
EFEMÉRIDES 

 

7 DE ABRIL 

1892 >  O Dr. Servílio José Gonçalves, Chefe da Polícia do Estado, chega a Blumenau com 45 praças de 
polícia, destitui os Conselheiros Municipai e empossa, na presidência deste, o Dr. Fritz Müller. 

1892 >  O Dr. Fritz Müller, Guilherme Engelke, Adão Schmitt, José Joaquim Gomes, Augusto Germer e 
Francisco Lungershausen, nomeados pelo tenente José Joaquim Machado, intendentes de 
Blumenau, são empossados nos cargos peelo Chefe de Polícia Servílio José Gonçalves, que viera a 
Blumenau com ima força de 45 praças. (Ver “Blumenau em Cadernos”, nº 12, do 2º Tomo). 

1908 >  Jacob Schmidt é exonerado do cargo de 1º suplente de Comissário de Polícia e nomeado em seu 
lugar Leopoldo Francisco Zimmermann. 
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7 DE AGOSTO 

 

1839 > O Tenente Coronel Joaquim Xavier Neves (avô do depois senador Hercílio Luz) é eleito 
Presidente da Republica Juliana, por eleição verificada na Matriz de Laguna. 

1881 > Às 19,30 horas foi realizado grande concerto pela orquestra de H. Rüdiger & Lingner, com o 
seguinte programa: “Marcha de Fiedler”; “Recitativo e ária do Freischütz”;”Aventura de Titus”, 
de Mozart; Canto Crescente de Kästror; “Danubio Azul”, valsa de Strauss; “Marcha”; Canção de 
Tsebisch; “Ouverture de Cörner; Alegro Grandioso, de Balfe e Galope. Entradas 500 réis. 

1910 > Inaugurada a Igreja de Cristo, tempo Evangélico de Gaspar. 
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 7 DE DEZEMBRO 

 

1865 > Os bugres atacaram os colonos Brehm e Seefeld quando trabalhavam numa derrubada de mato, 
na Colônia Brusque. Seefeld faleceu no dia seguinte, em conseqüência de duas flechadas que 
recebera. Brehm também recebeu duas flechadas. Um grupo de colonos saiu no dia seguinte em 
perseguição dos bugres, não os tendo encontrado. Eram em número presumido de 6 indivíduos. 

1904 > José Deeke, Otto Wehmuth e Oscar Kretsmacher são nomeados subcomissários de polícia 1º e 2º 
suplentes de Hommônia. 
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7 DE FEVEREIRO 

 

1891 > O Dr. Vitorino de Paula Ramos, tendo sido eleito deputado estadual à constituinte, deixa 
Blumenau para ir residir em Florianópolis. 
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7 DE FEVEREIRO 

 

1916 > O governo do Estado resolve intervir na administração do Hospital de Blumenau, nomeando uma 
diretoria de 7 membros. A “Sociedade de Mutua Assistência aos Enfermos”, que vinha 
administrando esse hospital, lavrou o competente protesto contra a intervenção. 

1937 > É inaugurado o Hospital Maternidade, de Presidente Getúlio, sob a direção das Irmãs da Cruz 
Vermelha. 

1891 > O Dr. Hercílio Pedro da Luz é nomeado, por ato do governo do Estado Juiz Comissário de 
Blumenau, tendo assumido o cargo a 9 do mesmo mês. 
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6 DE JANEIRO 

 

 

1889 > Gustavo Salinger é eleito e toma posse da presidência da Câmara, Salinger era comerciante e 
Cônsul da Alemanha em Blumenau. 

1890 >  O vereador Henrique lasen é eleito presidente da Câmara Municipal de Blumenau. 
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7 DE JULHO 

 

 

1883 > Em Rio do Texto sucedeu um fato que causou dolorosa impressão. O menor Paulo, de 16 anos de 
idade, filho do mestre carpinteiro Schubert fora a caça em companhia de dois irmãozinhos. 
Avistara uma jacutinga e, com a espingarda armada, pos-se-lhe no encalço. Ao saltar um tronco 
de árvore, caiu e a arma detonou, indo o projétil atingir o pobre rapaz. Paulo teve morte 
instantânea. Tanto mais foi lamentável este fato quanto a família de Paulo vinha sido vítima de 
constantes infelicidades. Havia alguns anos o velho Schubert estava completamente cego. A 
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mulher morrera-lhe seis meses antes da desgraça que o feriu profundamente, arrancando-lhe o 
filho que o auxiliava a ganhar a vida. 
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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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7 DE JUNHO 

1879 >  Benção da Capela de Pomeranos, dedicada a Santo Antônio. 

1786 > Toma posse do cargo de governador interino da Capitania de Santa Catarina, o sargento – mor 
José Pereira Pinto. Governou até 17 de janeiro de 1791. Foi um governador muito eficiente. 

1897 >  É fundada a sede da colônia Hansa – Humbold, de que se originou a atual cidade Corupá. 

1892 >  Lançamento da pedra fundamental do novo edifício de 2 andares destinado à Escola Nova (atual 
Biblioteca Municipal). 
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7 DE MAIO 

1859 > A lei provincial desta data criou um distrito de paz na sede da Colônia Blumenau. O distrito foi 
instalado no ano seguinte. 

1962 > Pela lei 821, desta data, foi criado o Município de Botuverá, desmembrado do antigo território de 
Brusque. 
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7 DE MAIO 

1935 > Por ato do Governo do Estado, a sede do Município de Hamônia (Ibirama) passou da povoação de 
Nova Breslau para a de Hamônia 

1908 > João Otaviano Müller é nomeado 2º suplente do comissário de Polícia em substituição a Carlos 
Gruner, que não prestou a promessa legal. 

1908 > Victor Konder, não aceitou a nomeação para auxiliar do Delegado à exposição e é nomeado em 
seu lugar o dr. Adolpho Konder. 
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7 DE MARÇO 

1855 > Nasce em Muehlheim s/ Ruhr Von der Steiner, grande etnólogo que, em 1884, partindo de 
Buenos Aires, empreendeu uma viagem científica ao território do Alto Xingú, no Brasil Central. 
Tornou a percorrer essa região em 1887 e 1888, contribuindo de maneira notável para o 
conhecimento das culturas indígenas e brasileiras. Faleceu a 4 de novembro de 1929, em 
Kronberg, no Tanus. 

1920 >  A “Sangerbund Itajahytal” (Federação de Cantores do Vale do Itajaí) promove grande festa em 
Itoupava Seca, reunindo em interessante concurso 16 sociedades de cantores. A Federação que 
exerceu considerável influência no desenvolvimento cultural da região, em pouco tempo contava 
com mais de 20 sociedades filiadas, com um ativo de 426 cantores. Posteriormente foram 
realizados concursos semelhantes em Indaial, Blumenau, Nova Berlin, Timbó, Gaspar e Taquaras. 
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1739 > O Brigadeiro José da Silva Paes toma posse do Toma posse do governo da Capitania de Santa 

Catarina. 

1762 > Toma posse do cargo de governador da Capitania de Santa Catarina o Coronel Antônio Francisco 
Cardoso de Meneses. Governou até 12 de julho de 1765. Foi um governo despótico e opressor. 
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7 DE MARÇO 

1933 > A lei estadual 332 cria o distrito de paz de Pouso Redondo, no Município de Rio do Sul. 

1933 >  A lei estadual 333 cria o distrito de paz de Trombudo Central, em Rio do Sul. 
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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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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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