
EFEMÉRIDES 

 
 
 

1 DE FEVEREIRO 

 

1862 > Assume o cargo de médico da colônia o Dr. Bernardo Knoblauch. 

 

 



EFEMÉRIDES 

 
 
 

10 DE FEVEREIRO 

 

1890 > Foi instalada a Comarca de Blumenau e empossado o seu primeiro juiz de Direito, Dr. Pedro 
Celestino Felício de Araújo, que vinha exercendo o cargo de Juiz Municipal e de Órfãos do extinto 
Termo. 

 



EFEMÉRIDES 

 
 
 

10 DE FEVEREIRO 

 

1950 > É criada a Paróquia de Barra do Laurentino. 

1871 >  Pelo decreto 4689 foi concedido ao engenheiro Sebastião Antônio Rodrigues Braga privilégio por 
50 anos para construção de uma estrada de ferro que, partindo do melhor porto marítimo de 
Santa Catarina se dirija à cidade de Porto Alegre. A extensão da linha foi calculada em 90 léguas. 

 



EFEMÉRIDES 

 
 
 

11 DE FEVEREIRO 

 

1895 > No incêndio verificado às 4 horas da manhã, na residência do Sr. Carlos Schneider, à esquina da 
Rua 9 de Março com a Rua do Príncipe, entram em ação, pela primeira vez, os bombeiros 
voluntários de Joinville, recebendo, assim, o seu batismo de fogo. 

1867 >  Ao meio dia chega a Colônia o Dr. Adolfo de Barros, presidente da Província. 

 



EFEMÉRIDES 

 
 
 

12 DE FEVEREIRO 

 

1871 > Maximiliano Merck, presidente da Sociedade de Cultura, propõe, em reunião desta data e na qual 
expôs a relevância do problema da abertura de uma estrada de Blumenau a Curitibanos, que se 
fizesse uma petição ao Governo Imperial nesse sentido. Por unanimidade a proposta foi 
aprovada e foi constituída uma comissão composta do Dr. Hermann Blumenau, de Hermann 
Wendeburg e Emílio Odebrecht para redigir o pedido. 

 



EFEMÉRIDES 

 
 
 

12 DE FEVEREIRO 

 

1906 > Começam as obras de melhoramento da barra do porto de Itajaí. 

1867 >  Visita a Colônia e as escolas. 

 



EFEMÉRIDES 

 
 
 

13 DE FEVEREIRO 

 

1821 > Nasce Victor Von Gilsa, em Hessen, na Alemanha. 

1904 >  Por resolução desta data o governo do estado suspendeu a execução da resolução do Conselho 
Municipal que estabeleceu uma taxa de 20 réis sobre volumes exportados. 

1904 >  Por resolução desta data foram reconduzidos Guilherme Schaeffer e Frederico Guilherme Busch 
nos cargos de 1º e 2º suplentes do Juiz de Direito e nomeando Luiz Altenburg para 3º suplente. 

1905 >  Ana Haendschen foi nomeada professora da escola feminina de Gaspar e removendo para 
Brusque Lucia Fernandes Lopes. 



EFEMÉRIDES 

 
 
 



EFEMÉRIDES 

 
 
 

14 DE FEVEREIRO 

 

1909 > É inaugurado o Serviço de Iluminação Elétrica na cidade de Joinville. 

 



EFEMÉRIDES 

 
 
 

14 DE FEVEREIRO 

 

1929 > Inaugura-se a escola paroquial no bairro da Glória, no Garcia, com a matrícula inicial de 63 
alunos. Foi obra de Frei Beda Koch. 

1867 > Regressa o Dr. Adolfo de Barros, presidente da Província, que esteve em visita a Colônia de 
Blumenau. 

 



EFEMÉRIDES 

 
 
 

15 DE FEVEREIRO 

 

1823 > Nasce em Dahne, em Mark Brandeburg, Carl Wilhelm Friedenreich, médico homeopata e 
parteiro. Veio para Blumenau em 1850. 

 



EFEMÉRIDES 

 
 
 

16 DE FEVEREIRO 

 

1884 > Nasce e Itajaí, Adolfo Konder que chegou a ser governador do Estado de Santa Catarina. 
Frequentou o Colégio Franciscano de Blumenau e, depois, o dos jesuítas em São Leopoldo. 
Matriculou-se na Faculdade de Direito de São Paulo, onde colou grau. Exerceu a advocacia e o 
jornalismo em sua terra natal. Em 1910, desejando seguir a carreira diplomática, entrou como 
funcionário do Ministério do Exterior. Em 1918, foi convidado pelo Governador Hercílio Luz para 
Secretário da Fazenda. Foi eleito deputado federal em 1921 e 1924. Em 1926 foi eleito 
governador do Estado, posto onde encontro a revolução de 1930. Faleceu pobre, no Rio de 
Janeiro. 



EFEMÉRIDES 

 
 
1882 >  As 4,30 da manhã (quinta feira), falece o Sr. Teodoro Kleine, funcionário da Administração da 

Colônia Blumenau. 

1824 > Toma posse do governo da Província de Santa Catarina, o Desembargador João Antônio 
Rodrigues de Carvalho. Governou até 12 de março de 1825. 

1893 >  Um conflito entre Hercílio Luz e Elesbão Pinto da Luz, põe o centro de Blumenau em verdadeira 
polvorosa, com tiros e descomposturas entre os partidários republicanos e liberais. 

1895 > A Sociedade Teatral Frohsinn realiza uma representação, levando à cena a peça “Ultimo”, 
comédia em 5 atos, de G. V. Moser, a qual foi o último espetáculo na antiga casa doa Atiradores, 
onde a Sociedade vinha funcionando. Com a construção do novo teatro à Rua das Palmeiras, os 
espetáculos ali passaram a se realizar. 



EFEMÉRIDES 

 
 
 

16 DE FEVEREIRO 

 

1930 > Conclui-se a nova torre da matriz de Blumenau, com 33 metros de altura e onde foi instalado o 
grande relógio, e os novos sinos passam a bimbalhar. 

1862 >  Foram aprovados os primeiros estatutos da Comarca Evangélica de Blumenau. 

1904 >  Caetano Deeke Figueiredo, a pedido, é exonerado do cargo de Comissário de Polícia e nomeado 
o capitão de polícia Januário de Assis Cortes. 

 

 



EFEMÉRIDES 

 
 
 

17 DE FEVEREIRO 

 

1841 > A Câmara de Porto Belo põe em concurso a Cadeira de Primeiras Letras da freguesia de Itajaí. 

 

 



EFEMÉRIDES 

 
 
 

17 DE FEVEREIRO 

 

1934 > A lei estadual 498 cria o Município de Dalbérgia (atual Ibirama), constituindo dos distritos de 
Hamonia, José Boiteux e Nova Breslau. A sede do município seria a povoação de Nova Breslau, 
atual Presidente Getúlio. O decreto 499 eleva à categoria de Município, desmembrando-o do de 
Blumenau, o distrito de Gaspar. 

 

 



EFEMÉRIDES 

 
 
 

18 DE FEVEREIRO 

 

1924 > O Superintendente de Blumenau é autorizado pela Câmara a abrir concorrência pública para a 
construção da ponte sobre o Itajaí Açu, em Indaial. 

1904 > O pescador Luis Porto, matou num só lance de rede, na prainha da Praia da Fazenda, nada menos 
de 60.000 bagres, cuja abundância no Rio Itajaí era espantosa. 

 

 



EFEMÉRIDES 

 
 
 

19 DE FEVEREIRO 

 

 1891>Funda-se o Partido Federalista de Santa Catarina, contando-se entre os seus principais 
organizadores Severo Pereira, Eliseu Guilherme, Fernando Hackradt e outros. 

1908 > Blumenau é iluminada. 

1923 >  Heinrich Bühler toma posse do cargo de pastor da Comunidade de Indaial. 

 

 



EFEMÉRIDES 

 
 
 

19 DE FEVEREIRO 

 

 1946 >  Assume o cargo de Prefeito Municipal de Blumenau em subtituição do Sr. Frederico Guilherme 
Busch Jr. o Sr. Germano Beduschi. 

 1891 > Constitui-se o Partido Federalista no Estado sendo suas principai figuras Severo Pereira, 
Fernando Hackradt e outros. 

 1904 > O Dr. João Paulo de Souza Vasconcelos, promotor público de Blumenau, é removido para a 
comarca de Laguna e deste para aquela o bacharel Deocleciano do Canto Menezes. 

 



EFEMÉRIDES 

 
 
 



EFEMÉRIDES 

 
 
 

2 DE FEVEREIRO 

 

1849 > Nasce, na Silésia, Carlos Klein que, em companhia de seu pai, Teodoror, veio para Blumenau em 
1856. Foi agrimensor e professor primário. Escreveu contos e novelas tendo como tema a vida 
colonial, entre os quais: “Os sinos de prata de Vila Rica”, publicados em jornais e revistas da 
época. 

1928 > Falece em Encruzilhada (Arrozeira), João Longo, comerciante e um dos primeiros imigrantes 
italianos daquela zona. 

1898 >  É inaugurada a igreja dos Navegantes, do outro lado do Itajaí Açu, em frente à cidade de Itajaí. 
Sua construção tivera início em março de 1897, devendo-se a iniciativa de sua construção, 



EFEMÉRIDES 

 
 

especialmente a Manoel do Santos Gaia, português de Vila Nova de Gaya, mestre e proprietário 
do lanchão “São João” que navegava entre o porto de Itajaí e o de Santos. 

1897 > O Conselho Municipal de Joinville autoriza, pela lei nº 20 o executivo então representado pelo Dr. 
Frederico Bruestlein a contratar com a firma Siemens & Halske, de Berlin, o serviço de 
iluminação elétrica das ruas da cidade. Infelizmente o projeto não se concretizou. 

1749 > Toma posse do cargo de governador da Capitania de Santa Catarina, o Coronel Manuel Escudeiro 
Ferreira de Souza. (Governou até 25 de outubro de 1753). 



EFEMÉRIDES 

 
 
 

2 DE FEVEREIRO 

 

1942 > Assume São fechados o Jardim da Infância e o internato da “Escola Nova” (Neue Deutsche 
Schule). 

1882 > Efetuou-se a transferência do Hospital da Colônia (atual Santo Antônio) pra a Sociedade Mútua 
de Assistência aos Enfermos. 

1826 >  Nasce em Foerste, em Hildesheim, o Sr. Hermann Wendeburg que emigrou em Blumenau em 15 
de julho de 1853 e eu foi o vice-diretor e guarda-livros da Colônia, desde que aqui chegou até 
1881, quando faleceu. 



EFEMÉRIDES 

 
 
 

21 DE FEVEREIRO 

 

 1886 > Nasce em Itajaí o Dr. Victor Konder. Fez seu curso primário em Blumenau, no Colégio Santo 
Antônio e no Colégio dos Jesuítas de São Leopoldo, Rio G. do Sul. Cursou a Faculdade de Direito 
de São Paulo, onde foi contemporâneo de Júlio Prestes, mais tarde governador de São Paulo e 
candidato à presidência da República em 1930. Advogou em Blumenau em cuja política 
ingressou ativamente. Em 1919 foi eleito deputado estadual e em 1920 presidente da Câmara 
Municipal de Blumenau. De 1923 a 1926 foi Secretário das finanças do Estado. Em 1926 foi eleito 
deputado federal, posto que não chegou a ocupar porque o Presidente Washington Luiz, em 
visita a Blumenau, convidou-o para exercer as funções de Ministro de Viação e Obras Públicas. 



EFEMÉRIDES 

 
 

Foi pioneiro da aviação comercial no Brasil. Dedicou sua atenção à regularização do estado 
deficitário em que se achavam as ferrovias brasileiras. Faleceu no Rio de Janeiro. 

 1869 > Inaugurado o Cemitério da Comunidade Alemã em Destêrro (Vide “Unsere Wäter”). P. S. 
Comunidade Evangélica Alemã. 

 

 



EFEMÉRIDES 

 
 
 

22 DE FEVEREIRO 

 

 1852 > Morre afogado no Itajaí Açu Daniel Pfaffendorff, um dos primeiros imigrantes, fundadores de 
Blumenau. 

 1887 > Falece, em Destêrro, Fernando Hackradt, sócio do Dr. Blumenau, por ocasião da fundação da 
Colônia. Contava 70 anos de idade e foi o fundador da Casa Hoepcke. 

 

 



EFEMÉRIDES 

 
 
 

22 DE FEVEREIRO 

 

 1874 > Em conseqüência de um temporal ruíu o prédio que servia de Hospital da Colônia Blumenau 
(depois Hospital Municipal e, atualmente, Hospital Santo Antônio). 

 1923 > Funda-se em Massaranduba a Sociedade de Beneficência Misericórdia coma finalidade da 
construção, ali, de um hospital. 

 

 



EFEMÉRIDES 

 
 
 

22 DE FEVEREIRO 

 

 1903 > No Rio de Janeiro, nesta data, um domingo de carnaval, falece o grande pintor catarinense, 
Victor Meireles de Lima, que nascera em Destêrro a 18 de agosto de 1832. 

 

 



EFEMÉRIDES 

 
 
 

23 DE FEVEREIRO 

 

 1852 > Daniel Pfaffendorff, de 26 anos, solteiro, imigrado em 1850 e Antônio Neubert, de 24 anos, 
também solteiro, imigrado no ano seguinte, ambos colonos em Blumenau, ao tomarem banho 
no Rio Itajaí, morreram afogados. Seus corpos foram encontrados e sepultados três dias depois. 
Com alusão a esse fato, o “Calendário Blumenauense”, de 1932 publica um interessante conto 
de J. Ferreira da Silva, intitulado “A lenda do Itajaí”. 

1836 > O Presidente da Província de Santa Catarina, José Mariano de A. Cavalcanti, chega à Vila de 
Laguna para sindicar do estado da guarnição militar e auscultar a opinião do povo, quanto à 
simpatia a causa dos farroupilhas. 



EFEMÉRIDES 

 
 
 

 

 

 



EFEMÉRIDES 

 
 
 

24 DE FEVEREIRO 

 

 1878 > Verifica-se um assalto de bugres a colonos estabelecidos no Caminho dos Tirolêses, em Rio dos 
Cedros. Foi morto no assalto o colono italiano Jacob Zecchini. 

1891 > Promulgada a primeira Constituição Republicana. 

 

 

 



EFEMÉRIDES 

 
 
 



EFEMÉRIDES 

 
 
 

25 DE FEVEREIRO 

 

 1934 > Jacob Schmidt é exonerado do cargo de Prefeito Municipal de Blumenau, sendo substituído pelo 
capitão da Força Publica Antônio Martins dos Santos, que toma posse neste mesmo dia. 

 

 

 

 



EFEMÉRIDES 

 
 
 

26 DE FEVEREIRO 

 

 1905 > A Companhia Colonizadora Hanseática, de Hamburgo, transfere a sua concessão de construção 
de uma ferrovia entre Blumenau e Hansa à Sociedade Anônima Estrada de Ferro Santa Catarina. 

 1820 >  Nasce em Racot, no Gran Ducado de Posen, Teodoro Kleine, escrevente da direção da Colônia 
desde junho de 1860. 

 

 

 



EFEMÉRIDES 

 
 
 



EFEMÉRIDES 

 
 
 

27 DE FEVEREIRO 

 

 1949 > Solenemente instalado o distrito de Rio do Oeste, no município de Rio do Sul. 

 

 

 

 



EFEMÉRIDES 

 
 
 

27 DE FEVEREIRO 

 

 1865 > Foi demitido, por conveniência do serviço público, o Dr. Balbino Cesar de Melo do cargo de 
Delegado de Polícia de Itajaí. 

 1920 > Falece Durval Moelmann, que no ano passado viera para Blumenau, para fundar a filial da Casa 
Moelmann. Seu falecimento dá-se no hospital S. Isabel. 

 

 

 



EFEMÉRIDES 

 
 
 

 



EFEMÉRIDES 

 
 
 

28 DE FEVEREIRO 

 

 1927 > Com 91 anos de idade, falece em Blumenau o Sr. Otto Stutzer, um dos primeiros administradores 
de Blumenau. Foi Superintendente Municipal de 1898 a 1902. 

 1934 > Pelo decreto-lei  nº 527, foi, pelo Interventor Federal Aristiliano Ramos, criado o Município de 
Timbó, desmembrado do de Blumenaue constituído dos distritos de Timbó (sede), Encruzilhada, 
Rodeio e Benedito Novo. 

 1934 >  Por lei desta data foi criado o Município de Indaial, cuja instalação se deu a 21 de março. 

 1934 >  Pelo decreto da Interventoria Federal, nº 527, foi criado o Município de timbó. 



EFEMÉRIDES 

 
 
 1946 > É criada a paróquia de Indaial, cuja administração foi entregue a um padre secular. Pouco mais 

de um ano depois, os padres franciscanos voltaram a administrá-la. 



EFEMÉRIDES 

 
 
 

28 DE FEVEREIRO 

 

 1934 > O decreto estadual 526 eleva o distrito de Indaial à categoria de Município. 

 1934 > O decreto 529 desmembra o distrito de Indaial da Comarca de Blumenau e cria ali uma comarca. 

 1934 >  A lei 527, assinada pelo Interventor Federal Aristiliano Ramos, cria o Município de Timbó. 

 1934 >  O decreto 528 criou a Comarca de Ibirama. 

 1946 > É criada a paróquia de Indaial, cuja administração foi entregue a um padre secular. Pouco mais 
de um ano depois, os padres franciscanos voltaram a administrá-la. 



EFEMÉRIDES 

 
 
 

29 DE FEVEREIRO 

 

1852 > A fim de fazerem algumas observações e estudarem as condições de vida dos colonos da Colônia 
Dona Francisca (Joinville), Reinoldo Gaertner, secretário do Dr. Blumenau, segue para aquela 
localidade em companhia de Ricardo Maurer e Frederico Poepel. 



EFEMÉRIDES 

 
 
 

3 DE FEVEREIRO 

 

1883 > Por ato da Câmara Municipal de Blumenau, foi dado o nome de “Boulevard Wendebourg” à atual 
Alameda Duque de Caxias (Rua das Palmeiras) e “Rua Taunay” à atual Alwin Schrader. 

1904 > Lucia Fernandes Lopes foi nomeada para o cargo de Professora da escola feminina de Gaspar. 

 



EFEMÉRIDES 

 
 
 

4 DE FEVEREIRO 

 

1800 > A lei nº 860, sancionada pelo presidente da Província, Olímpio de Souza Pitanga, criou o 
Município de Blumenau. 

 



EFEMÉRIDES 

 
 
 

4 DE FEVEREIRO 

 

1890 > Em Destêrro verifica-se a primeira audição do hino do Estado de Santa Catarina, música de José 
Brasilício de Souza e letra de Horácio Nunes Pires. 

 



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 

 
 
 

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. 



EFEMÉRIDES 

 
 
 

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. 

 



EFEMÉRIDES 

 
 
 

7 DE FEVEREIRO 

 

1891 > O Dr. Vitorino de Paula Ramos, tendo sido eleito deputado estadual à constituinte, deixa 
Blumenau para ir residir em Florianópolis. 

 



EFEMÉRIDES 

 
 
 

7 DE FEVEREIRO 

 

1916 > O governo do Estado resolve intervir na administração do Hospital de Blumenau, nomeando uma 
diretoria de 7 membros. A “Sociedade de Mutua Assistência aos Enfermos”, que vinha 
administrando esse hospital, lavrou o competente protesto contra a intervenção. 

1937 > É inaugurado o Hospital Maternidade, de Presidente Getúlio, sob a direção das Irmãs da Cruz 
Vermelha. 

1891 > O Dr. Hercílio Pedro da Luz é nomeado, por ato do governo do Estado Juiz Comissário de 
Blumenau, tendo assumido o cargo a 9 do mesmo mês. 



EFEMÉRIDES 

 
 
 

8 DE FEVEREIRO 

 

1878 >  Dom Pedro Maria, bispo do Rio de Janeiro, dirige canonicamente a paróquia de Blumenau. 

1909 >  Artur Muller e Paulo Kramer, 1º e 2 º suplente do Comissário de Polícia de Blumenau. 



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. 

 


	1 de fevereiro - 1862
	10 de fevereiro - 1890
	10 de fevereiro - 1950 - 1871
	11 de fevereiro - 1895 - 1867
	12 de fevereiro - 1871
	12 de fevereiro - 1906 - 1867
	13 de fevereiro - 1821 - 1904 - 1904 - 1905
	14 de fevereiro - 1909
	14 de fevereiro - 1929 - 1867
	15 de fevereiro - 1823
	16 de fevereiro - 1884 - 1882 - 1824 - 1893 - 1895
	16 de fevereiro - 1930 - 1862 - 1904
	17 de fevereiro - 1841
	17 de fevereiro - 1934
	18 de fevereiro - 1924 - 1904
	19 de fevereiro - 1891 - 1908 - 1923
	19 de fevereiro - 1946 - 1891 - 1904
	2 de fevereiro - 1849 - 1928 - 1898 - 1897 - 1749
	2 de fevereiro - 1942 - 1882 - 1826
	21 de fevereiro - 1886 - 1869
	22 de fevereiro - 1852 - 1887
	22 de fevereiro - 1874 - 1923
	22 de fevereiro - 1903
	23 de fevereiro - 1852 - 1836
	24 de fevereiro - 1878 - 1891
	25 de fevereiro - 1934
	26 de fevereiro - 1905 - 1820
	27 de fevereiro - 1949
	27 de fevereiro -1865 - 1920
	28 de fevereiro - 1927 - 1934 - 1934 - 1934
	28 de fevereiro - 1934 - 1934 - 1934 - 1934 - 1946
	29 de fevereiro - 1852
	3 de fevereiro - 1883 - 1904
	4 de fevereiro - 1880
	4 de fevereiro - 1890
	5 de fevereiro - 1928 - 1908
	6 de fevereiro - 1829
	6 de fevereiro - 1926 - 1908
	7 de fevereiro - 1891
	7 de fevereiro - 1916 - 1937 - 1891
	8 de fevereiro - 1878 - 1909
	9 de fevereiro - 1892 - 1891 - 1920

