
EFEMÉRIDES 

 

4 DE ABRIL 

1883 >  Surge o primeiro número “IMIGRANT”, jornal de propriedade de Bernardo Scheidemantel, 
redatoriado por W. Friedenreich e apoiado pelos elementos partidários de engenheiro Antunes, 
chefe da Comissão de engenheiros. Esse jornal veio à luz para combater o “Blumenauer Zeitung”, 
de propriedade de Hermann Baumgarten. 
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4 DE ABRIL 

1936 >  Alberto Stein, eleito Prefeito Municipal, assume o exercício desse cargo. Também toma posse à 
nova Câmara Municipal, sob a presidência do Sr. José Ferreira da Silva. 

1847 >  O Dr. Blumenau embarca no rio de Janeiro com destino ao Sul do país para visitar as colônias 
alemãs do Rio Grande e de Santa Catarina. 

1856 >  Nasce nesta cidade Hermann Baugarten, que foi o fundador da Imprensa Blumenauense. 

1859 >  Lei nº 464, desta data: Art. 1º - Será elevada à categoria de Vila a paróquia do S. Sacramento do 
Itajaí, logo que seus municípios tenham prontificado, à sua custa, casa para as sessões da 
Câmara. Art. 2º - Esta paróquia, a de Camboriú e a de Nossa Senhora da Penha de Itapocoroi 
serão desmembradas dos municípios de Porto Belo e de São Francisco, de que ora fazem parte e 
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formarão um município denominado de Itajaí. Art. 3º - O município de Itajaí se regulará pelas 
atuais posturas de Porto Belo, enquanto a Câmara respectiva não confeccionar as suas. Art. 4º - 
A sede da Vila de Porto Belo passará para a freguesia se São Sebastião de Tijucas, logo que na 
nova Vila tenham os habitantes prontificado casa para as sessões da Câmara. Esta freguesia, a de 
Porto Belo e a de São João do Alto Tijucas, que fica desmembrada do município de São Miguel, 
formarão um município com a denominação de São Sebastião. Art. 5º - O município de Itajaí 
pertencerá à Comarca de Nossa Senhora da Graça e o de São Sebastião à de São José. (lei 464) 

1883 >  São aprovadas, por lei desta data, as contas da Câmara de Itajaí referentes a 1881 – 1882. 

1883 >  Aparece o primeiro número do semanário “Imigrant”, de propriedade de Bernardo 
Scheidemantel e que foi, mais tarde, substituído por “Der Urwaldsbote”. Aparecia às quartas-
feiras e a sua assinatura custava 4$000 por semestre e 7$000 por ano. De regular formato, 
geralmente com 6 páginas, trazia abundante noticiário. Defendendo pontos de vistas contrários 
aos de “Blumenau Zeitung”, jornal fundado em 1880, não tardou em apresentar-se oportunidade 
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para que os dois semanários entrassem em luta acesa. O julgamento, pelo júri, de um polaco de 
nome Wolek, que pretendera por fogo numa capela, no Indaial, serviu de pretexto para 
acaloradas discussões. (ver “Blumenau em Cadernos”, Iº Tomo, pág 119). 

1859 >  A lei nº 164, de 1859, desmembrou o território da freguesia do S. Sacramento de Itajaí, da 
jurisdição de Porto Belo, para constituir município autônomo. (Ver outras efemérides de abril em 
“Blumenau em Cadernos”). 
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4 DE AGOSTO 

 

1863 > É fundada a Sociedade de Cantores que tomou o nome de “Germânia” e que teve vida muito 
longa – Também conhecida por Club Germânia cuja sede, nos últimos anos, foi um prédio à Rua 
15 de Novembro, ao lado da Loja de Tintas Hering. (Gesang Verein Germania) 

1957 > É inaugurado oficialmente o Hospital de Rio do Sul. 
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4 DE AGOSTO 

 

1933 > Pelo decreto estadual 403 foram restaurados os distritos de Rodeio e Ascurra que haviam 
constituído o distrito de Arrozal.  

1860 > O barão de Schneeburg, nomeado diretor da colônia Itajaí, depois Brusque, depois de cinco dias 
de viagem pelo Itajaí - Mirim acima de canoa, chega com a primeira turma de 55 colonos, ao 
local onde deu começo ao povoado que é hoje a sede do município. Esse lugar era conhecido por 
“Vicente Sá, e ali Pedro José Werner, tronco de respeitável família, possuía casa e engenho de 
farinha. Neste foram agasalhados os colonos recém-chegados. Os 55 colonos eram componentes 
de 10 famílias cujos chefes eram Augusto Hoefelmann, João Wilhelm, Frederico Guilherme 
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Neuhaus, João José Schaufenberg, Frederico Ostmann, João Germano Boiting, Jacó Morsch, João 
Ostendarp, Daniel Walter e Luiz Richter. Desses colonos, 35 eram adultos e 24 crianças, entre 17 
anos e 6 meses. Foram, nos dias subseqüentes, construídos 4 ranchos grandes e um armazém de 
mantimentos. 

1925 > “Der Urwaldsbote”, desta data, anuncia ter sido posto à venda, a 8$000 por exemplar, o novo 
mapa do município de Blumenau organizado por José Deeke por ordem do Superintendente Curt 
Hering. O mapa foi impresso no Instituto Cartográfico de F. A. Brockhaus, de Leipzig, Alemanha. 
Escala: 1: 250.000 
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 4 DE DEZEMBRO 

 

1910 > Realizam-se as eleições para superintendente e conselheiros municipais. Apresentam-se três 
chapas. A oposição apresenta como candidato o superintendente Sr. Júlio Probst. A situação 
apresenta o Sr. Alvim Schrader para reeleição e finalmente o Sr. Paulo Zimmermann não 
concordando com a chapa de conselheiros da situação, declarou votar no Sr. Alvim Schrader para 
superintendente, mas nos conselheiros da chapa da oposição. 
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4 DE FEVEREIRO 

 

1800 > A lei nº 860, sancionada pelo presidente da Província, Olímpio de Souza Pitanga, criou o 
Município de Blumenau. 
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4 DE FEVEREIRO 

 

1890 > Em Destêrro verifica-se a primeira audição do hino do Estado de Santa Catarina, música de José 
Brasilício de Souza e letra de Horácio Nunes Pires. 
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4 DE JULHO 

 

 

1925 > Reuniu-se, nesta cidade, a Conferência anual das igrejas evangélicas de Santa Catarina. No dia 
seguinte, ofício religioso na matriz evangélica, com prática pelo pastor Langbein, de Pomerode. A 
tarde reuniu-se a conferência, onde foram tratados e resolvidos assuntos de relevância para o 
credo. Foi eleito presidente da Confederação o Pastor Hohfeld, de Timbó. 

1925 > O ônibus postal do Sr. Carlos Bauer começou a fazer uma linha regular entre Blumenau e 
Massaranduba. 
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1881 > O colono Schlegel, de Ilse, é gravemente ferido, num baile em sua residência, por Francisco 

Miranda Leite, vulgo lageano. Schlegel faleceu no dia seguinte e Chico lageano evadiu-se  
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4 DE JUNHO 

1899 >  Foi consagrada a igreja matriz de Rodeio, cuja construção foi iniciada em 1897. O templo tem 35 
metros por 15 metros, com 3 naves. O altar mor foi feito com 40 qualidades diferentes de 
madeiras. 
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4 DE JUNHO 

1908 >  O Dr. José Bonifácio Cunha embarca, no porto de Itajaí, com destino à Europa, onde vai ocupar o 
cargo de Comissário da Missão Brasileira de Propaganda no estrangeiro. Seguiu com família, 
tomando, em Itajaí, o vapor “Vitória”, com destino ao Rio. 
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4 DE MAIO 

1892 > Fritz Müller é demitido pelo Governo Estadual, do cargo de Presidente do Conselho Municipal de 
Blumenau, cargo que exercera durante 27 dias. 
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4 DE MAIO 

1938 > O Colégio Santo Antônio, de Blumenau, recebe fiscalização federal permanente. 

1873 >  Foi autorizada a construção de um novo prédio para o Hospital da Colônia Blumenau, cuja 
construção se iniciou no ano seguinte. 
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4 DE MARÇO 

1928 > O Superintendente Curt Hering nomeia seus substitutos legais a Oto Hennings, Adolfo Schmalz e      
Rodolfo Kleine que o substituíram, nessa ordem, nos seus impedimentos ocasionais. 

1857 >  As águas do Itajai foram, pela primeira vez, sulcadas por um barco a vapor, de guerra, o “Dom 
Pedro” (L. Boiteux). 
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4 DE OUTUBRO 

 

1893 > A lei estadual nº 92, desta data, cria o Município de Indaial e anexa o distrito de Gaspar ao 
Município de Itajaí. A mesma lei estabeleceu os limites entre as comarcas de Blumenau e Itajaí. 

1893 > É criado o município de Indaial que, entretanto não foi instalado. A lei nº 92, desta data, que 
criou o município foi revogada pelo decreto 189, de 29 de maio de 1894 
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04 DE OUTUBRO 

 

1893 > A lei estadual nº 92, é elevado a município o distrito de Indaial. A sede toma a categoria de Vila. 

1930 > Chega a Blumenau a notícia do levante no Rio Grande do Sul, de que resultaria a queda do 
Presidente Washington Luís e a implantação de uma ditadura no país. 

1909 > Foi inaugurado, em uma casa modesta, anexo ao Colégio das Irmãs, o Hospital Santa Isabel, 
tendo como médico diretor o Dr. Ernesto Sapelt. 

1917 > A partir desta data, até outubro de 1919, foi interditada a publicação do “Blumenauer Zeutung” 
em alemão. O jornal passou a ser editado em português com o nome de “Gazeta Blumenauense” 
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1836 > Combate do Fanfa, em que foram derrotados os republicanos e seus chefes Bento Gonçalves, 

Onofre Pires e outros. 
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4 DE SETEMBRO 

 

1886 > A Assembléia Provincial cria o Distrito de Indaial (lei 1.116) e designa o dia 30 de janeiro, 
seguinte, para as eleições de juízes de paz. 
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4 DE SETEMBRO 

 

1886 > A lei provincial nº 1116, de 4 deste mês, cria o distrito de Indaial desmembrado do de Blumenau. 
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