
EFEMÉRIDES 

 
 
 

1 DE SETEMBRO 

 

1877 > O escritório da administração da Colônia Blumenau, que até então funcionava em algumas 
dependências da Casa de Guilherme Friedenreich, na Rua das Palmeiras, muda-se para o novo 
prédio (atual edifício da Prefeitura Municipal). 

 



EFEMÉRIDES 

 
 
 

1 DE SETEMBRO 

 

1907 > No Salão Paupitz, em Passo Manso, realiza-se a reunião em que foram estabelecidas as bases 
para a fundação do Sindicato Agrícola de Blumenau. 

1882 > Paulo Schwartzer é nomeado por ato do Presidente da Província, desta data, juiz comissário do 
Município de Itajaí, com jurisdição em Blumenau. 

1881 > O Dr. Paes Leme recebe uma manifestação à noite, dos seus amigos políticos. Acompanhada da 
banda de Música, dirige-se à Sociedade dos Atiradores onde, depois de um concerto do 
violonista Stella, falou sobre sua candidatura, dizendo que o seu programa se resumia em 
“Caminhos e boas escolas”. 



EFEMÉRIDES 

 
 
 

10 DE SETEMBRO 

 

1886 > Toma posse a nova Câmara, eleita em julho, composta de Guilherme Scheeffer, Francisco 
Lungershausen, Leopoldo Hoeschl, Jacob Zimmermann e Luiz Altenburg. Guilherme Scheeffer foi 
eleito presidente. 

 



EFEMÉRIDES 

 
 
 

12 DE SETEMBRO 

 

1935 > Funda-se a maternidade de Rio do Sul. 

1911 > Foi criado o Município de Canoinhas. 

1840 > Falece no Rio de Janeiro, Feliciano Nunes Pires, ex-presidente das Províncias de Santa Catarina e 
do Rio Grande do Sul. 



EFEMÉRIDES 

 
 
 

14 DE SETEMBRO 

 

1882 > Paulo Schwartzer toma posse do cargo de juiz-comissário do Município de Itajaí, com jurisdição 
em Blumenau. 

1904 > O 1º suplente Paulo Zimmermann é nomeado comissário de polícia e Jacob Schmidt o 1º 
suplente. 

 



EFEMÉRIDES 

 
 
 

15 DE SETEMBRO 

 

1892 > O Tenente Manoel Joaquim Machado, que em março deste ano, chegara ao Destêrro, como 
interventor federal, é eleito governador do Estado e assume o governo nesta data. 

 



EFEMÉRIDES 

 
 
 

15 DE SETEMBRO 

 

1892 > Na imprensa de Destêrro, o Sr. Paulo Schwartzer, procurador da Câmara Municipal de Blumenau, 
um aviso comunicado o extravio das Cadernetas de Depósito da mesma Câmara, na Caixa 
Econômica, com o fim de que, finde o prazo de 30 dias, lhe serem passadas novas. O fato foi que, 
ao assumir a Câmara Federalista o exercício do governo do Município, Bonifácio Cunha, 
Superintendente deposto, recolheu todo o dinheiro que existia nos cofres do município à Caixa 
Econômica em Destêrro e não entregou à nova Câmara (federalista) as respectivas cadernetas. 

 



EFEMÉRIDES 

 
 
 

15 DE SETEMBRO 

 

1911 > É desmembrado de Blumenau o curato de Massaranduba. 

1892 > Assume o governo do Estado o Ten. Manoel Joaquim Machado, eleito pela Assembléia 
Legislativa. 

 



EFEMÉRIDES 

 
 
 

18 DE SETEMBRO 

 

1843 > Por ofício desta data, o Presidente da Província de SC. solicita a S. M. a Imperatriz, a mercê de 
aceitar o título de Protetora do Hospital das Caldas e de permitir que elas denominem “Caldas da 
Imperatriz”. Em ofício de 25 de outubro, seguinte, o Ministro Silva Maia comunica que a 
Imperatriz se dignou de anuir o pedido. 

 



EFEMÉRIDES 

 
 
 

18 DE SETEMBRO 

 

1945 > O Decreto 19.617 autoriza a concessão à Empresa Força e Luz Santa Catarina S/A. para explorar o 
potencial hidráulico do Alto Rio dos Cedros (Usina Palmeiras). 

1949 > Dom Inácio, bispo coadjutor de Joinville, inaugura o Seminário de Salete, em Ribeirão Grande. 

 



EFEMÉRIDES 

 
 
 

19 DE SETEMBRO 

 

1854 > Nasce em Warendorf, Alemanha, Monsenhor Francisco Topp que, em 1889, como simples padre, 
veio para o Brasil a expensas dos colonos de Braço do Norte, tendo permanecido algum tempo 
como vigário Teresópolis. Em fevereiro de 1890 foi festivamente recebido em braço do Norte, 
onde continuou o notável apostolado do Padre Roer. Foi depois vigário de Florianópolis, onde 
faleceu. 

1904 > Por ato do estado, Juvêncio Martins Laux é nomeado professor da escola Pública de Indaial. 

 



EFEMÉRIDES 

 
 
 

2 DE SETEMBRO 

 

1850 > Chegam à barra do Ribeirão da Velha os 17 primeiros imigrantes, fundadores de Blumenau. 
Foram eles: Reinoldo Gaertner, sobrinho do Dr. Blumenau, Paulo Kellner, Francisco Sallenthien, 
Julio Ritscher, Guilherme Friedenreich, sua esposa Minna e sua filha Clara e Alma, Daniel 
Pfaffendorf, Frederico Geyer, Frederico Riemer, Érico Hofmann, André Kohlmann, sua esposa 
Joanna e filhas Maria e Cristina e André Boettscher. 

1909 > Entra em julgamento perante o Tribunal do Juri, Miguel Nita, o matador de Comandante 
Krambeck, do vapor “Blumenau”. Foi condenado a 17 anos e 6 meses. Seu advogado, Tomé 
Braga, apelou de sentença. 



EFEMÉRIDES 

 
 
 

2 DE SETEMBRO 

 

1900 > Com grandes solenidades e muita pompa festeja-se o 50º aniversário da fundação da cidade e 
município de Blumenau. Foi publicado um livro comemorativo. 

1925 > Com grande desfile de carros alegóricos e muitas outras solenidades comemora-se o 75º 
aniversário da fundação de Blumenau. 

1950 > Com a maior festa que Blumenau já assistiu e que durou oito dias, festejou-se o 100º aniversário 
de fundação de Blumenau. Esteve presente uma filha do fundador, a Sra. Gertrudes Sierich, que 
veio da Alemanha, a convite do governo do Município, para assistir às solenidades. 



EFEMÉRIDES 

 
 
1907 > É fundada a Maternidade Johannastift (hoje Maternidade Elsbeth Koehler), propriedade das 

senhoras evangélicas de Blumenau. A direção da maternidade foi entregue às irmãs diaconisas 
de Düsseldorf. Depois de funcionar numa casinha modesta, construiu o prédio em que 
atualmente está o Hotel Alameda e onde a mesma funcionou por muitos anos. 



EFEMÉRIDES 

 
 
 

20 DE SETEMBRO 

 

1868 > É solenemente lançada a pedra fundamental da matriz católica da Colônia Blumenau. 

1820 > Por aviso real desta data foi mandada abrir a “Estrada da Mata”, cujos trabalhos foram confiados 
ao sargento-mor João da Silva Machado, depois Barão de Antonina. Essa estrada seria, mais ou 
menos, à que deu lugar à atual Rio-Negro X Caxias e que serviu para o transporte de tropas do 
Rio Grande para São Paulo. 

1868 > Colocação da pedra fundamental da Igreja Católica. 



EFEMÉRIDES 

 
 
1909 > Leopoldo Hoeschel é reconhecido, pelo decreto 467, agente cônsul da Austria e Hungria em 

Blumenau. 

 



EFEMÉRIDES 

 
 
 

21 DE SETEMBRO 

 

1879 > Com vários outros imigrantes entrados na Colônia Blumenau, chega aqui também Pedro 
Cristiano Feddersen que depois se destacaria como um dos maiores propulsores do progresso 
econômico, político e social de Blumenau. 

1902 > Frei Meirado Pierre é ordenado sacerdote na capela do Convento de Blumenau. 

1902 > Karl Bergold toma posse do cargo de pastor da Comunidade de Indaial. 

 

 



EFEMÉRIDES 

 
 
 

22 DE SETEMBRO 

 

1880 > Entre 22 e 23 fortes chuvas fizeram transbordar o Itajaí Açu, provocando uma das maiores 
enchentes que jamais haviam castigado a população de Blumenau. As águas subiram a 14,60 m. 
acima do nível normal. 

1864 > João Wendhausen é nomeado, por ato desta data, professor da Escola Pública de primeiras 
letras de São Pedro de Alcântara. 

1868 > Victor Gaertner planta as palmeiras que ainda se encontram em frente à igreja protestante, no 
dia anterior ao lançamento da pedra fundamental da mesma igreja (23/9/68). 



EFEMÉRIDES 

 
 
1889 > Em reunião da Comunidade Evangélica de Indaial resolve-se a compra de casa e terreno para o 

pastor. 
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23 DE SETEMBRO 

 

1868 > É solenemente lançada a pedra fundamental do templo protestante da sede da Colônia 
Blumenau. 

1877 > É inaugurada, com solenidade, a igreja evangélica de Blumenau, dedicada ao Divino Espírito 
Santo. 

 



EFEMÉRIDES 

 
 
 

23 DE SETEMBRO 

 

1877 > Foi inaugurada, com grandes festas, a igreja evangélica de Blumenau. 

1916 > Pela lei estadual 1123, desta data, a Vila de Brusque é elevada à categoria de cidade. Lei assinada 
pelo governador Felipe Schmidt. 

1868 > Colocação da pedra fundamental da Igreja Evangélica. 
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25 DE SETEMBRO 

 

1877 > Aparece o primeiro número da “Gazeta de Joinville”, suplemento do jornal “Colonie Zeitung”, em 
língua portuguesa. Teve alguns anos de vida. 

1883 > Realiza-se mais uma sessão do júri do Termo de Blumenau, sob a presidência do Juiz Francisco 
Martins Fontes. Foram jurados sorteados para essa sessão, entre outros, Fritz Muller, Júlio 
Baumgarten, Otto Stutzer, Hermann Blumenau, Dr. Henrique Koehler, Carlos Guilherme 
Friedenreich, Alfredo Hipólito do Canto e outros. 
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26 DE SETEMBRO 

 

1904 > O governo do estado, concede pelo decreto 226, dessa mesma data, a Harry H. Von Skinner, 
privilégio para construção, uso e gozo de uma estrada de ferro de Blumenau à Hammônia e dali 
até Rio Negro. 

1927 > A Caixa Agrícola Cooperativa de Responsabilidade Limitada dos Agricultores de Blumenau foi 
incorporada à Caixa Agrícola de Blumenau S/A., casa bancária fundada especialmente para 
suceder à antiga cooperativa. 



EFEMÉRIDES 

 
 
 

27 DE SETEMBRO 

 

1883 > 128 moradores de Curitibanos apresentam a Câmara Municipal de Blumenau um requerimento 
solicitando a abertura da Estrada Blumenau – Curitibanos. 

1904 > Alenadro Lenzi é exonerado de 3º suplente do Comissário de Polícia. 



EFEMÉRIDES 

 
 
 

27 DE SETEMBRO 

 

1890 > Realizam-se as primeiras eleições para a Constituinte Federal e 1ª Legislatura. São eleitos para o 
senado o Dr. Luiz Delfino dos Santos, Antônio Justiniano Esteves Junior e Raulino Júlio Adolfo 
Horn. Para a Câmara os militares Ten. Lauro Muller, Felipe Schmidt e Carlos Augusto de Campos 
e o Dr. José Cândido Lacerda Coutinho. 

1904 > Alenadro Lenzi é exonerado do cargo de 3º suplente do comissário de polícia por ato estadual da 
mesma data. 



EFEMÉRIDES 

 
 
 

28 DE SETEMBRO 

 

1878 > Polidoro Dias de Moura, compromete-se perante a Diretoria da Colônia Blumenau a construir, 
por sua conta exclusiva, um prédio de madeira, de 25 palmos em quadro, sobre pilares de tijolos, 
no local que for designado, para nele funcionar a escola pública da freguesia de Gaspar. 

1883 > Pedro Wagner, que foi um dos primeiros colonos alemães do Vale do Itajaí e que já morava no 
Capim Volta, quando se fundou Blumenau, concede liberdade à sua escrava Perpétua. 

1864 > O prático da Barra do Itajaí, Jacinto José dos Santos, por ter de pagar às suas custas, dois homens 
que o auxiliavam no serviço, teve o seu ordenado aumentado para 30$000 mensais, pelo ato nº 
66, da Presidência da Província, desta data. Anteriormente recebia 20$000. 
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1894 > Realizam-se as eleições para Governador, vice e Assembléia Estadual. Foram eleitos governador 

Hercílio Luz, vice Polidoro Olavo de Santhiago. Em Blumenau foram eleitos deputados estaduais 
Bonifácio Cunha, Luiz Abry e Manoel dos Santos Lostada. O Dr. Vitorino de Paula Ramos foi eleito 
deputado federal. 
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3 DE SETEMBRO 

 

1895 > Vaga a paróquia de Gaspar e os franciscanos de Blumenau dela se encarregam até 1901. 

1928 > Em companhia do Desembargador José Boiteux, visita Blumenau o historiador Afonso de Taunay, 
diretor do Museu Paulista. 

1903 > Nomeados para cargos de agentes, do 3º, 4º e 5º distritos, criados pela lei nº 521, de 20 de 
agosto último, Leopoldo Zimmermann, José Vicente Haendschen e Érico Von Ochel. 
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30 DE SETEMBRO 

 

1895 > A lei nº 170, desta data, autoriza o Estado a desapropriar os terrenos da povoação de Pomerode 
para a demarcação de ruas, praças e lotes urbanos. 
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30 DE SETEMBRO 

 

1923 > É inaugurado, com grandes solenidades o novo prédio da Maternidade “Johanastift”, na 
Alameda Rio Branco (atual Hotel Alameda). 

1923 > É fundado em Rio do Testo a “Sociedade de Canto “Carlos Gomes” que tinha por fim “cuidar em 
cantos religiosos e também mundiais”. Foram seus fundadores Cristiano Frahm, Guilherme Rahn, 
Carlos Rahn e Guilherme Lindemann. Os estatutos foram registrados a 6 de julho de 1925. 

1883 > Realizam-se eleições para deputados provinciais. Em Blumenau o resultado foi: Guilherme 
Asseburg, 8 votos; Boaventura da Costa Vinhas, 1;Em Gaspar o primeiro teve 30 votos e o 
segundo 3. Em Brusque o primeiro apenas 4 e o segundo 7. 
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1909 > O decreto 470, desta data, cria uma escola mista no bairro da Velha. 

 



EFEMÉRIDES 

 
 
 

4 DE SETEMBRO 

 

1886 > A Assembléia Provincial cria o Distrito de Indaial (lei 1.116) e designa o dia 30 de janeiro, 
seguinte, para as eleições de juízes de paz. 
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4 DE SETEMBRO 

 

1886 > A lei provincial nº 1116, de 4 deste mês, cria o distrito de Indaial desmembrado do de Blumenau. 
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5 DE SETEMBRO 

 

1775 > Pedro Antônio da Gama Freitas toma posse do Governo da Capitania de Santa Catarina. 
Governou até 7 de março de 1777. Durante o seu governo, os espanhóis se apoderaram da Ilha 
de Santa Catarina. 

 



EFEMÉRIDES 

 
 
 

5 DE SETEMBRO 

 

1906 > Na matriz de São Paulo Apóstolo realizam-se solenes exéquias por alma do Bispo D. José de 
Camargo Barros, que perecera no naufrágio do navio “Sírio”, quando regressava de sua viagem a 
Roma. 
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6 DE SETEMBRO 

 

1851 > Nasce a primeira criança blumenauense. Foi menina Ida, filha do casal Guilherme e Minna 
Friedenreich. Este era médico homeopata e parteiro. 

1892 > Lei desta data (56) autoriza o governo a despender até a quantia de 8 contos de réis com os 
melhoramentos da Estrada de Blumenau. 

1893 > O almirante Custódio José de Melo faz explodir a revolta da esquadra, no Rio de janeiro, contra 
Floriano Peixoto. 

1904 > Amaro de Seixas Ribeiro é exonerado do cargo de comissário de Polícia de Blumenau. 
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7 DE SETEMBRO 

 

1929 > É instalado oficialmente, com solenidades, o distrito de Taió, criado pela lei 213 de 26 de março 
de 1927. 

1922 > É lançada a pedra fundamental da nova maternidade Johanastift, (o prédio é o atual Hotel 
Alameda). 

1928 > É inaugurado o prédio da Intendência do Distrito de Encruzilhada (Rio dos Cedros) e a estação 
telegráfica local. No mesmo dia é inaugurada a estação telegráfica de Timbó e a estação de rádio 
da estação telegráfica de Blumenau. 
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1919 > Foi instalado o distrito de Rodeio, 7º do Município de Blumenau. 

1909 > A “União Blumenauense” promove o seu primeiro baile social. O Ten. Coronel Crispim Ferreira, 
comandante do 55º Batalhão de Caçadores, que, meses antes, havia chegado a Blumenau, 
discursou sobre a data, ao iniciarem-se as danças. O baile foi animado pela orquestra do mesmo 
batalhão. 

1921 > Solene Instalação do Clube Náutico América (“Vide V. Brazil”, de 15/9/21). 

1919 > Com grande festas é inaugurado o distrito de Rodeio, 7º de Blumenau. 

1909 > Professores e alunos da Escola Paroquial de Blumenau realizaram um passeio de canoa pelo rio 
Itajaí. Na volta a canoa bateu numa pedra e virou sucedendo caírem n’água os excursionistas. 
Destes três conseguiram salvar-se, morrendo os outros afogados, e até quinta-feira, haviam sido 
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encontrados dois cadáveres, o do professor Alfredo Schmidt e o aluno Celeste Macherini, de 
Rodeio. 

1884 > Lançamento da pedra fundamental da Igreja Evangélica de Corijós.  
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8 DE SETEMBRO 

 

1849 > O Dr. Blumenau, depois de acertar providências para a fundação do seu estabelecimento à Barra 
da Velha, segue para a Europa, a fim de aliciar colonos e fazer propaganda da sua colônia. 

1917 > Solenemente instalado na margem esquerda do Rio Negro, o Município de Mafra, com sede na 
cidade do mesmo nome. O seu primeiro Superintendente foi Vitorino de Souza Bacelar. 

1883 > Pedro Wagner, um dos primeiros colonos do Itajaí, da alforria à sua escrava Perpétua. 
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8 DE SETEMBRO 

 

1894 > Realizam-se as eleições para Assembléia Estadual e para Governador e Vice Governador do 
Estado, tendo sido eleito governador o Dr. Hercílio Pedro da Luz. 
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9 DE SETEMBRO 

 

1911 > Quando trabalhavam no mato, os colonos Doerlitz e Haenert foram atacados pelos índios no 
Vale do Rio dos Índios, às três e meia da tarde. Não houve vítimas, pois os índios fugiram ao 
revide. 
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