
EFEMÉRIDES 

 
 
 

 1 DE NOVEMBRO 

 

1898 > Eugênio Fouquet assume as funções de redator do “Der Urwaldsbote’, cargo que ocupou até 
aposentar-se. 

 1903 > Chega a Blumenau, João Paulo de Souza Vasconcelos, o novo promotor público. 

 



EFEMÉRIDES 

 
 
 

 10 DE NOVEMBRO 

 

1865 > Por decreto imperial desta data foi autorizada a construção do templo evangélico de Blumenau e 
da igreja católica de Blumenau. 

 

 



EFEMÉRIDES 

 
 
 

 11 DE NOVEMBRO 

 

1879 > Cornélius Murphy, colono irlandês, que se estabelecera na Itoupava, foi, à noite, atacado e 
gravemente ferido por uma onça, quando dormia em seu rancho. A fera metera uma pata 
através das largas frestas do rancho e pilhou o colono de surpresa. Recolhido ao Hospital da 
Colônia, não suportou os ferimentos, vindo a falecer a 10 de novembro, sendo sepultado a 11. O 
Dr. Blumenau oficiou ao Presidente da Província comunicando o fato e noticiando a remessa de 
meios para prevenir novos ataques de feras. 



EFEMÉRIDES 

 
 
1812 > Em Freyburg, sobre o Unstrut, Alemanha, nasce Reinoldo Freygang, emigrado em Blumenau a 22 

de agosto de 1864, primeiramente professor no Rio do Texto, e depois, desde março de 1868, 
empregado na direção da Colônia. 

 

 



EFEMÉRIDES 

 
 
 

 12 DE NOVEMBRO 

 

1857 > Chega à Colônia Dona Francisca o Padre Carlos Boegershausen que ali permaneceu como  
professor e cura almas até a sua morte a 12 de dezembro de 1906, com 50 anos de sacerdócio e 
49 de vigário da paróquia de São Francisco Xavier de Joinville. O Padre Carlos também atendia 
aos católicos de Blumenau nos primeiros anos da Colônia. 

1891 > O Dr. Júlio de Castilhos é deposto do cargo de Presidente do Estado do Rio Grande do Sul. 

1899 > Toma posse do cargo de pastor da Comunidade evangélica de Indaial, o pastor Max Ziegel. 

 



EFEMÉRIDES 

 
 
 

 13 DE NOVEMBRO 

 

1945 > Assume o exercício do cargo de Prefeito Municipal, em substituição do Sr. Alfredo Campos, o Sr. 
Frederico Guilherme Busch Jr. 

1927 > Frei Gabriel Zimmer benze a pedra fundamental da capela de Texto Salto. 

1908 > O decreto estadual nº 409, desta mesma data, aprova os estudos definitivos das 1ª e 2ª seções e 
parte da 3ª para a construção da Estrada de Ferro Santa Catarina. 

 



EFEMÉRIDES 

 
 
 

 15 DE NOVEMBRO 

 

1926 > Assume o cargo de Ministro da Viação e Obras Públicas do Governo da República, o Dr. Victor 
Konder, presidente da Câmara Municipal de Blumenau. 

1921 > Inauguração a iluminação elétrica de Rodeio, produzida na “Usina e Luz e Força”, construída pelo 
engenheiro Siegfried Ehrenberg. 

 



EFEMÉRIDES 

 
 
 

 15 DE NOVEMBRO 

 

1926 > Assume a Presidência da República o Dr. Washington Luiz Pereira de Souza. De seu governo 
faziam parte três ministros catarinenses: General Nestor Sezefredo dos Passos, ministro da 
Guerra, Contra almirante Arnaldo Pinto da Luz, ministro da Marinha e Victor Konder, Ministro da 
Viação. 

 



EFEMÉRIDES 

 
 
 

 16 DE NOVEMBRO 

 

1913 > Em virtude da inauguração do Grupo Escolar Luiz Delfino, foram extintas todas as escolas 
públicas da cidade de Blumenau. O citado grupo foi fundado no dia 31 de dezembro de 1913. 

 



EFEMÉRIDES 

 
 
 

 17 DE NOVEMBRO 

 

1855 > Começa a chover em todo Vale do Itajaí, provocando às águas a grande enchente que causou 
prejuízos à nascente colônia do Dr. Blumenau. Este perdeu a casinha que possuía e foi arrastada 
rio abaixo, pela fúria das águas. 

1865 > Dá-se começo ao preparo do terreno em que se construiria o templo da Colônia Blumenau. 

 



EFEMÉRIDES 

 
 
 

 17 DE NOVEMBRO 

 

1889 > Confirmadas as notícias sobre a proclamação da República, uma junta Governativa, composta do 
Coronel João Batista do Rêgo Barros, comandante do 25º Batalhão de Infantaria, dr. Alexandre 
Marcelino Bayma, médico militar e do farmacêutico Raulino Horn, assume o governo do Estado 
de Santa Catarina, em substituição ao seu último presidente sob regime monárquico, Dr. Luiz 
Alves de Oliveira Belo. 



EFEMÉRIDES 

 
 
 

 18 DE NOVEMBRO 

 

1889 > Promovida por um cabo do 25º Batalhão de Infantaria do Destêrro houve uma tentativa de 
motim, contra a República. Esse cabo, de nome Cândido Pedro Duarte, com 42 praças do mesmo 
Batalhão, obrigou a Banda de Música, que regressava de uma solenidade no Clube Esteves 
Júnior, a empunhar a Bandeira do Império, saindo em passeata pelas ruas do Destêrro, dando 
vivas à Monarquia e morras à República. A oficialidade do Batalhão, entretanto, com outros 
inferiores e soldados, dominou o motim, depois de curta resistência. Houve um morto e alguns 
feridos. 



EFEMÉRIDES 

 
 
 

 2 DE NOVEMBRO 

 

1880> A Comissão de engenheiros, chefiada pelo engenheiro Joaquim Rodrigues Antunes, chega a 
Blumenau. Esse engenheiro casou-se, mais tarde, com uma filha de Guilherme Friedenreich. 

 1921 > Falece no Hospital Municipal o Dr. Hugo Geush, que se notabilizou pela campanha em prol da 
pacificação dos indígenas do Vale do Itajaí. 

 



EFEMÉRIDES 

 
 
 

 20 DE NOVEMBRO 

 

1892 > Foram realizadas as eleições para Intendência Municipal de Blumenau, nas quais os republicanos 
infligiram retumbante derrota aos liberais que estavam no governo. 

1921 > Inaugura-se a torre do templo evangélico de Indaial. 



EFEMÉRIDES 

 
 
 

 22 DE NOVEMBRO 

 

1874 > O Vapor “São Lourenço” que recentemente havia iniciado suas viagens costeiras, sobe o Rio Itajaí 
Açu e, pela primeira vez vem até Gaspar, não tendo podido chegar a Blumenau em virtude do 
nível muito baixo das águas do Itajaí. 

 



EFEMÉRIDES 

 
 
 

 23 DE NOVEMBRO 

 

1878 > Em ofício desta data, o Dr. Blumenau informa favoravelmente o pedido do Presidente da 
Província a respeito de uma solicitação do Vigário Padre Jacobs ao Governo Imperial requerendo 
uma ajuda de custo. O Dr. Blumenau elogia o zelo e dedicação do Vigário que visitava 
regularmente, as mais longínquas capelas da paróquia, pagando do próprio bolso uma 
cavalgadura e um agregado e que só recebia dos colonos pelos casamentos e batizados taxa 
muito reduzida, e que, portanto, merecia o auxílio pedido. 

1869 > O Dr. Blumenau regressa da Alemanha em companhia de sua esposa e assume a direção da 
Colônia. 



EFEMÉRIDES 

 
 
 

 23 DE NOVEMBRO 

 

1947 > Realizam-se as eleições para Prefeito Municipal de Blumenau, disputando o cargo três 
candidatos: Victor Hering, pelo Partido Social Democrata, Frederico Busch Júnior, pela União 
Democrática Nacional e Domingos Borba, pelo Partido Trabalhista Brasileiro. Venceu Frederico 
Guilherme Busch Jr.  

1869 > Depois de longas férias na Alemanha, onde casara, regressa à sua Colônia, à margem do Itajaí, o 
Dr. Hermann Blumenau, acompanhado da esposa e de um filhinho. 

1926 > Sobrevoa Blumenau o hidroavião Dornier Waal, conduzindo a bordo o ex-ministro alemão 
Luther. Esse avião foi o primeiro engenho aéreo que sobrevoou a nossa cidade. 



EFEMÉRIDES 

 
 
1869 > Regressa da Alemanha, casado, o Dr. Blumenau numa terça-feira. 

 

 



EFEMÉRIDES 

 
 
 

 24 DE NOVEMBRO 

 

1889 > O marechal Deodoro da Fonseca, primeiro presidente da República nomeia o 2º Tenente Lauro 
Severiano Muller, para governador do Estado de Santa Catarina. 

 



EFEMÉRIDES 

 
 
 

 24 DE NOVEMBRO 

 

1908 > Os moradores do Rio do Sul enviam uma petição ao Presidente da Câmara de Blumenau pedindo 
providências contra os bugres que, a 17 deste mês haviam atacado Carlos Basílio Correa e sua 
mulher quando trabalhavam na roça, próximos à sua residência no Rio do Oeste. 

 



EFEMÉRIDES 

 
 
 

 25 DE NOVEMBRO 

 

1879 > Após um profícuo apostolado de quase 23 anos seguidos, falece em Blumenau o seu pastor 
protestante, Ver. Oswaldo Hesse. 

1943 > É lançada a pedra fundamental da construção do novo edifício para o Hospital, visto estar já 
quase em ruínas. 

1869 > Chegando ao Rio de Janeiro, vindo da Alemanha, onde fora contratada Cura para a Colônia 
Blumenau, o Padre Guilherme Roemer apresenta-se ao Ministério da Agricultura, onde recebe 
instruções para o exercício do cargo que assumiria a 11 de dezembro, seguinte. 



EFEMÉRIDES 

 
 
 

 25 DE NOVEMBRO 

 

1889 > A Câmara Municipal de Blumenau, em memorável sessão presidida por Gustavo Salinger, adere à 
República, que havia sido proclamada no Rio, a 15 de novembro. 

 



EFEMÉRIDES 

 
 
 

 26 DE NOVEMBRO 

 

1865 > O contingente de Voluntários da Pátria de Blumenau e de outras colônias alemãs seguem para 
Montevidéu, juntamente com o 9º Batalhão de Voluntários e outras tropas, a bordo dos navios 
“Isabel”, “Jaguaribe” e “São Miguel”, deixando Destêrro neste dia. Seguiam sob o comando geral 
do Major Magalhães Castro. Antes da partida foi rezada missa e abençoado o estandarte do 9º 
Batalhão de Voluntários. 

 



EFEMÉRIDES 

 
 
 

 27 DE NOVEMBRO 

 

1878 > O engenheiro Henrique Krohberger chega a Blumenau, de regresso da viagem de exploração do 
caminho para Curitibano, para a qual partira de Blumenau a 31 de outubro, anterior. 

 



EFEMÉRIDES 

 
 
 

 28 DE NOVEMBRO 

 

1937 > Um golpe de Estado dissolve o Congresso e as Assembléias legislativas do Estado e, bem assim, 
as Câmaras Municipais. 

 



EFEMÉRIDES 

 
 
 

 29 DE NOVEMBRO 

 

1852 > Nasce a segunda criança blumenauense: Luis Seifert. 

 



EFEMÉRIDES 

 
 
 

 3 DE NOVEMBRO 

 

1891 > Deodoro, incompatibilizado com o Congresso Nacional, num golpe de Estado, dissolve o mesmo 
Congresso. 

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

 



EFEMÉRIDES 

 
 
 

 30 DE NOVEMBRO 

 

1877 > Foi dissolvida, nesta data, a Comissão encarregada das Obras da Estrada para Curitibanos, de que 
fora Diretor e engenheiro João Maria de Almeida Portugal, que nomeado em 11 de janeiro de 
1875 aqui chegara em março do mesmo ano. 

1878 > O Dr. João Maria de Almeida Portugal, chefe da Comissão de Medições de lotes da Colônia 
Blumenau é dispensado dessas funções.  

 



EFEMÉRIDES 

 
 
 

 30 DE NOVEMBRO 

 

1917 > Dom Agostinho Benassi, bispo de Niterói, confere as ordens sacerdotais a Frei Daniel Hostim 
que, em agosto de 1929 foi nomeado bispo de Lajes. 

1908 > Leopoldo Zimmermann exonerado do cargo de 1º suplente do comissário de Polícia em 
Blumenau. 

 



EFEMÉRIDES 

 
 
 

 5 DE NOVEMBRO 

 

1953 > Foi inaugurada a Igreja Evangélica de Rio do Sul, cuja planta fora feita pelo arquiteto Meinicke de 
Blumenau. 

 1926 > O Cel. Leonel Rocha, com suas forças invadem o Estado, pelo Peperi-Guaçu vinda da Argentina e 
a 7 chega a Mondaí. Tendo a 24 tomado S. Joaquim, depois de ter sofrido derrota infligida pelas 
forças do Cel. Eliziário Paim em Campos Novos. 

 



EFEMÉRIDES 

 
 
 

 6 DE NOVEMBRO 

 

1927 > Grande enchente do Itajaí inunda parte da cidade de Blumenau, causando grandes prejuízos. 

  

 



EFEMÉRIDES 

 
 
 

 8 DE NOVEMBRO 

 

1873 > Falece o professor público da Colônia Blumenau, capitão Victor Von Gilsa que, em 1865, 
interrompera, por algum tempo, o seu magistério para comandar o Batalhão dos Voluntários da 
Pátria que, de Blumenau foram combater nos campos do Paraguai. 

1863 > Nasce em Itajaí, Lauro Severino Muller. 

1905 > Foi nomeado para escrivão de paz de Gaspar o Sr. Antônio Schneider. 

  

 



EFEMÉRIDES 

 
 
 

 9 DE NOVEMBRO 

 

1855 > Em seu engenho de serrar madeiras, que estava sendo construído no Itajaí Açu, Paulo Keller, um 
dos colonos fundadores de Blumenau, é atacado pelos bugres. Estes, além de feri-lo gravemente, 
matam-lhe dois dos seus camaradas: um belga e um suíço. Keller é transportado para Barra do 
Rio, onde o Dr. Fritz Muller, em companhia do Dr. Blumenau, foi atendê-lo. Apesar da gravidade 
dos ferimentos, Keller salvou-se. 
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