
EFEMÉRIDES 

 
 
 

25 DE ABRIL 

1861 > Foi criada a freguesia de São Pedro Apóstolo de Gaspar. 

1882 > O Dr. Antunes, com os membros da sua comissão, e soldados, deixam a vila de Blumenau, 
embarcados no vapor “Progresso”. 

1861 >  Pela lei nº 509, desta data, foi criada a freguesia de S. Pedro Apóstolo, no lugar Gaspar. 

 



EFEMÉRIDES 

 
 
 

 25 DE DEZEMBRO 

 

1909 > A cidade de Itajaí começa a ser iluminada. 

 



EFEMÉRIDES 

 
 
 

25 DE FEVEREIRO 

 

 1934 > Jacob Schmidt é exonerado do cargo de Prefeito Municipal de Blumenau, sendo substituído pelo 
capitão da Força Publica Antônio Martins dos Santos, que toma posse neste mesmo dia. 
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25 DE JANEIRO 

 

1865 > O Padre Gattone, vigário de Gaspar, inaugura a pequena capela de Blumenau, construída de 
madeira, na mesma colina da atual matriz, celebrando, ali, a primeira festa de São Paulo 
Apóstolo. A capela havia sido terminada no dia anterior. 

1888 > O reverendo Ricardo Drewitz, que estudara no Colégio São Paulo, fundado pelo Padre Jacobs, 
depois de cursar o seminário de Caraça e se ordenar sacerdote, reza a sua primeira missa solene 
na matriz de Blumenau. O Padre Dewitz ficou por dois anos como coadjutor do Padre Jacobs, 
indo depois trabalhar em Joinville. São Bento e em Minas Gerais, onde morreu. 

1777 >  A Ilha de Santa Catarina cai em poder da esquadra espanhola comandados por Cevallos. 
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25 DE JULHO 

 

1824 > É fundada a Colônia São Leopoldo, próxima a Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. 

1925 > O Grupo de Escoteiros realiza grande festival de poesias, cantos e uma comédia no Teatro 
Frohsin. 

1925 > Falece em Gaspar Alto Johanna Dorow, com 79 anos de idade. Imigrara em Blumenau em 1873. 

1909 > Colonos de Matador fundam ali uma Comunidade Evangélica. 



EFEMÉRIDES 

 
 
 

25 DE JUNHO 

1852 > Blumenau envia ao Governo Imperial o seu segundo relatório sobre o desenvolvimento da sua 
colônia. 

1906 >  O pastor Faulhaber comunica à diretoria da Comunidade Evangélica a sua remoção para Berlim. 

 



EFEMÉRIDES 

 
 
 

25 DE MAIO 

1860 > A vila de Lajes é elevada a cidade pela lei nº 500 desta data. 

1883 > Em Itoupava ocorre um fato lamentável que penalizou a quantos dele tiveram conhecimento. 
Cerca de 9 horas da manhã mulher do colono Simão Oechsler deixou um dos seus filhos de cerca 
de 3 anos de idade sobre a beira do fogão, enquanto foi à horta buscar umas cabeças de couve. 
Quando voltou, o fogo havia atingido as vestes da criança que ardia inteiramente. Apesar dos 
socorros que lhe foram prestados, a vítima faleceu na mesma noite com atrozes sofrimentos. 

1907 > Os bugres fizeram uma investida no trombudo, matando Bento José Jacinto e ferindo gravemente 
uma mulher. O guarda da linha telegráfica declarou ser por demais perigosos correr a linha entre 
Braço do Sul e Pouso Redondo. 



EFEMÉRIDES 

 
 
1905 > Frederico M6uller, Fernando Kinder e Arnoldo Schneider, são nomeados escrivães de paz de 

Indaial, Blumenau (sede) e Gaspar. 

 



EFEMÉRIDES 

25 DE MARÇO 

1923 >  O Cônsul italiano, Emanuel Grazzi visita Rodeio e outras localidades de Blumenau, povoadas pelo 
elemento ítalo. 

1927 >  O Conselho Municipal de Blumenau cria o distrito de Taió, desmembrado do de Bela Aliança. 

1934 >  Foi instalado, nesta data, o município de Timbó, desmembrado do de Blumenau pelo decreto – 
lei nº 527, de 28/02/1934. Foi seu primeiro prefeito, nomeado pela Interventoria Federal do Sr. 
Aristiliano Ramos, o capitão Ernesto João Nunes, da Força Publica do Estado. 

1934 >  Juntamente com o município de Timbó é instalado, nesta data, o distrito de Benedito Novo, 
criado por ato de e deste mês e ano. 



EFEMÉRIDES 

 

25 DE MARÇO 

1934 >  Solenemente instalado o Município de Timbó, desmembrado do de Blumenau. 

1947 >  É criada a paróquia de Ribeirão Grande. 

1913 >  Criada uma escola em Belchior. 
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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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 25 DE NOVEMBRO 

 

1889 > A Câmara Municipal de Blumenau, em memorável sessão presidida por Gustavo Salinger, adere à 
República, que havia sido proclamada no Rio, a 15 de novembro. 
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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 

 
 
 

25 DE SETEMBRO 

 

1877 > Aparece o primeiro número da “Gazeta de Joinville”, suplemento do jornal “Colonie Zeitung”, em 
língua portuguesa. Teve alguns anos de vida. 

1883 > Realiza-se mais uma sessão do júri do Termo de Blumenau, sob a presidência do Juiz Francisco 
Martins Fontes. Foram jurados sorteados para essa sessão, entre outros, Fritz Muller, Júlio 
Baumgarten, Otto Stutzer, Hermann Blumenau, Dr. Henrique Koehler, Carlos Guilherme 
Friedenreich, Alfredo Hipólito do Canto e outros. 
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