
EFEMÉRIDES 

 
 
 

 1 DE DEZEMBRO 

 

1889 > Assume o cargo de Pastor da Comunidade Evangélica de Blumenau o pastor Hermann Faulhaber, 
que foi um dedicado educador. Faulhaber traduziu e publicou na Alemanha o célebre livro de 
Afonso Celso “Porque me ufano do meu país”. 

1830 > Nesta data, a Colônia São Pedro de Alcântara, no município de São José, contava 652 habitantes: 
150 famílias na própria Colônia e 18 no Alto Biguaçu.  

 



EFEMÉRIDES 

 
 
 

 10 DE DEZEMBRO 

 

1859 > O Governo Imperial baixou ordenança autorizando convênio com o Dr. Blumenau no sentido da 
encampação da Colônia Blumenau. 

 



EFEMÉRIDES 

 
 
 

 11 DE DEZEMBRO 

 

1896 > O Superintendente Municipal foi autorizado pela Câmara a abrir concorrência para a iluminação 
elétrica da cidade de Blumenau. 

1852 > Morre afogado no Itajaí Açu o colono Rudolfo Keiner, de 23 anos, tecelão que, em junho do 
mesmo ano, havia chegado a Blumenau, como imigrante. 

1869 > Assume, oficialmente, o Curato de Blumenau o Padre Guilherme Roemer, que fora contratado 
pelo Dr. Blumenau, na Alemanha, para essas funções. 

1869 > Chega a Colônia o Padre Roemer, o novo vigário. 



EFEMÉRIDES 

 
 
 

 11 DE DEZEMBRO 

 

1916 > Chegam a Itajaí os primeiros 6 salesianos que vinham instalar a Obra de D. Bosco no Vale do 
Itajaí: Os padres Ângelo Alberti e João Rolando e o Irmão Coadjutor Valentim Barbieri que se 
destinavam a Ascurra e os padres Atílio Cosci e José Pastorino e o Irmão Coadjutor, Carlos 
Moreti, que se destinavam a Luiz Alves. 

 



EFEMÉRIDES 

 
 
 

 12 DE DEZEMBRO 

 

1879 > Teodoro Kleine, Wilhelm Sheffer, Luiz Sachtleben, Otto Stutzer e Henrique Clasen organizam um 
“Conselho Administrativo” para fundar uma tipografia. Teve origem ai a criação do semanário 
“Blumenauer Zeitung”. 

1867 > O governo contrata com João Wright Jr. a navegação provisória entre os portos do Rio de Janeiro 
e Destêrro, com escalas por São Francisco e Itapocorói, quando conduzisse imigrantes. 

1961 > A lei nº 792, desta data, cria o Município de Brusque. 

 



EFEMÉRIDES 

 
 
 

 13 DE DEZEMBRO 

 

1883 > O Sr. Teodoro Lüders, negociante em Blumenau publica o seguinte anúncio no “Blumenauer 
Zeitung”. Na noite de 11 para 12 deste mês, o meu empregado Marken Dankert, talvez no passo 
de Benedito, próximo ao Dr. Donner, tenha se afogado. Trajava chapéu de feltro preto, paletó 
marrom escuro e calças cinzentas e longas botas. Peço a quem porventura, encontre o corpo em 
algum lugar, que lhe de sepultura em algum cemitério evangélico. Pagarei as despesas que 
forem feitas. (O corpo foi achado dias depois). 

 



EFEMÉRIDES 

 
 
 

 14 DE DEZEMBRO 

 

1910 > Deixa Blumenau o 55º Batalhão de Caçadores, que no dia seguinte embarcou para o Rio, em 
Itajaí no vapor “Itajubá” da Cia Costeira. A noite de 14 a sociedade de Itajaí ofereceu um baile a 
oficialidade. À saída de Blumenau alguns indivíduos soltaram foguetes. 

 



EFEMÉRIDES 

 
 
 

 15 DE DEZEMBRO 

 

1884 > O Conde d’Eu, esposo da Princesa Isabel, chega à visita a Blumenau sendo entusiasticamente 
recebido. 

1831 > Um decreto do Governo Imperial, desta data, acaba com os auxílios pecuniários que eram dados 
aos imigrantes estrangeiros destinados as Colônias. 

1884 > O Conde d’Eu, consorte da Princesa Isabel, visita Blumenau, tendo sido recebido com grandes 
festividades. (Ver notícias das festas no “Livro do Centenário de Blumenau”, pág. 32). 



EFEMÉRIDES 

 
 
1883 > No “Blumenauer Zeitung” desta data, o Sr. Manoel Antônio Fontes (pai do depois 

desembargador Henrique Fontes) anuncia a venda de farinha de trigo em partidas de 10 barricas, 
das marcas “Codorus”, “Gallega”, “O’dance”, “Brilhante” e “Mighty dollar”, a 20$000 a barrica. O 
Sr. Fontes era negociante em Itajaí. 

 



EFEMÉRIDES 

 
 
 

 15 DE DEZEMBRO 

 

1947 > Toma posse do cargo de Prefeito Municipal o Sr. Guilherme Busch Júnior. 

1926 > Foi inaugurada a linha de transmissão de eletricidade Indaial-Timbó, sendo instalada nesta 
última cidade a rede de distribuição. 

1884 > Chega a Blumenau, a bordo do “Progresso”, o Conde d’Eu, esposo da princesa Isabel que aqui é 
entusiasticamente recebido pelas autoridades e pela população. 

 



EFEMÉRIDES 

 
 
 

 16 DE DEZEMBRO 

 

1876 > O Presidente da Província, Dr. Alfredo d’Escragnole Taunay, visita a colônia de Blumenau, aqui se 
demorando até o dia 18. 

1864 > Manoel Joaquim d’Almeida Coelho, autor da “Memória Histórica da Província de Santa Catarina”,  
publicada no Desterro em 1865, foi aposentado, por ato (nº 95) desta data, ao cargo de 
“Secretário da Câmara Municipal”. Em vista do seu mau estado de saúde e de ter setenta e dois 
anos de idade, como mostrou por documentos, circunstâncias estas que o impossibilitam de 
continuar no exercício do emprego que exerce desde 16 maio de 1849, data em que prestou 
juramento e entrou no exercício de suas funções.”Passou a perceber a pensão de Cr$ 292,20 



EFEMÉRIDES 

 
 

anuais, por contar quinze anos e sete meses de serviços. (Vencia no cargo, Cr$ 576,00 anuais e a 
que teria direito de pensão se contasse 50 anos de serviços) 

1883 > Domingo. Reunião em Indaial para tratar-se da fundação de uma comunidade evangélica. 

1883 > O Dr. Antônio Ferraz da Mota Pereira, nomeado Juiz de Direito da Comarca de Itajaí, chega à 
Blumenau, onde provisoriamente fixaria residência. 

1884 > Primeiro culto e confirmação na igreja recém construída de Indaial (templo protestante) D 10. 

 



EFEMÉRIDES 

 
 
 

 17 DE DEZEMBRO 

 

1927 > Apurado o recenseamento municipal procedido em Blumenau, verificou-se ser de 98.663 almas, 
distribuídas por 16.658 famílias, a população de Blumenau. 

1909 > Os bugres assaltam a fazenda de um certo Ribeiro, além de Pouso Redondo, matando 13 pessoas 
e, depois de terem roubado o que puderam carregar, incendiaram a casa e ranchos. 

1909 > Cola grau em Direito, na Faculdade de São Paulo, o Dr. Guilherme Abry, filho de Luiz Abry, o 
primeiro blumenauense a formar-se em Direito. Depois de exercer a promotoria em algumas 
comarcas e o juizado de Direito de Curitibanos, Mafra e Joinville, o Dr. Abry foi nomeado 
desembargador do Superior Tribunal de Justiça do Estado, cargo em que se aposentou. 



EFEMÉRIDES 

 
 
1811 > Nasce em Neustadt, na Orla, o farmacêutico Franz Keiner, formado em Weimar e que residia em 

Blumenau. 

 



EFEMÉRIDES 

 
 
 

 18 DE DEZEMBRO 

 

1878 > O Dr. Blumenau, em ofício desta data, apresenta ao Governo Provincial sobre a necessidade e 
conveniência de estabelecer-se um posto de passagem, pouso e núcleo de habitantes na foz do 
Rio Sul, no local da projetada povoação de Humaitá. Nesse local levanta-se hoje a cidade de Rio 
do Sul. O memorial que acompanhou esse ofício é a certidão de nascimento da hoje próspera 
cidade. (que o Dr. Blumenau queria se chamasse Humaitá). 

1899 > Foi fincada solenemente a estaca zero da “Tramvia a vapor Blumenau-Aquidaban”, de que era 
concessionário o engenheiro Van Ockel. Do acontecimento lavrou-se ata. 

 



EFEMÉRIDES 

 
 
 

 18 DE DEZEMBRO 

 

1899 > Fincada solenemente a estaca zero da “Tramvia” a vapor Blumenau-Aquidaban, de que era 
concessionário o engenheiro Van Ockel. O projeto não se concretizou. 

 



EFEMÉRIDES 

 
 
 

 19 DE DEZEMBRO 

 

1883 > Falece em Badenfurt, com 63 anos de idade, Hans Harbs, veterano soldado de Holstein e 
membro da “Kriegsverein” de Blumenau. 

1893 > Realiza-se o casamento de Alvin Schrader com Elsa Hosang. 

 



EFEMÉRIDES 

 
 
 

 2 DE DEZEMBRO 

 

1859 > Fundada a Sociedade dos Atiradores de Blumenau. Neste dia comemorava-se a data natalícia de 
Dom Pedro II. 

1962 > A lei 272, desta data, cria o Município de Vidal Ramos, desmembrado do de Brusque. 

1889 > Chega ao Destêrro o primeiro governador republicano do Estado, Lauro Severiano Müller, 
trazendo como seu secretário o Tenente Carlos Augusto de Campos e como oficial de gabinete o 
Dr. José Artur Boiteux. 



EFEMÉRIDES 

 
 
 

 2 DE DEZEMBRO 

 

1882 > Criada a Colônia de Grão Pará, no sul do Estado, em terras do patrimônio do Conde d’Eu, por 
uma Empresa de Colonização, criada para colonizar com agricultores nacionais e estrangeiros 
aquelas terras. A sede da colônia, situada, a princípio, na confluência dos Braços direito e 
esquerdo do Rio Pequeno, passou depois para Orleães, hoje sede de município. 

1889 > Chega ao Destêrro, o 2º Ten. Lauro Muller, nomeado primeiro governador republicano do Estado 
de Santa Catarina. Veio acompanhado de seu secretário Ten. Carlos Augusto de Campos e do seu 
oficial de gabinete, José Artur Boiteux. Neste mesmo dia o novo governador toma posse do cargo 
perante Câmara Municipal. 



EFEMÉRIDES 

 
 
 

 2 DE DEZEMBRO 

 

1906 > Têm início os trabalhos de construção da Estrada de Ferro Santa Catarina, a cargo da firma 
Arthur Koppel & Cia. de Berlin e sob a chefia dos engenheiros Groeber e Musika. 

1923 > Benção da pedra fundamental para o aumento da igreja matriz de Blumenau. Com essa 
providência, deturpou-se a bela construção do engenheiro Krohberger, em belo estilo gótico. 

1938 > Deixa de existir o primeiro jornal blumenauense “Blumenauer Zeitung”. 

1859 > No aniversário do Imperador Pedro II, é fundada a Sociedade dos Atiradores de Blumenau, que, 
em 1868, contava 90 sócios. 



EFEMÉRIDES 

 
 
 

 20 DE DEZEMBRO 

 

1961 > A lei nº 799, desta data, cria o Município de Salete, desmembrado do Município de Taió. 

 



EFEMÉRIDES 

 
 
 

 21 DE DEZEMBRO 

 

1785 > Nasce, na freguesia da Trindade, na Ilha de Santa Catarina, Feliciano Nunes Pires, que viria a ser 
presidente das Províncias de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul. 

1878 > O Presidente da Província, Dr. Ramalho, visita Blumenau e aproveita a oportunidade para 
fiscalizar os serviços administrativos. 

1892 > O Conselho de Intendência de Blumenau se reúne e anula a eleição realizada a 20, sob o 
fundamento de terem sido eleitos nove em vez de sete conselheiros e marca o dia 21 de janeiro 
de 1893 para se proceder a nova eleição. 



EFEMÉRIDES 

 
 
1907 > Por resolução estadual desta data fica transferido para Braço do Sul a agência fiscal de Pouso 

Redondo e nomeado Otto Wehmuth para nela servir, ficando exonerado Leopoldo Konoblauch. 

 



EFEMÉRIDES 

 
 
 

 21 DE DEZEMBRO 

 

1847 > O Dr. Blumenau parte do Rio de Janeiro para Santa Catarina, onde se reuniria ao seu sócio, 
Fernando Hackradt, com qual seguiria para a exploração do Itajaí Açu e posse das terras que lhe 
haviam sido concedidas. 

 



EFEMÉRIDES 

 
 
 

 22 DE DEZEMBRO 

 

1906 > O Contrato entre o governo de Joinville e Etienne Douat para o fornecimento de luz e energia 
elétrica à cidade, foi lavrado, nesta data. 

1883 > O “Blumenauer Zeitung” anuncia que “uma comissão de engenheiros, atualmente em atividade 
no Paraná, foi transferida para esta província para medir lotes coloniais na ex-colônia Blumenau. 
O mesmo jornal anuncia que haviam adquirido a cidadania brasileira os Srs. H. Hosang, G. Reif e 
Maurício Holetz”. 

 



EFEMÉRIDES 

 
 
 

 23 DE DEZEMBRO 

 

1856 > É ordenado Sacerdote, na Catedral de Baltimore, Estados Unidos, o Reverendo José Maria 
Jacobs, depois primeiro vigário de Blumenau. 

 



EFEMÉRIDES 

 
 
 

 24 DE DEZEMBRO 

 

1876 > O Padre José Maria Jacobs consagra a igreja matriz de Blumenau, cuja construção fora terminada 
pela direção da Colônia Blumenau, sendo nela celebrada a primeira missa. 

1905 > Pela resolução nº 105, sancionada pelo superintendente Procópio Gomes de Oliveira, foi 
concedido ao engenheiro Etienne Douat, ou empresa que organizasse privilégio para explorar a 
iluminação elétrica e locação de força motora no município de Joinville, por meio de instalação 
hidroelétrica, durante o prazo de 25 anos. 

1912 > O Decreto nº 694, desta data, aprova a planta da estrada da margem esquerda do Itajaí Açu, 
organizada pelo Agente do 3º Distrito. 



EFEMÉRIDES 

 
 
 

 25 DE DEZEMBRO 

 

1909 > A cidade de Itajaí começa a ser iluminada. 

 



EFEMÉRIDES 

 
 
 

 26 DE DEZEMBRO 

 

1819 > Nasce em Hasselfelde, Granducado de Brunswique, o Dr. Hermann Blumenau, fundador da 
cidade e município que tem o seu nome. 

1861 >  “Cumpra-se” dado à portaria de nomeação para Agente do Correio de Itajaí de José Dias de 
Miranda e de ajudante de José Ponciano de Miranda. 

1856 > Reinholdo Gaertner, que, em 1854, seguira para a Alemanha afim de ali intensificar a emigração 
para a Colônia de Blumenau, regressa a esta, casado. Devido aos esforços desse sobrinho do Dr. 
Blumenau, homem ativo e dedicado, e entusiasta, foi sensivelmente aumentado o número de 
alemães que vieram se estabelecer na Colônia.  



EFEMÉRIDES 

 
 
1864 > O presidente da província, por ato nº 99, desta data, foi nomeado Jacinto Zuzarte de Freitas para 

6º substituto do Juiz municipal de Itajaí, cuja ordem ficou assim retificada: 1º substituto Felício 
José Borges; 2º João da Silva Mafra; 3º Antônio Francisco de Souza; 4º José Maurício Lopes; 5º 
Joaquim Pereira Liberato e 6º Jacinto Zuzarte de Freitas. 

1869 > Nasce em Blumenau Alvin Schrader, que foi superintendente por 12 anos seguidos, deputado 
estadual e diretor de várias empresas.  

 

 



EFEMÉRIDES 

 
 
 

 28 DE DEZEMBRO 

 

1852 > O novel estabelecimento do Dr. Blumenau, à margem do Ribeirão da Velha, é tacado pelos 
bugres. Blumenau se achava ausente, mas os seus companheiros fizeram fugir os assaltantes, 
matando dois bugres e ferindo outro. (Vide “Calendário Blumenauense”, 1931, e “Blumenau em 
Cadernos”, vol. I, pág. 38). 

1853 > Chega a Blumenau mais uma leva de imigrantes, entre os quais chega Franz Keiner, 
farmacêutico. Estabeleceu uma farmácia na povoação. 

1895 > O Pastor Enrich, de Indaial, tendo solicitado um aumento de 2 para 3 contos de seu ordenado, 
pede demissão por não ter sido atendido. 



EFEMÉRIDES 

 
 
1909 > Otto Wehmuth é exonerado do cargo de agente fiscal de Braço do Sul. 



EFEMÉRIDES 

 
 
 

 29 DE DEZEMBRO 

 

1893 > Os federalistas, chegados a Blumenau, empastelam a tipografia em que era impresso o jornal 
“Blumenauer Zeitung”, de tendência francamente republicana. O jornal teve que suspender a 
publicação durante 17 meses. 

1961 > A lei nº 800, desta data, cria o Município de Rio do Campo. 

 



EFEMÉRIDES 

 
 
 

 3 DE DEZEMBRO 

 

1834 > Nasce na Saxônia, Alemanha, Bernardo Scheidemantel que, imigrando em Blumenau em 1859, 
aqui fundou uma tipografia e litografia. Foi o fundador da indústria gráfica em Blumenau. Editou 
também um jornal, o “Imigrant”, que teve vida curta. 

 



EFEMÉRIDES 

 
 
 

 30 DE DEZEMBRO 

 

1907 > Realizou-se o primeiro recenseamento municipal em Blumenau, no qual se apurou que a 
população do município, então constante de três distritos (sede, Indaial e Gaspar) era de 45.089 
habitantes. A cidade de Blumenau tinha, apenas, 1.516 habitantes. Ao todo havia no município 
7.067 famílias, de sorte que, em média, cada família blumenauense se compunha de 6 pessoas. 

1943 > A lei estadual 257, cria o distrito de paz de Rio do Oeste, no Município de Rio do Sul. 

1948 > A lei estadual 247 cria os municípios de Ituporanga e Taió, desmembrados do Município de Rio 
do Sul. 



EFEMÉRIDES 

 
 
1933 > Organizado por Frei Modestino Oechtering, vigário da Paróquia, tem lugar a abertura do 

Primeiro Congresso Católico de Blumenau, que contou com a presença de vários bispos e muitos 
sacerdotes, além de enorme massa de fiéis. O Congresso durou até 2 de janeiro, seguinte. 

1852 > Seis caboclos e alguns colonos batem os matos em redor da colônia, em perseguição dos bugres 
que, a 28, haviam levado a efeito um ataque ao rancho do Dr. Blumenau. Não se encontrou 
senão um ou outro pouso abandonado. No dia seguinte deveria chegar o capitão Flôres com 
mais seis homens para prevenir novos ataques. 

 



EFEMÉRIDES 

 
 
 

 31 DE DEZEMBRO 

 

1943 > Em virtude do decreto 941, desta data, o Município de Timbó passou a constituir comarca 
autônoma da de Indaial, passando esta a 2ª entrância. 

1943 > Em virtude desse mesmo decreto 941, Aquidaban passou a denominar-se Apiuna. Por esse 
mesmo decreto, foi criado o distrito de Lontras, em Rio do Sul.  

1913 > É inaugurado, com grandes festividades, o Grupo Escolar “Luiz Delfino”, na cidade de Blumenau. 

1927 > O ministro Victor Konder sobrevoa, de hidroplano, a cidade de Blumenau. (Ver “Blumenau em 
Cadernos”, Tomo II, pág. 56). 



EFEMÉRIDES 

 
 
1927 > Inauguração do novo prédio dos Correios e Telégrafos de Blumenau, à Alameda Barão do Rio 

Branco. 

1860 > O Barão Schneeburg, diretor da colônia Itajaí, faz o primeiro relatório endereçado ao presidente 
da província, sobre a chegada das duas primeiras turmas de imigrantes. 

 



EFEMÉRIDES 

 
 
 

 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. 

 



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 

 
 
 

 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. 



EFEMÉRIDES 

 
 
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. 

 



EFEMÉRIDES 

 
 
 

 7 DE DEZEMBRO 

 

1865 > Os bugres atacaram os colonos Brehm e Seefeld quando trabalhavam numa derrubada de mato, 
na Colônia Brusque. Seefeld faleceu no dia seguinte, em conseqüência de duas flechadas que 
recebera. Brehm também recebeu duas flechadas. Um grupo de colonos saiu no dia seguinte em 
perseguição dos bugres, não os tendo encontrado. Eram em número presumido de 6 indivíduos. 

1904 > José Deeke, Otto Wehmuth e Oscar Kretsmacher são nomeados subcomissários de polícia 1º e 2º 
suplentes de Hommônia. 

 



EFEMÉRIDES 

 
 
 

 8 DE DEZEMBRO 

 

1800 > O Cel. Joaquim Xavier Curado toma posse do cargo de governador da Capitania de Santa 
Catarina. Permaneceu no governo até 3 de junho de 1805. 

1832 > Aparece, na capital da Província, o segundo órgão de imprensa em Santa Catarina, “O 
EXPOSITOR”, órgão da Sociedade Patriótica. 

 



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). 
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