
EFEMÉRIDES 

 

6 DE ABRIL 

1850 >  José Maurício Lopes da Silva requer o registro do seu sinal público como notário e escrivão de 
paz de Tijucas. Esse José Maurício era português de nascimento e naturalizado brasileiro por 
carta expedida em 13/11/1847. 

1918 >  Toma posse do cargo de diretor da E. F. S. C. o major Oscar Barcellos. 

 



EFEMÉRIDES 

 
 
 

6 DE AGOSTO 

 

1928 > A linha de energia elétrica da Emp. Força e Luz Santa Catarina S/A. foi estendida de Itajaí até o 
bairro de Navegantes, do outro lado do Rio. 

1900 > Frei Pedro Sinzig, notável compositor sacro e romancista, toma posse do cargo de vigário de 
Gaspar. Tomou posse da casa paroquial que acabou de ser construída em 17 de setembro deste 
mesmo ano. 

1911 > Funda-se a Associação das Comunidades Evangélicas de Santa Catarina e Paraná, depois 
transformada no Sínodo Evangélico do Paraná e Santa Catarina. 
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1831 > Feliciano Nunes Pires toma posse do governo de Santa Catarina. (Até 4 de novembro de 1835). 

1858 > A lei provincial nº 461, desta data, eleva à freguesia a sede da colônia Blumenau, sob a invocação 
de São Paulo Apóstolo, foi instalada em 1861. 

1905 > Leopoldo Teodoro Zimermann, de 25 anos de Gaspar, quando montava um cavalo que se 
apresentava para uma carreira, este animal desembesta e sai em louca carreira batendo contra 
uma casa vizinha. O cavaleiro sofreu uma batida tão forte no crânio, que faleceu imediatamente. 

1831 > Assume a presidência da Prov. De Santa Catarina, Feliciano Nunes Pires. 
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 6 DE DEZEMBRO 

 

1878 > Informando um requerimento do Dr. Blumenau sobre a guarda do material da demolição da casa 
de Oração protestante, sem uso em virtude da inauguração do novo templo, o Inspetor de 
Colônias F. A. R. Quadros, depois de opinar pelo indeferimento do pedido, ajunta: “Já é tempo, 
me parece, do Governo decretar a emancipação da referida Colônia, que se acha em pé de 
subsistir por si só. Bastam os sacrifícios que com ela se tem feito!”Que diria hoje esse Inspetor? 

1860 > Por ato desta data (nº18) foi criada uma agência para a Cobrança das rendas provinciais na 
Freguesia de Nª Sª da Penha de Itapocorói, subordinada a Itajaí. 
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1909 > Entra, pela segunda vês, em julgamento, Michel Nita, o matador do Comandante Karbeck, do 

vapor “Blumenau”, fato que “Blumenau em Cadernos” relembrou. No primeiro júri, Nita fora 
condenado a 17 ½ anos de prisão: Neste segundo julgamento foi condenado a 12. O réu, ao ouvir 
a sentença, parece não ter se impressionado muito, pois ainda fez caretas aos jurados, pondo-
lhes a língua de fora. 

1903 > Eleição para Deputados ao Congresso do Estado. 
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6 DE FEVEREIRO 

 

1829 > Chegam à atual cidade do Rio Negro (então pequena localidade, originada do povoado “Estrada 
da Mata”) Paraná, a primeira leva de 20 famílias de colonos alemães, com 105 pessoas, que a 30 
de junho do ano anterior, haviam partido de Bremen, no veleiro “Charlotte Louise” e que 
deveriam se estabelecer pela margem esquerda do Rio Negro até o Rio Butiá, fundando aí uma 
colônia (hoje Mafra). Vieram desde Rio em companhia do futuro Barão de Antonina, Sargento 
Mor João da Silva Machado, encarregado da abertura da estrada da Mata e da direção da nova 
Colônia. Como ainda não estivessem medidos e demarcados os lotes, essas famílias tiveram que 
permanecer em Rio Negro por algum tempo. 
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6 DE FEVEREIRO 

 

1926 > Frei Daniel Hostin, vigário de Blumenau, é removido para Curitiba, para guardião do Convento 
Franciscano daquela cidade. 

1908 > Falece nesta cidade Hermann Baumgarten, editor do “Blumenauer Zeitung” e pai da imprensa 
blumenauense. 
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6 DE JANEIRO 

 

 

1931 > É substituído no cargo de Prefeito Provisório do Município de Blumenau o Sr. João Kersanach 
pelo Sr. Antônio Cândido de Figueiredo que, nesta data, assume o exercício do cargo. 

1918 >  O governo Federal, pelo decreto 12.907, encampa a Estrada de Ferro Santa Catarina. 

1909 >  Inaugura a Igreja Evangélica de Santo Amaro da Imperatriz. 
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6 DE JULHO 

 

 

1874 > O Presidente da Província chega a Blumenau, em visita a Colônia. 

1882 > Theodoro Lüders, que muitos anos depois, foi nomeado arquivista da Prefeitura, assume o ativo e 
o passivo da firma comercial desta praça, Friedrich Lange & Cia. 

1883 > Chega, pelo “Progresso”, o harmônio para a igreja Evangélica, encomendada pela Comunidade, 
por intermédio da firma Ernesto Wahl & Cia, de Destêrro. O harmônio, inclusive embalagem, 
custou, na Alemanha, 1.500 marcos, chegando aqui, mais ou menos por 1000$000, devendo-se 
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notar que a firma Ernesto Wahl & Cia., nada cobrou pela sua comissão e, bem assim, a dispensa, 
que foi dada, do imposto de importação que subiria a cerca de 400$000. 
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6 DE JUNHO 

1897 >  Foi inaugurada a igreja evangélica de Warnow. 
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6 DE MAIO 

1892 > Guilherme Engelke assume a presidência da Intendência Municipal de Blumenau, permanecendo 
nesse cargo por 22 dias apenas. 

1856 > A lei 417, desta data, cria o Liceu Provincial. Fritz Müller, o sábio blumenauense, foi convidado 
para reger a cadeira de matemática. Outro colono de Blumenau, o jurista Becker, foi reitor e o 
professor de latim. 

1857 > Com sua esposa e dois filhos parte de Hamburgo o pastor Osvaldo Hesse, que assumiria as 
funções de pastor em Blumenau. 
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6 DE MAIO 

1928 > É inaugurado o Hospital de Caridade de Trombudo Central. 
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6 DE MARÇO 

1849 > O Dr. Antônio Pereira Pinto toma posse do cargo de governador da Capitania de Santa Catarina. 
Governou até 30 de novembro de 1849. 

1917 >  O governo federal encampa e entrega à Administração da Estrada de Ferro Santa Catarina, os 
navios e demais bens móveis da Companhia de Navegação Fluvial a vapor Blumenau – Itajaí, que 
fazia o transporte de passageiros entre esta cidade e o porto de Itajaí. 

1918 >  O governo Brasileiro pelo decreto 12.907, tornou nulo o contrato de arrendamento com a 
Companhia Estrada de Ferro Santa Catarina, empresa alemã. A União passava a admministrar a 
ferrovia. 
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 6 DE NOVEMBRO 

 

1927 > Grande enchente do Itajaí inunda parte da cidade de Blumenau, causando grandes prejuízos. 
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6 DE OUTUBRO 

 

1873 > O comandante da canhoneira da Marinha de Guerra Alemã, “Albatroz” faz uma visita à Colônia 
Blumenau e ao seu diretor. Regressou ao porto de Itajaí, onde o barco estava ancorado, no dia 
seguinte, 7. 

1835 > Nascem in Cronberg em Tanus, Alemanha, de uma família de professores, Ida Knoll, que em 
1880, acompanhou seu irmão Jorge para o Brasil, exercendo o magistério, numa das colônias 
alemãs. Deixou esparsos em jornais, e muitos trabalhos literários de apreciável valor, contos e 
novelas que versavam principalmente a saudade dos imigrantes pela terra natal, seus trabalhos e 
vicissitudes nas novas colônias. Morreu em 1919, em Florianópolis. 
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1883 > O “Bl. Zeitung” de hoje informa que o acusado de assassino do próprio pai, um certo Becker, que 

fugira da cadeia local, fora recapturado em Luiz Alves, quando dormia. Foi reconduzido a cadeia 
desse termo. 
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6 DE SETEMBRO 

 

1851 > Nasce a primeira criança blumenauense. Foi menina Ida, filha do casal Guilherme e Minna 
Friedenreich. Este era médico homeopata e parteiro. 

1892 > Lei desta data (56) autoriza o governo a despender até a quantia de 8 contos de réis com os 
melhoramentos da Estrada de Blumenau. 

1893 > O almirante Custódio José de Melo faz explodir a revolta da esquadra, no Rio de janeiro, contra 
Floriano Peixoto. 

1904 > Amaro de Seixas Ribeiro é exonerado do cargo de comissário de Polícia de Blumenau. 
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