
EFEMÉRIDES 

 

5 DE ABRIL 

1883 >  Surge o primeiro número “IMIGRANT”, jornal em língua alemã, que o segundo órgão da 
imprensa blumenauense. 

1850 >  Lei 302 que criou o distrito de Saí, no município de São Francisco. 

1850 >  A lei nº 302, de 5 de abril de 1850 cria a freguesia de Nossa Senhora da Glória do Saí, no 
município de São Francisco. 

 



EFEMÉRIDES 

 
 
 

 5 DE DEZEMBRO 

 

1909 > Faleceu em Florianópolis o Sr. Felipe Schmidt, pai do governador Felipe Schmidt, que foi, 
também senador e por duas vezes governador de Santa Catarina. 

1909 > Eleições para Deputado ao Congresso. 

 



EFEMÉRIDES 

 
 
 

5 DE FEVEREIRO 

 

1928 > É inaugurado, na praça que recebeu o seu nome, em Blumenau, o busto em bronze do Ministro 
Victor Konder, da Pasta da Viação e Obras Públicas. Ao ato estiveram presentes o governador 
Adolfo Konder, grande número de autoridades e de amigos do homenageado. 

1908 >  Vitor Konder é nomeado para auxiliar o Sr. Gustavo Lebon Régis, delegado à exposição nacional, 
recebendo 200$000 por mês. 

 



EFEMÉRIDES 

 
 
 

5 DE JANEIRO 

 

 

1924 > A administração do Hospital de Caridade de Blumenau, passa definitivamente para o Governo 
Municipal, pela lei 12, digo pelo decreto nº 1965. Era superintendente o Sr. Curt Hering. 

1906 >  Nasce em Florianópolis Edmundo Pinto da Luz. 



EFEMÉRIDES 

 
 
 

5 DE JULHO 

 

 

1779 > Francisco de Barros Araújo Teixeira Homem, Brigadeiro, toma posse do Governo da Capitania de 
Santa Catarina, nele se conservando até 7 de junho de 1786. Foi um governo muito operoso. 

1925 > A Sociedade Teatral Frohsinn leva à cena a peça em três atos “Pension Scheller”. 

1870 > Por aviso desta data, do Presidente da Província, foi nomeado o agrimensor Emílio Odebrecht 
para continuar o serviço de estradas e topografias da Colônia, com a gratificação de 150$000 
mensais. 



EFEMÉRIDES 

 
 
 

5 DE JUNHO 

1924 > O Conselho Municipal de Blumenau autoriza o Superintendente a contrair um empréstimo de 150 
contos de réis para serem aplicados em obras públicas. Nessa mesma data o Superintendente é 
autorizado a mandar proceder à numeração das casas do perímetro urbano. 



EFEMÉRIDES 

 
 
 

5 DE MAIO 

1835 > A lei nº 11 cria as Colônias de Pocinho e Itajaí. A de Pocinho constava de dois arraiais, um em 
Pocinho e outro em Belchior. 

 



EFEMÉRIDES 

 
 
 

5 DE MARÇO 

1854 > Nasce em Schweich, perto de Trier, Alemanha, Marcos Konder, pai de Arno, Victor, Adolfo e 
Marcos Konder que tanto destaque tiveram na vida política e administrativa do país (ver 
biografia em V-920-KON-BIO). 

1867 >  Visita do Dr. Ignácio da Cunha Galvão, Inspetor de terras e Colonização. 

1909 >  O decreto 439, da mesma data, atendendo aos humanitários serviços prestados pelo Dr. 
Alexandre Steinhoff à população de Indaial, resolve comutar para um mês a pena de dois meses 
e 20 dias de prisão imposta pelo Tribunal Correcional de Blumenau. 



EFEMÉRIDES 

 
 
 

 5 DE NOVEMBRO 

 

1953 > Foi inaugurada a Igreja Evangélica de Rio do Sul, cuja planta fora feita pelo arquiteto Meinicke de 
Blumenau. 

 1926 > O Cel. Leonel Rocha, com suas forças invadem o Estado, pelo Peperi-Guaçu vinda da Argentina e 
a 7 chega a Mondaí. Tendo a 24 tomado S. Joaquim, depois de ter sofrido derrota infligida pelas 
forças do Cel. Eliziário Paim em Campos Novos. 

 



EFEMÉRIDES 

 
 
 

5 DE OUTUBRO 

 

1865 > Parte da Colônia Blumenau um contingente de 56 voluntários da Pátria para a Guerra do 
Paraguai. Esse contingente saiu comandada pelo tenente Emílio Odebrecht 

1909 > Aparece o nº 1 do Jornal “Der Urwaldsbote” em língua portuguesa. 

1929 > O distrito de Rodeio, pela lei estadual nº 1650, foi suprimido para formar com o distrito de 
Ascurra, o distrito de Arrozal. Este, entretanto durou pouco. Em 1933, a 27 de agosto, foi o 
distrito de Rodeio restabelecido. 



EFEMÉRIDES 

 
 
1883 > O Dr. Valloton ausenta-se algum tempo da colônia, prometendo nos anúncios que publicou nos 

jornais, voltar em breve e comunicar esse fato pelos jornais. 

 



EFEMÉRIDES 

 
 
 

5 DE OUTUBRO 

 

1929 > A lei estadual 1650 suprime o distrito de Ascurra para, juntamente com o distrito de Rodeio, 
formar o distrito de Arrozal. 

 



EFEMÉRIDES 

 
 
 

5 DE SETEMBRO 

 

1775 > Pedro Antônio da Gama Freitas toma posse do Governo da Capitania de Santa Catarina. 
Governou até 7 de março de 1777. Durante o seu governo, os espanhóis se apoderaram da Ilha 
de Santa Catarina. 

 



EFEMÉRIDES 

 
 
 

5 DE SETEMBRO 

 

1906 > Na matriz de São Paulo Apóstolo realizam-se solenes exéquias por alma do Bispo D. José de 
Camargo Barros, que perecera no naufrágio do navio “Sírio”, quando regressava de sua viagem a 
Roma. 
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