
EFEMÉRIDES 

 

1 DE ABRIL 

1929 >  É inaugurado o trecho Subida – Lontras (Estação Victor Konder) da Est. De Ferro Santa Catarina. 

1897 >  Toma posse do cargo de pastor da Comunidade de Indaial, o pastor Wilhelm Hägeholz. 
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1 DE ABRIL 

1935 >  Começa a funcionar, com o capital de 300 contos de réis, a Fábrica de Gazes Medicinais Cremer 
S/A, desta cidade. 

1929 >  Inaugura-se o trecho Subida – Lontras, da Estrada de Ferro Santa Catarina. (Estação Victor 
Konder). 

1905 >  Francisco Margarida é nomeado para o cargo de chefe escolar de Blumenau, em substituição ao 
Dr. José Bonifácio da Cunha. 
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10 DE ABRIL 

1893 >  O Ten. Machado, governador do Estado dissolve o Superior Tribunal de Justiça do Estado, por 
motivos políticos, criando em substituição o Tribunal da Relação, composto dos 
desembragadores José Ferreira de Melo, Presidente, Francisco Antônio Vieira Caldas, Cândido 
Vieira Chaves< Pedro Gordilho, Antônio Geraldo Teixeira e Umbelino de Souza Marinho. 
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10 DE ABRIL 

1930 >  Foi inaugurado o ramal de alimentação, com rede de distribuição elétrica na localidade de Bela 
Vista, ex – Nova Berlin, no Município de Ibirama. 

1909 >  Aprova provisoriamente as instruções e tarifas de passageiros e fretes da Estrada de Ferro Santa 
Catarina. 
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11 DE ABRIL 

1847 >  O Dr. Blumenau visita a Colônia Alemã de São Pedro de Alcântara em Santa Catarina. 

1883 >  Por lei desta data (938) é aprovada a tabela de pedágio pela ponte denominada “Canhanduva”, 
sobre o Ribeirão Conceição na estrada de Itajaí a Brusque. Da tabela constava: por carro ou 
carroça de 4 rodas, 320 réis; por carro ou carroça de 2 rodas tirada por 2 animais, 240 réis; por 
carro e carroça de , 2 rodas tirada por um animal 160 réis; por animal montado e cargueiro, 100 
réis; por animal à solta ou conduzido em cabresto, 80 réis; por animal em tropa cavalar, muar ou 
vacum, 40 réis. 

 



EFEMÉRIDES 

 
 
 

12 DE ABRIL 

1865 > É demitido por conveniência do serviço, Manoel Galdini da Silva, do cargo de professor de 
primeiras letras da Vila de Itajaí. 
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13 DE ABRIL 

1925 > É inaugurada a linha de transmissão destinada a suprir a “Empresa de Eletricidade Jaraguá” pela 
Empresa Força e Luz Santa Catarina S/A. 

1844 >  A colônia S. Pedro de Alcântara é elevada à categoria de freguesia, e distrito sob jurisdição de 
São José. 

1934 >  Inauguração do Jardim de Infância Evangélico de Indaial. 

1912 >  O superintendente sancionou a lei do Conselho que criou os distritos de Hammonia e Bela 
Aliança, foi designado pelo decreto 664, de 18 de março de 1912, o dia 28 de abril para as 
eleições de juízes de Paz. 
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14 DE ABRIL 

1944 > Pelo decreto 15.386 foi outorgada à Empresa Força e Luz Santa Catarina autorização para 
aproveitamento do potencial hidroelétrico do Salto do Pilão, avaliado em 30.000 CV. 
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15 DE ABRIL 

1848 > A Assembléia Provincial de Santa Catarina aprova o parecer da Comissão de Colonização no 
memorial do Dr. Blumenau, propondo a Colonização pela Soc. De Proteção aos Imigrantes 
Alemães no Brasil, das terras do Vale do Itajaí. 

1934 >  É solenemente instalada a Comarca de Indaial, criada pelo decreto 529, de 28 de fevereiro deste 
mesmo ano. 

1931 >  É solenemente instalado o Município de Rio do Sul. 

1881 >  A “Theater Geselochaft” leva à cena, em Blumenau, a comédia em 4 atos “Der beste Fon”. 
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1883 >  O Dr. Fritz Müller faz uma interessante conferência sobre “polinização nas plantas”, na sede da 

Cultur Verein. 

1847 >  Pela lei provincial 239 a Vila de São Francisco foi elevada a categoria de cidade. 

1883 >  O Dr. Fritz Müller pronuncia na reunião da Cultur Verein uma interessante conferência sobre a 
fecundação das plantas e diversas cruzas para a obtenção de produtos melhorados. 
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16 DE ABRIL 

1895 > Tomam posse do cargo de Superintendente Municipal, Oto Stutzer e de Conselheiros Municipais: 
Pedro Cristiano Feddersen, Luiz Abry, Frederico Wilde, Ricardo Voigt, Aléssio Freiner, Pedro 
Schmidt, Paulo Zimmermann, André Campregher e Henrique Klug. 

1919 >  A lei municipal de Blumenau, nº 120, cria o distrito de Ascurra. 

1933 >  É instalado, com solenidade, o distrito de Paz de Trombudo Central, no Município de Rio do Sul. 

1919 >  A lei municipal nº 120 cria o distrito de paz de Rodeio. 

1919 >  A lei municipal nº 120 cria o distrito de Rodeio que ficou sendo o 7º do município de Blumenau. 
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1883 >  São vendidos em hasta pública, realizada na Coletoria Estadual (de que era coletor Guilherme 

Engelke) objetos de propriedade do Estado e que haviam pertencido à antiga direção da colônia. 
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17 DE ABRIL 

1879 > Inauguração da capela de Santo Ambrósio, em Ascurra. 

1861 >  Foi criada a freguesia de São Pedro Apóstolo, de Gaspar. 

1855 >  Por contrato firmado com o Governo Imperial, o Dr. Blumenau ficou autorizado a contratar um 
pastor protestante para a sua Colônia, com o ordenado anual de 800$000, que seria pago pelo 
governo. 

1856 >  Lei 411 que dividiu a província em 4 comarcas. 

1856 >  A província de Santa Catarina, de conformidade com a lei 411, desta data, foi dividida em quatro 
comarcas: a da capital, compreendendo os municípios do Desterr e de S. Miguel; a 2ª de São 
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José, compreendendo esse município e Lajes; a 3ª de S. Antônio dos Anjos, compreendendo o 
município de Laguna e a 4ª de Nossa Senhora da Graça, compreendendo os municípios de São 
Francisco e Porto Belo. (Itajaí ficou incluído nessa comarca). 

1883 >  Foram criadas escolas mistas em Itapocu no município de Parati e em Oxford, no de São Bento. 

1874 >  O governo é autorizado, por lei provincial desta data, (709) a estabelecer aldeiamentos para 
catequese e civilização de índios em São Francisco, Joinville e Itajaí. 

1925 >  O conselho municipal de Blumenau autoriza um empréstimo de 150 contos para pagamento da 
dívida flutuante. 

1881 >  Funda-se no Encano, atualmente do município de Indaial, uma sociedade agrícola, 
“Landwistschaftlide Verein” com a finalidade de instruir os colonos na prática da agricultura e 
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especialmente de intensificar o cultivo do algodão. Seus primeiros dirigentes foram: O 
Bachmann, presidente; A. Lauth, vice e O. Heilmann, secretário. 

1894 >  As forças Florianistas tomam Destêrro. 
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18 DE ABRIL 

1912 > A Câmara Municipal outorga à firma Bromberg concessão para instalação da Usina Elétrica do 
Salto. 

1883 >  A lei nº 1000 desta data, cria a comarca de Joinville. 

1881 >  Exame público no Colégio São Paulo, em Blumenau. Neste mês foram feitas experiências de 
moagem de trigo em grãos, importado pela firma W. Asseburg, de Itajaí. 

1882 >  Fritz Müller publica no “Bl. Ztg.” um aviso e, em que comunica que, em julho, se realizaria no Rio 
uma exposição e pedia que todos aqueles que possuíssem objetos dos indígenas, como flechas, 
arcos, cerâmicas, pedras etc. fizessem-lhe entrega para figurar naquela exposição. Depois da 
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exposição, os objetos seriam devolvidos, caso os seus proprietários não quisessem doa-los ao 
Museu Nacional. Fritz assinava-se como “viajante naturalista do Museu Nacional”. 
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19 DE ABRIL 

1894 > Chega ao porto de Destêrro o navio Itaipu, no qual vinham 500 praças do 7º e do 23º Batalhões 
de Infantaria, comandados pelo Coronel Antônio Moreira Cesar, o qual, por ordem de Floriano, 
assumiu o governo de Santa Catarina. Moreira Cesar, assumindo o governo, nomeou seus 
secretários os alferes alunos João Oliveira e Souza e Malaquias Belerofonte de Lima. Fez prener e 
recolher à Fortaleza de Santa Cruz os apontados como inimigos da Legalidade, aos quais mandou 
fuzilar. Não se sabe, até hoje, o número exato fuzilados que, segundo Boiteux, foi a mais de 185 
só na Fortaleza de Anhatomirim. 

 



EFEMÉRIDES 

 
 
 

19 DE ABRIL 

1939 > Sob a direção do Dr. Alves Pedrosa, aparece em Indaial o primeiro número de “A Comarca”, 
semanário que teve alguns anos de vida. O material em que foi impresso esse jornal pertencera a 
uma sociedade de Rodeio que ali imprimia “L’Amico”, jornal católico, em língua italiana e, 
posteriormente, “O Escudo”, semanário bilíngüe sob a direção de J. Ferreira da Silva e Mário 
Locatelli. 

1875 >  A lei 745, desta data, cria as comarcas de Curitibanos e de Tubarão e transfere para São Miguel a 
sede da Comarca de Tijucas. 

1894 >  Com um contingente de tropas Florianistas o Cel. M. Cesar desembarca em Destêrro. 
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2 DE ABRIL 

1857 >  O Dr. Blumenau demarca terras para igreja e cemitério entre os Rios Ribeirão Gaspar Grande e 
Pequeno, local onde hoje se levanta a bela matriz da cidade de Gaspar. 

1890 >  Nasce em Gaspar o futuro bispo de Lages, Dom Daniel Hostim. Era filho de Frederico Hostin e 
Margarida Martenthal. 

1914 >  D. Joaquim Domingues de Oliveira é eleito bispo de Florianópolis, sucedendo a D. João Becker, 
transferido para o Rio Grande do Sul. 

1870 >  Pela lei paranaense desta data, nº 219, foi criado o município de Rio Negro, que abrangia as duas 
margens do rio do mesmo nome. 
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2 DE ABRIL 

1892 >  O Conselho Municipal de Blumenau, em memorável sessão, resolve resistir às ordens do governo 
estadual, que havia demitido o Superintendente e Conselheiros, resolvendo que somente à força 
abandonariam o poder. 

1881 >  Pelo § 8º da lei 929, de 2 de abril de 1881, foi criada uma escola pública no Saco da Armação, na 
freguesia de Nossa Senhora da Penha do Itapocorói. 

1881 >  A freguesia de São Pedro de Alcântara de Barra Velha é desmembrada do termo de Paratí e 
passa a pertencer ao de S. Francisco Xavier do Sul. (lei 931) 
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1890 >  Heitor Liberato funda a “Farmácia Brasil” e a vem dirigindo até hoje, (2/4/1960) quando 
completa 50 anos de existência. Em comemoração ao cinqüentenário, Heitor manda rezar missa 
na velha matriz. 

 



EFEMÉRIDES 

 
 
 

20 DE ABRIL 

1880> Pelo decreto nº 7.693, de 20 de abril, o Governo Imperial ratificou o decreto de emancipação da 
Colônia Blumenau e sua constituição em Município.  
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20 DE ABRIL 

1933 > Por discordar de opinião do Interventor Federal, exonera-se do cargo de Prefeito Prrovisório do 
Município de Blumenau, o Sr. Antônio Cândido de Figueiredo. 
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21 DE ABRIL 

1879> O Dr. Valloton, médico da Colônia, depois de uma ausência de mais de um ano regressa a 
Blumenau, de volta da Europa. O Dr. Francisco Valloton, cidadão suíço, fora contratado como 
médico da colônia em fevereiro de 1876. Em julho de 1878 seguira para a Alemanha. 

1883 >  “A freguesia de Na. Sa. da Conceição do Itapocu, criada pela lei 959 de 14 de novembro de 1882 
formará um só distrito de paz e sua sede será no sertão de Itapocu onde está se construindo a 
capela para servir de Matriz. Ficam revogadas a lei ou ato que criou o distrito de paz da extinta 
freguesia de Barra Velha”. (lei 1004). 
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1881 >  Em visita à colônia chega o conhecido viajante Amand Goeg. Esse camarada fez uma conferência 

pública na casa de Friedenreich, tendo, entretanto, que interrompe-la por ter desagradado a 
muitos dos presentes. 

1906 >  Inaugurada uma linha telefônica entre Blumenau e Hamônia, sede da Colônia Hansa. 

1893 >  O General Luis Alves Leite Oliveira Salgado, abandona as forças governistas e passa a comandar 
uma divisão do exército maragato comandado pelo General Tavares. (Foto de Salgado é página 
177 do “Apontamento para a História da Revolução Riograndense de 1893” de W. Escobar. 
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22 DE ABRIL 

1878 > O vapor “São Lourenço”, que fazia a linha regular entre os portos do Sul do país e Belchior, 
encalha em Gaspar, no Rio Itajaí Açu. 
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22 DE ABRIL 

1900 > Por ato do bispo Dom José de Camargo Barros, é desmembrada da paróquia de Blumenau a 
paróquia de Rodeio, com 17 capelas. 

1831 > Miguel de Souza Melo e Alvin, por exigência da tropa, deixa o governo de Santa Catarina, 
assumindo-o o comendador Francisco Luiz do Livramento. 

1909 > Falece Dr. Guilherme Eberardt que, depois de ter sido professor particular e farmacêutico, 
assumiu a agência do Correio, permanecendo nesse cargo até sua morte. 

1922 > O capitão reformado do Exército Antônio Bastos Paes Leme, à frente de 40 homens armados 
atacou o Quartel da Força Pública do Estado, em Porto União (SC) tendo tomado conta da 
estação ferroviária. O fato não teve maiores conseqüências. 



EFEMÉRIDES 

 
 
 

24 DE ABRIL 

1893 > O Ten. Machado, governador de Santa Catarina, rompe espetacularmente com o presidente da 
República, Marechal Floriano, e lança manifesto publicado em folheto, expondo as razões e 
denunciando a dubiedade com que o presidente agia em Santa Catarina. 
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24 DE ABRIL 

1933 > Toma posse do cargo de Prefeito Interino do Municipio de Blumenau o Sr. Jacob Schmidt, em 
substituição ao Sr. Antônio Cândido de Figueiredo. 

1940 > É inaugurada a Escola Agrícola Municipal “José Ferreira da Silva” e consagrada a respectiva 
capela, dedicada a São José. 

1949 >  É inaugurada a igreja de Cristo Rei, no bairro da Velha. 
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25 DE ABRIL 

1861 > Foi criada a freguesia de São Pedro Apóstolo de Gaspar. 

1882 > O Dr. Antunes, com os membros da sua comissão, e soldados, deixam a vila de Blumenau, 
embarcados no vapor “Progresso”. 

1861 >  Pela lei nº 509, desta data, foi criada a freguesia de S. Pedro Apóstolo, no lugar Gaspar. 
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26 DE ABRIL 

1890 > Entra para a redação do “Blumenauer Zeitung” o Sr. Carlos Haertel, passando então o jornal a ser 
bissemanário. 
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27 DE ABRIL 

1848 > A Assembléia provincial de Santa Catarina dá parecer contrário à pretendida colonização do Dr. 
Blumenau, em nome da Sociedade Proteção aos Imigrados Alemães no Brasil, relativa às terras 
do Vale do Itajaí. 

1759 > Pela provisão desta, Bento da Silva Veloso e Thomé da Silva fundaram a capela de São João 
Batista de Itapocorói (Capela de Armação). 

1861 > A lei provincial de nº 510, desta data, criou a freguesia de S. Pedro de Alcântara e Virgem 
Imaculada da Conceição de Barra Velha. (Ver Dic. Hist. E Geogr. De S. Cat., Boiteux, inc. “Barra 
Velha”). 
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27 DE ABRIL 

1892 > A Bula “Ad Universus Orbe Ecclesias”, desta data, do Pontífice Leão XIII elevou o bispado do Rio 
de Janeiro à categoria de Província Eclesiástica, tendo como sufragâneas as dioceses de São 
Paulo, já existente e as de Niterói e Curitiba, criadas pela mesma Bula. Com a criação do último 
desses bispados, Santa Catarina passou a pertencer a ele (Curitiba). 
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28 DE ABRIL 

1877 > Fundada a colônia Azambuja, em Pedras Grandes, no município de Tubarão. 

1875 > O governo provincial é autorizado pela assembléia, pela lei 750, a auxiliar com dois contos de réis, 
o concerto da igreja matriz de Itajaí e a compra de paramentos para a mesma. 
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28 DE ABRIL 

1891 > Intala-se a Constituinte Estadual para elaborar a Constituição Republicana para o Estado de 
Santa Catarina. A Mesa Diretora dos trabalhos da Constituinte era composta de Francisco 
Tolentino de Souza, como Presidente, Antônio Pinto da Costa Carneiro, Vice – presidente, 
Vitorino de Paula Ramos, 1º Secretário e Henrique Boiteux, segundo sercretário. 

1910 > Por ato desta data é aposentado o ex – Juiz de Blumenau José Cavalcanti de Arruda Câmara. 
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2 DE ABRIL 

1850 >  Falece em Hasselfelde, Brunsvique, Alemanha, o engenheiro de matas, Carlos Frederico 
Blumenau, pai do Dr. Hermann Blumenau, fundador da cidade e Município que tem seu nome. 

1848 >  A comissão de Colonização, da Assembléia Legislativa de Santa Catarina, dá parecer favorável ao 
requerimento da Sociedade Protetora dos Emigrados Alemães no Brasil, da qual era procurador 
o Dr. Hermann Blumenau, propondo a colonização das terras do Itajaí. 

1881 >  A “Theater Geselschaft” leva à cena em Blumenau a comédia em 4 atos “Der Beste Ton”. 
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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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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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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. 
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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. 
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7 DE ABRIL 

1892 >  O Dr. Servílio José Gonçalves, Chefe da Polícia do Estado, chega a Blumenau com 45 praças de 
polícia, destitui os Conselheiros Municipai e empossa, na presidência deste, o Dr. Fritz Müller. 

1892 >  O Dr. Fritz Müller, Guilherme Engelke, Adão Schmitt, José Joaquim Gomes, Augusto Germer e 
Francisco Lungershausen, nomeados pelo tenente José Joaquim Machado, intendentes de 
Blumenau, são empossados nos cargos peelo Chefe de Polícia Servílio José Gonçalves, que viera a 
Blumenau com ima força de 45 praças. (Ver “Blumenau em Cadernos”, nº 12, do 2º Tomo). 

1908 >  Jacob Schmidt é exonerado do cargo de 1º suplente de Comissário de Polícia e nomeado em seu 
lugar Leopoldo Francisco Zimmermann. 
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8 DE ABRIL 

1945 >  É lançada, com solenidade, a pedra fundamental da nova matriz de São Pedro Apóstolo de 
Gaspar, planta do arquiteto Gramlich. 

1948 >  Pela lei municipal nº 8, o Hospital Municipal passa a denominar-se Hospital Santo Antônio. 

1858 >  O distrito de Paz da Colônia Dona Francisca, por lei desta data (452) foi elevado à categoria de 
freguesia sob invocação de São Francisco Xavier de Joinville. Nesse tempo estava em construção 
a capela católica, que serviria de matriz. 

1881 >  A lei 935, que orçou a receita e despesa da província, autorizou o município de Itajaí a despender 
no exercício de 1881/82 o total de sua receita, no montante de Cr$ 11.542,282, assim 
descriminados:Funcionários – 870,00; expediente – 30,00; exp. Do júri e alistamento militar – 
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50,00; dívida passiva – 4.402,990; obras públicas, inclusive as pontes de Piçarras e Gravatá – 
4.000,00; exação – 600,00; eventuais – 100,00; presos indigentes – 500,00; enterros de presos e 
pobres – 200,00; vencimento de Manoel José Ferreira Máximo, ex – procurador aposentado – 
789,20. No pagamento da dívida ativa deveria dar-se preferência a de José Pereira Liberato, 
credor de Cr$ 4.152,90. Essa mesma lei consignou o auxílio de Cr$ 500,00 pelos cofres provinciais 
para reparos urgentes na matriz de Itajaí – 500,00 para a matriz de Porto Belo; 500,00 para a 
construção da sacristia desta última; 500,00 para a descriminação dos limites entre os termos de 
Itajaí e São Francisco. Pelo artigo 10 desta lei foi restabelecido o 17 da lei 818, de 1º de maio de 
1876 que tinha sido revogado pelo artigo 23 da lei 907 de 8 de abril do ano passado, tão 
somente na parte que se refere ao porto de Itajaí, cujo ancoradouro, começando na cidade, 
terminará na passagem do Itajaí Mirim. A mesma lei aprova o ato do presidente da Província que 
aposentou Cipriano Ramos Martins no lugar de Coletor das Rendas Provinciais de Itajaí. 

1913 >   O decreto 792, desta mesma data, cria escola em Matadouro. 
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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. 
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