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1 DE JUNHO 

1900 > A ponta dos trilhos da Estrada de Ferro Santa Catarina alcança a estação de Diamante. 

1881 > Chegam ao atual Porto União – União da Vitória, 24 colonos alemães, contratados pelo Coronel 
Amazonas de Araujo Marcondes, que os foi receber em Joinville, onde os mesmos haviam 
aportado juntamente com outros, destinados à colônia D. Francisca. Fizeram a viagem de 
Joinville a Rio Negro, parte a pé e parte a cavalo. De Rio Negro em diante a viagem foi feita pelo 
rio Iguassú em duas grandes lanchas. Naquele tempo, Porto União não contava mais de 25 casas. 
Depois que, em 1882 o pequeno vapor “Cruzeiro” passou a fazer viagens regulares e mais 
cômodas entre Rio Negro e Porto União, esta povoação começou a progredir. 

1927 > É reorganizado, em Blumenau, o Tiro de Guerra 475. 
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1928 > É inaugurada a linha postal diária entre Blumenau e a capital do estado, via Itajaí e Tijucas. 
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1 DE JUNHO 

1908 > Virgílio Várzea visita Blumenau. Veio como representante da Liga Marítima Brasileira. Perante 
grande assistência, pronunciou uma conferência no Hotel Frohsinn, recolhendo fundos para 
aquela Liga. 
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10 DE JUNHO 

1879 > A diretoria da Colônia Blumenau trata com José Beje de Siqueira e seus genros José Antônio da 
Cruz e Antônio Bernardo o arrendamento, por três anos consecutivos de uma área de 25.000 m2 
para cada um, na margem esquerda da Barra do Itajaí do Sul, com direito de preferência de 
compra de lotes urbanos e rurais na futura povoação de Humaitá (futura Rio do Sul). José de 
Siqueira foi encarregado da passagem de passageiros na Barra do Rio do Sul, pelo prazo também 
de 3 anos, podendo cobrar: por animal de sela, na balsa ou canoa, 60 réis, um cargueiro, com ou 
sem carga, 100 réis e tropas, passando a madrinha a nado, 500 réis. A passagem de pedestres 
era gratuita. 
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11 DE JUNHO 

1829 > O presidente da província, Francisco Albuquerque e Melo dá o nome de São Pedro de Alcântara à 
colônia de alemães no município de S. José, em homenagem à família imperial. 

1859 > Tendo declarado perante o juiz de paz de Itajaí querer ser cidadão brasileiro, Vitor von Gilsa, 
natural da Alemanha, solteiro, residente na colônia Blumenau, presta, nesta data o competente 
juramento perante a Câmara de P. Belo. 

1891 >  É assinada a Constituição republicana do Estado de Santa Catarina. 
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12 DE JUNHO 

1874 > Por ato desta data é nomeado, interinamente, para exercer as funções de Professor Público de 
Blumenau, em substituição ao falecido professor Victor Von Gilsa, o Sr. Antônio Hartwig von 
Hartental. 

1923 > Visita Rodeio o capitão tenente Luigi Zeghetti, representante da Sociedade “Itálica Geus”, o qual 
visita a escola paroquial e publica no “O Escudo” uma declaração, elogiando os esforços dos 
franciscanos na preservação da língua italiana entre os filhos dos colonos. 

1883 >  Nas disposições gerais do Orçamento para a província, por lei desta data, consta o seguinte que 
deveria ser pago: “a José Mendes da Costa Rodrigues (Ver trabalho do Prof. José Ferreira da Silva 
“Itajaí, a fundação e o fundador” pelo aluguel da casa de sua propriedade na freguesia de Porto 
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Belo, para servir de cadeia, quartel e sala de audiência, durante os meses de 1881, assim como 
de 1º de janeiro a último de junho de 1882, a quantia de 90$000 (noventa mil réis). Nessa 
mesma data e no mesmo orçamento foi autorizado o presidente a auxiliar com 1 conto de réis as 
obras da matriz de Itapocu. Ainda na mesma data e no mesmo orçamento foi consignada uma 
verba de 1 conto de réis para “as obras da estrada que confina com o rio Piçarras, na freguesia 
da Penha de Itapocóroi. 
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12 DE JUNHO 

1912 > Frederico Boehm é reconhecido como encarregado do Consulado alemão durante a ausência do 
Sr. J. Salinger. 

1913 > O decreto nº 733 cria uma escola em Ascurra. 
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13 DE JUNHO 

1943 > Funda-se em Indaial, a Sociedade Beneficente “Hospital Beatriz Ramos”. 

1854 > O presidente da Província, João José Coutinho, por ato desta data, nomeia Ferdinando 
Ostermann primeiro professor público da Colônia Blumenau. Na mesma data é declarado 
cidadão brasileiro por carta desta data, registrada na Câmara de P. Belo a 22 de junho, data em 
que prestou o juramento do estilo. 

1892 >  Em Joinville, é fundado o “Corpo de Bombeiros Voluntários de  Joinville” por um grupo de moços 
convocados por Frederico Hudler, os quais, reunidos no salão Berner, resolveram essa fundação. 
O primeiro comandante foi Victor Müller. 
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1919 > Descontentes com o lançamento do imposto territorial rural, colonos de Indaial se reúnem em 

frente da Coletoria Estadual em atitude hostil. O Coletor Clodoaldo Machado da Luz tentou 
embarcar no trem para dar parte às autoridades de Blumenau, no que foi impedido por 
populares que conduzindo-no à Coletoria fizeram-no alterar os lançamentos de acordo com a 
opinião de cada um. Ciente do ocorrido o Secretário da Fazenda, Sr. Adolfo Konder, seguiu para 
aquela localidade. Com as providências que tomou a situação foi normalizada, mas para grantir a 
autoridade do fiscal, o governo do Estado mandou para aquela localidade um destacamento da 
polícia militar. 
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14 DE JUNHO 

1878 > Chegam à visita à Colônia Blumenau o Presidente da Província, Dr. Lourenço Cavalcanti de 
Albuquerque e o inspetor da Tesouraria Fábio Alexandrino dos Reis Quadros e que aqui se 
demoram em fiscalização até 19. 

1892 > Instalou-se a nova Assembléia Legislativa Catarinense que elegeu governador do Estado o 
Coronel Eliseu Guilherme  da Silva. 

1892 > Eleito pela Assembléia Legislativa Constituinte de 1892, assume o Governo do Estado o Tenente 
Manoel Joaquim Machado. 
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15 DE JUNHO 

1888 > José Henrique Flores Filho, membro da Câmara Municipal de Blumenau, toma posse do Cargo de 
Coletor das Rendas Provinciais, para o qual fora nomeado. 
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15 DE JUNHO 

1930 > Foi criada a paróquia católica de Presidente Getúlio, antiga Nova Breslau, confiada aos padres 
salesianos. Seu primeiro vigário foi o Padre Francisco Eigmann. 

1853 > Chega à Colônia Blumenau mais uma leva de mais 12 imigrantes alemães. 
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16 DE JUNHO 

1836 > É sancionada a Lei Provincial de Colonização, que teve grande influência na colonização e 
povoamento da província catarinense. 

1892 >  O Padre José Maria Jacobs, doente e alquebrado, deixa Blumenau a bordo do “Progresso”, com 
destino ao Rio de Janeiro, onde faleceu, a 1º de agosto, atacado de febre amarela. Tendo 
entregado a direção da paróquia de Blumenau aos padres Franciscanos que pouco antes haviam 
se estabelecido em Teresópolis ( SC), o padre José Maria Jacobs, 1º vigário de Blumenau, seguiu 
para o Rio onde faleceu no hospital da Gambôa. 

1883 >  O “Blumenauer Zeitung” de 16 de junho de 1883 publica:”Segundo ouvimos, a montagem das 
máquinas da fiação dos senhores Karsten, Hadlich e Röder já está de tal forma adiantada que, 



EFEMÉRIDES 

 
 

em poucas semanas, a fábrica poderá começar a funcionar. Algumas peças quebradas, que aqui 
podem ser refeitas, obrigaram um retardamento na montagem. Um bom sinal representa o fato 
de terem os empresários comprado já algumas centenas de algodão aqui produzido e a 
construção da fábrica virá certamente dar grande impulso à cultura do algodão entre nós”. 

1853 >  O Dr. Blumenau passa a escritura do lote nº 11, do Garcia, ao Sr. Andréas Klinger e sua mulher 
Auguste. 
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18 DE JUNHO 

1928 > Inauguração dos novos sinos da matriz de Blumenau, comprados por Frei Gabriel. Pesam 2.988 
quilos e custaram Rs$ 9.490$000. 

1928 >  Novamente sobem águas do Itajaí, chegando a 11,80 metros acima do nível normal. 
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19 DE JUNHO 

1846 > O veleiro “Johannes”, no qual viajava o Dr. Blumenau, chega ao porto de Rio Grande. 

1932 >  Inaugurou-se a igreja Evangélica de Salto Weisbach. 
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2 DE JUNHO 

1878 > Realiza-se, na Igreja Matriz, com grande solenidade, o ato da instalação da Freguesia de São 
Paulo Apóstolo de Blumenau. 

1909 >  Chega a Blumenau o Dr. Pedro Emílio Gomes da Silva, médico do 55º Batalhão de Caçadores que 
aqui permaneceu até junho do ano seguinte, quando foi transferido para o Rio de Janeiro. 
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2 DE JUNHO 

1878 > Solene instalação da paróquia e posse do primeiro vigário, Padre José Maria Jacobs. 

1923 >  Dom Joaquim, bispo de Florianópolis, chega a Blumenau em visita pastoral. É recebido no porto 
com grandes festas. No domingo seguinte, no salão Holetz, os colégios S. Antônio e Sagrada 
Família organizam um festival em sua honra. Permaneceu vários dias na Paróquia, tendo 
presidido as festividades em honra de S. Antônio, tendo celebrado pontifical, com prática por S. 
Revma. 

 



EFEMÉRIDES 

 
 
 

20 DE JUNHO 

1830 > Nasce, na cidade de Ruembeck, na Alemanha, o Sr. Ferdinand Schrader, pai do futuro prefeito de 
Blumenau, Alvin Schrader e fundador de grande firma comercial que ainda hoje existe. 

1928 > O ex–rei da Saxônia, Frederico Augusto, visita a cidade de Blumenau, recebendo grande 
manifestação do povo e das autoridades. 
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21 DE JUNHO 

1879 > Chega a Blumenau o subdelegado, Tenente Diogo Garcez Palha. Viera em virtude de inquietação 
na Colônia pelas ameaças feitas à Diretoria por colonos localizados em Riachuelo que 
reclamavam pagamento de maiores diárias, nova localização, combate à malária reinante na 
região, etc. 

1958 > A lei 348, desta data, cria o Município de Pouso Redondo, desmembrado do de Rio do Sul. 
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21 DE JUNHO 

1930 > É inaugurado o sistema de iluminação elétrica de Presidente Getúlio, ex-nova Breslau. 

1930 > Inaugura-se em Rio do Sul a torrefação de café do Sr. Walter Probst, a primeira indústria movida 
à eletricidade no então distrito de Bela Aliança. A inauguração foi feita com um coquetel a quem 
estiveram presentes Júlio Odebrecht, juiz distrital, Felix Odebrecht, coletor federal, Oscar 
Kirsten, subdelegado, Júlio Rouseng, Dante Pellizzetti, Saturnino Fernandes, telegrafista, Oto 
Demarchi, redator do “O Agricultor” e outras pessoas de destaque. 
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22 DE JUNHO 

1928 > O General Sezefredo Passos, ministro da Guerra chega em visita a Blumenau, aí demorando 
algumas horas. 
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24 DE JUNHO 

1923 > Em virtude do falecimento do Superintendente Paulo Zimmermann, ocorrido a 9 de maio, realiza-
se eleição para novo governador do Município, tendo sido eleito o Sr. Curt Hering. 

1918 >  Pela manhã falece vítima de uma apoplexia, o Sr. Bruno Hering, com 81 anos de idade. Foi um 
dos fundadores da Companhia Hering. 
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25 DE JUNHO 

1852 > Blumenau envia ao Governo Imperial o seu segundo relatório sobre o desenvolvimento da sua 
colônia. 

1906 >  O pastor Faulhaber comunica à diretoria da Comunidade Evangélica a sua remoção para Berlim. 
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26 DE JUNHO 

1840 > Antero José Ferreira de Brito toma do governo da Capitania de Santa Catarina (até 26 de 
dezembro de 1848). 
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27 DE JUNHO 

1883 > Realiza-se a segunda Sessão do Tribunal do Juri. 
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28 DE JUNHO 

1923 > Toma posse do cargo de Prefeito Municipal o Sr. Curt Hering, eleito a 24 de junho, na vaga aberta 
com o falecimento do Superintendente Paulo Zimmermann. 

1941 > Assume o exercício do cargo de Prefeito Municipal o Dr. Afonso Rabe, em substituição ao Sr. José 
Ferreira da Silva. 
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29 DE JUNHO 

1930 > Foi solenemente instalado o distrito de Arrozal, criado com a fusão dos distritos de Rodeio e 
Ascurra. 

1885 > É solenemente inaugurada a nova igreja de São Pedro Apóstolo de Gaspar, planejada pelo 
engenheiro Henrique Krohberger e mandada construir pelo Padre Henrique Matz. 

1926 >  Falece Luiz Abry, prócer político blumenauense, que foi deputado estadual, tabelião, etc. 

1857 > Chega a Blumenau, acompanhado de sua esposa Ida e de seus filhos Jorge e Maria, o Pastor 
Oswaldo Hesse, contratado para servir de Pastor da Comunidade de Blumenau. 
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1850 > Inauguração da primitiva capela de Belchior Baixo, dedicada a S. Pedro Apóstolo, início da 

freguesia de Gaspar. 
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3 DE JUNHO 

1900 > As pontas dos trilhos da Estrada de Ferro Santa Catarina alcançam a estação de Ascurra. 

1879 >  Benção solene da capela de Nossa Senhora das Dores, de Rodeio. 

1852 >  Chega a Blumenau, como imigrante, Ferdinando Ostermann que foi o primeiro professor público 
de Blumenau. 

1805 >  O Dr. Luiz Maurício da Silveira toma posse do cargo de governador de Santa Catarina. Até 16 de 
agosto de 1817. 

1852 >  Dão entrada na colônia Blumenau, recém fundada, os imigrantes alemães Rodolfo Keiner, de 23 
anos tecelão, Guido Von Seckendorff, de 21 anos, militar e Fernando Ostermann, de 26 anos, 
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professor, todos solteiros. O primeiro, Keiner, morreu afogado no Itajaí a 11 de dezembro deste 
mesmo ano de 1852. Seckendorff foi um dos voluntários que em 1865 seguiram a guerra do 
Paraguai. Ostermann morreu alguns anos depois no exercício do cargo de professor público, 
aliás, o primeiro professor público de Blumenau. Há uma escola pública municipal com seu 
nome. 

1860 > Chegam as primeiras 40 famílias alemãs para a colônia Teresópolis, fundada pelo presidente 
Araujo Brusque, próximo à colônia S. Isabel, na estrada de Lages. 
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30 DE JUNHO 

1942> O Banco Agrícola e Comercial de Blumenau é incorporado ao Banco Indústria e Comércio de Santa 
Catarina S/A, INCO. 

1890 > Por decreto desta data foi anexado ao ofício de Escrivão de Órfãos e ausentes da Comarca de 
Blumenau o de Tabelião de Notas, formando um único ofício de Tabelião Público, Judicial e 
Notas. Esse decreto foi revogado dois anos depois. 
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4 DE JUNHO 

1899 >  Foi consagrada a igreja matriz de Rodeio, cuja construção foi iniciada em 1897. O templo tem 35 
metros por 15 metros, com 3 naves. O altar mor foi feito com 40 qualidades diferentes de 
madeiras. 
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4 DE JUNHO 

1908 >  O Dr. José Bonifácio Cunha embarca, no porto de Itajaí, com destino à Europa, onde vai ocupar o 
cargo de Comissário da Missão Brasileira de Propaganda no estrangeiro. Seguiu com família, 
tomando, em Itajaí, o vapor “Vitória”, com destino ao Rio. 
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5 DE JUNHO 

1924 > O Conselho Municipal de Blumenau autoriza o Superintendente a contrair um empréstimo de 150 
contos de réis para serem aplicados em obras públicas. Nessa mesma data o Superintendente é 
autorizado a mandar proceder à numeração das casas do perímetro urbano. 
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6 DE JUNHO 

1897 >  Foi inaugurada a igreja evangélica de Warnow. 
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7 DE JUNHO 

1879 >  Benção da Capela de Pomeranos, dedicada a Santo Antônio. 

1786 > Toma posse do cargo de governador interino da Capitania de Santa Catarina, o sargento – mor 
José Pereira Pinto. Governou até 17 de janeiro de 1791. Foi um governador muito eficiente. 

1897 >  É fundada a sede da colônia Hansa – Humbold, de que se originou a atual cidade Corupá. 

1892 >  Lançamento da pedra fundamental do novo edifício de 2 andares destinado à Escola Nova (atual 
Biblioteca Municipal). 
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8 DE JUNHO 

1893 > Hercílio Luz e seus companheiros, que haviam sido presos pelo governo do Tenente Machado, 
regressam a Blumenau, onde tiveram ruidosa e entusiástica recepção. 

1883 > Orçamento, aprovado por lei desta data, da província, autoriza a Câmara de Itajaí a dispensar, no 
exercício de 1883/84 o montante de sua arrecadação, 11.242$000, da seguinte forma: 
funcionários Cr$ 1.200,00; exação ao procurador, Cr$ 600,00; expediente Cr$ 30,00; expediente 
do júri e serviço militar Cr$ 100,00; dívida passiva e custas, sendo Cr$ 500,00 ao credor Luíz 
Fortunato Mendes Cr$ 600,00; eventuais, 100,00; alimentação de presos pobres Cr$ 500,00; com 
enterros de pobres Cr$ 150,00; vencimentos ao ex - procurador Manoel José Moreira Máximo 
Cr$ 462,00; com obras públicas Cr$ 7.500,00. Blumenau, nesse mesmo exercício, orçava a sua 
despesa no montante da receita de Cr$ 6.400,00, assim distribuídos: funcionários Cr$ 920,00; 
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expediente Cr$ 300,00; expediente do júri e alistamento militar Cr$ 80,00; obras públicas Cr$ 
3.000,00; exação Cr$ 1.300,00; eventuais Cr$ 200,00; presos pobres Cr$ 500,00; enterramento 
de indigentes Cr$ 100,00. 

1928 >  Enchente do rio Itajaí - Açu que, em Blumenau subiu a 9,5 metros acima do nível normal. 

1920 > Explode um movimento grevista nesta cidade chefiados pelos anarquistas Fritz Koch e Georg 
Sterneck. A greve teve por causa a diminuição de dois operários da Empresa Industrial Garcia. 

1890 >  Toma posse o primeiro pastor protestante de Indaial, Heinrich Ehrich. 

1908 >Teodoro Carlos Schoepping, Romualdo Silveira, João Francisco Caiya e Paulo Ziendien são 
nomeados subcomissário e suplentes do comissário de polícia do distrito de Gaspar. 
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9 DE JUNHO 

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