
EFEMÉRIDES 

 

2 DE ABRIL 

1857 >  O Dr. Blumenau demarca terras para igreja e cemitério entre os Rios Ribeirão Gaspar Grande e 
Pequeno, local onde hoje se levanta a bela matriz da cidade de Gaspar. 

1890 >  Nasce em Gaspar o futuro bispo de Lages, Dom Daniel Hostim. Era filho de Frederico Hostin e 
Margarida Martenthal. 

1914 >  D. Joaquim Domingues de Oliveira é eleito bispo de Florianópolis, sucedendo a D. João Becker, 
transferido para o Rio Grande do Sul. 

1870 >  Pela lei paranaense desta data, nº 219, foi criado o município de Rio Negro, que abrangia as duas 
margens do rio do mesmo nome. 
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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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6 DE MAIO 

1892 > Guilherme Engelke assume a presidência da Intendência Municipal de Blumenau, permanecendo 
nesse cargo por 22 dias apenas. 

1856 > A lei 417, desta data, cria o Liceu Provincial. Fritz Müller, o sábio blumenauense, foi convidado 
para reger a cadeira de matemática. Outro colono de Blumenau, o jurista Becker, foi reitor e o 
professor de latim. 

1857 > Com sua esposa e dois filhos parte de Hamburgo o pastor Osvaldo Hesse, que assumiria as 
funções de pastor em Blumenau. 
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