
EFEMÉRIDES 

 
 
 

01 DE OUTUBRO 

 

1891 > Intala-se, de acordo com a Constituição, o Superior Tribunal de Justiça do Estado de Santa 
Catarina, criado pela lei estadual n° 104, de 19 de agosto. Os primeiros desembargadores foram: 
José Roberto Viana Guilhon, presidente, Edilberto Licínio da Costa Campêlo, Francisco da Cunha 
Machado Beltrão, José Elísio de Carvalho Couto, Domingos Pacheco d’Avila. Procurador do 
Estado era o Desembargador Licínio da Costa Campêlo. 

1960 > Por ato desta data foi fixado em 5 o número de eleitores da paróquia do S. S. Sacramento e 5 da 
Penha de Itapocorói. 

1911 > Hermann Struve, intendente de Indaial, solicita exoneração desse cargo. 



EFEMÉRIDES 

 
 
1907 > São nomeados, pelo decreto 337, para o quatriênio de 1907/1911 os suplentes do juiz de direito 

de Blumenau: Guilherme Schaeffer, 2º Rodolfo Altenburg e 3º Victor Gaertner. 
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1 DE OUTUBRO 

 

1911 > Depois de três dias de chuvas torrenciais, Blumenau sofre outra catastrófica enchente do Itajaí 
Açu, ficando a cidade quase que inteiramente submersa, causando prejuízos enormes. 

1909 > Corre o primeiro trem entre as estações de Aquidabam e Hansa, da Estrada de Ferro Santa 
Catarina. 

1867 > Em Itoupava funda-se a segunda sociedade de cantores da Colônia Blumenau, sob a 
denominação de “Freundschafts-Verein”, cujo regente era o professor Júlio Scheidemantel. 

1894 > José Artur Boiteux é nomeado Secretário Geral do Estado. 
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10 DE OUTUBRO 

 

1878 > O Diretor da Colônia Blumenau indefere o protesto que Jacob Luiz Zimmermann e outros 
moradores de Gaspar, fazem contra a proposta de Polidoro Dias de Moura, delegado daquela 
freguesia, de construir, inteiramente à sua custa, uma casa para a escola pública daquela 
localidade. 

1926 > É solenemente inaugurada à ponte “Curt Hering” sobre o Rio do Sul, na cidade desse mesmo 
nome, então distrito de Blumenau. 

1907 > Falece em Blumenau o Sr. Bruno Lungershausen, guarda-livros e interessado na firma Gustav 
Salinger. 
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1926 > É inaugurada a ponte sobre o Itajaí Açu no distrito de Indaial. Custou Cr$ 440.000,00. 

1739 > O Brigadeiro José da Silva Paes, governador da Capitania de Santa Catarina, manda armar um 
iate e uma sumaca e despachou-os com quarenta e cinco homens armados e bem municiados 
sob as ordens do Capitão José de Magalhães, dois alferes e um sargento (alias toda a oficialidade 
que dispunha o aludido Brigadeiro) para a baía de Itapocorói para aprisionar um navio de 
mastros que ali descarregava contrabandeada. O navio foi aprisionado sendo, que a mercadoria 
era: muitos barris de aguardente, que também foram confiscados com o navio, sendo que a 
tripulação e tudo foram enviados para o Rio de Janeiro e dali para Lisboa. 

 



EFEMÉRIDES 

 
 
 

10 DE OUTUBRO 

 

1909 > Inauguração da Igreja da Hammônia (hoje Ibirama). Foi benta pelo padre Modesto Hoettges, de 
Rodeio com assistência de grande massa de fiéis. As 7 horas houve missa e as 10 horas 
procedeu-se à sagração do templo. Frei Estanislau Schaette proferiu uma ligeira prática em 
português e o padre Modesto em alemão. A Igreja foi dedicada a São Humberto, patrono dos 
caçadores. 
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10 DE OUTUBRO 

 

1930 > A lei estadual 1708 cria o Município de Rio do Sul que foi instalado a 15 de abril de 1931. 

1926 > Inaugurada à ponte “Curt Hering” sobre o Rio do Sul, na cidade desse mesmo nome. 
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11 DE OUTUBRO 

 

1909 > D. João Becker toma posse da Diocese de Florianópolis. 

1864 > O Presidente da Província por ato desta data, cassou a nomeação de Antônio Pereira Liberato 
para o cargo de Delegado de Polícia de Itajaí, feita em 28 de maio deste ano, a bem do serviço 
nomeou em substituição o Dr. Balbino Cezar de Melo, Juiz Municipal e de Órfãos do referido 
termo. 

 



EFEMÉRIDES 

 
 
 

12 DE OUTUBRO 

 

1919 > Inaugurado com grande solenidade o distrito de Ascurra, 8º do Município de Blumenau. 

1892 > Aparece em Blumenau o primeiro número da “Gazeta de Blumenau”, semanário em português e 
alemão, destinado a combater os federalistas que se haviam instalado no poder municipal. Teve 
curta duração. 
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13 DE OUTUBRO 

 

1930 > Vitoriosa a revolução de 3 de outubro, é deposto o Prefeito Municipal, Sr. Curt Hering, tendo 
assumido esse cargo o Sr. João Kersanach, comerciante aqui estabelecido. 

1919 > Instala-se em Blumenau a Rua 15 de Novembro a firma Moelmann & Filhos que ficou sob a 
orientação do Sr. Orval Moelmann. A casa era filial de importante estabelecimento de comércio 
de louças e ferragens da Capital do Estado. 

1930 > O Prefeito de Blumenau, Sr. Curt Hering, passa o exercício do cargo ao Sr. João Kersanach, por 
imposição das forças revolucionária que ocupam o município. Nesse mesmo dia, se reúne a Junta 
Administrativa Municipal composta dos Srs. Antônio Cândido de Figueiredo, Tomé Braga, Max 
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Mayr, Adolfo Wollstein e Teolindo Pereire. (Ver “Blumenau em Cadernos” Tomo I, pág. 201 e 
Tomo II, pág. 12). 

1894 > Henrique Krohberger, foi autorizado pelo Governo do Estado para dar início ao orçamento da 
Estrada Blumenau – Curitibanos. 
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14 DE OUTUBRO 

 

1883> É fundada no Rio de Janeiro a Sociedade Central de Imigração, da qual o Dr. Blumenau foi um 
dos fundadores e membro da Comissão encarregada da elaboração dos estatutos.  
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14 DE OUTUBRO 

 

1895> Pela lei 189, desta data, o governo do Estado foi autorizado a mandar construir uma cadeia 
pública em Blumenau e a vender o prédio e o terreno da antiga, para ocorrer às primeiras 
despesas. 

1837 > João Carlos Pardal toma posse de Governador de Santa Catarina, até 17 de agosto de 1839. 

1893 > Ao meio dia no largo do palácio, no Destêrro, o Comandante Frederico Guilherme de Lorena, 
declarava instalado o governo provisório da República, com a capital nessa cidade, lendo uma 
proclamação ao povo ali reunido. Foi dada uma salva de 21 tiros, tocando as bandas do 25º B. C. 
e da Polícia o Hino Nacional. Por decreto desta data o Comandante Lorena, arvorado em 
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presidente da República, nomeou o Ministro de Guerra o Dr. Anibal Eloy Cardoso, o qual 
responderia interinamente pela pasta da Fazenda e Relações Exteriores, Ministro da Marinha e o 
1º Tenente João Carlos Mourão dos Santos, respondendo pelas pastas da Justiça, Viação e Obras 
Públicas. A cidade de Destêrro pelo decreto nº 3 foi elevada a sede do governo Provisório da 
República. Nesse mesmo dia foram ordenadas as prisões dos principais republicanos, como os 
Drs. Tolentino Richard, Paula Ramos, Bonifácio Cunha, de Blumenau e vários outros. 
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15 DE OUTUBRO 

 

1850 > O Dr. Blumenau e seu sócio Fernando Hackradt resolveram dissolver, de comum acordo, o 
contrato de Sociedade que haviam feito para a exploração das terras do Itajaí, ficando o Dr. 
Blumenau com todo o ativo e passivo. 

1935 > A Administração do Hospital Municipal passa a ser feita pelas Irmãs Franciscanas. 

1909 > Iniciam suas viagens regulares entra Florianópolis e o Rio de Janeiro, o vapor “Ana”, da Empresa 
de Navegação Hoepcke – Partia de Florianópolis todos os dias 1º e 15 de cada mês e, do Rio para 
Florianópolis, a 9 e 24. 
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1892 > Assassinado em Neisse o comerciante de Indaial Henrique Scheep. 
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15 DE OUTUBRO 

 

1865 > Os voluntários da Pátria de Brusque, sob o comando do alferes Von Seckendorff, seguem para 
Itajaí, onde são efetivamente recebidas pela população, como acontecera com os voluntários de 
Blumenau. 

1912 > O Governador de Santa Catarina recebe um telegrama do chefe político de Curitibanos, Cel. 
Francisco Ferreira de Albuquerque, comunicando-lhe que os fanáticos haviam proclamado a 
monarquia nos sertões Taguarassu. 
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16 DE OUTUBRO 

 

1946 > É lançada a pedra fundamental da barragem da Usina Palmeiras, da Empresa Força e Luz Santa 
Catarina. 
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17 DE OUTUBRO 

 

1905 > Chegam a Itajaí, pelo Max, 22 grandes volumes com maquinismos e outros objetos, destinados a 
Fábrica de Fósforos que o Sr. F. G. Busch pretendia montar em Blumenau. Os volumes haviam 
sido encomendados na Alemanha. 

1893 > Acampado com suas tropas na Vila da Lagoa Vermelha, o General Salgado, oficia ao Governador 
de Santa Catarina solicitando seu posto corrente, notícias verídicas sobre o que acontecia em 
Destêrro e se havia necessidade de invadir o Estado com suas tropas para apressar a vitória da 
revolução. 
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1852 > O diretor da Colônia Dona Francisca, G. W. Schroder, acompanhado de Otto Nyemayer, chegava 

de canoa à Blumenau, em visita ao seu fundador, ai se demorando até o dia 19. 

1930 > Em reunião desta data, a Junta Administrativa revolucionária, nomeia uma comissão para 
tomada de contas do ex-prefeito e dos intendentes municipais de Blumenau. 
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18 DE OUTUBRO 

 

1909 > Chega a Blumenau, para uma visita de poucas semanas, o engenheiro de Minas, Pedro Hermann 
Blumenau, filho do fundador d Colônia. 
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18 DE OUTUBRO 

 

1927 > Foi iniciado o serviço telefônico intermunicipal 

1908 > Falece nesta cidade Bernardo Scheidemantel, o fundador das indústrias gráficas em Blumenau. 
Fundou aqui a primeira tipografia e litografia e editou um jornal “Imigrant”. 

1928 > É inaugurada a estação Telefônica de Blumenau, intermunicipal da Empresa Telefônica 
Catarinense. 

1912 > Pelo decreto 688 concede a D. Catarina Reuter e seus filhos, 2.524 hectares de terras em 
Blumenau, pelo valor da construção da Estrada do Ribeirão Mosquito, que não terminou. 
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20 DE OUTUBRO 

 

1880 > Nasceu em Itajaí Arno Kinder. Foi adido Comercial do Brasil nos Estados Unidos onde faleceu. 

1907 > Funda-se em Blumenau o Sindicato Agrícola de Blumenau, que prestou grande serviços ao 
desenvolvimento de Blumenau. 

1911 > Rodolfo Odebrecht é nomeado agente do Correio de Rio do Sul, por portaria desta data. 

1892 > Reuniu-se a intendência de Blumenau para proceder a divisão do eleitorado em seções para as 
eleições marcadas para 20 de novembro. 
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21 DE OUTUBRO 

 

1882 > Pela lei provincial nº 838, que extinguiu a classe de interinos no professorado público, é 
exonerado das funções de Professor da Escola masculina de Blumenau, o Prof. Antônio Harywig 
Von Hartental. 

1871 > Por aviso desta data foi suspensa a Delegacia de Terras em Santa Catarina. 

1819 > Nasce em Berlim, o marceneiro Teodoro Schroeder, fiscal da Colônia Blumenau. 
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22 DE OUTUBRO 

 

1936 > A lei nº 104 cria o Município de Rodeio, com sede do mesmo nome, desmembrando-o do 
município de Blumenau. (14-3-1937) 

1912 > Combate do Trani em que pereceram o Coronel João Gualberto e o Monge José Maria e com o 
qual teve início a Guerra doa Fanáticos.  

1921 > Lei nº 222, que criou o distrito de Palmital, no município de São Francisco. 
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1907 > O Sr. Domingos Rodrigues, da nova Jos., concessionário da instalação da Luz e energia elétricas 

para a cidade de Joinville, transfere o contrato à “Empresa Joinvillense de Eletricidade”, de 
Oliveira, Rodrigues & Cia, organizada nesta data. 

1891 > A lei nº 3, desta data, doa a Prefeitura Municipal de Itajaí, o terreno do atual cemitério na 
“Fazenda”. 
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23 DE OUTUBRO 

 

1874 > Falece o médico oficial da Colônia Blumenau, Dr. Claudio Fr. Jebe que havia sido nomeado para 
aquele posto no ano anterior. O Dr. Jebe, antes de vir para Blumenau prestara serviços ao 
governo provincial em epidemias que haviam surgido em Itajaí e outras partes das Províncias. 
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24 DE OUTUBRO 

 

1912 > É criada a paróquia de Santo Ambrósio, em Ascurra. 
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25 DE OUTUBRO 

 

1924 > Falece em Florianópolis o Dr. Hercílio P. da Luz. 

1930 > O General Ptolomeu de Assis Brasil, assume, como interventor, o Governo do Estado de Santa 
Catarina. 

1753 > Toma posse do cargo de governador da capitania de Santa Catarina José de Mello Manoel. 
Governou até março de 1762.  
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26 DE OUTUBRO 

 

1847 > Fernando Hackradt, tendo feito sociedade com o Dr. Blumenau para exploração das terras do 
Itajaí, parte do Rio de Janeiro com destino ao Destêrro, onde tomaria as providências 
preliminares para a exploração e posse das referidas terras. 
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27 DE OUTUBRO 

 

1907 > Realiza-se a Assembléia constitutiva do Sindicato Agrícola de Blumenau, tendo sido eleita a sua 
primeira diretoria. 

1852 > Lisette Schramm caseira e cozinheira do Dr. Blumenau desde 15 de novembro de 1851 deixa o 
serviço onde ganhava 8$000 mensais. 

1889 > Foi fundada a Comunidade Evangélica de Indaial, com paróquia autônoma. 
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28 DE OUTUBRO 

 

1883 > É eleita, no Rio de Janeiro, a primeira diretoria da Sociedade Central de Imigração, de que o Dr. 
Blumenau foi um dos idealizadores e um dos fundadores. O Ten. General Henrique de 
Beaurepaire-Rohan foi eleito presidente e o Visconde de Taunay, vice, 

1918 > Pela lei 1.224 o Governo do Estado autorizou a entrega da administração do Hospital de 
Blumenau (atual Santo Antônio) ao governo do Município, com a condição de transformá-lo em 
hospício de alienados. 
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29 DE OUTUBRO 

 

1967 > Falece no Hospital Santa Catarina o Sr. Otto Wille, diretor do “Wille’s Kalender”. (Ver ficha) 

1852 > Outra enchente do Itajaí, prejudicou grandemente as plantações e o engenho de açúcar, 
causando desmoronamentos. 
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 3 DE OUTUBRO 

Travou-se o combate São Borja, vencido pelos Brasileiros, sobre correntinos e Guaranis de Artigas. 
(1816) 

Nasceu, no Rio de Janeiro, o escritor e filólogo Carlos de Laet. (1847) 

Nasceu na Itália a atriz Eleonora Duse. (1858) 

Estreou o barítono Tito Ruffo, no Teatro Municipal do Rio de Janeiro. (1911) 

Iniciou-se a revolução que depôs o Presidente Washington Luis. (1930) 

Foi consagrada a Igreja de Santa Teresinha, no Rio de Janeiro. (1941) 
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Realizou seis voltas em torno da terra o astronauta norte-americano Walter Schirra. (1962) 

Foi Deposto por um golpe militar o Presidente de Honduras, Ramon Villela Moralez. (1963) 

 

COMBATE DE PARÊ-CUÊ 

No dia 3 de outubro de 1867, travou-se na Guerra do Paraguai, um combate num capão de mato 
existente entre S. Solano e Parê-Cuê, chamado pelos paraguaios de Isla-Taji e pelos brasileiros de Capão 
das dúvidas. Uma coluna da cavalaria paraguaia, com 2.500 homens, atacou nesse lugar as forças do 
Coronel Fernandes Lima, que tinha apenas 400 homens. Sem demora, porém, acudiram para apoiá-lo os 
Generais Andrade Neves e Mena Barreto, elevando o efetivo das tropas brasileiras a 2.600 homens. O 
combate durou três quartos de horas, sendo os paraguaios repelidos. 
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 30 DE OUTUBRO 

 

1891 > Pela lei nº 14, desta data, a escola do sexo masculino de Blumenau passou a ser considerada 
mista. 
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 30 DE OUTUBRO 

 

1899 > Falece, na Alemanha, o Dr. Hermann Blumenau, fundador da cidade que traz seu nome. 

1955 > A Sociedade Hospitalar transfere à Comunidade Evangélica de Pomerode o Hospital dessa 
localidade. 

1891 > A lei nº 14 considera mista a escola de sexo masculino de Blumenau. 
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 31 DE OUTUBRO 

 

1878 > O engenheiro Henrique Krohberger parte para Curitibanos pela picada da serra para avaliar os 
serviços que deveriam ser feitos para melhoria do caminho. Regressa de lá a 27 de novembro. 
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 31 DE OUTUBRO 

 

1910 > A Câmara Municipal outorga a Frederico Guilherme Busch concessão para instalação de luz 
elétrica na cidade de Blumenau. 
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4 DE OUTUBRO 

 

1893 > A lei estadual nº 92, desta data, cria o Município de Indaial e anexa o distrito de Gaspar ao 
Município de Itajaí. A mesma lei estabeleceu os limites entre as comarcas de Blumenau e Itajaí. 

1893 > É criado o município de Indaial que, entretanto não foi instalado. A lei nº 92, desta data, que 
criou o município foi revogada pelo decreto 189, de 29 de maio de 1894 
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04 DE OUTUBRO 

 

1893 > A lei estadual nº 92, é elevado a município o distrito de Indaial. A sede toma a categoria de Vila. 

1930 > Chega a Blumenau a notícia do levante no Rio Grande do Sul, de que resultaria a queda do 
Presidente Washington Luís e a implantação de uma ditadura no país. 

1909 > Foi inaugurado, em uma casa modesta, anexo ao Colégio das Irmãs, o Hospital Santa Isabel, 
tendo como médico diretor o Dr. Ernesto Sapelt. 

1917 > A partir desta data, até outubro de 1919, foi interditada a publicação do “Blumenauer Zeutung” 
em alemão. O jornal passou a ser editado em português com o nome de “Gazeta Blumenauense” 
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1836 > Combate do Fanfa, em que foram derrotados os republicanos e seus chefes Bento Gonçalves, 

Onofre Pires e outros. 
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5 DE OUTUBRO 

 

1865 > Parte da Colônia Blumenau um contingente de 56 voluntários da Pátria para a Guerra do 
Paraguai. Esse contingente saiu comandada pelo tenente Emílio Odebrecht 

1909 > Aparece o nº 1 do Jornal “Der Urwaldsbote” em língua portuguesa. 

1929 > O distrito de Rodeio, pela lei estadual nº 1650, foi suprimido para formar com o distrito de 
Ascurra, o distrito de Arrozal. Este, entretanto durou pouco. Em 1933, a 27 de agosto, foi o 
distrito de Rodeio restabelecido. 
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1883 > O Dr. Valloton ausenta-se algum tempo da colônia, prometendo nos anúncios que publicou nos 

jornais, voltar em breve e comunicar esse fato pelos jornais. 
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5 DE OUTUBRO 

 

1929 > A lei estadual 1650 suprime o distrito de Ascurra para, juntamente com o distrito de Rodeio, 
formar o distrito de Arrozal. 
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6 DE OUTUBRO 

 

1873 > O comandante da canhoneira da Marinha de Guerra Alemã, “Albatroz” faz uma visita à Colônia 
Blumenau e ao seu diretor. Regressou ao porto de Itajaí, onde o barco estava ancorado, no dia 
seguinte, 7. 

1835 > Nascem in Cronberg em Tanus, Alemanha, de uma família de professores, Ida Knoll, que em 
1880, acompanhou seu irmão Jorge para o Brasil, exercendo o magistério, numa das colônias 
alemãs. Deixou esparsos em jornais, e muitos trabalhos literários de apreciável valor, contos e 
novelas que versavam principalmente a saudade dos imigrantes pela terra natal, seus trabalhos e 
vicissitudes nas novas colônias. Morreu em 1919, em Florianópolis. 
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1883 > O “Bl. Zeitung” de hoje informa que o acusado de assassino do próprio pai, um certo Becker, que 

fugira da cadeia local, fora recapturado em Luiz Alves, quando dormia. Foi reconduzido a cadeia 
desse termo. 
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7 DE OUTUBRO 

 

1864 > Por ato desta data (nº 74) do presidente da Província foi exonerado Francisco Antônio de Borba 
dos cargos de 2º suplente do Juiz Municipal e de Órfãos, do termo de Itajaí e do 3º suplente do 
Subdelegado de Polícia da Freguesia do S. S. Sacramento do Itajaí. 
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8 DE OUTUBRO 

 

1876 > Falece em Gaspar o vigário da freguesia, Padre Henrique Matz. 

1919 > Falece o Dr. Ernesto Sappel, primeiro diretor do Hospital Santa Isabel. 

1858 > Chega a Blumenau o Sr. Victor Gaertner, sobrinho do Dr. Blumenau e que teve em seguida 
destacada atuação na vida administrativa, social, política e econômica da Colônia. 

1919 > Pela manhã em seu quarto, quando fazia a sua costumeira ginástica, falece em seu quarto o Dr. 
Ernesto Sappelt, vítima de um colapso. Contava com 57 anos de idade; havia 2 anos emigrado 
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para Blumenau, estabelecendo-se primeiramente em Hansa-Hammônia, mudando-se depois 
para Blumenau. 

1891 > Faleceu no hospital de Porto Alegre o Padre Guilherme Poer, primeiro vigário de Teresópolis 
desde 1860. Foi o fundador de São Ludgero, Tubarão, para onde ele conseguiu levar várias 
famílias de colonos de Teresópolis, que preferiram trocar por aquelas, férteis terras do vale do 
Tubarão as pouco produtivas de Teresópolis. Tendo sofrido uma queda da mula em que viajava 
no rio Cubatão, foi salvo da morte pelo seu fiel cão e tratado cuidadosamente por Mathias Kuhn. 
Mas, veio mais tarde a falecer em conseqüência de ferimentos sofridos na queda (Gedenkbuch – 
Entres – Página 234). 
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8 DE OUTUBRO 

 

1919 > Falece repentinamente em Blumenau, o Dr. Guilherme Sapelt, primeiro médico do Hospital 
Santa Isabel, ao qual prestou dedicada assistência desde a sua fundação pelas Irmãs da Divina 
Providência. 

1904 > Pelo decreto 227 A, o governo do Estado cria o distrito policial de Hammônia, em Blumenau. 
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9 DE OUTUBRO 

 

1909 > Falece a Sra. Ida Damm, esposa do poeta e jornalista Rudolfo Damm, deixando o viúvo e 10 
filhos.  

Chegam a Blumenau duas diaconisas (irmãs de caridade evangélicas) para a Residência fundada 
pelas senhoras evangélicas. 

Forte tempestade de granizo se abate a cidade e interior da Colônia, onde causou grandes 
prejuízos. 
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1910 > O Salão Holetz onde se realizava uma reunião dançante é invadido por praças do 55 B. C. que 

esbordoam o proprietário da salão e vários dançarinos. 
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