
EFEMÉRIDES 

 

9 DE ABRIL 

1933 >  É solenemente intalado o distrito de Pouso Redondo, no município de Rio do Sul. 

1919 >  O governo federal decretou a encampação dos bens da Companhia de Navegação Fluvial o vapor 
Itajaí – Blumenau. 

1860 >  Frederico Teodoro Schroeder é nomeado, pela Câmara de Porto Belo, fiscal da Colônia Blumenau 
e na mesma ocasião é nomeado Oto Germano Siebert para fiscal suplente da mesma colônia. 

1853 >  A 9 de abril de  1853 fundeava no porto do Desterro o primeiro paquete da nova “Companhia de 
Vapores”., com escala pelos portos do Rio Paranaguá, São Francisco e Desterro. 

1893 >  Foi dissolvido o Superior Tribunal de Justiça do Estado e criado o Tribunal de Relação. 



EFEMÉRIDES 

 
 
 

9 DE AGOSTO 

 

1857 > O Pastor Oswaldo Hesse, há pouco chegado à Colônia Blumenau, realiza o seu primeiro culto 
divino em Blumenau e a sua primeira prática aos seus fiéis. Por isso, esta data é considerada 
como a da fundação da Comunidade Evangélica de Blumenau. 

1905 > Chega a Brusque em visita pastoral o Bispo D. Duarte Leopoldo e Silva, Bispo de Curitiba. 

 



EFEMÉRIDES 

 
 
 

 9 DE DEZEMBRO 

 

1909 > O vapor “Progresso” festeja o 30º ano de sua entrada em atividade no Rio Itajaí. 

1880 > Entra em tráfego regular entre Blumenau e Itajaí o vapor “Progresso” apud “Novidades”, (11 de 
dezembro de 1910). 

 



EFEMÉRIDES 

 
 
 

9 DE FEVEREIRO 

 

1892 > O Padre Jacobs, vigário de Blumenau, é intimado pelo juiz de paz a pagar uma multa de um conto 
e duzentos mil réis por ter feito dois casamentos religiosos antes dos atos civis. 

1891 > O Dr. Hercílio Pedro da Luz que, a 7 deste mês nomeado Juiz Comissário de Terras de Blumenau, 
assume o exercício deste posto. 

1920 >  Falece em Blumenau, o Dr. Gustav Salinger com 71 anos de idade. 

 



EFEMÉRIDES 

 
 
 

9 DE JANEIRO 

 

 

1920 > Chega a Blumenau com a família o Dr. Amadeu Felipe da Luz, nomeado Juiz de Direito da 
Comarca. 

1920>  Falece em Berlim, o Pastor Faulhaber. 

1867 > O Governo Imperial aprova o Regulamento Colonial de Blumenau, sendo nomeados conselheiros: 
Presidente: Hermann Wendeburg, Dr. Bernardo Knoblauch, Gustavo Spierling, Christovam 
Bauke, Guilherme Schreiber, Augusto Müller, Carlos Külps e Reinholdo Freygang. 



EFEMÉRIDES 

 
 
 

9 DE JANEIRO 

 

 

1937 > Falece, em Blumenau, Eugênio Fouquet, que foi, por muitos anos, redator do “Der Urwaldabote”. 

1854>  Nasce na cidade de Goiania, em Pernambuco, José Brasilício de Souza, autor do hino do Estado de 
Santa Catarina e que deixou grande bagagem de composições musicais. 

1908 > Reinoldo Anton é nomeado adjunto do Promotor Público. 



EFEMÉRIDES 

 
 
 

09 DE JULHO 

 

1911 > Em virtude de epidemia de varíola que grasou na cidade e no interior do município, as escolas de 
Blumenau se encontravam fechadas desde junho, foram reabertas nesta data. 

1882 > Realizou-se uma sessão na “Cultur Verein”. Augusto Brockers faz algumas comunicações sobre a 
obra de Darwin, publicada no ano anterior sobre sementes mandadas, pelo Diretor do Jardim 
Botânico do Rio de Janeiro. A diretoria dá conhecimento de uma oferta feita pelo Dr. Blumenau 
de várias obras sobre agricultura, geografia de Kloeden, além de vários cadernos escolares e 
livros para serem distribuídos às escolas da Colônia. O Sr. Cristiano Spernau fala sobre várias 
utilidades do tronco da Imbaúba. 



EFEMÉRIDES 

 
 
1887 > A agência do Correio da Vila muda-se para a antiga casa de Hindelmeyer, junto à Casa de 

Negócio da viúva Knoblauch & Cia. 

1888 > Realiza-se uma importante sessão do Júri. Entrou em julgamento Cristiana Kästner, acusada da 
morte de seu marido. Cristiana que, em dois júris anteriores, fora condenada à morte, foi desta 
vez absolvida por 9 votos contra três.  

1890 > Com muitos foguetes festeja-se a ligação telegráfica de Blumenau à capital (Florianópolis). 

 

 

 



EFEMÉRIDES 

 
 
 

9 DE MAIO 

1923 > Falece o Superintendente Municipal, o Sr. Paulo Zimmermann. Na qualidade de Vice - presidente 
da Câmara Municipal assume o governo do Município o Sr. Curt Hering. 

1883 > A lei 1014, desta data, aprova o primeiro Código de Posturas da Câmara Municipal de Blumenau. 

1973 > Chega a Blumenau, um grupo de industriais franceses ligados a Agrivale, para ver a viabilidade da 
implantação de uma unidade industrial no Vale. 

 



EFEMÉRIDES 

 
 
 

 9 DE NOVEMBRO 

 

1855 > Em seu engenho de serrar madeiras, que estava sendo construído no Itajaí Açu, Paulo Keller, um 
dos colonos fundadores de Blumenau, é atacado pelos bugres. Estes, além de feri-lo gravemente, 
matam-lhe dois dos seus camaradas: um belga e um suíço. Keller é transportado para Barra do 
Rio, onde o Dr. Fritz Muller, em companhia do Dr. Blumenau, foi atendê-lo. Apesar da gravidade 
dos ferimentos, Keller salvou-se. 

 

 



EFEMÉRIDES 

 
 
 

9 DE OUTUBRO 

 

1909 > Falece a Sra. Ida Damm, esposa do poeta e jornalista Rudolfo Damm, deixando o viúvo e 10 
filhos.  

Chegam a Blumenau duas diaconisas (irmãs de caridade evangélicas) para a Residência fundada 
pelas senhoras evangélicas. 

Forte tempestade de granizo se abate a cidade e interior da Colônia, onde causou grandes 
prejuízos. 



EFEMÉRIDES 

 
 
1910 > O Salão Holetz onde se realizava uma reunião dançante é invadido por praças do 55 B. C. que 

esbordoam o proprietário da salão e vários dançarinos. 

 



EFEMÉRIDES 

 
 
 

9 DE SETEMBRO 

 

1911 > Quando trabalhavam no mato, os colonos Doerlitz e Haenert foram atacados pelos índios no 
Vale do Rio dos Índios, às três e meia da tarde. Não houve vítimas, pois os índios fugiram ao 
revide. 

 



EFEMÉRIDES 

 
 
 

9 DE JUNHO 

1903 > Nomeado João Paulo de Souza Vasconcelos, para o cargo de promotor público de Blumenau. 
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