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1 DE JULHO 

 

1876 > O Dr. Antônio Florêncio Pereira do Lago, Inspetor de Colônias, visita Blumenau. 

1882 > Roberto Lorenz abre, em casa de Augusto Brokes, genro de Fritz Müller, um curso noturno que 
funcionava das 7 às 9 horas, para aprendizes e empregados no qual ensinava matemática, 
geometria, geografia, história, etc. 

1886 > Realizam-se as segundas eleições para Vereadores à Câmara Municipal. Foram eleitos Henrique 
Clasen, Wilhelm Scheefer, Franz Lungershausen, Leopoldo Hoelsch, Luiz Altenburg, Jacob 
Zimmermann e Gomes. 
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1904 > Francisco da Cunha Silveira e Ricardo Scheefer são exonerados dos cargos de Comissário de 

Polícia e primeiro suplente e nomeados em seus lugares: Júlio Probst, com Paulo Zimmermann e 
Carlos Junckes como 1º e 2º suplentes 
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1 DE JULHO 

 

 

1833 >  Instala-se a Comarca de Nossa Senhora da Graça da Vila de São Francisco. 

1895 > Aparece o primeiro número do “Joinvillenser–Zeitung”, sob a direção de Eduardo Schwartz que 
teve destacada atuação na vida política, cultural e administrativa de Joinville. Continua sendo 
editado sob o título de “Jornal de Joinville”. 

1925 >  Reinholdo Butzke trasnfere, por venda, o seu conhecido Salão de Baile em Itoupava Seca, aos Srs 
Walter Pershun e Oscar Pershun. 
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1925 > Por portaria desta data foi dispensado do cargo de fiscal do distrito de Hamônia, Emílio Bahr e 

nomeado em substituição Frederico Paupitz. Estava no exercício do cargo de Superintendente, o 
substituto Reinoldo Anton. 

1909 > José Deeke assume a direção da Sociedade Colonizadora Hanseática, em substituição ao Sr. 
Morsch. 
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10 DE JULHO 

 

1928 > Pela terceira vez neste ano verifica-se cheio do Itajaí Açu que, desta vez, alcança 9,60 metros 
acima do normal. 

1925 > Falece nesta cidade o Sr. Fernando Kinder que, durante muitos anos, foi escrivão do Juízo de Paz 
de Blumenau. 

1886 > Hoje que tantas dores de cabeça têm as autoridades policiais em descobrir os fabricantes de 
moedas falsas que por aí andam a granel, convém lembrar que isso não é invenção de nossos 
dias. A ambição da riqueza sempre levou os homens até o crime para satizfaze-la. Um jornal 
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blumenauense dessa data chama a atenção daqueles que tinham prazer em guardar moedas 
para o grande número de moedas falsas que corriam na Praça da Vila de Blumenau. 

1888 > Prosseguindo nos trabalhos do dia anterior, a sessão do Júri submete a julgamento Friedrich 
Franz, acusado de cumplicidade na morte de Kästner. Nesse, que era já o terceiro julgamento, 
Franz foi condenado à morte. 

1881 > 210ª reunião da Cultur Verein. 

1928 > Pequena enchente do Itajaí Açu. A cidade foi inundada. 
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11 DE JULHO 

 

1925 > A Confederação de Amadores Teatrais de Indaial leva à cena a comédia em 3 atos “Um pai de 
família feliz”. Entrada 1$100. Os 100 réis eram do imposto. 

1862 > Ao Vigário da freguesia de São Pedro Apóstolo de Gaspar – O presidente da província declara em 
resposta ao seu ofício de 2 de julho, no qual pergunta se o ministro protestante da Colônia de 
Blumenau pode batizar licitamente crianças nascidas dos casamentos mistos, que nosso direito 
atual permitindo outras religiões, além de do Estado não se pode impedir por meio de 
autoridade que nos casamentos mistos os pais escolham para batizar seus filhos os ministros 
protestantes”. 
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12 DE JULHO 

 

1891 > O Dr. Blumenau, por escritura desta data, doa um terreno na Alameda Duque de Caxias (então 
Rua das Palmeiras) para a Escola Nova (atual local da Biblioteca Pública Fritz Muller). 

1865 > Toma posse do governo da Capitania de Santa Catarina o fidalgo Francisco se Souza Menezes. 
Governou até 5 de setembro de 1875. 
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12 DE JULHO 

 

1891 > Os primeiros quatro franciscanos vindos da Província da Saxônia, toma conta da Paróquia de 
Teresópolis (SC) tendo sido Padre Antônio Eising que ali paroquiava transferido para Vargem do 
Cedro e, mais tarde, para Brusque. O Padre Eising, sob o nome de Frei Capistrano, vestiu o hábito 
franciscano e morreu no Convento do Rodeio. 
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13 DE JULHO 

 

1907 > Foi transferido ao Sr. Francisco Domingos da Nova Jr. o contrato firmado entre a prefeitura de 
Joinville e o engenheiro Etienne Douat para fornecimento de luz e força elétrica à cidade de 
Joinville. 

1904 > Júlio Probst que tinha sido nomeado para o cargo de Comissário de Polícia, na resolução de 1º de 
julho de 1904, foi substituído pelo Alferes de Polícia, Amaro de Seixas Ribeiro, que foi nomeado 
pela resolução de 13 de julho de 1904. 
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14 DE JULHO 

 

1893 > Reuniu-se a Câmara Municipal de Blumenau e, em gesto memorável, proclamou governador do 
Estado o Dr. Hercílio Pedro da Luz, que prestou perante ela o juramento legal. Hercílio baixou 
imediatamente decreto designando Blumenau como capital provisória do Estado e outros atos 
de natureza administrativa. 

1911 > Falece Henrique Clasen, que foi presidente da Câmara de Blumenau. 

1925 > O advogado Gomes Winter faz público que fora nomeado correspondente em Blumenau, do “O 
Jornal”, do Rio de Janeiro. 
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1892 > Hercílio Luz e Genuíno Vidal depõem a Câmara Municipal desse Município. Genuíno Vidal era Juiz 

de Direito de Tijucas. 

1888 > O circo de Carlo Lustre dá uma função, levando à cena depois dos números de acrobacia, 
apantomina “Die Tochter dês Dorfapothekers”. Os jornais da época, referindo-se a essa e à 
função do dia seguinte noticiaram que os rapazes da Vila rasgaram o pano do circo e atiraram-
lhe pedras. 
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15 DE JULHO 

 

1919 > Carlos Rischbieter transfere a Otto Berner a cervejaria de sua propriedade em Blumenau, na Rua 
São Paulo. 

1925 > A Senhorita Rosi Gibon, cantora, neta do pastor Gustavo Stutzer, chegada a Blumenau a 12/7, da 
um concerto em que canta canções populares alemãs. O pastor Stutzer, escritor de nomeada, 
estivera também em Blumenau tentando a colonização das terras da Velha e da Ponta Aguda, há 
35 anos. Ao piano, acompanhou a cantora Srta. Margaret Schrader. 

1853 > Em companhia de outros emigrados chega a Blumenau o Sr. Hermann Wendeburg que seria o 
guarda-livros e vice-diretor da Colônia até 1881 em que faleceu. 
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1883 > Os bugres atacam a propriedade do colono Wilhelm Schievelbein, em Itoupava Rega, roubando-

lhe gado e vários objetos. No dia do assalto, o colono achava-se com a família em visita a amigos 
que moravam distante. 

1882 > Cai sobre a Vila, uma forte saraiva. Granizos, alguns do tamanho de um ovo de galinha – 
conforme testemunhos dos jornais da época – causam estragos. 
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16 DE JULHO 

 

1894 > Henrique Krohberger, em reunião da Câmara Municipal desta cidade e desta data, foi nomeado 
arruador da Vila de Blumenau. 
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16 DE JULHO 

 

1919 > Dom Amando Bahjmann, bispo-prelado de Santarém, Pará, faz uma conferência no Teatro 
Frohsinn, desta cidade, sobre a vida e os costumes dos índios Mundurucus. No fim da 
conferência houve uma coleta em benefício das missões. 

1919 > Por ato desta data foi criada a coletoria estadual de Indaial, sendo seu primeiro coletor o Sr. 
Alfredo Campos, que, mais tarde, viria a ser Prefeito de Blumenau. 

1893 > Aparece o primeiro número “Der Urwaldsbote”, propriedade do Pastor Fralhaber. 
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1919 > O nº 9 de 1º de agosto de 1919, do “Brazil”, de Blumenau traz esta noticia: “Brazil Sport Clube vai 

vingar a idéia há tempos aventada da fundação de um Club de Foot-Ball nesta cidade. Um grupo 
de moços, à frente dos quais se acham os foot-ballers Carlos Sada e Frederico Gasenferth, se 
encarregaram de levar a efeito tal idéia, prometendo iniciar muito breve os jogos. É uma bela 
iniciativa essa que por certo contribuirá para despertar nossa mocidade no amor ao Sport. Que 
esse Clube logre uma existência próspera”. 
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17 DE JULHO 

 

1887 > O Dr. Bonifácio Cunha publica um aviso que, a contar desta data, mudou seu consultório no Rio 
Texto, para a nova casa de negócios de Luiz Abry, junto à igreja, onde poderia ser procurado de 
14 em 14 dias. 

1906 > Comutado para 15 dias a pena de 3 meses e 15 dias que Alexandre Francisco de Borba cumpre 
na cadeia pública de Blumenau, em regozijo à visita que Fez ao Estado o núncio apostólico, D. 
Júlio Fonti. 
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17 DE JULHO 

 

1925 > O “Der Urwaldsbote” noticia: “Praga de ratos. Quando a taquara floresce, o que acontece de 7 
em 7 anos, aparece uma praga de ratos. Também neste ano têm aparecido enxames de ratos 
que causam grandes danos, principalmente nas roças de cana. Um colono do Gaspar, que meteu-
se a dar caça aos ratos, matou 200 de uma só vez. Parece tratar-se de ratos migrados que 
aparecem e depois desaparecem. 

1862 > O Presidente da Província remete a tesouraria a fim de que apresente o seu parecer o ofício ao 
Delegado de Terras Públicas, nesta província, datada de 16, sob nº 127, informando sobre o 
ofício a ele junto em que o Diretor da Colônia Blumenau pede autorização para despender das 
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quantias dadas para despesas da mesma Colônia, a de 400,000 com a demarcação de lotes 
urbanos na sede da freguesia de São Pedro Apóstolo. 

1883 > A Câmara Municipal publica edital para o arrendamento, em hasta pública, do terreno à Alameda 
Dr. Blumenau, destinada a um curral do Conselho. As condições do arrendamento eram os 
seguintes: cercar o terreno, receber gratuitamente as carretas, seges e outros veículos que 
vierem e se demorassem nesta vila; receber, no dito terreno, os cavalos e outros animais dos 
moradores do interior, cobrando 40 réis por animal, durante 24 horas. 
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18 DE JULHO 

 

1892 > O juiz de direito Silvério de Freitas, por ato desta data, é transferido de São Miguel para 
Blumenau. 

1925 > Falece, com 77ª nos, Dona Anna Gropp, nata Jennischen. Era natural de Mark Brandenburg e 
imigrara em Blumenau em 1861, em companhia de seus pais. 

1882 > São vendidas em leilão ferramentas, animais, arreios etc., pertencentes à Comissão de 
Engenheiros, organizadora dos trabalhos preparatórios da instalação do Município. 

1875 > Realiza-se importante exposição colonial. 
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1893 > Aparece o primeiro número “Der Urwaldsbote”, propriedade do Pastor Faulhaber. 

1884 > Reune-se a sessão do Júri que é, em seguida, encerrada, pois os réus não tinham advogados. 

1889 > Em São Paulo falece de um ataque cardíaco, o engenheiro Joaquim Rodrigues Antunes, que fora, 
em Blumenau, chefe da Comissão de engenheiros que aqui esteve antes da instalação do 
Município. 
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19 DE JULHO 

 

1935 > O Bispo de Joinville, Dom Pio de Freitas, aprova canonicamente a Congregação das Catequistas, 
fundada em Rodeio por Frei Policarpo Schuhen. 

1919 > Falece em Blumenau, Elisa Lueders, esposa de Teodoro Lueders, Arquivista Municipal. 

1926 > Visita Blumenau o embaixador alemão no Paraguai, Dr. Von Buelow. 

1925 > O “Blumenauense F. C.”, de Blumenau e o “Aldo Luz F. C. “ de Ilhota, jogam no Campo do 
Ginástico uma partida amistosa. 
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1863 > Alguns colonos, como Guilherme Friedenreich, Augusto e Frederico Muller, Baumgarten etc., 

fundam a “Cultur-Vereine” com 55 associados. 

1862 > Ofício 520 ao Inspetor da Tesouraria: “O Presidente da Província remete para sua ciência e 
devida execução na parte que lhe toca cópia do aviso do Ministério dos Negócios d’Agricultura, 
comércio e obras públicas, expedido pela Diretoria de terras públicas e colonização, em 19 do 
corrente mês, sob o nº 51, autorizando a Presidência a mandar abonar ao pároco da freguesia de 
São Pedro Apóstolo e ao Ver. Guilherme Roehr, administradores do pasto espiritual aos católicos 
da Colônia Blumenau, Teresópolis e Santa Isabel a mesma gratificação de 30.000 mensais aos 
pastores protestantes se abona para forragens para uma cavalgadura”. 
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2 DE JULHO 

 

 

1881 > O Coro misto “Gemischte Chor” festeja, com o concurso do Club Germânia, a sua fundação na 
casa de Júlio Baumgarten. 

1882 > Para o fundo escolar local foi representado no Teatro da vila a peça “Allzu Scharf machschartig” 
em um ato e a comédia, também em 1 ato, “Pikante Lokalnachrichten”. Depois houve baile. 
Entradas: homens 1$000 e senhoras: 500. 
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1908 > Anulado o concurso para escrivão de órfãos por não ter o concorrente Francisco Margarida 

prestado exame na forma legal. 
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 20 DE JULHO 

 

1821 > Tomaz Joaquim Pereira Valente toma posse do cargo de governador da Capitania de Santa 
Catarina. 

1910 > Reunem-se os comerciantes de manteiga de Blumenau, como fim de fundarem um Sindicato de 
Exportadores daquele produto. Presser expôs seu plano opinando pela fundação de uma 
Sociedade Anônima que tomaria a seu cargo a compra e a exportação do produto. O capital 
necessário seria de 120 contos, dos quais 80 deveriam ser subscritos pelo comércio de 
Blumenau. Na sede do Município constituir-se-ia o estabelecimento principal incumbido da 
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gerência e direção de negócios a cargo do sindicato. Houve quem sugerisse de se localizar esse 
estabelecimento perto da E. F. S. C. 

1881 > Depois de alguns dias de chuva, a temperatura baixou bruscamente. 
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 21 DE JULHO 

 

1907 > Inaugurada a estrada de Tijucas a Biguaçu. Com a inauguração desse trecho da estrada entre 
Itajaí e Florianópolis, ficou franco o trânsito de carros entre a capital do Estado e a divisa com 
Paraná. Até então esse trajeto só poderia ser feito a cavalo. 

1906 > Núncio Apostólico D. Júlio Tonti esteve em Rodeio. 

1881 > Intenso frio e geadas. O termômetro, às 7 da manhã, marcava 2° Reamur. 
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 22 DE JULHO 

 

1925 > Chega a Blumenau o primeiro ônibus que o Sr. Frederico Guilherme Busch Sênior encomendara 
para a projetada linha entre Blumenau e Áltona. 

1861 > Data deste dia a provisão de pároco da nova freguesia de São Pedro Apóstolo de Gaspar, passada 
a favor do Padre Alberto Francisco Gattone. 

1839 > David Canabarro, a frente dos guerrilheiros rio-grandense, e auxiliado por José Garibaldi e seus 
camaradas salvos do naufrágio do “Rio Pardo”, após pequeno combate em que os imperiais 
perderam 15 homens e deixaram 77 prisioneiros, tomam a Vila de Laguna. 
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1893 > Em sessão solene realizada na Câmara Municipal, presente grande multidão de povo, o Dr. 

Hercílio Pedro da Luz, foi aclamado Governador do Estado de Santa Catarina, tendo a Câmara 
logo prestado o devido juramento, sendo Blumenau escolhida para capital provisória do Estado. 
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 23 DE JULHO 

 

1861 > Foi solenemente instalada a freguesia de São Pedro Apóstolo de Gaspar. 

1857 > Chega com sua família a Blumenau, o Pastor Oswaldo Hesse. 

1872 > Os bugres matam o colono Schatz, no Alto Garcia. 

1892 > O Dr. Servílio José Gonçalves, chefe de Polícia do Estado, deixa esse cargo e retira-se para o Rio 
de Janeiro. 

1925> Chega a visita a Blumenau, o Cônsul Austríaco Antônio Restcheck. No dia seguinte houve, em sua 
honra, uma homenagem no salão do teatro Frohsinn. 
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1884 > O Padre Jacobs inaugura a Capela de Pomeranos. 
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24 DE JULHO 

 

1810 > Nomeação de Felício José Bitencourt para Alferes da 1ª Companhia de Infantaria de Milícias de 
Itapocoroi. 
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24 DE JULHO 

 

1880 > Chega a Blumenau, como imigrante, Bruno Hering, natural da Saxônia, em Hartha bei Waldheim, 
onde nascera a 3 de março de 1842. Bruno, juntamente com seu irmão Hermann Hering, fundou 
a fábrica de tecidos que é, hoje, um dos grandes empórios industriais de Santa Catarina, a 
Indústria Têxtil Companhia Hering. 

1877 > Marcos Konder Sênior, pai de Arno, Adolfo, Marcos e Victor Konder, casa-se em Itajaí com Dona 
Adelaide, filha do fazendeiro José Henriques Flôres, grande latifundiário no Vale do Itajaí. 
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25 DE JULHO 

 

1824 > É fundada a Colônia São Leopoldo, próxima a Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. 

1925 > O Grupo de Escoteiros realiza grande festival de poesias, cantos e uma comédia no Teatro 
Frohsin. 

1925 > Falece em Gaspar Alto Johanna Dorow, com 79 anos de idade. Imigrara em Blumenau em 1873. 

1909 > Colonos de Matador fundam ali uma Comunidade Evangélica. 
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26 DE JULHO 

 

1892 > O “Jornal do Comércio”, do Destêrro publica a sentença que absolveu José Maria Jacobs, vigário 
de Blumenau, no processo que contra o mesmo moveu Domônico Adami, de Rodeio. 

1928 > Promulgada nova Constituição do Estado, sendo que os Superintendestes passaram a 
denominarem-se Prefeitos. 
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26 DE JULHO 

 

1928 > É promulgada a nova constituição do Estado de Santa Catarina. 

1925 > Primeira sessão cinematográfica no Cine Busch. 

1925 > O novo ônibus da Empresa Busch, entre Blumenau e Áltona (Itoupava Seca) começa a fazer suas 
viagens regulares. A linha denominava-se de Auto-Bonde. A passagem custava 400 réis (4 
centavos). O horário era das 7 da manhã às 7 da noite, de hora em hora. 
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1925 > O “Hotel Boa Vista” inaugura novas instalações com churrascada, sauerkraut e salada de batatas. 

O Hotel Boa Vista era propriedade de Seifert e ficava onde está, atualmente, o Edifício 
Catarinense, à Rua 15 de Novembro. 
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27 DE JULHO 

 

1862 > Ancora no Porto de São Francisco a barca hamburguesa “Francklin” com 225 colonos, sendo que 
86 para Dona Francisca e o restante para Blumenau. 

1887 > O vapor “Progresso” traz 4 caixas contendo o relógio para a Igreja Evangélica. Custou na 
Alemanha, 1.400 marcos, ou 903$000. 
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28 DE JULHO 

 

1831 > Jerônimo Francisco Coelho, então capitão de Engenheiros, lança o número de estréia de “O 
CATHARINENSE”, o primeiro órgão da imprensa surgido em Santa Catarina (“A Imprensa em 
Santa Catarina”, pag. 3). 

1861 > O Padre Gattone, Vigário de Gaspar, publica, na Matriz, o decreto de criação da freguesia de 
Gaspar e instalou a respectiva Paróquia. 

1883 > No número desta data do “Blumenauer Zeitung”, o Sr. Victor Gaertner, na qualidade de Cônsul 
Alemão, publica um aviso que, no dia 7 de setembro deveria chegar a Itajaí a canhoneira alemã 
“Albatroz”, sob o comando do Cap. De Corveta Von Pavelsz e que, a bordo, se encontraria um 
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médico para exames dos que estivessem em idade de servir o exército alemão e residissem em 
Blumenau. 

1893 > Trava-se o “Combate do Morro do Aipim” em que voluntários blumenauenses fazem recuar para 
Itajaí um contingente da Polícia do Estado, sendo que este episódio foi um dos mais importantes 
acontecimentos da Revolução de 93 em Blumenau. (Ver livro do Centenário, pag 440). 

1894 > Pelo decreto 197, Blumenau foi elevada a categoria de cidade. 

1923 > Toma posse do cargo de Superintendente Municipal de Blumenau o Sr. Curt Hering, eleito em 
virtude do falecimento de Paulo Zimmermann. 
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28 DE JULHO 

 

1923 > Nomeou na ocasião, seus substitutos eventuais, Felippe Doerck e Reinoldo Anton. 

1925 > O Sr. Fritz Kessel pronuncia conferências no interior do Município acompanhadas por projeção 
luminosas. 

1886 > O secretário da Legação Prussiana, Theodoro de Brunsen, visita a colônia. 
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29 DE JULHO 

 

1906 > Desce sobre Blumenau densa nuvem de gafanhotos, como maior ainda não se havia visto. 
Calcula-se que ela cobria uma área de 8 km2, durando a sua passagem 6 horas. Os gafanhotos, 
afugentados por foguetes e tiros dirigiam-se para as regiões dos rios Velha e Garcia. 

1910 > Fundada a Companhia Blumenauense de Laticínios. Tinha por fim beneficiar a manteiga 
blumenauense pelos processos mais aperfeiçoados. 

1839 > Proclamação da Republica Juliana, na Vila de Laguna. 

1906 > Eleições para governador e vice-governador no estado de Santa Catarina. 
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29 DE JULHO 

 

1926 > Falece Reinoldo Anton, primeiro suplente do Superintendente Municipal de Blumenau. Era 
farmacêutico estabelecido à Rua 15 de Novembro. 

1883 > Com solenidades religiosas inaugura-se o harmônio da Igreja Protestante de Blumenau. 

1883 > É levado à cena nesta vila a comédia em 5 partes “Die Reise auf Gemeindschaftliche Kosten”, de 
Luiz Angely. 
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3 DE JULHO 

 

 

1925 > Os jornais locais noticiavam que haviam sido apanhados, na Colônia, especialmente na zona de 
italianos, filmes que se destinavam a ser exibidos no exterior, principalmente na Itália. 
Recomendava-se que esses filmes apresentassem somente motivos que não servissem de 
vergonha para Blumenau. Noticiava-se igualmente que o Sr. Frederico Guilherme Busch Júnior 
pretendia construir ao lado do Banco Sul do Brasil (atual residência do Sr. Busch Júnior) um 
cinema moderno e de grande capacidade. As plantas tinham sido feitas pelo engenheiro Meyer e 
estavam expostas na vitrina da Casa de Confecções da Sra. Cecília Busch Huber. 
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1883 > Em virtude de divergências com o pastor e outros membros da Comunidade Evangélica, J. F. 

Faust e Heinrich Koehler publicaram um aviso convidando interessados na fundação de uma 
nova comunidade evangélica para uma reunião a realizar-se a 15 de julho e onde seriam 
discutidos os estatutos etc. 

1909 >  Inaugurado o trecho da Estrada de Ferro Santa Catarina, entre Warnow e Aquidaban. 

1915 > O Bispo Diocesano de Santa Catarina faz uma visita solene a Blumenau, sendo recebido com 
grandes festas. De Gaspar a Blumenau veio pelo Vapor Gustavo. 

1881 >  Assembléia geral da “Turn-Verein” 
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30 DE JULHO 

 

1911 > Funda-se em Hammônia (hoje Ibirama) a Associação de Caridade Hammônia, com a finalidade de 
construir um Hospital. 

1815 > Em visita episcopal, a Capela de São João Batista de Itapocorói foi elevada a Curato. 
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30 DE JULHO 

 

1926 > Falece, no Rio de janeiro, o Ministro Lauro Muller. 

1925 > Chegam à visita a Blumenau o Dr. Victor Konder, Secretário da Fazenda do Estado e o Dr. 
Henrique Fontes, Diretor da Instrução Pública. 

1883 > Fortes geadas caem durante a noite, tendo aparecido, pela manhã, os quintais e pastos cobertos 
de denso lençol branco. 
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30 DE JULHO 

 

1926 > Falece, no Rio de janeiro, o Dr. Lauro Severiano Muller, governador de Santa Catarina, ministro 
de Estado por várias vezes e um dos brasileiros mais ilustres, natural de Itajaí, onde nascera a 8 
de novembro de 1863. 

1882 > Realiza-se eleição complementar para a Câmara de Vereadores de Blumenau em virtude de 
terem apenas 4 candidato obtido quociente na eleição de 1º deste mês. Foram eleitos nessa 
eleição: José Henrique Flôres, José Joaquim Gomes e Henrique Watson, os dois primeiros de 
Gaspar e o último da vila de Blumenau. Como suplentes foram eleitos Adão Schmitt (Gaspar) e 
Guilherme Scheffer (Blumenau). 



EFEMÉRIDES 

 
 
1882 > Na sociedade dos Atiradores, a Sociedade Theatral, faz representar as comédias em 1 ato 

“Wiezwei Tropfen Wasser” e “Ein Don Joan Wilhel. 

1884 > Falece Augusto Brockes, genro de Fritz Müller. 

1881 > No nº 31 do “Blumenauer Zeitung” aparece este anúncio: “Cuidado, os abaixo assinados avisam 
a todos que tem negócios a tratar com o pastor Jacobs que tenham cuidado para que não sejam 
tocados com palavras injuriosas e descomposturas. Até, o caminho parece que lhe pertence, pois 
o cocheiro foi proibido de passar pelo pastor Jacobs A. Schadrack, em nome de minha mulher e 
genro. 
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31 DE JULHO 

 

1873 > A lei provincial nº 694 eleva Blumenau à categoria de Freguesia sob a invocação de São Pedro 
Apóstolo de Blumenau, desmembrando-a da de São Pedro Apóstolo de Gaspar. 

1873 > Pela lei 693 foi criada a freguesia de São Luiz de Gonzaga de Brusque ficando o antigo núcleo de 
Itajaí e a Colônia Dom Pedro desmembrados do Município de Itajaí. 

1925 > O Professor Leonardt da início a uma série de conferências em que trata de assuntos 
transcendentais, como: “Que é a alma?” “Como a descobrimos” “Sonambulismo” etc. 
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31 DE JULHO 

 

1873 > Pela lei provincial nº 694, de 31 de julho, foi criada a freguesia de São Paulo Apóstolo de 
Blumenau, desmembrada da freguesia de Gaspar. 

1912 > É criada a paróquia de Luiz Alves. 

1881 > Assembléia Geral da Turn-Verein. 
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4 DE JULHO 

 

 

1925 > Reuniu-se, nesta cidade, a Conferência anual das igrejas evangélicas de Santa Catarina. No dia 
seguinte, ofício religioso na matriz evangélica, com prática pelo pastor Langbein, de Pomerode. A 
tarde reuniu-se a conferência, onde foram tratados e resolvidos assuntos de relevância para o 
credo. Foi eleito presidente da Confederação o Pastor Hohfeld, de Timbó. 

1925 > O ônibus postal do Sr. Carlos Bauer começou a fazer uma linha regular entre Blumenau e 
Massaranduba. 



EFEMÉRIDES 

 
 
1881 > O colono Schlegel, de Ilse, é gravemente ferido, num baile em sua residência, por Francisco 

Miranda Leite, vulgo lageano. Schlegel faleceu no dia seguinte e Chico lageano evadiu-se  
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5 DE JULHO 

 

 

1779 > Francisco de Barros Araújo Teixeira Homem, Brigadeiro, toma posse do Governo da Capitania de 
Santa Catarina, nele se conservando até 7 de junho de 1786. Foi um governo muito operoso. 

1925 > A Sociedade Teatral Frohsinn leva à cena a peça em três atos “Pension Scheller”. 

1870 > Por aviso desta data, do Presidente da Província, foi nomeado o agrimensor Emílio Odebrecht 
para continuar o serviço de estradas e topografias da Colônia, com a gratificação de 150$000 
mensais. 



EFEMÉRIDES 

 
 
 

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 



EFEMÉRIDES 

 
 

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. 



EFEMÉRIDES 

 
 
 

7 DE JULHO 

 

 

1883 > Em Rio do Texto sucedeu um fato que causou dolorosa impressão. O menor Paulo, de 16 anos de 
idade, filho do mestre carpinteiro Schubert fora a caça em companhia de dois irmãozinhos. 
Avistara uma jacutinga e, com a espingarda armada, pos-se-lhe no encalço. Ao saltar um tronco 
de árvore, caiu e a arma detonou, indo o projétil atingir o pobre rapaz. Paulo teve morte 
instantânea. Tanto mais foi lamentável este fato quanto a família de Paulo vinha sido vítima de 
constantes infelicidades. Havia alguns anos o velho Schubert estava completamente cego. A 



EFEMÉRIDES 

 
 

mulher morrera-lhe seis meses antes da desgraça que o feriu profundamente, arrancando-lhe o 
filho que o auxiliava a ganhar a vida. 

 



EFEMÉRIDES 

 
 
 

7 DE JULHO 

 

 

1892 > É promulgada a segunda constituição republicana do Estado de Santa Catarina. Entre os 
deputados que a subscreveram estavam Emanuel Pereira Liberato e Elesbão Pinto da Luz, o 
primeiro de Itajaí e o segundo de Blumenau. Dois anos depois Elesbão foi fuzilado na fortaleza de 
Santa Cruz. 

1882 > O subdelegado Guido Von Seckendorf, fez publicar o seguinte edital: “O Tenente honorário do 
Exército Imperial Guido Von Seckendorf, subdelegado de Polícia e primeiro suplente em exercício 
etc. Faz público que são ilegais e por conseguintes nulas todas as medições e demarcações feitas 



EFEMÉRIDES 

 
 

por Max Gloeden visto que o mesmo não é agrimensor, nem se acha autorizado para proceder a 
medição alguma, e constatando a este Juízo que o mesmo Gloeden tem abusado da ignorância 
de vários colonos fazendo medições no distrito de Pomerode e noutros, e recebido 
emolumentos por seu serviço ilegal e portanto criminoso, trata de proceder contra o mesmo 
Gloeden conforme as disposições criminais deste Império”. 

1884 > Falece, em Timbó, a esposa de Frederico Donner, um dos fundadores daquele atual Município. 

1872 >  Inaugurada a Igreja Evangélica de Badenfurt. 



EFEMÉRIDES 

 
 
 

07 DE JULHO 

 

 1892 > A Constituinte de 1892 promulga a Segunda Constituição do Estado de Santa Catarina. Assinaram 
a carta os constituintes: Eliseu Guilherme da Silva, Presidente, Luiz Nunes Pires e Fausto Augusto 
Werner, 1º e 2º secretários e os deputados: Alexandre Bayma, Ismael Pinto Ulisséia, Pedro de 
Alcântara Capistrano, Emanuel Pereira Liberati, Virgílio Varzea, Ten. João Nepumoceno Cesta, 
Ten. Sales Brasil, João Evangelista Leal, Ricardo Barbosa, Elesbão Pinto da Luz, Leopoldo Engelke, 
Carlos Kleine, Francisco Gonçalves da Silva Barreiros e Antônio de Castro Gandra. 

 

 



EFEMÉRIDES 

 
 
 

08 DE JULHO 

 

1882 > É fundada a Colônia Grão Pará em terras da Princesa Imperial Dona Isabel e de seu esposo Conde 
d’Eu, no município de Tubarão. O diretor da Colônia, C. M. S. Leslie residia em Tubarão. A 
primeira sede foi construída às margens do Rio Pequeno até 1886 quando foi transferida para a 
localidade de Orleães, à margem de Tubarão. A maior parte do território da Colônia Grão Pará 
faz hoje parte do município de Orleães.  

1852 > Deu-se começo à picada que, partindo do Ribeirão da Velha seguia para Salto Weissbach, 
acompanhando a margem direita do Itajaí Açu, numa extensão de 7 quilômetros. Essa picada foi 
o primitivo traçado da atual Rua São Paulo até além da ponte do Salto. 



EFEMÉRIDES 

 
 
 

1927 > Falece, em Encruzilhada, Aleandro Lenzi, antigo conselheiro Municipal. 

1793 > Toma posse, interinamente, do Governo da Capitania de Santa Catarina João Alberto de Miranda 
Ribeiro. Faleceu na cidade do Destêrro em 19 de janeiro de 1850. 

 

 



EFEMÉRIDES 

 
 
 

08 DE JULHO 

 

1932 > Começa a funcionar o Hospital de Timbó, sob a direção do médico Dr. Meinrado Frick. 

1883 > Reune-se, em sessão, a Cultur-Verei, tratando de vários assuntos de interesse agrícola da 
Colônia. 

1904 > Eduardo Schubert, condenado em 1º de março, pelo júri de Blumenau a 6 anos de prisão, em 1º 
de março de 1895, foi indultado por decreto desta data, em regozijo da sentença do supremo 
Tribunal Federal, de 6 do corrente mês (7/1904) que deu ganho de causa a Santa Catarina na 
questão de limites contra o Paraná. 



EFEMÉRIDES 

 
 
1905 > Decreto 243, que dá nova divisão aos t. distritos do Comissariado de Terras. O 3º com sede em 

Blumenau abrangia este, São Francisco, Joinville e São Bento. 
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