
EFEMÉRIDES 

 
 
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 
colonização. Regressou a Alemanha em 1931 como pastor em Kleinbottwar. Prestou serviços ao 
engrandecimento de Ibirama. 



EFEMÉRIDES 

 
 
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. 

 

 



EFEMÉRIDES 

 
 
 

 23 DE DEZEMBRO 

 

1856 > É ordenado Sacerdote, na Catedral de Baltimore, Estados Unidos, o Reverendo José Maria 
Jacobs, depois primeiro vigário de Blumenau. 

 



EFEMÉRIDES 

 
 
 

23 DE FEVEREIRO 

 

 1852 > Daniel Pfaffendorff, de 26 anos, solteiro, imigrado em 1850 e Antônio Neubert, de 24 anos, 
também solteiro, imigrado no ano seguinte, ambos colonos em Blumenau, ao tomarem banho 
no Rio Itajaí, morreram afogados. Seus corpos foram encontrados e sepultados três dias depois. 
Com alusão a esse fato, o “Calendário Blumenauense”, de 1932 publica um interessante conto 
de J. Ferreira da Silva, intitulado “A lenda do Itajaí”. 

1836 > O Presidente da Província de Santa Catarina, José Mariano de A. Cavalcanti, chega à Vila de 
Laguna para sindicar do estado da guarnição militar e auscultar a opinião do povo, quanto à 
simpatia a causa dos farroupilhas. 



EFEMÉRIDES 

 
 
 

 

 

 



EFEMÉRIDES 

 
 
 

23 DE JANEIRO 

 

1891 > Pelo decreto nº 43, o 2º vice governador em exercício, Gustavo Richard, pois Lauro Muller, 
governador e Raulino Horn, primeiro vice se achavam atuando no Congresso Federal, outorga a 
primeira constituição Republicana do Estado de Santa Catarina. 

 



EFEMÉRIDES 

 
 
 

23 DE JANEIRO 

 

1920 > Toma posse do cargo de vigário de Blumenau o Frei Daniel Hostin, nomeado, em 1929, bispo de 
Lages. 

1912 > Foi criada, por ato desta data, uma escola pública em S. Maria. 

 



EFEMÉRIDES 

 
 
 

 23 DE JULHO 

 

1861 > Foi solenemente instalada a freguesia de São Pedro Apóstolo de Gaspar. 

1857 > Chega com sua família a Blumenau, o Pastor Oswaldo Hesse. 

1872 > Os bugres matam o colono Schatz, no Alto Garcia. 

1892 > O Dr. Servílio José Gonçalves, chefe de Polícia do Estado, deixa esse cargo e retira-se para o Rio 
de Janeiro. 

1925> Chega a visita a Blumenau, o Cônsul Austríaco Antônio Restcheck. No dia seguinte houve, em sua 
honra, uma homenagem no salão do teatro Frohsinn. 



EFEMÉRIDES 

 
 
1884 > O Padre Jacobs inaugura a Capela de Pomeranos. 



EFEMÉRIDES 

 
 
23 DE MAIO 

1910 > Promulgada nova Carta Constitucional do Estado de Santa Catarina, que esteve em vigor durante 
18 anos. 

 



EFEMÉRIDES 

 
 
 

23 DE MARÇO 

1846 >  O Dr. Hermann Blumenau cola grau de Doutor em Filosofia na Universidade de Erlangem, 
Alemanha. 

1839 >  Pela lei nº 109, o Curato de Nossa Senhora da Penha passou a formar uma freguesia com os 
mesmos limites que tinha então, desde o Rio Gravatá até Itapocu, continuando a pertencer ao 
termo de São Francisco. A Igreja paroquial com a mesma invocação devia ser construída no 
mesmo sitio das Pissarras e no local da antiga capela da mesma invocação. O pároco receberia os 
mesmos vencimentos que os demais Fora da igreja fariam o cemitério. 

 



EFEMÉRIDES 

 
 
 

23 DE MARÇO 

1881 >  Foi elevada à categoria de Município a freguesia de S. Luis de Gonzaga das colônias Itajaí e 
Príncipe D. Pedro, com a mesma denominação (lei 920). A sede do Município ficou sendo a Vila 
de S. Luis. O novo município seria instalado logo que estivesse arranjada a casa para a Câmara, 
devendo esta reger-se pelo código de posturas de Itajaí até que organizasse o seu próprio. Pelo 
mesmo dispositivo legal foram criados os ofícios de Tabelião do público, judicial e notas, escrivão 
do cível e comercial, do júri e execuções criminais, capelas e resíduos, de órfãos e ausentes, 
todos reunidos era um só. 

 



EFEMÉRIDES 

 
 
 

 23 DE NOVEMBRO 

 

1878 > Em ofício desta data, o Dr. Blumenau informa favoravelmente o pedido do Presidente da 
Província a respeito de uma solicitação do Vigário Padre Jacobs ao Governo Imperial requerendo 
uma ajuda de custo. O Dr. Blumenau elogia o zelo e dedicação do Vigário que visitava 
regularmente, as mais longínquas capelas da paróquia, pagando do próprio bolso uma 
cavalgadura e um agregado e que só recebia dos colonos pelos casamentos e batizados taxa 
muito reduzida, e que, portanto, merecia o auxílio pedido. 

1869 > O Dr. Blumenau regressa da Alemanha em companhia de sua esposa e assume a direção da 
Colônia. 



EFEMÉRIDES 

 
 
 

 23 DE NOVEMBRO 

 

1947 > Realizam-se as eleições para Prefeito Municipal de Blumenau, disputando o cargo três 
candidatos: Victor Hering, pelo Partido Social Democrata, Frederico Busch Júnior, pela União 
Democrática Nacional e Domingos Borba, pelo Partido Trabalhista Brasileiro. Venceu Frederico 
Guilherme Busch Jr.  

1869 > Depois de longas férias na Alemanha, onde casara, regressa à sua Colônia, à margem do Itajaí, o 
Dr. Hermann Blumenau, acompanhado da esposa e de um filhinho. 

1926 > Sobrevoa Blumenau o hidroavião Dornier Waal, conduzindo a bordo o ex-ministro alemão 
Luther. Esse avião foi o primeiro engenho aéreo que sobrevoou a nossa cidade. 



EFEMÉRIDES 

 
 
1869 > Regressa da Alemanha, casado, o Dr. Blumenau numa terça-feira. 

 

 



EFEMÉRIDES 

 
 
 

23 DE OUTUBRO 

 

1874 > Falece o médico oficial da Colônia Blumenau, Dr. Claudio Fr. Jebe que havia sido nomeado para 
aquele posto no ano anterior. O Dr. Jebe, antes de vir para Blumenau prestara serviços ao 
governo provincial em epidemias que haviam surgido em Itajaí e outras partes das Províncias. 

 



EFEMÉRIDES 

 
 
 

23 DE SETEMBRO 

 

1868 > É solenemente lançada a pedra fundamental do templo protestante da sede da Colônia 
Blumenau. 

1877 > É inaugurada, com solenidade, a igreja evangélica de Blumenau, dedicada ao Divino Espírito 
Santo. 

 



EFEMÉRIDES 

 
 
 

23 DE SETEMBRO 

 

1877 > Foi inaugurada, com grandes festas, a igreja evangélica de Blumenau. 

1916 > Pela lei estadual 1123, desta data, a Vila de Brusque é elevada à categoria de cidade. Lei assinada 
pelo governador Felipe Schmidt. 

1868 > Colocação da pedra fundamental da Igreja Evangélica. 
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