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16 DE FEVEREIRO 

 

1884 > Nasce e Itajaí, Adolfo Konder que chegou a ser governador do Estado de Santa Catarina. 
Frequentou o Colégio Franciscano de Blumenau e, depois, o dos jesuítas em São Leopoldo. 
Matriculou-se na Faculdade de Direito de São Paulo, onde colou grau. Exerceu a advocacia e o 
jornalismo em sua terra natal. Em 1910, desejando seguir a carreira diplomática, entrou como 
funcionário do Ministério do Exterior. Em 1918, foi convidado pelo Governador Hercílio Luz para 
Secretário da Fazenda. Foi eleito deputado federal em 1921 e 1924. Em 1926 foi eleito 
governador do Estado, posto onde encontro a revolução de 1930. Faleceu pobre, no Rio de 
Janeiro. 
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1882 >  As 4,30 da manhã (quinta feira), falece o Sr. Teodoro Kleine, funcionário da Administração da 

Colônia Blumenau. 

1824 > Toma posse do governo da Província de Santa Catarina, o Desembargador João Antônio 
Rodrigues de Carvalho. Governou até 12 de março de 1825. 

1893 >  Um conflito entre Hercílio Luz e Elesbão Pinto da Luz, põe o centro de Blumenau em verdadeira 
polvorosa, com tiros e descomposturas entre os partidários republicanos e liberais. 

1895 > A Sociedade Teatral Frohsinn realiza uma representação, levando à cena a peça “Ultimo”, 
comédia em 5 atos, de G. V. Moser, a qual foi o último espetáculo na antiga casa doa Atiradores, 
onde a Sociedade vinha funcionando. Com a construção do novo teatro à Rua das Palmeiras, os 
espetáculos ali passaram a se realizar. 
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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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