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31 DE AGOSTO 

 

1878 > Deixa de existir, por ordem do Ministério da Agricultura, a Guarda de Batedores de Mato que, 
sob o comando de Frederico Deeke, prestou grandes serviços ao sossego público com a vigilância 
sobre os movimentos dos bandos de bugres nas florestas próximas a Colônia Blumenau. 

1891 > Realizam-se as eleições para Superintendente Municipal e Conselheiros Municipais. Em 
Blumenau foi eleito o Dr. José Bonifácio Cunha com 1062 votos, e Conselheiro Luiz Altenburg e 
outros. 
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 31 DE DEZEMBRO 

 

1943 > Em virtude do decreto 941, desta data, o Município de Timbó passou a constituir comarca 
autônoma da de Indaial, passando esta a 2ª entrância. 

1943 > Em virtude desse mesmo decreto 941, Aquidaban passou a denominar-se Apiuna. Por esse 
mesmo decreto, foi criado o distrito de Lontras, em Rio do Sul.  

1913 > É inaugurado, com grandes festividades, o Grupo Escolar “Luiz Delfino”, na cidade de Blumenau. 

1927 > O ministro Victor Konder sobrevoa, de hidroplano, a cidade de Blumenau. (Ver “Blumenau em 
Cadernos”, Tomo II, pág. 56). 
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1927 > Inauguração do novo prédio dos Correios e Telégrafos de Blumenau, à Alameda Barão do Rio 

Branco. 

1860 > O Barão Schneeburg, diretor da colônia Itajaí, faz o primeiro relatório endereçado ao presidente 
da província, sobre a chegada das duas primeiras turmas de imigrantes. 
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31 DE JULHO 

 

1873 > A lei provincial nº 694 eleva Blumenau à categoria de Freguesia sob a invocação de São Pedro 
Apóstolo de Blumenau, desmembrando-a da de São Pedro Apóstolo de Gaspar. 

1873 > Pela lei 693 foi criada a freguesia de São Luiz de Gonzaga de Brusque ficando o antigo núcleo de 
Itajaí e a Colônia Dom Pedro desmembrados do Município de Itajaí. 

1925 > O Professor Leonardt da início a uma série de conferências em que trata de assuntos 
transcendentais, como: “Que é a alma?” “Como a descobrimos” “Sonambulismo” etc. 
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31 DE JULHO 

 

1873 > Pela lei provincial nº 694, de 31 de julho, foi criada a freguesia de São Paulo Apóstolo de 
Blumenau, desmembrada da freguesia de Gaspar. 

1912 > É criada a paróquia de Luiz Alves. 

1881 > Assembléia Geral da Turn-Verein. 
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31 DE MAIO 

1895 > Hercílio Pedro da Luz, governador do Estado, visita oficialmente Blumenau, sendo recebido com 
grandes festas e em uma sessão solene do Conselho Municipal. 

1885 >  Inaugurada a Igreja protestante de Indaial, pelo pastor Sandreczki. 

1883 > Tendo o “Imigrant” publicado um artigo em que dizia que o Dr. Fritz Müller, pelas suas intrigas e 
conversas havia transformado o paraíso que fora Blumenau, num verdadeiro inferno, amigos do 
sábio publicaram a seguinte declaração que foi inserta no “Blumenau – Zeitung”; de 2 d junho: 
“Para os leitores que vivem fora daqui, esclarecemos que a opinião que a redação do “Imigrant” 
imitiu no nº 9 dessa folha sobre o nosso respeitado concidadão Dr. Fritz Müller é completamente 
outra na realidade. E prossegue alegando que o perturbador da paz do paraíso blumenauense 
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deveria ser procurado em outras bandas. A declaração, datada de 31 de maio, era assinada por 
Henrique Probst, Victor Gaertner, Dr. W. Eberhard, Julio Baumgarten, Luiz Sachtleben, Henrique 
Avé Lallemant, Dr. H. Blumenau, Sametzki, Fernando Schrrader, Frederico Deeke, Frederico Van 
Ockel, Bernardo Hoepner, Hermann Baumgarten, Pedro Hartmann, F. Faust, Henrique Froehner, 
Guido Von Seckendorff, Dr. Fr. Walloton, Henrique Watson. 
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31 DE MARÇO 

1822 >  Nasce em Windschholzhausen, Alemanha, o sábio Fritz Müller. 
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31 DE MARÇO 

1892 >  Manifesto dos 13 generais, intimando o Marechal Floriano a convocar eleições no país. Floriano 
reforma 11 dos signatários e transfere os outros dois para reserva. 

1908 > O decreto 374, desta data, aposenta com todos os vencimentos o arquiteto Henrique Krohberger. 
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31 DE MARÇO 

1938 >  Pelo decreto – lei estadual nº 86, a Vila de Indaial é levada à categoria de cidade. 

1932 > São registrados os estatutos da “União das Escolas Particulares de Santa Catarina”, à qual se 
achavam ligadas as escolas particulares de Blumenau. 
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 31 DE OUTUBRO 

 

1878 > O engenheiro Henrique Krohberger parte para Curitibanos pela picada da serra para avaliar os 
serviços que deveriam ser feitos para melhoria do caminho. Regressa de lá a 27 de novembro. 
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 31 DE OUTUBRO 

 

1910 > A Câmara Municipal outorga a Frederico Guilherme Busch concessão para instalação de luz 
elétrica na cidade de Blumenau. 
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