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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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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, 
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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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7 DE JULHO 

 

 

1892 > É promulgada a segunda constituição republicana do Estado de Santa Catarina. Entre os 
deputados que a subscreveram estavam Emanuel Pereira Liberato e Elesbão Pinto da Luz, o 
primeiro de Itajaí e o segundo de Blumenau. Dois anos depois Elesbão foi fuzilado na fortaleza de 
Santa Cruz. 

1882 > O subdelegado Guido Von Seckendorf, fez publicar o seguinte edital: “O Tenente honorário do 
Exército Imperial Guido Von Seckendorf, subdelegado de Polícia e primeiro suplente em exercício 
etc. Faz público que são ilegais e por conseguintes nulas todas as medições e demarcações feitas 
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por Max Gloeden visto que o mesmo não é agrimensor, nem se acha autorizado para proceder a 
medição alguma, e constatando a este Juízo que o mesmo Gloeden tem abusado da ignorância 
de vários colonos fazendo medições no distrito de Pomerode e noutros, e recebido 
emolumentos por seu serviço ilegal e portanto criminoso, trata de proceder contra o mesmo 
Gloeden conforme as disposições criminais deste Império”. 

1884 > Falece, em Timbó, a esposa de Frederico Donner, um dos fundadores daquele atual Município. 

1872 >  Inaugurada a Igreja Evangélica de Badenfurt. 
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9 DE FEVEREIRO 

 

1892 > O Padre Jacobs, vigário de Blumenau, é intimado pelo juiz de paz a pagar uma multa de um conto 
e duzentos mil réis por ter feito dois casamentos religiosos antes dos atos civis. 

1891 > O Dr. Hercílio Pedro da Luz que, a 7 deste mês nomeado Juiz Comissário de Terras de Blumenau, 
assume o exercício deste posto. 

1920 >  Falece em Blumenau, o Dr. Gustav Salinger com 71 anos de idade. 
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