  O Dr. Blumenau demarca terras para igreja e cemitério entre os Rios Ribeirão Gaspar Grande e 
Pequeno, local onde hoje se levanta a bela matriz da cidade de Gaspar. 

1890 >  Nasce em Gaspar o futuro bispo de Lages, Dom Daniel Hostim. Era filho de Frederico Hostin e 
Margarida Martenthal. 

1914 >  D. Joaquim Domingues de Oliveira é eleito bispo de Florianópolis, sucedendo a D. João Becker, 
transferido para o Rio Grande do Sul. 

1870 >  Pela lei paranaense desta data, nº 219, foi criado o município de Rio Negro, que abrangia as duas 
margens do rio do mesmo nome. 
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2 DE ABRIL 

1892 >  O Conselho Municipal de Blumenau, em memorável sessão, resolve resistir às ordens do governo 
estadual, que havia demitido o Superintendente e Conselheiros, resolvendo que somente à força 
abandonariam o poder. 

1881 >  Pelo § 8º da lei 929, de 2 de abril de 1881, foi criada uma escola pública no Saco da Armação, na 
freguesia de Nossa Senhora da Penha do Itapocorói. 

1881 >  A freguesia de São Pedro de Alcântara de Barra Velha é desmembrada do termo de Paratí e 
passa a pertencer ao de S. Francisco Xavier do Sul. (lei 931) 



EFEMÉRIDES 

1890 >  Heitor Liberato funda a “Farmácia Brasil” e a vem dirigindo até hoje, (2/4/1960) quando 
completa 50 anos de existência. Em comemoração ao cinqüentenário, Heitor manda rezar missa 
na velha matriz. 
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2 DE AGOSTO 

 

1892 > Lei desta data (nº31) autoriza o Presidente de Província a despender a quantia de 2.000$000 
com a reconstrução da estrada geral Blumenau – Brusque. 

1892 > A lei nº 33, desta, revoga o decreto de 30 de junho de 1890 que anexou ao ofício de Tabelião o 
de Escrivão de Órfãos da Comarca de Blumenau. 

1913 > Criada a Comarca de Canoinhas. 
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 2 DE DEZEMBRO 

 

1859 > Fundada a Sociedade dos Atiradores de Blumenau. Neste dia comemorava-se a data natalícia de 
Dom Pedro II. 

1962 > A lei 272, desta data, cria o Município de Vidal Ramos, desmembrado do de Brusque. 

1889 > Chega ao Destêrro o primeiro governador republicano do Estado, Lauro Severiano Müller, 
trazendo como seu secretário o Tenente Carlos Augusto de Campos e como oficial de gabinete o 
Dr. José Artur Boiteux. 
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 2 DE DEZEMBRO 

 

1882 > Criada a Colônia de Grão Pará, no sul do Estado, em terras do patrimônio do Conde d’Eu, por 
uma Empresa de Colonização, criada para colonizar com agricultores nacionais e estrangeiros 
aquelas terras. A sede da colônia, situada, a princípio, na confluência dos Braços direito e 
esquerdo do Rio Pequeno, passou depois para Orleães, hoje sede de município. 

1889 > Chega ao Destêrro, o 2º Ten. Lauro Muller, nomeado primeiro governador republicano do Estado 
de Santa Catarina. Veio acompanhado de seu secretário Ten. Carlos Augusto de Campos e do seu 
oficial de gabinete, José Artur Boiteux. Neste mesmo dia o novo governador toma posse do cargo 
perante Câmara Municipal. 
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 2 DE DEZEMBRO 

 

1906 > Têm início os trabalhos de construção da Estrada de Ferro Santa Catarina, a cargo da firma 
Arthur Koppel & Cia. de Berlin e sob a chefia dos engenheiros Groeber e Musika. 

1923 > Benção da pedra fundamental para o aumento da igreja matriz de Blumenau. Com essa 
providência, deturpou-se a bela construção do engenheiro Krohberger, em belo estilo gótico. 

1938 > Deixa de existir o primeiro jornal blumenauense “Blumenauer Zeitung”. 

1859 > No aniversário do Imperador Pedro II, é fundada a Sociedade dos Atiradores de Blumenau, que, 
em 1868, contava 90 sócios. 



EFEMÉRIDES 

 
 
 

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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2 DE FEVEREIRO 

 

1942 > Assume São fechados o Jardim da Infância e o internato da “Escola Nova” (Neue Deutsche 
Schule). 

1882 > Efetuou-se a transferência do Hospital da Colônia (atual Santo Antônio) pra a Sociedade Mútua 
de Assistência aos Enfermos. 

1826 >  Nasce em Foerste, em Hildesheim, o Sr. Hermann Wendeburg que emigrou em Blumenau em 15 
de julho de 1853 e eu foi o vice-diretor e guarda-livros da Colônia, desde que aqui chegou até 
1881, quando faleceu. 
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2 DE JANEIRO 

 

 

1899 > O Dr. José Bonifácio da Cunha toma posse do cargo de Superintendente Municipal, para o qual 
fora eleito em eleições realizadas em novembro do ano anterior. 

1911 > Os trabalhadores do porto e da estiva de Itajaí, entraram em greve por maiores salários. 
Terminou no dia 12. 
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2 DE JULHO 

 

 

1881 > O Coro misto “Gemischte Chor” festeja, com o concurso do Club Germânia, a sua fundação na 
casa de Júlio Baumgarten. 

1882 > Para o fundo escolar local foi representado no Teatro da vila a peça “Allzu Scharf machschartig” 
em um ato e a comédia, também em 1 ato, “Pikante Lokalnachrichten”. Depois houve baile. 
Entradas: homens 1$000 e senhoras: 500. 
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1908 > Anulado o concurso para escrivão de órfãos por não ter o concorrente Francisco Margarida 

prestado exame na forma legal. 
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2 DE JUNHO 

1878 > Realiza-se, na Igreja Matriz, com grande solenidade, o ato da instalação da Freguesia de São 
Paulo Apóstolo de Blumenau. 

1909 >  Chega a Blumenau o Dr. Pedro Emílio Gomes da Silva, médico do 55º Batalhão de Caçadores que 
aqui permaneceu até junho do ano seguinte, quando foi transferido para o Rio de Janeiro. 
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2 DE JUNHO 

1878 > Solene instalação da paróquia e posse do primeiro vigário, Padre José Maria Jacobs. 

1923 >  Dom Joaquim, bispo de Florianópolis, chega a Blumenau em visita pastoral. É recebido no porto 
com grandes festas. No domingo seguinte, no salão Holetz, os colégios S. Antônio e Sagrada 
Família organizam um festival em sua honra. Permaneceu vários dias na Paróquia, tendo 
presidido as festividades em honra de S. Antônio, tendo celebrado pontifical, com prática por S. 
Revma. 
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2 DE MARÇO 

1893 > Presta compromisso e é empossado o novo Conselho de Intendência de Blumenau, presidido por 
Henrique Probst. 
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2 DE MARÇO 

1934 > É criado, por ato desta data, o distrito de Benedito Novo, desmembrado do de Timbó. 

1841 >  A Câmara de Porto Belo reclama em ofício, dirigido ao Presidente da Província, contra os limites 
fixados para a freguesia de São João Batista do Alto Tijucas, criada pelo decreto de 3 de abril de 
1839 e cuja linha divisória, ao Norte, era o Rio dos Bobos. Por esse fato os moradores entre este 
rio e o Tijucas teriam que ir a São Miguel para cumprir os seus deveres fiscais e religiosos, 
quando a Câmara de Porto Belo ficava, apenas, a uns 12 quilômetros. (Por esse ofício se vê que, 
nesse ano de 1841, ainda não havia capela na foz do Tijucas, local em que depois se levantou a 
cidade do mesmo nome). 
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 2 DE NOVEMBRO 

 

1880> A Comissão de engenheiros, chefiada pelo engenheiro Joaquim Rodrigues Antunes, chega a 
Blumenau. Esse engenheiro casou-se, mais tarde, com uma filha de Guilherme Friedenreich. 

 1921 > Falece no Hospital Municipal o Dr. Hugo Geush, que se notabilizou pela campanha em prol da 
pacificação dos indígenas do Vale do Itajaí. 
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2 DE OUTUBRO 

 

1877 > Aparece o “Gazeta de Joinville” o primeiro periódico em língua portuguesa, publicado em 
Joinville. Era impresso na Tipografia Bohem e tinha como redator Carlos Lange e colaboradores 
Etianne Douat, Manoel da Costa Pereira e Luiz Werner. Em 1880 passou para a direção do Clube 
de Joinville. 

1894 > Decreto desta data altera a denominação de Destêrro para Florianópolis. 
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2 DE SETEMBRO 

 

1850 > Chegam à barra do Ribeirão da Velha os 17 primeiros imigrantes, fundadores de Blumenau. 
Foram eles: Reinoldo Gaertner, sobrinho do Dr. Blumenau, Paulo Kellner, Francisco Sallenthien, 
Julio Ritscher, Guilherme Friedenreich, sua esposa Minna e sua filha Clara e Alma, Daniel 
Pfaffendorf, Frederico Geyer, Frederico Riemer, Érico Hofmann, André Kohlmann, sua esposa 
Joanna e filhas Maria e Cristina e André Boettscher. 

1909 > Entra em julgamento perante o Tribunal do Juri, Miguel Nita, o matador de Comandante 
Krambeck, do vapor “Blumenau”. Foi condenado a 17 anos e 6 meses. Seu advogado, Tomé 
Braga, apelou de sentença. 
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2 DE SETEMBRO 

 

1900 > Com grandes solenidades e muita pompa festeja-se o 50º aniversário da fundação da cidade e 
município de Blumenau. Foi publicado um livro comemorativo. 

1925 > Com grande desfile de carros alegóricos e muitas outras solenidades comemora-se o 75º 
aniversário da fundação de Blumenau. 

1950 > Com a maior festa que Blumenau já assistiu e que durou oito dias, festejou-se o 100º aniversário 
de fundação de Blumenau. Esteve presente uma filha do fundador, a Sra. Gertrudes Sierich, que 
veio da Alemanha, a convite do governo do Município, para assistir às solenidades. 
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1907 > É fundada a Maternidade Johannastift (hoje Maternidade Elsbeth Koehler), propriedade das 

senhoras evangélicas de Blumenau. A direção da maternidade foi entregue às irmãs diaconisas 
de Düsseldorf. Depois de funcionar numa casinha modesta, construiu o prédio em que 
atualmente está o Hotel Alameda e onde a mesma funcionou por muitos anos. 
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