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30 DE ABRIL 

1875 > O presidente da província é autorizado pela lei nº 754, desta data, a despender até 10 contos de 
réis com a construção de um hospital em Itajaí. 
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30 DE AGOSTO 

 

1886 > A lei nº 1.109, assinada pelo presidente da Província, Francisco José da Rocha, cria a Comarca de 
Blumenau. 

1881 > Chegou à Colônia em propaganda de sua candidatura, o engenheiro civil Dr. Benthin Paes Leme, 
candidato avulso a Deputado Geral. 

1881 > Com a idade de 62 anos, falece Frederico Jargow. 
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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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30 DE JANEIRO 

 

1887 > Primeira eleição na Casa da Câmara de Blumenau para juízes de paz do novo distrito de Indaial. 

1910 >  Falece no Rio o poeta Luis Delfino, nascido em Destêrro em 1834. 

1954 > Lançamento da pedra fundamental do novo templo evangélico de Gaspar, que veio substituir o 
antigo, construído no tempo do pastor Mummelthley. (Ver “Centenário da Comunidade 
Evangélica, página 11). 
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30 DE JULHO 

 

1911 > Funda-se em Hammônia (hoje Ibirama) a Associação de Caridade Hammônia, com a finalidade de 
construir um Hospital. 

1815 > Em visita episcopal, a Capela de São João Batista de Itapocorói foi elevada a Curato. 
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30 DE JULHO 

 

1926 > Falece, no Rio de janeiro, o Ministro Lauro Muller. 

1925 > Chegam à visita a Blumenau o Dr. Victor Konder, Secretário da Fazenda do Estado e o Dr. 
Henrique Fontes, Diretor da Instrução Pública. 

1883 > Fortes geadas caem durante a noite, tendo aparecido, pela manhã, os quintais e pastos cobertos 
de denso lençol branco. 
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30 DE JULHO 

 

1926 > Falece, no Rio de janeiro, o Dr. Lauro Severiano Muller, governador de Santa Catarina, ministro 
de Estado por várias vezes e um dos brasileiros mais ilustres, natural de Itajaí, onde nascera a 8 
de novembro de 1863. 

1882 > Realiza-se eleição complementar para a Câmara de Vereadores de Blumenau em virtude de 
terem apenas 4 candidato obtido quociente na eleição de 1º deste mês. Foram eleitos nessa 
eleição: José Henrique Flôres, José Joaquim Gomes e Henrique Watson, os dois primeiros de 
Gaspar e o último da vila de Blumenau. Como suplentes foram eleitos Adão Schmitt (Gaspar) e 
Guilherme Scheffer (Blumenau). 
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1882 > Na sociedade dos Atiradores, a Sociedade Theatral, faz representar as comédias em 1 ato 

“Wiezwei Tropfen Wasser” e “Ein Don Joan Wilhel. 

1884 > Falece Augusto Brockes, genro de Fritz Müller. 

1881 > No nº 31 do “Blumenauer Zeitung” aparece este anúncio: “Cuidado, os abaixo assinados avisam 
a todos que tem negócios a tratar com o pastor Jacobs que tenham cuidado para que não sejam 
tocados com palavras injuriosas e descomposturas. Até, o caminho parece que lhe pertence, pois 
o cocheiro foi proibido de passar pelo pastor Jacobs A. Schadrack, em nome de minha mulher e 
genro. 
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30 DE JUNHO 

1942> O Banco Agrícola e Comercial de Blumenau é incorporado ao Banco Indústria e Comércio de Santa 
Catarina S/A, INCO. 

1890 > Por decreto desta data foi anexado ao ofício de Escrivão de Órfãos e ausentes da Comarca de 
Blumenau o de Tabelião de Notas, formando um único ofício de Tabelião Público, Judicial e 
Notas. Esse decreto foi revogado dois anos depois. 
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30 DE MAIO 

1898 > Morre, na Alemanha, o Sr. Marcos Konder, pai dos irmãos Konder, Marcos, Adolfo, Vitor e Arno 
Konder que tiveram grande destaque na vida pública nacional. Era casado com Adelaide, filha de 
José Henriques Flores grande latifundiário às margens do Itajaí. 

1907 > Juvêncio Martins Laux, professor público de Indaial, é removido para a escola de Blumenau. 
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30 DE MARÇO 

1846 >  O Dr. Hermann Blumenau, sete dias após a sua colação de grau na Universidade de Erlangen, 
embarca no porto de Hamburgo, no veleiro “Johannes”, com destino ao Brasil, onde fundaria, 
em 1850, a cidade que tem seu nome. 

1910 >  Falece em Florianópolis, José Brasilício de Souza, autor do Hino do Estado de Santa Catarina. 
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30 DE MARÇO 

1881 >  Elevada à categoria de Vila e município, a freguesia de São João de Campos Novos, com a  
denominação de Município de São João de Campos Novos (lei 923). 

1881 > Foi restaurada a Comarca de Itajaí, compreendendo o Município de Blumenau, que ficou 
desanexada da Comarca de S. Francisco, ficando assim revogada a lei 861 de 4 de fevereiro de 
1880 (lei 924). 

1897 > O Diretor C. Fabri, que contratara com o governo do Estado, a medição e demarcação e 
respectiva colonização dos terrenos dos atuais municípios de Ibirama, Presidente Getúlio, 
Gustavo Richard, Curupá etc. transfere, nesta data, o seu contrato à “Hanseatische Kolonisations 
– Gesellschaft”, (Sociedade Colonizadora Hanseática, com sede em Hamburgo, os deveres e 
direitos dele decorrentes. Os terrenos contratados extendiam-se por 167.617 hectares pelos 
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quais o governo R$ 266.574,40. Além desses foram mais adquiridos pela companhia 1993 
hectares do Príncipe Schönburg – Waldenburg e 262 hectares do Duque de Chartres e Penthievre 
e, nessas terras, constituiu os distritos coloniais de Itapocú e Piraí, no município de Joinville e 
Itajaí – Hercílio, em Blumenau. 
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 30 DE NOVEMBRO 

 

1877 > Foi dissolvida, nesta data, a Comissão encarregada das Obras da Estrada para Curitibanos, de que 
fora Diretor e engenheiro João Maria de Almeida Portugal, que nomeado em 11 de janeiro de 
1875 aqui chegara em março do mesmo ano. 

1878 > O Dr. João Maria de Almeida Portugal, chefe da Comissão de Medições de lotes da Colônia 
Blumenau é dispensado dessas funções.  
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 30 DE NOVEMBRO 

 

1917 > Dom Agostinho Benassi, bispo de Niterói, confere as ordens sacerdotais a Frei Daniel Hostim 
que, em agosto de 1929 foi nomeado bispo de Lajes. 

1908 > Leopoldo Zimmermann exonerado do cargo de 1º suplente do comissário de Polícia em 
Blumenau. 
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 30 DE OUTUBRO 

 

1891 > Pela lei nº 14, desta data, a escola do sexo masculino de Blumenau passou a ser considerada 
mista. 
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 30 DE OUTUBRO 

 

1899 > Falece, na Alemanha, o Dr. Hermann Blumenau, fundador da cidade que traz seu nome. 

1955 > A Sociedade Hospitalar transfere à Comunidade Evangélica de Pomerode o Hospital dessa 
localidade. 

1891 > A lei nº 14 considera mista a escola de sexo masculino de Blumenau. 
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30 DE SETEMBRO 

 

1895 > A lei nº 170, desta data, autoriza o Estado a desapropriar os terrenos da povoação de Pomerode 
para a demarcação de ruas, praças e lotes urbanos. 
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30 DE SETEMBRO 

 

1923 > É inaugurado, com grandes solenidades o novo prédio da Maternidade “Johanastift”, na 
Alameda Rio Branco (atual Hotel Alameda). 

1923 > É fundado em Rio do Testo a “Sociedade de Canto “Carlos Gomes” que tinha por fim “cuidar em 
cantos religiosos e também mundiais”. Foram seus fundadores Cristiano Frahm, Guilherme Rahn, 
Carlos Rahn e Guilherme Lindemann. Os estatutos foram registrados a 6 de julho de 1925. 

1883 > Realizam-se eleições para deputados provinciais. Em Blumenau o resultado foi: Guilherme 
Asseburg, 8 votos; Boaventura da Costa Vinhas, 1;Em Gaspar o primeiro teve 30 votos e o 
segundo 3. Em Brusque o primeiro apenas 4 e o segundo 7. 
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1909 > O decreto 470, desta data, cria uma escola mista no bairro da Velha. 
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