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17 DE ABRIL 

1879 > Inauguração da capela de Santo Ambrósio, em Ascurra. 

1861 >  Foi criada a freguesia de São Pedro Apóstolo, de Gaspar. 

1855 >  Por contrato firmado com o Governo Imperial, o Dr. Blumenau ficou autorizado a contratar um 
pastor protestante para a sua Colônia, com o ordenado anual de 800$000, que seria pago pelo 
governo. 

1856 >  Lei 411 que dividiu a província em 4 comarcas. 

1856 >  A província de Santa Catarina, de conformidade com a lei 411, desta data, foi dividida em quatro 
comarcas: a da capital, compreendendo os municípios do Desterr e de S. Miguel; a 2ª de São 
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José, compreendendo esse município e Lajes; a 3ª de S. Antônio dos Anjos, compreendendo o 
município de Laguna e a 4ª de Nossa Senhora da Graça, compreendendo os municípios de São 
Francisco e Porto Belo. (Itajaí ficou incluído nessa comarca). 

1883 >  Foram criadas escolas mistas em Itapocu no município de Parati e em Oxford, no de São Bento. 

1874 >  O governo é autorizado, por lei provincial desta data, (709) a estabelecer aldeiamentos para 
catequese e civilização de índios em São Francisco, Joinville e Itajaí. 

1925 >  O conselho municipal de Blumenau autoriza um empréstimo de 150 contos para pagamento da 
dívida flutuante. 

1881 >  Funda-se no Encano, atualmente do município de Indaial, uma sociedade agrícola, 
“Landwistschaftlide Verein” com a finalidade de instruir os colonos na prática da agricultura e 
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especialmente de intensificar o cultivo do algodão. Seus primeiros dirigentes foram: O 
Bachmann, presidente; A. Lauth, vice e O. Heilmann, secretário. 

1894 >  As forças Florianistas tomam Destêrro. 
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19 DE ABRIL 

1894 > Chega ao porto de Destêrro o navio Itaipu, no qual vinham 500 praças do 7º e do 23º Batalhões 
de Infantaria, comandados pelo Coronel Antônio Moreira Cesar, o qual, por ordem de Floriano, 
assumiu o governo de Santa Catarina. Moreira Cesar, assumindo o governo, nomeou seus 
secretários os alferes alunos João Oliveira e Souza e Malaquias Belerofonte de Lima. Fez prener e 
recolher à Fortaleza de Santa Cruz os apontados como inimigos da Legalidade, aos quais mandou 
fuzilar. Não se sabe, até hoje, o número exato fuzilados que, segundo Boiteux, foi a mais de 185 
só na Fortaleza de Anhatomirim. 
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19 DE ABRIL 

1939 > Sob a direção do Dr. Alves Pedrosa, aparece em Indaial o primeiro número de “A Comarca”, 
semanário que teve alguns anos de vida. O material em que foi impresso esse jornal pertencera a 
uma sociedade de Rodeio que ali imprimia “L’Amico”, jornal católico, em língua italiana e, 
posteriormente, “O Escudo”, semanário bilíngüe sob a direção de J. Ferreira da Silva e Mário 
Locatelli. 

1875 >  A lei 745, desta data, cria as comarcas de Curitibanos e de Tubarão e transfere para São Miguel a 
sede da Comarca de Tijucas. 

1894 >  Com um contingente de tropas Florianistas o Cel. M. Cesar desembarca em Destêrro. 
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29 DE MAIO 

1926 > O Dr. Washington Luiz, eleito presidente da República, visita Blumenau, sendo aqui recebido com 
grandes solenidades. 

1935 > O Sr. Germano Beduschi assume o exercício do cargo de Prefeito Municipal de Blumenau, em 
substituição ao Sr. João Gomes da Nóbrega, que se exonerou. 

1894 > O decreto estadual nº 189 anula a lei nº 92, de 4 de outubro do ano anterior, que criara o 
município de Indaial. 

1944 > Aparece o primeiro número do jornal diário “A Nação”, que ainda circula em Blumenau, sob a 
direção de Maurício Xavier. 
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1912 > É solenemente instalado o distrito de paz de Hamônia, desmembrado do de Indaial e criado por 

lei municipal de 11 de março deste mesmo ano. 
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