
EFEMÉRIDES 

 
 
 

29 DE ABRIL 

1865 > A lei 561 suprime a Comarca de Lajes e anexa o município à Comarca de S. Antônio dos Anjos de 
Laguna. 

1793 > Falece às margens do Itajaí, onde residia, Ana Maria da Costa, esposa de Antônio Dias de Arzão, 
com 90 anos, mais ou menos. 

1898 > Falece, em Blumenau, o Sr. Ferdinand Schrader, pai de Alvin Schrader, que foi superintendente 
durante 12 anos. Fundou a casa comercial que ainda perdura. 

1909 > Chega a Blumenau, aonde vem estacionar, o 55º Batalhão de Caçadores sob o comando do 
Tenente Coronel Crispim Ferreira. 



EFEMÉRIDES 

 
 
 

29 DE AGOSTO 

 

1941 > Com o número 18, do 49º ano de existência, desaparece o jornal “Der Urwaldsbote”. 

 



EFEMÉRIDES 

 
 
 

 29 DE DEZEMBRO 

 

1893 > Os federalistas, chegados a Blumenau, empastelam a tipografia em que era impresso o jornal 
“Blumenauer Zeitung”, de tendência francamente republicana. O jornal teve que suspender a 
publicação durante 17 meses. 

1961 > A lei nº 800, desta data, cria o Município de Rio do Campo. 

 



EFEMÉRIDES 

 
 
 

29 DE FEVEREIRO 

 

1852 > A fim de fazerem algumas observações e estudarem as condições de vida dos colonos da Colônia 
Dona Francisca (Joinville), Reinoldo Gaertner, secretário do Dr. Blumenau, segue para aquela 
localidade em companhia de Ricardo Maurer e Frederico Poepel. 



EFEMÉRIDES 

 
 
 

29 DE JULHO 

 

1906 > Desce sobre Blumenau densa nuvem de gafanhotos, como maior ainda não se havia visto. 
Calcula-se que ela cobria uma área de 8 km2, durando a sua passagem 6 horas. Os gafanhotos, 
afugentados por foguetes e tiros dirigiam-se para as regiões dos rios Velha e Garcia. 

1910 > Fundada a Companhia Blumenauense de Laticínios. Tinha por fim beneficiar a manteiga 
blumenauense pelos processos mais aperfeiçoados. 

1839 > Proclamação da Republica Juliana, na Vila de Laguna. 

1906 > Eleições para governador e vice-governador no estado de Santa Catarina. 



EFEMÉRIDES 

 
 
 

29 DE JULHO 

 

1926 > Falece Reinoldo Anton, primeiro suplente do Superintendente Municipal de Blumenau. Era 
farmacêutico estabelecido à Rua 15 de Novembro. 

1883 > Com solenidades religiosas inaugura-se o harmônio da Igreja Protestante de Blumenau. 

1883 > É levado à cena nesta vila a comédia em 5 partes “Die Reise auf Gemeindschaftliche Kosten”, de 
Luiz Angely. 

 



EFEMÉRIDES 

 
 
 

29 DE JUNHO 

1930 > Foi solenemente instalado o distrito de Arrozal, criado com a fusão dos distritos de Rodeio e 
Ascurra. 

1885 > É solenemente inaugurada a nova igreja de São Pedro Apóstolo de Gaspar, planejada pelo 
engenheiro Henrique Krohberger e mandada construir pelo Padre Henrique Matz. 

1926 >  Falece Luiz Abry, prócer político blumenauense, que foi deputado estadual, tabelião, etc. 

1857 > Chega a Blumenau, acompanhado de sua esposa Ida e de seus filhos Jorge e Maria, o Pastor 
Oswaldo Hesse, contratado para servir de Pastor da Comunidade de Blumenau. 



EFEMÉRIDES 

 
 
1850 > Inauguração da primitiva capela de Belchior Baixo, dedicada a S. Pedro Apóstolo, início da 

freguesia de Gaspar. 

 



EFEMÉRIDES 

 
 
 

29 DE MAIO 

 

1860 > Nasce em Destêrro, capital da Província de Santa Catarina, o Dr. Hercílio Pedro da Luz, 
engenheiro que foi, por mais de uma vez, governador do Estado, deputado e senador. Construiu, 
durante seu governo, a ponte que tem seu nome e que liga a Ilha de Santa Catarina ao 
continente. Seu nome está ligado à história de Blumenau, em cuja política teve papel saliente em 
1892/93. 

1911 > Os freis Modestino e Policarpo sofrem atentados a dinamite na casa paroquial em Rio dos Cedros. 



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 

 

29 DE MARÇO 

1855 >  A lei 390 desta data estabeleça limites para a freguesia de Nossa Senhora da Glória do Saí, criada 
pela lei 302, de 5 de abril de 1850: Ao norte o Rio Saí e linha divisória com a província do Paraná, 
estabelecido por acordam das duas câmaras, de S. Francisco e Guaratuba, em 2 de março de 
1771; ao sul a barra norte do rio de S. Francisco; pelo Rio Cubatão até o Rio da Prata e Serra 
Geral e ao Oeste os limites com o Paraná. P presidente ficou autorizado a solicitar do ordinário, 
de novo, a criação da dita freguesia na parte religiosa. 

1835 >  Nasce em Jacobshagen, na Pomerânia, o engenheiro Emílio Odebrecht, auxiliar do Dr. Blumenau 
desde 1861 e que em 1867 explorou o Itajaí Açu superior. 

1906 >  Octaviano Ramos foi nomeado Delegado escolar de Indaial. 



EFEMÉRIDES 

 

29 DE MARÇO 

1878 >  O engenheiro João Maria de Almeida Portugal, Chefe da Comissão de Medição de Terras, 
apresenta à Direção da Colônia, o orçamento das despesas para a construção de um Barracão de 
recepção de imigrantes destinados aos lotes que estavam sendo medidos acima da Serra, nas 
imediações do Salto do Pilão. Esse barracão, com 30, 80 m. de comprimento por 6,60 m de 
fundos seria construído em Aquidabam (atual Apiuna) – O custo seria de 338$997. 

 



EFEMÉRIDES 

 
 
 

 29 DE NOVEMBRO 

 

1852 > Nasce a segunda criança blumenauense: Luis Seifert. 

 



EFEMÉRIDES 

 
 
 

29 DE OUTUBRO 

 

1967 > Falece no Hospital Santa Catarina o Sr. Otto Wille, diretor do “Wille’s Kalender”. (Ver ficha) 

1852 > Outra enchente do Itajaí, prejudicou grandemente as plantações e o engenho de açúcar, 
causando desmoronamentos. 



EFEMÉRIDES 

 
 
 

29 DE SETEMBRO 

 

1929 > Com grandes festividades e pompa é sagrado bispo de Lajes, na matriz de Blumenau, Frei Daniel 
Hostin, antigo vigário da paróquia de São Paulo Apóstolo. Foi sagrande o Arcebispo Dom 
Joaquim, de Florianópolis e consagrantes os bispos de Barra do Piraí e de Joinville. 

1893 > É assinado o ato de capitulação das forças legais da cidade de Destêrro ao comandante da 
“República”, componente da esquadra revoltada contra Floriano Peixoto. O Comandante do 
“República” era o Cap. Frederico Guilherme de Lorena que, depois, assumiu, na capital 
catarinense, a presidência da República. 



EFEMÉRIDES 

 
 
1909 > Pelo decreto 469, desta data, resolve aceitar para ser aberto ao tráfego a Estrada de Ferro Santa 

Catarina. 
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